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الرجاء موسم

يساوي ما أي الجديد، بالتوقيت صباًحا السابعة الساعة كانت قال: صديقي حدثني
تقدم قد اللَّبان فظننته يدق، الجرس فإذا نومي من وانتبهت القديم، بالتوقيت السادسة

أمر. أعجله قد الخبز بائع أو موعده،
اسمه. يذكر أن يشأ لم بالباب زائًرا أن يخربني جاء قد الخادم ولكن

ذهني يف وجال خطري، بنبأ أو مفاجئ بأمر أتى قريبًا يكون أن بد فال ليتفضل. –
باهلل إال قوة وال حول ال مات، قد املريض قريبنا فالنًا لعل — الضيف لهذا االحتماالت كل
يدري؟ فمن ذلك ومع تحسنت. صحته إن يقولون: كانوا باألمس ولكن العظيم، العيل
املوت، صحوة تحسنه كان وربما السقيم، ويصح الصحيح يموت قد له، ضابط ال فاملوت

هللا. إىل وأمرهم أمري وولده؟ أهله يصنع فماذا كذلك كان وإذا
بينه جديًدا نزاًعا عيلَّ يقص جاء وربما اآلخر، قريبنا فالنًا الزائر كان ربما ال، ولكن
إىل دعاه ما أن بد ال ولكن يتحاكمون! ما أكثر وما يتنازعون، ما أكثر فما أرسته، وبني
أو بالفراق، انتهت قد تكون أن أخىش حامية، معركة املبكر الصباح هذا يف الحضور
يف وقع الخطأ ولكن طيبة، والزوجة طيب، الزوج األرسة! هذه مسكينة فظيع، بحادث
ككتاب أو الطيب، الليمون يف يذوب أن منه يراد الطيب كالسكر العنارص، يف ال املزج

لفقيه. أعطي املثلثات حساب يف ككتاب أو ألديب، أعطي الفقه
الباب، وُفتح املبكرة، الزيارة لهذه الفروضاملمكنة كل ذهني يف وجال وربما، وربما،
هو فيمن أحدس النهار طول ظللت لو إنسان هو وإذا كله، هذا من شيئًا ليس الزائر فإذا

عليه. حديس يقع لم
بكم. وسهًال. أهًال –

أزعجتك. فربما مؤاخذة، ال –



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

البكور. اعتدت فقد إزعاج، ال –
مقابلتكم أعيتني وقد خروجكم، قبل البيت يف وجودكم من أستوثق أن أردت إنما –
رشف يل يكن فلم عرشة، والحادية والعارشة مساءً التاسعة الساعة يف حرضت فقد أمس،

مقابلتكم.
تعبكم. عىل آسف أنا –

بخري. جميًعا األنجال صحة تكون هللا شاء إن –
هلل. الحمد –

العام؟ هذا صيَّفتم أين –
الرب. رأس يف –

بجفاف اإلسكندرية تفضل وهي … طيبة ذكريات فيها ويل جميلة، الرب رأس –
أسعارها. ورخص هوائها

نعم. –
العام. هذا نجح قد فالن ابنك يكون هللا شاء وإن –

هلل. الحمد –
ا، جدٍّ ذكي ولكنه … معي حوادث له حدثت وكم شيطانًا، وكان له، درست لقد –

يستغرب. ال معدنه من فاليشء عجب، وال قوية، وأخالقه
أشكرك. –

ا، حقٍّ ممتًعا مقاًال كان فقد ،«… «مجلة يف األخري مقالك عىل أهنئك املناسبة وبهذه –
تتبع عىل الحرص كل حريص أني وأصدقك قابلته، من كل من عليه الثناء سمعت وقد
مقال أقرأ وأحيانًا مقالك، إال فيها أقرأ فال املجلة هذه وأشرتي تذيع، وما تكتب ما كل

أيًضا. «فالن»
القهوة. تفضل أشكرك، –

كثرية وأعمالك ثمني ووقتك زمنك، عليك وأضعت راحتك أقلقت قد أكون أن أخىش –
للناس. نفع فيها وقتك من دقيقة وكل

أشكرك. –
لقد وجه، خري عىل لتتم منك كلمة فيها يكفي بسيطة مسألة يل أن فيه وما األمر –
بها الناس أحق وأنا فوقها، التي الدرجة خلت قد واآلن سنوات، عرش الدرجة يف مىضعيلَّ

كفايتي. بحسن رؤسائي وشهادة عميل يف لجدي
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الرجاء موسم

ساعدتك. أحقيتك وجدت فمتى — هللا شاء إن — املسألة سأدرس –
أقول. بما الثقة كل ثق –

أقول. بما الثقة كل ثق وأنت –
منتهية؟ املسألة أعترب هل –

ذكرت. الذي الحد عند منتهية –
السالم — يديك عىل تتم هللا شاء وإن يل، ومساعدتك عيلَّ عطفك من متأكد أنا –

عليكم.
رشفتم. — السالم عليكم –

وعجبت! فبسمت وجدُت، وما حدسُت ما بني أقارن وعدت
التليفون. جرس دق والعجب التبسم انتهى أن وبعد

فالن؟ –
نعم. –

فالن. وأنا –
وسهًال. أهًال –

الذي النصاب يأخذ ولم الرتتيب، يف فتأخر االمتحان خانه ولكن ا، جدٍّ نبيه ولد يل –
مجانًا. وأريده املجانية، به يستحق

للتليفون. ا حدٍّ وضعت حتى وخامس، ورابع وثالث ثان وتليفون
عميل. محل إىل ذهبت ثم

القوانني ابنه يتخطى أن يود وهذا ينتقل، أن يود وهذا يوظَّف، أن يود فالن فهذا
وكيف يرقى وكيف العمل فأما الدرجات. نصاب يف أو املجانية أو السن يف املوضوعة

قليل. إال الزمن من ينله فلم ن يحسَّ
األول. العمل جنس من هو فإذا آخر، لعمل ونزلت قليًال، واسرتحت مصدوًعا وعدت
تفرغ، ثم تمأل ثم وتفرغ، تمأل غرفة حايل: من أسوأ حاله فإذا صديًقا يوًما وزرت

متشابه. املطالب يف وكلهم

موسم لها العدل فوزارة موسم، مصلحة وكل وزارة ولكل املعارف»، «يف الرجاء موسم هذا
وهكذا. األعمال، معرض يف األشغال ووزارة قضائية، حركة كل يف كهذا

وأين أنفسهم؟ املوظفون يجد وأين أنفسنا؟ كله هذا مع نجد أين اللهم، رحماك
ألعمالهم؟ أوقاتهم يجدون
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الثالث) (الجزء الخاطر فيض

كله؟ هذا معنى ما
عدل، وال مرعية، قواعد وال محرتم، قانون البلد يف ليس أن يفهمون الناس أن معناه
تفعل التي السحرية العصا وأن األمور، تسيري يف همة وال عمل، تنفيذ يف جد وال حق، وال
ويحرم يستحق ال َمن يعطي أن يستطيع الذي فهو وحده، والرجاء الرجاء هي ذلك كل
ينهي الذي وهو التأخري، حقه من ويقدم التقديم حقه َمن يؤخر الذي وهو املستحق،

سنني. ينام وبغريه لحظة، يف العمل
يف الراجي زمن وضياع وتحيات، وزيارات مقابالت يف املرجوِّ زمن ضياع معناه

عمل. من إليه ُعهد ما وإهمال األمور، زمام بيدهم ومن األعمال أصحاب عىل «اللف»
وأن لها، قيمة ال الخلق ومقاييس مقاييسضائعة، والحق العدالة مقاييس أن معناه
التي فهي والسلطان؛ والنفوذ والرجاء الجاه مقاييس هي النفاذة الصحيحة املقاييس
الكفء إهمال — محالة ال — هذا ونتيجة صالًحا. الصالح وغري كفًؤا، الكفء غري تجعل

الصالح. وحرمان
يقع كله واللوم معذورون، فالراجون صحيًحا هذا يكون أن إما شيئني: من يشء
الزائفة، املقاييس محلها وأحلوا الصحيحة، املقاييس أضاعوا فقد األمور؛ بيدهم من عىل
يؤدي الذي الطريق الناس فعرف والرجاء، الجاه محلهما وأحلوا والحق، العدل وأهملوا
فمن ذلك، يف عليهم لوم وال فاتبعوها، للنتيجة توصل التي واملقدمات فسلكوه، للغرض

غرض. إىل مؤد غري طريق يف السري تكلفهم أن السخف
بأسمائها، األشياء وتسمية بالحقائق، الناس مصارحة يجب كان الحالة هذه ويف
هناك ليس بأن والجهر ورشوط، وقيود وتعليمات ولوائح قوانني بوضع الخداع وعدم

الرجاء. سبيل إال للتنفيذ سبيل
الناس يفهم أن فيجب والحق، العدل حسب يجري وأنه كذلك، األمر يكون أال وإما
وتنفيذ العدل تحقيق عدم من شكوى إال رجاء، منهم يسمع وأال والعمل، بالقول ذلك

الحق.
يكثرون فهم شئونه، يف الدقيق والحس الباب، هذا يف املهارة الناس من عرفنا لقد
اآلذان تصم حيث ويقلونه بتوسالتهم، تتأثر وحيث رجاءهم، اآلذان تسمع حيث الرجاء
عدل. أو قانون عىل ينطبق ال وما بحق ليس ما طلبهم عند الوجوه وتجهم األبواب وتغلق
هذه مثل يف ضائع املوظفني وسائر املصالح رؤساء أوقات نصف من أكثر أن أؤكد
لعمله املوظف تفرغ مزدوجة: فائدة الستفدنا الباب هذا سد ولو األمور، من التوافه
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الرجاء موسم

ال الرجاء وأن العدالة، باحرتام واملوظفني الناس وشعور ويتقنه، يجيده حتى األسايس
ال إليه واصل حقه أن إىل الجاه وعديم الجاه ذي واطمئنان يؤخرها، وال املسألة يقدم

محالة.
كانت مهما العدل فيها يحرتمون املوظفني، من قاسية بدروس إال يكون ال وذلك
عن يميلهم أن يحاول ممن ويشمئزون أغضب، مهما الضمري صوت فيها ويلبون نتائجه،

وسلطان. جاه ذا كان مهما الحق
املعسول القول من النبيل الرجل عند أحىل ولكنه صرب، والحق مر، العدل أن شك ال

املزيف. والترصف
ذل الراجي يف يُشيع فالرجاء أخالقها، يف الخراب عالمة األمة يف الرتجي ذيوع إن
يف يبث وهو هللا، وجه لغري املحسن وكربياء املتصدق، صلف املرجو يف ويشيع السؤال،
وواجب حق من املسألة ويقلب بالحق، والسخرية بالعدل االستهزاء مًعا واملرجو الراجي
له. جاه ال من عىل بجاهه املدل عالقة أو منه، املستجَدى عالقة هي شخصية، عالقة إىل
الناس أمور من أمر بيده من وكل مصلحة، رئيس كل أن الناس يفهم أن بد ال
يصح ال فكما بنزاهته، يؤمنوا أن الناس من يطلب أن الحق وله القضاء، حرمة له قاض،
أيديهم بني فيما األمر أولو يرجى أن يصح ال عليه، معروضة قضية القايضيف يرجى أن

أعمال. من
عن يكفوا أن الحاجات أصحاب من فنطلب واحد، وقت يف الطلبني نوجه أن وواجب
الحق وأن يجدي، ال الرجاء أن الناس يفهم ما يعمل أن املوظف من ونطلب رجائهم،

نهايته. إىل سائر والعمل محرتم، والعدل نافذ بطبيعته
يف أوقاته أكثر يميض أن الطيب للرجل العليا املثل من يَعدُّون يزالون وال الناس كان
وظيفة، يطلب هذا واملرتددين، الوافدين ومسائه صباحه يف يتلقى فهو الحاجات، قضاء
ويدور عربته يستقل ثم إلخ، بمدرسة، ابنه إلحاق يطلب وهذا مرص، إىل نقله يطلب وهذا
جرٍّا، وهلم األشغال وزارة إىل املعارف وزارة إىل العدل وزارة من وينتقل املصالح، عىل
ليخربهم الصباح يف قابلوه من املساء يف بيته يف استقبل ثم قليًال، اسرتاح بيته إىل جاء فإذا
«كعبة هذا مثل يسمون وكانوا الجديدة، بمساعيهم غريهم وليستقبل مساعيه، بنتيجة

األوصاف. من ذلك غري إىل اآلمال» و«محط القصاد»
أكثر كان فمن األعمال، هذه قضائه بمقدار الربملان يف النائب يقيسون الناس وكان
نائب خري فهو يرجوهم، من عند جاًها وأعظم تحقيقه، يف مسًعى وأكثر للرجاء، تقبًال

فال. وإال
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الثالث) (الجزء الخاطر فيض

رجًال تعد أال يجب وذاك، هذا يف نظرها وجهة تغري أن ينبغي رقيت إذا األمة ولكن
قبول يف اقترص إذا طيب رجل هو إنما مطلب، كل عىل ويعني رجاء، كل يقبل من طيبًا
من وتحقق درس، عىل بني قد رجاء وإما الخاص، ماله يف رجاء إما أمرين: أحد عىل الرجاء
للقانون، فتخريب هذين غري وأما محلها، العدل وإحالل رفعها الواجب من يرى مظلمة
األخري! النوع هذا من الرجاء أكثر أن له يؤسف ومما للعدالة، وتحطيم لألخالق، وإهدار
أو مجرم، عن عفو أو االمتحان، يف ساقط إنجاح يف يرجو أن ببعضهم يبلغ لقد حتى
أو فقري، عىل وتفضيله لغني صدقة إعطاء أو األول، وترك االمتحان شخصيف آخر تعيني
«عون ولكنه القصاد»، «كعبة يسمى أن يصح هذا وليس اإلجرام، رضوب من ذلك نحو

املجرمني».
عىل ويسعى ساءت، مهما الناخبني مطالب يحقق الذي ليس للنائب األعىل واملثل
لدراسة مجهوده أكرب خصص من هو إنما ودب، هب ما كل يف للرجاء املصالح أبواب
مجهوده يف أو فضل زمنه يف بقي فإن لدائرته، العامة واملصالح لألمة، العامة املصالح
العدل. إليه يصل لم ملن العدل إيصال عىل واإلعانة ُظلم، عمن الظلم رفع يف فالرجاء بقية،
كان ولو بحقوقهم، الناس مطالبة عىل األمر واقترص كله الرجاء بطل لو وبودي
الرجاء» «ممنوع فيها كتب لوحة موظف كل حجرة باب عىل يوضع أن ألمرت بيدي األمر

اللوحات! تنفع لو البصق» «ممنوع فيها يكتب التي كتلك
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الباعة نداء

فلم غربية، ومدنًا رشقية مدنًا زرت فقد الباعة، بنداء — به امتازت فيما مرص— امتازت
أنواع من فيه وأدخلت فنٍّا، جعلته إذ القاهرة، حفلت كما املبيع عىل بالنداء تحفل أرها

لغريها. يتهيأ لم ما املحسنات
والتشبيهات، والكنايات باالستعارات فمألته البالغة، فن فيه أدخلت أنها ذلك من
«بيض فمثًال لألشياء، الحقيقي االسم محل تحل األحوال من كثري يف هذه أصبحت حتى
والبصل البلح، زنبيل العسل» و«بري الكمثرى، هي الرشبات» و«قلل العنب، هو اليمام»

وهكذا. التني، من نوع العسل وكيزان كاللوبيا، والفجل كالرمان،
الحلبة عن كناية هللا» «فالنافع اسمه، ذكر عن هذا ويغنيهم منافعه يذكرون وأحيانًا

آخره. إىل للموز هللا» من و«الشفا املنبتة،
وخس السيد، وحمص األنبابي، كرتمس هللا، أولياء من ويل إىل ينسبونه وأحيانًا

إلخ. … الهند جوز عىل يطلقونه بالسويس ويل وهو الغريب» و«مال املليجي
والحرير القناوي، والقلل الحبيش، كامللوخية فيه يجود الذي البلد إىل ينسبونه وأحيانًا

املحالوي.
اسم بذكر باعتها يكتفي األخرى البالد يف رأيت ما أن حني يف فنٍّا النداء جعلوا وهكذا
عىل والكنايات التشبيهات كثرة فأما الجودة، عىل يدل بوصف مقرونًا أو مجرًدا اليشء

لغريها. أجدها فلم إليه أرشت الذي النحو
النداء يوقعون فهم والغناء، املوسيقى فن وهو آخر، فنٍّا النداء يف يدخلون هم ثم
فأجاد، وتفنن فأطرب، يبيع ما عىل غنى منهم الحسن الصوت رزق ومن فنيٍّا؛ توقيًعا
سلعهم، يصففون باعة من — الوطنية األحياء يف سيما وال — القاهرة شوارع يف وكم
كأنك حتى لها، الغناء يف ويتفننون عليها، النداء يف يتأنقون ثم عرضها، ويجودون
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التي الطاسات يستعمل ما كثريًا العرقسوس بائع وهذا مجيًدا، وفنانًا بارًعا، مغنيًا تسمع
وإتقان. مهارة يف جميًال موسيقيٍّا توقيًعا عليها فيوقع يمسكها،

يخرتعون فكانوا حارتنا، يف العزيز» «حب بيع يف يشرتكون كانوا جماعة أنىس وال
باملزمار مصحوبًا الغناء ويوقعون ا، دفٍّ واآلخر مزماًرا أحدهم ويحمل له، الكثرية األغنيات
إليهم هرع بدءوا فإذا بديًعا، غنائيٍّا «تختًا» أو موسيقية، جوقة بذلك فيؤلفون والدف،
عىل بهم اإلعجاب وحملهم وغنائهم، موسيقاهم إىل وأصغوا بهم، وتحلقوا الحارة أطفال

منهم. الرشاء
وباألذان، بالقرآن تغنوا كما املبيع عىل بالنداء تغنوا بالغناء، ا جدٍّ مولعون واملرصيون

الذكر. مجتمع ويف الزار، حفالت ويف واملآتم، األفراح ويف
املوسيقي، توقيعها وكذا متوارثة، تقليدية لألشياء الطوابع هذه أن األمر عجيب ومن
طابع فال الحديثة املنتجات فأما األقدمني، عن املحَدثون رواها جيل، عن جيل يتلقنها
إىل مضافة أو صنفها اسم مع أو مجردة فتذكر كاملانجو مجرًدا، اسمها يذكر بل لها،
حديثة، أشياء من ذلك إىل وما وكاملثلجات موسيقى، وال كناية وال تشبيه غري من مستنبتها
وأقدر فنٍّا، أكثر كانوا األقدمني كأن العسل، وكيزان الرشبات، كقلل قديم، طابع لها فليس
لها لصاغوا والبالغ واملقطم كاألهرام صحف للقدماء كان ولو التسمية، يف اإلبداع عىل

وقوالبها. يتناسب توقيًعا لها ووضعوا عليها، النداء يف قوالب

من خاليًا نداءً األشياء عىل تنادي — وغربية رشقية — األخرى املدن من كثريًا رأيت لقد
الفحم، باسم والفحم الزهر، باسم الزهر عىل فينادون املوسيقي، والفن البالغي الفن
جيد خوخ أو جميل تفاح يقولوا كأن بسيط، فوصف شيئًا زادوا فإن امللح، باسم وامللح

القاهرة؟ وخاصة مرص، يف الظاهرة هذه تعليل فما موسيقي، نغم غري من
محري. معقد تعليلها ولكن بسيطة، ظاهرة أنها الواقع

بكثرة متنفًسا له الطبيعة جعلت طويلة عصوًرا مرص عىل البؤس توايل سببه هل
والغناء، للموسيقى ميًال أكثر األمة يف البائسة الطبقة كانت ولذلك املوسيقى؟ وكثرة الغناء
الطبقة من بأكثر يسمرون، وهم ويتنادرون يسريون، وهم ويغنون يصنعون، وهم يغنون

والراقية. الوسطى
من غريها من أبأس مرص فهل االمتحان، عىل يثبت ال ولكنه تعليًال، هذا يكون قد

القرى؟ من غريها من أبأس القاهرة وهل الرشق؟ بالد
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واالحتفال، املبالغة إىل املرصيني ميل منها مجتمعة، أشياء من مزيًجا العلة تكون وقد
يف واحتفالهم مبالغتهم يشبه بهذا واحتفالهم البيع عند األشياء وصف يف فمبالغتهم
تؤدى ال كلها فهذه ذلك، إىل وما الزائر وتحية والوالئم واألفراح واملآتم والوداع االستقبال
إىل ميلهم الباب هذا من فكان ومبالغة، وتركيب تعقيد يف بل ويرس، وسهولة بساطة يف
هذا فدعاهم النظر، ولفت اإلغراء وطرق املرح إىل ميلهم مع هذا السلع، وصف يف املبالغة

املوسيقى. وإىل النداء يف الغناء إىل كله
فن وهو والرشاء، البيع يف واملوسيقى الغناء وفن البالغة فن إىل يضاف ثالث وفن
عىل لك ليربهن الثلج من طويًال لوًحا قدره يف وضع قد العرقسوس بائع فرتى العرض،
بالورد زينه قد الرتمس وبائع هرم، أو مخروط شكل عىل وضعه قد اللب وبائع برودته،
كفن فن وهو وهكذا، الرشاء عىل يستحث شكل يف فاكهته صفف والفاكهي واألزهار،

بالرشاء. ويغري النظر، لفت إىل يدعو واملوسيقى، الغناء

يؤاخذوا أن العدل فمن البيع، يف الجميلة الفنون هذه إدخالهم عىل يُحمدون كانوا إن ولكن
أيًضا. فيه جميلة غري فنون إدخال عىل

زادت فإذا بقدر، وتطرب تعجب إنما فاملوسيقى مزعجة، كثرة النداء كثرة ذلك فمن
حتى زاد فقد النداء، يف الشأن كان وهكذا ُمصدعة، إىل ُمطربة من انقلبت حدها عن
بالد من بلًدا أعلم وال ينقطع، ال والنداء الليل منتصف إىل الشمس طلوع فمن صدع،
عىل ومقدرة جلبة منهم أشد أعلم وال القاهرة، يف كثرتهم املتجولون الباعة فيها كثر هللا
والبطالة عجزها، وأعلنت فشلت وتنظيمهم ضبطهم الحكومات حاولت وكلما اإلزعاج،
فتح إن املتجولني، أكثر فما العاطلني أكثر وما التجول، بيع مظاهرها من اتخذت عندنا
حمل إال شيئًا يكلف فال التجول فأما ذلك، إىل وما وإضاءة وأجرة تأثيثًا يتطلب الدكان
بها ليشرتي أكثر أو أقل أو قروش خمسة الرجل مع يكون أن ويكفي بها، والسري السلع
مكرًرا صوته رافًعا الشوارع بها ليقطع الفجل، من حزًما أو اللب من قليًال أو ذرة كيزان

صياًحا. الدنيا مالئًا مغنيًا نداءه
يف لتجلس حتى السينما، يف املقاهي، يف البيوت، يف كانوا: حيث الناس يالحقون وهم
حالقة، موايس والخارج: الداخل يف يتجولون الباعة عليك يمر حتى لحظة تمر فال مقهى
فكأنك يخطر، لم ما وكل بالك عىل خطر ما وكل مخلل، وخيار وبشاكري، وفوط ومانجو،
الهدوء طلبت أنت فإن يشء، كل عىل تمر أن بدل يشء كل عليك يمر معرضمعكوس، يف
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من كلمة كل تنقطع أن غري من ذلك يكون أن فمحال املمتع والسمر الحلو والحديث
بائع. بنداء الحديث

فقد الرشاء، إىل ميلك بإظهار أو رغبتك، عىل تدل بنظرة الحظ سوء أوقعك فإذا
عىل والرباهني الحجج إقامة وفيها الجانبني، من مرافعة فيها طويلة قضية يف دخلت
أو الصلح عرض فيها وأخريًا واملمارسة، املماكسة وفيها األيمان وفيها والرخص، الغالء

الدعوى. رفض
جميلة. فنونًا ليست كلها هذه أن معي تسلم وأظنك

أن عىل املشرتي حرص وشدة البائع فقر شدة الجميلة غري الفنون هذه ومنشأ
دكان، استئجار ال الشارع يف التجول عىل حمله البائع ففقر ثمن، بأبخس اليشء يشرتي
وتحمل به، يقتات قرش سبيل يف الخلق وبذل العرض، يف واإللحاح ربح، بأتفه ورضاه
ذلك، إىل وما والخداع، واملكر والتحايل املضني، والعرض الشاق، الطويل السري مشاق

الفقر. هللا وقاتل
وعوزه، فقره يستغل متجول بائع إىل الدكان اإلعراضعن عىل حمله وِحرصاملشرتي
حتى عليه اإللحاح يف يشتط أو الربح، من التافه بالقليل يبيعه حتى ويماكسه فيمارسه

الحرص. هللا وقاتل ربح، غري من البيع إىل يضطره
املاشية عرض جنس من بدائي، فن فهو ذكرت، الذي العرض فن النقد مواضع ومن
يزف، أن قبل العريس وعرض تذبح، أن قبل القاهرة أحياء بعض ويف القرى بعض يف
ووضع اللب، بيع يف الهرم وشكل العرقسوس، قدر يف الثلج لوح العرضمن يف أوىل فكان
من رشط أهم فهي بالنظافة، الرتغيب العرض أساس يكون أن الرتمس، عىل األزهار
يعرض أن من مرة ألف خري نظافة يف بسيًطا اليشء يُعرض فألن الجيد، العرض رشوط
فيه يكثر بلد أنه روعي فإذا املرصي، العرض ينقص ما هو وهذا قذًرا، مركبًا عرًضا
إىل الصحة مصلحة تتنبه ولم األخطار، أسوأ من القذر العرض هذا كان والذباب، الغبار

عسري. طويل برنامج بدء يف اليوم وهي أخريًا، إال هذا
النشوء لسنة خاضع العرض يف والجمال الجمال، رشط النظافة رشط إىل ويضاف
واملبالغة حليها، بكثرة جمالها الساذجة األمة يف املرأة تعرض فكما يشء؛ ككل واالرتقاء
التجمل إىل الناس وذوق ذوقها يرتقي ثم مالبسها، يف األلوان أزهى واختيار أصباغها، يف
ساذًجا يبدأ العرض، جمال يف الشأن فكذلك الباهتة، األلوان واختيار البسيطة، بالحيل
العرض بحسن وينتهي ذلك، القويونحو وبالصوت ورخصالسعر الكمية بكرب بالرتغيب
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بني والفرق واإلتقان، والجمال بالجودة الرتغيب يف الجميل وبالذوق الدكاكني، وجه يف
يف ومبالغته املشوه، وجسمه املهلهلة بثيابه رحمتك يستثري سائل بني كالفرق العرضني
صور رسم أو موسيقية، قطعة بتوقيع فقره يعرض آخر وسائل والعوز، العجز عرض
الجمال. بفن يسرتحم واآلخر القبح، بفن يسرتحم فاألول بهلوانية، ألعاب أو كاريكاتورية
وعرض الباعة، نداء حتى إصالحه، يف جبار مجهود إىل يحتاج عندنا يشء كل وأخريًا

البضاعة.
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عنوانه أختلس أن العنوان هذا تحت «الثقافة» يف يكتب الذي الفاضل» «القايض أستسمح
يف سأتكلم وإنما اختصاصه، عىل أعتدي أن أريد فلست فأطمئنه، أسارع ولكني مرة،

قضاته. غري وقضاة محاكمه، غري ومحاكم قضاياه، جنس غري من قضايا
هذا يف البرش رءوس بعدد فهي محاكمه، من أكثر محاكمي أن فخًرا وحسبي
تتجاوز ال محاكمه أن حني عىل مليونًا، عرش سبعة نحو وحدها مرص يف وهي العالم،
زمان، وكل مكان كل يف تعقد فهي والزمان، املكان قيود من تحررت ومحاكمي املائتني،
عىل وإحالتهم وانتقالهم تعيينهم ورشوط «الكادر»، ومتاعب القضاء، قيود من وتحررت
بذلك ويهزءون بل كله، ذلك من شيئًا يعرفون ال محاكمي فقضاة ذلك، ونحو املعاش
تعاقب ولكن محسنًا تثيب فال محاكمه أما امليسء، وتعاقب املحسن تثيب ومحاكمي كله،
ومحاكمي وجلبة، يفضوضاء تعمل ومحاكمه ويفصمت، هدوء يف تعمل ومحاكمي مسيئًا،
ذلك، بكل أُثِْقَلْت محاكمه بينما بمظاهر، وال بأوسمة وال اب، بحجَّ وال برشطة تعرتف ال

هنالك. ما آخر إىل
إنسان كل باطن ففي النفس» «محاكم إنها فأقول محاكمك؟ ما ذلك بعد تسألني
مرافعة وفيها مألوفة، غري وقضايا مألوفة قضايا وفيها لها، عداد ال قضايا فيها محكمة
بتدوين يعنى الفاضل القايض صاحبنا أن وكما أحكام، وفيها الخصوم، فيها يتبارى
وأشكال أشكال محاكمنا يف فلدينا الِعرب، وتستخرج النظر تلفت التي الطريفة القضايا
القضايا. لطرائف نعرض بعُد ولعلنا املحكمة، لوصف أوًال فلنعرض الطرائف، هذه من

املحكمة؟ هذه ساحة يف يحدث ماذا
أو جاه، أو مال أو ملبس، أو مأكل من الحياة، شئون من شأن النفس أُفق يف يظهر
طالبة ترتافع وتبدأ ها، فسمِّ شئت ما أو الرغبة، أو الشهوة فتتحرك اللذائذ، من لذة تحصيل
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هي كانت وإذا وقوة، دوي له وصوتها املرافعة، بدء وهذا وحصوله، العمل هذا تحقيق
أعراض عليه وتظهر ويتلمظ، ويرشئب لها ينفعل البدن فإن ولسانه، الجسم، عن املعربة
ويتحفز عروقه، يف الدم ويجري مأكًال، املطلوب كان إذا ريقه فيجري وضعًفا، قوة تختلف
فالجسم حال كل وعىل رائحته، يشم لفأر أو يراها لحم لقطعة القط يتحفز كما للوثوب
يوكِّل ذلك كل ويف املشتهى، باختالف مختلفة ومظاهر مختلفة، أوضاًعا ويتخذ ينفعل

بتنفيذه. واملطالبة تحقيقه يف واإللحاح مطلبه عن املرافعة يف الشهوة الجسم
محاكمنا عرف يف اسمه «محاميًا» عنها وتنيب فتمانع، الروح تتحرك ما وكثريًا
ويتكلم املطالب، تنفيذ يف ويعارض الشهوة، حجج ويفند ويتكلم، فيتكلم «الضمري»،
أرغب» «إني أساس عىل مطالبها الشهوة تبني فبينا أخرى، نظر وبوجهة آخر، بلسان
وبينا ينبغي، ال وما ينبغي ما أساس عىل الضمري يتكلم إذ أشتهي»، و«إني أحتاج» و«إني
يوسع بالضمري إذا الحارضة، حالته يف الجسم حاجة هو ضيق أفق إىل إال الشهوة تنظر ال
ونتائج والبعيدة، القريبة والعواقب واملستقبل، الحارض فريى ذلك، من أبعد إىل نظره
ولكن يقرص، وقد يطول وقد القتال، ويستحر النزاع، ويشتد جسمه، وغري لجسمه العمل
مطالب عن تعبري أصدق يعرب هذا تعبريه، يف مخلص املتنازعني كال أن فيه شك ال مما
املرتافعان وهذان مماراة، وال تحايل وال مواربة غري من جسمه، مطالب عن وذاك روحه،
البالغة، كل بليغ القوة، كل قوي الجسمي وكيله فهذا األفراد، عند وضعًفا قوة يختلفان
األعجم، الحيوان شأن ذلك يف شأنه يُسمع، ال حتى الضمري صوت عىل صوته بدويِّ يغطي
كل الجسمي «املحامي» أمامه ضعف حتى القوة يف الغاية بلغ الروحي وكيله وهذا
قديًما سقراط زعم كما صوته يسمع أنه يزعم صاحبه أن قوته من بلغ وحتى الضعف،

حديثًا. دارك وچان

وهو العقل، وهو الدعوى، يف ثالثًا خصًما دخل شيئًا نرى أن النزاع هذا يف نلبث ال ثم
مًعا. والفساد الصالح عىل وأقدرها وأمكرها الثالثة الخصوم أمهر — شك غري من —
محام فهو صادًقا، — دائًما — ليس فالعقل دائًما، صادقني والضمري الشهوة كانت إن
وجهة بها يؤيد والرباهني واألسباب العلل فيخرتع أحيانًا الشهوة ترشوه للرشوة قابل
استعمل أنه مهارته ومن ضعفه، مواضع تتبني ال حتى كبريًا ا حدٍّ املهارة من وبلغ نظرها،
فيه ووضع الصحيح، التفكري مقياس أنه فيزعم الناس به يضلل «املنطق» سماه علًما
أنه مهارته ومن الخطأ، أمنَّا عليها رسنا إذا إننا وقال: للقياس، ورشوًطا للقضايا رشوًطا
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برهانًا يربهن أن بذلك فاستطاع نفسها، بالقضايا عني مما أكثر القضايا بأشكال عني
أسود هذا أن عىل التدليل يف استخدمته فإذا ونقيضه، اليشء عىل — الشكل يف — صحيًحا
املحاكم وأفسد النيابية، املجالس أفسد لهذا وهو فكذلك، أبيض أو ذلك، ينتج بما لك أتى
وأقواها لسانًا، الثالثة أطول هو الزمن، وأضاع الحق وأظلم الخارجية، واملحاكم النفسية
والسلم والباطل، الحق يخدم العلم، كوليده هو طغيانًا، وأقدرها إلحاًفا، وأشدها بيانًا،
راديو من العجاب، بالعجب لك أتى الرفاهية يف استخدمته إن والحياة، واملوت والحرب،
شئت فما اإلفناء يف استخدمته وإن النعيم، ألوان من شئت وما وموسيقى وضوء وتليفون

وغازات. ومدمرات وطيارات غواصات من
ترشوه قد نزيًها، يكون وقد مرتشيًا، يكون فقد القضية، يف العقل يدخل حال كل عىل
فينرصه الضمري يرشوه وقد منه، اعتقاد غري عىل صفها يف ويرتافع إليها فينضم الشهوة
فيه ويقول للحق فيخلص ينزه وقد أيًضا، منه اعتقاد غري عىل وأقيسته وقضاياه بحججه
وتهدئة بالنظائر واالستشهاد املعاذير عرض من الخاصة وسائله كله لذلك ويتخذ كلمته،

الهادئة. الشئون إثارة أو الثائرة الخواطر

بجانب املساعدين املرتافعني من رضوبًا فنرى املرافعة، وتشتبك القضايا تتعقد قد ثم
األصليني. املرتافعني

يحمل وذاك، لهذا يلوح املرعب األسود بلونه املرافعة وسط يظهر «الخوف» هو هذا
إذا الجسم بها يخوف قد العمل» من املنتظرة «اآلالم بوضوح: عليها كتب لوحة يده يف
األعىل، مثلها وراء الجري يف إمعانها يف الروح بها يخوف وقد لشهوته، خضوعه يف استمر
ومن يحتقره، العام الرأي من أسلحته يتخذ قوية، ومستندات مختلفة، وسائل ذلك يف وله
العار ومن يضنيه، املرض ومن يدركه، املوت ومن به، يلحق الفقر ومن تزدريه، بيئته

وسائَل. من يناسبه ما موقف لكل يستعمل ذلك، كل يف ماهر وهو يلحقه،
غري ا خاصٍّ لباًسا يلبس ا، حقٍّ األطوار غريب الخوف بجانب يقف آخر شبح وهناك
من مسحة فيه الرجاء، أشكال وبعض الخوف أشكال بعض يتخذ الوكالء، يلبسه ما
جانب، من واألمل جانب، اليأسمن الغريب منظره يبعث الشياطني، من ومسحة املالئكة،
ذلك الحقيقة، عالم وال الواقع عالم من شيئًا يشبه ال ناحية، من واأللم ناحية، من واللذة
بها يقوي ا جدٍّ جميلة صوًرا أحيانًا يرسم سيمائية، ألعابًا القضية يف يلعب الخيال، هو
بها يحذر بجانبه الذي للخوف يسلمها مخيفة صوًرا أحيانًا ويرسم أزرها، ويشد الشهوة

الضمري. أمام تنضمر فيجعلها الشهوة تحقيق عىل اإلقدام من
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تربجت اللعوب، الفتاة بزي وتزيى الشهوة، بجانب موقفه أخذ آخر محام وهذا
مختلفة، أشكاًال تتشكل أن اعتادت العواطف، تسميتها عىل الناس اصطلح وازَّينت،
مميتة، طعنات والعقل الضمري وتطعن وتحمسها، الرغبة فتلهب حب موقف تقف أحيانًا
دواليك، وهكذا منها، بروح وتمده وتلهبه الضمري فتحيي بطولة، موقف تقف وأحيانًا
وقد الضمري، منها يستفيد وقد الشهوة، منها تستفيد قد مدهشة، ألعابًا املحكمة يف تلعب

العقل. منها يستفيد

وتمعن جميًعا، هؤالء إىل تُصغي «اإلرادة» القضاء منصة عىل جلسْت املناظر هذه كل أمام
ويعرض إغرائهم، ووسائل لغاتهم حسب املرتافعني كل وتفهم جميًعا، هؤالء إىل النظر يف
يف حكمها فتصدر واضًحا، قانونيٍّا تكييًفا مكيفة القضية فتكون للقضاة، يعرض ما لها
وتتعادل، الخصوم أدلة وتقوى وتتشعب، القضية تتعقد وأحيانًا ورسعة، ويرس سهولة
الحكم وتصدر النظر تمعن ثم أحيانًا، بالحكم وللنطق أحيانًا املذكرات لتقديم فتؤجلها
خطؤه، يكثر نوع ومنها وتصيب، تخطئ القضاة، شأن شأنها ثم أبًدا، تصدره ال وأحيانًا
وهناك إبرام، وال نقض وال استئناف فيها ليس جزئية قضايا وهناك صوابه، يكثر ونوع

وهكذا. تربم، ثم تنقض وقضايا تستأنف، قضايا
قد وأنكم محاكمكم، أصل محاكمنا أن — الفاضل القايض أيها — معي ألست
أن تدعي أن تستطيع أظنك وال أحيانًا؟ وأصبتم أحيانًا، التقليد فأخطأتم قلدتمونا،
حدوث حادثة ومحاكمكم اإلنسانية، قدم قديمة فمحاكمنا قلدتكم، التي هي محاكمنا

املدنية.
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مكة، أمور آباؤه ييل اِجِديَن﴾ السَّ ِيف ﴿َوتََقلُّبََك بالدين عرف بيت يف إسماعيل، نسل من
إىل بابها فيجعل الندوة»، «دار ُقَيصّ جده ويبني حجيجها، ويطعمون بيتها، ويحجبون
إال حرب لواء يعقد وال بها، إال زواج يقىض فال كلها، قريش أمور إليها ويجعل الكعبة،
ويتيمنون فضله، ويعرفون أمره، يتبعون قومه سيد وهو منها، إال رحلة ترحل وال فيها،
فسموا أنفسهم، عىل بها وتشددوا دينهم، يف بها تحمسوا لقريش أشياء وابتدع برأيه،
وإرشافه للبيت وعصبيته ودينه ورشفه مجده بنيه وأورث — «بالُحْمس» ذلك أجل من
يِْف﴾ َوالصَّ تَاءِ الشِّ ِرْحَلَة ﴿إِيَالِفِهْم قريش إيالف صاحب هاشم وجده الحج، شئون عىل
يجعلوا أن قومه ودعا الشتاء، يف الشام ورحلة الصيف، يف والحبشة اليمن رحلة لهم سن
ضيف «إنهم ويقول: مائهم، من ويسقونهم مالهم، من يطعمونهم ضيافتهم، يف الحاج

ضيفه». بالكرامة الضيف وأحق هللا،
هذا الدين، طريق عن والسيادة الدين عالئم البيت هذا أهل وجوه يف الناظر ويرى
وهذه ملًكا»، وأرى نبوة أرى إني «وهللا فيقول: املطلب عبد أنف يف يتفرس اليمن عراف

الفرس. غرة مثل غرة املطلب عبد بن هللا عبد جبهة يف ترى الخثعمية ُقتَيْلة
طريق عن والرشف املجد ويرث الدين يرث هللا، عبد بن محمد ولد البيت هذا من
أجمال خمسة إال أبوه له يرتك لم فقريًا ونشأ أب، يحميه وال أم ترأمه ال يتيًما ونشأ الدين،
عىل العطف الرحيمة نفسه يف وتولد الفقر، طعم وعرف اليتم، طعم فعرف غنم، وقطعة
«أنس» «خدمه لقد تَنَْهْر﴾، َفَال اِئَل السَّ ا َوأَمَّ * تَْقَهْر َفَال اْليَتِيَم ا ﴿َفأَمَّ واليتامى: الفقراء،
عند خديجة له قالت ولقد صنعت»، أال وال صنعت. لم وال أف. له قال فما سنني، عرش
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املعدوم، وتكسب الكل، وتحمل الرحم، لتصل إنك أبًدا، هللا يخزيك ما «وهللا الوحي: بدء
الحق». نوائب عىل وتعني الضيف، وتقري

مكة، يف رعاها ثم سعد، بني يف الرضاعة من أخيه مع — غالم وهو — الغنم ورعى
ال ما الصغري األمر من تتعلم املرهفة والنفوس األمم، يرعى كيف الغنم رعايته من فعرف

الكبري. من الناس أوساط يتعلمه
ابن وهو ومرة طالب، أبي عمه مع — ناشئ وهو — مرة مرتني: الشام إىل وخرج
من رأى كما الحضارة ورأى الرومانيني، حكم تحت الشام فرأى تجارة، يف خمسوعرشين
واطلع النفس، وسقوط الخلق، وفساد والنعيم، الرتف من يعجبه لم ما ورأى البداوة، قبل
واالستغالل، الخداع وفيها املال، عىل التهالك فيها سوداء، املالية املعامالت من صفحة عىل
هللا، دون من املال يُعبد وفيها بعًضا، بعضه يأكل السمك كأخالق الناس أخالق وفيها
أخالق عىل الوقوف له واجتمع البداوة، يف الوثن وعبادة الحضارة، يف املال عبادة فكره

تلك. أرضته وال هذه أعجبته فما وهؤالء، هؤالء
الظلم، رفع عىل عندها ويتحالف والعدل، للحق فيها يُْدَعى مواقف يرضيه كان وإنما
عبد دار يف ممثلوها واجتمع قريش من قبائل تداعت إذ الفضول، ِحْلف يف حدث كالذي
إال دخلها ممن أهلها وغري أهلها من مظلوًما بمكة يجدوا أال عىل وتعاهدوا ُجْدَعان، بن هللا

مظلمته. عليه ترد حتى ظلمه من عىل وكانوا معه، قاموا
من العرشين نحو يف وكان االجتماع، هذا وحرض املوقف، هذا ملسو هيلع هللا ىلص محمد شهد لقد
يذكره وظل اإلنسانية، لخري املتأهبة العدالة إىل الطامحة نفسه وافق إذ به، وأعجب عمره،
ما حلًفا جدعان بن هللا عبد دار يف شهدت «لقد ويقول: بعثته وبعد بعثته قبل بالخري
الناس يتعاون أن ويرضيه ألجبت»، اإلسالم يف إليه دعيت ولو النعم، حمر به يل أن أحب
بناء يف األسود الحجر وضع يف قريش قبائل اختلفت فلما الرش، بينهم يثور وال الخري عىل
عىل وتعاقدوا للقتال واستعدوا واختصموا وضعه، فخر تنال أن قبيلة كل وأرادت الكعبة
رفعه ثم بطرف، منه قبيلة كل وأخذت الحجر فيه وضع ثوب بمد ملسو هيلع هللا ىلص محمد أشار الدم،
تأليف من بعد منه كان ملا إرهاًصا ذلك وكان بينهم، الرش وحجز مكانه، ووضعه بيده
الرش ويكره عليه ويعني بالخري يرحب تاريخه يف هو وهكذا كلمتهم، وتوحيد قلوبهم

دونه. ويقف
حرب يف قريش من قومه هوجم فإذا مواقفه، كل يف واإلخالص النبل فيه ويتجىل
الفجار حرضت «قد فيقول: بعد ذلك عن ويتحدث عنهم، يدافع بجانبهم وقف الفجار
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مثل فيكون خديجة ويتزوج فعلت» أكن لم أني أحب وما ِبأَْسُهٍم فيه ورميت عمومتي مع
لولده. املخلص لحبه، املخلص لزواجه، املخلص اإلنسان

للتفتح. تهيأت والزهرة النضج، عىل أرشفت فالثمرة األربعني، بلغ لقد
يرس يف أهله، يف سعيد قومه، يف محبب فهو الطمأنينة، إىل يدعو حوله يشء كل
مظاهر إىل تركن أو الدنيا بأعراض تقنع أن العظيمة للنفوس كان متى ولكن ماله، يف

الحياة؟
والبدو الحق، فأين الباطل هو الناس عليه ما اللب، حائر النفس قلق أصبح لقد
ينفع من فأين ترض، وال تنفع ال أوثان والعزى والالت الهدى؟ فأين ضالل يف والحرض

وصفها. عن نعجز مشاعر من ذلك غري إىل ويرض؟
ذلك يف ويمكث جنسه، بني من ويفر بنفسه، يأنس فكان العزلة إليه حببت ذاك إذ
له تتكشف تفكريه، يف غارق تأمله، يف سابح وهو الشهر ثم األيام، ثم أوًال، الساعات

حوله. العالم وأضاء نفسه فلمعت الوحي، جاءه حتى رويًدا، رويًدا الحقيقة
كان وما القراءة يكلف وكيف يقرأ؟ ماذا ولكن «اقرأ» إليه أوحيت كلمة أول كان

بيمني؟ يخط وال كتاب من قبله من يتلو
كلف إنما الفكر، البرصوتحد تقيد فهي والكلمات، الحروف قراءة يكلف لم إنه كال،
عىل دالة العالم ووحدة خالقه، عىل داالٍّ الكون قراءة إنها وأرقى، هذا من أسمى قراءة
ْمِس ﴿والشَّ اقرأ: َعَلٍق﴾، ِمْن اْإلِنَْساَن َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ صانعه: وحدة
بَنَاَها َوَما َماءِ َوالسَّ * يَْغَشاَها إِذَا َواللَّيِْل * َها َجالَّ إِذَا َوالنََّهاِر * تََالَها إِذَا َواْلَقَمِر * َوُضَحاَها
ُخِلَقْت َكيَْف اْإلِِبِل إَِىل يَنُْظُروَن ﴿أََفَال اقرأ: َسوَّاَها﴾، َوَما َونَْفٍس * َطَحاَها َوَما َواْألَْرِض *
ُسِطَحْت﴾، َكيَْف اْألَْرِض َوإَِىل * نُِصبَْت َكيَْف اْلِجبَاِل َوإَِىل * ُرِفَعْت َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل *
يف والسمك الهواء، يف والطري ووهادها، وجبالها واألرض ونجومها، السماء يف هللاَ اقرأ
القلب نبضات يف اقرأه واأللوان، األلسنة واختالف والنهار، الليل اختالف يف اقرأه املاء،

يشء. كل يف تجده يشء كل يف اقرأه النفس، وخلجات الحس وحركات
من العالم يقرأ وبدأ يشء، كل له فتكشف إليه أوحي ورس يشء، كل غريت نظرة
الحياة، فيه فدبت جامًدا النظرة هذه قبل العالم هذا كان لقد جديد، يشء كل فإذا جديد،

الحياة. خالق عىل فدل يشء عىل له داللة ال وكان
نعلم؟ لم بما فكيف نعلم ما هذا
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لم ما فرأى الرهبة، كل رهيبة الجالل، كل جليلة الروعة، كل رائعة لحظة كانت لقد
لحظة كانت لقد يشء، كل يف الحق له وتجىل يسمع، أن له عهد ال ما وسمع رأى، قبُل يكن
الحس، عالم عن نفسه فيها غابت لحظة ورسوًال، بًرشا ومحمد بًرشا محمد بني فارقة
«زملوني، يقول: وهو وعاد جسمه ورجف أطرافه فربدت الروح، عالم يف واستغرقت

الروع. عنه ذهب حتى زملوني؟»
ال ومتعة تقدر، ال لذة ذلك يف لكان تهتدي، ونفس ينكشف، حق أمر األمر كان لو
تَِبَعة فكانت َفأَنِْذْر﴾ ُقْم * ثُِّر اْلُمدَّ أَيَُّها ﴿يَا الثاني: الوحُي األوَل الوحَي تال ولكن تفنى؟
آبائهم، دين من وينتزعهم ضاللهم، عن الناس يرد أن كلف لقد ثقيًال، وعبئًا عظمى
عبيد خلقوا مذ فالناس تبعة! أشقها وما وقلوبهم، عقولهم دينهم يف يحكموا أن ويدعوهم
كذبوا ففريًقا استكربوا، أنفسهم تهوى ال بما رسول جاءهم كلما جهلوا، ما أعداء ألفوا، ما
ورقة ذلك أدرك الخري، إىل داع وكل مصلح، وكل نبي، كل تاريخ هذا يقتلون، وفريًقا
لتكذَّبَنَّه، «وهللا له: قال إذ بديًعا، تلخيًصا فلخصه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليه قص وقد نوفل، بن
النبي وأدرك عودي»، إال به جئت ما بمثل رجل يأت ولم ولتقاتلنه، ولتخرجنه، ولتؤذَيَنَّه،

فسكن. هللا تأييد وأدرك فوجم، كله ذلك
كما وتبليغها وتصويرها الدعوة يف جهاد الجهاد، يف حياته يبدأ الحني ذلك ومن
رويًدا، ورويًدا خطوة خطوة بها والسري سمع، كل إىل إيصالها يف والسعي إليه، أوحيت
أغنى، إن بالرفق الدعوة حماية يف وجهاد كمالها، ويتم غايتها تبلغ حتى هللا أمر كما

الرفق. عجز إن وبالسيف
وتنزه الصورة عن تعاىل أحد، كفًوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم أحد إله الدعوة أس
ال قدير، يشء كل عىل وهو واألرض، السموات ملكوت بيده يشء، كل خالق املادة، عن

الخبري. اللطيف وهو األبصار يدرك وهو األبصار تدركه
إنها الفطرة، وفساد اإلنسانية سقوط إنها عبادتها! أحقر وما األصنام، أحقر فما
إلههم وحدة أدركوا ولو وثن، قوم ولكل صنم قبيلة فلكل الخالف، وموجبة الفرقة داعية

قلوبهم. وتألفت عبادتهم لتوحدت
بربوبيته. وإقراًرا هلل، تعظيًما الشعائر من نوع إىل دعوة العقيدة إىل دعوته بجانب ثم
زيد، ومواله خديجة، زوجه به: وأعرفهم إليه الناس أقرب به فآمن ا رسٍّ دعوته دعا
أرسال فيها له استجاب سنني ثالث نحو ذلك عىل وظل بكر، أبو وصديقه عيل، ومربَّبُه
فبسط جهًرا دعا ثم شأنه، يعنيهم وال أمره، يهمهم ال قريش وصناديد ونساء، رجال من
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ال الجديد بناء ولكن عليه، يردوا ولم عنه فسكتوا عقائدهم، يهاجم أن غري من دعوته
هوادة، غري يف بالرشك وليشهر رحمة، غري يف األصنام فلتهاجم القديم، هدم بعد إال يكون
ذلك فكان الهدى، لهم ليتبني ضاللهم وليلعن الصواب، إىل ليعودوا أحالمهم ولتسفه
وأرهبوه، رغبوه ثم عداوته، وأظهروا خالفه، وأجمعوا العداوة، وفاتحة الخصومة بدء
املؤمنني ويبرش دعوته، يف يمعن إيذائهم عىل وصرب إلرهابهم، ريع وال لرتغيبهم أبه فما
إليهم فأوعز معه، ومن إيذائه يف وازدادوا للمتقني، العاقبة أن ويؤمن املرشكني، وينذر
تدفع إنما القوة أن وعلم السعة، بعض فيها فكان الحبشة، إىل كثري فهاجر بالهجرة،
بأسشديد فيه الحديد معه أنزل الكتاب أنزل الذي وهللا بالسيف، يقارع والسيف بالقوة،
بعد سنني سبع نحو وظل األخرى، القبائل إىل فرنا قريش من ويئس للناس، ومنافع
حتى يحموه أن إىل ويدعوهم ومنازلها، القبائل ويتعرف الحج، يف عام كل املواسم يتحني
له: ويقولون رد، أقبح عليه ويردون أحد، يجيبه وال أحد ينرصه فال ربه، رساالت يبلغ
األوس من لنفر هللا ساقه حتى بك. ويؤمنوا يتبعوك لم حيث بك أعلم وعشريتك أرستك
ففشا املدينة يف قومهم إىل وعادوا فآمنوا، وأرسعوا فأجابوا، دعوته فدعاهم والخزرج

دعوته. وحماة أنصاره بني ليكون املدينة إىل هللا رسول هاجر ثم دورها، يف اإلسالم
املساجد فيها وبنيت واألنصار، املهاجرون فتآخى قوية إسالمية صبغة املدينة صبغت
اإلسالم وجاء وأمن، طمأنينة يف الدين شعائر وأقيمت صداه، يرتدد األذان فيها وجلجل
الدعوة يحمي الجيش املدينة يف وألف الروحية، الحياة نظم كما االجتماعية الحياة ينظم
وينترش ويحميها، الوثنية يعلن الذي مكة كجيش نرشها، سبيل يف يقف أو يهاجمها ممن
فخرج بدر غزوة وجاءت آخرون، ذاك وإىل قوم، اللواء هذا إىل فينضم الجزيرة يف الخرب
فكان أكبادهم، وأفالذ بصناديدهم واملرشكون إيمانهم، يف وقوة عددهم من قلة يف املسلمون
واملرشكني باألمل، املسلمني قلوب مألت عظيًما فتًحا الحادثة وكانت للمؤمنني، النرص
نرص، يعقبه ونًرصا فتح بعد فتًحا — غالبها يف — فكانت الغزوات، وتتابعت بالهلع،
يف — دارهم ُعْقِر يف املرشكني غزا حتى ويندحر، ينهزم والرشك وينترش، ينمو واإلسالم
رسول هذا قال: عباس؟ يا هؤالء من فقال: الحاشدة الجموع سفيان أبو ورأى — مكة
ابن ُملك أصبح لقد وهللا طاقة، وال ِقبَل بهؤالء ألحد ما قال: واألنصار، املهاجرين يف هللا
الناس ودخل والفتح، نرصهللا وجاء النبوة. إنها كال، العباس: فقال عظيًما! الغداة أخيك
راحلة، عىل ذاك إذ رئي و«لقد الغالب، فخر وال الفاتح زهو مسه فما أفواًجا، هللا دين يف
حتى الفتح، من به هللا أكرمه ما رأى حني هلل تواضًعا رأسه ليضع وإنه بُْرد، بشقة معتجًرا
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وعرشين وأربعة ألف مائة يف الوداع حجة وحج رحله»، واسطة يمس ليكاد ُعثْنونه إن
الرشك. تحريفات ويرد الحج مناسك يريهم ألًفا

ملوكهما إىل فكتب والروم، فارس من حوله ما إىل فتوجه الجزيرة شأن اآلن انتهى
لغزو يعد وأخذ شعوبهم، وضالل قومهم، وزر ويحملهم حجته، ويبني دعوته، يدعوهم

قوته. ويخرب عدته الشام يف الروم
فيه يدخل فكان ماء، فيه إناء يديه بني وكان العلة، به واشتدت املرض أدركه ثم
«اللهم يقول: جعل ثم لسكرات»، للموت إن هللا، إال إله «ال ويقول: وجهه، بها فيمسح يده

قبض. حتى األعىل» الرفيق
ونهضوا حملوها، التي األمانة وأدوا سنته، واستنوا هديه اهتدوا لرجال العبء وخلَّف
فارس فإذا استكانوا، وما ضعفوا وما هللا سبيل يف وهنوا فما كلفوها، التي األمور بعظائم
رسول محمد هللا إال إله بال أنحاؤها تتجاوب األرض وإذا مستسلمة، الروم وإذا مسلمة،

هللا.

فرقة، بعد كلمتهم ووحدت ضعف، بعد وقويتهم عناء، بعد املسلمني أعززت من يا فاللهم
به أعززت بما وأعزهم أولهم، به أدركت بما آخرهم أدرك شتات، بعد قلوبهم بني وألفت
القوة سبيل لهم وأِنْر لنهوضهم، العدة يتخذوا حتى ضعفهم بوجوه وبرصهم سلفهم،
أخطاءهم، فيه يصلحون جديد، عهد فاتحة الجديد العام واجعل سريتهم، يعودوا حتى

بأعمالهم. العالم ويباهون بجاههم، ويعتزون بقوتهم، وينعمون

28



احلديثة املدنية يف

العلم. عىل مؤسسة الحياة جعلت أنها الحديثة املدنية مظاهر من مظهر أهم لعل
مؤسسة فالفالحة العلم؛ عىل وتؤسسه الحياة مرافق من مرفق كل تغزو أن حاولت
شأن يف العلم، عىل مؤسسة والزراعة والحصاد، الزرع وآالت األرايض ري يف العلم عىل
األوالد تربية الحياة: شئون من شأن كل يف وهكذا ذلك، إىل وما وآفاته ووقايته، النبات
العلم، عىل مؤسسة والحرب العلم، عىل مؤسسة االقتصادية والحياة العلم، عىل مؤسسة
ما عىل العمل وبناء علمي واستنتاج علمي درس هناك وإنما اعتباًطا، يحدث يشء وال

العلم. إليه وصل
يف — الرشق أن الفروق وجوه من يفجؤك ما فأول بالغرب الرشق قارنت إذا ولعلك

العلم. عىل شئونه كل يف يسري والغرب العلم، مقتىض عىل يسري ال — شئونه من كثري
يتقدم والعلم مقتىضالتقاليد، عىل ولكن مقتىضالعلم، عىل ال يفلح الرشق يف الفالح
إال املرصيني قدماء عهد يف عليه كانت ما عىل عندنا الزراعة آالت تزال وال ويخرتع، ويبحث
العلم أحدث وقد كذلك، املرصيني قدماء عهد يف كانت كما الفالحني وحياة النادر، القليل يف
وفق أوالدنا تربية عىل وحافظنا العلم، وفق تربيتهم الغريبون وسري األوالد، تربية يف ثورة
ونظموا تجارتهم، عليها بنوا ثابتة نظريات وله يدرس، علًما صارت والتجارة التقاليد،

آخره. إىل الربكة، عىل مؤسسة وتجارتنا وخرجهم، دخلهم بها
استعمار من الغرب مكن الذي هو الرشقية واملدنية الغربية املدنية بني الفرق وهذا
امليكانيكا علم حسب قتاله أدوات وأعد املالحة، علم عىل سفنه الغرب أسس فقد الرشق،
وفق كلها حياته وحيي حوت، وما األرض وعرف الجغرافيا، ودرس والكيمياء، والطبيعة
بالعلم، واستعمره بالعلم، فغزاه العلم، عىل حياته يطبق ال فرآه الرشق ودرس العلم،

بالعلم. منه وتمكن
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من مرفق كل عىل فطبقته ممكن، حد أقىص إىل العلم الحديثة املدنية استغلت وقد
والسلكي وتلغراف وسيارات قطارات من اخرتعت بما والنعيم الرتف يف استعملته املرافق،
واآلالت الضخمة البنايات تأسيس ويف والتجارة، االقتصاد شئون يف واستعملته وكهرباء،
عىل القتال وأدوات والكمامات الخانقة الغازات يف الحرب أيام واستخدمته الفخمة،

وأنواعها. ألوانها اختالف
العلوم كانت ولهذا عناية، به أكثر املدنية كانت بالحياة أمس العلم كان وكلما
كبريًا ا حدٍّ الرقي من العلوم هذه بلغت وقد املدنية، نظر يف أهمية العلوم أكثر الطبيعية
السلم ويف املدينة ويف الشارع ويف املنزل يف املتشعبة الحياة مناحي إىل املدنية به نفذت

والحرب.
حتى عمل، الحياة يف عليه يرتتب لم بما العناية ضعفت أن هذا نتيجة من وكان
مما أكثر واملنطق واالجتماع بالنفس فيها وعني العملية، الناحية عليها غلبت الفلسفة

واإللهيات. الطبيعة وراء بما فيها عني
املجتمع يف العلماء وأحل ورسيًعا، عنيًفا دوًرا الحديثة املدنية يف العلم آلة ودرات
واالستكشاف، للدرس العلماء وتخصص البحث، بقاعات أوربا وامتألت رفيًعا، محالٍّ
وتغزو البيوت تمأل صناعة إىل فحولوها التجار أخذها علمية نتيجة إىل وصلوا وكلما

العملية. الحياة صميم إىل وتنفذ األسواق
كما مظاهرها، من مظهر كل يف يتجىل الذي الحديثة املدنية طابع هو هذا أصبح
وأكثر العلم يف تقدًما أكثر ألنها أمة؛ من أرقى فاألمة األمم، رقي مقياس هو أصبح
العلمي الغرب محصول ألن الرشق؛ من أسبق والغرب اليومية، حياتها يف له استخداًما

أتم. العلم مقتىض عىل سريه وألن أكرب
إىل يصل أن أراد إذا الرشق يسريها أن يجب التي السري خطة يحدد ما أيًضا هو وهذا
العلم، وفق حياته يف ويسري العلم يف يجدَّ أن تتلخصيف الخطة وهذه الغرب، إليه وصل ما
الطبيعية العلوم أولها يف فيوضع الغربيون، فعل كما العلوم قائمة يف تعديًال يتطلب وهذا
وما واالجتماعية االقتصادية والعلوم ذلك، إىل وما وهندسة وميكانيكا وكيمياء طبيعة من
عىل مؤسسة التاريخ من صفحة وابتداء التقاليد، عىل املؤسسة الحياة عىل ثورة ثم إليها،
شئون من شأن وكل والسياسة والتعليم والرتبية والتجارة والزراعة الفالحة يف العلم،
إىل يتحول الركود وإذا الغرب، سري سائر الرشق وإذا يتغري، الحياة وجه فإذا الحياة،
يسري كان كيف يعجب الخلف وإذا صورها، أشنع يف تظهر حياتنا أخطاء وإذا حركة،

السلف.
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التي األمم شعار يكون أن يجب الذي املبدأ هو العلم» عىل الحياة وتأسيس «العلم
يف نبرص الذي املصباح وهو الحياة، أبواب به نفتح الذي املفتاح وهو النهوض، تريد

الحارض. عيوب كل ضوئه
ودكان «األجزاخانة» بني كالفرق الحديثة واملدنية الوسطى العصور مدنية بني الفرق
طب ينفع وقد العطار دكان ينفع قد الرُّكَّة، وطب الحديث الطب بني وكالفرق العطار،
مبني األول النوع نفع أن حني عىل والبخت، املصادفة عىل مبني نفعهما ولكن الركة،
تقليد فنفعه الثاني النوع نفع إذا واملعلول، والعلة واملسبب السبب ومعرفة الدرس عىل

ومنطق. فعلم األول نفع وإذا وعقيدة،
الزمن تساير كانت أوالهما والسيارة، النقل عربات بني كالفرق أيًضا بينهما والفرق
والحياة الرسيع الزمن تساير والثانية يحيونها، الناس كان التي البطيئة والحياة البطيء

اآلن. الناس يحياها التي الرسيعة
بالعطار األجزاخانة تحارب أن الواقع ومواجهة الزمان مجاراة أردت إذا ومحال
ذلك، يكون أن ومحال العالم، من حولك عما عزلة أتم يف عشت إذا إال بالعربة، والقطار

وحدات. ال وحدة العالم وصري الحدود، كرس أيًضا فالعلم
إذا الوجود يف ظاهرة فكل السببية، بقانون اإليمان كل الحديثة املدنية آمنت لقد
عىل العالج ووضع بها علم من بد فال عالجها أريد وإذا لحدوثها، سبب فهناك حدثت
هذا عىل واالجتماعية، واالقتصادية الطبيعية الظواهر ذلك يف تستوي بها، العلم أساس
اإلقدام يف الرتبية، شئون يف املال، شئون يف واملرض، الصحة يف حياتهم نظموا األساس

والنتائج. واألسباب العلل ومعرفة أوًال الدرس املشكالت، عالج يف املرشوعات، عىل
يف اعتباًطا، يعمل يشء وال َسبَْهلًال، يعمل يشء ال الدرس، هذا عىل العمل بناء ثم
حياتهم يبنون البيت ويف الرتبية، وعلم النفس دراسة عىل املدرسية حياتهم يبنون املدرسة
حياتهم ويف االجتماع، علم قوانني عىل السياسية حياتهم ويف االقتصاد، قوانني عىل املالية
حتى والنفسية، امليكانيكية وتجاربها وإحصاءاتها وفنونها الحرب علوم عىل الحربية

الرياضة. وقوانني النفس قوانني عىل مبني ولعبهم لهوهم
هذه من الحديثة املدنية ضيقت والقدر القضاء دائرة يف القدماء توسع ما وبقدر
والنجاح والهزيمة والنرص والصالح والفساد واملرض والصحة والفقر فالغنى الدائرة،
املدنية يف منها جزء وأكرب والقدر، القضاء دائرة يف داخلة األقدمني عند كلها كانت والفشل

وهكذا. السببية، قانون دائرة يف داخل الحديثة
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جمع الجامعة، نظام عليه وطبقت كبرية جامعة العالم الحديثة املدنية صريت قد
إحصاءات من يستلزمها ما وعمل عليها، التجارب وإجراء لها دقيقة ودراسة للظواهر
الظواهر لهذه الحل واستنتاج بها، عالقة املعروضة للظاهرة ليس ما وإبعاد إليها، وما

الدرس. بعد
أن يريدون الواسعة جامعتهم يف أنهم الخاصة والجامعة العالم جامعة بني والفرق
ميتة بحوثًا املجردة البحوث ويعدون العملية، الحياة عىل نتائَج من إليه وصلوا ما يطبقوا
وليُسعد الحياة يف ليستخدم هو وإنما للعلم، ليس العلم أن ويرون روح، وال فيها حياة ال
قوانينه، حسب الحياة مرافق لتشكيل ولكنه فقط، العقلية اللذة العلم وليس الحياة،
الجسور لبناء ولكنها العقيل، للزخرف ليست والرياضة وامليكانيكا والكيمياء فالطبيعة
فهراء عمل عليه ينبِن لم وما املدنية، رضوب البرشوكل لخدمة اآلالت واخرتاع الرتع وشق

ممقوتة. وشعوذة باطل

وغري املتحرضة األمم وبني والقديمة، الحديثة املدنية بني — نظري يف — فرق أهم هذا
املحكومة. واألمم الحاكمة األمم وبني املتحرضة،

من هناك ولكن فيها، القوة وجانب الحديثة املدنية يف الحسن الجانب هو أيًضا وهذا
بجانب لإلنسان، أن ذلك لتكمل، الحديثة املدنية ينقص وجًها ضعيًفا، وجًها أخرى ناحية
يرمز روحية أخرى قوة بالرأس، عادة إليها يرمز والتي العلم نتاجها التي العاقلة قوته
لخري بد وال ذلك، إىل وما والسلوك للخري العليا واملثل الدين مظاهرها ومن بالقلب، إليها

مًعا. ونمائهما القوتني تعادل من وسموها اإلنسانية
القلب شأن تعيل وال كبريًا، علوٍّا والعلم العقل شأن تُعيل الحديثة املدنية رأينا وقد
السلوك. يف الجاف واملنطق الدين، يف والعلم القلب، يف العقل تحكم لرأيناها حتى كذلك،
تدخل ولو الدامية، الطاحنة الحروب هذه إىل وحده والعلم العقل شأن إعالء أدى لقد
الحياة، إعدام إىل يتعدها ولم الحياة، خدمة عند العلم لوقف اإلنسانية شأن فأعىل القلب
الجسم، الطبيب يرشح كما حه يرشِّ الدين إىل وجهوه أن إىل العلم شأن إعالء أدى كما
احرتامه، الناس وفقد قيمته، وفقد روحه ففقد األشياء، الكيمياوي يحلل كما ويحلله
والشعور للمنطق، الحب تخضع كيف إذ اختصاصه؟ من ليس فيما يحكَّم أن للعلم وأنى
يف واألذن املسموع يف العني كتحكيم هذا يف العلم تحكيم إن للربهان؟ والعاطفة للعقل،
النََّهاِر َساِبُق اللَّيُْل َوَال اْلَقَمَر تُْدِرَك أَن َلَها يَنبَِغي ْمُس الشَّ ﴿َال امللموس، يف واألنف املرئي
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املثل إىل وطموح إنسانية عاطفة من حوله الدين العلم حلل فلما يَْسبَُحوَن﴾، َفَلٍك ِيف َوُكلٌّ
وتسمو النفوس، إليها ترشئب سماوية مملكة الدين أنشأ لقد اجتماعية، خدمة إىل العليا
الجماد. ودنيا الواقع حظرية إىل الدين ويرد اململكة هذه يحطم العلم فجاء األرواح، إليها
يشء كل ينكر العلم وجاء البصرية، وإحياء القلب إحياء إىل فدعا الدين جاء لقد
كل واعرتاف مًعا، وقلبه عقله بحياة إال اإلنسان لسعادة أمل وال املنطق، وإال العقل إال
وجعل رياضة، إىل الدين العلم حول لقد اختصاصه، يتعدى أن غري من دائرته بحدود
يربهن خارجي بنييشء الفرق وجهل هندسية، نظرية عىل الربهنة جنس من عليه الربهنة
والعلم القلب، مركزهما وإلهام شعور الدين إن بالشعور، ينكشف النفس يف ويشء عليه،
الدين جمال إدراك عن ليعجز العلم إن الرأس، من ذلك ويستمد ويربهن ويوضح يرشح
ماًال الحياة العلم مأل لقد الطفل، وابتسامة الزهرة ازدهار بجمال الشعور عن يعجز كما
يديره فيه عمره فأنفق ماله كثر الرجل شأن معه اإلنسان شأن كان ولكن واخرتاًعا،
الحديثة، املدنية يف الناس شأن كان كذلك لنفسه، فيه يفكر ما وقتًا يجد لم حتى ويدبره
فرغت ولكن جيوبهم، وامتألت أوقاتهم، وازدحمت تكاليفهم، وكثرت حياتهم تنوعت

ثقيل. حلم يف كأنهم حتى أنفسهم فيها يجدون ال صاخبة عيشة وعاشوا قلوبهم،
للحياة فيها العلم ويستخدم وحده، بالعلم فيها يعنى التي الحياة هذه نتيجة كانت
توجت ثم الجسم، ويف املال يف القوة وحدها، القوة الحياة مقياس أصبح أن وحدها املادية
ذلك كان التنكيل يف وأمعن فتًكا وأشد أمىضسالًحا األمة كانت وكلما بالتسلح، القوة هذه
كانت الذي القديم الوحيش املقياس هو بعينه وهذا احرتامها، إىل وأدعى عظمتها دليل
املقياس هذا تغري ثم سذاجتهم، أيام األفراد به تقاس وكانت بداوتها، أيام األمم به تقاس
والحق للعدل وحبه بسلوكه يقوَّم الفرد أصبح األمم، حق يف يتغري ولم األفراد حق يف

بالقوة. األوىل، نشأتها يف كان كما األمم تقويم يزال ال ولكن ذلك، ونحو
الحديثة، املدنية يف الضعف وجه هو القلب عىل والعقل الروح عىل العلم طغيان إن
إىل ال اإلنسانية إىل تنظر ذاك إذ قلبها، وحياة عنارصها بتعديل إال صالحها يف أمل وال
وهذا منه، جزء خري إىل ال كله العالم خري وإىل الجنس، إىل ال والحق العدل وإىل القومية،

املنتظر. املدنية لون هو اللون
العلم ويعرف األساس، فيعدل النتيجة، هذه إىل تسلم بويالتها الحرب هذه ولعل
العقل، ازدهر كما الروح وتزدهر العلم، حيى كما الدين ويحيا حدوده، والقلب حدوده

تهويًشا. وأكثرها دعابة أشدها ال ضمريًا، وأحياها قلبًا أقواها األمم زمام ويتسلم
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أو محاميًا ليكون الحقوق كلية أو معلًما، ليكون اآلداب كلية ابني أُدخل هل أٌب: سألني
التدريس ألن ذلك؛ له أكره وأنا معلًما يكون أن يرغب ابني إن ذلك: إىل وأضاف قاضيًا؟

جاًها. يفيد وال ماًال يدر ال مضن عمل
األدب وإيا التعليم وإيا فإياه والجاه املال ابنك وأراد أردت إذا — األب أيها — نعم
خاب والجاه للمال قصدها ومن الجاه، وال املال طريق ليست فإنها ذلك، إىل وما والفن

سعيه. وضل ظنه
ويف الحياة، رضوريات عىل يعيشوا بأن دنياهم من قنعوا قوم للتعليم يصلح إنما

الرزق. من ضيقة حدود
سدت من كذلك يصلح وليس والجاه، الغنى بتعليمه طلب من للتعليم يصلح ليس
فدخله أمامه املفتوح هو وحده التعليم باب أن رأى ثم األخرى، الكسب طرق وجوهه يف
التعليم لذة أن — ومزاجه طبيعته بحكم — يرى كان من للتعليم يصلح إنما مرغًما،
ما يعوض حرفته يف لذة من يجده ما وأن التعليم، باحرتافه سعيد وأنه لذة، كل تفوق
يؤديه درس وكل عذابًا، التعليم حرفة كانت وإال جاهه، يف وضآلة رزقه يف ضيق من يجده
املايضوإشفاًقا الدرس من أنينًا درسني بني الزمن من فرتة وكل الدرس، بامتداد يمتد أمًلا
وسبٍّا التعليم، بحرفة رماه أن الزمان من شكوى فراغه ساعات وكل القادم، الدرس من

املبني. البالء بهذا باله أن للقدر
أكره التي ال صاحبها، لها خلق التي هي — األب أيها — الناجحة الحقة الحرفة إن
يف والنجاح ملكات، وتفتح شخصية، ونمو وشوق، لذة هي األوىل ففي صاحبها، عليها
قصًدا، ال عرًضا أتيا أتيا إذا والجاه واملال األول، القصد هو فيها الذروة وبلوغ الحرفة
القرب أو غايته ببلوغ نجاحه يف وسعد عمله أثناء يف سعد فقد بأس، فال يأتيا لم وإذا
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وسائله غري من والجاه للمال طلب وهي فشل، وهي سخط، وهي ألم، الثانية ويف منها،
هل تختربني: أن قبل واختربه تسائلني، أن قبل ابنك فسائل املرشوعة، وطرقه الطبيعية
يعددها يده يف املال من حفنة من يجد مما أكثر الشجرة وإثمار الزهرة تفتح يف لذة يجد

بها؟ ويلعب ويقلبها
أي إىل فوجهه األخرى كانت وإن معلًما، يكون أن عىل ابنك فشجع األوىل كانت إن
والجاه، املنصب يف شهوتهم يستفتون إذ الناس، فيه يقع فيما تقع وال التعليم، غري عمل
ما العمل من ألبنائهم ويختارون واستعدادهم، وطبيعتهم أبنائهم ملكات يستفتون وال
به يبوء الذي بالفشل فيبوءون واالستعداد، والطبائع يتفق وال والجاه، واملنصب يتفق
هم ما وال نالوه، املنصب فال نحاًسا، الحديد ومن ذهبًا، النحاس من يجعل أن حاول من
وال السماء يف ال الهواء، يف علقوا أو تحت، وال فوق ال السلم، وسط ووقفوا أدركوه، له أهل

األرض. يف

من يبدعون ونحوهم وامَلثَّال والحداد فالنجار خالق، أو مبدع أو منتج صناعة ذي كل
ولكنهم والعجب، اإلعجاب يستخرج ا حدٍّ اإلنتاج يف يبلغون وقد تكن، لم صوًرا الخام املواد

فنه. وسحر صناعته، وسمو املعلم، إبداع إىل يصلوا ال بلغوا مهما
املعلم؟ يصنع ماذا

ويرقي عقولهم، ويحيي مشاعرهم، ويوقظ والشباب، الناشئني أفكار يجلو إنه
ليفتكوا وبالعلم الرذيلة، ليقتلوا وبالفضيلة الباطل، أمام بالحق يسلحهم إنه إدراكهم،
قوة، الضعيفة واملشاعر يقظة، النائمة والعقول حياة، الخامدة النفوس يمأل إنه بالجهل،
الشجر ويثمر املوات، األرض وينبت املظلم، الطريق وييضء املنطفئ، املصباح يشعل إنه
حرب يف تنترص ال ورخائها، وشدتها ورضائها، رسائها يف األمة عدة املعلمني إن العقيم،
مصانعها ترقى وال بهم، إال فيها العلم يزهر وال لضعفهم، إال تنهزم وال بقوتهم، إال
هم الزمن، وقادة االنتباه، ودعاة الحياة، وباعثو الجيل، منشئو هم برقيهم، إال ومتاجرها
القوالب يصنعون ألنهم وخلقها؛ وقلبها عقلها يف قوتها، أو ضعفها ومظهر األمة، عنوان

ويضعونها. يتصورونها التي باألشكال ويشكلونها وبناتها، أبناؤها فيها تصب التي
وغريه إليهم، نفعه يصل ومن يعلمهم، من بعدد ومشاعَر وعقوًال نفوًسا يملك املعلم
النفوس ملك يفضل ممن — األب أيها — ابنك كان فإن وعقاًرا، وضياًعا ماًال يملك
أو مهندًسا أو محاميًا أو تاجًرا فليكن وإال معلًما، فاجعله والعقار املال ملك عىل والعقول
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واملشاعر، والعقول األرواح يف يتاجر ولكنه يتاجر، املعلم معلًما، يكون أن غري شئت، ما
عقوًال يخرس أو حوله، تتجمع وقلوبًا به تتعلق نفوًسا يكسب ولكنه ويخرس، ويكسب
فليكن يكسبها والقلوب بالنفوس غرام له ممن ابنك كان فإن أفسدها، ونفوًسا أتلفها
هو إن أما والفضة، الذهب يدر ما أو والفضة الذهب يف يتاجر أن له فخري وإال معلًما،
الدنيا، أراد إذا الدين رجل بها يمنى التي بالخسارة فبرشه الذهب وأراد بالنفوس تاجر

السياسة. بعلمه خدم إذا العلم ورجل
انقطع كما العلم لخدمة صاحبه انقطع الرهبنة، من نوع — األب أيها — التعليم
واعتكافه، تبتله طريق من ربه يعبد الراهب إن فقل: شئت إن أو الدين، لخدمه الراهب
الناس عن وانقطع بقدر، إال الدنيا يف زهد كالهما وتعليمه، علمه طريق من يعبده واملعلم
راهبًا رأيت فإن نفسه، له نصب فيما وسعادته لذته ركز وكالهما عمله، يمس ما إال
غرضه يجعل معلًما رأيت وإن فسد، راهب فهو وزينتها الدنيا زخرف إىل ببرصه ينحرف

فسد. معلم — كذلك — فهو الدنيا وعرض والجاه املال األول

يخلقوا لم فيما يعملون أنهم من ناشئ شقائهم أكرب أشقياء أناس من الدنيا يف كم
يف مهارته وهذا بيده، يعمل عقله يف مهارته وهذا بعقله، يعمل يده يف مهارته هذا له،
هذا ومن وهكذا، ماليٍّا يعمل عالم وهذا عامًلا، يعمل مايلٌّ وهذا عقله، أو بيده يعمل قلبه
التعليم، يف فأجسامهم للمال، خلقوا وإنما للتعليم يخلقوا لم املعلمني من صنف القبيل
وضاقت شديًدا، عذابًا عذبوا — طبيعي وذلك — املال إىل يصلوا لم فلما للمال، وطموحهم
روحي عمل التعليم أن نسوا مًعا، واملال التعليم يف وفشلوا عقولهم، واضطربت نفوسهم،
ولم الروح، لذة فحرموا آيل عمل إىل وقلبوه وشئونها، للروح تجرد من إال له يصلح ال
السجان عالقة باملتعلمني وعالقتهم سجنًا، التعليم حجرة وكانت اآليل، العمل يف ينجحوا
إليه، طمحوا الذي املال يف وال به، أنفسهم قيدوا الذي التعليم يف ينجحوا فلم باملسجونني،
فهموا لقد أنفسهم، من التعليم ويريحوا التعليم، من أنفسهم يريحوا أن الخري من وكان
املال، وتدفق املرتب، وعظم الرزق، سعة الحياة يف النجاح مقياس أن املاليون يفهم كما
الزمان، وعىل أنفسهم عىل فنقموا خارسين، أنفسهم عدوا أيديهم يف شيئًا يجدوا لم فلما
النجاح، مقياس يف غلطوا أنهم وفاتهم إليها، ألجأهم الذي القدر وعىل التعليم، حرفة وعىل
الحياة يف غريه العلمية الحياة يف النجاح فمقياس بالقنطار، الطول وقاسوا باملرت، فوزنوا

الحكومية. واملناصب املالية

37



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

العيش يرست الحياة فنظم والضنك، الضيق من الشكوى يف العذر بعض فلهم هذا ومع
باألرسة صلته وقطعت وربه، لنفسه يعيش الراهب جعلت للمعلم، تيرسه ولم للراهب
طالبته ثم أرسة، رب يكون وأن يتزوج أن للمعلم أباحت ولكنها أعبائها، من فتخفف
السماء، يف وعمله بنفسه يحلُِّق فهو وولده، زوجه ترتهب لم هو ترهب فإن يرتهب، أن
نفسه ويعد الزهور، بفتح ويرس القلوب، يرىضبكسب األرض، إىل عنف يف تجذبه وأرسته
الصامت، املال تريد فهي أرسته، عند فتيًال يغني ال كله ذلك ولكن النفوس، بملك غنيٍّا
ومثل السماوي مثله بني مضطرب مسكني، بائس فهو الناطقة، النفوس ملك يرضيها وال
طلب يف وإلحافهم الروحية بلذته وقناعته املادي، وفقرهم النفيس وغناه األريض، أرسته
وحده وطمح وحده عاش لو وسليًما صحيًحا املعلم مثل يكون كان وقد املادية، لذائذهم
فتلك بيته، يف باألرسة ومثقل معهده يف معلم وهو أما الراهب، شأن هو كما وحده وتغنى

كله. العالم يف املشكالت مشكلة

قاسوا ولو ولخلقه، وإلنتاجه لعلمه التفرغ من وأمكنوه املعلم ألغنوا الناس عقل لو
الدنيا يف األشياء وتقويم هذا أنَّى ولكن قيمة، أكرب املعلم لقوموا بفوائدها األشياء
أن مهارته كل هذا أحمق، نظر عىل بني أخرق، تقويم اليوم إىل عهدها أول من
يثري وهذا انهياًال، املال عليه فينهال بحركاته أو بمنطقه أو بمنظره الضحك يثري
سخيف شاب وهذا والهيلمان، بالهيل املال عليه فيتدفق وخدعه بألفاظه الشهوة
وال تحىص ال التي ثروته إليه فانتقلت والده مات غني ابن أنه ميزته كل غر
نابغة جميًعا هؤالء وبجانب الوافرة، األمثلة من وذاك وهذا منه، للمجتمع خري
فساد عىل يدل أمثلة من الدنيا يف ما كل الكفاف، يجد ال ومعلم قوته يجد ال
— ذاتية قيمة لها ليست — لؤلؤ من وحبة بدرهم، حكمة ميلء كتاب التقويم،
تتزين ماس من خاتًما يساوي ال ويزرعون يحرثون الناس من اآلالف ومجهود بآالف،
بيشء، اكتشافه يقوم ال ومكتشف باملئات، لعبته تقوَّم والعب العمر، يف ساعة املرأة به
يف ما مقدار هو فال الناس، عند التقويم» «أساس يدرك أن العقل عجز فقد الجملة وعىل
وال الخداع وال القبح، وال الجمال هو وال منفعة، عدم من فيه ما وال منفعة، من اليشء
غري يشء وال كله، ذلك من يشء ال الباطل، وال الحق وال الكذب، وال الصدق وال الرصاحة

