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الشعاعوضحكتالكلامت أرشق إذا

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١١٤ عدد:

١٩٧٥ سبتمرب:

داخل يف اإلنسان ينزوي همًسا، أو رصاحًة فيه الحديث يصبح زمان الناس عىل يأتي حني
خليقة غري ُمشوَّهة، ممسوخة صورة الحياة وتصبح الكرامة وتنهدم القيم وتسقط اإلنسان،

تدوم. بأن خليقة وال تُعاش بأن
والخوف الخوف، لغة والهمس لها، عمل ال والحناجر الحناجر، لغة الرصاخ أن ذلك

الحياة. سقطت الضمريُ حى وامَّ العقل انعدم وإذا له، ضمري ال
لتكبري أدوات كانوا آنذاك الصارخني ألن نرصخ؛ أن فيها وأبَيْنا الفرتة، هذه عشنا وقد

واحد. مصدر عن تنبعث جميعها األصوات وكانت األصوات،
ولنا همًسا تكون أن علينا أبَْت ضمائرنا ألن نهمس؛ أن وأبَيْنا الفرتة، هذه وعشنا
هللا وهبه الذي القلم هذا يمتهن أن اإلنسان عىل فعاٌر به، فأقسم القلَم هللا كرَّم وإذا أقالم،

جميًعا! األديان عاشت فبالكلمة له،
موىس شمس اختفت فحني … األرض عىل معجزاته معجزة لتكون هللا اختارها
تثبت الزمان وجه عىل خالدة هللا كلمة وبقيت ومرضاه، عيىس طيور ماتت وحني وعصاه،
ويحيا عيىس طيور وتعيش عصاه، وتسعى موىس شمس فترشق جميًعا، األديان دعائم
ونبض عرصه، شاهد قيمتها، وهو وجودها، وهو الحياة رشف هو الكلمة فحامل مرضاه،
عند الضمري وموقظ وامُلعِدم، فقريهم عند الجوع وعضة امُلهان، فيهم املظلوم وآهة قومه،
للطاغوت يقول أن يستطيع َمن وحده هو الكلمة وصاحب القايس، الكظة ذي غنيهم

األرض. أبناء عليك ينزلها السماء عدالة بك تحيط أو فمهًال والحدود، املدى جاوزَت
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ينفذ العربي الشعب وكان والقصص، الروائي الرسد يف تتخفى كلماتنا وكانت وقلنا،
الطاغوت الحاكم ويسمع ويذيعه، ستار وراء من املحجب فيقتنص الخفاء وراء ما إىل
وال استرت، ما يذيع فال غيظه يكتم وأن سفاح، وهو عقابه ينزل أن بني حائًرا ويقف

شهرية. واضحة الناس يحررها التي الكلمة تصبح وال استرس، ما يشتهر
الحرية ولكن فنعيش، ترشق هي وال فرتيح، تقتل هي ال السواد، كالحة األيام بنا وتمر
أن بأس فال الشهري، عقابه علينا ينزل أال الرأي حسن من كان فإن بالطاغوت، تطل لم
هذا صاحب عىل ونيِّف عاًما عرشون ويمر والجبن، النذالة وراء املتخفي عقابه علينا ينزل
لغري يُنَسب أن القلم هذا صاحب ويأبى مرصية، جريدة أو مجلة يف ثابت مكان بغري القلم
يموت، أجلها ومن معنى، لعيشه كان إذا يعيش، أجلها ومن كلمته، قال أجلها فمن مرص،

وأرضها. سمائها بني هائمة هباءة يحمي موته كان إذا
الهمس وانقطع الرصاخ َف توقَّ النور، من شعاٌع إليها يعود أن ملرص هللا أِذَن إذا حتى
والقلوب العقول عادت لضمري، وضمري لقلب، وقلب لعقل، عقل يقوله كالًما الحديث وصار
واضًحا للناس وظهر حجابه عنه الكالم وأزال العائد، الشعاع دفء يف الحياة إىل والضمائر
غري برشيٍّا رسطانًا يكن ولم إنسانًا، كان منا سمع الذي ولكن … وقلنا الطيب، كالعمل

يُسمى. بأن جدير
هي اإلنسان هذا عند ومرص مرص، أجل من يُقال إنما يسمعه ما أن اإلنسان وأحسَّ
عاشت إذا أنه واثًقا سلم، عند نفسه لها ووهب حرب، عند نفسه لها وهَب وروحه، حياته

جميًعا. العرب عاش مرص
صاحب وجَد هذا عرف وألنه ومنحاه، واتجاهه الحديث مصادر عرف إنسان وألنه
الخلجات، قرير أمسه، إىل ناظًرا غده، إىل مطمئنٍّا منه، يخاطبك ثابتًا مكانًا القلم هذا

الجوانح. مطمنئ
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األرضهذه… قطعة

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١١٦ العدد:
١٩٧٥ أكتوبر:

أن الناس تعارَف املبدأ سبيل يف والبيع أرض، قطعة سبيل يف مبادئنا بعنا إننا يقولون
ا، خاصٍّ كسبًا ليكسب فباعها مبادئه عليه هانت شخصبذاته، عىل نفعها يعود عملية يكون
فك عملية يف اقتنى السادات أنور فهل اإلشفاق، يثري ما بقدر اإلضحاك يثري هذا فقولهم

عليه؟ ريعها يعود أفدنة بضعة الثاني االشتباك
أما األرض، تحرير إنها املقاومة؟ مبادئ هي وما األرض، تحرير إنها مبادئنا؟ هي ما
يكون. ما ذلك بعد وليكن الحكم، يف وبقاؤه البعث، لحزب الهتاف فهي سوريا مبادئ

آخرها وكان التاريخ، من فرتات لعدة مبادئنا هذه تكون أن لنا ر ُقدِّ قد نحن أما
الربيطانية اإلمرباطورية سقطت حني إال ذلك إىل نصل ولم اإلنجليز، من أرضنا تحرير
كانت ذلك، وقبل ذلك، وبعد أمالكها، عن تغيب ال كانت التي شمسها وسقطت جميًعا
دماء ذلك سبيل يف وبذلنا الصهيوني، العدوان من الفلسطينية األرض تحرير مبادئنا
سبيل يف وبذلنا مرص، أبناء قلوب من املعترص باملال مجللة و٥٦ ،٤٨ عاَمي يف شهدائنا
وانكسار الهزيمة خزي عليه زاد وقد نفسه املال هذا ب وُخضِّ ،٦٧ عام يف شهدائنا دماء ذلك

الكرامة. وهوان العزة
الغايل الدم وقدَّمنا تُهزم، ال التي إرسائيل وأسطورة برليف واجتحنا انترصنا ثم
ومنحهم وكرامتهم، عزتهم جميًعا للعرب أعاد أن جميًعا واملال بالدم سعدنا ولكننا واملال،
شيئًا ق نحقِّ أن لنا وآَن األيام، من يوم يف بها ليحلموا كانوا ما البرتول من أمواًال ذلك فوق
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بعٍض تحقيُق ذاته يف هو أرضنا من جزء فاسرتداد أرضنا، من جزءًا فنسرتد مبادئنا من
مبادئنا. من

قراصنة السادات عهد يف أنفسنا من جعلنا وال تجارة، مبادئنا من نجعل لم أننا ذلك
تعطيه. أن لها يطيب ال ما أموالها من لننال العربية الدول د نهدِّ

مكانتها رضيبة لتدفع به تقوم أن ملرص ُقدِّر الذي بالدور دائًما بيِّنة عىل كنا لقد
العربية. الدول بني الضخمة

أراضينا من جزءًا نسرتد أن إال بعنا ما سبيل يف كسبنا وماذا بعنا، مبادئ فأي
فلسطني. قضية سبيل يف اغتُصبت التي وأموالنا الحربية ومواقعنا

االتفاقية، من الرسية املواد كشفت حني بالخزي الناعقون أحسَن هل تُرى فيا وبعُد
والفلسطينيني؟ سوريا ملصلحة أمريكا من جميعها مبذولة تعهدات عن أمرها واستبان

يخجلون؟ هؤالء أمثل السؤال؟ هذا ما ولكن
الرئيس أو أمريكا ضمانات عىل نعتمد ال أننا دمشق راديو قول من ذلك عىل أدلُّ وهل

الذاتية. قوتنا هو الوحيد ضماننا ألن السادات؛ والرئيس لنا فورد
حق ونعرفها الذاتية قوتهم رأينا أننا نذكِّرهم أن لنا بد فال إذن يخجلون؟ أهؤالء

.١٩٦٧ عام يف الجوالن فقدوا الذاتية القوة فبهذه املعرفة،
يف الصهيونية الجيوش تستقبل أن الذاتية قوتهم أوشكت ٧٣ االنتصار حرب ويف

دمشق.
العربية؟ الشعوب جميع تعرفها كما الحقيقة هذه السوري الشعب يعرف أال تُرى
املجنون والرصاخ املشقوقة الحناجر قوة تكون أن إال اللهم عنها؟ يتحدثون ذاتية قوة فأيُّ

الحياء. يُدركه ال الذي الجامد والوجه
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املِعَول هذا بورك

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١١٧ العدد:

١٩٧٥ أكتوبر ١١

وإنما الطوب من جداًرا يحطِّم لم إنه حطَّم؟ ماذا طرة سجن عىل أهوى الذي امِلعَول أيدري
قوة يف كان وإنما وحدهم، السجن بنزالء يحيط الجدار هذا يكن ولم الخوف، من جداًرا
أرًقا ونومهم فزًعا حياتهم فيحيل جميًعا، املرصيني بنفوس يحيط عاتية، رشسة سحرية

هلًعا. وغدهم بؤًسا ويومهم
الصالت فيحيل الرحم، وذوي واإلخوة بنفوساألبناء يحيط كان األسود وبنفسالسحر
تباركه الذي والود خيانة، إىل امُلرشق الحب ويحيل وتخوًُّفا، ًسا توجُّ وبعض بعضهم بني

السلطان. من الرعب أو املال يُدنِّسه الذي البغض إىل السماء
اإليمان بيد ألنه بارليف؛ الذيحطَّم امِلعَول نفس هو السجن عىل الذيسقط امِلعَول هذا
مايو، منتصف يف الحقد من السوداء السخيمة أذيال صعَق الذي نفسه وهو يهوي، بالحق
شعار لريفع الباطل دعوى ودحض القانون، حكم ليقيم الهوى حكم محق الذي وهو

أجمعني. عليهم هللا صىل واألنبياء أسماؤه، تقدست باهلل اإليمان
النفوس وتحرَّرت الروح، منا أرشقت سمائنا آفاق يف شعاُعه أرشَق منذ امِلعَول وبهذا
يمكن ما وأسمى أغىل إىل وانتمينا العاملني، حولنا تمأل أكرب» «هللا وارتفعت الهلع، كبول من
بعيًدا، وزمنًا عهيًدا عهًدا وغبنا عنا غابت أن بعد إليها عائدين مرص! … إليه ننتمي أن
هدى حتى الناس، دنيا يف حيارى غريها من وكنا الدول، دنيا يف حائرة غرينا من فكانت

امِلعَول. أيها فبوركَت أبناؤها، إليها وانتمى أبنائها إىل وانتمت الحرية هللا





املايض الفعل سقوط

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١١٨ العدد:

١٩٧٥ أكتوبر ١٨

قرأُت فيُقال أحداٍث، من فعًال تم ما عىل يُطلق املايض، الفعل ى يُسمَّ فعٌل العربية اللغة يف
الزمن، عليها مىض التي األحداث من وأصبح ونفذ، فعًال تم القراءة فعل إن أي الدرس،

التاريخ. من موقعه واتخذ
الفعل معه يندثر وكاد بل الوزراء، بيانات من تماًما اندثر الفعل هذا أن واملالحظ
مضارع، فعل وهو يتم، أو ماٍض، فعل وهو تم، يقول بيانًا تقرأ ال فأنت أيًضا، املضارع
الذي الفعل هو ملسئول، بيان أو لوزير حديث منه يخلو ال الذي الحظوة صاحب الفعل إنما
والتي بعُد، شمسها تطلع لم التي األيام من يوم يف سيتم العمل إن أي االستقبال، عىل يدل
ألن يسمعه؛ أن يشتهي وال يحبه ال للشعب، كريه الفعل وهذا تطلع، متى أحٌد يعرف ال
أصبحت حتى طويلة، أجياًال الزائفة الوعود عىل عاشت وشعبها ومرص الوعد، معنى فيه
سنوات الوعد لها وأخلفوا اإلنجليز وعدها فقد املستقبل، فعل لها تبًعا وتكره الوعود تكره
الوعد! مرص فكرَهْت مسئول، كل ووعدها وزراء، رئيس كلُّ ووعدها عمرها، من طويلة

ميسور التنفيذ هنيِّ وعٌد وهو األمد، به طال أخري وعٌد الحديَث هذا نفيس يف أثار
(فعل ويحول ماٍض) (فعل حال املايض، الفعل وكره االستقبال فعل حب ولكن التحقيق،
بقوة يستطيعون ألنهم عندنا؛ التليفونات بشأن الوعد هذا يتصل تنفيذه، دون مضارع)
ويف حني، إىل حني من تنطق التليفونات هذه يجعلوا أن — كالعادة — خارقة سحرية
فإن املعجزة، هذه تحقيق عن لعجزوا السحرة ومجامع الشياطني اجتمع لو أنه اعتقادي
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هذه أن فلو طويلة، سنوات منذ تُعدم أن يجب بأدوات يعملون التليفونات بشأن القائمني
عجائب من كأعجوبة حولها يدورون فيها العلم أهل لراح حديث بلد إىل ذهبت األدوات
إىل يحتاج أنه البدراوي مقبل املهندس أخربني وقد عندنا، تعمل فهي ذلك ومع التاريخ،
ليست والتليفونات مخيًفا، مهوًال مبلًغا ليست الدول عرف يف وهي جنيه، مليون خمسني
الشدائد، عىل أنفسهم يُصربوا أن مرص أبناء تعوَّد فقد مرص، أبناء عىل فائدته تعود شيئًا
يُعقل ال لها، نهاية ال استقبال أفعال يف بأجمعه يقع الذي االنفتاح هذا هو اآلن املهم ولكن
الور، يصيبها حتى ساعات بجانبها ويجلس السماعة ويرفع االنفتاح يف راغب يأتي أن
كميات عندهم واملال ماًال، يعني إنه الطريق، عىل ُملقاة سلعة ليس هؤالء عند فالوقت

املرصي. التليفون ور سبيل يف بها يُضحوا أن استعداد عىل ليسوا ضخمة،
بيانًا الخزانة وزير أو املالية وزير فيعلن نفيس، يداعب أن هزيل ألمل أسمح هل تُرى
آلة إلحياء جنيه مليون خمسني مبلغ التليفونات مصلحة تسلََّمت (ماٍض): بفعل ًرا ُمصدَّ
تصلح ال آنية اليوم وأصبحت ببعض، بعضهم الناس تصل مىض فيما كانت عندنا قديمة

للزهور؟! حتى
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ذكراه شوقييف

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١١٩ العدد:

١٩٧٥ أكتوبر ٢٥

شاعر أعظم فهو جميًعا، العرب أيام ومن مرص، أيام من يوم كل هي شوقي ذكرى إن
املكانة. هذه العرب عرف ما قدر بمكانته هو أحسَّ وقد العربية، أنجبته

وَس��بْ��ُق غ��اي��ات ال��ف��ض��ل ف��ي ل��ه��م ِص��ب��اٌح ُغ��رٌّ ف��ت��ي��ة وح��ول��ي
ُش��ْدُق خ��ط��ب��اءُ أع��ط��اف��ه��م وف��ي لُ��ْس��ٌن ش��ع��راءُ َل��َه��وات��ه��م ع��ل��ى
خ��ل��ُق ي��روي��ه م��ح��ل��ة ب��ك��ل ل��ش��ع��ٍر ف��اع��ج��ْب ق��ص��ائ��دي رواة

للشعراء: أمريًا تنصيبه حفل يف يقول حني هذا إحساسه وتجد

ج��ي��ران��ه ع��ن ال��ك��ري��م س��ؤال ت��ول��ي��ه م��ص��ر ��تَ��ت ت��ل��فَّ ج��اٍر رب
ب��ل��س��ان��ه ُم��ه��نِّ��ئً��ا أو وط��ن��ي ب��م��آق��ي ُم��ع��زيٍّ��ا ب��ع��ث��ت��ن��ي
أح��زان��ه ف��ي ال��ع��زاء وك��ان ق ال��ش��ر ف��رح ف��ي ال��غ��ن��اء ش��ع��ري ك��ان

الواقع يف هي بل العربي، العالم يف تصدَّرها التي املكانة شوقي عن تغب لم وهكذا
والحكيم وهيكل حسني فطه العربي، األدب يف عامًة املرصي األدب تصدَّرها التي املكانة
وعىل العربي، األدب أنشأ الذي هو الرعيل هذا وكل والزيات، وتيمور واملازني والعقاد

الحياة. يف طريقه العربي األدب وجد هؤالء مشكاة



أباظة ثروت خواطر

تتلمذ شاعر إال فيه وراءه يسري أن يُِطق ولم الشعرية، املرسحية شوقي أنشأ وقد
الشعرية املرسحية وقفت ثم أباظة، عزيز املرحوم وهو هللا اختاره أن إىل له وفيٍّا وظل عليه
شوقي — العمالَقني بعد الطريق الرشقاوي وراَد الطريق، يف السري عن األصيل بالشعر
عن صدف كليهما ولكن قليلة، بأعمال الصبور عبد وصالح كثرية، بأعماٍل — وعزيز
للشعر املجاالت أصلح وامللحمة املرسحية مجال كان وربما الحر، الشعر إىل األصيل الشعر
قافيته وإحكام جرسه قوة يف األصيل الشعر إىل يسبق أن يستطيع ال ذلك مع ولكنه الحر،

فيه. الكلمة وموسيقية
واالجتماعية املالية األزمات من سوداء فرتات عليها عدت مرصالتي فإن حال، أية وعىل
اكتمل الذين هؤالء األدب عماليق بفضل الثقافية مكانتها عن تنكص ولم والنفسية،

هو: بقوله نرثيه أن إال نملك ال وإننا ولغته، دهره معجزة بشوقي، إرشاقهم

ال��زَم��ْن م��ح��اه��ا ده��ٍر ب��ش��اش��ُة ول��ك��نَّ��ه َم��يْ��ٌت ه��َو وم��ا
ال��وَس��ْن ع��ن��ه ت��ط��اي��َر وح��ل��ٌم ل��ف��ِظ��ِه م��ن ال��ق��ول خ��ال وم��ع��نً��ى
ُدِف��ْن ��ا ل��مَّ ك��إس��ح��َق ُدف��ن��َت ال��وداع ي��وَم ال��ص��ح��ُب أن��ص��َف ول��و
ال��ك��َف��ْن ف��ي ال ال��ورد ف��ي وأُدِرج��َت ال��ت��راب ف��ي ال ال��م��س��ك ف��ي ف��ُغ��يِّ��ب��َت
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مرص حتيا أمريكا من

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٢٢ العدد:

١٩٧٥ نوفمرب ١٥

عمي ابنة أكلِّم أن الطبيعي من فكان بيوم، الرئيس إليها يصل أن قبل أمريكا إىل وصلت
التي األوقات تلك مرصيف ترك قد وكان املشهور، الطبيب الرتعي إبراهيم الدكتور وزوجها
أن أستطيع لن أنني الرتعي الدكتور وعرف التحية، تبادلنا مرص، يرتكون مثله جعلت
املكاملة تنتهي أن وقبل فيها، الرحلة تدور التي املنطقة عن الشاسع لبُعدهم إليهم أذهب
ومنذ مرص»، «تحيا أهتف نفيس ووجدت مرص»، «تحيا يهتف إبراهيم الدكتور وجدت
مرص»، «تحيا الهتاف عن أتوقف ال وأنا الكلمات، هذه أكتب وأنا اآلن وحتى اللحظة هذه
معه ويستقبله األبيض، البيت يف األمريكي الرئيس يستقبله مرص رئيس أرى وأنا وقلتها
الشعب من كبرية مجموعة جميًعا ذلك من وأهم الجيش، من رمزية ووحدات الرسميون
األمريكي والعلم املرصي بالعلم تلوح االحتفال يف مكان لها ص ُخصِّ وقد األمريكي،

لرئيسنا.
وقف وقد األبيض، البيت يف األمريكي الرئيس ه أَعدَّ الذي الحفل أرى وأنا بها وهتفُت

الحفل. ضيوف جميًعا يستقبلون قرينته السيدة منهما كلٍّ مع الرئيسان،
وشيوخه نوَّابه يف ممثًَّال جميًعا األمريكي الشعب أرى وأنا وهتفت بها، وهتفت
أن يريد ال تصفيًقا له يصفقون أخذوا وقد جميًعا واقفني املرصي، الرئيس يستقبلون
يف مستمرون وهم يجلسوا أن مرات لهم يشري أخذ السادات الرئيس إن حتى ينتهي،

التصفيق.



أباظة ثروت خواطر

نريد ال جئنا إننا قال حني مرًة الخطبة، أثناء بالتصفيق مرتني يقاطعونه هم ثم
نمثِّل إننا قال حني ومرًة األمريكي، بالشعب صداقتنا نوطد أن نريد وإنما سالًحا، وال ماًال
الرئيس نزل الخطاب انتهى إذا حتى التاريخ، أعماق يف سنة آالف سبعة تمتد حضارة
غري عىل يصافحونه الجانبنَي عىل والنواب ، الحادُّ التصفيق به يحف الخروج باب قاصًدا
أنا، وأهتف الكونجرس، باب من تماًما يخرج حتى التصفيق ويصاحبه شخصية، معرفة

مرص». «تحيا وأهتف:
جميًعا. العرب أجل من ومالها دماءها بذلت … التي مرص

الجربوت! عىل ت وتكربَّ املهانة، عن عت وترفَّ اإلذالل، عىل شمخت التي مرص …
رفيعة زالت وما والعلمي، األدبي بالفكر جميًعا العربي العالم أنارت التي مرص …

اإلشعاع. وضاءة املصابيح
حني الهزيمة عليها فكتب عمرها، من قاسية بفرتة يمتحنها أن هللا شاء التي مرص
نفسه، يحب وال يحبها َمن تزعمها إذا حتى الطريق، تنري ال قيادة ظل يف تحارب كانت
املحاربني أبنائها نفوس يف اإليمان يبث ومن التألُّه، لنفسه يريد وال الرفعة لها يريد وَمن
بها ألنها ضارية؛ وخاضتها املنترصة حربها حاربَْت بنفسه، وال بالشيطان ال وبها، باهلل

وللعالم. العربية وللبالد لنفسها السالم تريد
تريده الذي السالم عرَفِت مشاعر عن ق تصفِّ أمريكا يف ق تصفِّ التي األيدي كانت وقد
األيدي وكانت يتكربون، وال يكربون الكبار ألن تتكرب فلم مرص، انترصت حني ورأته مرص،
يف ال العريق، وبوطنه بنفسه، الواثق عظمة يف يعمل الذي مرص لرئيس تقدير عن ق تصفِّ

بالشعارات. املحاربني عربدة يف وال الخطب، هواة تشدُّق يف وال املتعاظم، جنون
الصهيونيون هما: السادات الرئيس زيارة نجاح من الغيظ قتلهما أمريكا يف فئتان
عىل إنجلرتا ويف املتحدة الواليات يف والفلسطيني الصهيوني اتفق لقد والفلسطينيون،
بلندن، كالردج فندق أمام منهما كلٍّ من جماعة وقَفْت لقد حتى السادات، الرئيس مهاجمة
الفلسطينيون! يخجل ولم واحدة، وبلغة واحد بلسان يهتفون الرئيس، ينزل كان حيث

الصهاينة؟! ضده يهتف فلماذا الصهاينة يُريض أن قبل قد الرئيس كان إن
الفلسطينيون؟! ضده يهتف فلماذا يغضبهم، هذا بتحرُّكه كان وإن

كلٍّ قلب وينبض واحد، بلسان كالهما يهتف وكيف واملرسوق، السارق يتفق كيف
واحدة؟! بمشاعر منهما

دول، أموال ترسق األخرى والفئة دولة، رسقت الفئتنَي إحدى سارق؟ كالهما تُرى أم
ونطق الطريق، وقطع النهب واتفق والجشع، الرشُّ والتأم املتضاربة، املصالح والتَقِت
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مرص تحيا أمريكا من

حياتها الفئتنَي من كلٌّ وتعيش بغًضا، لألخرى منهما كلٌّ تدَّعي فئتنَي عن واحد لسان
يكرهونها، العرب أن أمريكا أمام فتدَّعي الصهاينة فئة فأما البغض، هذا حساب عىل
أن فتدَّعي األخرى الفئة وأما العرب، ضد نفسها عن لتدافع واملال السالح تريد فهي
عىل ليقتحموا والسالح املال يريدون فهم وطنهم، إىل تعيدهم أن تريد ال الصهاينة فئة
إىل املال ويذهب العرب، عىل سالًحا ذلك بعد السالح ويصبح السليب، الوطن الصهاينة
فإن سالم، إىل القضية تنتهي أال املهم إنما يهم، ال ونيويورك! لندن يف الصهاينة متاجر

الصهاينة؟! مع ذلك يف اتفقوا وإن حرب، عليه فهم سالًما حصيف عربي زعيم َقِبل
وإن. نعم …

ونلتقي الرئيس، تحيِّي كلها أمريكا وتقف يدركون، العالم يف الساسة كبار ولكن
أحدهم يل ويقول وإعزاز، حبٍّ يف السادات زيارة متابًعا فنجده أمريكا يف الشارع برجل
إيلَّ ليُخيَّل حتى صادق، رجل وجه رئيسكم وجه يف نرى إننا عشاء): عىل معه (وكنت

تردُّد. دون لفعلتُه يشء أي أفعل أن إيلَّ وطلب به التقيُت لو أنني
أن سعيد إنه آَخر لنا ويقول زوجته، وعن الرئيس عن األجرة السيارة سائق ويسألنا

وشيوخها. أمريكا نواب من االستقبال هذا استُقبل الرئيس
به، تدين الذي بالباطل مخنوق صوتها ولكن السالم، موكب يف الكالب وتنبح …
التملُّق، عن الرفيعة الغرض، عن البعيدة الحرة الكلمة وتعلو يتملكها، الذي وبالجشع

السوقية. عن املتأبية
مرص. وتحيا
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املنابر؟ عن… ماذا
عن…األحزاب؟ وماذا

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٢٤ العدد:

١٩٧٥ نوفمرب ٢٩

املنابر يف الرأي إلعطاء صالحة جهة االشرتاكي االتحاد أو املركزية اللجنة أن أحسب ال
ال الفاعلية من كثريًا تجتذب قد املنابر هذه أن األوىل الوهلة منذ فواضٌح ن، تتكوَّ قد التي
قد قول االشرتاكي االتحاد ظل يف تتكوَّن املنابر بأن والقول االشرتاكي، االتحاد بها يتمتع
التي الفئات نفس سيضم املنابر هذه من منرب فكل أحد، به ليقتنع الجهد من الكثري يجد
األمر حقيقة يف هي االشرتاكي االتحاد ن تكوِّ التي الفئات وهذه االشرتاكي، االتحاد ن تكوِّ
ًعا تجمُّ تكون أن بذاتها تصلح ال منها فئة فكل سيايس، ع تجمُّ ألي الطبيعية املكونات
مرجًعا هناك أن أعتقد وال ع، التجمُّ هذا نفسه عىل سيطلقه الذي االسم يكن مهما سياسيٍّا،

املنابر. هذه فوق برأيه ليديل الشعب غري
سابق، إخطار دون املركزية اللجنة اجتماع إىل الجمهورية رئيس السيد ذهاب وإن
أدىل الذي الرأي أن اعتقادي ويف آَخر، رأيًا ال الشعب، رأي يريد أنه إشعار ذاته يف هو
للجمهورية، كرئيس ال الشعب أفراد من كفرد به أدىل املنابر، هذه عن الرئيس السيد به

برأيه. يُديل أن جميًعا للشعب نفسه من املثَل يرضب أن الرئيس أراد وكأنما
يعلم وهو الشعب، عىل الديمقراطية أمر يطرح أن فرتة منذ الرئيس حرص وقد
رأيه يكن لم ولهذا للديمقراطية، صيغة ألي معارًضا سيكون االشرتاكي االتحاد أن مسبًقا

برأيها. لتديل أخرى فئات تُستدعى كانت بل كافيًا، وحده



أباظة ثروت خواطر

فائدة السابقة الفرتة من استفادوا والذين له، رأي ال املصلحة صاحب أن والحقيقة
من جنوها التي الضارية الفوائد من الهزيلة البقايا عن يدافعون إنما هم شخصية مادية
عن الشعب سيدرك الشعب إىل تكوينهم بعنارص ينزلون حني وهم الديمقراطية، غياب
فال جلية، واضحة أفكار حول تقوم أن املنابر هذه يف املفروض ألن يصدرون؛ منطلق أي

