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أدبوأدبحياة حياة

عظيًما أدبًا كانت حياته ولكن ذلك، نفسه هو يقل ولم أديبًا، كان غاندي إن أحٌد يقل لم
أن نستطيع أننا ذلك وبرهان لألدب، األول املوضوع هي اإلنسانية العظمة أن فهمنا إذا
األفكار يقتحم الذي بطلها هو يكون حياته، عن سماوية قصيدة أو رائعة قصة نؤلف

االستعمار. تحطم قوة الضعف من ويخلق األمم ويلهم اإلنسانية، ويبني
جائزة ُمنح الذي شفيتزر ألبريت يف الشأن وكذلك وفلسفة، أدبًا غاندي حياة كانت

شهور. أربعة أو ثالثة قبل نوبل
صنفان: أيامنا يف العظماء واإلنسانيون

فهو البرشي، املجتمع تغيري يحاول الذي املكافح الداعية حياة يحيا صنٌف •
من إنسانيني هناك ولكن الصنف. هذا من واألنبياء ويغري، ويعمل ويؤلف يكتب
املجتمع؛ تغيري يحاولون األنبياء، من جديد طراز هم باألحرى أو األنبياء، غري
حياتهم عن نسأل نكاد وال وأفالطون. روسو، جاك وجان ماركس، كارل مثل

االجتماعي. بمذهبهم نقنع ألننا الشخصية؛
ينصبون فهم القداسة، معاني من نفهمه ما أو القديسني حياة يحيى آخر وصنٌف •
لتغيري ليس الخري، لهذا وقدوة مثاًال شخصيته منهم كل ويجعل للخري، أنفسهم

العظيمة. حياتهم خلف يتضاءل فهو ذلك، لهم كان إذا أو املجتمع،

أكاد تولستوي أذكر حني فإني وشفيتزر. وإخناتون، وجيته، تولستوي، هؤالء ومن
ذهني تلفت وإنما الناس، معايش تغيري به يحاول اجتماعى برنامج له كان أنه أنىس
مثل ويعرق يتعب ا فالًحً يكون أن يحاول املحراث خلف وهو فأذكره وشخصيته، حياته



ممنوعة مقاالت

أحبه وأنا شهواته، يف يتقشف أن يحاول وهو الزوجية، عالقاته يف حتى وأذكره الفالحني،
الخالدة. لقصصه أحبه مما أكثر جميًعا فيها فشل التي اإلنسانية املجهودات هذه كل يف
وبنى الدنيا هذه جاء فإنه مؤلفاته، تروعني مما أكثر جيته حياة تروعني وكذلك

والسياسة. والثقافة، واألدب، والعلم، بالحب، بناها شخصيته،
البرشي؛ التاريخ يف األوىل «الشخصية» كان أنه هو واحد ليشء أحبه إخناتون وكذلك
وأرجو واحد، بإله وآمن األصنام وحطم الروحي، استقالله وأعلن باآللهة، رفضاإليمان إذ
للتقاليد الخضوع رفض وإنما واحد، بإله آمن ألنه به؛ أعجب ال أني القارئ يفهم أن
أو الخاصة يبال ولم الكهنة، يبال ولم وجهر، وأعلن وجابه وفكر واستقل والعادات،

العامة.
إعجابي موضوع هي برامجه، وليست حياته، فإن شفيتزر، ألبريت يف الشأن وكذلك
عىل ولكن تافهة، تبدو كلمات وهذه يحياها، أن شاء التي الحياة اختار أنه وذلك وحبي،
يختارون ال أنهم واجد عندئذ فإنه الناس، من غريها وحيوات حياته يتأمل أن القارئ
ولكن يبلغوه، أن وعليهم الهدف، لهم ينصب الذي املجتمع لهم يختارها وإنما حياتهم،
الناعمة األوروبية الحياة يحيى أن رفض االجتماعي الهدف وراء الجري رفض شفيتزر
ويف الدينية، الغيبيات يف دكتوًرا صار حني بلغها التي املنصة فوق يحيى وأن املتمدنة،
بكلية والتحق كله، ذلك رفض االحرتام، من الكثري ويجد املال من الكثري يكسب املوسيقى
الحرفة هذه ودرس والثالثني، الرابعة بلغت قد سنُّه كانت عندما باريس، جامعة يف الطب
التي املتقيحة، الزنوج جراح يشفي كي إفريقيا إىل ويقصد بها، يتسلح أن بغية اإلنسانية
رسم وكما أراد، كما حياته عاش السوداء، اإلفريقية والتقاليد األوروبى االستعمار أنزلها

يعرفها. أن مثقف كل عىل يجب عالية شخصية هو ،١٩١١ سنة الحياة هذه
عن وكشف عنها فنقب غيبياتها، كره ولكنه بمبادئها، وعمل املسيحية أحب وقد
ظالمها وعرف البرشية، الثقافة وتعمق والحيوان، واإلنسان والخري، الدنيا وأحب زيفها،

وبالحب. باإلنسان وآمن ونورها،
املحراث خلف وقف حني تولستوي من أعقل كان للزنوج، مستشفى أنشا حني وهو
ويصلحه؛ يغريه للمجتمع برنامًجا يضع أن عن بعيًدا كان كليهما ولكن املاشية، يسوق
ال حتى ينبهنا أن يجب منا لكل عظيمة قدوة لذلك وهو الشخيص، بمجهوده يقنع كان إذ

للنوم. ونستسلم ضمرينا يغفو
والنساء الرجال من الكثريين أشخاص يف حياة أدباء عارصنا، قد أو نعارص، إننا

ونهرو. وغاندي سارتر وبول شو وبرنارد كوري ومدام شيفتزر ألبريت قبل
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حياة وأدب أدب حياة

ويهذب. ويعلم ويغدو يروح الذي الحي أدبنا هم هؤالء
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السجن يف تأمالتهنرو

االستعمار يف وقعت وكيف الهند، عن كتابًا خمسني بل ثالثني بل عرشين نؤلف أن يجب
أثرياءها أقنع وكيف فيها؟ الجديدة الحياة غاندي كيفبعث كيفنهضت؟ ثم الربيطاني؟
القطن، فيه نحن نعبئ الخيشالذي وهو اإلنجليزي؟ الجربدين من الخيشبدًال يلبسوا بأن
نحو البالد نهرو قاد وكيف بيده؟ املقدسة البقرة قتل حتى الخرافات غاندي حارب وكيف
الحرة؟ اإلنسانية إىل الرشقية األنوثة من املرأة رفع وكيف الجديدة؟ الصناعية النهضة

والسياسة؟ والصناعة الزراعة يف األيام هذه الهند تسري وكيف
نكابده، ما كابدت الهند ألن أوروبا؛ عن نؤلف مما أكثر الهند عن نؤلف أن يجب
وعرفت الداخيل، االستبداد أم األجنبي االستعمار من سواء رشبنا، كما السم ورشبت
التقاليد لهذه وكان لنا، كما السنني آالف يف توغُل تقاليد لها وكانت عرفناها، كما الرجعية

التفكري. عىل تجرءوا ال تتطوروا، ال يقولون: رجال
رأيس ويف منه انتهيت فقد الهند»، «اكتشاف نهرو كتاب قرأت أن بعد هذا أقول
مضيئًا بالرشف مليئًا رجًال باملؤلف أحسُّ قراءتي أثناء يف وكنت وآرائه، أفكاره من طنني

باألمل. عامًرا بالذكاء
قلبي يهفوا التي األصلية الشجرة ثمرة هي إذ األصلية؛ صفاته هذه ليست ال، ولكن
فيه ليست ناضج رجل أنه نهرو يف األصلية الصفة إنما املرصية. تربتنا يف مثلها أرى أن إىل
املاضية، العهود رجال رجالنا، يف الصبيانية هذه رشح إىل أعود ولن صبيانية، أو فجاجة
النيل، قرص جرس عىل قرن نصف من أكثر قبل أراه كنت واحد بمنظر إليها أرمز ولكني
كل مطهمة، خيول تجرها كانت التي عرباتهم يف يخرجون السابقون األمراء كان فقد
وكان بطنه، وانبعج رأسه فارتفع لجامه شدَّ قد حماًرا أو حصانًا كان لو كما يبدو منهم
بسرتة اكتىس وقد أمتار، أربعة تبلغ طويلة عصا منهما كل يحمل رجالن العربة يتقدم
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الصبيان أبهة فخامة. أبهة. هيه. هيه. هيه. ويصيحان: يعدوان وكانا األلوان، قزحية
الصبيان. وفخامة

املقارنة، عىل يعلو هنا هو إذ كذلك؛ ليس إنه أقول: حني نهرو أسبُّ كأني أحس وإني
عن نعرفه ما وسائر والسيارة، والباشوية، والضيعة، للذهبية، رمز هي العربة هذه ولكن

الصبيان. هؤالء أبهة
صوت العالم احرتام يف ذلك بعد ونجحت استقاللها، تحقيق يف الهند نجحت لقد

الصبيانية. هذه قط يعرفوا لم الساسة هؤالء ألن ساستها؛

املجد، طريق لها يشعالن رجلني للهند هيَّأ الذي ذلك تدبريًا أم قدًرا كان هل أعرف ال
نهرو. وهو عقولها يخاطب والثاني غاندي، وهو قلوبها يخاطب أحدهما

إىل تصل كي الرجلني هذين إىل احتاجت الهندية النهضة أن شك من ليس ولكن
وذروتها. فورتها تمام

واحد وهو صفحة، ألف عىل لزاد العربية اللغة إىل ترجم لو قرأته الذي الكتاب وهذا
ألنه سنة؛ ثالثعرشة نحو الهند سجون يف أقام فقد السجن، يف نهرو ألفها عديدة كتب من
فنانًا، أديبًا الكتاب هذا يف يبدو وهو اإلنسانية، إىل ينزع إنسان ألنه أو الهنود، يحب هندي
آالف ثالثة قبل الهندية الحضارة يرشح ومؤرًخا الصناعة، قيمة يعرف عرصيٍّا واقتصاديٍّا
ويؤمن العرصية الحضارة يطلب إذ رشقيٍّا؛ وليس املزاج، غربي ذلك كل يف ولكنه سنة،

وتدل. تنري التي السطور بعض القراء إىل أنقل أن وحسبي بالعلم،

فيقول: القمر إىل ينظر السجن يف اآلن هو

به، استئنايس لزيادة يل صداقته توثقت قد السجن، يف رفيقي وهو القمر، إن
الظالم، يخفف وبالنور وفنائها، الحياة وبنمو الدنيا، هذه بجمال يذكرني وهو
ما عىل باٍق تغريه كثرة عىل وهو تنقطع، ال سلسلة يف يتعاقبان والبعث وباملوت
يف الظالل تطول حني العديدة وحاالته املختلفة، أطواره يف راقبته ولقد عليه، هو
باستقبال ويهمس الفجر، يتنفس وحني الليل، يف الساكنة الساعات ويف املساء،
ألن ذلك والشهور؛ األيام به أعدُّ حني القمر هذا أنفعه ما أجل القادم، النهار
… الدقة يقارب بما الشهر يف األيام يعينان يسفر، حني وحجمه القمر شكل

12



السجن يف نهرو تأمالت

املستعمر، يمكن ال ألفة القمر وبني بينه فعقد السجن، أَِلَف قد إحساساتسجني هذه
إياها. يحرمه أن السجان، أو

عنه: يقول الذي العلم عىل يعتمدوا بأن للهنود ينصح التالية الكلمات هذه يف وهو

تتسع آفاقه ولكن الحياة، من الغاية عن قليًال أو كثريًا لنا يفصح ال العلم إن
وعندئذ املنظور» غري «العالم نسميه ما قريبًا يغزو ولعله األيام، هذه وترتاحب
األقل عىل لنا يتيح هو أو معانيها، يف الحياة من الغاية فهم عىل به نستعني قد

البرشي. الوجود مشكلة عىل الضوء يلقي ما بعض نلمح أن

إنسان: مليون أربعمائة تبلغ أمة تحرير يف ساهم الذي الزعيم هذا يقول ثم

إذا أعرف ولسُت الحياة، وبهذه العالم، بهذا مهتًما نفىس، صميم يف أجدني إنى
فإنها خطرية املسائل هذه أن ومع املوت، بعد سنحيا أننا أو روح، هناك كانت

القلق. أقل تقلقني ال

يقول: ثم

فيها، تظهر وأنها بشأنها، الجلسات عقد من يقال وما األرواح، تحضري إن
باعتباره ووقًحا، سخيًفا شيئًا الدوام، عىل يل يبدو كان الكالم، هذا وسائر
األخرى، الحياة وخفايا الروحية أو النفسية الظواهر لبحث وسيلة أو طريقة
لعواطف استغالل هو هذا األرواح تحضري إن إذ هذا، من أكثر العادة يف هو بل
يخفف ما إىل حاجة يف هم إذ يصدقوا؛ أن السهل من أنه يجدون الذين الناس
الروحية للظواهر يكون أن املمكن من أنه أنكر ولست العقلية، متاعبهم عنهم

… مخطئة جميًعا يل تبدو معالجتها طرق ولكن الحقيقة، من أساس

كثريًا يقارن هو ولذلك الهند، يف عاش كما إنجلرتا يف عاش قد «نهرو» الرجل هذا
املتزمتزن أدباؤنا يتعمق أن يجب الذي التايل الكالم هذا فيقول واالنحطاط، الرقي بني

معانيه:

الفنية، الصناعات يف تأخرت أنها ذلك واضحة؛ الهند يف االنحطاط أسباب إن
هذه خلف وكان الفني، باالرتقاء أخذت متخلفة كانت التي أوروبا أن حني يف
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نشاط يف انتفضت التي املتدفقة، الحياة وهذه العلمي، الروح هذا الصناعات
الدنيا. تكشف واقتحام

فإذا قرن، بعد قرنًا يتواىل تقهقًرا للهند املايض التاريخ يف نجد ونحن
الثائرة األفكار من وبدًال والنقل، التقليد إزاء يتضاءل واالبتكار الخلق بروح
غري نجد نعد لم والكون الطبيعة خفايا تخرتق أن تحاول كانت التي املنترصة
الفن فخامة إن حتى املستفيضة، وتخريجاتهم بتوضيحاتهم والرشاح املعلقني
من بدًال املعقدة، التفاصيل يف الدقيق للنحت مكانها وترتك تنهزم والعمارة
وخصوبة قوة وخصوبتها، اللغة قوة أن كما التخطيط، أو التصوير يف النبل

معقدة. أدبية وأساليب زخارف مكانها وتأخذ تزول السهولة، مع ولكن

إلينا؟ نهرو يومئ هل وأتساءل: هنا أقف إني
من تصنع التي املرشبية وعن والعاج، بالصدف الخشب تطعيم عن يتكلم هو هل

البلح؟ نوى
مع ولكن والخصوبة والقوة قوله: معنى وما اللفظية؟ زخارفنا عن يتكلم هو هل

سهولة؟ أية السهولة؟
الشعب؟ يفهم كي إليها ندعو التي السهولة هي هل

بالد الهند بأن املستعمرون يقوله كان وما الصناعة، عن نهرو قاله ما أنقل أن أحب وكنت
املوضوع هذا عن كالمي صار حتى املاضية سنة الثالثني يف مرة مئة مثله قلت وما زراعية،
رئيسة شقيقته أليست املرأة، عن يقوله ما أنقل لن وكذلك سأتركه، ولذلك الهوس، يشبه
مئة الذهن أوروبي رجل إنه نهرو: عن أقول ما وقصارى العام؟ هذا املتحدة األمم جمعية

املستعمرين. يعارض كما بالده يف الرجعيني يعارض وإنه املئة، يف
يغش أن من يأنف هو إذ بأدبائكم؛ كافر أنا الهندى: للشعب يقول بأن يباىل ال وإنه

الزعامة. عىل حرًصا ينقاد، وال يقود، ألنه ذلك يقودها؛ التي الجماهري
هيه، هيه، يحبون الذين الصبيان القدامى، ساستنا وبني نهرو بني أقارن وعندما
يطرب وهو الشوارع يف بدراجته يعدو صبي وبني أرسطوطاليس بني أقارن كأني أحس

بزمارتها.
املقاالت مئات وكتبت الكتب، عرشات وألفت القدامى، ساستنا أعلم أن حاولت لقد
لم ولكني االجتماعي، االرتقاء يف املرأة وقيمة الصناعة، وقيمة العلم، قيمة لهم أوضح كي

والنفور. االضطهاد غري أجد
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السجن يف نهرو تأمالت

يشتغلوا أن املستقبل، يف الحكم إىل أحدهم يعود أال أرجو الذين لساستنا، أنصح إني
بأنهم واثق وأنا االستقالل، وأيام االستعمار أيام الهند بدراسة أعمار من لهم بقي فيما
النضج. إىل التفكري فجاجة ومن الرجولة، إىل الصبيانية من سيتغريون ألنهم يندموا؛ لن
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عبقريني؟ كيفنكون

عبقريني؟ غري نكون كيف وهو: نقيضه نرشح أن إىل نحتاج املوضوع هذا نرشح أن قبل
الظروف كانت إذا عبقريني غري نكون أننا وهو: السهولة، غاية يف بل سهل، والجواب
القوانني هذه تكون كأن ذلك؛ عن االجتماعي وضعها بقوة أو بالقوانني تمنعنا االجتماعية

فقط. تقاليد
التفكري ملنع قوانني ُوضعْت أنه عىل يدل الشعوب جميع بل مرصوأوروبا، تاريخ إن
قبل مثال فرنسا يف كان فقد املفكرين، عقوبة عىل تنص قوانني وسنت األصيل، البكر
قوانني أن يعرف وكلنا أرسطوطاليس، مخالفة عىل يجرؤ من كل يعاقب قانون الثورة
تنقض جديدة بفكرة ونصوصها تقاليدها يخالف من كل بمعاقبة تطالب كانت الكنيسة

منها. تنقص أو عليها تزيد أو النصوص هذه
الكثرة هي العامة تكون حني املجتمع يؤيدها أن للتفكري املانعة القوانني يف ما وأسوأ
الذي هو قوانني، إىل حاجة وبال التقاليد، من بحاله يكون أحيانًا بل املجتمع، هذا يف الغالبة
الطامة فإن والقوانني، التقاليد االثنان، يجتمع حني ولكن األصيل، البكر التفكري يمنع

وييأس. يركد والشعب تفدح
تدخل ال التطورية، العرصية الروح تحمل التي تلك وأعني العرصية، مؤلفاتنا إن
بتقاليده اليمني، املجتمع ألن بل فقط، دخولها يمنع اإلمام ألن هذا وليس اآلن، اليمن
عبقريًا مؤلًفا اليمن من ننتظر أن يمكن ال األحوال هذه مثل ويف منها، ينفر وغيبياته،

البكر. األصيل التفكري يفكر
يطلبها كفاءة هي وإنما موروثة، هبة ليست العبقرية أن ننساه أال يجب والذي
الشعوب بعض يف املؤسفة الحال هي وهذه توجد، لم يطلبها لم إذا بحيث املجتمع،

اآلن. العربية



ممنوعة مقاالت

يسميه ما أو البكر، االجتماعي التفكري من االستبدادية الحكومة منعتنا مرص ويف
وإىل االستعمار، منها ينبع التي األصول إىل التفطن يف فتخلفنا اليساري، التفكري بعضهم
العقوبات بسب العام االجتماعي الفهم يف عبقريات منا وضاعت إليها، يستند التي العوامل

التفكري. عىل جرأوا الذين املفكرين بعض بها ُعوقب التي
املرأة عىل فيها ينعي املغفلني ألحد كلمات آخر إىل وقت من أقرأ ما عجيب ومن
حالها يف التأمل من القليل أن مع األصيل. والتفكري االبتكار عن عجزها الدنيا كافة يف
األعمال من تمارس ال قريب وقت إىل املرأة كانت إذ العجز؛ هذا علة عىل يوقفنا االجتماعية
منعها عىل بإرصارنا ونحن ذكاء، إىل تحتاج ال أعمال وهى بالبيت، تتصل التي تلك سوى
وتنبيهه، تدريبه من ومنعناها ذكائها، عىل قيوًدا بذلك وضعنا إنما باملجتمع، االختالط من
إىل وأخرجت البيت، حدود من املرأة فيها أُطلقت التي األخرية، سنة الخمسني هذه ولكن
وما الرجل، ذكاء يساوي ما الذكاء من فيها بعثت املختلفة، االجتماعي النشاط ميادين

مرص. يف يحدث سوف وأمريكا أوروبا يف حدث
هي التي اللغة مثل الذكاء؛ بل العبقريات، إن بالتكرار: اإلحساس مع فنقول نعود
أو العبقرية إىل يحتاج ال بتقاليده املجتمع كان إذا وإنه اجتماعيًة، الذكاء وسائل أعظم
أو يفرون ما رسعان ثائرين شاذين أفراد يف إال توجد لن فإنها ظهورها، عىل يعاقب
عدة السيايس التفكري عطل مما مرص يف هذا بعض رأينا وقد يعاقبون، أو ينتحرون

سنني.

العربي العالم يف املبتكرين املفكرين من كوكبة عرشوالثالثعرشظهرت الثاني القرنني يف
هم:

أوروبا. يف اآلن إىل تناقش فلسفته تزال ال الذي الفيلسوف رشد ابن •
طريقة رشح والذى القاهرة، إىل األندلس من هاجر الذي ميمون بن وموىس •

املادي. التفكري
الرومانتيكية الحركة إليجاد باعثًا وكان الحب، برضورة قال الذي حزم وابن •

أوروبا. يف األوىل
أوروبا. يف تعرف أن قبل الدموية الدورة عرف الذي النفيس وابن •

كله. العالم يف اجتماعي مفكر أول خلدون وابن •
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عبقريني؟ نكون كيف

تفكريهم، أسلوب إىل أحد يسبقهم لم الذي املبتكرين املفكرين من خمسة هؤالء
التفكري يف شيئًا نقضوا كلهم لهم، السابقة األفكار من املألوف نقض عىل تجرأوا والذين

ملاذا؟ بعدهم. واحًدا عربيٍّا مفكًرا نجد ال ولكننا جديًدا، تفكريًا وأوجدوا القديم
العربية الشعوب وصارت جريمة، أصبح املستقل الحر التفكري أن هو واحد لسبب
بابن تؤمن أن من بدًال الكفر، إىل سبيًال الجغرافية تعلم يعد كان الذي بالغزايل، تؤمن

النفيس. ابن أو رشد
إىل يتعفن بقي حيث مراكش، إىل ويُنفَى عينيه، أمام تحرق مؤلفاته رشد ابن ورأى
بالخط القاهرة يف العربية مؤلفاته يؤلف كان تلميذه، ميمون بن موىس إن بل مات، أن
السهروردي بقتل يأمر الدين صالح ورأينا بالكفر، ويتهموه العرب يقرأها ال حتى العربي

الكفر. بتهمة
العربية، األقطار واحتاللهم األتراك بدخول موتًا وازداد العربي، الفكر مات ذلك بعد

الفالسفة. عىل االعتماد من بدًال األئمة عىل تعتمد العربية النهضات وأصبحت
يف واحد عبقري يظهر لم ولذلك املجتمع، ورضا اآلراء بحكم محظوًرا التفكري أصبح
التقاليد ضد بأنه يتهم املرصي املفكر يزال ال اآلن، وإىل سنة، ٦٠٠ منذ العربية الشعوب

املثمر. التفكري عىل جرؤ إذا

عبقريني؟ نكون ال كيف موضوع: يعالج سبق ما كل
بما متجمد غري حر، مجتمع يف نعيش أن ذلك فرشوط عبقريني نكون كيف أما
حكومات مثل الجديدة، األفكار تُخىش أو مستبدة، غري حكومة ظل ويف تقاليد، نسميه

… وفاروق فؤاد أيام وغريه صدقي إسماعيل
وأن اإلنسانية، يحب أن لذلك األول فالرشط عبقريٍّا؛ مبتكًرا املؤلف يكون كيف أما
وشمول اإلنسانية، وحبه كله، العالم إىل بل وحده وطنه إىل ليس الشاملة النظرة تكون
يف ويرجو يؤمل وهو القائمة، الحال فينقذ والخري االرتقاء يف الرغبة عىل يحمالنه نظرته،

املجتمع. ويطور يغري كي يؤلف وعندئذ لهم، هناء وأوفر للناس أسعد أخرى حال
العبقرية. هي وهذه
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وكتباألدب العلم كتب

وهو ،١٩٣٧ عام يف السنوي الدخل هبوط عليه يدل الذي فقرنا يف الحارضة، ظروفنا يف
لحًما العام طيلة قوته عىل منها يحصل أن وعليه املرصي، بها يعيش قرًشا ٨٣٠ نحو
ظروفنا يف … النظافة ووسائل واللباس السكنى عىل منها يحصل وأن وِملًحا، وخبًزا
إىل نحتاج أم ذهنيٍّا»؟ «ترًفا حسني طه الدكتور يسميه الذي أنحتاج … هذه الحارضة
للمرصي الدخل متوسط يرتفع حتى وصناعة، زراعة ونعمرها، بالدنا به نبني الذي العلم
الواليات يف الدخل متوسط هو كما جنيه، ٧٠٠ أو ٦٠٠ إىل العام يف قرًشا ٨٥٠ من

املتحدة؟
والطمأنينة. الصحة الرتفحاجات من أوىل ولكن والحلوى، الرتف يكره من ليسمنا

واللحم. الخبز من وأوىل
ألننا نستحقه؛ ال بل للرتف، وقتنا يتسع ال املذل، فقرنا يف الحارضة، ظروفنا يف
يف الطفل وصحة األم صحة لنا يوفر ما وإىل السكنى، وإىل اللباس، وإىل الخبز، إىل نحتاج
األدب أحسن، هو وما حسن هو ما هنالك اإلنسانية. بالكرامة تليق التي النظيفة املعيشة

أحسن. العلم ولكن حسن
أي: األدب، إىل وليس العلم إىل نحتاج الحارضة، ظروفنا يف إننا أقول: أخرى ومرة
حلوى ونؤجل الرضوري بالخبز ونعجل األدب. كتب ونؤجل العلمية الكتب بنقل نعجل

الرتف.
من بيتًا سبعني أنشد أن أستطيع فإني شكسبري، بأني يتهمني أحًدا أن أعتقد ال
أعرف ألني ولكني املعري، أشعار يف ذلك أفعل أن أستطيع كما قلب، ظهر عن أشعاره
أو سنوات، عرش عنه نستغنى أن الحارضة ظروفنا يف وسعنا، يف إن أقول: شكسبري،

آخر. ترف أي عن نستغني كما رضر، أقل بال سنة، عرشين



ممنوعة مقاالت

الكثري من قليًال ونقلت واألمراء، امللوك شعراء من يعد شكسبري إن قلت: أن سبق وقد
يصفها التي عنده، والعامة العامة، واستصغار الشعب سب يف دراماته به تحفل الذي

الشعب. هي الثوم، تأكل بأنها
وسوء بالجالفة ميلء أنه وهو تولستوي، عنه قاله ما أنقل أن إىل حاجة يف أكن ولم
ال أشعاره من كثري يف أنه من برناردشو، عنه قاله ما أنقل أن وال األدبية، للقيم التقدير
أعظم أن وعندي العظيمان، األديبان هذان عنه قاله ما بعض هذا ذكاء، أو عبقرية يبدي
لن ولذلك مناهج، أو مبادئ له ليس وأنه الرسالة، من يخلو أنه شكسبري عىل يعاب ما

شكسبري. من تعلم إنه يقول أن يستطيع إنجلرتا يف عرصيٍّا أديبًا تجد
ولكن كذلك، شك ال وهو «فنان»، بأنه لغتنا إىل مؤلفاته نقل يف الراغبون عىل يرد وقد
ترف. هو أدبنا. يف التعبري أو التفكري أساليب يف يغري أن يمكن الذي الفن هو ليس فنه

أوىل. العلم لقلت: لغتنا إىل لنقلها األدب كتب بعض اختيار إيلَّ طلب أنه لو
لغريه: طراًزا منها كل باعتبار التالية الكتب هذه الخرتت الطلب عيلَّ كرر فلو

القديم العالم يف ظهرت قصة أعظم باعتبارها لدوستويفسكى كارامازوف اإلخوة (١)
معاني وتنقل الرشقية، القلوب يف ثورة تحدث بأن جديرة وأنها والحديث، والوسيط

العربية. النفس تغري اإلنسانية من جديدة
العقول، يف ثورة تحدث بأن جديرة ألنها لربناردشو؛ والسوبرمان اإلنسان (٢)

للمستقبل. والعربة النظرة وتغري وتجرئها فتجددها
طريقه غري أخرى طريق إىل ينعطف أدبنا تجعل بأن جديرة ألنها روسو؛ اعرتافات (٣)

املكشوفة. الرسيرة أدب البوح، أدب فيغدو الحارضة،
عىل جنازته يف الفرنسية الجمهورية رئيس صار الذي فرانس أناتول مؤلفات (٤)
أذواًقا املؤلفات هذه من نتذوق أن ويمكننا الفرنيس، املجتمع لعرف مخالفته من الرغم

تغرينا. جديدة أدبية
تولستوي. بأسلوب كاملة تنقل لتولستوي، كارنينا آنا قصة (٥)

شكسبري أما بها، األوروبية اآلداب تغريت قد محورية ألنها وأمثالها؛ الكتب هذه أختار
اآلداب أما ملحة، إليه حاجتنا ألن العلم؛ كتب أوثر ذلك ومع بمؤلفاته، اآلداب هذه تتغري فلم
شكسبري يمكن وال مادية، أخرى ومشكالت روحية، مشكالت لنا إن نؤجلها. أن فيمكن
الذين الخمسة هؤالء هو األدب رجال من يحلها الذي وإنما الروحية، مشكالتنا يحل أن

أمثالهم. أو ذكرتهم
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األدب وكتب العلم كتب

وبؤسنا، وجوعنا وقرصأعمارنا، أطفالنا، وموت ومرضنا فقرنا املادية، مشكالتنا أما
مشكالتنا يحل عرصنا، يف العلم بل العلم، يحله هذا كل النظيفة، العيشة عن وعجزنا
نظرنا بها تغري قد علمية، وإنسانية علمية، فلسفة وهناك األدب، يحلها مما أكثر الروحية
نفس ألنها التغري؛ هذا إىل ملحة حاجة يف العربية والنفس والكون، والطبيعة اإلنسان إىل
قرر الذي هو العلم ثم الحقائق. من تنفر تكاد أو وتنفر، العقائد، عىل تحيا قديمة جامدة

ونعرفه. فلنخفه نحبه، لم فإذا العربية، األمم عىل ألوروبا السيادة
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والفنانونجمرمون؟ األدباء هل

فيه رشح مجرمون»، «نحن عنوان تحت الجمهورية يف فريًدا مقاًال التلمساني كامل كتب
الفنانني: أحد باعتباره بقوله، انتهى ثم وفاروق فؤاد الشقيني أيام واآلداب الفنون اتجاه

أيام خطئنا عن ر نكفِّ أال العار ومن امللوكية، مرص يف فعًال مجرمني كنا لقد
الجمهورية.