الناس. عند التقويم أساس يفرس ألن صالح كله، ذلك
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معلًما؟ يكون هل

فال كثريين، يكونوا أن الدولة لصالح يجب وأنهم كثريون، أنهم املعلمني مصائب ومن
مع الكثرة يف يتناسبون معلمني من بد ال فكان معلم، له يكون أن وطفلة طفل لكل بد
ثلث األمة أفراد من كثري عند يبلغ التعلم زمن مدى أن كثرتهم مقتضيات ومن املتعلمني؛
قيمتهم الدولة قوَّمتهم فلو الفقر، حليف املهن من مهنة يف العدد وكثرة أطول، أو عمرهم
من الفقر فكان ميزانيتها، مطلبهم تسد ولم خزائنها، تكفهم لم يستحقونها التي الذاتية

الزمان. ورصوف الحال مقتضيات
إال املادة يف الفقر ومن النفس، سعة إال اليد ضيق من لهم منفذ فال حال كل وعىل
سوء من الشكوى ومن السماء، إىل السمو إال باألرض الالصقة الحياة ومن الروح، غنى
تقويًما األشياء فيها تقوم أنفسهم يف روحية مملكة إنشاؤهم إال لألشياء الناس تقويم

عادًال. صحيًحا

ثم أجمل، ما له ل وفصِّ غمض، ما له وارشح ابنك، عىل القصة هذه — األب أيها — ُقصَّ
من يحد أن قابل هو وهل الجندي؟ يضحي كما التضحية عن راض هو هل بعد: اسأله
يخلق وأن املاديات، عن باملعنويات يتعزى أن مستعد هو وهل الراهب؟ يحد كما لذته
اللذائذ محل والروحية العقلية اللذائذ فيه وتحل القناعة، رضوب كل فيه عامًلا نفسه يف

الجسمية؟
الشقاء. فجنبه وإال معلًما، يكون فدعه كذلك كان إن
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من له ويستجلب العمال، آالف بنائه يف يعمل بقرطبة، النارص الرحمن عبد قرص هذا
والوردي َرية، من املجزع والرخام امَلِرية، من األبيض فالرخام فيها، ما أحسن مدينة كل
تنقش، نقوش وهذه القسطنطينية، من املذهب املنقوش والحوض تونس، من واألخرض
العاج من تصنع األبواب هي وهذه أماكنها، يف تنصب اإلنسان صور عىل وصور وتماثيل
وهذا الصايف، والبلور امللون الرخام من تقام األعمدة هي وهذه بالذهب، املرصع واآلبنوس
وسطه يف وينشأ بديعة، ألوانًا ملونة والفضة الذهب بقرامد يحىل الخليفة مجلس هو
الحوض وهذا األبواب تلك عىل سطعت الشمس دخلت فإذا بالزئبق، يمأل عظيم حوض
تنسق، الحدائق وهذه القلوب، وتأخذ األبصار تخطف أشعة ذلك من فيكون األعمدة، وهذه
املاء فيها يُْجَرى الصنعة الغريبة القناة وهذه األزهار، وأجمل األشجار بأغرب لها ويؤتى
عظيم أسد عليها عظيمة بركة فهذه البديعة، لعبه فيه فيلعب القرص إىل قرطبة جبل من
املاء يجوز براقتان، جوهرتان وعيناه بالذهب، مطيل الروعة شديد الصنعة بديع الصورة
فضل وما القرص، هذا جنان مجاجه من تسقى ثم فيه، من الربكة يف فيمجه مؤخرته يف

النهر. يف صب عنه
الصقالبة وصبيان تمرح، والفتيات تتفتح، واألزهار تغرد، بالطيور القرص وامتأل

األعني. وتلذ األنفس تشتهيه ما كل فيه وتم ويجيئون، يروحون
ويلهج ورسوًرا، فرًحا ويمتلئ به، القرصويعجب النارصفيزور املؤمنني أمري ويأتي
الرياض عىل منه فيرشف املمرد السطح إىل ويصعد وأنعم، أوىل ما عىل هلل بالشكر لسانه
الصنعة إتقان من تضمنته ما وعجيب املذهبة، وقبابها واملجالس املتدفقة، واملياه الزاهية
ونقوش القوالب، يف أفرغت كأنها وعمد مصفى، وذهب مسنون، مرمر بني املنظر، وحسن
الضعيف اإلنسان قدرة من ويعجب عجيبة، وتماثيل وحياض عظيمة، وبرك كالرياض،



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

من عجبًا أشد وهو املهلهلة، ومادتها املنحلة، األرض أجزاء من واخرتاعها إبداعها عىل
لإلنسان. هللا وصنع للمادة، هللا صنع

من الدنيا يف يشء يخُل ولم والنقص، الشؤم نذير فهي «لكن»، تأتي (ودائًما ولكن
«لكن»). من يشء يخل فلم نقص

أصحاب فيه يزدحم للمرىض مستشفى مداه عىل فرأى النظر «النارص» أبعد ولكن
محفة وهذه رجله، كرست قد وهذا ذراعه، ربطت قد وهذا عينه، عصبت قد هذا العاهات:

املنظر. هذا آخر إىل يتلوى، والعليل يداوى طبيب وهذا طريًحا، تحمل
مظهر بجانب الضعف مظهر ومن الجمال، هذا وسط القبح هذا من «النارص» أَِلَم
يابسة وشجرة الرائعة، القصيدة يف مرذوًال وبيتًا الجميلة، األغنية يف نشاًزا هذا وعد القوة،
الزهور. من طاقة يف ذابًال وعوًدا الفخم، البناء يف مرضوًضا وعموًدا النارضة، الحديقة يف
واالنسجام نغمة، كل يف واملواءمة يشء، كل يف االنسجام أحب إني ذلك، يكون ال ال، ال،
ويشعرني القوة، أحب وأنا بالضعف يذكرني املنظر هذا إن وصغائرها، األمور جالئل يف
صورها. أزهى يف أحبها وأنا صورها أبشع يف الحياة ويصور البقاء، أحب وأنا بالفناء

إليهم، واإلحسان عليهم والحنو بهم، العناية يجب أعضائنا من املرىضعضو ولكن
أشعر ما وبني النغم، يف واملواءمة النظر يف االنسجام من أطلبه ما بني ممكن والتوفيق
حيث قرصنا، عن بعيد آخر مكان إىل فلينقلوا رعايتهم، وحسن للمرىض واجب من به

راحتنا. بعدهم يف نجد وحيث راحتهم، فيه يجدون
ثانية). مرة «لكن» (تظهر ولكن سهًال، بسيًطا األمر يبدو

الرشع. رجال رأي األوقاف استبدال يف يؤخذ أن بد وال وقف، املستشفى فهذا
قانون هناك يكن لم إذ الرشق، يف القضاء نظام بنقص شعرت قد األندلس وكانت
كان بل الحكم، قبل والقضاة املتخاصمون ويعرفه القضاة، وفقه عىل يعمل رسمي
مختلفة أحكام إصدار إىل هذا أدى وقد مذهبه، حدود يف اجتهاده حسب يقيض القايض
أعضاؤها يعني الشورى»، «جماعة سموها جماعة ألفوا لهذا فتدارًكا متشابهة، قضايا يف
األوقاف، ومسائل املسائل، مشكالت يف النظر اختصاصها ومن املؤمنني، أمري من بمرسوم
فيما الدولة رجال أعمال عىل واإلرشاف وعزلهم، وتوليتهم القضاة أعمال عىل واإلرشاف

الدينية. بالشئون يتصل
النارصبأحد فبعث الشورى، جماعة يعرضعىل أن املستشفى أمر يف بد ال كان إذًا،
يؤذي وأنه املستشفى، أمر إليه وشكا بقي» «ابن قرطبة قايض وهو رئيسها، إىل وزرائه
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أن استعداد أتم عىل وأنه القرص، عاليل من أطل إذا املرىض لرؤية النارص، املؤمنني أمري
قرطبة ضاحية يف أمالكه من غالية فسيحة أرًضا ثمنه أضعاف يساوي ما عنه يعوضهم

َعَجب». «ُمنْيَة هي
يجب فالوقف حيلة، فيه يل ليس وأن يجوز، ال هذا أن عندي الرأي بقي»: «ابن قال

السلطان. يحرتمه من وأوىل حرمته، له تكون أن
السلطان، ورغبة األمر عليهم وتعرض الشورى مجلس تعقد أن إذًا يحسن الوزير:

رخصة. ذلك يف يجدوا أن فلعلهم
فقه يف يرون فال وجوهه، عىل األمر يقلبون العلماء هم وها مجتمع، املجلس هذا
يعرضعىل بقي ابن هو وها الطلب، رفض فيقررون مخرًجا، يتقلدونه الذي مالك اإلمام

بالرفض. املجلس رأي القرص
القرص، يف الشورى مجلس بإحضار ويأمر وأعنفه، غضب أشد السلطان يغضب
تستحلون إنكم قائًال: معنًفا الوزراء أحد فينطلق والزجر، بالتعنيف لهم الوزراء ومواجهة
أمرني وقد لشهواتكم، تبًعا الضعيفة الروايات وتلتمسون الرشا، وتأخذون الناس، أموال
عىلرشوركم مطلع فهو موقفكم، يف أحالمكم وأُسفه عيوبكم، عىل أطلعكم أن املؤمنني أمري
إلجابته، نظركم يتسع فلم أموره، من أمر يف دهره يف مرة إليكم احتاج قد وخيانتكم،

هذا. مثل يف وأطال فيكم. اإلسالم وليناصحن سرتكم، فليكشفن
جنينا، عما وتبنا رأينا، يف أخطأنا لقد — الوزير أيها — عفًوا عفًوا األعضاء: أحد قال
شيخ يا تتوب َعمَّ وقال: حيونه»، «ابن يسمى العارضة، قوي املنة شديد شيخ له فانربى
فينا وليس بلغت، ما بئس وقال: الوزير إىل والتفت مقامك، من هللا إىل برآء نحن السوء؟
الحقوق، وتثبت الفرائض، تقام وبنا الظالم، ورسج الهدى أعالم إنا ذكرت، مما وصف
ا حقٍّ املؤمنني أمري نطق قد كان إن فأنتم، وصفت بما يتصف من كان فإن األحكام، وتنفذ
فجاملنا، مبلًغا بد وال كنت فإن تفيشرسه، وأال قوله يف تنصحه أن أوىل فكان نطقت بما
رأيه، ويعاود بصريته سرياجع املؤمنني أمري أن يقني عىل نحن استقبلتنا، بما تقابلنا وال
وال سلم، وال حرب كتاب له يثبت لم فهو صنعه، ما كل لبطل فينا قال ما األمر كان ولو
ما هذا وبشهادتنا، بنا إال عتق وال هبة وال (وقف) حبس وال صدقة وال رشاء، وال بيع

والسالم. عندنا
الناس، يف الخرب وشاع غاضبني، القرص من جميًعا وخرجوا األعضاء، وتبعه ووقف

التعليق. ومجال الناس حديث الحادثة وأصبحت إلهانتهم، وأسفوا لهم فغضبوا
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وأكرمهم، وترضاهم إليهم فاعتذر خطورته، حدث فيما ورأى فكره، النارص وعاود
معهم. الوزير فعل عما واعتذر

مسألة املسألة تصبح لم أن سوءًا األمر وزاد له، غصة «املستشفى» بقي ولكن
يعتد لم الذي املحارب وهو بها، الناس وعلم هزيمته ذلك من أكرب بل فحسب، مستشفى

الحروب. يف الهزيمة
الخلق، ضعيف العقل قوي الذمة، واسع العلم واسع رجل لبابة» «أبو امليدان يف ظهر
قل إنه املالكية: فيقول الفقه يف «املنتخبة» كتاب يؤلف التأويل، يف ماهر التأليف، يف ماهر
«ألبرية» قضاء ويل بالعدل، اإليمان ضعيف املال، يف رشه هذا مع وهو نظري، له يكون أن
أنه عليه فأخذ الشورى مجلس يف عضًوا وكان فعزل، منه الناس ضج حتى السرية فأساء

أحًدا. يفتي أن ومنعه بيته، وألزمه منه النارص فعزله للطمع، ويتأول للمال، يفتي
وجهة يف محق أنه له يذكر النارص إىل فكتب سانحة، الفرصة لبابة» «أبو وجد
إقناعهم الستطاع أعضائه من عضًوا كان ولو متعنت، متزمت، الشورى مجلس وأن نظره،

منهم. املوافق الرأي واستخراج
األعضاء فأما ومنهم، منه ثانية املجلس وجمع الشورى، ملجلس «النارص» أعاده
ما ولكن تقولون، كما مالك قول أن أعلم إني قال: مما وكان فعارضهم، هو وأما فأرصوا،
وحاجة الوقف، لزوم عدم يرى وهو حنيفة، أبي بقول األمر هذا يف نأخذ أن يمنعنا الذي
مالك قول فيها تركتم ملمة بأحدكم تنزل ألم هللا: ناشدتكم ماسة؟ ذلك إىل املؤمنني أمري
يف رضر وال املؤمنني، ألمري ترتخصون وال ألنفسكم ترتخصون فلم غريه؟ بقول وأخذتم

فسكتوا. أعىل؟ وأرًضا أنفع مكانًا يعرض إذ هذا،
ورأيهم، رأيه له ويذكر املؤمنني، أمري إىل األمر يرفع أن املجلس رئيس من طلب ثم
يف قليل بعد وكان املستشفى وأزيل لبابة، أبي برأي باألخذ األمر فجاء وحجتهم، وحجته

مات. أن إىل الحظوة موضع لبابة أبو وكان عجب» «منية
حديث وبقي ومرضاه، املستشفى وذهب ونعيمه، وزخرفة بزينته القرص ذهب ثم
رأيه ورأى بالغرض، قىض ألنه سخطه؛ عليه يصب هذا العلماء: أفواه يف لبابة أبي
كان، وكيف القضاء، بحادثته يؤرخ وهذا الرأي، مرن األفق واسع أنه يرى وهذا لشخصه،

صار. أين وإىل
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«لني» الدسوقيومسرت الشيخ

١

سيدي أخي الدسوقي، موىس سيدي نسل من الغفار بعبد الشهري الدسوقي إبراهيم
أبي بن عيل بن الحسني إىل تنتمي أرسة من بدسوق، املقام صاحب الدسوقي، إبراهيم
١٢٢٦ه/١٨١١م. سنة دسوق ببلدته ولد األرشاف، من وأرسته هو يعد كان ولذلك طالب،
وكان القرآن، وحفظ الُكتَّاِب إىل فأُرسل صغري، وهو أبوه مات فقد يتيًما، ونشأ
األزهرية، العلوم مبادئ فيه تلقى لألزهر، ا جدٍّ مصغرة صورة هو صغري، معهد بدسوق

قومه. من طائفة مع األزهر إىل أرسل ثم
الدسوقي عرفة محمد الشيخ أمثال دسوق، من أصلهم كبار علماء باألزهر وكان
منطقية، وعصبية بلدية عصبية — يزال وال — فيه كان كما البوالقي، مصطفى والشيخ
ورواق الفشنية، ورواق الصعايدة، فرواق األروقة، وجود العصبيات هذه عىل وساعد
ألهل وعصبية لبعض، بعضهم بلدة كل أهل فعصبية العصبية، كانت وهكذا البحاروة،

جميًعا. املنطقة
بني كانت فإذا منازعات، إىل — باألزهر أيامنا يف —حتى العصبية هذه أدت ما وكثريًا
الرضب ودار للبحاروة، ومعسكر للصعايدة معسكر معسكران: انتظم وبحريي صعيدي
وأكثر بأًسا أشد كانوا الصعايدة إن يقال والحق والنار، الحديد إال املمكنة، األسلحة بجميع

مطالبهم. بإجابة قتالهم يُتقى ما وكثريًا هيبة، وأعظم جانبًا أعز فكانوا انتصاًرا،
كالشيخ عرصه، علماء من وغريهم بلده بعلماء الدسوقي إبراهيم اتصل حال كل عىل

الدمياطي. الرحمن عبد والشيخ الشبيني، محمد والشيخ املالكية، شيخ عليش محمد
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وتفسري، وبالغة فنحوورصف، واملنقول، املعقول —علوم تعبريهم وحرض—عىلحد
تأثًرا تأثر أنه يظهر ولكن األزهر، طلبة كل يحرض كما وتوحيد، ومنطق وفقه، وحديث
ذلك يف األزهر علوم يف نادرتان خاصتان نزعتان لهما كانت شيوخه من برجلني ا خاصٍّ

العرص.
مع الشيخ هذا كان فقد البوالقي، مصطفى الشيخ وبلديه وقريبه شيخه أولهما
وأداه والفلك، والهندسة كالحساب الرياضية، العلوم إىل مياًال األزهرية العلوم يف تبحره
وأساتذة الفلكي، باشا محمود مثل الرياضيني، مشهوري مصادقة إىل العلوم بهذه شغفه
واملقابلة الجرب يف كثرية رسائل ألف حتى العلوم هذه يف وَمَهر املهندسخانة، مدرسة

املثلثات. وحساب
الوسيلة صاحب املرصفي حسني الشيخ والد — املرصفي أحمد الشيخ والثاني
لطيًفا، سمريًا وكان االطالع، واسع الفقهية، نزعته إىل أدبية نزعة له كانت فقد — األدبية
معه وأقام الصعيد، إىل معه وسافر باشا عيل محمد مماليك أحد صحب ممتًعا، ومحدثًا
ابتعد سعاٌل عرضلطالب إذا درسه، يف مهيبًا وكان وشئونها، بالدنيا خبريًا فكان سنتني،

بصوته. الشيخ يؤذي ال حتى
شيخه من أدبية وقبسة األول، شيخه من رياضية قبسة الدسوقي شيخنا اقتبس
والرصف والنحو واللسانية الرشعية العلوم اقتبس كما بعُد، عمِله يف أفادتاه الثاني،

اآلخرين. شيوخه من والبالغة

جاف خبز حني، إىل حني من بلده من الزاد يأتيه فقريًا، مجاوًرا األزهر يف الدسوقي عاش
يف أبنائهم إىل الفقراء األهل يرسله مما ذلك ونحو الفريك، من ويشء السمن من وقليل
حصريًا رأيت دخلتها إذا األزهر، من قريبة حجرة يف بلده أهل من رفقة مع وسكن األزهر،
صندوق الركن ويف مالبسهم، الطلبة فيها يعلق الحائط يف سمرت كبرية ومسامريَ باليًا،
يف ما كل وهذا قام، إذا ويطويها نام إذا يفرشها وفرشة ومالبسه بكتبه الشيخ فيه يحتفظ
اللحم صحبه هو يشتهي قد وصحن، «َحلة» أيًضا الغرفة ففي — هللا أستغفر — الغرفة
حركات الغرفة يف وتقوم وطبخه، رشائه عىل جميًعا ويتعاونون رطل، رشاء يف فيشرتكون
فيتممون الخشب يعوزهم وقد بالدخان، الغرفة وتمتلئ ونواٍه، وأوامر ونداآت عنيفة،
األسبوع حديث الفخمة األكلة هذه وتكون ونهم، لذة يف ألكله يتحلقون ثم بالورق، الطبخ

الشهر. حديث أو
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فيها فيكون يوم، كل أرغفة ثالثة له، ترتب بالجراية اليشء بعض األزمة وتنفرج
الباقي. لبعضه إداًما بثمنه ليشرتي يدخره ما ويبيع أحيانًا، منها ويدخر عوز، من سداد
األزهر يف دراسته يتم حتى والتحصيل، العلم بلذة البؤس وينىس الحياة، يف ويجاهد
يف كان كما — مدرًسا فقره يف فهو يتقاضاه، مرتب للمدرس وليس التدريس، يف ويبدأ

طالبًا. فقره
سنة زعبل أبي مدرسة يف الطبية للكتب مصحح» «مساعد فيعني الحظ، يسعده ثم
هو ويساعد ويطبعون، ويرتجمون يؤلفون املدرسة هذه أطباء فكان ١٢٤٨ه/١٨٣٢م

الطبع. وتصحيح اللغة تصحيح يف
بهذه يدرس وكان مصحح، وظيفة إىل ويرتقى املهندسخانة مدرسة إىل ينقل ثم
التفاضل، وحساب والجرب، اآلالت، وتركيب وديناميكا، فميكانيكا شتى، علوم املدرسة
وقطع الوصفية، والهندسة والچيولوچيا، واملعادن، والطبيعة، والكيمياء، والطبوغرافيا،
التالميذ فكان املواد، هذه يف كتب هناك تكن ولم والنظر، والظل واألخشاب، األحجار
تقدمت ثم كثرية، أشياء منها ويفوتهم كراريسهم، يف يسمعون ما املدرسني عن يكتبون
ورسومها، بأشكالها كتبهم بعض األساتذة عليها يطبع حجر مطبعة فأنشأت املدرسة
الدسوقي الشيخ وتعني الحجر، مطبعة بجانب حروف مطبعة املدرسة يف أنشئت ثم

الكتب. هذه لتصحيح
طلبة من فرقتني يعلم أن أمران: إليه فعهد بوالق، إىل بعُد املدرسة هذه وانتقلت
ما يصحح وأن العربية، إىل الفرنسية من الرتجمة ليحسنوا العربية اللغة املهندسخانة

الرياضة. كتب من املدرسة هذه تطبعه
املدرسة إىل يوم كل به يذهب حماًرا اشرتى ولكنه األزهر، حي يف يسكن الشيخ وظل

ببوالق.
إىل الدسوقي الشيخ فحول باشا، سعيد عهد يف املهندسخانة مدرسة أغلقت ثم
املرصية. الوقائع تحرير يف ويشارك الكتب فيها ليصحح أيًضا ببوالق األمريية املطبعة

يصححه كتاب كل آخر يف فهو اسمه، تحمل األمريية املطبعة من كثرية كتب خرجت
«الدسوقي» لقبه كان وملا عرصه، مألوف حسب املسجوع بأسلوبه خاتمة له يضع
تناسب سجعة عن البحث يف نفسه يجهد كان — املزاوجة يف صعبة كلمة وهي —
— مثًال — فيقول الغفار، عبد تناسب منها أسهل سجعة إىل منها يفر وأحيانًا اللقب، هذا
الدسوقي إبراهيم املختار، بالنبي مواله إىل املتوسل «يقول األثري: ابن تاريخ آخر يف
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السليم الطبع ذات الطباعة بدار والفنون، العلوم كتب تصحيح خادم الغفار، بعبد امللقب
املصون».

إبراهيم الحقيقي، بالقطب مواله إىل املتوسل «يقول األسواق»: «تزيني كتاب آخر ويف
الدسوقي». الغفار عبد

إبراهيم الصديقي، بالجاه هللا إىل املتوسل «يقول الكامل»: «اإلنسان كتاب آخر ويف
الفاروقي، بالجاه هللا إىل املتوسل «يقول العكربي: رشح آخر ويف الدسوقي»، الغفار عبد

الدسوقي». الغفار عبد إبراهيم
والفطانة، املهارة لذوي يدعو كما الكرام، وأنجاله إسماعيل للخديو يدعو ذلك كل ويف
أحمد. أفندي العينني أبي املمجد، القدر ذي املطبعة ومالحظ والكاغدخانة، املطبعة مدير
ككتاب ذكرنا ما غري تصحيحه عىل الدالة بكلمته مختتمة كثرية كتب خرجت وقد
يف سينا ابن وقانون الرتمذي، وصحيح مسلم، وصحيح واالبتدا»، الوقف يف الهدى «منار

ذلك. غري إىل الزند، سقط عىل والتنوير الطب،
الزمخرشي ترجمة فيها ذكر بوالق يف املطبوع الكشاف لكتاب خاتمة وضع وقد

تفسريه. وقيمة
مرتبه أعرف ولم املطبعة، باشمصحح وظيفة إىل إسماعيل الخديو عهد يف رقي ثم
أن إىل فيها ظل وقد قرش، خمسمائة يتقاضون كانوا الوقت ذلك يف أمثاله أن إال بالضبط

سنة. وسبعني نيف عن ١٣٠٠ه/١٨٨٢م سنة تويف ثم املعاش، إىل أحيل
وهم لهم، الواجب التاريخ يؤرخوا ولم حقهم، غبنوا العلماء من طائفة أن والحق
عملهم واقتضاهم أمثالهم، من أوسع بثقافة عرصهم يف يمتازون كانوا فقد املصححون،
فاتسعت ذلك، وغري والفلسفة واللغة واألدب التاريخ يف الكتب من كثري عىل يطلعوا أن
أن أو لغامض، رشًحا أو الكتب، خاتمة يكتبوا أن عملهم واضطرهم وآفاقهم، مداركهم
أقالمهم، فجرت األغراض، هذه مثل يف قصيدة أو عليه، تعليًقا أو لكتاب، تقريًظا ينشئوا
إنشاؤهم كان وإن الكاتب، فيه وندر األديب، فيه عز زمن يف والكتابة اإلنشاء عىل ومرنوا
إىل وما املشدودة، واالستعارة املتكلف، السجع التزام من العرص بنمط مقيدة وكتابتهم

ذلك.
ثم العدوي، قطة محمد الشيخ ثم الهوريني، نرص الشيخ الطبقة هذه من اشتهر
حسب كانوا كما وأدبهم علمهم درجة يف كانوا أنهم ويظهر الدسوقي، إبراهيم الشيخ

زمانهم. ترتيب
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مسوداتها يف وأذهبوا العناء، تصحيحها يف ولقوا القيمة، الكتب من كثريًا نرشوا
فقد والضبط، اإلخراج حيث من الجودة منتهى كتبهم تبلغ لم وإن وهم عيونهم، سواد
سقيمة، أصول من واستخرجوها منها، لالستفادة صالحة وجعلوها جهدهم، غاية بذلوا

عليلة. وخطوط

سنة ففي متعة: قصصه ويف أثر، حياته يف له كان حادث الدسوقي للشيخ حدث
فرنيسمسترشق له صديق إىل لندن من “Lane” «لني» املسترشق كتب ١٢٥٨ه/١٨٤٢م،
ويقول: العلماء أمام باسمه يتملح (كان “Fresnel” «فرسنل» يسمى القاهرة يف أيًضا
أن إليه ويطلب هام، لعمل املجيء عىل بعزمه يخربه فرزدق) وزن عىل فرسنل اسمي إن
حسن الحديث لطيف يكون وأن به، ومعرفة األدب يف ذوق له مرصي شيخ عن له يبحث
الدسوقي، منهم له، وصفهم أشخاص جملة «فرسنل» له فاختار األخالق، دمث العرشة
اللغة، يف «الصحاح» كتاب شواهد رشح يف معه ويعمل به، ويتصل يعرفه «فرسنل» وكان
يبلغه أن «فرسنل» إىل يطلب وبعث الدسوقي عىل اختياره فوقع بوصفهم، «لني» إىل وكتب

بمقدمه. ويخربه سالمه
السوق، حمام إىل صباًحا الذهاب الدسوقي الشيخ اعتزم السنة تلك من يوم ففي
صالحة بيوتهم تكن لم إذ الحمام، عىل يرتددوا أن وفقرائهم الناس أوساط عادة وكانت
الشيخ وكان ومرافقه، مسجده حي لكل أن كما حمامه، حي لكل فكان فيها، لالستحمام
حمامه. إىل ينحرف ثم الخلييل خان فيخرتق بيته من يخرج الحمام أراد إذا الدسوقي

والسبح القديمة العاديات يف يتاجر دكان إىل وصل حتى الخلييل بخان كعادته مر
جمًعا الدكان يف الشيخ فوجد له، صديًقا كامل أفندي صالح صاحبه كان ذلك، إىل وما
البحث مؤنة كفانا الدسوقي الشيخ هو هذا يقول: الدكان صاحب وسمع عليهم، سلم
العربية ويتكلم األتراك، زي يلبس معهم غريب رجل عىل وسلم عليهم، الشيخ فسلم عنه،

كأهلها. الفصحى
كأنه بالسالم عليه يقبل إذ واستغرب، الرتكي، هذا استقبال حسن من الشيخ عجب
وجلسا حريته، فذهبت اإلنجليزي، «لني» وأنه بنفسه عرفه ثم يعرفه، ال والشيخ يعرفه،
دعوته، فلبى املساء، هذا يف بيته يف زيارته إىل «لني» ودعاه وتآلفا، وتعارفا جنب، إىل جنبًا

سنوات. سبع دامت عجيبة لطيفة عرشة وكانت
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٢

ولد إذ عرشسنوات، بنحو الدسوقي صديقه من أكرب فكان «لني» وليم إدَورد صاحبنا أما
منها فورث الطبع، لطيفة الخلق متينة أمه وكانت ،١٨٠١ سنة بإنجلرتا فورد» «هري يف
بلده، مدرسة يف تعلم تفكريه، واستقامة استعداده حسن من كثريًا — يقول كان كما —
والبحث التعلم يف فجد لالسترشاق، وتخصص ذلك فأبى دين، رجل يكون أن أريد ثم
،١٨٢٥ سنة شابٍّا مرة ألول فجاءها مرص، إىل يذهب أن فنُصح صحته، ساءت حتى
وأخالقه املرصي الشعب حالة يدرس وأن أماكنها، يف العربية اللغة يدرس أن همه وجعل
متسميًا األتراك، بزي متزييًا سنني، ثالث ذلك يف فمكث به، يتصل ما وكل وثقافته وعاداته
يف فكتب والنوبة، القاهرة بني متنقًال الوطنية، األحياء يف ساكنًا زاده»، أفندي «منصور
بعد إنجلرتا يف جمعية عىل وعرضها واملالحظات واليوميات التعليقات من شاء ما ذلك
فعاد إكمال، إىل تحتاج ناقصة أنها رأى ولكنه بطبعها، وأشارت فاستحسنتها عودته،
يف وأقلها القاهرة يف أكثرها قىض سنتني نحو فيها ومكث ١٨٣٣ سنة مرص إىل ثانية

قبل. من َن َدوَّ ما مصحًحا واألخالق، العادات عن منقبًا باحثًا الصعيد،
أن استطاع حتى العربية تعلم فقد دقيًقا، برنامًجا الغرض هذا إىل للوصول وضع
عاداتهم، ويتعود املسلمون، يعيش كما يعيش أن والتزم منه، ويفهم الشعب مع يتفاهم
ويتجنب نفسه، طاوعته ما عاداتهم ويمدح آراءهم يصوب كان شكوكهم، يثري ال وحتى
فال يحرِّمون، ما رشب أو يأكلون ال ما أكل عن ويمتنع كراهيتهم، يستوجب وما مخالفتهم
يستعمل فال الدين، أباحه ولو يعتادون ال ما حتى تجنب بل نبيذًا، يرشب وال خنزيًرا يأكل
اإلسالم بمظهر ومظهره وعاداته وكالمه ملبسه ومكنه سكينًا، وال شوكة أمامهم أكله يف
وكان واملحافل، األعياد شهود يف ويشرتك الشعائر ويرى املوالد، ويشهد املساجد، يدخل أن
أمام ذلك إىل وما والسحر األولياء وكرامات الجن يف الكالم عن املرصيني بتحفظ يشعر
باالعتقاد ويتظاهر املوضوع، هذا يف كالمهم بعضهم من يتسقط فكان يعتقدها، ال من
يأمن حتى خياله، من عليها زائًدا سمع، ما ببعض مستمعيه ويحدث به، واإليمان فيه
يمأل ما واملغيبات، والسحر والكرامات، الجن أحاديث من عليه فيفيض جانبه محدثه
فكان الباب، هذا من املرصيني عامة برءوس يدور ما عىل ويقفه مطلبه، ويحقق رغبته
الذي الليثي» «أحمد الشيخ يف يعتقد إنه يقول: وكان الجن، فيها رأى أحداث عن يحدث
بأخبار يحدث ألنه الكرامات، أهل من أنه العرويس» «الشيخ ركاب يف حافيًا يميش كان
هذه مثل يف الناس أحاديث كله بذلك يستجلب بها، الربيد يأتيه أن قبل مواعيدها يف لندرة
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عيىس يف يعتقد بأنه املسلمني من خاصته يحدث كان كما فيها، وتوسعهم املوضوعات
شيخني واختار عندنان، ولد هللاسيد رسول محمد ويف إله، ال رسول أنه — السالم عليه —
وليستفرس واآلراء، األخبار منهما وليستقيص العربية، تعليمه يف ليزيدا يأجرهما مسلمني
وصادق كان، إن خطأه ليصححا إليه وصل ما عليهما وليعرض فيه، يتوقف عما منهما
والشيخ العرويس الشيخ عىل يرتدد كان ما وكثريًا واألغنياء، والعظماء الكرباء بعض
القهوة لهم ويقدم كرمه، من عليهم ويغدق واملرتددين، للزائرين بيته ويفتح العطار،
عاداتها فتتعرف األمراء قصور عىل أخته وترتدد والعشاء، للغداء ويدعوهم والدخان،

مرص. يف يشء كل عىل للوقوف يستطيع ما كل عمل وهكذا ودخائلها،
يف الرجل الصور: من يعنيه ما كل بيده فصور التصوير، فن يف ماهًرا كان وقد
الغناء، وآالت الزينة، وأدوات الذكر، وحفالت بقربته، والسقاء بيتها، يف واملرأة صالته،

.١٨٣٦ سنة نرشه الذي كتابه يف كلها أودعها صورة ١٣١ أتم أن إىل الحيل، وأنواع
العادات يف عمله حلقة تتم ألنها ذلك ولعل وليلة»، ليلة «ألف ترجمة عىل عكف كما
الذي وكتابه الوسطى، القرون يف اإلسالمية االجتماعية الحياة تمثل ليلة فألف واألخالق،

.١٨٣٨–١٨٤٠ سنة نرشه الحديثة، مرص يف االجتماعية الحياة يمثل أسلفنا
لعمل تصميًما «لني» عمل ثم «الدسوقي»، بصديقه يتعرف أن قبل «لني» هو هذا
مع القاموس ترجمة أساسه اإلنجليزية، باللغة العربية للغة معجًما يضع أن هو خطري،
صعب وهو جيًدا، فهًما املحيط القاموس يفهم أن يتطلب وهذا العروس، تاج رشحه
القاموس، من أمكن ما صحيحة نسخة يقتيض أيًضا وهو العربية، أهل عىل حتى الفهم
وما — حيوان أو نبات إىل وصل إذا ثم صحتها، من ليتثبت النسخ سائر عىل تراجع ثم
غامضة عبارة اعرتضته وإذا باإلنجليزية، مقابلها يعرف أن وجب — القاموس يف أكثرها
مرص يف إال ذلك يمكن وليس جبار، رجل إال يستطيعه ال شاق عمل وهكذا، غموضها حل
«لني». أمثال املصدورين تناسب جافته الجو حارة — أيًضا — وهي العربي، العلم بلد

الشيخ هو فكان معينًا، له ليتخري «فرسنل» صديقه إىل وبعث للسفر خطته وضع
أسلفنا. كما — الدسوقي

الشيخ ولكن سنة، ٤١ ذاك إذ عمره وكان ،١٨٤٢ سنة مرة لثالث مرص إىل حرض
الواسعة، املعارف ذات الشاسعة، البالد من الخمسني عقد يف علينا «وفد قال: الدسوقي
لكنة لسانه يف وليس الشيب، وخطه قد إنسان … الرائعة والتحف البارعة، والصنائع
أو عدناني كأنه العبارة، فصيح األمارة، عليه تلوح الهامة، كبري القامة، طويل عيب، وال
إملام». األدب بفنون وله الكالم، بفصيح إال يتكلم ال عثماني، زي ذو أنه إال قحطاني،

51



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

يف ثم السقايني «حارة يف يسكن فكان «البلدية» األحياء يف يسكن أن «لني» اعتاد
بغرضه، عرَّفه لقاء أول وعند بيته، يف يزوره أن الدسوقي الشيخ ودعا قواديس» حارة
ورتب عًرصا، يوم كل إليه يحرض أن إليه وطلب القاموس، يف العمل منهج عليه وعرض
هللا— بركة عىل — ورشًعا الدسوقي، الشيخ يؤمل كان ما فوق املال من مبلًغا شهر كل له

العمل. يف
القاموس، من خطيتان نسختان فعنده عمله، عىل بها يستعني مكتبة «لني» أعدَّ
أخرى، نسخ وبعض القاموس، رشح العروس تاج من ونسخة الصحاح، من ونسختان
ِسيَده، البن امُلْحَكم من وأجزاء املؤلف، بخط أنها الدسوقي يظن العرب، لسان من ونسخة

للسيوطي. واملزهر الشعراء، دواوين من وكثري
كل يقرأ ثم وحدودها، اللغة يتذوق حتى املزهر بمطالعة يبدأ أن «لني» واقرتح
منها صعب عما ويستفرس يفهمها القاموس رشح العروس تاج من كراسة نصف يوم
االتفاق. تم هذا وعىل صحتها، من يستوثق حتى اللغة كتب من عنده ما عىل ويراجعها

والرتبية املنشأ يف تباينا شيخان يجتمع كان القاهرة يف «لني» بيت يف حجرة يف
وشئونها الدنيا وعرف طراز، آخر عىل تربى إنجليزي هذا الحياة: إىل والنظر والعقلية،
ووصل وعلماءها، ساستها وخالط وبحرها، وبرها وغربها، رشقها البالد وجاب ودقائقها،
وهذا إليه، يصل أن عرش التاسع القرن يف أوربي مثقف يستطيع ما غاية إىل كله ذلك من
األفق، محدودة دنيا يف يعيش أن وظروفه ومنشئه تعلمه طبيعة قضت مرصي شيخ
القرون من ورثه بما وعاداته وتقاليده عيشته يف محتفًظا يزال ال املرصي الشعب وكان
وبني بينه والفواصل الحدود تتكرس ولم بعُد، غزته كما الغربية املدنية تغزه لم الوسطى،
أن قبل املعز، وقاهرة الرشيد، بغداد قبلتها تتخذ مرص وكانت بعد، تكرست كما الغرب
وأفانينه، بترصفاته الغربي يدهشه الرشقي فكان لندن، أو باريس قبلتها فتتخذ تتحول
متحف يعجبه وكما القديمة، العاديات تعجبه كما الرشقي منظر يعجبه الغربي وكان

اآلثار.
واللسان العلمي الغرض بينهما ألف ولكن و«لني»، «الدسوقي» التقى هذا عىل
ليدرسها وعقائَد، وعاداٍت أفكاٍر من الدسوقي عند ما كل يتعرف أن «لني» ورغبة العربي،
أداء عىل به ليستعني علم من عنده ما يعرف وأن ليعتقدها، ال حها وليرشِّ ليحياها، ال
وامتزجا تالمسا إذا والبارد الحار فاملاء فوارق من كان ومهما غايته، إىل والوصول غرضه
يعتاد «لني» فهذا برودته، من يشء عن والبارد حرارته، من يشء عن الحار ونزل تعادال

52



«لني» ومسرت الدسوقي الشيخ

وهذا إنجلرتا، إىل عودته بعد حتى حياته يف ذلك ويلتزم عمله، مبدأ يف هللا» «باسم يقول أن
«ُشبُك». شكل يف «البيبة» يدخن الدسوقي

صينية حرضت قليًال جلس فإذا «لني» بيت إىل يوم كل عرص الدسوقي يذهب كان
اثنان منهما لكل بالسكر، محالة وقهوة شايًا مملوءة كبار فناجني أربعة عليها الشاي
ويأكالن فيرشبان رغيف، منهما لكل مستطيالن ورغيفان معلقة، منهما لكل وملعقتان
شبك، منهما لكل ب املقصَّ بالحرير مكسوان ُشبُكان أُحرض ذلك تم فإذا ويتحدثان،
سطح عىل وضعت الكتاب، من نسخة منهما فلكل القراءة بدآ فإذا ويقرآن، فيدخنان
يأخذ ثم الشيخ، فينرصف الكراسة نصف يتم أن إىل ويتفهمان، ويراجعان يقرآن مائل،
هذا عىل ويستمران القراءة، مع الرتجمة فتسري اإلنجليزية، إىل فهم ما ترجمة يف «لني»
الشهر بيته يف يمكث قد عمله، يف جاد «لني» والشيخ يمالن، وال يكالن ال أعوام سبعة
نصف نحو إىل الفطور بعد الصباح يف يعمل مرة، فيها يخرج ال الثالثة أو الشهرين أو
وصعود ميش بني فيه يرتوض ساعة نصف ونحو األكل، أوقات إال فيها يسرتيح ال الليل،

الكتاب. أعشار تسعة أتم حتى وهبوطه، الدرج
من بينهما ما حديث لنتحدث رسمي، علمي عمل من بينهما ما حديث اآلن ولندع

التآلف. بينهما وتوثق الصداقة بينهما تأكدت لقد عواطف،
القليل ويدخر عياله، وقوت قوته ل يحصِّ ا كادٍّ عمره طول يظل الدسوقي الشيخ هذا
وهو وذريته، يؤويه بُيَيْتًا بها يشرتي أن فيعتزم كيًسا،1 عرش أربعة يدخره ما يبلغ حتى
هذا فرييه مناسب، منزل عن له يبحث أن ويويصالسمسار البيت، صندوق يف بها يحتفظ
عن يبحث وأنه اغتنى، الشيخ أن الحديث يشيع ما ورسعان كبريًا، فرياه وهذا قديًما، فرياه
البيت، أهل وغفلة الشيخ خروج فيرتبص اللص، أنف إىل الرائحة وتصعد يشرتيه، بيت
كف، عىل ا كفٍّ فيرضب املال، ضاع وقد الشيخ فيعود املال، ويختلس الصندوق إىل ويتسلل
ِصيبٌَة مُّ أََصابَتُْهم إِذَا ﴿الَِّذيَن العظيم العيل باهلل إال قوة وال حول ال فريدد: إيمانه ينفعه ثم
عليه فيقص مرتبًكا «لني» فرياه صديقه، إىل ويذهب َراِجُعوَن﴾ إَِليِْه َّا َوإِن هلِلِ َّا إِن َقالُوا
عما لعوضه مال له كان لو أن ويحلف بالشيخ، رحمة ويبكي «لني» عني فتدمع قصته،

الحال. يف فقده

جنيهات. خمسة الكيس 1
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إنجلرتا يف بنك يف مودع مال له فيكون املصيبة، هذه بمثل «لني» الشيخ يصاب كذلك
ما أخىش وكان الضنك، يف «لني» ويقع البنك فيفلس يلزمه، ما شهر كل منه يسحب
الدسوقي صديقه من كان فما يأجره، لم إذا عنه ويتخىل الدسوقي، عنه يصد أن يخشاه
يف يستمر أن يعاهده وأن — الخاطر هذا عنه يرصف أن إال — األمر بهذا علم وقد —
بيننا كانت التي العادة، عىل أوافيه زلت «وما الشيخ: قال اجتهاده، يف يزيد بل تدريسه
أهل من ناًسا له قيضهللا حتى اإلحسان، هذا عىل فشكرني كان، ما عىل زدت بل معتادة،
ما ثانيًا إيلَّ فأجرى يكفيه، ما منه يَِرُد ما البنك يف له فوضعوا معتربة، ثروة ذوي لوندرة،

األعوام. السبعة طوال والوفاء العطف يتبادالن الشيخان كان وهكذا يجريه»، كان
وابني وأخته رومية له زوجة من مكونة وهي أرسته يف يعيش «لني» الشيخ كان
مربقعتني، مؤتزرتني إال تخرجان فال املرصيات، لباس تلبسان وأخته زوجته وكانت أخته،
مرضت إذا كان هذا ومع وتودده، تردده كثرة مع وجًها لهما الدسوقي الشيخ ير فلم
من وأعطت ومرَّضت، فعالجت الدسوقي بيت إىل «لني» أخت ذهبت أوالده، أحد أو زوجه

الشيخ. ويشكره الشفاء، يتم حتى عرفت ما الدواء
عىل عاكف الشيخ هذا عجيبة: مدرسة فبيتها األرسة، هذه من الدسوقي ويعجب
لهما ويقرأ والفرنسية، التليانية اللغتني أمهما تعلمهما االبنان وهذان القاموس، ترجمة
معرفة يجيد سنة ١٥ وسنه وأصغرهما عقيل، البن النحو ألفية رشح النبيل، خالهما

الهريوغليفية.
هذا إىل العسل، من مذاًقا أحىل هو الذي الكسل، ذا يا «فانظر الشيخ: قول ويعجبني

الغريب». والجد العجيب، االستعداد
وكرامة بالجن يؤمن «لني» أن يعتقد فكان الدسوقي، الشيخ عىل الحيلة وانطلت
أن بخلده يدر ولم يسلم، ال كله ذلك بعد أنه ويعجب عيىس، ونبوة محمد، ونبوة األولياء،

وقتية. سياسة كان منه ذلك
«لبيب أنه «لني» يف الدسوقي فرأي اآلخر، يف أحدهما رأي تعرف أن أردت فإن
حسن يف يؤثر «ال الود»، خالص القلب، «رقيق مواس»، «كريم إنسانية»، غرية «ذو ماهر»،

الدين». اختالف للناس معاملته
الذي العمل يف العلمية ناحيته من الرضا كل يُرىض أنه الدسوقي يف «لني» ورأي
طماع الصدر، ضيق املزاج، «حاد أنه الخلقية الناحية من عليه يأخذ ولكنه معه، يعمله

بخيل».
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أنه أخىش ولكن فيه، عقيدته عن عربَّ أنه شك وال الذع، ونقد قاس رأي وهو
الكبرية، وأرسته الفقرية ونشأته وأحواله، ظروفه يقدر فلم عليه، الحكم يف يرحمه لم

الصغرية. وموارده

أن امللحة الدواعي فدعت حال، عىل شيئًا يُبِْق لم الذي الزمن تدخل سنني ميضسبع بعد
نارضة، الدهر من حقبة مًعا «وقضينا الشيخ: قال العمل، يتم وملا بالده إىل «لني» يعود

زاهرة». زاهية عيشة يف

أح��الم وك��أن��ه��م ف��ك��أن��ه��ا وأه��ل��ه��ا ال��س��ن��ون ت��ل��ك ان��ق��ض��ت ث��م

القاموس من ونسخة عظيمة سجادة الدسوقي الشيخ «لني» أهدى الرحيل وقبل
ابنا وأهداه بعينيه، الئقة «نظارة» لندن من له فأحرض وبعث نظره وقاس جيب، وساعة

اإلبرة». شغل عجميٍّا «خرًجا أخته
ويصحح األخرى، النسخ عىل يقابله العروس، تاج من الباقي العرش يتمم أن وكلفه
إنجلرتا يف إليه لريسله ليدر،2 مسرت إىل ويسلمه ذلك يفعل فكان غامضه ويفرس خطأه،

الكتاب. تم حتى
يف منه كان الذي الجد بمثل العمل عىل فعكف ١٨٤٩ سنة إنجلرتا إىل «لني» عاد
يف يعمل وظل ،١٨٦٣ سنة طبعه يف بدأ ثم أخرى، عاًما عرشين فيه أنفق حتى مرص،

.١٨٧٦ سنة السادس الجزء نصف إىل وصل أن إىل التجارب تصحيح
ثم يتم وجزء تصحح، وملزمة ، تحرضَّ ملزمة بني راتبة حياة يف نهار ليل يعمل
ثم املصلني، مع فيصيل الدين، يف يرصفه إذ األحد، يوم إال عمله عن ينقطع ال ينرش،
معنى مستخرًجا ولكن لغويٍّا، ناقًدا وال علميٍّا، ناقًدا ال املقدس الكتاب قراءة عىل يعكف
يف يصيل وكان املسلمني، مع املسجد يف مرص يف يصيل كان لقد روحيٍّا، ً مبدأ أو خلقيٍّا،

هلل. كله والدين املسيحيني، مع الكنائس يف إنجلرتا
لم شدة اشتد ثم به، يعبأ لم بربد أصيب ١٨٧٦ سنة أغسطس أيام من يوم ويف

انتظار. غري عىل شعلته انطفأت ثم تتوقع، تكن

للني. وصديًقا مرص يف إنجليزيٍّا قسيًسا كان ليدر 2
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أعوام. بستة الدسوقي صديقه يموت أن قبل عاًما وسبعني خمسة عن مات
أن يف السبب كانت اإلنجليزي و«لني» األزهري الدسوقي بني العالقة هذه ولعل
ممتعة طويلة قصة فكري» باشا هللا «عبد صديقه بمعونة مبارك» باشا «عيل يضع
بعُد. عنها أتحدث الحديثة، املرصية القصة تأريخهم يف — حق غري من — األدباء نسيها
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يضع أن مبارك باشا عيل إىل أوحت «لني» باألستاذ الدسوقي الشيخ عالقة أن يل يظهر
جهلوها، أو فأهملوها القصة، تاريخ عند العربي األدب مؤرخو ظلمها ممتعة طويلة قصة
حيث من قيمة قصة الحديث، العهد يف أُلِّفت ة قيمِّ مرصية قصة أول أنها أعتقد أني مع
أربعة يف صفحة وخمسمائة ألف نحو يف تقع طويلة وهي لغتها، حيث ومن موضوعها

تتم. ولم أجزاء،
«وزير اليوم تعبرينا حد عىل أو املعارف»، «ناظر تأليفها وقت مبارك باشا عيل كان
القصة، هذه يف ليعمل مرص يف العلم ورجال املدرسني من كبريًا جمًعا فحشد املعارف»
الحديدية كالسكك الحديثة، املدنية مظاهر أهم يحرصوا أن هي محكمة، خطة لها ووضع
غري إىل اإلضاءة ووسائل املعامالت وأوراق والبنوك والبورصة والتياترو واملالحة والربيد
وصل ما وآخر املثقف، اإلنسان يعلمها أن يجب التي املعلومات أهم يحرصوا أن ثم ذلك،
القز ودود الخشب كدود الحيوان، وعجائب والرباكني، وعجائبه كالبحر فيها العلم إليه
وأشهر األرض، وطبقات والزراعة، والفالحة الكريمة، واألحجار والذهب البحر، وكلب
واملوضوعات والكؤول، واألرشبة والعنب واللبن كالقطن منها يستخرج وما النباتات
يف املرصيني وعادات ومجتمعاتهم، وملبسهم مأكلهم يف األوربيني كعادات االجتماعية
واألزالم، واألنصاب وامليرس اإلسالم، يف والخلف كالسلف أدبية موضوعات ثم ذلك،
ذلك، غري إىل واملواسم، واألعياد واملوالد والحشيش، القهوة وتاريخ املعلقات، ومعنى

فيه. له يكتب أن موضوع يف إخصائي كل وكلف
باشا هللا عبد إىل وعهد كلها، املوضوعات هذه فيها وأدخل القصة، فكرة ووضع
مبانيها»، ويشذب معانيها «ويهذب لغتها، عىل يرشف أن املعارف، يف وكيله فكري،
الفوائد غرر من شتى جمل عىل اشتمل جامًعا، كتابًا «فجاء الكتاب، أكثر يف ذلك ففعل
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الصناعية، والفنون الرشعية، العلوم يف والفرنجية، العربية الكتب من كثري يف املتفرقة
فيه اإلنسان نوع تقلب وما والبحر، الرب وعجائب املخلوقات، وغرائب الخليقة، وأرسار
من عليه طرأ وما الحارض، الوقت يف عليه هو وما الغابر، الزمن يف واألدوار األطوار من
املقابلة من االستكثار مع … وعناء وبؤس وهناء، وراحة وتكدر، وصفاء وتقهقر، تقدم

املتباينة». واألنحاء املتفاوتة، األوقات يف وعاداته أحواله بني واملقارنة
وأن قليًال، إال الوسطى القرون من ورثت ما عند مدنيتها يف واقفة مرص أن رأى
ما كل عىل أهلها يقف أن ملرص الخري وأن الحياة، مرافِق جميع يف بمراحَل سبقتها أوربا
ما نظامهم عىل منها ويدخلوا لهم، يصلح ما منها ليتخريوا أوربا؛ يف املدنية إليه وصلت

شئونهم. يرقي
االضطهاد من ألنواع معرض والناقد يباح، وال يستساغ ال مرص يف النقد أن ورأى

والعذاب.
وأن املالل، من وأبعد النشاط، إىل وأدعى وأمتع، ألذ بالقصص التعليم أن ورأى
مألوف فيها فالنقد الرصيح، الناقد من حرية أوسع القصة يف االجتماعية للشئون الناقد
وضع كله لهذا الرصيح، الناقد له يتعرض ملا يتعرضصاحبه وال غريه لسان عىل يجري

القصة. هذه
يف كتاب معلم أبوه كان الدين، علم الشيخ اسمه األزهر من شيخ القصة بطل
القراءة ومبادئ للقرآن حفظ من الكتاب، يف يعلم ما ابنه علم الريف، قرى من قرية
الرشيف، األزهر إىل ويرسله هللا يستخري جعله ما النجابة من فيه رأى ثم والكتابة،
يقضون بلده أهل من قوم مع مركب يف الدين علم ويسافر وبالزاد، بالنصائح فيزوده
مرص يف له صديق إىل والده من بخطاب ويذهب القاهرة، إىل يصلوا حتى األيام فيه
طلب يف ويجد بأمره، ليعنوا األزهر بمشايخ يعرفه أن منه ويطلب بابنه، فيه يوصيه
قسم بما يرىض ولكنه ضنًكا، عيشة الختمات يف السهر وعىل الجراية عىل ويعيش العلم،
الجهالء يغتني وكيف والفقر، الغنى توزيع عىل االعرتاض يف الخاطر له ويخطر هللا،
يفعل، عما يسأل ال الذي هللا مشيئة ألنها رسيًعا، الخاطر هذا فيطرد العلماء، ويفتقر

األفهام. عن تدق قد بحكمة األمور يُجري والذي
هللا فيستخري يتزوج، أن ويريد للتدريس، ويجلس دراسته، الدين علم الشيخ ويتم
أجابت، ما الغنية طلب ولو الفقرية، عىل االستخارة فتخرج فقرية، أو غنية يتزوج أن يف
من قريبًا تصل حتى تعليمها يف ويجد فيعلمها جاهلة، فقرية دينة عاقلة فتاة فيتزوج
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ولكن الزوجة، وتألم الزوج فيألم عليهم الفقر ويلح بأوالد، منها ويرزق علمه، يف درجته
فتداري، بكائها سبب عن فيسألها تبكي، زوجته فيجد الشيخ يدخل ثم أمله، يكتم كليهما
فيذهب الفقر، سبب يف الحديث ويتدرج الحال، وسوء الفقر أنه فتفصح عليها، فيلح
السبل يسلك لم وأنه الطبيعي، القانون أنه إىل هي وتذهب والقدر، القضاء أنه إىل هو
إىل أدى ولو ماًال، يكسبه ما عمًال يعمل أن بد فال غنيٍّا، ليكون املال لتحصيل الطبيعية

األعمال. من ذلك نحو أو القرية، أوالد تعليم يف أبيه محل ليحل بلده إىل يذهب أن
الريف إىل السفر يف مفكًرا الجدال هذا من الصدر ضيق بيته من الشيخ ويخرج
املشتغلني من القاهرة إىل إنجليزي يحرضرجل إذ األزمة، تنفرج ثم زوجته، نصحت كما
يوصون والكرباء األمراء من رسائل ومعه األزهر الجامع شيخ ويلقى العربية، باللغة
نسخة عنده أن الشيخ عىل اإلنجليزي ويقص به، والعناية له بالرعاية الجامع شيخ فيها
إىل حرض وأنه الكتاب، فائدة لعظم وطبعها، نرشها يريد منظور البن العرب لسان من
يف املتبحرين العلماء أفاضل من أستاذ عىل الشيخ يدله أن يريد وأنه لتصحيحها، مرص
أن مستعد وأنه العربية، العلوم بعض عليه وليقرأ عمله، عىل ليعينه الكتب، تصحيح
اإلنجليزي بالد إىل معه يسافر أن الحال اقتىض وإذا يرضيه، مرتبًا ذلك نظري يف يعطيه
فاجتمع العلماء، من جماعة الجامع شيخ له فسمى مرتبه، له وضاعف معه، استصحبه
ومنهم سنه، لكرب اعتذر من فمنهم أمره، عليهم وعرض عندهم، ما وعرف وحادثهم، بهم
اإلنجليزي به وأعجب الفكرة وأعجبته قبل الذي ولكن الدين، يف يجوز ال ذلك أن رأى من
إليه وطلبت القبول عىل فشجعته امرأته وشاور بيته إىل وعاد الدين، علم الشيخ هو كان

للسفر. الشيخ وتأهب االتفاق وتم الدين» «برهان أوالده أكرب معه يصحب أن
متمسك مسلم طيب شيخ فهو طريفة، صورة الدين علم الشيخ القصة صورت
واسع وهو الدين، بحكم إال عمل عن يصدر ال والقدر، بالقضاء اإليمان أتم مؤمن بدينه،
يشء وال وبيته، األزهر بني والطريق وبيته، كتبه هي دنياه ولكن الكتب، يف بما العلم
الحارة يف رقمه تحدد لوحة بيته وعىل حياته، يف واحدة مرة القطار يركب لم ذلك، غري
يف أفاض حادثة يف الحكم عن سألته إن ولكن ويعرفها، إليها يلتفت بأن مرة يعن لم
يف تدفق الشعر من بيت معنى عن سألته وإن حكمها، عىل تدل التي واألحاديث اآليات
مزية فللشيخ هذا ومع فيه، قيلت التي واألقوال به، يتصل وما ومعناه مفرداته رشح

ُح. يُْرشَ ملا مدرك يجهل، ملا سئول وأنه لالستفادة، محب وأنه ذكي أنه هو كبرية،
وشئونها بالدنيا خبري إنجليزي مع إنجلرتا إىل سيسافر الوضع هذا عىل الشيخ هذا
والفوارق شئونهما ودرس والغرب، الرشق عرف أقىصحد، إىل االطالع واسع الخربة، كل
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الشيخ يريح أن عليه دينًا يرى واالستفادة، اإلفادة إىل ميال العرشة لطيف وهو بينهما،
تستطاع. غاية أبعد إىل مداركه ويوسع ويفيده،

جرس ويدق واإلنجليزي، الدين برهان وابنه هو يسافر الدين علم الشيخ هذا
يرى ثم خوًفا، الشيخ قلب فيتحرك القطار ويتحرك هذا؟ ما الشيخ: فيسأل القطار
للكتب، السجل طي األرض تطوى كيف يعجب ثم هلل، أمره ويسلم فيهدأ هادئني الناس
تَُمرُّ َوِهَي َجاِمَدًة تَْحَسبَُها اْلِجبَاَل ﴿َوتََرى تعاىل: هللا قال كما عليها وما العربات وتسري
رشًحا له فيرشحه يسري، وكيف القطار عن اإلنجليزي الشيخ ويسأل َحاِب﴾، السَّ َمرَّ
تمت، وكيف أنشئت، وكيف الحديدية، السكك وتاريخ وبخار، وحرارة ضغط من مفصًال
يف أثرت وكيف بها، تأتي التي واألرباح فيها، املسافرين عدد ومتوسط عليها، أنفق وماذا
العامة بعض يقوله كان مما ويعجب الرشح، هذا من الشيخ فيعجب والتجارة، الزراعة
العزائم بواسطة لها مسخرين والشياطني الجن من جماعة بقوة تسري إنما أنها مرص يف

والطالسم. والسحر
الشيخ اإلنجليزي فسأل طنطا، وصل قد القطار كان حتى كالمه اإلنجليزي أتم وما
اإلنجليزي: فقال مولده، ويف ذلك يف الشيخ فأفاض وتاريخه، البدوي أحمد السيد عن
ويؤخذ تاريخه، يف هريودت ذلك يف تكلم وقد املرصيني، قدماء إىل ترجع املوالد هذه إن
عنه ينوب من أو امللك فيها يحرض وكان وسياسية، دينية مواسم كانت أنها وصفها من
واليونان اليونان، عن الرومان أخذها الرومانية باألسواق أشبه كانت وأنها عائلته، من
التي املوالد هذه فلعل الزراعة، بأوقات مرتبطة كانت املواسم هذه وجميع املرصيني، عن

تلك. من أثر عندكم
إىل عهدها أول من مرص يف تاريخها فيذكر الحديدية، السكك إىل الحديث ويعود
أثناء يف وردت كلمات عن الشيخ يسأل اإلنجليزي بأن الحديث وينتهي الحديث، يوم
يف الشيخ فيفيض عربية، هي هل والعربة، والقدر كالدست الحديدية، السكك عن كالمه
ويتجادالن االستطراد، له شاء ما ويستطرد العرب، كالم من بالشواهد ويأتي اإليضاح،

مؤنثة. أو مذكرة الِقْدر أن يف
هذه من الشيخ فعجب ساعة، ونصف ساعات أربع يف اإلسكندرية إىل ووصلوا
يبدي الشيخ كان وفيما أيام، أربعة من أكثر يف تقطع املسافة هذه كانت فقد الرسعة،
إن أضحك؟ ِلَم أتدري وقال: وضحك، ففتحها اإلنجليزي، إىل ورقة ساع سلم العجب هذا
والدي أرسله وقد ميل، آالف ثالثة وبينها وبيننا بلندن، والدي من تلغراف الورقة هذه

الوابور. رسعة التلغراف رسعة فأنسته — ساعتني منذ
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أحبابه، أحد أو لإلنجليزي كبري بيت أنها الشيخ فظنها «اللوكاندة» إىل توجهوا
أن بد ال ابنه: وقال ورسره، فرشه وكثرة نظافته من وعجب قط، هذا مثل ير لم ألنه
وعجب الحال، بهذه منزل له يكون حتى عظيمة، وثروة كبري مال ذا صاحبنا يكون
رجل فيحرض فرين عليه يضغط الغرفة سقف من نازل خيط رأى: ما كل من الشيخ
اإلنجليزي أفهمه حتى كله ذلك رس يفهم فلم وداخلون! خارجون وقوم يريد! عما يسأله
أو الخان عن يعرفه كان ملا مكربة صورة أنها الشيخ ففهم «اللوكاندة» معنى ما
«الوكالة» يصف والشيخ إليه، وصلت وما «اللوكاندات» يصف واإلنكليزي «الوكالة»،

أشعار. من فيها قيل وما وبراغيثها، وبقها وقذارتها، وترابها
والفتيات، النساء وحولهم الطعام، مائدة عىل واإلنكليزي وابنه الشيخ ويجلس
وبعد العربية، اللغة تعرف املثال نادرة الجمال بديعة طليانية شابة الشيخ وبجانب
والعادات الرشقية واملرأة الغربية املرأة عن والشيخ اإلنجليزي بني الحديث يدور الفراغ
الشاعر: قول وينشد الرشق، عادات استحسان عىل الشيخ فيرص أحسن، وأيها والتقاليد

أم��ي��ن ال��ن��س��اء ع��ل��ى ال��رج��ال ف��ي م��ا أًخ��ا ول��و ال��ن��س��اء ع��ل��ى ت��أم��ن��ن ال
س��ي��خ��ون ب��ن��ظ��رة أنَّ ب��د ال ج��ه��ده ت��ح��ف��ظ ول��و األم��ي��ن إن

الرشق يف املرأة يمنع لم الحجاب وأن الغرب، عادات استحسان عىل اإلنكليزي ويرص
كان كالذي املختلفتني، العقليتني يمثل لطيف حوار بينهما ويدور شاءت، إن العبث من

بعد. وخصومه أمني قاسم بني
بالربيد، يرسل خطابًا لها يكتب أن اإلنكليزي إليه فيطلب زوجته إىل الشيخ ويحن
ويصف اآلن، إليه وصل ما اإلنكليزي ويصف وحديثًا، قديًما الربيد حول الحديث فيدور
فريسل املركب يف بلده إىل يسافر من ليجد يومني أو يوًما ينتظر إذ يفعله، كان ما الشيخ
يجد فال يسافر من عىل ليعثر (النيل) البحر ساحل إىل توجه وربما الخطاب، معه
أتى إن شهر، بعد إال رده يأتي فال الخطاب ووصل املوىل سهل وإذا بخطابه، فريجع
ومن املكنونة، والدرة املصونة السيدة «إىل بقوله: لزوجته اللطيف خطابه الشيخ ويفتتح
إن وزوجتنا العينني، قرة ورسمها، طبعها لطف خيايل عن يغرب وال باسمها، أرصح ال

الدارين». يف هللا شاء
وفعل مخلوقاته، وأنواع وعجائبه، البحر للشيخ اإلنكليزي فيصف البحر ويركبون
وينظرون يلغطون وهم الركاب فيجدون صقلية، جزيرة من بالقرب ويمرون باملاء، الهواء
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وأسبابها الرباكني له ويصف الربكان، إنه اإلنكليزي فيجيب الشيخ، فيسأل بالنظارات،
وأفعالها.

ان، ويجدَّ اإلنكليزية، اللغة الدين برهان وابنه الدين علم الشيخ يتعلم املركب وعىل
أن يف والجهد للركاب ومخالطته حركته لكثرة التعلم، يف الكبري أباه يسبق والصغري

تعلم. بما يكلمهم

الليلة يذهبوا أن الشيخ عىل اإلنكليزي ويعرض ويسرتيحون، مارسيليا يف ينزلون هم ها
التياترو؟ هو ما يسأل: ولكنه يذهب، أن البنه ويسمح الشيخ فيعتذر التياترو، إىل
هذا إن الشيخ: فيقول وأنواعه، وغرضه تاريخه من وافيًا رشًحا اإلنكليزي له فيرشحه
أموًرا أو حارضة أحواًال يقلدون فهم رابية» «أوالد بالدنا يف يسمى مما راق نوع إال
يف فيربزونها الغابر، أو الحارض الزمن يف حصلت سيئة حادثة يقبحون فهم ماضية،
البذيئة واأللفاظ والعيب السخف إىل ذلك يف يخرجون ما وكثريًا والسخرية، الهزل قوالب
خلق من األول وأن والتياترو، رابية» «أوالد بني اإلنكليزي فيقارن الذوق، يأباها التي

الفن. ورجال األدباء نتاج فمن التياترو أما الجهالء، العوام
بعمامته التياترو إىل يذهب الدين فربهان الرشقي، بزيهما وابنه الشيخ واحتفظ
بها ينظر نظارة اإلنكليزي ويعطيه األنظار، فيسرتعي جميًال وكان وقفطانه، وجبته

والده. نصائح بفضل طويًال يلبث لم حب يف ويقع يستجمل، من إىل ويوجهها
وحدث فيها، يشء وكل الواسعة النظيفة وقهواتها مناظرها مرسيليا: واستعرضوا
وأحب وأحبه الدين برهان به اتصل يعقوب اسمه إنجليزي رجل املركب عىل كان أن
ورأى األقطار، وجاب البحار وركب حياته، يف غامر ممن هذا يعقوب وكان حديثه،
يرجو أن أباه وسأل بأحاديثه الدين برهان فاستهوى الكثري، اليشء الدنيا عجائب من
ذلك فتم لالستطالع، حبه يشبع منه مقربة عىل يكون حتى له خادًما ليتخذه اإلنكليزي،
والذهب والغرق والنوء البحر كلب عن بحديثه يمتعهم األرسة، أفراد أحد يعقوب وأصبح

إلخ. والقردة، والنمور والسباع واستخراجه
وما وغرائبه العالم بعجائب التحدث مهمة ليؤدي القصة يف يعقوب دخل وهكذا

رحالته. يف شاهده
أنه فعرف حاله، فاستخربه العربية، يتكلم هرًما رجًال مرسيليا يف الشيخ ولقي
منهم كثري وكان مرص، يف نابليون بجيش التحقوا الذين املرصيني من كان وأنه مرصي

62



الدين َعَلم قصة

بعض مرصخرج من الفرنسيون خرج فلما املماليك، وبعض الشام ونصارى القبط من
بالقتل، الفرنسيني زمرة يف دخل من كل يتوعدون كانوا مرص أهل ألن معهم، املرصيني
قال: نابليون، جيش يف يحارب بعضهم وذهب بعضهم بقي مرسيليا إىل وصلوا فلما
األخرية نابليون حكومة انقضت ملا ولكن األعمال، أزاول مرسيليا يف بقي ممن وكنت
وكانوا — وغريهم مماليك من املرصيني عىل مرسيليا أهل قام يوم مائة بحكومة املعروفة
أني ولوال شنيًعا، قتًال وشوارعها مرسيليا حارات وسط يف فقتلوهم — أربعمائة نحو
مع قتلوا جميًعا عيايل وجدت عدت وملا قتل، فيمن لقتلت الوقت ذلك يف غائبًا كنت

والدتهم.
هذه له وفرس وأكرمه، منزله إىل الدين علم شيخنا املرصي الشيخ هذا دعا وقد

تفصيًال. وأسبابها األحداث

طويًال حديثًا يحدثه اإلنجليزي هو وها باريس، إىل ركبوا مرسيليا يف قضوها أيام بعد
من التوايل عىل ملوكها عليها أدخله وما وموقعها، وتطورها وتاريخها باريس عن ممتًعا

ذلك. غري إىل تحسني
من رأى بما فيخربه والده إىل ويعود «البالو»، إىل يعقوب مع الدين برهان ويذهب
والولس، والكانكان كالبولكا الرقص من أنواًعا النساء مع الرجال يرقص وكيف الرقص،
يوشك الحمى حول حام «من أن علمت أما له: ويقول ابنه عىل ويغضب الشيخ فيحوقل
الدم؟» مجرى آدم ابن من يجري الشيطان «إن ملسو هيلع هللا ىلص: قوله سمعت أما فيه؟» يقع أن

البلد. يف يشء كل يعرفه أن أراد إنما بأنه يعقوب ويعتذر إليه، فيعتذر
أبدانهم، وسالمة األطفال نظافة فيالحظ باريس، شوارع يف يميش الشيخ وكان
الوخيمة وأحوالهم القاهرة أطفال عىل فيتحرس ألمهاتهم، وامتثالهم صورهم وحسن
باريس متاحف ويزور وعنادهم، بكائهم وكثرة مالبسهم، ودناسة الذميمة، وطباعهم
مرص، يف نظريه يذكر باريس يف حسن كل وعند فيها، ما أهم عىل ويقف وحدائقها،
اإلصالح يف رأيه يبني أن اإلنكليزي وينصحه باريس، رقي القاهرة رقيت لو أن ويتمنى
يف والزراعة بالفالحة مثًال األصل هذا استخدام يف له ويرضب والتعداد، اإلحصاء عىل
يصورون جماعة للشيخ اإلنكليزي ويهيئ باألرقام، مستشهًدا وإنجلرتا وفرنسا مرص
فيستعيذ شناعة، يف الشيخ عىل إلحاده يعرض ملحد من الفرنسيني، من مختلفة نزعات
العربية اللغة من الكثري يعرف مسترشق ومن األقوال، هذه مثل سماع من باهلل الشيخ

ذلك. أمثال إىل ويبش، الشيخ له فيهش وآدابها،
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ممتعة سهرة ويقضون وسيدات، رجال من لطيفة حفلة الدين برهان ويحرض
من املجهول استخراج يف واملهارة واملعميات، واألحاجي العقلية الفكاهات من أنواع يف
بذلك، بأس ال الشيخ: فيقول ذلك، بكل والده ويحدث ذلك، غري إىل «الكتشينة» أوراق
واألحاجي، كالفوازير اليشء مرصبعض يف وعندنا واملدارك، العقل توسيع عىل إعانة إنها

ذلك. ونحو
محارضة إللقاء فيدعونه الشيخ بحضور باريس يف العربية للغة الدارسون ويعلم
شعره من ويذكر القيس، امرئ ديوان يف محارضة فيلقي الرشقية، الدراسات جمعية يف
معان من فيه ورد فيما مفرد كل عند ويستطرد مفرداتها، رشح يف يفيض أبيات بعض
وهذا املعلقات، عن يسأله هذا حوله، املحارضة بعد السامعون ويتحلق واستعماالت،

وهكذا. العرب لهجات عن يسأله
اإلنجليزي وكان الرواية، الشيخ ورأى الدعوة، فلبى تياترو، إىل الشيخ دعي وأخريًا

ذلك. إىل وما الرواية، وموضوع ومغزاها ألعاب من يدور ما له يرشح
«البورصة» إىل ويوًما الكتب، من فيها بما وأعجب األهلية املكتبة إىل يوًما وذهب
هذا يف األمم وتاريخ والفوائد املالية واألوراق والبنوك فيها، املعامالت كيفية له ورشح
وقارن العجب، أشد ذلك من الشيخ فعجب املالية، املعامالت أصول له رشحت كما الباب،
عليهم ويتوارد واملرابون، الصيارفة يكثر إذ بمرص، اليهود حارة يف يحدث وما هذا بني
أو برهن إال يقرضون وال الربا، فيثقلون االحتياج، فرصة فينتهزون األرياف من الناس
تتدخل ال والحكومة الفاقة، وتلحقهم رهنوه ما بيع إىل غالبًا الناس أمر فيئول ضمانة،
من البورصة يف سمعا ما كثرة من وابنه الشيخ ويعجب ا، حدٍّ للفوائد تجعل وال األمر يف
كرسى. وخزائن قارون خزائن لها فتحت قد أوربا كأن الجنيهات، من املؤلفة اآلالف

وأهم ومتاحفها وحدائقها مظاهرها فيها يتعرف باريس يف أياًما الشيخ ويقيض
مع األشياء إىل نظراته يف عرصيٍّا شيًخا ويصبح وتجربة، خربة عقله فيمتلئ فيها، ما
الطماعني، كفر أو الزغاري كفر يف يسكن كان الذي الشيخ وإذا وقوميته، بدينه االحتفاظ
إىل وجمع الناس، أحوال وخرب الدنيا، عرف وقد فرساي، ويف لكسمربج حدائق يف يخطر

صادًقا. بالعالم وعلًما واسعة، تجارب األثري علمه
يتممون فال باريس، عند األحداث وتقف فجأة القصة تنقطع — األسف مع — وهنا
كنت وقد تتم، لم القصة أن عىل يدل مما مرص، إىل يعودون وال إنجلرتا، إىل رحلتهم
علم بالشيخ ويرجع املرحلة، هذه يتم أن مرة هم رأفت بك إسماعيل املرحوم أن سمعت
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وابنه الشيخ فبقي ذلك ينفذ لم ولكنه آخر، طريق مرصمن إىل الدين برهان وابنه الدين
اآلن. إىل العودة ينتظران

هجرية، ١٢٩٦ سنة حول ألفت وقد الدين، علم لقصة ا جدٍّ موجز وصف هذا
أربعة نحو اآلن لها فيكون ١٢٩٩ه/١٨٨٢م سنة املحروسة جريدة مطبعة يف وطبعت

عاًما. وستني
يف األمر ألويل الذع خفي ونقد املرصية، االجتماعية الحياة إىل صائبة نظرات وفيها
وأهم وأصولها الغربية املدنية عىل يُلقى قوي ضوء وفيها الرعية، شئون وإهمالهم مرص،
العالم عن كثرية معلومات بث وفيها منها، لالقتباس مبارشة غري دعوة وفيها مظاهرها،

حلوة. وفكاهة شائق أسلوب يف وإنسانه، وحيوانه ونباته جماده يف
روابط من قلل ما واملعارف العلوم من فيها وكدس املعلومات من أكثر أنه ولوال
يقلل املوضوع يف كامًال بحثًا ولينقل بعلمه، ليديل الحوادث خلق أحيانًا وتكلف القصة،
كأن محكًما، حبًكا شخصياته يحبك لم أنه ولوال للقصص، تتبعه يف القارئ لذة من
حدود يف إال الدنيا شئون من شيئًا يعرف ال ويصوره الدين، علم الشيخ شخصية ينىس
وخالعته رابية بابن معرفته إليه فينسب فرنسا يف وهو ذلك ينىس ثم ومسجده، منزله
لوال — هنات من ذلك ونحو بالتفصيل املالية ومعاملتها اليهود بحارة ومعرفته ومجونه،
لقيمتها حافظة تزال ال فهي هذا ومع وفنٍّا، موضوًعا املرصي القصص خري لعدت ذلك

ضخم. مجهود من فيها بذل بما ناطقة الكبرية
هذه تأليف عىل الباعث أن — رأيت ما بعد الكريم القارئ أيها — معي ألست
إهمالها يف حق عىل يكونوا لم األدب مؤرخي وأن و«لني» الدسوقي قصة هي القصة

بها؟ التنويه وعدم
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ويتجه نهايتها، إىل يسعى مرسومة خطة له وهل إليها؟ للوصول يجد غاية للعالم هل
العوائق؟ عاقته مهما دائًما نحوها

وحديثًا. قديًما املفكرين ذهن يف وتدور دارت، أسئلة
قصيدته حريته يف وقال الجواب، يستطع ولم األمر، يف فحار البغدادي الشبل ابن أما

الرائعة:

اض��ط��رار أم ال��م��س��ي��ر ذا أق��ص��ٌد ال��ُم��دار ال��ف��ل��ك أي��ه��ا ب��رب��ك
ان��ب��ه��ار م��ن��ك أف��ه��ام��ن��ا ف��ف��ي ش��يء؟ أي ف��ي ل��ن��ا ق��ل م��داُرك

وامتعاًضا. وشكٍّا وارتباًكا، حرية املفعمة القصيدة هذه آخر إىل
فقال: املعري، العالء أبو كذلك حريته وحار

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

وقال:

وأْح��ِدَس��ا أَُظ��نَّ أن اج��ت��ه��ادي أق��ص��ى وإن��م��ا ي��ق��ي��ن ف��ال ال��ي��ق��ي��ن أم��ا

قال! ما أكثر وما الحرية، يف قال ما آخر إىل
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تساءلوا أنهم فنرى املتعمقني، الفالسفة آراء يف ولننظر املتفلسفني الشعراء ولندع
العالم بأن فآمن أرسطو فأما متناقصة، إجابات عنها وأجابوا األسئلة، هذه قديم من
يف كالعدم أو ضعيًفا ظهر العقل هذا العقل، تحقيق هي الغاية وأن غاية، إىل يسري
وهذا اإلنسان، يف الحيوان من أرقى وظهر الحيوان، يف ذلك من أرقى وظهر النبات،
الزمان تقدم وكلما فشيئًا، شيئًا نما ثم البدائي، اإلنسان يف كبريًا شأنه يكن لم العقل
العقل إىل متجًها ويرقى يرقى وسيظل العقل، إىل اإلنسان واحتكم العقل، سلطان ظهر
عد وإنما نحوها، دائًما ويتجه إليها، دائًما سيسري ولكنه الغاية، هذه يبلغ ولن الكامل،
يسري والعالم أعقل، ألنها أمة، من أرقى أمة وعدت أعقل، ألنه الحيوان، من أرقى اإلنسان

عوائَق. من يعوقه ما رغم العقل تحقيق إىل دائًما
تارة يسري وأنه أخرق، مخلوًقا إال ليس العالم أن فرأوا أرسطو، برأي آخرون وكفر
يرمي هدف له وليس اليسار، إىل وتارة اليمني، إىل وتارة الخلف، إىل وتارة األمام إىل
أعماله، تعلل ال مجنون وهو الهوى، له شاء وكما املصادفة، شاءت كما يسري هو بل إليه،
عجزته، مالجئ يف وانظره حروبه، يف — يزعمون كما — العالم سيد اإلنسان إىل انظر
ما وانظر مجرميه، وسجون مرضاه، ومستشفى بؤسائه، وبؤس فقرائه، فقر يف وانظره
قد فيه التي السعادة وحتى الحوادِث، وفظائِع الكوارث، من لحظة كل العالم يف يحدث
الرواية تنتهي كما باملوت تنتهي مهازل الناس وحياة بالعقل، وهربت بالجهل، ربطت
أن الصحيح وإنما كان»، مما أبدع اإلمكان يف «ليس أن صحيًحا فليس الستار، بإسدال
يحمل مجنونًا أو خزف، مستودع يف ثوًرا أطلقت ولو كان، مما أسوأ اإلمكان يف ليس

العالم. يصنع ما صنعا ما نسيج، مخزن يف مشعًال

ع��ن��ان��ا م��ا أم��ره م��ن وع��ن��اه��م ال��زم��ان��ا ذا ق��ب��ل��ن��ا ال��ن��اس ص��ح��ب
أح��ي��ان��ا ب��ع��ض��ه��م س��ر وإن ـ��ه م��ن��ـ ك��ل��ه��م ب��غ��ص��ة وت��ول��وا

وغري متمدنة أمة نسميه ما بني الفرق وليس خداًعا، إال التقدم مظاهر وليست
الناس من جيل كل وسيرتك زينتها، يف واملرأة طبيعتها يف املرأة بني كالفرق إال متمدنة
ظاهًرا طالءً إال والبداوة الحضارة وليست وشقائها، وبؤسها برشورها دخلوها كما الدنيا

متشابهة. لغرائز
هو واحًدا لونًا إال العالم يف يروا فلم اللون، بعمى أصيبوا قد املتشائمني هؤالء ولكن
ولم الظالم، وحلكة الغراب، وسواد البوم، نعيق إال ألدبهم مادة يروا ولم السواد، لون
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الحياة يف ينظروا ولم املحزن، إال النغمات من يسمعوا ولم املآيس، إال الحياة يف يقوموا
الكلية. النظريات ال الجزئية، باألحداث وشغفوا عمقها، إىل ال سطحها، إىل إال

روًحا له وأن لغاية، سائر أنه عىل تدل واتجاهاته العالم لحركات شاملة نظرة إن
غايته، لبلوغ واستمرار وجد دأب يف يعمل وأنه للفرد، ما بها يقاس ال وعقًال وإرادة
إليها يدعو شعورية وأعمال الباطن، العقل إليها يدعو شعورية ال أعمال له كالفرد وأنه
وأعمال ظاهرة أعمال وله تأملية، وأعمال والغريزة، الفطرة إليها تدعو أعمال وله الفكر،
تتخلف قد واستمرار، ثبات يف اإلمام إىل يسري والعالم الغرض، إىل تقرب وكلها خفية،
تخلف بما يعبأ ال ُقُدًما، يسري جملته يف ولكنه خالياه، بعض تتعطل وقد أجزائه، بعض
وال آالته، بعض يف عطل وال جنوده، بعض موت يعوقه ال الظافر كالجيش جزئياته، من
تاريخ كان هكذا ذلك، كل من الرغم عىل غايته بالغ هو بل اإلعياء، يصيبه من تخلف
مجدها منها يتسلم حتى تموت ال ولكن تموت، ثم تتخلف ثم أمة ترقى فقد اإلنسانية،
إىل تدفع التي العامة العالم روح ويحققون جديدة، خطوة بالعالم يخطون آخرون قوم
أقوياء، وأبطال قوية، أخالق من دائًما لذلك الوسائل تُعد والتي األمام، إال تريد وال األمام
يف األمام إىل للتقدم مراحل إال ليس اآلن إىل مبدئها من اإلنسانية وتاريخ أفذاذ، ونوابغ
إال هذا إدراك من الناس يمنع وال وتفكري، وحرية شعور من املختلفة الحياة نواحي
من العالم إىل نظروا إن أما بعينه، قطر أو بعينها كأمة العالم جزئيات عىل نظرهم قرص
شيدت شامخ بناء فالعالم مظاهرها، بأجىل التقدم عالئم تتجىل فهناك وحدة، هو حيث
محكمة رواية أو األزمان، تعاقب عىل أبياتها نظمت واحدة قصيدة أو أجيال، يف طبقاته
األمام إىل سائر هو خاتمتها، توضع ولم فصولها، تتم لم ثم فصًال، منها جيل كل يؤلف
علمه ويف روحه، عىل الدال دينه ويف شعوره، عىل الدال فنه يف مظاهره، من مظهر كل يف

عقله. عىل الدال
هي هذه النوع، وتحسني النوع، وحفظ الذات، حفظ قواعد: ثالث عىل العالم بُنِي
وكل لها، نهاية ال التي ترصفاته كل يف املختلفة لعباته العالم بها يلعب التي الثالث األوراق
الذاتي وجوده تحقيق إىل يسعى اإلنسان أنواع أرقى إىل الدنيئة الحرشة من العالم يف يشء
الطبيعة اتخذت وقد غايته، لتحقيق يتسامى جملته يف كله والعالم النوعي، ووجوده
املتباينة، واالنفعاالت املختلفة، الغرائز تحريك من املمكنة الوسائل كل ذلك لتحقيق
كلها لوجدناها اختالف من بينها ما شدة عىل بحثناها لو ونحن املتناقضة، والعواطف
يف أالعيبها كل والعواطف واالنفعاالت الغرائز تلعب الثالثة: العنارص هذه إىل ترجع
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كذلك أالعيبها اإلنسان يف وتلعب النوع، وحفظ الذات لحفظ واإلنسان والحيوان النبات
غذائه، عىل للحصول العجيبة باآلالت وتجهيزه قوته وراء النبات فسعي به، للسمو
وعواطف ترصفاته كل يف واإلنسان وعواطفه، شهواته يف الحيوان وسلوك بذوره، وتكثري
الذات حفظ النهاية يف يفرس ذلك كل — وأفانينه وأمومته أبوته وعواطف وغزله، حبه
ذلك يصدر أن يمكن وال يتخلف، ال ثابت قانون ذلك يف الطبيعة فقانون النوع، وحفظ

غاية. للعالم يكن لم إذا
ترسم، ما وفق لتعمل الخداع صور بكل املخلوقات تخدع أن الطبيعة تتورع وال
غرض لتحقيق الخداع أنواع بكل يخدع — املخلوقات أنواع أرقى وهو — اإلنسان فهذا
حياته فصول وكل وهيامه، وغزله غرامه فصول فطالع واحًدا مثًال شئت إن الطبيعة.
وكل النوع، لحفظ باإلنسان الطبيعة تلعب كيف لرتى نسائي، وفن أدب وكل الزوجية،
هذه لخدمة الطبيعة إليه دفعت إنما قانونية، وقواعد أخالقية، مبادئ من وضع ما

عليها. وللمحافظة الثالثة العنارص
تغذ من الورد بذرة تعملها األعمال آالف أن فكما الورد، شجرة شأن العالم وشأن
فكذلك الورد، زهرة إنتاج هو واحد لغرض ذلك ونحو للضوء وتعرض واستنشاق ونمو
للوصول والنوع األفراد عىل محافظة من األعمال ماليني — كوحدة — كله يعمل العالم

النوع. وتحسني السمو وهي غاية، إىل
بذور من فكم الغرض، هذا إىل للوصول الكثرية بالتضحيات تعبأ ال والطبيعة
سبيل يف العقبات تصادفه واإلنسان الحيوان ماليني من وكم أحسنه، ليحيا يهلك النبات
النوابغ من قليل عدد عن تتمخض كلها األحياء وهذه أصلحه، إال يبقى وال وبقائه، حياته

دائًما. األمام إىل يقودونه املختلفة مرافقه يف العالم قادة هم األفذاذ،
تزلزل وكما الرباكني، تثور كما الفظاعة، منتهى يف كوارث العالم يف يحدث قد
ولكن الكثري، العدد ذلك يف فيفنى اإلنسان، بني بني الهائلة الحروب تقوم وكما األرض،
إال ليست الكوارث هذه أن له ويتجىل وتقدمه، سريه ويبدأ كيانه، العالم يسرتد ما رسعان
لتعفن نتيجة إال ليست اإلنسانية الكوارث هذه وأن أنقاضقديم، عىل جديد ببناء إرهاًصا
إال والحكومات والنظم العلم وما أسمى، إنسان إلنتاج أرقى نظم وبناء الحارضة، النظم
ومذهب فرتقيه، وترقى فريقيها، يرقى االجتماعية، لحالته ومظاهر اإلنسان لرقي أدوات
ماء تدفق يف شأنها ذلك يف شأنها القليل، لتحسني الكثري بهالك بأس ال أن الطبيعة
يوم وكل للبقاء، أصلحها هو منها واحد إال يعيش ال األحياء من ماليني يحمل الرجل
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حتى منه، العديد العدد فتفني يجربها قد ولكن به، للسمو وسائل اإلنسان يكتشف
تعوق عوائق اإلنسانية تاريخ يف يحدث كما رضرها، عىل التغلب ويستطيع نفعها، يضبط
من ألوف كم األمام، إىل بها يطفر وقفزات وثبات من يعوضها ما كذلك يحدث سريه،
— ككل — اإلنسانية كسبته ما ولكن الحديثة، واملخرتعات العلم ضحية ذهبوا قد الناس
سري يف الضعفاء الجنود يتخلف قد خرسه، مما ا جدٍّ أعظم — كوحدة — العالم أفاده وما
القوية الوحدات بعض يموت وقد الزاحف، الجيش أفراد من كثري يموت وقد الجيش،
من العالم فقد كم فقد، بمن بأس فال املنشودة املدينة الجيش فتح إذا ولكن الصالحة،
وكم وطيارات! طائرين من فقد وكم والبحر! الرب رواد من العالم فقد وكم مستكشفني!
العالم أن نتيجته كانت كله؟ ذلك نتيجة كانت ما ولكن الكهرباء، يف املجربني من فقد
عابئ غري العقبات عىل للتغلب سبيله يف وسيسري ما، وحدة وأصبح ما، نوًعا تقارب
األفراد، عامة من الكثري بالعدد يضحي كذلك هو بل الغرض، من يقرب حتى بالضحايا

األفذاذ. النوابغ من القليل العدد إنتاج إىل ليصل
بني قارن أو واحدة، أمة إىل نظر إذا العالم تقدم يرى أن املفكر عىل صعب ربما
إليه ولينظر قليًال، الزمن ليُطل ولكن عرش، أو سنتني أو سنة منذ والعالم اليوم العالم
سابقة، قرون يف والعالم قبله قرن يف والعالم قرن يف العالم بني وليقارن شاملة، نظرة
فللعلم العقل، تحقيق نحو يسري أرسطو تعبري حد عىل وأنه دائًما األمام إىل يسري أنه يَر
معناه بالعلم وأعني العقل، مظهر هو والعلم القوية، وسيطرته العظمى، مكانته اآلن
نظرنا إذا ونحن مقتضاها، عىل والسري بها، واإليمان العالم بقوانني العلم وهو الواسع،
إىل نظرنا إذا ولكن التقدم، هذا العالم لتقدم اغتبطنا البعد يف السحيق البعيد املايض إىل
حتًما سائر ولكنه طفولته، يف يزال ال العالم أن أدركنا البعد يف السحيق البعيد املستقبل

شبابه. إىل
بوحدته، شعور وله بذاتيته، شعور وله مفكر، عقل وله ينبض، قلب له العالم إن
لغاية تعمل متنوعة وظائف ولخالياه الضخمة، الشجرة كخاليا خاليا إال أجزاؤه وليست
وهو القديم، يف كذلك كان متوائمة، متعاونة منسجمة أفعاله رضوب وكل الثمرة، هي
الذات حفظ لغرائز وفًقا يوًما يرس لم املستقبل، يف كذلك وسيكون الحديث، يف كذلك
األوىل حالته إىل فريجع يوًما اإلنسان يتقهقر ولم ذلك، عكس عىل ويوًما النوع وحفظ

غده. يف منه أعقل أمسه يف يكن ولم تقدمه، يف خطواٍت خطا ما بعد
عشواء؟ خبط يخبط أنه مدع ويدعي غاية، له أن منكر ينكر هذا أفبعد
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لوالدة يتمخض وحني جديدة، خطوة عىل يقدم حني العالم أن التاريخ علمنا قد
وتهدأ الغيث ينزل ثم يعرتضها، ما وتكرس األوضاع تقلب كثرية زوابع تقوم جديدة،
إال ليست املاضية، الزوابع شأن شأنها الحارضة الحرب أن وأظن الجو، ويلطف الزوابع
املايض؛ رشور بعض من يتخلص أن يريد وأنه للوالدة، يتمخض العالم أن عىل عالمة
ليس واملايض الحارض يف العالم أن له يؤسف ومما أسمى، ملستقبل جديدة أسًسا ليضع
وإال القديم، هدم بعد إال جديًدا بناءً يبني أن يستطيع ال لإلصالح، الوسيلة هذه إال لديه

تجديًدا. ال ترميًما العمل كان
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الساعة وكانت النرد، يلعبان رجلني بحلوان مقهى يف رأى ظريًفا أجنبيٍّا جنديٍّا أن ُحدثت
بدأتما وقت أي من سألهما: ثم وحياهما واحرتام، أدب بكل إليهما فتقدم مساءً، السابعة

اللعب؟
الرابعة. الساعة من –

متى؟ وإىل –
التاسعة. أو الثامنة إىل –

عملكما؟ وما –
مدرسان. –

بها، تقومان رياضة أو تعمالنه، عمل لكما أما وقال: ولكًما، رضبًا عليهما فانهال
تؤديانها؟ اجتماعية خدمة أو

من نجا ما إذًا النمط، هذا عىل وقته أضاع من يعزِّرون القبيل هذا من مرشفني لنا ليت
القليل! إال واللكم الرضب

العب بني ضائع فيها والوقت واملساء، الصباح يف بالناس مزدحمة واألندية فاملقاهي
فارًغا. حديثًا ومتحدث «شيشة»، وشارب شطرنج، والعب نرد،

ويعودون ظهر بعد الثانية الساعة يف عملهم من يفرغون املوظفني آالف مرص يف
استفادوا وهل يوم؟ كل يف ساعة عرشة ثماني قضوا كيف فسائلهم صباًحا، الثامنة يف

أمتهم؟ أو ألنفسهم نافًعا عمًال عملوا أو جسمهم، أو عقلهم يف زمنهم من
فراغهن؟ أوقات يقضني فكيف النساء، من األمة عدد نصف البيوت ويف



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

إجازة خمسة أو أشهر أربعة يقضون املدارس، طلبة من اآلالف آالف املنازل ويف
جسمهم عىل بالنفع يعود فيما الطويل الوقت هذا يُقَىض كيف اآلباء تساءل فهل صيفية،

وعقلهم؟
الصحة، وكسب العلم وتحصيل املال الستغالل «الخامة» املادة هو الزمن كان إذا
آخرة. عمل يف وال دنيا عمل يف ال عبث، يف تضيع أعمار وكم ذلك؟ كل من أضعنا فكم

لوال تستغل أن يمكن كان الثروة، منابع من كثري ضياع الزمن ضياع نتيجة من
ومن تصلح، أن يمكن كان البور األرايض من فكم باستعماله؛ وجهل الزمان إهمال
من بجزء وتدار تنشأ أن يمكن املختلفة املؤسسات ومن تؤسس، أن يمكن الرشكات

الفارغ. الزمان
فهي والرشق، مرص يف الجدية واملجالت الكتب كساد الزمن ضياع نتيجة ومن
ما قلة عىل هذا أقله، إال ينفق ال يطبع وما املتعلمني، لعدد غريبة نسبة إال تطبع ال
تضج معدات ولكن الغذاء يطلب عقل هناك ليس إذ واملجالت؛ الكتب من املطابع تصدره
أن شئت إن الراحة، إىل تخلد أجسام ولكن الجهل، من تألم نفوس هناك وليس بالتخمة،
وانسبها خمس، أو أربع وهي مرص، يف الجدية املجالت من يطبع ما فاجمع ا حقٍّ تندهش
الذهني، الخمول مقدار تدرك العربي، العالم إىل يرسل ما منها واستبعد املتعلمني، لعدد

النفيس. والجمود العقيل، والفقر
بما والرضا بالقليل القناعة فهناك الكتب، عالم يف كالشأن املال عالم يف والشأن
تفكري؛ عىل يبعث وال جهد، إىل يدعو ال الذي الراتب والعمل الوظيفة، عىل والنوم هللا قسم
يستغل كيف يعرف الذي النشيط لألجنبي الطريق وإفساح املضني، الفكر هناك ثم

زمنه.