مصالح. أو أشخاًصا فيها األساس يكون
عودة معناه األحزاب عن الكالم أن أحد يظن أن املضحك من بل العبث، من ولهذا
تعود، أن لها ُسمح لو حتى العودة تستطيع ال األحزاب هذه بينما القديمة، األحزاب
لهذه العودة تستحيل مدى أي إىل لتعرف أهمها إىل رسيعة نظرة تُلقي أن إال عليك وما

األحزاب.
املفاوضة، لهذه موفًدا كان ألنه الوفد واسمه اإلنجليز، ليفاوض ن تكوَّ الوفد فحزب

مفاوضة. هناك تُعد ولم إنجليز، هناك يعد ولم
بالجالء ويطالب «سعد» ليعارض الوفد عن انشق الدستوريني األحرار وحزب
حزب يتكون أن املعقول من وليس التاريخ، ذمة يف أصبح وسعد الوفد، حزب عن مستقالٍّ

الجالء. إىل تدعو سياسية جماعة لوجود داعي فال تم قد والجالء ليعارضه، اليوم
مبادئ عن ماَل أنه ورأت النحاس، عارضت ألنها الوفد؛ عن انشقت السعدية والهيئة

سعد.
شوقي: كقول وأصبح ربه، اختاره والنحاس

ه��َج��ْر َم��ن ب��ض��اِئ��ِرِه ول��ي��س َن ال��واِص��لُ��و ب��ن��اف��ِع��ِه ول��ي��س

يؤيده. حزب إىل يحتاج ال اليوم وسعد
إال مفاوضة «ال شعار رفع الذي الوحيد الحزب وهو الوطني، الحزب ذلك بعد بقي
ففيَم الجالء، تم إذا نتساءل: القرن هذا أربعينيات يف الجامعة يف ونحن وكنا الجالء»، بعد
يف كنا وإن املفاوضة، إىل حاجة غري يف وأصبحنا الجالء، تم قد حاٍل كل وعىل املفاوضة؟

الوطنية. إىل شديدة حاجة
أحزاب. عودة ال أحزاب، قيام هي املطروحة األحزاب فكرة أن إذن أتصوره فالذي

غري اآلن الوقت أن — الديمقراطي الحكم عىل الشديد حريص مع — واعتقادي
بها نمرُّ التي للفرتة أصلح اآلن املنابر قيام ولعل املفهوم، باملعنى أحزاب لقيام صالح
إىل نعود أن نريد ال ونحن القرن، ربع من تقرتب أوشكت مدًة الديمقراطية غياب بعد
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األحزاب؟ … عن وماذا املنابر؟ … عن ماذا

ذهن عىل تطرأ عجيبة فكرة أيًضا فهذه الثورة، قبل موجوًدا كان الذي الديمقراطية نوع
ديمقراطية كانت أنها يعرف الجميع بينما واقعة، حقيقة كأنها ويناقشونها الكتاب، بعض
وبعض الزعامات، بعض فساد انطالقها ويعوق والرساي، اإلنجليز انطالقها يعوق ناقصة
يشء وهذا املاضية، الفرتة يف آَخر لفساد مربًِّرا الفساد هذا من يتخذون املغرضني الكتاب
فإذا واالجتماعية، السياسية حياتنا يف الخلل هذا عىل لنقيض قامت الثورة فإن مضحك،
املعروف القانوني واألصل أكرب، فاللوم إيغاًال، أكثر وفساد أشد خلل يف إليها املنتمون وقع
أسَمى عىل تقوم أن الجديدة الديمقراطية لحياتنا نريد ولهذا الخطأ، يُربِّر ال الخطأ أن
بينة، واضحة أفكار حول قامت إذا اآلن املنابر فكرة أن واعتقادي األطناب، وأكرم األسس

اليوم. نجتازها التي املرحلة من بنا تُمرَّ أن تستطيع
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ألدببغريتراث حياة ال

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٢٥ العدد:

١٩٧٥ ديسمرب ٦

بهم تنأى موجة األدب شداة بني فشت وقد إليه، ينتسب أدب أي يرشف األدبي تراثنا إن
وحده. األجنبي األدب شطر وجوههم وولوا األصيل، تراثهم عن

تهدف فئٌة الصحافة عىل فيها سيطرت طويلة فرتة مرَّت فقد عذرهم؛ األدب ولشداة
واالجتماعي، األخالقي الرتاث إىل منتهية بالدين، بادئًة الرتاث تحطيم إىل تهدف ما أوَل
بعد ليُمحى مرص، سماء من تمحوه أن محاولة العربي، األدب عند الوقوف ومطيلة واقفة

أجمع. العربي الوطن سماء من ذلك
شوقي: يقول كما الشداة وهؤالء

أرغ��ب وم��ن ال��ج��ن��اح ي��روض ن��اه��ض ف��م��ن ب��أي��ٍك ف��راخ

أعمالهم لتجد به، يؤمنون ما غري ويعتنقوا فيهم، ليس ما يصطنعوا أن فاضُطروا
النور. إىل سبيلها

الظالم، إىل سبيلها تجد هي فإذا األعمال، مسار فصحح هذا، يقبل لم القارئ ولكن
والتجهيل. الجهل من كاملة عماية يف الشداة هؤالء ويصبح

العريقة. أصوله إىل يركن وال األصيلة، أعراقه إىل ينتسب ال ألدب حياة ال أنه ذلك
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سبيل ال — العربي األدبي الرتاث عىل الوافدتان وهما — واملرسحية القصة فحتى
يف أدبه إىل ناظًرا فيهما الكاتب يكن لم إن السماء، إىل فروعهما وتسمق يزدهرا أن لهما

موضوعه. يف وطنه وإىل أسلوبه،
آدابهم حول يدورون جميًعا املحدثني األدباء وجدنا األخرى اآلداب إىل نظرنا وإذا
األدب يف وجربوٍت بقوٍة أحياء زالوا ما وغريهم وهاردي وديكنز فشكسبري القديمة،
األدب يتصدرون زالوا ما وغريهم ودوديه وبلزاك وفولتري وراسني وكورني اإلنجليزي،
رغم الرويس، األدب أئمة زالوا ما وغريهم وجوركي ودستيوفسكي وتولستوي الفرنيس،

محيل. أدب إىل عاَلمي أدٍب من وانكمش سوفيتيٍّا، أدبًا أصبح أنه
املرصية والحياة املرصية الصحافة تاريخ من الحالكة الفرتة هذه نتيجَة كان وقد
ال الشاب أصبح حتى أسعارها، فارتفعت املنال، عزيزة الرتاث كتب أصبَحْت أن جميًعا
كتب بعض طبع أعيد أن الدار بهذه العمل توليت حني رأيت ولهذا يقتنيها، أن يطيق
خرض عباس األستاذ وقام للجاحظ، البخالء بكتاب بدأت وقد الجهد، وسعني ما الرتاث

الصدور. وشك عىل اآلن وهو بتحقيقه، مشكوًرا
سعر حول اإلذاعة ملجلة املايل املدير غنيمي، عثمان األستاذ مع تفاوضت وحني
الذي بالرجل فإذا التكلفة، بسعر الكتاب أبيع أن أنا حاولت غريب، يشء حدث الكتاب،
خرسنا لو علينا بأس فال عامة، خدمة نقدم إننا يقول والحساب املال عالم إىل ينتمي
من بأقل الكتاب، نبيع أن املايل املدير ووافقت نفيس من وخجلت البيع، يف اليشء بعض
بعده والثاني يناير، شهر يف األول متتابعني، جزأين يف الكتاب وسيصدر التكلفة، ثمن

مبارشة.
طبع إعادة يف فتشاركنا الهدف، هذا عىل تُعني أن النرش دور تستطيع هل تُرى

ذلك! أرجو لَكم األدب؟! وشداة الطلبة إىل ة ُميرسَّ أسعار يف وإتاحته الرتاث،
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قصرية قصة

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٢٦ العدد:

١٩٧٥ ديسمرب ١٣

يشعر ال أهلها، بني ُمحتَقًرا زحامها، يف تائًها كان ولكنه القرية، يف فقريًا يُرسي يكن لم
الناس بها يذكِّر وسيلًة يرتك ال كان فقد به، الناس يشعر أن الجهيد جهده رغم أحٌد، به
كان وقد حثيثًا، إليها سعى إال النكرات من نكرة ليس وأنه بينهم، يسعى وأنه حي، أنه
عىل منهم يحصل أن قط يستطع لم أنه إال به، والسخرية الناس هزء عىل دائًما يحصل

حي. وأنه بوجوده، شعوٍر من يريد ما
األحيان، من كثري يف الوالئم إىل يدعو كان — ذلك مع — ولكنه فادًحا، غناه يكن ولم
لم وكأنه أمره، ينسوا حتى بيته ويرتكوا يأكلوا إن ما ولكنهم دعوته، يلبون الناس وكان

يكن.
يشهد أن عىل حريص هذا مع ولكنه يصيل، كان وما باهلل، مؤمنًا يُرسي يكن ولم
أن مقتنًعا األحمر، عنقه رباط ينىس ال املالبس، من عنده ما أجمل مرتديًا الجمعة صالة
تأخذه، كانت — ذلك مع — األنظار ولكن لألنظار، استدعاء األلوان أكثر هو األحمر اللون

الغائب. منه خري حارض وجود، بغري موجود فهو
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يكن ولم جمعة، صالة كل بعد الناس يخطب أن عىل أيًضا يحرص يُرسي وكان
الناس يذكِّر أن عىل حرصه كل مع فهو إيمانه، عدم عن يحدثهم أن يستطيع طبًعا
عىل الناس أطلَع أنه ولو حياة، أية … الحياة قيد عىل يظل أن عىل حرًصا أكثر بوجوده،

ًقا. ُمحقَّ أمًرا بأيديهم موته ألصبح إيمان عدم من نفسه يف يعتمل ما
إليهم، واإلحسان واملساكني الفقراء إعطاء وجوب يف الناس يخطب يرسي كان وإنما
إال هي فما إليها، تنتهي أن يريد التي النهاية إىل خطبة يكمل أن أبًدا له يقدر لم ولكن

أجمعني. الناس من فارًغا املسجد يصبح حتى وأخرى جملة
كالم، عنده اإلحسان أن يعلمون وهم سمًعا إليه ليلقي القرية أهل من أحد كان فما
السميع عبد منه يعانيه ما ذلك عىل دليًال وكفاهم شقشقة، عنده باملساكني والشفقة
والذلة الفقر من يعاني ال القرية يف أحًدا فإن أرضه، يستأجرون الذين وشفيق ومحمدين
طاملا ويا عنده، أَُجراء يكونوا أن لهم ُقدِّر الذين الثالثة هؤالء يعانيه ما والقهر والهوان
يف فاملستأجرون يُغيثهم، أن يستطع لم أحًدا ولكنَّ اآلَخرين، ك امُلالَّ عىل أنفسهم عرضوا
من أحًدا يُخرج أن — يجب وال بل — مالٌك يستطيع وال آبائهم، عن األرض يرثون القرية

آَخر. إىل ليُعطيها أرضه
وتسمت فرتكها، جميًعا بالقرية وضاق يُرسي، أرضه بمالك محمدين ضاق وقد

شيئًا. عنه تعلم القرية تُعد ولم هللا، بالد يف هللا أرض
يِجد أن حاول أن بعد وحدهما، يُرسي أرض يستأجران وشفيق السميع عبد وظل

ُسدى. محاوالته فذهبت محمدين من بدًال آَخر مستأجًرا
عنه، ينرصفون القرية أهل يجعل أن خليٌق اإلحسان وجوب عن إذن منه فالكالم
ال ألنهم أيًضا عنه سينرصفون القرية أهل كان فقد السبب، هذا يتوافر لم إن وحتى

مكانًا. أو وجوًدا له أن يشعرون
مرارة تفيض نفسه ويجعل يُرسي، نفس يمأل واإلهمال بالضياع الشعور هذا كان
متعلِّم كل عىل حاقد وهو واحرتام، توقري القرية بني له غني كل عىل حاقد فهو وحقًدا،
يكون أن دون القرية يف املحرتمني عىل حقًدا أشد وهو وإكبار، اقتناع يف له الناس يسمع
ولكن قليًال، إال العلم من يُِصب لم بعضهم ولعل محرتمون، أنهم إال ظاهر سبب الحرتامهم
يشريون عندما عنه وينزلون الرأي، طلبوا إن إليهم ويقصدون يحرتمونهم القرية أهل

به. عليهم
يزيدها ما إال يشء إليها يصل أن سبيل ال داخله، من نار … به تفتك الحقد من نار

واشتعاًال. أواًرا
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عميق، وألم شديد، ُكره يف إليها وينظر القرية، ظاهر إىل يوم كل يف يُرسي يخرج
املصائب، بأعدائه يرتبَّص أن يحاول كسري كوحش منزويًا قابًعا ويظل قاتلة، ومرارة
بأقدامه، األرض يركضويهز جواًدا سمع كذلك هو وبينما الهوان، به ويقعد الذلة فتخذله
أرعن، فمجنون الحصان أما وراكبه، الحصان عن تكشف حتى واقرتب، الصوت، واقرتب

هالع. فخائف صاحبه وأما
أنا؟ أين –
أدري. ال –

منها؟ أنت التي القرية اسم تعرف أال –
املنشية. –

قادم؟ أنت أين من –
الحصان؟ هذا أتشرتي … لك شأن ال –

ماذا؟ –
للدلع. عندي وقت ال تسمع؟ ألم –

يحسون القرية أهل سيجعل يشء وأي البأس؟ وما حصانًا، هو أيشرتي … حصان
يملك َمن القرية يف ليس … ذهب الحصان … جاء الحصان … الحصان هذا من خريًا به
… أيًضا بأس ال فقط، الحصان … ذهب أو جاء يُرسي يقولوا لن ولكنهم … حصانًا

به. الحصان يذكِّرهم أن يكفي
العنيفة؟ الحركة عن يكف ال تراه أال مخيف! الحصان هذا ولكن –

الحيوية. دليل هذا –
يقتل. منها الكثري –

يخدمك. اخدمه صاحبه؛ أنت –
تبيعه؟ أن تريد ملاذا ولكن –

تحقيق؟ أهو –
رسقته. لعلك –

وافرض. –
فأخرسه. صاحبه يراه قد –

يسرتده. أن يحاول لن صاحبه أن املؤكد األمر اسمع، –
صاحبه. فأنت إذن –
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أم أتشرتي الكثري، للكالم عندي وقت وال عليك، وأعرضه أمامك أركبه … ذا أنا ها –
أميش؟

فيه؟ تريد كم –
األرض إىل عنيفة نفضة الحصان فنفضه يركبه، أن وحاول الحصان يُرسي واشرتى
من عتمة يف منزله بلغ حتى يتكفأ ومىش الحصان فسحب تنسحق، عظامه أن معها أحسَّ
جميع فأحرض السكر، حيث إىل وذهب الخاصة، نومه حجرة إىل الحصان وأدخل الليل،

منه. البيت يف ما
إليه. أِنَس أن بعد الحصان يركب أن استطاع أسبوع وبعد

عن تتكلم لم — يُرسي ع توقَّ كما — ولكنها الحصان، عن تتكلم القرية بدأت وفعًال
يُرسي.

أعمال، من يبتغي ما إىل ويذهب جاموسته، مع الغيط يف الحصان يربط يُرسي كان
إليه. يعدو بشخص إذا بيته، يف جالس هو وبينما

يُرسي. –
نعم. –

السميع. عبد قتَل حصانك –
ماذا؟ –

وأغرقه. الرتعة يف ألقاه حتى فجرى يركبه أن السميع عبد حاول
بموت السعادة كلَّ سعيد ويُرسي طويلة، لفرتة القرية يف أحدوثة الحكاية وأصبحت

الحديث. هذا كلَّ حصانه عن يتحدثون الناس جعل الذي السميع عبد
من الراكد املاء عىل تُمرُّ العصف شديدة ريح فهو عظيم، يشء القرية يف الحادث فإن
كهذا حدٌث بحياتهم مرَّ فإذا عنه، يتحدثون ما القرية يف يجدون ال فالناس املاللة، أثر

وتاريخها. القرية حياة يف خالدين عارصوه الذين يعترب تاريًخا أصبح
الذي القتل حادث فيها يلوكون طويلة فرصة لهم يرتك لم يُرسي حصان ولكن

يعاجلهم. هو بل ارتكبه،
يُرسي. –
نعم. –

حصانك. –
له؟ ما –

عرابي. أبو سعيد بن الشايف عبد عني فقأ –
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ماذا؟ –
قاتل بأنه األيمان بأغلظ ُمقِسًما بخناقه، ويمسك يُرسي إىل سعيد يذهب املرة هذه ويف
املفاوضات، وتبدأ ويُرسي سعيد بني ويحولون الناس ويتجمع يُرسي، قاتل أو الحصان
ويفاوضونه حوله يجتمعون أوالء هم وها أخريًا، هو به الناس أحسَّ فقد سعيد، ويُرسي

ويفاوضهم.
ينطلق وهو اآلَخرين، براسيم عىل ويعتدي حبله يقطع فهو الحصان، أحداث وتتواىل
عىل به يعرشون ما يوقع أو أبوابهم، أو الناس أرجل يكرس أحمق، جنون يف القرية يف
ولعلَّ السكن، إىل بها يعودون أصحابها فيجعل البهائم هذه عىل يعتدي هو أو بهائمهم،
أجداد أقامها التي بامُلصىلَّ الحصان فعله ما وصاحبه الحصان من الناس آَلم ما أشد
الحصري ومزَّق قواعدها، فهدم الحصان دخلها فقد النيل، مجرى عند هناك أجدادهم
هذا مساء يف أغدق لقد حتى يُرسي به سعد ما أسعد هو بالذات الحادث هذا ولعل فيها،

قبل. من الحصان يشهده لم قدًرا السكر من حصانه عىل الحادث
الحصان مكان عن يبتعدون الناس وأصبح الشاغل، القرية شغل هو يُرسي أصبح
من باإلنسان أفتك وليس ثقيًال، الرعب من ظالٍّ القرية عىل الحصان وألقى جهدهم، قدر
جانب، كل من به يحيط والهلع الذعر أن شعوره قدر يشء باإلنسان يزري وال الخوف،
لوجه يخرب وإنما يفهم، وال يعقل ال أعجم حيوانًا العدو يكون حني الهول أشد وما
الخوف من الناس فليُمِت سعيد، ويُرسي إليها، ينتهي غاية وال فكرة وال هدف بال الخراب

إليه. يُسعى ومقصًدا يُذكر، شيئًا هو أصبح فلقد الغضب، من أو
الذي وأمله وعزه مجده حصانه؛ إىل مرسًعا وذهب نومه من يرسي صحا يوم ويف
هذا يف الحصان جعل الذي ما …؟ ماذا انترش، الذي واسمه ذاع، الذي وِذكره ق، تحقَّ
كيف؟ … مات … الحصان مات لقد … معقول غري … يمكن ال عليه؟ هو الذي الشكل
… مات لقد يهم، ال السكر؟ كثرة من مات هل … يهم ال مات، أمسموًما … يهم ال …
بال عدًما يصبح قريب وعما … روح غري من جسًدا امُلمدَّد هذا هو اسمه أن يُرسي أحسَّ
… يموت ال إنه … يموت ال حصاني إن … معقول غري … يمكن ال … روح وال جسد
الحصان، يعرف أن قبل اختزنها التي املرارة يُرسي جسم يف انتفضت وفجأة يموت، ال
الحصان يحمل نفسه ووجد الحصان، عهد طوال فيه دفنه الذي الحقد جسده يف وانترش
ُمتََّجه كل يف يَْعدو وهو الناس يف صارًخا البيت، باب ُمحطًِّما البيت، من به ويخرج امليت

يموت. ال … يموت ال … يموت ال حصاني إن يُمْت، لم إنه …
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حتى املجنون العربيد األحمق الَعْدو من أقلَّ وخطوات … قليلة رصخات إالَّ هي وما
الباقية. القليلة أنفاسه يكتم الحصان فوقه ومن يُرسي، انهار

أن وقبل اآلَخر، من أحدهما يستبني أن أحد يستطيع ال حتى الجسدان واختلط
تلتقي وال القرية، أهل حوله ويتجمع نفق، الذي الحصان بروح روحه تلحق أحد، يدركه

عاد. ثم حينًا فيهم اإلنسان فارَق إنساني أمن يشيع وإنما كلمات، وال نظرات
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والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٢٦ العدد:

١٩٧٥ ديسمرب ٢٠

أن تريد التي املستعجلة باملطبعة تلحق أن تستطيع حتى الثالثاء يوم الكلمات هذه أكتب
تصدر سوف قراراٍت أن األسبوع أثناء يف سمعت وقد العيد، إجازة قبل العمل من تفرغ

بينها. تجمع قطاعات يف واحد ميدان يف تعمل التي الوزارات تضم
أُعلنَت. قد القرارات هذه تكون أن بعد الكلمة هذه تظهر وقد

ُمحققة غري تكون بعدها ما إىل تُؤدِّ لم إن خطوٌة ذاتها يف القرارات هذه أن الواقع
منها. يُراد ملا

تفاصيله يف الحكم مسئولية وحده الجمهورية رئيس يتحمل أن املعقول غري من فإنه
كاملة، مسئوليتها تحمل جهات هناك تكون أن بد وال مًعا، آٍن يف العريضة خطوطه ويف
يخلو ال التي الجملة تلك الرسمية وغري الرسمية الترصيحات من تختفي أن أرجو ولَكم

الرئيس». السيد توجيهات «حسب بيان منها
مرص مستقبل مسئولية يحمل الذي الرجل غ يتفرَّ أن املعقول من ليس فإنه

املصالح. يف العمل ودقائق الوزارات لتفصيالت بأكمله جيل ومسئولية بل وحارضها،
وويلسن، وكيسنجر فورد باألمس يفاوض كان الذي الرجل أن املعقول من ليس
وسَلَكه — فلسطني قضية يف يسلكه أن يجب الذي الطريق إىل العاملي املجتمع ه وجَّ والذي
واألتوبيس واللحم الدقيق مشكلة يف ينظر أن ديستان اليوم يفاوض والذي — فعًال

والتليفون.



أباظة ثروت خواطر

خطوط يف للكالم نفسه يُِعد الذي والعقل بهذا، يقوم أن يستطيع ال واحًدا فرًدا إن
التفصيالت هذه خطورة عىل التفصيالت، يف يفكر أن يستحيل بل عليه، يصعب عريضة

للشعب. اليومية الحياة يف وأهميتها
من هو بل الدولة، رئيس مشكلته يحل أن يجوز ال عنه تسمع موضوًعا وإليكم
توجيهات حسب يقول أن حتى دون املسئول الوزير يحله أن يجب بحيث واليرس الوضوح

الرئيس! السيد
وحده يحظى الفاخر الدقيق بند إن تقول الرسمية التقارير أن أحد يصدق هل

جنيه. مليون ٣٨ قدرها الدولة من رسمية بإعانة
ذلك. إىل وما والكيك الجاتوه منه يُصنع ما إنه الفاخر؟ الدقيق ما

ظلَِّت بما اليوم الدولة تنرصف أن عجيبًا أليس الشعب؟ لجموع ذلك أهمية ما
وجود عدم من الشعب إليها شكا عندما أنطوانيت ماري قالته حني منه، تسخر األجيال

الجاتوه؟ الشعب يأكل ال وملاذا فقالت: الخبز،
يستطيع ينالها أن يريد وَمن شعبية، رضورة ليست الحلوى من األصناف هذه إن

يأكلها. أن له بد ال كان إذا الغايل الثمن أجلها من يدفع أن
هذه من الشعب يفيد ماذا ولعمري جنيه، ماليني ٨ قدرها بإعانة اللحم ويحظى

اإلعانة؟!
أن الدولة عىل بأس ال ثمنه، غالء يتحملوا أن عليهم اللحم يأكلوا أن يريدون الذين إن
ماليني بثمانية غالئه عىل تُعني أن أما األضحى، عيد ويف املواسم يف اللحم غالء عىل تعني
قروش، عرشة أو قرَشني أو بقرش لهم أرخص اللحم يصبح بأن القادرون ليتمتع جنيه

جائز. أنه أظن ال ف ترصُّ فهذا
يستطيع حتى حرٍّا العلف الدولة ترتك أن للمعقول واألقرب األيرس أن واعتقادي
هي واحدة، فئة يف محصورة الرتبية يجعل العلف احتكار فإن املاشية، يربوا أن الكثريون

هذا. يومنا إىل تُثري زالت وما املاضية، السنوات يف فاحًشا ثراءً أثرت التي الفئة
عىل امللقاة األعباء فإن الدولة، رئيس إىل يرقى أن يجوز ال التفاصيل يف كالم كله هذا

واحد. رجل إىل ال الرجال، من جمٍع إىل تحتاج املسائل كربيات يف عاتقه
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املامرسة هي الديمقراطية

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٢٨ العدد:

١٩٧٥ ديسمرب ٢٧

أبنائها، نفوس يف والهلع الرعب تُثري الحاكم وكلمة عاًما عرشين من يقرب مرصما عاشت
الحكام. سمع عن بعيد وهو اليوُم يُمرَّ أن السنوات هذه خالل يف يتمنى املرصي وكان

الجماهري بشكاوى يوم كلَّ تطالعنا الصحف وأصبحت تتنفس، أن ملرص هللا أِذَن ثم
الصحف دور ينتهي هل ولكن واآلمال، اآلالم تنرشهذه الصحف وأصبحت وآمالها، وآالمها

النرش. هذا عند
األليمة السنوات طوال مرص له تعرََّضت ملا تتعرض لم دولة يف مقبوًال هذا يكون قد
األرض عىل فخطواته الشفاء، وافاه ثم املرض به طال كمريض اليوم ولكننا املاضية،

مهتزة. مرتددة متخلجة
وقوانني. دساتري تكون أن قبل ممارسة والديمقراطية

يمارس فعًال كان ١٢١٥ عام كارتا املاجنا يف الديمقراطية إنجلرتا شعب نال فحني
الرشعي. إطارها يف توضع أن ويريدها الديمقراطية

— بينه ما أن عىل معتمًدا الديمقراطية نمارس أن يناشدنا اليوم عندنا والحكم
جميًعا للشعب األحسن إىل البلوغ يف والرغبة الحقد، ال الحب هو الشعب وبني — الحاكم
الحكام بني ُوِجدت التي الفجوة هذه تردم أن إذن الصحيفة فدور هنا ومن للحكام، ال

عاًما. عرشين ملدة الناس وبني



أباظة ثروت خواطر

أن وبقي الشعب، وبني الحكام بني تفصل كانت التي النفسية الفجوة زالت لقد
الحكام معرفة عدم ويف جانب، من الناس مصالح يف تتمثل التي الحقيقية الفجوة تزول
املصالح هذه قضاء يف يرغب دائًما الحاكم أن واملفروض آَخر، جانب من املصالح بهذه

له. املتاحة والقدرات الجهد بكل
وتُمرُّ مرَّت التي الظروف تفرضه خاص نوع من دور وهو املرصية الصحافة ودور
وبهذا املصلحة، وصاحب السلطان وصاحب واملحكوم الحاكم يجمع أن هو مرص، بها
الترشيعات تكون الترشيعات بها صدرت إذا حتى فعًال الشعار هي الديمقراطية تصبح

مستقرة. لحالة قانونية صياغة ُمجرَّد
ولن ماليينهم، املاليني أصحاب من الخمسمائة يُخفي لن بذلك الشعب يشعر يوم
عن ُمبَعد أنه مصنعه يف العامل يشعر ولن السلطان، عن بعيد أنه غيطه يف ح الفالَّ يشعر

حقوقه.
، َ قرصَّ إن الجزاءُ عليه يقع أن يعجب وال حقه، ينال أنه مرصي كل يعرف يومذاك
والواجب، والحق واملكافأة والعقاب الثواب الجزاء يصحب لم إن انتعاش يف لنا أمل فال
الحق مرصي كلُّ أُعطَي فإذا يفرتقان، ال العملة كوجَهي والواجب الحق إن قالوا فقديًما

عليه. الذي الواجب يتحمل أن عنده صحَّ له الذي
الدقهلية شعب من مواطنني بدعوة تبدأ أن اإلذاعة مجلة رأت الرأي هذا عن صادرين

ويسمع. يقولون إقليمهم بمحافظ ليلتقوا
بعد عمله سيكون املجلة، عن مندوٌب اللقاءَ هذا وسيشهد هو، ويِعُد هم، يطلبون
واألسباب ينجزه، أن يستطع لم بما أو وعود، من املحافظ أنجزه بما الشعب يخرب أن ذلك

اللقاء. هذا من الديمقراطية نبدأ ونحن اإلنجاز، هذا عن به وقفت التي
األقدام منا وثبتت الخطوات بنا سلمت فإذا الشفاء، إىل عاد املريض، خطوة إنه