ألنها كامل؛ كتبه مما السطور بعض أقتبس أن إىل وأرشح، أعلق أن قبل وأحتاج
جمهور يفهم حتى معانيها؛ نردد أن فيجب حقيقية، كانت إذا ثم نحققها، بأن جديرة

كامل: يقول امللكني، هذين أيام عاشوا الذين والفنانني األدباء من موقفهم القراء

االجتماعية واألهداف والتقاليد امُلثل هو … عنه واملسئول … مرض اإلجرام
فالفن الفن، يف اإلجرام عىل أيًضا يرسي الحياة يف اإلجرام عىل يرسي وما …
لتعيش امللوكية؛ أوجدته الذي الفاسد املجتمع خلقه مجرٌم شاذٌّ فنٌّ املرصي
املستعمر ومع اإلنجليزي، املستعمر مع يتعاونون قالئل أفراد ملصلحة فيه
كما البالد، موارد استغالل عىل ينصب املنظم التعاون وهذا اإلقطاعي، الداخيل
املرصية امللوكية عىل املستحيل من كان … األفراد مؤهالت استغالل عىل ينصب
قلوب عىل الفكري االستيالء دون … السود السنوات طوال أقدامها تثبت أن
… بقائها عىل بها تحافظ التي الزاوية من تريد ملا لتوجيهه نفسه الشعب
الفنون، كل والغناء، والشعر، والسينما، واملرسح، واإلذاعة، للفن بد ال كان لذلك
مصالح وضد البالد، مصالح ضد امللوكية لخدمة ر لتسخَّ منها؛ بد ال كان
خلق من مجرًما فنٍّا العظمى غالبيته يف املرصي، الفن كان … نفسه الشعب
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فعًال، مجرمني العظمى غالبيتهم يف املرصيون الفنانون وكان فاسدين، سادة
هل واليوم، … ومثاليته الفن قدسية حق يف ومجرمني بالدهم، حق يف مجرمني

والفنون؟ والشعر واملوسيقى والسينما واملرسح واإلذاعة الصحافة تغريت

املعتدلة: بكلماته السؤال هذا عىل كامل ويجيب

لم ولكنها مضمونها، تغيري بصدد تكون وقد شكلها، تغيري سبيل يف تكون قد
يف وثورة الشكل، يف ثورة شاملة، كاملة ثورة من لها بد ال … ثورية تصبح

… املضمون

يخل حذفه أن أعتقد ال مما الكثري حذفت وقد والرشح، للتعليق يكفينى ما قلت
وآرائه. الكاتب بموقف

«األدب عن كتابًا ألفتُّ سنة عرشين من أكثر فقبل املقال، هذا بقراءة اغتباطي أنكر وال
أعكس أن قصدي وكان املجتمع، وأدب الشعب أدب أنه فيه أوضحت الحديث» اإلنجليزي
١٩٥٢ ويف املرصي، لألدب بمثلها ويطالبون شبابنا، يعرفها جديد ألدب صورة بمرآته
لكامل القارئ يمكِّن عاصفة، عيلَّ أثار للشعب» «األدب بعنوان مقاًال اليوم» «أخبار يف كتبت
أجل للشعب، جديد أدب عن ودافعت، خالفت ألني فقط واآلن اآلن، يفهمها أن التلمسانى

للشعب.
ألن شوقي؛ أشعار عىل التونيس بريم أزجال أوثر بأني رصحت حماستى، يف إنى بل
فؤاد عىل لسخطه باريس؛ يف جوًعا الرتاب يأكل كان واألول ملوكي، والثاني شعبي األول
موسد، ترف يف ويحيا فؤاد مدح يف الرائعة بالكلمات القصائد يؤلف شوقي كان بينما

هناء. يف ويرشب ويأكل
صحيح، األدبي واإللهام الفني االنبعاث ومرجع واآلداب للفنون «كامل» وتحليل
وأهدافه املجتمع عن تعرب جميًعا واآلداب فالفنون الرشح، من املزيد يستحق كان وإن
منها، يكسبه ما عىل ويحيا الحاكمة، الطبقة إىل ينتمي األديب أو الفنان كان فإذا ووسائله،
أية للشعب بأن يعرتف وال االشرتاكية، يدرس وال الشعب، يذكر فال آرائها، عن يعرب فإنه
١٩٢٥ يف الشعبى الربملان وفؤاد زيور الوغدان ألغى عندما أنه أذكر زلُت ما بل حقوق،

«الرعاع». الشعب تسمي صحفه كانت
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مجرمون؟ والفنانون األدباء هل

التي الجريدة يف عنه الدفاع يف يكتبان املازني القادر وعبد حسني طه وكان أجل،
وقف عن ١٩٢٩ سنة يدافعون ذلك بعد أدباء وجدنا بل زيور، يؤيد الذي الحزب أنشأها
التعطيل هذا للدستور، التام التعطيل ذلك أعقب ثم التجديد، تقبل سنوات ثالث الدستور

األدباء. من عنه يدافع من أيًضا وجد الذي
سعد، العظيم الزعيم مع وكافح الشعب، مع بالسري األدبية حياته العقاد بدأ وقد
طه فعل وكذلك الشعبية، عىل امللوكية آثر ذلك بعد ولكنه الدفاع، هذا أجل من وُسجن
وما ،١٩١٩ ثورة أيام الشعب، مع وهما كتباه ما يجمع أن الباحث ويستطيع حسني،

االنقالب. هذا ويعلل ويقارن ملوكيني، أصبحا حني ذلك بعد كتباه
الذي الشعبي الشاعر املعري عن شبابه، أيام يف كتابًا ألفَّ الذي حسني طه فإن
الدرجات من نشأ الذي هذا حسني طه املظالم، مكافحة إىل العربية الشعوب استنهض
باشا، برتبة يفرح ملوكيٍّا انقلب ومشقة، جهد يف وتعلم وكافح االجتماعي، السلم يف األوىل

مرص». «صاحب بأنه فاروق الشقي ويصف
ثم مرص»، صاحب «يا بقوله: الوغد هذا يخاطب الجامعة، يف الطلبة أمام ويصيح
يا الشخيص سلوكك «إن بقوله: عليه يزيد بل السيايس، االجتماعي الكفر بهذا يكتفي ال

والناس». لشعبك قدوة يكون أن يصلح موالي
… الناس ولسائر ولك يل الشخصية أخالقه يف قدوة فاروق القارئ، أيها هذا تأمل

ذهني. ترف بأنه ويعرِّفه األدب يصف الذي … حسني طه هذا يقول
عرفه، فيلسوف أعظم فيلسوف، بأنه فاروق وصف الذي العقاد فعل هذا ومثل
فاروق مدح يف القصائد ويؤلف أفالطون، أو أرسطاطاليس يشبه البغي هذا كان لو كما

فيقول:

يُ��َؤّم ورك��نً��ا ي��ح��اط ع��م��اًدا ف��اروق��ه��ا غ��ي��ر ات��خ��ذت وم��ا
ال��ق��س��م ف��ي ي��ش��ارك��ه��ا ص��دي��ًق��ا ال��ع��ال ف��ي م��ث��ل��ه ع��رف��ت وال
ال��ق��ي��م وغ��ال��ي ال��ت��راث ب��ع��ال��ي د ال��ب��ال وف��دى ال��ب��الد ف��دت��ه

إلخ. إلخ
وبدال والفنانني، األدباء أفسدا قد فاروق، ثم فؤاد إن التلمساني، كامل أصاب لقد
الحكيم توفيق ينج ولم األحذية، ومسحوا وركعوا انحنوا عليهما بالثورة ينهضوا أن من
ال ألنه املوت؛ إىل اليائس املجتمع دعوة هو الكهف» «أهل درامة فإن االنهيار، هذا من
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ممنوعة مقاالت

اإلنجليز يؤيدهما وفاروق، فؤاد أيام مرص نهضة يف نجده كنا أمل أي حياته، يف أمال يجد
املرصيون؟ واإلقطاعيون املستعمرون

يبرصون غاضبون ثائرون مرص يف كان ولكن أمل، أي يجدون اليائسون يكن لم
لم اللذان الحليم، وعبد التونيس بريم مثًال منا كان البهيم، القاتم الليل خالل من بالصباح
ويرفضون الصالحون، فيه يموت كهف إيجاد يف منهما واحد يفكر ولم للموت، يستسلما

الكهف». «أهل يف بأبطاله الحكيم توفيق فعل كما الحياة
واليأس. واملوت امللوكية ورفضوا الجديدة، الحياة بمذاهب تمذهبوا أدباء منا وكان
بمذاهب وليس الجديدة، الحياة بمذاهب للتمذهب نهضة إىل تحتاج وفنوننا آدابنا إن

ثورة. إىل التلمساني كامل يقول كما تحتاج فنوننا مثل آدابنا املوت،
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النظافة نحو

نحو قبل قوله يسبني، أن قائلها منها قصد والتي بها، أعتز التي السامية التحيات من
بالجامعة محارضة ألقيت قد كنت أني وذلك املراحييض»، موىس «سالمة قرن: ربع
عىل املالكني إلجبار قانون سنَّ يقتضينا للريف األول اإلصالح إن فيها: قلت األمريكية
الصحة لهم نوفر كما للسكان النظافة نوفر بذلك ألننا منزل؛ لكل مرحاض إيجاد

«مراحييض». بأني جهله يف عريق صحفي وحياني والكرامة،
أنه فوجدت املوضوع، هذا يف إليه تحدثت الخالق عبد خليل الدكتور يموت أن وقبل
الطفيلية الديدان إتقان يمكن وكيف اإلصالح، هذا رضورة يل يرشح ورشع درسه، قد

معينني. وقياس وضع عىل املرحاض بصنع
صليبية حربًا أسمته عما بارت» «رامونا للسيدة مقاال أمريكية مجلة يف قرأت ثم
املضخة هو والسيفون نيويورك، يف الزنوج مراحيض يف «السيفون» تعمم كي بها قامت

وتنظفه. املرحاض تكسح التي
تكن لم هذه ولكن املراحيض، تحوي كانت الزنوج منازل أن مقالها من ونفهم
هذه وقامت والذباب، والعفن القذر يف أثره لهذا وكان سكانها، لفقر بالسيفونات مزودة
مثيل فهي منها، بواحد مرحاض كل وتزويد السيفونات، ورشاء التربعات بجمع السيدة

عملية. دعواتها فجعلت بكفاحها، عيلَّ تفوقت ولكنها «مراحيضية» كانت
منازلهم وننظف الفالحني نخدم أن أجمل وما النظافة، أجل من نكافح أن أجمل وما

والذباب. والعفن القذر من ونطهرها
واألسباب الوسائل فنتحرى بالحب، الفالح نعامل أن لكرامتنا وأرشف ألليق وإنه
العام، األمن كلمات ألسنتنا عىل تجري الريف نذكر حني فإننا عيشته، وهناء بيته لنظافة



ممنوعة مقاالت

والنظافة والهناءة، الحب كلمات تجهل ألسنتنا وتكاد والرصف، والري القطن، وثمن
الريف. هذا لسكان

العامة الصحة عىل أجدى املراحيض إيجاد أن أعتقد فإني طبيبًا لست أني ومع
بإجبار قانونًا نسن أن من علينا أيرس هناك وليس الرشب، ماء تطهري من للفالحني
أن من الحكومة عىل أيرس وليس يبنونها، التي املنازل يف املراحيض إيجاد عىل املالكني
عرشة من ألكثر النظافة يوفروا كي وفقه، ويعملون املالكون، به يسرتشد رسًما تضع

وأقواتهم. برازهم بني يعيشون مرصي ماليني
فيها يعيش التي املزرية الحال هذه يرضيان ال البار والقلب الذكي الذهن إن
يجمعونها التي األموال من جزء بإنفاق املالكني نطالب أن اإلرساف من وليس فالحونا،

أكثر. أو املرصي الشعب لنصف والكرامة النظافة لتوفري القطن محصول من
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وفايت أنحيرقجثامينبعد أرجو

عليه يصيل بأال أوىص قد وأنه سيحرق، جثمانه أن التلغرافات أذاعت برناردشو مات ملا
برتاتيل وودعوه أصدقاؤه أثنائها يف زاره يومني، الكنيسة يف جثمانه أدخل وقد القسيُس،
الذي الرماد من مشتقة واملرمدة أحرق، حيث املرمدة إىل جثمانه حمل ثم موسيقية،
تزال ال التي الجبانة مقام تقوم حيث أوروبا يف مدينة منها تخلو وال النار، من يتخلف

للدفن. تستعمل
دعاه ولز هـ.ج. الكاتب زوجة ماتت وملا الدفن، عىل الحريق يْؤثِر برناردشو وكان
ولز رس وقد املوتى، إحراق كالهما تأمل حيث املرمدة إىل معه وقصد جثمانها، إحراق إىل
زوجته. إحراق عىل حمله ما الفناء ورسعة والجمال النظافة من فيه رأى إذ املنظر، من
منه املتخلف الرماد يخلط بأن أوىص قد برناردشو أن التلغرافات لنا ذكرت وقد
جميل خيال وهذا سنوات، ثماني قبل املرمدة إىل سبقته التي زوجته من املتخلف بالرماد

الزوجني. من أجمل ووالء
مليونًا، ٣٥٠ عىل يزيدون الذين الهندوكيني، فإن جديًدا، للموتى اإلحراق وليس
املسيحني، من للقليلني إال واحدة، جبانة كلها الهند يف وليس السنني، آالف منذ يمارسونه

الدفن. عىل اإلحراق يؤثر هؤالء بعض وحتى
إن يقولون: املرامد أصحاب أن األوروبية الجرائد بعض يف الطريفة اإلعالنات ومن
ال كبرية نفقات إىل يحتاج الدفن ألن أوروبا؛ يف صحيح وهذا الدفن، من أرخص الحرق
أن بمكانها أوىل كان قبور من الدفن يتحيزه ما غري بالطبع وهذا اإلحراق، إليها يحتاج

ويستغل. يزرع
النار يف الفكرة لجمال وفاتي بعد جثماني يُحرق أن وأوثر الحرق، إىل أميل وأنا
ينتفخ ثم يتعفن، الجثمان هذا ترك من بدال ورماد، بخار إىل دقائق يف جسمي تحيل



ممنوعة مقاالت

اللحم يذهب أن إىل سنوات بضع التعفن هذا عىل ويبقى ينفجر، ثم بالغازات، البطن
العظمي. الهيكل غري يبقى وال والدم،

مىض قد أنه وهو السبب، يعرف حني القارئ منه يشمئز قد برسٍّ هنا ألبوح وإني
قربه، إىل يل قريبًا أشيع كنت أني هذا ومرجع الفسيخ، فيها أذق لم سنة أربعني نحو عيلَّ
خرجْت حتى القرب ُفتح أن هو فما يوًما، عرشون دفنه عىل يمض ملا ميت بالقرب وكان
وغمرتنا ينضج، لم السابق امليت أن اللحادين أحد من وسمعت الفسيخ، رائحة منه

شهوًرا. بها ملوثًا وبقيت أجسامنا، مسام إىل نفذت كأنها الرائحة
كلمة أذكر أن أستطيع ال بل الرائحة، هذه أطيق ال اآلن إىل اللحظة هذه ومنذ
يف جميًعا مصرينا هي البشعة الحال وهذه والقشعريرة، االشمئزاز مع إال «الفسيخ»

الدفن.
أنكر ولست القبور، بني بالتجوال وعربة عظة املوتى، من الجبانات يف إننا يقال: وقد
نجدهما أن يمكن العربة وهذه العظة هذه ولكن القبور، بني أجول حني ذلك أجد أني
أن عىل تزيد ال الحياة أن نحس أن عىل يحملنا الرسيع الفناء إن بل املرمدة، يف أيًضا

عربة. أية عربة هذا ويف الرماد، من وحفنة وهواء، هباء تكون
وعندي كنز، كأنها األرسة تصونها علبة يف اإلحراق بعد بالرماد يحتفظ من وهناك

الفناء. فكرة نؤكد كي الريح يف الرماد نذرو أن يجب إذ خطأ؛ هذا أن
إىل جثمانه حمل أبيه وفاة عقب فإنه األمريكي، الطيار لندبرج فعله ما هو هذا
فيها، حياته أبوه قىض التي العزبة فوق طائرته وامتطى املتخلف الرماد أخذ ثم املرمدة،

الرتاب. وإىل الرتاب من الحقول، فوق الرماد أذرى ثم
بالتعفن. الفناء من أجمل بالنار الفناء ألن الجبانة؛ عىل املرمدة أوثر إنى أجل

32



الفاسد املستبد

إفساًدا تفسد املطلقة والسلطة تفسد، سلطة كل «إن الفرنسيني: الكتاب أحد يقول
مطلًقا».

ثقافيٍّا. أو دينيٍّا أو سياسيٍّا االستبداد يكون وقد االستبداد، هي املطلقة والسلطة
الربملانية؛ االنتخابات فيزيف يمكر هو أو برملان، بال الحكم يتوىل السيايس: فاملستبد
الثالثني السنني يف رأينا وقد االستبداد، عىل تعينه التي الخاضعة الكثرة يجد كي
وعطَّل نهضتنا، وعكس تطورنا، ر أخَّ الذي املستبد لهذا فاضحة قاسية أمثلة األخرية

اإلصالحية. مشاريعنا
الدنيا، يعمُّ الذي الوحيد املذهب تكون أن يجب غيبياته أن عىل يرصُّ الديني: واملستبد
تقضيها دقائق عرش أن مع يعاقب، أن يجب بها الخاصة العقائد يف يخالفه من وأن

يفهمها. ال أنه عىل تدل مناقشتها يف معه
أن فيحاول آراء، من فيه نفكر وما كتب، من نقرأه ما عىل يتجسس الثقايف: واملستبد

فقط. مثله نفكر أن ويجب مستبد ألنه والتفكري؛ القراءة من يمنعنا
عىل ويجربونها تطورها، ويمنعون األمة، يف فساًدا يحدثون املستبدين هؤالء وكل
يجذب الذي القوي اإلغراء وهم انحطاطها، وعلة األمم طاعون وهم جمدوا، كما تجمد أن

ويؤيده. أقدامه ويرسخ االستعمار
املطلقة السلطة عىل أي: االستبداد، هذا عىل بالثورة تنهض أن أمة كل حق ومن

مطلًقا. فساًدا تحدث التي
األصل، من فاسد رجل فهو الفساد، ثمرة نفسه هو املستبد أن ننىس أال يجب ولكن
نفسه يحب أناني هو االجتماعية، الرقة أو املجاملة أو املشورة يعرف ال أنه عىل نشأ قد
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األمة وأن والحكمة، والفهم الذكاء بؤرة أنه يعتقد كاملجنون وهو بغريه، يبايل وال فقط
تقرأ وال هو، يرى كما إال الساسية يف تتحدث فال خلفه، تسري أن يجب بماليينها جميًعا
يف تعلمها التي تلك تخالف التي بالغيبيات تؤمن وال هو، يعنيه ما إال الكتب من من

طفولته.
يستبد كاد حتى أبوه دلَّلـه حني الفساد بيئة يف نشأ الذي الفاسد املستبد هو هذا
فيها الحكم يتوىل التي باألمة يستبد فصار الذهنية، عاداته يف طفًال بقي كرب فلما بهما،

فساد. إىل يؤدي فساد هو صحفيٍّا. أو ُمؤلًِّفا، أو مديًرا، أو وزيًرا،
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األدبالعرصي يف الواقعية

واملشكالت والناس لألشياء املؤلف معالجة هي وإذن الواقع، من مشتقة الواقعية كلمة
الخيال. وفق وليس الواقع، وفق الحلول وإيجاد

التي الذاتية املعالجة وليست الحال، وواقع تتفق التي املوضوعية املعالجة هي
ذاتيته بني التام الفصل يفصل أن منا أحٌد يستطيع وال الشخصية، األغراض عىل تعتمد
واملجتمع والناس األشياء يف الحال واقع وبني وأغراض، أهواء من تحمل وما الشخصية،
ونحن إال الدنيا هذه يف ما موضوًعا نجد ال ألننا حسنًا؛ أو رضوريٍّا ليس بل والفن،
مما أكثر الذاتية تالبس الكلمات هذه وجميع وضمرينا، ووعينا وتعلقنا بإحساسنا خلفه
وأدى تجنبها، يف ونجح الواقعي، املذهب تجنبها أشياء هناك ولكن املوضوعية، تالبس

الفن. يف وإخصاب الفهم يف زيادة إىل التجنب هذا
الكلمات اختيار بشأن املوروث األسلوب ذلك تجنب، ما أول الواقعي املذهب تجنَب
كان كما الالمعة، والكلمة الزاهية الجملة تجنَب والبالغة، الفصاحة وتأنقات املذهبة
العربية اللغة يف عندنا الكتاب أسلوب كان كما بل الواقعية، قبل املايض العرص أسلوب
صالح سرية مؤلف يف وأسوئه أقصاه عىل نراه الذي األسلوب هذا الوسطى، القرون أيام

الدين.
القارئ يلتذها وقد املؤلف يلتذها لفظية، وتأنقات مسجوعة، جمًال نقرأ هنا فإننا
إزاء إننا نقرأها، مما أكثر نتمززها التي الحلوة، الكلمة هذه سياق يف ننىس ولكننا أيًضا،
عن نعرف ال وإننا والغرب، الرشق بني التاريخ يف َقَدًرا كانت عظيمة تاريخية شخصية

نعرفه. أن نحب كنا ما الدين صالح
ومع فنيٍّا، تأنًقا كان وإن واقعيٍّا يكن لم الرجل هذا ألَّفه الذي الدين صالح تاريخ

فن! من أسخفه كان ما ذلك
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االستسالم رفضت كذلك املتأنقة، والجمل املذهبة الكلمة الواقعية رفضت وكما
يعالج، أن يمكن مرض هو وإنما الناس، عىل األقدار حكم مثال الفقر فليس للغيبيات،
الطبيعة، يغري الكون سيد هو وإنما للطبيعة، يخضع الكون هذا يف أسريًا اإلنسان وليس
إىل عجزه يحيل أن عىل قادر هو وإنما بعجزه، يرىض أن يجب عاجًزا اإلنسان وليس

حظوظه. عىل بهما يسيطر ومعرفة علم
املحال، إىل تهدف والتعبري للتفكري فني طراز إنها حيث من الواقعية ليست وأخريًا
والحرب الرِّق وظروف واملرض، والجهل الفقر ظروف الحارضة، ظروفنا يف هي وإنما
هي الواقعية للفن، الفن ممارسة الواقعية ليست أجل، اإلنسانية، إىل تهدف واالستعمار،

اإلنسان. لخدمة الفن ممارسة هي مًعا، واإلنسانية العلم أدب الجديد، األدب أسلوب
الرومانسية. ضد الواقعية

األوصاف، بأسمى الوسطى القرون يف العرب الشعراء يصفون كتَّاب مرص يف
وال الرومي، ابن من أعجب وال البحرتي. من أفصح ليس كله، واألدب كلها البالغة وإنهم
هارون فيه يعيش كان الذي بالبذخ ويتغنون الخلفاء ويصفون أجل، املتنبي، من أعظم
لنا ليصفون إنهم بل الحاتمي، والكرم والصور الذهبية والحلل والجواري املأمون، أو
عىل الطني من بدًال املسك وضع قد بركة العيش، وسمو والتمدن العظمة عىل برهانًا
… وبالغة فصاحة كلها متأنقة بكلمات وصفها إىل تحتاج األشياء هذه وكل حافتها،

رومانسيون. هؤالء
مؤلفات وضع قد الكاتب هذا الوردي، عيل يُدعى واقعيٍّا كاتبًا العراق يف ولكن
وقبيلة، قبيلة بني بالوقيعة يمشون كانوا الجاهلية يف العرب شعراء أن فيها: أوضح
يدعون وال واالنتقام الثأر عىل يحرضون القبائل، بني للقتال السبب؛ لهذا سببًا وكانوا
أي: ذلك، بعد العرب شعراء كان ثم بالغواية، ووصفهم القرآن ذمهم وقد سالم، إىل
يمدحون والدرهم، بالدينار والهجاء املديح يف أشعارهم يبيعون متسولني، الخلفاء، أيام
فاسقني، شعراء نواس، وأبي الرومي ابن مثل كانوا أو حق، بال ويقدحون سبب، بال
عليهم ويسمو منهم يشذ ولم العربي، املجتمع عىل بالء الوردي، عيل يقول كما كانوا
واملتدينني الحاكمني ضالل إىل العربية الشعوب ينبه كان الذي املعري العالء أبي سوى

املساكني. الفقراء أفواه من اللقمة لخطف جميًعا ومكرهم
البدائية واإلحساسات الكاذبة الخياالت يتبعون رومانسيون، اآلن مرص كتَّاب إن
الخلفاء إن يقول: واقعي، موضوعي، الوردي وعيل العرب، الشعراء عن يكتبون عندما
لظلمهم. مادحني لهم مؤيدين الشعراء من ويجدون العربية، الشعوب يظلمون كانوا
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وكلماتهم، أفكارهم يف القدماء محاكاة يف الرباعة هو ليس الفني التأليف أن تعني الواقعية
كنه إىل الوصول ومحاولة املجتمع إىل املوضوعي النظر هي وإنما وأهدافهم، وأساليبهم،

وتعاسته. سعادته أسباب إىل والتعرف وأصوله حقائقه
أو أمريًا يتناول فخًما موضوعه يكون بأن لألوهام يستسلم ال الواقعي والكاتب
هذه من اهتمامه نقلت قد واقعيته ألن عنه؛ واألكاذيب األضاليل ويكتب قائًدا، أو ملًكا

اإلنسانية. إىل الكادحة، واملاليني اآلالف إىل الشعب، إىل امللوكية املوضوعات
وأمراضها ودمائها ونتائجها واقعها يف هي كما الحرب يعالج تولستوي، مثل فهو
حرب كانت إذا السفىل، أغراضها أو العدوان. ضد كفاح حرب كانت إذا العليا، وأغراضها

ما؟ حرب يف اإلنسانية القيمة هي ما يسائل: وهو وعدوان، استعمار
سيف مدح عىل حياته وقف الذي املتنبي، عبقرية عن أحد يتحدث عندما أحب، إني
قصيدة ألَّف أنه لو أكثر به ونعجب املتنبي، نحب كنا أما أسأل: أن كافور، وسبِّ الدولة
يعيش كي خصاه ثم عمره، من العارشة يف وهو سيده اشرتاه قد عبٍد، حياة وصف يف
مدح عىل حياته وقف الذي شوقي، أن لو أكثر شوقي وأحب عمره؟ طيلة الحريم مع
استبداد وكافح مرص، استقالل عن دافع الذي عرابي، عن عليا دراما ألف قد كان عباس،

توفيق؟ الخائن
وشوقي، املتنبي أذن تطرق كانت التي اإلنسانية هذه اإلنسانية، هي الواقعية إن
هذه ولكن توفيق، أيام ويف الفعيل الدولة سيف أيام يف الرسمي الرِّق بشأن وتناديهما
يعيشان يكونا لم الشاعرين هذين ألن اإلنساني؛ النداء هذا عن صمم يف كانت اآلذان
هذه إىل عرصنا، إىل باقيٍّا الرِّق يزال وال املجتمع، فوق يعيشان كان وإنما املجتمع، يف
من السفلة ضد الرشف رصخة أديب يرصخ ولم العربية، األقطار بعض يف ،١٩٥٨ السنة
واقعي، غري التقليدي أدبنا أن هو واحد لسبب وذلك يمارسونه، الذين واألثرياء األمراء

إنساني. غري ملوكي
أيامنا. يف العربي األدب موضوع ليس «اإلنسان»

بما هذه كلماتي مع األدب، شئون من ليست العربي أو املرصي املجتمع» «شئون
الكتاب، من جديدة طائفة إن أقول: وأن أتحفظ أن أحب التعميم، لهجة من تحتوي
وجدت قد غريهم، إىل السن يف باملقارنة صغاًرا، يزالون ال أفرادها ألن الوجود؛ يف جديدة
الطائفة هذه أفراد أمىض وقد الواقعي، األسلوب فأنشأت واملجتمع اإلنسانية إىل الطريق
مدارسهم السجون هذه وكانت السبب، لهذا السجون يف شبابهم ِسنيِّ بعض معظمهم أو

االشتعال. االضطرام بعد أو االنفجار، االختمار وبعد فيها، أختمروا التي

37



ممنوعة مقاالت

الواقعية. موضوع قلت كما هو «اإلنسان»
والطالب والزوجة، والزوج والعاملة، العامل الطبقي؛ نظامنا يف العادي اإلنسان
يعيشوا كي يكدحون وغريهم هؤالء كل والشيخ، والشاب واليتيم، واألرملة واملعلم،
عرصنا يف الفنان يَعرَف أن يمكن وال والحرب، والفقر والجوع املرض خطر عن بعيدين

واالجتماع. االقتصاد درس إذا إال العاديني األفراد هؤالء مشكالت
يف الفول وطبق الخبز رغيف تشرتي عندما األم الزوجة بيت االقتصاد يدخل أال

الصباح؟
بالطالق؟ زوجها يرميها عندما األم الزوجة بيت االجتماع يدخل أال

يدخالن أال ويرسقان؟ الكاسب العمل عن يتعطالن عندما السجن كالهما يدخل أال
املوت؟ حتى وأبناؤهما هما يجوعان عندما القرب

واألدب وهدفها، وأسلوبها وفصلها أصلها االشرتاكية، يدرس الذي هو الواقعي األدب
الدراسات له بسطت الذي األدب هو ألنه صميمه؛ يف الواقعي األدب لذلك هو االشرتاكي
وسفالة. عظمة ومن خري من تحوي وما االرتزاق، وأساليب العيش أحوال االشرتاكية

املجتمع، أصل عىل العادي الرجل يد به ووضع ماركس ألفه الذي «البيان» ظهر ١٨٤٨ يف
اإلنسان، أصل عىل الرجل يد به ووضع األنواع» «أصل كتاب داروين ألف ١٨٥٩ وىف
كلمة وكانت املجتمع، يف نتطور زلنا وما الغابة، من تطورنا أننا الكتابني كال من وعرفنا
بهذه وحطمنا آمالنا، به ونبني مشكالتنا به نعالج جديًدا سحريٍّا مفتاًحا «التطور»
منها ونخرج املظلمة، األدمغة ننري كي نكافح كيف وتعلمنا العقائد، خرافات الكلمة

النور. خالياها إىل ونُنِْفذ األساطري
التطور من تعلمنا لقد التطور، نظرة هي واإلنسان والطبيعة للكون الواقعية النظرة
عندما الواقعية قصصه يف ذلك يلحظ زوال إميل وكان واحدة، أرسة والحيوانات أننا

ذلك. عىل ارتفعت الواقعية ولكن اإلنسان، يف الجنسية الحياة تناول
به، الوهم ونعمم عليه نتفق الذي الوضع حيال األرسة إىل ينظر أبسن هنريك فإن
تجد حيث البيت، هو وجودنا يف الحقيقي املرأة مكان وأن سعادة، كله الزواج أن زاعمني
والكنس، الطبخ يف نهارها وتقيض الكنيف، تمسح الزوجة أن وننىس والرفاهية، الراحة
حتى تجد ال بل شخصيتها، تبني وال نفسها تربي ال التكرارية، األعمال هذه كل يف وهى

املجتمع. من أو زوجها من بفضلها االعرتاف
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وتنهي البيت من تخرج أن عىل لذلك يحثها العرصية، الواقعية أبو أبسن وهنريك
وال حياتها، وتحيا وترتزق، وتكسب، واملجتمع، الدنيا إىل وتتعرف تتعلم شخصيتها،

واملجتمع. زوجها بها يطالبها التي الحياة تلك تحيا
سنة. مئة قبل أخطرهم أو عرصنا يف الواقعيني أول أعده أنا

االشرتاكية ألن منه أعمق صاروا وإنما منه، أعمق واقعيني أدباء يحوي عرصنا ولكن
وخرافات، وأوهام ولؤم، خبث من فيه ما عىل وأوقفتنا للمجتمع، الرسية األبواب فتحت
رومانسية إنها أقول أكاد جديدة، أحالم عىل أيًضا وأوقفتنا وهوان، وعذاب وجهل، وفقر

االشرتاكية. النظم بتحقيق الشعوب ينتظر الذي الزاهي املستقبل هذا هي جديدة،
جديدة إنسانية دراسات وبعث والظالم، للفقري وعيٍّا أوجد قد االشرتاكي الوعي إن
إىل يطمح جديد مجتمع أجل من الكفاح عىل وتحضه لإلنسان، والخري الرب إىل تهدف
واالستعمار، للحرب االقتصادية األسس نفهم جعلتنا قد الدراسات هذه أن كما تحقيقه،

اللوني. والتعصب الديني للتعصب بل
نضع أن ونحاول لإلنسان، االشرتاكي املستقبل يف نفكر حني قلت، كما ونحن
وتخالف املستقبل إىل تهدف جديدة رومانسية نعالج إنما بنائه، يف لبنة فوق لبنة
الغابة. إنسان يف أحيانًا بل املايض يف السعادة تجد كانت التي القديمة الرومانسيات

عن خياًال لنا يرسم حني مثال، شو برنارد رومانسية هي الجديدة الرومانسية
يهدف حني أو العليا، القردة من نحن كما منا يكون الذي األعىل اإلنسان أي «السربمان»
للرتبية والفرصة املجال فنجد سنة ألف نحو نعيش كأن جليلة، إنسانية مطامع إىل
إىل السفر عن السوفيتيني القمرين عقب دراما أللَّف زماننا إىل عاش أنه ولو الشخصية،

املريخ.
لن الرومانسية هذه ولكن جديدة، رومانسية يعلِّمنا يزال وال علَّمنا، قد العلم إن
يجب اآلن فموضوعنا والجهل، واملرض والفقر بالقبح يحفل الذي املظلم واقعنا تنسينا

الواقعية. هذه يكون أن
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عاملقة ثالثة

قصرية فرتة بعضا عارصبعضهم حتى حيواتهم تقاربت األدباء من ثالثة روسيا يف عاش
هم: طويلة أو

.١٨٨١ يف مات الذي دستوفسكي •
.١٩١١ يف مات الذي وتولستوي •
.١٩٣٦ يف مات الذي وجوركي •

العالم، يف بقعة أي يف مستنري، عرصي قارئ حتى بل عرصي، أديب هناك وليس
األدبية القيم واستنبطوا الروسية، القصة طراز عينوا الذين فهم الثالثة، هؤالء أحد يجهل
من أكثر اختالفهم إن بل يختلفون، ذلك مع وهم أوروبا، عنها تعلمت التي الجديدة

اتفاقهم.
املجهود، بذل يف ذهني عذاب هو وإنما ذهنيٍّا، ترًفا ليس األدب أن يف يتفقون هم
الحياة، هو الهدف وإنما الفن، هدف ليس الجمال أن يف ويتفقون القيم. عن البحث يف
أن يف ويتفقون األول، مؤلفه هي وحياته أدبه، من جزء األديب حياة أن يف ويتفقون

اإلنسانية. احرتفوا جميًعا الغني.إأنهم قبل لألديب األول الهدف هي اإلنسانية
وإنما َقَصِصه، بتأليف يستمتع يكن لم املؤلف أن يحس دستوفسكي يقرأ الذي إن
قصصه، أبطال بني القائم الرصاع نقرأ ونحن إلينا ينتقل العذاب إن بل به، يتعذب كان
وضمري املتوجع، القديس ضمري ضمريين: نفوسهم يف يجمعون كانوا الذين األبطال هؤالء

الحيوان. وشهوة اإلنسان ضمري املتوثب، املجرم
ولكن عظامه، نخاع إىل مسيحي كليهما فإن تولستوي، دستوفسكي من وقريب
انتهى ولذلك بعقله، فيحبه تولستوي أما وإحساسه، بقلبه املسيح يحب دستوفسكي
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وكانت جانب، يف املسيح كان «لو قوله: هي هوس كلها بها نطق جملة إىل دستوفسكي
الحقيقة». جانب يف أكون أن عىل املسيح جانب يف أكون أن آلثرت آخر، جانب يف الحقيقة

املسيح. بحب املفتتن القلب بها نطق رعناء جملة
رجل غري فيه يجد ال إنه املسيح: عن قال ألنه الكنيسة من ُطرد تولستوي ولكن
وطردته بعقله نظر العميل. السلوك هو املسيحي السلوك وإن أكثر، ال عظيم إنسانى

عقله. استعمل ألنه حظريتها؛ من الروسية الكنيسة
بأنه منهما يفرتق فإنه اإلنسانية، النزعة يف معهما يشرتك الذي جوركي، ثالثهم أما

خطري. بل كبري اختالف وهذا الثورة، أديب
غري لإلصالح يجد ال وتولستوي أمله، ويلتذ األلم يف يتمرغ يكاد دستوفسكي فإن
املجتمع عىل ثورتني: يثور جوركي ولكن االجتماعية، شئوننا كل عىل نطبقها املسيحية،

الحكومة. وعىل
باإلنسان، باإلنسانية، يؤمن ولكنه آخر، دين بأي أو باملسيحية يؤمن ال وهو
من هي واملكتشفات واملخرتعات اإلنسان، صنع من هي عنده الفضائل بالعلم، بالشعب،
كل وتنطوي الشعب، بلغة يكتب وأدبه، سياسته يف شعبي اشرتاكي وهو الشعب، صنع

اجتماعية. مسألة عىل له قصة
حتى بل والنبالء، بالقيرص مسحوقة مدوسة كانت ١٩١٧ سنة إىل وروسيا
إنسانى، لكاتب مفر يكن لم الظروف هذه ويف راسبوتني، يذكر وكلنا بالكنيسة،
العقائد كتب من الفكر حرية يقيد ما عىل ثائر هو ثورية. رسالته تكون أن شعبي
والصناعيني التجاريني عىل ثائر وهو واالستسالم، والتواكل الجهل عىل ثائر وهو املضللة،
العلم إىل يدعو وهو الالئق، العيش ويحرمونهم العمال بعرق الثروات يجمعون الذين
يرسمها كما حياته اإلنسان يحيا أن إىل يدعو هذا، وفوق هذا قبل ولكنه االشرتاكية، وإىل

شجاًعا. أبيٍّا مستقالٍّ لنفسه
لباب هي الناهضة الحية والحياة الكون، يف ما أجمل هي جوركي عند الحياة
ونجبن بالكفاف، نقنع أال ويجب عزلة، أو نسك يف الحياة من ننسحب أال ويجب الجمال،

ونختبئ. الكهوف إىل ونلجأ اإلقدام عن
والخرافات، الجهل من رءوسهم فغسلوا نهضوا، الذين العمال هم جوركي وأبطال
الحياة فرتات من فرتة منهم كل يمثل قصصه أبطال ثائرين، وأصبحوا وقرأوا، وتعلموا
وكفاح. صدق من فيها ما هنا ومن بمؤلفاته، تختلط حياته إن بل نفسه، جوركي عند
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حياته. هي ومؤلفاته مؤلفاته، هي جوركي حياة
من كثري يف ونحس نقرأه حياته، تاريخ عن مجلدات، ثالث يف كتابًا ألَّف فقد
اختباراته، من منتزعة واقعية قصصه وجميع الواقعية، قصصه إحدى نقرأ أننا صفحاته
الخيال فيها يرسي كما ومآسيه، فظائعه بكل الواقع فيها يجري خيالية أيًضا ولكنها

املنتظرة. والسعادة النارض املستقبل عن والحلم
لنا يرسم ذلك إىل ولكنه الدهماء، حياة يف والفظاظة والخسة السفالة يروي فإنه

واآللة. الطبيعة عىل والسيطرة والتطور التعقل عىل اإلنسان قدرة يف اآلمال خطوط
من عدًدا واحرتف به، تحيط السفاالت ورأى والّذل، الفقر طفولته يف جوركي عرف
أهوائهم إىل والتعرف الناس حيوات لرشح ذخرية ذلك بعد له كانت الوضيعة، الحرف
ثم الطيور، ويصيد الخرق يلتقط ومرشًدا خادًما، عمل فقد العظمى، وآمالهم الدنيا
ثم الحديدية، للسكك خفريًا ثم خبَّاًزا، ثم املسيحية، لأليقونات بائًعا ثم معماريٍّا، رساًما

كلها. للدنيا بل وحدها لروسيا ليس عظيًما كاتبًا عمل وأخريًا للقاطرة، وقاًدا
الكتابة؟ عىل القدرة هذه جاءته أين من

يف الناس واقع منها فعرف علمته، به مرت التي العديدة االختبارات هذه إن
عىل بعثه الذي وما الكتابة؟ يف مهر وكيف أحالمه؟ جاءت أين من ولكن معايشهم،

الثقافة؟ إليه ق وشوَّ الدرس
أفالطون يدرس أن الشارع، يف الجوال التفاح وبائع الخرق، ملتقط يمكن كيف
آماله هذه دراساته من يبني ثم … األملاني أو الرويس األدب ويتفهم إسبينوزا ويناقش

املؤلم؟ الواقع تغيري يف وأحالمه
روسيا. يف الثورية باملنظمات باتصاله ذلك إىل وصل أنه الجواب:

يفكرون عرش التاسع القرن يف األخرية السنني منذ رشعوا الذين الثوريني، فإن
ويؤلفون الجمعيات يؤلفون كانوا اشرتاكية، جمهورية إىل القيرصية الحكومة تغيري يف

للعمل. والجمعيات للتنوير الكتب الكتب،
يحدثنا وهو عليها، نشأ التي أميته وكافح ودرس، وتعب الكتب، هذه جوركي وقرأ
األدب، يف عظيًما أستاذًا خرجته والتي فيها تعلم التي الجامعات عن الثالث املجلد يف

«جامعاتي». املجلد هذا يسمي وهو
بائع يمكن وكيف الجامعات، إلحدى واحًدا اسًما فيه نجد فال املجلد هذا ونقرأ

الجامعات؟ إحدى يدخل أن الخرق وملتقط التفاح،
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اتصل لقد بربامج، بل بربنامج طالبته الذي الثورة منهج جامعاته كانت إنما ال،
العيش لوسائل التغيري أي: التغيري، رضورة منها وعرف الرسية، الثورية باملنظمات
القيرص حكومة تغيري مع االشرتاكي، املبدأ إىل االنفرادي املبدأ من ونقلها املجتمع، يف

املنهج. هو هذا اشرتاكية، ديموقراطية حكومة إىل االتوقراطية
يف جامعاته هنا فكانت الدراسة، إىل الشوق بل الرغبة فيه بعث املنهج هذا ولكن

والفلسفة. الدين، والتاريخ، والعلم، واألدب، االقتصاد، فدرس الكتب،
العلم. هو سنرى، كما فيه أثّر ما وأعظم الكتب، هي جامعاته

إن خيالية، واقعية لذلك قصصه فيجعل اآلمال، ويبني يحلم جعله الذي هو العلم
لزوجاتهم ورضبهم وسكرهم، قذارتهم، من العمال، حياة من يشمئز أحيانًا جوركي
آفاق يرى ذلك كل مع ولكنه وخضوعهم، الخرافية، للعقائد واستسالمهم وجهلهم،
الدنيا. سيغري الذي العلم عىل وخياالته أحالمه ويبني ويتخيل، فيحلم املرشقة املستقبل
غرف يف الشعب عن تفصله لم بأنها جوركي فيها تعلم التي «الجامعات» وتمتاز
خباز، وهو كان إذ واملصنع؛ واملتجر السوق عن بعيًدا املحارضات فيها تُلقى دراسية
لكوربتكني كتابًا أو املال برأس األجور عالقة عن صغرية رسالة صدره يف ويخبئ يحمل

غنيٍّا. الفقري يصري حتى اإلنتاج زيادة عن
دراسات يف وقته إضاعة عىل تحمله لم بأنها تمتاز أيًضا «الجامعات» هذه كانت ثم
شكسبري ألشعار والتفسريات التعليقات يف أو الوسطى القرون عن موروثة ومناقشات

اإلغريق. درامات أو
يهضم كان ولذلك الذهنية، حاجاته وفق ويختار، ويدرس، يقرأ، جوركي كان
الظمأ يحس يجعله شبابه بجاهلية إحساسه كان ودرس، قرأ ما يقيء وال ويمثل

للمعرفة.