هزل ال ا جدٍّ كلها الحياة تكون وأن بالعمل كله يمأل أن الزمن عىل املحافظة من أريد لست
الوسطى، القرون يف األعىل املثل هو هذا كان فقد فيها، ضحك ال عابسة تكون وأن فيها،
العبادة، وواصل العمل وواصل يضحك، ولم وعبس يهزل، ولم جد من الناس خري وكان
هو كأنما دائًما مهموًما ورؤي قلبه، الرسور يدخل فلم لحظة، كل يف املوت واستحرض
والضحك الرسور أن الحديث العرص دعاة إليه اتجه ما خري من كان ثم جنازة، من راجع

املتصل. والوقار الدائم الجد من أكثر الخق ينفع الزمن من معقول جزء يف واللعب
إىل أقرب كانوا الجد، عىل املدمنني املتزمتني هؤالء مثل أن النفس علماء واستكشف
قامت هؤالء أمثال يد وعىل التسامح، عن وأبعدهم رحمة، بهم وأقلهم الناس، عىل القسوة
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الخراساني مسلم وأبي والحجاج زياد يد عىل الناس وعذب أوربا، يف التفتيش محاكم
والعفو والتسامح اإلحسان كان ذلك من العكس وعىل الجد، يف املرسفني من وأمثالهم

ويمرحون. ويعملون ويلعبون، يجدون كانوا ممن والرحمة
الفراغ أوقات تكون وأال العمل، أوقات عىل طاغية الفراغ أوقات تكون أال أريد إنما
تكون أن — ذلك من أكثر — أريد بل هامشها، عىل العمل وأوقات الحياة، صميم هي
فيجب لغاية، نعمل العمل يف فإننا العمل، كأوقات العقل لحكم خاضعة الفراغ أوقات
للذة وإما الرياضية، كاأللعاب صحية لفائدة إما كذلك، لغاية الفراغ أوقات نرصف أن

األدبية. أو العلمية كاملطالعات نفسية
الحياة، هو الوقت ألن مرشوعة، غاية فليست الوقت، قتل هي الغاية تكون أن أما
يعملون ال شطرنج أو نرد يف الطويلة أوقاتهم يرصفون فالذين الحياة؛ قتل الوقت فقتل
يطلبون ال والطرقات واألندية املقاهي يف يتسكعون الذين وكذلك العقل، يرتضيها لغاية

أعدائهم. من عدو الوقت كأن الوقت قتل إال
حبه موضوعات يغري أن يستطيع اإلنسان بأن االعتقاد املشكلة لهذه العالج مفتاح
أشياء عىل ذوقه يمرن أن فيستطيع يشاء، كما ذوقه يغري أن ويستطيع يشاء، كما وكرهه
أغلب استطاعة ففي قبل، من يحبها كان أشياء كراهية وعىل قبل، من يتذوقها يكن لم
ما وإىل صحيٍّا، ينفعهم ما إىل فراغهم أوقات يقسموا أن — إرادتهم قويت إذا — الناس

عقليٍّا. ينفعهم
الرخيصة واملجالت القصصالخفيفة قراءة أن يعتقدون الناس عامة أن األسف ومن
ليست وهي العقلية، لذتهم يف بها ويكتفون التهاًما، يلتهمونها فهم عقولهم، لغذاء كافية
املتعلم يجعل اإلرادة وقوة الصرب من وقليل الجنسية، للغرائز منبًها أو للعقل، مخدًرا إال
هوى نفسه يف يخلق أن يستطيع مثقف وكل املفيدة، والقراءة الجدية للدراسة صالًحا
أدبًا كان سواء ويتعمقه، فيه ويتوسع يدرسه املعارف أنواع من نوع يف جدي ليشء
رضوب من رضب أي أو العصور من عرص تاريخ أو ميكانيكا أو أزهاًرا أو حيوانًا أو
واالهتمام لدراسته يومه من جزءًا يخصص ثم فيه، رغبته يثري ثم اإلنسانية، املعارف
األمة وإذا املحرتمة، شخصيته وله القوة، نواحي من ناحية له آخر إنسان هو فإذا به،
فيه تخصص فيما كلٍّ عىل تعتمد والفنون، واملعارف العلم فروع شتى يف بأبنائها غنية
نوع يف كل من كل ويستفيد حديثهم، يرقى مجالسهم يف الناس وإذا الحياة، نواحي من

سمت. والحياة اتسعت والعقول ارتقت الثقافة وإذا تخصصه، ورضوب معارفه
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وأن معداتهم، يغذون كما عقولهم يغذوا أن واجبًا عليهم أن الناس يشعر ذاك إذ
ذاك وإذ بل والنرش، والرتجمة التأليف حركة تنشط ذاك وإذ غذاء، بدون لهم حياة ال
يالئم مثقف عرض إال يلذها ال املثقفة العقول ألن والغناء، السينما دور يف اللهو يرتقي

املثقف. الذوق
كسبت هل فراغك؟» وقت يف عملت «ماذا نفسك: تسائل أن دائًما شعارك اجعل
محدودة غاية لك فكان عقلك، لحكم فراغك وقت خضع وهل علًما؟ أو ماًال أو صحة
الزمن من فقليل تنجح، حتى فحاول وإال نجحت، فقد كذلك كان إن زمنك؟ فيها رصفت
وأرقى تتصور مما أقوم ويجعلها الحياة مجرى يغري قد معني ليشء يوم كل يخصص

تتخيل. مما
إنتاجها يف سواء ذلك، من أقل أو تعيش، أن ينبغي ما ُعرش تعيش اآلن األمة إن
أو خمول، أو كسل يف هدر، حياتها وباقي الصحية، حالتها أو العقلية، ثقافتها أو املايل،
طريقة تكتشف أن إال ينبغي كما لتعيش ينقصها وال يشء، ال يف أو وشطرنج، نرد بني

العقل. لحكم وخضوعه الزمن ملء
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«إن قوله: منه فراعني وتقاليدها)، عاداتها — الحديثة (مرص «لني» كتاب يف أقرأ كنت
هذا يف املرصيني يباري من العرب أمم يف وليس بالخرافات، ذهنه ميلء شعب العرب

الباب».
تسكن وهي تفكريهم، من كبريًا جزءًا تحتل فالعفاريت تخريفهم، مناحي َد َعدَّ ثم
كل ويف عفاريت، وللقتىل عفاريت، وللموتى واملقابر، واآلبار والكهوف واملنازل األنهار

عفريت. ُجْحر
حتى بينهم، فاشية مقربون أولياء أنهم الهادئني واملجانني املغفلني يف والعقيدة

منهم. الدعاء وطلب إليهم، باإلحسان هللا إىل ويتقربون بهم، ليتربكون
وقصص وسلطانهم، واألقطاب وأعاجيبهم، والصوفية وكراماتهم، الطرق ومشايخ
وتستويل حياتهم، تمأل أولئك كل وتفننهم، الطبيعة بقوانني ولعبهم وغرائبهم، األولياء

سلوكهم. وتلون عقولهم، عىل
حوائجهم قضاء طلب يف والتذلل وبساكنيها، بها والتوسل وزياراتها، واألرضحة

فيها. يجري وما واملوالد منها،
من ذلك إىل وما السجادة، ومشايخ األرشاف ونقابة والسادات والعنانية والبكرية

وأذكاٍر. وأعماٍل ومراسَم وشعائَر طرٍق

تعبري وهو بها. ذهنه مملوء أي مخرف والشخص بالخرافات، اعتقد أي خرف، مصدر التخريف 1
منه. خريًا نجد لم ألنا الترصيف، هذا اللغة يف يرد لم وإن استعماله آثرنا محدث



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

عىل العني لدفع واألحراز وأنواعها، كاألحجبة الباب، هذا من أخر رضوب وثم
النافر واسرتضاء العداء وبث األزواج وجلب األمراض لشفاء والتعاويذ أشكالها، اختالف
وساعات النحس ساعات يف واالعتقاد وأعاجيبه، وأفانينه الركة طب ثم القلوب، وتحنني

والتنجيم. والطوالع السحر ثم الوفق،
يف التخريف قل قد شك غري ومن عام، مائة منذ الوصف هذا «لني» وصف لقد
يف فاالعتقاد العقل، ورقي الثقافة انتشار بفضل «لني» أيام يف عليه كان عما زماننا
من ذكر مما كثري يف الشأن وكذلك وأشباههم، العوام أوساط يف إال يبَق لم العفاريت
«لني» وصف يزال وال يلزم، مما أكثر التخريف يزال فال هذا ومع التخريف، رضوب
التخريف، من رضوب من كلها املمدنة الشعوب تخُل لم نعم جدته، من ليشء حافًظا

عليه. والقضاء محاربته يف الجهد بذل تستحق كثرة كثري مرص يف ولكنه
نوع ولكل وتكاليفها، بأعبائها كلها األنواع هذه تتحمل أن أمة عىل الكثري من
التي بالعفاريت خربت بيوت وكم الركة! بطب ضاعت نفوس فكم وآثامه، ضحاياه
مستحقيها غري إىل مستحقيها من فخرجت هدًرا، ذهبت أموال وكم أذهاننا! يف إال ليست
وكم بالورع! واملتظاهرين الكنوز فاتحي وحيل الصوفية، مدعي ودجل النذور، بصندوق
هذا وفوق التعاويذ! وصانعي الزار وشيخات البخت وفاتحي الكف بقارئي تهدمت أرس

العقائد. بهذه العقل خراب كله
بأنها واالعتقاد منها» النفع ورجاء الغيبية القوى من «الخوف التخريف أساس
بالنذور رشها ويدفع والعزائم، والقرابني بالتوسل يتملقها فهو والرضر، النفع عىل قادرة
وطلب التام والخضوع واألحجار األيدي وتقبيل بالزيارة خريها ويستجلب والتعاويذ،
وأن هللا» إال إله «ال دينهم أساس قوم يف كله هذا يفشو أن وعجيب ذلك، إىل وما الربكة
والرش الخري وأن وربه، العبد بني واسطة ال وأن الضار، النافع وأنه القادر، وحده هللا
ونحو هللا، لكلمات مبدل فال تتخلف، ال قوانني له ووضع الكون خلق وأنه هللا، بيد كله

املبادئ! من ذلك
تنفع وأولياء تتحكم، طرق ومشايخ تترصف، عفاريت العقائد هذه مع يلتئم كيف
ومغفلون وتشقى، تسعد ونجوم الهجران، ويغضبها امللق يرضيها هواها، عىل وترض
ال وكون سلطانه، عن لهم تعاىل هللا تنازل ومعتوهون والرش، الخري بيدهم ومجانني
والزجاج ماء، والهواء جمًدا، املاء ويجعل يشاء، كما به يلعب فالويل قانون، وال له نظام

غضب. إذا وتحييها ريض، إذا الحقل يف القطن دودة تقتل الشيخ وبركة غذاء،
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دخل فإذا الخرافية، العقائد وهذه الصحيح الدين عقائد تجتمع أن املمكن من ليس
صحيًحا اعتقاًدا يعتقد كان يوم اإلسالم أن والحق باب، من اآلخر خرج باب من أحدهما

الصحيح. الدين نَر لم هذا رأينا وحني هذا، من شيئًا نرى نكن لم
حياة ويجعل الواقعية، الحياة ملواجهة صالح غري ويجعله العقل يشل التخريف
لقانون، يخضع وال ضابط له ليس الحشاشني، كخيال مضطربًا خياًال عليه يستويل من
الحشيش «متعاطي» كان وإذا غزاًال، والقرد حماًرا، الديك يحسب السكري وكخيال

املخرف. لها صلح للحياة يصلح الخمر ومدمن
تخريف، أي يرفض القوي فالعقل العقل، ضعف ويالزم الجهل، يالزم التخريف
النور يبدد كما التخريف يبدد ومسلكه وقوانينه ومسبباته وأسبابه بالكون والعلم

الظالم.
بالخرافات، للتصديق قابل عقله لضعف فالطفل والرجل، الطفل يف ذلك اعترب
شيئًا نما فإذا صادقة، الحيوانات قصص ويعتقد صحيحة، العفاريت حكايات يعتقد
القصص بني وفرق الواقع، إدراك محله وحل فشيئًا، شيئًا االعتقاد هذا زال فشيئًا
بكل آمنت طفل عقل عقلها كان إذا األمم، يف الشأن فكذلك التاريخية، والسري الخيالية
وما والنجوم والنذور والعفاريت واألولياء باملشايخ مستغرقة حياتها وكانت عددنا، ما
معقول. إله يدبره املعقول بالكون اإليمان محله وحل ذلك كل تبخر رقيت فإذا إليها،

وكانت التخريف، هذا مثل يف غارقة قرون ثالثة من أقل منذ أوربا أمم كانت لقد
ومظالَم وضحايا مصائَب من هذا سبب وكم بعيد، حد إىل والسحرة السحر يف تعتقد
دائرته قلت حتى العقل، وترقية التعليم بانتشار فشيئًا شيئًا يقل أخذ ثم لها، عداَد ال

التخريف. سلطان وانكمش العقل، لسلطان الحياة زمام وجعل
فتكفي السببية! وقوانني الطبيعة بقوانني اإليمان يزلزل أنه التخريف يف ما أخطر
أسباب لتزيل رجل تعزيمة وتكفي النبات، وقوانني االقتصاد قوانني كل لقلب شيخ دعوة
عقد ويكفي الحروب، يف األعداء بها لتتقى األرضحة وجود ويكفي الطبيعية، الفقر
عوامل كل رغم سعيدة الزوجية الحياة لتصبح السعد، ساعات من ساعة يف الزواج

وهكذا. الطبيعية، الشقاء
هذه تضعفها ما حياتها يف يضعفها وال التخريف، بهذا شقاءها أمة تشقى وال

املعتقدات.
وشقاء، تعاسة من التخريف هذا سببه مما وتحرر الشوط، هذا العالم قطع لقد
محل واملرض الصحة قوانني وأحل والقديسني، األولياء محل املعقولني املصلحني وأحل
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االعتماد محل االجتماع قوانني وأحل بالربكة، الزراعة مكان الزارعة علم وأحل الركة، طب
إلًها للعالم بأن فيه يعتقد صحيح إيمان من يمنع ما هذا كل يف وليس وحده، القدر عىل
لم بقوانني وحاطه خلقه، خلق قد به، يعبث ملخلوق سلطانه عن يتنازل لم عادًال قادًرا

األغراض. هذه كانت مهما أغراضه يف ويستخدمها بها، يتالعب أن ألحد يسمح
بايع التي الشجرة يأتون ناًسا يرى الخطاب بن عمر فنرى اإلسالم، صدر إىل نعود
العبادة تكون حتى بقطعها فيأمر عندها، فيصلون الرضوان، بيعة هللاملسو هيلع هللا ىلصتحتها رسول

وحده. هلل
القديمة القاهرة سور أبواب من بابًا إال ليس وهو — زويلة باب فنرى اليوم وننظر
سمي هذا أجل ومن األربعة؛ األقطاب من لقطب مسكن أنه يزعمون معبًدا اتخذ قد —
خيًطا أو شعورهم من قصة مسامريه يف ويربطون به، يتمسحون والناس املتويل» «باب

رءوسهم. صداع أو أسنانهم وجع من به ويشتفون مالبسهم، من
فبادره بمسجد فمر حجة يف خرج أنه عمر سرية يف فنرى اإلسالم صدر إىل ونعود
هلك هكذا فقال: هللا. رسول فيه صىل مسجد قالوا: هذا؟ ما فقال: فيه، بالصالة الناس
لم ومن فليصل، صالة فيه له عرضت من بيًعا، أنبيائهم آثار اتخذوا قبلكم، الكتاب أهل
ويل عندها وقف أمكنة عىل تهافتوا وقد اليوم الناس نرى ثم فليمض. صالة له تعرض
قديًسا فيها شاهد رؤيا مدله رأى أو يقولون، كما مباركة صالحة يد ملستها أو مزعوم،

القديسني. من
هذا «يا له: فيقول رأسه نكس قد شاب إىل ينظر عمر فنرى اإلسالم صدر إىل ونعود
يف ما فوق خشوًعا للناس أظهر فمن القلب، يف ما عىل يزيد ال الخشوع فإن رأسك، ارفع
بعمة والصالح، التدين يف تصنًعا اليوم ونرى نفاق»، عىل نفاًقا للناس أظهر فإنما قلبه
الناس فيخدع عقل، وغيبوبة وتقشف، وانكسار طويلة، وسبحة خرضاء وعمة حمراء

منهم. الربكة ويستمدون إليهم، الوالية وينسبون بمظاهرهم،
له: ويقول عماله من عامًال يعني طالب أبي بن عيل فنرى اإلسالم صدر إىل ونعود
سويته». إال قربًا وال طمسته، إال تمثاًال أدع أال هللا، رسول عليه بعثني ما عىل أبعثك «أال
الصالحني، وأشباه للصالحني مكان كل يف منترشة واملزارات األرضحة اليوم ونرى
بناء أن وظن ارتكبها، مظالم إال له منقبة ال أن لوجدت تاريخه إىل رجعت لو ملن بل

عنها. يكفر والرضيح املسجد
تخريف، الصحيح اإلسالم يف وليس وثنية، اإلسالم يف ليس الناس، أيها ال ال
الجاهليني، العرب فوثنية األوىل! الوثنيات خرافات رءوسهم ويف أقوام فيه دخل ولكن
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املسلمني، بني اندست هذه كل الرومان، ووثنية املجوس، ووثنية القديمة، مرص ووثنية
عكره، إال يبق ولم الصايف املاء وذهب منها، بريء واإلسالم اإلسالم، بصبغة واصطبغت

ْردي. بالدُّ اإلناء وامتأل
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والسعادة املثقفون

املتنبي: قول قرأت

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

اآلخر: قول وقرأت

م��رزوق��ا ت��ل��ق��اه ج��اه��ل وج��اه��ل م��ذاه��ب��ه أع��ي��ت ع��اق��ل ع��اق��ل ك��م
زن��دي��ق��ا ال��ن��ح��ري��ر ال��ع��ال��م وص��ي��ر ح��ائ��رة األف��ه��ام ت��رك ال��ذي ه��ذا

املعتز: ابن وقول

ع��ق��ال ل��م��ن ال��دن��ي��ا وم��رارة ل��ج��اه��ل��ه��ا ال��دن��ي��ا وح��الوة

نباتة: ابن وقول

ي��ع��ل��م ل��م م��ن ع��ي��ش إال ع��ي��ش ال ف��إن��ه األغ��ب��ي��اء ب��ع��ي��ش ل��ي م��ن

العاِلم يعذِّب ألنه العاَلم، لعنة حول يدور العربي الشعر يف هذا مثل كثريًا وقرأت
الجاهل. ويسعد

العلم وهل الجهالء؟ من أشقى جملتهم يف العلماء هل صحيح؟ هذا هل فتساءلت:
السعادة؟ يسبب والجهل الشقاء يسبب
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لهذا املنطقية فالنتيجة السعادة، وراء يسعى إنما العاَلم وكان صحيًحا، هذا كان إن
جريمة الكتب تأليف وعد املدارس، وإغالق الجهل، ونرش العلم محاربة علينا يجب أنه
السعادة من تبعد ألنها جريمة، علمية حركة وكل جريمة، والجامعة جريمة وطبعها

غايته. تكون أن يجب األقل عىل أو بطبعه، اإلنسان غاية هي التي
العلم فضل عىل يجمعون يكادون والناس أما خطأ، الرأيني أحد يكون أن بد فال إذا
وجه أين ولكن باطًال، األول الرأي يكون أن فوجب السعادة، وسائل من وسيلة وأنه

البطالن؟
السائد فالرأي للسعادة، الناس تصور سوء — أولها عدة: نواح من البطالن وجه
ال مشتعلة لذة وحياة فيها، واجب ال حقوق وحياة عمل، يكدرها ال كسل حياة أنها فيها
من باللذات وارتواء انقطاع، غري من مالذ وتنوع عناء، غري من شهي وأكل لها، خمود
من بباله يخطر ما لكل وحضور إبعادها، يف يتعب أن غري من لآلالم وبعد جهد، غري

ذلك. ونحو جلبها، يف نَصب غري من مرسة
ومن ا، رسٍّ اعتنقه جهاًرا يقله لم ومن عقالئهم، حتى الناس بني فاش تصور وهو
عبادته وجعل الجنة، يف أمله الدنيا يف ُحِرَمه ومن إليه، شوًقا وتحرق فيه، طمع ينله لم

إلدراكه. وسيلة
النوع هذا من حياة ألتخيل وإني خاطئ، وفهم باطل، السعادة ملعنى تصور وهو
من النعيم: أنواع كل عليه أجري رجًال وأتصور جهد، غري من الرغبات كل فيها أشبعت
قد قليل بعد فأجده األنفس، وتلذ األعني تشتهي ما وكل وولدان وحور فخمة قصور
شقائه، يف سعادته عن يبحث إنه فقل: شئت وإن الشقاء، إىل واشتاق السعادة من رصخ
املن من بدًال والبصل والعدس الفوم ويطلب خري، هو بالذي أدنى هو الذي ويستبدل
بدل الرتاب عىل جلسة ويشتهي الحسناء، املرأة عىل الشوهاء املرأة ويفضل والسلوى،

املقيم. النعيم هذا رش بها يتقي عذاب ساعة ويتمنى والحرائر، األرائك
ركود يف وال متطامن، هدوء يف سعادته ليست طبيعته، وهذه اإلنسان، هو هذا

القائل: قال كما هي وإنما مستمر،

ل��ت��ج��م��دا ال��دم��وع ع��ي��ن��اي وت��س��ك��ب ل��ت��ق��رب��وا ع��ن��ك��م ال��دار ب��ع��د س��أط��ل��ب

هو الغاية إىل والطريق الغرض، يف منها أكثر للغرض السعي يف هي إنما والسعادة
بلغها فإذا غايته، لبلوغ وملكاته قواه باستخدام اإلنسان يسعد وإنما الغاية، ال السعادة
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صعوبات الطريق أثناء يف وظهر جديدة، جهوًدا فيها وبذل جديدة، غايات له تفتحت
اعتداده ولذة الغلبة ولذة الجهد بلذة فشعر عليها، التغلب يف الجهد أقىص استخرجت

نفسها. بالغاية لذته من أكثر نفسه واستكماله ملكاته واستخدامه بشخصيته
من كثريًا فوجدوا نظروا ذكرنا، الذي الخامل بمعناها السعادة الناس تصور فلما
العالم عىل وصبوا الشكوى، يف املحرومون فأفاض منها، محرومني والعلماء العقالء
ولذاتهم الكون، فهم يف العقلية ولذاتهم السعي، يف لذاتهم حساب حسبوا ولو سخطهم،
الجهالء، سعادة الحقيقي بامليزان وزنوا ولو الغاية، يبلغوا لم وإن الطريق، يف الكد يف
ولقللوا خطأهم، وأدركوا حكمهم، لصححوا ذلك كل فعلوا لو تقديرها، يف يبالغوا ولم

القدر. عىل وعتبهم للدهر، ولعنتهم الزمان، عىل سخطهم من
معيشته ساءت بل بعلمه، يسعد لم العاِلَم وأن الجهالء، من أشقى العلماء أن وهب
وأرهف وتبعاته، واجباته فأدرك نظره وسع العلم وأن عليه، نقمة كان علمه وأن بعلمه،
يرىض بما يرىض ال فصار طموحه وأبعد الجاهل، منه يألم ال مما يألم فجعله حسه
كان وقد الكثري، إال يملؤه ال فأصبح الفرنج) يعرب (كما لذته حوض ووسع العامي، به
غايته، وبعدت نفسه وكربت القليل، يملؤه ضيق لذته حوض كالطفل، — جاهل وهو —

كان. مهما ناقص اللذائذ من ناله ما أن يدرك فأصبح
بمقياس األشياء مقياس وهو الخطري، الثاني الخطأ فهناك كذلك، ذلك كل هب
تلو باهرة نتيجة إىل والنوابغ والعلماء العقالء وصل السنني آالف مر فعىل الفردية،
هذه بفضل العالم وصل حتى مخرتع، تلو اإلنسانية لنفع مخرتع وإىل باهرة، نتيجة
يف العلماء سعي وكان الحديثة، ومدنيته الحارضة حضارته إىل واملخرتعات املجهودات
وذهب وصفها، عن القلم يعجز صعوبات وجوههم يف وقامت عسريًا، ا شاقٍّ طريقهم
يف والتضحيات املشقات هذه يتحملون يكونوا ولم غايتهم، سبيل يف ضحايا منهم كثري
وكانوا اإلنسانية، أو القومية الجمعية سبيل يف يتحملونها إنما وذاتيتهم، فرديتهم سبيل

بشهواته. املادي تلذذ من أكثر تضحيتهم من يتلذذون
الجهالء، سعد مما أقل وسعدوا الجهالء، شقي مما أكثر شقوا العلماء أن فهب

أصلح؟ جملته يف وكان أرقى وكان أسعد كان العالم دام ما يضرينا فماذا
من تستفيد اإلنسانية الجمعية دامت ما أفراًدا لشقائهم يبكوا أن للعلماء يصح فال
أو عام، شارع لفتح ملكيته نزعت فرد لشكوى نسمع أن يصح ال كما وشقائهم، جدهم
أن يصح ال بل وباء، مكافحة سبيل يف ماتوا أطباء أو أمتهم، انتصار سبيل يف قتلوا جنود
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املجموع بتقدم العربة أن سريه بطريق علمنا العالم ألن بالشكوى، هؤالء من أحد يتقدم
صالح إىل األوىل نظرة راقية وأمة منحطة أمة بني والفرق سريه، أثناء يف األفراد فني ولو

العام. الصالح إىل الثانية ونظرة األحزاب، بعض أو األفراد بعض
أنفسهم إىل نظروا أنهم من نشأ يشكون الذين واملخرتعني والعقالء العلماء فغلُط
آلة أو األمة آلة الضخمة، اآللة يف تروس كأنهم إليها ينظروا ولم مستقلة، آالت كأنهم
إنما — عقلهم وقوة وثقافتهم علمهم أن اعتقادهم من نشأ أيًضا وخطؤهم اإلنسانية،
ذلك وليس أشخاصهم، لنفع منها استفادتهم غايتهم وأن أفرادهم، لنفع فيهم ركبت
املبادئ، وبث والتثقيف االخرتاع عىل قدرة وكل األفراد، يف املمتازة امللكات فكل بصحيح،
بعُد يهمنا فال الغرض هذا أدت فمتى وترقيتها، الجماعة لخدمة لألفراد منحت إنما

شقاء. أو نعيم يف رخاء، أو بؤس يف أفرادها عاش

واملشاعر العقل رقي ومتى املشاعر، وترقي العقل ترقي أنها الثقافة طبيعة من … ولكن
ظروف يف وجد فمتى لأللم، تعرًضا أكثر يكون كما اللذة، عىل أقدر صاحبهما كان
الجاهل، من أشقى كان مناسبة غري ظروف يف وجد ومتى الجاهل، من أسعد كان مناسبة
ثم فيها؟ قيمتي وما منها؟ الغرض وما الحياة؟ ما التساؤل: كثري الراقي بعقله واملثقف
خري هو ملا تطلع حالة أدرك وكلما حالته، من خري لحالة التطلع كثري الطموح واسع هو
ثقافته حق ومن حقه من فريى حوله، من ويقدر نفسه يقدر التقدير، جيد هو ثم منها،
عىل واجبًا ويرى الجاهل، ينعم مما بأكثر املادية الحياة يف ينعم أن عقله، سعة حق ومن
العيش وسائل له فتوفر به، يخدمهم الذي علمه نظري يكرمه أن فيه يعيش الذي املجتمع
أن األمة من يطلب وال فقط، التضحية منه تطلب فلماذا نظره، حسب السعادة ووسائل
أحيانا؟ ونفسه وصحته بعقله ذلك، من بأغىل هو ليضحي مادتها من بجزء تضحي

صحيحة نظر وجهة كانت وإن وهي شقائه، سبب هو وهذا نظره، وجهة هي هذه
فغري الثقافة، كثرة من ال العالم، يف الثقافة قلة من آت وتعقيدها معقدة، أنها إال معقولة،
األشياء يقدرون وهم املثقف، يبذله ما عظم يقدرون ال — األعظم السواد وهم — املثقفني
يوفروا لم إذا معذورون فهم واملال، السلطة يدهم يف الذين وهم القارص، عقلهم مقدار عىل
انترشت كلما هذا أجل ومن هو، وتقديره نظره حسب العيش وسائل والنابغة للعالم
من وكذلك حاًال؛ أسعد ونوابغها علماؤها كان مثقفوها، زمامها وتوىل أمة يف الثقافة
األشياء تقويم يف والفوىض معقولٍة، قواعَد عىل املجتمع ُقَوى تنظيم عدم شقائهم أسباب
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تنظيم إىل يسري العالم ولكن القديمة، بالتسعرية السلطة بيدهم من وتمسك واملعاني،
— قريبًا يكون أن ونرجو — ذاك وإذ فوضاه، ضبط وإىل عيوبه، إصالح وإىل كيانه،

التقدير. موضع العاقل وعقل األديب، وأدب النابغ، ونبوغ العالم، ثقافة تكون
وأن األفراد، صالح من أكثر املجتمع لصالح ننظر أن بد ال هذا يتم أن إىل ولكن
من يشقى بمن نعبأ وأال قلتهم، ال العلماء وكثرة انكماشها، ال الثقافة انتشار إىل ندعو
حتى أنفسهم يصوغوا أن نطالبهم وأن املجموع، سعادة شقائهم يف كان إذا العلماء
ساخًطا سقراط تكون «ألن قالوا: وكما برقيهم، وشعورهم علمهم يف سعادتهم يجدوا

راضيًا». أبله تكون أن من خري
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الثالثة الزعامء
١٩٤١ سنة أغسطس

وزعيم تاغور، هو روحاني هندي زعيم جليالن: زعيمان مات العام هذا من الشهر هذا يف
مرصي زعيم مات عاًما عرش أربعة منذ الشهر هذا ويف حرب، طلعت هو مايل مرصي
حق إن العظماء هؤالء احتوائه يف الفخر حق ألغسطس فكان زغلول، سعد هو سيايس
وعاملهم أممهم حرم إذ عمله، عن الخجل حق له أو واحتوائه، باعتدائه يفخر أن لشهر
مقاييس له الدهر ألن يخجل، وال يفخر ال هو أو بمواهبهم، واالنتفاع بقيادتهم الفخر
الزعماء أشخاص يعدو ال املوت أن يف عذره وله نظراتنا، غري ونظرات مقاييسنا، غري
فال يوًما عليهم الدهر عدا إن أبًدا، خالدة أبًدا، فحية ومبادئهم أفكارهم أما وأجسادهم،
من التقدم وينقل غايتهم، إىل قدًما ويسري رايتهم، يأخذ من يبعث أن آخر يوًما يضن

أحيا. فقد أمات وإن ر، كفَّ فقد أساء فإن ميدان، إىل ميدان
وضحى بها، آمن زاوية من الحياة إىل ينظر كل وكان عظيًما هؤالء من زعيم كل كان
إليها، ق وشوَّ ظالمها، وأضاء مكنونها، فاستخرج أعماقها، إىل ووصل فيها، وفني لها،
جميًعا أوتوا وقد سريته، ويسريوا نظرته، وينظروا إيمانه، يؤمنوا أن أتباعه واستحث
مبادئهم، ونرص دعوتهم، أنجح ما اإليمان وصفاء البيان وجميل العقيدة حرارة من
اإليمان ونرشوا منزلتهم، من قريب إىل أتباعهم ورفعوا بلونهم، عاملهم لوَّنوا وقد فماتوا
بعض لهم فكان بالصعوبات، واالستهزاء باملبدأ االعتزاز وبثوا بالعقبات، والكفر بالفكرة

أرادوا. ما كل يحقق أن كفيل والزمن أرادوا، ما
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الروحية نزعاتها وعصارة الهند، أفكار خالصة هو روحاني، فرجل «تاغور» فأما
الحق بني عنده فرق ال وروحه، ولغته الحديث العرص بأساليب عنها عرب والحلولية،
حالٌّ — تعاىل — وهو شعاره، والطبيعة هللا، مظهر فالعالم والعالم، هللا بني وال والخلق
األشجار، أوراق ويف املاء، صفاء ويف الصحراء، رمال يف تراه العالم، ذرات من ذرة كل يف
يشء كل يف يتجىل دونها، فما النجوم ويف فوقها، فما البعوضة ويف األزهار، تفتح ويف
فهي كله، وكلها له، وأبعاض منه أجزاء والكائنات هللا، سوى يشء وال استعداده، حسب

البحر: يف البحر كأمواج وهو

ال��م��ت��ع��دَّد ك��ث��رُة ف��رََّق��تْ��ه وإن غ��ي��ره ش��يء ال ال��م��وج إال ال��ب��ح��ر ف��م��ا

هذا والشجر، العشب ويف النار، ويف املاء يف يشء: كل يف هللا «هو تاغور: مزامري فمن
وجوهنا». له تعنو الذي إلهنا،

وبروحه كلها بحواسه ويتذوقها بها ويهيم الطبيعة يألف أن إىل النظر هذا أداه
فيها. هللا وعبادة إليها واإلصغاء بجمالها االستمتاع يف العدد ذوات الساعات وينفق كلها،
ومحاولتها الطبيعة، محاربة يف عنفها الحديثة املدنية من يكره أن إىل ذلك أداه كما
الطبيعة، يحارب فاإلنسان يشء، كل عمت فيها الحرب نزعة كأن وإذاللها، إخضاعها
الحب إىل تدعو تاغور وروحانية الطبقات، تحارب والطبقات اإلنسان، يحارب واإلنسان
مظهره، فيحب هللا يحب ألنه العالم، وحب اإلنسان، وحب الطبيعة، فحب الحرب، ال

فيه. فيحبه يشء كل يف هللا ويرى
ليست وأن مادتنا، غري روًحا لنا وأن يشء، كل ليست املادة أن يرى روحاني، وهو
أجل ومن بالسماء، وصلة باألرض صلة لنا وأن بعلة، معلول عالقة بمخنا فكرنا عالقة
وتفكر املادة تعبد فهي بالروح، تعنى وال باملادة تعنى أنها الغربية املدنية عىل نعى هذا
اإلرادة وقوة الغربي العمل الرشقي ينقص كما الرشقي، التأمل وينقصها املادة، يف

العنرصان. ويكمل الكفتان، تتعادل حتى الغربية
واسعة، عرصية وثقافة رائعة، فنية قوة منح هو ثم دينه، عنارص هذه كانت
بواطن إىل نافذًا ونظًرا واليابان، وأمريكا أوربا إىل العديدة برحالته العالم عىل واطالًعا
آراءه فيهما فصب األصلية، لغته لناصية كملكه اإلنجليزية اللغة لناصية وملًكا األمور،
فيها ووجد العالم، فسمعها وموسيقاه، وقصصه ونثره بشعره تعاليمه ونرش وفنونه،
لقد القديم، الغربي الغذاء عنارص عنارصه يف يخالف الجديد الصالح الغذاء من نوًعا
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هللا، وحب البساطة، وحب األطفال، وحب الطبيعة، جمال يف النغمات: بكل صوته جلجل
يهضموها. وملَّا السنون تنقيض سوف للعالم ثروة ذلك كل من وترك

السياسية النظم من يهمه إنما الفلسفة، إىل ينظر كما السياسة إىل ينظر وكان
إصالح. من تستتبع ما بقدر االستقالل أنواع ويقوِّم االجتماعية، الحياة يف آثارها

الفضاء، أجواز مرة ويجوز املاء، أعماق إىل تارة يغوص «مثاليٍّا» رجًال تاغور كان ولنئ
وإلًها مادته، وراء وروًحا ظاهره، وراء شيئًا وجماد وحيوان نبات من يشء كل يف ويرى
الحس عليها يدل وكما للعني، تبدو كما الحياة يفهم واقعي رجل «فسعٌد» — شكله وراء

الخيال. وال الشعر ال والعقل،
أفالطوني، فتاغور أرسططاليسيٍّا، أو أفالطونيٍّا إما يقولون كما إنسان كل كان فإن

أرسططالييس. وسعد
فيدرس الخصم عن ويوكل الحوادث، قانون ويدرس الوقائع، دنيا يرى محاميًا نشأ
حتى عقله، يف ونضجه سنه يف بتقدمه حرفته يف يكرب زال فما موقفه، ويكيف قضيته،
سهٌل عظمت مهما الفرد قضية ولكن موقفها، ويكيف قضيتها، يدرس األمة، وكيل صار
األمة قضية أما منها، قريب أو منزلته مثل يف عظم مهما وخصمه حلها، يسري أمرها
إىل الوسائل: كل إىل املحاربة يف يلجأ عنيد، قوي فيها والخصم تعقيد، أشد فمعقدة
من االستعمار، قوى كل يده يف بخصم ظنك وما والحديد، املال وإىل والتهديد، اإلغراء
جحيم، يف وإلقاء نعيم، من وإغداق ونار، وجنة وأفاننَي، وحيٍل ودهاء، وقوة ومال، علم
ملن بد ال وتلونها؟ السياسة وأالعيب ودهائه، االستعمار بحيل عهد قريب أعزل، وموكله
— ناحية من — فهو قادرة، وقدرة نادرة، مواهب من القضية هذه مثل يف للدفاع يقف
وعليه خصمه، من السالح يجرد أن عليه — ناحية ومن لقومه، السالح يقدم أن عليه
أن وعليه ويصرب، ويضحي ويطيع، ويتحمس ويشعر، يعقل ا عامٍّ رأيًا فيهم يكون أن
املستعمرين وتحري ركًزا، لهم تسمع فال املنافقني ترهب متجمعة كتلة األمة من يكون
وهجوًما ويساًرا يمينًا السري فيحدد الصفوف يتقدم أن وعليه منفذًا، دعاؤهم يجد فال
قوة، إال ذلك يزيده فال السهام، لكثرة يتعرض — اللواء يحمل إذ — هو ثم وانتظاًرا،
إيمانًا األمة ويزيد يقينه، يف وقوة نفسه يف صفاء ذلك فيكسبه ويرشد، ويحبس وينفى
حرارته، من وتلتهب شعلته، من وتقتبس تضحيته، من فتضحي حوله، والتفاًفا به
وتطيعه العجائز، إيمان به تؤمن صوفية: غيبوبة أو عصبية، بنوبة أشبه حالة وتأخذها
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يزالون وال املنافقني، ومؤامرات الدساسني دسيسة عن أذنها وتصم للشيخ، املريد طاعة
منها. يقربوا أو الغاية إىل يصلوا حتى جهادهم يف وهم هو

ضعفهم مواضع فعرف قومه من برص أمته، كانت وكذلك سعيه، كان كذلك
فعرف االستعماِر بأساليِب وبرص القوة، ويزيد الضعف يعالج كيف وعرف وقوتهم،
فما سحره، اللََّسن ومن معجزته، الخطابة فن من وأوتي ويجابهها، يصابرها كيف
والحق باملنطق فيها يقىض االستقالل قضية كانت ولو غلب، إال جادل وال ألهب إال خطب
األمة قوة فلتكن للقوة، يسمع وإنما للمنطق، يسمع ال االستعمار ولكن يومه، يف لكسبها
ويف به، التشهري ويف خصمها، حركة شل ويف حماستها، ويف إجماعها ويف وحدتها يف
املناسبة، خلق ويف مناسبة، كل ويف حني، كل يف الحركات هذه تغذية ويف عليه، االحتجاج
ببيانه، النفوس ويلهب بخطبه، األسماع ويغذي بآرائه، الصحف يغذي كذلك، فكان
خفية ضيقة منافذ ولوال بجديد، حني كل ويطلع تدبريه، بإحكام الخصم تدبري وينقض
أراد ما حياته يف له لكان اإلجماع، منظر وشوه الحركة، بعض فأفسد الخصم منها دخل
يف عظيًما كان كيف لرأيت سلمها وحني تسلمها حني األمة حال استعرضت ولو لقومه،

أثره. يف عظيًما نفسه،
تاغور صوت فأما نغمته، ولكل صوته، لكلٍّ فكان سعد، وغنى تاغور غنى لقد
الطفل فيقبِّل العاشق ويسمعه دمعة، العني من فيذرف الرحيم يسمعه وديع، فهادئ
فيسجد املتدين ويسمعه كان، حيث الجمال ويقبل لزهره، للبستان ويتبسم مهده، يف
فيستهزئون، والقساة فيسخرون، الظلمة ويسمعه وفتنتها، وسحرها وبهائها للطبيعة
وينقم، ويهيج فيغضب، والظالم فيثور، املظلوم يسمعه كالرعد، فيدوي سعد، صوت وأما
صوت والسالب، املسلوب بني حامية ومعركة والظالم، املظلوم بني عنيف رصاع فإذا
األشجار يف العاتية كالريح ولكن يؤثر سعد وصوت الصخر، يف كاملاء ولكن يؤثر تاغور

فضل. ولكلٍّ الخاوية،

واألزهار وأمواجها، والبحار ونجومها، السماء عن نظره فغض حرب طلعت وأما
املالية، واألوراق والفضة الذهب يف وحدَّق ونارها، السياسة عن وجهه لوى كما وجمالها،
ما وإال غريه، فعل كما لنفسه إليها ينظر لم ولكن يلتهمها، كاد حتى لها لعابه وسال
عمره، ذلك يف وأنفق سعيه، لها فسعى لقومه، قيمتها أدرك إنما زعيًما، وال عظيًما كان

الحياة. قويت األعصاب قويت إذا أنه فأيقن الحياة، عصب املال رأى
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وكان العلم وكان الحرية كانت كان فإذا يشء، كل االستقالل يرى سعد كان قد
وكان الحرية كانت كان فإذا يشء، كل املال يرى «طلعت» وكان املال، وكان الخلق
رأى موليها، هو وجهة ولكل سريته، لكل فكان االستقالل، وكان الخلق وكان العلم
املال، الجريمة وعالج املال، الفقر فعالج املال، عالجه اجتماعي مرض كل أن «طلعت»
السحر هو املال فكأن املال، االستعباد وعالج املال، الجهل وعالج املال، البطالة وعالج
لفقره ومريض لفقره بائس الفالح إن الشفاء، فيه كان إال مرض من يمس ما الحال،
وال مرشوعات فال بلده، فقر أو لفقره عاطل والعاطل لفقره، ومجرم لفقره وجاهل
يستخدمه كيف يعرف ولم املال يده يف كان ومن رشكات، وال نقابات وال جمعيات
بالسيف يحتلوننا مما أكثر والعمل باملال يحتلوننا واألجانب سواء، والفقر ماله كان
من استقالل ينفع وال ماليٍّا، تحتلنا األمم وكل سياسيٍّا، تحتلنا واحدة وأمة والسياسة،
بإنشاء بمالها، يشء كل أول مرص فلتستقّل َقتَّال، وال السيف ينفع ال كما مال، غري
ولتمتد واألصداف، السمك حتى املرصية النتاج أنواع كل يف املرصيون وليعمل بنكها،
حتى الصحراء يف ولتنقب بطونها، من خريها وتستخرج األرض تقلب حتى املرصية اليد
فال كذلك كان إن بل فقري، وال عاطل فال ذلك كان فإذا أحضانها، من كنوزها تستخرج
بطياراتنا، وهواءنا بسفننا، ماءنا لنعرب ثم االستغالل، االستعمار أساس فإنما استعمار،
من اليشء بعض اليوم نستجلب أن بأس وال مزارعنا، من ونلبس مسارحنا، يف ونلهو
اتجاه، كل يف ولنمتد جهة، كل يف ولنتوسع الداخل، من غًدا يشء كل لنا فسيكون الخارج
اإلحجام من خري الخطأ احتمال مع فاإلقدام بأس، وال للخطأ، عرضة كله ذلك وليكن

صوابنا. من نتعلم مما أكثر خطئنا من وسنتعلم الصواب، مع
أنه ولوال أراد، ما بعض له فكان وعمل، أراد ثم وقدر، فكر ثم وقدر، فكر هكذا
بني التجريد يُحكم لم أنه ولوال «املجاملة»، اسمها أعماله باب تدخل أن ملخلوقة سمح
من يستبحه لم ما املرصية األموال من لنفسه استباح بعضهم أن ولوال وعمله، نفسه

هنات؟! له تكن لم عظيم فأي هذا ومع — أراد ما أكثر له لكان األجنبية، األموال
مرسومة اقتصادية آمال ولها بها، تعتز مرصية مؤسسات ولها مرص ترك لقد
يف وسعي مرص، كأمل أمل له كله العربي الرشق وترك الستكمالها، تسعى محدودة
حساًسا شعوًرا وهؤالء هؤالء عند وخلق مرص، كسعي االقتصادي االستقالل سبيل
التجارية لألهمية صحيًحا وإدراًكا االقتصادية، للحالة مفتوًحا وفكًرا املالية، بالوطنية

والصناعية.
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من هللا وأكثر زاويته، إىل النظر نافذ ناحيته، يف عظيًما كلٌّ كان فقد جميًعا، هللا رحمهم
الشاعر: وصدق بهم، السماح يف شحيح فالزمان أمثالهم،

ن��زور م��ق��الت ال��ص��ق��ر وأم ف��راًخ��ا أك��ث��ره��ا ال��ط��ي��ر ب��غ��اث
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والثاني ملعناها، الصحيح الفهم وهو عقيل، األول شيئان: «العدالة» يف اآلن الرشق ينقص
وتقديسها. إجاللها وهو شعوري

تؤديه أن يقيض فالعدل دين عليك يكون كأن الفردي، العدل هنا أقصد ولست
وقدسوه قديم، من فهمه إىل الناس وصل ساذج يشء فهذا ذلك؛ ونحو تنكره، أن والظلم
تعقيده. أكثر وأوضح غموضه، أكثر حل القانون فتقدم يشء منه غمض وإن األزل، من
االجتماعية، حياتنا يف مبارش أثر لها التي والترصفات االجتماعي العدل أريد وإنما
ننظر أن يجب حيث األمة، يف العمل أثر إىل ننظر ال أننا الباب هذا يف نرتكبه خطأ وأهم
بما قليلة أمثلة لذلك وألرضب إليهم، ننظر ال أن يجب حيث األفراد إىل وننظر إليها،

يوم: كل يحدث

ال ألنه منه أكفأ هو من ويرتك لعظيم، قريب ألنه عمله؛ يف يعني شخص هذا (١)
املعارض. الحزب من واألكفأ الحكومة حزب من ألنه أو له، قريب

ويحل عنه يستغنى وال ملرضه، صالحيته عدم مع عمله يف يُستبَقى شخص وهذا (٢)
كبرية أرسة له ألن أو طويلة، مدة املصلحة خدم املريض هذا ألن للعمل؛ الصالح محله

غريه. لها عائل وال

أن والواجب لألفراد، النظر من ناشئ فيها والخطأ كثرية، الباب هذا يف واألمثلة
فقد أفادها، مما أكثر األمة إىل أساء لحزبيته أو لقرابته عني الذي فهذا لألمة، ينظر
ملعنى إفساد تعيينه يف كان أخرى جهة ومن جهة، من منه أكفأ هو من عمل حرمها
ال هذا كل وتفوقهم ونبوغهم كفاياتهم بأن لألكفاء وإشعار الناس، عقول يف العدالة
يجعلها إذ كبري، األمة عىل هذا ورضر الحزبية، أو النسب أو القرابة بجانب شيئًا يساوي



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

املحسوبية، وتعزز الكفاية تهدر اإلعزاز، يستحق ما وتهدر التقويم، يستحق ال ما تقوِّم
إثبات عن العدول عىل األكفاء وحمل التقويم، لصحة وإفساد للعدالة قلب ذلك ويف
حزب، أو قريب أو وجيه عن البحث إىل — املرشوع الطريق وهو — بعملهم كفايتهم

للخلق. إفساد من هذا وحسبك العمل، طريق من ال امللق طريق من إليه يتقربون
إىل فيه نظر لو الكبرية، ألرسته أو السابقة لخدمته مرضه مع استبقي الذي وهذا
بني بالقضاء أو مريض، وهو — مثًال — بالتدريس إليه يعهد كيف إذ يستبَق، لم األمة
أرسته، أو شخصه إىل ينظر وكيف األعمال؟ من ذلك نحو أو قادر، غري وهو الناس
أجر بني يخلط وكيف املتقاضني، أو التالميذ من عمله إليهم يتعدى من إىل ينظر وال
مكان يف ال عمل معهد يف عليه تجرى أن يراد صدقة وبني عمل، مقابل يف يتقاضاه

إحسان؟!
بينهما، تخلط ولم العمل معاهد بجانب اإلحسان معاهد أنشأت عقلت إذا األمة إن
وبذلك اإلحسان، معاهد فمكانه يصلح لم فإذا للعمل، صلح من إال العمل يف تبق فلم
األفراد فلنضحِّ نستطع لم فإذا واملستضعفني، املرىض ومصالح الناس مصالح بني نوفق

املجموع. ملصلحة
كالفقر الضعف أنواع من لنوع يعطى إحسان بني تامة تكون أن يجب فالتفرقة
أما إدارة. أو تفكري أو كعمل القوة أنواع من نوع مقابل يف تعطى أجرة وبني واملرض،

التفكري. يف فخلط السلوك يف بينهما الخلط

أخرى: أمثلة وله فيه، الوقوع يكثر العدالة معنى فهم يف غريب آخر وخطأ

«مصلحتك» يف املوظفني أحد إليك فيقدم عمل، عىل مرشًفا أو رئيسمصلحة تكون (١)
فتكون ذلك، نحو أو بيتك بناء عىل اإلرشاف أو أرضك إصالح يف لك شخصية خدمة

أوانها. قبل استثنائية عالوة أو أقرانه، قبل «املصلحة» يف الرتقية منك مكافأته
بعض لك يتوىل أو يضحكك أو ويالعبك يجالسك برجل شخصية صلة لك (٢)
غري من ترقيته أو تعيينه يف جاهك فتبذل بذكرك، ويشيد يقرظك أو يهاديك أو شئونك،

أحقيته. أو كفايته إىل نظر

وملك لألمة، والنظر الشخيص النظر بني الخلط منشؤه العدالة فهم يف الخطأ هذا
األمة. وملك الشخص
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األمة، تملك بما تكافئه ثم تملك، مما تكافئه أن فتبخل شخصك إىل يسدى معروف
وبني هذا بني فرق ال إذ الرشوة، من مستور رضب هو األمة، عىل والغرم لك الُغنم فيكون
الناس، ويترضر هو فينتفع األمة، حساب عىل ظامًلا حكًما ويحكم الرشوة يأخذ قاض
احتقار عىل تكوَّن الرشق يف العام الرأي ألن القايض؛ رشوة من أخطر نظري يف هذا بل
هذا من الرشوة الحتقار بعد يتكون وملا — منكرة جريمة الرشوة وعد املرتيش، القايض
ظهوًرا استياؤه يظهر أن غري من وألوانًا صنوًفا منه يرى يوم وكل ذكرت، الذي الرضب

كافيًا.
لشخصك يعمل ما بني تامة تفرقة أيًضا التفرقة إىل قصوى حاجة يف نحن — إذًا
يعمل وما مالك، من عليه املكافأة تكون أن يجب لشخصك يعمل فما لألمة، يعمل وما

اشتباك. وال خلط غري من األمة من عليه يكافأ لألمة
دقيقة، للنفس ومراقبة شديدة عناية إىل الحي الضمري ذي من يحتاج الرضب وهذا
وذو وأحق أكفأ فالنًا أن للشخص فيخيل الوهم، فيه ويدخل النفس، عىل فيه يلبس فإنه
منفعة إىل راجع هذا حكمه أن لرأى شديًدا حسابًا نفسه حاسب ولو ممتازة، صفات
ال التي الخفية النفس مسارب من ذلك نحو أو به، تملقه ملق أو منه كسبها شخصية

هم. ما وقليل العلم، يف الراسخون إال شباكها من ينجو
العدالة، وتحري التامة بالنزاهة عرف أوربية دولة يف مالية وزير أن مرة قرأت
فيه يتبني لم إذ إمضائه، يف فرتدد ربح، ورائه من ولها برشكة يتصل أمر عليه عرض
وخرس فالعبه يالعبه، من الرشكة إليه فدست الورق بلعب مغرًما كان ولكنه ألمته، النفع
ويبني الرشكة مسألة له يوضح الخارس الالعب هذا الرشكة إليه بعثت ثم كبريًا، مبلًغا له
بعدالة اقتنع أنه ويظن نفسه يكذب وهو وأمضاه بالورق فدعا لألمة، النفع وجه فيها له

اللعب. يف مكسبه الحقيقة يف أقنعه الذي وإنما املطلب،

وحسن الكفاية إهدار وهو وأمثالها، الحكومة وظائف يف يكون ما أكثر يتجىل ثالث وخطأ
نحوها. أو األقدمية ملراعاة اإلنتاج،

أو ملصنع مكربة صورة إال ليست الحكومية اآللة أن راعيت إذا الخطأ هذا ويتجىل
حسب عىل موظفيها أو عمالها أجور تضع إنما الرشكة أو املصنع أن فواضح رشكة،
أخرى وبعبارة الرشكة، أو للمصنع به يقوم الذي العمل وقيمة اإلنتاج عىل كل مقدرة
ال يعمل لم فمن العامل، من غنمها مع املناسبة تمام يتناسب املصنع أو الرشكة غرم
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أو وشابٍّا قديًما، أو جديًدا املوظف هذا كان سواء عمل، ما بمقدار أكل عمل ومن يأكل،
الصدقة، غري األجرة ألن املسن، القديم رئيس والشاب الجديد يكون أن بأس فال مسنٍّا،
نظري فهي األجرة أما ذلك، ونحو والعجز األرسة وكرب والقدم السن الصدقة يف يراعى قد
يف املؤجر اليشء مع تتناسب يشء، كل وأجرة البيت أجرة مثل مثلها كفاية، ونظري عمل
أي ذلك بعد يراعى ال ثم وقبحه، وجماله صالحيته، وعدم وصالحيته رداءته، أو جودته

املؤجر. باليشء االنتفاع عن خارج آخر اعتبار
واملقدرة الكفاية غري اعتبار أي فيه يراعى رشكة أو بنك أو لحكومة نظام فأي
الرحمة بني فيه خلط ونظام ظالم، ونظام فاسد، نظام بها املكلف املصلحة وخدمة

املساكني. ومأوى اإلنتاج معهد وبني واألجر، الصدقة وبني والعدل،
عىل القادرين أمام الطريق يفسح الذي هو وحده إليه أدعو الذي النظام وهذا
األقدمية نظام أما املجد، إىل التسابق عىل ويبعث اإلجادة، يف التنافس ويخلق العمل،
وانتشار باألقدمية، األحقية إلثبات جمود يف الزمن وانتظار للكسل، فمدعاة وأشباهها
عىل والقضاء الكفايات، قتل ثم ترصف، كل يف ونلمسه به ونشعر نشاهده الذي الخمول
األقدمية. بحكم االكثراث، وعدم الضعف عىل واملكافأة تتفتح، أن قبل الجميلة الزهرة

الصالحية بمقدار فاملكافأة العادل النظام أما كلمة، يف ظالم ونظام عادل نظام هناك
أما الحزبية، أو القرابة أو املحسوبية أو باألقدمية فاملكافأة الظالم النظام وأما واإلنتاج،
وأما واالستحقاق، الرحمة بني خلط غري ومن هو حيث من اليشء فتقدير العادل النظام
الرحمة بني الفاسد والخلط العمل، إىل ترجع ال العتبارات اليشء فتقدير الظالم النظام

واالستحقاق.
الظالم النظام وأما فقط، املصلحة أساس عىل األوالد فكرتبية العادل النظام أما

الشفقة. لداعي املصلحة فكإضاعة
من وكثري الصعوبة، منتهى يف تنفيذه ولكن جيل، واضح الكالم هذا يف الحق وجه
وعدم األمر أويل يد يف امليزان فساد عنه العدول عىل يحمله ولكن املبدأ، بهذا يؤمن الناس
من يرتكب فكم وحدها للكفاية املكافأة مبدأ قرر فإذا الصحيح، الحكم عىل قدرتهم

الكفاية. اسم ستار تحت والحزبية للمحسوبية الجرائم
انقلب وإال النزيه، الحازم القدير يد يف يصلح إنما إليه أدعو الذي امليزان فهذا
امليزان استعمال عىل القادرين الرجال فهيئ الفوىض، وعمت الفساد وساد ضده إىل

الفاسد. امليزان من أسوأ كان وإال أيديهم، يف ضعه ثم الصحيح،

98



العدالة

تعليم فهي الشعورية الناحية أما «العدالة»، فهم يف العقلية النواحي بعض هي هذه
تخرج والرصخة أعراضهم، عىل البدو غرية عليها والغرية نحوها، الشعور إرهاف الشعب
مثل إىل يعودوا ال حتى الظاملني عىل والثورة تنتهك، وعدالة يحدث لظلم القلب أعماق من
القرية، يف مكان: كل يف عبادة تقديس ويقدسها العدالة يحمي عام رأي ن وتكوُّ ظلمهم،
لجوره، ويهينه لظلمه يحتقره للفالحني العام الرأي ألن يظلم؛ أن عمدة يستطيع فال
ألنه يظلم؛ أن مأمور يستطيع فال املركز، ويف العدالة، عن النحرافه وجهه يف ويرصخ
كلها، األمة ويف دائرته، يف العام الرأي لقوة مركزه يف يبقى أن ظلمه بعد يستطيع ال
عدلت، إذا ويؤيدها ظلمت، إذا فيسقطها العام، للرأي حساب ألف تحسب فالحكومة

للعدالة. حبهم بمقدار فيها األحزاب ويقّوم
كل ويف قضاتها ويف إدارتها يف الحكومية اآللة تسري — فقط ذاك وإذ — ذاك إذ
التام وشعورها العام، الرأي من لخوفها دائًما، والعدل العدل، نحو مرافقها من مرفق
والعدالة «العدالة»، عىل بقائها يف مرتكزة جملتها يف وأنها أعضائها من عضو كل بأن

وحدها.
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تارخييمهمل مصدر

منه واستفاد إليه اتجه من اآلن إىل أَر لم اإلسالمي التاريخ مصادر من هام مصدر هناك
الحياة عىل قويٍّا ضوءًا يلقي أنه عرفنا إذا أهميته وتظهر وثروة، غنى من فيه ما مع
عندنا، التاريخ كتب يف الضعيف الجانب هو وهذا له، يعرض الذي العرص يف االجتماعية
الشعب أما والوزراء، واألمراء وامللوك الخلفاء هي الكتب هذه عليها ترتكز نقطة فأهم
هذا كان فإذا قصًدا، ال عرًضا يذكر ومما الكالم ثنايا من إال حالته نعرف فلسنا نفسه
مصدًرا يكون أنه شك فال للعرص، االجتماعية الحالة برشح يعنى إليه أشري الذي املصدر

به. العناية وتجب إغفاله، يصح ال
— عادة — مؤلفها أن أهميتها ووجه أكثرها، وما الفقه»، يف الفتاوى «كتب هي تلك
مركزه بحكم األنظار إليه تتجه حتى ومركًزا، وفقًها علًما عرصه رجال أكرب من يكون
األحداث وخاصة — الناس فيها تنازع أحداث حدثت فإذا الرسمي، منصبه أو العلمي
املسائل عىل االستفتاء مسائل يف يقترصون وليسوا يستفتونه، إليه الناس هرع — العظام
هذه من لنا فيكون معانيها، بأوسع االجتماعية املسائل عىل بل معانيها، بأضيق الفقهية
ذلك يف الناس لعقلية بديعة صورة فيها العلماء ورأي أسبابها وبيان ورشحها األحداث

الفكرة: يوضح مثًال لذلك وألسق العرص،
مشهور إمام وهو الهيتمي، حجر البن الحديثية» «الفتاوى اآلن يدي بني فمثًال
الهجري، العارش القرن يف وكان مكة، يف األخري بعضزمنه وعاش واملنشأ، األصل مرصي
ورجع األزهر، يف ودرس ٩٠٩ه، سنة الغربية أعمال من الهيتم أبي محلة يف ولد فقد
،٩٧٤ سنة تويف أن إىل بها وأقام مكة يف استقر ٩٤٠ سنة ومنذ الفتوى، يف إليه الناس

األقطار. جميع من واستفتي اإلسالمي، العالم يف اسمه واشتهر



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

العقلية الحياة من جانبًا منها تتبني مختلفة صوًرا فيها فتجد الفتاوى هذه تقرأ
القرن. هذا يف للمسلمني

متناقضتني حركتني بني مضطربًا كان ذاك إذ اإلسالمي العالم أن ترينا صورة فهذه
٧٢٨ سنة املتوىف تيمية ابن بها قام التي الحركة إحداهما إليه: وما التصوف شأن يف
املتصوفة، من وغريهم والغزايل سبعني وابن الفارض وابن عربي ابن عىل فيها يطعن
وغري القبور وزيارة باألولياء كالتوسل البدع وترك والسنة، للكتاب الرجوع إىل ويدعو

حد. أقىص إىل وشطحاتهم وكراماتهم بالصوفية تؤمن حركة واألخرى ذلك.
اضطهاده جرائهما من وكان تيمية، ابن عهد يف عنيفتني الحركتان هاتان كانت وقد
وانتقلت ويناهضونه؛ يكفرونه وعلماء يؤيدونه علماء حوله فالتف مات، أن إىل وسجنه

الفتاوى. هذه تصوره الذي العارش القرن إىل الحركتان هاتان
بكل وآمن الصوفية أيد فقد متصوًفا، محدثًا شافعيٍّا فقيًها هذا حجر ابن كان وإذ
مبتدع وأنه وزن، لكالمه يقام ال أنه وادعى عنف، يف تيمية ابن وهاجم إليه، يدعون يشء
عربي كابن تيمية، ابن هاجمهم الذين الصوفية مدح يف وأفاض غال، جاهل مضل ضال

والغزايل. الفارض وابن
نحو العقلية اتجاه عىل يدل بل وحده، حجر ابن رأي عىل القول هذا يدل وليس
العرصنارص هذا أهل من كثريًا ألن املعارضني؛ وخفوتصوت الصوفية تؤيد التي الحركة
مظاهرها، بجميع للصوفية االنتصار يف الشعب إىل وانضموا هو، حكى كما حجر ابن
يف اعتقد إذا — زمنه يف — العاِلم أن الفتاوى هذه يف نفسه حجر ابن علينا قص وقد
األنصاري، زكريا كالشيخ به، وتربكوا كتبه وعىل عليه الناس أقبل واملتصوفة التصوف
كالشيخ بعلمه، ينتفعوا ولم عنه الناس صد أقوالهم من شيئًا الصوفية عىل أنكر إن أما
العلم، وسعة الذكاء وقوة العبارة حسن يف نابغة وكان جليًال، عامًلا كان فقد البقاعي،
حجر ابن قال — كتبًا مناسباته ويف القرآن تفسري يف وألف والحديث، التفسري وخاصة
عىل يعرتض كان البقاعي ولكن الذهب، بماء لكتبت زكريا للشيخ كانت لو إنها عنها:
شاعر أنه الفارض ابن يف ويرى نقده، يف الكتب ويؤلف أقواله، بعض ويفند عربي ابن
كان» مما أبدع اإلمكان يف «ليس قوله: الغزايل عىل وأنكر جيد، غري متصوف ولكنه جيد،
األمراء بعض تدخل لوال ذلك يتم وكاد دمه، وإهدار بتكفريه حكم ثم العامة، عليه فهاج
زال فما وحده، فوجده العلم أهل بعض عليه ودخل إسالمه، وجدد فاستتيب أمره يف
عليه الرد يف الكتب يؤلفون العلماء وقام التلف، عىل أرشف حتى رأسه عىل بنعله يرضبه

الفارض. ابن رس هذا أن فاعتقدوا التنفس بضيق وأصيب الغزايل، عن والذب
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والشطحات والكرامات باملغيبات االعتقاد وراء االندفاع صورة الكتاب ويرسم
العرص. هذا يف العقلية إليه وصلت ما عىل واألىس الشفقة عىل تبعث صورة وهي والجن،

ذلك، يف فيستفتى والقراءة، الكتابة البنت تعليم حول الجدال حجر ابن لنا ويصور
جارية عىل مر لقمان أن حديثًا ويروي الكتابة، تعلم ال ولكن العلم، تعلم بأنها فيفتي
املرأة إن ويقول: بها، لتذبح الكتابة تعلم أنها أي السيف؟» هذا يُصَقل «ملن فقال: تعلَّم
تبلغه لم ما أغراضها يف بها تبلغ ألنها فاسدة؛ أغراض إىل بها توصلت تعلمتها إذا
يشء عىل يمر ال الذي الصقيل كالسيف الكتابة بعد املرأة صارت ذلك فألجل برسولها؛
القرآن تعليمهن طلب ينايف ال الكتابة النساء تعليم عن النهي أن واعلم قال: ثم قطعه، إال
بخالف منها، تتولد مفاسد خشية غري من عامة مصالح هذه يف ألن واآلداب؛ والعلوم

الكتابة.
أن فيذكر الخرضاء؟ عمامتهم تاريخ وما هم؟ من «األرشاف»: كلمة يف ويستفتى
أو عباسيٍّا كان ولو البيت أهل من كان من عىل األول الصدر يف يطلق كان الرشيف اسم
الفاطميون ويل فلما الزينبي،2 والرشيف العبايس الرشيف املؤرخني: قول ومنه عقيليٍّا،1
العمامة وأما اآلن، إىل هذا واستمر فقط، والحسني الحسن ذرية عىل الرشف مرصقرصوا
ويف حسن، بن شعبان امللك بأمر هجرية ٧٧٣ سنة حدثت وإنما لها، أصل فال الخرضاء

جابر: ابن يقول ذلك

األخ��ض��ر ال��ط��راز ع��ن ال��ش��ري��ف ي��غ��ن��ي وج��وه��ه��م وس��ي��م ف��ي ال��ن��ب��وة ن��ور

غريه. عنها ينهى وال الرشيف بها يؤمر فال حادثة، الخرضاء العمامة هذه كانت فإذا

كثرة وكثرتها الشعب بني واملوضوعة الضعيفة األحاديث انتشار عىل تدل والفتاوى
وسيطرتها ذلك، إىل وما والطب والزواج وامللبس املأكل يف األشياء أدق وتناولها مفرطة،
فبدًال شأنها، يف يستفتونهم املفتني إىل يهرعون والخاصة وسلوكهم، الناس عقول عىل

طالب. أبي بن عقيل إىل نسبة 1

كثريون. أوالد منه ولها جعفر، بن هللا عبد عمها بابن تزوجت وقد فاطمة، بنت زينب إىل نسبة 2
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فيقولون: مخرًجا، له يجدوا أن منها الكثري يف يجتهدون ويبددوها، ينكروها أن من
إال املوضوع ووضع الضعيف بضعف يقرون وال مسنده، يف وفالن كتابه يف فالن رواها

سلوكهم. وتشعوذ الناس عقول تأكل ويرتكونها النادر، القليل يف

بأن يؤمنون ال أنهم العرص ذلك يف واملحدثني الفقهاء من املفتني هؤالء أمر غريب من ثم
والحديث الفقه بأن ويؤمنون تخصصهم، وراء تخصًصا وال علومهم، وراء علوًما هناك
بالفلك أو بالطب أو القديم بالتاريخ اتصل سواء سؤال، كل عن لإلجابة وحدهما كافيان
عليه فما ذلك من يشء عن املفتي سئل فإذا العلوم، من شئت ما أو األرض طبقات أو
وهو الجواب، هو فيكون قديم، شيخ قول أو ضعيف حديث عىل ليعثر كتبه يقلب أن إال
فيجيب القمر، يف الذي السواد عن يُسأل حجر ابن فالشيخ الحق، كل وهو الصواب،
هللا ألن جربيل؛ جناح مسح أثر هو فقال: ذلك عن سئل — وجهه هللا كرم — عليٍّا بأن
تسعة منه فمحا بجناحه جربيل فمسحه الشمس، كنور جزءًا سبعني القمر نور خلق
تعاىل: قوله فذلك النور، فيه وأبقى الضوء منه فأذهب الشمس، إىل حولها جزءًا وستني

ًة﴾. ُمبِْرصَ النََّهاِر آيََة َوَجَعْلنَا اللَّيِْل آيََة ﴿َفَمَحْونَا
شهًرا. عرش اثني يف إال تقطعه ال والشمس شهر يف الفلك يقطع القمر بأن ويفتي
بني املدة مقدار يف ويفتي يناسب، ال وما منها يناسب وما املطعومات يف ويفتي
يحرتمون ال املفتني هؤالء أن عىل يدل مما إلخ، ورسياته سليمان زوجات عدد ويف األنبياء،

اختصاصه. للعلم

إليه، يصل أن العلم يمكن ال عما ويتساءلون أوهام يف يبحثون فارغني الناس كان ثم
وهم عمل، الحياة يف عليه ينبني ال فيما أوقاتهم ويضيعون فروض، يف ويتجادلون
دفعة املالئكة خلقت وهل الحديث؟ عنهم يروى وهل الجن؟ زواج يجوز هل يتساءلون:
كان وهل يموتون؟ الجن وهل كاملالئكة؟ تتشكل الجن وهل دفعات؟ عىل أو واحدة
األفضل وهل الجنة؟ الجن مؤمنو يدخل وهل ذلك؟ منه سلب ثم باهلل عارًفا إبليس
من يخرجوا أن لألنبياء أذن وهل الجن؟ خلف الصالة تصح وهل املغرب؟ أو املرشق

إلخ. امللكوت؟ يف ويترصفوا قبورهم
فهزلوا، ا جدٍّ الحياة يف يجدوا لم العارش، القرن يف املسلمني بني فاشية تصورات تلك
بالديون، املثقلة تركتهم نرث اآلن إىل زلنا وما فسخفوا، عقولهم ينري من يجدوا ولم

اآلثار. هذه وإزالة األوزار هذه محو يف العناء أشد املصلحون ويعاني
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تيمية» ابن «فتاوى يف قرأت ذلك وقبل الفتاوى، هذه يف عليه عثرت ملا صور بعض هذه
نفسها. التاريخ كتب يف أجده لم ما التاريخية الفوائد من فيها فوجدت

الحياة لتأريخ هام تاريخي مصدر الفتاوى هذه أن — ذلك بعد — ترى أفلست
إهمالها؟ يف ينصفوا لم املؤرخني وأن املختلفة، العصور يف املختلفة العصور يف االجتماعية
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الوصف؟ هذا عجيبًا أليس
والكبري بالقصري، والطويل باألسود، واألبيض باملر، الحلو تصف كما إنه

املجانني. عرف يف إال يجوز ال هذا وإن — بالصغري
وذوقنا وبرصنا سمعنا تحت يحدث هذا فمثل النظريات، دنيا غري الواقع دنيا ولكن

يوم. كل
يف طويًال الوصل، يف قصريًا الهجر، يف طويًال قصريًا؟ طويًال الواحد الليل أفليس

الرخاء؟ يف قصريًا الشقاء،
نظر ويف صغريًا، حقريًا تافًها شيئًا الثراء الواسع الغني عند دينار ألف أوليس

كبريًا. عظيًما شيئًا البائس الفقري
َقِريبًا﴾؟ َونََراُه * بَِعيًدا يََرْونَُه ﴿إِنَُّهْم :— تعاىل — هللا يقل أولم

الشاعر: يقل أولم

وأق��ل��ه��ا ل��ن��ا أك��ث��ره��ا ك��ان م��ا ل��ص��اح��ب��ي ف��ق��ل��ت ت��ح��ي��ت��ه��ا م��ن��ع��ت

ديمقراطية، أرستقراطية نرى أن — إذًا — عجب فال كثري، ذلك أمثال إن
أرستقراطية. وديمقراطية

فالحة؟ زي يف تُصوَّر الذوات»، «بنات من الفتاة يف يوم، كل فتشاهدها األوىل فأما
بوشمها. وتتظاهر بحليها، وتتحىل ماعونها، وتحمل لباسها، تلبس

حمار «مقرها» إىل فيجرها الطريق يف تعطب الضخمة الفخمة السيارة يف وتراها
وبصلهم جبنهم الفالحني فيؤاكل يتواضع الكبري والغني العظيم السيد يف وتراها هزيل،
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عليهم يعدو وامللك، الخالفة بيت ورثة أو املجد، يف العريقة األرس يف وتراها وعدسهم،
وبإحسان صغري بيت يف فيعيشون وثروتهم، مالهم ويبدد ملكهم، فيضيع الغادر الزمن
أمثال من كثري يف وتراها، وتراها طالئهم، والمع مظاهرهم بحسن ويحتفظون قليل،