هللا. بإذن وسنسري نسري، أن بد ال ألنه نسري؛ أن أمكننا
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…وتعليق أخبار

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٢٩ العدد:
١٩٧٦ يناير ٣

اآلتية: باألسئلة للحكومة الشعب مجلس أعضاء بعض تقدَّم

بعض فيها يعمل أو ويشرتك يُديرها التي والتصدير االسترياد مكاتب أسماء (١)
والسياسية. التنفيذية القيادات بعض وأصهار أبناء من الشباب

هؤالء؟ هم َمن الشعب مجلس يعرف حتى فوًرا مرصي مليونري ٥٠٠ أسماء (٢)
.١٩٦٧ عام بعد ما الفرتة يف عمالت تقاضوا َمن أسماء (٣)

أم الوزراء أقارب شأن يف ذلك كان سواء يشء، يف تعنينا ال ذاتها يف واألسماء
املليون صاحب أو القرابة، هذه استغلَّ قد الوزير قريب يكون أن يعنينا إنما املليونريات،

الشعب. استغلَّ قد
أمر الرأسمايل العهد يف تسعة كانوا أن بعد مليونري خمسمائة وجود أن والحقيقة
السنوات طوال ُطبِّق الذي االشرتاكية من العجيب النوع هذا عن نبحث أن معه بد ال

املاضية.
املليون صاحب بها وصل التي الطريقة هو الشعب ويعني يعنينا الذي أن وأعتقد
األسباب معرفة إىل همهم املجلس أعضاء يرصف أن نرى ونحن فأكثر، مليونه إىل فأكثر

املليوني. االنفجار هذا إىل أدَّت التي



أباظة ثروت خواطر

أن للسارق يجوز فال صحيح، غري املاليني هذه أصحاب إىل محتاجون بأننا والقول
العقاب. به ينزل أن بد ال بل رسق ما يستغلَّ

عىل الذنب بل لهم، ذنب ال فهؤالء وأثروا، االسترياد قلة استغلوا الذين التجار أما
هذا إىل يعودوا أن يستطيعوا لن االنفتاح ظل ويف ذلك، لهم أتاح الذي االشرتاكية نوع
له شان وال مليونريات، أصبحوا الذين املوظفني عن إذن املجلس فليبحث االستغالل،

غريهم! عىل جناح ال ألنه بغريهم،
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القاعدة تسقط …ومل الصنم سقط

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٣٠ العدد:

١٩٧٦ يناير ١٠

يجلس أن إال له عمل ال الناس من فريق هناك كان األصنام عبادة عهد يف أنه أتصور
خري من اده ُقصَّ يناله وما الصنم بمعجزات عقريته يرفع األصنام، من وغريه ُهبل بجوار
كلما أنهم مؤكًدا للتمثال، يقدمونها التي األموال من يزيدوا أن الناس داعيًا يَديه، عىل

ومنجزات. ومعجزات خريًا زادهم ماًال زادوا
— النور يف تعيش ال األصنام ألن — الصنم وتهاوى النور أرشق حني أنه ر وأتصوَّ
واألكاذيب، النصب، عىل يعيش كان الذي الفريق وهذا قاعدة، الصنم من بقي أنه ر أتصوَّ
مورد بال نفسه الفريق هذا ويجد املقيت، واالحتيال الزائف، والشعار الباطل، واالدعاء
يف إال تحيا وال الظالم، يف إال ترى ال قليلة قلة إال عليهم يحتال ناس وال عليه، يعيش
اآلدمية. الدماء إال ترشب وال البرش، لحم إال تأكل وال العفن، إال تتنفس وال الرساديب،

ويرفعون املباخر يطلقون امُلحطَّمة، املهيضة القاعدة حول املنهار الصنم فريق ويدور
وبغريها منهم، بقي ما كلُّ هي القاعدة فهذه عنهم، زال الذي النفع ويستجدون العقائر،
صنعة يملكون كانوا ولو البهتان، هذا عىل قامت ما أول قامت حياتهم ألن لهم؛ حياة ال
يدقونها وأصبحوا للصنم، هتاًفا وينفخونها ونها يدقُّ كانوا التي ومزامريهم طبولهم غري
الصنم أمر من كان ما ونسوا تلك صنعتهم إىل لذهبوا عليه، نواًحا فيها وينفخون
عن إال أغبياء االحتيال، عن إال جهلة الهتاف، عن إال عجزة وهم أين من ولكن والقاعدة،

والرسقة؟ والغش والزور السلب



أباظة ثروت خواطر

ما مقدار يتبينوا أن الناس يلبث ال ثم الدماء، من الناس يقيمه صنم زمن فرتة ولكل
تبقى أن بأس وال وينهار، يسقط أن صنم لكل بد فال ولهذا كيانهم، من الصنم امتصَّ
القاعدة فتُمحى بالنور الزمن ويُمرُّ البرش، نفاية من الفريق هذا حولها يلف حينًا القاعدة
والضياء، والنور اإلرشاق إال يبقى وال العدم من عدًما النفاية وتصبح الصنم، َحى امَّ كما

السماء. ويف األرض يف يمكث فإنه
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صدق؟! …ويفأييشء

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٣٥ العدد:

١٩٧٥ فرباير ١٤

أبنائنا، دماء وامتصَّ كرامتنا، ولصَّ أمننا، رسق وقد املال وما يُقال؟ ما يُقال أن غريبة أيَُّة
… ومستقبلها أمة وتاريخ والعرب مرص رشف سيناء رمال عىل وأهدر

ذمته؟! يف يصدق حتى صدق يشء أي ويف
أن وأبى فقط، فكَّر أو االرتفاع، يف فكَّر رأس كلَّ وحطَّم أخي، يا رأسك ارفع قال

أعداء. هم أو له، عبيًدا يكونوا أن الجميع أرغَم بل أًخا، الناس من أحًدا يجعل
كل عن وحده مسئوًال بالحكم، منفرًدا مسعوًرا، وحَدُه فشا ثم ديمقراطية: قال

البالد. يف نفس خفقة
يتجاوزون ال كانوا الرأسمالية عهد يف املاليني بأصحاب فإذا اإلقطاع، عىل قضينا وقال
من تبلغ مهما منهم الواحد ثروة لعهده، نتيجًة خمسمائة فأصبحوا عدًدا، اليَدين أصابع

واإلقطاعيني. جميًعا اإلقطاع ماليني تلتهم الضآلة
أجل من سيناء وحربَي اليمن حروب يف الشباب دماء أهدر ثم بيضاء، ثورة وقال

وكرامتها. ومالها دمائها يف مرص خراب أجل ومن الشخيص، مجده
واملعتقالت. السجون أسوار وراءَ — مجرمٍة غادرٍة خسة يف — الدماء وأسال

وأخواتهم. بناتهم ورشف زوجاتهم عفة يف الرجال د وهدَّ الرشف قال
بقيادة يلهو منهم الواحد كان لقد حتى أبنائه، عىل األموال وأغدَق الفرص تكافؤ قال
أرض رشاء يف تفكِّر له ابنٌة َمت وتقدَّ حياته، يف مرة يركبها أن الشعب أغلب يحلم ال طائرة



أباظة ثروت خواطر

أمواَل وسكب لندن، إذاعة يف باملليونري ابنه ب ولُقِّ جنيه، ألف وخمسني مائة ثمنها يتجاوز
باسمه ينبحون فهم نعاله، والعقي أحذيته، ماسحي من كالبه وعىل إخوته عىل الدولة
لهم أتاح التي الشعب دماء أفواههم من وزالت الفاجعة، فيه فجعتهم وقد اليوم، حتى
زوجاتهم وجعل املعتقالت، يف عليهم اعتدى أخرى فئة نباحهم يف تؤيدهم يمتصوها، أن
كالبه مع باسمه ينبحون ذلك ومع عنهم، املال ولحبس األزواج، حبس لطول موئل بال

النابحة.
الجديد الحكم ألن

هللا. قال
الحرية. وقال
القانون. وقال

وانترص. قال ما ذَ ونفَّ
صدق؟! يشء أي يف

عىل رؤساء منهم وجعل الناس أهون اختار ثم املناسب، املكان يف املناسب الرجل قال
فانهار النفاق، علماء هم الجهالء ألن جاهًال؛ رئيًسا املناصب أغلب يف ووضع العمالقة،
إجازة، القانون أعطي علمائه: من محافظ قال وحني العام، القطاع ويف الحكومة يف العمل

الدولة. شعار عن عربَّ ألنه وزير؛ إىل َي ُرقِّ
صدق؟! يشء أي يف

تتضاءل عيشة أتباعه من واملحظوظون خَدُمه وعاش وعاش، االشرتاكية، إىل دعا
بالطائرات، تأتي فواكه عن فسمعنا الرأسمالية، يف العاهرين من الفجار عيشة عندها
الفاعل، عىل يغضب حني علينا هذا ويعلن والسجاجيد، الفراء تَحمل نقٍل سياراِت وعن

قدَميه. تحت رأسه ويضع يرتضاه حني علينا ويسرته
والخوف الشائع، والقلق املفزع، والنوم والرصاخ، الهمس زمن يا رجعة غري إىل أال
املظلم، واألمل امُلمزَّق، والتاريخ الجريح، والرشف املسفوك، والدم املباح، والِعرض املبيد،

املضاع. والحق العبوس، والغد الكالح، واليوم
عن العالم أموال أحجمت شاعت إن فإنها تذيع، أن الرسقات عىل اكتموا ويقولون
هنا اللصوص أن يعرفون وأصحابها األموال تأتي لن الحقيقة، جهلوا واالنفتاح! مرص
ويعرف الحقائق ف تتكشَّ يوم بالدنا، أمانة يف التشكيك معها تحمل األستار وراء تتخفى
اقتصادنا، مطمئنٍّا نفوسنا، واثقة أيدينا، رشيفة القويم، الطريق عىل أصبحنا أننا العالم

أجدر. بالدول دائًما والحق مطمئنني، واثقني رشفاء األموال أصحاب إلينا يأتي
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التيستبقى …هي مرصهذه

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٣٦ العدد:

١٩٧٦ فرباير ٢١

الضفاف هذه أبناء يف وبقيت السماء، أديان وازدهرت الحضارة ُولدت نهرنا ضفاف عىل
وتحاول األيام وتُمرُّ صعاب، أي عن بهم وتسمو حقد، أي عن بهم ترتفع املايض، شمخة
يف نرى وكأننا الحياة، بها نلقى فمنا عىل بابتسامة نحن فنطحنها عزيمتنا تطحن أن

تخبو. ال ابتسامة الحياة وجه
الفتى ترى نفوسنا، يف ينساب التفاؤل من وشعاٌع إال نبيُت ال الوادي هذا أبناء ونحن
كأن وطربًا غناءً الدنيا يمأل النفس غني ولكنه الثياب، مهلهل معدًما مهزوًال فقريًا منَّا
من له خري اآلِخرة أن يعلم وهو بها يُعنى وفيَم تعنيه، ال كلها الدنيا إن بل له، ِملك الدنيا

فريىض؟ ربه يُعطيه سوف وأن األوىل
من شمس، إرشاقة من بنفوسنا صنعناها نرها لم فإن يشء، كلِّ يف السعادة نرى
جمال من شجرة، اخرضار من عصفور، زقزقة من كروان، حنني من وردة، عىل نًدى
يف شعاع دفء من صيف، يف سحابة ظل من السماء، إىل مرشئبة نخلة دعاء من غصن،
أريج فيه شمس، غروب من ُودٍّ، تحية من صديق، لقاء من قيظ، يف طيبة نسمة من شتاء،

الغد. بلقاء وعد وفيه الغيب
ننام. ثم

ال الحياة وأن املايض، اليوم من خري القادم اليوم أن واثقني يومنا يف كان ما وننىس
الحب. إال نعرف ال أعماقنا أعماق يف ألننا الحب؛ إال غيبها طوايا بني لنا تحمل أن تستطيع



أباظة ثروت خواطر

فالسنوات حولنا، للعالم كراهية أو كرشة منا فيها بَدت سنوات علينا مرَّت تكن إن
األجيال. إىل األجيال به عربنا الذي طباعنا من األصيل إال يبَق ولم مرَّت قد

األجيال. إىل األجيال به وسنعرب
الحب. مرص بقيت
الحضارات. مرص

… السماء أديان إىل املنتسبة ومرص
ستبقى. التي هي هذه ومرص … هذه مرص بقيت

46



أكتب أنا

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٣٩ العدد:

مارس١٩٧٦ ١٣

تتخللها أن دون وحدها أصابعي عليه تنضم أن تعوَّد عليه أصابعي أضم الذي القلم هذا
مشاعري. إال أستصفي وال ضمريي، إال أستتبع ال أخرى، أصابع

الكلمة يُطلق واضًحا يرمز، ال رصيًحا الحرية عهد يف يعيش ولذلك القلم، هذا ُحرٌّ
األشخاص. وراء أو الحدث، وراء ى يتخفَّ لها خبيء بال الواضحة

إذا حتى يُعلن، ال يُومئ يُبني، ال يرمز طويلة فرتة أناميل عليه أضم الذي القلم عاش
كلمته. وأعلَن لفُظه استباَن فيه نعيش الذي العهد جاء

يعارضني، رئاسته تحت عليها أرشُف التي املجلة تنضوي الذي االتحاد ذا هو وها
أرى. ملا املخالفة واضح رأيه ويعلن الحرية يل يطلق ولكنه

أصادر. ولم أرفت، ولم أنقل، لم ذلك مع ولكنني
. ُحرٍّ حكٍم ظل يف يعمل ، ُحرٌّ جهاز والتليفزيون اإلذاعة اتحاد ألن ذلك

. ُحرٍّ ورئيس
مرص. وألبناء ملرص، الحرية يريد

ملرص. املجد يريد ألنه





اليوم حقد ال

والتليفزيون اإلذاعة مجلة
٢١٤٠ العدد:

مارس١٩٧٦ ٢٠

محوته. فقد عليك جناح فال الرئيس، سيدي يا الرتكة عنارص يف الحقد وجدت قد تكن إن
يف كان ما كلَّ تمحو أن بالحب استطعت لقد حاقد، مرصي اليوم مرص يف ليس
فيض ومن أصفيت، التي الحب منابع من إال منا واحد يتكلم وما حقد، من النفوس

أغدقت. التي السماحة
ما أرفَق هذا غضبك وأعلنَت منه، غضبَت بيان عىل عت ووقَّ يوم يف عارضتَُك لقد
رجل إال هذا يفعل وال مرص، حب يف قلمي أجري أن يل تتيح ذا أنت ها ثم اإلعالن، يكون

الحب. مع حقد وال الحب، يمنح كيف يعرف
إال اليوم لنا أمل ال شديدة، تكن مهما أيامنا وأحببنا كان، ما الرئيس سيدي يا نسينا
غرس من نبتة سيدي يا هذه الحب مرص يف الحب، إال تعرف ال التي مرص … مرص حب

يُسعد. ما ويذكر يُيسء ما ينىس شعبها تجعل النبوات
بني تحمل أن نطيق ال تجعلنا املالئكة أنفاس من مباركة نسمة هذه الحب مرص يف

الحب. إال جوانحنا
شديد الخطو وئيد التاريخ بنا ومرَّ املحتلون واحتلنا وناس، ناس حكمنا عىل اختلف
إال هي فما فرتة الحقد عراهم فإن الحب، إال نفوسهم يف يبَق لم مرص ناس ولكن املراس،

نعود. الحب إىل ثم الزمن عمر يف هنيهة
شملت. فيما الحقد شملت قد املثقلة الرتكة تكن إن



أباظة ثروت خواطر

نًرصا. وجعلتها الهزيمة أيًضا فيها كان فقد
صدعها ورأبت بددها، فجمعت املمزقة العربية العائلة — قلت كما — فيها وكان

فتقها. ورتقت
بالحب أحسَّ ثم احرتامنا، عىل فأرغمته وغرب، رشق من يكرهنا عاَلم فيها وكان

يحبنا. هو فإذا عندك
وأرسلَت السجناء، وأطلقَت املعتقالت أقفلَت يوم زال فقد الرئيس سيدي يا الحقد أما

الخالدة. مرص سماء يف الجناح مرتاشة تمرح نظيفة حرة الكلمة
إليك: أهديه أن أحب أباظة لعزيز قديم بيت هناك الرئيس، سيدي

واع��ت��ذَْر م��ق��ال��ي��ده وأل��ق��ى ذن��ب��ه ع��ن ��ر َك��فَّ ال��ده��ُر ب��َك
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ُمتتَحن العهد بحفظ الكرام إن

٣٢٦٤٨ العدد – األهرام
١٩٧٦ أبريل ٣٠

يف أدب وكل تراثه، عن بعيدة جذور من له فروع قامت إذا يعيش أن أدٌب يستطيع ال
إليه. ينتسب الذي الرتاث ظل يف يعيش العالم

الحديث أدبهم لفنون الرشعيني اآلباء هم األوائل روَّاده يعترب زال ما اإلنجليزي فاألدب
أن إال اإلنجليزي، األدب يف أصيلة قديمة فروع والقصة والرواية املرسح أن من الرغم عىل
بهم. صالته يقطع وال عليهم يتعاىل وال األوائل، فنِّه بروَّاد يحتفل زال ما اإلنجليزي األدب
باألصول وال بالرتاث تعرتف ال ُمزيَّفة كربياء بآِخره أصابته العربي األدب ولكن

ألدبنا. األصيلة
والقصة الرواية من خلًوا كان أنه تراثهم من الشباب أدباؤنا يخجل هل ترى
حتى تمام وأبي والبحرتي باملتنبي االهتمام الشباب يعترب وهل واملرسحية؟ القصرية

والجمود؟ الرجعية من نوًعا الخالد وشوقي البارودي
الرافضني األذكياء للنابهني يجوز ال متخلًِّفا ِفكًرا يمثِّلون وشعرهم الشعراء هؤالء هل

بأساليبه؟ أسلوبهم يثروا أو أدبهم يستلهموه أو إليه ينظروا أن قديم أصل لكل
تراثهم يعرفوا أن األدباء شبيبة من العبقرية إىل القافزون هؤالء يستطيع أال
أن يريدون التي الواسعة اآلفاق يف به ويسريوا ذلك بعد أدبهم ليطوروا منه، ويستفيدوا

يروِّدوها؟
دون للشهرة ع ترسُّ وليد أم جهل؟ وليد أم دراسة وليد الشباب من الرفض هذا وهل

دراسته؟



أباظة ثروت خواطر

فكانت معنا، يكون أن األدب هواة من شابٍّا ودعوُت أعوام منذ إنجليزية أديبة زارتني
شكسبري عن هو ويكلمها … الزمان وبديع وشوقي املتنبي عن تُكلِّمه اإلنجليزية األديبة
فقالت نفسها، تتمالك أن األمر آِخَر اإلنجليزية األديبة تستطع لم حتى وديكنز وإليوت
لم فأنا أوًال، لغتك أدباء درسَت تكون أن برشط ولكن أدبائي عن تكلمني أن «لك له:
وامتحنت اإلنجليزي األدب دراسة من فرغُت أن بعد إال العربي األدب دراسة عىل أجرؤ

شهادتي.» ونلت فيه
أن فمصريه فنونه مناحي كل يف تراثه عىل يعتمد لم إن العربي األدب أن والواقع

وجود. بال ويصبح ويفنى يذوي
وسوريا العراق يف القارئ ويستطيع العربي، للشعب العربي األدب نكتب إنما فنحن
نفوسنا بها تموج التي املشاعر يدرك وأن املرصيني، الكتاب نحن عنا يفهم أن واألردن

نتنفسه. الذي الهواء ويتنفس نبضنا ينبض وأن
عنا قرأ وإذا مشاكلنا، وعن لغتنا عن البعد كلَّ بعيد فهو األوروبي القارئ أما
هو ما بقدر بلفظه مرتبط فاألدب أدبية، قراءة من أكثر جغرافية قراءة ستكون فقراءته
بحياة ِصلة عىل الطفولة منذ ألننا الغربية؛ اآلداب نحن فهمنا ولقد بمضمونه، مرتبط
يف الفنية ألشكالهم بد ال وكان واملرسحية، والقصة الرواية روَّاد هم وألنهم هناك، الناس
فإذا شيئًا عنا يعرفون يكادون ال فإنهم نحن أما علينا، نفسها تفرض أن املجاالت هذه

عربًا. يُسمون الذين الناس هؤالء يعيش كيف فلينظروا قرءوا
أسلوبهم تقليد عىل الشديد والحرص األدبية، تفكريهم وطريقة أدبهم عىل فاالرتماء

السواء. عىل قرائنا نظر ويف نظرهم يف بالقرود أشبه يجعلنا تراثنا إىل االنتماء دون
يف أو اإلذاعة يف قصصهم يقرءون أسمعهم حني الشبان األدباء من ألعجب وإني
أغلبهم اتخذ وقد صحيحة، عربية كلمة يقيمون يكادون ال فأجدهم العامة، الندوات
للجملة، العربي الرتكيب من نفسه فأعفى قصصهم، يف الربقية القصرية الُجمل أسلوب

األعجمية. جملته نطق عن عاجز ذلك مع وهو
يقول أن يريد هؤالء من األديب أن الحديث األدب من أقرأ مما كثري يف ألحس وإني
إن بل أجنبية، لغة يف يقولها أن الخجل لوال ويوشك تسعفه، تكاد ال الكلمة ولكن شيئًا

ويفعلها. يخجل ال بعضهم
باللغة الالئق االهتمام العربية باللغة تهتم تُعد لم املرصية املدارس أن أعرف وأنا
فإن بذلك، يعتذر أن له يجوز ال أديبًا يصبح أن يريد الذي األديب ولكن بها، نعيش التي
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تُمتَحن العهد بحفظ الكرام إن

إال ذلك إىل سبيل وال أدبائها، من أديبًا يصبح أن يريد التي اللغة نفسه يَُعلِّم أن عليه
بحفظ الكرام إن العنوان؛ إىل عوًدا ثم ونثر، شعر من العربي للرتاث العميقة بالدراسة

تُمتَحن! العهد

أباظة ثروت
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احلياة أقوىمن نحن

٣٢٦٥٣ العدد – األهرام
١٩٧٦ مايو ٥

عدم يف متمثًال ذلك كان سواء بنا، تحيط جارفة أزمة هناك أن يعلم ال َمن مرص يف ليس
املضحك ومن العامة، الخدمات يف ذلك كان أو الحياة، متطلبات مع الفرد دخل توازن
دليل، إىل يحتاج زال ما األمر كأن ذلك، عىل دليًال يوم كلَّ الجرائد تُقدِّم أن املبكي
ولكن إليه، يُنبههم َمن إىل ويحتاجون ذلك يعرفون ال املسئولون كان إذا يُقبل ذلك ومثل
االنهيار بهذا الشعب أفراد نحن منا علًما أكثر املسئولني أن عىل تدل جميعها الشواهد
أفراد نحن علينا ماذا لنا اكتبوا سألني: حني ا محقٍّ صديقي كان ولذلك نعانيه، الذي
هذه من أيًضا عليكم وال فيه، كان ما عرفنا فقد املايض من عليكم وال نعمل، أن الشعب
بأزمته أدرى منا فرد فكلُّ العامة، الخدمات يف أو الرزق يف نعانيها التي اليومية املتاعب
تلك. اليومية حياتهم يواجهون كيف الناس ترشدوا أن اآلن وظيفتكم إنما اآلَخرين، من
الناصح، من ليسخروا النصح يطلبوا أن تعوَّدوا الناس ألن الطلب؛ هذا يف ُمحقٌّ هو

نصيحته. عكس ليعملوا أو
إىل ذلك يف يحتاج ال وهو يومه، يواجه كيف يعرف املرصي الشعب يف فرد كل إن
أصبَحت التي العامة التوعية كلمة مًعا وأملي ضحكي يثري ما وأكثر مرشد، أو نصيح
هذه من مثًال بذلك وألرضب الناس، بنفوس الفاضح الجهل عىل يدلُّ بشكل اآلن منترشة
لهم جاء كلما أنه يعرفون الناس كأن النسل، تحديد إىل تدعو التي الساذجة اإلعالنات
أحرزته عما إحصاء أعرف أن أتمنى وكم اإلنفاق، من جديدة أبواب لهم ُفتحت جديد طفل

النتيجة. من واثق وإني النسل، تحديد يف نجاح من التوعية وهذه الجماعات هذه
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تُلقي أن ويكفيك األزمة، عىل يتغلبون كيف يرشدهم َمن إىل تحتاج ال الناس إن
داخل يف أن يبدو تعانيها، التي األزمة مقدار عن مطلًقا تُعربِّ ال إنها الوجوه، عىل نظرة
األمل من أبوابًا لألشخاص ويخلق واقعه مع يتكيف اإلنسان يجعل جهاًزا منا فرد كلِّ

الحياة. به تدور كما الحياة يتقبل جعله عىل قادرة أنها إال وهمية، كانت ولو
داخله من يسعد أن املرصي يستطيع مدى أيِّ إىل إليك يُومئ املعروف العاميُّ واملثل
أو ينشده موَّال مرصي لكل صاحبه»، ينزه موَّال «كل به: املحيطة الظروف تكن مهما
حناياها، إىل األمن ويترسب الطمأنينة، فيها وتشيع هدوءها إليها فريتد نفسه، به تتغنى

الناس. ويحيا
سخيف حديث أو التليفزيون، يف مهرِّج تهريج أو طفل، بسمة بعضنا موَّال يكون قد
أحد باِل عىل يخطر ال قد يشء أي أو والعافية، بالصحة له معنى ال شعور أو اإلذاعة، يف
والهناء، للرىض مصادر إىل األشياء قلب يف عجيبة البرشية فالنفس سعادة، أي يسبب أنه
إىل يُصدِّر أن يستطيع أصبح الطاحنة الظروف هذه به مرَّت الذي املرصي الشعب إن
يملكه ال شيئًا — الفاحش ثرائه ويف املادي بؤسه يف غربه، ويف رشقه يف — أجمع العالم
وتزدهر وتتفرَّع وتنمو تنبُت التي السعادة السعادة، هو العريض، الواسع العالم هذا
سعادة إنها صالحة، تليفونات وال هانئة مواصالت وال ثراء وال تعقيد بال النفوس داخل
شعوب من غرينا يعرفه وال — املرصيني — نحن نعرفه مصدر لها ولكن معنى بال
ونضحك، ونعيش نفوسنا، أنحاء كل ويف تاريخنا، خاليا يف العميق اإليمان إنه األرض،
من أقوى — وسنظل زلنا وما كنا — دائًما فنحن تدور، أن تريد حيثما الحياة بنا ولتُدْر

الحياة.
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الكاتب والقانون…وحرية العدالة

٣٢٦٥٥ العدد – األهرام
١٩٧٦ مايو ٧

توحدت فإن الُكتَّاب، يكتب ما عىل الناس فيُقبل النغمات، تختلف الصحافة حرية ظل يف
رخيًصا الكالم ويصبح أحد، يسمعه وال ضجيًجا الهواء يمأل أجوف طبًال أصبَحْت النغمة

يستقبله. َمن يحرتمه وال
أن عقاب من عليه ينزل ما أبسط إن قلمه، أمانة يخون لكاتب وويل أمانة، والقلم

ُقرَّاء. بغري كاتب وال الُقرَّاء، عنه ينرصف
نجوب وباسمها نموت، ولها حياتنا لها مرصغاية، غري يتغيَّا َمن مرصيٍّا كاتبًا وليس

كراًما. أباًة الهامات، مرفوعي األنوف، شم الدنيا
وله عليه، يحكم أن نقوُل ما ُ يقرأ ومَلن معارضة، أو تأييًدا رأينا نقول نحيا ألننا
يُداهن وال للناس ينزلف ال فالكاتب يتفق، أو معنا يختلف أن — الحال بطبيعة —
الحقيقة هو وضمريه يكتب، فيما ضمريه يستوحي هو وإنما أجمعني، وآراءهم مشاعرهم
بعٌض يرىض وقد الناس، بعض يغضب وقد إليها. يطمنئ أن يستطيع التي الوحيدة
الناس، مع صادًقا سيكون وحينئذ نفسه، مع صادًقا الكاتب يكون أن املهم ولكن آَخرون،
أن ما إنساٌن شعر فإن له، احرتامهم عىل فسيظلون الرأي يف الكاتب مع اختلفوا فإذا
إىل ويردُّ الكاتب، قلم ظلَمه مَلن ينتصف هناك فالقانون فيه، ليس بما اتَّهَمه الكاتب
الذي القضاء بحكم نقية بريئة ستكون حينئذ ألنها تكون؛ ما أنصَع كرامته عليه امُلعتَدى
والعواطف الغرض عن البعيد النزيه الرأي إعمال بعد إال األحكام يُطلق وال يتحيَّف ال

جميًعا.