جعله االجتماعي، نظامنا يف وضيعة نسميها ما أو الوضيعة، األعمال يف تقلبه ولكن
بالعرق عليها يحصل كان التي الجافة العيش لقمة وكانت الشعب، إحساس يحس
يسيغونها. يكادون وال اللقمة، هذه مثل يأكلون ممن غريه يف التفكري عىل تحمله والتعب
وذلك الثقافة؛ وتزخر األدب، يزدهر لألديب، الهدف أو األساس الشعب يكون وحني
ولذلك تنتهي؛ ال فيهم السعادة أو البؤس وألوان وأهدافهم، الشعب، يف األفراد أحوال ألن
الراهب نجد وتتنوع، تتعدد شخصيات جوركي ألفها التي القصص أبطال يف نجد نحن
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أن يحاول الذي والجاهل والثائر، املدلل، املرتف والصبي السفاح، واملرشد صومعته، يف
من اثنني يحب وجوركي الناهض، والرجل املستبد والثري البائس، والصحفي يتعلم،

اثنني: ويكره الرجال
ويكرب، ويدرس، الدنيا يستطلع ورشع نومه من أفاق الذي الناهض الرجل يحب
الوهدة من يرتفع أو الكسل من نفسه ينفض الذي الرجل أي: رأسماليٍّا، كان ولو حتى

املجتمع. لهذا التغيري يحاول الذي الثائر أو املجتمع، فيها أراده التي
نسميه ما هو آخر شخًصا يحب واالستطالع واالستقالل للحرية لحبه هو ثم
هذه يف االستمتاعات من يعرف يكاد ال الذي الناعم الثرى عىل يؤثره فإنه «املترشد»،
جمع ملحض املال يجمع الذي الجشع التاجر عىل يؤثره كما والرشاب، الطعام غري الدنيا

وحرمانهم. بإفقارهم ذلك سبيل يف اآلالف ويتعس املال،
املقارنة إىل يهدف ولكنه «مترشدين» نكون أن إىل يدعونا ال جوركي أن وواضح
وبني والرشاب، والطعام بالكسل املستمتعني باملال، املمتازين السادة يسميهم من بني
فيهيمون، للثورة، بدائية فجة عواطف صدورهم يف يحملون الذين العاطلني املرشدين
حرفة. العمل هذا وكأن الطيور، صيد عىل حياته من فرتة استقر عندما هو يهيم كما

إن املال، جمع من أهم هو ما الدنيا هذه يف إن لنا: يقول يكاد املقارنة هذه يف وهو
ومتعة رشوقها، يف الشمس لرؤية الصباح يف االستيقاظ ولذة وطيوًرا، حقوًال الدنيا يف
عرب أو الحانات يف والنساء الرجال إىل بالحديث واالئتناس القواعد، عىل الخارج الحب

الحرف. يف بالتقلب الترشد كذلك بل الطرق،
جمع إىل إال حياته من يهدف ال الذي العصامى هذا الرجال؛ من اثنني يكره ثم
هذا مثله. نكون أن يجب إننا ويقول: سمييلز صمويل يمدحه كان الذي الرجل أي: املال،
االنفرادية، املبادئ عىل تحيا التي الشعوب يف االقتصادية للمباراة املرة الثمرة هو الرجل
العرشات بسقوط إال ينجح ال العصامي هذا ومثل االشرتاكية. التعاونية املبادئ وليست

يخدمونه. كانوا الذين العمال من املئات وآالم ويحاسدونه، يبارونه كانوا ممن
عن يرىض الذي الجاهل ينهض، ال الذي الرجل هو يكرهه الذي الثاني والشخص
ما يعرف وال الحيوانية اللذات يمارس الذي والحيوان ذله، يرىض الذي والذليل جهله،

منه. أعىل هو

السؤال: هذا نسأل كرامته نجرح أن دون وتقييمه لنقده الحرية ونجد أديب يموت حني
اإلنسان، وجود من تنبع حقيقية مشكالت كتبه عنها وألَّف شغلته التي املشكالت كانت هل
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أم واإلنسانية، واملساواة، والحرية، الشعوب، وارتقاء الروح، واستقالل املجتمع، ونظام
آذاننا يف ويرصخ يصيح كان ألنه حياته؛ يف إليها نلتفت كنا جوفاء تافهة مشكالت كانت

لتفاهتها؟ نسيناها مات إذا حتى
أن ويمكن قطر، كل ويف عرص كل يف الناس يسأله أن يمكن السؤال هذا ومثل

مرص. يف اآلن وبعد اآلن الناس يسأله
تفهم أنت فيه، تعيش الذي للشعب الخري تطلب إنسان، أنت األديب، أيها رجل أنت
وحرية تهواه، الذي السلوك تسلك أن يف النفس حرية الحرية، وقيمة التطور، معنى
وأنت املوروثة، بالعقائد اإليمان من بدًال العلم ببينة تؤمن استقالل، يف يفكر أن يف العقل

والعلم؟ والتطور والحرية واإلنسانية الشعب خدمت فهل الشعب، من
والعلم. والتطور والحرية واإلنسانية الشعب خدم ذلك، فعل جوركي إن

هو أيًضا، الناهضة املرأة بل الناهض، الرجل هو جوركي قصص جميع يف األول البطل
مستقبله، وإىل ماضيه إىل األمام، وإىل الخلف إىل ينظر حياته يف لحظة يقف الذي الرجل
للخرفات عبًدا كنت أتنبه. أن فيجب غيبوبة يف كنت أتعلم. أن فيجب جاهًال كنت فيقول:
قصد، بال إحيا كنت إنسانيٍّا. أكون أن فيجب أنانيٍّا كنت أتحرر. أن فيجب واالصطالحات

ووعي. قصد عن أحيا أن فيجب وعي بال
خطري. يشء هذا الدنيا! هذه يف ووعي قصد عن نحيا

هذه ،١٩٠٥ يف القيرص ضد الروسية الثورة فشل عقب أّلفها التي «األم» وقصة
وحياته. أدبه يف جوركي اهتمامات عىل تدلنا القصة

اعمل الشعب. اخدم تعلم. انهض. هي: اهتماماته إن أجل، اآلخر، يف يندغم كالهما
العظيم. اإلنساني الشأن إىل الصغرية الشخصية شئونك من ارتفع والحرية. للمساواة

والظلم. الباطل عىل سينترصان والعدل الحق فإن تيأس، وال الشعب بنهوض امتلئ
من واألبناء واآلمهات اآلباء آالف القيرص حكومُة وذبحْت ١٩٠٥ ثورة فشلت ملا
األمل يبعث كي «األم» بقصة جوركي قابلها والغم، اليأس من فرتة سادت الشعب
القصة. هذه يف النظرة من القليل إىل ونحتاج خمدت، التي الثورة ويحيي والشجاعة

فإذا كثريًا، ويتعب املصنع يف كثريًا يعمل ، السنُّ به تقدمت بعامل تبدأ القصة إن
يرشبها الخمر، سوى وفقره ويأسه تعبه ينسيه شيئًا يجد لم بيته إىل وقصد املصنع ترك

يطيقه. ال الذي الوعي هذا وعيه، عن يغيب حتى
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املساء، يف الخمر يعب ثم املصنع يف يعمل به، ويقتدي ابنه، ويخلفه األب، ويموت
أشياء االجتماعية، واهتماماتها اإلنسانية، وهمومها وثقافتها، بحضارتها الدنيا وكأن
املوت أي: ومصريه، أبيه صورة فيه فرتى ابنها األم وتتأمل يعرفها، ال ذهنه عن بعيدة
الخمر. ترك إىل وتدعوه ورشفه، رجولته البكاء، مع فيه فتناشد والبؤس، الفقر بعد

التوجيه. يف األثر أكرب األم ولكلمات
ليله. وبعض نهاره ويصحو الخمر، عن فالسوف» «بافيل االبن ويكف

مرة التفكري إىل السخط يدفعه ثم يسخط، يفكر وعندما يفكر، يصحو وعندما
والهموم الوطنية، الهموم قلوبهم يف يحملون الذين املفكرين من له زمالء ويعرف أخرى،
الواقع عرفوا الذين الحاملون، يؤلفها التي البذرية الكتب يقرأون، كما ويقرأ اإلنسانية
واالمتياز، واالستغالل الظلم منظمات فيه تنهدم زاهر مستقبل يف أملوا بل ييأسوا، ولم
يعيشون الذي السوء يتذاكرون والطلبة واألساتذة العمال من الحاملني هؤالء مع فيجتمع
الحاملني، الثائرين بهؤالء االرتباط بهذا يجد وهو القادمة، املرشقة الدنيا وينظمون فيه،
فال جديًدا، رجًال نفسه من ويصنع ويدرس فيقرأ الخام، لذهنه عظيمة تنويرية قوة
الكتب. هذه من يقظته يزيد فيما يفكر وإنما بؤسه، بها ينىس كي يرشبها الخمر يف يفكر
الخمر، ورشاء الرضب، وتحمل الطبخ، غري زوجها أيام تعرف لم التي الجاهلة، وأمه
تحدس ثم املحرمة، الكتب ويخبئ ويقرأ، يعب وهو ابنها استطالع يف تتأمل األم هذه
جديًدا شيئًا ثَمَّ زمالئه مع يعقدها التي الرسية االجتماعات من وترى البدائي بعقلها

وخطره. خطورته تفهم تكاد
إىل بهم تنتهي قد بحركات يقومون وأنهم الرشطة، يخشون وزمالءه ابنها أن تفهم
وتقشفهم الزمالء هؤالء إىل تنظر كانت ذلك مع ولكنها ابنها، عىل خوًفا فتمتلئ السجن،
لم الذي بابنها إعجابًا فتمتلئ املعاملة، يف وكياستهم السلوك يف واستقامتهم العيش يف
وال كتابًا يفتح وال الحانة، رفقاء غري األصدقاء من يعرف ال قذًرا سكِّريًا أبيه مثل ينشأ

الخمر. يرشب وال املهذبني واألساتذة الطلبة يعرف ابنها إن اليقظة، يطيق
األهداف وإىل معانيها، بل الثورة معنى عن السؤال إىل البنها حبها ويدفعها
وتتسلل يتبعونها، التي الربامج وإىل وزمالؤه، ابنُها يحتضنها التي الكربى اإلنسانية
املظلم، عقلها إىل النور من شعاع بعد شعاع ويدخل قلبها، إىل واألفكار الكلمات

القراءة. تعلم يف عمرها من السادس أو الخامس العقد يف وهي وترشع فيستضئ،
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وتلقي الظالم، من قرن نصف بعد ناهض إنسان إىل الثورة أفكار أحالتها لقد
القيرص، ضد الثورية املنشورات ويوزع يخطب ألنه ابنها؛ عىل القبض القيرص حكومة

السجن. يف وتطرحه
هذه يف لها يكن لم إذ وتولول؛ ترصخ بأن ذلك قبل جديرة كانت التي األم ولكن
إىل الدعوة جدٍّ يف وتتابع وتنهض، الصدمة، عىل تتغلب االبن، هذا سوى آمال من الدنيا

الحياة. يف جديًدا قصًدا وعرفت املرأة هذه تغريت لقد الثورة،
يف الشباب لجميع ا أمٍّ تعلمتها التي الثورة بمبادئ فأصبحت البنها، ا أمٍّ كانت
لقد كلها، باإلنسانية تهتم فأصبحت بيتها شئون عىل اهتماماتها تقرص وكانت العالم،

الخاص. القصد مكان حياتها يف العام القصد أخذ
وعبث مظاملهم، وعبء حياتهم، سوء للناس ترشح التي املنشورات توزع إنها

وتفهم. وتقرأ، بمصائرهم، وأعوانه القيرص
بل نتألم، بأن الوعي زيادة يف تجدها التي السعادة الراقية، السعادة هي وهذه
يعود وعذاب ألم من نعانيه ما أن الواقع بل الدنيا، ونصلح ونوجه نعرف حتى نتعذب،

حياتنا. يف العايل املستوى عىل إنسانيٍّا واجبًا نؤدي بأننا إلحساسنا سامية لذة
متابعة يف وحكومته القيرص ويستمر االبن، عىل القبض بعد األم، عىل ويُقبض

حني. إىل ولكن للشعب، اإلذالل خطط
تصل أن قبل يعملون روسيا يف الثائرون كان كيف لنا ترشح التي القصة هي هذه

.١٩١٧ يف األخري انفجارها إىل الثورة

غراره، عىل بُني قد جوركي مؤلفات سائر إن نقول: أن يمكن الذي الطراز هي األم قصة
هذه أيًضا تنهضنا إنما والحكومية االجتماعية املظالم عىل بالثورة ننهض حني فإننا

الثورة.

ونوم. ركود بعد يقظ ناهض الثائر •
للقدر. استسالم بعد حياته يف القصد يجد الثائر •

ويتطور. ويتعلم يفكر الثائر •
تلك من بدًال اهتمامه موضوع والعلم واإلنسان واملجتمع الدنيا يجد الثائر •
الثراء وراء السعي من الصغرية النفوس بها تمتلئ التي الصغرية، االهتمامات

والجاه. والتفوق
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أفسدتها التي املريضة النفوس يف الحالك الظالم أحيانًا لنا يصف واقعي، جوركي إن
يف مرشًقا أمًال األحوال أغلب يف الواقعية هذه إىل يضيف أنه مع وهو املجتمع، مظالم
يف الناس يسودان اللذان الشامل واليأس املحزن، املصري عن يتعامى ال فإنه املستقبل،

األحوال. بعض
فيمن الجسدي أو النفيس االنهيار قصة هي رجاًال» كانت «مخلوقات وقصته
يرتكبون الناس، من حطاٌم هم وإنما أناًسا ليسوا فهم وحطمتهم، الحياة صدمتهم
أو لصوًصا ويهيموا واألبناء، الزوجة من ويفرون الفضيحة، عىل ويجرأون الجريمة،
من بصيص يتخلله ال ظالم يف حياتهم ويحيون بالخمر، بؤسهم ويعالجون مرشدين،

األمل. من شعاع أو النور
فالسوف» «بافيل ولد كما جديًدا ميالًدا الساقطون هؤالء يولد أن يقتيض العالج إن
األهداف من وأكرب أعم الحياة يف جديًدا قصًدا علموه الذين الثائرين الشبان أيدي عىل
الجنون، أو املوت يكون األكرب، األعم القصد، هذا يوجد ال وحني الصغرية، الشخصية
ونجد رجاًال، كانت التي املخلوقات هذه يف الرسمي، الدفن قبل بالخمر املوت نجد ونحن
عىل يرشق بالنور تنتهي ال أيًضا القصة هذه فان جوردييف»، «فوما قصة يف الجنون

العاجز. العقل عىل يطبق جنون نهايتها وإنما الظالم،
الخمر، إىل «املخلوقات» بهذه تدفع التي املجتمع، وطأة نحس القصتني كلتا يف ولكن

الجنون. إىل جوردييف» «بفوما تدفع
الصالح معاني من يفهم يكن لم الذي التاجر أبوه يرأسها عائلة يف «فوما» نشأ
املال، جمع هو عنده والنجاح النجاح، تحقيق سوى الدنيا هذه يف واالستقامة والخري

خريًا؟ هو أليس
نهر يف البضائع تنقل بخاريات من املؤلفة ثروته يف االبن ويرثه األب، ويموت
إىل يلتفت ولم تعليمه، أبوه أهمل فقد الدنيا، إىل التعرف يف الشاب يرشع ثم الفولجا،
أن كما تربية؟ أو تعليم عىل يحصل لم هو أنه مع يربيه أن يمكنه كان وكيف تربيته،
الخمر فيرشب أسفل، من الدنيا إىل يتعرف وهو ميالده، يف وهي ماتت قد كانت أمه
أنه ميزاته كل كانت املنري، الكتاب أو الناصح الصديق من محروًما الشباب نزق وينزق

القيرصية. روسيا يف كبري مقام للشبني وكان شبينه، هو صديق له كان بل ثري،
قيمة له ما كل منها ويتخري الدنيا إىل ينظر تاجًرا، أيًضا كان الشبني هذا ولكن

الثراء. هو عنده والنجاح تجارية،
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عصامي، بأنه يفخر ما كثريًا الذي التاجر هذا جوركي، يكره ما أكره هو والتاجر
كل يحتقر وهو املال، جمع ملحض املال يجمع املال، جمع يف يشء؟ أي يف مثابر ، ُمجدٌّ

منهم. نفع ال خائرون كساىل بأنهم ويتهمهم مثله، يثرى ال من
ويدمن ينهار وهو االجتماعي، بالبؤس دراية وعىل منهار صحفي إىل يتعرف وفوما

اإلصالح. عن يعجز ألنه الرشاب؛
أمثاله من حوله فيمن التأمل عىل يحمله الصحفي هذا من فوًما تعلمه الذي والقليل
وينفجر املرموقة، االجتماعية املكانة إىل تعلو والغدر والسفالة الخسة فيجد األثرياء،
ثورته ولكن صدره، يف بما يبوح أن عىل يحمله الذي الرشاب عقب الحفالت إحدى يف
وبما األثرياء، عليه يتألب ولذلك تدبري؛ لها ليس مفاجئة طارئة ناضجة، غري صبيانية
يفرج ثم العقلية، لألمراض مستشفى إىل يبعثونه والحكومة املجتمع يف حظوة من لهم

الشوارع. يف يتسكع مجنونًا عنه
ال جوردييف» «فوما قصة يف ثم رجاًال» كانت التي «املخلوقات قصة يف جوركي إن

أكثر. ال واقعي هنا وهو للتفاؤل، مجاًال يجد

فقط؛ املظالم عىل الثورة عىل اإلنسان قدرة عىل ينطوي ال باإلنسانية جوركي إيمان إن
خرافات من اإلنسان يحرر الذي العلم بالعلم، تعمل أنها عىل الثورة يف آماله يبني هو إذ
الذي العلم والتسليم، العقيدة مكان والتجربة البيئة يضع الذي العلم املظلمة، القرون
به نأمل الذي العلم أحراًرا، فرصنا عبيًدا كنا نقول: ممكناته، من ونتحقق نعرفه حني
وإىل جنيه، ألف إىل العام يف جنيًها أربعني من املتوسط يف املرصية العائلة دخل نرفع أن

موروثة. خرافات بال ونهايته، الكون بأصل يبرصنا الذي العلم العام، يف جنيه ألفي
إن فيها: يقول ١٩١٧ يف وقعت قصة فيه ذكر مقاًال جوركيى كتب ١٩٢٩ سنة يف
وكان الثورة، أعداء أعدائها، أحد إىل يتحدث كان الثورة يف اشرتكوا الذين الجنود أحد
عدو فكان القصور، ويبني اآلمال ويرشح الجديد النظام به يقوم سوف ما له يصف

كالبطيخة». كرويٍّا العالم ستجعلون «إنكم ويقول: به يتهكم الثورة
كذلك». سنجعله «أجل، الجندي فيقول

وديانًا». الجبال «ستجعلون العدو: فيقول
طريقنا». يف ستقف الجبال هذه كانت ما إذا شك، بال «أجل، الجندي فيقول
القهقرى». مياهها تعود حتى األنهار مجرى «وستعكسون العدو: ويقول
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يضحكك نريد،ماذا حيث إىل مياهها نفعله،سنوجه سوف «أجل،هذا الجندي فيجيب
هذا؟». يف

عقولهم، الناس إىل يعيد الذي الوقت إىل إا نحتاج «ال فيقول: ذلك عى الجندي ويزيد
وتشكروننا». ستنجون وعندئذ

بقدرة ستتغري الدنيا أن يقصد كان اإلجابات؟ هذه الجندي يقصده كان الذي ما
بالعلم. اإلنسان،

يقول: ١٩١٢ يف كتب كبري، بالعلم جوركي إيمان

لألرض. العصبي املركز أصبح قد العلم إن

روسيا: يف العلم استخدام عن يقول كتب ١٩٣٥ ويف

تتغري وبذلك املادة، من املختلفة األنواع بني جديدة عالقات يوجد الشعب إن
الدنيا.

فيه يبدي نقاش يف ويندفع األشخاص أحد يقف برناردشو ألَّفها التي الدرامات إحدى يف
وجدت تقرأ ورشعت الكتاب فتحت فإذا مؤلفاتهم، تباع الذين املؤلفني أولئك من غضبه
تسخط أو وتبتئس فتحزن املؤلف، عليك يعرضها ومآس ومشكالت هموم من يتعسك ما

وتلعن.
الكتاب ثمن واسرتداد مقاضاته تجب الكتاب لهذا املؤلف إن الشخص: هذا ويقول
عنه، ه يرفِّ مؤلفه أن ما كتاب اقتناء من يفهم هو إذ مغشوشة؛ سلعة باع ألنه منه؛
الطريفة الحوادث عن فيها يقرأ سعيدة ساعة يقيض أن له ويتيح ويسليه، معه، ويلهيه
تحزنه، التي االجتماعية املشكالت عليه وعرض العكس، فعل إن أما العذب، األسلوب يف

حق. بغري الكتاب ثمن أخذ غشاًشا يعد فإنه
من ويجدون يقرأون، فيما والتسلية اللهو يطلبون والكتب الصحف قراء من وكثري
يف منومة ضمائرهم حياتهم، طيلة العادة هذه عىل يبقون وهم يطلبون، بما يزودونهم

تستنري. ال مقفلة عقولهم أن كما غيبوبة
ما لك يختار ال الذي املر، الكاتب يؤلفها املرة، الكتب من آخر نوًعا هناك ولكن
يعالج إنما ألنه العذب؛ األسلوب أو األنيقة العبارة يستهدف وال ويخدر، وينوم يحلو

النكتة. طرافة أو النادرة، لذة أو التعبري، حالوة يف أعظم شأنًا
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عن ويحفر الغبار، يثري ينفك وال والضمري، للمجتمع الخطرية املشكالت يعالج إنه
أحيانًا بل املظالم، عىل الثورة عىل ويحض والغدر، الرسقة ويفضح املختبئ، العفن
تخرج وأنت استهتار، أو تراخ أو تفاهة من أنت فيك ما عىل تقف يجعلك ألنه يتعسك؛
وقد تنقص، أن من بدًال وجهك يف مشاكل الدنيا ازدادت قد مرة ونفسك له قراءتك بعد
أجل، وتبتئس، تحزن أو وتسخط تغضب فأنت وأحمالك، بنقصك إحساًسا أنت ازددَت
يف وترتقي وتتطور تتغري ألن وسيلة تكون هذه يقظتك ولعل وتستيقظ، تستنري ولكنك

مجتمعك. وإصالح إنسانيتك وزيادة نفسك تقويم
برناردشو يف الشأن هو وهذا يكتب، فيما املرارة وتحس إال عظيم كاتب هناك وليس
تولستوي يف أيًضا الشأن هو وهذا لنبكي، حتى يضحكنا التي نكاته من الرغم عىل
التي واملشكالت واملآيس باألحزان يعرُِّفوننا ألنهم وذلك ورينان، وفولتري ودستوفسكي

لهونا. يف ذاهلني عنها نغفل والتي بنا، تحيط
االسم هذا عىل ونشأ بيشكوف، إليكزاي ميالده ورقة يف يسمى جوركي مكسيم كان
وعفن، وقذر ومظالم مآس من وطنه أبناء يعانيه كان ما يرشع قلما له أن وجد أن إىل
وكلمة جوركي، مكسيم اسم لذلك واتخذ مؤملة، قصصمرة يف ويبسطها يرشحها فرشعه

«املر». لغته يف تعني «جوركي»
عليهم، ويقسوا قراءه، يعلم مر، كاتب أنه وعرف الدنيا هذا يف رسالته عرف لقد

ورجولة. ذكاء ونزداد ونتنبه لنتألم ولكن لنلهو ال نقرأه ونحن يستيقظوا، حتى

ومضمون. شكل هو الفن
اإلنسان، بعظمة اإليمان يف يتلخص وهو ذكرته، فقد جوركي عند املضمون فأما
الحكومات صنع من عنده الفضائل وليست العلم، باستخدام العظيم مستقبله يف واألمل

الشعب. صنع من هي وإنما الحكماء، أو األديان أو
جميل، نبيل، صميمه يف اإلنسان أن يجد التاريخ يف العظماء األدباء جميع مثل وهو
وليس املجتمع مظالم إىل يعود االعوجاج وأن والجهل، والظلم الفقر يفسده وإنما طيب،

اإلنسان. فطرة يف أصيل فساد إىل
الشكل؟ هو ما واآلن جوركي، عند الفن مضمون هو هذا

املضمون عرفنا أن بعد الحق لنا هل هو: آخر، بسؤال السؤال هذا عن أجيب وأنا
الشكل؟ عن نسأل أن

ذهني. كل يستغرق جوركي عند املضمون ألن السؤال؛ هذا أسأل ال أنا
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جوركي، إىل تولستوي من العمالقة قصص وقرأوا الرويس، األدب عرفوا الذين جميع
القراءة نفوسهم يف تركته الذي العميق األثر يذكرون أهرنبورج، إىل دستوفسكي ومن
وإنسانية جديًدا وحنانًا جديًدا هواء يجد األدب لهذا القارئ أن ذلك األدب؛ هذا يف األوىل

جديدة.
براعة أقصوصة، أم قصة أكانت سواء الروسية، القصة يف أن يزعمون من هناك إن
القصة أشخاص بني يشيعان وحنانًا إنسانية أجد وإنما ذلك، أجد فال أنا أما مهارة، أو

ذكائهم. درجات تفاوتت أو اتجاهاتهم اختلفت مهما
يفعل كما الرباعة، إىل الرويس املؤلف يعمد حني إنه وأقول: ذلك عىل أزيد بل
سرية يف هم، كما أشخاصه يتناول حني ولكنه القصة، قيمة تنقص أحيانًا، دستوفسكي
فقط هنا بالرباعة، مباالة أي بال والنزعة، واألصل الطبيعة عىل الحوادث، ورسد الحياة

والحنان. اإلنسانية يف العايل الفن نجد إنما أقول: أخرى وبكلمة … العايل الفن نجد
واضطراب األشخاص ازدحام مع الروسية، القصة يف الفوىض أجد ما كثريًا بل
فأوثر املدبرة، املتزنة املرتبة األوربية القصص إىل باملقارنة النزعات، واختالف املواقف

والحنان. اإلنسانية املذكورتني: للميزتني الثانية عىل األوىل
غرام، القصة هذه يف فليس ألندرييف. املشنوقني» «السبعة قصة نذكر أن وحسبنا
ألن باإلعدام؛ عليهم حكم قد أشخاص سبعة فيها نجد ما وكل واضح، هدف لها وليس
العاديني السفاحني من واثنان ضبطوا، ثم ثورية، مؤامرة يدبرون كانوا منهم خمسة

إليهم. ضموا
اإلعدام عقوبة إلنفاذ وصًفا صحفي، وكأنه لنا، يكتب أنه املؤلف يفعل ما وقصارى
انتظار يطيق ال صبيٍّا يكون يكاد الذي الشباب هؤالء ومن آخر، بعد واحًدا منهم كل يف
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أرصدت التي الهادفة املرأة ومنهم املشنقة، بحبل ساعة ربع بعد فيه سينفذ الذي املوت
تعرف ألنها باالنتصار؛ وإحساس وتفكري رزانة يف املوت تستقبل والتي للثورة، حياتها
الصبي هذا إىل األم بإحساس تتقدم وهي الثورة، بناء يف لبنة ووضعت خدمت أنها

يده. يف وتشد له وتبتسم فتشجعه الشاب
أمامنا وتتمثل املأساة، نهاية إىل نصل حتى الوصف هذا تنهدات يف نقرأ ونحن
آخر، شخص الستقبال الجاف بالصابون بمسحه الجالد يجدده الذي والحبل املشنقة
الكهل الرجل أو السيدة أو الفتاة أو الشاب يتسلق موتات، سبع أمامنا الحياة وتموت
معلقني مخنوقني نتخيلهم ثم رشايينهم، يف األحمر الدم يجري أحياء وهم املشنقة، سلم
آخر، بعد واحد عن الحبل يفك ثم أفواههم، من الرغاء خرج قد الهواء، يف يتأرجحون
فوق الواحدة الجثث وتكدس آخر، مكان إىل الرتاب من غرارة أو حجًرا كأنها وتنتقل

األخرى.
ويرشف باملشنقة، تنتهي ولكنها والخري، والسعادة االشرتاكية تنشد معذبة إنسانية
هللا وإن فضيلة، الفقر إن للشعب: يقولون وكهنة كنيسة تؤيده قيرص املشنقة هذه عىل
يف الطمع وإن مقيم، نعيم املوت بعد جزاءهم وإن للقيرص، بالطاعة عليهم حكم قد

خطيئة. الدنيا
والحزن الغضب فيملؤنا فيه، نفكر نجدنا ولكننا هذا، من شيئًا يقول ال واملؤلف
وإرصاًرا شجاعة زاد بل وحزنًا، إنسانية زاد وقد القصة هذه من منا كل ويخرج معا،

املضللني. والكهنة الحاكمني الوحوش من الدنيا إنقاذ عىل
الروس، الكتاب بني األوىل الطبقة من ذلك مع أندرييف وليس ألندرييف، قصة هذه
دستوفسكي هم: ثالثة، القصص كتاب من الرويس األدب يف العمالقة أن واعتقادي

وجوركي. وتولستوي
اإلنسانية، تاريخ يف يجد الذي الصويف الكاتب نسميه أن فيمكن دستوفسكي أما
الكوارث، ت اْدَلَهمَّ إذا عنده األمان صخرة فهي املسيحية، من خريًا ومستقبلها، ماضيها
كوارثهم بشأن بينهم النقاش يجري أشخاص، هي مما أكثر نفوس قصصه وأشخاص
والرضا واالستكانة الفلسفي اإليمان مستوى عىل مقاديرها وتتفاوت ألوانها تختلف التي
الرشقيني ونحن املادية، إىل ينزع الذي الغرب يكره رشقي كبري، حدٍّ إىل وهو قائم، هو بما
وقالقل اضطرابات من نحسه ملا أصداء وعواطفهم أبطاله اختبارات يف نجد ألننا نحبه؛
االستعمار من تولدت التي الرذائل وسائر والجهل والفقر الحرمان ثمرة هي نفسية،
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بحكم واستبداد استعمار يف قصصه، دستوفسكي ألَّف حني روسيا كانت وقد واالستبداد،
األجنبية. والرشكات والنبالء القيارصة

تتعمق ذكية إحساسات وهي بإحساساته، يفكر أنه دستوفسكي به يمتاز ما وأعظم
ولكنها واإلجرام، والحرمان البؤس هي ومشكالته اإلنسانية، منها وتستنبط املشكالت
من الثرية الغربية أوروبا يف نجد أن وقلَّ حزين، غاضب جائع شعب صميم من تنبع
هذا نجد الرشقيني نحن وإنما إحساساته، أو ألفكاره صدى نفسه يجد ال ألنه يحبه؛

به. ونفتتن ونحبه الصدى

إني حتى ا جدٍّ عظيًما شغًفا الكاتب هذا بمؤلفات فيها شغفْت فرتة بحياتي مرت لقد
فوىض ولكن نفقتي، عىل وطبعته ١٩١٢ يف والعقاب» «الجريمة قصة من جزءًا ترجمت
باقي نرش عن أكف أن عىل حمالني الوقت، ذلك يف بالكتب االتجار ولصوصية النرش،

القصة.
آخر، قصيص العالم يف عليه يعلو ال بل األول، الطراز من قصيص ودستوفسكي
ذلك املريضة؛ النفسية حالنا عىل يدل السحر هذا ولكن به، نسحر مرة ألول نقرأه وعندما
تصيب الحرية وهذه النفسية، األزمات يف املضنية والحرية املؤلم الشك يمثلون أبطاله أن
واالستسالم، الثورة بني والحرية والدين، العلم بني الحرية حياته: من فرتات يف منا كال

… إلخ والذاتية املوضوعية بني والحرية
أبطاله وجميع الشك، موقف يف يزالون ال الذين املستنريين تصيب الحرية هذه ومثل
فلسفية، بدوافع عجوز يقتل طالب والعقاب» «الجريمة بطل فإن الصنف، هذا من
من بحافز أباه يقتل عظيم حمار وأحدهم حائرون، فالسفة كلهم كارمازوف» و«اإلخوة

املادي. العلم
أخجل كلمة له إن بل الحقيقة، عىل العقيدة ويؤثر العلم يكره دستوفسكي وكان
أنه لوال حياته، مدى املارستان عليها يستحق وكان املسيح، عن قالها هنا ذكرها من

معانيها. نتأمل عندما نذوب نكاد عميق إنساني إحساس عن قالها
مهزومني، القدر أمام نقف وحني االجتماعية، املظالم معالجة عن نعجز حني ونحن
واملرض الفقر هوان نواجه وحني باإلعدام، الحكم عالمة وعليه املرض يجابهنا وحني
فيه ونجد الواقع هذا نمدح بل ونستسلم، نخضع جميًعا الحاالت هذه يف والجوع،
التربير تجد حسنة الحاالت هذه كل تبدو وعندئذ نفهمه، ال عدل عىل ينطوي «نظاًما»

55



ممنوعة مقاالت

رئيس يزوره وكان القيرص، أحبه الذي دستوفسكي موقف هو هذا تعاستنا، منطق يف
الحضارة عىل وينعي يخطب وقف قد نفسه هذا دستوفسكي إن بل الروسية، الكنيسة
التي الروحية هذه أجل روحيتها، يف روسيا وبقاء بمقاطعتها ويطالب ماديتها، األوروبية

… راسبوتني أثمرت
نلغي أن نستطيع وإننا عالجها، يمكن االجتماعية املظالم أن يرون من هناك ولكن
وصف ولذلك دستوفسكي؛ يكرهون وهؤالء العلم، بقوة الدنيا من والجهل واملرض الفقر

«سامة». بأنها أفكاره جوركي مكسيم
لذة أي: التحرس، لذة دستوفسكي يف أجد ثقافتي وفجاجة شبابي أول يف كنت لقد
ال وفداحتها لكثرتها الكوارث هذه كانت إذ الحياة؛ لكوارث واالستسالم العجز لذة األلم،
تسم دستوفسكي أفكار أن أجد جوركي مكسيم مع فإني اآلن أما باالستسالم، إال تطاق