ذلك.
بالديمقراطية يتغنون قوم فمثله العنوان» «موضوع وهو الثاني، النوع وأما
الجامدين الساسة رأيت التطبيق دور جاء فإذا آمنا. الناس: فيقول وخرياتها، ومزاياها
وليست خاصة، وأجناس خاصة أمم عىل تطبق إنما الديمقراطية مبادئ أن إىل يفزعون
غريهم يف وأما حقة، فديمقراطية وأمريكا أوربا يف فأما جنس، كل وال شعب لكل هي
ديمقراطية أنه له وصف أصدق ولعل بيانه، ويدق وصفه يصعب فيشء الشعوب من

ومسماها. واسمها ومخربها، مظهرها يف متباينني لونني ذات ألنها أرستقراطية؛
َوِمنُْهم إَِليَْك ِه يَُؤدِّ ِبِقنَطاٍر تَأَْمنُْه إِن َمْن اْلِكتَاِب أَْهِل ﴿َوِمْن تعاىل: قوله ذلك أذَكرني
ِيف َعَليْنَا َليَْس َقالُوا ِبأَنَُّهْم ٰذَِلَك َقاِئًما َعَليِْه ُدْمَت َما إِالَّ إَِليَْك ِه يَُؤدِّ الَّ ِبِدينَاٍر تَأَْمنُْه إِن ْن مَّ
يؤده املال من عظيم عىل تأمنه إن من الكتاب أهل من أن يحدثنا فهو َسِبيٌل﴾، يِّنَي اْألُمِّ
األمانة ألن دين؛ أي ومن جنس أي من املال له من بني يفرق وال فيه، يخنك وال إليك
مال أكل فليس إنسان، أي ومع ومكان، زمان أي يف واجبة والفضيلة كان، ألي واجبة
عن ويحدثنا وجنسه، دينه غري من كان إن وحالًال وجنسه، دينه من كان إن حراًما الغري
فيما علينا حرج ال قالوا: من اليهود «من فكان الحق، املنزع هذا غري نزعوا آخرين قوم
قوم نزع ولقد مرشكون»،1 وإنهم الحق غري عىل ألنهم إثم وال العرب أموال من أصبنا
يف كان يشء من «ما هللا: رسول فقال املعاملة، هذه الكتاب أهل يعاملوا أن املسلمني من
إىل رجل وجاء والفاجر»، الَرب إىل مؤداة فإنها األمانة، إال قدمي، تحت هو إال الجاهلية

والشاة. الدجاجة الذمة أهل أموال من العذق يف نصيب إنا له: فقال عباس، ابن
كما هذا قال: بأس، بذلك علينا ليس نقول قال: ماذا؟ فتقولون عباس: ابن فقال
أنفسهم. بطيب إال أموالهم لكم تحل ال َسِبيٌل﴾، يِّنَي اْألُمِّ ِيف َعَليْنَا ﴿َليَْس الكتاب: أهل قال
لكل حق بالعهد، والوفاء والعدل، كالصدق الديمقراطية أساس عىل املعاملة إن
تروج إنما كالعملة، وليست إنسان، لكل إنسان كل عىل وواجب إنسان، كل عىل إنسان

ومواضعاتها. عرفها أمة لكل واملواضعات، كالعرف وال بلدها، يف

للطربي. العبارة هذه 1
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عىل القضاء إنها الشعب، لخري بالشعب الشعب حكم إنها الديمقراطية؟ معنى ما
والحرية املساواة ونرش التعليم نرش إنها بأجمعه، الشعب يف — ممتازة طبقة تحكم
للغنى حد إنها الشعب، رقي سبيل يف العوائق هدم إنها الشعب، أفراد بني واإلخاء
إنها واالقتصادية، السياسية االمتيازات عىل حرب إنها املدقع، الفقر عىل وقضاء الواسع
وتعويده العام للرأي تربية إنها استعداده، حسب وقواه ملكاته ينمي أن للفرد إفساح
عىل تسيطر عامة روح إنها العام، للخري الحكام توجيه وعىل الحكومة عىل الرقابة
األفراد يستعبد وما األمم، ورق األفراد رق عىل قضاء إنها الجميع، لخري فتوجهه الشعب
استعباد عىل ثورة إنها واستعمار، استغالل من األمم يستعبد وما وشهوات، جهل من

لألمم. واألمم لألمم، واألفراد لألكثريات، األقليات
املعاني هذه من معنى فأي للرشق، خري فهي للغرب، خري وهي كذلك كانت إن
الذهب، يمتحن كما يمتحن نظام هي خاص؟ وزمان خاص مكان يف إال يصلح ال محيل
وفرنسا والهند والسند واليابان وأمريكا والشام مرص يف ذهب فهو ا حقٍّ ذهبًا كان فإن
قد قطر، أي يف قيمة له تكن ولم مكان، أي يف يصلح لم مزيًفا ذهبًا كان وإن وإنجلرتا،
واحد. البيئات كل يف الجوهر ولكن بيئتها، اختالف بحسب األقاليم يف أعراضه تختلف
هذه سائر ومع واالحتالل االنتداب مع يتناىف فهو الديمقراطية معنى هذا كان إن
أو إنجلرتا فرنسا تحكم أن توافق ال الديمقراطية أن بينًا ظهوًرا يظهر وملاذا املرتادفات،
عدو الديمقراطية إن للرشق؟ الغرب حكم يف الظهور هذا مثل يكون وال فرنسا، إنجلرتا

أسمائه. من اسم أي وتحت أشكاله، من شكل كل يف لالستبداد
قويمٍة مبادئَ إىل املتعاقبة األجيال من األخرية األيام يف الديمقراطية وصلت لقد
يف الشعوب رغبة احرتام مبدأ فقررا وترششل، روزفلت زعيميها لساني عىل ظهرت
الالزمة األولية املواد عىل الحصول حرية ومبدأ تشاء، كما وحكمها حكومتها نظام اختيار
ومبدأ األمم، جميع بني االقتصادي التعاون ومبدأ تشاء، كما محصولها وترصيف لها

اإلنسانية. لخري األهمية غاية يف مبادئ وهي التجارة، وحرية البحار حرية
تنطبق كما الرشق عىل تنطبق املبادئ هذه أن يفهموا أن للرشقيني يحق هل ولكن
رأيها والسودان ومرص والعراق وسوريا وفلسطني املغرب لبالد سيكون وأن الغرب، عىل

واالقتصادية؟ السياسية وحرياتها حكمها ونظام حكومتها يف
القائدين بني املتبادلة الخطابات وبني السامية املبادئ هذه تناقضبني شبه أملح إني
كما سوريا، يف األوربية الدول وحقوق األوربية الدول امتيازات يف و«ديجول» «ليتلتون»
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بأن الربيطاني الربملان يف القريب واالعرتاف السامية املبادئ هذه بني تناقض شبه أملح
يتغري. لم فلسطني يف اليهود نحو الربيطانية الحكومة موقف

الديمقرطية قادة من التزاماترصيحة هناك تكون أن معي الرشق ويأمل آمل وإني
وضعت وأنها خاصة، محلية ال عامة إنسانية املبادئ هذه بأن وترششل روزفلت أمثال

الغرب. لخري وضعت كما الرشق لخري
الصالحية، كل صالح كالهما العقل، نظام يف كالعلم الحكم نظام يف الديمقراطية إن
وحرضي، بدوي بني فرق وال إنسان، هو حيث من لإلنسان الوجوب، كل واجب بل
صحيحة غري للحرضي بالنسبة صحيحة العلم من قواعد هناك وليس وغربي، ورشقي
العلم فقاعدة للغربي، بالنسبة صحيحة غري للرشقي بالنسبة وصحيحة للبدوي، بالنسبة
يف االختالف يحدث قد والغرب، للرشق فاسدة أو والغرب للرشق صحيحة تكون أن إما
كذلك فيه، خالف فال ذاته العلم أما وأمة، أمة بني البيداجوجيا طرق ويف التعليم، مناهج
حكمها، مصدر األمة تكون وأن بنفسها، نفسها أمة تحكم أن الديمقراطية، يف الشأن

الجوهر. دون الشكل ففي وأمة أمة بني خالف كان فإن العلم، قواعد بمنزلة
الرشقية دياناته وحاربت أوربا، تعرفها أن قبل الديمقراطية عرف الرشق إن بل
الجهل وحاربت باألعمال، إال بينهم تفاضل ال سواسية الناس أن إىل ودعت االستبداَد،
أن قبل الظالم، عىل بالثورة وطالبت العادل، للقانون الخضوع وألزمت للعلم، ودعت
أسماء سمته بل ديمقراطية، كله ذلك تسم لم إنها نعم الفرنسية، الثورة ذلك إىل تدعو
عليه فأفسدت الرشق عىل عدت عواٍد ولوال املعاني؟ بجانب األلفاظ قيمة ما ولكن مختلفة،
الحضارة، لواء رافع وهو املرشع، وهو القائد، هو لكان العادلة، نظمه وحرمته سريه،

استعباد. سلسلة تاريخك وإن للديمقراطية، تصلح ال إنك له: يقال أن الظلم فمن
يف السامية ومبادئها ومعناها باسمها يدعون يكونوا أن الديمقراطية بدعاة أربأ إني
باملظاهر، ويتعلل باأللفاظ يتلهى أن بالرشق أربأ كما الرشق، يف فقط وباسمها الغرب
التي الديمقراطية ولكنها للغرب، خري هي كما للرشق خري الديمقراطية أن الحق فمن
وإال التطبيق، ووحدة املعنى وحدة أساس وعىل لبالده، األمريكي أو اإلنجليزي ذهن يف

أرستقراطية. ديمقراطية كانت
من ويكون الصادقة، الديمقراطية انتصار عن الحرب هذه تسفر أن أرجو كما
ما الجميع يطبق وأن مداها، الغربي يوسع وأن معناها، يف الرشقي يتعمق أن نتائجها

إخاء. من إليه تدعو
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خري فالرصاحة نتصارح، وأن خطته، للغد ويرسم عدته، اليوم من كلٌّ يتخذ أن بل
للجميع.
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وازدراءً لشأنه، احتقاًرا له، ترجم من أَر لم مغمور، أديب الرشبيني يوسف الشيخ
األدب األدباء َغبن وقديًما — أرستقراطية تآليف وليست شعبية، تآليف ألنها بتآليفه؛
كلمات استعمال من يتحرج ال املجانة، حدود أقىص إىل ماجن كذلك وألنه — الشعبي
الوقار يف الناس ملواضعات يخضع وال إيماء، وال كناية غري يف رصيحة عارية الفحش
الثانية اختار داعرة، واألخرى مؤدبة إحداهما كلمتان فكره يف تزاحم وإذا واالحتشام،
كلماتها عري ويكره قراءتها من يشمئز املهذب فالقارئ وتعمد، قصد عن األوىل وهجر
تعجز قد بديعة أشكاًال وترسم جميلة، صوًرا تحوي ذلك مع ولكنها تعبرياتها، وفحش

وتصويرها. رسمها عن األرستقراطية الكتب
وقد شادوف»، أبي قصيدة رشح يف القحوف «هز اسمه كتاب كتبه من أيدينا بني

أرها. لم ولكني أخرى، كتبًا ألف أنه الكتاب أثناء يف ذكر
وحرض باألزهر، العلم طلب وأنه «رشبني» بلدة من املؤلف أن عىل الكتاب هذا ويدل
١٠٦٩ه، سنة ومات التأليف، كثري جليًال عامًلا كان الذي القليوبي الشيخ أستاذه عىل
وأدبائه األزهر علماء أكابر من وكان السندوبي، الشيخ من بإشارة الكتاب هذا ألف وأنه

١٠٩٧ه. سنة ومات ومؤلفيه،

املنبت يف الحسناء املرأة وهي الدمن، وخرضاء «إياكم الحديث: ويف البيت. يف األقذار مستودع الدمنة: 1
السوء».
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١٠٧٤ه سنة حج أنه حدثنا وقد الهجري، عرش الحادي القرن يف عاش إذًا فصاحبنا
أدري ولست ويتتبعهم، الغلمان يحب متهتًكا كان أنه نفسه عن يذكر أن من يتحرج ولم

يمزحه. مزاًحا أم يذكرها حقيقة ذلك أكان
فهي الدمن، هذه من بها يخرج أن القارئ يستطيع التي الحسناء الصورة أما

عرش. الحادي القرن يف وبؤسهم الفالحني وصف
ناظمها، هو ولعله نظمها، من أدري لست عامية، قصيدة هذه شادوف أبي قصيدة
نحو يف يقع كبري جزء يف ورشحها هذا الرشبيني فجاء وتعاسته، الفالح فقر وموضوعها
ويهزئ بها يتالعب حتى كلمة تأتي فال استطراديٍّا، هزليٍّا رشًحا كبرية صفحة ٢٣٠
يف تصور طريفة تاريخية معلومات يذكر ذلك أثناء ويف واشتقاقها، ورصفها نحوها

إليها. أرشنا التي الصورة جملتها
ومالزمته والسماد، للطني وحمله للبهائم، معارشته وطول وبؤسه، الفالح يصف
بزراعته، يتصل بما إال وجهله والجرن، الزرع حول ودورانه والجرافة، للمحراث
وأعراسه فأفراحه ذوقه، يف غلظ كله هذا عن نشأ وقد والنبوت، والحزام والليف كالساقية
واألبقار، الغنم يف التفكري إال ليس األسحار عند وورده وصياًحا، رصاًخا إال ليست
وزعيط وجليجل، فجنيجل ذوقهم، عىل دالة وأسماؤهم الكلف»، وهات العلف و«حط
وأوالدهم وعويطه، وخطيطه وحليوه، وعليوه ورشاره، شباره نسائهم وأسماء ومعيط،
عقل، وقلة الدين، يف وخلط مركب جهل وفقهاؤهم األدناس، يف غارقون الرأس، مكشوفو
وخرافات باردة، وتشابيه خسيس، ونظم سخيف، نوع من وقصصهم وأشعارهم وأدبهم

باطلة.
بإسهاب. واألمثال والقصص الشواهد وذكر األبواب، هذه من باب كل يف أطال وقد
الفالحني لنا يصور فهو العرص، هذا يف االجتماعية الناحية من ا جدٍّ خصب والكتاب
ومرافقها مشاهدها إىل ينظرون وكيف القاهرة، دخلوا إذا يستغفلون وكيف السذج،
الريف، وحياة املدن حياة بني ويقارن مضحًكا، تفسريًا يفرسونها وكيف بلهاء، نظرة
إىل وما وامللبس واملرشب املأكل يف الريف، وذوق املدن وذوق الريف، وجهل املدن وعلم

ذلك.
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مشكلة فهذه األمريية، األموال تحصيل عند الفالح بؤس رائًعا تصويًرا لنا ويصور
وحبس رضب من للهالك معرض — دائًما — إنه فيقول: املصائب، ومصيبة املشاكل
وأطراف الليل آناء عليه الذي املال يف التفكري دائم وهو والرشاب، األكل لذة وفقدان
بقول ويتمثل بالفالحة، يشتغل وال أرض، له ليس أنه عىل هللا يحمد واملؤلف النهار،

البهلول:

ال��ِق��ص��اد ع��ل��ى ال��ب��ن��ود ش��دوا وق��د ال��ج��ي��اد ع��ل��ى ال��م��ل��وك رك��ب إذا
وادي ك��ل ف��ي ك��َس��يْ��ِره��م وس��رت ِم��ْس��ح��ي ول��ب��س��ت ق��ص��يْ��بَ��ت��ي رك��ب��ت
ع��دادي ف��ي ي��غ��ل��ط ال��دي��وان وال ب��م��ال ت��ط��ل��ب��ن��ي األج��ن��اد ف��ال

املال، ألخذ الكفر أو القرية حرض إذا الرصاف) (وهو النرصاني أن علينا ويقص
الدراهم يقرتض من الفالحني فمن الدفع، عىل يقدر لم ملن والرضب والحبس الخوف كثر
بهيمته يبيع أو الزمن، ذلك يف بيعه عن ينقص بما طلوعه أوان زرعه يبيع أو بالربا،
ابنه أعطى شيئًا يجد لم وإن كرًها، يبيعه أو زوجته مصاغ يرهن أو لعياله، يحلبها التي
قط، بلده إىل يعود فال ليًال يهرب وقد يدفع، حتى ويعذب يحبس وقد يدفع، حتى رهينة
مشهورة أمثاًال ذلك يف لنا وروى املعيشة، وضيق املال همِّ من وعياله ووطنه أهله ويرتك
إلخ، عيد» السداد و«يوم واللحم» الظفر بني من يخرج السلطان «مال نحو: عندهم
عىل يزرعه الكفر أو القرية يأخذ فامللتزم دقيًقا، وصًفا والعونة» خرة «السُّ لنا ويصف
القنوات، حفر أو الرتع، لتطهري األمر احتاج فإذا الوسية»، «زرع هذا ويسمي حسابه
يف فيخرجون بطالني» يا العونة فالحني «يا الغفري: نادى الزرع، ضم أو الطني، نقل أو
أن وهو آخر: نظام وثم أجر، غري من به يؤمرون ما ويعملون جميعهم اليوم صبيحة
شخص، فالن بيت من يخرج فيقولون: العونة، يف للعمل معني عدد بيت كل عىل يفرض
وعاقبه «املشد» أخذه تكاسل أو تأخر من الحالتني كلتا ويف وهكذا، شخصان، فالن وبيت
أو العونة عىل نودي إذا الفرن يف يختبئ من الناس ومن معلومة، دراهم وغرمه ورضبه

ذلك. نحو
يقسمونه الفالحني عىل ورشبهم فأكلهم بلدة وامللتزم واملشد النرصاني نزل وإذا
املرأة رهنت وربما وأفدنته، وقراريطه أرضه حسب عىل كل «وجبة»، ويسمى عليهم،
وربما لطعامهم، الدجاج بها واشرتت دراهم، عىل ملبوسها أو «مصاغها» من شيئًا
قرية نزل إذا و«النرصاني هؤالء، إىل وقدمته والدقيق والسمن الدجاج أوالدها حرمت
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يديه، بني ويتذللون الوجبة، له ويرسلون ويكرمونه الفالحون، إليه يحرض مالها لقبض
أمر النرصاني يويل امللتزمني وبعض خدمته، يف غالبهم يكون بل ونهيه، أمره ويطيعون
شدة من يرتعد وهو إال الفالح يأتيه فال ذلك، وغري والحبس بالرضب فيها فيحكم القرية

الخوف».
فيخاف الطبل، له يقرع بلدة عىل أقبل وإذا اإلقليم، رئيس فهو «الكاشف» وأما
يكون ما أشد يف يديه بني ويقفون مشايخها، إليه ويأتي املفاسد، وأرباب البدع أهل منه
والرشب األكل يف له يرسعون ذلك بعد ثم أحوالهم عن ويستخربهم والخوف، الرعب من
طاعة عن أهلها خرج أو فتنة قرية يف وقع وإذا العادة، به جرت ما عىل والتقاديم
وقتل القرية وأخرب بعساكره عليهم الكاشف هجم القرية» مقام «قائم أو «أستاذهم»
واملرشب املأكل يف وتكليفهم القرية، نهب أتباعه ومن منه يحصل وقد قتل، من منهم

قصيدته: من شادوف أبو يقول ذلك ويف طاقتهم، فوق

ورج��ي��ف» ل��وع��ٌة ل��ق��ل��ب��ي وص��ار ع��وارض��ي ش��اب��ت ال��ك��ش��اف نَ��زل��ة «وِم��ْن

ومنهم سعد، لقبيلة يتعصب من منهم قسمني: ينقسمون إقليمه أهل أن لنا ويصور
لحرام» «يا وآخرون: لسعد» «يا قوم: تنادى الرش ثار فإذا َحَرام،2 لقبيلة يتعصب من
البالد، بسببهم وتخرب والعناد، الحرب بينهم ويقع البلد، عىل وحرام سعد فتهجم
فيها لخص التي أرجوزته يف املؤلف يقول ذلك ويف والصديق، العدو عىل الطريق وتقطع

كتابه.

أن��ج��دوا ل��ح��رام ي��ا وآخ��ر أس��ع��دوا ل��س��ع��د ي��ا ي��ص��ي��ح ف��ذا
ال��ن��ف��س ب��ق��ت��ل أم��ر ع��ن��ده��م ل��ب��س دون ال��ل��ف��ظ��ان ف��ذان��ك
ال��ط��رق��ات ف��ي ال��ق��ت��ل وي��رص��دون ب��ال��غ��ارات األرض ف��ي��خ��رب��ون
واس��ت��ت��روا ج��ب��ال��ه��م إل��ى ف��روا ع��س��ك��ر ل��ل��ق��ت��ال أت��ت��ه��م وإن

وأتباعهم، األتراك واألمراء للمماليك واملرصيني الفالحني لنظر صورة الكتاب ويف
معيشتهم، إىل يتطلعون فهم التقديس، حد يبلغ وإعظام وتبجيل تعظيم نظرة فهي

لص. بمعنى حرامي كلمة استعملت هؤالء من 2
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إىل املال يؤدي ذهب فالح فهذا ترصفاتهم، من يشء يف يقلدوهم أن أملهم وقصارى
يسلك أن أراد بلده إىل عاد فلما زوجته، يعامل وكيف يعيش كيف فرأى الرتكي، امللتزم
من ثالثة وهؤالء بكارثة، فانتهت األمرية، زوجته مع األمري سلوك معيكة» «أم زوجته مع
يقطعون وعسكر جنادي كلها مرص مدينة «إن فقالوا: مرص يزوروا أن يريدون الفالحني
رءوسنا» قطعوا وإال بالرتكي معهم ونرطن عملهم نعمل لم إن فالحون ونحن الرءوس،
فإذا الحمام، يدخلون ثم الرتكية، األلفاظ بعض يتعلموا أن عليه تعاقدوا فيما وتعاقدوا
رجعوا وإذا سبيلهم، فأخىل الرتكية بالكلمات وجهه يف صاحوا باألجر صاحبه طالبهم
من كثري إىل — وأعظموهم وأجلوهم الَكْفر مشايخ فخافهم بالرتكي رطنوا بلدهم إىل

البديعة. الصور من ذلك أمثال
وأنواع ملبسهم يف الفالحني مصطلحات بيان يف مرتب غري معجم ذلك بعد والكتاب

بهم. يتصل ما وكل ومواويلهم، ومرافقتهم مأكوالتهم،

عرض وأنه نواحيه، كل يف والبذاءة فيه، املنترش الفحش هذا فهو يشء عليه أخذ إن
وقد — أوىل وكان الراحم، العاطف عرض ال الناقم، الزاري عرض وبؤسه الفالح ألمر
وأن ظلمه من وجه يف يرصخ أن — عليه الواقع والظلم فيه، هو الذي البؤس هذا رأى
إليه وصل ما عىل يعيبه وأال به، بالزراية تعاسته يزيد وأال فيه، هو مما إلنقاذه يستغيث
ذلك يصل أن يستطع لم فإن اختياًرا، الوضيعة املنزلة هذه أنزله من يعيب بل اضطراًرا،
حاله، عىل الجميل بالعطف صوره يلون أن من أقل فال الحكام، وظلم الزمان لقسوة

وشقائه. لبؤسه الباكي والرثاء
املدن حياة بني الفواصل ليبني «الرشبيني» رسمها التي الخطوط تكون أن وأخىش
اليوم، إىل لنسبتها حافظة تزال ال وشقائه، بؤسه يف الريف وحياة ورخائها، نعيمها يف
والفواصل زادت، قد الفروق تكون أن أخىش بل قرون، ثالثة تصويرها منذ مىض وقد
الكهرباء هذه قليًال، إال الريف تغز ولم كثريًا املدن غزت الحديثة فاملدنية تباعدت، قد
املدن يف الشامخة القصور وهذه نظيف؟ بماء ينعم ملا والريف املدن، يف أفانينها تفتن
ودور العاريات، والكاسيات السافرات، والنساء النظيفة، والشوارع الغناء، والحدائق
رضوب من يحىص ال ما إىل األشكال، املتعددة املالهي ودور األلوان، املختلفة التعليم
ومجال أحاديثه ونوع حياته ونظام ومسكنه ومرشبه مأكله يف والفالح والنعيم، الرتف
أيام بل الرشبيني، أيام كانت عما كثريًا تختلف لم زرعه، وأدوات بأرضه وعالقته علمه
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وميزانيات املتعاقبة، واألجيال أومنيس، منا أيام بل رمسيس، أيام بل العاص، بن عمرو
يعجبها ولم عليها، اإلنفاق يف فزادت املدن أعجبتها املتعاقبة، والحكومات املتعاقبة، الدول
يدرك ولم عليه، تبعته تقع الفالح بؤس رأى أنه «الرشبيني» وعيب عليه، فضيقت الريف
املصب رأى لقد أكثرها، عن مسئوًال هو ليس كثرية اجتماعية عوامل نتيجة بؤسه أن
ير ولم النتيجة ورأى أشعلها، من ير ولم البيت يف تشتعل النار ورأى املنبع، يَر ولم

مقدماتها.
للشعر حافظ األدب، يف االطالع واسع أديب فهو جد إذا فالرشبيني الفنية ناحيته فأما
والتاريخية األدبية الكتب من للكثري قارئ املختلفة، مناسباته يف له مستحرض الكثري
محكم منها، مقتبس واملسامرات، املحارضات بكتب عارف زمانه، يف كانت املجهولة،
أن يستحيي وال تفصيلية، دراسة عرصه يف الناس لحالة دارس مواضعها، يف لوضعها
وال الربغوث، يف لغًزا أمه عن يروي أن يستحيي ال كما له، حدث وبما بنفسه مثًال يرضب
وإذا كتبه؛ يف الجاحظ سلكها التي الطريقة عىل مجالسهم، يف أحاديثهم الحشاشني عن
املجون، يف واسع خيال له وعريه، فحشه لوال ا، حقٍّ قيم ا، حقٍّ غريب الهزل يف ففنه هزل
ترصيفه عند هذا يف مثًال لك وألسق جديد، بأسلوب واالشتقاق والرصف النحو هزأ وقد

زريق: ابن قال رجع، إذا آب من «مشتق إنه يقول: فهو «أبو» لكلمة

ي��ج��م��ع��ه ب��ال��رغ��م س��ف��ر إل��ى رأي وأزع��ج��ه إال س��ف��ر م��ن آب م��ا

«أبو» إن وقيل: … إليه وينظر ويفتقده ولده إىل يرجع ساعة كل ألنه األب؛ وكذلك
الشاعر: قول ذلك عىل ويدل «أبوس» وأصله ناقص، ماض فعل

أب��و ق��ل��ت: أب��داه إن ت��ح��اول م��اذا َص��َل��ًف��ا ث��غ��ره وارى ح��ب��ي��بُ��ك ق��ال��وا

بهذا الالئق هو إذ السامع، عىل اللبس حصول لقصد السني حذفت وإنما أبوس، أي
بستني الجمل يف السني ألن وقيل: والرقباء، الواشني من السالمة إىل واألقرب األدباء، عند

إلخ. البعض عند إرساف البوس يف والستون
مركب وأصله الريف، أواني غالب وهو أحمر، فخار من إناء وهو «َمْرتَد»: يف ويقول
حذفوا ثم رد، ثم مات فقالوا: بدله عملوا وكرس أوًال عمل ملا ألنه ورد؛ مات فعلني من
إليها ينسب التي تريد ما تسمى بمدينة عمل األصل يف إنه وقيل: علًما، وجعلوها األلف

وهكذا. به، هللا نفعنا املاتريدي الشيخ
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البعيد، املاجن وخياله الغريب واستطراده واالشتقاق، بالنحو ولعبه هزله، يف فهو
ويظهر الحلقات، بعض تُْفَقُد ثم الحديث، املرصي األدب يف الهزليني الكتاب أوائل من
ومضحك النفوس «ترويح كتابه يف اآلالتي حسن والشيخ صحيفته، يف نضارة» «أبو بعُد
ثم الكشكول، ثم منيتي»، «حمارة ثم «األستاذ» صحيفة يف النديم هللا عبد ثم العبوس»
والبحث اللطيف، بالدرس خليقة متتابعة، فكاهية واحدة كلها مدرسة فهي ساعة، آخر

الطريف.
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الدول تكن لم فقبلها الفرنسية، الثورة آثار من أثًرا كانت الوطنية أو القومية فكرة
ثورته نتائج من وكان الثورة، هذه العالم ثار ثم اآلن، نعرفه الذي النحو عىل معروفة
إىل تدعو الوطنية تعاليم مملكة كل يف وبثت الحايل، النمط عىل ممالك إىل انقسامه
الرتبية ونظم واالقتصادية االجتماعية النظم كل وتوجيه به، والتعلق بالوطن االحتفاظ

لخدمته.
واشتدادها القومية روح انتشار عرش التاسع القرن مميزات من أصبح حتى
وحل الوطنية، النزعة هذه خدمة نحو الدولة نظم كل وتوجيه اململكة، حول وتجمعها
فبعد عرش، السابع القرن يف سائًدا كان الذي الديني التعصب محل الوطني التعصب
نصارى بني دينيٍّا، النزاع وأشد دينيٍّا، التعصب مظاهر وأكثر الحماسة أكرب كان أن
النزاع أشد أصبح وبعض، بعضها دين كل من املختلفة الفرق وبني ويهود، ومسلمني
متحدة أمم بني النزاع فأكرب اليوم، املشاهد هو كما دينًا، اتحدت ولو املختلفة األمم بني
اإليطالية والوطنية األملانية، والوطنية اإلنجليزية الوطنية بني النزاع وأصبح تقريبًا، دينًا

إلخ. اليونانية والوطنية
سياسة أن فكما السيايس، األساس نفس عىل األخالق أسست أن هذا أثر من وكان
مبدأ عىل األخالق أسست كذلك — أوًال — دولتها مصالح تخدم أن ينبغي دولة كل
الذين األفراد مجموع مصالح ويف أفرادها، مصالح إىل أمة كل ساسة ينظر القومية،
أيًضا، اللون هذا لونت األخالق وكذلك فقط، الجغرافية الدولة حدود داخل يعيشون
أطاع إذا فضيلة السلوك فعد وأتباعهما، وهوبز مكيافييل إليها دعا قومية أخالًقا فكانت

األخرى. لألمم السلوك هذا أثر عن النظر بقطع أمته، وخدم دولته فيه الرجل
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إال تنظر ال كلتاهما مراحلها، جميع يف القومية السياسة تساير القومية واألخالق
إىل السياسة فتدعو العام، العدل مع القومية السياسة تتناىف فقد قومها، مصالح إىل
بعضها األمم معاملة يف هذا يتجىل القومية، األخالق تدعو وكذلك القومية، السياسة اتباع
النظم وضعت األساس هذا وعىل املستعمرة، لألمم املستعمرة األمم معاملة ويف لبعض،
«الجمركية» الرضائب وفرض ومصنوعاتها، متاجرها حماية من أمة، لكل االقتصادية
بقوتها شعرت إذا دولة عىل دولة من اإلغارة سياسة وضعت األساس هذا وعىل وهكذا،
أخالق وكذلك ومصالحهم، اآلخرين شعور إىل نظر غري من الخاصة، بمصالحها وشعرت
آجلة، أو عاجلة مصلحة من أمته مكن إذا خري فالعمل اللون، هذا لونت أمة كل يف األفراد

آجلة. أو عاجلة مصلحة أمته عىل أضاع إذا ورش
عظمة األشد وبالحرب املاضية، العظمى بالحرب القومية النزعة هذه توجهت وقد
فسياسة السواء، عىل والخلق السياسة يف أتمها عىل القومية النزعة تجلت فقد الحارضة،
وسلوك املمكنة، األساليب بكل عدوها وإضعاف مصلحتها إىل موجهة محاربة أمة كل

القومية. السياسة لخدمة كرًها أو طوًعا موجه األفراد

يف القومية ال اإلنسانية النزعة وهي املخالفة، كل لهذه مخالفة أخرى نزعة وهناك
الخلق. ويف السياسة

ولكن األمة، بحدود محدودة ال واسعة، نظرة األشياء إىل النظر إىل النزعة هذه تدعو
خريه عن رشه زاد إذ ورش للعالم، رشه عن خريه زاد إذا خري فالعمل العالم، بحدود

للعالم.
بعضالفالسفة وأيدها إلخ، اإلنسان» أخو «اإلنسان فقالوا: قديًما النزعة هذه وجدت
أنه عىل إنسان كل عامل ولكن وسيلة، أنه عىل ما إنسانًا تعامل «ال القائل: «كانت» أمثال

عدد». ألكرب خري أكرب «قدم القائل: وبنتام غاية»،
خريًا العمل حسبان يف قومية أي أو لون أو جنسية أي اعتبار عدم املبدأ هذا يتطلب
سواء عدل والعدل عليه، وقع من أو منه وقع من إىل نظر غري من ظلم فالظلم ا، رشٍّ أو
الحدود كرس النظر هذا ويتطلب أبيض، أو أسود به وعومل أبيض، أو أسود من صدر

الواسع. بالنظر املسائل وتقويم واالقتصادية، والسياسية الجغرافية
واللونية الجنسية أهدرا فقد الثاني، النظر إىل أقرب واإلسالم النرصانية وكانت
أسود بني أمامها فرق فال العقيدة، وحدة األساس واعترب والدم، واللسان والقومية
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الجغرافية، الحدود وكرسا بالتقوى»، إال عجمي عىل لعربي فضل و«ال وأبيض وأصفر
وخراساني حجازي بني فرق ال وطنه، كلها اإلسالمية اململكة يعد — مثًال — فاملسلم
وبني واملرأة، الرجل بني الحدود كرس واإلسالم إِْخَوٌة﴾، اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن وهندي ومغربي
مهدرتني النرصانية الكتلة أمام املسلمة الكتلة وقفت الصليبية الحروب ويف وسيده؛ املوىل

الرياسة. عىل تنازع أو شخصية اعتبارات من كان ما إال الجنسية
مهما — وغريه سيد، فاليوناني األول، النظر إىل أميل والرومان اليونان وكان
الدم أن ورأوا النظر، هذا نظروا وأرسطو كأفالطون فالسفتهم حتى عبد، — كان
نظروا فتوحهم فتحوا فلما األجناس، فوق جنسهم رأوا والرومان الدماء، سيد اليوناني
اصطدام انهياره أسباب من وكان ملكهم، يدم فلم ازدراء، نظرة املفتوحة الشعوب إىل
والرومان اليونان نظرة أثرت ولكن الضيقة، الرومان بنظرة الواسعة النرصانية نظرة
النزعة وتغلبت القومية، فحييت وارثتهما، ألنها الحديثة؛ أوربا نظرة يف كبريًا أثًرا القديمة
الرشق وقلد املسيحية، النظرة بعثت مما أكثر والرومان اليونان نظرة وبعثت الوطنية،
مرصية وأخرى عراقية قومية فأصبحت اإلسالمي، العالم إىل والصني اليابان من الغرب

وإيطاليا. وأملانيا وإنجلرتا لفرنسا طبًقا وهكذا، شامية، وثالثة

الدعاة، بعض رءوس ويف الفالسفة عقول يف تعيش فظلت تمت، لم اإلنسانية النزعة ولكن
االصطدام لهذا فيكون القومية، بالنزعة وتصطدم الحية، الضمائر بعض يف وتتحرك
تستطيع ما منه وتصلح العالم سياسة يف تنغمس هل أمريكا: يف كاالختالف مظاهر،
الخاصة مصالحها يمس بما إال العالم سياسة من يدها تنفض أو العاملية، للنظرة وفًقا
يرون الذين السود أنصار بني أيًضا أمريكا يف الناشب وكالخالف القومية؟ للنظرة وفًقا
يرون الذين البيض وأنصار اإلنسانية، ملبدأ وفًقا املطلق العدل وتحقيق اللون إهدار
عىل يعطفون ممن الساسة كبار بني وكالخالف الجنسية، ملبدأ وفًقا السود عىل القضاء
يرون الذين وخصومهم االستقالل، يف وحقها البقاء يف حقها ويرون املستعمرة األمم

وهكذا. ذلك، عكس
األخرى، وعيوب محاسنها ويبدون لها يتحمسون فالسفة النظرتني كلتا تعدم ولم
وأظهرت الشعور أحيت التي هي القومية إن يقول: من القومية النظرة تعدم فلم
إذا والحب والفني، العلمي التقدم أثره من فكان وجه، أتم عىل الشعوب بني التنافس
اإلنسانية النظرة تعدم لم كما تركز، إذا كما القوة من له يكن لم العالم وشمل تشعع

القومية. جرتها التي الحارضة الويالت من يحدث بما يؤيدها من
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من جزء كل وتبني العالم، أجزاء بني املسافات وألغى األمم، بني الحدود العلم كرس لقد
ولنفسها، بنفسها أمة تعيش أن املستحيل من وأصبح العالم، أجزاء كل إىل حاجته العالم
ورشور للعالم، العالم وخريات للعالم، صوت والراديو العالم، وسائل هي النقل فوسائل
ال الرشق ومحصول شقاؤه، أو ونعمته العالم ملك املخرتعات العالم، مصيبة العالم
أن كله هذا مع أَفيُْمكن الرشق، عنها يستغني ال الغرب وصناعة الغرب، عنه يستغني
يلبس من شأن إذًا شأننا يكون أو فقط، قومية واألخالق فقط قومية السياسة تكون
يواجه أو بزيت، البديع القرص ينري أو بجمل، البعيدة املسافة يقطع أو لرجل طفل ثوب

بقوس؟ الرشاش املدفع
فلحلها العالقات تعقدت فإذا العالقات، تحديد هي إنما واألخالق السياسة مهمة إن
وإنما صلًدا، حجًرا وال صلبًا جسًما ليست النظم وهذه نظم، فلحلها سذجت وإذا نظم،
البدوي وسياسة الرجل، سياسة غري الطفل فسياسة وتطوره، اإلنسان لنمو تابعة هي
تتصور أن فمحال الحرض، سكان قانون غري الوبر سكان وقانون الحرضي، سياسة غري
األخالق نوع أو السياسة بنوع تحتفظ أن تريد ثم أجزائه، بني العالقة ونمو العالم نمو

العالقة. هذه يحدد الذي
العالقة، هذه تحدد التي النظم عىل عنيفة ثورة أنها إال الحرب هذه أفهم لست
وتقدم اإلنسانية تقدم وفق بتغيريها صاخبة ومطالبة صالحيتها بعدم دموي وإعالن
سياسة حتًما تتطلب الواسعة العالم عالقات بأن رصيحة ودعوة وعالقاته، وعلمه فهمه

جنونًا. عدت وإال واسًعا، وخلًقا واسعة
أيًضا فهذا والوطنية! القومية محل لتحل جنسية إىل دعوة من الدهش كل وأدهش
إىل هذه من واالنتقال قومية، ونظرة جنسية نظرة بني الضيق يف فرق وال قارص، نظر

آخر. فن إىل الجنون من فن من وانتقاًال مرض إىل مرض من انتقاًال إال ليس تلك

طبيعي الوطن فحب والقومية، الوطنية عىل القضاء املصلحة من وال املمكن من ليس
وكره، يحمي فالطري فيهما، أيًضا طبيعي إسعاده عىل والعمل والحيوان، بل اإلنسان يف
هذه ثم بأمته، إال يحيا ال والحرضي قبيلته، دون يموت والبدوي عرينه، يحمي واألسد
املجهود من يمكن ما أقىص منهم فاستخرجت سحريٍّا، تأثريًا األفراد يف أثرت قد الوطنية
اإلمام، إىل واسعة خطوات املدنية ودفعت والجسمي، الفكري والنشاط والفني العقيل
لو كله ذلك يكون كان وما والجمال، الروعة يف غاية هي التضحية من مناظر وعرضت
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حوًضا، يحيل السكر من فالقنطار ألمتهم، ال كلها لإلنسانية يعملوا أن األفراد من طلب
ييضء ال ولكن داًرا، ييضء وقد غرفة ييضء قد الكهربائي واملصباح نهًرا، يحيل ال ولكن

إضاءته. قدر عىل واملصباح إحالئه قدر عىل بالسكر ننتفع أن لنا فخري سماء،
األرسة وعالقة بأرسته الفرد كعالقة باإلنسانية الوطنية عالقة تكون ال لم ولكن

بأمتها؟
أرسته بني وال وأرسته شخصه بني التوفيق يستطيع ال قديًما اإلنسان كان لقد
ال املنحط اإلنسان يزال وال املصالح، هذه تعارضت إذا سلوكه يضطرب وكان وأمته،
حوله من كل كان ولو هو يتخم أن ويفضل أرسته، إىل إال ينظر ال أو نفسه إىل إال ينظر
وسط يف وأرسته هو ويسعد خائفني، حوله األرس كل كان ولو أرسته ن وتؤمَّ جائعني،
اإلنسان تطور ثم — رخاء يف وبيته هو كان إذا عام بؤس من بأًسا يرى وال الشقاء،

قوله: العالء أبي مع ينشد وأصبح ورقى

ال��ب��الدا ت��ن��ت��ظ��م ل��ي��س س��ح��ائ��ب ب��أرض��ي وال ع��ل��ي ه��ط��ل��ت ف��ال

قوله: البارودي ومع

ك��رم أخ��و ل��ك��ن��ي ب��ال��ري أح��ق ظ��م��أ وب��ي ب��ال��س��ق��ي��ا ال��دار إل��ى أدع��و

أرسته، ومصلحة الشخصية مصلحته بني وفق حتى عقله ورقى شعوره رقى لقد
ليس أن ورأى أمته، ومصلحة أرسته مصلحة بني وفق حتى عقله ورقى شعوره رقى ثم
بعض رقي من وبلغ أمته، دون ألرسته أو أرسته دون لنفسه يعيش أن يشء يف الخري من
خاطر، طيب عن أبنائه تجنيد فقبل يتحدان، أمته وخري أرسته خري أن يدرك أن األفراد
كذلك، راضيًا الرضائب ودفع واحد، يشء ذلك يف أمته ومصلحة أرسته مصلحة أن ورأى
لسمو حريته، من وجزء ماليته من بجزء ذلك ضحى ولو القوانني توجبه ما كل والتزم
باألرسة االحتفاظ مع تم هذا كل العائلية، واالعتبارات الشخصية االعتبارات فوق نظره
فيوحد الرقي، يف أخرى خطوة اإلنساني العالم يخطو ال فلماذا مًعا، باألمة واالحتفاظ
الخري يرى وال اإلنسانية، خري خالل من األمة خري ويرى اإلنسانية، وخري األمة خري بني

اإلنسانية! خري مع تعارض إذا ألمته
فاحتفظت األمم، بني الربيد كاتحاد الجزئية املسائل بعض يف فعًال هذا حدث لقد
خري هو بما تقيدت ذلك ومع واستغالله، وطوابعه الربيد نظام يف بشخصيتها أمة كل
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هذا لتحقق القبيل هذا من سياسية أخرى خطوة خطونا فلو للربيد، العاملي للنظام عام
األمل.

أسًسا ووضعه ولسن الرئيس بتعاليم املاضية الحرب أثر عىل الرجاء هذا ملع لقد
يغري ولم البايل، الثوب يف الجديدة كالرقعة كان ألنه النظام هذا فشل ولكن األمم، لعصبة
«الطقم» تغري إذا إال النظام هذا تحقيق يمكن وال العصبة، ونظام يتفق بما الدول نظام
النظام. وهذا تنسجم التي بالعصبة وتوج واجتماعي، واقتصادي سيايس نظام من كله
التي املرة املصائب وأن الخطوة، لهذه ا جدٍّ اآلن مستعد العالم أن فيه شك ال ومما
ا جدٍّ ستقربه والثمرات، واألموال األنفس يف منها ينئ التي الفظيعة والفجيعة يشهدها،
عٍل، من العالم إىل فنظروا السياسة قادة وفق لو األمل هذا وسيتم الغاية، هذه من
وفكرتهم اإلنساني، بالشعور القومي وشعورهم روحية، بنظرة املادية نظرتهم ومزجوا

فلسفية. أرقى بفكرة العلمية
سيكون. أن — آجًال أو عاجًال — بد ال ما وهذا
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الرشقية» األغاني «مجموعة عنوانه البحتة املصادفة طريق من كتاب يدي يف وقع باألمس
و«جرامفون» «بيضافون» رشكة من «األسطوانات» عىل سجلت التي األغاني وهي
وال لتفكري، نفيس تتفتح ال الصدر، ضيق اليوم ذلك يف وكنت و«بوليفون»، و«أوديون»
هذا عىل رمتني التي أو إيلَّ، الكتاب بهذا رمت التي األقدار فحمدت كتابة، وال قراءة

لعب. وال لجد صالح أنا فال أقضيها، كيف أعرف ال فراغ ساعات فلديَّ الكتاب،
الجامعي، البحث عليه تسلط أن اجتهد قلت: ثم وأقرأ، وأقرأ فيه، أقلب أخذت
الجد فمن شاءت وإن ا، جدٍّ الهزل ومن قبة، الحبة من تجعل الجامعية الدراسة أَوليست
واليونانية الالتينية تحيي فهي امليت، وتحيي الحي تميت بأنها مرة وصفتها وقد هزًال؟
وقد القبور يف ما وتبعث دفنت، وقد األحجار وتنبش ماتت، وقد واألكادية والحبشية
وتبعد روحها، وتفقدها تميتها دراسة الحية اللغات فتدرس الحي، تميت وهي طويت،
ناقًدا أديبًا تخرج وإنما كاتبًا، أو شاعًرا أديبًا الجامعة تخرج أن َقلَّ ولذلك تذوقها، عن
الدراسات من ال نفسه، ومن طبعه فمن الجامعة رجال من أديبًا كان ومن عامًلا، أديبًا أو
بفضل أديب ال الجامعية، الدراسات من الرغم عىل أديب إنه فقل: شئت وإن الجامعية،

الجامعية! الدراسات
عدد أحرص — أوًال — فقلت هذا، «األغاني» كتاب يف أمس أنفقت فقد ولهذا؟ لنا ما
خاص قسم قسمني: إىل ينقسم الكتاب أن فرأيت موضوعاتها، وأعرف أغاٍن، من فيه ما
ووجدت «للقصائد»، الثاني والقسم والطقاطيق، والتواشيح واملذاهب واملواويل باألدوار
وقصيدة، وطقطوقة وتوشيح وموال دور بني أغنية، ١١٩٩ بقسميه الكتاب يف أن
إن أي الحب، غري موضوعات يف أغنية عرشة خمس عدا ما الحب، يف كلها أنها ووجدت

تقريبًا. مائة إىل واحد كنسبة للحب الحب غري يف قيل ما نسبة
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زوجها أن من تشكو فامرأة بالحب، يتعلق أيًضا بعضها الحب غري موضوعات ثم
أغنية يف حماتها تشكو وامرأة أربعه»، عيل اتجوز «جوزي أغنية يف أربًعا عليها تزوج
أغنية يف العزوبة يشكو ورجل ديه»، العيشة عىل اقدرش ما وأنا قوية عيلّ «حماتي

ماذا؟ ثم وغنيه» حلوه يل اخطبي قومي عيلّ، طالت «العزوبيه

ب��روب��ي��ه ال��ج��از ل��ت��ر أف��ن��دي��ه ي��ا اس��ت��ع��ج��ب��وا

الحشيش الحكومة تصادر إذ اإلنصاف، عدم من الحشاشني شكوى يف وطقطوقة
مطلعها: الخمر، وترتك

ف��ي��ن ون��ح��ش��ش ف��ي��ن ح��ن��ش��د غ��الب��ه دح��ن��ا — ي��اب��ا ان��ص��ف��ن��ا
ال��وق��ي��ه ب��م��ي��ت��ي��ن ب��ق��ت دي

فيقول: «الجنيه»، من حرمانه عىل يتحرس ورجل

س��ف��ر ف��ي ه��و إي��ه ل��ه ج��رى ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��ي ال��ج��ن��ي��ه غ��اب
ال��ن��ظ��ر ي��ج��ل��ي ال��ع��ل��ي��ل ي��ش��ف��ي ال��ن��ج��اه ب��اب ال��ح��ي��اه رم��ز

مطلعها: القطن، دودة من وشكوى

ال��دودة ك��ل��ت��ه��ا وال��ق��ط��ن��ه ش��ن��ودة ي��ا ال��ع��رب ش��ي��خ ي��ا
م��ص��دوده ن��ف��س��ه��ا وال��ج��دع��ان ت��ج��وز ع��اوزة وال��ب��ن��ات

النيل: زيادة يف وطقطوقة

ال��ل��ي��ه ع��وف — ال��ب��الد غ��رق ال��ل��ي��ه ع��وف — زاد أه��و ال��ب��ح��ر

الربملان: كمارش وطنية، قصائد بعض ثم

اإلي��م��ان م��ن دا ال��وط��ن ح��ب أف��دي��ه ب��ال��روح أن��ا وط��ن��ي
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ح��ره م��ص��ر ت��ع��ي��ش

الحب: نمط عىل جارية وعباراتها ونغمتها لغتها يف الوطنية األغاني أن ويالحظ

ح��م��اك ف��ي ي��ك��ون ال��ل��ي ب��خ��ت ي��ا أح��الك م��ا ال��ج��م��ي��ل��ه م��ص��ر
ب��ه��واك ق��ل��ب��ه وي��م��ال س��م��اك ت��ح��ت ي��ع��ي��ش وال��ل��ي

س��ع��ي��د ي��ب��ق��ى

ال��ب��ل��دان ض��ي��ا ي��ا ب��الدي ي��ا ب��الدي ي��ا
ن��ي��ران م��وق��د ف��ؤادي ف��ي ح��ب ل��ك

مجاريها: يف تجري األمور وترك هللا عىل التوكل إىل تدعوان دينيتان وأغنيتان

ت��ره��ب وال ت��خ��ف ال ل��ل��رب األم��ور س��ل��م
دون ك��ل وات��رك رب��ك ب��اب ال��زم

أنواًعا تتنوع أنها فنجد الحب، أغاني وهي الساحقة األغلبية إىل بعد لنرجع ثم
والجسم سال، والدمع طال، فالهجر سقام، من الحب سببه وما الغرام شكوى مختلفة:

األغنية: هذه تمثله مما ذلك ونحو راح، والعقل ذاب،

أن��ام إزاي ون��ه��ار ل��ي��ل وأن��ا أي��ام وق��ض��ي��ت م��رار ش��ف��ت ي��ام��ا
وح��ي��ره وب��ك��ا وغ��ي��ره وض��ن��ى وه��ي��ام وع��ذاب ن��ار ده وال��ع��ش��ق

بهم: االكثراث وعدم عليهم والدعاء العذال شكوى ثم

غ��زال��ي أف��وت م��ا — وج��دا ذب��ت ل��و ل��ي وم��ا ل��ك م��ا — ع��ذول��ي ي��ا روح

تحب. من وصف يف املرأة ومن يحب، من وصف يف الرجل من التفنن ثم
دابل، والجفن أسيل والخد سلطان، الزهور عىل خده وورد البان، غصن فقوامه
الجمال، عرش عىل جالس الذات، خفيف العني كحيل زمانه، وأمري عرصه فريد وحبيبه
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الشطرنج، أو النرد وحجارة اللعب كأوراق وهي عليها الزمان طال معان من ذلك نحو إىل
وجوهرها. عددها ويتحد تصفيفها فيختلف بها األدباء يلعب

اآلن، إىل عثمان» و«محمد الحمويل» «عبده عهد من العرص مختلفة مجموعة رأيتها
نزلوا األدباء أرقى من بعضهم مؤلفيها أن عىل يدل مما القوة، مختلف إنشاءها ورأيت

دور: مثل ويغنونها يلحنونها للمغنني وسلموها بالعامية فألفوا امليدان إىل

م��ك��اب��ر غ��ي��ر م��ن األغ��ص��ان أم��ي��ر أدك
األزاه��ر ع��ل��ى س��ل��ط��ان خ��دك وورد
ح��اذر ق��ل��ب��ي ي��ا أش��ج��ان ك��ل��ه وال��ح��ب
ال��م��ح��اط��ر ج��زا ال��ه��ج��ران وي��ا ال��ص��د دا

ودور:

زوال غ��ي��ر م��ن ال��دوام ع��ل��ى ح��س��ن��ك دول��ة ي��ص��ون ال��ل��ه

إلخ.
«دندرمه كطقطوقة الحارات وبنات الشوارع وأبناء العوام وضع من مهلهل وبعضها

إلخ. حارسك» النبي «اسم وطقطوقة دندرمه»، يا
أن يمكن ال ما ومنه األغلب، وهو مؤدب غري وحب مؤدب، عفيف حب منه ثم
وأساليب العرص مخرتعات فيه استخدمت وبعضها دعارة، بيت أو حانة يف إال يقال
«قل وطقطوقة مستني»، الباب عىل «التاكيس طقطوقة مثل والحرية، الخالعة يف املدنية
رايحه وأنا حبي «قابلني وطقطوقة هانم»، يا «بنجور وطقطوقة تلفونك»، نمرة عىل يل

إلخ. وسكي» عىل كونياك وسقاني املوسكي
املرأة لوصف — جدٍّا قليًال إال — ظالٍّ فيها ترى ال كثرتها عىل األغاني هذه ثم
حول كلها هي إنما النفس، وسمو الفكر وجمال املعاني وحسن الخلق بنبل املحبوبة
ال واملرأة — البان غصن وقدها رمان، نهودها وأن العسلية، وعيونها الوردي خدها
قيافه» و«جدع جميًال يكون أن تطلب إنما صفاته، وحسن رجولته الرجل من تتطلب

طربوشه». و«عاوج خفيف» و«دمه العمر» يف و«صغري
عذاب، والعذال عذاب، والهجر عذاب، فالحب األغاني؟ يف الشائع الحزن هذا ما ثم
زيي حد و«ما العني»، دموع غري حيلتي و«ما امتزج» بدمعي و«دمي مجروح والقلب
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األحباب»، عىل نوحك كنز و«يا النوم»، حرمني جفونك و«ناعس حاله»، انضنى ِخله عىل
بالرسور األغنية تبدأ ما وكثريًا إلخ، إلخ وبشكي» بآيس ما و«يا حبيت»، ملا كتري و«آسيت
املفجع، واالسرتحام املفرط التذلل ثم وكمد، غم إىل تنقلب ما رسعان ولكن والفرح،
الحب يف يتدخلوا حتى وبالنصارى، وباملسلمني وباألعداء، وباألحباب بالناس، واالستغاثة

الوصل. يف ويتوسطوا

وهل الشعب؟ يف الغناء وظيفة ما تساءلت: ثم قرأت، ملا مصغرة صورة فهذه بعد أما
الوظيفة؟ تلك عرضتها التي الصورة هذه تؤدي

وظيفتها كلها وهذه واألدب، واملوسيقى كالتصوير الجميلة الفنون من فن الغناء إن
نقله يف الفني غري الكالم ذلك يف تقابل وهي جميل، ثوب يف غرينا إىل عواطفنا نقل
اللغة كانت وإذا العقل، لغة والكالم العواطف، لغة الجميلة فالفنون غرينا، إىل أفكارنا
من بمحسنات نقصها تكميل عىل استعنا العواطف عن التعبري يف القصور كل قارصة
يف وخيال بديعية ومحسنات وتشبيهات وكنايات واستعارات الخطابة، يف وتمثيل إشارة
املوسيقى، يف مختلفة وآالت الغناء، يف جميل وصوت التصوير، يف مختلفة وألوان األدب،
وجماله، باألدب مستعينًا العواطف، هذه عن يعرب فهو املحسنات، بهذه غني والغناء
جمال احتفال كله هذا يف فهو وجمالها، باملوسيقى يقرن ما وكثريًا وجماله، والصوت

الباب. هذا يف نظري له ليس
وتخلق فتثريها العواطف، إىل جميل بشكل وتؤدَّى عواطف، من تنبع كلها الفنون إن
عىل — العلم أن كما العواطف، غذاء — أنواعها اختالف عىل — إنها فيها، املشاركة
سائرة وعواطف، عقل اإلنسان أن جاهلة املدارس وظلت العقل، غذاء — أنواعه اختالف
آمنت حتى العواطف، وأهملت العقل، لغذاء بالعلم برامجها فمألت فقط، عقل أنه عىل
والتصوير والرسم املوسيقى فيها وأدخلت برامجها فعدلت وعواطف، عقل بأنه أخريًا
بعض اإلنسان بها يستكمل تربية الفنون أن — طويل كفر بعد — فآمنت والغناء،

فيه. النقص نواحي
منها يستغرق أغانينا يف الحب موضوع يكون أن عجيبًا أفليس كذلك، كان إن
الحب إنه حب؟ أي ثم الحب! عاطفة إال عاطفة لنا ليس كأن املائة؟ يف وتسعني تسعة

الذائب. والحب املائع، والحب الوضيع، املادي
امرأة تصويرها وكل غزل، الفني ونثرها شعرها كل أمة مثل — ذاك إذ — مثلنا إن

واحد. لون حياتها وكل واحد، الغذاء من نوع أكلها وكل عارية،
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الجميلة؟ الطبيعة مشاهد يف عواطفنا غذاء أين الغناء؟ يف األخرى العواطف غذاء أين
الجليلة؟ التاريخية مواقفنا يف عواطفنا وأين املجيدة؟ بالبطولة اإلعجاب يف عواطفنا وأين
الباهر؟ القوي النتاج تنتج باملرأة إعجابنا وأين والجبان؟ للنذل كرهنا يف عواطفنا وأين
كل أعدمنا عواطَف! من يحىص ال ما إىل لقومه، يضحي والرجل ألرسته، يضحي والرجل

الحب؟ إال يبق ولم هذا
أن إىل رقينا يصل وملا فقط، مسالة أنه عىل الغناء إىل نظرنا أننا كله هذا إىل ألجأنا

لألمة. تربية أنه نشعر
يف فالغناء تكييفه، عىل وقدرة الصوت، يف وحسنًا الغناء، يف حبٍّا األمم أكثر من إننا
األفراح، ويف الزار، ويف الذكر، ويف املبيعات، عىل النداء ويف األذان، ويف القرآن، ويف اإلذاعة،
وزَر ويحمل استغالله، نعرف لم ألننا ضائع، هذا كل ولكن مظهر، كل ويف املآتم، ويف
الشعب ميادين إىل ينزلون فال األرستقراطية عزة تأخذهم فاألدباء واملغنون: األدباءُ هذا
مائعون، واملغنون روحه، يدركون ال ألنهم يحسنون، ال نزلوا وإذا غناءه، له يضعون
وتذلل وضعة تخنث إىل يقلبونها ما فرسعان والقوة الحماسة أناشيد حناجرهم يف تضع

وبكاء.
من كان كما املغنيات، وترجل املغنني تأنث وهي شائعة، ظاهرة له يؤسف ومما
ومحمد الحمويل عبده أغاني استعرضت فقد أسوأ، إىل سيئ من ننحدر أننا األسف دواعي
الكثري يف الحديثة أغانينا يف إليه وصلنا ما كل من وأعف وأسمى أقوى فرأيتها عثمان،

دواء. عن تبحث وال وعواطفها، عقولها يف يفعل السم ترتك الهية، واألمة األغلب،
— بحق — وهي موجودة، الحب عاطفة دامت فما الحب، أغاني تنعدم أن أحب ال
أن وأحب نقيٍّا، قويٍّا غذاءً لها أحب ولكني غذاء، من لها بد فال موجودة، تكون أن يجب
ولغريها والرحمة والشجاعة والنجدة للبطولة حب من تعادله أغان أغانيه بجانب يكون

العواطف. من
متعددة، قوى لها عبثًا تخلق لم والحنجرة متعددة، أوتار له عبثًا يخلق لم العود إن
فاعلون؟ نحن فهل غنائه: مناحي وعدد موسيقاه، مناحي فعدد كله، هذا أدرك والغرب
يقولون ما طبق إذا ثم التدهور! هذا إىل أدى الذي االجتماعي السبب عن تساءلت ثم
نستنتج أن يمكن فماذا املجتمع، حالة عىل أدل — خاصة واألغاني — عامة الفنون أن من
هللا. شاء إن تال مقال يف له فلنعد يطول، املقال أن فرأيت املرصية؟ األغاني هذه من
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والعربية، املرصية واآلداب الفنون يف النظر توسيع إىل املرصية» «األغاني يف التفكري جرني
عملية والثانية التقليم، عملية أوالهما خطريتني: هامتني عمليتني إىل تحتاج كلها فوجدتها
الفنون أخطر فهو العربي، باألدب التمثيل عىل اليوم حديثي يف وألقترص التطعيم،

الشعوب. حياة يف أثًرا وأكثرها

تختلف كما وميولها، ومميزاتها شخصياتها باختالف تختلف األمم آداب أن واضح
جو من طبيعية بيئة كانت سواء بيئتها، باختالف تختلف وكما أدبائها، أمزجة باختالف

ذلك. ونحو وتقاليَد وأوضاٍع وديٍن سياسٍة من اجتماعية بيئة أو جغرايف، ووضع
وإنك بها، ويتأثر فيها فيوثر معها، ويتفاعل األمة، بتطور يتطور عامة واألدب
حالة منه تستنتج أن عرص أي يف أمة أي أدب درست إذا — العميق بالنظر — لتستطيع

شعبها. وحالة حكمها، ونظم السياسية، وظروفها االجتماعية، األمة
أدب عىل أو وحده، القديم األدب عىل أمة تعيش أن املحال فمن كذلك كان إن
فحسب، القديمة دفاتره تصفح عىل يعيش كالتاجر كانت وإال فقط، الوسطى العصور

اإلفالس. عالمة وهذا
متحجرة، ثابتة صورة ليس األعىل واملثل لها، األعىل املثل يرسم أمة كل أدب إن
ومالبساته، ظروفه وتغري اإلنسان بتقدم ويختلف مرنًا، يكون أن ويجب مرن، هو بل

األمام. إىل خطوة اإلنسان خطا كلما ويتقدم
مختلفة أمم أدب هو بل واحدة، أمة أدب ليس فهو العربي، األدب يف الشأن هو وهذا
مختلفة أمم أدب هو كما إقليمها، وموقع عقليتها، ودرجة ثقافتها، ونوع عنارصها، يف
وهو — االجتماعية واملعيشة االقتصادية، والحالة السيايس، والوضع واألزمنة، العصور
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يف غريه الجاهيل األعىل فاملثل وألوانًا، أشكاًال األعىل املثل صور قد املختلفة عصوره يف
مرص. يف غريه العراق يف وهو العبايس، العرص يف غريه وهما األموي، العرص

حيث ومن الغربية، املدنية من موقفها حيث من الحارض العرص يف الرشق وأمم
لها بد ال االجتماعية، نظمها حيث ومن القومية، عواطفها حيث ومن السياسية، آمالها
وإلهاب وراءه والسعي إليه الطموح عىل الجديد الجيل تحض جديدة عليا مثل من

العربي. األدب ومنها أمة، كل يف األدب وظيفة وهذه لنيله، العواطف
كل يغذي ما نجد ال القديمة األغاني ويف غذائنا، كل نجد ال القديم العربي األدب يف

ننشده. الذي األعىل مثلنا كل يرسم ما نجد ال القديمة فنوننا كل ويف عواطفنا،
ال أو الحارض للجيل غذاء يصلح القديم العربي األدب أن يف مرة مناظره قامت لقد
أعني ولكن املنفعة، عديم أو القيمة قليل أنه أعني ولست الثاني، الشق فاخرتت يصلح،
العقل به ليصلح «الفيتامني»، أنواع من كثري ينقصه وأنه الغذاء، يف يكفي ال وحده أنه

العواطف. به وترقى
التقليم وهما إليهما، أرشت اللتني العمليتني من بد ال الغرض هذا إىل وللوصول

والتطعيم.
طني بعضه قمح، من كبري تل مثل مثله العربي األدب أن به فأعني «التقليم» أما
وبعضه يستبعد، أن يجب مسوس حب وبعضه منه، ينقى أن فيجب بالقمح اختلط
عىل أو صالًحا، كله كان لقد الصالح، الغذاء عىل به لنستعني وحده يفرز أن يجب صالح

آخر. لعرص يصلح ال قد لعرص صالًحا كان ما ولكن لعرصه، طبيعيٍّا نتاًجا األقل
الحكام، إىل املاضية العصور نظرة غريت — مثًال — لألمم السياسية األوضاع إن
الحاكم ويقدس كأمة األمة شأن من يضع ما منه نقر فال القديم، األدب نغربل أن فيجب
وقدًرا قضاءً يجعله فلم الفقر، إىل نظرنا من غريَّ االقتصادية باألحوال والعلم كحاكم،
ميزانيتها ونظام وخرجها، دخلها ووجوه األمة لحالة طبيعية نتيجة جعله بل فقط،
ال محتومة كنتيجة بالفقر الرضا عىل يبعث الذي العربي فاألدب ومصادرها، ومواردها
قوية نفوًسا تستدعي اآلن كلها األمم وأحوال يستبعد، أن يجب فيه ونظامها لألمة دخل
املقياس، بهذا العربي األدب فلنقس عواطفها، يف قوية عقيدتها، يف قوية إيمانها، يف
الثقة وضعف الخذالن وعىل الشهوات، يف االنهماك وعىل امليوعة، عىل يبعث منه كان فما

يعدم. أن يجب باهلل والثقة باألمة والثقة بالنفس
الفرد خري ال املجتمع خري أساسه أعىل مثًال تتطلب التضحية، تتطلب اآلن األمم إن
يبحث أن الفرد يدعو العربي األدب من كان فما للكفاح، الفرد إعداد وتتطلب وحده،
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فالنًا أن عماده الذي واألدب يُنحى، أن يجب املجتمع عىل نتائجها كانت مهما لذته عن
صالًحا ليس البرش، فوق ملًكا فجعله بذكره فيها أشاد لقصيدة األمة مال من أعطاه
أساسه يكون أن يجب والحكام واألمراء امللوك مدح إن بل األحوال، من بحال لجيلنا
أو الخاص مالهم أعطوا سواء وصدق، بذمة إليهم عهد ما وأداء الرعية، وخدمة العدل
توقًعا كلها الحياة ويجعل املوت، من يخيف الذي األدب وأن بخلوا، أو كرموا منعوا،
للحياة، والعمل الحياة تقديس محله ويحل يموت، أن يجب املوت، من وخوًفا للموت،

نزل! املوت إذا باملوت بأس وال الفرد، وحياة األمة حياة

من صفحة كل يف فوجدتني العربية، األدب كتب من كتابًا فقرأت النظرية هذه امتحنُْت
ألنها صالحة، غري بأنها الجمل بعض عىل — ذهني يف — علقت قد الكتاب صفحات
صالح، غري وبعضها كذبه، أثبت الحديث العلم ألن صالح، غري وبعضها الضعف، تبعث
ألنه الصالحية، كل صالح وبعضها حديثًا، أعىل مثًال وليس قديًما أعىل مثًال كان ألنه

للبقاء. مستحق فهو لزمنه، مناسبًا كان كما زمننا يناسب
لرفع أحبها لثالث: وأكرهها لثالث، اإلمارة «أحب شعبة: بن املغرية قول مثًال قرأت
وشماتة العزل، وفوت الربيد، لروعة وأكرهها واسرتخاصاألشياء، األعداء، ووضع األولياء،
للعدالة، اإلمارة تحب إنما نبيل، غري وشعور صائب، غري نظر هذا إن فقلت: العدو»،
ورض الصديق لنفع حبها أما إصالح، من أمكن ما وتحقيق ألصحابها، الحقوق وإيصال

النشء. عىل يعرض أن يصح ال سخيف، سطحي فنظر ذلك ونحو العدو
فيه». ورق ال شوًكا فصاروا فيه، شوك ال ورًقا الناس «كان القائل: قول وقرأت

كل ويف عرص، كل ويف أمة، كل يف ألنه لفظه؛ حسن وإن صحيح غري هذا فقلت:
املعنى. فساد عن التعبري حسن يخدعنك فال وشوك، ورق جماعة،

وليست السلطان، اشتد ما منيًعا اإلسالم يزال «ال سويد: بن لسعيد خطبة وقرأت
بالعدل». وأخذ بالحق، قضاء ولكن بالسوط، رضبًا وال بالسيف، قتًال السلطان شدة

ويردده ناشئ، لكل يعلم أن ويصح ومكان، زمان لكل يصلح حق، قول هذا فقلت:
متأدب. كل
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الشاعر: قول وقرأت

ال��ح��ل��ل م��ن دك��نً��ا أُل��ب��س��ت ك��أن��م��ا س��اج��ي��ة ال��ش��م��س ت��رْك��َت ح��ت��ى أش��رْق��َت
ك��ح��ل م��ن ال��ش��م��س ب��ج��ف��ن ع��ه��دن��ا وم��ا ك��ح��ًال أج��ف��ان��ه��ا ف��ي ن��ق��ع��ك وراح
وال��ب��خ��ل ال��م��ح��ل ب��دم��اء م��خ��ض��وب��ة ي��د ب��ج��ود ال��ع��ل��ي��ا دم ح��ق��ن��ت ل��ق��د
ال��ه��ط��ل ال��ع��ارض س��ي��ل ت��ع��رض ع��ن��ه��ا ف��ي��ص��دف��ن��ي ي��وًم��ا رش��ف��ه��ا إل��ى أظ��م��ا

أكثر فجعله مال، من قبضة الشاعر أعطى رجل يعجبني، ال الرضب هذا إن فقلت:
مبتذلة، معان وهي إلخ، البخل قتل من بالدم مخضوبة يده وجعل الشمس، من إرشاًقا
عليه، أشجع ال الرضب فهذا حقرية، جزئية شخصية وعاطفة وضيع، استجداء وموقف

املديح: يف املتنبي قول منه وخري يحتذى، مثاًال أقدمه وال

وال��ق��ل��ب��ا وال��ك��ف ال��س��ي��ف ف��ك��ان ك��ف��اه��ا، م��ل��م��ة ف��ي ب��ه اس��ت��ك��ف��ت ال��دول��ة إذا

إلخ.
قول فقلت: قطعك»، تقطعه لم إن كالسيف، «الوقت قولهم: األمثال من وقرأت

قطعك. تقطعه لم إن السيف أن بصحيح فليس له، معنى وال مبهرج،
الشاعر: قول وقرأت

ذل��ي��ل ق��ل ذل��ي��ل ق��ال��وا وإن ع��ف��ًوا ي��ج��زك ل��ل��زم��ان ت��ط��ام��ن

الحقري. ناظمه وجه به يرضب أن يجب شعر هذا فقلت
الشعر ومن أرشفه، الحديث من «روهم ولده: ملعلم عتبة بن عمرو نصيحة وقرأت
حتى علم إىل علم من تنقلهم «وال قوله: قرأت ثم صحيح. رشيف قول فقلت: أعفه»،
أثبت فيما صحيح غري هذا فقلت: للفهم» مشغلة القلب يف الكالم ازدحام فإن يحكموه،

الحديث. الرتبية علم
من جزءًا يكون ألن نافًعا الحق، كل ا حقٍّ الجودة، كل جيًدا أدبًا قرأت ذلك وبجانب

لكثرته. بذكره أطيل ال ننشده، الذي مثلنا
والتطهري التقليم من بد فال كثريًا، ا ورشٍّ كثريًا، خريًا استعرضت فيما وجدت وهكذا

األصلح. واستبقاء
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غرض لهم يكون أن يجب األمة يف الرأي أُويل بأنَّ هذه «التقليم» فكرة من خرجت
جيل، واضح أعىل مثل ورسم الرتبية، يف ثابتة أسس ووضع النشء، تربية يف معني واضح
يف والفنانون واألدباء الغرض، هذا لتحقيق تسعى أن طائفة كل عىل وجب ذلك تم فإذا
من النشء يد يف يضعوا فال والفن، األدب يف النظر يعيدوا أن يجب الطوائف، هذه طليعة
كطائفة كنا وإال املثل، هذا مع ينسجم ما إال والتصوير، واألناشيد والغناء العربي األدب

غزلها. فتنقض أخرى طائفة وتأتي غزًال، تغزل
بها ونميز الرديء، من الجيد بها نفرز ناقدة عينًا تكسبنا هذه التقليم عملية إن
والروايات، واألغاني والقصص والحكم واألمثال والخطب الشعر يف الطالح، من الصالح

الفن. أنواع من نوع وكل األدب، رضوب من رضب وكل
نحياها التي الواقعية لحياتنا صالح غري نوع نوعان: جملته يف العربي األدب إن
يف يوضع أن يجب وهذا الزمان، هذا يف ننشده الذي األعىل مثلنا مع يتفق وال اآلن،
صالح ونوع فقط، األدب ومؤرخو وحدهم الخاصة به يعنى القديمة، كاآلثار متحف،
به ويستشهد أمانينا، منه ونصوغ لنشئنا، نسلمه الذي هو وحده وهذا ومثلنا، لزماننا

جيلنا. منه ويحفظ أبناؤنا،
من — وفاسده وصحيحه وسمينه بغثه الناشئني عىل العربي األدب كل بعرضنا إنَّا
بعضها يرضب مختلفة ملثل متناقضة مختلفة صوًرا أذهانهم يف نضع — «تقليم» غري
وحرية األفكار، بلبلة النتيجة فتكون منسجًما، أعىل مثًال لهم نكون وال بعض، وجه
عقله عىل ٌ بنَيِّ رضر هذا ويف وخلًفا، وأماًما ويساًرا، يمينًا الناشئ واضطراب األذهان

وعواطفه.
والكيمياء الطبيعة يف صحته العلم أثبت ما نعلمه املختلفة العلم فروع يف بالنا ما
سطحية من فساده العلم أثبت ما بجانبه نعلمه وال األحياء، وعلم والجغرافية والرياضة
يف ذلك نفعل ال ثم ونحوها، الحي غري من الحي وخلق حولها، الشمس ودوران األرض،
عواطف يبعث ما بجانب مريضة عواطف يبعث وما فسد، وما صح ما فنعلمه األدب،

صحيحة؟!
بميزانني نزن كنا وإال وذاك، هذا يف واحد وأسلوب واحد منهج لنا يكون أن بد ال

بكيلني. ونكيل

وجوه ندرس أننا بها فأعني «التطعيم» وهي الثانية العملية وأما األوىل، العملية هذه
يدعمه ما فنرى األعىل مثلنا وندرس مالقاته، عىل أدباؤنا فيعكف وفننا، أدبنا يف النقص
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القديم األدب من استصفيناه وما النوع هذا ونجعل فنخلقه، أدبنا يف ليس مما ويقويه
غذاءنا.