أباظة ثروت خواطر

تستطيع الفوىض ظل ويف فوىض، قانون بال الحرية قانون، بال حرية ال فإنه ولذلك
وعىل حريتك عىل يعتدوا أن يستطيعون أيًضا اآلَخرين ولكنَّ اآلَخرين، عىل تعتدي أن

أمد. عند تنتهي وال شيئًا تقدِّس ال فالفوىض تقدِّسه، ما كل وعىل مالك وعىل كرامتك
حول طليقة أصابعه أن يحس الكاتب تجعل القانون ركيزة عىل املعتمدة والحرية
ال الحرية وبغري خصومه، يحمي كما يحميه الذي العام القانون إال بها يحيط ال قلمه،
حياة تكن لم إن الحياة تتنفس ال والكلمة بالكلمة، مرتبط ألنه األدب؛ يف وخاصة فن،
إرهاب أو قهر مع ُولدت إن إنها اإلرهاب، أو القهر ظل يف تعيش لن وهي طليقة، حرة
ر ويُشهِّ جريمته، عن قاتلها يُعِلن قتيل امليتة والكلمة وجود، وال لها قيمة ال ميتة ُولدت
أو ُخلق من مربر أي دون جريمته ارتكب ألنه ًرا؛ ُمحقَّ قاتًال الناس أمام ليصبح بنفسه

ضمري. رشف
اآلِبدين، أبد إىل الزمان آذان يف تطنُّ ظلَّت وعاشت، الحياة تنفست إذا الحرة والكلمة
العالم الطغاة اجتاح فحني الجيوش، يخشون مما أكثر الكلمة يخشون الطغاة كان ولهذا
يخيفون كانوا الذين وهم وترعبهم تخيفهم كانت الكتب ألن الكتب؛ إحراق عىل حرصوا
ليسوا القانون أمام ألنهم القانون؛ يخافون كانوا الكلمة خافوا وكما رعبًا، ويملئونه العالم
فهي مبرصة، كانت وإن العيننَي معصوبة العدالة ترسم ولهذا أشخاص، هم وإنما أسماء
الحرية تعيش والقانون العدالة ومع يكون، َمن يعنيها وال لصاحبه، وتعطيه الحق ترى

وئام. يف دائًما

أباظة ثروت
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شئت ما واعتنق كنمرصيا

٣٢٦٥٦ العدد – األهرام
١٩٧٦ مايو ١١

أباظة ثروت مفكرة من

غري عقًدا هناك إن تقول مجملها يف والفكرة روسو، عند االجتماعي العقد فكرة نشأت
الدولة له لتضمن حقوقه من جزء عن الفرد فيه ويتنازل والدولة، الفرد بني مكتوب
لتحفظ اإلجبارية العسكرية الخدمة يف متمثلة الدم رضيبة لها يقدِّم فهو األخرى، الحقوق
ويقدِّم ماله، بقية الدولة له لتحفظ املال رضيبة ويقدِّم يعولهم، َمن ودماء دماءه عليه
الفرد يكون عليه وبناءً حريته، الدولة له لتحفظ الدولة قوانني بإطاعة الحرية رضيبة
رجال ويقول وحرية، أمن من املجتمع عليه يسبغه ما مقابل كله املجتمع عبء حامًال

يفرتقان. ال العملة، كوجَهي والواجب الحق إن القانون
وال حرماته يرعى وال قوانينه يطيع ال َمن فيه يقيم مباًحا مكانًا إذن الدولة فليست
واجبات، من عليه ما له يؤدي الذي اإلنسان حياة به تتعلَّق مكان إنه صوالحه، إىل ينظر
وجاز أفرادها من فرًدا ترفضه أن للدولة وجاز حقوقه، سقطت الواجبات هذه خاَن فإن
الدولة داخل ويف وطن، بال العالم يف هائًما وترتكه الجنسية، عنه تحجب أن أيًضا لها
أنه يعتقد الذي املذهب يختار أن الوطن يف إنسان لكل تختلف، أن ويجب اآلراء، تختلف
لوطنه، حبه من منبعثًا يكون أن بد ال االختيار هذا ولكن وطنه، لبني فائدة أكرب ق يحقِّ

الوطن. هذا أبناء مصلحة إىل وهادًفا
مذهبه اعتنق وإذا الدولة؟ هذه تكون أيٍّا أخرى، دولة من مذهبه الفرد تلقى إذا أما
مرصي، غري الفرد هذا يصبح فحينئذ يعتنقه، أن له تريد ما دولًة ألن إال ليشء ال هذا
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نعربِّ إنما والحرية؟ واملال الدم رضيبة للدولة نؤدي حني فنحن جميًعا، حقوقه وتسقط
ال مواطن، كل يف مفروض للوطن اإلخالص ألن ًما؛ ُمجسَّ تعبريًا للوطن إخالصنا عن بذلك

ذلك. غري املواطن من يبدو حني إال عنه حي يَمَّ
إىل — أيديهم وربما — أسماعهم ويلقون الحرية فرصة ينتهزون املواطنني وبعض
الرصحاء، األعداء من املرصيني عىل خطًرا أشد وهم مرصيني، ليسوا هؤالء أخرى، بالد

تهزمه. أن وتستطيع تتقيه أن وتستطيع تعرفه الرصيح فالعدو
غري إىل ووالئه بمشاعره وينتمي املرصي الشعب نسيج يف يعيش الذي املرصي أما
أمره يُكشف وحني املرصيني، دماء يف يتخفى عدو فهو اتقائه؛ إىل سبيل فال مرص، شعب

ر. دمَّ ما ر ودمَّ خرَّب ما خرَّب قد يكون
اجعل فقط ولكن برأيك، واجهر شئت، ما واملذاهب املبادئ من واعتنق مرصيٍّا كن
هذا كان مذهبًا آَخر، ليشء ال لوطنك، إخالصك ومن املرصي، قلبك أعماق من ينبع رأيك

فرًدا. أو دولة أو اليشء
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القذايف الليلوحمطة

يرى ال الظالم ويف الراديو، بمؤرش تعبث أن إال تفعله ما تجد ال قد الليل بك يخلو حني
من تطل القذايف محطة أجد أن غريبًا يكن فلم يريد، ال حيث يقف وقد طريقه، املؤرش

الراديو.
يستأثر الديكتاتور، صورة تكون ما كأوضح ديكتاتور فهو القذايف؛ هذا أمر عجيب
وهو وطنه، بني من األحرار قلوب يف الرعب ويقذف مشري، وال نصيح بال وحده بالحكم
يسكت ال وهو رجعة، غري إىل البالد يرتكوا أن والكفاءة الرأي أهل يُرِغم املتشنِّج بحكمه
بهم فيتعقَّ يسرته، أن يريد ما أمره من يكشفوا أن يخاف إليها، لجئوا التي البالد يف عنهم
الذين للزعماء اغتياٍل يف مؤامراته املحرتفني القتلة مع ويدبِّر واألموال، األرواح بقابض
يربح ال والذين الخادعة، الالفتات ورفع الكاذبة، الشعارات إطالق عن أنفسهم يكرمون

العربية. الزعامة إىل العارم الشوق بهم
يكون أن له بد ال بماله أنه ر يتصوَّ يجعله يَديه بني يجري الذي املال أن شكَّ وال
خري يف يفكرون ال العظمة بحب الشغوفني الزعماء من فأمثاله أجمعني، العرب زعيم

الجحيم. إىل بالدهم ولتذهب الشخصية، أمجادهم يف يفكرون وإنما بالدهم
املال هذا وإن هم، مالهم وليس بالدهم مال هو يدمرون الذي املال أن هؤالء وينىس

واالزدهار. بالتقدُّم بالدهم عىل ليعود يُستثَمر أن يجب
رقعة يوسعوا أن هو واحًدا شيئًا ليذكروا ينسوه أن يقصدون أو جميعه، هذا ينسون

دمار. من ببالدهم يحل مهما املزعومة، زعامتهم
ويُهَدم الوحدة، وتُحطَّم الفتن وتُسترشى الدول، وتنهار الدماء تُسَفك هذا سبيل ويف

رمضان. حرب يف صدُعه وارتأَب شملُه اْلتأَم الذي العربي الكيان
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ال وبالحرب باأللفاظ، ال بالعمل اآلخرون الزعماء ينترص حني غضبًا القذايف ويزداد
بالرصاخ. ال وبالدم بالهتاف،

ملكنون إثارة الدول أشد فهي نصيب، أوىف واهتمامه أدبه من تنال فمرص ولذلك
انترصت. ألنها إال ليشء ال صدره

وأمواله، بآماله واملتحدثون وأعوانه القذايف يرىض حتى تنهزم أن عليها يجب كان
يسريوا أن يعجزون فهم األخرى، األحصنة تحتهم من نفَقْت أن بعد حصانه والراكبون
عليها يتوكئون بالحمري بأس فال الخيل عزت فإن اآلَخرين، ِبَخيل إال الناس زحام يف
لم إذا كالكلب متقيد، قيد بغري «الذليل العربي الحكيم قال وقديًما بنهيقها، ويهتفون

سيد». عن بحث يُسْد

واإلدارة الخربة

به يقَف أن فأبى النابهني، من فيها وكان العلوم، كلية يف تخرَّج عالم رجل صديقي
يف الدكتوراه عىل حصل حتى بها وظلَّ إنجلرتا إىل سمته فأخذ ج، التخرُّ شهادة عند العلم

القاهرة. إىل وعاد األقمشة، صناعة
أنه بد ال سرتوي؟ فيما جديد أي وتقولون القصة أنتم ستكملون وإخالكم هنا إىل
الحكومية املصالح إلحدى القانونية اإلدارة يف أو للسيارات، بمصنع ُمعيَّنًا نفسه ليجد عاد

الرشكات. أو
من رشكة يف مكانًا ووجد عاد قد صاحبي فإن ظنكم، سأخلف أنني والعجيب
جانبه إىل يقف أن الحظ شاء وقد فيه، ص تخصَّ فيما فنيٍّا خبريًا وُعنيِّ النسيج، رشكات
بهم انشعبت ثم الثانوية، املدرسة يف رافقه له زميًال الرشكة رئيس فوجد أخرى مرة

تاريخ. قسم اآلداب كلية يف زميله ودرس العلوم كلية يف صاحبي فدرس الطرق
كلية يف ُمتخرًِّجا رأسها عىل تضع النسيج رشكة وجد حني صاحبي اندهش طبًعا
بني ما صلة هناك أن يدرس لم إنجلرتا أو القاهرة يف تعلَّم فيما فهو تاريخ، قسم اآلداب
أعتقد فأنا النسيج، لصناعة تاريخ هناك كان إذا حتى ويقول: األقمشة، وصناعة التاريخ
تاريخ يُدرِّس التاريخ قسم أن أعتقد فما التاريخ، قسم اآلداب كلية برنامج ضمن ليس أنه
عن أتغاىض جعلتني زمييل بوجود فرحتي أن املهم الدول، تاريخ يدرس وإنما الصناعات

خربتي. بكل إليه أنرصف جعلتني بعميل وفرحتي التناقض، هذا
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ودهشت عميل، خصائص أدق يف يتدخل أن يريد ورئييس بصديقي وإذا عميل بدأت
األمر. أول

منه ل يُفصِّ الذي القماش لون اختيار يف واسعة خربة ذو شك ال وهو أنيق، هو نعم
اختيار يف فائقة خربة ذو هو ثم الُحلة، هذه مع يتماىش الذي القميص لون واختيار ُحلته،
ممَّ يعرف أن يستطيع ال املؤكد من ولكنه جميًعا، والقميص الُحلة تواكب التي الكرافتة

الكرافتة. أو القميص أو الحلة ُصنعت
وإن — نعلم كما يعلم فهو رشكته، أعمال يف رئيس يتدخل أن عجيبة أي يل تقل وال
صناعة إتقان عن البعد كلَّ بعيدة بوسائل هذا منصبه إىل وصل أنه — نعلم ال أننا ظن
ال ألسباب الرشكة بهذه ُعنيِّ ما أول ُعنيِّ أنه — نعلم ال ويظننا — يعلم وهو النسيج،
كثري يستطيع أخرى بخربات الصلة وثيقة كانت وإن النسيج، يف بخربته مطلًقا تتصل

الحياة. يف وسيلة يتخذوها أن آخرون كثري ويعف يتقنوها أن الناس من
الحياء، عن تماًما يستغني نفاقه يف وهو النفاق، فن خرباء أكرب من خبري فصديقي
مناصب يف ُمعيَّنة كانت نفسها اآلذان هذه ألن لنفاقه؛ تصغي آذانًا يجد أن عجيبًا يكن ولم
فيه. الخربة أو العمل بإتقان لها صلة وال الكرامة، وامتهان النفاق بخربة إليها وصلت

يف مني تسخر أنك أحس أنا نعم … تروي؟ فيما عجيبة وأي سؤاًال: عينَيك يف وأرى
ن هوِّ أمًرا، أمرها من يدري ال إليها وعاد البالد خارج فرتة الفتى غاب لقد قائًال: نفسك

والتحليل. بالتذاكي تعجل وال عليك
حقيقة صديقي يعرف أن املنتظر من كان ولكن عجيبًا، ليس رويُت الذي هذا كل
حتى يفهم ملا يتعرض فال هو، وذكائه اآلَخرين بخربة رشكته يف تسري األمور ويرتك خربته
عند يتوفر أن يجب الذي الذكاء بعض مع تماًما يتمىش وهو الخربة، أهل أمام ينكشف ال

املنافقني.
والتعاُظم التعايل جهله عىل فزاد بجهله، سخرية من نفيس يف يدور ما رئييس وأحسَّ
الدخول، من تمنعني فسكرتريته مرءوس، وأنني رئييس أنه دائًما يُذكِّرني أن ا ُمِرصٍّ
بوفد مشغول أنه مدعية به، توصلني أن تأبى بالتليفون وأطلبه ذلك عىل أحتال وحني
االبتسامة مع غريها السكرتريات تتقن ال التي الحجج هذه من شئت بما أو اجتماع، أو
شاءت ما أو اجتماعه أو وفده من يفرغ حني يطلبني أن َرَجْوتها فإن الباردة، اإلكليشيه
التشاور إىل يحتاج والعمل طلب، ال ثم مصطنع أدب يف وعدت معاذير، من له تختلقه أن

ذلك. دون تحول العالم كرامة ولكن
حرية. يف وأنا
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الرشكة اسم ما القارئ أيها أنت وتسألني ِبَحرْيته، إيلَّ ألقى أن بعد صاحبي وانرصف
الرمزي األدب تعرف أال يشءٍ، بكلِّ لك ح أرصِّ أن أتريدني هللا، إال إله ال الرئيس، اسم وما
وضعت أنك لو عليك وما طواًال، سنوات عليه مرنت فقد تعرفه أنك شك ال القارئ، أيها

شئت! من عىل تُطبِّقه أن تستطيع بذلك فإنك الرمزي، األدب إطار يف هذا كالمي

أباظة ثروت
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الدولة مسئولية التعليم
الفرد مسئولية والثقافة

٣٢٦٦٢ العدد – األهرام
١٩٧٦ مايو ١٤

من عرفُت َمن أَرقِّ من ولعله أباظة، عويض توفيق املرحوم هو شاعر قريب يل كان
مًعا: عاشاها أنس أيام يذاكره له لصديق مثًال يقول فهو كثريًا، شعًرا له أذكر الشعراء،

اق��ت��راح��ي ع��ل��ى ن��زل��ت وق��د ن��زل��ت ق��د اق��ت��راح��ك وع��ل��ى
ال��ق��راِح وال��م��اء ك��ال��راح أرواح��ن��ا ف��ت��م��ازَج��ْت

له: أهداها مَلن يقول فهو عمامة، مرًة إليه أُهِدَي وقد

ال��ك��رام��ة ح��ل��ل وك��س��وت��ن��ي ب��ال��ع��م��ام��ة رأس��ي ��َت ت��وجَّ
وال��ف��خ��ام��ة ال��م��ه��اب��ة ف��ي ال��م��راغ��ة ش��ي��خ ف��ك��أن��ن��ي

فيها: يقول أبي إىل برقية يرسل فهو بالفأس، يعمل فالًحا هذا قريبي وكان

��د ال��م��ت��وقِّ ك��ذك��ائ��ه م��ش��ب��وب��ة م��ق��ال��ة األل��م��ع��ي ل��ل��وزي��ر ق��ل
ي��دي ُخ��ِل��َق��ت ق��د ل��ل��ف��أس ال ل��ل��ط��رس ام��رٌؤ وأن��ا ي��دي أك��َل��ْت ق��د ال��ف��أس

وكان بنفسه، نفسه ف ثقَّ ثم نفسه َعلَّم وإنما مدرسة، أيَّ يدخل لم هذا قريبي
بواكري يف بكرس أُصيبَت يده ألن ملحوظ، بشكل الكتابة يف بطيئًا كان ولكنه جميًال خطه
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يقوى ال ألنه جميًعا؛ املتنبي ديوان ينقل أن يمنعه لم الكتابة يف البطء هذا ولكن طفولته،
طريقه. يف يشء يقف فلم بالشعر ُموَلًعا كان لقد رشائه، عىل

وقرأ نفسه، َعلَّم وإنما قط، مدرسة إىل يختلف لم غراب يوسف أمني األستاذ وأخونا
االسم هذا يصنع أن استطاع حتى املرتجم، واألجنبي العربي القصص يف واسعة قراءة

مرص. يف القصرية القصة عىل بصمات يرتك أن واستطاع قه حقَّ الذي
الغالبية أن وجدنا واملحدثني، منهم القدامى العالم أدباء إىل نظرنا ألقينا وإذا
أنفسهم فوا ثقَّ هم ولكنهم جيلهم، رفاق اه تلقَّ مما أكثر التعليم من تتلقَّ لم منهم الكاثرة

وآدابهم. فنونهم يف عمالقة يكونوا أن واستطاعوا
عبء يقع الدولة فعىل الدولة، مسئولية وليست الفرد مسئولية الثقافة أن فالواقع
سبيله. يف يشء يقف ال ذلك يريد حني وهو فيه، الراغب واجب التثقيف ولكن التعليم،

ف يُثقِّ َمن هو وحده الفرد ولكن للراغبني، الثقافة مناهل تقرِّب أن الدولة تستطيع
جميًعا. مظانِّها يف الثقافة إىل يسعى أن وعليه نفسه،

العامة املكتبات إىل يختلف أن يستطيع امُلعِدم الفقري فحتى بعسري، األمر وليس
يصيب. أن له يطيب ما له املتاحة الثقافة من ويصيب املرصية، وغري املرصية

يف ما جميع يقرأ لن فإنه له، اعتذاًرا تصلح ال كاملة ليست املكتبات بأن والدعوى
فيها. النقص أوُجه يتبني حتى املكتبة

ا. تامٍّ نفيًا الدولة مسئولية ينفي ال الحديث هذا ولكن
حافلة املدارس مكتبات كانت الثانوية املدارس يف طلبة كنا حني أننا أذكر فأنا
الحكيم توفيق كتب وبعض جميعه، تيمور املدرسة مكتبة من قرأت أنني وأذكر بالكتب،
املكتبة، يف الكبار األدباء جميع كتب كانت فقد هذين، وغري السوق، من نافذة كانت التي
جميًعا الرتاث كتب وكانت الوقت، ذلك يف الحديث النشء كتب من الكثري أيًضا بها كان بل
وقرأت املدرسة، مكتبة من رشيق البن العمدة قرأت أنني مثًال وأذكر املدارس، مكتبات يف
من تماًما تخلو اليوم املدارس أن ر أتصوَّ أن أستطيع ال وأنا املنفلوطي، كتب أيًضا منها
أهمية أقل أنها شك ال أخرى أشياء يف تُستنَفد كتب لرشاء لها املدرجة امليزانية وأن املكتبات،
خالل من ُكتَّابهم الطلبة يعرف أن الطبيعي من أصبح وهكذا للطلبة، الثقافة إتاحة من
األصلية. كتبها يف األعمال هذه يقرءوا أن دون والراديو، والتليفزيون السينما يف أعمالهم

أباظة ثروت
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٣٢٦٦٦ العدد – األهرام
١٩٧٦ سنة مايو ١٨

أباظة ثروت مفكرة من

شك وال التليفون، يف يتكلمون حني الدرجات أعىل إىل صوتهم يرفعوا أن الريف أبناء تعوَّد
— باملناسبة — وهي بالعمدة، املتصلة املركز تليفونات أيام من الزمتهم قد العادة هذه أن
عقريته يرفع كان حتى ُمحدِّثه يسمع يكاد ال الخفري وكان اليوم، حتى موجودة زالت ما
مصطبة أو مقعد أقرب إىل يرتمي املكاملة تنتهي حني كان أنه األمر وأغلب القمة، إىل

ف. توقُّ بغري كيلو مائة جرى وكأنه األنفاس مقطوع
وال الفالحني أخالق عنه تتخلَّ لم ًحا فالَّ «باشا» الغفار عبد أحمد املرحوم وكان

تبوأه. الذي الوزارة كريس ورغم أكسفورد، يف تعلُّمه رغم عاداتهم،
عاليًا الوزير صوت وكان الوزارة، يف سكرتريه عند يجلس الزوار أحد كان يوم ويف
بحرج السكرتري وأحس أذنه، يف صارخة يقولها كلمة كلَّ يسمع الزائر كان حتى ا جدٍّ

تال. بيكلم الباشا أصل يعتذر: وكأنه الزائر إىل فنظر
التليفون؟ طريق عن تال الباشا يكلم ال وملاذا ذكية: برسعة الضيف فرد

أنه عىل النقاد أجمع عيب وهو األدبية، األعمال يف كثريًا به نلتقي املرتفع الصوت هذا
قيمته. من ويغض الفني العمل من ينال

النفس أغوار أبعد إىل ولباقة شديد ذكاء يف تتسلَّل همسة بطبيعته الفني فالعمل
معاٍن. من الكاتب يرسيه أن يشاء ما فيها وتُريس اإلنسانية،
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يف الفنان صوت يعلو فحني الفني، العمل لغة وليس املقال، لغة املرتفع والصوت
خطبة. أو مقالة إىل رواية أو قصة من عمله ينقل أدبي عمل

اإلزعاج، درجة إىل صوتهم فيها يرتفع ألدباء كثرية أعماًال نجد ذلك مع ولكننا
تكون ما غالبًا أصواتهم ترتفع الذين والُكتَّاب بالفشل، وتُمنى األعمال هذه وتسقط
التعليمات؛ أصدر َمن ليُسمعوا الصوت منهم فريتفع إليهم، صادرة بتوجيهات كتاباتهم
مقطوعة، بالفن فصلتهم الفن، يسمعوا أن يحسنون ال للتوصيات امُلصدرين هؤالء ألن

الفنانني؟ إىل األوامر يُصدرون فكيف وإال
ألن العالية؛ والنغمة املبارشة باللغة له نسمح أن نستطيع الذي هو وحده الشعر
الشعر أبواب من ذلك وغري والهجاء والغزل والذم املدح عىل تراثه يف يعتمد العربي الشعر
األوائل، عليه سار الذي النهج نفس عىل ويسريون املحدثون الشعراء يأتي فحني املعروفة،
قدَّمها التي الشعرية املرسحيات يف املبارشة النغمة هذه قبلنا إننا بل عليهم، جناح فال

يقول: فحني أباظة عزيز، بعده ومن شوقي

إل��ي��ه ي��وح��ون ك��ي��ف دي��ون ال��ش��ع��ب أس��م��ع
ق��ات��َل��ي��ه ب��ح��ي��اتَ��ي ه��ت��اًف��ا ال��ج��و م��أل
ع��ل��ي��ه ال��زور وان��ط��ل��ى ف��ي��ه ال��ب��ه��ت��ان أث��ر
أذنَ��ي��ه ف��ي ع��ق��ل��ه ب��ب��غ��اء م��ن ل��ه ي��ا

أباظة عزيز يقول وحني اليوم، إىل بعده من ويُردِّدونه الكالم هذا منه الناس يقبل
العباسة: يف

ف��ي��ه ه��وى ال ح��ق ج��ع��ف��ُر ي��ا ال��ش��ع��ب ش��ع��ور
ف��ي��ه ع��ل��ى ف��ي��ج��ري��ه وال��ب��غ��ض ال��ُك��ره ي��ح��س
م��ح��ب��ي��ه م��ن ع��داه ف��ط��رت��ه ب��وح��ي ي��م��ي��ز
ف��ي��ه��دي��ه م��ص��ب��اح ال��س��اذج وع��ي��ه م��ن ل��ه

ورائه. من ونردِّده الكالم هذا منه نقبل
يف املرتفع الصوت هذا الناس منه يقبل رواياته، يف الرشقاوي صوت يرتفع وحني
يف مرسحه إىل وينظرون وغريها، األحمر، والنرس عكا، ووطني مهران، الفتى مرسحياته:

تقدير.
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عىل يضفي ألنه له؛ ُخلق الذي املكان يف يقع املرسحية يف الحديث الشعر أن والواقع
تنويع يف يَديه وإطالق القافية، من الشاعر تحرير مع والجرس املوسيقى من نوًعا الحوار

واملواقف. املشاهد تبتغي حيث إىل به والسري الحوار
عىل الحديث الشعر ويتخلج الرشقاوي، مرسحيات تنجح أن عجيبًا يكن لم ولهذا

الشعر. بلغه ما الناس نفوس من يبلغ أن يستطيع وال الطريق
يصلوا أن الفني العمل يف يحبون أنفسهم القراء أن أعتقد املرتفع، الصوت إىل وعوًدا
أو الروائي الكاتب أغناهم إذا حتى الكاتب، مع يبذلون الجهد من بيشء معانيه خوايف إىل

تقدير. وال احتفاء غري يف جميًعا العمل عن انرصفوا الجهد هذا عن القاصُّ

حسني وطه وحافظ شوقي

منها بأن رشفها قدر بيشء ترشف ال إنجلرتا إن فقال: مرة يف إنجلرتا وزراء رئيس خطب
تعتز لم الشمس، عنها تغيب ال التي اإلمرباطورية الحني ذلك يف إنجلرتا وكانت شكسبري،
اعتزت وإنما دائًما، تدور حيث الشمس مع تدور التي اإلمرباطورية بهذه وال بعسكرها
نظرته يف صادًقا هذا الوزراء رئيس كان وقد شكسبري، اسمه شاعر قالها كلمات ببضع
هي شمسها وغابت النهار، أوقات أغلب يف الشمس عنها وغابت اإلمرباطورية صفيت فقد
جميًعا. والسياسية املالية واألزمات الفقر تعاني الثانية، الدرجة من دولة وأصبحت أيًضا،
وهو الشعراء، بأمري العربي العالم شعراء بَه لقَّ شاعر فيها يرشق أن ملرص هللا وشاء
يقول: وهو نفسه عن ذلك يعرف وكان العربية بلدان شعره واجتاح لم، أو بوه لقَّ أمريهم

وس��ب��ُق آي��ات ال��ف��ض��ل ف��ي ل��ه��م ص��ب��اح غ��رٌّ ف��ت��ي��ة وح��ول��ي
ُش��دُق خ��ط��ب��اء أع��ط��اف��ه��م وف��ي لُ��س��ٌن ش��ع��راء ل��ه��وات��ه��م ع��ل��ى
خ��ل��ُق ي��روي��ه م��ح��ل��ة ب��ك��ل ل��ش��ع��ر ف��اع��ج��ب ق��ص��ائ��دي رواة

يقول: حني للشعر أمريًا نصبوه الذين يشكر وهو ذلك يعرف وكان

ج��ي��ران��ه ع��ن ال��ك��ري��م س��ؤال ل��ي��ه ت��و م��ص��ر ��ت��ت ت��ل��فَّ ج��اٍر ربَّ
ب��ل��س��ان��ه م��ه��ن��ئً��ا أو وط��ن��ي ب��م��آق��ي م��ع��زيٍّ��ا ب��ع��ث��ت��ن��ي
أح��زان��ه ف��ي ال��ع��زاء وك��ان ق ال��ش��ر ف��رح ف��ي ال��غ��ن��اء ش��ع��ري ك��ان
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شوقي، يهدم أن له حال وقد األدبية، حياته يبدأ حسني طه الدكتور كان أن وحدث
شوقي. يهدم لم وطبًعا مهاجمته، يف املقاالت وكتب

حافظ ذكرى يف املازني ووقف شوقي، وبقي املحاولة، نفس واملازني العقاد وحاول
من إال ننَْل فلم أنقاضهما عىل لنقف وحافظ شوقي نهدم أن حاولنا لقد يقول إبراهيم

أنفسنا. ومن الحق
شوقي هاجمت ملاذا وسألته: حسني طه العمالق أستاذنا مع جالًسا كنت يوم ويف

فضله؟ يعرف َمن أعظم وأنت
إىل أرسطو آراء ينسب كان ألنه وإنما بالشعر، تتصل ال أشياء يف هاجمته لقد قال:

أفالطون.
حال كل وعىل قائًال: حديثه يُكمل فهو وجهي عىل ابتسامة ِظلَّ العمالق رأى وكأنما

الهجوم. مقاالت عىل أسفي قدر كتبته يشء عىل أسفت ما أنا
طه أستاذنا كتاب املايض العام يف الطلبة عىل تقرر والتعليم الرتبية بوزارة وأفاجأ
النثر وعميد العربي الشعر عميد لتالميذها تقدم بهذا وهي وحافظ» «شوقي حسني

تقديم. أسوأ مرص أنجبتهم الذين الشعراء أكرب من وشاعًرا العربي
املعارف وزارة له تجد لم والرواية، األدب يف الباذخة الكتب صاحب حسني فطه

عنه. اعتذر ما كثريًا الذي الكتاب هذا إال له تُقدِّمه كتابًا
هذا خالل من إال تالميذها إىل بها تُقدِّمه وسيلة الرتبية وزارة تجد لم الخالد وشوقي

الكتاب.
كارثة. الجيل أبناء عىل العرض هذا بعرضه أيًضا وحافظ

الخالدة: شوقي قصيدة عليه قرروا أنهم فأجد ابني كتاب يف أنظر العام هذا ويف

ل��وادي��ن��ا ن��ب��ك��ي أم ل��وادي��ك ن��أس��ى ع��وادي��ن��ا أش��ب��اه ال��ط��ل��ح ن��ائ��ح ي��ا

أفرح؟ العربي األدب جهابذة يرتكني كيف ولكن به، وأعجب بهذا وأفرح
وأشباه األقزام من للعمالقة وويل الصغري، من للعظيم ويل القصيدة، نقد قرأت
تصنعه، الذي هذا به يُصنَع الشعر إن لك قال َمن الناقد؟ األستاذ أيها هذا ما األقزام،

أبنائنا؟ عىل تفرضه سقيم ذوق وأي
يقف حني املتمكِّن الذواقة الناقد إن األفاعيل؟ هذه وشعره بشوقي تفعل وكيف
عظمته رس عن يبحث أن فقط عليه مكربة، خاشعة األجيال أمامه وقَفْت كهذا نص أمام
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فإن أكتب، الذي هذا العامة الثانوية طلبة يقرأ أال أرجو فإنني وبعُد وروعته، وخلوده
حني املصحِّ من مالقون هم أو اإلجابة ورقة يف شوقي يمحقوا أن القريب الغد يف عليهم

بعد. ومن قبل من هلل واألمر األمور، وعظائم والثبور الويل

الشعب مجلس ألعضاء همسة

حملة من املتعلمون بينهم ينبثُّ اآلن والناخبون ناخبيكم، مالقون قالئل أشهر بعد أنتم
يبرصوها. أن يرسكم ال لعله بأمور، يبرصونهم فهم العلمية، الشهادات

لكم سيغفر أحًدا أن أعتقد ال وظيفتنَي، بني الجمع مسألة وأهمها األمور هذه وأول
والذين املوظفني صغار عىل ذلك فيه تحرمون الذي الوقت يف وظيفتنَي بني تجمعوا أن

السبل. لهم وأُتيَحت الطاقة أمكنتهم إن وعًرشا وثالثًا وظيفتنَي إىل يحتاجون
مرص ونواب شعب مجلس أعضاء تكونوا أن بالذات أنتم منكم سيقبل أحًدا أعتقد وال
الجهاز يف موظفني هذا مع وتظلون التنفيذي، جهازها عىل والرقباء واملرشعني جميعها،

عليه. رقباء أنتم الذي التنفيذي
يف ويكون وزير، لها وزارة يف موظًفا أحدكم يكون أن يتصور أن أحد يستطيع ال
ثالثة فرصة للنائب تُرتك بأن يقيض النظام كان وقد الوزير، هذا عىل رقيبًا الوقت نفس

الترشيعي. املجلس يف عضًوا يصبح أو وظيفته يف يظل أن بعدها يختار أشهر
وظيفتنَي، بني الجمع قانون من بالذات أنتم استثناءكم أن حال أيِّ عىل أعتقد وأنا

عليه. يُطبَّق مَلن ُمقِنع غري القانون يجعل
ال الذي الشاذ الحق هذا عن تنازلتم وقد الناخبني إىل ذهبتم لو أنكم أيًضا وأعتقد
إرشاًقا أكثر منظركم سيكون العالم، يف ديمقراطية غري أو ديمقراطية دولة أي يف له مثيل

احتماًال. أكثر أيًضا انتخابكم ويكون وجماًال،

أباظة ثروت
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يف يفكر لم بها، يعمل التي البولندية الرشكة ألعمال السعودية إىل يسافر أن تقرر حني
شبَّاك أمام ويقف املكرمة، الكعبة حول ويطوف املقدسة، األماكن يزور أن إال آَخر يشء

النبي.
تحدي هو فيه يفكر ما كل كان بل باإليمان، شعور أي عن العمرة إىل توقه يكن ولم
إال هو ما لها انصياعهم أن يرى والتي املسلمني، أفكار عىل تسيطر التي الرواسب هذه

والطفولة. الصبا وعهود األبوة ببقايا تعلُّق
بأوهامه! التعلُّق أو الدين بفكرة يؤمن أن يمكن ال املتحرضِّ اإلنسان أن واثًقا وكان
الشيوعي املذهب اختار حني وثوًقا بها ازداد وقد وأفكاره، نفسه من واثق وهو
ما كلَّ نال كما عقاب، من املذهب أصحاب واجهه ما كلَّ وواجه قالبه، يف وانسلك مذهبًا،

ثواب. من هؤالء ناله
أبناء عىل انسكب الذي البحر فيض من نهلة إال هي ما اآلن فيها يرتع التي والوظيفة
لها يهب الشيوعية يف غارًقا شيوعيٍّا يكن لم لو لتعيِّنه البولندية الرشكة كانت فما مذهبه،

ورخاء. ورفاهية ووفرة غنى عليه لرتده فقره أيًضا إليها ويقدِّم وإلحاده، نفسه
من ألحد توفره أن الرأسمالية تستطع لم ما له ر توفِّ أن الشيوعية استطاعت وقد
الشيوعي دام ما ولكن الرأسمالية، السيارة نعم طراز، آِخر من كاديالك فسيارته أمثاله،

بالتخصيص. شيوعية تصبح بالذات الكاديالك هذه سيارته فإن استخدمها قد
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من يهم وال فاحًشا غالءً الثمن غايل بيته وأثاث الزمالك، منازل أفخم من ومنزله
الثمن. غايل يكون أن يهمه ما فكل يتسم، ال أو السليم بالذوق يتسم كان إن بعُد

فرتاها األلوان، بعمى مصاب يبدو فيما فإنه مضحكة، الحق يف فهي مالبسه أما
وال لهم قائد ال قوم يعزفها صاخبة كموسيقى أو معقولة، غري كقصة جسمه عىل تختلط
بذل أنه واضح ذاتها، يف ثمينة مالبسه وحدات من وحدة كل ولكن بينهم، تجمع نوتة

يلبس. أو يسكن أو يركب فيما الكثري، املال فيها
ال باملبدأ شيوعي وأنه شيوعية، دولة ألي يده يمد ال بأنه الناس بني دائًما يتيه وكان
ا حقٍّ املال عليه تسكب والتي يشغلها التي هذه وظيفته يرى الحال بطبيعة وهو بالجيب،

بالشيوعية. لها صلة ال له طبيعيٍّا
لو أنه تماًما يعرف نفسه دخيلة يف ولكنه يخاطبهم، حني الناس أمام ذلك يرى هو
مرتبهم يعجز والذين معه، تخرجوا الذين زمالئه دخل عن دخله زاد ملا شيوعيٍّا يكن لم

مرتبه. ُعرش يطاول أن
غريه سبب ال الذي الوحيد سببه فيه يمرح الذي الخري ذلك أن الوثوق كلَّ واثق هو
أغلبهم أمثاله، من اآلالَف الحياَة منحت قد فيها تخرج التي الكلية أن ويعلم شيوعي، أنه

له. وإتقانًا العمل عىل ودربة علًما منه أكثر
تهبه ما ينالوا أن يستطيعون الذين هم اآلالف هؤالء من وحدهم الشيوعيني ولكن
الناس يواجهوا أن يستطيعون الذين هم فيهم الجرأة وأصحاب حظوة، من الحياة لهم

هؤالء. الجرأة أصحاب من وهو أجنبي بلد ألي يدهم يمدون ال أنهم
حجرة له حجزت قد رشكته كانت حيث الرياض، فندق قصد جدة إىل نزل حني
املرآة إىل ونظر حقيبته الحجرة أودع أن وبعد وتليفزيون، ملحقة غرفة ذات فاخرة
ينتظر الفندق بهو إىل نزل نفسه، عىل يضعها التي املعقولة غري القصة عىل واطمأن

أجله. من جاء الذي العمل أصحاب
… البهو يف جالًسا رفعت بصديقه فوجئ ولكنه

السعودية؟ يف أنت … أنت –
عمل. –
فقط؟ –

دينكم. يف عنها تحكون التي العمرة هذه سأعمل طبًعا، –
آَخر؟ دين ألك وأنت؟ –
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تعرف. أنت –
اإلطالق. عىل دين بال أنت … مسكني أنت … فعًال –

ذلك. عىل هللا أحمُد –
شئَت. إن الشيطان احمِد بل –
هنا؟ تفعل ماذا أنت املهم –

املسلمني. نحن بها نؤمن التي العمرة هذه أجل من جئت أنا –
بالعمرة؟ قمَت وهل –

بها. نقوم أن األصدقاء مع موعد عىل أنا بعد: ليس –
معكم. أذهب –
تخاف؟ أال –
ممَّ؟ أخاف –

العني، تراه ال ضياء الرسول لقرب وإن روعة، للكعبة إن … تؤمن أن تخاف أال –
حلَّقت روحك وترى عميًقا، ا رجٍّ اإلنسان فريجُّ املشاعر، حنايا وإىل القلب إىل ينفذ وإنما
سبيل يف ُمعذَّبًا وتراه الناس، إىل أُرِسل دين آِخر رحلة يف النبي مع تطوف ِعلِّيِّني إىل
يخطب دينًا، اإلسالم لنا ريض هللا أن نا َ وبرشَّ دينه أتم الوداع خطبة يف تراه ثم عقيدته
يف هذا شهركم يف هذا يومكم حرمة بينكم حرام وأموالكم دماءكم إن حجه: أصحاب يف

هذا. عامكم
ويهتف نعم. ويصيحون: بلغت؟ هل اللهم البرشية: إىل رسالته يختم وهو بهم ويهتم

فاشهد. اللهم أخرى. مرة
جميعه؟ هذا أتحتمل

واثق. وإني فأحتمله أنا أما أمثالك، من السذج يحتمله ال قد –
املؤمنني. أصحابي ومن مني سذاجة أكثر أجدك أن أخىش لَكْم –

اإليمان. مع نفيس جربُت لقد –
ا؟ حقٍّ –

اإلطالق. عىل لإليمان قابل غري نفيس ووجدت –
واثق؟ أنت هل –

الثقة. كلَّ –
عرفت؟ وكيف –
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هللا. أذكر فلم ملحنة تعرضُت –
املحنة؟ نوع ما –
هذا؟ يهمك هل –
األهمية. كلَّ –

أن حاولت املاء، يف بسيارتي غائًصا نفيس ألجد عيني وغَفت سيارتي، راكبًا كنت –
يف املوت إىل تشدني بي تختنق وأنفايس أحاول ورحُت عيلَّ، فاستعىص السيارة باب أفتح
أدفع فرحُت السيارة شباك من الخروج أحاول أن إال أمامي أجد ولم عنيف، آِرس جذب

شيئًا. نفيس أمر من ذلك بعد أدِر لم ثم دفًعا، خاللها جسمي
عليك؟ مغمى وأنت أُنِقذَت –

نعم. –
هللا؟ تذكر أن تريد كنت ومتى –

أمر نحن ندبِّر أن يأمرنا هللا فإن عاجزين، نصبح حني هللا نذكر املؤمنني نحن إننا –
نتواكل. وال عليه ونتوكل أنفسنا،

فيها تقول أن يجب التي اللحظة جاءت وحني نفسك، بإنقاذ مشغوًال أنت كنت وقد
التجربة هذه إن صديقي يا عليك، مغمى كنت هللا رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن أشهد

اإليمان. ضد ن ُمحصَّ أنك إليه تطمنئ دليًال تصلح ال
ذلك؟ أترى –

معنا؟ أتأتي … هيه … ذلك يف شك ال –
وحدي. سأذهب ال، –

من مشاعري اهتزت إذا مصريي ما ضمريه، يف الوساوس من الكثري الحديث وأثار
وسقتها أبواي نفيس يف بها ألقى التي القديمة البذرة تلك سباتها من واستيقظت اإليمان،

العقيدة. ظل يف ذلك الطويل أجدادي وتاريخ والتقاليد البيئة
ألقي وملاذا إلحادي، عىل متوقف عميل إن هراء؛ … عميل يف وأظل أومن أن البأس وما
أجوزه قد االمتحان؟ هذا عن مشاعري أبعد ال يل وما عنه، غنى يف أنا رصاع إىل بنفيس
واملالبس للكاديالك، وداًعا ويومئٍذ اإليمان، إىل وأعود أرسب قد أو إلحادي عىل وأظل

السعيد. والعيش األنيقة
الفندق. بهو يف الصديقان التقى أيام وبعد
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بالفندق. إقامتك تنهي أراك –
بيتي. إىل عائد –

العمرة؟ أديت هل –
… الوقت يتسع لم –
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٣٢٦٧٣ العدد – األهرام
١٩٧٦ سنة مايو ٢٥

أباظة ثروت مفكرة من

وإعجاب إجالل كلَّ محمود الحليم عبد الدكتور األكرب لإلمام يكنون الذين الكثريين من أنا
وينظر مستصغًرا، الدنيا إىل ينظر وتواضعهم، العلماء كربياء فيه رجل فهو وتقدير،
له تتيح العلم واسع عاِلم واللسان، واليد الضمري عفُّ وهو مكربًا، الحياة يف وظيفته إىل
التي اإلسالمية املعالم من شك ال وهو عميقة، شاملة نظرته تكون أن املتعددة ثقافاته
يف باملشورة ألقي أن لنفيس أتيح جميعه ولهذا العالم، محافل جميع يف مرص ترشف
أن أتمنى كنت وقد عرضه، األزهر منع الذي هللا رسول محمد بفيلم يتصل فيما ساحته
إسالمي فيلم عرض ففكرة املشاهدة، عىل بناءً برأيه ليُديل األكرب اإلمام موالنا يشاهده
هذا عن مضمونها يف تختلف ال أخرى أفالم اليوم قبل ظهرت فقد ذاتها، يف ممنوعة ليست
اإلسالم» و«فجر اإلسالم» «ظهور أفالم ظهرت وروعته، اإلخراج يف يفضلها وإن الفيلم،
يل وافق األزهر أن كما األزهر، من بموافقة ظهرت وجميعها الرسول» أخت و«الشيماء
السماء» يف «قلوب بعنوان بعد تنتجه لم كانت وإن السينما، مؤسسة به كلفتني فيلم عىل
«بالل عن وآَخر الوليد» بن «خالد عن بأكمله فيلم أيًضا وظهر إسالمي، فيلم وهو …
من أحد يظهر أال األزهر يطبقها التي القاعدة وكانت الصحابة من وهما الرسول» مؤذن

بالجنة. املبرشين العرشة
التي اإلعالمية الوسيلة من دينه تاريخ يعرف أن للشباب تتيح األفالم هذه ومثل
انقطعت ثم الفيلم، هذا كتَّاب مع أشرتك أن معي مفاوضة هناك كانت وقد إليها، يقصد
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مشهًدا أعدل أو أضيف أن ألستطيع كنت ما أنني والحق هللا أشهد وإني املفاوضة، هذه
حواره. أو الفيلم مشاهد من كلمة أو

اإلسالم عباءة ويلبسون الوطن، داخل من بديننا يرتبصون األعداء أرى وإني
عميق مؤمن رجل وأنا … والوطن الدين إىل عدوانهم يوجهون ثم خنجره، ويمسكون
نَْحُن ﴿إِنَّا تعاىل: قوله إىل االطمئنان كلَّ يؤدي الذي إال شك نفيس يف يختلج لم اإليمان
املاكرين. ومكر الكائدين كيد نرد أن يمنعنا ال هذا ولكن َلَحاِفُظوَن﴾، َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا
برفق فيه نوغل أن أُمرنا الذي السمح ديننا يجعلوا أن يحاولون كيدهم يف وهم
بالخناق، وأخذ تضييق وسيلة يعرفونه ال الذين أمام يتمثَّل عنيًفا عًرسا دينا يبدو —
ال إليه يلحدون الذي املذهب فإن املايل، االنتعاش يف آمالنا وتتحطم اقتصادنا فينهار
األرض يف إال جذوره تنبت وال الدمار، يف إال وينمو يتفرع وال العفن، من إال أنفاسه يلتقط

الخراب.
ولكنني األصدقاء، ثوب يف يتخفون أعداء أخشاه ما أخىش فإن اإلمام، موالنا يا وبعُد
إماًما، لديننا ارتضيناك وقد بصريتك، وجالء نظرتك صدق إىل مطمنئ الوقت نفس يف
بما وأنت فنرتخص، وتسمح فننتهي، وتنهى فنأتمر، تأمر أن الدين هذا يف وإياك وشأننا

جدير. له ارتضيناك

… وإليهم العاملني من

استعمايل خالل ومن مالحظتي، خالل من «إنني فيه: يقول العمال أحد من خطاب جاءني
باستهتار الجمهور مع يتعاملون باملؤسسة العاملني بعض أن الحظت العام، النقل لوسائل
من الكثري يف السائق ولكن مزدحمة، غري وهي محطتها عىل السيارة تُقِبل فمثًال شديد،
عصري أو شاي كوب ليرشب االزدحام شديدة والعربة الطريق منتصف يف يتوقف املرات
وكأن تبدو األزمة تجعل األشياء هذه ومثل الخط، بنهاية األشياء هذه وجود رغم قصب،
العيب فإن … الطرق وأُصِلَحت السيارات، زيدت لو حتى اإلطالق، عىل حل لها ليس
أعصاب عىل تضغط هذه ترصفاتهم إن بل العام، النقل بمؤسسة العاملون هم األسايس

«… اليأس درجة إىل وتستفزه الجمهور
بأزمة تمر البالد أن نعلم فكلنا بعباراته، إيلَّ جاء الذي الخطاب أنقل أن أحببت وقد
وأن صالحة، غري التليفونات وأن كافية غري العامة السيارات أن نعرف وكلنا طاحنة،
يترسب لم إذا يهون جميعه هذا ولكن مثرية، لدرجة ناقصة جميعها العامة الخدمات
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الوزارة، من يخرج أن قبل سابق وزير إىل أتحدث كنت أنني أذكر وإني قلوبنا، إىل اليأس
فقال: يُصَلح، أن بد ال األمر هذا إن العامة الشئون من شأٍن عن الحديث أثناء يف له وقلت
إن قلت أنني وأذكر مسئول، وزير من صدمتني الكلمة أن والواقع ايه». وال إيه «نصلح
إىل أراها أحيانًا بل أبًدا، الخطوة أرى ال أنني والواقع … بخطوة يبدأ طويل سفر كل
لنا ويل لكن واملواصالت، والطرق والكهرباء التليفونات ر تدمِّ أن األيام تستطيع الوراء،
األسس، راَيس الجدران قائم بيتًا يدخل بَمن أشبه إننا نفوسنا، دمرت هي إن ولأليام
الجديد، األثاث لنضع الحطام برفع نبدأ أن لنا بد وال حطام، جميعه بداخله األثاث ولكن
فال اليأس، وتوالنا األمر هالنا إذا أو املطحون األثاث نبكي ظللنا إذ يُرجى لنا أمل ال فإنه

أبًدا. تجديده إىل لنا سبيل
ضائعة كلمات الجماعات إىل املوجهة النصائح فإن أكتبه، وما الكالم هذا أكره وكم
إليها نحتاج ولكن جميًعا، والقارئ الكاتب نفس عىل ثقيل وترديدها يعرفها، إنسان فكل
من عدًدا أقل واملسئولون مسئول، كل إىل الكالم هذا ه أوجِّ فإنني نريد، ما إىل لنصل
تؤكدها التي العامة القواعد إىل يلجئوا لم إذا املسئولني هؤالء وإن األمر، بطبيعة العاملني
والثواب، العقاب من بد ال لهم، وال لنا أمل فال الوضعية، والقوانني السماوية، الترشيعات
الخطاب بن عمر أن لنعلم وإننا رادًعا، شديًدا هذه محنتنا أيام يف العقاب يكون أن بد وال
الذي الشديد القحط سنة وهي الرمادة عام يف الطعام يخفون الذين عىل العقوبة د شدَّ

حكمه. أثناء يف بالناس ألمَّ
الجوع، شدة من الرماد لون يف أصبحت الناس وجوه ألن الرمادة؛ عام ُسمي وقد
ألحقت وإن بنفوسهم، أذى تُلِحق أن دون األزمة من بالناس ينجو أن عمر استطاع وقد

الرماد. لون وبوجوههم والهزال الجوع بأجسامهم
هو اليأس هذا ولكن … الالمبايل اليأس من بنوع فيه نحن ما نستقبل هنا ونحن
إصالح عىل نُقِبل ال يجعلنا إملاًما اليأس بنا ألمَّ إذا ولكن داخلنا، يف نتحطم ال يجعلنا الذي

العفاء. مستقبلنا فعىل بنا، ما
جميع القانون هذا يعم وأن … والعقاب الثواب قانون نطبق أن األمل بوادر أول إن
من جاءه خطابًا أن كريم صديق يل روى قريب فمنذ … يائس غري وأنا حياتنا، مرافق
وذهب طويل، زمن منذ حديقته تروي ماسورة يرفع أن إليه يطلب بلدته يف ريٍّ مهندس
الحديث، ولطف واألدب الكياسة يف غاية رجًال فوجده املختص الوزارة وكيل إىل الصديق
إدارته، من الخطاب صدر الذي املهندس وطلب الخطاب عىل واطَّلع شكواه إىل واستمع
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أشم ألني الخطاب هذا أرسل الذي املهندس مع فوري تحقيق يُجرى له: قال هدوء وبكل
أرفضها! رائحة فيه

يوَمني. بعد التحقيق انتظار يف أنا
جميًعا، للناس إنصاًفا املخطئ عىل العقوبة توقيع يف أن يعرفون رؤساء فهناك إذن،

هللا. لوجه وإرضاءً واجبهم، يؤدون الذين للعاملني وإنصاًفا
وسائل كل مرص أرض عىل انهمرت وإن إصالح، يف أمل ال العقوبة توقيع بغري
العدو، ييسء ما قدر مرص إىل ييسء العقوبة يوقع ال رئيًسا وإن الحضارية، الخدمات

عليها. يتآمر أو يتهددها عدو كل من خطًرا مرص مستقبل عىل أشد وهو

نفسه من لإلنسان ويل

أنواع ورش يالقيه، عدو رش هو فيكون نفسه، عىل اإلنسان القدر يسلط األحيان بعض يف
حينئٍذ الظن، هذا به الناس يظن ال بينما باذخة، رفيعة قمة أنه اإلنسان يعتقد أن العداء
من يراها هو مزدوجة، عنده ولكنها واحدة، دائًما الحقيقة ألن آخذ؛ مخيف دوار يف هو

أخرى. ناحية من يرونها جميًعا والناس ناحية،
مما أكثر له تكريم كلَّ أن ترى والناس يستحق، مما أقل تكريم كلَّ أن يرى هو
عند له الباقية البقية عىل يقيض ع الرتفُّ من بنوع املسكني هذا يُصاب حينئذ … يستحق
وعليهم وسائمة، غوغاء رأيه يف الناس ألن الناس؛ يفهمه ال ما كتب كاتبًا كان فإن الناس،

يفهمون. ما يكتب أن عليه وليس يكتبه ما يفهموا أن هم
بضاعته من وهم هاربون، عنه فهم ع، وترفُّ تكربُّ يف الزبائن إىل نظر تاجًرا كان وإن

الحياة. أنسام لهم يبيع كان وإن نافرون،
يكون ما رش وهو الحياة، يف العمل مناحي كل عىل به مررَت إن أمره سيكون وهكذا

وأوالده. زوجته مع
ألنها واستحال؛ هذا عليها تعذَّر غروره تُريض أن وحاولت ذكية زوجته كانت فإن
تعظيم، كل من وأرفع تكريم كل فوق فهو يرىض، فلن لغروره إرضاءٍ من له تبذل مهما

الوكيل. ونعم هللا زوجته وحسب
… وأَمرُّ أدهى فاملصيبة أوالده مع أما

الجيل أبناء كان كما قمم، آباءهم أن يصدقوا أن يحبون ال األيام هذه يف األوالد فإن
ما يجدون وال الرومي كالديك منتفًخا أباهم األبناء يرى فحني آبائهم، إىل ينظرون املايض
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من بنوع تصاب األبناء فإن — عامة لغروره مربر وجود أمكن إن — االنتفاخ هذا يربر
أبناؤه. يحتقره ألب وويل آلبائهم، االحتقار

به، يتخلقون الذي الُخلق يف يكمن الناس من النوع هذا عقاب فإن حال، كل وعىل
الواقَعني هذَين وبني الناس، يراه وواقع يتوهمونه واقع واقَعني: بني دائم رصاع يف فهم

مجيب. قريب إنه الصرب بلواهم عىل ومنحهم عنهم هللا ف خفَّ حريق، يف هؤالء يعيش

أباظة ثروت
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واللغة القصة

٣٢٦٧٦ العدد – األهرام
١٩٧٦ مايو ٢٨

األخرى اآلداب إىل نظرة وبحسبك مناقشة، إىل تحتاج ال قاعدة وهذه لغة، بغري أدب ال
إىل الفني بالعمل تصل التي الوسيلة هي فاللغة بالًغا، اهتماًما بلغتهم يهتمون أنهم لتجد
نفوس من يريد حيث إىل بها يصل حتى بلغته عليًما يكون أن للكاتب بد فال مستقبله،
ومرساها األلفاظ بأرسار معرفة وإنما بألفاظها، معرفٍة مجرََّد ليسا واللغة والعلم قرائه،

الناس. نفوس يف املختلفة باملعاني وارتباطها وإشعاعها
لغة إىل يحتاج ال القصاص أو الروائي أن ترى فئة األخرية السنني يف ظهرت ولكن
واألسباب القواعد يضعون أنهم ذلك من واألعجب القصة، لكتابة سليمة أو جميلة عربية
أو الرواية أحداث تتبُّع عن القراء يُلهي الجميل األسلوب إن فيقولون هذه، لنظريتهم
هذا أن ُمرتَِئني العامية اللغة الستعمال الدعوة إىل بعضهم ويذهب ومراميها، القصة

واقعية. أكثر يجعلها
وإنما للواقع، نقًال الواقعية فليست بالواقعية، كبريًا جهًال القول هذا يف أن والواقع
أحداثها وراء ما وتستشف عنها تنقل ال ولكنها الحياة تستلهم فالقصة قصيصله، تحوير

وأرسار. أعماق من
يف النقاد رأي يعنيها وال ُقرَّاء إىل تحتاج ال فهي تشاء، كما تؤلف أن الحياة تستطيع

األيام: مصاير يف شوقي قال كما إنها قليل، أو كثري

تُ��ض��َرِب ف��ل��م ب��أخ��رى وض��نَّ ال��ض��ارب��ي��ن إل��ى رق��ابً��ا وأل��ق��ى
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ب��ال��م��خ��ِص��ِب ش��اء َم��ن وأن��زل ال��ج��دي��ب رْع��َي ش��اء ل��َم��ن أراد
ال��ُم��ت��ع��ِب ال��ن��اِق��ِم ض��ج��ر وال ال��م��س��ت��ري��ح رض��ى يُ��ب��ال��ي ول��ي��س

ورواياتها. قصصها ويف أبنائها يف الحياة دستور هو هذا
ويجعله الحديث، لهذا يمهد أن الضاربني إىل رءوسا ألقى إذا له بد فال القاصُّ أما

شذوذ. وال نفوذ دون الفني العمل نسيج يف داخًال منطقيٍّا طبيعيٍّا
عن االختالف كلَّ مختلًفا أمًرا والقصة الرواية يف الفنية الواقعية تصبح وهكذا
العمل يف القارئ يُحبِّب الرسد وجمال الواقعية، هذه من جزء واللغة الحياة، واقعية
والجمال عنده، ما أجمل له ويقدِّم ويحرتمه به يحفل الكاتب أن يشعر ويجعله الفني،
أسلوبيٍّا، استعراًضا ليس األسلوب جمال دام ما والقارئ، القصة بني يباعد ال األسلوب يف