القدر. لكوارث بل املجتمع لكوارث العالج هي االستسالم، ال الثورة، وأن العقول،

أما القيارصة، أيام الحزين الشعب للشعب، وكتب الشعب من دستوفسكي كان وقد
ولكنه، «كونت» بلقب أشخاصها عند يتمتع وكان االرستقراطية، من فكان تولستوي
يف وفكر بؤسه فاعتنق الشعب، إىل ونزل االرستقراطية هذه ترك كوربتكني، األمري مثل
بتعميم إال تتحقق أن يمكن ال السعادة أن إىل دستوفسكي انتهى كما وانتهى كوارثه،

املسيحية. املبادئ
االستبداد معاني عىل الثائر الشعب ديانة هي املسيحية الديانة أن شك وليس
ال األسف ومع الروماني، الحكم أيام اليهود قاساها التي واالستغالل، والنهب واالستعمار
الداخيل، االستبداد يف أيًضا قائمة هي كما األجنبي االستعمار يف قائمة املعاني هذه تزال

القيرص. أيام روسيا يف الشأن كان كما االستقالل، مع حتى بل
تقوم عاطفية صوفية هو وتولستوي دستوفسكي من كل يف املسيحية إىل وااللتجاء
الكاتبني هذين اعتقاد عن بعيًدا كان التدبري هذا ولكن لإلصالح، العقيل التدبري مقام

يزعزع. أن يمكن ال راسخ مؤيد استبدادي وسط يف يعيشان وهما
والسيايس االجتماعي التغيري عن العجز عند إال الدينية الصوفية تغشو ال الدوام وعىل
يتقهقر؛ الصويف التفكري فإن بتطور، أو بثورة التغيري، هذا يمكن حيث أما واالقتصادي،

يسخف. ألنه
التغيري وينشد الدينية الصوفية عن يعزف فإنه جوركي، يف نجد ما هو وهذا
كان التي ١٩٠٥ ثورة فإن االتجاه، هذا عىل تواتيه الجديدة الظروف وكانت بالثورة،
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جوركي ألَّف ،١٩٠٨ يف وعندئذ فشلت، قد كانت روسيا يف الحكم نظام قلب بها يراد
املهزومة، الثورة عواطف جديد من ويثري امليتة، اآلمال النفوس يف يبعث كي «األم»؛ قصته
األم، هنا وهو الحي األمل تحس املستبدين، عىل للثورة علمي برنامج هي القصة وهذه
حياة إن بل الثورة، تغذية يف نهًجا سينهجن األخريات األمهات من آالًفا أن نحس فإننا
الغيبوبة من املرأة حياة تتغري وكيف اإلنساني، لالرتقاء ساميًا طراًزا تعد «األم» هذه

والثورة. الوعي يقظة إىل واالستكانة
الحب ودستوفسكي تولستوي أحب أراني الثالثة الكتاب هؤالء بني أفاضل وحني
وثورة أمال هنا أجد ألني جوركي؛ إىل يذهب األعظم إعجابي ولكن العميق، الغامر

التغيري. إىل دعوة أجد وكفاًحا،
يثريها وال املظلومة، النفوس يعزى ال الثورة، قبل الثورة، أديب هو جوركي مكسيم
باإلنسان، يؤمن وهو السالح، بحمل الظالم ومحاربة النهوض إىل بها ويهيب وينخسها
قبل الروسية القصة بني الفرق هو وهذا والتغيري، التدبري عىل عقله بقوة يؤمن أي:

االستنتاج. هذا من أوضح هو ما هناك ولكن الثورة، بعد الروسية والقصة الثورة،
ما أو للقدر، يستسلمون قلت كما كانوا الثورة قبل القصة أشخاص من كثريًا فإن
بإحساس يتميزون القصة أبطال فإن الثورة بعد أما قاسية. مظالم من القدر نسميه

جديد. وهدف جديدة تربية هو جديد،
،(١٩١٠ يف مات الذي العظيم تولستوي ليو غري (وهو تولستوي إليكزاي مثال اعترب
الحياة قصصه أشخاص يف لنا يصف وهو وبعدها، الثورة قبل األديب هذا عاش فقد
حياة وهي الثورة، قبل الحياة قصصه أشخاص يف لنا يصف وهو وبعدها، الثورة قبل
جاءت إذا حتى وفساد، وفسق استهتار يف العالية الطبقة من أفرادها يحيا قصد، بال
والبناء. للتعمري قصد عن يحيونها التي العاملة الحياة رشف إىل يتنبهون رشعوا الثورة
عالجها كما وبعدها، الثورة قبل روسيا حياة لنا يمثل تولستوي، إليكزاي أى: وهو،

الروس. من األدباء عامة
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األقطار ويف عامة، وإفريقيا آسيا ففي عربي، كل يحزن بما الصحف أخبار تطفح
الوطنيني، ومطاردة األحرار، رضب نجد كما واالستعمار، االستغالل نجد خاصة، العربية

العرب. وغري العرب بني عنرصية حرب هناك كانت لو كما الجماهري، وقتل
املهمومون بل املهتمون بها يرس سارة، أخباًرا الصحف هذه يف نجد وهناك هنا ولكن
الحسن، املستقبل يهيئوا أن ويحاولون السيِّئ، الحارض يعرفون الذين وأولئك بوطنهم،
االرتقائية الخطط ويخططون االجتماعية، النظم يف اإلنسانية ينشدون الذين وأولئك
السارة األخبار وهذه واملدوسني، املضغوطني بني االنتهاضية الحركات ويبعثون لبالدهم،
العمل. عىل وتحث األمل تبعث ألنها إليها؛ اإلشارة ونكرر ونوضحها ننرشها أن يجب

ظاهره يف الخرب هذا فإن مراكش، سلطان يوسف بن محمد خلع حادث مثال فهناك
هذا؛ نقيض أجد ولكني العربية، للشعوب االنتهاضية للحركات بالهزيمة ويوهم يحزن
رجل لهو االستعمار، ضد الشعب مع ألنه العرش؛ يرفض ملًكا فإن بداللته، أفرح ولذلك
أن نفرض أن املوقف هذا داللة نعرف كي ويكفي اسمه، التاريخ يخلِّد سوف عظيم
يبقى كي عليه، رشط ما جميع يقبل عندئذ كان فإنه مكانه، يف كان فاروق الحيوان
البنادق عن فضًال والدبابات، باملدافع املراكيش الشعب رضب يقبل وكان العرش، عىل

واملسدسات.
مرص يف رأسنا وكان الرأس. يف يبدأ السمكة يف الفساد إن يقول: اليوناني املثل إن
الذي االستعمار يطقه لم ولذلك سليًم؛ فكان مراكش يف الرأس أما فقطعناه، فاسًدا

مثل: السارة. األخبار من الكثري وعندنا الفساد، إىل يحيا كي يحتاج

حكومتني. اتحاد وليس شعبني اتحاد ونعني والسوداني، املرصي الشعبني اتحاد •
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وتحطيم العربية، الشعوب بني القومي والوجدان مرص، يف الجمهورية وإنشاء •
االقتصادي، التطور بشأن الجديد الوجدان هذا ثم مرص، يف اإلقطاعية الروح
هذا وأخريًا الصناعة، يف تطور بأنه الحضارة، يف التطور فهم نحو واالتجاه

اإلسكندرية. يف عقد الذي العربي العلمي املؤتمر

مستقبل يف كاسبة مغامرة هو كما والديمقراطية، الرخاء نحو خطوة هو املؤتمر هذا
العربية. الشعوب

ولو الفاسدين، إليه ويقرب الدستور، ويزيف الوزارات، يقيل ملك، وهو فؤاد كان
ساخًرا، العرضهازئًا لرفض العلمي» للتقدم «مجمع تأليف عليه عرض قد كان أحًدا أن
يغري لن املجمع هذا مثل أن واثًقا كان ألنه العربية»؛ للغة فؤاد «مجمع تأليف َقِبل ولكنه
بعدله واإلشادة مدحه يف القصائد يؤلفون من أعضائه يف يجد ربما وأنه يشء، يف عرشه

… إلخ وابنه وأرسته وشخصه
املجمع هذا أعضاء عىل جنيه مليون نصف نحو املاضية سنة العرشين يف أنفقنا وقد
فؤاد ينتظره كان ما هو وهذا لبالدنا، ارتقائية أو انتهاضية حركة أية منه نجد أن دون

أسسه. الذي
العربية، للشعوب تنبيه هو اإلسكندرية، يف عقد الذي «العلمي» املؤتمر هذا ولكن
اإلقطاعي النظام ومن الثراء، إىل الفاقة من وتنقلها الشعوب تغري التي الجديدة القوة بأن
العقائد دون املمحصة املعارف عىل يعتمد الذي العلم قوة هي الديمقراطي، النظام إىل

املوروثة.

باستثناءات اآلن، إىل بقي مرصقد يف أدبنا ولكن لألدب، احتقاري يعني ال للعلم وإطرائى
للشعوب واإلنهاض التوجيه قوة له تكن لم ولذلك نفسه، ويجرت بدمه يغتذي صغرية،
متعاليٍّا ووقف الرجعيني، واتجاهات املستبدين سلطان األدب هذا أيد ما كثريًا بل العربية،
الظاهرة هذه هنا ومن مشكالته، ويتجاهل املجتمع عن ينفصل يكاد الشعب سواد عىل

اإلنسانية. النزعة من خلوة وهي فيه، الواضحة
حتى املجتمع، بمشكالت بعواطفه اشتغل إذا إال إنسانًا يكون ال الكاتب أن ذلك
وهو وآمالهم، بآالمهم الصادق اإلحساس مع أفراده، بألسنة وينطق بعواطفه، يحس
يكتب ما الصحف، أخبار ويتابع واالستغالل االستعمار طرق يدرس أن إىل يحتاج هنا
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وإحصاءات العالج، ونفقات املدن، وهندسة الفقر، أمراض ويعرف يكتب، ال وما فيها
املجتمعات، وتغري اإلنتاج تزيد التي هي ألنها العلوم؛ دراسة إىل يحتاج لهذا وهو الطالق،

السعادة. وتعمم الفاقة، وتلغي
األزرق، القرص أو األحمر، القرص يف يستخدم العلم أن يعرف الحق املرصي واألديب
ودفئًا مرشقة، وإضاءة ناصعة، نظافة فيثمر مرص؛ يف األثرياء يملكه مما غريهما أو

الفقراء. بيوت اآلن إىل يدخل ولم يدخل ال العلم، أي: ولكنه، وبهجة، وفنٍّا وبرًدا،
كما التفكري، ثم التأمل عىل يحملنا ألنه األدب؛ يف إنسانيني يجعلنا الذي هو العلم
بال وأديب باإلصالح، املطالبة يف اإللحاح ويكون الغضب، فيكون املقارنة، عىل يحملنا

إنسانية. بال أديب هو علم

من وما العلم، بها يوحي أو يتزعمها واألمريكية األوروبية األمم يف األمامية والحركات
علميٍّا. كان إال أدبه يف الحيوية تحس أديب

التطور، عن يتحدث الذهن علميَّ رجًال فنجد مؤلفاته نقرأ الذي شو برنارد أذكر
عن يتحدث وهو املنازل، بناء وعن التناسل، ضبط وعن سنة، ألف مئة بعد اإلنسان وعن
الهناء مقدار يعرف ألنه إنساني وهو مرص، يف دنشواي عن يتحدث كما الشئون هذه

حرمناه. ألننا وغرينا نحن نعانيها التي التعاسة ومقدار بالعلم
ولكن حق، وهذا العلوم، جهل ولو إنسانًا يكون أن يمكن األديب إن يقال: وقد
وعجز، أسف ثم وتندم، تحرس فيها دامعة عاطفة قصارها عقيمة، تكون عندئذ إنسانيته

واستسالم. رثاء ثم
وليست كفاح وإنسانيته إنساني، هو ولذلك العالج؛ يعرف العلمي األديب ولكن

أسًفا. أو استسالًما
اإلنساني األديب ولكن صحيح، وهذا للرش، يستخدم العلم إن أيًضا: يقال وقد
هو إذ عرصنا؛ يف التطور قوى أعظم هو العلم ألن العلم؛ يكافح وال الرش هذا يكافح
اإلنسان طبيعة إن أجل، اإلنسان، طبيعة يغري أن ليوشك إنه بل املجتمعات، يغري الذي
وطبيعة الكون، طبيعة الطبيعة، يف التغري يكن لم إن التطور هو ما إذ بالعلم؛ ستتغري

واإلنسان؟ والحيوان النبات وطبيعة الدنيا،

بمقدار إال بالدهم خدمة يستطيعوا لن ألنهم العلم؛ عىل يتكربوا أال أدباءنا أرجو أنا لذلك
والصحة والثقافة والخري الهناء تعمم أن تستطيع التي العلمية القوى من يعرفون ما
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العلمي املؤتمر وهذا بالعلم، إال منتجني إنسانيني يكونوا أن يستطيعون ال هم بل ألبنائنا،
والشعوب. الحكومات ينبه كما األدباء ينبه أن يجب باإلسكندرية عقد الذي العربي

تعمًقا أوجد، وجودنا يجعل ما كل أي: بالوجود، إحساسنا أي: وجداننا؛ يزيد ما كل إن
لم آفاق إىل وينقلنا وجداننا يزيد والعلم للفلسفة، وفهم السعادة يف زيادة هو وتوسًعا،

نعرفها. نكن
قيود ويفك الجهل، ظالم عقولنا عن يقشع ألنه حرياتنا؛ يزيد العلم، أي: هو، ثم
واملرض والفقر الخوف من املحررة القوى أعظم عرصنا يف يعد هو بل الخرافات،

والجهل.
حياته كرس قد لكان عرصنا يف يعيش كان الجاحظ مثل عظيًما أديبًا أن ولو
عرف هو بل البرشي، للعقل التحريرية القوى من فيه ما إىل يفطن ألنه العلم؛ لدرس

أيامه. يف بلغها قد كان التي األمداء يف العلم قيمة
فأن العلم، تجاهله يف يعذر سنة ألف قبل عاش الذي األديب كان إذا ذلك ومع
أن من بدًال غاويًا منه يجعل قد الذي التجاهل هذا يف يعذر أن يمكن ال العرصي األديب

مرشًدا. يكون
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أعظم من وكان و١٢٨٨ ١٢٠٨ بني فيما عاش عربيٍّا طبيبًا النفيس ابن الدين عالء كان
التالية: الكلمات كتبه ما

من األيمن التجويف هو التجويف هو التجويف وهذا … بالدم خلط لو
الروح، تتولد حيث األيرس، التجويف هذا يف الدم لطف وإذا … القلب تجويفي
ظاهر منفذ فيه ليس مصمت هناك القلب جرم فإن منفذ، بينهما ليس ولكن
القلب مسام فإن جالينوس، ظنه كما ظاهر غري منفذ وال جماعة، ظنه كما
لطف، إذا الدم هذا يكون أن بد فال غليظ، وجرمه (متينة)، مستحصفة هناك
ويتصفى الهواء ويخالط جرمها يف لينبث الرئة إىل الرشياني الوريد يف نفذ
تجويفى من األيرس التجويف إىل ليوصله الوريدي الرشيان إىل فيه ما ألطف

… القلب

الرئتني، يف الدموية الدورة قيمة فهم قد النفيس ابن أن الكلمات هذه من ونرى
ذلك بعد هاريف فعل كما الجسم، يف العامة الدموية الدورة يفهم أن وشك عىل كان وأنه

ميالدية. ١٦٥٠ حوايل
١٢٣ رقم بالقاهرة، الكتب بدار مخطوط هو الكلمات هذه منه نقلُت الذي والكتاب
املعروف الدين عالء تأليف: سينا، ابن وترشيح رشح من مختارة فصول باسم طب،

النفيس. بابن
الكالم هذا خطورة يدرك الطبي، أو البيولوجي الفهم من يشء عىل كان إذا والقارئ
ولكن املشاهدة، عىل يقومان علمي، وتفكري علمي، كالم وهو النفيس، ابن سطره الذي

مشاهدة؟ أي
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ِخراف من الحيونات قلوب عن بالفحص بمشاهدته قام النفيس ابن أن ظني أكرب
إنسان. جسم يّرشح أن ليستطيع يكن لم إذ إبل؛ إىل بقر إىل

ولذلك وفحص، تنقيب إىل تحتاج هي إذ «مصادفة»؛ النفيس ابن مشاهدة وليست
القدماء معرفة مثل علمية، كشوف إىل أدت مصادفات وهناك ا، جدٍّ كبرية قيمتها فإن
التي الكيماوية الكشوف بعض ومثل مرص، يف آمون معابد من (النوشادر) األمونيا ملادة
كريمة معادن إىل الخسيسة املعادن وإحالة الفالسفة، حجر عن البحث طريق عن عرفت

باملصادفة. وليس البحث، بمنهج العلم يف والعربة العرب، أيدي عىل األندلس يف
وعاقت اإلسالمية، الحضارة يف نشأت عقبات إىل العرب عند العلم تأخر ويُعزى
فإن البرشي، للجسم الترشيح وتحريم الرسم تحريم مثًال ذلك من العلمية، التجربة

والترشيح. الرسم بغري ِعلًما يكون أن يمكنه ال الطب
تأهل أنه نفسه عن َرَوَى بغداد يف األطباء أحد إن حتى الترشيح الخلفاء حرم وقد
اإلنسان، جسم إىل األجسام أقرب إنه ذلك: يف وقال قرد، جسم رشح بأن الطب لحرفة
لرتكيب الفهم من يستطيعه ما فإن البرشي الجسم ترشيح يحرم الخليفة دام ما وأنه
العلوم عرقلة إىل أدى الرسم تحريم ولكن القرد، جسم بترشيح إال يكون لن األعضاء

… جميعها
فنٍّا، باعتباره الرسم ولكن البرش، رسم عىل مقصوًرا األصل يف كان الرسم وتحريم
أو للحيونات الجسم أعضاء رسم أيًضا حرمنا البرش رسم حرمنا فإذا يتجزأ، ال كلٌّ
لم النفيس ابن أمثال أن عىل العظيم األسف هنا ومن للعلم، العرقلة هنا ومن النبات،

ويعرفوا. يتمهروا أو ينشطوا أن عىل العربي، الثقايف الوسط من يعنيهم ما يجدوا
دراسة املسلمني عىل يحرم الرجل هذا كتب فقد الغزايل، وأمثال الغزايل كان ثم
ابن وصف هنا ومن واملنطق، العقل عىل تنهض ألنها ولكن كاذبة، ألنها ال الجغرافيا،

الرشير». «الجاهل بكلمتي: الغزايل رشد
بيئات يف منتًرصا يزال ال إنه أقول: أكاد بل رشد، ابن عىل انترص الغزايل ولكن

الخطر. وهنا كثرية، عربية
انقرض كما ينقرضوا أن بعيًدا وليس واملنطق، بالعقل مرهون العرب بقاء إن
وأنكروا الغزايل اتبعوا إذا أي: العقائد، والتزموا واملنطق العقل رفضوا إذا الديناصور
كانوا املتعصبني بعض أن قصصه إحدى يف يذكرنا وليلة ليلة ألف كتاب (إن رشد. ابن
أتباع من هؤالء كان هل هو: وسؤايل إلحراقها، الكتب عن ويبحثون بغداد حول يطوفون

الغزاىل؟)
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وإنما فقط، للمعرفة بالعلم نشتغل ال أننا ذلك الرِّق؛ هو العرب عند العلم ر أخَّ ما أعظم
والصناعة، الزراعة، يف لإلنتاج، طريقة إىل نصل كي نكتشف أو نخرتع أن نحاول نحن
إىل نحتاج ال فإننا أجر بال يعملون أرقاء عمال عندنا دام ما ولكن النفقات، يف بها نقتصد
اإلغريقية، بالحضارة وقف الذي هو الرِّق وهذا نكتشف، وال نخرتع ال ولذلك االقتصاد؛

جميًعا. وجمدها والعربية. الرومانية الحضارتني ثم
معظمه أو التجميد هذا ومرجع الحضارة، يف التجميد قرون هي الوسطى والقرون
كان أوروبا يف النهضة وبعث «سريف». األوروبيون يسميه ما أي الزراعي، الرِّق هو
فكان املال، من مقداًرا عمله يكلف مأجوًرا العامل أصبح حني الزراعي، الرِّق بإلغاء

عنه. لالستغناء اآللة اخرتاع
أكثر العربية الشعوب عما قد الزراعة، يف اإلقطاعي والرق بالنخاسة، الرِّق وكالهما،
أن من الرغم عىل وذلك والرومان، اإلغريق قبلها من جمد كما فجمدها، سنة ألف من
استوردوا فإنهم ا، جدٍّ كبرية كانت العلوم يف يرتفعوا كي للعرب أتيحت التي الفرص
اإلقطاعي النظام ولكن الهند، من الهندية واألرقام الصني، من والخزف والورق الحرير

علمي. ارتقاء أي دون حاال بالنخاسة، الرِّق وكذلك يسودهم، كان الذي
بالطبقة تتصل التي الفنون تلك إىل يرجع العرب عند علمية كشوف من نجد ما وكل
ولكن العربي، العالم يف أنشئت مصانعها فإن والورق، والحرير الخزف مثل الحاكمة،

للطعام. الطبق يصنع ولم للزينة الزهرية فصنعت الحاكمة، للطبقة

تغريت، أجل العرب؟ بني العلم ارتقاء دون املايض يف حالت التي الظروف تغريت هل
ضئيل. التغيري هذا ولكن

والجامعات، املدارس يف العلوم نتعلم ونحن اإلنسان، جسم ح ونرشِّ اآلن نرسم نحن
الرِّق. ألغينا إننا ثم رشد). ابن كتب أُحِرقت (كما الكتب نحرق ال ونحن

العمال أجور يجعل الذي الزراعي الرِّق من صغري غري يشءٌ عندنا باقيًا يزال ال ولكن
العلم استخدام إىل الحافز نجد ال فإنا منخفًضا العامل أجر دام وما منخفضة، الزراعيني
عىل باالعتماد اإلنتاج نفقات يف نقتصد ألن الحافز نجد ال أي: واالخرتاع، االكتشاف وإىل

العمال. عىل االعتماد من بدًال اآلالت
املصانع، وقود عىل استوىل ذلك بعد ثم املصانع، إنشاء علينا االستعمار حرم وقد
االرتقاء هو الصناعي واالرتقاء الصناعي، االرتقاء يف الطريق علينا قطع وبذلك البرتول،
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يف يولد وإنما واملدارس، الجامعات يف يولد ال العلم للتأمل، نقف أن يجب وهنا العلمي،
يف األمر هو كما الدماغ، عىل العلم قرصنا وإذا واليد، بالدماغ للتفكري أداة العلم املصانع.
االخرتاع فيكون العلم، أخصب اليد مع الدماغ أرشكنا وإذا العلم، عقم الجامعات، معظم
ينشئوا أن مرة ألف لهم خري واملدارس، الجامعات العرب ينشئ أن من وخريٌ واالكتشاف،
العلم والجامعات. املدارس إنشاء إىل ستضطرهم فإنها املصانع أنشئت ومتى املصانع،

واملصنع. الورشة به تنتفع ذلك بعد ثم واملصنع، الورشة يف ينشأ
وهذا السنة، يف جنيه ألف عربية أرسة كل دخل يكون أن إىل العرب يهدف أن يجب
واالكتشاف العلم وجد الصناعة وجدت ومتى بالزراعة، ممكن وغري بالصناعة، ممكن

والثراء. واالخرتاع
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غري أنه ذلك عىل يدل ما وأقرب اجتماعية، ظاهرة البرشي التفكري أن كثريون يجهله مما
وإذا املجتمع، أفراد بني التليفونية اآللة هي اللغة ألن باللغة؛ أي: بالكلمات، إال مستطاع
بأنه نقطع فإننا الطفولة، منذ فيها نشأ وقد صحراء، يف يعيش إنسانًا تصورنا نحن
نظام ولكن لغة، له ليست إذ األسد؛ أو الذئب يفكر ما بمقدار إال التفكري يستطيع ال

والفنان. والفيلسوف األديب تفكري يعني اللغة، كلمات عىل زيادة املجتمع،
األخرى. لألمم القديمة اآلداب يف واضح هو كما القديم العربي األديب يف واضح وهذا
حواشيهم وبقاء بقائهم عىل عيشه يف يعتمد الذين للملوك يكتب األديب كان فقد
امللوك لتسلية أحدهما صنفني: األدب كتب كانت ولذلك وفقهاء، ُمثُل وأثرياء أمراء من

للمربد. الكامل مثل التقليدية اآلداب لدراسة واآلخر لألصفهانى. األغانى مثل
هذا مثل تأليفه يف والحافز العيش يجد املربد مثل فكان بالتقاليد، تعيش وامللوك
ألن أيًضا؛ الفلسفة شأن هذا وكان امللوكي، املناخ هو فيه ينمو الذي مناخه ألن الكتاب؛
أن عىل يحرصون السبب لهذا فكانوا الدين، يف الفقهاء من كانوا يدرسونها كانوا الذين
ابن مثل شاذون هناك يكن لم أنه هنا املعنى وليس والعقائد، التقاليد الفلسفة تخدم

ساخطة. أو شاذة طوائف مجتمع كل يف ألن عربي؛ بن الدين محيي أو رشد
القيم وليس العقيدية القيم بحث عىل مقصوًرا الفالسفة اهتمام كان لذلك
العقائد، لتأييد الفلسفة استخدام نحو األكثر يف يتجه االهتمام كان أو االجتماعية،

الدنيا. هذه يف للعيش الصالح األسلوب لبحث األقل وىف
أوروبا، يف أيًضا املسيحيني شأن كان بل فقط، اليهود أو املسلمني شأن هذا يكن ولم
رجال من السالفون الفالسفة كان إذ أوروبا؛ يف ذلك غري يكون أن املمكن من يكن ولم

الدوام. عىل عقيدية دينية فيها الفلسفية القيم فكانت الرهبان أو الدين
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وماذا املوت؟ بعد ماذا فتسأل: الغيبيات، صخرة عىل نفسها تحطم قديًما الفلسفة كانت
ذلك. ونحو املادة؟ وراء

كان إذ املوضوعات؛ هذه يف حاسم برأي يقنعنا أن واحد «فيلسوف» يستطيع ولم
سوداء قطة عن يبحث باألعمى أشبه بذلك وكان آخر، تيٍه أي: يدخل، كي تيٍه من يخرج

الغرفة. يف ليست ذلك مع والقطة مظلمة، غرفة يف
اإلسكندريون يقول كان كما أدري. ال املأثور: القول إىل رشد ابن انتهى وقد

القدامى.
يمكن ال «ما بأنها: األشياء هذه وصف الذي سبنرس هربرت إليه انتهى ما وهذا

معرفته».
موضوعها يكون بأن وقنعت بتاتًا، األشياء هذه ترك إىل عرصنا يف الفلسفة وانتهت

الحياة.

العيش؟ أحسن نعيش كيف •
الصحيح؟ الفهم نفهم كيف •

السعادة؟ هي وما •
الوجدان؟ زيادة أم الشهوات، تحقيق السعادة هل •

وأحسنه؟ اإلنتاج أكرب ننتج كيف •
الحكم؟ أحسن نحكم كيف •

العقل، يف وذكاء الجسم، يف صحة تزيدنا التي واالجتماعية الفردية القيم هي ما •
النفس؟ يف وطيبة

الفالسفة. وشغل الفلسفة مهمة أصبح قد بالحياة يتصل مما وغريه هذا
كان كما التفكري». أجل من «تفكريًا كانت القديمة الفلسفة إن نقول: أن ويمكن
البرشية الحياة يجعل منهما كالٍّ فإن اآلن أما الفن». أجل من «فنٍّا ما وقت يف األدب
كان حني كنا مما فيهما بمكاننا وأعرف حاًال، أسعد ونحن موضوعه، مالبساتها بجميع

فهمها. عن نعجز «غيبيات» منهما لكل
عىل الشعوب ظهرت وملا اإلطالق، بعد الرهبان وسلطان امللوك، سلطان انحرص ملا
أن هي واألدب، الفلسفة يف جديدة قيم ظهرت والرهبان، امللوك تغمر الحياة مرسح

الفلسفة؟ هي ما يسأل: «ليثتنربج» نجد ولذلك للحياة؛ واألدب الفلسفة
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أيًضا للشعب والفلسفة

عليها: واإلجابة الثالثة األسئلة هذه أنها فيجيب

أنا؟ من (١)
أفعل؟ أن يجب ماذا (٢)

أعتقد؟ وماذا أءُْمل، ماذا (٣)

جديدة. حلول إىل ويصل يستقل أن ويحاول القديمة الحلول ينكر األسئلة وبهذه
عن يقال ما وقصارى فلسفة. يسمى أن يمكن علًما هناك أن ينكرون من وهناك
هي هل البرشية. واألهداف للمعارف واملنطق اللغوي التحقيق إنها عندهم: الفلسفة
جميع عىل واإلرشاف والتحقيق التفتيش هي الفلسفة فقيمة وإذن مخطئة؟ أم صحيحة

وصحتها. واتجاهاتها قيمتها تبحث والفنون، العلوم
قد وتعابريهم، األدباء أفكار وتخللت األدب، دخلت التي العرصية السيكلوجية ولكن
يتخلف إنما العرصية السيكلوجية يجهل فيلسوف أو أديب وأيما الفلسفة، أيًضا دخلت

األقل. عىل سنة مئة بنحو عرصنا عن
غاية هو الوجدان إنما الجهد؟ هذا ملاذا تقول: وهي الفلسفة عىل السيكلوجية وتطل

الفلسفة. غاية هو وإذن الحياة،
هو: الوجدان

والكون؟ والدنيا املجتمع يف نفيس أجد كيف •
والفنون؟ العلوم يف نفيس أجد كيف •

حياتي؟ وأهداف عييش وأسلوب وعقائدي منطقي يف نفيس أجد كيف •
والفاقة؟ والثراء والشقاء السعادة معاني يف نفيس أجد كيف •

والرش؟ الخري معاني يف نفيس أجد كيف •

التعقل. هو الوجدان
ويزن نفسه يجد أنه أي وجدانًا، له أن منزيل يف معي يعيش الذي الكلب اعترب
ومكان آخر، طبق يف كان إذا الطعام يتناول أن له يجوز ال أنه يعرف بحيث مركزه،
وجغرافيا األرسة أعضاء يعرف وهو له، املعني واملكان منه يأكل الذي الطبق غري آخر
يف ويجول يخرج أن يستطيع وهو عنه، نطمئنه أن إىل نابًحا الغريب عىل ويهب املنزل،
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هذه يف نفسه يجد إنه أي: وجدانه، كل هو وهذا املنزل، حول شوارع أربعة أو ثالثة
أكرب. أنا وجداني ولكن الحدود،

لست أني «أجد» أنا أفكار، الكلمات ألن اللغة؛ كلمات هو وجداني يزيد ما أعظم
الشمس، حول تدور التي الكرة هذه وعىل إفريقيا، ويف مرص، يف بل فقط، منزيل يف ساكنًا

الكون. هذا يف الشمس مركز أعرف ألني أكثر وجداني ويزيد
املرصية بالسياسة يقظة عىل أنا وكذلك الكلب، من أكثر باألخالق وجدانًا يل إن ثم
العقائد من مختلفة معان وعىل الذرة، من البرشية باألخطار إحساس وعىل والعاملية،

واآلداب. والعلوم
ارتقاء هو إنما اإلنسان، ظهور إىل بالحياة السواحل نبضطني منذ األحياء، وتطور
الوجدان زيادة هي الحياة من وغايتي الوجداني، التوسع أي الوجدان، يف الزيادة نحو

وتعقلها. واختباراتي معاريف بزيادة
ماذا املادة؟ وراء ماذا الرهبان: يسألها كان التي القديمة األسئلة بتلك أهتم أعد ولم

الكون؟ وراء ماذا املوت؟ وراء
أدري. ال رشد: ابن بكلمتي جميًعا عليها أجيب وأنا

قرائه، وجدان يزيد الذي هو األدب أو الفلسفة يف العظيم الكاتب أن وعندي
والسياسية. واإلنسانية االجتماعية القيم تجديد يف التفكري إىل فيحفزهم

للحياة. أي: للشعب، األدب إن نقول: أن إىل أننا ذلك به؛ بدأنا ما إىل نعود وهنا
سابقة، كتب عن الرهبان يؤلفه كتابًا وال للملوك، تسلية األدب يعد ولم لإلنسانية. أي:

أدري. ال رشد: ابن عنها يقول غيبيات عن الرهبان به ويخاطبون
للفرد جعل قد املفكرين وجدان إىل الشعب بروز فإن الفلسفة، يف الشأن وكذلك

وخطريًا. جديًدا مكانًا سابًقا، يهمل كان الذي
املجهول. الجندي اذكر

ونحن املايض، يف يهمل كان الذي الفرد لهذا الفلسفة أو األدب نكتب اآلن ونحن
أي: يجده، أن عىل نساعده أننا كما الجديد، الوجدان هذا يحس بأن الفرد هذا نطالب

الكون. هذا يف نفسه يجد
قد املجتمعات أن إىل قلنا، كما يرجع، والفلسفة األدب من املوقف هذا إىل ووصولنا
الشعب. مجتمعات أصبحت والرهبان امللوك مجتمعات تكون أن من بدًال وأنها تغريت،

أفراده. بهموم أي: الشعب، بهموم يهتمان كالهما والفيلسوف، األديب فأصبح
الشعب. من املجهول للجندي ولكن لفاروق، نكتب أال يجب أجل،
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«املقدمة» تزال وال االجتماع علم وضع من أول خلدون ابن — بحق — املؤرخون عدَّ
أنستنا وقد والتفصيل، واإلحاطة، والتأليف؛ التحليل يف كبري عقل عن تخرب أيدينا بني
وكانت بعدها، وضعه الذي الكبري التاريخ درس وهو أجله، من وضعت ما املقدمة هذه
التاريخ. من أثمن أنها للقراء اتضح إذ التاريخ؛ هذا لدرس والتنبيه التهيئة بمثابة املقدمة
معنى فيها يرشح ثم املادية يفهم أن حاول كثرية، بحوثًا املؤلف تناول وقد

تنحط. وكيف األمم ترتقي وكيف «التمدن».
ليست حوادثه أن ويجد املادية، النظرة إليه وينظر التاريخ يعلل مؤرخ أول وكان
وثورات تطورات وهي لنتائج، وأسباب ألسباب نتائج هي وإنما ومصادفات، طوارئ

االجتماع. ظرف أو الطبيعة ظروف تقتضيها
الجارف الطاعون مثل العظام، باألحداث مزدحمة، بل حافلة، حياته كانت وقد
حضارة وتدمريه لنك تيمور الوحش بقيادة التتار هجوم ومثل الثالث، القارات عم الذي
عن فضًال العادي الذهن ينبها بأن جديران الحادثان وهذان آسيا، يف اإلسالمى الرشق
اللتني العامليتني الحربني هاتني بمثابة وهما خلدون، ابن به يمتاز كان الذي الفذ الذهن
املتنبهني قبل الغافلني نبهتا قد أيًضا فإنهما ،١٩٤٥ إىل ١٩١٤ من عرصنا يف وقعتا
األوىل الحرب من نشأ وقد العاملية، الحكومة ورضورة بالبرشية وجدانًا بيننا وعممتا

املتحدة». األمم «هيئة الثانية الحرب من ونشأ األمم»، «عصبة
املناصب وشغل تونس، يف ولد فإنه األحداث، كثرية نفسها خلدون ابن حياة وكانت
والتاريخ» «املقدمة العظيم كتابه ألَّف تونسحيث إىل وعاد مراكشوإسبانيا، يف السياسية
تيمور إىل السفارة يف أثنائها يف استخدم عاًما ٢٣ نحو بها بقي حيث مرص إىل رحل ثم

دمشق. عند قابله الذي لنك
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هي قبل، من الكتَّاب يعرفها يكن لم جديدة عبارات يجد «املقدمة» يقرأ والذي
الهواء و«تأثري اإلنساني» و«االجتماع البرشي» «العمران مثل األفكار، من هو ابتكره ما
كما طبيعية أعماًرا للدولة و«إن الوحشية» واألمم البدوي و«العمران البرش» ألوان يف