فينا لتخلق العظيمة الشخصيات تحليل من اإلكثار إىل أدبنا يف نحتاج ما لشد
القويمة، باملبادئ لتغذيتهم لنشئنا الجذابة الكتب إىل نحتاج ما ولشد جدًدا، عظماءَ
نابع روحي أخالقي قوي جاد شعر وإىل وجمالها، الطبيعة يف شعر إىل نحتاج ما ولشد
القارئ وتستغفل االجتماعية العيوب القصصترشح إىل نحتاج ما ولشد رفيع، خيال من

ذلك. نحو إىل منظر! أو بحادثة تلذذه أثناء املر القوي الدواء له فتضع
الصالح، العود لينبت الشجر نشذب الحياة، قانون هي والتطعيم» «التقليم عملية
الشجرة ونطعم السليم، إىل فساده يرسي ال حتى الجسم يف الفاسد العضو ونقطع
امليت وندفن الكثري لنغنم بالقليل يشء كل يف ونضحي األزهار، وأحسن الثمار خري لتنتج

والفن؟! األدب يف ذلك نفعل ال لنا فما الحي. لنستقبل
عليه ومر زاهًرا، حيٍّا أدبًا أنتجت زاهرة حية عصور اإلسالمي العالم عىل مر لقد

واالختيار. التنقية من لنا بد وال جامًدا، ميتًا أدبًا أنبتت جامدة ميتة عصور
كره ولو والتطعيم، التقليم بعمليتي إال وفننا أدبنا يصلح أن يمكن ال الجملة وعىل

الكافرون.
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العربية اللغة فمادة اللغة، عىل الصدق تمام يصدق األدب يف العمليتني إجراء من قلناه ما
وتطعيم. تقليم إىل تحتاج

فلغة بانحطاطها، وتنحط بتقدمها تتقدم األمة أعراض من َعَرض اللغة أن ذلك
وشئونهم املحدودة نفوسهم ومنازع القليلة لحاجاتهم تكفي كانت الجاهلية يف العرب
من فنماها له، كافية الجاهلية اللغة يَر لم اإلسالم جاء فلما األولية، االجتماعية
تستعمل تكن لم جديدة معان يف الجاهلية الكلمات استعمال ناحية من ناحيتني:
يف الشأن كان وهكذا أخرى، لغات من كلمات تعريب ناحية ومن قبل، من فيها
املختلفة العصور هذه يف اللغة مفردات أحصينا ولو العبايس، والعرص األموي العرص
العرص يف ا جدٍّ كثرية اإلسالم، صدر يف كثرية الجاهلية، يف نسبيٍّا قليلة لوجدناها
كلمات نجد بل كلماتها، وعدد اللغة مفردات عىل مقصوًرا ذلك يف األمر وليس العبايس،
األمة لحاجة املختلفة العصور يف حية ظلت وكلمات الجاهلية يف مدلولها بموت ماتت

إليها.
عىل باإلعدام تحكم العصور، هذه يف مستمرة والتطعيم التقليم عملية إذًا كانت
والرسيانية العربانية من وتقتبس تستثقلها، التي أو إليها تحتاج ال التي األلفاظ
حسبما جديدة ألفاًظا وغريها والالتينية واليونانية والفارسية والحبشية والهريوغليفية

الواقعية. اليومية الحياة إليه تدعو
وافية؟ راقية اللغة تعد متى
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أساسيان: شيئان ذلك مقياس أن عندي

عن ونقل ومجاز ووضع وارتجال اشتقاق من مرونة اللغة طبيعة يف تكون أن (١)
املعاني تعدد حسب ويصوغوها الكلمات يقلبوا أن أصحابها يمكن وهكذا أخرى، لغة

الدقيقة. وتغرياتها
وتعرب وفنون، علوم من أمتها إليه وصلت ما وتوفر بها، املتكلمني حاجة تسد أن (٢)
األمة تكون أن برشط ولكن وإحكام، ودقة شمول يف فيه ويفكرون به يشعرون عما
يكفي فال أولية مثلها ولغتها أولية األمة كانت إذا أما الحضارة، يف كبريًا مبلًغا بلغت

حاجتها. تسد أن راقية لعدها

وهما وافية، يجعلها الثاني والرشط راقية، اللغة يجعل األول الرشط أن إيل ويخيَّل
وافية. راقية يجعالنها مًعا

وافية غري التامة، بمرونتها راقية — ذكرنا الذي هذا ضوء يف — العربية واللغة
والفكر والفن العلم إليه وصل ما كل تسد وال حاجاتنا، وبني بينها تطابَُق ال ألنها اآلن؛
بها يعربون ال والعمال والصناع كفايتهم، فيها يجدون ال والفنانون فالعلماء إنتاج، من

أفكارهم. بعض عن بها التعبري يف يتعثرون واملفكرون أيديهم، يف عما
وإنما فيها، ذاتيٍّا عيبًا ليس العيب كان راقية بطبيعتها العربية اللغة كانت وإذا

لقيادتها. املالكني لزمامها املرصفني عليها القائمني عيب عيبها
والتطعيم». «التقليم العمليتني: هاتني من — ملعالجتها — بد وال

لليشء كثرية ومرتادفات بها لنا حاجة ال بكلمات مملوءة معاجمنا فإن التقليم فأما
يستعملها لم كثريًة كلماٍت فأهمل املعقول فعله فعل قد والزمن بعضها، يكفينا الواحد
ما يوًما يشعروا ولم ينتجون، فيما املتحدثون وال املؤلفون وال الشعراء وال الكتاب

اليومية. حياتهم يف مدلولها النعدام أو عنها، غريها ِلغناء إليها بحاجتهم
كانت العربية اللغة أن اللغة متن يف الحد املتجاوزة البالغة الكثرة هذه يف والسبب
املتداولة، وحاجاتها املعقولة حدودها يف وتراكيبها ألفاظها قبيلة لكل متعددة، قبائل لغة
من إليه وصلوا ما فجمعوا العبايس، العرص وصدر األموي العرص آخر يف العلماء فجاء
فكان بألفاظها، قبيلة كل يفردوا أن غري ومن تمييز، وال تفريق غري من اللغات هذه كل
أدب، من القبائل هذه عن ورد ما رشح يف إال بها لنا حاجة ال كبرية ثروة كله ذلك من لنا

املرتادف. هذا من كثري يشء إىل تحتاج فليست وأدواتنا وتفكرينا اليومية حياتنا أما
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ذلك بجانب يعنوا ولم بالجمع، عملهم يف عنوا العلماء هؤالء أن له يؤسف ومما
الجمع. عملية عن شأنًا يقل ال عمل االختيار أن مع باالختيار،

جزيرة يف املمعنة اللغات عىل جمعهم قرصوا أنهم لألسف داعيًا هذا من وأكثر
من شيئًا يأخذوا أن يرضوا ولم وُهذَيْل، وأسد وقيس كتميم الحضارة، عن البعيدة العرب
بألفاظ ألمدونا عنهم أخذوا لو أنهم مع زعمهم، يف لغتهم لفساد الحرض ألهل املتاخمني
مرص، أهل ملجاورتهم وجذام لخم من نأخذ ال فقالوا: حضارتنا؛ يف إليها أحوج نحن كثرية
الجزيرة، سكان ملجاورتهم تغلب من وال الشام، أهل ملجاورتهم وغسان قضاعة من وال
املنزهة الرصفة العرب لغة لجمع فقط وتفرغوا والحبشة، الهند ملخالطتهم اليمن من وال
وجمعوا عليها، يقترصوا لم أنهم لو صحيحة تكون قد نظر وجهة وهي االختالط، عن

والحضارة. املدنية حاجة لسد وأقرب وأوفر أغنى ألنها املتاخمة؛ اللغات معها
الصحيحة العربية األلفاظ استعمال يقترصالناسعىل أن — لقرصنظرهم — أرادوا
تكفيهم ال مدنيتهم بعد الناس وأن مستحيل، هذا أن وفاتهم العرب، جزيرة يف املستعملة

الرجل. لجسم الطفل ثوب يكفي ال كما بداوتهم، لغة
وأن لحكمهم يخضعوا أال واملتحدثون والكتاب واألدباء املؤلفون اضطر ولذلك
واضطر أحوالهم، ملقتضيات وطبًقا لحاجتهم، ا سدٍّ العربية، غري الكلمات يستعملوا
العلمية واملصطلحات املعربة األعجمية الكلمات معاجمهم يف يدخلوا أن املعاجم أصحاب
فعل وكما كله، بهذا معجمه تضخم فقد املحيط، القاموس صاحب فعل كما املستحدثة،

القاموس. رشح يف العروس تاج صاحب منه أكثر

مكانها نخيل وأن إليها، حاجة يف لسنا التي األلفاظ نستبعد أن تتطلب هذه التقليم عملية
لألسد، وخمسون للعسل، اسًما ثمانون فيها يكون أن اللغة فخر فليس إليه، نحتاج ملا
املجال نفسح ثم خمسة، أو ألفاظ أربعة ذلك كل من يكفي بل إلخ. للداهية وأربعمائة
معاجم هناك تكون أن يجب نعم الجديدة، واملصطلحات الحديثة املخرتعات ألسماء
أما الخاصة، إليها يرجع تاريخية معاجم تكون ولكنها العرب، عن أثر ما كل تحوي
الحية. الكلمات عىل فيها فيقترص الناس جمهور بأيدي تكون التي التعليمية املعاجم

ستني عىل والقاموس مادة، ألف أربعني عىل اشتمل الصحاح كتاب إن قالوا: لقد
األقل، عىل العدد هذا نصف إماتة إىل أحوجنا فما ألًفا، ثمانني عىل العرب ولسان ألًفا،

إحيائه. إىل حاجة يف نحن ما مكانه لنحيي
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ورد ما كثرة وهو آخر، نوع من تقليم إىل أيًضا محتاجة اللغوية املعاجم هذه ثم
من أو باألرض محيط جبل «القاف أن: — مثًال — ففيها العقل، يفسد تخريف من فيها
بناهما بمرص أزليان بناءان الهرمني «أن وفيها: منه»، عرق وفيه إال بلد من وما زمرد،
علموا ملا األوائل بناهما أو املشلشل، بن سنان بناهما أو — السالم عليه — إدريس
رجل عروة أبا «أن وفيها: وطلسم» وسحر طب كل وفيهما النجوم، جهة من بالطوفان
من كثري إىل موضعه»، عن زال قد قلبه فيوجد بطنه فيشق فيموت باألسد يصيح كان

الهذيان. هذا أمثال
أيام معروًفا كان ما عىل جاريًا كان الذي التفسري أيًضا ويقلم يقلم، أن يجب هذا كل
الطبيعية والظواهر والخسوف الكسوف فتفسري العلوم، بتقدم تغري ثم القديمة املعاجم
ال الحديث، العلم إليه وصل حسبما يكون أن يجب كله ذلك إىل وما والحيوان والنبات

القديم. العهد يف معروًفا كان ما حسب
من أكثر وللسيف ثمانون وللعسل اسًما خمسون لألسد يكون أن إىل حاجة يف لسنا
تصل معنى وكل حواسنا عليه تقع يشء لكل يكون أن إىل الحاجة أشد يف نحن إنما ذلك،
كثري بإغفال إال ذلك يكون وال عنه، التعبري به ونتبادل عليه نصطلح اسم عقولنا إليه
الواقعية. حياتنا من شيئًا يمس وال إليه، نحتاج وال نحسه ال مما املعاجم يف ورد مما

عملية ذلك بعد تأتي ثم التقليم، عملية فتلك إليه نحتاج ال الذي هذا أعدمنا فإذا
للداللة كلمات باستعمال امليتة األلفاظ إزالة من فرغ الذي املكان نمأل بأن التطعيم
معاني توسيع أو والوضع بالتعريب إما فيه، نفكر أو به نشعر أو نحسه يشء كل عىل

القديمة. الكلمات
لقد األولون، واملستعربون أنفسهم العرب وفعله كلها، الحية األمم فعلته ما وهذا
فلما والكباب، والسكباج الفالوذج يأكلون صاروا ثم واملضرية، الثريد يأكلون كانوا
فصاروا واملزمار، الصنج يسمعون وكانوا لغتهم، يف وأدخلوها أسماءها عربوا أكلوها
الخيام، يف يسكنون وكانوا عربوها، سمعوها فلما والرببط، والقانون الناي يسمعون
وما عربوها، استعملوها فلما والقاشاني، بالفسيفساء مزينة الدور يسكنون فصاروا
ومنطق وهندسة جرب من العلوم مصطلحات فواجهوا عرفوه، ثم علًما، يعرفون كانوا
أو منقوًال لفًظا يشء لكل وجعلوا صعوبتها، عىل وتغلبوا لها فمرنوا وفلسفة، وطب

معيشتهم. تطابق لغتهم فكانت ا، مشتقٍّ أو مرتجًال
والعلم والحضارة املدنية أن مع إليه وصلوا ما عىل نجمد أن ذلك بعد غريبًا أفليس

كانت؟ ما أضعاف ونمت وقفوا، حيث تقف لم املعيشة ووسائل والصناعة
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عليها ندخل وال ونجلها، فنعبدها مقدسة، اللغة أن اعتقادنا الباب هذا يف خطأ أخطر
ال لنا، تخضع التي هي إلهنا، وال سيدتنا وليست خادمتنا اللغة أن مع تعديًال، وال تغيريًا
نستخدمه واملتاع نلبسه كالثوب حياتنا أعراض من عرض هي لها، نخضع الذين نحن
يغري أحوالنا، ومقتضيات لظروفنا يخضع أن يجب ذلك من يشء وكل نسكنه، والبيت
حسب املتاع ويصلح راحتنا، تتطلبه حسبما البيت بناء ويبدل الجسم، تغري حسب الثوب
تملكنا، وال نملكها نفوسنا، يف عما للتعبري ذليلة خادمة آلة هي اللغة وهكذا منا: موقفه
حسب أجزاؤها وتخلق أجزاؤها وتحيى أجزاؤها تموت أن ويجب نقدسها، وال وتقدسنا

حية. لغة ال أثرية لغة كانت وإال لها، نتشكل أن ال لنا تتشكل وأن حاجتنا،
تقدم لكل تخضع أن يجب مقدسة، غري فمعاجمها مقدسة غري اللغة كانت إن
واللفظ الحديث، العلم أقره حسبما يكون أن يجب األلفاظ فتعريف إليه، نصل علمي
فيها، يدون أن يجب العربي النمط عىل وجاريًا املعاجم يف يكن ولم جيلنا استعمله إذا
الذين املتزمتني هؤالء إىل نصغي وال القديمة، املعاجم يف موجود غري بأنه يحتج وال
يتعبد منزَّل كتاب القاموس كأن القاموس» يف ليس هذا «إن وجهنا: يف دائًما يرصخون
ما وحرام لألقالم، وتعويق اللسان يف وعقدة للفكر شل القول من النمط هذا إن — به
أو املعجم يف الكلمة هذه أن يف الجدال يف واملفتشني املدرسني أوقات ضياع من فيه نحن

واألساليب. واألفكار املعاني قيمة تضيع ذلك سبيل ويف فيه، ليست
هذا يف سودت صحائف وكم جدوى، غري عىل الباب هذا يف ضاعت أعماٍر كم

اللغة. تقديس يف الخطأ هذا عىل مبني هذا وكل طائل، غري من املوضوع
وما املعاجم؟ يف يرد لم ولو استسغناه إذا جديد» «من تعبري نستعمل أن يرضنا ما
يف نفحم وملاذا املعاجم؟ يف توجد لم ولو أدباؤنا أقرها إذا «هناء» كلمة استعمال يرضنا
يكون وال خلدون، ابن مقدمة يف أو «العمدة» كتاب يف وردت إنها قائل: قال إذا اإلجابة

خلدون؟! وابن رشيق البن كان الذي الحق لنا
بعربي، فليس فيه يوجد لم فما عربي، لفظ كل عىل نص «القاموس» أن ظنوا لقد
أقبح «الشنار وقال: رحم، يف الرحيم» «الرحمن يذكر لم فهو مطلًقا، صحيح غري وهذا
البلغاء منطق هلل «الحمد كتابه: أول يف وقال مادته، يف العار يذكر ولم والعار» العيب
أيضا: الخطبة يف وقال لَُغى، عىل تجمع أنها لغة مادة يف يذكر ولم البوادي»، يف باللغى
إىل الجهة، معانيها من أن صوب مادة يف يذكر ولم عناني» القصد هذا َصْوَب «فرصفت

ذلك. أمثال من كثري
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أساليب عىل جرت إذا نحن بها ننطق ال فلماذا بها، ينطقوا لم العرب أن وَهْب
وأصولها؟! وأوزانها العرب

وإال شاء، بما شاء من كل ينطق فوىض تكون أن يصح ال املسألة أن األمر يف ما كل
معقولة، حدود يف للتفاهم ووسيلة مواضعات فاللغة منها، املراد عكس إىل الحرية انقلبت
وأرسارها بالعربية عاملون أحرار مرنون متخصصون األمة يف يكون أن الواجب إنما
أسس وفق كالمهم يف الناس عىل يوسعون اللغوية، ومطالبها األمة حاجة عىل مطلعون

إليه. حاجة يف هي ما لها ويضعون اللغة
بواجبها. قامت أنها لو اللغوية املجامع عمل هو وهذا
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بها، والتخاطب والثمار األزهار لغة فيه وتفننت اإلسالمية الحضارة إليه التفتت مما
والغرام. الحب مجال يف وخاصة

يف وتفننوا الدنيا، أطراف من األشجار أنواع فجلبوا والثمار، باألزهار عنوا لقد
التقاويم ووضعوا وألفوا، وجربوا وبحثوا جديدة، أنواًعا منها وولدوا وطعموها، املغارس
حول البساتني أنشأوا ثم املختلفة، النبات ألنواع السنة شهور من شهر كل يف يعمل ملا
عظيًما، مبلًغا ذلك يف بغداد وبلغت املدن، ضواحي ويف األنهار شواطئ وعىل البيوت
— األخبار من يرد فيما — فنرى الثمار، أو األزهار لبعض البساتني بعض فخصصوا
و«حديقة الورد» و«حديقة النرجس» و«حديقة التفاح» و«بستان النارنج» «بستان
وأقاموا زرعه، من أكثروا بالنرجس غرامهم لشدة «إنهم وحشية: ابن وقال البنفسج»،

بذاتها». حدائَق له
جيد يمكن، ما أحسن من فكان بالبنفسج، االعتناء شدة اعتنوا «إنهم املقديس: وقال
الرسو، بشجر البساتني وأحاطوا خاصة»، حدائق يف وغرسوه بنفسج، يشبهه ال الرائحة،

وهب: بن سليمان بن أحمد قال

م��ع��ت��دل ق��وام ع��ل��ى ال��ح��ري��ر خ��ض��ر ت��ل��ح��ف��ت ك��ال��ق��ي��ان ب��س��رو ��ْت ُح��فَّ
ال��خ��ج��ل ي��م��ن��ع��ه��ا ث��م ال��ت��ع��ان��ق ت��ب��غ��ي ت��م��ي��ل��ه��ا ح��ي��ن وال��ري��ح ف��ك��أن��ه��ا

أجل ومن شوك، وله القامة نحو ويعلو يتشابك ألنه الِخْطِمّي؛ بشجر أحاطوها كما
قيل أنه األغاني يف جاء الجارحة، القوية الكبرية بالكالب وحرسوها سياًجا، صلح ذلك
وهللا، إي قال: فالن؟ بستان أتعرف املأمون): أيام يف (وكان الطفييل دراج بن لعثمان
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تحت وتجلس ثماره، من فتأكل إليه تدخل ال فلم قيل: الدنيا. يف الحارضة للجنة إنه
الرجال». عراقيب بدماء إال يتمضمض ال كلبًا فيه «ألن قال: أنهاره؟ يف وتسبح أشجاره،
ويرشبون ثمارها، من ويأكلون وهوائها، بمناظرها ينعمون الناس عليها وتردد
أبي شعر ذلك ومصداق ألهمت، وما أوحت بما األدب عىل نعمة وكانت ظاللها، تحت

الشعراء. من وغريه نواس
(املنثور) الِخريي فهذا وتوليدها، تلوينها يف وأبدعوا األزهار، زراعة من وأكثروا
الرتكيب، فيقبل بعض، عىل بعضه يركب «وقد قالوا: ألوان، سبعة منه يعرفون كانوا
إىل يحتاج ألنه صعوبة، تركيبه يف ولكن والريح، والطبع اللون يف مركبًا زهره ويخرج

وحذق». وصرب العمل يف لطافة
أو وزير أو لخليفة إال تهدى ال وباكورته االحتفال، كل به يحتفلون البنفسج وهذا
املشرتي فيأخذ واألسواق، الشوارع يف جميالت فتيات بها تدور طاقات منه وتجعل أمري،
وسقيه غرسه يف فائقة عناية به وعنوا دراهم، من شاء ما ويمنحها زهرة، الفتاة من

مزاجه. ولطف طبعه لرقة منبته، واختبار
واألبيض البياض، الخالص األبيض منها تحىص: وال تعد ال أصنافه الورد وهذا
من القريب واألحمر الفاتح، واألحمر القاني، واألحمر الذهبي، واألصفر بصفرة، املنقط
ومنه مبالغة، األلف تبلغ أنها ظنوا حتى ورقه، لكثرة بذلك سمي األلفي والورد السواد،
أحمر خارجه وورد أصفر، ونصفه أحمر نصفه أو أبيض، ونصفه أحمر نصفه نوع

بعضهم: يقول وفيه املوجه، الورد وسموه أصفر، وداخله

ع��ش��ق��ا ه��ائ��م وخ��دي ح��ب��ي��ب خ��دَّي خ��ل��ت��ه��م��ا ل��ون��ي��ن ج��م��ع��ت ووردة
ف��رق��ا ذا واص��ف��ر خ��ج��ًال ذا ف��اح��م��ر ف��راع��ه��م��ا واش ف��ب��دا ت��ع��ان��ق��ا

مهندسة أشكال عىل بالكربيت األحمر الورد يدخنون الورد باعة بعض وكان
طبيعي، ذلك أن ويدَّعون عجيب، نقش له ويكون الكربيت، دخان مكان فيبيضُّ

عالية. بأثمان بالورد للمغرمني فيبيعونه
النرجس أنواعه خري إن وقالوا: نوعه، وحسنوا به، وفتنوا أحبوه النرجس وهذا

الدمشقي. والنرجس املضاعف
القاهر للخليفة «وكان قال: النارنج» «بستان وصف يف املسعودي ذكره فيما وتأمل
من حمل مما وعمان البرصة من إليه حمل قد نارنج من وَغْرس ريحان من بستان
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وبني وغريها، وأزرق وأصفر أحمر من ثماره، والحت أشجاره اشتبكت قد الهند، أرض
من األطيار أنواع الصحن يف ذلك مع جعل وقد والزهر، والرياحني الغروس أنواع ذلك
«القاهر» وكان واألمصار، املمالك من إليه جلب قد مما والببغاء، والشحارير القماري

عليه». رشبه وكل فيه، جلوسه أكثر

لغة واملتيمني واملحبني الظرفاء بني لها كان أن والثمار باألزهار ولوعهم من بلغ ثم
ذلك. إىل وما والتشاؤم، والتفاؤل والتحذير، والدعوة والوصل، الهجر عىل تدل متعارفة
التهادي فكرهوا الثمرة، أو الزهرة اسم إليه يرمز مما املعاني هذه يتخذون فأحيانًا

الشاعر: قال سفر، أوله ألن بالسفرجل

م��س��ت��ع��ب��را م��ت��ي��ًم��ا وظ��ل م��ن��ه ف��ت��ط��ي��را س��ف��رج��ًال إل��ي��ه أه��دت
ي��ت��ط��ي��را ب��أن ل��ه ف��ح��ق س��ف��ر اس��م��ه أول ألن ال��ف��راق خ��اف

الشاعر: يقول ذلك ويف شقاء، أوله ألن النعمان؛ بشقائق التهادي كذلك وكرهوا

ع��اش��ق��ا ك��ان م��ن ك��ل ال��ش��ق��ائ��ق��ا ي��ح��ب ال
ن��اط��ق��ا ف��ه��ت إذا ء ش��ق��ا اس��م��ه ن��ص��ف إن

للتهادي كراهتهم ذلك ومن ذهاب، العشق يعرتي ال حتى بالذهب التهادي ويكرهون
الخالف، عىل لداللته والخالف يأس، أوله ألن والياسمني سوء، اسمه أول ألن بالسوسن؛

كثرية. أشعار ذلك يف وردت وقد وهكذا، البني عىل لداللته والبان
ورياحني، أزهار من طاقة فتصطحب حارس ومعها الجارية تخرج كانت ما وكثريًا
فتشري الريحان، هذا أو الزهر هذا نوع عليه يدل مما تريد بما خلسة لصديقها تشري ثم

وهكذا. نمام، حارسها أن إىل ام بالنمَّ — مثًال —
البقاء إىل إليمائه وبالنبق العودة، معنى اسمه يف ألن بالعود؛ بالتهادي ويتفاءلون

الشاعر: قال كما

س��ب��ق��ا ال��ورى ف��ات وم��ن خ��ل��ق��ا أح��س��ن��ن��ا أي��ا
ال��ن��ب��ق��ا ل��ن��ا ف��أه��دي��ت ن��ب��ق��ى ب��أن ت��ف��اءل��ت
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ت��ب��ق��ى أن س��رَّك م��ا س ال��ن��ا إل��ه ف��أب��ق��اك

ما حيث من ولكن لفظه، عليه يدل ما حيث من ال الثمر، أو بالزهر يرمزون وأحيانًا
باطنه، غري ظاهره ألن باألترج؛ التهادي فكرهوا صفاته، إليه ترمز أو معناه عليه يدل

الشاعر: قال الطعم، مختلف الرائحة طيب الباطن، حامض الظاهر حسن فهو

زاج��ر ع��ي��اف��ة م��ن وأش��ف��ق ف��ب��ك��ى أت��رج��ة أح��ب��اب��ه ل��ه أه��دى
ال��ظ��اه��ر خ��الف ب��اط��ن��ه��ا ل��ون��ان ألن��ه��ا أت��ت��ه إذ ال��ت��ل��ون خ��اف

الشاعر: قال العهد، عىل واملحافظة للوفاء بالبنفسج ورمزوا

ت��ف��دي��ه ب��ن��ف��س��ه��ا أن ت��ن��ب��ي��ه ي��س��ل��ي��ه ب��ن��ف��س��ًج��ا إل��ي��ه أه��دت

وال اذكرني معنى إهدائه ففي اإلفرنج، بعض يرمز املعنى هذا من قريب وإىل
مجرد يكون أن إال املعنى هذا اشتقوا البنفسج صفات أي من أدري وال تنسني،

مواضعة.
الشاعر: قال للتحية، أداة كثريًا فاستعملوه الورد وأما

ب��ع��ض إل��ى ب��ع��ض��ه��ن أض��ي��ف��ت خ��دود ك��أن��ه ب��ورد ح��ي��ان��ي ع��ش��ي��ة

القائل: يقول ذلك ويف الفناء، رسيع اللبث، قليل ألنه بعضهم؛ منه وتطري

ش��ه��ور ال ش��ه��ر ـ��ورد ال��ـ وب��ق��اء ورد أن��ت
ن��ص��ي��ر اآلس وإل��ى وي��ف��ن��ى ال��ورد ي��ذه��ب

ال بأنها املغنية للقينة املحب به فيشري للمال، والحب للتهتك املوجه بالورد ورمزوا
املال. تحب إنما بحب، تفي

استعطاًفا، يحملها فهو فاصفر، فذبل عشق صاحبها أن إىل بالطرفاء ويرمزون
الرحمة. ويستجدي األلم يشكو
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أشخاًصا فيها يمثلون العنرب من تماثيل صنع من عندهم شاع ما الباب بهذا يتصل ومما
فصوص فيها ويضعون بالذهب، بعضها ويكسون حيوانات، أو أزهاًرا أو طيوًرا أو

إليه. يرمون لغرض بها ويرمزون للتهادي، الناس يبتاعها الكريمة، األحجار
بعض يدي بني رأى أنه بعضهم حكى ما — رمًزا يكن لم وإن — هذا من وقريب
ريحان طبق رأى أنه آخر حكى وما أبيض، بورد فيه كتب قد أحمر ورد طبق الكتَّاب

ونرسين. بياسمني فيه كتب
أعظم يمثل وجعلوه الرسائل، أنواع وحملوه تفنن، أكرب فيه تفننوا فقد التفاح أما
حب من بلغ حتى به، يتالعبوا أن وصفرته حمرته وساعدت والغرام، الحب يف دور
الهواة تفنن من بلغ وحتى حبه، فيه تمثل ألنه أكله؛ نفسه عىل حرم أن له الظرفاء بعض
شعًرا، عليه يكتب أو إشارة، فيه فيشري شجره، عىل وهو التفاح يبتدر بعضهم كان أن
العكس، أو حمراء عليها الكتابة أو واإلشارة صفراء كانت التفاحة نضجت إذا حتى
كتب صفراء تفاحة يف الشاعر قال وقد الكبري، بالثمن البستاني يبيعها أو بها فيتهادون

باألحمر: عليها

ال��م��ح��ب��ي��ن��ا ل��ون ف��ي ص��ف��راء ب��دع��ة ك��ذا ص��ي��غ��ت ت��ف��اح��ة
م��ح��زون��ا ظ��ل إذ ب��دم��ع��ه م��دن��ف ك��م��د ذو زي��ن��ه��ا

خلوته، يف أنيًسا واتخذها الجمال، رمز فيها فقرأ العشاق، بعض فيها وتصوف
الغرام، رسول املحب وأهداها الندمان، عدم إذا الرشاب عىل نديًما وحدته، يف جليًسا

الجفا: وانتهاء الرضا دليل الحبيبة وأهدتها الهوى، وشفيع

ب��م��ج��راه��ا ال��ك��أس ودارت وج��ه��ه م��ج��ل��س��ي ع��ن ن��أى ل��م��ا
ش��م��م��ن��اه��ا ذك��رن��اه إذا ب��ي��ن��ن��ا ت��ف��اح��ة ص��ي��رت��ه
واه��ا ب��ه��ج��ت��ه ف��ي خ��دي��ه أش��ب��ه��ت ت��ف��اح��ة ل��ه��ا واًه��ا
ال��ش��رب أوج��ه ق��اب��ل��ت ل��م��ا وب��ال��راح ش��م��م��ت��ه ل��م��ا ب��ال��ت��ف��اح ذك��رت��ك
ال��ع��ذب م��ق��بَّ��ل��ك م��ن ط��ع��ًم��ا وب��ال��راح س��وال��ًف��ا م��ن��ك ب��ال��ت��ف��اح ت��ذك��رت

الباب. هذا يف العربي األدب يف ورد مما كثري من قليل هذا
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خري من طائفة ضمت التأليف» «لجنة يف املايض الخميس جلسة طريفة، جلسة كانت
انتهى أن إىل فنونًا، وذهب وتنوع الحديث وتشقق السوريني، إخواننا بعض ومن رجالنا،

وشئونه. الرشق إىل بنا املطاف
ثم نادرة، فرًصا أمامه أن اآلن الرشق حالة من يؤسفني ما أشد إن أحدنا: قال
الحرب نتائج واحتماالت موقفها تدرس األرض أمم كل ينتهزها، كيف يعرف ال هو
وما شئونها، يدرسوا أن وقادتها علماءها وتَُكلِّف ملستقبلها، خطتها وترسم الحارضة
هذه معالجتها من املستقبل يف تقرتح وما نظامها، عيوب من الحارضة الحرب كشفته
اإلحصاءات، يجمعون فهم األمراض، هذه إلصالح جديدة نظم من تؤمل وما العيوب،
يعبأ فلم الرشق أما التنفيذ، طرق ويرسمون الخطط، يضعون ثم املشكالت، ويتقصون
تقرر ال وكأنها تعنيهم، ال الحرب كأن شاء، كيف يسريها للقدر األمور وترك ذلك، بكل
وماذا املستقبلة، خطتكم ما قادتهم: سألت فلو عليهم، تتقاتل ال األمم وكأن مصريهم،
لهم يخطر لم السؤال كأن جوابًا، يحريوا لم تريدون؟ ما لتبلغوا تفعلون، وماذا تؤملون،

بال.
به كفى االستقالل، وهي واضحة الغاية إن األسئلة؟ هذه ملثل حاجة هناك هل –

مطلبًا.
بها واملناداة بطلبها، يكتفى أن يصح ال عامة كلمة — أخي يا — االستقالل –
غري من صالًحا، واعملوا هللا اتقوا يقول: الجمعة كخطيب هي وتفصيل، بحث غري من
استقالل — مثًال — لذلك خذ إليه، يدعو الذي املبني املحدود الصالح العمل هو ملا بيان
حدود هي ما عدة: مشاكل ظهرت العمل حيز إىل يخرجونه بدءوا حني فهم سوريا،
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األمور فصلت فإذا ذلك، ونحو املختلفة؟ أجزائها موقف وما تحكم؟ وكيف سوريا؟
حلوًال. العيوب وهذه املشاكل هذه وتطلبت ومشاكلها، عيوبها ظهرت

يفعلوا؟ أن الرشقيني من تطلب وماذا –
ويتشاوروا ويجتمعوا بينهم، الشخصية الخالفات أمة كل قادة يتناىس أن أطلب –
يكفي فليس الحارضة، ظروفهم من بها يكسبون التي الخطط ويضعوا مستقبلهم، يف
الحرب أبانت وما منه نشكو ما حرص من بد ال إنما األسعار، وضبط الغذاء تدبري
نسلك وكيف نتقيها؟ كيف األسئلة: هذه عن اإلجابة ثم موقفنا، سوء من الحارضة
أوزارها؟ الحرب تضع أن بعد واجبنا وما نحوها؟ اآلن واجبنا وما ملالقاتها السبيل
عىل الجميع فتفاهم الرشقية، األخرى األمم بقادة التقوا ذلك من أمة كل قادة فرغ فإذا
إعالنه يصح ما وأعلنوا بينهم، فيما التعاون مدى ورسموا املمكنة، املشرتكة الخطط
حماسة ولكنها وإخالًصا، وحماسة وطنية ملئوا شبانًا أمة كل يف فإن ألممهم، ذلك يف
فال قادتهم إىل ويساًرا يمينًا يتطلعون وهم تتجه، أين تعرف ال حائرة حماسة غامضة،

مرشًدا. منهم يجدون
هذا أفهم لم أني القول أصارحك ولكن أمة، بكل يتعلق فيما قولك أفهم إني –
فلسطني هذه الخاصة، مشاكلها أمة فلكل العربية، أو الرشقية باألمم يتصل فيما الكالم
لبنان، من موقفها يكون وكيف اتحادها، طريقة مشاكلها سوريا وهذه اليهود، مشكلتها
إيران، وبني بينه الخالفات العراق ومشكلة الحرة، وغري الحرة فرنسا إزاء وموقفها
هذه تربط فكيف إلخ، وحرض وبدو وشيعة، وسنية وكرد، عرب بني عنارصه وتنوع
عرشة يكلف كمن كنت هذا فعلت إن إنك املشاكل؟ هذه كل وتحملها واحد، برباط األمم
السواء؛ عىل العرش باألرس العرشة يعنى بل بأرسته، كل يعنى أال األرس أرباب من رجال
أفهم لم لهذا جيل، واضح هو ما املصالح ضياع ومن يخفى، ال ما الرضر من هذا ويف
نفسها بشئون تعنى أن أمة لكل خري الكتاب، رشحها التي الصورة عىل العربي الحلف

أحوالها. لرتقية تراها التي الوسائل وتتخذ حقوقها، نيلها سبيل يف وتجاهد
اختالف مع واألمريكية األوربية األمم فهذه التعاون، يحيل ال املشاكل اختالف إن –

محالفتها. يف املصلحة ترى من مع تتحالف أن دولة كل يمنع لم ومشاكلها مواقفها
مشاكل فهناك ممثليها، بواسطة جميًعا األمم تحلها أمة كل مشاكل أن أقصد ولست
بني التعاون يمكن خارجية مشاكل وهناك لها، يرتاءى كما أمة كل بحلها تستقل داخلية
متفرقني، حلها عىل أقدر مجتمعني املختلفة األمم يف الرأي وقادة حلها، يف الرشقية األمم
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فما عسري، والحربي السيايس التعاون أن وهب استماًعا، وأدعى قبوًال أشد وصوتهم
كان نجاحها وثبت الخطوة هذه بدأنا إذا أليس واالقتصادي؟ الثقايف التعاون يف قولك

السيايس؟ التشاور األقل وعىل السيايس، التعاون إىل أدعى ذلك
السيايس، التعاون أستصعب ولكني واالقتصادي، الثقايف بالتعاون أسلم إني –

ذلك؟ من الرشق تمكِّن األوربية الدول أن ترى فهل نظريٍّا، جائز أنه وهب
كانت لقد الحرب، هذه بعد ستتبدل الرشق إىل الغرب نظرة أن االعتقاد كل أعتقد –
ضعيًفا يكون أن يجب الرشق أن الحارضة الحرب أيام إىل الغرب عند السائدة النظرة
يفيق ال حتى شهواته يف ومنهمًكا حقوقه، يعرف ال حتى وجاهًال استغالله، يسهل حتى
أن مصلحته من يرى أصبح من الغربيني الساسة يف وجد أنه أعتقد ولكني نفسه، إىل
ويوجهه للقوي، القوي مصادقة يصادقه ثم متيقًظا، عاقًال مسلًحا قويٍّا الرشق يكون
ستسود التي هي العميقة البعيدة النظرة هذه أن وأظن العالم؟ ولبناء اإلنسانية لخري
التعاون، من تمكيننا عدم عىل يتعاون أن للغرب أَفيَِحقُّ تسد لم أنها وهب الحرب، بعد

التعاون؟ وبني بيننا تحول التي الصعوبات تذليل يف نجد ال ثم
مزاجك مزاجني: بني الفرق هو وبينك بيني الفرق أن — أخي يا — يظهر –
وبحثهم وخصوماتهم ونومهم الرشقيني تفكك من بلوت فقد املتشائم، ومزاجي املتفائل،
املختلفة وجوهها عىل األمور وأقلب اليأس، كل أيأس جعلني ما الشخصية لذاتهم عن

الالذع. اليأس إىل احتمال كل يف فأنتهي املتعددة، واحتماالتها
املايض إىل تنظر أن وعليك ملزاجك، منعش إىل محتاج يأسك، يف مخطئ إنك –
وانظره عاًما خمسني أو عاًما عرشين منذ الرشق إىل فانظر املستقبل، يف أمًال لتمتلئ

اليوم.
إىل فانظر وحده إليه تنظر لم وإن واسعة، بخطى النجاح نحو يخطو تراه أال
اكتساب نحو اتجهت وكيف وتقدمت، تحسنت كيف املختلفة األمم يف االستعمار أساليب
إلغاء إىل حتًما السري هذا وسيؤدي بالعنف، تحكمها كانت أن بعد املحكومة األمم قلوب
زاهر، للرشق بمستقبل يبرش األمرين وكال اسًما، — تقريبًا — ألغي كما فعًال االستعمار
وبعد للحقائق التام وإدراكه الغرب تنبه ناحية من أو شعوبه، تنبه ناحية من سواء

النظر.

الكالم مجرى وجدت عدت فلما دقائق، املجلس عن فغبت التليفون، يف للحديث ودعيت
االقتصاد. يف الكالم إىل وصل حتى الحديث تسلسل كيف أدِر فلم تغري،
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سيظل االقتصادية، بمسائله بعنايته إال الرشق لنهوض أمل ال يقول: قائًال سمعت
فهي املالية، الحالة تصلح لم ما تعساء الناس وأوساط بائًسا والعامل بائًسا الفالح
الحال سوء يف كلها فوجدتها ومرص والعراق سوريا حالة خربت وقد الحياة، عصب

سواء.
األجنبية، الرشكات يد يف البالد ومال االقتصادية الحال تصلح أن يمكن كيف –
املرصيني من األغنياء جمهور إن الفضالت؟ إال ألهله وليس أهله، لغري وزبدته املال وخري
مرشوعات، وال برشكات يؤمنون وال األرايض، رشاء إال وسيلة املال الستغالل يعرفون ال
عىل اإلقدام وبني بينهم يحول ببعض بعضهم الناس ثقة فضعف نظريٍّا بها آمنوا وإذا

املالية. الرشكات وتأسيس التعاون
روي ما أعجبني وقد فيها، األجانب يزاحمون كيف يعرفوا لم أسسوا إذا وحتى –
ينقصها أنه لوال بها بأس «ال قال: حالتها درس فلما وطنية، مؤسسة زار كبريًا أن
يف اليهودي الخلق يعني ولكنه الكلمة، بمعنى اليهودي يعني ال بالطبع وهو يهودي»،

املال. تدبري وجوه معرفته
رشكات فأمامه السياسية، مشاكله عن خطًرا تقل ال املالية الرشق مشاكل إن –
أنواع بجميع مسلحة وهي الهامة، الثروة موارد عىل يدها وضعت قد أجنبية وهيئات
التجارية وباألخالق الناجحة، وباإلدارة الكبري، املال برأس مسلحة فهي القوية، األسلحة
أن الرشق يستطيع فكيف والخفية، الظاهرة السالح أنواع من ذلك وبغري الرابحة،
تدر ال التي والزراعة التافهة، الصنائع إال املواطنني يد يف وماذا كله؟ هذا من يتخلص

إبرة؟ خرم من ترشح التي والتجارة الحقرية، الخدم وأعمال الرضوري، القوت
والصناعي، التجاري للخلق أبناءنا نعد كيف نكتشف لم اآلن إىل أننا الغريب ومن –

الحكومي. املوظف إعداد غايته أكثر قرن منذ كان كما التعليم يزال وال
فرزقوا ناجحة، زراعة أو رابحة، تجارة لهم كانت آباء أعرف لقولك مصداًقا –
لم هذا ومع الحديثة، والزراعة الحديثة التجارة فعلموهم محلهم، ليحلوا علموهم أبناء
ينفعهم ولم آبائهم، ثروة أضاعوا كثرية حاالت يف بل الجهالء، آبائهم نجاح ينجحوا

بيشء. الحديث علمهم
ذلك؟ سبب تظن وما –

بالحياة يسرتشد الذي الواقعي العميل الزراعي أو التجاري الخلق نقص سببه –
الرجل معرفة وإىل الشهوات، وراء الجري ال النفس ضبط إىل ويدعو وحدها، بالكتب ال

يسمح. ال وما بإنفاقه دخله له يسمح وما وخرجه، دخله
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والرد وتأييده املوضوع يف للكالم الكثريون وتحفز الرءوس، حميت الحديث، واستحر
يف أمل وال تماست األسالك أن يخربنا من وأتى انطفأ، قد والنور إال نشعر وما عليه،
وكل مزمنة، مشكلة «اللجنة» يف النور فمشكلة هذا، مثل حدث ما وكثريًا اآلن، إصالحها
صالًحا يصلحها أجنبي خبري إىل محتاجة األخرى هي وحتى وتصلح، األسالك تفسد يوم

معه. فساد ال
اللقاء! فإىل
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َكذَّبْتُْم َفَفِريًقا اْستَْكَربْتُْم أَنُفُسُكُم تَْهَوٰى َال ِبَما َرُسوٌل َجاءَُكْم ﴿أََفُكلََّما تعاىل: قوله قرأت
تَْقتُلُوَن﴾. َوَفِريًقا

من عليه نزل بما الرسول حدثه إذ هللا، رسول مع نوفل بن ورقة حديث وقرأت
«أََوُمْخِرِجيَّ هللا: رسول قال قومك»، يخرجك إذ حيٍّا، أكون «ليتني ورقة: له فقال وحي،

عودي». إال به جئت ما بمثل قط رجل يأِت لم «نعم، قال: هم؟!»،
الناس اضطهاد يف — أكثرهم فرأيت املجددين، املصلحني سري من كثريًا وقرأت
تألب يتبعها اإلصالح، إىل حارة دعوة يتشابه، يكاد تاريخهم ورأيت سواء، — لهم
األفكار انتصار ثم باملصلح، والتنكيل لهم، العام الرأي واضطهاد عليهم، العامة
رحمة إىل انتقل أو قواه، انهدت قد يكون أن بعد املصلح، هذا بها أتى التي الجديدة

هللا.
هذا يتكرر وملاذا طبيعي؟ قانون كأنه حتى التاريخ يتشابه وملاذا هذا؟ كل ملاذا

اإلنسان؟ به حل مكان وكل والغرب الرشق يف املنظر
خاص، نمط عىل الناس أفكار التأمت وقد تأتي الجديدة الفكرة أن هذا يف السبب

حلقاتها. وتماسكت بعًضا بعضها وشد وتجمعت
وال بينها، مكانًا لها تجد فال املألوفة األفكار هذه عن غريبة الجديدة الفكرة تأتي
عن نابية الفكرة هذه أن الناس ويشعر املوجودة، األفكار مع منسجمة نفسها تجد
ويقفون فيكرهونها، أذهانهم، يف استقر الذي العقيل النظام مع منسجمة غري أفكارهم،
ومقتًا، كراهية أكثر لها كانوا املألوف عن أبعد الجديدة الفكرة كانت وكلما سبيلها، يف

عليها. القضاء أو وطردها ملناهضتها تحمًسا وأشد
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حياته، يف وصادفه وقرأه وسمعه رآه مما بطيئًا بنيانًا تبنى إنسان كل أفكار إن
إال عليها يزيد أن تقبل وال منسجمة، وحدة تكون مختلفة أزمان يف تكونها مع وهي
وال املحبوك، النظام هذا مع تلتئم ال جديدة فكرة رأت فإذا معها، وانسجم الءمها ما
هذا إن ثم وأقصيت، طوردت املنسوجة العقلية الشبكة يف حلقة تكون أن تستطيع
أفسدت فيه ودخلت عنه الغريبة الجديدة الفكرة أتت إذا أنه يشعر األفكار من النسيج
كطائفة بالدخول، لها يسمح وال سبيلها يف ويقف يصدها فهو راحته، وأقلقت نظامه
تنشأ لم جديدة دجاجة عليه دخلت ثم واحد بيت يف نشأت منسجمة مؤتلفة الدجاج من

وتعذب. وتنقر الَحبِّ عن وتبعد تطارد فهي عاداتها، تعتْد ولم بيئتها يف
يف وتجديًدا نظامه، يف تعديًال اقتضته الفكرة هذه قبل إن أنه يشعر املخ إن ثم
عملية وهذه واملألوف، القديم ترتيب إعادة يف كبريًا ومجهوًدا نسيجه، يف وتغيريًا أوضاعه،
ستكلفه الجديدة الفكرة أن يشعر أنه سيما وال ويرس، سهولة يف العقل يرتضيها ال شاقة

كان. ما وألف حدث ما إىل استنام قد وهو جديًدا، وزنًا ووزنها األشياء تقويم إعادة
التي ومادته اإلنسان، يف وجوًدا األعضاء أحدث — عقله مركز وهو — اإلنسان ومخ
الحيوان من أسالفنا يف القديمة األعضاء تصلب تتصلب لم لينة، هينة رخوة منها يتكون
وكراهية بالتعب حساسية األعضاء أشد املخ كان هذا أجل ومن ونحوهما، والرجل كاليد
زمنًا املخ وتحريك العقل إعمال عىل القادر القليل إال الناس من وليس العمل، ملداومة
أعمال من عليها يرتتب ملا قبولها، يف شديًدا عناءً املخ تكلف الجديدة والفكرة طويًال،
الناس أكثر كان ولذلك ويسرتيح، الفكرة فريفض العناء هذا كل يرفض هو ولذلك كثرية،
يف وصداع صدره، بانقباضيف يشعر حتى فيه يبدأ فما لهم، مؤلم ألنه التفكري؛ يخافون

لذته. التفكري يف يجد من أقل وما رأسه،
ا، جدٍّ نادرين عرص كل ويف أمة كل يف واإلصالح التجديد دعاة كان هذا أجل من
العقل احتمال ندرة من — األغلب يف — أتت وإنما الذكاء، ندرة من تأِت لم وندرتهم
إال — فالناس به، والجهر الحق اعتقاد يف الشجاعة وندرة الحق، وراء البحث عىل الصرب
يجد ال من بني وهم تكون، أن ينبغي كما ال هي كما الحياة يألفون — النادر القليل يف
الحر، البحث عىل الصرب عقله يستطيع ال ولكن الفراغ يجد ومن قوته، لتحصيل إال زمنًا
من وآالٍم: متاعَب من يتوقع ملا به الجهر يستطيع ال ولكن ويستطيعه، ذلك كل يجد أو

دينه. من ونيل لخلقه، وتجريح عقله، عىل وتهكم ذمته، يف وقدح بسمعته، مساس
فيها يلمع اليوم، إىل البرشية الجمعية تكونت منذ واحد نمط عىل يجري والتاريخ
وعقائدهم أفكارهم يف اعتادوه وما الناس إلف عىل يخرجون عرص، كل يف قالئُل أفراٌد
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تقلق الجديدة الدعوة وألن العقيل، لكسلهم الناس، جمهور عليهم فيتألب وعواطفهم،
نظام يغري أن كسالَن يدعو كالذي والعاطفي، العقيل نظامهم قلب إىل وتدعوهم راحتهم
يحول جمودها، أو لكسلها نفسه، إىل غضبه يوجه أن من وبدًال معيشته، نظام أو بيته
بل الرشيفة، باألساليب محاربته عىل يقترص ال ثم القلق، هذا له سبب من عىل غضبه
ويرى تهم، من يستطيع بما ويتهمه عليه يختلق أن عن يتورع وال سالح، بكل يحاربه
هذا إىل وصل فإذا ومرشوعة، جائزة الجديدة الفكرة هذه قتل إىل تفيض وسيلة كل أن
يف طبيعته مع تتفق ألنها واسرتاح؛ اطمأن قائلها، إعدام أو الفكرة بإعدام الغرض

ألف. ما إىل واستنامته الكسل،
التاريخية: الظاهرة بهذه تتصالن مسألتني نجد أن اعتدنا وقد

بها ينتفع من أو الشباب، من عادة يكونون الجديدة الفكرة ينارص من أكثر أن األوىل:
أفكارهم، شبكة بعُد تتجمد لم فالشباب واضح، ذلك وتعليل واألفراد؛ الطبقات من
وألن الجديد، للتشكيل تصلح كما جديًدا، شيئًا تتقبل ألن تصلح مرونة فيها يزال وال
من وأما ونزاًال، وقوة عمًال منهم يتطلب الذي الجديد باليشء ترحب الحارة عواطفهم
ملا يؤيدونها فهم بمصالحهم، الفكرة ارتبطت فقد واضح، فأمرهم بالفكرة ينتفعون

مغنم. من وراءها
للفكرة ومناهضتهم القديمة للفكرة السلطات تأييد — الغالب يف — نرى أننا والثانية:
أن ذلك وسبب تمسهم؛ ال أو مبارشة تمسهم الجديدة الفكرة كانت سواء الجديدة،
والسواد العام والرأي التقدم، تتطلب مما أكثر السالمة تتطلب الغالب يف السلطات
محافظة — يهمها فالسلطات أسلفنا، ملا القديمة األفكار ينارص الناس من األعظم
ويقلق العام الرأي يغضب من عىل تغضب أن — والهدوء والطمأنينة السالمة عىل
إليها يشء أحب كاألفراد السلطات وألن السلطات، راحة الجمهور راحة يف ألن راحته؛
وحركة حربًا ثناياها يف تحمل الجديدة الفكرة الدماغ، وجع ومن التفكري من راحتها
غنًى يف كانت السلطات من مجهوًدا يتطلب وذلك معسكرات، إىل وانقساًما واضطرابًا
التفكري إىل ودعاها واالضطراب القلق هذا لها سبب من عىل تغضب أيًضا فهي عنه،

الخطط. ورسم
يف عظمتهم من أكثر كلها الصعاب هذه تحملهم يف املصلحني عظمة كانت لهذا
تحقيق أما أنفسهم، وبني بينهم هدوء يف تم الحق عىل عثورهم ألن الحق؛ عىل العثور

بها. أملمنا التي املصاعب هذه بكل إال يتم فال الحق هذا
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من القت مما الرغم عىل تبقى الصالحة الجديدة األفكار أن نرى فإنا هذا ومع
املعاندين غضب من يخفف دعاتها موت إن بل دعاتها، موت من الرغم وعىل صعاب،
تجسم لم ما املعاني عىل الغضب يستطيع ال الناس من األعظم السواد ألن للفكرة؛
جيل ويأتي للمعاني، املعارضة قوة فرتت الحيس الشخص هذا مات فإذا شخص، يف
يف مراكزه ويتبوأ املعارض، القديم الجيل فيكتسح الجديدة، الفكرة اعتنق الذي الشباب
جديد. من الدور ويمثل أيًضا، هو أفكاره تبىل حتى أفكاره، فتسود العمل، ويف الحكم
فكرة القادة َفيُْلهم شوًطا، الناس يجري اإلنسان، خلق منذ الطبيعة قانون هو هذا
ويموت واملدعوون الدعاة يموت ثم الرقي، أعداء فيعارضها الرقي، يستلزمها أفكاًرا أو

الرواية. تمثيل يتجدد ثم الفكرة، وتسود النزاع
معسكرات يخلقون بجهلهم الناس ولكن طبيعيٍّا، لكان الحد هذا عند األمر وقف ولو
مختلفة، أنماط عىل تعلم مدارَس فيفتحون الطبيعي، غري النزاع إىل تدعو طبيعية غري
نظًما ويرشعون مختلفة، مطامع تخلق التي النظم ويعددون مختلفة، عقليات فتخلق
جهد ويضيع األفكار بني العداء فيكثر ذلك، أمثال إىل متعادية، طبقات تكون اقتصادية
عملها. تعمل تزال ال األساسية التبعيد عوامل أن مع العقليات، بني التقريب يف املصلحني
االختالفات، هذه عوامل عىل تقيض الحقائق هذه قادتها يدرك التي العاقلة واألمة

الزمان. وتقدم يتفق مما الطبيعة به تقيض ما إال اآلراء يف حرب لديها يبقى وال
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العيد؟ هذا رحلتك — الرحالت قائد يا — أين إىل –
الطور. إىل –
فليكن. –

الجمال أيام صحيًحا تعبريًا كان فقد يعجبني، ال تعبري هذا ولكن رحالنا»، «وشددنا
واختربنا السيارات، أعددنا وإنما رحاًال، نشد ولم جماًال نركب فلم اآلن أما والرحال،
تقليديٍّا. ال واقعيٍّا تعبريًا كله ذلك عن فلنعرب وبنزين، ماء من يكفي بما وزودناها اآلالت،
تقطعه كانت ما ساعات عرش يف ونقطع الصحراء، يف نرضب هللا بركة عىل ورسنا
التعبري يف الغاية فبلغوا اإلبل يركبون كانوا العرب! أعجب ما ولكن أيام، عرشة يف اإلبل
أدبًا حولها وأنشأوا فيها، يشء كل ووصفوا أعضاءها، وسموا أجزاءها، وعرفوا عنها،
لقائل، قوًال فيها بعدهم من يرتكوا لم حتى جميل، وقول رائع معنى كل فيه استوفوا
أسماء نضع أن — العرب إرث وزعمنا وتقدمنا حضارتنا مع — نستطع فلم بعدهم وأتينا
خرباؤنا واكتفى رائع، غري وال رائًعا ال أدبًا، حولها ننشئ أن وال السيارة، ألجزاء عربية
اإلبل عبارات نصوغ وأخذنا اإلفرنجي، مسماها نقلوا كما اإلفرنجية، أسماءها ينقلوا أن
قدامى عىل وعالة املسمى، يف األوربيني عىل عالة نحن وهكذا السيارات، سري عىل للداللة

باالستقالل؟ نشعر فمتى عنها، التعبري يف العرب
والوديان الفسيحة، السهول بني يجمع البديع الطريق قطعنا فقد ولهذا؟ لنا ما
وتموجه بزرقته فنؤخذ البحر من نقرب البديعة، األلوان ذات الجليلة الجبال تكتنفها
وينظر وسكونها، وشيها وجمال املختلفة األرض بألوان فنؤخذ عنه ونبعد وحركته،
يقرأ جيولوجي عالم هذا ثقافتنا، يف تفاوتنا حسب متفاوتة نظرات كله ذلك إىل جميعنا
ال أديب وهذا األعمار، عىل داللة طبقة كل ويف املعدن، من نوع عىل داللة لون كل يف
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وهذا ونغماته، وموسيقاه وبهاؤه، وروعته وجالله، املنظر جمال إال ذلك كل من يعنيه
ويدرك ويندم، يعلم ضائعة، وثروة مجهوًال منجًما تطالعه صفحة كل يف يقرأ اقتصادي
بالطبيعة يأنس وكلنا أدبه، فيض أو علمه فيض من خطرات يلقي وكلنا ويتحرس،
ونستمع وجمالها، وحقائقها الطبيعة ندع حني إىل حني ومن ويستوعبها، ويستوحيها

منه. هربنا ما إىل بإعادتنا ويؤملنا بأفانينه، يرسنا حديث إىل
تلعب فأخذت الشمس علينا وحنت واملاء، الصحراء يف الغروب منظر جميًال وكان
ألوانها يف عجيبة لوحة السماء يف لنا رسمت أن فعلت ما وآخر مدهشة! ألعابًا أمامنا
وانسجام، وجمال وإحكام، دقة يف عرضته إال لونًا تدع فلم وتخطيطها، ورسومها
أن علينا أشفقت ثم باللب، وتأخذ النفس، تسحر الهندسية، فوق أشكاًال لنا ورسمت
باأللوان يلعب فلم القمر، البار ابنها إلينا وأرسلت االحتجاب، يف فأرسعت بإبداعها نجن
يف جميل املاء، يف جميل الواحد الفيض لونه ولكن أفانينها، األشكال يف يتفنن ولم لعبها،

الحب. إلهام ملهم الليل، هدوء هادئ عنف، غري يف وادٌع الصحراء،

أشباًحا: إال ترى فال غموضه من وكساها سدوله، الليل عليها أرخى «الطور» هي هذه
إلينا تأتي حتى وسدولها غموضها يف فلندعها شجر، وشبح أبنية، وشبح أحجار، شبح
رأينا، ما بجمال نحلم اآلن ولنَنَِم أستارها، وتكشف حجبها، فتمزق ثانية القوية الشمس

ادخرنا. ما ونذوق
أساس عىل كلها بنيت متفرقة، نظيفة جميلة حديثة أبنية البلد، فارتدنا وأصبحنا
صحتهم، من للتحقق أياًما فيه يقيمون الحجاج يعود حيث الصحي» «املحجر فكرة
املوظفني أبنية وهذه للتعقيم، املباخر وهذه األطباء، بيوت وهذه الحجاج، حجر فهذه
منذ الحج من عدنا حني فيه نزلنا مكان ارتياد إىل الشوق ودعانا الفكرة، هذه لخدمة
لطيف سجن يف كنا وكيف لقينا، وما صحبنا ومن الحج ذكريات فاستعدنا سنني، ثالث

ورؤيته. البلد يف الطواف من اليوم عليه نقدر ما عىل نقدر ال
السالح. شاكو أقوياء، حراس عليه بالناس، يعج مكانًا رأينا الطرف مدى وعىل

الدليل؟ أيها هذا ما –
أنحاء يف عنهم فتُُحري الحرب، أثناء منهم خيف الخطرين، املجرمني مجمع إنه –
تباًعا، املحجر هذا إىل وأرسلوا جموًعا وجمعوا وأمثالهم، واملشايخ العمد بشهادة القطر
من نواح يف متخصصون وهم آالف، ثالثة عىل زادوا حتى ألف يقدمهم ألف وراء ألف
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املكيفات، يف ومنهم املوايش، تسميم يف ومنهم القتل، يف املتخصص منهم مختلفة: اإلجرام
يجرمون أنهم مهارتهم من بلغ قد اإلجرام، أنواع من شئت ما إىل الرسقة، يف ومنهم
بمدد عليهم حكم أو السجون، يف يكونوا فلم فيعاقبوا، التهمة عليهم تثبت وال ويختفون
تفكر حتى لهم فارغة الحكومة وليست ارتكبوا، ما إىل يعودوا أن ويُخىش منها، انتهوا
تأمن حتى الطور إىل فحشدتهم الحرب، خشية بل الحرب أعباء تحملها مع شئونهم يف

ويلهم. الناس عىل وتوفر رشهم
البقعة؟ هذه لهم اختاروا ملاذا ولكن –

ولعلهم فرارهم، ويصعب مراقبتهم، يسهل حتى وانقطاعها، لبعدها اختاروها –
وأخبث قوم أطهر البقعة يف فيكون الحجاج، من أمتار بعد عىل سيكونون ألنهم اختاروها
من الرش وتمحو إجرامهم فتزيل املجرمني خبث عىل تنضح الحجاج بركة فلعل قوم،

بالخبث. الطهور املاء يذهب كما نفوسهم،
بالقرب النظام يسمح ما بقدر سورهم من فقربت نحوهم، يجذبني بما وأحسست
وجوههم يف فتفرست كلفوه، عمل من عودتهم عند منهم «تابور» أمامى ومىش منهم،
وأدرس أعارشهم، بأن الظروف سمحت لو ووددت لحالهم، ورثيت سحنهم، يف وقرأت
لكان إذًا — يتحدثون وكيف ويرشبون، يأكلون وكيف خواطرهم، عىل وأقف نفسيتهم،
يف فسيح مجال عىل منها يرشفون واالجتماعي، والنفيس لألديب خصبة مادة هذا كل

واالجتماع. والنفس األدب
أنهم فعلمت ذلك، سبب عن فسألت أخشابها، منها عريت شبابيكهم بعض ورأيت
يعوزهم وأحيانًا بنارها، يستدفئون الشبابيك أخشاب فيقلعون الدفء يعوزهم أحيانًا
للتدخني، «جوزة» منها يتخذون السيفونات عوامات فيأخذون خاص نمط عىل التدخني
الدرس لذة يف أعيش طويًال بجانبهم لوقفت أصحابي ولوال ذلك، أمثال من كثري إىل

منهم. والبؤس وبؤسهم ومعيشتهم ألحوالهم
وترويض بنفسك فارأيف القاهرة، يف الدرس وخلفنا للرياضة جئنا لقد النفس، أيتها

تدريس. وال
ذوق دقة عىل موقعها حسن يدل الصحراء، يف أديار سلسلة من كبري دير وهذا
أُرهف هللا، من فيها ويقربون بالهدوء، فيها ينعمون األمكنة خري عرفوا فقد منشئيها،
وخافوا لآلخرة، خلقوا أنهم فأدركوا الدنيا يف وفشلوا الدنيا، أباطيل يحتملوا فلم حسهم
أبعاد وقاسوا الغواية، أسباب عنهم تنقطع حيث إىل فهربوا الحياة زخارف تغويهم أن
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األبعاد بني يجمعوا أن وحاولوا اآلخرة، ولذائذ الدنيا لذائذ ووزنوا اآلخرة، وأبعاد الدنيا
ففضلوا بينها، الجمع يحيل ما طبائعها اختالف من فرأوا املختلفة، واللذائذ املختلفة
ففروا عنيفة صدمة الدنيا وصدمتهم يفنى، ما عىل يبقى وما يقرص، ما عىل يطول ما
عىل وثاروا هامشها، عىل فعاشوا الحياة لفظتهم أو الحياة ولفظوا تتكرر، ال حتى منها
للطبيعة، خضعوا ما رسعان ولكن الخراب، إىل العمار من فهربوا اإلنسانية الطبيعة

واألعناب. بالنخيل تزهر جنانًا الصحراء من وينشئون الخراب، يعمرون فأخذوا
عذبًا جانب من املاء يخرج حوض عليها بني ماء عني إىل ووصلنا ومشينا، ومشينا
والنخيل، واألشجار األعشاب منه فتنبت الوادي، يف فيسيل آخر جانب من ويخرج دافئًا،

الخرضة. بجمال الصحراء وتزين
نعيا حتى وأوبئة، أثقال من نفوسنا يف الحضارة خلفته بما فنحس الجبال ونتسلق
البسيطة العيشة مزايا ونفقد القليل، الصعود من أنفاسنا وتنقطع اليسري السري من
مبلغه، اإلعياء منا بلغ وقد القمة، نبلغ حتى ونجّد نكّد ولكننا للصحة، املالئمة الطبيعية
وصحراء فسيح، واد فهذا يمنة ننظر الضنى، من نالنا ما لذاته تنسينا رائع بمنظر وإذا
وبالحياة، باملوج يعج بحر فهذا يرسة وننظر للحياة، تكافح أشجار فيها نثرت جرداء
فتؤلف املناظر هذه كل وتتناغم والجالل، الروعة فيك تبعث متسلسلة جبال وأمامك

البيان. وصفها عن يعجز موسيقى
والحديث املمتع، والقصص الحلوة، الفكاهة فيه لذيذًا سمًرا فنسمر مأوانا إىل ونعود
ومن إنشائه من يطربنا شاعر وقتنا ويمأل منطق، وال تصنع وال كلفة غري يف عذبًا يجري
يالعبه والبحر الصافية، والسماء الطلق الجو إىل فنخرج الحجرة بنا وتضيق إنشاده،

القمر.
أن الحق أمن املجرمني، من املعتقلني حال خيايل يربح ال نفيس إىل خلوت إذا ثم
يلقنه إجرامه نوع يف أستاذًا مجرم كل فيكون واحد، مكان يف املتنوعون املجرمون يحرش
هذا يف نضعهم أن الحق أمن اإلجرام؟ أنواع كل يف مجرمون جميًعا هم فإذا تالميذه،
غري مكان إىل فنعيده الجنيهات، من مليون نحو أبنيته يف رصف الذي الصحي املحجر
نقيد أن الحق أمن واألمراض؟ األوبئة من املعتقلني هؤالء معيشة تسببه ما بفضل صحي
الحياة، ووسائل والدفء األكل حيث من معيشتهم يف عليهم نضيق ثم حريتهم يف هؤالء
مجرمون إنهم ونقول: هذا إىل نذهب أن يصح قد الوفيات؟ وتكثر املرض فيهم فيفشو
لم ولكنهم أنفسهم، من هم ويسرتيحوا منهم، األمة فتسرتيح يموتون فليتهم خطرون،
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أن يجب نقص فيه كان إن القانون يصلح أن فإىل باإلعدام، عليهم يحكم ولم يحاكموا،
الحياة. رضورة من اإلنسان به يتمتع ما بأقل ولو يتمتعوا

نفيس فويح للدرس، آت ولم للرياضة أتيت أني مسامعي عىل فأكرر أعود ولكني
وحبذا الرياضة، عىل عزمت إن نفيس خلعت إذا إال الحقة للرياضة سبيل وال نفيس، من

اإلمكان. يف كان لو هذا

ونهرب البسيطة، بالعيشة فيها ننعم الصحي، الحجر كثالثة أيام ثالثة الطور يف وقضينا
جبًال ونرقى البحر، هامش عىل مرة ونميش الصحراء، يف مرة ونمعن الحياة، تكاليف من

لذيذ. حلم كأنها مرت حتى واديًا، ونهبط
املجيء. يف نره لم بمنظر ننعم أن أنفسنا عىل فأخذنا العودة واعتزمنا

الشحوب، وجهه َفَعَال السري أضناه قد والقمر نائمة كلها والطبيعة الفجر قبل قمنا
وسارت الطريق، لها فأخىل الشمس أمه بقدوم وعلم الراحة، فاعتزم رسالته وأدى
الليل، آية النهار آية ومحت الصباح، تباشري وبدت بأزيزها، السكون تقلق سيارتنا
مناظر وعادت الجميل، الذهبي شعاعها من الكون عىل فأضفت الشمس وطلعت
وجمالها، األوىل روعتها من شيئًا تفقد أن غري من جديد، من علينا تعرض واملاء الصحراء
واستقبلنا حاالتها، كل يف الشمس وصحبنا مملولة، غري طويلة الرواية فصول وكانت

غيبته. يف ودعناه كما طلعته يف القمر
استطعنا. ما خالقها من وقربنا تزودنا، ما الطبيعة محاسن من وتزودنا

الشاقة، وتكاليفها املعقدة حياتها إىل تردنا وضوضاؤها القاهرة أضواء هي ها ثم
وها وويالتها، الحرب شئون من نسينا بما يذكروننا يتصايحون الجرائد باعة هم وها
حياتنا هي وها وجمالها، الطبيعة عن تحجبنا املتالصقة وأبنيتنا املحدودة أماكننا هي
أخرى رحلة يف منها فنفر الفرصة لنا تسنح حتى نغمتها، وتتكرر سريتها تعود األوىل

هللا. شاء إن
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العام الرأي لها واضطرب بالًغا، أثًرا القضاء بها وتأثر أشهًرا، مرص لها ارتجت حادثة
الفرق عىل وقائعها ودلت بينًا، ارتباًكا الثالث السلطات فيها وارتبكت هائًال، اضطرابًا

اآلن. وحياتهم الزمان ذلك يف الناس حياة بني البعيد
هجرية، ٩١٩ سنة شوال عرش ثاني السبت فليلة زمانها وأما فالقاهرة، مكانها أما
بنائب متزوجة لعوب جميلة فامرأة بطلتها وأما الغوري، قانصوه السلطان عهد والعهد
بينهما، الصلة وتوثقت الدين، نور اسمه آخر نائب عشقها وقد الدين، غرس اسمه قاض
الزوج إال يجري كان ما كلهم مسامعهم وبلغ الجريان، وجريان الجريان بذلك وتحدث

الكريم.
الليث، اإلمام حي يف له صديق عند ليلة ليقيض الدين غرس ُدعي هذا السبت فيوم
خال فقد الليلة، هذه عندها ليبيت الدين نور صديقها وراسلت الفرصة زوجته فانتهزت
سعيدة بليلة نفسه ممنيًا أثره يف وذهب وطاب، لذ ما وأرسل الدعوة، فأجاب لهما، الجو
الدين، شمس اسمه عذول فهذا العذال، يف دائًما املحبني مصيبة ولكن الصباح، حتى
هويها أن الزوجة عىل حنق وقد الدين، غرس بجوار يسكن وكان أيًضا النواب أحد كان

إليه. تلتفت ولم بها وهام تهوه، ولم
اإلمام إىل فوره من فركب البيت، يف العشيق بحضور وعلم الليلة، هذه كان بما فعلم

وانرصف. بيته إىل وأوصله القاهرة، إىل مًعا وعادا كان بما الزوج وأخرب الليث،
قول عىل يدل يشء من وليس هادئة، ساكنة كلها والدنيا مغلًقا، الباب الزوج وجد
الزوج وصل فلما الزوج، عند ومفتاح الزوجة عند مفتاح مفتاحان، للباب وكان العذول،
فتقدم مرخاة، الَكلَّة فوجد النوم، حجرة إىل وتسلل وسكون، هدوء يف فتحه الباب إىل
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املوت فرهبة رهبة، املوت دونه موقًفا الثالثة ووقف — الجريمة فرأى رفق، يف ورفعها
وعار. خزي رهبة املوقف هذا ورهبة جالل، رهبة

يل اغفر ويقول: يقبلها، الزوج رجل عىل وهوى واستعطف فبكى العشيق فأما
وصدرها، وجهها فتلطم الزوجة وأما تفضحني، وال دينار بألف اآلن صكٍّا لك أكتب ذنبي
والزوج مطلوب، فالسرت عيل واسرت أمتعة من البيت يف ما جميع خذ املذنبة، أنا وتقول:
وأغلق حزم يف تقدم ثم الحكومة، إىل األمر يبلغ أن إال ويأبى ويهدر، ويثور ويلعن يسب
مقام يقوم ذاك إذ وهو الحجاب» «حاجب إىل وخرج البيت، وباب الغرفة باب عليهما

القصة. عليه وقص «الحاكمدار»
محكم، فالباب مخرًجا، يجد وال ويدور يدور املصيدة يف كالفأر فكانا العشيقان أما
لم واالنتحار عنقاهما، دك منه سقطا إن مرتفع، والشباك يستطيعا، فلم فتحه حاوال
يحوقل الرجل وظل للقضاء، فاستسلما العرص، ذلك ِبدْع يكن لم إذ بخاطرهما، يدر
وهي راسلته التي فهي جنت، ما عىل يعنفها انقلب ثم بالسوء، األمارة النفس ويلعن
نفسها، وترضب والعار، الفضيحة تذكر وهي املشئومة، الليلة هذه لقضاء دعته التي

وبلعتها. انشقت األرض أن لو وتود وتنتحب، وتبكي
فسألهما الحجاب، حاجب إىل وقادوهما الحجاب، ودخل الباب فتح كذلك هما وفيما
— املتبعة لإلجراءات طبًقا — الحجاب حاجب وأحرض كان، ما بكل فاعرتفا وداورهما،
ووقع املحرض وكتب أمامه، اإلقرار ليحدث الرش، رسول العذول هو وكان النواب، أحد

الصباح. إىل وحبسا الجميع، عليه
عليه وتواىل الحجاب، حاجب أمام ثيابه من الجاني ُعرِّي النهار طلع إذا حتى
ثم كذلك، ورضبت «املشاعلية»1 أكتاف عىل املرأة حملت ثم يهلك، كاد حتى الرضب

القاهرة. يف را يشهَّ بأن أمره الحجاب حاجب أصدر
املرأة وأركبت الحمار، لذيل وجهه وجعل حماًرا، وأركب عمامته الدين نور ألبس
والناس السباع، وقنطرة والقاهرة الصليبة يف بهما وطافوا الوضع، هذا عىل آخر حماًرا
كل بهما وتحدث عليهما، ويتنادرون بهما، يتصايحون وراءهما، يجرون واألطفال
بهما رجعوا ثم النظري، قليل يوًما فكان مكان، كل إىل القاهرة من الخرب وانتقل السكان،

الشنيع. الطواف هذا بهما انتهى حيث الحجاب، حاجب بيت إىل

والتعذيب. الشنق تتوىل التي الطائفة هي املشاعلية 1
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ولست أتعاب، نظري دينار مائة الزوجة من فطلب الحجاب، حاجب بذلك يكتِف لم
عنده! ذلك فرسُّ الرجل، دون املرأة عىل قررها لم أدري

جميع عىل يده وضع زوجي إن ديار!؟ وخراب أعار وقالت: الدفع من املرأة امتنعت
شيئًا. الدنيا من أملك ال فأصبحت مايل،

زوجها. فليدفعها إذًا الحجاب: حاجب قال
أخرس كذلك فهل الرشف، وخرست الزوجة، خرست وقد أدفع وكيف الزوج: وقال

املال؟
عليه. حجزوا الدفع عن توقف فلما

من بهم فتمكن الغوري، السلطان من املقربني باملقرئني يتصل ابن الزوج لهذا كان
عىل الحجز آخر إىل أولها من القصة عليه وقص يديه، بني فوقف السلطان إىل الوصول

أبيه.
أمامه ثبت الذي — الدين شمس النائب واستحرض القضية، محرض السلطان طلب
وحبب اشتعاًال، النار وزاد الفرصة الدين شمس وانتهز األربعة، والقضاة — اإلقرار
ويعمل اإلسالم شأن فيعيل األوىل، سريتها اإلسالمية الرشيعة إىل يعيد أن السلطان إىل
ذكر وتخليد اإلسالم، مجد هذا يف إن وقال: والزانية، الزاني فريجم املرسلني، سيد بسرية

السلطان.
الشافعية، قايض بذلك يأمر حتى أستطيع ال قال: ذلك. فافعل السلطان: له قال
بالرجم الشافعي القايض من أمر — هذا عىل املجلس وانفض أمرت. قد القايض: فقال

لريجما. وإحضارهما الحفرة حفر إال يبق ولم السلطان، وموافقة
السلطان فشغل الحجاج، وخروج باملحمل واالحتفال الحج موسم ذلك صادف ولكن

الرجم. تنفيذ وأجل بذلك، الدولة ورجال

اسمه شافعي نائب امليدان يف ظهر إذ الحسبان، يف يكن لم أمر األيام هذه يف حدث
الزنا جريمة ينكر أن إليه أوعز املتهم، مع ِضَلع له وكان ماكًرا، ماهًرا كان «الزنكلوني»
يف فضلكم دام قولكم «ما وهي: العلماء من كثري عىل بها ودار فتوى كتب ثم — فأنكر
بالحكم عنها فأجابوا ال؟!» أم الحد عنه يسقط هل إقراره، عن رجع ثم بالزنا أقر رجل
أكرب عىل بها مر أنه مهارته ومن — الحد يسقط اإلقرار عن رجع إذا أنه وهو الفقهي،

التوقيع. هذا عليها فوقعوا العلماء، من ممكن عدد
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عجيب! هذا معقول، غري هذا وقال: غضبه، واشتد جنونه فجن السلطان ذلك بلغ
بالزنا ويعرتف معها اللحاف تحت عليه ويقبض زوجته مع وينام رجل بيت يدخل رجل
حد فال رجع وإذا الرجوع! له ذلك: بعد يقولون ثم منه، وقع بما بيده خطه ويكتب

يكون. ال ما هذا عليه؟!
بديهية نظره وجهة أن يرى كالهما والقضاة، السلطان بني ا جدٍّ شديدة أزمة وكانت

الجدل. تحتمل ال صحيحة
رجل الطبيعية: البديهة وإىل الساذج املنطق وإىل الفطرة إىل فيحتكم السلطان أما
يضبطهما زوجته، غري امرأة مع نائم بيته، غري بيت يف فهو جريمته، عىل الدالئل كل دلت
ذلك؟ بعد الدالئل من يطلب فماذا رسمية، هيئة أمام بالجريمة املجرم ويعرتف الزوج،
شككنا فإذا اإلثبات، إليه يصل ما منتهى هذا إن األدلة؟ هذه يدحض ممن يسمع وكيف
فكرة نفسه يف تدور كانت ذلك ووراء للحكم، سنًدا يكون أن بعُد يصح الذي فما مثله يف
يف كانت التي العدالة ومحقق اإلسالم، بطل سيكون القضية هذه يف الرجم بتنفيذ أنه

والفخر. املوقف هذا عليه يفوتوا أن يريدون العلماء وهؤالء الرسول، عهد
كتب إىل رجعوا قد األئمة، وأقوال الفقه نصوص إىل يستندون فكانوا العلماء وأما
البحث كثرة من املوضوع هذا صفحات منها بليت حتى فيها النظر وأطالوا الفقه

والتنقيب.
اإلقرار بعد رجع من أن يرون — البتي وعثمان ليىل ابن إال — األئمة جمهور هؤالء
فهذا شبهة، بأى اإلسالم درأه ا جدٍّ شنيع حد الرجم وحد يحد، ولم رجوعه ُقِبَل الزنا يف
لعله باألسئلة غمره أن بعد إال برجمه يأمر لم برجمه، هللا رسول أمر الذي «ماعز»
رجم ملا أنه رووا وحتى مرات، أربع ذلك عىل قرره أنه بعضهم روى وحتى يرجع،
وذكروا رجًما فقتلوه هللا، رسول إىل ردوني لهم: فقال فاتبعوه هرب الحجارة ومسته
إىل يلجأ فال عباده، عىل السرت يحب هللا وألن تركتموه» «هال لهم: فقال ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ذلك
يجرؤ فكيف — املجرم وبإرصار شبهة أي بانعدام القصوى الرضورة عند إال الرجم

النصوص؟ هذه يخالفوا أن ذلك بعد القضاة
الحل؟ فما نظره، بوجهة كلٌّ وتمسك املسألة تعقدت

ثم العلماء، مشهوري وكل القضاة كل يشهده مؤتمًرا يجمع أن للسلطان خطر
يوم لذلك وحدد الدعوة وأرسلت حل، إىل يصلون لعلهم منه، ويسمعون منهم يسمع
يتصدر السلطان هو هذا املجلس: وانعقد بالقلعة، شوال من والعرشون الرابع الخميس
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شيخ يرأسهم يساره، عن العلماء كبار وهؤالء يمينه، عن األربعة القضاة وهؤالء املجلس،
ا. حقٍّ خطريًا ا، حقٍّ رهيبًا مجلًسا وكان زكريا، اإلسالم

كيف وقال: زكريا اإلسالم شيخ إىل والتفت القضاة عن النظر السلطان أغىض
الرجوع؟! له تقولون: ثم ويقر، آخر زوجة مع الرجل ويضبط حدث، ما يحدث
النص. وأراه كمه من كتابًا وأخرج الرشع، هو هذا الحارضين: أحد رد

الحق يل أوليس األمر؟ ويل ألسُت ذلك، يف النقول إىل ألتفت ال إني السلطان: فقال
يل؟ يتبني كما أمري أصدر أن يل أوليس الحكم؟ يف

قتلتهما أنت فإذا الرشع، مقتىض عىل يكون أن برشط ولكن نعم، العلماء: أحد
ديتهما. تلزمك النص مخالًفا

الشيخ إىل التفت ثم به، يبطش وكاد الجواب، هذا من الغضب أشد السلطان فغضب
املسألة؟ هذه يف أنت تقول ما وقال: زكريا

الحد. يسقط االعرتاف بعد الرجوع إن أقول: –

ذمتك؟ ترتضيه ما هذا هل السلطان:
املذهب. صاحب الشافعي اإلمام ذمة ارتضته ما هذا زكريا: الشيخ

تُُروني فال القضاة أيها أنتم أما عقلك، وضعف كربت قد شيخ أنت السلطان:
اآلن. بعد وجوهكم

حال. أسوأ عىل املجلس وانفض وقام
بالعصا وأوالده هو رضب الفتوى صنع الذي الزنكلوني فهذا ينتقم؛ السلطان وبدأ

الواحات. إىل بنفيه أمر ثم يتلفون، كادوا حتى
نظري، له يسبق لم مما أيام خمسة قضاء بال مرص وظلت عزلوا، القضاة وهؤالء
«حارة باب عىل املشنقة لهم نصبت — واملرأة الرجل — املتهمان وهذان غريهم، عني ثم

واحد. بحبل وشنقا اآلخر، وجه إىل كلٍّ وجه وجعل أحرضا، ثم الجيعان» أوالد
يشاهدون كما ملشاهدتهما فج كل من يأتون والناس يومني، يعرضان وظال
كما النسيان ثوب عليهما نسج ثم لسان، كل عىل حديثهما وظل األيام، هذه يف املعارض

الزمان. شأن هو
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يف سابحة فهي — للتوازن بقائها يف مدينة كانت ملا عليها نعيش التي األرض أن يظهر
أموره وتنسجم شأنه ينتظم إنما فيها يشء كل كان — املتعادل التجاذب بقوة الفضاء
كل رقي مقياس ولعل الفناء، وأدركه حاله، ساءت توازنه اختل فإذا أيًضا، بالتوازن

توازنه. عدم انحطاطه ومقياس توازنه، يشء
واملعنويات. املاديات ذلك يف وسواء واألمم، األفراد ذلك يف سواء

عضو كل أن إال الصحة فليست توازنه، عدم ومرضه توازنه، صحته إنما الجسم هذا
االستهالك، وهذا اإلنتاج هذا ومقدار واستهالكه، إنتاجه يف األخرى األعضاء مع متوازن
تستهلك كما تستهلك ال فأصبحت التوازن، اختل الهضم تحسن ولم املعدة ضعفت فإذا
الجسم يكون ال كما املرض، فكان األخرى، األعضاء تفرز كما تفرز وال األخرى، األعضاء
التخمة، كانت كثر وإذا املخمصة، كانت الغذاء قل فإذا غذائه، مع بتوازنه إال صحيًحا
وقدرته طعامه بني توازن، ما بخري الجسم يزال وال التوازن، عدم من نشأ رش وكالهما
األعضاء. وسائر فيه عضو كل وبني حوله، التي والبيئة طبيعته وبني االستهالك، عىل

حيث ومن املرئي، وبني بينها املسافة حيث من بالتوازن إال تبرص ال العني وهذه
قل، أو الضوء زاد أو قرصت، أو املسافة زادت فإذا اليشء، عىل يشع الذي الضوء مقدار

حاسة. كل يف الشأن وكذلك اإلبصار، فاختل التوازن اختل
يتكون التي املواد بني التوازن بعدم وينهدم بالتوازن، يقوم إنما األرض عىل والبناء

ونحوه. الثقل حيث من وبعض بعضها البناء أجزاء بني والتوازن البناء، منها
هو فيها الشأن وجدت — مثًال — املالية الحياة إىل ونظرت اليشء بعض رقيت إن
والخرج، الدخل بني بالتوازن هو إنما واألرسة الفرد مالية فانتظام األجسام، يف الشأن
اإلنفاق عن كثريًا الدخل زاد فإن واالضطراب، فالخلل وإال واإلنفاق، الكسب بني والتعادل
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من له ليس خازن إىل الرجل وانقالب والناس، واألهل النفس عىل والتضييق الشح فثم
وفوىضاملعيشة. الحاجة، وهّم الدَّين، متاعب فهناك اإلنفاق زاد وإن للحارس، ما إال املال
وإيرادها وخرجها، دخلها بني بالتوازن تسعد إنما األمة، مالية يف الشأن وكذلك
أيها يكون، أن يجب وأيها الدخل، وجوه بني بالتوازن بل فقط، هذا وليس ومرصوفها،

ينبغي. ال الذي وما ينبغي الذي ما الرصف، وجوه بني والتوازن يكون، أال يجب
صحيًحا «التوازن» مبدأ وجدت املعنويات، يف وأمعنت الحياة، شئون يف ترقيت وكلما

عسريًا. إدراكه كان وإن
ولكن بالتوازن، ينتظم كالهما اإلنساني، الجسم مثل مثلها اإلنسانية النفس هذه
فالجسم — وأغمض أدق فيها التوازن وإدراك تعقًدا، وأشد تعدًدا أكثر النفس مناحي
فحفظ لها، عد ال النفس ومناحي معدودة، الجسم وأعضاء لها، حدود ال والنفس محدود،

عجيب. هللا من وبتوفيق النادر القليل يف إال يتم ال فيها التوازن
وتتنوع، تتكاثر منها املنبعثة العواطف وهذه وتتباين، تختلف املوروثة الغرائز هذه
يف هذه كل — تحىص ال ألوانًا واملدنية واملعارف العلوم لونته الذى العقل هو وهذا
موجاته كثرت بحر أو ومغاراته، كهوفه تنوعت جبل كأنها حتى الواحد، اإلنسان نفس
هذا أجل ومن واحدة، نفًسا ال النفوس آالف اإلنسان جنبي بني فكأن مخلوقاته، وتعددت
املصقولة، املرآة كأنه صاف ساعة يف فهو واحد، مظهر ال املظاهر آالف إنسان لكل كان
بني وهو ظالم، عادل يخيل، كريم جبان، شجاع العاصف، كاليوم مغرب أخرى يف وهو
املختلفة املظاهر هذه وليست ضابط، يضبطها ال ألوان ويف لها، عداد ال أوضاع يف ذلك
اإلنسان. عمر من أطول طويل تاريخ لها وكان الخفاء، يف عملت العوامل آلالف نتائج إال
تخلو فليست تتوازن، وقلما القوى، هذه كل توازنت إذا إال النفس تصح وليست
بأمراض العناية أشد عني أنه اإلنسان غريب ومن أمراض، بل مرض من إنسان نفس
نفسه بأمراض العناية هذه مثل يعن ولم اختل، إذا توازنه له يرد أن وحاول جسمه،

العالج. من فيئس الداء استصعب ولعله توازنها، واختالل
املجرم؟ ما

اختل قد ولكن الناس، سائر يف التي واإلدراكات والعواطف الغرائز كل املجرم يف
االنتقام حب غلبه أو سارًقا، فكان النفس ضبط عنده وضعف الطمع فغلبه توازنها،
اإلرادة عنده وضعفت الشهوة غلبته أو قاتًال، فكان النفس إزهاق تقدير عنده وضعف
االتزان. عدم إال الفاضل بها يتحىل صفاٍت املجرُم يفقد وليس عربيًدا، أو سكريًا فكان

174



التوازن

أن بمعنى األوساط، بنظرية فقال األخالق يف التوازن هذا أرسطو أدرك ولقد
والعفة والتهور، الجبن بني فالشجاعة التعادل، نقطة يف أي رذيلتني، بني وسط الفضيلة
تحب ما ألخيك «أحب املشهور واألثر واإلرساف، البخل بني والكرم والتهتك، الزهد بني
واإليثار، األثرة بني والتوازن الغري، وحب النفس حب بني بالتعادل يطالب إنما لنفسك»

قالوا: وقديًما

ال��وس��ط األم��ور خ��ي��ر غ��ل��ط ال��ت��ن��اه��ي ح��ب

إىل نظرت فإن «السيسرتية»، سموه وقد الجمال، باب يف عظيم حظ ذو والتوازن
الثنائية فاألعضاء وجه، أتم عىل فيه ملحوًظا التوازن رأيت — مثًال — اإلنسان جسم
كاألنف املفرد العضو وبينهما متوازنان واألذنان فالعينان متساوية، أبعاد عىل متناسقة
أو األنف، انحرف فإذا متساوية، بينها األبعاد كانت إذا جمالها يتم وإنما والذقن، والفم
بعينه هو وهذا القبح، فكان التوازن اختل عني واتسعت عني ضاقت أو الشفتان، انحرفت
يقابله القصري والباب شباك، والشباك باب، يقابله فالباب املباني، هندسة يف لوحظ ما
هندسة فيه لوحظ ما أيًضا بعينه وهو كبري، شباك يقابله الكبري والشباك قصري، باب
يقابله وحوضمستطيل أخرى، زاوية يف مثلها شجرة يقابلها زاوية يف فشجرة الحدائق،

التوازن. هو الجمال كأن حتى وهكذا، مثله، حوض املقابلة الناحية يف
مختلفة، بأسماء وسموه الجميلة، الفنون من فنٍّا كانت إذ البالغة، يف التوازن وشاع
كلها البالغة وأساس توازن، املعاني» «باب يف واملساواة توازن، والطباق توازن، فالسجع
القول معاني بني توازنًا إال ليس وهذا الحال»، ملقتىض املقال «مطابقة قولهم حسب
ألن الجميلة، الفنون من فن كل يف الشأن وهكذا القارئ، أو السامع حال وبني وصياغته

التوازن. عىل — كبري حد إىل — يعتمد أسلفنا، كما الجمال،
قوى املجتمع ففي سعة، ذو التوازن يف القول فمجال املجتمع إىل وصلنا نحن فإذا
بمجتمع الشقاء حل وإذا بتوازنها، إال يسعد وال مجتمع يرقى وال وتتعاند، تتعاون كثرية
فني أو انحط وإذا توازنه، فالختالل الثورات فيه قامت وإذا توازنه، الختالل فذلك

أيًضا. توازنه فالختالل
اإلنسان خلق فمنذ الطبيعية، بيئته وبني بينه املجتمع يوازن أن بد ال يشء كل فأول
الحر شدة يحارب وكان املستوحشة، الحيوانات يحارب كان الطبيعة، مع حرب يف وهو
الطبيعة، فقهرته ضعيًفا وكان األرض، وصالبة املاء طغيان يحارب وكان الربد، وشدة
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بعضها ملحاربة الطبيعة قوانني واستخدم الطبيعة، ملحاربة عقله فاستخدم رقي ثم
الطبيعة أن يف الفالسفة اختلف لقد فسعد، الطبيعة وقوة قوته توازنت حتى بعًضا،
هذا ال أنها والحق يحتاجه، بما اإلنسان تمد كريمة سخية أنها أو فظيعة، بخيلة قاسية
اإلنسان وسعادة كفة، يف واستعدادهم الناس وقوة كفة، يف هي إنما ذاتها، حد يف ذاك وال
اإلنسان حياة وكل وأفاعيلها، الطبيعة قوى مع تسخريه وقوى عقله وقوى قواه توازن يف
والسعادة فالخري والهجوم الدفاع قوة توازنت فإذا منه، ودفاع الطبيعة من مهاجمة

فالفناء. وإال لإلنسان
وأدرك فيها انغمس ثم هامشها، عىل يعيش للطبيعة مستعبًدا األول اإلنسان كان
فضبطها، تهلكه املاء وقوة فاستخدمها، تؤذيه والربودة الحرارة كانت فتحرر، قوانينها
فرضب نفسها عىل الطبيعة قسم أن كان ثم واستخدمها، فعرفها يجهلها والكهرباء
تم فلما اآلخر، بعضها ليحارب ببعضها وتسلح قواها، بني وعادل ببعض، بعضها

فسيًحا. أمامه املجال يزال وال املدنية، كانت كاد أو التوازن
الطبيعية، بيئتها مع تتعادل وأدبها وعقليتها وأساطريها وفلسفتها أمة كل وأخالق
هذه تعيش أن يمكن كان وما مرص، يف إال تكون أن يمكن ال واألهرام الهول أبا أن فكما
أخالق فكذلك مرص، طبيعة يف تعيش وإنما سويرسا، أو إنجلرتا أو فرنسا يف العصور

طبيعتها. مع تتعادل وعاداتها أمة كل
ضعف وإال التوازن من فيها بد ال نفسه، اإلنساني املجتمع قوى يف الشأن وكذلك
بد فال املنتجني جماعة فيها كان فإذا األمة، يف االقتصادية القوة إىل مثًال انظر وانحل،
ساءت وإال طلب، يوازنه أن بد فال عرض كان وإذا املستهلكني، جماعة يوازنهم أن
الحالة سوء من األمم يف الثورات كانت ما وكثريًا التوازن، باختالل االقتصادية الحالة
أو طلب، وال املعروض كثرة أو الفقر، يف اإلفراط بجانب الغنى يف كاإلفراط االقتصادية،