جميًعا. وشكلها ومضمونها عرضها بني االنسجام وتوفري القصة ألحداث َسبْك وإنما
تكون أن ُعوِّد قد فالقارئ البسيطة، العربية باللغة يكون أن به يجمل الحوار حتى
إىل العربي الحوار يقلب أن متعة يجد إنه بل قادر، وهو بالعامية، ال بالعربية القراءة
تبعتهما ثم محفوظ، نجيب بعده ومن الحكيم توفيق استطاع وقد ذهنه، يف عامي حوار
ذلك، الُقرَّاء عىل يُشقَّ ولم عامية، أنها لقارئها يُخيَّل عربية سهلة بلغة حوارنا نكتب أن أنا

لهم. إمتاًعا أكثر كان لعله بل
حسٍّ وإىل العربية، باللغة كبري إملام إىل تحتاج السهلة العربية الكلمة معرفة ولكن
يرود َمن وعىل ضخم، جهد إنه سهل؟ يشء الفن إن قال َمن ولكن بخوافيها، صادق

عنه. يبتعد أو يحتمله أن طريقه
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٣٢٦٨٠ العدد – األهرام
١٩٧٦ سنة يونيو ١

أباظة ثروت مفكرة من

ويبقى القاهرة، إىل يرسلنا أبي فكان القطن، الفالحون يجمع أن قبل تبدأ املدارس كانت
وكان السن، كبرية سيدة منزلنا مدبرة وكانت القطن، جمع عىل ليرشف القرية يف هو
وكانت وإخوتي، أنا أمري ترعى معنا هي عاشت عنها مات فحني ألبي، صديًقا زوجها
لحظات، يف مرصويف أنا فرتكُت الحال وبطبيعة يدها، يف أيدينا ومصاريف املنزل مصاريف
الدكتور اليوم وهو عفيفي، إحسان صديقي وجاءني خلقتني، كما موالي يا وأصبحُت
مرتوبول، سينما ومعروضيف وهاردي للوريل ظهر جديًدا فيلًما إن وقال عفيفي، إحسان
ذهابًا الرتام وأركب السينما إىل ألذهب قروش خمسة أريد أنني وتبيَّنت الحسبة وعملت
مليمات ستة والرتام القرش، ونصف قروش ثالثة أوىل درجة صالة السينما فتذكرة وإيابًا،
القروش منها وطلبُت عبده أم إىل ذهبُت مليمات، ثالثة معي ويبقى إيابًا، ومثلها ذهابًا
يف الكتب بعض وكانت — كتابًا أشرتي لها فقلت تريدها؟ فيَم سألتني وطبًعا الخمسة،
القروش ونفَحتني صدَّقت أنها عبده أم وتظاهَرْت — قروش بخمسة تُباع الحني ذلك

الخمسة!
العتبة، إىل ٣٣ ترام وركبنا السينما، إىل ذاهبنَي وإحسان أنا الجمعة يوم يف بكرنا
عودتنا، عند يل أنت ادفع قال أحتجَّ أن حاولت وحني الرتام، تذكرة يل إحسان ودفع
بالسنة إحسان وكان العباسية، بمدرسة االبتدائية يف يومذاك كنت احتجاجي، فابتلعت

أساتذته. من أحًدا أعرف ال كنت وهكذا الثانوية، األول فاروق بمدرسة الثانوية األوىل



أباظة ثروت خواطر

فطار البلكون، شبَّاك عند يقفان آنسة مع له أستاذًا فرأى التذاكر، شبَّاك عند وقفنا
بد ال بلكون، ويقطعان واحدة، معه اإلنجليزي أستاذ فرحان: جنون يف بي وهتف عقله

معهما. بلكون نقطع أن
معهما؟! تقطع –

نعم. –
كيف؟ –
كذا. –

البلكون؟ تذكرة بكم –
ونصف. قروش بأربعة –

تعريفة. قرش إال معي يبقى ولن مليمات، بستة الرتام تذكرة أرجع؟ وكيف –
الرتام. تذكرة لك أقطع أن يهمك وال –

القلق! فيها أعرف التي حياتي يف األوىل املرة هي تلك كانت
أن وأحاول عقيل، تنهش والهواجس الفيلم طول وظللت البلكون، تذكرة قطعنا

الرتام. تذكرة أجل من إليه أحتاج وما معي ما بني الفرق بضآلة أردها
الفيلم وانتهى وهاردي، لوريل أفالم أحسن من كان أنه مع بالفيلم، أتمتع لم
كأنه أصبح الوجود، ألغاه حى، امَّ إحسان، هناك ليس إحسان، إىل والتفت األنوار وأُضيئَت

اإلطالق. عىل إحسان ال يولد، لم
إحسان! وال األبواب أغلقوا حتى السينما بباب وقفُت

أفعل؟ ماذا
بيتي إىل أعرف وال العباسية بحي جديد ساكن ولكنني تعريفة، بقرش األتوبيس
أعرف، فال بيتي، إىل أذهب وكيف األتوبيس بي ينتهي أين أما الرتام، محطة من إال طريًقا

فوجدتها. األتوبيس محطة عن ألسأل فؤاد شارع إىل مشيت
فاروق؟ شارع إىل يذهب هنا يقف الذي األتوبيس هل

تركبه. أن تستطيع هذه الرتام محطة ومن يذهب، الذي هو ٣٣ ترام ولكن ال، –
نفسه، فؤاد شارع يف مبارشة األتوبيس محطة أمام كانت الرتام محطة أن املصيبة

بالهة. يف أقول نفيس ووجدت
األتوبيس. أركب أن أريد ولكني –

أن املعقول من فليس يجد، فال كالمي يف أجنبية لهجة عن يبحث محدثي إيلَّ ونظر
له يخطر لم طبًعا ذلك، عىل يدالن منظري وال كالمي ال به، ولسُت سائح، إال هذا يفعل
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بأي فرًقا يكون أن يستطيع ال فاملليم مليمات، ستة معي وليس تعريفة معي أن بال عىل
صورة. أية وعىل حال،

له، أقول ماذا ولكن املنرية، مدرسة يف يل صديًقا األتوبيس محطة عىل وجدت
وسألني وركبت األتوبيس وجاء يراني ال حتى عنه تواريت معقول؟ أهذا مليًما؟ هاِت

تذهب؟ أن تريد أين الكمساري:
العباسية. –

عباسية؟ أي –
الجنزوري. شارع من القريبة العباسية –

صاغ. قرش إىل تحتاج –
كامًال. التعريفة عىل تقدر فكيف املليم عىل تقدر لم مصيبة

التعريفة. هذا إليها يوصل محطة آخر إىل بي اذهب –
يف يرن كالمي فكان مزدِحًما، األتوبيس يكن لم ولألسف األزمة، الركاب وأدرك
الحال ميسور أنه عىل يدل ما املالبس من يرتدي صبي إىل والتفتوا جميًعا، أسماعهم
معاٍن األتوبيس يف ت َرسَ واحدة لحظة يف هذا، عظيم شعب أي تعريفة، إال معه وليس
وتسارعوا أخ، الصغري وعند ابن، منهم الكبري عند فأنا وجميلة، ورشيفة رفيعة كلها كثرية
يصحبني أن يريد َمن ومنهم شاكًرا، خجًال فآبى يل يدفع أن يريد َمن منهم إيلَّ، جميًعا

فقط. البيت طريق عىل يدلوني أن لعثمة يف إليهم وأطلب خجيل، فيزداد البيت إىل
وينزل هنا، أنزل أن الكمساري إيلَّ ويأتي سعيد، أحمد شارع عند األتوبيس ويصل

الطريق. إىل بإرشادي جميًعا ويقومون الركاب، بعض معي
إىل عاد عفيفي، بإحسان منتصفه يف وألتقي الجنزوري، شارع إىل وأصل وأسري
شيئًا. تُغني ال معتِذرة ابتسامة وجهه عىل كانت املشكلة، ُحلَّت أن بعد جديد من الحياة

أنت؟ أين –
عبده. أم وتلقاني البيت إىل وذهبت يراه، ال حتى دمعي واحتجزُت

السينما. إىل ذهبت أنت لكتاب، تكن لم أخذتها التي الخمسة القروش أن أعرف أنا –
عن البحث من شيئًا استفدت هل تُرى النهاية، … أيًضا عبده أم إال ينقصني لم

أظن. ال املليم؟
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الربيد من خطاب

فهو األهمية، من كبري جانب عىل خطابًا اإلسكندرية من سعد يوسف أحمد إيلَّ كتب
أنه ذلك عىل مثًال ويعطي الفوىض، عن تنمُّ الجرائد يف تظهر متفرقة أخبار من غاضب
سيارات توريد وعرض كمستثمر، حرض كافوري أن تقريبًا، شهرين منذ األهرام يف نرش
نقل يف اختناقات يعانون ال أنهم بحجة املسئولون ورفض نارص، بحرية سمك لنقل ثالجة
الخرب هذا نرش من شهًرا تتجاوز ال فرتة ميض بعد األهرام عاد ثم نارص، بحرية أسماك

أسوان. سمك لنقل وسيلة أرسع عن البحث املسئولة الجهات اآلن تُجري أيًضا: فنرش
إىل ق يُوفَّ فلم الخربَين هذين عن يبحث أن األهرام يف املعلومات قسم من طلبت ولقد
هذه عرض من نتمكن حتى التاريخني لنا يذكر سعد يوسف أحمد األستاذ فلعل ذلك،

معي. ذلك يرى الشعب من كثريًا أن وأعتقد … األهمية يف غاية أنا أراها التي القصة

إدريس يوسف الدكتور إىل حديث

فيها، معه اتفقُت إال آراء وقال مًعا جلسنا فما عجيب؛ إدريس يوسف الدكتور مع شأني
معه. اختلفُت إال آراءه فيه يعرض شيئًا له قرأت وما

املفكرة تناوَلِت لقد املايض، الجمعة يوم مفكرته يف كتبه ما ذلك عىل مثَل أقرب
الكرنك محفوظ نجيب رواية يرفض أن الدكتور شاء وقد وقصته، الكرنك فيلم جميعها
وقد أيًضا، محفوظ نجيب قصة وسيظل زال ما الذي الكرنك بفيلم االحتفاء غاية ويحتفي
عن الخوف من يشء فيلم ظهر عندما بعينهم كتَّاب ومن أبشع، بصورة هذا من عانيت
يوسف الدكتور أخونا كان وإن ماٍض، تاريخ ذلك ولكن أيًضا، الخوف من يشء روايتي
يتعرض َمن أحسن من «لعل عامة: كقاعدة يقول فهو محفوظ، نجيب أستاذنا مع يُجدِّده
اص القصَّ يفرض أال هو واحد، برشط مقبولة والقاعدة يكتبها»، َمن هو القصص لنقد
فحتم آَخر اص قصَّ عن كتب فإذا طاِبُعه، له اص قصَّ فكل اآلَخر، اص القصَّ عىل نفسه
فاِرٍض غري الفني، واتجاهه ولونه عنه، يكتب الذي اص القصَّ طابع إىل ينظر أن عليه

عليه. نفَسه
حينها، يف وقرأتُها — الكرنك رواية — صدرت «حني ليقول: يوسف الدكتور ويعود
نجيب إياها عوََّدنا عميقة روائية داخلية حياة منها أكثر صحفي ريبورتاج ِشبه وجدته

أعماله». معظم يف محفوظ

90



ناقص مليم مع حرية

قليل أو كثري يف أهتز ال أصبحُت فقد األسايس، عميل وهي الرواية، أكتب كنت وملا
التي األلقاب من ذلك وغري والشكل، واألبعاد واملستوى والعمق الداخلية الحياة كلمات من

الفنية. باألعمال وأُلِصَقت الناس من أُلِغيَت
أن املعرفة، كلَّ يعرفه إدريس يوسف الدكتور أن شك ال والذي أعرفه، الذي إنما
هذا لسان عىل يضع أن حرٍّا أصبح قصته رسد يف األول الشخص اختار إذا الكاتب
أو خفوت وبغري مواراة، وال فيها رمز ال تامة رصاحة يف يقول أن يريد ما كلَّ الشخص

فنية. مداورة
علينا تفرض السياسية الحياة كانت حني الثالث الشخص إىل نلجأ جميًعا كنا وقد

والسخرية. الضحك إىل تدعو فنية سذاجة الرمز وأصبح الحرية، جاءت حتى الرمز،
تشاء؟ ما تقول أن الحرية لك أتاحت وقد الرمز فيَم

ألننا نرمز كنا وإنما كتبنا، ما كذلك كنا فلو أنفسنا، عىل نخاف ألننا نرمز كنا لقد
الناس. ويقرأه النور يرى أن لكالمنا نريد

النيل فوق ثرثرة كتب الذي وهو عجيب، محفوظ لنجيب يُقال الذي الكالم وهذا
أستاذ وهو كثري، وغريها املعقولة، غري القصص ومجموعة والكالب، واللص ومريامار

املرصية. الرواية
وما تماًما اتجاههم يعرف فهو إدريس، يوسف الدكتور إليهم يشري الذين النقاد أما
بها، الكرنك تناولتها التي بالطريقة الفرتة هذه إىل يشري عمل لكل رفض من إليه تحولوا
ملا الشامخ، نجيب ولوال الكرنك، الخالدة نجيب رواية لوال أنه فيه شك ال فالذي وبعُد،

نفسه. عن الجدة غالف يفض زال ما الذي الربعم املخرج هذا وجد

الحكيم توفيق أستاذنا إىل وحديث

أن العظماء، مأساة بعنوان املايض السبت نُرشت التي األسبوعية أستاذنا كلمة يف جاء لقد
أن يل اسمح األستاذ سيدي يا ولكن مخطئًا، يكن لم ولو حتى الزعيم، يحاسب التاريخ
عىل الدليل فُسقتَه لت تفضَّ الذي الشاهد يف وأن دائًما، املخطئ هو املفرد الزعيم إن أقول

ذلك.
نابليون. وليس جورويش هو واترلو موقعة يف املخطئ إن قلت فقد
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نابليون، هو اختاره الذي إن هذا؟ جورويش اختار الذي َمن األستاذ سيدي يا ولكن
لم سيدي يا إذن فالتاريخ مسئوليته، يتحمل أن وحده عليه ملهمة شخًصا يختار والذي

غريه. وليس صاحبها هو فإنه بنابليون، التهمة ألصق حني يظلم
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٣٢٦٨٣ العدد – األهرام
١٩٧٦ يونيو ٤

دينهم لهم يفرسِّ فهو الشباب، من ألجيالنا مهم بدور محمود مصطفى الدكتور يقوم
هذه سيطرته وأن حياتهم، عىل يسيطر أنه ويتوهمون به، يتعلقون الذي العلم بصور

الغيبية. من ونوًعا خرافًة، الدين تجعل
رأينا ولقد الحياة، رضورة ذاته يف اإليمان ألن يؤمن؛ أن يحب بطبيعته اإلنسان
مطمنئ. غري مفزع إيمان إىل عادوا مصيبة تهم مسَّ إن هالعون جازعون فهم امللحدين،

ضالتهم فيه الشباب ووجد انتهجه، الذي النهج يف نفسه مصطفى الدكتور وجد ولقد
عند توافرت وقد العميق، واإليمان الحديث العلم يديه عىل فتوافق يتلمسون، كانوا التي

الشباب. مخاطبة من تُمكِّنه التي األدوات كل مصطفى الدكتور
جميًعا املقومات وبهذه عقيدته، يف وصويف هوايته، يف فنان دراسته، يف طبيب فهو
صورة يف متمثًِّال عندهم اإليمان وأصبح عليه، وأقبَلُوا يكتب ما فأحبوا الشباب خاطَب

املعالم. بيِّنة املالمح واضحة
كانت أنها من إليه ذهبَْت فيما القلماوي سهري الدكتور األستاذة أخالف أنا فلذلك
يستطيعون كثريين ُكتَّابًا فإن العلمية، للقصة غ يتفرَّ أن محمود مصطفى الدكتور تريد
اص القصَّ إن … قالت: حني الدكتورة أستاذتنا أخالف وأنا العلمية، القصة يكتبوا أن
والعقيدة العلم بني املتشابكة العالقات من األغوار عميق خضم يف منا تاه محمود مصطفى

الدين. أو
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الطريق يف متمكِّن كاتب عن لنا اتضح إنه بل أبًدا، منا يَته لم مصطفى الدكتور فإن
وتصوُّفه. وفنُّه ودراسته قَدُره له أعدَّه الذي

املوضوع هو العلم مقابل يف اإليمان موضوع إن قولها: يف الدكتورة أستاذتنا وأخالف
الجمهور ويعتقده أعتقده فالذي قصصيٍّا، مؤلًفا نفسه محمود مصطفى د. فيه ضيَّع الذي

املوضوع. هذا يف نفسه وجد محمود مصطفى د. أن له يقرأ الذي الكبري
األسلوب إىل عودة كلها املجموعة أن من مقالها يف جاء فيما الدكتورة أناقش أن وأحب
أن وثقافته ملكاته له تؤهله والذي محمود، مصطفى د. فيه برع الذي العلمي القصيص
بالعلم واإليمان الدين عىل والتدليل اإليمان بحر يف غرق أنه لوال عظيمة، آفاًقا فيه يبلغ
فأوًال: قصصه، يف عليه عوَّدنا ًقا تعمُّ املشاكل ق يتعمَّ ال هجوًما العلم عىل الهجوم ثم …
العلم يهاجم ال مصطفى الدكتور إن وثانيًا: النجاة، وإنما الغرق يكون ال اإليمان بحر يف
من هللا قدر يُظهر أن يحاول يكتب ما كل يف فهو واإليمان، العلم بني ق يوفِّ وإنما باإليمان

العلم. عىل هنا هجوم وال العلم، خالل
والدين اإليمان إىل يتجه َمن كلُّ بالسطحية يُرَمى ملاذا أدري لسُت دكتورة يا وأنا
فهو مبارشة، أكثر امللحد األدب بينما سذاجة اإليمان يكون ملاذا أدري ولسُت الفني، بعمله

بالسذاجة. أحد يرميه وال عاليًا بإلحاده ويرصخ اإللحادي املذهب يتقولب دائًما
وأربعمائة ألًفا قاربَْت لفرتة األجيال قوَّم الذي ديننا أعالم تحت انضوينا إذا هل
عنه وتداعى اليوم، حتى يُطبَّق أن يستطع لم مذهب إىل ألحدنا وإذا سذًجا؟ نكون سنة
آِخر إىل وأبعاد، عمق كتابتنا ويف تقدُّميني؟ نكون عاًما خمسني مدى يف وأفلَس أنصاره
فلسِت دكتورة، يا إليِك أسوقه ال الحديث وهذا عندهم؟ لها مسميات ال التي األسماء هذه
الدكتور عىل أخذِت فيما ولكنك إليهم، أسوقه ال الحديث وهذا منهم، — هلل والحمد —

أذكرهم. جعلِتني
حديثًا اكتُِشَفت علمية حقيقة بأن يرشف ال اإلسالم أن الدكتورة مع فإنا وبعُد،
أن يمكن رشف وال الرشف، كلُّ هما والقرآن نفسه فاإلسالم البينات، آياتُه إليه أشارت
الكتاب إليها أشار التي العملية الحقائق ذكر من يمنع ما هناك هل ولكن إليهما، يُضاف

الكريم؟
أديبنا عن فُسقِته لِت تفضَّ الذي املثَل أبعَد ما الدكتورة، سيدتي يا أخرى مرًة وبعُد،
عالم من وحمقه وسذاجته وسطحيته بجهله القذايف فأين محمود، مصطفى د. العالم

وبراعة؟ وإيمان وأصالة علم يف إلينا وقدَّمه دينه ق وتعمَّ العلم ق تعمَّ أديب
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٣٢٦٨٧ العدد – األهرام
١٩٧٦ يونيو ٨

أباظة ثروت مفكرة من

الزراعية مرص طرق فهكذا حقول، كله إليها وطريقي األسبوع هذا قريتي إىل ذهبُت
نفيس. له أِنسْت خاص عبق لها نسمة وجدت قريتي من اقرتبت حني ولكن جميًعا،

زهرة أريج مني، بعٍض إىل هفا مني بعٌض كياني، من جزءًا القى كياني من جزءٌ
عرفته الذي العبق هذا من القطن شجريات بشائر مع املحصود القمح عيدان مع الربسيم

قريتي. عبق إنه العيننَي، مغمض كنت وإن أعرفه والذي ُولدت، منذ
القرية أطفال نحن منها نتخذ املشرتي، تنتظر املدحاية يف القطن أكياس كانت حني
عليها ونجلس بينها لنختبئ واقفة أو ملقاًة األمد بها يطول أن أملنا ومراًحا، ملعبًا

وتُنقل. املشرتي تجد أن ة امُلِلحَّ آبائنا رغبة يعنينا وليس ونسمر،
الذي عيل أبو والسيد اآلن، الخفراء شيخ أصبح الذي عرابي أبو صالح ملعبي رفاق
أبو ويوسف أول، مدرًسا أصبح الذي العمدة ابن أحمد أبو وصالح املخزنجي، أصبح
وغريهم، املكن، عامل اليوم وأصبح الطني، من السيارات لنا يصنع كان الذي القادر عبد
لفَظت وبينهم بيني ليوقع الحقد إليهم سعى فحني القرية، رجال هم اليوم وأصبحوا

نفيس. ويف نفوسهم يف نمة التي بيننا الحب شجرة وسَقت الحقد، بذرة نفوسهم
وُرفَعت طويلة، فرتة الحراسة تحت ُوِضع الكبار السياسة رجال من رجل من وأسمع
عليها وقعت والتي يملكها، التي األرض يف الفالحني أن الحرية، عهد يف الحراسة هذه عنه



أباظة ثروت خواطر

ال كامًال األرض إيجار إليه ويؤدون عام، كل يف جميًعا إليه يقصدون كانوا الحراسة،
هناك. حراسة

عند جاء ولكنه الزمان، من فرتة حياتنا الحقد ر دمَّ وقد الحقد، عن بعيدة أخالق
التي الكريمة املعاني هذه عىل وحرصهم ووفاؤهم نفوسهم وهزمته الريف مشارف

حياتهم. بها يعيشون
وأحاول الشأن، هذا يف محمود نجيب زكي الدكتور أستاذنا مثال وأذكر هذا، وأذكر
هي فما به، أستنجد «األهرام» يف املعلومات مكتب وأطلب الحيلة، فتُعييني إليه أرجع أن

وأقرأ: قريب، من حارضة عندي املقالة أجد حتى التليفون سماعة أضع أن إال

لحياتنا، رضورية لسلوكنا نموذًجا منها لنجعل لها ندعوا التي القرية «أخالق
املدينة». أخالق تكملها أن بد ال إذ تكفي؛ ال وحدها ولكنها

وأقرأ:

باملعنى مدينة إىل القرية تحويل هو عرصنا يسود الذي العام االتجاه إن «بل
أن هو يومنا يف التصوُّر إىل فاألقرب قرية، إىل املدينة تحويل ال الحضاري،
حقوق من اآلن عامل كلمة تحمله ما بكل بل زراعي، عامل إىل الفالح يتحول

ذلك». وغري النقابي واالئتمان والتأمينات األجور يف

جميًعا، مثلنا فالًحا وأجده األخرية، مفكرته يف الدكتور أستاذنا كتبه ما وأذكر
الدكتور أستاذنا له ينشده الذي هذا بكل الفالح يتمتع أن يمنع ما هناك هل وأتساءل

القرية؟ أخالق عىل ذلك مع ويظل
نفوس يف رسخت التي تلك األخالق؟ يف األصالة وبني الحضارة بني هناك تعارض أي

عدًدا. اآلالف تتجاوز سنوات منذ الفالحني
أساتذتنا، أعلم من فهو ا، ً تحرضُّ املرصيني أعظم من محمود نجيب زكي الدكتور
ذلك مع ولكنني والحديثة، القديمة والفلسفات العاملية اآلداب عىل واطالًعا ثقافة وأكثرهم
بني والدليل السواء، عىل والعامة الخاصة ترصفاته يف أسايس عامل القرية أخالق أن أزعم
عن يشء كل يذكر أن اضُطرَّ حني الشديد بالحرج شعر كيف ذكر فقد بعيد، غري يدي
أن يجب مما تجرَّد أنه يحس الطريق، يف يسري كان وكيف يملك ما تفاصيل وعن نفسه،
شئون تكون أن نحب القرية يف فنحن نفسك، يف القرية آثار سيدي يا تلك نفسه، به يسرت

وعلينا. منزلنا أهل عىل مقصورة منزلنا
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شك فال القرية، أبناء بني تجمع التي األرسية الروابط عن الدكتور يخشاه ما أما
الناس بني يسري أن اإلنسان وتُمكِّن خاصة، متعة للحياة تجعل الروابط هذه أن يعلم أنه
حياة فبئست وإال ومحبيه، وأصدقائه وذويه أهله من دافئة أحضانًا الحياة يف له إن آمنًا،

املادة. إال فيها يدفئنا وال املصلحة، إال فيها يحدونا ال
عندهم، ملغيٌّ الزمن عامل أن من القرية أهل عىل هناك من الدكتور يأخذه ما أما
كانت ما عىل زالت ما عندنا الزراعة أن تنىس ال لعلك دكتور يا ولكن عليه، أوافقه فأنا
فالزمن بالحصاد، الزراعة بِصلة مرتبطة بالزمن الفالح وِصلة املرصيني، قدماء عند عليه
الزراعة أساس هي امليكنة أصبحت لو هل تُرى فيه، الدقة إىل يحتاجون وال ملغيٌّ جميعه
وأحب الدكتور، أَُطمِنئُ وإنني أظن، ال الزمن؟ يف الدقة إلغاء من عليه هم ما عىل يظلون
أخالق عىل نأخذه ما كلَّ سيلغي للحياة الطبيعي التطور أن عىل نفيس، معه أَُطمِنئُ أن

أصيل. هو ما كلِّ عىل وسيُبقي بلدتنا، أبناء

إذن؟ املسئول َمن

القانون اسمها مادة هنا تعلمنا قد وكنَّا الحقوق، مدرسة يف أتخرَّج أن يل هللا شاء
السلطة أن سأنساها، أنني أعتقد وال أذكرها، زلُت ما التي األولية املبادئ ومن الدستوري،
الوزراء مجلس رئيس هي التنفيذية والسلطة الترشيعية، السلطة أمام مسئولة التنفيذية
مجلس اليوم هي التي الترشيعية السلطة أمام مبارشة مسئول وزير وكل والوزراء،
ولذلك وزارته، شئون يف واألخري األول الرأي صاحب هو الوزير أن تعلمنا قد وكنا الشعب،
رئيس ألن الوزراء؛ مجلس رئيس لقب الوزراء رئيس عىل يطلق أن الدستور يحرص
تصبح حتى وذلك يجمع، حني املجلس يرأس وإنما وزاراتهم يف الوزراء يرأس ال الوزراء

الترشيعية. السلطة أمام كاملة الوزير مسئولية
غري أنه الشعب ملجلس يُعلن األوقاف وزير السيد رأيت حني الذعر توالني ولذلك،
الهيئة؟ هذه تتبع وزارة أيِّ وإىل املسئول؟ إذن فَمن األوقاف، هيئة يف يجري عما مسئول
أحد، يُسائلها ال الهيئات هذه أن ذلك فمعنى ُوِجدت، إن لها؟ وزير ال هيئات هناك وهل
يف يجري ما كل عن مسئول أنه فيه يفرض الذي الوزير إال يسائل ال الشعب مجلس ألن

الوزارة. بهذه املوظف صغر ما صغريًا أو كرب، ما كبريًا وزارته،
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األمر إن الهيئة، رئيس بها قام معيبة ترصفات مجرَّد من بكثري أخطر فاألمر إذن،
الخاصة؟ أمواله يف أم الدولة، أموال يف يترصف املوظف هذا هل العام، بالنظام يتعلق

مسئول؟ هو جهة أيِّ فأماَم األوىل كانت فإن
هيئات عن نسمعه ما لدينا ح يرجِّ الوزير السيد من سمعناه الذي هذا ألن وذُعرُت
االتحاد جهاز اآلن ذهني إىل مثَل وأقرب يفعلون، ا عمَّ عليها القائمون يُسأل ال أخرى
الفالحني عىل مفروضة رضيبة حصيلة ميزانيته أن سمعنا مما سمعنا فقد التعاوني،
الجهاز أن سمعنا فيما وسمعنا التسليف، بنك مع يتعاملون وهم يعلموا أن دون يدفعونها
وسمعنا الشعب، مجلس أعضاء من املائة تبلغ قد عرشات موظفيه من يضم َمن بني يضم
النواب بني أليس يتبع كان وإن مسئوًال، وزيًرا يتبع ال أيًضا الجهاز هذا هل تُرى الكثري،
األساسية الوظيفة نعرف أن يشء كل قبل نأمل وهل شأنه؟ يف يبحث َمن به امُلعيَّنني غري
اللحم من الفالحون لها يدفع أن تستحق وهل الفالحني؟ لصالح الجهاز بها يقوم التي