… إلخ تتم» ال عصبية غري من الدينية الدعوة و«إن لألشخاص»
التفكري عىل تبعث كانت جدتها ولكن أبحاثه، من كثري يف مخطئًا يكون وقد
مرص يف املتعلمني من وجدت أنها لو «املقدمة» هذه تخصب أن يمكن وكان واملناقشة،
ألسباب يحدث لم ما وهذا والتعليق، والرشح بالنقد يوالونها من العربية األقطار وسائر

نجهلها. زلنا ما
عىل وعدوانه للعرب خلدون ابن كراهة هو ذلك دون حال ما بعض أن وظني
«الثقافة» كلمة استعمل من أول أنا كنت وقد الكلمة، لهذه العرصي املعنى يف ثقافتهم

به. إيلَّ املوحي هو خلدون ابن وكان العرصي، بمعناها
وهو األرسة، يذكر ال ولكنه كثريًا، «العصبية» يذكر أنه خلدون ابن يف العجيب ومن
نشأ إنه يقال: بأن عربة وال املجتمع، يف املرأة مكانة عن تامة غيبوبة يف يكون يكاد ال
املوضوع، هذا إىل بسنوات سبقه قد رشد ابن فإن بصريته، يعوق اجتماعي وسط يف
الدولة. وظائف وتؤدي املجتمع تخالط أن يجب وأنها املرأة، ارتقاء رضورة عن وتحدث
ملك إىل سفارته يف أشهر بضعة فيه عاش إذ األوربي؛ املجتمع يعرف كان إنه ثم
أساليب بني قارن أنه مع والعربي، األوربي املجتمعني بني يقارن لم ولكنه إشبيلية،

الثانية. عىل األوىل وآثر العربية، واألساليب األوربية الحرب
كامل أعمى هنا فإنه العرب، حضارة ُصه تَنَقُّ هو خلدون ابن يف البارز والخطأ
فإن العرب، يكره بربري أنه إىل العمى هذا أعزو ال وأنا نور، من بصيًصا يرى ال العمى
نقائص، العرب فضائل فريى نفسه يخدع كان أنه أظن وما تفسريًا، ليس القول هذا
منطقية. استنتاجات إىل فيها يصل أن وأراد التفكري فيها أخلص «مقدمة» يف هذا ويكتب
وامللوك األمراء معظم خان مثًال فإنه وثقافية، شخصية بخيانات له أحتفظ أني مع هذا

نفسه. إىل وعزاه الصفاء إخوان كتبه ما كل رسق إنه ثم خدمهم، الذين
العرب. ير ولم اإلعراب، رأى فإنه أكثر، ال جهله إىل ترجع خلدون ابن حملة ولكن
أهل فيهم الذي التوحش بطبيعة «إنهم العرب: عن «املقدمة» يف خلدون ابن يقول
إىل ويفرون خطر ركوب وال مغالبة غري من عليه قدروا ما ينتهبون وعبث، انتهاب

بالفقر». منتجعهم
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الخراب»: إليها أرسع أوطان عىل تغلبوا إذا العرب «إن عنوانه: فصل يف أيًضا ويقول
لهم فصار فيهم، وأسبابه التوحش عوائد باستحكام وحشية أمة أنهم ذلك يف «والسبب
االنقياد وعدم الحكم ريقة عن الخروج من فيه ملا ملذوذًا عندهم وكان وخلًقا، جبلة

له». ومناقضة للعمران منافية الطبيعة وهذه للسياسة،
أعراب؟ أم عرب أهؤالء فيقول: يعود الكالم لهذا واملتأمل

التي االجتماعية واملهمة التاريخية القيمة إىل ينبهنا أن مرشفة الدكتور استطاع وقد
ثقافية «نظرة اإلنكليزي: كتابه من الثاني الجزء فإن البرشي، التطور يف العرب أداها

الغربي. أو العربي التاريخ يف مرة ألول املوضوع هذا بحث قد الحديثة» ملرص عامة
النتائج إنها حيث من التاريخية االنقالبات أو التغيريات يبحث مرشفة والدكتور
فيها تعيش التي الجغرافيا بحتمية محتومة نتائج وهي االقتصادي، الوضع عن املرتتبة

تتبعها. التي اإلنتاج، وطرق العيش، ووسائل األمة،
وتنتجع املاشية تقتني كانت العرب واليهود الهكسوس مثل القديمة البدوية فاألمم
يعقوب بن يوسف وقصة الهجرة، دائمة بل التنقل، دائمة كانت إنها أي: البعيدة، املراعي
وهي وحملته، فوجدته السفر تنوي كانت سورية قافلة فإن والهجرة، االجتماع عىل تدلنا
ماشيتها بعض مرص تعطي التجاري، التبادل يف ترغب كانت ألنها السفر؛ أرادت إنما
تلك يف مرص وكانت فلسطني، أو سوريا يف بها لالتجار تعود حبوبًا منها بدًال وتأخذ
محصوالتها بعض تتبادل كانت ولكنها بإنتاجها، تستكفي صناعية زراعية العصور

القوافل. هذه طريق عن املجاورة األمم بمحصوالت
يف األوىل العرب مهمة هي وهذه الهكسوسية، أو اليهودية أو العربية القوافل هذه
وأحيانًا قوافلهم فكانت التجاري، التبادل برباط البعيدة األمم ربطوا العرب فإن التاريخ،
ألنهم وذلك الشمالية؛ وإفريقيا ومرص وإيران والعراق والهند بالصني تتصل سفنهم،
وكانوا تصنعه، وما األمم تزرعه ما ينقلون كانوا وإنما يصنعون، وال يزرعون ال كانوا
وفضة ذهب من عليه يحصلون بما أو بماشيتهم واملحصوالت املصنوعات أثمان يؤدون

البعيدة. األقطار من
بدائية الصناعة وكانت متقدًما، زراعيٍّا بل زراعيٍّا، مرص يف القديم املجتمع كان
الذهب استخراج وكذلك واألهرمات، للقبور بالحجر البناء مثل منها كثري وكان محلية،
الورق، أي: «بيرب»، كلمة تستعمل أوروبا زالت وما الدولة، احتكار من الورق وصناعة
والدولة الدولة، محتكرات من كان الورق ألن «بيربون»؛ فرعون كلمة عن محرفة وهي

فرعون. هي
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ابن قبل القاهرة يف عاش الذي اليهودي الفيلسوف ميمون، بن موىس كان وقد
وما األندلس، أي: وإسبانيا، الهند يف يتجرون وأبناء أقارب له الدين صالح أيام خلدون،
خلدون ابن أن ولو وقته، يف «العاملية» التجارة هذه يعرفون األوروبيون يكن ولم بينهما،
متخلفة، حضارة عىل أوروبا يف األوروبيني انحباس أي: املقارنة، هذه إىل تنبه قد كان
الخطأ هذا يف وقع ملا فيها، وفكر متقدمة، حضارة عىل وآسيا إفريقيا يف العرب وانفساح

متوحشون. العرب أن زعم حني الخطل بل
يف وإفريقيا، آسيا بأقطار اتصالهم بسبب راقية حضارة عىل كانوا العرب أن ذلك
البدائية، القرية صناعات عىل تعتمد قروية حضارة عىل تعيش كانت أوروبا أن حني

و١٠٠٠م. ٥٠٠ بني فيها ركدت التي أوروبا يف املظلمة» «القرون معنى هو وهذا
املالحة من األوربيني منعوا ألنهم هذا أوروبا؛ ركود يف عامًال أنفسهم العرب وكان
إىل يتنبه لم ولكنه ذلك، إىل خلدون ابن أشار وقد البحار، وراء وما املتوسط البحر يف

داللته.
األدبي التخيل وهي تاجر، قصة هي السندباد قصة أن إىل مرشفة الدكتور وينبهنا
الكثري كذلك بل عاملية، أبعاد عىل تجارة وهي بالتجارة، تعيش ألمة الطموح يبعثه الذي

وليلة. ليلة ألف قصص من
بسبب الدوام عىل كانت أنها نجد وسقوطها العربية الدول صعود نتأمل وعندما
الدولة كانت وقد تجارية، حوافز إىل تعود التي أو التجارية، الغزوات أو االحتكارات،
يملك كان الدولة لهذه الخلفاء أحد إن بل الصغار، التجار طبقة تمثل مرص يف الفاطمية

ملًكا. يكون أن قبل تاجًرا كان … القاهرة يف واملتاجر املنازل نصف
النظر هذا إىل القراء أنبه أن فقط أحب ولكني املقال، هذا يف االستقصاء أريد ولست
الهكسوس من البدو أيًضا بها قام بل العرب، بها قام التي التاريخية للمهمة الجديد
القليل مع عليها واستقرت الزراعة عرفت القديمة األمم فإن العرب، قبل والعربانيني
بالزراعة تعيش التي القرية وليست وتأسن، تركد استقرارها يف وكانت الصناعة، من
االتجار إىل الحاجة لها يتيح ال حولها التي باملحصوالت استكفاءها ألن للحضارة؛ منبًعا
االستكفاء قرون فإنها أوروبا، يف املظلمة القرون معنى هو هذا بل النائية، األقطار مع
وتصل متمدنني الرومان تجعل كانت التي التجارة تلك العاملية، التجارة وانتفاء القروي

وإفريقيا. آسيا وبني بينهم
العربية، الثقافة يف العاملي النظر هذا عىل برهان العرب يف الجغرافيني املؤلفني وكثرة
العربية الثقافة هذه عىل رائع برهان اليابان، بحر إىل طنجة من بطوطة ابن ورحلة
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والعرب خلدون ابن

عربية، كلمة هي تاجر، بمعنى الصينية، «تاج» كلمة إن بل التجارة، إىل تعود كانت التي
هذا الصينيون ينطق ال باألحرى أو الصينية األبجدية من ليست ألنها الراء؛ حذفت وقد
من كانوا التجاري للتبادل الصني إىل قصدوا الذين التجار أول أن ذلك وتفسري الحرف،

العرب.
التايل: بالرتتيب الواقع يف كانت كما التاريخية الحقائق نستبني نحن وإذن

الحضارة فكانت الدولة، وتألفت استكفائية، باقتصاديات الزراعية األمم نشأت (١)
محدودة. قروية

الدولة. احتكارات من أنها باعتبار الكبرية الصناعات نشأت (٢)
وتتجمع، ترتحل كانت التي البدوية األمم أيدي عىل التجاري التبادل نشأ (٣)

والعرب. والعربانيني، الهكسوس،

من أكثر الثالث بقاراته العالم ربطوا أنهم التاريخية، ومهمتهم العرب، وفضل
تتجاوز جديدة ثقافة وظهرت البرشي، الوجدان اتسع الرباط وبهذا بالتجارة، سنة ألف

خلدون. ابن جهله ما هو وهذا كله، العالم وإىل القارات، إىل األقطار، حدود
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شاعرانمنمرص

مرص، زاروا الذين العرب شعراء أعظم كانا ربما بل عظيمان، شاعران واملتنبي نواس أبو
سنة وخمسني مئة بنحو بعده الثاني وجاء الخصيب، والية أيام مرص إىل أولهما قدم

اإلخشيدي. كافور والية أيام
واللغة واالتجاه املزاج حيث من أما للشعر، النظم صلة سوى االثنني بني وليس
ال نواس أبا يحب الذي أن أعتقد إني بل القطبني، بني مما أبعد بينهما ما فإن والخيال

تقريبًا. يشء كل يف يتناقضان ألنهما العكس؛ وكذلك املتنبي، يحب أن يمكنه
نواس أبو وكان منهما، يأنف املتنبي وكان واملجون، الخمر يحب نواس أبو كان
بعده جاء أنه من الرغم عىل املتنبي ولكن لغًة، أو أسلوبًا بقديمه يبايل ال الشعر يف مجدًدا
نواس أبو وكان القدماء، نحو ينحو ولغته، خياله يف أسلوبيٍّا كان قرن ونصف بقرن
كان إذ املقام؛ بهذا راضيًا يكن لم املتنبي ولكن األديب، الشاعر مقام وهو بمقامه راضيًا
بالعامة يختلط سوقيٍّا، يكون يكاد متواضًعا، نواس أبو وكان واليًا، يكون أن يف يطمع
يجالس وال ويشمخ يتكرب العامة، عن عزوًفا فكان املتنبي أما ونوادرها، نكاتها ويحب

نكتة. إىل يفطن يكاد وال األمراء غري
أننا حني يف نحرتمه، ال ولكننا نواس أبا نحب أننا نحس أشعارهما نقرأ وعندما

نحبه. ال ولكننا املتنبي نحرتم
األعناب، دماء أوالده، يبارك وهو يعقوب سماها التي الخمر إن األوروبيون: يقول
العرب، عن القول هذا مثل يقال أن يمكن وال حضارتهم. تقاليد بعض إنها يقولون:
من قيل وما العربي. األدب تقاليد بعض الخمر إن هو: خطأ بال قوله يمكن الذي ولكن
من ويحمل الضخمة املجلدات يمأل اإلسالم، عصور يف ثم الجاهلية، أيام الخمر يف األشعار
شاعر نواس أبو كان وقد والخيال، البالغة درجات أسمى إىل يرتفع ما املعاني مختلف
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الجاهلية، أشعار يف كثريًا الخمر ذكرت وقد والنكتة، الظروف شاعر كان كما الخمر،
عن بعيد نواس وأبو تبعثها، التي والشجاعة تسعرها التي الحرب معرض يف ولكن
والغرام، الحب إحساسات تبعث ألنها أو لذاتها؛ إال يذكرها ال ولذلك والشجاعة، الحرب
قد باستهتاره فإنه له، العامة حب هنا ومن واألرق، القلق وتمحو الهموم تنيس ألنها أو
العامية الكتب عنه أُلِّفْت ولذلك فقط؛ بالخيال هذا كان وإن العيش، هموم عنها أزاح
ونوادر نكات من تحوي ما بمقدار أشعاره من تحوي ال الكتب وهذه الدارجة، باللغة
عواطفها عن وتعرب العامة يف الكامن العقل تمثل مخرتعة أنها واألصح إليه، عزيت

والضعفاء. للفقراء اآلمال وفتح العظماء من بالسخرية وشهواتها
العالية األدبية الشخصية تلك إحداهما نواس ألبي شخصيتان عندنا تكون ويكاد
الشخصية تلك واألخرى واإلحساس، الخيال يف الذروة تبلغ أشعار يف األدباء يعرفها التي
االعتقاد الشخصيتني بني يجمع ولكن ونوادره، ونكاته مجونه يف العامة تعرفها التي

مًعا. وظريف شاعر نواس أبا بأن
الوايل الحميد عبد بن الخصيب إىل ويتقرب النيل، يرى كي مرص نواس أبو جاء
الرشيد، أيام ذلك وكان العراق، يف عرفها التي الدنيا غري جديدة دنيا ويستطلع الكريم،

نواس: أبو يقول الخصيب ويف

ب��ح��ر ف��ك��الك��م��ا ف��ت��دف��ق��ا م��ص��ر وه��ذه ال��خ��ص��ي��ب أن��ت
ع��ذر ب��ه ل��ك��م��ا ف��م��ا ش��ي��ئً��ا أم��ل��ي م��دى ع��ن ب��ي ت��ق��ع��دا ال
ض��ر ب��س��اح��ت��ي ي��ح��ل أال ب��ي��ن��ك��م��ا ص��رت إذ ل��ي وي��ح��ق

الخصيب: عن أيًضا ويقول

األم��ان��ي ف��ي وأس��رف��ي وت��م��ن��ي م��ص��ر ب��ح��ي��رة أب��ش��ري اب��ن��ت��ي ي��ا
ال��زم��ان ح��روف ت��ه��ت��دي ال ح��ي��ث م��ق��ي��م ال��خ��ص��ي��ب ذم��ة ف��ي أن��ا
ال��ح��دث��ان ط��وارق أم��ن��ت��ن��ا ح��ب��اًال ال��خ��ص��ي��ب م��ن ع��ل��ق��ن��ا ق��د
م��ك��ان��ي ال��خ��ص��ي��ب م��ن ف��م��ك��ان��ي ال��ل��ي��ال��ي غ��ول ع��ل��ى ت��خ��اف��ي ال
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مرص من شاعران

من ترحيبًا يجد لم أنه األكرب والظن مرص، يف نواس أبي مقام عن كثريًا نعرف وال
كان عندما استهتاره فإن الخصيب، من انتظره الذي الكرم وجد وإن وأدبائها، كتابها
مركز مرص تكن لم إذ وقتئذ؛ املرصيني صدر له يتسع مما أكرب كان الخمر عن يتحدث
فقد الدينية، الفضائل اسرتخاص إىل فيها أدى قد الرتف يكن ولم بغداد، مثل الخلفاء

الخمر: يف يقول نواس أبو كان

ال��ج��ه��ر أم��ك��ن إذا س��رٍّا ت��س��ق��ن��ي وال ال��خ��م��ر ه��ي ل��ي وق��ل ال��خ��م��ر ف��اس��ق��ن��ي أال

واملطر الخمر يرشب كان أنه هي مكذوبة، تكون أن يمكن قصة عنه رويت وقد
كل مع أن «يزعمون وقال: رشبه، ثم املطر من قطرات فيه وجمع قدًحا فوضع يتساقط،

املالئكة». من رشبت قد تراني فكم ملكا، قطرة
زارها آخر شاعر يف فلننظر الخصيب، أيام مرص زار الذي املستهرت نواس أبو هذا

املتنبي. وهو كافور، أيام أيًضا
سيف بني بالحروب قلقة أيامه وكانت حلب، يف الدولة سيف شاعر املتنبي كان
أنفع وال الشجاعة من أعىل فضيلة هناك تكن فلم الرشقية، الرومانية والدولة الدولة
االستعالء هذا هنا من بل املتنبي، قصائد عىل الحربية الحماسة غلبت هنا ومن منها،
ويتغنى والرُّؤساء والزعماء بالقادة يختلط كان فإنه العامة، نحو املتنبي من نحسه الذي
عداه ما دون االهتمام يستحق الذي الحياة يف املألوف الىشء هي كانت لو كما بالحرب

آخر. شأن أي من
نواس، أبي قدرة عىل تزيد كانت أنها أظن ال ولكن هائلة، اللغوية قدرته وكانت
يتيارس كان الثاني أن حني يف ويتعاظل يتعارس كان األول أن بينهما الفرق ولكن
مجتمع يف يحيا كان املتنبي فإن منهما، لكل االجتماعي املنطق مع يتفق وهذا ويتسامح،
كما باألبيات يقصف كان فقد وجّده، معاظلته هنا ومن والقتال، الشجاعة قوامه حربي
ويرسه، وغنائه بخمره الطروب بغداد مجتمع يف يحيا نواس أبو وكان قنابل، كانت لو
كئوس وكأنه أبياته لننشد حتى واألساليب الكلمات يف البسيط السهل اختياره هنا ومن

املسكرة. الخمر
الخيص كافور من يُكرم سوف بأنه إحساس عىل وهو مرص إىل املتنبي وجاء
يكون سوف بأنه حلم ولعله كاألمراء، أمريًا ويعيش يتوالها والية إىل وتطلع اإلخشيدي،
تلك يف يفكر كان ولعله حلب، يف الدولة سيف يمدح هو كان كما يمدحونه شعراء له
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وليس زميله بأنه الدولة سيف فيها يصف أن يستطيع حني املستقبلة السعيدة األيام
أرسف بقصائد كافور يمدح ورشع منه، وإزورار نبوة عقب تركه ألنه وخاصة أمريه؛
يرصفه ثم الشاعر يداري فكان القصائد هذه خلف خفي ما يقرأ كان كافور ولكن فيها،

املدح. بعد املتنبي عليه ينقلب ال حتى مرجيًا مسوًفا أو بأطماعه هازئًا باسًما
املرموقة، الوالية يوليه لن وأنه به يلعب كافور أن عرف الخارق بذكائه املتنبي ولكن

الثناء. يف إرسافه بعد الهجاء يف مرسًفا هاجيًا فانقلب
منه سخر الذي املتنبي من ونضحك ويُهجى، يُمدح الذي كافور من نضحك ونحن

بقوله: يفتحها قصيدة الخيص األسود كافور يف للمتنبي نقرأ حني نضحك كافور،

أع��ج��ب وال��وص��ل ال��ه��ج��ر ذا م��ن وأع��ج��ب أغ��ل��ب وال��ش��وق ال��ش��وق ف��ي��ك غ��ال��ب

فيها: ويقول

وأك��ت��ب ع��ل��ّي ت��م��ل��ي أش��أ ل��م وإن م��دح��ه ش��ئ��ت إذا ك��اف��ور وأخ��ال
ي��ت��غ��رب ف��م��ا ك��اف��ورا وي��م��م وراءه أه��ال اإلن��س��ان ت��رك إذا

فيقول: الوالية كافوًرا يستجدي ثم

وت��ش��رب ح��ي��ن م��ن��ذ أُغ��نِّ��ي ف��إن��ي أن��ال��ه ف��ض��ل ال��ك��أس ف��ي ه��ل ال��م��س��ك أب��ا

بقوله: كافوًرا يصف فعاد الريح مع ذهب هذا كل ولكن

ص��اف��ي��ا؟ أب��ي��ض ص��ار ق��د أم ال��ج��ه��ل م��ن أس��ود أل��ون��ك ت��دري ال وإن��ك

وقوله:

ال��ب��واك��ي��ا ال��ح��داد رب��ات ل��ي��ض��ح��ك ب��ع��ي��دة ب��الد م��ن ي��ؤت��ى وم��ث��ل��ك

وواليهم والناس األرض يلعن مرص الشاعر وترك املتنبي، كافور مهزلة انتهت وهذا
األسود. الخيص
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وقد القدس، فاتح الدين صالح مثل معا واألوروبيني العرب عند يتألأل اسم هناك ليس
الذين عند مقامه عىل يدل تأليفها فإن صحيحة تكن لم إن أساطري اسمه حول نسجت

أّلفوها.
عن مكانتها تقل ال اإلشاعة أن التاريخ يف األساسية القواعد من نعرف ونحن

العام. الرأي حالة تعكس هي إذ الحقيقة؛

وتفاقموا، تكاثروا ثم العباسية للدولة األول القرن منذ العرب تاريخ يف األتراك ظهر
الرشعية السلطة إليهم انتقلت قرون بعد ثم أيديهم، يف الفعلية السلطة صارت حتى

وقواد. وأمراء ملوك منهم فصار أيًضا،
وحده، الرتكي العنرص تعني ال فهي تخصيصية، وليست تعميمية «األتراك» وكلمة
اعتنقوا قد هؤالء كل فإن واملغول، التتار ثم الرشكس، ثم األكراد، أيًضا تعني وإنما
هؤالء ومن العربية، الشعوب حكم عن أجنبيتهم تمنعهم ولم األحكام وتولوا اإلسالم

الدين. صالح
الحروب وكانت دمشق، عىل حاكًما أبوه كان حني دمشق يف نشأ كردي فإنه
املسيحيني، األوروبيني وبني العرب املسلمني بني أشدها عىل وسوريا فلسطني يف الصليبية
العرب، جنب يف شوكة املدينة هذه وكانت مسيحية، إمارة القدس أي: «أورشليم» وكانت
وذاع ميالدية، ١١٨٧ سنة يف الدين صالح افتتحها حتى سنة مئة نحو كذلك وبقيت
الدين صالح واسم اآلن إىل الوقت ذلك ومن واألوربي، العربي الَعامَلني أنحاء يف الخرب هذا
قوة إىل الغرب قوة من ينعطف التاريخ جعل أنه باعتبار واألقالم األلسنة عىل يجري

الرشق.
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توجه أن تستطيع العظيم الرجل شخصية ولكن الرجال، تخلق التي هي والحوادث
مجاريها. وتغري الحوادث

يتطلب كان عرش الثاني القرن يف واألوروبيني املسلمني بني الكفاح أن ذلك ومعنى
القرن هذا يف نجد ونحن ملواجهتها، أكفاء يكونوا كي تخرجهم الكوارث وكانت رجاًال،

املسيحي. األسد وقلب املسلم، الدين صالح هما عظيمني رجلني
عىل يعلو بالرجولة، ممتلئ أنه عىل يدل ما الشهامة من يبدي عظيًما منهما كل كان

العظمة. إىل ويهدف الصغائر
الخسة من خالية العظيمان هذان فيها اشرتك التي الصليبية الحروب تكن ولم
األمراء بعض أن كما منهم، بعًضا يحارب كان اإلفرنج من امللوك بعض فإن والخيانة،

املسيحيني. امللوك بعض يمالئ أو يحالف كان املسلمني
يف يعمل وجعل مرص إىل فقدم املحالفات، أو املماآلت هذه الدين صالح وعرف
العرش ألن وذلك الفنني، كال يف انهياًرا تعاني مرص وكانت مًعا، الحرب ويف السياسة
الفاطمي للخليفة يكن ولم الحياة، من حظه من أنفاسه آخر إىل وصل قد كان الفاطمي

ومأله. فاعتاله فارًغا عرًشا الدين صالح ورأى قرصه، رجال إزاء سلطة أية
الحكم، ويتوىل العرش يمأل أن هي ليست رسالة، له أن أحس الدين صالح ولكن
ملذات ملك، وهو يعرف ولم فلسطني، من يخرجهم حتى الصليبيني مقاتلة هي وإنما
يقاتل وجعل املدنية، الوجبات من الثقيل وزراؤه عنه يؤدي الذي السلطان ودعة القصور
من ينقطع القتال وكان قريًعا، األسد قلب ريتشارد يف ووجد مكان، كل يف الصليبيني

كان. مما أحر يعود كان ولكنه أخرى إىل سنة
من كالٍّ ألن ذلك مقطوعة؛ واملسلمني املسيحيني بني التجارية العالقات تكن ولم
عندما ولذلك قائًما، الصالت من يشء يَبَْقى أن كليهما، لهما الحسن من رأى الفريقني
االختالط أن نجد الصليبية، الحروب يف عاش الذي منقذ، بن ألسامة االعتبار كتاب نقرأ

منقطًعا. يكن لم املدنيني بني
والرتفع الشهامة برهان كلها الدين، صالح عن وأساطري قصًصا األوروبيون ويذكر
فاستدعاها باسمه وتنادي وتولول ترضع فصارت رأته امرأة أن مثًال ذلك من واإلنسانية،
كان ابنها وأن مسيحية كانت أنها أي: أرس، قد ابنها بأن فأخربته تشكوه، عما وسألها
تأمل فلما وحيدها، ألنه وخاصة ابنها إسار يفك كي إليه وترضعت املسلمني، يقاتل
وعندما ابنها، إليها وأسلم لها رق وحيدها، تفقد التي األم حال وهي حالها، الدين صالح
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لهؤالء فإن أيامنا، يف الحرب أرسى وبني بينها الشبه نقيم أال يجب القصة هذه نتأمل
يباع. أو يقتل األسري فكان الدين صالح أيام يف أما الدول، بها تعرتف حقوًقا

سمع فلما به ألمَّ ملرض فراشه لزم األسد قلب ريتشارد أن أيًضا األوروبيون ويذكر
ملعالجته. أطباءه إليه أرسل ذلك الدين صالح

وهو ويحرتمونه، يقدرونه األوروبيني جعلت التي الدين صالح أخالق من يشء هذا
فذة. شخصية كان أنه العرب، املؤرخني مؤلفات من وكذلك مؤلفاتهم، من يبدو

فراشه، يف وهو املوت، باقرتاب أحس ملا فإنه عنه، أُِثَرت حادثة نذكر أن وحسبنا
ونصف مرت يف طوًال أمتار ثالثة عىل تزيد ال القماش من قطعة وهو الكفن، بتهيئة أمر
ويسري دمشق شوارع إىل به ويخرج الكفن هذا يحمل بأن الخدم أحد أمر ثم عرًضا، مرت
أيام بعد ومات يموت، حني قربه إىل الدين صالح سيأخذه ما كل هو هذا مناديٍّا، فيها

الرتاب. ووسد
الكوكب. هذا عىل إنسان لكل بل وحدهم، للملوك ليس العظة، هذه أعجب ما

من كثريًا حوت الصليبية الحروب أن يف شك من وليس ورش، وإحنة قطيعة الحرب
وهدمت والغرب الرشق بني التعارف من كثريًا أوجدت ذلك مع ولكنها واآلثام، الرشور

بينهما. يفصل كان الذي السور
من الكثري وروى الحروب هذه عاش الذي منقذ، بن أسامة كتاب يقرأ والذي
بني فاصلة قطيعة من يتوهمه ما بأن يحس فيها، والسياسية االجتماعية حياته حوادث
بل التجارية االتصاالت من أيًضا الكثري هناك كان إذ حقيقيٍّا؛ يكن لم واألوروبيني العرب

اإلنسانية.
فإن التناكر، من أقل يكن لم التعارف أن عىل يدالن أثران وقتنا، إىل القاهرة، ويف
ال التي الحصون تلك عن يختلف ال أوروبي حصن هي الدين صالح بناها التي القلعة
أوروبية، كلمة هي «برج» وكلمة «شاتو»، باسم وتعرف فرنسا يف آثارها توجد تزال
السنني تلك يف املسترت الدفاع أمكنة هي إذ الحصون؛ هذه خواص أخص هي واألبراج
نقلوا قد القلعة هذه بنوا الذين أن بد وال املدافع، أو البنادق تعرف تكن لم التي

سوريا. يف الصليبيون بناها التي القالع عن تخطيطها
يف مقامة نجدها زلنا ما التي األقباء، أو القناطر، هذه هو آخر أثر القاهرة يف ثم
فوق تجرى ثم شاطئه عند النيل من ترفع املياه وكانت والقلعة. النيل بني القديمة مرص
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إىل بقي قديم روماني أسلوب هو املياه نقل يف األسلوب وهذا القلعة، تبلغ أن إىل القناطر
منقولة القناطر، هذه أي: وهي، الصليبية، الحروب بهذه اتسمت التي الوسطى القرون

األوروبيني. عن
يحرتمان الفريقني جعلت واألوروبيني العرب بني الحرب تقلبات أن ننىس أال يجب ثم
ما عىل املسلمني من تحتوي كانت الصليبيون يفتحها التي فالبلدة اإلنسانية، القواعد
ألنه إليهم؛ ييسء أن عىل يجرؤ املسيحي امللك أو األمري يكن ولم الثلثني. أو النصف يبلغ
يحكمها التي األخرى املدن يف املسيحيني آالف هناك أن أخرى ناحية من يعرف كان

العكس. وكذلك املسلمون،
باالحرتام اآلخر الدين أبناء منهما كل يعامل املسلم، األمري مثل املسيحي، األمري فكان
يعيش أن املمكن من يكن لم إذ التجاري؛ التبادل كان ثم األذى، أو الظلم من ويحميهم
إىل ثم التعارف إىل تؤدي والتجارة تجارة، بال تنقطع ال التي الحرب مع حتى السكان

الثقايف. التبادل
حروبه عن ذكرياتنا نستعيد زلنا وما العربي، الرشق تاريخ يف نبأ الدين صالح كان

والرشف. والعزة الفخر فنحس
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كانت فقد املتوسط، البحر يف دولة أعظم ،١٥١٧ سنة يف األتراك دخول قبل مرص، كانت
وفيما وأوروبا، آسيا بني التجاري التبادل أسواق والسويس، ودمياط اإلسكندرية موانيها،
عىل املكوس من عليه تحصل كانت بما دولة أغنى مرص كانت و١٤٥٠ ١٣٠٠ سنة بني

طرقها. وتقطع موانيها عىل تمر كانت التي وأوروبا آسيا بضائع
،١٤٩٢ سنة يف األمريكية القارة كولومبوس اكتشف عندما تزعزع الثراء هذا ولكن

.١٥١٧ سنة يف مرص األتراك دخل عندما تماًما انهار ثم
يشرتون إستانبول، من والة يحكمها فوىض، يف مرص كانت ١٧٩٨ إىل ١٥١٧ ومنذ
بالنهب أضعافها جمعوا القاهرة إىل وصلوا فإذا الغالية، بالرشوة مرص عىل الوالية
عىل يزيد لن الوالية يف بقاءه أن ويعرف شهوًرا، يبقى أحدهم وكان والرسقة، واالغتصاب
يسدد كي املال؛ من مقدار أكرب جمع يف اهتمامه كل ينحرص فكان ذلك، نحو أو سنة
ذلك فوق يجمع ثم إستانبول، يف وهو الوالية عىل للحصول أداها التي الرىش أو الرشوة

والبذخ. الرتف يف به يعيش آخر مقداًرا
األمراء أولئك أي: للمماليك، كان الحقيقي الحكم ولكن الرتكي، للوايل الوالية وكانت
األبيض الرقيق من كانوا أو القدامى، املماليك سالئل كانوا الذين والرتك الرشكس من

وغريه. القوقاز من املجلوبني
وذلك الجندية، يحرتفون وكانوا الشعب، لرسقة عامة مباراة يف كانوا املماليك وهؤالء
شجاعة يف حاربوه مرص نابليون دخل وعندما يشء كل وقبل أوًال جنديٍّا كان اململوك أن

نادرة.
وبني بينه التضامن يحس يكن لم اململوك ألن فردية؛ كانت الشجاعة هذه ولكن

املرصي. الشعب وبني بينه التضامن كذلك يحس يكن ولم املماليك، سائر
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يسطو اآلخرين، املماليك جميع مع مباراة يف نابليون، دخول قبيل اململوك، كان
بعضها، أو أنها، إال مرص عن يعرف ال كان وكذلك للقادر، والغلبة عليه، ويسطون عليهم
كلمة أن ننىس ال ولعلنا لجنوده، واألسلحة القصور يشرتي كي يستغلها التي عزبته
الريفي، البيت تعني وهي الرشكس، بالد القوقاز، من جاءتنا قوقازية كلمة هي «عزبة»

الضيعة. بمعنى مرص يف اآلن إىل نستعملها زلنا وما
املتوسط البحر عىل يستويل أن مرص عىل باالستيالء يقصد وكان نابليون، جاء فلما
واألخالق العامة الفوىض وجد للهند، استعمارهم يف اإلنكليز عىل الطريق يقطع وأن كله

واملرض. والجهل والفقر املنهارة
أن هي االلتفات، تستحق سيكولوجية مالحظة املماليك عىل نابليون الحظ وقد
عىل يتغلبان املماليك من وجنديان الفرد، الفرنيس عىل القتال يف يتغلب الفرد اململوك
املماليك. من مئتني عىل يتغلبون فرنيس جندي مئة ولكن الفرنسيني، من جنود ثالثة

للقتال، اتحاد أو جماعي إحساس املماليك بني يكن لم أنه املالحظة هذه وعربة
املماليك، هيئة عن يقاتل وال مرص، عن يقاتل وال نفسه، عن يقاتل جندي كل كان وإنما
هنا ومن ينفرد، كان حني شجاعته كانت هنا ومن وحدي»، «أنا املماليك: شعار كان

يجتمع. كان حني ضعفه أيًضا
ويتضامنون، أهدافها، تجمعهم الثورة، أبناء فكانوا الفرنسيون الجنود أما
الكلمات: بهذه مرص يف نابليون نرشها التي املبادئ هذه مبادئها، أجل من ويضحون

التحادهم. الحرب يف ينترصون كانوا ولذلك واملساواة». واإلخاء «الحرية
قد تكن لم نفسها أوروبا يف الوطنية إن بل وطنيٍّا، وقتئذ مرص يف الوجدان يكن ولم
نابليون حرب وكانت الديني، الوجدان هو مرص يف الغالب الوجدان كان وإنما رسخت،

أكثر. ال املسلمني مع املسيحية حرب هي مرص يف
قبل مكرم، عمر العظيم حركة فإن إطالقه، عىل هذا كالمي يؤخذ أال أرجو ولكن
املرصي اإلحساس من شيئًا تحتوي كانت الرتكي، الوايل ضد مرص، نابليون دخول
وتزعمه نابليون ضد نفسه العظيم هذا حركة بعد ثم الديني، اإلحساس فوق الوطني
ثورته ذلك بعد ثم األزهريني، العلماء سائر مع عيل ملحمد اختياره كذلك بل للمقاومة،

الديني. اإلحساس فوق الوطني املرصي اإلحساس بزوغ عىل يدل كان هذا كل عليه،
البيض الرشكس من سائًدا عنًرصا مختلفني، عنرصين مرصوجد نابليون دخل وملا
ويذلون يخدمون السمر املرصيني من مسوًدا وعنًرصا األرض، ويملك ويتحكم يحكم