وهكذا. عرض، وال املطلوب كثرة
أمة كل يف فالتعليم الرتبية، وطرق األمة يف االقتصادية الحياة بني التوازن يجب ثم
وإال معها، ويتوازن والسياسية واالجتماعية االقتصادية األمة حالة حسب يشكل أن يجب
واجهت املتعلمني، لجميع تتسع ال التي الحكومية للوظائف علمت أنت فإن فالخراب،
وظائف لغري علمت وإذا الخطر، زاد ذلك يف زدت وكلما العاطلني، املتعلمني مشكلة
نفس واجهت وإال تعلم، ما بقدر االقتصادية الحياة أبواب يف تفتح أن وجب الحكومة

املشكلة.
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املتنوعة القطع ذات الضخمة كاآللة مشتبكة، متعددة قوى مجتمع كل يف وهكذا،
الحكومة وقوة الدين وقوة األرسة قوة هذه األجزاء، بتوازن إال تسري أن يمكن ال املعقدة،
من ذلك وغري واألدب والعلم اللغة وقوة وقضائية، وتنفيذية ترشيعية سلطة من لها بما

توازن. حالة يف كلها تكون أن بد ال القوى،
تعادل ضوابط أو ضابط من لها بد ال كان املجتمع يف وتعددت القوى اتسعت وملا
يثور أحيانًا، العام الرأُي املهمة بهذه فقام األخرى، عىل إحداها طغت إذا القوى بني
إىل الحق ورد العدل إىل باستناده أحيانًا والقانوُن بالتعادل، وينادي باإلصالح ويطالب

التعادل. يتم حتى والواجبات الحقوق وتفصيل الحق، ذي
الجسم يدخل السعادة، كيمياء وهو الفالسفة، حجر هو فالتوازن الجملة وعىل
الكالم ويف جميًال، فيكون اليشء يف ويحل وينفى، ويمرض فيختل ويفارقه فيصح،
منه خلوها قدر وعىل وصحتها، رقيها يكون األمة يف منه يكون ما وبقدر بليًغا، فيكون

وانحطاطها. فشلها يكون
َماءَ َوالسَّ * يَْسُجَداِن َجُر َوالشَّ َوالنَّْجُم * ِبُحْسبَاٍن َواْلَقَمُر ْمُس ﴿الشَّ العظيم هللا صدق
وا تُْخِرسُ َوَال ِباْلِقْسِط اْلَوْزَن َوأَِقيُموا * اْلِميَزاِن ِيف تَْطَغْوا أَالَّ * اْلِميَزاَن َوَوَضَع َرَفَعَها

اْلِميَزاَن﴾.
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ورجاءها األزمات يف أمته مقصد فكان النظر، وصدق الرأي بصحة عرف رجًال أن زعموا
يرى فكأنما الظن ويظن الغيب، بلسان ينطق فكأنما الرأي يقول املشكالت، حل يف

كتاب. من املستقبل يتلوا فكأنما يتنبأ ويسمع،
شهرته طارت أن لبث وما زمنه، يف قومه وأحدوثة أمته، يف األعاجيب أعجوبة كان
فسبقته سحيق، بلد إىل بلده عن يرحل أن القدر وشاء اآلفاق، وطبقت العالم، فعمت
أن رجاله أكابر وأزمع كريًما، منزًال وأنزلوه به فاحتفوا أهله، بمقدمه وعرف شهرته،

أمورهم. من صعب فيما ويستنصحوه مشاكلهم، يف يستفتوه
عىل لتقيض تعمل ماذا يسأله: رجالها من وفًدا االجتماعية الشئون وزارة فأوفدت
وترقى عقله، فريقى بالفالح وتنهض الرشور، لكل ا حدٍّ وتضع اإلجرام، وتمحو الفقر،
وتربج والطالق، الزواج مشكلة تحل وكيف البطالة، مشكلة عىل تتغلب وكيف معيشته؟

اختصاصها. يف تدخل مشكالت من ذلك غري إىل الرجال، واستهتار النساء،
من يشكون املال وزارة فوفد ملشكالتها، حل عن تسأله كلها الوزارات وأوفدت
مال كأن تطلب، وزارة كل وأن الحكومية، املصالح وإرساف املطلوب، وكثرة الدخل قلة
ومن وإلحاحهم، ومطالبهم وكثرتهم املوظفني من ويشكون وحدها، لها أرصد قد الدولة
وزارة من تشكو كلها والوزارات نهبها، يحل غنيمة كأنه الدولة مال إىل ونظره الجمهور
وال األدبية املسائل تقدر وال املالية، باألوراق املسائل كل وتقدر عليها، تسيطر إذ املالية،
عىل ال تجاري أساس عىل املصالح تعامل وأنها املعنوية، االعتبارات وال العلمية املنافع
ووزارة التعاون، عدم ومن ببعض، بعضه ظن سوء من يشكو والكل مصلحي، أساس
وأمثاله هذا كل والرجاء، والوساطة، فاملحسوبية، األمة، يف العدل ضياع من تشكو العدل
هناك يزال فال العدالة، فتخنق الخفاء يف تعمل وسائل هناك وأن العدل، معنى أضاع
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بالرشوة غني اتهم وإذا الغني؛ من حقه إىل يصل ال فالفقري العدل، يفسد الطبقات نظام
أما القضية؛ حفظت نحوه أو جنديٍّا «الذوات» أحد رضب وإذا الفقري، يتهم كما فليس
— ذلك من أكثر — العدل وزارة وشكت مجراه، يجري فالعدل السوقة، أحد رضبه إذا
توزع الدولة مناصب وال بالعدل، يوزع الدولة مال فليس االجتماعي، العدل حال من

بالعدل. توزع للناس الحكومة معاملة وال بالعدل،
يف وأرسفت بالشكوى، صوتها رفعت إال الدولة وزارات من وزارة تبق لم وهكذا

العالج. يف رأيه وطلبت الحال، سوء وصف
والبؤس، الفقر يشكون فالحون شكت: طائفة فكل الوزارات، اقترصعىل األمر وليت
يشكون وموظفون اإلنصاف، إىل السبيل ويسألون األرايض، ومالك الحكومة ويشكون
األخرى األحزاب يتهم حزب وكل األجنبي، مزاحمة يشكون وتجار الجديد، الكادر
تلقي ألنها األمة، وتشكو األحزاب تشكو والحكومة الحكومة، يتهمون والكل بالتقصري،

عليها. أعبائها كل
جماعة، أي وال نقابة أمثل وال حزبًا، أمثل وال وزارة أمثل لست فقال: رجل وجاء
يف حزن، أو فرح يف مجلس، أي يف قوم إىل جلست فكلما الناس، شكوى من أشكو ولكني
األحوال، وسوء األخالق فساد من بالشكوى مجلسهم مألوا الجاهلني، أو املتعلمني طبقة
حسن يف وبالغته بفصاحته معجب واملتكلم املجلس، ينفض أن عىل بعد األمر يزد لم ثم
الجلسة يختم وكلهم لطيف، حديث يف الوقت بقضاء مرسورون والسامعون الوصف،

الحال. يصلح أن هللا إىل بالدعاء واالكتفاء املوضوع من يده بغسل
يف ليس أن إليه خيل حتى بالشكوى تعج الرجل هذا عىل الوفود تتابعت وهكذا

الشكوى. إال وظيفة لهم ليس وأن شاكون، إال األمة هذه
وحدد أسبوع، يف كلها املشكالت لهذه حالٍّ يجد أن ووعد خاطرهم، طيَّب هذا ومع
أن بأس ال ولكن بقوله: ذلك أتبع ثم اآلتي، األسبوع من الوقت هذا مثل يف موعًدا لهم
عليه فتتابعت رأيي، إبداء عىل بها أستعني حتى بآرائهم إيلَّ فيُدلوا مصلحوكم يزورني

بعينه. املسألة إىل ينظر كل والزعماء املصلحني طوائف
نصحت فلو بالدين، التمسك عدم كله الفساد سبب إن يقولون: الدين رجال فجاء
وصلحت األمور، والستقامت شكوى، من سمعت ما كل لذهب الدين الناس يتبع بأن
وارتكاب أوامره، عصيان من الناس عىل هللا غضب إال له سبب ال الحال ففساد األحوال،

نواهيه.
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منابع واستثمرت البالد، موارد أصلحت فلو املال، يف كلها العلة إن املال: رجال وقال
تم لو داء، كل من العالُج هذا يف لكان توزيع خري الغلة ووزعت استثمار، خري الثروة
األخالق فساد فأكثر األخالق، وارتقت الطمع، وَقلَّ الجرائم، وانعدمت الفقر، النعدم هذا
زال فإذا والعبودية، الذل إىل وداٍع الجهل، إىل وداٍع اإلجرام، إىل داٍع فالفقر الفقر، منشؤه
شقية بائسة وأرسة سعيدة، راقية مهذبة أرسة بني فرق من وليس رشوره، معه زالت

يسعد. واملال املعيشة، بطرق يبرص واملال الذوق، يهذب واملال يعلِّم، فاملال املال، إال
فصالح يشء، كل فيه يصلح البلد سياسة إصالح إىل ادُع السياسة: رجال وقال
يقود كما الناس وساست رعيتها، يف الحكومة عدلت فإذا الحكم، صالح معناه السياسة
فهناك الناس، بني العدل ونرشت صيده، الصائد يصيد كما ال جنده، املحنك القائد

إصالح. فال وإال والتقدم، والسعادة واألمن، والرخاء الطمأنينة،
يسمع أن يَُفتُْه ولم اإلصالح، يف آراءهم القادة من يسمع األسبوع طول ظل وهكذا
من وال والدكتاتوريني، الديمقراطيني من وال الصحف، رجال من وال األحزاب، رجال من

بديع. متنوع معرض يف األسبوع قىض فقد والفنانني، والنساء والشعراء، الفالسفة
األعناق، وارشأبت الطوائف، لكل ممثلة الوفود وحرضت الرأي، إبدائه وقت وحان

وقال: خطيبًا بينهم فقام األسماع، وأرهفت

سادتي! سيداتي!
منها كل يف أن ورأيت قادتكم، اقرتحها التي اإلصالح وجوه كل سمعت لقد

كبريًا. عيبًا فيها ولكن كثريًا، خريًا
وليس الحارض، الجيل إىل موجهة سمعتها التي اإلصالح رضوب كل إن
الجو وأفسده بأالعيبها، السياسة أفسدته قد فسد، جيل إنه أمل، كبري فيه
التي واملثل فيه، حلَّت التي والعقلية فيه، دب الذي والخالف فيه، عاش الذي
وعىل مهدم، يشء عىل األمل علقت أنها سمعتها التي اآلراء خطأ كل له، قدمت

متداٍع. بناء وعىل مرضوضة، قصبة
إذا للثقة عودة وال بالثقة، إال حياة وال بأخيه، الثقة منكم كل فقد لقد
ذميًما، للرأي وتعصبًا بغيضة، أنانية منكم كل اقرتاح من شممت لقد زالت،
وساد الحب، بينكم وزال السبل، بكم فتفرقت معيبًا، الغري لرأي واحتقار

االنحالل. عنوان وهذا النظر، ضيق فيكم
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وسادتي: سيداتي
الرجاء أعلق وال أنفسكم، إىل تلتفتوا وأال إليكم، ألتفت أال لكم نصيحتي
أنفسكم، إهمالكم عىل تساعدوني وأن أشخاصكم، عىل الرجاء تعلقوا وال عليكم،
عني الذي الوزير شأن إال بكم يل شأن وال صغاركم، إىل معي تلتفتوا وأن
وحاول مغربة، واألوراق مبعثرة، وامللفات مكدسة، الدفاتر فوجد مكتبه فدخل
بإحراقها فأمر يستطع، فلم أثر تاريخ يتبع وأن يفهم، فلم مسألة يدرس أن

جديد. نمط عىل جديدة دفاتر وأنشأ جميًعا،
لصغاركم؟ تعملون ماذا ثم

تخصص أن الحكومة واحملوا جميًعا، لهم تتسع التي املدارس لهم أنشئوا
تجاوزه إذا ا حدٍّ الغني لغنى اجعلوا املدارس، لهذه ميزانية من تستطيع ما أكرب

املدارس. هذه إىل ذهب
يف مثلكم ليكونوا تالميذها علمتم إذا أيًضا املدارس هذه يف أمل ال ثم

وأخالقكم. عقلكم
مرارة واستطعموا فيه فشلتم الذي الحياة فن تعلمونهم ما أول فعلموهم
الذي األمة غرض وحددوا النجاح، وسائل تعلموهم أن لكم ليحلو الفشل،
األمة حاجات وضوح يف وارسموا نحوه، والتهذيب التعليم ووجهوا تنشده
علموا املرافق، هذه حسب وكيفية كمية التعليم وشكلوا املختلفة، ومرافقها
الحق، وقيمة الخلق، ونظافة اليد، ونظافة والرجولة، األمانة جميًعا أطفالكم

للحق. والحياة الحق، قول يف والشجاعة
آثار من سخيف قول هذا فإن يعطيه، ال اليشء فاقد إن تقولوا: وال
تعلم والرذيلة اتقاءها، تعلِّم املصائب يوم كل نرى فإنا البالية، القرون
يف تعلمتم ما ضد علموهم الحكيم، حكمة توحي السخيف وسخافة الفضيلة،
الحكم أسند إذا ليصلحوا أنفسهم يحكموا أن صغرهم من علموهم السياسة،
كيف هم ليعرفوا بها تنتفعوا أن أنتم تعرفوا لم التي الحرية وعلموهم إليهم،
واألنانية. األثرة من أَِلْمتُم ما ضوء يف والتضحية اإليثار وعلموهم بها، ينتفعون
املستقبل، قادة إىل القادم، الجيل إىل الصغار، إىل همكم كل وجهوا
غري نبيلة أمثلة أمامهم فضعوا جيلكم، تقليد من تحموهم أن واجتهدوا
واحد جيل إنشاء يف تعبتم إن فإنكم رشوركم، أعينهم عن واخفوا أمثلتكم،

متعاقبة. ألجيال الخري ضمنتم النمط هذا عىل
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لكم. هللا فيغفر أنتم أما

ووقاحته حيائه، وقلة لسماجته قوم عليه وسخط وماجوا، السامعون فهاج الراوي: قال
فاسًدا، يصلح ولم مشكًال، يحل لم إذ منطقه، وسوء لسخفه آخرون وازدراه وسبابه،
ترك نصحه مآل وألن باألطفال، وعني بالرجال، وهزأ الصغري، واستعظم الكبري، واحتقر
رأيهم وأجمعوا وهؤالء، هؤالء به فأتمر آخرهم، عىل يأتي حتى عظامهم يف ينخر الفساد

… املجاذيب مستشفى يودعوه أن عىل
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العلوم قوانني من اكتشفنا وما الفلك، وقوانني والكيمياء الطبيعة قوانني من عرفنا ما كل
تحويًال. وال تبديًال تقبل ال خلقه يف هللا سنة هي أو طبيعية، قوانني أنواعها اختالف عىل
يستطيع ال لقوانينها خاضع الطبيعة يف ما فكل قوانينها، وتمت الطبيعة تمت لقد

حاول. مهما عنها الخروج
إعالنها، بعد إال تعاقب وال بالجهل تعذر الوضعية كقوانيننا الطبيعة قوانني وليست
ا سمٍّ تعاطى فمن يقصدوا، لم أو قصدوا جلهوا، أو الناس علم عقوبتها توقع هي بل

نيته. حسنت ولو جهل، ولو باملوت، عوقب سكر أنه عىل
تغفر وال خالفها، من ترحم ال قوانينها، تطبيق يف القسوة كل قاسية والطبيعة
الرضيع، والطفل والكبري، الصغري عندها سواء نظامها، عىل يتجرأ من ذنب — مرة —
تعرض من أرسته، عائل ألنه كبريًا؛ وال أمه، وحيد ألنه طفًال؛ ترحم ال الهرم، والشيخ
نظر غري من الجاذبية لقانون خضع أعىل من سقط ومن شأنه، كان مهما احرتق للنار

السقوط. ظروف من ظرف أي إىل
وامللك والفقري، الغني عندها سواء الديمقراطية، كل ديمقراطية قسوتها يف وهي
لقوانينها يخضع كلهم طول، وال له حول ال ومن والطول، الحول وصاحب والسوقة،

الهواء. يف الريشة عىل تجري كما أحكامها عليه وتجري الجماد، يخضع كما
السيف، كحد حاسًما الربق، كرسعة رسيًعا ينفذ ما منها وألوان: أشكال وقوانينها
نافذة، من بسقوطه الطبيعة قوانني يكرس هذا السلحفاة، بطء بطيئًا ينفذ ما ومنها
قوانني يكرس وهذا العاجل، القضاء عليه فينفذ بقطار، اصطدامه أو بنار، احرتاقه أو
فيه فتنفذ املخدرات، بتعاطي أو السكر بإدمان أو التدخني بكثرة أو باإلتخام الطبيعة
تغضب هي تهدمه، ال كأنها بطء يف وتهدمه بها، يشعر ال حتى بهدوء قوانينها الطبيعة
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ولكن بطيئًا طحنًا فتطحن حينًا وتهدأ وعجلة، رسعة يف القاضية الرضبة فترضب حينًا
التنفيذ، وقف مع حكًما تصدر وال ترحم، وال تنىس ال باملرصاد الحالني يف وهي ناعًما،
بصيغة مشموًال أحكامها وبعض العاجل، بالنفاذ مشموًال أحكامها بعض تجعل إنما

إخالل. غري من وتنفيذ حال، كل عىل تنفيذ ولكنه الهادئ، التنفيذ
من تبلغ فقد وتعقًدا، وبساطة وخفاءً، وضوًحا تختلف الطبيعية القوانني وهذه
الطبيعة، وظواهر والكيمياء الطبيعة كقوانني الناس كل يدركه ما والبساطة الوضوح
وتاريخ الخاصة، يدركها ال وحتى الخاصة، إال يدركها ال حتى وتتعقد تغمض وقد
منها املجهول دائرة وتضييق الطبيعية، القوانني فهم ملحاولة سلسلة إال ليس اإلنسان
غمض، ما وتوضيح جهل ما ملعرفة فسيًحا أمامه املدى يزال وال املعلوم، دائرة وتوسيع
إرادتها. فينا وتنفذ حكمها علينا تجري فهي نعرف، لم وما عرفنا ما قوانينها من وسواء
واضحة، يسرية سهلة الطبيعية قوانينه كانت منحطٍّا ساذًجا املخلوق كان وكلما
حظه، حسن أو اإلنسان، حظ سوء ومن واشتبكت، وكثرت قوانينه تعقدت رقي وكلما
وأغمضها، القوانني أعقد الطبيعية فقوانينه األرضية، املخلوقات أرقى أنه تشاء، كما

واشتباًكا. تركبًا وأكثرها
والحيوان، والنبات الجماد لها يخضع كالتي طبيعية لقوانني يخضع جسمه هذا
قوانني اكتشاف مبلغ اكتشافها يبلغ لم وتعقًدا غموًضا أشد لقوانني تخضع نفسه وهذه
ا خاصٍّ شكًال فشكلت لقوانينها، خاضًعا جعلته الجغرافية بالبيئة عالقته وهذه الجماد،
العمل، يف ومنهجه عمله طبيعة يف حكمها وحكمت نشاطه، وحددت وعقله، جسمه
وقوانني الوراثة لقوانني تكوينها يف خاضعة أخالقه وهذه مدنيته، يف خطاه ورسمت
واالكتساب للوراثة القوانني هذه أثر من وكان قوانينه، فله منها وراثيٍّا كان فما الكسب،

وفساًدا. وصالًحا وغباءً، وذكاءً وضعًفا، قوة بينهم فيما األفراد اختالُف
خاضعة الجمعية هذه وجدنا — كأمة — الناس من مجموعة إىل نظرنا نحن فإذا
وهي والسياسية، االجتماعية ونظمها االقتصادية شئونها حيث من طبيعية لقوانني
ومن الطبيعية، القوانني هذه إىل تدهورها أو تقدمها خطوات من خطوة كل يف خاضعة
وضعًفا قوة األفراد اختلف كما األمم اختلفت الطبيعية القوانني هذه يف االختالف أجل

صالحية. وعدم للبقاء وصالحية وانحالًال، وتماسًكا
وإن تخلفها، وعدم ومضائها قوتها يف األفراد قوانني كشأن الجماعات قوانني وشأن

اشتباًكا. وأشد إدراًكا أصعب األوىل أن يف عنها اختلفت
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تعبريًا إال األلفاظ هذه ليست والفشل؟ النجاح ما و والشقاء، السعادة فما بعد، أما
عليها. الخروج أو الطبيعة قوانني عىل للسري مرادًفا آخر

وإطاعتها الفشل، وسبب الشقاء سبب قوانينها فمعاكسة تقهر، ال إرادة للطبيعة إن
النجاح. وسبب السعادة سبب

قد سعادة، ومعها الطبيعة قوانني مخالفة من أمثلة فريى النظر ضيق يغرت قد
— األخالق قوانني ويرى صحيًحا، الجسم يبقى ذلك ومع تخالف الصحة قوانني يرى
االقتصاد وقوانني نجاح، يصحبها ثم تخالف — الطبيعية القوانني فروع من فرع وهي
هذا يكون قد وهكذا، الفقر، الطاعة مع ويكون تطاع ثم الغنى، يكون هذا ومع تخالف
يف قرص نتيجة الحكم يف تجد مثال كل استتبع ولكن اليومية، الحياة يف شائًعا منظًرا

التقدير. يف وخطأ النظر
ينفذ ذلك نحو أو السكر يف أو األكل يف فأفرط الصحة قوانني استغفل الذي هذا
أمره ينتهي حتى وصفت، الذي النحو عىل هوادة يف ولكن أمره الطبيعي القانون فيه
نجاحه ولكن ينجح، قد الكاذب أو الخائن وهذا املخالفة، رصيع هو فإذا التام، بالتنفيذ
لنفسه احرتامه منه استلبت بأن الطبيعة عاقبته فقد طويًال نجح لو وحتى حني، إىل
ذبحه أن النتيجة فكانت وبالدناءة، بالضعة شعوره ومنحته للحقيقة، وحبه وضمريه
تهتم ولكنها يفتقر، أو الكاذب أو الخائن يغتني أن كثريًا تهتم ال الطبيعة إن نجاحه،

أبًدا. ذلك يف تقرص وال صفاتها، أحسن تسلبها وأن بنفسه العقوبة تنزل أن كثريًا

وجّدها تتخلف، ال بأنها وإيمانها الطبيعية، بالقوانني إيمانُها أمًة أمٌة به تفضل ما أهم
منحطة وأمة راقية أمة بني فالفرق وفقها، عىل حياتها تبني وأن وتكتشفها تعرفها أن يف
فهي الطبيعة، قوانني من عرفته مما الكثري عىل شئونها من شأن كل يف تسري األوىل أن
ماليتها تنظم الزراعة، قوانني حسب أرضها وتزرع الطبيعة، قوانني حسب أطفالها تربي
حياتها، يف هي وهكذا العدالة، قوانني حسب حكومتها وتقيم املال، علم إليه وصل حسبما
حيثما فتسري الثانية وأما الطبيعة، قوانني دائًما أركانه أحد وقياس ونتائح، مقدمات
علم الطبيعي القانون وإنما طبيعيٍّا، قانونًا ليست والتقاليد التقاليد، حسب تزرع اتفق،
يرسة أو يمنة وتميش الشهوة، حسب ميزانيتها وتنفق اتفق، كما أطفالها وتربي الزراعة،
عرضة علم عىل املؤسس غري الغامض السري ألن فشًال؛ دائًما النتيجة فتكون اعتباًطا،

الطبيعية. القوانني ملعارضة دائًما
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اإليمان دائرة ا جدٍّ فيها وتضيق األوهام، دائرة ا جدٍّ عندها تتسع املنحطة األمة
يمرض أو يصح والطفل سبب، لغري يهلك أو ينمو فالزرع الطبيعية، والقوانني بالعلم
والسماء للقسمة، يشقيان أو يسعدان والزوجان للحظ، يفشل أو ينجح والتاجر للجن،
ال أو يرزق واإلنسان باالستخارة، يعمل ال أو يعمل والُعمل للغضب، تمطر ال أو تمطر
تنهار املنهج هذا عىل تسري التي األمة أن شك غري من هذا ونتيجة التوكل، بمجرد يرزق
عىل يسري ملن الفوز كان تزاحمتا إذا األمتني وأن الطبيعة، قوانني حسب تسري األمة أمام

الطبيعة. قوانني
علم كان وإال بالتقاليد، تزرع مزرعة من محالة ال خري بالعلم تزرع مزرعة إن
من أكثر محالة ال ينجح االقتصاد قوانني عىل يسري تاجًرا وإن صحيح، غري الزراعة
األجنبي نجاح يف الرس وحده هو وهذا خطأ، االقتصاد علم كان وإال بالربكة، يسري تاجر
الطبيعة قوانني حسب ولهوه وجده ومعيشته تجارته يف يسري إنه املواطن، يفشل حيث
لقرأ إلنسان الطبيعة قوانني تكشف لو فيفشل، اتفق حيثما املواطن ويسري فينجح،
واملقدمات واملسبب السبب قاعدة عىل خلقه العالم خالق ألن تخطئ؛ ال قراءة املستقبل
واملسببات. بالنتائح قاطًعا جزًما لجزمنا واألسباب املقدمات كل أدركنا فلو والنتائح،

اكتشاف إال ليس أنواعهم اختالف عىل — أمة كل يف — املصلحني عمل وأهم
لهذه مكتشًفا إال ليس فالعالم وفقها، عىل السري عىل الناس وحمل الطبيعة قوانني
بعض عرف رجًال إال ليس االجتماعي واملصلح لنتائجها، راصًدا لها مسجًال القوانني
املصلح يفعل وماذا وفقها، عىل للسري فدعاها عكسها عىل تسري أمته ورأى القوانني، هذه
أبصارهم أعمت فاسدٌة عقائُد وأضلتهم األوهام، عليهم غلبت قومه أن يرى إنه الديني؟
ألمتهم الدين رجال يعمله ما خري وقوانينه، الكون لتدرك يفتحها فأخذ آذانهم، وأصمت
املعقولة، قوانينها عىل للسري الناس ويدعوا الطبيعة، قوانني عىل الناس حياة يؤسسوا أن
هللا، إرادة هي الطبيعة وإرادة هللا، سنن الدين لغة يف هي الطبيعة قوانني أن الحق ويف

هللا. ألوامر تقديس وفقها عىل السري وأن
األنبياء، ختم وقد أما األنبياء، معجزة خرقها عد أن لها الدين تقديس من بلغ ولقد
ْت ﴿َوتَمَّ تعاىل: قال وقد تتخلف، فال الطبيعة قوانني واطردت املعجزات، ختمت فقد
كونه، يف بثها التي قوانينه تعاىل كلماته ومن ِلَكِلَماِتِه﴾ َل ُمبَدِّ الَّ وََعْدًال ِصْدًقا َربَِّك َكِلَمُت
إىل خلق من تتحول وأنها الغيالن عنده ذكر أنه الخطاب بن عمر عن روي ما ويعجبني

له». خلق الذي خلقه عن يتحول أحد «ليس عمر: فقال خلق
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كما تخييل هو وإنما لها، وكًرسا الطبيعية للقوانني قلبًا ليس ونحوه السحر وعمل
ِسْحِرِهْم ِمن إَِليِْه يَُخيَُّل َوِعِصيُُّهْم ِحبَالُُهْم ﴿َفِإذَا قال: إذ تعبري، أصدق ذلك عن هللا عرب

تَْسَعٰى﴾. أَنََّها
املتدينني عامة بعض فيها دعا مظلمة عصور الناس عىل مرت أن له يؤسف ومما
للميش تطوى واألرض عليه، يسار فاملاء الطبيعية، القوانني هذه يف العقائد زلزلة إىل
ذلك ونحو الهواء، يف يد تحرضبتحريك والفاكهة لحظة، يف أقصاها إىل أقصاها من عليها
التسرتي» «سهل فكان عنه، وينهون ذلك من يتربءون كانوا الصوفية خاصة أن مع —
الناس إن له: فقال رجل وجاء أخالقك» من مذموًما خلًقا تبدل أن الكرامات «أكرب يقول:
قال: يكذب. ال صالح رجل فإنه املحلة مؤذن سل فقال: املاء! عىل تميش إنك يقولون:
فوقع األيام بعض يف الحوض نزل أنه أعلم ولكني هذا، أدري «ال املؤذن: فقال فسألته،

أبًدا». فيه لبقي أخرجه لم فلو فيه
اتفق، حيثما اليومية حياتهم بنوا الطبيعية القوانني تخلف يف العامة اعتقد فلما
املدقق، ويفشل املهمل فينجح الطبيعية القوانني تنقلب فقد شاء، كما الزارع فليزرع
ذلك ومثل الحِذر، ويحرم األخرق يرزق فقد سبهلًال، وليرس يهوى كما التاجر وليرسف
واألب الولد، تربية يف واألم وظيفته، يف واملوظف عمله، يف والعامل صناعته يف الصانع
ليس إذ محددة، بخطوات إليها يسعى محددة غاية هناك ليست األرسة، عىل اإلنفاق يف

الطبيعية. بالقوانني وال السببية بقانون إيمان هناك
يتكاتف أن بد ال الخطرية، املجتمع أمراض من مرًضا الشأن هذا أصبح وهكذا
تبديل ال أن الناس يؤمن حتى عليه، القضاء عىل االجتماعيون واملصلحون الدين رجال
القوانني هذه بإطاعة إال فرد أو ألمة نجاح وال الطبيعة، لقانون تبديل وال هللا، لكلمات

وفقها. عىل الحياة وتعديل
قانون والفقر الغنى وأن طبيعي، قانون والحياة املوت أن الناس يفهم أن يجب
بالوراثة وفسادهم الناشئني صالح وأن طبيعي، قانون واملرض الصحة وأن طبيعي،
سلم يف األمم موقف وأن طبيعي، قانون والنرص الهزيمة وأن طبيعي، قانون والرتبية
الرقي مقدمات يعمل أن بد ال يرقى أن األمم من أراد من وأن طبيعي، قانون العالم
محكًما، ربًطا باملسببات األسباب ربط هللا وأن الطبيعية، النتيجة إىل ليصل الطبيعية
وال ذهبًا تمطر ال السماء وأن لها، انفصام ال وثقى عروة والنتائج املقدمات بني وجعل

الحنظل. جنى الحنظل زرع من وأن فضة،
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العبادة شعائر فرشعت وربه، العبد بني العالقات تنظيم عىل اقترصت األديان بعض
عنها االبتعاد إىل دعا ما منها بل كثري، وال قليل يف الدنيا شئون تمس ولم بذلك، واكتفت

منها. والتجرد
العبد بني العالقة نظم فقد آخَر، منًحى نحا بل الطراز، هذا من اإلسالم يكن ولم
ووقف الدنيوية، الحياة واجه أخرى ناحية ومن العبادات، أنواع من رشع بما وربه
للزواج نظاًما ووضع األرسة، نظم فقد القانوي، والشارع االجتماعي املصلح موقف منها
والرشاء للبيع أحكام من وضع بما املالية املعامالت ونظم ذلك، إىل وما واملرياث والطالق
والعقوبات، للجرائم بيان من الجنائية القوانني أسس ووضع الربا، وتحريم واإلجارة
ونظام الخالفة وظائف من الحكم نظام أصول وقرر والحرب، السلم يف العالقات وبني
وتعرض أيًضا، الدنيوية الحياة مرافق كل واجه الجملة وعىل ذلك، إىل وما الشورى
للناس تنري التي القواعد ووضع جاهليتهم، يف الناس عليه كان ما وأصلح ألسسها،

الحياة. يف السبيل
أن لنجاحه يجب املجتمع، لشئون تنظيم من النهج هذا عىل يسري دين كل ولكن
يف وأصبح تخلف وإال املرونة)، (عنرص وهو الحياة، عنارص من هام عنرص عىل يشتمل
معني. زمان يف معينني لقوم يصلح إنما ومكان، زمان لكل يصلح ولم التاريخ، عداد

وبرقي املدنية بتغري تتغري مستمر، ورقي دائم تغري يف االجتماعية الشئون أن ذلك
كبريًا. تغيريًا األوضاع تغري التي الزمان وبأحداث مخرتعات، من يستكشف وبما العقل،
غريت الحديثة فاملخرتعات واحد، قرن يف الحديثة العصور يف حدث بما ذلك يف اعترب
االقتصادي العالم نظام غريت الصناعية والثورة عقب، عىل رأًسا وقلبتها الحياة أوضاع
كانت عما التغري كل تغريت الكربى الحرب بعد ومعامالتهم الناس وأخالق واالجتماعي،
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إىل االقتصاد ونظم الحكم ونظم ومعامالتهم الناس أخالق الحرب هذه وستغري قبلها،
العالم؟ بعمر بالكم وما عديدة، بقرون بالكم فما واحد، قرن يف هذا حدث فإن كبري، حد
ثناياه يف يحمل أن االجتماعية الشئون يواجه دين لكل بد ال كان كله هذا أجل من
تتغري ال أساسيٍة قواعَد بني ا تامٍّ فصًال يفصل وأن التغريات، هذه بها يواجه املرونة روح
تعدلوا وأن حياة، القصاص يف ولكم رضار، وال رضر وال العدالِة، كقواعِد الزمان، بتغري
الفحشاء عن وينهى القربي، ذي وإيتاء واإلحسان بالعدل يأمر هللا وإن للتقوى، أقرب
تغريت إذا والظروف، البيئة وليدة هي تفصيليٍة جزئيٍة مسائَل وبني والبغي، واملنكر

تغريت.
يقرر أن له بد فال خاص، لزمن وال خاصة، ألمة ال ا، عامٍّ دينًا ليكون جاء واإلسالم
يف جاء ما هذا وأصل «االجتهاد»، هو فيه املرونة وعنرص فعل، وكذلك املرونة، عنرص
فسأله: اليمن، يف الناس بني ليقيض جبل بن معاذ بعث هللا رسول أن املشهور الحديث
تجد؟ لم فإن قال: هللا. رسول بسنة قال: تجد؟ لم فإن قال: هللا. بكتاب قال: تحكم؟ ِبَم

رأيي. أجتهد قال:
الرشيعة بمقاصد عامًلا املجتهد يكون أن يتضمن — االجتهاد وهو — األصل هذا
الجديدة املسائل يواجه ثم وأصولها، أرسارها معرفة يف النظر دقيق ومراميها، وأغراضها
مقدًرا وأغراضها، الرشيعة كليات إىل مستنًدا برأيه فيها فيقيض العارضة، واألحداث

. ومضارَّ منافَع من عليها يرتتب وما األحداث ظروف
تقديره، ظرف فلكل واملكان، الزمان تساير أن من الرشيعة يمكن املرن األصل هذا

حكمها. حادثة ولكل
وهو الخطاب بن عمر أيام يف األوىل الفتوح حدثت أن اإلسالم عىل هللا نعم من وكان

الكلية. الرشيعة مقاصد حدود يف اجتهاًدا وأشدهم مرونة، الناس أكثر من
جزيرة يف معروفة تكن لم التي املسائل آالف األوىل الفتوح يف املسلمون واجه لقد
املعامالت رضوب وهذه املشتبكة، املعقدة والعراق مرص يف الري نظم فهذه العرب،
الحرب وقواعد الجديدة، الحرب نظم وهذه قبل، من معروفة تكن لم التي املختلفة
املتعددة والرومانية الفارسية املدنية أشكال وهذه واملحاربني، األرايض ونظام والسلم،
من ذلك ونحو للعرب، معروفة تكن ولم املدنيات تخلقها التي الجرائم وهذه األلوان،
الخطاب، بن عمر رأسها وعىل اإلسالمية الدولة واجهت أمور هذه كل لها، عداد ال مسائَل

وصحبه؟ هو حلها فبَم
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وأغراضها الرشيعة مقاصد عىل إحداهما تفتح بعينني االجتهاد، بمرونة باالجتهاد،
بني من ويستخرج الجديدة، والعوامل الجديدة، الظروف عىل الثانية وتفتح ومراميها
لم ولو والشارعني، الفقهاء من بعُد جاء ملن نرباًسا عدت اجتهادية أحكام النظرين هذين
والترصفات الغريبة الحوادث أمام حيارى املسلمون لوقف السعيد الظرف هذا يحصل
يف لهم وأسلس باألصول فسلحهم املرنة، الرتبية هذه رباهم اإلسالم ولكن العجيبة،
مثال خري بأعمالهم ورضبوا األزمات، واتقوا املشكالت، فحلوا الفروع، عىل تطبيقها

يحتذى.
التاريخ نقرأ األول، العبايس والعرص األموي، العرص طوال فعًال حدث ما هذا ومثل
خمسمائة، عىل أربوا حتى الشارعني، ومرونة املجتهدين كثرة من الروعة فتأخذنا
من فهم وحسبما اجتهاده، حسب كل األحكام، لها ويضعون األحداث، يواجهون
مقدرين أحكامها، بل حكمها، لها إال حادثة تحدث فلم القواعد، وأصول الدين كليات
التي الحدود عاملني وتقاليدها، وعرفها البالد عادات دارسني واملضار، واملنافع الظروف،
يتسامحون ال التي الحدود وعارفني الدين، كليات مع تتعارض ال ألنها فيها؛ يتسامحون

الكليات. لهذه ملعارضتها فيها
األحداث ومواجهة وقلته، االجتهاد عدم من األزمنة تلك يف قط الناس يَْشُك ولم
اضطرت حتى األحكام، وكثرة االجتهاد كثرة من كانت فقد شكوى كانت فلنئ الجديدة؛
حاولوا املرشق ففي مختلفة، بأشكال االجتهاد يف الحرية هذه تعالج أن اإلسالمية املمالك
حديث من ُروي كما التقايض، قبل الناس يعرفها لألحكام مجموعة باختيار معالجتها
تسمى جماعة رسميٍّا ألفت األندلس ويف املوطأ، شأن يف مالك مع املنصور جفعر أبي

االجتهاد. يف املرجع هي جعلت الشورى، جماعة
اإلسالم، يف األسايس العنرص هذا الناس جهل أن — الشديد األسف مع — كان ثم
االجتهاد الناس عدم وإذا الرحمة، باب عليهم فأغلقوا بابه فأغلقوا االجتهاد، وهو
لم فإذا دائًما، تتجدد والحوادث أبًدا، يقف ال والزمان العود، وتصلب الركود، أصابهم
عقولهم، وجمدت زمانهم، عن الناس تخلف بتجددها، ينتفع ولم املرن، باالجتهاد تواجه

فعًال. للمسلمني حدث ما وهذا العقيل، بالفقر وأصيبوا حركتهم، وسكنت
الفتيا، يف اجتهاد إىل املذهب، يف اجتهاد إىل مطلق اجتهاد من التصلب هذا تدرج وقد

يشء. ال إىل
حرية عىل القضاء أهمها لتفصيلها، مجال ال عدة، تاريخية أسباب الركود لهذا وكان
نوع غلبة ثم املتوكل، عهد يف املحدثني بعض وغلبة املعتزلة، بها يقوم كان التي الفكر

193



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

باملسببات، األسباب ربط هو الذي الفلسفي باملعنى ال بالجرب، القول ينرش التصوف من
يكون أن مطالبني شئونها، يف تدخل غري من الدهِر، لحوادِث املطلق التسليم بمعنى ولكن

تدبري. وال حركة له يكون ال يشاء، كيف يقلبه الغاسل يدي بني كامليت العبد
فحاولوا االجتهاد، ضياع من الناشئ الخطر بهذا املسلمني كبار بعض أحس وقد
٥٥٠ه، سنة حول املغرب يف عيل بن املؤمن عبد فعل كما الباب، هذا يف عنيفًة محاوالٍت
العلماء وألزم الفروع، كتب فأحرق بالتقليد، ورضوا الفروع، يف انهمكوا العلماء وجد إذ

التقليد. وترك باالجتهاد
يف ولقي إليه، ودعا باالجتهاد نادى إذ بغداد، سقوط عقب تيمية ابن فعل وكما

هباء. دعوتهم ذهبت األسف مع ولكن يوصف، ال ما العناء من ذلك
وقوف معناه العقل، عىل باإلعدام الحكم معناه الركود، معناه االجتهاد وقوف إن
وال متكررة، حياتهم الخامس، القرن منذ املسلمني تاريخ كان وكذلك هم، حيث الناس

صالحة. جهة إىل الحركة يحول أو حركة، عىل يبعث مجتهد وال قائد وال جديد
االجتماعي اإلصالح عىل وال وحده، الترشيع عىل مؤثًرا االجتهاد باب إغالق يكن ولم
كما واملعاجم املتقدمون، وقف حيث واقفة فاللغة الحياة، مرافق كل شمل بل وحده،
املدنية صفعتنا حتى كذلك وظللنا وهكذا، السابقون، صنع كما والصناعات األولون، كتب

مذعورين. فانتبهنا الحديثة
عرضت وقد إزاءها؟ موقفنا نحدد كيف أمامنا، كربى مشكلة الحديثة املدنية كانت
مرص، يف تركيا، يف العراق، يف فارس، يف الشام، يف الهند، يف مسلمة، أمة لكل املشكلة هذه
وطريقة املشكلة، هذه لحل مختلفان مذهبان ُوِجَد تقريبًا، قطر كل يف أنه رأينا وقد
ألنه ا؛ جدٍّ ضيقة دائرة يف الدين حرص فرأت طائفة فأما األمة، عىل يدخلونها التي اإلصالح
الشخصية، واألحوال العبادات دائرة الدائرة هذه ولتكن مرونتهم، أهله وفقد مرونته، فقد
أن فيجب الحياِة، مرافِق من ذلك إىل وما البالد وقوانني الحكم نظم من ذلك عدا ما وأما
عىل فيها واملرونة مفتوح فيها االجتهاد باب فهذه وقوانينها، ونظمها أوربا إىل فيها يتجه
فيه ولنجتهد االجتماعي، اإلصالح ويف السياسة، يف أوربا إليه وصلت ما فلندرس أتمها،
كلما مرصاعيه، عىل مفتوًحا االجتهاد باُب وليبَق الرشقية، لألمم يصلح ما منه ولنأخذ
واملصلحة، والعقل يتفق ما غرينا عندنا الزمن تغري وكلما منه، اقتبسنا جديد أوربا يف جد
يف الدين حدود ولنجعل أيًضا، نحن فلنفصل والدولة الدين بني أوربا فصلت لقد قالوا:
يف شارعونا وليكن السعة، كل واسعة الدولة حدود ولنجعل بها، يتصل وما العبادات
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االجتهاد ويجتهدون املطلق العقل يحكِّمون وممن الغربي، النمط عىل ُعلِّموا ممن الدولة
ومقاصدها الرشيعة بكليات العلم املطلق املجتهد يف يشرتط كان أن وبدل املطلق،
ذلك ومراميها، وكلياتها الغربية املدنية بمقاصد عامًلا يكون أن نحن نشرتط ومراميها
أشد هي بل الخطاب، بن عمر أيام العرب جزيرة واجهتها التي تشبه مدنية أمام ألنا
جديدة، سياسية ونظم جديدة، ومخرتعات وألوان، أشكال جديدة معامالت وتركبًا: تعقًدا
مشلولني، وقفنا املدارك واسع قوي مطلق باجتهاد نواجهها لم فما جديد، يشء وكل
فوجب — األقل عىل الحارضة العصور يف — عمر أيام األوىل كاملرونة مرونة يف أمل وال
قيد، غري من واملرضة املنفعة وقياس املطلق، العقل أساسه آخر، اجتهاًدا نجتهد أن
مصالحهم يف قوم وكل وطن كل ولينظر أوربا؟ أسستها كما والوطنية القومية ولنؤسس

مجتهديهم. عقول ذلك إىل ترشدهم حسبما
الصالحية، كل عنرصصالح أساسه يف اإلسالم أن يرون آخرون دعاة هؤالء وبجانب
إذا ظاهرية وقرشة عارض، أهله وجمود — أسلفنا كما — الكافية املرونة ثناياه يف يحمل
صار حتى طواًال أجياًال باإلسالم تأقلمت قد اإلسالمية واألمم صالحيته، عىل بقي أزلناها
وحياتها أمزجتها اضطربت عنها بعيدٍة جديدٍة بمبادئَ جئتها فإذا ودمها، لحمها يف
الغربية، البيئة يف بحذافريها تنفع إنما الغربية املدنية وهذه واملكتسب، املوروث بني
واحد يشء فالعمل الدنيا، وشئون الدين شئون بني التفرقة عدم اإلسالم تعاليم وأساس
قد الغربية واملدنية بالنية، يتعلق ديني ووجه ظاهري، دنيوي وجه دائما: وجهان له
وضع فأمكن الدنيا، لشئون يتعرض لم املسيحي الدين ألن والدولة؛ الدين بني فصلت
ربما األوىل: للطائفة هؤالء وقال وشئونها؛ للدولة أخرى دائرة وتأسيس دائرته، يف الدين
صالحيتها عىل برهنت الغربية املدنية أن لو قوية وحجتكم صحيًحا قولكم يكون كان
ذلك ونحو والنسل، الحرث تهلك حرب من فسادها، عىل جديد دليل يوم وكل أما للحياة،
عالم إىل وإنما وقوميات، وطنيات إىل ندعو وأال االندماج، هذا نندمج أال فأوىل رشور، من
عىل االجتماعية إصالحاتنا نؤسس أن ثم كلها، اإلنسانية مبادئه تعم أن يطمح إسالمي
وتلبيتها، للدعوة اإلصغاء إىل وأدعى األمة قلب إىل أقرب فذلك اإلسالم، نظريات أساس
إىل والرجوع اإلسالم، غلفت التي الظاهرية القرشة بإزالة إال يكون ال ذلك إن نعم
ممكن. ولكنه عسري، مطلب وهذا الكافية، واملرونة املطلق، االجتهاد ومنها األوىل، عنارصه

كل. منبع اختلف وإن املطلق، االجتهاد إىل تدعو الفرقتني من فرقة فكل إذًا
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األوىل الدعوة أن إيل ويخيل والدعوتني، النزعتني بني حائر اآلن اإلسالمي والعالم
اإلسالمية واألمم وسكون، صمت يف أقوى إليها واالتجاه عليها يجري والعمل غالبة

بها. اآلخذين طليعة يف تركيا عدت وربما بها، والعمل تطبيقها مدى يف تختلف
ورسم الحرية، هذه من إنقاذه وهو اآلن، قوي واجب اإلسالمي العالم قادة وعىل
حسب االجتماعي اإلصالح وتنظيم عليها، السري يحب التي الحازمة املحكمة الخطة
هاتني إحدى تقبل فليست ارتجاًال، اإلصالح هذا يكون أال ويحب األساس، هذا يف الفصل
تصميم، غري من وبناء هدى، غري عىل سري االرتجال ألن املرتجل؛ اإلصالح هذا الطائفتني
يثبت حتى يمكن ال — أسلفت كما — ولكنه الثاني، الرأي عىل السري أمكن لو وحبذا

املوفق. وهللا املطلق، ولالجتهاد للمرونة، صالحيتهم أهله
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التأليف». «لجنة يف الخميس مساء يدور بما حني إىل حني من أوافيهم أن القراء وعدت
علينا يقص أحدنا بدأ الجمع التأم أن فبعد طريًفا، حديثًا الليلة حديث كان لقد

ثقيلة». ِقْرَفته كانت «لقد بقوله: وأعقبه يومه، يف عمله عمًال
فيقولون التعبري، هذا جاء أين من وسأل: الكلمة بهذه الحارضين أحد تعلق وهنا
ثقيلة»؟ قرفته «إن وارتبك: تعقد وإذا خفيفة» قرفته «إن يرسوسهولة: يف سار إذا للعمل
كالشاي، ساخنًا مرشوبًا املرصيون يستعمله األفاويه من نوع وأنها القرفة، يعرف وكلنا

الغريب؟ االستعمال هذا استعمل فكيف
أن العادة جرت وقد الذكر، حلقات االستعمال هذا مصدر بأن الحارضين أحد رد
وال نظام غري يف فوىض الحفالت هذه يف توزيعها ولكن القرفة، مرشوب فيها يوزع
خفيف، سكره فنجان يناله فهذا اتفق، حيثما وتوزع عجل عىل تصنع فالقرفة إتقان،
ثم االستعمال، أصل هذا — ثقيلة قرفته وهذا خفيفة، قرفته وهذا كثري، سكره وهذا
يشء وكل خفيفة، قرفته بأن الظل خفيف يشء كل عن يعربون فصاروا املعنى، تطور

ثقيلة. قرفته بأن الظل ثقيل
قرفته اليشء أن معنى ما وأعقد: اللفظ عن السؤال من أصعب هو ما هناك ولكن –
أن أو ورشحها، تفسريها يمكن طبيعية أسباب إىل يعود أمر هو هل ثقيلة؟ أو خفيفة

نجهلها؟ روحية أشياء نعلمها التي الطبيعية األشياء هذه وراء
اآلراء. واختلفت الحارضون تبلبل

كان إذا فاإلنسان الطبيعية، بالقوانني تفسريه يمكن األمر أن أرى فإني أنا أما –
حالة يف وكبده نشيطة، الدموية ودورته صحيحة، معدته النشاط، قوي املزاج، معتدل
أو معدته، اضطربت أو مزاجه، ساء إذا وأما خفيفة، قرفته كانت يناسبه، والعمل جيدة،
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طبيعي ذلك وكل ثقيلة، قرفته كانت مقدوره، يف ليس العمل كان أو كبده، حالة ساءت
الطبيعة. غري يشء وال

بهذه يحل أن من أعقد وأنه البساطة، بهذه ليس األمر أن أرى فإني أنا وأما –
أعرض وأحيانًا ذكرتها، التي الرشوط كل يفَّ متوفر املزاج، معتدل أكون لقد الرسعة،

فيصعب. أحيانًا ملثله وأعرض فيسهل، لعمل
جميلة، وهندسته جميل، مبناه حسنه، عىل تدل الدالئل كل وكانت بيتًا سكنت لقد
وابتيل باملرض، فيه بليت ثقيلة، قرفته كانت ذلك ومع الصحية، الرشوط لكل وحائز
انتقلت إذا حتى مصائب، سلسلة فيه حياتي وكانت بالنكد، فيه وأصبت باملرض، أوالدي

الرشور. هذه كل زالت آخر بيت إىل منه
فهو ذلك ومع حسناء، تكون ال قد زوجة يتزوج رجل هذا لقولك، وتصديًقا –
برضوب وينعم الخريات عليه وتنهال مكان، كل من الرزق يأتيه تجارته، يف موفق سعيد
يبتدئ هذا ومع منها، أجمل تكون قد غريها ويتزوج الزوجة، هذه تموت ثم السعادة،
الحضيض، إىل يصل حتى يتدهور يزال وال متاعبه، وتكثر مورده، ويقل رزقه يضيق

طبيعيٍّا؟ تفسريًا ذلك تفرس فكيف
ا، جدٍّ الحظ حسن أسبوع يف فهو ورًقا، أو شطرنًجا أو نرًدا يلعب رجل وهذا –
يلعب ثم فيخرس، فيه يلعب آخر أسبوع األسبوع وييل فيكسب، يلعب ثم فيكسب، يلعب

طبيعيٍّا؟ ذلك تفسري فكيف هو وهو هم، هم معه والالعبون فيخرس،
فتعطلت سيارتي ركبت أسوَد: يوًما فكان بشخص، فيه اصطبحت يوم وهذا –
واشرتيت موفق، غري فكان عميل إىل وذهبت فاصطدمت، أخرى فاستأجرت الطريق، يف
الذراع، مكسور املدرسة من رجع قد ابني فوجدت بيتي إىل وعدت سيئًا، فكان شيئًا
فكيف توفيًقا، كله فكان آخر، يوًما آخر بشخص واصطبحت أجده، فلم الطبيب ودعوت
يف التوفيق هذا كل َع تََجمَّ ولَِم يوم؟ يف الخذالن كل َع تََجمَّ ولَِم طبيعيٍّا؟ تفسريًا ذلك نفرس
مما كله هذا يف يشء ال أنه يرى معسكر معسكرين: إىل الحارضون انقسم ذاك إذ يوم؟
حدثت من كان ولو شؤمه، يف املشئوم للبيت شأن فال طبيعيٍّا، تفسريًا تفسريه يصعب
غري يشء نفسه البيت يف يكون أن إال جرى، ما له لجرى بيت أي يف األحداث هذه له
آخرون، ويشقى قوم فيه يسعد قد الواحد البيت أن ذلك ودليل بالصحة، يخل طبيعي
البيت إن بل دائًما، شقاء أو سعادة من نتائجه التحدت البيت مسألة املسألة كانت ولو
عن خارجة ألسباب حينًا وشقاء حينًا لها سعادة مكان يكون قد الواحدة لألرسة الواحد

نفسه. البيت
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غناه بعد وشقائه الزوج فقر يف دخل لها ليس الزوجة، حديث يف الشأن وكذلك
إهمالها، أو تبديدها أو كإرسافها ذلك، يسبب ما األخالق من لها يكون أن إال وسعادته،
سببت املرأة غري أخرى اقتصادية عوامل هناك تكون أن بد فال ذلك من يشء يكن لم فإذا
املصادفات، ننكر ولسنا نفسه، الفقر لحدث األوىل الزوجة أيام حدثت لو تجارته، تدهور
مصادفة كل ولكن يوم، يف تتجمع الخري وحوادث يوم، يف تتجمع قد الرش حوادث وأن

السببية. قانون إىل ترجع
لو وأنه اإلشكال، يحل ال أنه ويرى التفسري، هذا عىل يحمل اآلخر املعسكر ووقف
النجاح رشوط كل فيه تجمعت من نرى بالنا فما معقولة علل إىل يرجع دائًما األمر كان
يده يضع الشخص نرى بالنا وما فنجح؟ الفشل أسباب كل فيه تجمعت ومن فشل، ثم
نبني أن حاولنا ولو ترابًا، فيصري الذهب يف يده يضع اآلخر ونرى ذهبًا، فيكون الرتاب يف

العجز. كل لعجزنا معقولة أسبابًا لذلك
يتصل يشء إىل ورشاقة خفة يف انتقلنا قد أنفسنا ورأينا وطال، الجدل تشعب ثم
فإذا الثقيلة»، والقرفة الخفيفة «القرفة حول الحديث مدار كان قد االتصال، أتم بذلك

الثقيل. والروح الثقيل والدم الخفيف، والروح الخفيف الدم عن نتحدث بنا
ولو وتقاطيعه، لونه يف الجمال رشوط كل استوىف من لنرى إنا أيًضا؟ هذا ما –
نقول: هذا ومع عليه، النطبقت الجمال علماء إليها وصل التي القواعد كل عليه طبقت
عينيه وجحوظ أنفه وكرب لونه يف القبح رضوب كل عليه اجتمعت قد وآخر ثقيل. دمه إن
جنس من هذا إليه، وتنجذب به النفس تأنس الروح خفيف ذلك مع وهو متنه، وانحناء
روحانية؟ قوانني فيه تدخل أو طبيعية لقوانني خاضع أيًضا أهو تفسريه؟ فما ذاك،

ومنه واأللوان، والتقاطيع األعضاء جمال فمنه أنواع: الجمال أن ذلك تفسري –
ترجع الدم وخفة الروح، وجمال والتفكري العقل وجمال الحديث، وجمال الحركة، جمال
فيه بد ال معنويٍّا أو حسيٍّا كان سواء الجمال إن بل فقط، هذا وليس الروح، جمال إىل
يف جميًال اإلنسان ترى هذا ومن به، واملشعور والشاعر واملرئي الرائي بني االنسجام من
يكون قد ثم عني، يف وثقيلها عني يف الروح وخفيف آخر، عني يف جميًال وليس إنسان عني
فإذا شكله، أعجبك رأيته فإذا معنويٍّا، جماًال جميًال وليس حسيٍّا، جماًال جميًال الشخص
كلها فاملسألة شكله، جمال عىل غطى عقله قبح ألن ثقله؛ تبينت عقله عرض أو تكلم

املعنى. وجمال الحس جمال ذلك يف سواء طبيعية قوانني إىل ترجع
وألطف أدق روحيٍّا إشعاًعا هناك أن فأعتقد ذلك، من أدق عندي فاألمر أنا أما –
واملنظور الناظر إشعاع توافق فإذا إشعاع، نوع له إنسان كل وأن الضوء، إشعاع من
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الشعاعان يتوافق لم وإذا الروح، بخفة وعرب بالجمال أحس االتفاق أنواع من نوع عىل
تناكر وما ائتلف، منها تعارف ما مجندة، جنود و«األرواح الروح، بثقل ذلك عن عرب
وأمواج الالسلكي، اكتشاف إدراكه من قربنا وقد اإلشعاع هذا ننكر وكيف اختلف»، منها

والالسلكي. السلكي أمواج من أدق الروح
ثم نستلطفه أو نستلطفه ثم شخًصا نستثقل فلم صحيًحا هذا كان إذا ولكن –
التغري؟ هذا فيه يحدث ولم أبًدا ذلك الستمر وتوافق إشعاع أمر األمر كان ولو نستثقله؟
إشعاعها فيخرج تفتح اإلشعاع، منها ينفذ طاقات هناك بأن تفسريه يمكن األمر –
عند وثالثة الخطابة، عند وأخرى الحديث، عند تنفتح إشعاع طاقة فهذه فينعدم، وتغلق
لطيفة الطاقات من طاقة أشعة تكون وقد وهكذا، الحركات، عند ورابعة العيون، تالقي
بامتزاجها جميلة تكون وقد جميلة، وال لطيفة ليست أخرى طاقة وإشعاعات جميلة،
ذلك أجل ومن آخر، إشعاعات مع امتزجت إذا جميلة وليست شخص، إشعاعات مع
تختلف األفراد وإشعاعات نستقبحه، تحدث فإذا فنستجمله إنسان شكل إىل ننظر
القصرية كاألمواج كيفية وتختلف الكهرباء، مصابيح كقوة كمية فتختلف وكيفية، كمية
وضعفه اإلشعاع قوة حسب التأثري قوة يف األفراد يختلف ولهذا واملتوسطة، والطويلة

وقلته. وكثرته
التشبيه يروعه الذي األديب يستسيغه كالم هو علمي، كالم ال شعري كالم هذا –
إال يقنع وال ويعلل يحلل الذي العالم له يأبه ال ولكن الخيال، رضوب وسائر واالستعارة

واملسبب. بالسبب
وطبيعة واألدب؟ العلم فيها بل علًما، كلها الدنيا حقائق وليست هذا رضر وما –
مناظره جمال ومن العلمية عنارصاملاء من يتكون النهر هذا جميًعا، الصنفان فيها العالم
من تتكون األشجار وهذه وخريره، بريقه ومن وهيدروجينه، أوكسيجينه من األدبية،
بأغصانها النسيم ولعب الجميل أوراقها وحفيف الجميلة زهرتها ومن األولية عنارصها
حقائق كانت إذا الجميل، األدب عىل تريدنا وال الجاف، العلم عىل تريدنا فلماذا الجميلة،
تحت يقع بما إال يؤمن أال يريد الذي العلمي الغرور هذا ما ثم مًعا؟ النوعان فيها الدنيا
لقوانني يخضع عالم عوالَم: من الدنيا يف فكم معمله؟ يف يحلله بما إال يقر وال حسه
سيكتشف، وال كشف ال وعالم سيكتشف، وعالم اكتشف عالم يخضع، ال وعالم السببية
وتضيق املعلوم دائرة فيه تتسع يوم وكل جديدة، بقوانني العلم عىل يطلع يوم وكل

املجهول. دائرة
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وال العلم، حدود عند أقف — كعالم — فأنا يسري، فاألمر هذا إىل وصلنا إن أما –
كل إىل وصل العلم أن أدعي ال هذا ومع الحقائق، باب يف تدخل حتى بالفروض أومن
اإلشعاع وقضايا الروح جمال تعرض أن عليك أنكره الذي وإنما يشء، كل وحل يشء،

الفروض. بحث فلنبحثها كفرض عرضتها إن أما فرض، ال علم أنها عىل
وقرفتها خفيفة، روحها جلسة وكانت فتفرقنا، باالنرصاف مؤذنة الساعة ودقت

كذلك؟ أليس خفيفة،
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الِغَفاِرّي ذر أبو

عنه وتؤثر الحربية املغامرات عنه تؤثر الحروب أبطال من بطًال ذر أبو يكن لم
به واملجاهرة الحق عىل اإلرصار هو آخر، نوع من بطل ولكنه والفتوح، االنتصارات
وال الئم، لومة الحق يف تأخذه ال وماله، بنفسه إليه والدعوة قوله سبيل يف والتضحية

حاكم. سطوة تفزعه
بني الطريق عىل الحجاز تسكن كانت مرضية قبيلة غفار، تسمى قبيلة من هو
عىل عظمته يف — الجاهلية كعادة — يستند قومه، يف عظيًما يكن ولم واملدينة، مكة
عقيدته، ويف دينه يف يحكِّمه عقله، يف عظيًما كان وإنما والثروة، واملال والنسب، الحسب
سخافة أدرك اإلسالم قبل أنه عنه يؤثر لذلك رش، هو وما خري هو ما إدراك ويستطيع
له ينكشف لم غامض نحو عىل وحده، هللا عبادة إىل ومال منها، وتحرر األصنام عبادة

باإلسالم. إال االنكشاف تمام
ولكنه نجد، أعىل يف أقاربه بعض إىل بيته أهل بعض مع فرحل الجدب قومه وأدرك
اإلسالم، إىل ملسو هيلع هللا ىلص محمد دعوة أول هجرته عند وصادف مكة، إىل فهاجر هناك يسرتح لم
فأحب مجنون، أو شاعر أو ساحر أو نبي هو هل بمحمد يتحدثون مكة يف الناس وسمع
الناس، كالم ال هو عقله ذلك يف ويحكم دعوته، كنه ويعرف بنفسه الخرب يخرب أن
يعرف أن أحب آخر بثائر سمع فلما األصنام، عىل ثائًرا كان نفسه أنه ذلك عىل وساعده
فيها فعرف تعاليمه، أساس وإىل إليه، وأصغى وجده، حتى محمد لقاء فتلمس دعوته،

مؤمن. خامس وكان الناس، يؤمن أن قبل آمن ما فرسعان الخري،
نُصح وقد يسكت أن يشأ فلم للحق، مجاهرته حب من طبعه تحرك آمن ملا ولكنه
شديًدا رضبًا ورضب فأوذي باإلسالم، فيهم وجهر قريش لصناديد فتعرض بالسكوت،
تجار، أنتم قريش معرش يا لقريش: وقال العباس تدخل أن لوال عليه يقىض كاد حتى
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فعادوا، ذلك وعاود عنه، فكفوا عليكم، الطريق يقطع أن أتريدون غفار، عىل وطريقكم
إذا حتى بقومه يلحق أن فأمره للقتل، معرض وأنه يسكت، لن أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأدرك
ملسو هيلع هللا ىلص النبي هاجر أن بعد ظهر ثم بعقيدته، يدعو بلده إىل فرجع فليأته، الدعوة ظهرت

يشهدهما. لم ذر أبا فإن وأحد، بدر غزوة وبعد املدينة إىل
إليه يأوي كان املدينة مسجد يف مظلل موضع والصفة الصفة، أهل من ذر أبو وكان
بمالهم، األغنياء يمدهم فكان فقراء كانوا يسكنه، منزل له يكن لم ممن الصحابة فقراء
إليهم، بعثها صدقٌة النبيَّ أتى وإذا منازلهم، يف ويستضيفونهم طعامهم إليهم ويقدمون
اآلخر، إىل حني من العدد يف يختلفون وكانوا الطعام، تافه ويأكلون الثياب رقيق يلبسون
مكانهم يف يزورهم النبي وكان ذلك، من أكثر أو ذلك دون وأحيانًا سبعني أحيانًا فكانوا
التقويم غري والناس األشياء يقوم كان وألنه إليهم، ويصغي ويحدثهم الفينة بعد الفينة
هؤالء يكرم كان والعمل، باألخالق يقومهم وإنما والنسب، باملال االعتزاز من الجاهيل
ذلك من يأنفون العرب صناديد وكان إليهم، الجلوس يف غضاضة يرى وال ويقدرهم
وعيينة التميمي حابس بن األقرع جاء فلما يجالسوهم، أن يصح ال أذالء عبيًدا ويعدونهم
إنا وقالوا: بالجلوس يفردهم أن النبي من طلبوا املسجد إىل وأمثالهما الفزاري حصن بن
قوله فنزل عنا، فأقمهم جئناك نحن فإذا األعبد هذه مع قعوًدا العرب ترانا أن نستحي
﴿َواْصِربْ وقوله: َوْجَهُه﴾ يُِريُدوَن َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهم يَْدُعوَن الَِّذيَن تَْطُرِد ﴿َوَال تعاىل:
تُِريُد َعنُْهْم َعيْنَاَك تَْعُد َوَال َوْجَهُه يُِريُدوَن َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهم يَْدُعوَن الَِّذيَن َمَع نَْفَسَك
ُفُرًطا﴾، أَْمُرُه َوَكاَن َهَواُه َواتَّبََع ِذْكِرنَا َعن َقْلبَُه أَْغَفْلنَا َمْن تُِطْع َوَال نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِزينََة
الخدري سعيد وأبي وبالل الفاريس وسلمان ذر أبي أمثال هؤالء الصفة أهل من وكان

وغريهم.
يختلفون هم ثم هللا، برسول االتصال وكثرة الفقر، بينهم املشرتكة ميزتهم كانت

الشخصية. مزاياهم يف ذلك بعد
وكان وضعفهم، قوتهم ومواضع األشخاص يف صائب نظر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول وكان
وتصهر خبثه، فتُذهب لكل بالنصيحة ويلقي له، يصلح وما استعداده حسب ُكالٍّ يوجه

نفسه.
قول من عنه عرف وما ونفسه، تتفق التي ذر ألبي الكربى نصيحته كانت ولقد
املساكني أحب أن هللا رسول «أوصاني قال: أنه ذر أبو به حدث ما عنه والدفاع الحق
وأن شيئًا، أحًدا أسأل وأال فوقي، هو ملن أنظر وال دوني، هو من إىل وأنظر منهم وأدنو

الئم». لومة هللا يف أخاف وأال مرٍّا، كان وإن الحق أقول وأن الرحم، أصل

204



الِغَفاِرّي ذر أبو

عنها. يحد فلم دقة، يف النصيحة هذه ذر أبو نفذ وقد
أبو وظل الصفة، أهل بعض واغتنى العرب، فعمت ونعيمها، بخريها الدنيا جاءت

ربه. لقي حتى الغنى عن متعفًفا حاجاته، من متخفًفا فقره، من متلذذًا ذر
إال لنفسه يدخر وال املحتاجني، عىل به ويتصدق الفقراء، عىل فينفقه العطاء يعَطى
أعنًزا وله للمسجد، وثوبًا لبيته ثوبًا ثوبني، له أن عليه الكربى النعم من يرى القليل،
ويقول طعامه، مهنة ويكفيه يخدمه من وعنده املرية، عليها يحمل أحمرة وله يحلبها،
القليل ويبقي وأضيافه، بجريانه فيبدأ غنيماته ويحلب فيه، أنا مما أفضل نعمة فأي
غريها. يتزوج أن يف أصحابه نصيحة يقبل وال السوداء، السحماء بزوجته ويرفق لنفسه،
فقد مرٍّا، كان ولو الحق يقول أن هللا رسول به نصحه ما هي الكربى ذر أبي ميزة
عيل عن روي وحتى الناس، كل بها له اعرتف حتى أتمها، عىل الصفة هذه فيه تجلت
بيده وأشار نفيس، وال ذر، أبي غري الئم لومة هللا يف يبايل ال أحد اليوم يبق «لم قال: أنه
ما حتى املنكر عن وأنهى باملعروف آمر زلت «ما يقول: نفسه ذر أبو وكان صدره»، إىل

صديًقا». يل الحق ترك
إىل ذهب وقد أيامه، آخر يف — تجلت فيما — أتمها عىل املوهبة هذه فيه تجلت
والفضة، بالذهب وتتدفق بالنعيم، تزخر والبلد عثمان، ِقبَِل من معاوية وواليها دمشق،
الفقر ألم كثريون معه وذاق ذاق قد وكان الحياة، ومتع العيش بأطايِب ينعمون والناس
وتال هؤالء، وبؤس هؤالء، ترف نفسه يف فحزَّ البؤس، آالم بنفسه وجرَّب الحجاز، يف
ِبَعذَاٍب ُهم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: قوله

البؤس. يف اإلفراط بجانب الرتف يف اإلفراط يصح ال أنه عقيدة فتملكته أَِليٍم﴾
محاور سيايس، رجل فمعاوية يصطدما، أن وطبيعي بمعاويَة، ذر أبو اصطدم
أبو فأبوه والنسب، الحسب اعتداد من العربية، باألرستقراطية االعتزاز فيه مداور،
يعتز ال الناس سواد من رجل ذر وأبو بيته، من عثمان والخليفة أمية، بني سيد سفيان
وفخامتهم وزهوهم الرومان ملك بالشام إمارته يف الوارث هو ومعاوية وخلقه، بدينه إال
قوله ويتلو الناعمة املرتفة العيشة ويعيش الفخمة القصور يسكن وأبهتهم، وجربوتهم
بدوي ذر وأبو الرِّْزِق﴾، ِمَن َوالطَّيِّبَاِت ِلِعبَاِدِه أَْخَرَج الَِّتي ِهللا ِزينََة َحرََّم َمْن ﴿ُقْل تعاىل:
الشعر، من خيمة يف دمشق يف حتى ويعيش املرية من وقليًال وثوبني أعنًزا إال يملك ال
﴿َوالَِّذيَن تعاىل: قوله ويتلو فتحرتق، يده تلمسها أن يصح ال ناًرا والفضة الذهب ويرى
ومعاوية أَِليٍم﴾، ِبَعذَاٍب ُهم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن
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قلوب به يتألف فهو واإلمارة، امللك ويدعم السياسة يخدم أنه عىل للمال ينظر سيايس
شأن من ويعلون بذكره يشيدون للشعراء ويهبه الثائرين، نفوس به ويقرب النافرين،
من ذلك إىل وما عليه والناقمني عنه، املنحرفني ويهجون سلطانه، يف له ويمكنون بيته،
ذلك، هللا رسول فيه عرف وقد باإلمارة، له شأن ال رصيح رجل ذر وأبو السياسة، أفانني
اعتبارات من مجردة رصيحة نظرة األمور إىل ينظر فهو اثنني»، عىل رنَّ تأمَّ «ال له: فقال
حاجات وسد الناس، إلسعاد وسيلة جعل إنما املال أن ويرى ومالبساتها، السياسة
وال والثائرين، واملادحني الشعراء إلعطاء وال املرتفني، لرتف ال املعوزين، وإعانة البائسني،

أخريًا. املرتفني ولرتف أوًال، الرضورات لسد خلق املال وأن الكانزين، لكنز
عىل ذر وأبو عنيًفا، اصطداًما بمعاوية ذر أبو يصطدم أن الشأن هو وهذا عجب فال
وسلطانه عظمته عىل — معاوية يستطيع هينًا، رجًال يكن لم وفقره وبداوته بساطته
عقيدته، يف حارٍّا ذر أبو كان فقد ويرس، سهولة يف عليه يتغلب أن — حيلته وسعة
من ببيانه فيبلغ نفسه، يف عما التعبري يجيد لسنًا وكان الجبال، تزلزل الحارة والعقيدة
الشام يف معاوية أن حدث حدث؟ ماذا ولكن معاوية، يخيف كبريًا مبلًغا سامعيه نفوس
املصالح عىل للرصف بعضه احتجز ذلك نحِو أو خراٍج أو رضائَب من مال جاءه إذا كان
الجزء هذا يسمي معاوية وكان إليها، أرشنا التي السياسة مصارف منها التي العامة
ُخُمَسُه﴾ هلِلِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ن مِّ َغِنْمتُم ََّما أَن ﴿َواْعَلُموا تعاىل: قوله مع تمشيًا هللا»، «مال املحتجز
هذا ذر أبا يُْرِض فلم العامة، املصالح يف يشاء حيث يرصفه اإلمام أن هللا مال ومعنى
وأنه الفقراء، حاجة سد يف أوًال يرصف أن يجب املال أن ورأى التسمية، هذه وال الرأي،

املسلمني. مال يسمى أن يجب
قال هللا؟ مال املسلمني مال تسمي أن إىل يدعوك ما له: وقال معاوية، إىل وذهب
أمره؟! واألمر خلقه، والخلق ماله، واملال هللا، عباد ألسنا ذر، أبا يا هللا يرحمك معاوية:
أبي نظرية اختلفت املسلمني. مال سأقول: ولكن هلل، ليس إنه أقول: ال فإني ذر: أبو قال
ومعاوية فعثمان عثمان، الخليفة ومنهم رأيه عىل ومن معاوية ونظرية تبعه، ومن ذر
أن استطاع فمن الجميع، أمام مفتحة حرة الكسب وسائل أن يرون رأيهما عىل ومن
عىل للفقراء الزكاة يؤدي أن عليه وجب اغتنى فإذا فليغتِن، املرشوعة طرقها من يغتني
شاء هو فإذا فيها، يزهد أو بالحياة ينعم أن يف حر ذلك بعد هو ثم الرشيعة، حسب
بن عثمان كله ذلك عن عرب وقد ذلك، يف عليه حرج فال هللا، أحل ما حدود يف النعيم
أجربهم وال الرعية، عىل ما وآخذ عيل ما أقيض أن عيل ذر أبا «يا ذر: ألبي بقوله عفان

واالقتصاد». االجتهاد إىل أدعوهم وأن الزهد، عىل
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الزكاة وأن الفقراء، بمالهم يعينوا أن مطالبون الناس أن فهي ذر أبي نظرية وأما
واجب القانوني الواجب هذا ووراء القانوني، الواجب هو وإنما يجب، ما كل هي ليست
وليس واحتياجهم، بؤسهم يذهب حتى واملحتاجني البائسني معاونة وهو وديني، أخالقي
«ال لعثمان: بقوله ذلك عن عرب وقد البؤس، كل بائس وجاره النعيِم كلَّ ينعَم أن ألحد
يقترص أال الزكاة للمؤدي ينبغي وقد املعروف، يبذلوا حتى األذى بكف الناس من ترضوا

القرابات». ويصل واإلخوان الجريان إىل يحسن حتى عليها
وأن الشام، يف ذر أبي بخطر معاوية وأحس النظريتان، اصطدمت حال كل عىل
وحرية العمل، وحرية الغنى، حرية عىل خطرها جهة من جهتني، من خطرة دعوته
يستغل الفساد رءوس بعض أن أخرى جهة ومن بالحياة، االستمتاع وحرية الكسب،

دولته. وعىل عليه التأليب يف الفتنة فيشعل ذر أبي طهارة ويستغل الدعوة، هذه
قد الفتنة «إن عثمان: إليه فكتب ودعوته، ذر أبا يشكو عثمان إىل معاوية فكتب
وابعث ذر، أبا وجهز القرح، تنكأ فال تثبت، أن إال يبق فلم وَعيْبَتََها، ُخطمها أخرجت

به». وارفق وزوده دليًال معه
إىل بالخروج له يسمح أن إليه وطلب يقنعه، فلم عثمان فحاجه ذر أبا إليه فبعث
املدينة من أميال ثالثة عىل قرية (وهي الربذة إىل فخرج له فسمح الناس، عن بعيدة بلدة

هللا. رحمه مات حتى بها زال وما مكة)، طريق يف
اعتقد لقد عقيدته، وفق وعمله فيه، ورصاحته للحق، حبه فيه ميزة أكرب كانت لقد
له غنيمة يحلب — فقره عىل — كان ولقد اتباعها، نفسه فألزم املال يف العقيدة هذه
كان لو ويقول: إليهم يعتذر ثم تمر، من عنده ما لهم ويقدم وأضيافه، بجريانه فيبدأ
هللا رسول منه وعرف الطوى، عىل أحيانًا ويبيت به، لجئنا هذا من أفضل هو ما عندنا
أبي من أصدق لهجة ذي عىل الغرباء أقلت وال الخرضاء أظلت «ما فقال: الخلق، هذا

ذر».
واشتد عثمان وخالف مخالفته، يف واشتد معاوية خالف أنه وهو له، أخرى ولطيفة
له يبني أن بعد األمر بيده من بطاعة إال تصلح ال األمور أن رأى ولكنه مخالفته، يف
الناس أصبح لرئيس طاعة غري من رأيه حسب كل عمل إذا وأنه رصاحة، يف الحق وجه
وعثمان ذر أبا «أن املؤرخون: حدث ذر، ألبي املواقف أجمل من هذا فكان فوىض،
العراق أهل من نفر فأتاه مبتسًما، ذر أبو خرج ثم أصواتهما، ارتفعت حتى تناجيا
(يريدون (؟) راية لنا ناصب أنت فهل وفعل، الرجل هذا بك فعل ذر، أبا يا فقالوا:

207



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

أن لو وهللا السلطان، تذلوا وال ذاك، عيلَّ تعرضوا ال اإلسالم أهل يا قال: الثورة)، راية
ذلك أن ورأيت واحتسبت، وصربت وأطعت، لسمعت خشبة أطول عىل صلبني عثمان
ورأيت واحتسبت، وصربت وأطعت، لسمعت واملغرب املرشق بني ما سريني ولو يل، خري
ملتزًما به جاهًرا له مخلًصا للحق، محبٍّا كان فقد ذر، أبا هللا رحم يل». خري ذلك أن

له.
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فيصبغون التاريخ، يف آلخر آن من يظهرون الذين األفذاذ هؤالء من تيمورلنك كان
املنتقم باسم هللا عليهم ويتجىل ونابليون، وهوالكو اإلسكندر أمثال بالدماء، األرض أديم

األمني. الهادي أو الرحيم الرحمن باسم األنبياء عىل يتجىل كما الجبار،
وغربًا، ورشًقا وعرًضا، طوًال األرض فيقطعون األقدار، وتسعفهم الظروف تواتيهم
سبيلهم، يف يقف بمن وينكلون ويدمرون، فيخربون الشطرنج، رقعة الالعب يقطع كما
الدماء تلذهم مشفق، وجدان أو مؤنب، ضمري من جردوا قد بصدهم، نفسه تحدثه أو
بينهم كأن الصادي، الظامئ الزالل املاء يلذ كما أو األكول، النهم الشهي األكل يلذ كما
هذا مع وهم صحيفتها، ويطووا عليها، يقضوا حتى يهدأون فال ثأًرا، اإلنسانية وبني
العدل! راية األرض يف وينرشوا الظلم، ليدفعوا أرسلتهم اإللهية العناية أن يعتقدون كله
يسمي وأن العدل، غاية الظلم أقىس يسمي أن قدير فهو العقل، من لإلنسان وويل
يخدمه، الذي املنطق يجد ذلك كل يف وهو إنسانية، الوحشية يسمي وأن تعمريًا، التخريب

يؤيده. الذي والربهان

تلجه وال رأفة، تأخذه ال الجلمود، من وأصلب الحديد، من أقىس قلب لتيمورلنك كان
الحرث وأهلك البالد، وأباد سالطينها، وصاد فدوخها، آسيا ممالك عىل سلط رحمة،
قدمه «يف نفسه: عن حدث كما وكان الرءوس، من القالع وبنى النفوس، وأزهق والنسل،

والوباء». والقحط الخراب أشياء: ثالثة
األشخاص يف فراسة له كان غريبة، جوانب وغلظته قسوته بجانب له كان ولكن
هذا إىل وكان القياس، يستخرجه ال ما الصدور أعماق من تستخرج إياس، فراسة وال
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الربكة يستمد ومناقشتهم، وأحاديثهم ورؤيتهم، مجالسهم وتلذه والعلماء، األولياء يألف
معهم. للمجادلة علماءها دعا بلدة فتح وإذا دعاءهم، ويطلب ويزورهم األولياء، من

ومكاشفات ظاهرة كرامات ذي هللا أولياء من ويل عن — بخراسان وهو — سمع
ودخل فرسه عن ونزل تيمورلنك فقصده الخوايف، بكر أبو الدين زين اسمه صادقة،
ظهره عىل يده الشيخ فوضع يقبلها، رجله عىل تيمورلنك فانحنى له، الشيخ فقام عليه،
تقع السماء أن تصورت فقد لقىضعيل، يده الشيخ يرفع لم «لو تيمور: فقال رفعها، ثم
ملوككم تأمرون ال لم له: وقال الشيخ يدي بني أدب يف جلس ثم بينهما»، وأنا األرض عىل
تيمور ففرح عليهم، فسلطناك يأتمروا فلم أمرناهم الشيخ: له فقال الرعية؟ بني بالعدل

الكعبة». ورب الدنيا «ملكت وقال: بهذا
موقفه ولكن فيهم، ويعتقد منهم الدعاء ويطلب يحرتمهم األولياء من موقفه هذا
يلعب كما بهم يلعب يرحمه، ال منهم زل ومن فيهم يتفرس ذلك، غري كان العلماء من
كيف وينتظر املحرجة األسئلة إليهم يوجه أن فيهم ويلذه بالفأر، القط أو بالحمل الذئب
أحواله، حسب ذلك بعد هو ثم فيه، وضعهم الذي املأزق من يخرجون وكيف يجبيون

يقتل. وأحيانًا يعفو، وأحيانًا يعبس، وأحيانًا ويبسم، اإلجابة من يرس فتارة
العلماء مناقشة تيمور أمام يتوىل جليل عالم وهو به، يصيل إمام لتيمورلنك وكان
يف ومهر العلم فنون يف برع الخوارزمي، الحنفي املعتزيل الجبار عبد وهو وجدالهم،
والفارسية العربية الثالث: اللغات يف فصيًحا وكان واألدب، والبالغة واللغة واألصول الفقه
الشام فتح يف صحبه وقد أحيانًا، وقسوته حدته من يلطف تيمور، عند جاه له والرتكية،

العويصة. باألسئلة وإحراجهم علمائه مناقشة أمامه وتوىل
فانتخبوا وقضاتها، علماءها دعا قلعتها، عىل واستوىل «حلب» فتح ملا أنه ذلك من
تركي أصل من كان املشهورين، العلماء أحد حنة الشِّ ابن وهو عنهم يجيب من بينهم من
مرص يف السياسية بالحركات واشتغل املعروف، التاريخ كتابه وله بحلب، القضاء وتوىل

والشام.
يقول: سلطاننا الجبار: عبد فقال والعلماء، الجبار وعبد تيمور وفيه املجلس انعقد
وقال الجميع، فوجم قتيلكم؟ أم قتيلنا الشهيد؟ فمن منكم، وقتل منا، قتل باألمس إنه

التعنت. من عنه بلغنا ما وهللا هذا أنفسهم: يف العلماء
قتيلنا يقول أو ربه، ويغضب نفسه فيكذب قتيلكم أيقول ا، حقٍّ الشحنة ابن وأحرج

رأسه؟ عىل تيمور فسيف
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عنه. وأجاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عنه سئل سؤال هذا فقال: ملهًما، داهية كان ولكنه
من أيسخر وقال: تيمور وغضب الخبل، أدركه الشيخ أن وظنوا الحارضون فبهت
يا وقال: هللا رسول إىل أعرابي جاء قال: أجاب؟! وكيف هللا، رسول سئل كيف كالمي،
سبيل يف فأينا مكانُه، ِلرُيَى ويقاتل شجاعة، ويقاتل َحِميًَّة، يقاتل الرجل إن هللا، رسول

الشهيد». فهو العليا هي هللا كلمة لتكون قاتل «من هللا: رسول فقال هللا؟
العلماء. يؤانس وأخذ بديهته، ولطف الشيخ بدهاء وأعجب الجواب، لهذا تيمور فرس
ابن للشيخ توكيلهم نقضوا بلطفه شعروا فلما أخرى، أسئلة يسألهم أخذ ثم

خربته. وال مهارته يف يكونوا ولم لإلجابة، يتسابقون وأخذوا الشحنة،
الشام أهل من يكره وكان وعمَر، بكر أبي عىل عليٍّا يفضل شيعيٍّا تيمور كان
ابن الشيخ يدريه إنما ذلك، يدرون ال العلماء ولكن عليٍّا، وقتالهم ملعاوية نرصتهم

املؤرخ. الداهية الشحنة
ابن يجيب أن فقبل ويزيد؟ ومعاوية عيل يف تقول ما الشحنة: ابَن تيموُر سأل
فغضب صواب، عىل والكل مجتهدون، الكل فقال: الدين علم القايض أجاب الشحنة
وهم دمشق، ألهل وتابعون حلبيون أنتم وقال: حلب أهل وسب شديًدا، غضبًا تيمور

يزيد. وأعانوا الحسني قتلوا يزيديون،
وجوم. وكان حرية، وكانت ربكة، فكانت

وجده بيشء أجاب الدين علم الشيخ إن فقال: أيًضا، املوقف أنقذ الشحنة ابن ولكن
برشه. إليه وعاد تيمور عن فّرسي معناه، يعرف ال كتاب يف

حلب. يف موقفه علمائها من ووقف وفتحها، دمشق إىل تيمور ذلك بعد وانتقل
وذهب خلدون، ابن اآلخر املؤرخ الداهية رأسهم وعىل العلماء من جماعة إليه فذهب
ورضوا عنهم، الكالم يف أيًضا العلماء أنابه وقد الرقيق، األنيق وزيه املغربي، بلباسه إليه
ثم البالد، هذه أهل من ليس أنه وزيه شكله من تيمور فعرف عليهم، أو لهم بأقواله
من ومنهم أكل، من فمنهم تالًال، اللحم عليه كوم سماًطا ومد الطعام، إىل تيمور دعاهم
وقعت فإذا إليه، النظر يسرتق خلدون وابن فيهم، ويتفرس يلحظهم تيمور وجعل جبن،
خلدون ابن فقال الكالم، فرصة جاءت ثم رمق، عنه وىل وإذا أطرق، تيمور عني عىل عينه
وخالطت ومغاربها، األرض مشارق وشهدت امللوك، رأيت قال: املاكر، الحاذق اللبق كالم
وطعام الحقيقة، عىل امللك رأيت حتى أحياني بأن عيل منَّ هللا ولكن وأمراءها، ملوكها
فرس والرشف، وللفخر لذلك يؤكل األمري موالنا فطعام التلف، لدفع يؤكل كان إن امللوك

وأخبارها. البالد أحوال من يعرف عما وسأله بذلك، تيمور
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هي إذ ومعاوية، عيل مسألة ثانية فأثار تيمور، يدي بني دمشق علماء يوًما واجتمع
إن وقال: الحسني، ومقتل يزيد وذكر الشام، بأهل للتنكيل بها يتذرع التي املسائل أنسب
غري كانوا وإن كفار، فهم مستحليها كانوا فإن الشام، أهل بمظاهرة كانت األعمال هذه
املعروف عمر بن محمد العلماء أحد ثائرته من هدأ وقد أرشار، عصاة فهم مستحليها
تلك حرض ممن األعىل جدي وكان وعثمان، بعمر يتصل نسبي إن فقال: الطيب، بأبي
الطيب، أبا سموه ولذلك ودفنه، وغسله ونظفه الحسني رأس إىل توصل وقد الوقائع،
فال منها، سيوفنا هللا طهر ودماء عنا، هللا أزاحها وفتن خلت، قد أمة األمري أيها وتلك

دفن. ما ونبش املايض إعادة يف خري
حاالته. من الرضا حالة وصادف عالته، عىل الكالم هذا أرضاه وقد

من سؤاًال تيمور فيه أثار هذا، مثل مجلس الباب هذا يف حدث ما ألطف لعل ولكن
النسب؟ درجة أم العلم درجة أعىل، أيهما وهو: املحرجة، أسئلته

ال بعلمهم يعتزون والعلماء بعلمه، ال بنسبه يعتز تيمور أن فيه اإلحراج وموضع
النسب. رشف فوق العلم رشف أن ويقررون بأنسابهم،

أن بني تردد أحدهم ولكن الجواب، عن وأحجموا فوجموا السؤال هذا العلماء سمع
والعصبية الدينية الحمية أخذته حتى قليًال إال يلبث ولم برأيه، يجهر أو سكوتهم يسكت
حتى الواسع، بالعلم اشتهر الحنبيل، النابليس الدين شمس هو العالم هذا كان للحق،

األنفس. تشتهيه ما العلم من لديه ألن بالجنة؛ لقب
ويداري يواري أن وال خلدون، وابن الشحنة كابن لبًقا يكون أن نفسه تطاوعه لم
أن وأراد الصدق، كل صادًقا الرصاحِة كلَّ رصيًحا يكون أن أراد ولكنه غريه، فعل كما
يكتِف ولم النسب» من أعىل «العلم وقال: تيمور وجه يف رصخ عارية، كلها الحقيقة يقول
الصحابة أن ذلك عىل الدليل فقال: تيمور، يكره مما الصميم يف بأدلة استدل بل بذلك،

أرشف. عيل نسب كان وإن أعلم، بكر أبا ألن عيل، عىل بكر أبي تقديم عىل أجمعت
يتم أن عىل وصمم يجمجم ولم يرتاجع فلم فعل، ما نتيجة أدرك حتى هذا أتم وما

ا. حقٍّ ظريف بفصل فأتمها الرواية فصول
وسأل: تيمور، ودهش فدهشوا إزاره، ويخلع أزراره يفك فرأوه الحارضون نظر
وأختم للسعادة، أستعد فأنا بنتيجته، أعلم وأنا قلت ما قلت إني فقال: تصنع؟ ماذا

بالشهادة. حياتي
وبأي يأمر بماذا ينظرون تيمور، بلسان أعينهم وُشدت رهيبة، رهبة الجميع وعال
للكلمة األرض بالناس ويخسف بالظنة، يقتل أنه يعلمون وهم يشري، القتل من نوع
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يف الحد وتجاوز اإلساءة يف الغاية بلغ وقد بهذا فكيف التأويل، يحتمل وللقول الخفيفة،
«ال عليه: يزد ولم القول هذا تيمور لسان عىل أجرى القلوب مقلب هللا ولكن الرصاحة؟

اليوم». بعد هذا عيلَّ يدخلن
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املزاج حاد فبعضهم األفراد، كاختالف كبريًا اختالًفا العواطف ضبط يف األمم تختلف
فهي األمم، يف الشأن وكذلك االنفعال، بطيء املزاج هادئ وبعضهم االنفعال، رسيع
حزنها ودرجة الحوادث، أمام انفعاالتها ومقدار وبرودتها عواطفها حدة يف تختلف

ذلك. غري إىل وطمأنينتها وخوفها ورسورها
حدة األمم أكثر من وجدناها األوربية األمم من بغريها املرصية األمة قارنا إذا ولعلنا

شتى. مظاهر يف يظهر وذلك انفعال، وشدة عواطف
شديدة فانفعاالت مات إذا فامليت وحزنها، فرحها مظاهر يف تبالغ أنها ذلك من
وكذلك ذلك، إىل وما املآتم إقامة يف ومغاالة ورصاخ، عويل من قوية مظاهر يتبعها ا جدٍّ
ذلك. إىل وما الحفالت يف ومبالغة عنيفان وزمر وطبل زائطة مظاهر األفراح، يف الشأن
الهدوء فنجد األخرى، األمم بعض يف املظاهر هذه مثل وبني ذلك بني نقارن
كان فقد القبيل، هذا من مثًال وأسوق مظاهرها، يف واالقتصاد العواطف يف واالقتصاد
يف بالده إىل عاد عمره، من واألربعني الثامنة يف أجنبي أستاذ املرصية الجامعة يف لدينا
الصخور يف ويتخبط ينحدر زال وما قدمه فزلت جبًال فتسلق يرتوض فخرج الصيف
يزورها كان أباها أن وصادف زوجته إىل وصل الخرب أن بلغني — الحياة فارق حتى
انفردت البكاء إىل احتاجت وإذا عواطفها وكتمت عنه الخرب فكتمت عندها، ليلة ويقيض
يعكر لم هادئًا ليلته أبوها أمىض حتى تجلدت، أبيها أمام ظهرت فإذا وبكت، حجرتها يف

هدوء. يف عليها العزيز زوجها وفاة هي أعلنت ثم الصباح، يف رحل ثم يشء صفوه
من الشديد والفزع الصغرية، األمور من الخوف العواطف حدة مظاهر ومن
حد أقىص إىل والوصول النابية، للكلمة الشديد والغضب تافهة، تكون قد التي الحوادث
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أمثال من كثري إىل عنها، الطرف غض ملرورها يكفي التي اليومية، للحوادث االنفعال يف
ذلك.