إليها. الحاجة أشد يف أنهم هللا عِلَم رضيبًة الحي
جواب؟ من فهل … أسأل أنا إنما … علم به يل ليس بما أتهم أن هللا فمعاذ وبعُد،

تعليق عىل تعليق

ألكون اخرتتها التعليق وكلمة — به يعلِّق العربية اللغة مستشار السيد من خطاب جاءني
واألستاذ وحافظ، شوقي كتاب عن كتبتها التي الكلمة عىل — أكون أن أحب كما مؤدبًا أنا
ال وشوقي، حافظ اسمه الكتاب أن ذاكًرا فيه وقعُت الذي الجسيم الخطأ يل ح يصحِّ
أذكر لم لوجدني الكلمة إىل عاد لو املستشار األستاذ ولعل أنا! ذكرت كما وحافظ شوقي
ذلك ومع العنوان، نص أقصد ولم وحافظ، شوقي كتاب أنه قلت وإنما الكتاب، عنوان

عنه. ومعتذر بالخطأ معرتف فأنا
الفرصة إتاحة — الطلبة عىل يُقرَّر فيما — األساس «إنما املستشار: األستاذ يقول ثم
قدرات لينمي واملدرس بنفسه، ويحكم ق يتذوَّ أن عىل وتدريبه الطالب، ذاتية لتنمية
عن قيل ما يتدبر أن منهما فلكلٍّ أذواقهم، يف يتحكم أن دون مواهبهم بفتح الطالب

يدعمها». بما نظرته يربر أن عىل معارًضا، أو مؤيًدا يشاء، كما منه ويقف شوقي،
ما ا نصٍّ — مطبوٍع كتاٍب يف — يهاجم حني املدرس أن أدري أكن لم أنني والحقيقة
قد يكون للقصيدة، الكيل اإليحاء بجماِل شعوٍر وال فنية، وال ذوق، غري يف عنيًفا هجوًما
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أو الرتبية يف جديدة نظرية تلك ولعل معارًضا، أو مؤيًِّدا النص نقد يف حرٍّا الطالب ترك
القارصة. بثقافتي إليها أصل لم النقد

الكتب تتهجم ملاذا تام وضوح يف تربِّر تعليقه بها كتب التي املستشار فلغة وبعُد،
امليدان، هذا يف كبري زعيم البيت فَربُّ عندنا، األدب أعمدة عىل العربية اللغة يف املدرسية

تبعوه. إن حرج مدرسيه عىل وما
الذي والتعليم الرتبية وزير بالسيد املستشار السيد ِصلة تتوثق أن أرجو كنت كم
والتهذيب الجم، واألدب الريض، الُخلق يف وأسماها النماذج أرفع من نموذًجا دائًما فيه أجد

مًعا. وقت يف منه والخجل له، اإلكبار إىل يعامله َمن يدعو الذي
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األدباإلنساين آفاق يف

٣٢٦٩٠ العدد – األهرام
١٩٧٦ يونيو ١١

وكانت الزمان، من طويلة فرتة الرمزية القصة يكتبون القصرية والقصة الرواية كتَّاب ظل
اتجاه أي فإىل مكان، الرمزية للقصة يُعد فلم اليوم أما ذلك، إىل تدعو العامة الحالة

الكتاب؟ أقالم ستتجه تُرى يا
كنا الذي هذا وتقرأ أجيال بعدنا تأتي أن نخاف الرمزية القصة نكتب حني كنا
أو رمز دون يريدون بما يرصحوا لم وملاذا القوم، هؤالء يرمز كان ملاذا وتعجب نكتبه،
هذه وستظن األيام، من يوم يف زالت الحرية أن تتصور لن القادمة األجيال فهذه ، تَخفٍّ
من يوم يف تحتجب لم العصور، أقدم منذ ُمقرَّر أمر بها تنعم التي الحرية أن األجيال

األيام.
أيًضا تعرف أن القادمة األجيال هذه عىل بأن أنفسنا، عن الخوف هذا نُردُّ وكنا
عن ًا معربِّ عرصه ابن يكون أن األديب عىل وحتٌم أدبها، بتاريخ معرفتها مع بالدها تاريخ
أجيال تعرف وحني إليه، تهفو وما منه ُحِرمت ما وآالمها، آمالها يف يعيشها التي الفرتة
كان التي الوحيدة الصورة هو أدبنا ستجد عشناها التي الفرتة هذه حقيقة املستقبل

تظهر. أن يمكن
مكانًا هناك أن يتصور ال األوروبي فالعالم الرتجمة، من كتبنا عىل نخىش كنا وكذلك
الغرب يُقِل ولم أعمال، بعض لنا تُرِجمت ولكن حرية، فيه وليس األدب هذا فيه العالم يف

األخرى. البالد عن الحقائق يعرفون الغرب يف املثقفني أن يبدو فإنه ذلك،
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ويصبح الرمز عنها يسقط أن بعد أعمالنا من بقي ماذا تُرى أتساءل: دائًما وكنت
متعة يقرؤها التي القصة يف يجد أن يستطيع القارئ أن يل َ تبنيَّ ولكن موضوع، ذي غري

إليه. ترمز ما يعرف ألن منه حاجة دون
ومضت. فرتة تلك ، كلٍّ وعىل

نكتب؟ ففيَم … الرمز إىل معها نحتاج ال التي الحياة اآلن وجاءت
زوال طريقنا يعرتض لم لو فيه سنكتب كنا فيما نكتب أن علينا يجب أنه أتصور

الحرية.
إليها نظر التي تلك العامة، اإلنسانية املعاني يف نكتب أن نستطيع أننا وأتصور
وهمنجواي، وشتاينيك مورافيا مثل أعمالهم، أعظم فيها وكتبوا العالم، يف الروائيني كبار
نبضه، يتابعون لهم، موضوًعا — كإنسان — اإلنسان اتخذوا ن ممَّ وغريهم وغريهم

قوته. ولحظات ضعفه ومواطن وآهاته، رغباته ويستقصون
أفدناه ما نستثري أن حتى نستطيع إننا بل الكثري، نكتب أن نستطيع اإلنسان هذا عن
نكتب أن ونستطيع املرصي، اإلنسان معنا وخاضها خضناها التي املريرة التجربة من
عن والزمن، املجهول عن واألمن، الخوف عن والسماحة، الحقد عن والكراهية، الحب عن

ينحل. حني واملجتمع يقيد حني املجتمع
املجتمع يضعها كان التي القيود من أيًضا نتحرر أن نستطيع الحرية ظل يف إننا

إليها. والسعي للحرية طلبًا أدبنا حول
كان والسماحة، الحب عن ونتكلم والرعب، الخوف ذُل يف نرسف أن ر نتصوَّ نكن لم

أدبنا. وعىل علينا نفسه يفرض الحرية ضياع
آفاق! من أرحبها وما اإلنسانية، آفاق إىل ننطلق أن نستطيع واليوم
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اثننيفالج…وهاتمليم

٣٢٧٠١ العدد – األهرام
١٩٧٦ يونيو ٢٢

أباظة ثروت مفكرة من

الذين األربعينيات جيل نحن مظلومون حياته، خمسينيات عىل اليوم يرشف جيل من أنا
عمارة يشرتي فيها الجنيه كان التي الثالثينيات جاءت وحني العرشينيات، أواخر يف ُولدنا
عملية ذاته يف القرش عىل الحصول وكان أطفاًال نحن كنا بيتًا يشرتي ما منه ويبقى

ومداورة. مناورة إىل تحتاج
الشجيع حلقات فيها ما أهم وكان السينما، عىل نتفرج أن نحب السنوات هذه يف وكنا
قرش عىل أُبقي أن حريًصا كله األسبوع أظل وكنت األبطال، مشاهري من وغريه تومكس

ملعبي. رفيق ليكون خصيَىص البلدة من جاء الذي إبراهيم طفولتي لزميل وقرش يل
فرتة البيت عن وتغيُّبه تغيُّبي أحد يلحظ أن الشديد، للرعب ذلك بعد نتعرض ثم
بعض كربُت إذا حتى األهيل، سينما من الثالثة بالدرجة نقضيها التي الثالث الساعات
يكون أن إىل طريقه سالًكا املطبخ إىل إبراهيم دخل يالعبني، مَلن أحتاج أُعد ولم اليشء،

الدراسة. يف الشقاء رحلة أنا وأتممُت األرسة، يف الطهاة من واحًدا
أقبَلِت فقد فيه، نور ال أسود شبابًا به التقينا األوىل بواكريه يف الشباب بنا ألمَّ وحني
رَمْت أْن ولوال شبابنا، نور معها وأُطِفئ القاهرة، أنوار وأطفئت الثانية، العاملية الحرب
ولكننا صخب، وال متعة أي تداعبه ال فارًغا، شبابًا لقطعناه والقراءة األدب إىل الهواية بنا
القراءة، يف جميًعا ضجيجنا متعتنا وجدنا قراءته إىل وانرصفنا األدب أحببنا الذين نحن
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الليل، من األخري الوهن حتى النقاش بنا ويمتد قرأنا، ما نناقش أحدنا بيت يف نجتمع وكنا
نذاكر. كنا أننا أوهمناهم وقد أهلنا، إىل وننقلب بيوتنا إىل فنقوم

لنا، األستاذ بمثابة كان الذي نويه، عثمان األستاذ صديقنا بيت يف سهرنا ليلة ويف
والعقاد، الحكيم، وتوفيق حسني، طه حديث يف يشاركنا يجعله كان لألدب حبه ولكن

والجغرافيا. والفلسفة واملنطق أرسطو مربع تاركني هيكل، حسني والدكتور
للميش البيت صاحب معنا وقام وقمنا رخاء، والنسمة صيف، والوقت الليل بنا وأوغل

هدى. غري عىل
املعجزات، من رضبًا األيام هذه يف سجائر عىل العثور كان وقد سجائر، معي أجد ولم

اليوم. حتى بها بخيًال ظللُت ولهذا
ورقية بأسطوانة يحيطه خجوًال، مصباًحا ينري الظالم وراء يتخفى دكانًا ووجدت
األبواب ضلف من ضلفة ربع عىل يزيد ال الدكان باب وكان قديمة، سجائر علبة بقايا من

العادية.
ثالثة؟ نمرة سجائر عندك –

ال. –
بحاري؟ عندك –

ال. –
إيه؟ كرافن –

ال. –
سفري؟ أو مرص ملك –

ال. –
يًدا وجدُت حتى معي، َمن أمر ونسيت الدكان صاحب مع حديثي يف وانغمست
اثنني حسم: يف لتقول البائع منضدة عىل وتضعه قرش نصف تحمل الظالم من تنبعث

أبوك. وحياة مليم وهات فالج
مما يشء عنده كان فلو يفهمها، لن بلغة الرجل أحادث أنني عثمان األستاذ أدرك
أن عثمان األستاذ وأراد مالليم، عىل يزيد لن ربًحا ليهتبل الليل آخر إىل سهر ملا ذكرت
يعرف إنه أي مليم، وهات فالج اثنني يفهمها؛ أن يمكن التي الصحيحة اللغة يعلمني
بعد منها ضحكنا طاملا التي البسيطة الجملة هذه من الكثري تعلمت وقد تماًما، الثمن

ذلك.
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مليم وهات … فالج اثنني

هي تلك أكلمه؟ َمن فهم إىل أريد بما أصل وكيف أقول؟ أن أريد وماذا أتكلم؟ مَلن
املتحدث. أو الكاتب أمام املشاكل مشكلة

تعرف بالرضورة يجعلك ال هذا ولكن األدب، يف عظيما أستاذًا تكون أن تستطيع
وألفاظ معنيَّ بأسلوب ج املدرَّ يف يُقال كالم فهناك تخاطبهم، َمن بها تخاطب التي اللغة
اليومية، للجرائد يُكتب كالم وهناك املتخصصة، املجالت يف يُكتب كالم وهناك بذاتها،
األساس هو كالم من يتطلبه وما مجال كلِّ ومعرفُة العامة، للندوات خاص حديث وهناك

الناس. إىل نصل أن به نستطيع الذي
املتخصصة، املجلة إال تحتمله ال ما اليومية الجرائد يف يكتبون األساتذة من كثريًا ولكن
عليهم األمور وتختلط اليومية، الجرائد يف إال يسوغ ال كالًما الكتب يف يكتب منهم وكثري
الترصيح من الخوف أحابيل يف الجمهور ويقع «األستذة»، أحابيل يف ويقعون قرَّائهم وعىل
له يجد وال له قيمة ال الهواء يف الكالم ويصبح جهالء عنهم يُقال ال حتى الفهم؛ بعدم
مليم وهات فالج اثنني لهم: ليقول نويه عثمان إىل األساتذة هؤالء يحتاج كم … فاهًما

أبوك! وحياة

كريم أستاذ من كريمة دعوة

يصدر لم أنه واثق وإني األخرية، مفكرته يف رائًعا محمود نجيب زكي أستاذنا كان كم
أن فلكلٍّ اإلنسان، روح عن يصدر ما بقدر األستاذ، روح عن تلميذه إنقاذ إىل دعوته يف
أن ألحد ليس ولكن يملكه، الذي املنطق بكل عنه يدافع أن وله يشاء، الذي املذهب يعانق

رأي. صاحب ألنه يعذبه أو رأيه يصادر
إنما بمشاعره أو بجسمه أو بحريته مساس وأي هللا، خلق ما أكرم هو اإلنسان إن

عهود. من البرشية عرفته ما أبشع إىل وانتكاس وهمجية وحشية هو
وحده إنه يكون، أن يشتهي ما أو فوضويٍّا أو شيوعيٍّا هذا أستاذنا تلميذ فليكن
الحجة ودفع الحر، بالنقاش إال عليه ألحد سبيل وال عقيدته، تكوين يف الحق صاحب
الحجة رد يكون وأن الحرية، باعتقال النقاش يكون أن أما بالرأي، والرأي بالحجة
املشاعر أو الِعرض أو النفس يف بالتهديد الرأي دفع ويكون البرشي، كيانه عىل باالعتداء

ظله. يف نعيش الذي العهد هذا تسود التي اإلنسانية تأباه أمر فذلك
أهتِد لم زكي الدكتور مقال قرأت حني أنني كما املشكلة، هذه صاحب أعرف ال أنا
أنني أذكر وال أعرفه ال ذلك مع وظللُت اسمه، يرددون البعض سمعت ولكنني إليه،
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إذن فهو سنوات، عرش نحو منذ يعانيه الذي هذا يعاني أنه عرفت أنني إال به، التقيت
هلل. والحمد مىض عهد من منسية قطعة

يف يعرفها التي الكريمة املشاعر يستثري إنما ندائه يف زكي الدكتور أن واثق وإنني
تنظر أن ننشده الذي وإنما الطبية، بالناحية زكي للدكتور شأن وال اآلن، باألمر القائمني
أما األطباء، بضمائر واثقون وإننا األطباء، من محايدة جماعٌة املستغيِث هذا حالة يف

يشء. يف الطب من وال األطباء من هم فما املعتقالت عىل يرشفون كانوا الذين أولئك
يقع الذي الوزر ولكن فاعله، مثل الفعل يف الرشيك إن تقول القانونية والنظرية
يف فاملفروض العادي، الرشيك وزر من أكرب األطباء من التعذيب يف املشاركني كاهل عىل
مجرم، فهو أهمل فإن والنفس، الجسم جراح يأسو الذي فهو رحيًما؛ يكون أن الطبيب

مجرم. من رشٌّ فهو النفس ويسحق الجسم يحطِّم َمن يساعد أن أما
مثل يف هو َمن عىل غريبة ليست كانت وإن أجلها، من أحييه أستاذنا دعوة إىل وَعْوًدا

العالية. وثقافته الرفيع خلقه

التليفزيون إىل اقرتاح

األدبية واألعمال الشعرية املرسحيات من األدبي الرتاث تسجيل يف التليفزيون فكَّر هل تُرى
الكربى؟

يبحثه. أن راجيًا االقرتاح هذا إليه أقدِّم إني
وصالح الرشقاوي وروايات أباظة، عزيز وروايات جميًعا، شوقي روايات تُمثَّل ال ملاذا
يف هو ضخًما رصيًدا للتليفزيون ستجعل أنها واثق وإني التليفزيون؟ يف الصبور عبد

العربي. العالم تليفزيونات جميع إىل سيبيعه أنه كما إليه، الحاجة أشد
يُسجل لم ما تسجيل مع النثرية، باكثري أحمد عيل األستاذ روايات إليها أضفنا وإذا
الحكيم أستاذنا روايات أن أعتقد فإنني الحكيم، توفيق العربي املرسح رائد روايات من

املشاغبني. مدرسة عن والفكري الفلسفي مستواها يف كثريًا تقل ال وباكثري
ممثيل كبار بتمثيلها يقوم أن عىل الريحاني روايات التليفزيون يسجل ال وملاذا

األول. الريحاني تلميذ املهندس فؤاد وخصوًصا الكوميديا
الحرج عن ثالثة أو عامني ملدة تُغنيه رائعة مكتبة للتليفزيون االقرتاح هذا ن يُكوِّ أال
ونعم هللا وحسبنا وأمًلا؟ وغيًظا كمًدا املسكني املتفرج عىل ينعكس والذي يعانيه الذي

الوكيل!

106



مليم وهات … فالج اثنني

أحد شاهد هل تُرى إليه، أتحدث دمُت ما للتليفزيون بها أهمس أن أحب وكلمة
الفاضلة السيدة نسيت هل تُرى وانيل؟ الفنان مع املذيعات إحدى سجلتها التي الحلقة
أن أحب وال وقيمه؟ وأخالقه تقاليده له إسالمي عربي بلد يف تُذاع الحلقة هذه أن املذيعة
مما أكثر التليفزيون أحرج وال الفنان، أحرج وال نفيس أحرج ال حتى أجملُت ما ل أفصِّ

دائًما. ُمحَرج هو
يكون أن يثريها بَمن ويجهل تسرت أن لها ينبغي الناس حياة يف أرساًرا هناك فإن

تُثار. أن لها كان إن ها َمسِّ يف رفيًقا
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حواديتوملحوظة

٣٢٧٠٨ العدد – األهرام
١٩٧٦ يونيو ٢٩

حكيُت لو عيلَّ فما مًعا، واملستمع املتحدث عىل ثقيل الجاد والحديث شديد، شديد الَحرُّ
الوقت. وإلزجاء للتسلية لك أكتبه ما قرأت أنك لو عليك وما حواديت، بضع لك

يف تصوغهما ال فلماذا تسأل: أن تريد ولعلك الحياة، صنع من حكايتان هاتان
بضاعتك؟ وهذه قصتنَي

كالٍّ صاغت قد فالحياة قصة، منه أصوغ أن أستطيع شيئًا فيهما أجد ال أني يبدو
الجتهاد. مجاًال يل ترتك ولم منهما

املعهودة: بطريقتك تسألني أن منهما واحدة صغت أو صغتهما إذا أخىش أنا ثم
أما قصتي، من شيئًا أريد أن يل بد ال فإنه محق، وأنت بقصتك» تقول أن تريد «ماذا
حريصة غري فهي تريدين؟ ماذا يسألها أن أحد يجرؤ وال تشاء كما تؤلف فإنها الحياة
قصة كل عن حكمتها لك تقدِّم أن ملزمة ليست وهي أحد، إرضاء عىل وال إرضائك عىل
لها صغرية حكاية لكل تكون أن يعنيها وليس الخالدة لكلية ا حكمتها فللحياة تؤلفها،

بذاتها. قائمة حكمة

ساعات صداقة األوىل: الحكاية

وحدث خريي، هو جديد بصديق هناك وتعرف النادي، يف أيام منذ كان عيل، صديقنا عن
يعرف أنه منهما كلٌّ أحسَّ فقد تربير، وال معنى بال كثريًا يحدث الذي اليشء هذا بينهما

حميَمني. صديَقني أصبحا لحظات ويف سنوات، منذ اآلَخر
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الليلة؟ تسهر أين –
عصام. عند –

عنده. مدعوٌّ اآلَخر أنا … هللا –
مًعا. نذهب –

مًعا. ونذهب هنا سيارتي أترُك بأس، ال –
موعد قارب حتى قوة، بينهما الصداقة وازدادت السهرة، طوال رفيَقني وظالَّ وذهبا

اآلن. ستأتي إلهام البيت: ربة فقالت الرحيل
قيامنا. موعد حان أنه أظن لعيل: خريي وقال

أبقى. أن بد ال مستحيل عيل: وقال
ملاذا؟ –

هذه. إلهام ألرى –
أتعرفها؟ –

… أن دون –
كيف؟ –

عمي. البن لصيقة صديقة إنها –
لصيقة؟ بصديقة تقصد ماذا –
تفهمه. أن تريد معنى أي –

متزوجة. ولكنها –
جنون عن عليها ينفق والذي بها، املجنون عمي ابن لتتزوج زوجها ترتك أن وتريد –

أيًضا.
واثق؟ أنت هل –

عمي. ابن إنه لكم أقول –
أريدك. عيل، بالصديَقني: البيت صاحبة ومرَّت

إلهام؟ عن لخريي تقول ماذا وهمست: إليها وقام –
حكايات. –

إلهام. عن تتكلم سمعتك –
الحكايات. ضمن من –

له؟ قلت ماذا –
عمي. ابن رشيف مع حكايتها عن له أروي –
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أسود. نهارك –
ملاذا؟ –

األيام. هذه يف مختلفان وهما زوجها هو ألنه –
ماذا؟ –

سمعت. ما –
الخروج؟ باب أين –

حكمة أي الصديَقني، حياة يف ساعات من أكثر الجديدة الصداقة تستغرق لم وهكذا
النساء عن تتحدث ال سخيفة: ِحَكم بعض لك أستخرج أن طبًعا أستطيع أدري؟ ال هذا يف
تتعجل ال سخافة: أكثر أخرى حكمة أو وثيقة، معرفة إليه تتحدث من تعرف ال كنت إذا
تسمعها، أن تريد حكمة أي إىل تقصد لم الحياة أن املؤكد ولكن شئت، ما أو بالصداقة

افتعاًال. أفتعلها أن أنا أحاول أو

والقدر الزواج الثانية: الحكاية

فقد زوجته، يحب الحميد عبد كان ما قدر زوجته أحبَّ شخًصا حياتي يف أعرف لم لعلني
تعاونه أيًضا وأنها قمصانه، له ل تفصِّ أنها سعيًدا وكان لها، واإلكرام بها الفخر دائم كان
عبد يكن ولم … سواها أحد يف يراه ال الذي الجمال فيها يرى وكان بالتدبري، العيش عىل
ما كلَّ الزواج قبل فيما وعرف ومارَستْه، الحياة مارس وإنما عبيًطا، وال ساذًجا الحميد
ومتعته، لهوه يف اليشء بعض بالغ ولعله بل ومتعة، لهو من الزواج قبل الشباب يعرفه
ما أعمق والعبادة والصوم والصالة وعمله زوجته غري يعرف ال أصبح تزوج إذا حتى

العبادة. تكون
بذكر يأتي أو ينقيض، لن الحديث أن ثقة عىل نصبح الحميد بعبد نلتقي حني وكنا
عىل نعلِّق أن نخجل كنا فقد السن يف يكربنا كان وملا األقل، عىل ثالثًا أو مرتني زوجته

يحب. ما بغري هذا حديثه
وهذا الحب لهذا أهًال الحميد عبد زوج تكن لم عجبًا، فيه سمعنا يوم كان حتى

الوفاء.
وصيامه صالته يف واجًدا كالطود ثابتًا ظل ولكنه املروعة، الحقيقة هو اكتشف وقد

الشم. الجبال تزلزل التي النكباء النكبة من به يلوذ الذي مالذه
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فكان كثرية، بسنوات العمر يف يسبقها هو يكن ولم العمر، ريعان يف زوجته كانت
زوجته، طلَّق وفيٍّا، يكون كيف يعرف ال النساء من نوع أنها إال له تربير ال وفائها عدم

الحياة. ومشت
مثل يف أتدخل أن أخىش أنني إال الحميد، لعبد زوجة تصلح فاضلة سيدة وعرفت
تكثر أن وأخىش الت، الصِّ يف لها مثيل ال ِصلة وزوجه الزوج بني لة الصِّ فإن األمور؛ هذه
مناسبة. بغري أُلَعن أن أحب ال وأنا مشاجرة كلِّ يف منهما كلٌّ فيلعنني املشاجرات بينهما

بالتجربة. أقوم وقلت هللا استخرت أنني إال
بد ال فقالوا وأهلها، السيدة عىل األمر وعرضُت َب، فرحَّ الحميد عبد عىل األمر عرضت

تنجب. ولم قبُل من ْت تزوجَّ فقد تُنجب، ال أنها يعلم أن للعريس
اإلنجاب، إىل بي حاجة وال أنجب، ولم قبُل من تزوجت أيًضا وأنا فقال: سألته

تزوجا. عاًما وعرشين خمسة منذ وتزوجا،
الحميد. عبد جاءني األول العام ينقيض أن وقبل

تصدق. لن –
ماذا؟ –

زوجتي. –
مالها؟ –
حامل. –

معقول! غري –
هللا. إرادة تلك –
أنت؟ أجاد –

هللا. إرادة تلك –
يلعناني أنهما إىل يشريا أن أرادا وكأنهما إيلَّ، حبيبًا اسًما أسمياها فتاة أنجبت ثم

الجامعة. من األخرية السنوات يف اآلن والفتاة كثريًا،
بعُد. تنتِه لم الحكاية ولكن

جاءني. حتى عام وبعض عام الحميد عبد زواج عىل يُمرَّ لم
تصدق. لن –

ماذا؟ –
األوىل. زوجتي –
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مالها؟ –
ماتت. –
كيف؟ –

بطبيب! لها يأتي أن رفض زوجها ألن ماتت … مسكينة –
زوجها؟ –

تعرفه. كانت الذي الفتى تزوجت فقد نعم، –
إذن؟ –

هللا! يرحمها … مسكينة –
الحكاية هذه يف له. يِف لم مَلن حتى الوفاء غاية ويفٌّ فهو دمعتان؛ عينه من وانحدرت
تحتاج ال حتى جهري بصوت يقولها عنده الحكمة ميلودرامي، قصاص إىل الحياة انقلبت
ولظللَت منك، نجوُت ملا القصة هذه ألَّفُت الذي أنا كنت لو ذلك ومع … توضيح إىل مني
بعض أو فنية يف قصته يروي كيف حتى يعرف ال ساذًجا أصبح الكاتب لهذا ما تقول
أتدخل؟ أن أستطيع أني ترى وهل أنا، أتدخل لم إليك، تُقدِّمها الحياة تركُت لهذا إتقاَن!