السائد. للعنرص
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سادة هم يكونوا بأن وعدهم بأن استمالتهم وحاول املرصيني إىل نابليون وتقرب
ألن أوًال النداء، هذا إىل يستجب لم املرصي العنرص ولكن والرتك، الرشكس دون وطنهم
ذالٍّ أحدث قد كان والرتك الرشكس مارسه الذي اإلذالل ألن وثانيًا مسيحيٍّا، كان نابليون

املرصي. الشعب بني
من نيابيٍّا مجلًسا وألَّف وسوريا، الصعيد يف وبعثرهم املماليك نابليون وشتت

فقط. لالستشارة عليه يعتمد أن يريد بالطبع كان القاهرة يف املرصيني
إىل هوى قد وكان سنة، مئة ثالث نحو فوىض يف تخبط قد كان الشعب ولكن
نابليون الجديد، اإلنسان هذا يف العربة يتفهم لم بحيث والجهل والفقر الذل من حضيض
أن عرف قد بقلب يحس كان كما الثورة، رأتا قد بعينني الدنيا إىل ينظر كان الذي

الستبدادهما. ملكني قتلت قد باريس
نرى كما جديًدا. إنسانًا كان بل فقط، عظيًما جنديٍّا يكن لم نابليون أن والحق
وهذا إليه، يعزى الذي القانون لسن لجنة تأليفه ومن مرص، إىل للمعلمني جلبه من مثًال
كان فإنه معنى، من أكثر يف إليه يعزى كان إسماعيل، أيام به نحن أخذنا الذي القانون
إثبات أو حذف من يجب بما عليها يشري وكان تسنه، كانت التي اللجنة أعمال يف يتدخل

تنقيح. أو
الجنود بعض يحمل بلونًا أطار فقد عنه، كثرية أشياء الجربتي الشيخ لنا روى وقد
الخدمة ورسعة نظافتها من يتعجب الجربتي كان التي املطاعم وأنشأ القاهرة، سماء يف
عجائب فيها الجربتي رأى وقد اآلن، إىل حية تزال ال التي مرص» «مؤسسة وأنشأ فيها،
كانت عما وقواًما لونًا تختلف أخرى مواد منها فتخرج بمواد تمتزج مواد الكيمياء، من

… االمتزاج قبل عليه
فيها تفشت أن بعد تدرسه أوروبا كانت الذي الجديد «العلم» بعض هذا كان وقد

اإلنتاج. تزيد التي الحقائق عىل للوقوف واالستقراء البحث وتطلبت الصناعات
الذي الجديد النور هذا من شيئًا املرصيني من غريه وال الجربتي يفهم لم ولألسف
وعرفوا، فهموا ولكنهم العالم، عىل واالستيالء املستقبل القتحام ذلك بعد أوروبا به تهيأت
فوق وعرفوا عنها، سمعوا أن لهم يسبق لم التي واألقطار األمم من رحبة آفاًقا هناك أن
يمكن ال بحيث والعظمة القوة من ليسوا املماليك أن وهي الكربى، الحقيقة هذه ذلك
يمكن ال التي العلية» «الدولة هذه ليسوا األتراك أن عرفوا كذلك بل عليهم، االنتصار

سلطانها. عىل التمرد
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العايل، الباب سلطة السرتداد جاء فإنه نابليون، حملة نتائج من عيل محمد وكان
أمامهم يتظاهر عيل محمد وكان مكرم، عمر العظيم بقيادة واألعيان العلماء واختاره
معاملة ويعاملهم إليهم ينظر صار ولكنه اختاروه الذين لهؤالء والخضوع باألمانة
وجعله مكرم عمر عليه أسخط ما هو وهذا للمرصيني، املماليك معاملة للعبيد، األسياد

موضعها. غري يف وضعها التي األمانة عىل يندم
أنفسهم الفرنسية الحملة برجال يستعني أخذ عيل ملحمد الحكم استقر وملا
يستجلب صار بل واألسلحة، بالذخائر وتزويده املرصي الجيش تقوية يف ويستخدمهم

املرصي. الشعب دون وحده، والجيش الجيش، لخدمة املدارس يف للتدريس املعلمني
هذه مثل يف الشأن هو كما الشعب إىل الحربية عيل محمد نهضة تجاوزت ذلك ومع
شامبليون أن كما املرصيون، فيها وتعلم وفاته، بعد املدارس بعض فبقيت النهضات،
الخط باألحرى أو اللغة، كشف إىل به ويرتفع رشيد حجر إىل يهتدي أن استطاع

الفراعنة. أرسار عىل للوقوف األبواب أوسع بذلك للعالم وانفتح الهريوغليفي،
الفرنسية الثقافة تغذوها فرنسية نهضة صميمها هي عيل محمد «نهضة» كانت وإذا
الصلة عقد الذي نابليون حملة إىل يرجع ذلك يف الفضل فإن فرنسيون، أعباءها ويحمل
ذلك. بعد عيل محمد مع الصداقة صلة ثم األصل يف العداوات صلة ومرص، فرنسا بني
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األقطار وسائر ولبنان مرص يف خطري بل كبري شأن الفرنسية للغة يكون أن غريبًا ليس
يف الفرنسيني باملستشارين عيل محمد استعانة ثم مرص، عىل نابليون حملة فإن العربية،
إىل وإسماعيل عيل محمد أرسلها التي البعثات وأيًضا خاصة، والجيش عامة البالد إدارة
أنشأها التي املدارس ثم فيها، الفرنسيني املوظفني من والعديد السويس قناة ثم باريس،
كبريًا مقاًما الفرنسية للغة جعل قد هذا كل وسوريا، ولبنان مرص يف والراهبات الرهبان

ولبنان. مرص من كل يف واملفكرين الساسة بني
اللغة إىل الفرنسية املؤلفات نقل دون حال قد الفرنسية للغة االنتشار هذا ولكن

وفولتري؟ هيجو وفكتور روسو أنقل ملاذا إذ العربية؛
هؤالء يقرأون والتعليم، واملال بالتجارة املشتغلني وكبار والساسة، املفكرون أليس

األصلية؟ لغتهم يف املؤلِِّفني
أوائل يف ونجد سنة، سبعني قبل مالهيه إحدى ترجمت قد موليري أن نجد ذلك ومع

إبراهيم. لحافظ منها، جزء باألحرى أو البؤساء، ترجمة القرن هذا
وهو أنطون، فرح شك بال هو العرب للقراء الفرنيس األفق بسط الذي الرجل ولكن
سيمون وجول رينان أرنست من الكثري إلينا ونقل العربي، األدب وجه غري العمل بهذا

هيجو. وفكتور ودوماس بيري سان وبرناردن وروسو
جاك جان مزاج كانت التي االبتداع حركة فرنسا، يف الرومانتية الحركة إلينا نقل

فولتري. مزاج كانت التي االبتداع حركة من بدًال روسو،
القديمة الكتب أدب من نقلتنا التي هذه االتباع حركة إىل نكون ما أحوج وكنا
«الكوخ وكان البساطة، حياة إىل والقيود والقواعد التقاليد حياة ومن الطبيعة، أدب إىل
أول نابليون، بها أعجب والتي بيري، سان برناردن ألفها التي القصص من الهندي»
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ذلك بعد شغف ثم الفرنيس، الرومانتي األدب من أنطون فرح نقلها التي املؤلفات
من أجله من فصل الذي املسيح عن كتابه وخاصة كثريًا، عنه فنقل رينان بأرنست
إنسانًا باعتباره املسيح حياة ترجم رينان أن الفصل علة وكانت الكاثوليكية، الكنيسة

الكاثوليكية. الكنيسة وعقيدة يتفق ال ما وهذا أكثر، وال أقل ال حساًسا عظيًما
أن عن تزيد ال مرص يف أنطون فرح يصدرها كان التي «الجامعة» مجلة وكانت

الفرنسية. بالروح ملهًما عربيٍّا أدبًا أو مرتجًما، فرنسيٍّا أدبًا جميًعا تكون
بدايته يف باألحرى أو شبابي، أيام أحسسته الذي العميق الواقع أذكر زلت وما
ينقلها أنطون فرح كان التي الرائعة األفكار هذه أقرأ كنت حني ،١٩٠٥ سنة حوايل
ليس ولكن الرائعة» «األفكار قلت: فرنسا، أدباء من وأمثالهما وروسو رينان عن إلينا
الرائعة» «اإلحساسات أقول: أن وأوضح منه وأجدر الصحة، كل صحيًحا التعبري هذا
يمتازان وروسو رينان أن ذلك ودوماس، وروسو رينان نقرأ كنا عندما نحسها كنا التي
يف جديد جمال عن لنا يكشف روسو فإن اإلحساس، بذكاء يمتازان ما قدر العقل بذكاء
فيقول أحب، الذي الرجل بإحساس الحب عن ويتحدث والجبل، والبحر والشجر الزهر

جمال. من فيه رأى ما لنا يروي ألنه القول؛ صدق ونحس جميل، الحب إن لنا:
لنا يروي ولكنه املسيح، عن جديًدا شيئًا يقول ال فإنه رينان، يف الشأن وكذلك
قلبه وطيبة قصده بنبالة وشغف أحبه قد له صديق قصة علينا يقص إنه حياته، تاريخ

حياته. وروعة
أنطون فرح وضعها التي الخمرية هذه من يبدأ الحديث العربي األدب أن واعتقادي
إنما تجديًدا نسميه ما وأن ورينان. روسو أدب الفرنيس، األدب من إليه نقله بما فيه

إليه. يعود
أعظم وكان اإلنجليزية، املؤلفات إىل الرتجمة اتجهت و١٩٣٠ ١٩١٠ بني وفيما
اإلنجليزية للغة العارفني من الكثري حملت التي الثانوية املدارس كثرة ذلك عىل البواعث

وشييل. وبريون وشكسبري ديكنز ترجمة عىل
جيد أندريه عن يبحث سنة عرشين من أكثر منذ عاد واألدبي الثقايف الوجدان ولكن
كبريًا، بهما االهتمام يزال وال مؤلفاتهما، بعض لكليهما ترجم وقد سارتر، بول وجان

باألدب. وفلسفته بالفلسفة أدبه يمزج الذي األخري هذا وخاصة
يجذب أسلوبًا والتعبري التفكري يف له فإن محض، أدبي جيد بأندريه واالهتمام
أكثر حساس قصصه بعض يف وهو مؤلفاته، قراءة عقب بكلماته نتملظ ويرتكنا القارئ
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وأحب الجزائر، يف عاش أنه ذلك بعد ننىس ال ثم الساحرة، فتنته وهنا مفكر، هو مما
قلوبنا. يف قيمته ولهذا الجزائريني،

واحد لسبب العربية األقطار وبعض مرصولبنان يف العظيم اإلقبال فيجد سارتر أما
ومسئولية الترصف وحكمة العيش وأسلوب الحياة بشأن فلسفية بلبلة يف جميًعا أننا هو
الديمقراطية مثل معانيها نفهم أننا نظن التي الكلمات هذه ثم الجماعة، إزاء الفرد

ونحوها. والفردية واالشرتاكية
صغرية، غري بقدرة يعالجها وهو األشياء، هذه جميع يف مبلبلون ألننا يجذبنا إنه
إزاء نفسه يفهم أن يحاول هو إذ مثلنا؛ مبلبل أيًضا هو أنه نجد التأمل عند ولكننا
موقف من وأيًضا الحياة موقف من الدنيا إىل ينظر أن ويحاول الكون، وإزاء املجتمع
ينطفئ؛ ما رسعان ولكنه والفهم، الذكاء رشر منه ينقدح املحاوالت هذه كل ويف املوت،
والشبهات الشكوك من اإلنسان أمام القائمة القاتمة الجبال هذه ييضء أن يستطيع ال ألنه

واملخاوف.
والجد، والفلسفة النضج أدب العرصي، األدب يف الشاطر» «االبن هو سارتر إن
ويطلبون منه سينتفعون العرب القراء أن أعتقد ولذلك والتهريج، اللهو عن ينأى الذي

الكثري. منه
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ملا بشاب وإذا ،١٩٥٢ عام من (شباط) فرباير ٢١ يوم باريس شوارع يف أجول كنت
األوراق سائر من يحمل ما يوزع كي عاديًا هرول ثم ورقة يدي يف دس قد العرشين يبلغ

املارة. عىل بتوزيعها كلف أنه يبدو التي
قرأت حني مًعا وأسفي عجبي كان ما ولشد وتكاسل، تمهل يف أقرأ الورقة يف ونظرت
أولئك املستعمرين، باإلنكليز القاهرة يف الجامعة طلبة اصطدام ذكرى هو اليوم هذا أن
باستبدادهم احتفاًظا بالبنادق يرضبونهم وهؤالء واالستقالل، الحرية يف حقهم يطلبون
ميدان يف ١٩٤٦ سنة (شباط) فرباير ٢١ يف االصطدام هذا وقع وقد واستعمارهم،

بالقاهرة. إسماعيل
هذه يف أفكر وقعدت قهوة، إىل وتنحيت وتنهدت القراءة، عقب دوار وأصابني
من يمنعنا صدقي إسماعيل كان التي كوارثنا بذكرى يحتفلون إنهم الباريسية، الحيوية

بها. االحتفال
الطلبة الحرية، الشعوب، حقوق كلمة: وكلمة سطًرا سطًرا الورقة أقرأ وعدت

مرص. شباب مرص، آالم االستبداد، اإلنكليزي، االستعمار األحرار،
الذي هو هذا صدقي إسماعيل أن وذكرت األسف، وعمني الخجل، فأحسست قرأت،
بمحاولة واتهمنا آخر، مرصيٍّا وسبعني مئة ونحو أنا (١٩٤٦) السنة تلك يف باعتقايل أمر
أنه هي هو، له باطنة تهمة تخفي كانت الظاهرة التهمة هذه ولكن الحكم، نظام قلب
كان الذين األحرار جميع باعتقال لها يستعد وكان اإلنكليز. مع معاهدة عقد ينوي كان
فرنسا ويف بيفن»، — «صدقي معاهدة عقد من منعه، يف ونجاحهم معارضتهم، يتوقع
وإحساًسا مرص، يف الطلبة زمالئهم عىل منهم عطًفا اليوم بهذا باريس يف الطلبة يحتفل



ممنوعة مقاالت

يف أم إفريقيا يف أكان سواء مكافحته، ورضورة االستعمار بغض يف البرشي بالتضامن
به. يحتفلوا لم مرص طلبة ولكن اليوم، بهذا باريس طلبة يحتفل أمريكا. يف أم آسيا

أحزاب، عليها وتسهر صحف، تغذوها فرنسا يف السيايس التفكري حيوية ألن
حكومة وهي الشعب، هذا حريات عىل تحرصهي كما الشعب، يأتمنها حكومة وتحميها

عىل: ينص الذي الدستور مبادئ عىل تنهض

للمرأة. االنتخاب حق (١)
التأميم. حق (٢)
اإلرضاب. حق (٣)

بالقائمة. االنتخاب (٤)

صناعة مئة من أكثر تأميم وعىل الدولة عن الدين فصل عىل يقوم الدستور هذا
يف خطبة أو محارضة يلقي عظيم سيايس عن نقرأ حتى يوم يمر يكاد وال فرنسية،

األخرى. األمم سياسة بل وحدها فرنسا سياسة ليست وهي السياسة،
تعلق األحزاب بعض إن بل السياسة، بدرس كبرية عناية تُعنى الفرنسية والجرائد
هي والقهوة رشاءها، يريدون ال الذين أولئك يقرأها كي الجدران؛ عىل جرائدها صحائف

الحارضين. بني السيايس النقاش فيه يُحمى ما كثريًا سيايس، يشء كل قبل
ال ألنها الحكومة؛ تخشاهم وال السياسة، لدرس الجمعيات يؤلفون الطلبة وكذلك
استعمار عندهم ليس وكذلك عندنا، السابقة الفاسدة األحزاب تحس كما فسادها تحس

منها. ويتوجس الحريات يكره
األمم بحريات يحتفلون املرصيني الطلبة فيه نجد الذي اليوم ذلك بعيًدا يزال وال
يف غارقني زلنا ما ألننا بعيًدا؛ يكون أن ويجب املخضعة، األمم آالم ويذكرون األخرى

الوطنيني. املستبدين من تخلصنا قد كنا وإن املستعمر، بنا يستبد همومنا
إىل تنفذ سوف آالمنا يذكروا أن إىل باريس يف الطلبة بعثت التي اإلنسانية ولكن
يف نرشع وحني اإلنكليز، املستعمرين من نتخلص حني أيًضا، املستقبل يف طلبتنا قلوب

والرشف. النزاهة بروح الداخلية سياستنا درس
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يف الفرنسية اللغة أتعلم تلميذًا، باألحرى أو طالبًا، سنة أربعني قبل باريس يف كنت
ولكني مرتًا، كيلو ثالثني بنحو باريس عن تبعد قرية وهي «مولريي» يف داخلية مدرسة
السنوية اإلجازة مدة شهر من أكثر فيها قضيت ثم أسبوع، كل مرة العاصمة أزور كنت
بعني إليها أنظر السابع العقد يف فإني اآلن أما الشباب، بعني إليها أنظر وكنت فيها،

شاسع. بون النظرتني وبني الكهولة، األقل عىل أو الشيخوخة،
كانت إذا ألنه وذلك ،١٩٥٢ يف وباريس ١٩١٢ يف باريس بني املقارنة تليق ال ولذلك
ولن موضوعيٍّا أكون أن أحاول لن ذلك ومع تغري، قد إليها الناظر فإن تتغري لم باريس

ذاتيتي. من متأثرة باريس عن انطباعاتي ألن أستطيع؛
التغيريات من الرغم عىل إنه أقول: أن يجب االنطباعات هذه عن أتحدث أن وقبل
التي نفسها قديمة كبرية مدينة ولكل تتغري، لم باريس، نفس النفس، فإن العديدة،
وأخريًا أسواقها، ومن مدارسها، ومن سكانها، لهجة ومن القديمة مبانيها من نحسها

فيها. العيش طراز من
وحارضها حارضها ماضيها تجعل والعلم، والفن للدين كثرية معابد باريس ويف

السوربون. وجامعة األوبرا، ومرسح نوتردام، كنيسة فيها ماضيها،
حضارة فإن سليمة السوربون وبقيت الذرية بالقنبلة تفنى أن أوروبا ملدن قدر وإذا

وتسبق. تنمو وأن املوت بعد تحيا أن يمكن أوروبا
عىل تدل التي الظاهرية التغريات من كثريًا أجد و١٩٥٢ ١٩١٢ بني أقارن عندما
البنطلون تتخذ امرأة رأيت أني أذكر ال سنة، أربعني قبل فإني العرصي، الروح سيادة
كذلك األيام، هذه باريس يف والشمطاء الحسناء تفعل كما مألوفة مشية يف به وتسري
انقرضت وقد الخيول، تجرها تزال ال كانت التي األمنبوس عربة أركب ١٩١٢ يف كنت
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أجل املوتورية، بالوسائل يجري كله والنقل الحنطور، انقرض وكذلك ا، تامٍّ انقراًضا هذه
وقتله. باريس يف الحصان األتومبيل داس لقد

١٩١٢ يف املباني بني كثرية اختالفات أجد أن أتوقع كنت باريس إىل أصل أن وقبل
التي الشواهق بناء يف األمريكي الروح فإن هذا، أجد لم ولكني الحارضة، املباني وبني
والكثرية طبقات، ست عىل يزيد مبنًى تجد ولست باريس، يدخل لم السحاب تنطح

طبقات. خمس الغالبة
سكة كلها آخر، عن يختلف مبنى تجد فال العني فيه تسري طرازه، شارع ولكل

شخصية. الشارع يكسب ما وهذا واحدة،
أحد يظن أال أرجو ولكني والسيدات، الفتيات بني فشا قد البنطلون إن قلت: ولقد
هذا تفيش من فهمته ما كل فإن البنطلون، اتخاذ يف يستهرتن الفرنسيات أن ذلك من

الفستان. يعينها مما أكثر والحركة العمل عىل املرأة يعني أنه الزي

واألنسة الرشاقة اآلن: إىل فيها أجدها زلت وما ١٩١٢ يف عرفتها أشياء ثالثة باريس ويف
والفن.

فليس اإليماءة أو اللهجة أو الزي يف رشيًقا ليس ومن فرنسية، سمة فالرشاقة
طرطور، منهن كل رأس وعىل املطر وابل تحت يرسن وفتيات سيدات رأيت ولقد فرنسيٍّا،
الطرطور جمال من أتعجب كنت ذلك ومع حجمها، من الثنني يتسع معطف جسمها وعىل
والقوام. والنظرة املشية يف ورشاقة األلوان، يف واختيار التفصيل، يف رشاقة واملعطف،

للتنزه باريس قدمت وكانت إليها، أتحدث كنت يونانية سيدة هنا ألذكر وإني
بهندامها فتعنى تتجمل، ولكنها جميلة ليست الباريسية إن قالته: مما فكان واالستجمام،
لها: فقلت ونرضة، بهاء وجهها تكسب كي الغالية املساحيق وتشرتي شعرها، وتنسيق
تتأنق؛ وهي تفقده، حني الجمال تنشد هي إذ جميلة؛ نفسها أن عىل يدل كله هذا إن
التأنق أو الجمال نستنكر نحن وإنما يخفض، وال منها يرفع هذا وكل أنيقة، نفسها ألن
حني أو الباريسية، فيه تقع ال ما وهذا الحد، عىل زادا قد مرسفني باهظني نجدهما حني

باريس. يف أره لم ما وهذا مكانهما، غري يف نجدهما
ذلك هناك فليس الطفولة، منذ جميًعا يتعلموها فرنسية ملكة فهي األنسة أما
وابتسامة رصيحة بلغة يجابهونك فهم والخوف، الجبن يشبه الذي املرتدد الحياء

املصارحة. عىل أيًضا بل الحديث، عىل وتحفزك الحواجز جميع تسقطان عريضة
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ما وكثريًا املتجر، أو الشارع أو البيت منه يخلو ال الذي الفن هذا هناك وأخريًا
الشوارع، ميادين يف به مطلية أي: بالذهب، كاسية الحجر أو املرمر من تماثيل وجدت
الكنائس يف تمثال ألف عن يقل ال ما بها أن وظني باريس، خواص من خاصة والتماثيل

وامليادين.
مما القاهرة إىل عودتك بعد ستذكرها التي انطباعاتك هي ما سئلت: لو وأخريًا

«الدينصور». إنه لقلت: الصعب السؤال هذا سئلت لو باريس؟ يف رأيت
ذلك التفصيالت، بعض إىل أحتاج ولذلك ومعناها. لفظها يغرب قد كلمة وهذه
الذي املتحف وزرت الطبيعي، التاريخ متاحف عن بحثت باريس إىل قدمت عندما أني
هذا أمام ثانيًا، متحمًسا أوًال، جامًدا وقفت الكربى قاعته يف وهناك النبات، حديقة يجاور
يزيد كان الذي الدينصور هذا سنة. مليون ثمانني قبل أرضنا يجوس كان الذي الكابوس
إىل باملقارنة يبلغ، مخه يكن ولم يلد، وال يبيض ذلك مع وكان الفيل، أضعاف أربعة عىل

األرنب. أو الفأر مخ جسمه،
انقرض، قد السحلية، ترشيح عن يختلف ترشيحه يكن لم الذي الدينصور، هذ
فيه، تجمد الذي القديم التاريخ هذا أنىس لن أنساه، ولن ذلك، قبل رأيته قد أكن ولم
ويتعلم املظلم يستنري كي جسمه وتركيب عظامه بإقامة الفرنسية الحكومة عنيت والذي

الجاهل.
وبيني وحييته، له قبعتي ونزعت «المارك»، تمثال وجدت املتحف أدخل أن وقبل
النبات يف املكتسبة الصفات بأن قال الذي هو ألنه تجدد؛ قد حب العظيم هذا وبني
إليه عادوا ثم سنة، وخمسني مئة من أكثر القول هذا العلماء وأنكر تورثت، والحيوان

األيام. هذه
بنظرية قرن نصف منذ مشغول فإني والمارك، الدينصور ذكر يف أُعذر أن وأرجو

عام. كل ذهني يف يرتدد رنني االسمني ولهذين التطور،
ذلك ومن فكثري، يوًما أربعني إقامة بعد باريس عن ذهني يف انطبع ما سائر أما
عاصمة هي كما أوروبا عاصمة هي الفنانة، املدينة باريس، بأن اإلحساس هذا مثًال
من واللطف الرتحيب يجدون وهم الخمس، القارات من أغراب شارع كل ففي فرنسا،
مطلقة، حرية يف ويتجرون يتعلمون الذين واآلسيويني الزنوج من آالف وهنا الباريسيني،
أخرى، أمم تعرفه الذي العنرصي أو اللوني االستغراض ذلك الباريسيون يعرف وال

دخوله. من الزنجي يمنع فندق أو مطعم هنا وليس
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عىل الشهرية الكناس أجرة تقل وال عالية، األجور ولكن فرنسا، يف فادح والغالء
جنيًها، سبعني أو ستني عىل بسهولة املتخصصيحصل والعامل جنيًها، أربعني أو ثالثني

منخفضة. والبطاطس الخبز أثمان تزال ال الغالء هذا كل مع ولكن

حتى عام، النشاط فإن الباريسيني، بني الحيوية هذه هو باريس يف النظر يلفت ما وأكثر
رصيًحا يجري والحديث العرشين، يف كأنها الرتام إىل تثب السبعني تبلغ التي العجوز
التشأؤم، تخفي أو الحقائق تعلن أنها من شك يف تجعلك متوالية ونكات المعة بكلمات
آلية، بحركة السالم عند ترفع القبعة فإن إجبارية، تكون وتكاد كثرية، املجاملة وكلمات

فنوغرايف. صوت كأنها اإلجابة تعقب «ِمرِيس» وكلمة
يقرتبون واألتومبيالت لألوتوبيسات السائقني فإن أصيلة، عادة الجمهور واحرتام
أقرب هو املرأة واحرتام البوق، يطلقوا أن دون وعناية تؤدة يف الشارع تعرب وأنت منك
حولها من كل يكون امرأة توجد فحيثما االجتماعية، العادات إىل منه الدينية الشعائر إىل
إىل هي تحتاج وال يسرتيض، كأنه يبتسم وهو إال أحد يحدثها ال لها، خدًما الرجال من

إياه. ملناولتها العديدة األيدي تمتد حتى يشء
وجميع أيًضا، ومطعم وناد حانة هي إذ فقط؛ للقهوة ليست باريس يف والقهوة
بينهم ليس ولكن يدفنون، يوم إىل العمر من األوىل السنة منذ الخمور يرشبون الفرنسيني
بعد باريس شوارع يف تسري حني فإنك ا، جدٍّ القليلني بل القليلني، إال فيها ينغمس من

سكران. عىل عينك تقع ال الليل منتصف
ثم حماسة، تعم الخمر، كئوس وتدور النادى، القهوة، يف الحديث يحتدم وعندما
ويأخذ الوجنات، إىل الدم ويصعد الكظوم وتنفرج األلسنة فتستحيل الكئوس، تتكرر
عىل األلسنة وقتئذ وتجرتئ لذيذ، وقتي واستهتار خيايل رسور الجو ويعم بريق، العني
من شعاع الجميع إىل وينفذ رصيحة. اآلراء فتخرج الصحو، وقت عليه يجرتئ ال ما

الخري. ونية واملساهلة بالتحذر يتجمل الذي الذكاء
تكفي كانت كظوم وهي الحرب. توقع ومن الغالء، من كثرية، كظوم باريس ويف

وتخدر. تهدئ التي الخمور لوال الثورة انتهاض إىل السخط انتفاضة تحيل ألن
مثقًفا حديثًا الفراعنة عن فحدثتني العمر من الرابع العقد يف سيدة إىل قعدت
وهريودتس الهكسوس كلمات لسانها عىل وجرت مرصية، سيدة عند قط مثله أجد لم
أوضحت لكني فقط اسمي الزواج هذا أن تظن وكانت األخت، وزواج وأبيس والبطالسة
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عاًما ٤٠ بعد باريس

بأن فأخربتها انحطاط؟ إىل األخوي الزواج هذا أدى هل وسألْت: فعليٍّا، كان أنه لها
يبد ولم جدوده، من أخويٍّا زواًجا عرش خمسة ثمرة كان العظيم الفاتح الثاني رمسيس
عرفته ما أعظم هو الفرعونية مرص يف النحت إن قالت: عندما وطربت انحطاط، أي عليه
الفرعوني. الفن إىل ينزعون عرصيني فنانني عندنا أن وأخربتها الفن، هذا من البرشية

وانطلق فانفرجت، أخرى، كأس تلتها الكونياك من كأًسا هي ورشبْت قهوة، ورشبُت
انتقل ثم فلسفة. «الوجودية» هذيانه ويسمي يهذي بأنه سارتر بول ووصفت لسانها،
زواج الفتاة تؤثر حيث األنشاد» «نشيد يف الحب قصة وتذاكرنا التوراة، أدب إىل الحديث
تنطق وجنتيها وحمرة فقالْت الحكيم، سليمان من زواجها عىل الساذج الراعي حبيبها
يذكر الحبيب ألن وخاصة مرصية، القصة هذه تكون أن يمكن أال الكأسني: بنشوة

«أختي»؟ بكلمة حبيبته
للحبيب يجيز كان مرص يف األخت زواج فإن أتأمل، وجعلتني كلماتها فاستوقفتني
مرص، عن منقولة واألمثال الحكم من عديد التوراة ويف الوصف، بهذا حبيبته يصف أن
حيث السني نهر إىل وقصدُت الحديث، هذا من منتعًشا ونهضُت ميعاد، عىل وانفصلنا
النهر، هذا كورنيش عىل مديدة مسافة عىل تصفف وهي الرخيصة، القديمة الكتب تباع
البوليس أن هو أصيل، فرق مع األزبكية، حديقة سور عىل تباع التي الكتب تلك وتشبه
معاكسة. أية السني عىل الكتب باعة يلقى فال باريس يف أما الباعة، يعاكس القاهرة يف
بخمسة واشرتيته كبلنج، امللعون للشاعر واحد منها مجلدات، خمسة واشرتيت
لم بالصمغ مغلًفا جديًدا وكان قرًشا، أربعون األصيل ثمنه أن مع فقط مليًما وعرشين
الجنود يحرض كان الذي اإلمرباطوري الشاعر هذا لكساد بالشماتة وأحسست يفتح،
بالنقود يعرتفوا حتى بالسياط ورضبهم واملرصيني السودانيني بُُطون بَْقِر عىل اإلنكليز

يخفونها. التي
فإن العالم، عاصمة بل أوروبا عاصمة هي إذ فقط؛ فرنسا عاصمة ليست وباريس
ومن والحمر، البيض الروس ومن اإليطاليني، من أجنبي، مليون نصف من أكثر فيها
واإلفريقيني اآلسيويني من آالف إىل مرصي مئة خمس نحو وبها والفيتناميني، السنغاليني

الثقافة. ووجدان التمدن ومميزات الضيافة كرم يلقون جميًعا وهم … واألمريكيني
الصبيان عىل تفرض وال فرنسا، يف والهواء» «كاملاء هي والجامعات واملدارس
أي دون املحارضات يحرض أن الجمهور ويستطيع بها، لاللتحاق رضيبة والشبان

املايض. األسبوع يف املحارضات بعض أنا حرضت وقد اعرتاض،
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الوجوه جميع وترى اللغات جميع فيها تسمع والعنارص، اللغات بابل هي وباريس
ولغات وجوه وهي األحمر، إىل األبيض إىل األسمر إىل األصفر إىل األسود من البرشية:

العاملي. واالتجاه البرشية النزعة تكسبك
وهذه صينيني، أو هنود أو فرنسيني أو مرصيني نكون أن قبل برش نحن أجل،
وبالقمح واألثمار، والزهور بالخري، حافلة دنيا وهي جميًعا، لنا تتسع واسعة الدنيا
وباآلباء الفتيات، يحبون بالشبان واإلخاء، بالحب حافلة هي بل والجبل، وبالنهر والذرة،

األبناء. يحبون
بتسلط والسعادة الورد وعود يعد الذي املستقبل لهذا حاملة أو حافلة أيًضا وهي

الذرة. عىل والهواء، املاء عىل الزمن، عىل الطبيعة، عىل اإلنسان
والدمار، النار دنيا يجعلوها أن يحاولون الحرب دعاة ولكن واألمل، الخري دنيا وهي

واملال. بالحياة املقامرة دنيا والخسارة، الكسب دنيا والقرش، الجنيه دنيا
للحرب، تستعد العالم عاصمة وهي أنها تحس ألنها عليها؛ يخيم همٌّ باريس فوق

االستعمار. حرب السيادة، حرب املذهبي، التعصب حرب
ال فإنها باريس، تسهر وحني بالخمر، تنساه أن تحاول أو الهم، هذا تخفف وهي

اليأس. أرق هي هذه يقظتها ألن يقظة؛ عن تسهر
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فرنسا األعنابيف دماء

الدينية، عن فضًال واألخالقية، األدبية القيم من فيها بما وعنوا التوراة قرأوا الذين يذكر
األعناب». «دماء من لم يكثر أن هللا ودعا أوالده بارك وفاته قبيل يعقوب أن

تكن لم الخمور فإن الكثري، التأويل إىل يدعو عظيم، نبي من للخمر، الوصف وهذا
حضوا، قد حكماؤهم كان وإن والعربانيني، املرصيني عند القديمة العصور يف مكروهة

االنغماس. تجنب عىل الدوام، عىل
الشعب فإن األيام، هذه فرنسا يف وأنا الدعاء، ذكرت كما الوصف، هذا ذكرت وقد
قدماء ألن أرواحها؛ من بل فقط األعناب دماء من ليست وهي الخمور، يرشب كله
باالستقطار، ذلك عىل فتزيد فرنسا أما فقط، األعناب يخمرون كانوا والعربانيني املرصيني

واألمبيق. النار طريق عن األعناب من كالصايف أو صافيًا الكحول استخراج أي
أمزجه كي الروم من صغرية زجاجة بتقديم النادل فيتطوع القهوة أطلب ما وكثريًا
كأًسا عليها يؤثرون فرنسا يف ولكنهم بالقهوة، الضيوف تحية يف نقنع ونحن بالقهوة،

الحر. بالحديث كظومهم عن تفرج الخمر من
األسبوع هذا قرأت فقد آفاقها، تدري تكاد ال ثقافة أوروبا يف للخمور أصبحت وقد
أكثر أي: فرنك، ومئة ألًفا وثمنه «هيلجارتني» ملؤلفه النبيذ» «بالد عنوانه كتاب عن مقاًال
ملؤلفه النبيذ» إىل الشعبي «الدليل بعنوان آخر كتاب عن قرأت كما مرصي، جنيه من
بمثل النبيذ عن واحد شهر يف كتابني وظهور قرًشا، وأربعون واحد وثمنه بوستجيت
الخمور إن أجل خاصة، وفرنسا عامة أوروبا يف األنبذة قيمة لنا يوضح العايل الثمن هذا

واآلداب. التقاليد من جزء فرنسا يف
الشمالية األمم وسائر أملانيا، يف أما املدافع، غري الفرنيس الرشاب هو النبيذ فإن
تسميتها من بعضنا يخجل ال التي البرية، فإن بريطانيا، فيها بما أوروبا يف الغربية
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نجده الذي االستنكار هذا كلها أوروبا يف وليس النبيذ، مكان تأخذ «جعة» الفظيع باالسم
يف املسيحيون الرهبان يصنعه العاملية األنبذة من كثريًا إن بل الخمور، نحو مرص يف
والفرنيس وروًحا، دًما يرشبونها فرنسا يف ولكنهم األعناب، نأكل مرص يف ونحن الديور،
كما أعنابها، يبيع ال ولكنه بالكروم، نصفها يزرع قد فدانًا ثالثني أو عرشين يملك الذي
هو إذ الفاكهاني؛ عند أو الجائلني الباعة عربات عىل تتألأل عناقيد نشرتي حني نفعل
زجاجات، أو براميل يف يبيعها أنبذة إىل أعنابه يحيل حني كثريًا يعظم ربحه أن يجد
تحتاج ال أنها ويبدو الريف، يف فرنسية امرأة تجهلها ال مألوفة فرنسا يف النبيذ وصناعة
ويشرتي املوسم أيام يخرج فإنه أرضه يف الكروم الفالح يزرع ال وحني فنية، معارف إىل
أمه أو زوجته تتوىل حيث منزله إىل بها ويعود املختلفة، األعناب من أقة مئة ثالث نحو
التفاح من النبيذ يصنعون إنهم بل كله، للعام االستهالك يكفي بما منها النبيذ استخراج
عطًرا والهواء املاء بني يشء هي منه الجيدة واألصناف «السيدر»، باسم ويبيعونه أيًضا