وزائطة ا جدٍّ عالية كانت إذا إال تعجبنا ال فاملوسيقى الفنون، عندنا مظاهرها ومن
والحزن الرسور يف املعتدلة الهادئة أما الحزن، يف ا جدٍّ وباكية ا جدٍّ ومائعة الرسور، يف ا جدٍّ

فال.
ممعنة ومجازات واستعارات ا جدٍّ قوية مبالغات من بد ال األدب، يف الشأن وكذلك
حتى الهزال يصيبه أن بد وال يذوب، أن بد فال يحب كان فإذا تعجب، حتى الخيال يف
ينفطر، أن بد ال وقلبه دًما، يبكي أن بد وال أنهاًرا، دموعه تسيل أن بد وال يرى، يكاد ال
بد فال فرح وإذا فال، اعتدال يف وأدب اعتدال يف حب فأما وهكذا، تتصدع، أن بد ال وكبده
وهكذا. لتبسمه، األزهار وتبتسم لرتنحه، األغصان وترتنح لضحكه، الشمس تضحك أن
مكشوفة ظاهرة كانت إذا إال تعجبه ال فهي والنوادر، النكت يف أيًضا ذلك ويظهر
الذعة تكون أن بد فال ناقدة نكتة كانت وإذا الخفيف، التبسم ال العايل الضحك تستخرج
وهذا فال، تضحك وال ترس أو تجرح وال تمس مستورة خفية نكتة فأما مميتة، تكون وأن
أضحكت إن عنيًفا، هزٍّا العواطف تهز التي هي الجيدة فالرواية التمثيل، يف الشأن هو
كثرة من منديله يبل أن بد فال أحزنت وإن ضحكه، كثرة من قلبه يمسك أن بد فال
كما املمثل يتكلم أن فأما قوي، وانفعال كثري رصاخ فيه يكون أن بد ال واإلخراج دموعه،
فكل ذلك، ونحو وإشاراته حركاته يف يقتصد أن وأما العادية، مجالسهم يف الناس يتكلم

نابغة. ومخرًجا قديًرا ممثًال يكون أن عن يخرجه هذا
تكون أن بد ال املأكوالت حتى حدة، فيه ما إال يعجبه ال العاطفة مع لتمشيه فالذوق
ال واملشمومات صارخة، أو زاهية تكون أن بد ال وامللبوسات زاعقة، أو حريفة أو دسمة

الذوق. يستسيغها ال وإال قوية نفاذة رائحة ذات تكون أن بد
فجانب واضحة، مظاهر األمة يف تتخذ االنفعال يف واملبالغة العواطف، يف الحدة هذه
أو قتل عن أخباًرا الجرائد يف نرى يوم فكل العواطف، حدة سببه الجرائم من كبري
فقتل النتائح، هذه إىل وصلت كيف الهادئ العقل يعجب تافهة ألسباب جراح أو كرس
فاضًحا، سبٍّا السامع اعتربها صدرت لكلمة املوت إىل أفىض ورضب للري، ماء عىل لنزاع
ولكن هادئًا، ويبدأ بينهم الجدل يثور املثقفة الطبقة يف حتى يوم، كل نطالعه مما وهكذا
حجة عىل األمر يقترص وال سباب، إىل فتنقلب الجدال نغمة وتعلو املزاج يحتد ما رسعان
وتنىس الذع، نقد أمام الذع ونقد سباب أمام سباب إىل يتعداه بل برهان، أمام برهان وال
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البيت ويف الشارع، يف العام املظهر هو هذا النفسية، الحزازات وتبقى األصلية املسائل
اشتباك أقل ينتظر البنزين من مستودًعا يحمل الناس كل كأن الصحف، ويف املحاكم ويف

احتكاك. أو
كل يف تظهر االنفعال يف والحرارة العواطف، يف الحدة هذه أن له يؤسف ومما
وتكون أخرى أشياء أمام تربد أنها مع ينبغي، مما أكثر فيها وتكون ذكرنا التي األشياء
وال املعاني جمال وال الطبيعة جمال أمام االنفعال يف حرارة نرى فال ينبغي، مما أقل
وهذا االجتماعية، الحرية وال الفردية الحرية عىل شديدة غرية نرى وال النظام، حسن
العدالة، فيه أوذيت ملنظر يغضب ال إحساسه جرحت لكلمة شديًدا غضبًا يغضب الذي
قومه سمعة عىل للتعدي ينفعل ال ماله من يشء عىل شديًدا انفعاًال ينفعل الذي وهذا
لجمال قلبه يتحرك ال يحب فيمن عشًقا ويفنى حبٍّا يذوب الذي وهذا قومه، حرية أو
للنواحي إال العنيف االنفعال هذا تنفعل ال أعصابه فأوتار سام، مبدأ جمال أو طبيعة
هذا سبيل يف القبح ذاك الحتمل وذاك لهذا انفعلت أنها ولو املادية، واألشياء الشخصية

الجمال.
وتفقدها الحياة، يف كثريًة متاعَب لها تسبب األمة يف االنفعال وشدة العواطف حدة
ابن أو البنه أب من صغرية فكلمة واألبناء، اآلباء غضب من جحيم فالبيت سعادتها،
طويًال، زمنًا جحيًما وتجعله البيت يف النار تشعل ألمها بنت من أو لبنتها أم من أو ألبيه
مصلحة يف العاملني بني والعالقات األمور، لتوافه للخطر عرضة األصدقاء بني والعالقات
غالبًا، حاد عداء عالقة األحزاب بني والعالقات حادث، وألقل للفساد معرضة جمعية أو
بينهم، عالقة ال الذين بني حتى وهكذا، الحاد، النزاع أثر من بالقضايا مكدسة واملحاكم
بسبب كثرية أحداث من مجتمعهم يخلو ال القطار، ويف الرتام ويف السينما يف كالناس
بسالم، الحوادث ملرت األحوال من كثري يف العواطف ضبط تعودنا ولو الرسيع، االنفعال

لالنضباط؟ قابلة االنفعاالت هذه وهل لإلصالح، قابل العيب هذا هل ولكن
وأنها املعدة، وإفراز القلب كنبض اضطرارية نفسية حركات أنها قوم يرى قد
حركات وأنها الرأي، هذا أرى لست ولكني اإلقليم، وطبيعة الجو لحرارة طبيعية نتيجة
يف جميًعا نعيش أننا بدليل عليها، والتغلب وتهذيبها إصالحها يمكن إرادية نفسية
عواطفه يضبط من فينا ذلك ومع الحرارة، من واحدة لدرجة خاضعة واحدة بيئة
لها الخضوع عن يشذ لم وحدها الطبيعة لفعل خاضًعا األمر كان ولو انفعاالته، ويحكم
أضبط — جملتهم يف — واملثقفون يتخلف» ال بالطبع «ما الفالسفة: يقول وكما أحد،

جملتهم. يف املثقفني غري من لعواطفهم
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أن وجدنا اإلنسان من نوع أرقى إىل الحيوان من الرقي سلم إىل نظرنا لو ونحن
فإذا البدائي، اإلنسان يف الشأن وكذلك فقط، الوقتية وانفعاالته غرائزه ه تسريِّ الحيوان
محكوًما ونراه والعقل، الفكر وهو ترصفاته تسيري يف يظهر جديًدا عامًال وجدنا ارتقى
الفاصلة الحدود ووجدنا ترصفه، يف أظهر الفكر كان اإلنسان رقى وكلما مًعا، بهما
تحمسه وعقله الحكمة، وتهدئها الفكرة تلطفها فعواطفه تتكرس، والفكر العواطف بني
عالقة وفكره عواطفه بني العالقة ووجدنا واالنفعاالت، الشعور حرارته ويزيد العاطفة
غريه وبني بينه تفاهم هناك يكن لم فقط وانفعاالته بعواطفه عاش إن ألنه ذلك متينة،
أو اليشء هذا أحب إني قال: فمن العقل، هو التفاهم أساس ألن شعوره؛ مثل شعر من إال
الخضوع وألن بخطئه، وإقناعه مناقشته إىل سبيل هناك يكن لم ذلك عىل يزد ولم أكرهه،
الذي الحب يف نشاهد كما الرسيع، الرتاجع ثم الرسيع لالندفاع عرضة وحدها للعواطف
يعقبه ما كثريًا مؤقت انفعال فهو العواقب، يف النظر عىل وال التفكري، عىل يؤسس لم
ولو والتأمل، العلم بعد واالندفاع التفكري، بعد العواطف ذلك من العكس وعىل أليم، فشل
دائًما، الفشل عاقبتهم لوجدت فقط عواطفهم وراء يسريون الذين الناس أكثر تتبعت
يف السري يستطع لم الغريزة لداعي ويندفع نظرة، ألول ويحب سبب ألقل يغضب فمن
العواطف. تحمسها وأفكار الفكر، يحكمها عواطف من للنجاح بد وال طويًال، الحياة

عند االنفعال يف واالعتدال الغضب، دواعي عند الغيظ كظم العواطف ضبط يتطلب
الهوى، نزوات عند والتفكري الحكم، إصدار عند والتفكري والتؤدة والحزن، الرسور بواعث

االنفعال. أنواع من ذلك نحو وال الغضب، وال والحزن الرسور يف إفراط فال
األمة يف العواطف حدة تكون فقد األفراد، يف فضيلة هو كما األمم يف فضيلة وهو
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أزمات لألمة تعرض ما فكثريًا شقائها، يف سببًا
ووزن ترصفاتها، يف والحكمة انفعاالتها، وتلطيف عواطفها، بضبط تجتازها أن فيمكنها

تفكري. غري من لعواطفها انقادت إذا للخطر نفسها تعرض أنها حني عىل عواقبها،
ثم فيكظم يغضب املرء يزال فال والتعود، باملران يُكتسب الفرد يف العواطف ضبط
وحزنه رسوره يف يندفع فال نفسه يقاوم يزال وال حليًما، يكون حتى فيكظم يغضب
العقل، وضيق النظر قرص نتيجة العواطف حدة تكون ما وكثريًا حكيًما، يكون حتى

نفسه. يضبط كيف علم ونتائجها األشياء ودرس الحياة وجرب أفقه وسع هو فإذا
الناس احتقر فإذا العام، الرأي يد يف — أوًال — فهو األمة، يف الخلق هذا تربية أما
األمة عود تصلب لجزعه، والحزين الستهتاره، واملرح لخوفه، والجبان لغضبه، الغضوب

انفعاالتها. يف واعتدلت عواطفها وانضبطت
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قادتهم من عليا مثل إىل تكونها طور يف تحتاج فاألمة قادتها، يد يف — ثانيًا — وهو
غضبوا، إذا ألسنتهم وحفظوا اختلفوا، إذا عواطفهم ضبطوا قد رأتهم فإذا بها، يقتدون
عىل ويسري حذوهم يحتذي للشعب دروًسا هذه كل كانت أُزموا، إذا بشهواتهم وضحوا
فالغناء العواطف، يف امليوعة هذه عن يتخلوا أن يجب األمة يف الفنون قادة ثم منهجهم،
يبعث مما يكون أن بد ال واألدب الغرام، يف وهياًما العشق يف ذوبانًا كله يكون أال يجب
العاطفة يف معتدًال يكون أن يجب والتمثيل العاطفة، يف الصحة ويسبب النفس، يف القوة
بعثت وال الدموع، أسالت ما الروايات أحسن ليست أن الناس ويعلم اإلخراج، يف طبيعيٍّا
التبسم عىل وبعث مريضة، ال صحيحة عاطفة أثار ما أحسنها إنما العالية، القهقهة عىل

الهادئ. الحزن أو اللطيف
عواطفه، وتصح مزاجه، فيعتدل الشعب منها يتعلم دروًسا تصبح كلها هذه

ترصفه. ويحسن
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بني الواقع الضيق واديها يف مرص قيمة أن — املدارس يف علمونا كما — أعتقد كنت
خري، من مرص يف ما كل فيه النيل، نفحات من نفحة املزروع الوادي هذا وأن جبلني،
عدا «ما أن يلقنوننا وكانوا ذلك، غري يشء وال زراعتها يف غناها فحسب، زراعية بالد وأنها
بعض «وفيها قالوا: شيئًا زادوا فإذا والسكان»، النبات قليلة وصحاري براري الوادي

والجري». وامللح والشب والنطرون كالرخام املعادن
منزرع، طويل مرصخط أن عىل ذلك من فخرجنا التلمذة، أيام يعلموننا كانوا هكذا
والغزالن األرانب من كثري «فيها جرداء صحراء وحوله وإنتاجها، ثروتها كل فيه أودع
من فيها ليس الصحراء هذه أن نفوسنا يف ذلك من ووقع املتوحشة»، الحيوانات وبعض
إغارة من مائها وقلة وفقرها بجدبها وتحمينا وزمهريرها، بسمومها تلفحنا أنها إال خري
إليها فيخرج الصيف، يف قمرها ويجود الشتاء، يف شمسها تجود وأحيانًا علينا، عدونا
وشعرهم. غزلهم يف يستلهمونها والشعراء والغزليون ونسيمها، بدفئها يستمتعون الهواة
كنوز الصحراء أن معها أيقنت متعاقبة، ورحالت خاطفة قراءات يل أتيحت حتى
أن كفيلة وأنها ونتاجه، والخصب ومزارعه، النيل عن شأنًا تقل ال ضخمة، وثروة متفرقة
وصناعيٍّا زراعيٍّا بلًدا فتكون زراعي، بلد إىل النيل حولها كما صناعي بلد إىل مرص تحول
وعن أيمانهم عن املال ويتدفق الصناعي، وبالنتاج الزراعي بالخصب أهلها وينعم مًعا،
العلم، اسمه يشء إال ذلك إىل للوصول ينقصهم وليس ناعمون، أغنياء هم فإذا شمائلهم

الُخلق. اسمه ويشء
لم ما قيمتها من وعلموا ندركها، أن قبل األجانب بالدنا يف الثروة هذه أدرك
واختربوا وامتحنوا ودرسوا الوديان، وهبطوا الجبال، وتسلقوا الصحراء، فجابوا نعلم،
لم وما الرشكات، وألفوا لالستغالل، الخطط ووضعوا الخرائط، ورسموا واكتشفوا،
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ثمرته وتنضج زمنه يجيء حتى نفوسهم يف دفينًا ا رسٍّ كتموه الستغالله الظروف تواتهم
وال الجوع، من ويتلوى الفقر أكثرهم يتجرع غافلون، الهون البلد وأبناء قطفه، ويحني
مقروءًا كتابًا يراها واألجنبي متجمًدا، صخًرا أو متجمًعا ترابًا إال الصحراء يف يرون

مفتوًحا. وكنًزا
تستخرج هذه أجناسها: اختالف عىل الرشكات تَر بالصحراء — شئت إن — طف
الصحراء تضمه كثري من قليل إال ذلك كل وما لها، حرص ال معادَن تستخرج وهذه زيوتًا،

والخلق. العلم وهي الكنوز»، «عزائم أوتي ملن به تبوح مكتوًما، ا رسٍّ جوانحها بني
واسعة معرفة والتعدين املعادن معرفة يف تتخصص طائفة به فأغنى العلم أما
وطبائع األرض بطبائع معرفة من الغرب، علماء إليه وصل ما إىل فيها تصل عميقة

ذلك. إىل وما استغاللها، وكيفية استخراجها وكيفية معادنها وطبائع طبقاتها
قوية ورغبة األمة، مصالح عىل شديًدا حرًصا به أعني إذ أعرس، فمطلبه الخلق وأما
األموال، وأرباب املختصة الجهات بني وثيًقا وتعاونًا التنفيذ، يف جبارة وإرادة العمل، يف
ذلك. إىل وما الفشل، احتمال أمام التجارب يف والشجاعة العام، للصالح الحزبية وإهدار
عىل أضاع وما كوارَث من تأجيلها جرَّ وما أسوان خزان كهربة مأساة تبلغك ألم
تخلخل أضاعها لقد الحرب؟ هذه أيام وبخاصة منها، تجنيها كانت فوائَد من البالد

العمل. دون الجدل يف القوية والرغبة الحزبية، ودسائس اإليمان، وضعف اإلرادة،

وكل األرايضوزراعتها، ملكية طريق من أموالهم استثمار يف يرغبون مرص يف الناس كل
األوىل، القرون من موروث خلق واستغاللها، «البور» األرايض باستصالح معقود األمل
غري موارد لهم يكن لم لو طبيعيٍّا ذلك وكان عنه، يتزحزحوا ولم به وتمسكوا عنده وقفوا
يف املرصيني قدماء مناهج إال له بمنهج يؤمنوا لم الزراعي االستغالل هذا وحتى األرض،
الوسائل يف تفنن الحديث العرص يف العلم أن وفاتهم وترصيفها، وآالتها زراعتهم نوع
أن يمكن لها عد ال كنوًزا مرص يف اكتشف قد العلم أن فاتهم كما فيها، وأبدع الزراعية
تربح فيها تودع يوم األموال رءوس وأن الزراعية، األرايض به تستغل مما بخري تستغل
وإقدام أرجح وخلق أوىف علم إىل تحتاج أنها عيبها ولكن والغالل، القطن يربح ال ما

أوثق. وتعاون أنفذ وإرادة أقوى

من بل فحسب، املادية ناحيتها من بالخري األمة عىل يعود الصناعي االستغالل وليس
الزراعية األمم من — عادة — أرقى الصناعية فاألمة أيًضا، واالجتماعية الخلقية ناحيتها
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طبقتنا إىل أضفنا فإذا القومية، وواجباتها االجتماعية لحقوقها وإدراكها وخلقها عقلها يف
وأصلح نشاًطا أشد جديدة أخرى طبقة ذلك من لنا كان صناعية، أخرى طبقة الزراعية

متجانًسا. ومزيًجا منسجًما، مزاًجا الزراعية الطبقة مع تكون إدراًكا، وأرقى حياة

يف األصدقاء من صفوة مع الصحراء يف رحلة املوضوع هذا فيه الكتابة إىل دعاني
بالواحة وعهدي فالداخلة، الخارجة الواحات إىل أسيوط من فاخرتقناها العيد، هذا عطلة
أكواخها؛ وزرت بالدها، وُجبُْت قاضيًا، عينت ما أول فيها عينت فقد قديم، الخارجة
عرشين من أكثر بعد املرة هذه زرتها فلما خصومها، بني وقضيت أهلها، وعارشت
كنت هنا وقلت: القديمة، دورها عىل ووقفت الشباب، إىل حنيني إليها حننت عاًما،
الزمن، عليهم وعدا املنية، اخرتمتهم قد عرفت من أكثر ورأيت أقيض، كنت وهنا أسكن،
من تحولت فقد الناظرين، تعجب وأصبحت حسنت، قد الخارجية مظاهرها ورأيت
ومدخلها اتسعت، قد فشوارعها محافظ، يسكنها محافظة إىل إدارة معاون يديره مركز
بائس فالشعب هذا ومع للحكومة، اسرتاحات وهذه للموظفني، ناد وهذا باألشجار، نسق
واألرض تركتها، كما النخيل وموارده تركته، كما مريض تركته، كما فقري تركته، كما

خلفتها. كما الهزيلة والحيوانات بها، كعهدي القليلة الخفيفة
يهتدى وافرة وكنوًزا يكتشف، جديًدا منجًما فوجدنا الداخلة، الواحات إىل ورحلنا

إليها.
مدت فإذا عليها، يعثر األرض من قريب بعد عىل مياه القدم منذ هناك وكانت
أرضهم به ويزرعون منه، يستقون األرض وجه عىل يسيح ماؤها خرج إليها األنابيب
يؤثر العيون محدود، واملاء عني، وتفتح عني وتطمر املياه، تقل ثم الضعيفة، القليلة

بالسفىل. منها العليا تتأثر بعض، يف بعضها
أسفل، طبقة واخرتاق أبعد، عمق إىل باألنابيب النزول تجربة أرادوا قريب عهد فمن
يف األرض سطح عىل املياه تدفقت حتى قدم ثمانمائة إىل ووصلوا أنابيبهم دقوا إن فما
آالت غري من اليوم يف طن ألف عرش خمسة تقذف الواحدة بالعني وإذا عجيبة، غزارة
أربع عيون فتخرج مواضع أربعة يف نفسها التجربة تجرب ثم عناء، أي غري ومن رافعة،
هذه تدخر األرض أعماق يف فسيحة مساحات هناك أن عىل البحث ويدل وصفنا، كالتي

كان؟ فماذا عجيبة، وغزارة عظيمة وفرة يف املياه
وما تحويه؟ ال وما مواد من تحتويه وما عنارصها، ملعرفة املياه هذه حللت هل
تفيد ما وعرف املياه اختربت هل يناسبها؟ ال والذي يناسبها الذي الزرع نوع هو
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هل الدافقة؟ املياه بهذه لالنتفاع منظمة خطة رسمت هل تفيد؟ ال وما األمراض من
فاألوىل املياه؟ هذه استغالل يف الصحة ووزارة األشغال ووزارة الزراعة وزارة تعاونت
املياه كمية وتستخرج الري، تنظم والثانية لها، يصلح وما بطرقها وتشري الزراعة، تنظم
أرضار؟ من ركودها من ينجم ما وتمنع الصحية، الوجهة من بها تنتفع والثالثة املطلوبة،
حولها املستنقعات رأيت وقد املريخ، يف نبعت قد العيون وكأن كله، ذلك من يشء ال
استقبالها، سوء عليها عز العيون وكأن وغزارتها، تتناسب ال العاملة واأليدي تتكون،
هناك األمر أويل بعض وسمعت وخزي، خجل يف أعماقها إىل لتعود الرمال إىل فترسبت

الخامل. ويجّد النائم، يستيقظ أن إىل بسدها يشريون
جنانًا حولها ما لحولت يقظة، أمة يف العيون هذه مثل نبعت لو اللهم! رحماك
النعيم، وأجرت البؤس وألزالت وأبٍّا، وفاكهة ُغلبًا، وحدائق مزهرة، وبساتني نارضة،
يف تقام واملشاتي حولها، تبنى املستشفيات ولرأيت البطالة، والتهمت العطالة، وألفنت
العقل عز أسفاه؟ وا ولكن كبريًا، وملًكا نعيًما ثَمَّ ولرأيت إليها؟ تمد واملواصالت نواحيها،
كيف يعرف من أهلها غري من إليها يأتي حتى فلننتظر النافذة، الهمة وضعفت املدبر،

يستغلها.
يد يف كنوًزا هذه أليست األمور! ترصيف بيدهم ممن هلل ويا البائس! للشعب هلل ويا

مساكني!
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واملستبد والشام، مرص عرش عىل الجالس قالون، بن محمد النارص السلطان عهد العهد
الدول وده فتخطب ومؤامراته، بجيشه والقوي واألمراء، الوالة قلوب منه ترتجف الذي
العمال عن التقارير يوم كل إليه فرتفع كلها، األمور زمام عىل بيده والقابض املجاورة،

يشء. منها يفوته فال والخرج، والدخل والتدابري، والحركات والوالة،
إليه محتاج ألنه السلطان؛ هذا معبود املال أصبح وقد هجرية ٧٣١ سنة والسنة
وجواريه الكثريات، وزوجاته وأتباعه، وجواسيسه وترفه، وبذخه وعظمته، أبهته يف
يحصل لم فإن وخرياته، ورشوره وعماراته، الضخمة ونفقاته الكثرية، وبيوته العديدات،
ومخبأ ثروتهم ومقدار رجاله أحوال وليتعرف حراًما، عليه فليحصل حالًال املال عىل
واستحواذ مصادرتهم يستبيح حتى وبالباطل بالحق العثرات لهم وليتلمس كنوزهم،

ثرواتهم. عىل يده ووضع أمالكهم،
بهم، النارص السلطان يفعله ما بالشعب يفعلون ملوكهم دين عىل األمراء وهؤالء
يصادر ثم أيديهم، إىل يصل ما ويجمعون البؤساء، من ويرسقون الفقراء، من فيغتنون

وفاًقا. جزاءً عليه، االستيالء يف وتحيلوا جمعه، يف تعبوا ما السلطان
اب الحسَّ فيتعب يموت، ثم سنة، عرشة إحدى السلطنة نيابة يتوىل ر» «َسالَّ هذا
الهر، وعني واملاس الياقوت بفصوص مملوءة مصفحة صناديق هذه تركته، إحصاء يف
وهذه درهم، ألف وأربعمائة دينار ألف مائتا فيها األول اليوم يف تظهر صناديق وهذه
واألبقار واألغنام والجواري والعبيد واملراكب والجمال الخيول وهذه لها، حرص ال ضياع
أتى أين من جديدة، كنوز فيها جديدة مخابئ له تظهر يوم وكل عد، يحصيه ال مما

الظلم. من الشعب، من كله؟ بهذا
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ويجيعه ويسجنه عليه ويقبض لعابه، لها فيجري بثروته فيسمع السلطان ويأتي
وهذه الرواية، وتنتهي ثروته، عىل السلطان فيستويل جائًعا يموت ثم نعاله، يأكل حتى

إقليم. كل يف تمثل ورواية يوم، كل تتكرر صور
ويحلم السياسة، بها وتتكيف األعمال، عنها تصدر سحرية كلمة — املال — املال

وسلطان. وأمري وال كل بها
خطته فيضع املسكني، الفقري الشامي»، النرصاني «يوسف يظهر الجو هذا يف
ويخفيه، يظهره املال، بشبح هو فليستعبدهم املال يعبدون الناس إن هدوء، يف املحكمة
فالعب لبهم يخلب الذهب ملعان إن بهم، املال لعب بعقولهم ويلعب ويؤيسهم، ويطمعهم

بأملهم. فالعب وحكمتهم منطقهم يفسد الغنى يف أملهم وإن بلمعانه،
إليك يطمئنون وال أمرك يف فريتابون وبينهم، بينك حائًال نرصانيتك تقف قد ولكن
وبالصالح باإلسالم وتظاهر بالذهب، لعبك بدينك فالعب دينهم، أهل إىل اطمئنانهم

الوسيلة. تربر فالغاية وبالتقوى،
إىل وصل حتى يصيدها، فريسة عن باحثًا أمرائها، يف متفرًسا الشام بالد يف َل تنقَّ

الغنيمة. فوجده «بهادر» األمري يومئذ وأمريها «صفد»
ألمأل إليك جئت وقد جبينك، عىل مكتوبًا والغنى طلعتك، يف السعد أرى إني قال:
واحدة الِفِلزَّات إن وجدته، حتى اإلكسري طلب يف عمري أنفقت وقد وفضة، ذهبًا خزائنك
تحت شيئني وكل أعراضها، يف وإنما ماهيتها يف ليس بينها الذي واالختالف نوعها، يف
والفضة فالذهب اآلخر، إىل منهما واحد كل انتقال يمكن فإنه بعرض اختلفا واحد نوع
ونقصنا رصاًصا أو حديًدا أخذنا فلو العرض، مختلفة النوع متحدة والرصاص والحديد
إىل وصلت وقد محالة، ال الذهب ذلك من تكون عنارصه بعض وزدنا عنارصه بعض
خاصة بطريقة النحاس أو الرصاص أطبخ فإني عناء، بعد ذلك يفعل الذي اإلكسري
به يمتاز الذي اإلكسري هذا من إليه أضيف ثم الطويلة، والتجارب العلم إليها أرشدني
مثله يوجد بالطبيعة يوجد وما ذهب، الذائب فإذا الرصاص، أو النحاس عن الذهب
ما هو وهذا ومزجها، بحرارتها األخرى العنارص من الذهب تخرج فالطبيعة بالصناعة،

بصناعتي: أعمل

س��اس��ان ب��ن ك��س��رى وال ال��م��ن��ذران ال م��ل��ٌك ي��ؤتَ��ه ل��م ب��م��ا ظ��ف��رُت وق��د
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غ��م��دان رأس ف��ي ي��زن ذي اب��ن وال ص��اح��ب��ه ال��ن��ع��م��ان وال ه��ن��د اب��ن وال

أردت، ما املال من تقتني العظماء، وأعظم األغنياء أغنى بهذا هللا شاء إن وستكون
شئت. وكيف شئت بما األنام عىل وتسود

من بقليل «بهارد» له فأتى بالتجربة، فاقتنع باملنطق تقتنع لم فإن كله هذا ومع
وطبخ، أشعل ثم وطبخ النار فأشعل تجاربه، عليها يجري غرفة له وأفرد الرصاص،

ذهب. املزيج فإذا وأضافه، إكسري فيه ا ُحقٍّ وأخرج
الكيمياوي ليوسف وجمع األحالم، يف وسبح األماني وتمنى «بهادر» األمري جنون جن
املعادن هذه إحالة عىل منها لينفق األموال من كثريًا وأعطاه والرصاص، النحاس من كثريًا
صاحبه غافل وأخريًا التجارب، بخطأ ومرة اإلكسري بفساد مرة تعلل ولكنه خالًصا، ذهبًا
ساء ولكن «بهادر»، أمام مثلها التي الرواية واليها مع يمثل أن وأراد دمشق، إىل وفر

قتله. فأراد بأمره فعلم حظه
يمأل حتى السلطان يريد وأنه وجلبة، ضوضاء دمشق يمأل أن حيلته أدته وهنا
عىل دمشق نائب يجرؤ ولم ومكذب، مصدق بني به الناس وتحدث وفضة، ذهبًا خزائنه
وإذا مرص، إىل دمشق من خربه وانتقل إليه، ورسالته السلطان اسم ذكر أن بعد قتله

الكيمياوي. يوسف طلب يف دمشق إىل السلطان من يأتي بالربيد
أمري، بيت يف السلطان فأنزله رمضان، من عرش السابع يف مرص إىل يوسف دخل
صدقه، يخترب حتى أمره يتولون الخدم من عدة له ورتب الوفري، الرزق عليه وأجرى
َد وُحدِّ له، فصنعت وتعقيدها، تركيبها يف وبالغ ورسمها اآلالت من أنواًعا يوسف فطلب
الجيش، ناظر هذا المتحانه، فخًما مجلًسا وشكل السلطان به فاحتفل للتجربة، يوم
النار وأوقدت الصياغ، من جمع ومعه الصاغة نقيب وهذا األمراء، من عدة وهؤالء
ووضعها بوتقة يف فوضعها وفضة، وقصديًرا نحاًسا يوسف وطلب اآلالت، وأحرضت
املذاب، الخليط عىل وضعه إكسريًا جرابه من فأخرج الجميع، ذاب حتى حامية نار عىل
ذهب من سبيكة فإذا فيها ما فأفرغوا النار، عىل من البوتقة أنزل ثم برهة عليه وصرب
خالص ذهب بأنها فأفتوا الصاغة، شيوخ وامتحنها مثقال، ألف زنتها يكون، ما كأجود

فيه. شبهة ال
بهذه عليه السلطان وأنعم الحارضون، ودهش عظيًما رسوًرا بذلك السلطان رس
ومنَّى بحرير، ملجًما مرسًجا سلطانيٍّا فرًسا وأركبه إكرامه يف وبالغ الذهب، من األلف

ذهبًا. وقصديرها ونحاسها مرص حديد كل له سيجعل الكيمياوي هذا أن نفسه
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كل يحيل عجيب رجل ظهر قد أن املدينة يف الخرب انترش حتى ساعة إال هي وما
أو نحاس، من إناء أو حديد، من قطعة له تقدم أن إال هو فما هللا، بإذن ذهبًا يشء
وذهب الفقر قتل قد وها خالًصا، ذهبًا ويجعلها عليها يعزم حتى رصاص من كتلة
فقري اليوم بعد يكون ال وسوف أنهاًرا، ويتدفق سيًال مرص يف الذهب وسيسيل البؤس،
قدموا فقد الحاشية، يغتنوا أن عىل — األمر أول — الناس أحرص وكان مسكني، وال
بهم يلعب وهو ذهبًا، لهم ليقلبه الكثري والحديد النحاس له وقدموا ليوسف الكثري املال

وهكذا. ذاك، من سلبه مما الذهب من بجزء هذا عىل ويضحك عقولهم ويستخف
التجربة أمامه يوسف فأجرى أخرى، مرة األمر من يستوثق أن السلطان وأراد

فرًحا. بها يطري كاد كاألخرى ذهبية سبيكة له فأخرج ثانية
اللهو، يف وأفرط والرتف، البذخ عيشة وعاش جانب، كل من املال يوسف عىل وتدفق

القليل. إال بمثلها ينعم ال ومتعة رسور أيام عليه ومرت
التي الضخمة املرشوعات عليه ويعرض ويناجيه، بالليل يستحرضه والسلطان

خياله. له ويحبك يسايره ويوسف املصنوع، الذهب وراء من بها القيام ينوي
يعدهم وهو والقصدير، والحديد األموال عليه يعرضون يوسف إىل يأتون والناس

فرغ. قد اإلكسري إن له: وقال السلطان قابل وأخريًا ويمنيهم،

غريه. فاصنع إذًا السلطان:
الكرك. يف تنبت وإنما مرص، يف تنبت ال وأعشاب نبات من مركب إنه يوسف:

يحرضها. من بالربيد أبعث وصفها يل سمها –
إذ وعليك، عيل األمر فسد أذعته وإذا أذيعه، أال عهًدا هللا عىل أخذت رس إنها –
حرصت أمر وهو الذهب، عىل فيحصل اإلكسري عىل يحصل أن بعُد إنسان كل يستطيع
مصلحة، يدك يف وهو األمر، ويل فأنت به، أخصك أن اخرتت ورس وحدك، لك يكون أن

مفسدة. غريك يد ويف
العمل؟ فما –

مرشوعاتك لتنفيذ صالًحا كبريًا قدًرا منه وأستحرض الكرك إىل أسافر أن يل تأذن –
الضخمة.

حل، حيثما خريًا به وأوىص الربيد وأركبه ذلك، من ا بدٍّ يَر لم إذ السلطان، له أذن
يريد. الذي باملال يمدوه أن الوالة وأمر
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السلطان ضيف هو إذ عليه، يتدفق والكرم بلد، إىل بلد من يتنقل يوسف ذا هو ها
الَفتْلة1 َع وشمَّ معه من غافل أياًما، بها وأقام غزة إىل وصل إذا حتى ومأمله، ونجيه

أثر. عىل له يقفون فال ويبحثون، عنه يبحثون ثم واختفى،

الخيال. يف شيدت التي القصور وتنهار اآلمال وتتبخر
كل وإذا إخميم، يف مختفيًا عليه يعثر العام هذا من الحجة ذي أيام من يوم ويف
وإذا مغفلون، أنهم يستكشفون وصغريهم كبريهم الناس وإذا واحتيال، نصب أعماله

جمل. عىل ر يشهَّ ثم َر يَُسمَّ أن عليه يحكم السلطان
يسدل. الستار وإذا

«هرب معناه ألن املوقف، هذا مثل يف املعنى هذا عن التعبري يف منه أدق ليس طريف عامي تعبري هذا 1

له: وقال فاستدعاه محتال، نصاب بمهارة سمع سلطانًا أن — يروون كما — وأصله واحتيال» نصب يف
فأعطاه نصب» «عدة بها أشرتي ألًفا أعطني له: فقال عيل، تنصب أن أمكنك إن العطاء لك أجزل إني
من إليه دعا رسادًقا السلطان ونصب وأدواته، بعدته مدة بعد حرض ثم يهرب، ال حتى يالزمه من وأمر
أمسك له: وقال السلطان إىل فتقدم كبرية، خيط بكرة النصاب أحرضه مما وكان النصاب, نصب يشاهد
الفتلة يشمع النصاب وأخذ طرفها، السلطان فأمسك لعبتي، بها أللعب الفتلة أشمع وأنا الطرف هذا
هنا ومن لعبته، تمت وبذلك يجدوه، فلم عنه وبحثوا األنظار، عن اختفى حتى رويًدا رويًدا ويرتاجع

الفتلة). (شمع التعبري هذا اخرتعوا
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موقًفا العربي العالم يف الفكر رجال يقف أن عجيبًا «أليس يقول: سوري صديق إيل كتب
مستقبلهم؟ يف رأيًا ألنفسهم يكونوا أن غري من واألحداث األخبار بقراءة فيكتفوا سلبيٍّا،
تنظيم لبحث رسمية هيئة تؤلف إنجلرتا أن العربي العالم يقرأ أن العجيب من أوليس
بعد العالم مستقبل يف واألمريكيني اإلنجليز من الخطباء ويخطب الحرب، بعد العالم
وما موقفهم لبحث اجتمعوا أو فكروا العربي العالم يف الرأي أويل أن نسمع وال الصلح،
أن ا حقٍّ عجيبًا أوليس لسادتهم؟! شئونهم تدبري تركوا عبيد كأنهم مصريهم، إليه يؤول
ال ثم ذلك، إىل وما الدويل، والقانون وروسيا، اليابان يف بالكالم «الثقافة» أعمدة تمتلئ
ال األمر كأن العرب، وآمال العرب، ومصري العرب، موقف يف فيها واحد عمود يمتلئ
أظن ولست العراء؟ يف بيضها ترتك وهي غريها بيض كالحاضنة ذلك يف فكنتم يعنيكم،
مصلحة فيه املسائل هذه عرض ألن آراء، من تبدونه ما وبني بينكم تحول السياسة أن
الصديقة واألمم آمالها، وتفتح أفكارها وتحرك مصريها فتحدد العربية، لألمم مزدوجة

قال. ما آخر إىل تأمله» وما تتطلبه وما العرب بخاطر يجول ما فتعرفها
موضوعنا يف يهمنا الذي هو ألنه القدر؛ بهذا منه أجتزئ طويل، ممتع كتاب وهو
عسري شاق املوضوع ألن األسف؛ أشد آسف ولكني حق، كالم الصديق وكالم اليوم،
التفكري يطيل وأن عميقة، واسعة دراسة يدرسه أن فيه الكاتب يحتاج النواحي، متشعب
إال كلمة نخط وال درس، بعد إال نكتب أال الجامعي التعليم علمنا وقد يبديه، رأي كل يف
كتابة املوضوع هذا يف أكتب أن كتابك من — الصديق أيها — قصدت فإن تفكري، بعد
أقول أن أردت إن أما يل، تهيأ لم كلها األسباب ألن إليك؛ أعتذر فإني مستوفاة، جدية
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وفتح الرأي، ذوي وإثارة النظر، توجيه إال منها الغرض يكون ال فطرية كلمات بعض
إمكاني. يف فذلك الهامة، املسائل بعض واستعراض املوضوع، يف الكالم

أن وهي والتبديل، والتعديل والرد، لألخذ مجال هي عربي لحلف صورة ذهني يف
ولبنان وفلسطني والشام وحدة، مرصوالسودان أربع: دول من اآلن العربي الحلف يتكون
مستقلة وحدة كل تكون وأن وحدة، العرب وبالد وحدة، والعراق وحدة، األردن ورشق
وسياسية، واقتصادية ثقافية روابط الوحدات سائر مع تربطها وأن الداخلية، شئونها يف
تتكون العقلية، للحركة منارة تكون جامعة وحدة لكل تكون فأن الثقافية الروابط فأما
الكربى العناية جامعة كل تعنى وأن ثقافتها، ومقدار وبيئتها وحدة كل ظروف حسب
يكون وأن املشرتكة، العامة الثقافة بجانب القديم وتراثها إقليمها وطبيعة أمتها بتاريخ
الجامعات، كل فيه تمثل أعىل مجلس يكون ذلك وبجانب وإدارتها، مجلسها جامعة لكل
يف إال يتدخل وال اتجاهها، — اإلمكان بقدر — ويوحد نظمها بني يقرب الذي وهو
املؤلفات فتتبادل العلمية، املنتجات الجامعات هذه تتبادل وأن التعليمية، العامة املسائل
التحاق وسائل وتسهل واألساتذة، الطلبة رحالت وتتبادل األساتذة، وتتبادل واملجالت،
فروع من فرع يف كل ونبوغ أساتذتها شهرة حسب جامعة بأي إقليم كل يف الطلبة

التعليم.
أمة، كل يف التعليم رجال من محدود عدد من يتكون مؤتمر هناك يكون ثم
أمة كل ممثلو يتلو املؤتمر هذا ويف التعاقب، عىل املختلفة األقطار يف سنة كل يجتمع
يف اعرتضتهم التي التعليمية املشاكل ويعرضون أمتهم، يف التعليم حالة عن تقريًرا
والسياسة للتعليم، العامة السياسة ويرسمون حلها، يف املختلفة اآلراء ويسمعون عامهم،

االجتماعية. ومطالبه ثقافته ودرجة بيئته حسب قطر لكل الخاصة
عىل أفضليتها أساس عىل الدول هذه بني الجمارك فتنظيم االقتصادية الروابط وأما
الصناعية وشهرتها إقليمها طبيعة حسب أمة كل إنتاج وتنظيم األخرى، الدول من غريها

االقتصاديون. اإلخصائيون يرسمه كما املشرتك التعاون أساس عىل ذلك، إىل وما
هذه بني روابط نوعان: وهي وأعقدها، الروابط أصعب فهي السياسية الروابط وأما

الحليفة. األوربية األمة وبني بينها وروابط األربع، الوحدات
يوضع عربية، أمم كعصبة أتصورها فإني األربع الوحدات هذه بني الروابط فأما
أهم كان فقد الغربية، األمم عصبة يف تكشفت التي العيوب فيه تتقى خاص نظام لها
الكافية القوة وعدم فيها، أمريكا اشرتاك وعدم أمتني، أو أمة ملصلحة تسخريها عيوبها
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عصبة يف العيوب هذه فلنتق ذلك، ونحو قراراتها، تنفذ أن تستطيع حتى تسندها التي
اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِن :— تعاىل — هللا قال ما أساسها وليكن العربية، األمم
إَِىلٰ تَِفيءَ َحتَّٰى تَبِْغي الَِّتي َفَقاِتلُوا اْألُْخَرٰى َعَىل إِْحَداُهَما بََغْت َفِإن بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا

اْلُمْقِسِطنَي﴾. يُِحبُّ هللاَ إِنَّ َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدِل بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا َفاءَْت َفِإن ِهللا أَْمِر
وأن منفردة، أمة كل قوة من أقوى مشرتكة قوة للعصبة يكون أن يتطلب وهذا
وأعقلهم الوحدات رجال أحكم من العصبة ممثلوا يكون وأن مشرتك، جيش لها يكون
وحدها، أمتهم إىل ينظروا أن من أوسع نظرهم يكون وأن للخري، وأحبهم وأصلبهم

وحدها. الخاصة ومصلحتها
داخليتها، يف حريتها أمة فلكل البحتة، الداخلية املسائل يف تتدخل ال العصبة هذه ثم

املشرتكة. املصالح يف النظر إال ذلك من يحدها ال
تضم رشقية، أمم لعصبة املستقبل يف نواة كانت العربية العصبة هذه نجحت وإذا

ومراكش. والجزائر وتونس وأفغانستان، وإيران تركيا
قوة الرشق من تخلق فهي ولإلنسانية، للعالم أنفع النحو هذا عىل عصبة وتكوين
تتسامى؟ وال تتعاون ال مفرقة صغرية أجزاء يف مصلحته فما وإال العالم، خدمة يف تعمل
هو فقط القصري والنظر مشلوًال، أعضائه بعض يكون أن جسم أي مصلحة يف ليس
عضو كل يكون أن يجب اآلخر، الجزء مصلحة يف ليستغله منه جزء ضعف يُْؤثر الذي
العالم يسود أن بد ال ما وهذا ومستهلًكا، منتًجا عضو وكل قويٍّا، عضو وكل صحيًحا،

غًدا. أو اليوم
كل ويف والنهوض، للعمل وصالحية كامنة قوة العربي العالم هذا من وحدة كل يف
الطريق ويفسح مزاياها تستكشف أن إال ينقصها وال الصالحة، األرسة كأفراد مزايا منها
ويستكمل اآلخرين، نقص ويكمل ومزاياه، واستعداده ملكاته حسب كل فيعمل لها،

اآلخرين. مزايا من نقصه
معاهدات عقدت فقد الحليفة األوربية باألمة الوحدات هذه أو العصبة هذه عالقة أما
املعاهدات هذه يف النظر من يمنع الذي فما الحليفة، الدول وبني الرشقية األمم أكثر بني
فتعقد املستقبلة، واآلمال املاضية، والدروس الحارضة، الظروف ضوء عىل جديد من
وفيما الطرفني، مصالح فيها تضمن الوحدات هذه من وحدة كل مع سمحة معاهدة
األمم وعصبة الجديد العربي الحلف يتكون ثم طليقة، حرة وحدة كل تكون ذلك عدا
التي واملعاهدات العامة املصلحة إال يقيدها ال الترصف، مطلقة العصبة وتكون العربية،
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بها ليخدم قوته واستعادته الرشقي للنهوض الطريق يفسح وبذلك أمة، كل بها تعهدت
العاملني؟ مع العالم

من خط وكل كاملة، وال وافية ليست ذهني، يف التي الصغرية الصورة هي هذه
مني أقدر هو من ليتوالها أعرضها واف، وتفصيل طويلة وقفة إىل يحتاج خطوطها

والتفصيل. والبحث بالنقد
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املتواضعة، الصغرية حديقتي يف الورد شجرة بجوار وجلست وورقي، قلمي أخذت
الخطرات. بهذه إيل فأوحت أكتب، ما أستمليها

لها تقدمه ما — نهم يف — وترتشف وتتفرع وترشئب تمتد الورد شجرة هذه
الثملة. إىل الحياة كأس وترشب وحرارة، ضوء من الشمس

ما فروعهم ويمدوا والحرارة، للضوء قلوبهم فيفتحوا عملها، يعملون الناس فليت
مرتعة. الحياة كأس ويرشبوا وملكاتهم، قواهم وينموا غذاءهم، ليمتصوا استطاعوا

وينفعها، يصلحها ما فتختار لها، يعرض ما وتفرز جذورها، تمد الورد شجرة وهذه
ويسمها. يرضها ما وتتقي

ينالوا أن يجب صالًحا غذاءً حولهم أن ويعلمون سريها، يسريون الناس فليت
كئوًسا أمامهم وأن أمكنهم، ما يتجنبوها أن يجب سموًما حولهم وأن وسعهم، ما منه
يكون وقد صالح رشاب بعضها الصالحية، مختلفة الطعوم، مختلفة األلوان، مختلفة
عليها فما يسري، سهل الورد شجرة غذاء حلًوا، يكون وقد سام رشاب وبعضها مرٍّا،
طبعها، خالف ما وترفض ناسبها ما فتمتص أوليٍة، عناَرص إىل حولها ما تحول أن إال
يكون قد حتى معقد، مركب ومشاعره وغرائزه وميوله عواطفه يف اإلنسان غذاء ولكن
يدعو النبيل التواضع وهذا الجد، عىل يبعث الحالم الطموح هذا مًعا، ودواء داء الغذاء

الخمول. إىل

منها الخالص تستطيعني فال تربتك، حكم عىل ونزلت بطينتك، تقيدت قد أنِت ها
الرضا عىل نفسك فوطنت فاسدة، أو صالحة رديئة، أو كانت جيدة عنها، والخروج
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لك، َر ُقدِّ ما عىل تثوري أن ذلك يمنعك ولم اإلمكان، حسب بالكائن واالنتفاع كان بما
ومن السماء نور إىل األرض ظالم من فخرجت عليه، والتحايل منه التخلص وتحاويل
عبوس ومن الغصون، لعب إىل الجذور سكون ومن الظاهر، مرسح إىل الباطن مقربة
وثار تخضعني، كما للقدر خضع اإلنسان، أخوك كان وهكذا — الثمرة ضحك إىل املنبت
إىل الظلمات من يخرج أن عىل وعمل اإلرادة، واختيار البيئة جرب له فاجتمع تثورين، كما
أو كريًما ملًكا يكون كاد أن تطوره من وبلغ السماء، إىل وتطلع الطني، من وخلق النور،

له. ُخلق ملا ميرسَّ وكلٌّ رجيًما، شيطانًا

تظهري ولم الظالم، من تجزعي ولم الخفاء، يف وتكونت فسكنت، ُدفنت أنك منِك يعجبني
أمام وتقفي األحداث، تغالبي أن واستطعت وجودك، واكتمل نضجك، تم أن بعد إال
يظهر وال قواه، تكتمل حتى نفسه فيدفن عملك يعمل اإلنسان أخاك فليت — العواصف
ومغالبة الزمان مصارعة عىل ويقوى استعداده، ويحسن ملكاته، تنضج أن بعد إال
من خري قليلة، ولو الحقة والقيمة خريه، يُْرَج لم نضجه يتم أن قبل ظهر فمن الصعاب،

واسعة. ولو الزائفة الشهرة

رسمت أنك ومعجزتك باملعجزة، تأتي حتى املتواصل وعملك صربك فيك ما أعجب
بك وإذا تظهرين، ثم وتختفني وتجدين، تكدين زلت وما وسكون، صمت يف خطتك
ورائحة العجب، تستخرج زاهية ألوانًا الالزب والطني املسنون الحمأ من استخرجت قد
تحويل عىل أقدرك وما مرماك! أبعد فما باللب، يأخذ فتانًا وجماًال النفس، تنعش عطرة
الناس من استطاع فمن عطر! إىل الرائحة وكراهة نور، إىل والظلمة جمال، إىل القبح
— شك وال — كان وشذًى، ونوًرا جماًال الناس عىل فيفيض به أتيت ما بمثل يأتي أن

عظيم. أي عظيًما

جذعك يف املاء يجري يوم أمثالك وعىل عليك األوقات أخطر أن عنك النبات علماء يحدثني
للهالك، تعرًضا أشد كنت صقيع أو َسموم من شاذ جو ذاك إذ صادفك فإذا وعيدانك،
فيشعر الحياة ماء فيه يجري إذ خطًرا، اإلنسان عىل العصور أشد الشباب عرص كذلك
ويستويل األخطار، أشد إىل يومذاك حياته وتتعرض العواطف، وحرارة الشوق، بحرارة

املهالك. إىل تقوده أو عواطفه تتثلج أن من خوًفا القلق، من نوع عليه
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يف املاء يجري ثم واحد، بماء تسقى واحدة بذرة من كالكما وشوك زهرة أنت هذه
عابسة، قاسية حادة شوكة وتارة ضاحكة، وادعة زهرة مرة فيكون واألغصان، الجذوع
أنزل والذي بالرش، ممزوج دائًما الخري وأن باألشواك، دائًما محفوف الجمال أن فعلمِتنا
ليكثر شوكك يقلم أن بد وال شديد، بأس فيه الحديد أنزل ورحمة هدى فيه الكتاب
أشواكها تقلم أن ويجب باألشواك، محاطة جميلة زهرة اإلنسان، نفس هكذا زهرك،
نفوس أكثر ما فيه، زهر ال شوًكا كلها كانت شوكها وتكاثر أهملت فإذا زهرها، ليتفتح
مظاهرهم كل أولئك بأشواكها! يتعلق ال حتى منها الهرب يف اإلنسان يجّد التي الناس
رغبات من أشواك بها تحيط نفس كل إن فيه، نفع ال ورش فيه، خري ال شوك ومخربهم
الحكومات ونظم والديانات والرتبية التهذيب وما وأعمال، وإرادات وميول وشهوات
جميلة الزهرة لتتفتح األشواك هذه تقليم وهو الغرض، يف تتحد عمليات إال الصالحة
ساءت أو تقلم لم النفوس وبعض حولها، من عىل والرحمة والرسور الخري تشع نقية،
قلمت النفوس وبعض زهرها، انعدم أو وقل شوكها، فكثر محيطها، ساء أو تربتها،
ملن جذابة فهي عطرها، وينفح لونها، يعجب الجميلة الزهرة فأنبتت تربتها وصلحت

السنان. وطعنات الزمان، لجراحات بلسم وهي منها، قرب أو سمعها أو رآها

جذورك وتمدين لنفسك، غذائك عن وتبحثني لنفسك، فيه تتكونني دور عليك يمر أنت ها
وصلت فقد أزهرت فإذا لنفسك، تعيشني الجملة وعىل لنفسك، فروًعا وتتفرعني لنفسك،
فمألت حولك، من عىل وجمالك خريك ووزعت غريك، لنفع نفسك فتجاهلت الغاية، إىل
أخوك وهكذا ينبض، وقلب تنظر عني له من كل عىل جمالك وأشععت بعبريك، محيطك
وقد مستأثر، أناني فهو نفسه، إال الحياة من تشغله وال لنفسه، حياته يبدأ اإلنسان
قطع هو إن أما تزهري، ولم َشوَّْكِت1 إذا مثلِك فيكون الدور، هذا يف كلها حياته يقطع
أوًال الناس لنفع ويعمل يفكر وأخذ الناس، وحب الناس لخري قلبه وتوجه أنانيته دور
أو الناس، سعادة يف سعادته يرى أن الخري به يصل وقد يزهر، بدأ فقد ثانيًا، ونفسه
يف الغاية بلغت قد وردته فتكون الناس، عىل الرسور بإدخال هللا عىل الرسور يدخل أن

الجمال. وإشعاع الطيب نفح

شوكها. أخرجت الشجرة: شوكت 1
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فاستأذنت وضوئها بحرارتها تنعم أتركها أن الذوق من ورأيت الشمسوغمرتها، غمرتني
أحاديَث عندها أن إيل أومأت أنها غري فسمحت، الحديث بنرش تسمح أن ورجوتها فأذنت،
وإنما ورقت، سلست مهما باأللفاظ تنوء معانيها وأن الناس، لكل بها تسمح ال أخرى

املتفتحة. القلوب إىل املتفتحة زهرتها من بالالسلكي تنتقل
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السياسية، الوجهة من الجديدة تركيا عن مقاًال بدران» «محمد األستاذ أخي ترجم
من بيشء الناحية لهذه أعرض أن فأحببت االجتماعية، حركتها إىل خفيفة إشارة وأشار

الناقد. وال املقرظ ال العارض، موقف منها أقف أن عىل التفصيل،
خري حياة إىل يتطلع وجعله اإلسالمي العالم أعني فتح بالغرب الرشق احتكاك إن
وكانت الغرب، بأحوال الرشق معرفة أهمها: كثرية، عوامل ذلك عىل وعملت حياته، من
ويدرسون فيها يتعلمون أوربا إىل الرشق أبناء من كثري وتدفق الجهل، كل لديه مجهولة
فلما تعلموا، وما شاهدوا ما فيها يبثون بالدهم إىل ويعودون السياسية، ونظمها أحوالها
الدعايات وسمعوا أخبارها، إىل بشغف وتسمعوا بنارها، اكتووا العظمى الحرب قامت
إىل وتشوقوا آمالهم، يف فزادت «ولسن» تعاليم وجاءت فيها، رأيهم وكونوا املختلفة،
أسماعهم أرهفوا الصلح، يف القادة وتكلم املدافع سكتت إذا حتى مصريهم، معرفة
باريس إىل الرأي أويل من كثري ذهب بل ذلك، يكفهم ولم فيهم، أوربا تقوله ما ليسمعوا
مركز أصبحت بل فقط، فرنسا عاصمة باريس تكن ولم ويحتجون، ويطالبون يتجادلون
املختلفة وأشكاله عالية، العالم لغات شوارعها يف تسمع وكنت األربع، القارات عظماء
وألوانهم، وألسنتهم أجناسهم اختالف عىل اإلسالمي العالم ممثلو بينهم ومن ظاهرة،
قومي؛ باستقالل مطالبة إىل إسالمية بجامعة مطالبة من ظاهر بشكل املسلمون وتحول
كبري جزء انفصال ذلك عىل وساعد العرص، روح مع وتمشيًا األوربية، للنزعات تقليًدا
وجزيرة وفلسطني كالشام — الحرب خرست أن بعد — تركيا عن اإلسالمي العالم من

والعراق. العرب
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يُنلهم ولم مطالبهم، يحقق لم إذ أمل، بخيبة اإلسالمي العالم أحس الصالح تم فلما
فاضطربت والعراق، فلسطني عىل وبريطانيا سوريا، عىل يدها فرنسا فوضعت حقوقهم،

الثورات. وثارت النفوس
من فكان استقاللها، وفقدت أرضها، فقدت إذ الحاالت، أسوأ تركيا حالة وكانت

تفصيله. عرفت ما كيانها عن للدفاع حروبها
إىل اتجه استقاللها لرتكيا وحفظ وحربيٍّا، سياسيٍّا كمال مصطفى انترص فلما
إلغائها عىل الباعث وكان الخالفة، إلغاء فيه فكر ما أول من فكان االجتماعي، اإلصالح
الحكم نظام عن يرضون ال وأرسته الخليفة أن من وحزبه هو خوفه منها: أمور،
يف الخليفة ألن القديم؛ سلطانهم إلعادة الدسائس، ويدسون املكائد، فيدبرون الجديد،
له عمل وال فقط، مظهًرا وأصبح جميًعا، والروحية الدنيوية سلطته فقد الجديد النظام
إىل أنقرة تطمنئ لم هذا ومع الناس، من مأل يف الجمعة وصالة الزائرين، استقبال إال
وتعتقد أنقرة، يف تقيم الجديدة والحكومة إستانبول يسكن السلطان وكان الوضع، هذا
مخلًصا املجيد» «عبد السلطان كان ومهما األجنبية، الدسائس عش دائًما الخالفة أن
واستحرض بخلفه أو بنفسه والتغري لالنقالب قابل فإنه شعبه، لرقي ومحبٍّا وصادًقا
املتأخرة، العصور يف العثمانيني الخلفاء سيئات كل أذهانهم يف كمال» «مصطفى حزب

وبال. من البالد عىل جروه وما
غري ومن مربر غري من وبيته الخليفة عىل ترصف التي الضخمة امليزانية هذه ثم

املال. إىل نهضتها يف تكون ما أحوج والبالد عمل،
بني ويقفوا أوربيٍّا، تنظيًما ينظمونها مدنية دولة يكّونوا أن يريدون أنهم وأخريًا

التنظيم. هذا سبيل يف عثرة تقف والخالفة املساواة، موقف العالم حكومات
كان نعم ففعلوا، الخالفة إلغاء يفضلون األمور زمام عىل القابضني جعل هذا كل
حق من وتمكنهم اإلسالمي، بالعالم تربطهم كانت الخالفة أن وهو آخر، وجه للمسألة
تأبه لم ولكن قيمتها، لها العاطفية الناحية وهذه اإلسالمية، املمالك عىل الروحية الزعامة
أكرب تعنى أن فأوىل القوميات، تكوين نحو يسري العالم أن ورأت االعتبارات، لهذه تركيا

وقوميتها. وحدودها بأمتها عناية
آخر كان خطوات عىل النتيجة هذه إىل يصلوا أن الوطنيون الزعماء قرر كله لهذا
وأرسته املجيد عبد السلطان وإخراج ،١٩٢٤ سنة مارس يف الخالفة، إلغاء فيها خطوة

تركيا. من
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نزعة نزعات: ثالث فقل شئت وإن ظاهرتان، نزعتان اإلسالمي العالم يف كان
يف ما بخري االحتفاظ ترى ونزعة تغيري، غري من اإلسالمي بالرتاث التمسك ترى محافظة
املدنية اخرتعته مما الجديدة باملبادئ مه تطعِّ ثم العرص، وروح يتفق مما اإلسالمي الرتاث
يف الحديثة املدنية واحتذاء املطلق، التجديد ترى ونزعة وحذر، تريث يف ولكن الحديثة،

يمكن. ما وبأرسع يمكن، ما أكثر
تركيا. والثالثة مرص، والثانية الحجاز، األوىل النزعة يمثل أن صح وربما

يف كبري تغيري إىل محلها، الجمهورية وإحالل تركيا، يف الخالفة إلغاء أدى وقد
فلما وترشيع، وجيش قضاء من السلطات، مصدر الخالفة يجعل الذي القديم النظام

األسس. يف التغيري إىل ذلك اضطرهم الخالفة زالت
من ضيقوا — اإلجمال وجه عىل — ولكن البعض، يتصور كما جانبًا الدين يهملوا لم
ومنبعه أساسه فجعلوا ذلك، إىل وما الحكومة نظم ووضع العام الترشيع فأما دائرته،
الحديثة، املدنية يدرسون فهم الشعب، إىل والنظر العقل، وتحكيم الحديثة، املدنية
ينظرون أخرى ناحية ومن املختلفة، أوربا أمم فعلته ما بني الواحد اليشء يف ويقارنون
من بعقولهم له ويختارون يناسبه، ال وما يناسبه، وما االجتماعية، وحالته شعبهم إىل

وربه. اإلنسان بني العالقة فينظم الدين وأما بالشعب، أليق هو ما الحديثة النظم
وزير قدم ١٩٢٦ سنة يف فمثًال االجتماعية، إصالحاتهم كل قامت األساس هذا عىل
القانون من األغلب يف مقتبس مادة ١٨٠٠ من مكون للدولة بقانون مرشوًعا العدل
ثائر مسائله بعض يف وهو السنة، هذه من أكتوبر ٤ يف الربمان عليه ووافق السويرسي،
مثًال — الزوجات تعدد كان فقد جميًعا، اإلسالمية املمالك يف بها املعمول النظم عىل
القانون يف ألغي فقد املهر، يف الشأن وكذلك بتاتًا، وحرمه القانون هذا فجاء جائًزا، —
تأثيث يف مالها من جزءًا تبذل أن الزوجة من وطلب الزوج، عىل يفرض ولم الجديد،
حق وحدها للمحكمة وجعل الطالق، يف الحق الزوج وسلب مال، لها كان إن املنزل
أصبح الرتكية املرأة أن خطورة هذا من وأكثر محصورة، ستة أسباب من لسبب الفصل
تتزوج أن املسلمة فللرتكية كان، دين أي من تشاء من تتزوج أن القانون بهذا الحق لها

بوذيٍّا. أو يهوديٍّا أو نرصانيٍّا
لالبن، كما فللبنت واألنثى، الذكر بني فسوت كبريًا، تعديًال املرياث قواعد وعدلت
بالقرابة واإلرث بالتعصيب، اإلرث نظام وألغت للزوج، كما وللزوجة لألب، كما ولألم
أساس عىل والوصية الوالية نظام وغريوا لتفصيله، محل ال طويل نظام يف البعيدة،

الحرية.
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الواقفني إرادة فمنعت الوقف، شله قد الدولة أموال من كبريًا جزءًا فرأوا نظروا ثم
التي األحكام وكانت عام، صالح من يرى حسبما الحارض الجيل فيه يترصف أن
لالستغالل، رديئة مزرعة األهلية واألوقاف اإلصالح، يف الدولة لحرية مقيدة له وضعت
بانتهابها، األوقاف لنظار ومفسدة عليها، اعتماًدا املنتج العمل برتك للمستحقني ومفسدة
يف — فهي لها؛ نهاية ال التي وقضاياهم ومنازعاتهم، يخصوماتهم هؤالء لكل ومفسدة
أم االجتماعية أم االقتصادية ناحيتها من سواء املايض، سيئات من سيئة — نظرهم

األخالقية.
وزارتها. وإلغاء إلغائها إىل — قلم بجرة — عمدوا لهذا

صوتها، إىل وأصغت حريتها الرتكية للمرأة أعطت الرتكية الجمهورية إن ثم
سافر وجه أول ظهر حني ،١٩٠٨ سنة من بدأتها التي حركتها توسع بأن لها وسمحت
املثقفات، األعضاء من خمسمائة نحو من مؤلفة جمعية هانم نالدة فألفت اآلستانة، يف
تبلغه، لم من تتزوج ال الزواج لسن حد وضع أهمها اإلصالح: من برضوب وطالبن
وتحريم واملرأة الرجل بني املساواة قاعدة عىل الطالق وتأسيس الزواج، أوضاع وإصالح

الزوجات. تعدد
الدرجات. عىل الحصول يف األبناء وزاحمن الجامعات، إىل البنات وتسابقت

خاصة أمكنة وحجز الحريم، نظام وألغني املساجد، وإىل السينما دور إىل وخرجن
الشبان وصحب الربملان، وعضوية االنتخابات يف بحقهن وطالبن القطار، أو الرتام يف لهن

ذلك. غري إىل الحركات بهذه القيام يف أخواتهم
من أرسع وكانت وإناثًا، ذكوًرا الشعب أفراد بني التعليم نرش يف تركيا جدت ثم
عاق ثم ،١٩٢٣ سنة مرص استصدرته فقد اإلجباري، التعليم قانون تنفيذ يف مرص
بأرسع تركيا يف نفذ ولكنه ذلك، غري إىل الهمة، وقلة املال، وقلة املعلمني، قلة تنفيذه
بني فوقفت والشكل، العربية الحروف صعوبة تركيا يف التعليم نرش واعرتض وأقوى،
ففضلت الالتينية، الحروف استخدام يف األوربيني مع السري وبني يسهلها ما اخرتاع
وصحافتها أدبها كل وقلبت الحديثة، املدنية حب يف بإغراقها متأثرة الثانية الطريقة
هذا ساعد وقد الحروف، بهذه كتبته نفسه القرآن حتى الالتينية، الحروف إىل وتعليمها
القديم بأدبها — ما حد إىل — صلتها قطع أخرى جهة من ولكنه التعليم، نرش رسعة يف

القديم. وتراثها
األساس، هذا عىل ونظمها كتبها ووضعت وطنية، أسس عىل عندها الرتبية وأسست
التي صبغتها من فتخوفت أجنبيٍة، مدارَس من رأت ما السبيل هذه يف واعرتضها
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إىل ترجع كانت القديمة السياسية مشاكلها من كثريًا أن ورأت تالميذها، بها تصبغ
لألمم واالحتقار األوربية بالدول اإلعجاب تبعث التي مبادئها من تبثه وما املدارس، هذه

تَُرتّكها. أن اضطرتها حازمة وقفة املدارس هذه إزاء تركيا فوقفت الرشقية،
عىل واالطالع الثقافة، نرش نحو واسعة بخطى يسريوا أن الوطنية الحماسة ودعتهم
االقتصادية الناحية من سواء حذوه، ويحتذوا سريه، ليسريوا األوربي، التقدم عنارص كل

الحربية. أو االجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو
واالقتباس بأوربا، االئتمام فالجوهر الجوهر، عىل محافظتهم املظهر عىل حافظوا ثم
وسفور القبعة لبس واملظهر الدين، رجال سلطة من والتحرر وقوانينها، نظمها من
فرضوا كما كيانها، يهدد ما كل ومن بنظامها عبث كل من الجمهورية فحموا املرأة،
ملن إال يجيزوها ولم تحريًما، العمامة لبس وحرموا قانونًا، وجعلوها فرًضا، القبعة لبس
بالجوهر، املظهر ربطوا وهكذا عليه، وعاقبوا الحجاب، عن ونهوا ديني، رسمي عمل له

املعنى. عىل تدل التي بالشعائر وتمسكوا
كمال» «مصطفى بحياة مرتبطة النظام هذا حياة أن يعتقد الناس بعض وكان
فمات نفوسها، أعماق من وال داخلها، من ال األمة خارج من نما ألنه مات، مات فإذا
الحرب بهذه العالم قيامة قامت حتى طريقه، يف سائًرا النظام وبقي كمال، مصطفى

الغيوب. عالم إال وعقباها مداها يعرف ال التي الطاحنة،
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الشمس طلوع قبل بيتي من أخرج أن الشتاء يف الجمعة يوم اعتدت قال: صديقي حدثني
الحديث وسآمة الراتب، العمل وملل األسبوع، نفيسضوضاء عن أنفض املقطم، جبل إىل
املهنة، وتكاليف البيت مطالب من أعصابي وأريح املسمم، القاهرة جو من وأهرب املعاد،
الناس، عن بالعزلة نفيس وأكرم الطاهرة، بالطبيعة ألستأنس املوحش اإلنسان من وأفر

باإلهانة. إال تصح ال طينة من خلق فقد العنيفة؛ بالحركة جسمي وأهني
ييل مما والوديان الجبال أختار فمرة الجبال، بني وأخالف الطرق، أنّوع أن واعتدت

إليها. وما العباسية وأحيانًا ووديانها، املعادي جبال وأحيانا حلوان،
وأهبط أكمة أعلوا ووهادها، جبالها يف وتغلغلت العباسية اخرتت يوم ذات ففي
فبحثت التعب، مني ونال الظهر، حان حتى األزهر، صوب مسريي وأتخذ واديًا،
حتى فيها وما الفانية الدنيا عىل منه وأطل بنسيمه، وأنعم ظالله، أتفيأ مكان عن

وجدته.
القاهرة من خرجت منذ أصادف فلم مريحة، وعزلة جميل، دافئ بيوم واستمتعت
قد الجوع وكان وجلست، عصاي وألقيت مخالتي وحططت قبعتي وخلعت إنسانًا،
بعضها شطائر وهذه ماء، «زمزمية» هذه حملت: ما أخرج فأخذت مبلغه، مني بلغ
من صغرية ُعَقل وهذه به، بأس ال الحلو الليمون من عدد وهذا بالجبن، وبعضها باللحم
وأعددت لعابي، لها وجرى فيها، وتغزلت أمامي فصففتها معي، ما كل وهذا القصب،

طويل. سري بعد شهية ألكلة نفيس
ثم إنسان، أنه ظهر ثم األمر، أول أتبينه لم بعيد، من يبدو وشبح إال أشعر فلم

فشيئًا. شيئًا تبدو ومالمحه مظاهره وأخذت يقصدني، أنه ظهر
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النهم، لذة محل الخوف وحل ملنظره، األكل منظر ونسيت فمي، من اللعاب جف
القائل: قول وذكرت

أط��ي��ر ف��ك��دُت إن��س��اٌن وص��وَّت ع��وى إذ ب��ال��ذئ��ب ف��اس��ت��أن��س��ت ال��ذئ��ب ع��وى

مهرب وال يلفك، أن بد ال الليل وكظالم منه، بد ال كاملوت هو اإلنسان! من وياله
إليه. إال منه

بياض البرشة أبيض رأيتهم، الذين الناس ككل ليس ا، حقٍّ عجيب إنسان لكنه
رأسه وشكل عينيه وزرقة وجهه مالمح البلدي، كلبس أزرق جلبابًا ويلبس األجنبي،
املتيبسة قدمه وحفاء املشبكة رأسه وطاقية صميم، أوربي أنه عىل داللة شعره واصفرار

فقري. بائس مرصي أنه عىل داللة
وأتيت القاهرة، يف األلغاز حل يحاول الذي عقيل تركت كنت وقد معقد! لغز هذا
القاهري عقيل اسرتداد يف اآلن فألرسع الفطرية، وروحانيتي وعواطفي، بشعوري هنا

اإلشكال. هذا حل به ألحاول
عليكم. سالم –

معي؟ وتأكل تتفضل هل هللا، ورحمة السالم عليكم –
بأس. ال –

ما أكثر عن له ونزلت زادي، لقلة فأسفت نهمي، من أشد بنهم األكل يلتهم وأخذ
معي.

طعاًما. فيه يذق لم كامًال يوًما قىض بأنه أكله يف نهمه عن واعتذر
ملاذا؟ –

ماًال. أجد ولم عمًال، أجد لم ألني –
اليوم؟ قبل تعمل كنت ماذا –

أنت؟ عملك وما بلدية، قهوة يف خادًما –
عالية. مدرسة يف مدرس –

اتفقنا. إذًا –
اتفقنا؟! كيف –

لها. معنى وال فمي من خرجت كلمة هي –
بلدك؟ ما –
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التفكري. عناء من ألسرتيح القاهرة من اليوم خرجت –
مرصي؟ أنت هل –

طويًال. زمنًا القاهرة يف أقمت –
قدمت؟ ولم األصيل، وطنك وما –

وكفي. القاهرة من اليوم أتيت أنا أنا. أنا. حبسة: أصابته ولكن يتكلم، وبدأ
الجوع من اآلن بصفرة واملرشب األصل يف بحمرة، املرشب — األبيض وجَهه وعلت
نفيس فحبست عزته، يجرح دفينًا ا رسٍّ جنبيه بني يحمل أنه يل وظهر الخجل، حمرُة —
الرحيل موعد وأتى القاهرة، وبني بيننا واملسافة والجبل الجو يف وكلمته االستقصاء، عن

ومشيت. احتاجني، إذا عنواني له فرتكت عليه الشفقة وأخذتني فسلمت،
الزمني الذي العجيب اللغز هذا وال الغريب، املنظر هذا يف التفكري يفارقني لم
بل ، حالٍّ يلهمني ولم ا رسٍّ يكشف لم بعُد حدث ما وكل عليه، برصي وقع أن وقت من
أكل ويأكلها ولباقة، ظرف يف املثقف كاألوربي الشطرية يمسك فهو تعقيًدا، اللغز زاد
وهو جاهل، منظر ومنظره مثقف، عقلية عقليته ورشاهة، نهم يف الفقري البائس املرصي
واكتفى يبن، ولم وجمجم ح، يرصِّ ولم عرَّض هو؟ أمرصي سألته: وإذا كمرصي، يتكلم
جاسوس غري كان ولو يخجل، ولم يجوع َفِلَم جاسوًسا كان لو القاهرة، من أتى بأنه

يجمجم؟ فلم أوربيٍّا وكان
مشاكله عن البعد وأردت فلحقني، منه الهرب أردت لقد ومناظره، اإلنسان هللا لعن

مدنسة. بالطبيعة فأُصبت طهارتها عىل بالطبيعة األنس وأرادت فيها، فوقعت
التفكري عن دنياي وشغلتني بيتي، إىل وصلت حتى نفيس يف منه وأكثر هذا جال
من ذلك وغري وإلقائه درس وتحضري أرسة مطالب بني فأنا العجيب، املخلوق هذا يف

الشئون.