ونشوة. وطعًما
ضحكت وقد والرجل. املرأة والكهل، الطفل والسيد، الخادم الخمور: يرشب والكل
يوجد ال كأنه للماء، الشعب وتجاهل الخمر، رضر عن الفرنسيني أحد ناقشت حني كثريًا
فيها، قيلت التي األبيات ببعض يتغنى أو وينشد ميزاتها يل يصف فجعل فرنسا، يف
الطالق لزاد ولوالها املتشاجرين، الزوجني تصالح أنها ميزاتها عن يل ذكره ما آخر وكان
نفسه، املسيح عليها بارك وقد الخمر أعيب أن يل يجوز ال بأنه حديثه ختم ثم فرنسا، يف

ألبنائه. يوفرها بأن هللا يعقوب ودعا
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الصني يف املسلمون

بني اإلسالم يف املساجد أول أن الكبري، تاريخه يف اإلنكليزي املؤرخ األديب «ولز» يذكر
الصني. يف

أن يعتقد كان أنه املؤلف يبدو ولكن القول، هذا يثبت ما هناك أن أعتقد ولست
تمخر سفن ولهم سكانها، مع يتجرون بالصني، متصلني اإلسالم، قبل كانوا العرب
وإىل غربها إىل آسيا رشق من املتاجر وتنقل الهند، رشقي تقع التي الهائجة البحار

وإفريقيا. أوروبا
عرصنا يف يستوطنون املسلمني، باألحرى أو العرب فإن فيه، شك ال ما هو وهذا
قد هم بل وسومطرة، جاوة مثل آسيا من الرشقي الجنوب يف تقع التي الكربى الجزر

اليابان. جنوب تقع التي الفيليبني جزر إىل وصلوا
كانوا إنما البعيدة األقطار هذه إىل بالهجرة وتوسعهم هذا، انسياحهم يف وهم

بالتجارة. ينبعثون
ذلك يف بما والجنوبية الرشقية آسيا أمم بني بالتجارة يقومون اإلسالم قبل كانوا
يف الرب طريق اإلسالم، بعد الطريق هذه عىل زادوا ثم البحر، طريق عن وإيران الهند
الصني. حدود إىل والعباسية األموية بالفتوحات اإلسالمي التوسع امتد عندما آسيا وسط
الصني رشق يف نجدهم بل التيبت، ويف الصني يف املسلمني نجد هذه أيامنا وىف

ذكرناها. التي الجزر من وجنوبها
نجد الطربي، مثل اإلسالمية الفتوحات تاريخ يف القديمة العربية الكتب نقرأ وعندما
الزحف هذا يرشح فإنه الوسطى، آسيا إىل العربية الجيوش زحف إىل الكبري االلتفات
للصلح مساومات وهناك وقتال، كفاح فهناك بالتفاصيل، الحافلة الصفحات عرشات يف
املرسحية، تشبه قصة الطربي لنا يروي حيث الصني حدود إىل نصل أن إىل ذلك، ونحو
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أغراضهم عن يسألهم الصني ملك إليهم بعث الصني حدود بلغوا عندما العرب أن هي
فخرج لفروسيتهم، عرض إىل العربي القائد فعمد قوتهم، ويقدر أحوالهم ويستطلع
ومعالجة وركضها الخيل ركوب يف واملهارة الخفة من وأبدوا خيولهم، عىل الفرسان

الصينيون. املبعوثون له دهش ما صهواتها عىل ثابتون القتال
وبني الزاحفني، العرب بني االتصال عىل تدل ولكنها خيالية، القصة تكون وقد
هذه أيام الحربية بالقوة الكربى العناية عىل تدل كما األموية، النهضة أيام يف الصينيني
تؤسس أن يف نجحت وقد العالم، أنحاء يف وتنرشها بالعروبة تدين كانت التي الدولة

غربًا. األطلنطي املحيط حدود إىل رشًقا الصني حدود من إسالمية عربية إمرباطورية
سمرقند، إىل صناعته انتقلت وقد الورق، اخرتعوا الذين هم الصينني أن نعرف ونحن
أوروبا، إىل انتقل األندلس ومن واألندلس، والقاهرة بغداد إىل ذلك بعد املسلمون ونقلها
هذه نقلوا العرب فإن الخز، أو القز، دودة وكذلك الثقافة، لنرش الحوافز أعظم من فكان
آذانهم. تقبله حتى اليشء بعض حرفوه أن بعد «سز» الصيني اسمها وحفظوا الريقة

الصني، نحو الرشق، نحو اإلسالمية العربية للثقافة االنتقال حركة يف زاد ومما
معه حمل دمشق، إىل ووصل بغداد احتل الذي لنك، تيمور فإن التتار، ثم املغول هجوم
ثم الوسطى، آسيا يف العربية للثقافة بذرة فكانوا العرب، من كبريًا عدًدا سمرقند إىل
القاهرة يف وجدت وقد وغريهما، والتيبت الصني ذلك يف بما والجنوبية الرشقية آسيا يف
الفتوحات منذ الصني وبني العرب بني وقع الذي االتصال عىل تدل كبرية صينية زهريات

األوىل. األموية
ورأى مدنها، يف وتنقل الصني، املراكيش بطوطة ابن زار عرش الثالث القرن ويف
الصني أباطرة ألن عائق؛ دون اإلسالم شعائر يمارسون كانوا الذين املسلمني بعض هناك
الغالب وكان الدين، يف يخالفهم من ضد التعصب يعرفون ال متسامحني الدوام عىل كانوا
السكان من اشمئزازه عن بطوطة ابن حدثنا وقد إلهي، غري دين وهو البوذية، عليهم
إزاء كان بأنه يحس القارئ ولكن الحيوان، يذبحون وال الخنزير لحم يأكلون الذين
وهو مثال، الورقية النقود استعمال حيث من عرصية، تكون تكاد بل راقية، حضارة
لنا: ليقول حتى راحته، عىل والسهر شخصه عىل املحافظة يف الفائقة العناية يذكر نفسه
بلغ إذا حتى الطريق، طوال حارس يرافقه كان أخرى إىل مدينة من ينتقل كان حني إنه

بالتسليم. وثيقة السابق للحارس يكتب أن بعد آخر حارس تسلمه املقصودة املدينة
عىل يدل وهذا الصني، من الغربية الشمالية األقاليم يف اإلسالم انتشار أكثر وكان
خراسان من خرجت فإنها الرشق، نحو اتجاهها يف العرب قوافل اتخذته التي الطريق
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أيام تقريبًا تم هذا وكل فالتبت، فاألفغان فالخزخيز الرتكمان أقاليم نحو رشًقا واتجهت
حربية. هنا الفتوحات وكانت األموية، الدولة

نحو العرب، وغري العرب من املسلمون باألحرى أو العرب، انترش فقد ذلك بعد أما
الصني. وبالد منغوليا بالد بعضهم ودخل فالرشق، الشمال

تيمور ثم جنكيزخان يدي عىل واملغولية التتارية بالفتوحات االنتقال حركة زادت ثم
بلغوا حتى روسيا نحو التتار فاتجه الغرب، نحو وتتجه الرشق من تنبع وكانت لنك،
عودتهم يف ولكن العربية، الحضارة دمروا وقد العربي، الرشق نحو املغول واتجه أملانيا،
الغربية الصني حدود إىل والسبايا األرسى من املسلمني من وآالًفا مئات نقلوا لبالدهم
العربية الثقافة نقل مهمة السلم أيام التجارة تولت الفتح موجة انحرست فلما الشمالية،
ماليني اآلن نجد حيث وغربها الصني شمال إىل السلمي التسلل فكان اإلسالمي، والدين

املسلمني.
فإنهم والكنفوشية، البوذية من وثني وسط يف عاشوا الصينيني املسلمني أن ومع
أصًال يعد الذي اآلباء، تقديس يتعودوا ولم التماثيل، يعرفوا فلم إيمانهم، بنقاء احتفظوا

الصني. يف الدينية الوطنية األصول من
أبنائهم إرسال إىل الصني يف اإلسالمية األرس من كثرة عمد األخرية السنني ويف
ولكن القاهرة، يف الدينية غري األخرى باملعاهد التحق قد بعضهم إن بل األزهر، يف للتعليم
عددهم، يعرف ال كما األخري، االنقالب بعد الجديدة، الصني يف املسلمني مركز يعرف ال

مليونًا. ثالثني أو عرشين يبلغون فقد
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نجد الفرنيس، أو الربيطاني االستعمار من تخلصت التي العربية الشعوب نتأمل عندما
التصنيع، وثانيها العام، التعليم أولها أهداف: عدة تحقيق إىل نهضتها يف تنزع أنها

املرأة. تحرير وثالثها
ومن سوريا، إىل السودان من العربية الشعوب جميع يف تربز الثالث النهضات وهذه

مرص. إىل العراق
الكرامة إحساس ألن الهرولة؛ أو العجلة يشبه فيما تجري العام التعليم وحركة
إنشاء عىل اإلنفاق يف والسخاء األمية مكافحة إىل العربية الشعوب هذه يدفع الوطنية
يحتاج أنه كما أكرب، نفقاته ألن املنتظر؛ هو وهذا ببطء، فيسري التصنيع أما املدارس،
إليه يحتاج ما بطبيعة التدريج، إىل يحتاج كما العمال، بني ومرانة أجنبية خربة إىل
يف وتنظيم ترتيب من املصنوعات تتطلبه وما واالستعداد، الدرس من املصانع إنشاء

األسواق. واختيار البيع
عربي كل قلب إىل حبيبة النهضة وهذه املرأة، تحرير فهي الثالثة النهضة أما
وعبارة بينهما، املرأة حال هو والغربية العربية الشعوب بني يفصل ما أبرز ألن مستنري؛

املعاني. من طائفة تتحمل املرأة» «تحرير
الحجاب، بإلغاء التقاليد من وتحريرها بالتعليم، الجهل من تحريرها تعني فهي

واملدنية. الدستورية الحقوق يف بالرجال مساواتها ثم
التدخل عن يكون ما أبعد االستعمار أن املوضوع لهذا األوىل النظرة من نظن وقد
االحتالل مدة بالدنا تاريخ من نعرف فإننا كبري خطأ هذا ولكن العربية، املرأة شئون يف
شئون عىل استيالئهم عقب البنات مدارس أقفلت اإلنجليزية السلطات أن اإلنجليزي
مدرسة عىل إال كله املرصي القطر يف يبقوا ولم االقتصاد، بدعوى ١٨٨٢ سنة يف الدولة
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أول ألن سنة؛ ٤٣ الثانوي التعليم من محرومة املرصية املرأة وبقيت بالقاهرة، ابتدائية
وما ،١٩١٩ ثورة عقب ١٩٢٥ سنة يف افتتاحها كان الحكومة أنشأتها ثانوية مدرسة

التعليم. إدارة يف جزئي استقالل من أثارت
االبتدائية املدرسة وهي القاهرة، يف السنية» «املدرسة كانت هذا: من أكثر بل
الشعب بني اجتماعية حركات هناك وكانت إنجليزية، ناظرة ترأسها للبنات، الوحيدة
الجنسني، بني الفصل إلغاء إىل تدعو أي: الحجاب، إلغاء إىل وتدعو صميمه من تنبعث
الربقع نزع إىل تدعو كما املنزيل، العمل غري عمل ألي تنشط ال البيت يف املرأة إبقاء وعدم

املنزل. من خرجت إذا وجهها عن
هناك وكانت السيئة، التقاليد هذه من املرأة تحرير إىل تدعو حركة هناك كانت
قد والصحف العام الرأي كان كما التحرير، هذا تحقيق يف املرأة من موفقة محاوالت
ترص كانت السنية» «للمدرسة اإلنجليزية الناظرة ولكن «السفور»، يؤيدان كالهما رشعا
من عرشة الثانية أو عرشة الحادية يبلغن يكدن لم وهن بالرباقع، التلميذات تتقنع أن عىل
الغربيات. تقلد وال تقاليدها عىل تحافظ أن يجب مرص أن ذلك يف حجتها وكانت العمر،
الغربية الحضارة نحو السري إىل الغربيني تقليدنا يؤدي أن يخىش االستعمار كان
أن االستعمار يمكن وال وحرية، وتعليم صناعة ذلك من فيكون بقيمها، األخذ إىل ثم
فيها، يعيش كان أو الرشقية، الشعوب يف االستعمار يعيش إنما ذلك، كل مع يعيش
عىل املحافظة بدعوى الشعوب، هذه لركود تعمل كانت التي الرجعية القوات بمخالفته
التقاليد؛ هذه عليها تنطوي كانت التي واملفاسد الرشور ألبنائها وضحت مهما التقاليد
وتعليم التعليم، ننرش رشعنا اإلنجليزي، النفوذ من اليشء بعض تخلصنا عندما ولذلك
،١٩٢٥ سنة يف للبنات الثانوية مدارسها أوىل املرصية الحكومة فأنشأت خاصة، املرأة
مباًحا. املرصية التحاق يجعلوا أن عىل املؤسسون حرص القاهرة جامعة أنشئت وملا

التي املدارس يف بناتها إدخال عىل األرس فأقبلت الحركة، لهذه الشعب واستجاب
وكان بالجامعات، االلتحاق عىل البكالوريا شهادة عىل الحاصالت أقبلت كما لهن، أنشئت

الشباب. أو الصبي تربيز عن يقل ال والجامعة املدرسة يف الفتاة أو البنت تربيز
وصارت الوجه، قناع أي: الربقع، ونسينا البيت، يف املرأة بقاء أي الحجاب، ونسينا

املكشوف. بوجهها الدنيا وتقابل بالرجل تختلط املرصية املرأة
يف التلميذات أما األربع، جامعاتنا يف طالبة آالف ثمانية من أكثر مرص يف اآلن ولنا
فقد الفقرية، األرس بني كبري النسوي التعليمي والوعي األلوف، عرشات فيبلغن املدارس
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البيت، يف محجبة العرشين سن إىل حياتها تميض سنة أربعني أو ثالثني قبل الفتاة كانت
أقرب يف الزواج تنشد ثم تحصل، لم أم االبتدائي التعليم من يشء عىل حصلت سواء

وقت.
تخرجها عقب ألنها ذلك؛ عىل تحثها وأرستها الجامعي، التعليم تنشد فهي اآلن أما
به تعول محرتًما شهريٍّا مرتبًا منه تجني حرٍّا عمًال أو حكومية وظيفة تنال الجامعة من
وحده املال اعتبار يكون ال الذي القادم الزوج اختيار يف الحرية به تجد وأيًضا عائلتها،

عنده. يشء كل هو
غري عدًدا أيًضا عندنا أن كما واملمرضات، والطبيبات املعلمات آالف مرص يف وعندنا
أيام إنشاؤها محرًما كان التي املصانع، ظهور وكان والصحفيات، املحاميات من صغري

العامالت. الفتيات من األلوف عرشات جذب قد اإلنجليزي، االحتالل
للمطالبة النسوية الجمعيات فأُلِّفت كرامة، املرأة أكسبت الجديدة الحال وهذه
االنتخاب يف حقها عىل نص قد الجديد فالدستور ومدنية، دستورية جديدة بحقوق
لها، الحكومية وظائفها أبواب فتحت بأن النهضة هذه الحكومة عاونت وقد والرتشيح،

األبواب. هذه بعض األقل عىل أو
يف التفكري فإن الجنسني، بني التامة املساواة عن بعيدين زلنا ما ذلك مع ولكننا
الطالق، يف الزوج حرية إطالق أن كما عنا، بعيًدا يزال ال سفرية أو كوزيرة املرأة تعيني
الجديدة، املرأة منه تشكو مما هذا كل الطاعة، بيت يف وأيًضا الزوجات، تعدد يف وأيًضا

العام. الشعبي التفكري عن بعيًدا يزال ال ومما
وتستنري، تقرأ التي الجديدة املرأة بقوة تسري وهي تسري، االرتقاء قافلة ولكن
الريفية املرأة سوى ذلك عن يتخلف وال املدن نساء بني ا عامٍّ يكون يكاد النسوي والوعي
الحقل، يف زوجها مع تعمل حني إال محجبة تزال وال نهائيٍّا، التعليم إليها يصل لم التي

وتطورها. بتغيريها الكفيل هو وحده والتعليم
جوابي: لكان املرأة تحرير عىل عملت التي العوامل هي ما سئلت: ولو

الغربية الجاليات أشحاص يف األوروبية بالحضارة االحتكاك هو األول العامل إن (١)
القاهرة مثل الكربى مدننا يف سنة سبعني من أكثر منذ تقيم، كانت أو تقيم، التي
الحرة، األعمال يف ونشاطهن نسائها، وأزياء بعيشتها، فإنها وبورسعيد، واإلسكندرية

املرصي. املجتمع بها أخذ جديدة وأهداًفا قيًما أوجدت
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ووفق غضونها يف أحدثت، قد اآلن إىل ١٩١٩ ثورة منذ االستقاللية النهضة إن (٢)
وكراهة املرأة بحرية وعيًا أوجد السيايس باالستقالل الوعي ألن نسوية؛ نهضة اتجاهها،

تخلفها.
ِرصن بتعلمهن وهؤالء للبنات، املدارس مئات إيجاد إىل أدى قد التعليم تعميم إن (٣)

املرأة. استقالل عىل كثريًا ساعد التكسب وهذا املنزل، خارج بالعمل يتكسبن

ولبنان العراق مثل األخرى، العربية األقطار عن يقال أن يمكن مرص عن قلته وما
تسري صغرية أو كبرية نسوية نهضة األقطار هذه كل ففي والسودان، وسوريا ومراكش
الدولة مصالح يف وعملها بتعليمها االهتمام ونحو الجنسني، بني املساواة نحو باملرأة

الحرة. واألعمال
األجنبي االستعمار عذبها التي األقطار أن هنا، منطقنا يخالف ال وهو يالحظ ومما
هناك فليست أجنبي استعمار يكن لم حيث أما نسوية، نهضات فيها ظهرت التي هي

رجعية. من فيها كان مهما التقاليد عىل املحافظة هناك بل نسوية، نهضة أي

ابن سوى الجنسني بني املساواة إىل دعا رجًال عرف القديم العربي التاريخ أن أظن ال
الحرب أعمال تمارس ألن كفء املرأة إن قال: فإنه للميالد، ١١٩٨ يف مات الذي رشد
القطيع تحرس األنثى الكلبة وأن الفلسفة، دراسة عىل قادرة وأنها مًعا، السلم وأعمال
استعمال عن الرجل كف إذا إال يرقى لن العربي املجتمع وأن الذكر، الكلب يحرس كما

البيت. عىل نشاطها وقرص ملتعته املرأة
«حرية كتابيه ألف الذي أمني قاسم القاهرة يف عرفنا فقد الحديثة العصور يف أما

وقتئذ. رجة لهما وكان ١٨٩٥ حوايل الجديدة» و«املرأة املرأة»
بني عظيًما كان أمني، قاسم أثر وكذلك أثر، أي له كان إذا رشد ابن أثر ولكن
املرأة ارتقاء قيمة إىل تنبهت إنما التي العربية الشعوب إىل يتجاوزهم لم ولكنه املثقفني،

الغربية. بالحضارة واالحتكاك الحوادث بسري
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البنات، ختان تمنع قوانني بسن أوصت قد األمم هيئة يف اللجان إحدى أن يذكر كلنا
بعد ثم للبنات، وتمزيق تعذيب سوى ليس الختان هذا بأن اللجنة هذه لوثوق وذلك
الزواج وقت الكبري الرضر العملية هذه أثر من يكون الشباب، سن يبلغن عندما ذلك،
تصيب أمراض إىل وهذا الجنيس، التعارف يف زوجها مع تتجاوب ال أنها الفتاة تجد حني

املبيضني.
عند مألوًفا كان الذي الختان ذلك منعت السودان حكومة أن أيًضا يذكر وكلنا
البنات، يف التناسل عضو من كبري جزء بها ينزع كان عملية وهو السودانيني، إخواننا

عظيمة. آالم بعد وهذا
الوصف بهذا جاءوا أين من أدري وال «فرعونية»، بأنها العملية هذه يصفون وكانوا
لكنا ا حقٍّ فرعونية كانت ولو نعرفها، التي الفرعونية العادات يف تربيًرا له أجد لم الذي

السودانيني. من بممارستها أوىل الفراعنة أبناء نحن
التي العقلية يف يربره ما وله معروف، الذكر الصبي يف للختان البدائي واألصل
لإلنسان تكن لم إذ ذلك؛ يف واضًحا العذر وكان الجنيس، التعارف شأن من تكرب كانت
لهذه التربير، يقارب ما أو تربيًرا، الحديث الطب يف نجد أن يمكن ثم أخرى، لذة البدائي
لها ليس كما الطب يف تربير أي لها فليس للفتاة الختان عملية أما الصبي، يف العملية

الدين. يف سند أقل
فلم اإلسالمية الرشيعة كتب من كثري يف حرب» الغزايل «محمد األستاذ بحث وقد
السودانيون إخواننا استطاع األساس هذا وعىل الدين، يف أصًال البغيضة العادة لهذه يجد

الدين. يف حرج أي دون الفتاة ختان يلغوا أن
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املرأة قدر من حط الذي املجتمع ذلك من هو وإنما الدين، من الفتاة ختان ليس ال
املختونة الفتاة نأتمن لإلماء، املقتنيني تصور يف ألننا اإلماء؛ ورشاء الترسي طريق عن
ونخىش التناسيل، عضوها يف االنتصابي الجزء بقطع الجنسية شهواتها ضعف حيث من

بالجنس. األََمُة تستمتع أن نبايل ال نحن ثم ممتلكها، تخون لئال العضو هذا بقاء
إال نخشاه ما هناك فليس اإلماء، نشرتي نعد ولم نترسى، نعد لم عرصنا يف ولكننا
يحجم أن له خري باملرأة يثق ال الذي وذلك لزوجها، ووالئها الزوجة بأمانة نثق ال كنا إذا

هذه. عقيدته تتغري حتى بتاتًا، عليه يقدم وال الزواج، عن
فهي الزواج، وقت فيها الجنيس الربود هو الفتاة ختان من عرصنا يف نجني ما وكل
معه، شيئًا تحس ال ا تامٍّ كان الربود أن ولو التعارف، أثناء يف زوجها مع تتجاوب ال
تُْحَرمها، أال حقها من طبيعية لذة إياها لحرماننا األسف هو أثر من هنالك ما كل لكان

وبرود. ضعف يف ولكن تحس أنها الواقع ولكن
به يطيل أنه يعتقد ما املخدرات من يتخذ أن عىل الزوج يحمالن وبرود ضعف وهما
فإن املخدرات، وسائر الحشيش تفىش هنا ومن معه، زوجته تتجاوب كي التعارف مدة
الزوجات أن املخدرات يكافحون ممن سمعت وقد الحاالت، أغلب يف جنسية منها الغاية
ال حتى التعارف مدة يف اإلطالة بغية استعمالها عىل أزواجهن يحرضن الالئي هن
يمحو ال بالختان املرأة يف االنتصابي الجزء قطع ألن وذلك الجنيس؛ الرسور من يحرمن
الزوجة عند التجاوب ويؤخر فقط، يضعفها قلت كما هو وإنما تماًما، الجنسية اللذة
العذاب تجد الطريق، منتصف يف تزال ال هي كانت وارتاح هو، انتهى فإذا زوجها، إزاء
الجنسية العالقة من وتنفر زوجها، تكره الحاالت هذه مثل يف وهي الرسور، من بدًال
إن بقولون: من األطباء من هناك بل عطشها، يزيد ما فيها تجد بل بها، ترتوي ال التي

تمرض. التي املبايض يف اآلخر السيئ أثرها املواقف لهذه
الزوجة عطش فإن للمرأة، الختان عادة من األرضار تعداد يف أزيد أن أستطيع بل
الوصول أمل يف زوجها غري إىل االلتفات عىل يحملها قد التعارف وقت الذروة إىل للوصول

إياها. يبلغها أن هو يستطع لم التي غايتها إىل
الحشيش استعمال إىل األزواج تحريض إىل هذه الختان عادة تؤدي ناحية فمن
األزواج امتناع حال يف الزنا، عىل الزوجات تحمل قد أخرى ناحية ومن املخدرات، وسائر

الزوجية. السعادة من بدًال التعاسة نجد الحالتني كلتا ويف املخدرات، عن
فتسن املتحدة األمم هيئة يف إليها أرشنا التي اللجنة برأي تأخذ أن حكومتنا وعىل
الجريمة، هذه ويرتكب الحرفة هذه يمارس من كل وتعاقب الختان، ملنع الالزم القانون
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يف مبتدعني نكون لن ذلك ومع قراراتها، نخالف أال وعلينا الهيئة، هذه يف أعضاء فإننا
قبلنا. بذلك قام السودان فإن القانون، هذا سن

بسبب وعذاب تعاسة إىل الزوجية حياتهن استحالت قد الزوجات، من ماليني بل ألوًفا إن
عندئذ شهواتها فإن تختن لم إذا املرأة أن العامة بني السائد والرأي الطفولة، يف ختانهن

الجنيس. التعارف من تشبع ال وأنها تقهر ال
إنسان وأنها املرأة، بشأن األصلية الرشقية اآلراء بعض هو العامي الكالم هذا ومثل
وبعض بالرجل، املقارنة عند حقري إنسان إنها بل بنشأته، ماكر خبيث بطبيعته، رشير
كان الذي الرِّق ألغت الحضارة ولكن قريب، وقت إىل أوروبا يف سائًدا كان اآلراء هذه

املايض. القرن منتصف حتى مًعا والغرب الرشق يسود
املوروثة ممتلكاتها يف حتى الترصف تحرم األوروبية املرأة كانت قريب وقت وإىل

وحده. لزوجها الترصف ويرتك والديها، عن
يف ذلك نجد كما الجنسني، بني باملساواة نقول فأصبحنا هذبتنا، الحضارة ولكن
العادة هذه عندنا تبقى أن العار ومن الحقوق، وسائر واملدنية الدستورية الحقوق
به يستمتع ا حقٍّ وتحرمهن الزوجات وتتعس الزوجية عالقاتنا تفسد التي القديمة

الرجال.
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فكاهة. من أدب يخلو ال
إما مواجهة، غري يف ينظر الذي الرشز، النقد امللتوي، النقد سوى الفكاهة وليست
نغري وقد ونرتدد نقف تجعلنا التي املشككة أو الحاسمة الكلمة ليقول خوًفا، وإما حياء

جديد. رأي إىل السابق رأينا
أن من بدًال نقهقه، أحيانًا بل نضحك وقد الساخرة، االبتسامة مع نقد هي الفكاهة

نبتسم.
بشأن العامة العقيدة عىل بها نثور ألننا ذلك تفريج؛ حالة حال كل يف هي والفكاهة

والناس. األشياء
أو كظًما نفسه يف يجد وال ووسطه، نفسه عن يرىض الذي الرجل أن واعتقادي
نجد أننا هذا عىل والربهان التفريج، إىل يحتاج ال ألنه الفكاهة؛ قيمة يعرف ال غيًظا،
قهقهة يف أحدهم فيضحك األشخاص، من ستة أو خمسة أمام أحدنا بها ينطق فكاهة
الرابع ويعجز عجًرا، سمع كأنه ثالثهم وينفر صامتة، ابتسامة يف ثانيهم ويسخر عالية،

حكمتها. من متعجبًا الخامس ويصمت فهمها، عن
اآلراء ويف العامة النظرة يف وتفاوت نفيس اختالف عىل يدل االختالف وهذا
ونجد شخيص، ضيق عن بها نفرج إنما الفكاهة من نضحك حني ونحن االجتماعية،
املجتمع، علينا فرضها قد نطيقها ال حال من الثأر أو االنتقام يشبه ما التفريج هذا يف
الكاظمة، للنفس دوائية أو عالجية قيمة الحسنة للفكاهة إن نقول: أن نستطيع ولذلك

تكظم؟ ال نفس وأية
جحا العامة، جحا غري أخرى شخصية هو األدب، يف أثيل مقام جحا ولشخصية
العامة جحا أما الحكمة، فقاقيع كانت لو كما فكاهاته تخرج حكيم عاقل رجل األدباء
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وال النكتة، مقام إىل فكاهته ترتفع ال فمه، من يسيل البالهة لعاب يكاد مغفل رجل فهو
سباته. تمتد األقل عىل أو النقد حاسة عندهم تتكون لم الذين السذج غري منها يضحك
لهذه األصل تعدد عىل تدالن املغفل، وجحا العاقل جحا الشخصيتان، وهاتان
إليه نصل أن يمكن الظاهرة لهذه والتفسري «جحا»، نسميه ما إىل تعزى التي الفكاهات
فقاعات، كأنها خفيفة حكيمة نكات كلماته يرسل عاقل رجل هناك كان أنه نفرض بأن
تنحو ولكنها مستواه تبلغ ال أخرى فكاهات إليه تعزى صارت شهرته طارت فلما
عىل أبخرته خيمت الذي الحشيش فتشممت العامة إىل الفكاهات هذه انحدرت ثم نحوه،
صنع من إنها لنا: ويقال نقرأها التي البلهاء الكلمات هذه فكانت وخدرتها، العقول،

جحا.
كنوز من أخذوه فيما معهم جحا أخذوا العربية الشعوب عىل األتراك ساد وملا
تغفله، عىل أو حكمته عىل تدل وفكاهات نكات إليه وعزوا «خوجا» فجعلوه العرب،
عىل تنمو أن قبل حكيًما كان أنه ويف لجحا، العربي األصل يف شك هناك ليس ولكن
هنا ونحن الحشاشني، إىل إال تعزى أن يمكن ال سخيفة فكاهات شهرته وتستغل اسمه،
أبي لشخصية حدث كما والكاذبة، الصحيحة التاريخ بروايات اختلطت شخصية إزاء
بعد التاريخ إليه فأضاف فاسقة، كانت روحه ولكن املستوي، فوق النظم عىل نواس
تكون أن يمكن ال ولكنها فسقه، مجرى تجري التي القصص من مئات أو عرشات موته

الشعر. يف مستواه دون الدوام عىل كانت ألنها صحيحة؛
الجنازة وراء امليش جحا؟ يا أفضل أيهما أحدهم: سأله حني يقول العاقل جحا كان

شئت. حيث وامش النعش عىل تكن ال جحا: فقال أمامها؟ أم
اإلنسان أراد إذا جحا: وسألوا بحرية يف يغتسل أحدهم كان حني أيًضا عاقال وكان
التي الجهة إىل وجهه يوجه جحا: فقال وجهه؟ يوجه أن يجب جهة أي فإىل يغتسل أن

ثيابه. فيها
ولكن عظيم، أديب أي أو الجاحظ عند نجدهما أن يمكن النكتتني هاتني ومثل
قرون، ثالثة أو بقرنني األصيل جحا وفاة بعد نكاته ظهرت الذي الحشاش، املغفل، جحا

مثال: هذا فمن والسذج، الفارغني يضحك الذي بالسخف ينطق
فتصري الباقي، وأشرتي الدار من حصتي أبيع فقال: أبيه، عن دار نصف جحا ورث

يل. كلها الدار
أطعمكم فقال: للقوم دعا الطعام من فرغ فلما رؤساء، قوم مع يوًما أكل وأيًضا:

الجنة. أهل رءوس هللا
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بالليل. خاصة وهللا أي فقال: القمر، أحسن ما يقول: قائًال وسمع
اليمنى رجله عىل وقف يصيل قام فلما اليرسى، رجله املاء يكف ولم يوًما وتوضأ

متوضئة. غري هذه رجيل طروف قال: ذلك؟ فعلت ملاذا له: فقيل اليرسى، ورفع

من شيئًا أحيانًا نحب ولكننا والسذج، الفارغني تضحك السخيفة النكتة إن قلت: وقد
إليه. نرتاح الغفلة

الفرنسية: النكتة هذه اعترب
أيًضا، فعدا الرجل وخاف خلفه، وعدا فنبح، كلب فرآه حقل، يف يسري أحدهم كان
فقال يعض. ال النابح الكلب إن يقول: الذي املثل تعرف أال تخف، ال له: فقال آخر ورآه

يعرفه. ال الكلب هذا ولكن املثل، أعرف أنا الرجل:
النكات بعرشات يضحك ال منا من وأيًضا السخف، هذا عىل يضحك ال منا من

جحا؟ إىل عزيت التي السخيفة
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أبعادها يف نفسه، يجد إنه أي: منهم، وجدانًا أكثر هو أنه وقرائه الكاتب بني الفرق
وجدانه درجة إىل ينقلهم أن ومهمته أنفسهم، هم يجدون مما أكثر واملكانية، الزمنية

ضمريه. ويكسبهم
ومن املدينة، إىل الشارع ومن الشارع، إىل الزقاق من القارئ يرفع أن الكاتب مهمة
باهتمامات القارئ صدر يمأل أن الكاتب مهمة كله، الكوكب هذا إىل القارة، إىل املدينة
الحياة بمرسات يمأله كما الشخصية، همومه عىل تزيد برشية هموم جديدة، هموم هي
يف قبل من يعرفها يكن لم والقوة والحق والرشف الجمال من ألوان عن له يكشف بأن

والفن. واإلنسان الطبيعة
شخصية بهموم الحرشة حياة يحيا أن يأبى أن عىل القارئ يحمل أن الكاتب مهمة
والثقافة كالحرية عظيمة برشية هموًما يكسبه وأن ومسكن، ورشب أكل وضيعة:

والثورة. والفن والحضارة
له عظيم إنسان أنه ويحس التاريخية، الحياة يحيا القارئ يجعل أن الكاتب مهمة

حضارتها. وتطوير مجتمعاتها وترقية األرض هذه تغيري يف مشاركة
أنت إنما البقول، أو األقمشة تبيع تاجًرا لست أنت للقارئ: يقول أن الكاتب مهمة
آالف بعد رحمها من تخرجك كي سنة مليون ألف إىل الطبيعة احتاجت قد عظيم إنسان

األرض. هذه سلطان أنت التطور، قمة أنت مثلك، إخراج يف تنجح لم التي التجارب
ما كثريًا الذي الذهول هذا القارئ عن يزيل أن ومهمته الكاتب قيمة موجزة: وبكلمة
هو العظيم والكاتب يتحجر، حتى تاريخية وعقائدية فكرية عادات يف فينساق فيه يقع
وعمًقا. سعة الوجدان هذا يزيد ثم وجدانه، إليه ويرد فيوقظه، قارئه يصدم الذي ذلك
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حوله، تجري التي فالحوادث الذهول، هو ومرضه مريض، رجل هو الشيزوفريني
عنيفة. كهربائية بصدمة وتعقله وجدانه إليه نعيد ولكننا تلفته، ال حقرية، أو خطرية

وكلنا الذاهلني، الشيزوفرنيني لقرائه الكهربائية الصدمة هذه هو العظيم والكاتب
ذهول. يف نعيش ما كثريًا ولذلك طفيفة، شيزوفرينا يف ما حد إىل

يزيد أن هو عظيًما، يكون كي نقول وال حرفته، يحسن كي الكاتب به يتهيأ ما وأعظم
هذه وجميع واآلداب، والعلوم واألفكار املعارف يدرس أن إىل يحتاج ولذلك وجدانه،
كان مما وأرحب أكرب الوجود من ميدان يف نفسه سيجد إنه أي: الوجدان، تزيد األشياء
ويحس يرى هو إذ التعقل؛ عىل أقدر يكون لذلك وهو املعارف، هذه يدرس أن قبل
لهذه ثمرة يكتبه ما كان كتب فإذا مًعا، والبصرية الحكمة يكتسب أيًضا لذلك وهو أكثر،

البصرية. وهذه الحكمة
التي االختبارات جميع عىل تشتمل ال واآلداب والعلوم واألفكار املعارف هذه ولكن
أعمال يعمل أن فيجب الناس، بشئون يشتغل الكاتب ألن ذلك الكاتب؛ إليها يحتاج
وأخالقية مهنية اختبارات به تمر بحيث للكاتب، يتسع حتى يمتد العمر كان ولو الناس،
وطبيبًا املدرسة، يف ومعلًما الجيش، يف وضابًطا السفينة، يف مالًحا يكون بحيث وروحية،
الصديق، كموت الكوارث بعض به تمر وبحيث وصحفيٍّا، وسياسيٍّا الريف، أو املدينة يف
تغري التي الروحية التطوارت تلك تنتابه وبحيث واملرض، الفقر أو والحرمان، الحبس أو
لكان ذلك لكل يمتد العمر كان لو تثبته، أو وجهته عن وتحرفه تقويها، أو عقيدته
االختبارات هذه ألن عظيًما؛ يكون ألن التهيؤ أعظم األديب يهيئ ما االختبارات هذه يف
الحيواني. الذهول عن وتبعده وجدانه، وتزيد الطبيعة، يف وتغمسه باملجتمع، تربطه

باختبارات يستبدل أن إىل األديب يضطر ولذلك محال، الحال هذه بالطبع ولكن
ويتعلم يسألهم الناس، ومن والصحف الكتب من واملجتمعات البرش أحوال دراسة الحياة

واختباراتهم. إجاباتهم من

خاصة. األديب وعند عامة، الناس عند الوجدان فيزداد بالكوارث، يحفل األزمنة بعض
السبع، السنني حرب حياته يف رأى أنه عىل األقدار يشكر األملاني األديب جيته كان
قد الكوارث هذه إن يقول: وكان نابليون، وحروب الفرنسية، والثورة األمريكية، والثورة
والروحية. والجغرافية التاريخية أبعاده هي إذ وجدانًا؛ زادته ألنها وبصرية؛ حكمة زادته
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إال الذاهلني، من كثريًا لذلك نبه وقد والحروب، بالكوارث أيًضا يحفل هذا وزماننا
بفواصل الدنيا اختبارات وبني بينهم يفصلون أو املوت نعاس يف يعيشون الذين أولئك

املتحجرة. والعادات التقاليد من
األدباء بعض أحيانًا تحابي األقدار ولكن العامة، واالختبارات الكوارث هي وهذه

رسالتهم. تأدية بذلك ويحسنون فيتنبهون، خاصة، بكوارث
كنا فإذا العامة، الكارثة تحدثه ال قد توتًرا لنا تحدث الخاصة الكارثة أن ذلك
فنية مادة منه نجعل حزنًا، أو غضبًا فينا يبعث التوتر هذا فإن الذكاء من يشء عىل
مأساة الفردية ومأساتنا للبرش، عامة مشكلة تعود الشخصية مشكلتنا ألن للقراء؛ جديدة

كله. املجتمع
فنحن به، يكتب الذي الحرب ثمن يساوي ال جنون، وبال قلق، وبال توتر، بال وكاتب
ما والعلل األخطاء من فيه نعيش الذي الوسط يف نجد كنا إذا نتوتر، ثم ونسخط، نقلق
الكتابة. تالئم ال الجنون، نوبة التوتر، نوبة القلق، نوبة ولكن وتوترنا، غضبنا يستحق
فيكتب، عقبهما يبدأ االختمار، أو الحضانة من فرتة إىل املتوتر الكاتب يحتاج ولذلك

وتعقل. وجدان يف يكتب أي: غريبًا، آخر شخًصا كان لو كما
ويلجأ فيه، ليعتكف وإنما فيه، ليعيش ال ولكن العاجي، الرب إىل يحتاج األديب إن
السوق كانت وإذا ويتدبرها، فيها ويفكر الحوادث يتأمل كي الوقت، بعض خلوته إىل
أن يجب األديب ميدان فإن الحوادث، تتابع فيها يدرس التي الصحفي ميدان هي
واألشياء، األشخاص ودراسة باملجتمع لالتصال األوىل مًعا، العاجي والربج السوق يشمل

واالستنتاج. للتأمل والثاني
االختمار بعد إلينا ينقلها األديب ولكن وقوعها، فور الحوادث إلينا ينقل والصحفي

سنوات. إىل أو أيام إىل يحتاجان اللذين والتدبر
يرتبط صحفيٍّا، يكون أن األديب من يتطلب أممه، واشتباك أفكاره ارتباط يف وعاملنا
فيه، تفشو التي واالجتماعية والدينية واالقتصادية السياسية املذاهب ويدرس باملجتمع،

األدب. إىل النثر، أو الشعر إىل العاجي، برجه يف ينقلها، ثم

كما الجريدة أو الكتاب يف نكتب ألننا ذلك الحسن، الرجل ثمرة هو الحسن األسلوب
نغش ال فإننا حسنة أخالق عىل كنا فإذا الغرفة، أو الشارع يف أصدقاءنا نخاطب
خبيئة، تضمر ال التي املكشوفة والكلمة واألمانة الرصاحة منا يجدون هم بل أصدقاءنا،

أخالقنا. هو أسلوبنا ألن الكتابة؛ يف الشأن وكذلك

121



ممنوعة مقاالت

غناء، الكالم يكون وكما رقًصا، امليش يكون كما ولكن األسلوب، يف األساس هو هذا
حتى اإليقاع من يشء إىل ونهدف التعبري يف الجمال إىل نعمد أن يجب بل يمكن، كذلك

النثر. يف
هو الشخصية شأن من يرفع ما وأعظم الشخصية، هو الشخص، هو واألسلوب
الغلو زغلول، سعد يف الشاعر، بريون يف الغلو عظمته، يف العظيم يالزم الذي الغلو هذا
نفتعل أن نستطيع ال ولكننا غلو، عىل ينطوي الذي ذلك هو العايل واألسلوب فولتري، يف

التهريج. عىل زدنا ملا فعلنا ولو الغلو،
كان إذا إال أصيًال يكون لن وهو الكاتب، يف أصيًال الغلو يكون أن يجب وإذن
كما والكوارث، املساوئ هذه بالتأمل يحضن ثم والكوارث، املساوئ من يتوتر الكاتب

وتدبر. روية عن ويكتب يتعقل أي: بيضها، الدجاجة تحضن
اإلمرباطورية وإزاء بوالق، حي إزاء توتراته تكثر الذي هو الحسن والكاتب
ويف وطننا يف عرصنا تمأل التي واملذابح املظالم مئات بل عرشات وإزاء الربيطانية،

وطننا. غري
يعني املوضوع إن ثم موضوعه، يختار ال هو بل أسلوبه، يختار ال الحسن والكاتب
يكتب بل فقط عنها يكتب ال فإنه عرصه، بهموم مشغوًال كان إذا الكاتب آلن األسلوب؛
الكاتب أسلوب نعرف نحن ولذلك منها، أحسها التي التوترات عليه تمليه الذي األسلوب

قراءته. عقب أو الكتاب نقرأ حني نحسها التي النفسية الحال من
عليه تميل التي بتوتراته قانع ألنه يكتب؛ أسلوب بأي يبايل ال العظيم والكاتب
يف كالهما تأصل قد ذاتية، وتربية طويل تدريب بعد بالطبع وهذا والعبارات، الكلمات
وفتحت ذهنه، من حدت اختبارات وبعد ومنطق، مزاج منهما له فتعني وذهنه، نفسه

أهداًفا. له ورسمت فلسفة وأكسبته بصريته
بحثنا يف أصيل يشء إىل بالقارئ نصل أن يجب األسلوب عن ذكرنا الذي هذا وبعد
وأخالقه. حياته نتعمق وأن الكاتب، نعرف أن يجب األسلوب، نتعمق كي أننا وهو هذا،
األسلوب وأن الغلو، عىل تحمله توترات إىل يحتاج العظيم الكاتب إن قلنا: لقد
غلو التوترات، ثمرة هو الغلو وهذا الغلو، إىل يحتاج العظيمة، الشخصية مثل العظيم،
يف وغلو الغضب، أو الحب يف وغلو الفرح. وطرب الحزن طرب الفرح، أو الحزن يف

الباطل. مكافحة أو الحق نشدان يف وغلو القبح أو بالجمال اإلحساس
أن يستطيع السليم ألن أصحاءهم؛ وليسوا مرضاهم، هم توترات الناس وأكثر
إذ نفسيٍّا؛ مرضه كان إذا وخاصة املريض، يتحمل مما أكثر واملقابح املكاره من يتحمل
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أطراف كأن اإلحساس، مرهف لذلك وهو السليم، منه ينفر مما وينفر أكثر، يشمئز هو
النيوروز، من لونا يشكو املفكر املؤلف تجد ما كثريًا ولذلك جريحة، مكشوفة أعصابه
استطاع لذكائه إنه أي: سببه، وليس ذكائه نتيجة األغلب يف هو النيوروز هذا ولكن
أو نيوروًزا صار حتى األلم وفاض أكثر، وتألم فأحس غريه، رأى مما أكثر يرى أن
عظيًما مؤلًفا أعرف أكاد وال االخرتاع، ثم التفكري إدمان إىل ودفعته توتراته فكثرت كاد،
العظيم، أملانيا أديب جيته حتى يعانيه، كان الذي النفيس املرض توترات من خال قد
دستوفسكي، أما روسكني، جون وكذلك منه، يخل لم نواحيه، كل من سليًما يبدو الذي
ترتفع وهي واضحة، فأمراضهم وولز، وبرناردشو، جيد، وأندريه وتولستوي، ونيتشه،
يف تكسبهم ولكنها الشذوذ، درجة إىل أحيانًا وتنخفض املطلق، الجنون درجة إىل أحيانًا

وغلواء. توتًرا حال كل
نتعمق الكاتب، نعرف أن يجب األسلوب، نتعمق كي أننا وهو موضوعنا، إىل ونعود
بتوتراته، وخصته أهدافه، وعينت أخالقه، كونت التي تفاصيلها عىل نوقف حياته،
حياته تكون وربما حياته، أيًضا يؤلف للجمهور، تباع التي الكتب يؤلف كما واملؤلف

مؤلفاته. خري هي
كما املؤلف، عاشها التي الحياة يعرف أن السبب لهذا القارئ الجمهور حق ومن
إىل يعود الفنان املؤلف أن وصحيح الحياة، هذه دراسة إىل تحتاج األسلوب دراسة أن
حني وهذا منها، التعقيل وجدانه أو العاطفي إحساسه عفو ويكتب الخاصة اختباراته
وينكر اختباراته فيكذب أحيانًا، يخون قد ولكنه رسالة، له أن يحس وحني يخلص
كان وإذا بتفاصيلها، حياته الجمهور يعرف أن يجب ولذلك مًعا، ووجدانه إحساسه
الدولة، يف كبري موظف عليه يحصل الذي املال مصدر يعرف أن الجمهور حق من
اآلراء مصدر يعرف أن أيًضا الجمهور هذا حق من فكذلك االرتشاء، أو االختالس خشية
يرتيش الذي املؤلف ألن أيًضا؛ االرتشاء خشية املؤلف نحوها يتجه التي وامليول والعقائد
حياتنا يف رأينا ما وكثريًا واجباته، يرتك كي يرتيش الذي كاملوظف هو مبادئه يرتك كي

اإلنسانية. عىل وبصقوا بالحق، وكفروا مبادئهم، وتركوا ارتشوا، كتابًا القصرية

املعدن نعرف أن حقنا فمن شخصيته، إىل يعودان وكالهما وموضوع، أسلوب للكاتب
وغريتها، وعدلتها كونتها التي العوامل نعرف كما الشخصية، هذه منه صهرت الذي
ومما بأصولها، ونربطها ميزاته عىل ونقف األسلوب نعلل أن نستطيع فقط وعندئذ
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صارت قد عادة عىل نشأوا قد اليابانيني القصصيني املؤلفني أن املوضوع بهذا يتصل
يدون القصة، بطل فهو حياته، قصص أو حياته قصة يروي املؤلف أن هي تقليًدا،
من يجعل ذلك كل يف ولكنه العربة، منها ويستخرج بها، ويتسامى وينقحها، اختباراته

املركز. أو البؤرة نفسه

فقصة ولذلك الثمرة، وهو الشجرة هي الجزء، وهو الكل هي فنه، من أكرب املؤلف حياة
وبمشكالتها وتفاهتها، بجاللها ألنها املؤلف؛ يكتبه أن يستطيع ما أعظم هي الحياة هذه
ربما بل جيًال، للقارئ تبسط وضعفها، وبكفاحها وخياالتها، وبواقعها وانتصاراتها،

املؤلف. فيه عاش الذي العرص تقلبات له وترشح أجياًال،
برنارد دراسات إن بل وأمريكا، أوروبا يف السبب لهذا مألوفة الذاتية» و«الرتجمة
موزعة. ذاتية تراجم جميعها هي جيد، أندريه مؤلفات وجميع ولز، قصص وكذلك شو،
يربزوا كي حياتهم قصص كتبوا الذين الغربيني املؤلفني من املئات هناك ولكن
إلبرازها، الخيالية القصة صيغة يتحملوا أن دون مداورة غري يف كتبوها عربتها، للقراء

روحيٍّا. واجبًا بهذا يؤدون أنهم وأحسوا
يحاولها ولم مرص، يف األدبي الوجدان عن بعيدة الذاتية» «الرتجمة تزال ال ولكن
عىل الكاتب أن عىل برهان الذاتية الرتجمة عىل واإلقدام أمني، وأحمد حسني طه غري
وعىل الحارض، ضوء يف باملستقبل تبرص وعىل ملشكالته، تفطن وعىل بعرصه، وجدان
حيٍّا وتفاعًال وثيًقا ارتباًطا يجد أنه عىل برهان هي وأخريًا يعالجه، الذي للفن احرتام
والخطورة الجد نظرة إليهما ينظر أنه وعىل ومجتمعه، شخصه وبني وحياته فنه بني

واالستهتار. املجانة نظرة وليس
يف قرية يف رضيًرا طفًال نشأته منذ حسني، طه لحياة نعرض حني لنحس وإننا
كفاح عن نقرأ حني نحس كما مؤلفاته، خري هي حياته أن وزيًرا، صار أن إىل الصعيد
تمكنه بقعة باختيار الكفاح لهذا حياته يدخر أن عىل وحرصه املضطهدين، إلنقاذ فولتري
ونظرية الربيطاني الدستور ودراسته إلنجلرتا وزيارته وسويرسا، فرنسا بني الفرار من
الذي والتعقل، والشهامة الرشف كتاب األول، الكتاب هي الحياة هذه أن نحس نيوتن،

فولتري. كتبه
حياته، فيها يعالج سنة، وتسعني أربًعا عاش الذي شو برنارد يف الشأن هو وهذا

وينمو. يتجدد كي آخر، إىل وقت من تأليفها ويعيد
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بوصفها يطالبه أن الجمهور حق ومن مؤلفاته، خري هي العظيم الكاتب حياة
الكاتب واجب ومن وأسلوبه، ملوضوعاته وتفطنا استنارة تزيده ألنها وتعليلها؛ ورشحها

الطلب. هذا يلبي أن

نحو يتجه فإنه مثال، اشرتاكيٍّا كان إذا فإنه بحياته، الكاتب أسلوب عىل نستدل ما كثريًا
يكتب الذي للجمهور حبٍّا يحس ألنه يداور؛ وال يوارب ال واملجابهة، والرصاحة الوضوح
الهدف، إخائي النزعة، سوائي وهو بها، يهتم التي االهتمامات يف ا حقٍّ يحس كما له
أسلوبه ليبدو حتى التفوق، يحاول وال التبخرت، يجانب تجده كله ولذلك الدين، إنساني

زخرف. ألي تحتاج ال الذهب من الكأس أو الكوب سذاجة ولكنها ساذًجا،
ويعيش املايل، التفوق وينشد االجتماعي، االمتياز إىل يهدف الذي الكاتب ولكن
هذا السبتية، أو السيدة أو بوالق حي عن بعيد حي يف عنها وينفصل الجماهري فوق
ال هو إذ بلغتهم؛ الجماهري يخاطب ال فهو حياته، وأسلوب يتفق أسلوبًا يختار الكاتب
مركزه ألن الكتابية؛ التقاليد إىل نزوعه هنا ومن بارد، ناء وهو إال فكر، إذا فيهم يفكر
أسلوب يف عليهم فتعاىل العيش أسلوب يف عليهم تعاىل ولقد التقاليد، تؤيده االجتماعي

األدب.
األدب يف كما فيه فإن املقياس، بهذا ونقده القديم العربي األدب نقيس أن ونستطيع
ملن واضح وهذا للشعب، وليس لألدباء يكتبون كانوا األدباء أن هو أصيًال، عيبًا الحديث
لم الشعب جمهور فإن املعري، أو الرومي ابن أو املتنبي من صفحات أو صفحة يقرأ

هؤالء. يكتبه كان ما فهم عىل قادًرا تجعله العربية باللغة دراية عىل يكن
وأهداف، آمال له عربيٍّا شعبًا هناك بأن اإلحساس أي الشعبي، الوجدان ألن وذلك

األدباء. هؤالء ميزة قط يكن لم الوجدان هذا
كانوا عندئذ العربية، للشعوب العرب أدباء لكتب شعبي وجدان هناك كان ولو

أفرادها. بها يتحدث التي الشعوب هذه بلغة يكتبون
حياة يعرف من وكل لألدباء، يكتب أديب أنه نحس شوقي أشعار نقرأ وعندما
بأسلوبه يكتب جعلته التي األسباب ليدرك فيه يعيش كان الذي العايل والوسط شوقي
هو كان وقد األدبي، وجدانه يف قط تدخل لم بوالق، حي يف الشعب هموم فإن املتعايل،
الشعب إىل أقرب ألنه عليه؛ حافظ نؤثر نحن هنا ومن أسلوبه، يف فتعاىل عيشه يف يتعاىل

لألدباء. يكتب أديبًا حاالته، أكثر يف يكون أن عىل يزيد ال حافظ حتى ولكن منه،
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األدباء بني تفصل كبرية هوة هناك أن هي فاضحة، بل واضحة أسباب الحال ولهذا
لم األدباء هؤالء أن كما أولئك، أقالم إىل هؤالء هموم ترتفع لم ولذلك الشعب، عامة وبني

الشعب. نحو واجبهم إىل تنبههم بحالتهم وجدان إىل يصلوا

حيث من فهو اإلرشاد فأما يكافح، وأن يرشد أن هذا وقتنا يف املرصي الكاتب رسالة
نحن وعلينا الغرب، إىل تصل وملا الرشق يف جذوره انقطعت الذي العربي القارئ توجيه
روحية الرشق يف بأن املرددين أولئك رشقيني، يزالون ال الذين أولئك نواجه أن األدباء
العرصية، الحضارة نحو أي الغرب، نحو جميًعا نوجههم أن علينا مادية، الغرب ويف

أوروبا. يف هي كما البرشية والقيم املثل إليهم ننقل بأن
وتحرير بالعمل، املرأة تحرير أجل من كفاح كفاح، صميمه يف هو التوجيه وهذا
عىل تخيم تزال ال التي املظلمة القرون ضد كفاح واملرض، والجهل الفقر من الشعب
البرشية، وتقتل بالعقول تفسق التي االستعمارية الدول كفاح وأخريًا منا، كثريين عقول
مرص ونكافح بوالق، حي نكافح املرصيني؟ الكتاب نحن نكافحه الذي هذا هو ما

بوالق. حي يف املجسمة
نعرضها كي وناسه وأزقته منازله هيأنا قد كأننا أحس الحي هذا يف أجول عندما
الخراب هذا من مرص ينقل أن وهي املستقبلة، رسالته يعرف حتى الناشئ األديب عىل
حوايس أمأل كي فيها، وأتلبث الحي، هذا أزقة بني ألقف وإني املهذبة، الحضارة إىل الوعر
وإني وفسد، تمدد قد غنغرين وكأنها الجدران، رطوبة ألتأمل وإني قبح، من تحوي بما
كل من تجردوا الذين السكان هؤالء يف جميعها لتكمن واملرض والفقر الجهل أن ألحس
الهواء يف عممت قد وذباب وبصاق براز هي أرض عىل ألسري وإني املتمدنني، مميزات
ناًسا األزقة، هذه وأتحسس وأتشمم ألتأمل وإني ا، وهمٍّ كربًا النفس يمآلن وخموًال عفنًا

مرص. يف األديب رسالة وأحس فأحرتق، وجدرانًا،
لسنا فنحن نفعل لم فإذا نغريها، أن علينا يجب التي املرصية الحال هي هذه
عن فيكتب املايض، التاريخ إىل بوالق حي من أحدنا يفر وحني خونة، بل فقط مقرصين
أدبه، يخون إنما هذا، بفراره فإنه ومعاوية، عيل حرب أو املأمون عدل أو الرشيد زوجة
بوالق حي هو األول، امليدان جميًعا، ميداننا ألن امليدان؛ من فر الذي الجندي بمثابة وهو

لوطننا. ورمزيته
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كتابنا من صغري غري لعدد األسماء أذكر أن ألستطيع وإني الكتاب، خيانة هي هذه
اإلنسان دراسة يف والعقل للقلب الحميمة الحاالت تلك عن قراءهم يحدثون ملهمني، بدأوا

املايض. عن يكتبون وعادوا اإللهام هذا طمسوا ثم والطبيعة،

بحيث الحديث، املرصي األدب يف القصور أو التخلف هذا وألم حرسة يف كثريًا، تأملت لقد
وبعد الهند، يف أو أوروبا يف العبقريني أو النبغاء بأولئك يقاس عبقريٍّا أو نابًغا نجد ال
الرشق ثقافة الثقافتني: بني الرتدد هذا هو لحالنا األسباب أكرب أن أجد التأمل إنعام

ينرينا. هنا السيكولوجي التفكري من وقليل واالبتداع. الغرب وثقافة والتقاليد،
يحس للزواج إحداهما اختيار يريد فتاتني بني مرتدًدا يقف حني الشاب أن ذلك

العنة. هذه عنه زالت إحداهما عىل رأيه استقر ما فإذا جنسيٍّا، عجًزا أي: عنة،
هذا نتيجة هي الجنسية والقوة ذهني، اشتهاء ذاته يف هو الجنيس واالشتهاء

القوة. عادت الرتدد زال وإذا القوة، هذه فقد اشتهائه يف الشاب تردد فإذا االشتهاء،
واالنضواء الرجعية القوى إىل االنضواء بني أو والباطل، الحق بني يرتدد الذي واألديب
يف الحر االنطالق عن تصده ذهنية، عنة ذهنيٍّا، احتباسا يحس التجديدية، القوى إىل
بتقاليده الرشق هذا يختار حني حتى والتأليف الكتابة يحسن ال لذلك وهو التفكري،
قد كأنه الختياره، كارًها نفسه أعماق يف يبقى ألنه باختياره؛ وجدان عىل وهو ورجعيته

مالها. يف يطمع ولكنه يحبها ال دميمة لفتاة إيثاًرا الجميلة فتاته من الزواج رفض
بل الذهنية، العنة هذه يحسون ورجعيته بتقاليده الرشق إىل مالوا الذين وأدباؤنا
الكاتب تجر اإلغراء من عديدة ألوان مرص ويف عنهم، ويصدون منهم، القراء يحسها
عن الكتابة حتى يحسن ال عندئذ وهو ذهنه، ويحتبس إلهامه فتفقده الرشق، نحو امللهم
هذا يف يجد ألنه والرجعية؛ التقاليد عن الدفاع عىل عنته، مع نفسه، يحمل ولكنه الرشق،

خائن. بأنه إليه يهمس وضمريه ومقاًما، وطمأنينة ثراء الدفاع
أن مرتدد كاتب يستطيع وال للغلو، األول الرشط هو التوتر إن قلنا: أن سبق وقد

العبقرية. عن فضًال النبوغ يحقق أن يستطيع ال ولذلك ويغلو، يتوتر
واالستبداد االستعمار دعاة سنها التي القوانني تلك هي أخرى خيانة هناك ثم
هذا هو األيام هذه األصوات أعىل أن يعرفون ألنهم وذلك لقصفها، وأحيانا األقالم لتقييد
املدافع، قنابل إزعاج يزعجهم هو إذ األقالم؛ رصير عن يصدر الذي الخافت الصوت
اإلنسان يعانيه وما بوالق حي عن الحديث من يتعب ال الذي الكاتب يد يف وخاصة

وشقاء. قبح من فيه املرصي
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جاهل أنه يزعم وأن ذكاءه، يخفي أن أحيانا مرص يف ليحتاج الذكي الكاتب وإن
واالضطهاد، والسجن الفقر عذاب من ألوانًا له ويرتب به يحيق الذي االستبداد خشية
بوالق، حي من ونفسيٍّا ذهنيٍّا ويفر أدبه، يخون الذي الكاتب أن أعتقد ذلك مع ولكني
مستبدة حكومة تفرضها قيود أية من علينا أخطر هو املايض، التاريخ مغارة إىل وينتكس

األقالم. بها تقصف أو الكتب بها وتمنع

ذلك املاثلة، املشاكل مقدمة يف تعد قد اللغة ومشكلة عديدة، مشكالت املرصي للكاتب إن
يحاولون من كتابنا من لتجد وإنك عرصية، غري بلغة عرصية موضوعات نعالج أننا
كان هو إذ يالئمنا؛ يعد لم عرصه يف براعته من بالرغم أنه مع الجاحظ بلغة الكتابة
يخاطب وكان الصحراء، إىل تشري والتي الفقهاء، ألسنة عىل تجري التي الكلمة يختار
يعالج ولم نخاطبها، التي الجماهري هذه من جمهوًرا ذهنه يف يرسم ولم والوزراء، األمراء

نعالجها. التي املوضوعات هذه من موضوًعا
الديموقراطية، اللغة نتخذ أن علينا يجب ديموقراطيٍّا جمهوًرا نخاطب إذ ونحن
يعيشوا لم مؤلفيها فألن الديمقراطية، اللغة عن شيئًا تذكر لم البالغة كتب كانت وإذا
الصحفية؛ اللغة عن شيئًا أيًضا تذكر لم البالغة، كتب أي: وهي، ديمقراطي، نظام يف قط

السينمائية. تجهل أنها كما الصحافة، ظهور قبل ألفت ألنها
نحن هل نتساءل: أن لنا يحق بل تجديد، وإىل تصفية إىل حاجة يف البالغة كتب إن
وهو بالواقع، ونعرتف عنها االستغناء نستطيع أال والبالغة؟ البيان قواعد إىل حاجة يف

إليها؟ يحتاج ال الكاتب أن
هو إذ ينفعه؛ مما أكثر التحليل يؤذيه املبتدئ والكاتب تحليلية، البالغة قواعد إن

يحلله. ما إىل وليس ذهنه يؤلف ما إىل يحتاج وهو حركته، ويعرقل يربكه
العرصية لغتنا بني املالءمة من علينا أشق هو ما املشاق من الكتاب نحن نجد وقد
وإما اللغتني، بني بمصالحة إما اليرس، إىل تسري املشكلة هذه ألن ذلك القديمة؛ ولغتنا
حيث األسبوعية مجالتنا بعض يف أحيانًا نرى كما القديم، تبايل ال جديدة بابتداعات
العربية وكلماتنا عبارتنا معناها تؤدي ال التي العبارة أو الكلمة العامة من الكاتب يأخذ

ا. جدٍّ كبري بل كبري كسب وهذا الصميمة،
العربي األدب ولغة االجتماعي، تاريخها إىل تعود عديدة عيوبًا العربية لغتنا يف نجد
من املرتفني لغة هي وأخريًا الفروسية، لغة هي ثم اإلسالمي، الفقه لغة يشء قبل هي

قليل. الثالثة املوضوعات هذه عدا وما واألثرياء، األمراء
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هذا خدمة يف اللغة وكانت إقطاعيٍّا، أمرييٍّا مجتمًعا كان العربي املجتمع ألن وذلك
كان حني القليلة األحيان ويف االجتماعية، أفكاره كلماتها تؤدي مالبساته بجميع املجتمع
الديني الوسط قط يسد لم التجاري الوسط ألن ولكن تتغري، اللغة كانت تجاريٍّا املجتمع
الجاحظ فإن قليلة، الوسط بهذا األوروبية اللغوية العناية كانت اإلقطاعي أو الحربي أو
ال حيث من كان بطوطة، ابن ولكن وتفوق، برع وقد الحربي، الديني الوسط يمثل

يربع. ولم التجاري الوسط يمثل يدري،
التفطن كلمات من خالية ولكنها واملرتفني، واألثرياء األمراء تبذخ لذلك لغتنا ويف
واملجتمعات النظم أثمرتها التي الجديدة الوجدانات أو الفالحني عيش أو الفقر ملأساة
يف يجد ألنه العيون؛ أبو محمود الشيخ مثل رجل بها يقنع لغة فهي الديمقراطية،
يحفل مثيل، رجًال ولكن ذهنه، يف التي الرشقية املعاني من إليه يحتاج ما كل كلماتها
يجد ال عاملي، ديمقراطي بوجدان وينبعث العرصية، واملشكالت األوربية باملعاني ذهنه
التي الكلمات من عرشات تأليف إىل أنا اضطررت ولذلك والفنية، التعبريية حاجاته فيها

جديدة. واحدة كلمة تأليف إىل قط هو يحتج لم حني يف الكتاب، أقالم عىل جرت
«نهضة» سميناه ما أن يذكر أن إىل محتاج الحارضة ظروفنا يف املرصي والكاتب
السياسية النهضة أن ومع فقط، االستقالل إىل تهدف سياسية نهضة كان إنما ١٩١٩ يف
نحو واالتجاه وتعليمها، املرأة سفور مثل االجتماعي، التحرير من حوافز البستها
األوروبي يفهمها كما النهضة معنى أفسدنا أننا نعرتف أن يجب ذلك كل مع الصناعة،
تحرير إنها العرشين، القرن إىل عرش الرابع القرن منذ األوروبية النهضة عرف الذي
فصل وإنها التجريبي، العلم عىل إقبال وإنها والغيبيات، التقاليد من البرشية الشخصية
بدًال القدر عىل ويتسلط يده يف مصريه يأخذ كي لإلنسان دعوة وإنها الدولة، عن الدين
كي االنتظار وليس وإخضاعها، الطبيعة من الخري انتزاع وإنها للقدر، يخضع أن من

وبزها. فضلها الطبيعة إليه تسدي
االنتكاسات هذه هنا ومن ،١٩١٩ سنة يف النهضة من نفهمها لم التي املعاني هذه

املاضية. سنة الثالثني يف بلوناها التي واالجتماعية والسياسية والرجعية األدبية
إلغاء من ذلك يتضح كما فهمنا، مما وأعمق بأوسع النهضة معنى الهنود فهم وقد
عن تقل ال دستورية حقوًقا املرأة ومنح الجنسني، بني املرياث يف واملساواة النجاسة،
هذا يصحح أن إىل محتاج املرصي واألديب الدولة، عن الدين وفصل الرجل، حقوق

.١٩١٩ نهضة يف النقص
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فيما الناهضني نشاط وصف فقد النهضة، رجل هو العرصي الفن أو األدب رجل يزال ال
تأخذ رشعت قد البرشية واالهتمامات الهموم إن أي: «برشي»، بأنه و١٥٥٠ ١٤٥٠ بني
الكنيسة كانت حني املظلمة القرون تسود كانت التي الغيبية واالهتمامات الهموم مكان
وارتقائه اإلنسان إىل وغيبياتها الكنيسة من البؤرة هذه الناهضون فنقل الثقافة، بؤرة

املدني. املجتمع ظهر كما العلم ظهر االتجاه وبهذا املادي،
بني أو واملاديات، الروحيات بني يفصلون الذين الكتاب نجد اآلن إىل زلنا وما
كتاب يفعل كان كما والفلسفة، الدين بني أو واألدب، العلم بني أو والجسم، النفس
النشاط هذا كل جعلوا إذ الفروق؛ هذه ألغوا النهضة رجال أن مع املظلمة، القرون
والحرب الطريان علوم يدرس كما والنحت الرسم يمارس دافنيش فنانهم وكان «برشيٍّا»،

والطبيعيات.
أن يجب الثقايف نشاطه جميع فإن اإلنسان هي البرشية الثقافة بؤرة دامت ما ألنه
العلم، ورجل وفهما، ورفاهية كرامة اإلنسان يزيد ما كل يتناول استعابيٍّا احتوائيٍّا يكون
أن كما الرش. وجهة العلمي نشاطه يوجه ألن عرضة يكون قد فيلسوًفا، فنانًا يكن لم إذا
الربج يف وللرهبنة الرجعي لالنتكاس عرضة يكون قد العلم، يجهل عندما األدب رجل

العاجي.
موضوع املجتمع مشكالت يجعل أن يجب األديب إن نقول: موجزة كلمة ويف
العمال بنقابات يهتم كما والرسم باملوسيقى يهتم أنه يجد ذلك يفعل حني وهو أدبه،
يشتبك وهو املعري، شعر يدرس كما الذرية الطبيعيات يدرس وهو الصحية، واملساكن
النقد أو األسلوب يويل مثلما وجهده وقته من يوليها واالجتماعية السياسية الحركات يف

بسواء. سواء الفني
الربوتيني الغذاء درس عن يرتفع ال فهو البرش، يدرسشئون برشي األديب، أي: إنه،
تنقصه، أو الغذاء هذا تزيد التي والزراعية االجتماعية الظروف وبحث املدمس، الفول يف
كل بعد هو ثم ذلك، عن يرتفع كيف يفهم ال هو بل طاليس، أرسطو فلسفة يدرس كما
والثقايف االجتماعي االرتقاء إىل إال معناها ينرصف ال اإلنسان يف الروحية القوة يفهم هذا

أكثر. ال والعلم والفلسفة والفن األدب معاني هي الروحية معانينا وإن والشخيص،
وخاصة: عامة مرص يف الكاتب رسالة وأخريًا

الكاتب يغرس بحيث البرشية، املبادئ وفق األدب يجعل أن فهي العامة فأما •
هو الحق األديب ألن والثقافة؛ والعلم والفن والطبيعة البرشية حب القارئ يف
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الحرب، أو بالقسوة يقول وال العنرصية، أو التعصب يعرف ال اإلنسان صديق
تغيري الفلسفة، مهمة مثل األدب، مهمة أن يعرف الذي هو الحق واألديب
الحق واألديب التغيري، يف الرغبة ثم السخط عىل القارئ يحمل بحيث املجتمع،
يرىض أو فاشيًا يكون أن يمكن ال لذلك فهو الحرية، من املزيد يطلب الذي هو
يتأنق الذي هو الحق واألديب الحريات، ينقص أو يقيد الذي العسكري بالحكم

نشاطنا. جميع يف فنيٍّا مأربًا لنا ويعني
مجتمعنا شئون من شأنًا تعالج ألنها خاصة فهي الخاصة، رسالته وأما •
املساواة ومثل الصناعة، نحو االقتصادي التطور تعجيل مثل الحارض، املرصي

التأميم. ومثل العام، املجاني التعليم ومثل الجنسني، بني

فريقني: العرصي العالم يف أن يذكر أن األديب عىل وأخريًا،
التسلط وعن الفقر محو عن اإلنسان بعجز تقول التي اآلفلة: العقائد أو اآلراء فريق
وأنها أصولها يف سيئة البرشية الطبيعة بأن يؤمن بتشاؤمه الفريق وهذا مستقبله، عىل
يف حتى القسوة وإىل الفاشية إىل ينساق ما كثريًا ولذلك والحدود، القيود إىل تحتاج
وهذا حريتها، من والحد باملرأة الظن سوء وإىل املجرمني، معاملة أو الصغار تربية
كفاياته، تغيري وىف اإلنسان، تكوين يف األول العامل هي وأنها بالوراثة، يؤمن الفريق
املايض إىل وينكفئ املستقبل ويخىش التغيري يرفض ما وكثريًا تتغري، ال جامدة وأنها

والخوف. التشاؤم يف النغماسه
إخراج عىل والجرأة باملستقبل باإليمان تقول التي البازغة: العقائد أو اآلراء وفريق
اإلنسان، يد إىل الطبيعة يد من والنباتي الحيواني التطور عن فضًال البرشي، التطور
لدنة وهي القسوة، إىل تحتاج ال حسنة البرشية الطبيعة بأن يؤمن الفريق وهذا
التغيري يمنع بحيث الجمود من ليس الطبيعة من تراثنا وأن الحسن، بالوسط تتغري
التفريق ومحاربة للمرأة واملساواة الحرية موقف هو السيايس موقفنا وأن والتطور،

البارة. االشرتاكية وتعجيل األممي، أو الديني، أو العنرصي،
ويستعجل البازغة، اآلراء هذه صف يف يقف أن يجب البصري املرصي واألديب
عىل القدرة باعتقاد العرصية املشكالت ويدرس باملايض، يتعلق أن من بدًال املستقبل

اختصاصه. من ليست أنها أو فهمها عن العجز باعتبار وليس حلها
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