الباب فتحت يدق، بالجرس وإذا أمري، لبعض منرصف بيتي، يف يوم عرص أنا وفيما
صاحبنا. هو فإذا

عليكم. السالم –
السالم. وعليكم –

حريني، الذي الرس سأكشف أني يل خطر فقد له، ال لنفيس ولكن بمجيئه، وفرحت
أمره. وجلية نفسه حقيقة عىل وأقف

247



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

جلباب ويف حافيًا كان ولو استقبايل، غرفة يف ُمجنَّح كريس عىل أجلسه أن آنف ولم
فحدثته رسه، موضع عن املبارش بسؤاله أجرحه أال السابق حديثه من تعلمت وقد أزرق،
شهي أكل له يهيأ أن الحديث أثناء وأمرت به، يتصل ما إال ببايل يخطر يشء كل يف
الذي النهم بنفس فأكل الجبل، يف التقمناها التي الجافة الشطائر جنس من ال دسم،
يعجبون وخدمي وأوالدي بيتي وأهل للمزيد، مكان عنده يبق لم حتى واستزدته أعهده
من الفراغ وبعد به، عنايتي وشدة الضيف ملبس تفاهة ومن الغريب، املنظر هذا من
يف يده وضع ينرصف أن وقبل استطعت، ما ومنحته له فأذنت لينرصف استأذن القهوة

فيها. ملا عالًجا وأدبر أقرأها أن مني طلب كراسة وأخرج جيبه،
بهدية الفتاة فرح أو البخت، صندوق بفتح الطفل فرح بها فرحت أني أكتمك وال
وأضأت عيلَّ، وأغلقتها مكتبي، غرفة إىل وتسللت فأخذتها تحب، ممن إليها أتت مغلقة
أتممتها، حتى بها زلت وما لألكل، صاحبنا التهام فيها ما ألتهم وجعلت املصباح،

هي؟ فماذا العجب، كل منها فأخذني
دقة يف نظره اسرتعى ما أهم فيها ذكر مرتبة، منظمة الشاب لهذا يوميات هي

وإحكام.
الرشقية اللغات لدراسة وتخصص هوالندية، جامعة من تخرج هوالندي، شاب إنه
وإجازة دراسية، مكافأة فمنحته وِجّده، نبوغه جامعته ورأت اإلسالمية، والدراسات
خريًا لذلك يجد فلم واإلسالميات، العربية ليتقن إسالمي، عربي بلد يف يقضيها طويلة

القاهرة. من
وعمامة وقفطانًا جبة ولبس املنشية، يف مرصي حي يف وسكن إليها، فحرض
واختلف الدراسة، يف وجدَّ األزهر، دروس حضور يرس يف له ليتسنى أحمر، ومركوبًا
العربي الكالم فيها يتقن فرصة كل وانتهز كتبهم، ويتفهم دروسهم يحرض املشايخ إىل
الباعة، وإىل الناس، إىل وتحدث العامة، مع فجلس الدارجة، العامية واللغة الفصيح

األسواق. وغيش
والجامعة أتقنه، وما عمله وما له حصَّ بما مفصًال تقريًرا يكتب كان شهر كل ويف

سعة. عن ينفقه بما شهر كل تمده جانبها من
بجانب بمرص االجتماعية الحالة يدرس أن هي جميلة، نبيلة فكرة له خطرت ثم
وحرض الذكر، مجالس فغيش الدقيق، برنامجه لذلك فوضع والعلمية، اللغوية دراسته
ذلك. إىل وما والجنائز الوالئم وحرض والرشاء، البيع أسواق وشاهد املسجد، يف الصلوات
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ضحية

خبري، مرشد من فيها له بد ال كان هذه ولكن اللهو، مجالس يشاهد أن رأى وأخريًا
الكتب منه فيشرتي القديمة، الكتب يف يتاجر «ُكتِْبيٍّا» عرف قد دراسته بدء من وكان
داعًرا الكتبي هذا وكان بينهما، الصلة فتوثقت ودرًسا، قراءًة ويلتهمها رخيص، بثمن
وبش. له فهش بمكنونه، إليه فأفىض الحظ بمجالس خبريًا اللهو، بأماكن عليًما عربيًدا،

سقطت». الخبري «عىل له: وقال
الحشيش» «غرزة املطاف آخر كان حتى ملهى، إىل ملهى من به يتنقل زال فما
و«جوزتهم» الحشاشني بمنظر يكتفي أال استكشافه حب وأداه الكتبي، صاحبه مع دخلها
فدخن نفوسهم، يف الحشيش فعل ويخترب تجربتهم يجرب أن أراد بل تعاطيهم، وطريقة
كما بالًغا أثًرا نفسه يف يجد ولم وسعل، رشق ولكنه وتنادرهم، لفكاهاتهم وسمع معهم،
ذلك إن — ودهاء خبث يف — له فقال لصاحبه، ذلك فشكا الحشيش، عن يسمع كان
أن — يقول كما — فرأى وكرر، وعاد لنصيحته فاستمع والتكرار، بالتعود إال يتم ال
كانت وأحيانًا واملكان، الزمان عن وغاب ذهنه، عىل الصور وتتابعت تخدرت، أعصابه
قدميه، تحت األرض تتخلخل أو جبل، من يرَمى كأن مفزعة، مرعبة صور له ترتاءى
بشهوة أحس أفاق أن وبعد النعيم، جنة يف كأنه سارة منعشة مفرحة صور وأحيانًا

لذيذًا. حامًلا نوًما ونام رشاهة، يف إليه قدم ما كل فأكل للطعام، شديدة
عن صربًا يطيق ال حشاش هو فإذا «الكيف»، لحكم وخضع العادة، ولزمته

يحشش. أن غري من ليلة يعيش أن يستطيع وال الحشيش،
وفتور والخمول، الكسل إىل ومييل نفيس، وسقوط حيويتي بضعف شعرت وقد قال:

لألمور. تقديري وسوء عقيل قوى يف
الرواية من األخري الفصل وبقي صاحبنا، يوميات انتهت هنا وإىل صاحبي: قال
يل ليتم أراه أن إىل فتشوقت حالته، من شاهدت ما إىل وصل كيف كتبه: مما أتبينه لم

روايته.
عما وسألته وإشفاًقا، وعطًفا أسًفا مغمورة ونفيس فاستقبلته أيام، بعد فأتاني
أكتب ولم عمل، أي إىل وال درس، أو قراءة إىل ميًال لنفيس بعُد أجد لم فقال: بعد له حدث
وضاقت مال، من به تمدني كانت ما فقطعت عنها، أخباري وانقطعت حرًفا، لجامعتي
أعمله، عمل أي إىل الكتبي صاحبي يرشدني ولم منه، أقتات مورًدا أجد ولم السبل، بي
فعرضت كرامتي، وفقدت قواي وتخاذلت مظهر، حسن وال ملبس بنظافة أعبأ أعد ولم
أصلح ال وجدتني مدة وبعد قهوة، يف عمًال إال أجد لم وأخريًا يستخدمني، من عىل نفيس

قابلتك! يوم الجبل يف وجهي عىل هائًما وخرجت العمل، لهذا حتى
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الثالث) (الجزء الخاطر فيض

نفيس! عىل الرجال بكاء وقع أشد وما بكى، ثم
كانت وزهرة معذبة، ضالة إنسانية إلنقاذ أعمله أن أستطيع فيما طويًال فكرت

وسقطت. وجفت فذبلت يانعة
أن يستطيع وكان الهولنديني، بأمر يعنى من إىل به أذهب أن إىل التفكري فهداني
حاله، لهم فرشحت اإلرادة، وقوة التفكري قدرة سلب أنه لوال ذلك إىل بنفسه يهتدي
أخباره، عني انقطعت ثم ونفذوها، بالفكرة فرحبوا بلده إىل يسفروه أن معهم وتفاهمت

شيئًا. أمره من — بعُد — أدِر ولم
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مرصية أولجملة

علمية عربية مجلة أول من مجلدات ثمانية وأمامي قضيتها التي تلك ممتعة ساعات كانت
وسبعني إحدى فمنذ أعدادها، بني وأقارن بعضمقاالتها، وأقرأ أتصفحها مرصية،1 أدبية
وهذا املدارس»، عموم ديوان «مدير مبارك باشا عيل كان إسماعيل الخديو عهد يف سنة،

املعارف. فوزير املعارف فناظر املدارس ناظر بعد فيما محله حل الذي اللقب كان
ذلك وقبل املدارس»، بديوان الرتجمة قلم «ناظر الطهطاوي» بك «رفاعة وكان
فرأى املتعلمون، عليها وأقبل وفتحها، واملكاتب املدارس حركة نشطت قد كانت بسنوات
عىل وتعمل الحركة، هذه أزر تشد «مجلة» املدارس إدارة تصدر أن باألمر القائمون
منها عدد أول صدر وقد املرصية» املدارس «روضة أسموها مجلة فأنشأوا التعليم، نرش
لها واختاروا ميالدية، ١٨٧٠ سنة املوافقة هجرية، ١٢٨٧ سنة محرم ١٥ السبت يوم
غصون من قوسان وحولها منها، تستميل ريشة فيها غمست دواة عليها كتب جملة رمًزا

عدد: كل يف البيتان هذان االسم تحت وطبع الشجر،

ال��ن��ب��وه ف��خ��ار ت��ُح��ْز واق��رأ ال��ع��ل��م ت��ع��ل��م
ب��ق��وه ال��ك��ت��اب خ��ذ ل��ي��ح��ي��ى ق��ال ف��ال��ل��ه

املجلة»، «مدير اليوم نحن نعرب كما أي بك»، رفاعة نظارة «تحت أنها وتحتهما
عيل وكان تحريرها، رئيس أنه أي بك، رفاعة بن بك فهمي عيل تحريرها» «مبارشة وأن

الطب. يف كاليعسوب خاصة مجالت قبلها ظهر 1



الثالث) (الجزء الخاطر فيض

وكانت أسبوعني، كل تظهر وجعلوها واأللسن، اإلدارة بمدرسة اإلنشاء مدرس هذا فهمي
ولعلهم قرًشا، ٧٧٫٦ اشرتاكها وجعلوا — املتوسط الكتاب حجم من صفحة ١٦ يف تخرج
ولم العرص، ذلك يف كانت مشهورة عملة وهي «البنتو» يساوي ألنه الرقم؛ هذا اختاروا
بمطبعة وطبعوها كذا، ترتيبها» «ثمن قالوا بل نحن، نسميه كما «اشرتاًكا» هذا يسموا

الشعرية. بباب النيل» وادي «جرنال
املدارس ديوان مرغوب جل «إن فقالوا: منها، الغرض يبني بمقال وافتتحوها
وانتشار املعارف، وتتميم العلوم تعميم الخديوية، العناية مساعدة عىل اعتماًدا املرصية،
عىل الورود يف وتسويتهم الوطن، أبناء جميع بني ومداولتها اللطائف، وإكثار الفنون
املتأصلة واملسائل متنوعة، الفوائد فيها تكون بحيث … الحسن ع امَلْرشَ هذا مستعذب
الفهم قريب من يعانيها ملن مأخذًا وأسهل املستفيد، للمطلع تناوًال أقرب واملتفرعة،
متجشمة وال حوشية غري فصيحة وألفاظ اإلشارة، واضح العبارة، سهل بقلم والبعيد،

األساليب». مستحسن سلك يف تنخرط رجيحة ومعان الرتاكيب، لصعب
غرضها أداء عىل سيعينها مما وأنه لإلدارة، وال للسياسة تتعرض ال أنها ذكرت وقد
من الجواهر وتلتقط مكامنها، عن األزاهر «تقتطف بجانبها الكتب دار من أنشئ ما
بنظر ملحوظة «جعلها مبارك) باشا عيل (وهو املدارس مدير سعادة وأن — معادنها»
العملية». واإلدارة الترشيفية الرئاسة ومنحها بإشارته، إال يشء فيها يندرج ال نظارته،
مرشًفا باب كل عىل فجعلوا مختلفة، أبواب لها ستكون أن عليها القائمون قدر ثم

منه. يأتي ما ويراقب فيه يحرر
الكلية وأحوالها متعلقاتها وذكر العمومية، البحار وصف عليه مبارك باشا فعيل

والجزئية.
النظم يف العرب أساليب وذكر األدبية، والفنون العربية العلوم فكري بك هللا وعبد

والنثر.
القديم التاريخ مسائل عليه القديم، املرصي اللسان مدرسة ناظر «بروكش» ومسيو

والحديث.
الفلكيات. الفلكي بك وإسماعيل

الفقه كتب مؤلف قدري باشا محمد بعُد صار الذي (وهو قدري أفندي ومحمد
واالعتقادات. واملعامالت والعوائد واألخالق الجغرافية عليه املشهورة)

األبدان. علم بدر أفندي ومحمد
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مرصية مجلة أول

النبات. ندا أفندي ومحمد
والفكاهات النوادر غرائب عليه األصل)، سوري (وكان ُمُدوخ عثمان والشيخ

واأللغاز. واملضحكات
ومقارنة القاهرة مرص تخطيط يف الكالم عليه التحرير رئيس رفاعة فهمي وعيل

بقديمها. جديدها
الرياضية. العلوم باب تحرير يف املشاركة جميعها املدارس خوجات وعىل

الكتب دار إنشاء يف مبارك باشا لعيل مقال ففيه كنموذج، األول العدد وخرج
اإلدارة «لتعلم إيطاليا إىل التالمذة نجباء من عرشة من بعثة إيفاد عن فخرب الخديوية،
تهنئة يف فقصيدتان الدنيا، أقسام سكان عن جليلة فائدة ثم أسمائهم، وذكر امللكية»
اللبيب للتلميذ واألخرى بك، مجدي لصالح إحداهما الجديد، بالعام إسماعيل الخديو
واألخرى السيئة، والرسيرة الحسنة الرسيرة يف إحداهما ملحتان ثم نظمي، أفندي أحمد

العدد. انتهى وبذلك هرة، صاحب يف
ترتجم وأجانب مرصيني، من والعلماء الكتاب أقالم فيها تجري تباًعا وصدرت

العربية. اللغة إىل مقاالتهم
وأصحابها، املقاالت يبني العدد أول يف فهرس رضورة إىل تنبهوا الثالث العدد ويف
أو كتاب من أكثر أو ملزمة بها فيلحق تباًعا، باملجلة تنرش كتب نرش طريقة وابتكروا
النواوي، حسونة كالشيخ األزهر علماء بعض تحريرها يف املساهمني من وكان أكثر،
مجدي بك كصالح األدباء ومشهورو املرصفي، حسني والشيخ القلعاوي، سليم والشيخ
االمتحانات حفالت يف تقال التي الخطب فيها وتنرش التالميذ، وبعض فكري بك هللا وعبد
الرياضية العلوم يف املدارس خوجات ومقاالت التعليم، إصالح وتقارير العمومية،

إلخ. والكيمياوية والطبيعية
.٢٤ ثم ٢٢ ثم ٢٠ إىل صفحاتها زادت الثالث العدد ومن

دروس إعطاء املعارف وزارة قررت أن املجلة حياة من الثاني العام يف وحدث
وكانت أراد، من كل يحرضها العلوم، دار يف العلماء مشهوري من تلقى العامة للثقافة

الجماميز. درب يف ذاك إذ العلوم دار
وإسماعيل األدب، علوم يف أسبوع كل محارضتني يلقي املرصفي حسني فالشيخ
وفراتس الفرنسية، باللغة الحديدية السكك فن ويدال ومسيو الفلك، علم يف الفلكي بك

إلخ. العام، للتاريخ بروكش ومسيو األبنية، فن بك
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الثالث) (الجزء الخاطر فيض

فيها ينرش فكان املجلة، لتغدية جليلة صالحة مادة الجليل املرشوع هذا فكان
الدروس. هذه بعض خالصة

ال ١٢٩٠ سنة الثاني ربيع ١٥ يف السابع العدد يخرج املجلة من الرابعة السنة ويف
املرصية، الوقائع به رثته ما املجلة فنرشت هللا، توفاه قد كان إذ بك، رفاعة اسم يحمل
إدارة «تحت أنها إىل النص يتحول ثم رفاعة، فهمي عيل التحرير» «مبارش بذكر ويكتفى
اليشء بعض وتضعف بك» رفاعة نجل فهمي بك عيل املعارف ومطبوعات الروضة ناظر
األقالم من يرد ما فيقل لألب، ما العلمية الشخصية من له يكن لم إذ االبن، عهد يف
آخر يف عرش السادس العدد فيخرج الثامنة، السنة إىل وتستمر تستمر ولكن املشهورة،
واملكاتب املدارس يف قيلت وختامية افتتاحية خطب إال فيه وليس ١٢٩٤ سنة شعبان

لخالقها. روحها أسلمت الحد هذا إىل الضعف من بلغت وملا األهلية،
األقالم كانت كيف للناظر يمثل جميًال معرًضا الثمانية املجلدات هذه كانت قد
مجهود بلغ حد أي وإىل تفكر، عقلية وبأي تكتب، أسلوب وبأي العرص، هذا يف تجري
وكيف ويتذوقونها، يحبونها كانوا التي املوضوعات وما واألدبي، العلمي ونشاطهم القوم
وأمثالهم، قدري ومحمد مجدي وصالح فكري هللا وعبد مبارك عيل مرصأمثال عقالء كان
وترتجم، تؤلف بالكتب وتغذيتها واملكاتب املدارس تنظيم يف الكلل تعرف ال دائبة حركة
تلقى العامة وباملحارضات ويكافئون، يشجعون النابغني وباملجدين تقام وبالحفالت

الشوق. ويبعث النشاط يسجل املجلة وبهذه الجمهور، عىل
مرقده، من يبعث العرص ذلك يف والنثر النظم لحالة صورة أخرى ناحية يف وهي
قيوده، من يتحرر أن يحاول ثم املتكلفة، وباالستعارة بالسجع ويتعثر السري فيتعلم

به. بأس ال شوًطا ذلك يف فيقطع
ترجمة ويكلفون اختالفها، عىل العلوم يف العلمية املصطلحات يواجهون والقوم
الكلمات وضع يف فيجّدون األوربيون، األساتذة يلقيها التي واملحارضات األجنبية الكتب
اللسان يستسيغه صوًغا مصوغة األجنبية الكلمات يستعملون أو تقابلها، التي العربية

العربي.
وتنرش النابغني، أسماء فتنرش األخبار، من املدارس يهم ما بنرش تقوم هي ثم
مونبليه تالميذ من مثًال غالب» «عثمان أن فتنرش البعثة، طلبة عن الواردة التقارير
آخر امتحان أول يف «تحصل علوي ومحمد املرسورية»، درجة األخرية السنة أول يف «أخذ

نبيه». وهو زائدة جيدة مرسورية درجة عىل السنة
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التعليم تقارير من وتقتبس ونوعها، مكافآت واستحقوا تفوقوا من أسماء وتنرش
إلخ. األجنبية، املمالك يف واملكتبات

و«ثمن املرسورية»، «درجة يف رأينا كما التكّون، طور يف كثرية ألفاًظا نرى ثم
األلفاظ هذه وبعض العلوم، مصطلحات يف ذلك ومثل اشرتاكها»، «قيمة بدل ترتيبها»

ُعدل. وبعضها أُقر
املجلة عىل املرشف يضج حتى العرص، ذوق حسب األلغاز فيها تكثر املجلة ونرى

إرسالها. من اإلقالل الكتاب من ويطلب منها،
املقال. كتابة يف محاوالت هي وإنما بعد، يتكون لم «املقالة» فن ونرى

بعض فيستغفله فيها، ما عىل يطلع ولم القديمة، الكتب يعرف لم الجمهور ونرى
ويمضونها ألنفسهم، يدَّعونها وقصائد فصول بعض الكتب هذه من وينقلون العلماء،

بإمضائهم.
متعددة. نواح يف قيمة لدراسات موضع منه وأكثر فهذا الجملة وعىل
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العمل بينهم يشيع األوىل أفراد أن راقية، غري وأمة راقية أمة بني الفروق أهم من لعل
ألنفسهم. إال يعملون ال الثانية أفراد وأن ولغريهم، ألنفسهم

يريض أن همه كل موظف هذا حد، أقىص إىل باألنانية مشبع حولنا الجو هو ها
أو الناس مصالح قضيت ذلك بعد يهمه وال «درجة»، لينال الضيقة الحدود يف رؤساءه

تقَض. لم
وكفايته بمقدرته يضن فهو يشتهي، ما املرتب من يمنح لم آخر موظف وهذا
التبعية ومن العقوبة من تنجيه التي اآللية األعمال يؤدي أن يعمل ما وكل الناس، عىل
شعور وال عمله، يف روح ال ثم امليعاد، يف وينرصف امليعاد يف يحرض فهو القانوينة،
حوله، من الناس شقي مهما شخصه إىل إال ترصفاته يف ينظر ال غني وهذا بواجبه،
يحتمل ما بمقدار إال والقمح القطن مرشوع يف ينظر ال املزارعني كبار من مزارع وهذا
يستعمل جاه ذو ثري وهذا القوت، وعدمت األمة جاعت مهما مال، من جيوبه يدخل أن
حد أقىص إىل تخفيضها يف يتحايل أو عليه، واجبة رضيبة من الهرب يف ونفوذه جاهه
منها ينقص أو منها ويهرب القادر، غري كاملة الرضيبة يدفع أن النتيجة فتكون ممكن،
ويف املصلحة، ويف الشارع ويف البيت يف نراها التي الشائعة الروح هي وهذه — القادر
اإلنسان منها ينظر ال ضيقة، حدود يف مرسفة، أنانية والعطاء: واألخذ والرشاء، البيع
قبل استطاع ما اللذائذ من ينهب أن خلده يف يدور فقط، نفسه وإىل نفسه، إىل إال
يقع ال حتى الشكل، عىل املحافظة مع استطاع ما الواجبات من ويهرب الوقت، فوات
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أبي ببيت ويهزأ القطر»، نزل فال ظمآنًا مت «إذا فراس: أبي قول يردد القانون، يد يف
العالء:

ال��ب��الدا ت��ن��ت��ظ��م ل��ي��س س��ح��ائ��ب ب��أرض��ي وال ع��ل��ي ه��ط��ل��ت ف��ال

البارودي: وبقول

ك��رم أخ��و ل��ك��ن��ي ب��ال��ري أح��ق ظ��م��أ وب��ي ب��ال��س��ق��ي��ا ال��دار إل��ى أدع��و

من عاليًا مثًال إال هذا فليس القتال، مواقف يف الجنود عىل مقصوًرا التضحية مظهر ليس
يتنازل فالذي فرد، لكل اليومية الحياة يف العديدة أمثلتها هناك ولكن التضحية، أمثلة
بذل، ما قدر عىل مضحيًا يكون الواسعة العامة للمصلحة الضيقة الفردية لذته عن
يف جهده أقىص يبذل واملدرس مضح، الجمهور لراحة العناء من شيئًا ينال واملوظف
الناس لخري لذائذه بعض عن يتنازل والغني مضح، طلبته إىل وإيصاله درسه إعداد
األمة يف الروح هذه انتشار قدر وعىل وهكذا، مضح، فالحيه حال يرعى واملزارع مضح،
الشخصية لذائذهم عن أفرادها يبحث أمة تفلح وال — ونجاحها رقيها مقدار يكون
ينجح، فلن التموين لتنظيم شئت ما فّرشْع قادتها، وصلح ترشيعها حسن مهما فقط،
مع ينجح فلن الرضائب لتنظيم شئت ما ورشع شخصه، إىل إال ينظر ال فرد كل دام ما
دام ما هم، كما فسيظلون الفالحني إلصالح شئت ما ورشع منها، الهرب األفراد محاولة

القادرين. نفوس من مجاوبة يلقى ال الترشيع

أرجعوا وما تحليل، من أفرطوا بما التضحية جمال املحدثون النفس علماء أضاع لقد
يف تعود الذات إنكار مظاهر أن من إليه وصلوا وما وضيعٍة، غرائَز إىل نبيلة أعمال من
عىل مظهره يدل الذي الكبري السيايس إن :— مثًال — فقالوا الذات، حب إىل أمرها آخر
ونهوضها، ورقيها مجدها سبيل يف األعباء أشق ويتحمل أمته، ويخدم واجبه، يؤدي أنه
النهاية يف ترجع لوجدتها السبيل، هذه وسلوكه عمله إىل دفعته التي البواعث حللت لو
يعظ الذي والواعظ شخصه، وعظم ذاته بأهمية الكمني وشعوره الذات، حب غريزة إىل
دعوته تحقيق سبيل يف العذاب أشد ويتحمل سبيله، ويخلصيف بالدين، ويذكرهم الناس
وتمجيد شخصه، إظهار حبه إىل نفسه تحليل عند النهاية يف نصل إنما عقيدته وانتشار
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واعتكف ولذاتها، الحياة من فر الذي والزاهد نحوه، واتجاههم إليه، الناس والتفات ذاته،
التأمل عند الحقيقة يف يكن لم وشئونها، الدنيا من وتجرد نحوها، أو التكايا أو األديار يف
الذي والطبيب وتكاليفها، الحياة تبعات من هاربًا لنفسه، ناظًرا إال بواعثه يف العميق
كان ولو للناس، إنقاذًا الوباء، أيام لألخطار ويتعرض بنفسه، يعنى وال بمرضاه يعنى
الذي والعالم شهرته، وذيوع سمعته حسن وراء يبحث إنما — قالوا — حتفه ذلك يف
يعثر نظرية أو يكتشفها، حقيقة وراء منقبًا باحثًا مكتبه يف أو معمله يف أوقاته يقيض
نواحي من ناحية يف للناس إمتاًعا أو ملرض دواءً اإلنسانية به يخدم اكتشاف أو عليها،
واملصلح االستطالع، حب من طبيعته يف ركب ملا مجيبًا إال — نظرهم يف — ليس حياتهم،
أصيبوا ما ومعالجة عيوبهم، وإصالح قومه خدمة سبيل يف ونهاره ليله يكدح الذي
وإشباع الظهور، حب إىل إال — رأيهم يف — ذلك يرجع ليس اجتماعي، مرض من به
قالوا: وأعنف، ذلك من أكثر قالوا بل شخصه، حول والدوي نفسه، إعظام يف رغبته
وتلطيف بهم، الرحمة يف جهدها وتعمل املرىض، لخدمة نفسها تهب التي املمرضة إن
آالمهم، وتخفيف كربهم تفريج يف السعادة نفسها من وتجد جراحهم، وتضميد عذابهم،
الجنيس، االستطالع من غريزتها يف ركب ما لداعي إال ذلك إىل مدفوعة الحقيقة يف ليست
مظاهر من نفسها يغذي بما محفوف ألنه اإلحسان؛ من الرضب هذا اختارت وإنما قالوا:
بخريه ويضحي الناس، نفع يف ذاته يفني من بمظهر والظهور والثناء، واملدح اإلعجاب

الناس. لخري
الوضيعة للغرائز الجميلة التضحية ومظاهر النبيلة، البواعث كل رجعوا وهكذا
األرض. وجه عىل ظهوره منذ اإلنسان يف املتأصلة الذاتية وللبواعث النفس، يف املتأصلة
بدايته من هو وهو طبع، هذا وعىل خلق، هكذا اإلنسان وجدنا أن ذنبنا وما وقالوا:

نهايته؟! إىل
من التضحية أنواع لكل تفسريهم يف يستمروا أن أيستطيعون هذا؟ كل أحقٌّ ولكن
أمته، عن دفاًعا القتال ميدان يف بنفسه يرمي — هذا مع — وهو بدين، يؤمن ال شخص
أمثلة من ذلك ونحو جزاء، أو مثوبة تنتظر أن غري من البنها ولذتها براحتها تضحي وأم

تعد؟ ال
التضحية؟ وقيمة التضحية، جمال ذهب فهل صحيًحا، كله ذلك وهب

الغرائز فهذه ذاتيٍة، وبواعَث شخصيٍة غرائَز عن ناشئة النبيلة األعمال هذه كل لتكن
قد هي وهي منها، ونشمئز فنكرهها خسيسة أعمال إىل تتجه قد والواقع الحقيقة يف
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إىل الشخص يدفع قد الذات حب إن ونمجدها، بها فنعجب الناس تنفع أعمال إىل تتجه
دفاًعا أو أمته، عن دفاًعا يقتل، أن إىل يدفعه وقد القتيل، مال عىل استيالءً يقتل، أن
املؤامرات، وخلق الناس، بتضليل غريزته يغذي قد الظهور ومحب فتاة، عرض عن
واإلصالح الكثري باإلحسان غريزته يغذي وقد باملقدرة، له يعرتف حتى الدسائس وتدبري
نفسها الغريزة تدفعها وقد االستهتار، إىل الجنسية غريزتها تدفعها قد واملرأة الكبري،
يصدر وقد الخري، عنها يصدر قد ثم واحدة، الحاالت هذه كل يف فالغريزة التمريض، إىل
هؤالء النفس علماء وخطأ األولية، العنارص إىل بالتحليل ال بالنتائج فالعربة الرش، عنها
الرتكيب، يف ينظروا ولم التحليل، يف أفرطوا أنهم — صحيًحا يقولونه ما كان إن —

النتائج. عن وأعرضوا املقدمات يف بالغوا
خسيسة، وأعمال نبيلة أعمال هناك تزال فال الذات، حب عن ناتجة األعمال كل لتكن
إيثاًرا يسمى أن يصح وما وأنانية «أثرة» يسمى أن يصح ما األعمال من هناك يزال وال
فعىل الجوهر، يف ال العرض ويف املعرَّف، يف ال التعريف يف فرق الفرق وكل وتضحية،
وعىل بالنفع، الناس عىل يعود فيما الشخصية لذته املرء يجد أن التضحية تكون قولهم
تساوت إذا باملقدمات عربة وال وخريهم، الناس نفع عمله عىل يبعثه أن هي اآلخرين قول
يف رغبته أو الشخصية لذته الخري إتيان عىل له الباعث يكون أن يهمنا وليس النتائج،

الخري. هذا ينتج العمل دام ما العام الصالح
إال ينظر ال قسم قسمني: إىل منقسمني السيكولوجي البحث هذا بعد الناس يزال وال
ينظر قسم الواسعة. حدوده يف شخصه إىل ينظر وقسم الضيقة، حدوده يف شخصه إىل
شجرة، يف وفرع جسم يف وعضو أمة يف كفرد ذاته إىل ينظر وقسم كالحيوان، ذاته إىل
لذته يجد أن النظر ضيق به بلغ قسم شجرته. ونفع ونفعه أمته ونفع نفعه بني يوفق
قد وقسم بالناس. يهتم ال األقل عىل هو أو الناس، شقاء يف وسعادته الناس حرمان يف
خريهم، يف وخريه سعادتهم، يف وسعادته الناس، لذة يف لذته يجد أن نظره سعة من بلغ

الرقي. غاية وهذا
للظهور محبٍّا كان فإذا الناس، وخرِي غرائزه بني يوفق أن استطاع من الناس وخريُ
وعيوبهم الناس أخبار يستطلع فال لالستطالع محبٍّا كان وإذا أمته، ينفع بما فليظهر
ومن الطبيعة، يف مجهوًال قانونًا أو العلم يف مجهولة حقيقة يستطلع وإنما وخفاياهم،
أوهاٍم من يخْف وال ينالهم، وأذى الناس، يلحق رش من فليخف الخوف طبعه من كان

وهكذا. خياله، من وعفاريَت َخْلقه، من
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وأروعه، منظر أجمل منظرها اإلنسان، إليه وصل ما أنبل فالتضحية قيل مهما
يف املضحية غري تأكل املضحية فاألمة التضحية، تكسبها كما قوة األمة يكسب يشء وال
أفراد املضحية غري واألمة واحدة، ووحدة متماسكة كتلة املضحية األمة ألن ويرس؛ سهولة
قواها، واألنانية والشهوات النزاع ويأكل أجزاؤها، تتحارب متعددة، وشهوات متفككة،
فرد كل فيه يعمل الذي واملصنع ميتة، أرسة لشخصه فرد كل فيها يعمل التي فاألرسة
حزب فقط نفسه إىل عضو كل فيه ينظر الذي والحزب شهًرا، يبقى ال الخاصة ملصلحته
هي الخاصة لذته حساب فرد كل فيها يحسب التي واألمة قوة، وال له حول ال مصطنع

أمة. ال أفراد
األنانية تسودها التي األمة ويف أقرباء، أفرادها كل التضحية تسودها التي األمة يف

غرباء. أفرادها كل
يصدق وإنما األنانية، أساس عىل عشق يصدق أن ومحال وهيام، عشق التضحية
يف يقف ما وكل وشخيص وسعادتي أنانيتى أضحي «إني يقول: بما ويؤمن يقول يوم

لحبي». الحب سبيل
أن ولذة األخذ، لذة يتعود كما العطاء لذة القلب يتعود حتى التضحية تكون ال

ويسعد. يجد أن من يتلذذ أن يتعود كما ويسعدون، يَِجُدون الناس
حجر هي — ضعفه عن ليتخىل الضعيف وإرادة ليقوى، القوي إرادة التضحية
تطهر التي املقدسة النار وهي العقاب، وتجتاز الصعاب لتقطع اإلرادة عليه تُْشحذ املسن

الطفيلية. األعشاب وتأكل النفوس
فيه تسري السبل وأنبل ذاتيتها، لتحقيق األمة فيه تسري الطرق أرشف التضحية
ليأكل. يعيش بهيًما أو فيه، روح ال حجًرا اإلنسان يصبح وبدونها غايتها، لتبلغ اإلنسانية
الالنهاية، وجالل املدى وبعد السعة بجمال النفس فيه تنعم واسع أفق التضحية
السدود كثرة من فيه وتنقبض املكان، بضيق النفس فيه تألم ضيق أفق واألنانية

والحدود.
مقبض. وإلحاد بارد جمود األنانية ويف يُسعد، وإيمان حرارة التضحية يف

األنانية ويف حولها، ومن حولها فيما النفس وفناء شاملة كلية حياة التضحية يف
وركود. خمود يف ذاتها حول النفس ودوران محصورة، جزئية حياة

َفأُوٰلَِئَك نَْفِسِه ُشحَّ يُوَق ﴿َوَمن وكزازة شح األنانية ويف وسماحة، كرم التضحية يف
اْلُمْفِلُحوَن﴾. ُهُم
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إىل فأويت حالًكا، مظلًما الليل وكان قاصًفا، عاصًفا الهواء وكان قارًسا، بارًدا الجو كان
وفرحت البساطة، مالبس ولبست التكلف مالبس وخلعت جسمي، أجد ال وكأني بيتي
والنار وأنا نائم، بي يحيط يشء فكل حويل، الهادئ والجو حجرتي، يف املوقدة بالنار

يَِقظان. وحدنا
معانيها. وأستمليها صنيعها، أتأمل بجوارها جلست

نواحيك، يف الهواء بك يلعب دائًما، السمو إىل ميلك — النار أيتها — فيك يعجبني
تخضعني، وال تملني ال ولكن الحني، بعد الحني عليك يتغلب وقد وتعارضني، فتقاومني
يخضع ملن فتبٍّا دائًما، تعاليك ويف أبًدا، تساميك يف وتستمرين فيسكن، هو يمل حتى

صدمة. ألول رأسه ويطأطئ عاصفة ألول
إىل وتحلليه ألمرك، وتخضعيه تأكليه حتى شيئًا تلمسني ال لها، نهاية ال قوة قوية
حقريًا، أو عظيًما نباتًا، أو حيوانًا أو كان جماًدا — أنواعه اختلفت مهما واحد يشء
بقوتك، وتهضمينه بحرارتك، تحللينه فناء، إىل هباء، إىل رماد، إىل — قبيًحا أو جميًال
السامة؟ األفاعي أنياب منك وأين األسد؟ مخالب منك أين املوتى، برود بارًدا ترتكينه ثم
أن قبل أفاعيلك رأينا أن لوال تبتلع؟ وال وتقتلع تفني، وال ترمي العاتية الريح منك وأين

لقدرتك. العجب كل العجب وأخذنا لرؤيتك، جنوننا لجنَّ نعقل

خالقك عظمة عىل بعظمتك املوحدون واستدل وألَّهوِك، فعبدوك لقدرتك املجوس عجب
نُْه مِّ أَنتُم َفِإذَا نَاًرا اْألَْخَرضِ َجِر الشَّ َن مِّ َلُكم َجَعَل ﴿الَِّذي فقال: عباده، عىل بك هللا وامتن

تُوِقُدوَن﴾.
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ووصفوا شبوبك، من الشباب وا فسمَّ صفاتك، من العمر من فرتة أقوى العرب اشتق
من الثورة لهيب واندلع رضامك، من الحب رضام وقالوا: التهابك، من الشعور التهاب
فقالوا: لغيابك، الضعف صفات استعاروا قوتك، من القوة صفات استعاروا وكما لهيبك،
وخمودك. همودك من وخمدت، قوته وهمدت بانطفائك، تشبيًها مات، إذا شعلته انطفأت
ْفر للسَّ فرفعوك مآثرهم، وأشهر مفاخرهم أعظم العرب جعلك املجوس عبدك وكما

شاعرهم: فقال أفخر، بك كانوا أرفع موضعك كان وكلما الِقَرى، يلتمس وملن

ال��ِق��نَ��اع��ا َج��لَّ��َل��ِت ال��ظ��ل��م��اء إذا ري��ٍع ب��ك��ل تُ��َش��بُّ ن��ار ل��ه
ذراع��ا أرح��ب��ه��م ك��ان ول��ك��ن َس��َوام��ا أك��ث��ره��م ك��ان إن وم��ا

عد. يحصيه ال كثري ذلك ومثل

عنها، األرض يف فأنابتك عليائها، عن وتتنازل سمائها، من تنزل أن الشمس أبت لقد
وحرارتك ضوئها، من فضوءك والقوة، والحرارة الضوء وهي صفاتها، أعظم ومنحتك
دائًما فتميلني لها، والئك عىل تربهنني وكأنك قوتها، بعض وقوتك حرارتها، جنس من
النهار، آية أمك كانت كما الليل آية فتكوني الظالم، تمزقي أن تستطيعني إليها! للصعود
تبعثي أن وتستطيعني أمك، غابت إذا الدفء وتبعثي الربودة، تقهري أن وتستطيعني

برودة؟ إال املوت وهل حرارة، إال الحياة وهل بحرارتك. الحياة

الحياة فيك الرضر، حدود أشد إىل رضارة النفع، حدود أشد إىل نفاعة بقوتك أنت ثم
وهذا وتحرقينه، تنضجينه األكل وهذا منك، القرب وأحذر بك أستدفئ هأنذا املوت، وفيك

وتمزقينه. ينه تسريِّ القطار
يستغني ال تاريخه، يف حادثة وأعظم حياته يف يشء أجلَّ لك اكتشافه اإلنسان عد
استغاللك طرق الحديثة املدنية عرفت حضارته، يف حرضي وال بداوته، يف بدوي عنك
ورفاهيتها ونعيمها، وبؤسها وهدمها، بنائها يف وسائلها أكرب واتخدتك تقدمها، يف فقفزت
األسماء اختلفت ومهما والنار؟ الحديد عىل إال املدنية بنيت وهل وحربها، وسلمها وعذابها،
وحرارة. ضوء من صيغت التي أنت فأنت وغريهما وبنزين فحم من لك وضعوها التي
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وظل فيها الحياة دبت قرشتها بردت فلما منك، جذوة حولنا وما وأرضنا نحن كنا لقد
حولنا يشء كل كان ذلك أجل ومن تاريخها، عىل وتدل بأصلها تنبئ منك، شعلة باطنها

كامنة. ناًرا أو ظاهرة، ناًرا إما

يف والقوة والجمال الجالل يجتمع أن وقلَّ !— عجيب جمال وقدرتك جاللك فوق لك
وارتبط مرآك، إىل عيناه وُشدت فناغاك، جمالك الرضيع أدرك فيك، اجتمعت كما يشء
الحركة وجمال اللون وجمال النور جمال رس فيك واجتمع ثرياك، بجمال الليل جمال
وقد بركانًا، فتكونني وتثورين شمعة، فتكونني تهدئني الوداعة، وجمال القوة وجمال
وجمالك حقيقته، من حقيقتك لقرب «النور»، من قريبًا «النار» سموك إذ العرب، أنصف

جماله. من

حياة يف النار ارتبطت ما فألمر وإلهاًما، إيحاءً الوجود يف ما أكثر من النار هي ها ثم
ِمنَْها آِتيُكْم َلَعيلِّ نَاًرا آنَْسُت إِنِّي اْمُكثُوا ِألَْهِلِه َفَقاَل نَاًرا َرأَٰى ﴿إِذْ الوحي بنور موىس
نَْعَليَْك َفاْخَلْع َربَُّك أَنَا إِنِّي * ُموَىسٰ يَا نُوِدَي أَتَاَها ا َفَلمَّ * ُهًدى النَّاِر َعَىل أَِجُد أَْو ِبَقبٍَس
بَْرًدا ُكونِي نَاُر ﴿يَا إبراهيم معجزة النار كانت ما وألمر ُطًوى﴾، اْلُمَقدَِّس ِباْلَواِد إِنََّك ۖ
وال املخلص قربان تأكل إنها وقالوا: اليهود عظمها ما وألمر إِبَْراِهيَم﴾، َعَىلٰ َوَسَالًما
ورجاء خوف من اإلنسان عواطف عليهما تلعب ِعْدالن والجنة هي ثم النِغل، قربان تأكل
وحرارة العواطف وحرارة اإليمان حرارة من خريًا تعبريًا نجد لم وبفضلها ورهبة، ورغبة
العواطف حرارة انعدمت ولو ا، جافٍّ إيمانًا لكان اإليمان حرارة انعدمت ولو القلب،
بحرارة الشاعر يقوَّم إنما حجًرا، لكان القلب حرارة انعدمت ولو وماتت، لتجمدت
إال والحياة املوت بني فرق وال وطنيتها، بالتهاب واألمة قوله، بحرارة والخطيب شعره،
برد وإذا جوانبها، تيضء الربق كلمعة ملعة إىل أحوجها فما النفس أظلمت وإذا الحرارة،
النار إال فليس أمة عواطف جمدت وإذا شعوره، يلهب نار من قبس إال يحييه فال القلب

وجدانها. ويبعثان مشاعرها، يحييان والعذاب
فؤاده، ترعى النار إال يجد عما صادًقا تعبريًا — النار أيتها — العاشق يجد لم

قلبه. تكوي والنار كبده، تحرق والنار
عجبًا. معانَي منهما ولد النور ومن منك خريًا الصويف يجد ولم
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يف التفكري من نار شعلة كأنه ورأيس الدفء، من حظه أخذ جسمي أن أحسست وهنا
مخدعي. إىل وقلت: رأيس، وأطفأت نارها فأطفأت النار،
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أخيه من خريًا يكون أن نرجو هللا وباسم الجديد، الهجري العام هذا نستقبل هللا باسم
وأن خاصة، اإلسالمي وللعالم عامة، لإلنسانية وسعادة وبركة يمنًا يكون وأن الراحل،
مواضع وإىل فيقووها، فيها الضعف مواضع فيعرفوا أنفسهم إىل املسلمون فيه ينظر
قد املسلمني أن فيعلم عادلة، نظرة إليهم األوربي العالم ينظر وأن فيزيدوها، القوة
من فأصبح بأنفسهم وبرصوا يُستعبدوا، أن اإلمكان يف يعد فلم بإنسانيتهم شعروا
ومن سيادتهم، ال إخائهم من لكسبهم بد فال الصبا طور وتجاوزوا يستغلوا، أن العسري
اإلنسان معاملة ال لإلنسان، اإلنسان معاملة معاملتهم ومن عليهم، السيطرة ال مساواتهم
آالتها وتسيري عسري، شاق بأعبائها والقيام كثرية، املدنية فتكاليف ذلك وفوق للسلع،
قوة عىل قوة بتسليط املدنية نضعف فلماذا تحىص، ال وعقول لها، عداد ال أيد إىل يحتاج
وال اآلخر، لنصفهم السكان نصف إذالل يف الوقت نضيع وملاذا القوتان؟ تتعاون أن بدل
بهدم إال ينجحوا أال لقوم يخيل وملاذا والتساند؟ للتعاون بعض يف بعضها أيدينا نضع
شيدوا؟ كما وتشيد بنوا، كما لتبني الصالحية كل صالحة أنها مع األخرى، لألمم أممهم
لعقول جعل زراعية، وأرًضا صناعية أرًضا جعل فكما الناس، عىل الخريات قسم قد وهللا
الكثري الخري تغل مميزاٍت اإلسالمي للعالم أن شك وال مميزات، ولنفوسهم مميزات األمم

استخدمت. لو املجتمع بناء يف وتساعد استغلت، لو

يشرتكوا أن عن وإبعادهم املسلمني تنحية عىل — قريب عهد إىل — األوربي العالم جرى
وخطة مزرعته، يف للعمال املالك خطة هي نحوهم، محدودة خطة ورسم البناء، يف
وال األموال، رءوس أصحاب تعاون خطة ال مصنعه، يف للمنتجني املال رأس صاحب

اإلنتاج. يف الرشكاء خطة
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أخرى وبعبارة قواه، بكل اإلسالمي العالم املايض القرن يف األوربي العالم غزا لقد
أسلحتها، كل إخضاعها يف واستعملت وأفريقيا آسيا يف اإلسالمية املمالك أوربا قارة غزت
املستشفيات لذلك ويتخذون اإلسالمية، البالد يف دعوتهم لنرش قواهم ينظمون فاملبرشون
آراءهم وينرشون اإللحاد، إىل يدعون وامللحدون دعوتهم، لنرش ستاًرا واملالجئ واملدارس
أن ويأملون خداعة، براقة ألوان من ستار تحت أو رصيحة، عارية ومهارة، لباقة يف
ورجال املكسب، بنصف ظفروا فقد بذلك ظفروا فإن دينهم، من املسلمون يتحرر
الحكومية اآلالت وتسيري فيهم، دولهم وتحكيم املسلمني إلذالل الخطط يضعون السياسة
يفكروا وال رسموا، عما شعرة قيد يخرجوا ال حتى االستعمار، لخدمة املستعمرة الدول يف
يفتح أن نفسه حدثته فمن السياسة، به تشري ما ينفذون الحرب ورجال خطوا، ما غري يف
السياسة رجال وراء من االقتصاد ورجال له، فالويل املستعمر الحاكم مصلحة غري يف فاه
يف الستغاللها الوسائل ويضعون عميقة، دراسة للمسلمني االقتصادية الحالة يدرسون
نفذوها اقتصاديٍّا تنفيذها عن عجزوا فإن يستعمرونهم، من مصلحة ال أممهم، مصلحة

وهكذا. حربيٍّا، أو سياسيٍّا
أمورهم، عن شغل يف — كانوا — واملسلمون كله، هذا من وأكثر كله، هذا كان
أنعم ويلبسوا الطعام، أرفه يطعموا أن كبارهم ويرس األطفال، كلعب لعب ترضيهم
يف كاألطفال — كذلك — كانوا ثم وأوالدهم، أنفسهم إال أمتهم من يعنيهم وال الثياب،
أبًا يدرك وإنما أمومة، وال أبوة يدرك ال فالطفل املجردة، املعاني إدراك استطاعتهم عدم

ا. أمٍّ أو
تقدر ال فالفكرة األشخاص، يدركون وإنما املعاني يدركون ال كانوا هؤالء، فكذلك
التي السلطة فتات عىل التنازع املجال هذا يف ويكفيهم بقائلها، تقدر وإنما ذاتها، يف
وكلمات العرض، عىل والتنازع الجاه عىل والتنازع موائده، من املستعمر لهم خلفها
أفواههم، عىل تقال جوفاء كلمات ذلك، ونحو البالد، وخري األمة، ومصلحة العام، الصالح
حكموا فإذا الحكم، إىل بها للقفز أو سيايس بخصم للتنكيل وتقال قلوبهم، تسكن ولم

عمل! وال وقول طحن، وال جعجعة كسابقيهم، كانوا

اليقظة هذه عىل وعمل يستيقظ، النائم بدأ حتى وأعوام، أعوام الحال هذه عىل مىض
ومع الحديثة، املدنية مع أتت تعاليَم ومن الحكم، يف الساسة ارتكبها أخطاء من عوامل،
العامة، إىل منهم وتقطرت القادة، إىل فترسبت اإلنسان، وحقوق الدولة نظم يف الفاتحني
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اإلنسان، حقوق تبني العظمى، الحرب يف السياسة قادة أعلنها ٍة عامَّ إنسانيٍة مبادئَ ومن
أطيل ال أسباب من ذلك غري إىل السلم، إىل تدعو أو صفها، يف للدخول األمم تستعطف أو

بذكرها.
للدفاع وقفوا األوربيني، املنصفني من قوًما بالفضل أذكر أن هنا أنىس ال أني غري
من كثريًا يعدلوا أن وكتبهم وخطبهم بأقوالهم واستطاعوا املسلمني، وعن اإلسالم عن
الذي الدين ذلك — كان كما — منهم كثري نظر يف اإلسالم يعد فلم األوربي، العام الرأي
يف يرسع أن ويجب الحارض للعالم يصلح ال الذي الدين ذلك وال والحقد، العصبية ينفث
رشيفة، أخالقية أسس له ليس الذي الدين ذلك وال تدريًجا، يموت أن قبل عليه القضاء
إىل العام الرأي من كثري تحول بل إلخ، الضمري يف تأثري له ليس الذي الدين ذلك وال
كثري تحول كما قويمة، أخالقية أسس عىل وابتنائه للحياة، اإلسالم بصالحية االعرتاف
ما اإلعجاب موضع من كان ثم عداء، موقف موقفهم كان أن بعد الحياد، عىل الوقوف إىل
التبشري يلق فلم وبقوميتهم، بدينهم تمسكهم نحو مناعة من أنفسهم املسلمون به ظهر

ينتظر! كان ما النجاح من السيايس وال الديني

تحكمهم، التي للدول مشاكل بحركاتهم وسببوا بحقوقهم، يطالبون املسلمون تحرك
أن االقتصاديون ورأى كان، كما السهولة من يصبح لم حكمهم أن الساسة ورأى
كانت التي املسلمني غفلة وأن عسريًا، أصبح اإلسالمية اململكة أرايض يف االستغالل
عليهم فعرس أكثرها، زال أو زالت قد وأيرسه وجه أحسن عىل االستغالل من تمكنهم

اإلنتاج.
كلهم األوربيون يعد ولم والعداء، بالخصومات تمزق األوربي العالم أن صادف كما
اإلسالمية. املمالك نحو واحدة خطة يرسموا أن يستطيعوا حتى بينهم، فيما اتفاق عىل
ظاهًرا، تحوًال اإلسالمية البالد نحو الدول موقف تحول أن كله ذلك نتيجة من كان
املختلفة، املعاهدات فكانت يخاشنوهم، وال ويحاسنوهم املسلمني يصانعوا أن ورأوا
من كثري إىل فيها، بقيت التي الدول يف االمتيازات وإلغاء املختلفة، اإلسالمية لألقطار

ذلك. أمثال

املوقف هذا ولكن الحديث، وموقفهم الحديث املسلمني لتاريخ رسيع عرضسينمائي هذا
استغاللها، أيرسمن الثورة فإحداث ثقاًال، أعباء ويحملهم جديدة، واجبات يتطلب الجديد
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وقد اآلالت، وإدارة القطارات تسيري يف استخدامها من أسهل النار وإشعال هدأت، إذ
عهده يف إال البخار يستخدم أن يعرف لم ولكنه عهوده، طوال النار يشعل العالم ظل
مسئولية من أعظم الرجل ومسئولية السيد، واجبات من أيرس العبد وواجبات الحديث،

الطفل.
رجليه، عىل — املظلمة العصور بعد — مرة ألول — يقف اآلن اإلسالمي فالعالم
ألول أصبح وقد بحسناته، ويفخر غلطاته، ويتحمل بنفسه، حكومته يدير أن ويحاول
فإما املصباح، بيده وأمسك تدار، يًدا كان أن بعد يدبر عقًال الحديثة العصور يف مرة
اآلن ووقف استعماله، أساء إذا يحرقه أن وإما استعماله، أحسن إذا منزله به ييضء أن
فيه، لعب ال ا جدٍّ األمر فكان آبائه، وديون الثقيلة وديونه آبائه، وأوزار أوزاره يحمل

مهزلة. مرسح ال جهاد وميدان
يف اإلسالم علَّمنا وقد يشء، من أوىل منها يشء ليس عديدة الجهاد أبواب وإن
تسلح كما بالعلم نتسلح قوة، من استطعنا ما أنفسنا نعد أن األوىل األساسية تعاليمه
العدل بتنفيذ ونتدرع تسلحوا، كما للحكومة الصالحة باألداة ونتسلح بالعلم، القوم
كما للطوارئ وباالستعداد توحدوا، كما الخطر عند األحزاب وبوحدة تدرعوا، كما الدقيق

تقووا. كما بالخلق نتقوى ذلك وفوق استعدوا،
يف يمثله من عىل أو الرياسة عىل ويتنازع فوىض، بيوته اإلسالمي العالم يرتك أن فأما
الحكم، لتويل ولكن القومية، للمصلحة ال أحزابه تتحارب أن وأما واملؤتمرات، املجتمعات
الرضوريات، إىل الحاجة أشد يف وهو والكماليات، الرتف أنواع عىل أمواله يبذر أن وأما
العدل أساس عىل ال والشهوات املحسوبيات أساس عىل الحكومية آالته يف يسري أن وأما
يف اإلجرام أنواع أكرب فهو املاىض يف اغتفر إن العبث من فرضب … وأما وأما، الدقيق،

الحارض.
أونس الشاب وموقف عهده، ألول التجارة يمارس التاجر موقف اليوم موقفنا إن
كما نفعل العالم عن عزلة يف ولسنا يترصف، كيف وروقب ماله إليه فرد الرشد منه
واألدبية العلمية القوة من لدينا وليس العالم، كل نظَّارته مرسٍح عىل نقف وإنما نشاء،
ويقف زللنا، عن طرفه ويغمض خطايانا لنا يغفر أن عىل العالم يحمل ما والحربية
وتبعات تبعاتنا أعناقنا ويف نعمل، ماذا والراصد نصنع ماذا الرقيب موقف منا العالم

بعدنا. من أبنائنا
يمس وال كرشيك، ويعاملنا كصديق، ويحرتمنا إجالل، يف يهابنا العالم فلنجعل
— بأقوالنا ال بأعمالنا — ويؤمن لقدرتنا، املدنية بناء يف لنا ويفسح لقوتنا، حقوقنا
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تمتهم لم املسلمني أن يسمع لم من ولنُسمع حديث، بمجد أتبعناه قديًما مجًدا لنا بأن
عملوا انتبهوا منذ وأنهم انتعشوا، ثم وخدرتهم انتبهوا، ثم أنامتهم وإنما الثقال، األحداث

الجادين. مع وجدُّوا العاملني مع
فيها يسجل مجيدة صفحة فكن منك، وأملنا فيك رجاؤنا الجديد، العام أيها هذا،
ويأنسوا بضوئك يهتدوا حتى مناًرا لهم وكن أعماله، وخري فعاله نبل اإلسالمي العالم
هللا حقق الجسام، بأعبائهم فيك ويضطلعوا ظالم، من بهم يحيط ما ويبددوا بنورك

اآلمال.
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األدباء عىل أحيانًا نقمة كانت وإن األدب عىل نعمة دائًما األدباء بني الخصومة كانت
أنفسهم.

وتهيج األديب تنتج التي هي األحيان من كثري يف — األمر أول — فالخصومة
الشاعر كان فقديًما ذلك، من الكثري اليشء األدباء تاريخ ويف لسانه، وتطلق مشاعره،
يمنة فتتلفت سيئات، حسناتها ويقلب مثالبها ويجسم ويعريها القبيلة يهجو العربي
املتهيئ املستعد يف اللفتة هذه فتفعل عدوها، كيد ويصد عنها، يدافع من تنظر ويرسة
لسانه ويطلق للنضال ويعدها القول، عىل نفسه يروض من للقبيلة فإذا السحر، فعل
الناس كسائر إنسانًا لكان الخصومة وهذه الهجاء هذا ولوال شاعر، هو وإذا بالقول،
رجل بالقول لسانه أطلق نديم» هللا «عبد أن سمعنا وحديثًا الشعراء، كسائر شاعًرا ال
وإذا هجاء، هو فإذا هجوه يف لسانه يعمل فأخذ أجره، عليه أكل ثم أوالده ليعلم دعاه

وشاعر. كاتب هو وإذا أديب، هو
فلوال الهجاء، باب هو األدب أبواب من كبريًا بابًا أورثتنا التي هي الخصومة ثم
كانت وال واألخطل، جرير ونقائض والفرزدق جرير نقائض لنا كانت ما الخصومة
ولحرمنا هم، ما وكثري الهجائني، من وغريهم الرومي وابن نواس وأبي بشار أهاجي
الهزء النفس يف تثري واإلتقان، الروعة يف غاية هي فنية صور من هجائهم يف أبدعوا ما
الصور هذه فقدت ولو حينًا، مصورها من واإلعجاب حينًا، والضحك حينًا، والسخرية

مقوماته. من كبريًا ركنًا ولفقد األدب عىل كارثة لكانت
به والهزء كاتب لنقد وضعت التي الغربي األدب يف الكثرية الروايات هذه ثم
ما هذه كل — ومؤيديها وبواضعيها بها والسخرية فكرة لنقد وضعت والتي وبآرائه،
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وال عنها، غنى ال األدب ثروة من كبرية ثروة وكلها األدبية، الخصومة لوال تكون كانت
بدونها. له حياة

إن أحيانًا؟ رشيفة وغري أحيانًا رشيفة خصومة، هو أليس النقد؟ فما كله هذا وبعد
وتجريح. عيب أحيانه من كثري يف فهو وتقريًظا مدًحا أوقاته من قليل يف النقد كان

األدباء يهاجم بخصومته الذي فهو األدب، عىل النقد نعمة يف شاك يشك وليس
حذرون هم فإذا عيوبهم، ويظهر ضعفهم، ويوضح أغاليطهم، فيبني وعنف شدة يف
الكمال، وينشدون النقد، خوف العيوب، من يتربءوا أن ويحاولون النقد، خوف يجيدون،

للنقد. ذلك يف فالفضل الكمال من قريبًا أو كامًال نتاجهم خرج فإذا النقد، خوف
وأنصار القديم أنصار من األدب رجال بني عنيفة حادة خصومة عرصتنشأ كل ويف
معسكرين: إىل الناس وينقسم أدب، وسبابهم وجدالهم ويتسابون، يتجادلون الجديد
ويمتعون، فيجيدون أقالمهم فريق كل ويحمل املحافظني، وأنصار املجددين أنصار
هذه يف يقال ما ناحية من مكسبًا مزدوًجا، مكسبًا املعارك هذه من األدب فيكسب
املجددون يكسبه ما ناحية من ومكسبًا وخصام، وسب وتعنيف هجاء من املعارك
لظل ذلك ولوال جديدة، فيه عنارص وإدخال جديدة، وجهة األدب توجيه من — غالبًا —
ومادتها، شكلها يف هي وهي واألعوام الدهور عليها تمر األهرام كهيكل األدب هيكل
الوسطى، القرون أدب هو اليوم الغرب أدب ولكان الجاهيل، األدب هو اليوم أدبنا ولكان
كما حالته عىل ولظل خطوة، األدب تقدم ملا األدباء بني والخصومة املجددين ثورة فلوال

األدب. عىل الخصومة نعمة إجمال يف هذا … األولون تركه

أهل أو الواحد املركز ذوي بني الخصومات جنس من هي األدباء بني الخصومات إن ثم
الواحدة. الصنعة

تتنازع كلتيهما ألن الرضة؛ تخاصم فالرضة الرضائر، بني الخصام جنس من هي
بني الخصام جنس من وهي كامًال، عليه السلطان لها يكون أن وتريد الزوج، قلب
وشبابها بجمالها تدل والزوجة سنها، وكرب بأمومتها تدل الحماة ألن والحماة؛ الزوجة

ذلك. وغري
النجار، يحب أن قل فالنجار الواحدة، الصنعة ذوي بني الخصومة جنس من وهي
هذا يف التاجر يحب أن قل السلع من نوع يف والتاجر الحداد، يحب أن قل والحداد
يف للنجار كراهية أشد األحياء من حي يف فالنجار النزاع، اشتد الشبه قرب وكلما النوع،
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القطن، لتاجر منه الغالل لتاجر كراهية أشد الغالل وتاجر حيه، غري يف النجار من حيه
السوق، عىل يستويل أن يريد فكلٌّ «الزبائن»، اكتساب إىل تسابقهم ذلك يف والسبب
يف يزاحمه من هناك بأن شعر فإذا والجاه، السمعة بحسن ويستبد باملكاسب، وينفرد
للتاجر العظيم التاجر كراهية كانت ولذلك أنفاسه، إخماد عىل وعمل وكرهه انتقصه هذا
يبلغ ال أنه إىل املطمنئ ناحيته، من كاآلمن ألنه الصغري؛ للتاجر كراهيته من أشد العظيم

شأوه.
أديب بني خصومة تجد أن قل ولذلك الصنف، هذا من األدباء بني فالخصومة
األديَب؛ األديُب يخاصم إنما مختلف، بينهما السباق ميدان ألن وموسيقي؛ أديب أو وعالم
أنه أحد من شعر فإذا وحده، السوق له يكون أن كلٌّ ويريد واحد، واد من ألنهما
فكانت مثله، اآلخر وفعل أدبه، وشأن شأنه من وقلل وهجاه، خاصمه ميدانه يف يزاحمه
متقاربة األدباء درجة كانت كلما سبق ما قياس وعىل ذلك، ونحو واملهاجاة النقائض
ويتخاصمان ظاهًرا األديبان يتصاىف وقد أعنف، واملهاجاة أشد، بينهم الخصومة كانت
قبل طويل زمن يمر وقد ليشعلها، الثقاب عود تنتظر دفينة الخصومة فتكون باطنًا،
أقبل كتابًا أخرج أو القراء عند حظوة األدباء أحد زاد وكلما العود، هذا يشتعل أن
يف األسباب ويتمحلون نتاجه، شأن من يقللون فراحوا غرية خصومه ازداد الناس، عليه
ال جماعات بني النزاع فيكون خصوٌم كلٍّ وحول أنصاٌر كلٍّ حول تتكون وقد انتقاصه،

أفراد. بني
تربية تكون فقد املوضوع، يف يشء كل ليست الغرية إن نقول: أن الحق من ولكن
يقرأ ولم خالصة، عربية نشأة نشأ أديب هذا بينهم، الخصومة يف سببًا وثقافتهم األدباء
ثقيل تافه الغربي األدب أن فعنده العربية، الكتب عىل إال يطلع ولم العرب، لشعراء إال
أبي أو املتنبي شعر أو البديع أسلوب أو الجاحظ أسلوب هو يحتذى مثال وخري الظل،
الغربي األدب وفضل الثقافتني بني ومزج الغرب، أدب من حظه أخذ أديب وهذا تمام،
فهو جوته، أو المارتني أو شكسبري يحاكي أن له األعىل املثل وصار العربي، األدب عىل
ويف الشعر بحور يف يجدد أن ويريد الغربي، يف ما بخري العربي األدب م يطعِّ أن يريد
مدرستني بني خصومة الواقع يف وهي العنيفة، الخصومة فتنشأ ميادينه، ويف موضوعاته
يتبع أن ويريد أنملة، عنه يتحول أن يريد وال للقديم يتعصب هذا مذهبني؛ بني ونزاع
وقد بجديد، يمزجه أن إال القديم يرىضعن ال ثائر وهذا يعربون، كانوا كما الشعر عمود
قوم، ونرصه تجديده تمام أبي عىل الناس عاب تقريبًا، عرص كل يف الخصومة هذه كانت
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وسيصبح آخرون، ونرصهما بعينها النزعة لهذه وحافًظا شوقيٍّا واملازني العقاد وهاجم
حتى يشء كل يف هللا سنة وهكذا جديًدا، ويريدون املستقبل جيل ويعيبه قديًما الحديث

األدب. يف
وشباب األدب شيوخ بني الخصومة وهو يحدث، ما كثريًا الخصومة يف آخر وسبب
يكون فقد بالسن، ليست املسألة أن األمر غاية واقعة، — شك ال — خصومة وهي األدب،
ليست املسألة ألن الشيوخ؛ أدباء من وهو شابٍّا يكون وقد الشباب، أدباء من وهو شيًخا
والنزعة وشبان، شيوخ فيها يشرتك قد التجديد إىل والنزعة نزعة، هي إنما عمر، تقدير

وشبان. شيوخ فيها يشرتك قد املحافظة إىل
ذكرنا الذي هذا منها: مختلفٍة: عوامَل إىل ترجع والشبان الشيوخ بني والخصومة
السوق عىل استيالءهم الشيوخ من يكرهون قد الشبان أن ومنها: النزعات، اختالف من
ويدافع محلهم، ليحلوا يهدموهم أن ويريدون ذلك عليهم فينفسون الزبائن وكثرة
وقد القتال، وآالت األسلحة فيها تختلف مروعة املعركة فتكون مراكزهم عن الشيوخ
شيًخا، ينازل أن شهرته وسائل من رأى األدب يف ناشئًا كان إن الشاب أن السبب يكون
هزيمة فليست به يظفر لم وإن عظيًما، غلب إذ عظيًما؛ فوًزا فاز فقد به ظفر فإن

حال. كل عىل كاسب فهو ناوشه، أنه فخًرا ويكفيه منكرة،
صانًعا، يخاصم وصانع تاجًرا، يخاصم تاجر يتخاصمون، الناس فكل وبعد،
يظفر الذي هو األدب ولكن وتقاتلها، أمة تخاصم وأمة أرسة، رب يخاصم أرسة ورب
جرير خصومة وبقيت األموي العهد يف الخصومات كل ذهبت فقد خصومته، بتخليد
الخوارزمي خصومة وبقيت العبايس العرص يف الناس خصومات وذهبت والفرزدق،

وهكذا. وأعدائه، املتنبي وخصومة والبديع،
وهو ُطرفة، وهو خالد، فباق األدباء سباب أما سبابُهم، وذهَب الناُس تََسابَّ وكم
طويل األديب أن ذلك وسبب اإلعجاب، أو الضحك ويستخرج التبسم يثري وهو إبداع،
فني قالب يف سبابه يصوغ أن يستطيع فنان ماهر وهو لسانه، من أطول وقلمه اللسان،
ليست ولكن طواله، وإما اللسان، قصار إما فمساكني، الناس سائر أما الخلود، يكسبه

الفنية. القدرة لهم
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منفصلني، شيئني وهللا العالم فليس الوجود»، «وحدة فكرة عىل الصوفية العقيدة تدور
يشء، كل هو بل يشء، كل يف هو بل وحدها، األرض يف وال وحدها السماء يف هللا وليس
يف يختلفان واحد، واملحبوب املحب بل ومعشوق، وعاشق ومحبوب، محب هناك وليس
متقلب، متغري فان مظهر له العالم يف يشء وكل الحقيقة؛ يف ويتحدان واألحوال، املظاهر
ونفس ظاهرة، فانية ناقصة نفس كذلك: اإلنسان ونفس يتغري، ال باق دائم مخرب وله
بالحقيقة فتتحد الثانية، نفسها لتحقق الطريق تشق األوىل والنفس باطنة، باقية كاملة
نفسه وسمى «طريقة»، أو «طريًقا» املسلك هذا الصويف وسمى فيها، وتفنى بها وتنرش
وسمى «مقامات»، لالستجمام عندها فيقف يقطعها التي املسافات وسمى «سالًكا»،
ذاته اتحاد أخرى وبعبارة بالحقيقة، نفسه اتحاد وهو سلوكه من يقصده الذي الغرض
بتعدد «خرطهم» وتعددت الطريق، لهذا «خرًطا» رسموا وقد الحق»، يف «الفناء باهلل
مقام ثم التوبة، مقام بعضهم عند فهي باسم، مقام وكل مرحلة كل وسموا أنظارهم،
الرضا، مقام ثم التوكل، مقام ثم الصرب، مقام ثم الفقر، مقام ثم الزهد، مقام ثم الورع،
سموها خاصة نفسية بمشاعر فيشعر السالك يقف املقامات هذه من مقام كل ويف
الطمأنينة، وحال األنس، وحال الشوق، وحال الرجاء، وحال الخوف، فحال «األحوال»،
هذه من مرحلة كل يستوعب أن للسالك بد وال إلخ، اليقني، وحال املشاهدة، وحال
حالة إىل النهاية يف يصل حتى تليها، التي للمرحلة ليستعد بها نفسه ويؤقلم املراحل
«شيخ» يقوده أن للسالك بد وال «عارًفا» يسمى أن بذلك فيستحق وباهلل، بالعالم اتحاد

املسلك. يضل ال حتى الوعرة الطريقة هذه يف
بتعمقهم إنهم نقول: أن نريد وإنما وعقائدهم، لتعاليمهم تفصيل مقام املقام وليس
املادي العالم غري عالم يف أنفسهم أقاموا قد بسيًطا إملاًما به أملمنا الذي املبدأ هذا يف
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ولكنهم هم، إال يعرفها ال ومسميات بهم خاصة لغة فلهم غريهم، فيه يعيش الذي
وأطلقوها العربية األلفاظ فأخذوا العربية، اللغة يف العلماء كل فعل كما اللغة يف فعلوا
واملجرور، والجار والخرب واملبتدأ واملفعول بالفاعل النحاة فعل كما خاصة مدلوالت عىل
ووضعوها النحاة فأخذها عامة مدلوالت يف العرب يستعملها كان ألفاظ من ذلك ونحو
الشأن وهكذا النحاة، معاني يف يفهمها يكن لم القح العربي إن حتى خاصة، ملصطلحات
فاألوضاع وغريهم، املتصوفة بني كبريًا فرًقا هناك أن غري والفلسفة، والعروض البالغة يف
املصطلحات أما تفهمها، يف العقل إىل ترجع مدلوالت لها والبالغية والرصفية النحوية
فهًما بعقله أحد يفهمها ال ولهذا الذوق، إىل ترجع وإنما العقل، إىل ترجع فال الصوفية
بني والفرق املتصوف، فيه يقف الذي املقام يف ووقف تذوقها من يفهمها إنما صحيًحا،
وصًفا له فوصفت قط الكمثرى يذق لم أحدهما شخصني بني كالفرق واملتذوق العاقل
والتفاح، املوز ومذاق مذاقها بني الدقيقة الفروق وعرف ذاقها وشخص علميٍّا، لفظيٍّا
والعناق والوصل و«الخمر» «ليىل» من الَغِزلني الشعراء ألفاظ الصوفية شعراء فاستعمل
أدب كله ذلك من لهم وكان ومقاماتهم، ألحوالهم رموًزا واتخذوها والعذال، والهجر
بغموضه يمتاز كما وصفائه، بروحانيته األدب من غريه عن يمتاز غريب، بديع رمزي

وخفائه.
أو حب لوعة أو خمًرا وصف إذا املادي الشاعر أن والخفاء الغموض يف والسبب
أخرى بعبارة أو متناولهم، يف وهي الناس يدركها عواطف يصف فإنما وصاًال، أو هجًرا
الصويف أما الهجر، وألم الوصل لذة ذاق وكل أحب، الناس فكل بينهم، مشرتك قدر هي
من إال يفهمه ال بحيث وحاله مقامه فوصف عليه، غلبت وحال يقفه مقام عن فيعرب
أجل ومن مدى، منها أبعد مرحلة إىل املرحلة هذه قطع قد كان أو وحاله، موقفه يف كان
مسلًكا منهما كل سلك إذا الصويف الصويف يفهم ال قد بل الصويفُّ، إال الصويفَّ يفهم ال هذا
بعضهم رشح هذا أجل ومن األول، مقام عن بعيد مقام يف الشاعر الصويف كان أو ا خاصٍّ
كل معذور القصيدة وصاحب كاألصل، غامًضا الرشح فكان املتصوفة، بعض قصائد
سبب وهناك وجالء، وضوح يف نفسه يف عما تعرب ألفاًظا فيها يجد ال حال يف ألنه العذر؛
يفهمه من لرماه نفسه يف ما أوضح لو حال يف أنه وهو الغموض، إىل يدعو قد آخر

واإللحاد. بالكفر
فهو والفاعلة، القابلة ناحيتيه من رموز أدب بأنه الصويف األدب يمتاز حال كل عىل
أن فكما النائم، أحالم عن يختلف ال عنده والعالم رمز، أنها عىل العالم مظاهر يفهم
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تحت يقع ما فكل رمز، فيه ما كل العالم فكذلك رمزيٍّا عرًضا حوادثه يعرض الحلم
عواطفه يغذي ما منها يستنتج رموز حواسه بجميع يتصل وما بأذنه، يسمع وما عينه
بالتخيالت، مفعم بالجمال، مملوء األطوار غريب عالم أمامه انفتح وبذلك ومشاعره،
بالحكمة، دائًما ينطق لسان أو علًما، ملئ كتاب — صغريًا كان ولو — يشء كل كأن حتى
قبة، الحبة من ويستخرج مسموع، وال ويسمع مقروء، وال يقرأ دائًما العالم يف هو
يتفق تفسريًا ويفرسها وربه، وعامله نفسه حادثة كل يف يقرأ ا، خضمٍّ بحًرا القطرة ومن

وحاله. ومزاجه
منذ اإلنسان يف كانت نزعة الرمزية والحكمة الرمزي والدين الرمزي األدب وهذا
والفرس الهنود ديانة وكذلك الدينية، بالرموز مملوءة القديمة املرصية فالديانة القدم،
ملا رموًزا إال ليست اليونانية واملثيولوجيا وخفاء، بعد يف الحقيقة إىل ترمز األقدمني،
رمزوا متصوفون فالسفة وضعها إنما األديان شعائر من وكثري حقائق، من يرون كانوا
وال األصنام فما حقائق، الرموز وظنوا الجهلة، العامة فأتى الحقائق، بعض إىل بها
فنيس الزمن عليها أتى رموز إال غريها كثري وال عباداتهم يف املرصيني نقوش وال النجوم
فيثاغورس عن فيحكى النحو، هذا عىل الفالسفة من كثري وجرى ذواتها، وعبدت أصلها
بعده من كان وكذلك الحقيقة، عىل به ليدل الرمزي، الكالم من يكثر كان أنه اليوناني

أفلوطن.
وتتخيله تلمسه، وال تدركه مقنع جمال بأنه يمتاز فهو جماله، الرمزي األدب ولهذا
ال وكأنك وتسمعه تنظره، ال وكأنك تنظره جمال فهو فيه، تحدق أن لك يسمح وال
مًعا، جليًال جميًال فكان جالًال الخفاء عليه خلع قد تعرفه، ال وكأنك وتعرفه تسمعه،
لكلماته ليس هواء، عىل قبضت عليه تقبض أن أردت فإذا به، وترتنم له فتلتذ تسمعه

غاية. وال وسبح الالنهاية، يف إمعان هو وإنما حدود، ملعانيه وال محدود، مدلول
ووراء عمًقا، السطح وفوق إشارة، يشء كل ويف باطنًا، ظاهر لكل أن الصويف يرى
يطربوا، ولم لهم وغنَّى يفهموا، ولم فهم إذ الناس، عىل عجبًا ويتيه فاتنًا، جماًال القناع
هو إنما القناع هذا كشف وأن الجمال، إدارك عن النفس يحجب حجاب العقل أن ويرى

واألحكام. والقضايا باملنطق ال واإللهام، بالذوق
بالخمر وأعجب وسعدى، ليىل الحقيقة فسمى العالم، إىل الصويف نظر النظر وبهذا
وتساميها، النفس رقي إىل رمز فهي غريها، يف ليست معانَي الخمر يف ورأى بها، وتغنى
يشء، من يشء فيكون العنب، بفناء الخمر تنشأ كما الحقيقة يف بالفناء ترقى فالنفس
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وصلحت األبد إىل بقيت العنب من الخمر خرجت وإذا واحد، واألصل الشيئان ويختلف
من تجردت إذا النفس فكذلك للبقاء، يصلح ال نفسه العنب أن حني عىل الزمان، بمرور
عليها مرت وكلما فناء، يعتورها ولم للبقاء، صلحت الكمال إىل ونزعت الفاسدة مادتها

صفاء. ورقت نقاءً، زادت واألعوام السنون
لها، عداد ال ملعان رمًزا مادة كل يف ورأوا أشياء، يشء كل من الصوفية ولَّد وهكذا

أولهم. به أتى ما عىل آخرهم وبنى
حديث وكل رمز، القرآن يف آية فكل العالم، يف ما كل إىل نظرهم الدين إىل ونظروا
الناس. يفهم ما األحاديث من وال الناس، يفهم ما اآليات من يفهمون فليسوا تأويل، له
السرية فعلماء ملسو هيلع هللا ىلص النبي صدر شق حادثة من فهموا ما فخذ لذلك مثًال شئت إن
من بطست جيء وأنه سعد، بني يف ومرضعته رابّته مع وهو قلبه ُشقَّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه يرون
رمز؛ أنه عىل إال هذا يفهمون ال والصوفية رووا، ما آخر إىل قلبه، به فغسل ثلج فيه ذهب
أن هللا فأراد السيئات، من ذلك وغري والطمع والشهوة الخوف عليه ران قد اإلنسان فقلب
ونقاه قلبه وفتح الناس، قلوب غيش ما عنه فأبعد تطهريًا، ويطهره الرجس عنه يذهب
وفهمها حقيقة، العامة وفهمها القصة هذه فرويت للنبوة، يستعد حتى سوء كل من

رمًزا. الخاصة
كان وهكذا األدب، ومن الدين ومن العالم من عليهم عرض فيما شأنهم كان وهكذا
ونعموا وتضحية، حب من لذيذ حلم يف عاشوا — وأدب دين من أنتجوا فيما شأنهم
أحوالهم إىل فنقلوه الشعراء وشعر األدباء أدب وأخذوا رموز، من العالم يف قرءوا بما
فلما وخمرهم، بليالهم وفرسوه نواس وأبي ليىل مجنون لشعر فطربوا ومقاماتهم،
من نوع كله ذلك من لنا فكان ورموزهم، معانيهم من شعرهم عىل أسبغوا هم شعروا

بعد. فيما لتفصيله أعرض أن أرجو طريف، األدب
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الكرة، مقدار يف والقمر الرغيف، حجم يف الشمس فرتيك تخدع العني أن علمت هل
وهكذا متساويني، املتساويني وغري متساويني، غري املتساويني وتريك نار، كجذوة والنجم
وجود، له ما تسمع وال وجود، له ليس ما تسمع أنك إليك يخيل كلها، الحواس يف الشأن
فرتيك دافئ، ماء يف تغمسهما ثم حار، ماء يف واألخرى بارد ماء يف يديك إحدى وتغمس

تحىص؟ وال تعد ال أمثلة من وهكذا بارد، أنه األخرى وتريك حار، املاء أن األوىل
الرجل ويظهر مهرج، ويهرج محتال فيحتال الناس، يخدعون الناس أن علمت وهل
العالم بمظهر اآلخر ويظهر كبريًا، وال سياسيٍّا حقيقته يف وليس الكبري، السيايس بمظهر
تشبه لها، عد ال الخداع من مناظُر أعيننا أمام وتمر محقًقا، وال عامًلا وليس املحقق،
وماجن يتفاصح، وعيي يتغنى، وفقري يتصعلك، غني روايته؛ يف واملمثل لعبه، يف الحاوي

يتصالح؟ وفاسق يتواقر،
هذا النفس. عىل النفس وكذب للنفس، النفس خداع بجانب شيئًا ذاك وال هذا ليس
فريى وهرمه، بشيخوخته يقر فال وشبابه، صباه منذ نفسه يستصحب تقريبًا إنسان كل

جسمه. يف الضعف دب ومهما وجِهه، أساريُر تجعدت مهما شابٍّا نفسه
عمرها، حسبت مهما وبالصغر، بالجمال نفسها تخدع — دائًما — املرأة وهذه
جمال، آية القبح آية فرتى مرآتها، يف نظرت ومهما وبناتها، أبنائها كرب رأت ومهما
فحسب، للناس خداًعا ال عمرها، يف نفسها وتغالط الصغر، عالمات الكرب عالمات وتقرأ
ما حقيقة وتجعلها ادعت، بما وتصدق كذبت، بما لتؤمن حتى أيًضا، لنفسها خداًعا بل

توهمت.
يف ما أجمل يرون والشعراء، واألدباء واملوسيقيون واملصورون املؤلفون وهؤالء
وتصور واسع خيال من منحوا بما والفنانون أبدعوا، ما آخر وخاصة ألفوا، ما الوجود
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إن الكمال، حد بلغ قد املنال، بعيد أنه فيتخيلون نتاجهم، يف خيالهم يستعملون عريض
حال كل وعىل الخيال، بديع فهو الحقيقة أعوزته وإن املعاني، بديع فهو أسلوبه نقص
ذوقهم، يف فالعيب الناس عابه إن بالسمو، ويمتاز العبقرية فيه تتجىل النبوغ، وليد فهو

الغرية. حكمهم وتفسد الحقد، قلوبهم يأكل ميزانهم، يف فالفساد نقدوه وإن
اشرتى مما خري ال — كثري البائع عند ومثلها — السلعة مشرتي حتى هللا! سبحان
عيبت، ولو الثياب خري وثيابه رخصت، ولو السجائر أحسن سجائره اقتنى: مما أجود وال
وفستانها عليه، يحرص ألنه ثمنها؛ يف وأكرمه صديقه، ألنه بها؛ اصطفاه إنما والتاجر
اطمأن بنسجه اليشء عيب إن بإرشادها، وخيط بذوقها، اختري ألنه الفساتني؛ خري
وقوة نسجه بحسن اعتذر بمنظره عيب وإن سعره، ورخص منظره لحسن الشاري
إىل فاحتكمت دمها خفة يف وطعن دمها، بخفة فتعزت منظرها يعجب لم كاملرأة متانته،

منظرها.
بميزانني، وتزن نفسها، يف الكبري تنقد وال غريها يف الصغري تنقد النفس أظلم ما
ذاتها! إىل نظرت إذا املحاسن تحري يف وتبالغ لغريها، وزنت إذا العيوب تحري يف فتبالغ
َوَزنُوُهْم أَْو َكالُوُهْم َوإِذَا * يَْستَْوُفوَن النَّاِس َعَىل اْكتَالُوا إِذَا الَِّذيَن * ِفنَي ِلْلُمَطفِّ ﴿َويٌْل ف

وَن﴾. يُْخِرسُ

وتبتدئ بذاته، يشعر يبدأ — والرابعة الثالثة وخاصة — الطفل حياة من األوىل السنني يف
األعراض عليه وتظهر العالم، من موقفه يحدد رويًدا رويًدا ويأخذ شخصيته، الظهور يف
وأنس خوف، أو وأمن وتفاؤل، تشاؤم من الدنيا، مع شأنه إليه سيصري بما منبئة األوىل
بشأنها، واهتمامه لها، وإعظامه بها، وشعوره نفسه إىل التفاته ذلك من وأهم وحشة، أو
ما مع أخالقه نوع وتحدد حياته، طول تالزمه تكاد ولعامله لنفسه األوىل النظرات وهذه

التأثري. بعوامل تعديل من عليها يدخل
إىل اإلنسان ينظر — وبيئة وراثة من خاصة ظروف تحت املتكونة — النفس بهذه
منظاًرا عينيه عىل يضع كمن نفسه، خالل من ينظره بل هو، كما ينظره فليس العالم،
تبًعا األحداث ويفرس نفسه، بلون خالله من الدنيا ينظر فهو أزرَق، أو أصفَر أو أسوَد
الخارج، يف هي حسبما ال األعيان إىل وينظر شخصيته، بميزان األشياء ويقوِّم ملنظاره،
صبغته، ما بلون فيظهر الصبغ من لون يف تغمسه كالثوب نفسه، لونتها حسبما ولكن
والفيلسوف لونه، حسب ال لونها حسب أزرق، أو أحمر نوره تظهر املصباح وكزجاجة

282



النفس خداع

األبله فيه يرى وال جمة، معاني فيه الفيلسوف فريى واحد، يشء عىل عيناهما تقع واألبله
كتاب، يف صفحة إىل ينظران وكلبه والعاِلم نفسه، يف ولكن عينه يف عيبه وليس شيئًا،

يفهم. وال ينظر وهذا فيفهم، ينظر هذا
سلوكهم ويف لها، تذوقهم ويف األشياء عىل حكمهم يف الناس اختلف هذا أجل من
وسخف النبيل، نبل هذا أجل ومن الكافر، وكفر املؤمن آمن هذا أجل ومن نحوها،

الفاسد. وفسد الصالح، وصلح السخيف،
مختلفة. واآلراء واحد والحق متعدد، الناظر ولكن واحد فاملنظور

العالم يف األهمية من فيمنحها — األغلب وهو — نفسه تقويم يف اإلنسان يبالغ قد
يف — وإنه بنَفسه، إال تسري وال به، إال تنتظم ال الدنيا كأن ويرى الحقيقة، يف لها ليس ما
شيئًا، ليست فهي نفسه، احتقار يف الصويف ويبالغ متخفيًا، ملًكا إال ليس — أمره حقيقة
هذا أساس عىل العالم إىل وذاك هذا من كل ينظر ثم مماتها، أو حياتها يف لها قيمة وال
حقيقتها، عىل نفسه يعرف من وقل األشياء، تقويم يف ا تامٍّ اختالًفا ويختلفان االعتقاد،

قيمتها. حق ويقومها
وبعضه كيل بعضه كالجنون، ا خاصٍّ يكون وقد ا، عامٍّ يكون قد هذا النفس خداع ثم
هو من ومنهم يشء، كل يف مجنون هو من املجانني من أن األطباء فيحدثنا فرعي،
زجاج، من إصبًعا له أن يعتقد ولكنه يشء، كل يف عاقل فهو خاص، يشء يف مجنون
وهذا ذلك، ونحو ملكه سلب ملك أنه عقيدته يف إال يشء كل يف مألوف إنسان هو أو
وقد والخلق، واملال العلم يف يشء، كل يف نفسها النفس تخدع قد النفوس، يف الشأن هو
يقدر ولم الوجود، يف مركزها تتبوأ لم فهي بعظمتها، يتصل فيما إال حكيمة، عاقلة تكون
فهو وحَدها، املالية الشئون عىل منصبٍّا النفِس خداُع يكوُن وقد قيمة، من لها ما الناس
وهكذا االغتصاب، من والخوف الفقر، من بالخوف نفسه يخدع الحرص، كل حريص
من إال بنفسه، ومخدوع لنفسه، خادٌع الناِس وكلُّ فنون، الجنون أن كما فنون، الخداع

هم. ما وقليل ربك، رحم
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