ملحوظة وإنما حكاية ليست

العجيبة ولكن الجديدة، االنتخابات يف كرسيٍّا سبعني بحوايل اإليطايل الشيوعي الحزب فاز
الشيوعية. ضد برنامًجا للناخبني قدَّم ألنه الكرايس هذه ناَل الشيوعي الحزب أن

الحزب قدَّمها التي الوعود إىل يرجع أن امللحوظة هذه من معي يَعجب الذي وعىل
الناخبني. إىل الشيوعي
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األدبيفعرصالعلوم

٣٢٧١٨ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ١

كيف إلينا، ليصل جميًعا األجيال هذه يخرتق أن استطاع كيف األدب، هذا أمر عجيب
القيس امرؤ قاله ما فنعرف هذا، زماننا إىل األجيال يركب أن العربي الرتاث استطاع
أشياء األجيال تناقلتها أن بعد قصصهم فريوي التاريخ يزيد ثم اليشكري، واملنخل وعنرتة
شعرهم وتمكَّن قصصهم فتمكَّنَت الكتابة عرص جاء حتى ورق، يف ل تُسجَّ لم مسموعة
الشعر لريوي هذا عرصنا جاء حتى جيل، إىل جيل من ينفذ وراح وتصدره، التاريخ من
الذي الهزيل الشعر يُسقط لم حتى التاريخ إن بل وعبايس، أموي من بعده وما الجاهيل

مرص. تاريخ يف السخيفة املزحة يشبه والذي املماليك أيام نُظم
والهزيل، منه الرفيع العربي األدب من إلينا نُقل مما تتوالنا الدهشة هذه ونفس

البرشية. يف الحضارة ُخطى من كمعالم وتتناقله األجيال عليه تحافظ
إجالل موضع يزال ما األدب أن نجد حني ذهول إىل تنقلب الدهشة هذه ولكن
شموخ يف الحياة وتسيَّد العاَلم ذروة وبلغ العلم فيه تعمق الذي العرص هذا يف وتكريم

الزهرة. وداعب املريخ وطاول القمر عىل اإلنسان ومىش مخيف،
يظل وأن يعيش أن له كتب وكيف هذا؟ الشامخ العلم عرص يف األدب عىل أبقى ماذا

مزدهًرا؟
ينتموا أو قصة أو شعًرا يكتبوا أن العلماء من كثري يحاول ملاذا ذلك، من األعجب بل
ولعل شهرة، إىل يحتاجون وال علومهم يف أساتذة أنهم مع سبيل، أي من األدب دنيا إىل
عليها الناس إقبال وال املوسيقى يُلِغ لم العلم عرص إن ترى؟ فيما عجيبة وأي يقول: قائًال
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إليه نفسك تُسلم الذي االسرتخاء وأين االختالف، كلَّ مختلفان األمَرين ولكن الغناء، وعىل
أدبًا قرأت أنت إذا بك يلمُّ الذي والنفيس العقيل الجهد من املوسيقى إىل تستمع وأنت

األدب. اسم يحمل بأن خليًقا حقيًقا
أو قصرية قصص مجموعة عن أو ويقرؤها، رواية عن يبحث القارئ يجعل الذي ما

أعماق. ذات جادة مرسحية
يحب تبارحه ال بنرجسية دائًما مصاب واإلنسان اإلنسان، علم هو األدب ألن هل تُرى
غريه، أعماق يعرف أن يحب فكاًكا، منه يستطيع ال ما استطالع ويحب نفسه، يرى أن
غريه. أعماق أنها لنفسه هو يُهيِّئ أو إليه ويُخيَّل نفسه أعماق يرى يقرأ فيما لعله بل

بعلم عليه وطلَع لألدب الناحية هذه يُفلْت لم أيًضا العلم فإن هذا؛ عن أغناه كان ما
يقول وقد النفس، علم كتب يقرأ أن إال نفسه ق تعمُّ يُنشد َمن عىل وليس الخالص، النفس
خوايف إىل تتسلَّل املرسحية، أو القصة أو الرواية من الصلب الجامد العلم وأين شتان، قائل
جميًعا الكون وتُريهم الناس أخالق ن لتكوِّ الضمري ونأمات املشاعر خلجات وإىل النفس

وكلمات. أحرف يف
أو قصص مجموعة أو رواية يشرتي حني التفكري هذا كلَّ القارئ يفكر هل ولكن
وأن تسمعه أن تحب اإلنسانية النفس طبائع من طبيعة األدبي الفن إن أم مرسحية،
األدب بقاء رس فما تكن، لم وإن اآلَخرين؟ انفعال به تستثري وأن به تنفعل وأن ترويه
وأرفعها األعالم أسمى الكثريون يعتربه العاملية الثقافة أعالم من خفاًقا علًما اليوم حتى

اإلبداع. عنرص عىل يقوم ألنه شأنًا؟
أن محاولني وغريهم، العلماء من املشاهري إليه يجتذب الذي هو العنرص هذا ولعل
ينتسبون الذي امليدان رشف من أكرب لعله رشًفا، ميدانه يف واجِدين األدب عالم إىل ينتسبوا

األقل. عىل نظرهم يف إليه

أباظة ثروت

116



احلب ُكتَّاب…يكرهون

٣٢٧١١ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ٢

يكون أي شعبه، إنتاج يكون أن الكاتب يف واملفروض يقبله، وال الحقد يكره شعب أي إن
فهم عقوق، الشعب ألخالق فيهم ُكتَّابًا هناك ولكن الشعب، وألخالق للشعب رشعيٍّا ابنًا

شعبهم. أبناء به يتخلَّق ما بغري ويتخلقون مقيتة، كريهة روًحا يمثِّلون
… معذورون إنهم

ال فهم الحقد، أجواء ويف الكراهية، أرض يف عودهم واشتدَّ الُكتَّاب هؤالء عاش لقد
يعرفوه. أن يحبون وال الحب يعرفون

لقد كراهية، أقالمهم ه تمجُّ الذي والسائل حقد، عروقهم يف تجري التي الدماء إن
إال أُتِخموا وال شبعوا فما وأُتِخموا شبعوا ولقد والكراهية، الحقد بغري تغذَّوا فما تغذَّوا

والكراهية. بالحقد
املقت نريان ويُشعلون الشعب، هذا أبناء بني الشقاق بذور يبذرون نَشئوا منذ وهم

الحب. رحيق فون ويُجفِّ املودة إرشاقات ويُطفئون
الحب. إال يعرف ال نقيٍّا قلبه وظلَّ وحقدهم َمْقتهم رفض أصيل، الشعب ولكن

فطاَر اإلنسان، يعانيه ما رشُّ هو الحقد إن يقول عهٌد وجاء الحقد، زماُن وزال
أن ويريدون جنباتهم بني تشتعل النار إنه يموتون، الحقد هذا بغري فإنهم صوابهم،
يتجهون وجهة أي فإىل الحب، يقول العهد ولكن أجمعني، الشعب جنبات بني يُشعلوها

فيهم؟ الحقد بنار
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إال لهم حيلة ال نفوسهم؟ يف الالهبة النار يُفرغون أين وكيف؟ وحدهم؟ أيحرتقون
ويبذروه. ويعظموه بالحقد يهتفوا أن

الكراهية أرض األرض، حني وينموه الحقد يبذروا أن فشلوا لقد مساكني، ولكنهم
ويف أرضالحب يف الكراهية يبذروا أن يريدون وهم اليوم بهم فكيف الحقد، أجواء واألجواء
وانتكس رجاؤهم وخاب سعيهم حبَط والحب؟ والتآُزر والتآخي والتعاطف املودة أجواء
واإلخاء الود إال سمائها يف ينترش وال الحب إال ترعى ال الحبيبة مرص وتحيا عملهم، عليهم

مرص. تحيا …
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٣٢٧١٥ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ٦

القانون أن ذلك ومعنى بنص، إال عقوبة وال جريمة ال أنه األساسية القانونية القواعد من
تُحدِّد التي الواقع يف هي العقوبات وهذه الجرائم، عىل العقوبات يُنشئ الذي هو وحده
الفعل تجعل التي هي فالنصوصوحدها وإذن املجتمع، يُجرِّمها ال والتي املجرمة األعمال

جريمة. غري أو جريمة
العقوبة فتوقيع فوىض، قانون بال واملجتمع قانون، بال مجتمع عقوبة بغري واملجتمع

يعاش. أن صالًحا ويجعله املجتمع ينقذ الذي هو وحده
جميًعا. الحياة وسقطت االقتصاد اندحر القانون اختفى إذا قانون، بغري حياة وال
نسمع العقاب، دون الثواب إال نرى ال ثم والثواب، العقاب عن يوم كلَّ نتكلم وإننا
فإن تثريب، وال عليها جناح وال األحكام، إصدار يف ترتاخى املحاكم ولكن الرسقات عن
العام املال قضايا نظر يف تتأخر أن القضايا أثقال تحت وتضطر كاهلها تثقل القضايا
محاكم تنشأ أن بد ال ًا، تسرتُّ والتسرتُّ صمتًا، الصمت ويزداد عليه، جرأة اللصوص فيزداد
العامة، األموال لقضايا املحاكم هذه وتتفرغ غريه، من ال نفسه قضائنا ومن خاصة،
تعديل. إىل يحتاج ال والقانون املشدَّدة الظروف بكل محاطة أحكامها تكون أن وأرجو

من بطبيعتها أشد املرسوق اليشء عىل ُمؤتَمنًا كان الذي السارق عىل فالعقوبة
عليه. ُمؤتَمنًا يكن لم من عىل العقوبة

مجلُس يحاسب أن أهمية، أكثر لعله آَخر وبيشء املجرمون، سريتدع األحكام بهذه
أن الشعب مجلس أعضاء يستطيع هل تُرى ولكن فساًدا، عنه يعرف َمن كلَّ الشعب
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وزراءهم؟ يُحاِسبوا أن منهم املوظفون يستطيع هل األقل عىل أو الفساد، عىل يُحاَسبوا
األخرى الدساتري به تأخذ بما نأخذ أن الحتم من ليس إنه يقول صوت ينبت عجب فمن
أنعَم ولو املجلس، وعضوية الوظيفة بني بالجمع الشعب مجلس لعضو السماح عدم من
عنه، ويحيد يعرفه الذي الحق عدا فيما الدوافع كل من متجرًِّدا النظر الرأي هذا صاحب
الوزير عند املوظَّف ألن وإنما عليها، الدساتري إجماع ملجرِّد الدعوى هذه ندعو ال أننا لوجد

الطبيعية. البرشية املشاعر تراعي أن لها بد ال والقوانني الوزير، مساءلة يستطيع ال
بني يجمعوا لم هم إذا والهوان الترشيد سيلقون الشعب مجلس أعضاء بأن القول أما
انتهاء بعد أنهم املقصود كان إن الدهشة، إىل يدعو فأمر الوظيفة، وبني املجلس عضوية
العودة لهم الدولة تهيئ أن أيرس فما الهوان، وهذا الترشيد هذا سيلقون عضويتهم مدة
املقصود كان إذا أما أيًضا، املستحقة العالوات مع يشغلونها كانوا التي الوظائف إىل
مجلس عضو ُمرتَّب فإن االحتمال، بعيد أمر فهو أعضاء وهم بهم سيحيق الترشيد أن
التسهيالت إىل نظرنا إذا وخاصة والهوان، الترشيد ضد حصانة ذاته يف أصبح الشعب
ترفع أن الدولة عىل حرج ال أنه عىل الشعب مجلس أعضاء عليها يحصل التي العديدة
الوظيفة بني يجمع أال برشط أضعافها، ثالثة أو ضعفها إىل الشعب مجلس عضو مكافأة
أهم من لركن تثبيت الجمع وعدم للديمقراطية تام إلغاء بينهما الجمع إن والعضوية،

التنفيذية. للسلطة الترشيعية السلطة محاسبة عىل تقوم التي الديمقراطية أركان

الربيد يف خطاب

املطلق بالعدل الناس بني ُعرف وزير إىل حالتها أقدِّم ولكني اسمها، تذكر لم سيدة
الجميس. الفريق وهو وباإلنسانية،

وأنجبا الحياة بهما واطمأنت التجنيد من ُمعفى وهو زوجها تزوَّجت زوجة إنها
مؤداه رجعي بأثر وُطبِّق ظهر بقانون فوجئا سنة عرشة ثالث بعد ولكن أطفال، ثالثة
مىض الذي الشاب وجد وهكذا والثالثني، الخامسة إىل للجندية املطلوبني سن يرتفع أن
كهباءة ضائعة نفسها األرسة ووجَدِت للجندية، مطلوبًا نفسه عاًما عرش ثالثة زواجه عىل
إيلَّ. خطابها من صورة وأرسلت الشعب مجلس إىل مأساتها تكتب زوجته وسارعت هائمة،
التي األزمة من جاعلة زوجها اسم أو اسمها تذكر لم فهي كرامة، ذات والسيدة
الوزير الفريق أن واثق وإني أسماء، إىل نظر دون باالهتمام، جديرة عامة مشكلة تعانيها

شديًدا. عناءً منها تعاني األرس من كثريًا أن شك ال التي املشكلة لهذه حالٍّ سيجد
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والتماثيل الفكر رجال

وكلما هداها، عىل البرشية سارت التي املصابيح العالم أنحاء جميع يف الفكر رجال يُعترب
فيها. واألدب الفكر برجال اعتزازها زاد دولة يف الحضارة زادت

ورجال األدباء تماثيل وجدُت إال الغربية أو الرشقية أوروبا يف ُزرتُها دولة من وما
والفن. الفكر ميادين يف َسبْق ذات دولة أنها عىل شهادة ميادينها، ع تَُرصِّ الفكر

مرص، هي الجدران وراء والفن األدب رجال تماثيل فيه تتخفى الذي الوحيد البلد
الطهطاوي، رافع رفاعة ولدْت قد بالدنا أن نخجل وكأنما أيًضا، ومستورة قليلة تماثيل
تركوا ن ممَّ وغريهم درويش وسيد حسني، وطه شوقي، وأحمد البارودي، سامي ومحمود

جميعه. العربي الفن عىل فنِّهم بصماِت
بهذا املايض األحد يوم مفكرته يف جوهر يوسف الرائد اص القصَّ كتبه ما ذكَّرني وقد
مرشق عىل والذين والفنية، الفكرية حياتنا مصابيح به تكافئ أن نُرصُّ الذي التقصري

جميًعا. العربية البالد ويف مرص يف والفن األدب سار هداهم
خالية، التحرير ميدان تمثال قاعدة أن جوهر يوسف األستاذ مفكرة يف وفوجئُت
يوحي ال دائًما الفراغ ولكن الواحد، اليوم يف املرات عرشات التحرير ميدان يف أمرُّ ال وكأني
لاليشء، أو لإلجداب أو للفراغ تمثاًال نبني وكأننا يل تتمثَّل الخالية القاعدة كانت … بيشء

والشموس. والروَّادُّ العمالقة وعندنا
من تركنا َمن آلِخر تمثاًال الخالية القاعدة هذه عىل نقيم أن باقرتاح أتقدم وإنني

حسني. طه الدكتور وهو الخالدين!
التي املرصية العبقرية سنخلد وإنما التحرير، ميدان يف بتمثال حسني طه نخلد لن

يَديها. عىل الحديث العربي األدب ج تخرَّ
أن علينا كثريون، امُلعَلنة التماثيل يستحقون ن ممَّ مرص يف ومثله مرص، ترشف بمثله

نبدأ. أن املهم وإنما القادمة، األيام يف امليادين لتماثيلهم نجد

السيئة وال الحسنة تستوي ال

جدير أمر وهو الشوارع، يف مكشوفة الذبائح لحوم تسري أال القاهرة محافظ السيد أمَر
يجعل للذوق ومجافاته املنظر هذا بشاعة عن والحديث املحافظ، السيد عليه يُهنَّأ بأن

ورأي. رأي فيه يختلف كأنما أو نقاش، إىل يحتاج وكأنه املوضوع
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من وكان باملديح، ويسعدون بالهجوم يضيقون برش التنفيذي بالعمل والقائمون
جناح فال يؤيد أن يريد ال وَمن املحافظ، السيد من العمل هذا الصحافة تؤيد أن الطبيعي
أمر فهو للسخرية مادة الكاريكاتري امي رسَّ بعض يتخذه أن أما صمَت، هو إذا عليه

الوقت. نفس يف واأللم الدهشة إىل يدعو
السلطة عىل القائمني من البرش هؤالء يُقبل وكيف والسيئات، الحسنات تستوي ملاذا
محل — الطيب وغري منها الطيب — جميًعا أعمالهم وجدوا هم إذا أعمالهم عىل التنفيذية

وسخرية؟ نقد
تَُغطَّى أن وأَمَر زاد لو وأتمنى أصدره، الذي األمر هذا عىل املحافظ السيد أهنئ إني

العالم. م وتقدُّ رنا بتأخُّ فتُذكِّرنا الصباح يف عيوننا عليها نفتح التي القمامة عربات
من أقل فال صدأ، أكثر حمار يجرها صدئة عربة يف القمامة تكون أن بد ال كان إن

تكره. ما واملشاعر والنفس العني عن يذود غطاء
التموين ألن تمهيد، دون فجأًة الكارو عربات إلغاء إىل سبيل ال أنه فهمُت وباملناسبة

إلغاؤها. يمكن حتى عاَمني أو عاٍم من بد ال أنه وفهمت عليها، يعتمد
وهذه سري، عدم مواعيد أو سري مواعيد لها تُحدَّد أن املستطاع من أليس ولكن
من وأخواتها هي تتسبب والتي نقل سيارات فوقها تحمل التي البخارية غري الدراجات

جميًعا. والناس املرور اختناق يف الكارو عربات
ماشيًا دقائق عرش يف األهرام إىل بيتنا من الطريق أقطع إنني أقول أن ويكفي
وما الكارو العربات فضل نعرف حتى بالسيارة، دقيقة وأربعني خمس يف وأقطعه
الوقت هذا أصبح فقد أوقاتنا، نقول أن بنا حاجة وال أعصابنا، عىل بالرتيسكالت يسمونها

نقطعه. أن نملك وال دائًما يقطعنا سيًفا

أباظة ثروت
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األبيضاملتوسط مقهىيفعرضالبحر

٣٢٧٢٢ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ١٣

عاجز عوم بها أقوم التي الرياضة كل والرياضة آَخر، يشء وال البحر، هو عندي الصيف
بأكمله، عام متاعب أغرق املتوسط األبيض البحر ويف اإلسكندرية، شواطئ من شاطئ عىل
كله يُدَرك ال ما ولكن متاعبي يكفي البحر أحسب فما محيط إىل أحتاج العام هذا يف وأنا
عامي يف إليه أسعى عام، كلَّ إليه أهفو الذي الحبيب الشاطئ هذا فبحسبي كله، يُرتَك ال
يدري؟ وَمن بعينها، مسئولية فيه أحمل ثابت مكان يف أعمل حياتي يف مرة ألول وأنا هذا
إىل يدفعني وما األبيض، البحر يف متاعبي مع أيًضا وظيفتي أغرق أن القَدر يشاء فربما
مدة وظيفة بال تكون أن ُعوِّدت التي النفس هي وإنما مقدمات، أو بوادر أيُّ القول هذا

واحد. مكان يف تثبت أن تُعوَّد ولم عاًما وعرشين خمسة
منها أستطع لم ولكني حثيثًا، سعيًا الوظيفة إىل وسعيُت الحقوق كلية يف تخرَّجت
رحمه حمزة بك امللك عبد وبني بيني كان ما السعي هذا يف بي َمرَّ ما أطرَف ولعل نيًال،
كلية يف تخرج عندما مكتبه يف تمرَّن أبي وأن ألبي، صديق أنه أعرف كنت فقد هللا،
بها، أُعنيَّ أن طالبًا والصودا امللح رشكة إدارة مجلس رئيس وهو إليه قصدت الحقوق،
األول كتابي ظهر األسابيع هذه من أسبوع ويف أسبوع، بعد تعاَل يقول مرة كلِّ يف فكان
وذهبت أسبوع، بعد تعاَل الثابتة: قولته وقال شفيًعا، يكون لعله إليه فحملتُه عمار، ابن

أسبوع. بعد
… أعيِّنُك لن أنا ابني يا –

شكًرا. –
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… عبقري أنت –
عبقري؟! –

الوظيفة! يف عبقريتك أدفن أن يمكن وال –
من وأنفق أريض فيها أبيع سنة وعرشين خمًسا وظيفة بال عبقريتي ظلَّت وهكذا
يرجع وطبًعا واحًدا، قرياًطا الزراعي اإلصالح مني يأخذ أال يل ُقدِّر وهكذا البيع، ثمن
بالوظيفة، يدفنها أن بك امللك عبد رفض التي وحدها املزعومة عبقريتي إىل هذا يف الفضل
عمًال الوظيفة هذه كانت سواء بالوظيفة، تدفنها أن أيًضا بعده من الجهات كلُّ ورفَضْت
إداريٍّا العمل كان أو العجيب، النوع ذات هذه عبقريتي له تؤهلني مجلة أو جريدة يف
وعرشين ثالثة عليها الحصول سبيل يف بذلت التي الحقوق شهادة له تؤهلني قانونيٍّا أو

عاًما.
يُكلم أن تخرَّجُت عندما أبي من طلبت قد بك امللك عبد إىل أذهب أن قبل وكنت
أعرفه لم ف تعفُّ يف يقول أبي فإذا مرص، بنك يف كمحاٍم يُعيِّنني أن عفيفي حافظ الدكتور

ابني؟ عنيِّ شخص أليِّ ألقول التليفون سماعة أرفع أن تتصور هل غريه: يف
أتصور. ال … ال أقول: وأنا نفيس من وخجلت

وظيفة، بال سنة وعرشين خمًسا وظللُت وعبقريتي، أبي كربياء بني أنا ضعت وهكذا
باإلسكندرية التمتُّع أستطيع تراني فهل موظًفا، مرة ألول اإلسكندرية إىل أذهب ذا أنا وها
هذا عن اإلجابة أستطيع حتى بها أُمرَّ أن بد ال جديدة تجربة تلك أتمتع؟ أن تعودُت كما

التساؤل.
الجلوس وليس األمواج، داخل مقهى عىل نجلس أن طويلة سنوات منذ تعوَّدنا فقد
طافية، جسومنا عىل تبقي التي بالصورة واليدين األرجل تحريك هو وإنما كرايس، عىل
مجلس وعضو السابق، الصحة وزارة وكيل أحمد، الدمرداش الدكتور هم املقهى وأعضاء
فيه وأُصيَب املعتقل، إىل األمة مجلس من خرج فقد أيًضا، السابق األمة ومجلس النواب،
أمٍر يف ا جادٍّ نقاًشا فناقش تجرأ ألنه هذا وكلُّ ذلك، مع املعتقل يف وظلَّ القلب، يف بأزمتنَي

الوقائي. الطب وهو ص، متخصِّ فيه هو
— الرجلني بني قرابة وال — الدمرداش إبراهيم الدكتور فهو الثالث العضو وأما
عميًدا كان وقد الهندسة، عالم يف واسعة شهرة ذو رجل الدمرداش إبراهيم والدكتور

الذهول. إىل يدعو بشكل الثقافة واسع وهو الهندسة لكلية
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األدب هواة من فهو أحمد، الدمرداش الدكتور محفوظ من شعٌر الندوة يف والحديث
ال أجمع، العالم تشمل متسعة االجتماعية فِصالته ذكرياته، من ذكريات أو الفطاحل،

قطًرا. منه أستثني
الحديث بنا ينتقل ثم املجمع، يف عضو فهو شعره، من شعًرا إبراهيم الدكتور ويروي
األخرى، البالد أزمات حلِّ إىل انتقلنا وحللناها منها فرغنا إذا حتى االقتصادية، األزمة إىل
قضينا فإذا تعانيها، التي السياسية واألزمة وإيطالية بها، االقتصادية واألزمة إنجلرتا مثل
ذراَعني أو ذراًعا املاء يف رضبنا هللا أمان يف محلولة وأصبَحْت جميًعا األزمات هذه عىل

التايل. اليوم يف لقاء موعد عىل مالبسنا إىل وخرجنا
أْمِسنا، يف لها نتعرَّض لم األزمات من الفروع بعض هناك أن نتبنيَّ نلتقي وحني
قادر. بقدرة أيدينا بني األزمة فتنحلُّ بالدواء، ثم بالتشخيص ثم بالتمحيص فنتناولها

األدبية الصفحة يل تُتيح أتُرى … األمواج بني مقهى عىل هانئًا صيًفا نقيض وهكذا
أسبوع، كلَّ كتابتها من مفرَّ ال التي واملفكرة كلمة، كلمًة محتوياتها أعرف أن بد ال التي
االقتصادية مشاكلنا سيحل إذن فَمن لم، وإن أقيض، كنت الذي مثل صيًفا أقيض أن
نرتك أن إال لنا سبيل ال املوسم؟ أثناء يف مشكالت من يستجد وما وإيطاليا لندن ومشكلة

قدير. يشء كل عىل سبحانه ينام وال يغفل ال الذي هلل بكامله األمر

الجمعة وخطبة القرية

القرى يف انترش الذي الرتانزستور الراديو عىل سيعتمدون الفالحني إخواننا أن أظن كنت
الجمعة خطباء عىل يعتمدون زالوا ما أنهم العجيب ولكن دينهم، معرفة يف هائًال انتشاًرا
األزهر يف علومهم ْوا تلقَّ حقيقًة، علماء الخطباء هؤالء وبعض الشئون، هذه معرفة يف
يخطب كان أباه ألن يخطب بعضهم ولكن اإلسالمي، الترشيع أصول من وتمكَّنوا الرشيف
وينرص ملكه ويعز فؤاد السلطان هللا يؤيد أن يدعو هؤالء أحد سمعت ولقد الجمعة،

.١٩٦٥ عام يف هذا وكان جنده،
وما الثمن، زهيدة اليد متناول يف تكون حديثة كتب إىل حاجة يف الخطباء هؤالء لعل

األئمة. الوعظ فقهاء من علماء الكتب هذه يؤلِّف أن أعظم
تُرتك وإنما الخطبة، يف منها بالقراءة إلزام أي دون مجانًا تُوزَّع أن حتى بأس وال

بها. يستعني أن يريد مَلن
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القرآن رشح تجعل األوقاف وزارة أو الرشيف األزهر عليها قام لو الكتب هذه إن
ق يتعمَّ لم مَلن تُرك هو إْن ر نتصوَّ مما أخطر األمر فإن عليه، أمينة أيٍد يف وتعاليمه الكريم

والسنة. والقرآن الحنيف الدين يف
أن لهم بد وال بينًا، والحالل واضًحا عندهم الحرام يكون أن جميًعا للناس بد ال إنه

عزائمه. تُؤتى أن يحب كما ُرَخصه تُؤتى أن يحب هللا وأن ُرَخصهم، يعرفوا
نذكر أن ويكفي بالًغا، اهتماًما الدين يرشحون الذين بأمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اهتم ولقد

الرشيف: حديثه
بأن اهتمامه مدى لنعرف النار» من مكانه فليتبوأ حالًال حرَّم أو حراًما أحلَّ «َمن
الحرام يحلِّل ع توسُّ وال الناس، بخناق يمسك تضييق بال حقيقتها عىل الدين قواعد تعرف

القيم. ويهدم
أمينًا. وأسمعُت مجيبًا ناديُت أنني واثًقا األئمة، أعني تحت أمانًة أضعه رجاء هذا

لإلذاعة وعتاب تحية

الربنامج يف يُذاع درامي ثقايف برنامج اإلذاعة يف بها أعجب التي الربامج أحسن من
موجزة بعجالة ويُقدِّمونها عاملي ألديب قصة فيه يختارون العاملي، األدب من اسمه العام
الجمال غاية يف أنا أجده دراميٍّا إعداًدا أُِعدَّت وقد القصة يُقدِّمون ثم الكاتب، حياة عن

واإلتقان.
اللغة جمال تدرك شك ال وهي رائعة، الدراما تكون كيف تعرف فاإلذاعة إذن،

العربية. باللغة تَُعدُّ القصص فهذه األذن يف العربية
مؤلفيها أن شك ال تمثيليات له نسمع هذا، يُقدِّم الذي العام الربنامج أن العجيب
النصيحة، تخبط والنصيحة دائًما، مبارش فالحوار ا، تامٍّ جهًال الدرامي الفن يجهلون
ُصنعت قد جميًعا والرواية والقصة الدراما أن تعلمناه كنا والذي الحكمة تصك والحكمة
سقط الفني العمل يف الحكمة أو النصيحة ذكرت فإذا والِحكم، النصائح من الناس لتنقذ
املسلسالت يف التهافت هذا نجد ما كثريًا أننا واملؤلم يكن، لم كأنه جميًعا الفني العمل
أن أجمل وما املستمعني من كبري باهتمام تحظى املسلسالت وهذه … شهًرا تستمر التي
العام. بالذوق يرتقي أن يستطيع مرتفًعا فنيٍّا عمًال للناس لنُقدِّم الفرصة هذه ننتهز
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برنامج عدا فيما العامية اللغة عىل اإلذاعية التمثيليات تقترص ملاذا أدري ولسُت
الناس ونجعل العربي، القصص من أيًضا نُقدِّم أن نستطيع أال العاملي، القصص من
تحقيقه إىل فهل أمل، مجرد إنه عليهم؟ غريبة تكون كادت أن بعد عربية لغة يسمعون

سبيل! من

أباظة ثروت
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٣٢٦٩٤ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ١٥

من اآلن نراه ما إن فيه: يقول مقاًال رمضان العظيم عبد الدكتور كتب صباحية زميلة يف
املجتمع يف اإلنتاجية العالقات أوضاُع واقتدار بقوة تفرضه إنما وانحرافات، وعنف ابتذال

اإلنتاجية. عالقاته بتغيري إال املجتمع قيم نغريِّ أن نستطيع ال وإننا …
الجنس مجتمع خلَقت العقار، أو للمال االمتالك قيم أن ذلك عىل املثَل يرضب راح ثم

الزوجات. وتباُدل الجماعي
أن الطبيعي فمن للشعب، العامة امللكية عالقات تسوده الذي االشرتاكي النظام أما
عنها الناشئة االجتماعية األمراض معها تختفي وأن بعيد، لحد االمتالك قيم منه تختفي
الرجل، وخلو الشعب، بأقوات والتالعب والرشوة الجنس جرائم تختفي أن غرابة وال …

… باإلعدام الحكم إىل تصل حتى ذلك يف القوانني وتشتد
فيه حق إنسان ولكل هللا مال املال حيث اإلسالمي، االقتصادي للنظام بالنسبة أما
الرأسمالية العالقات بالتايل منه وتختفي األمني) املؤرخ يقول (هكذا يستأثر أن ألحد وليس
الكريم. القرآن وهو األعظم قانونه نه يتضمَّ أخرى قيًما يفرز أن الطبيعي فمن املستغلة،
معقولة غري زيادة كلِّ عىل حق األموال مصادرة أن فريًدا رأيًا الجليل األستاذ ويسوق
وخالد وقاص أبي بن سعد مع عمر فعل كما الشبهة ملجرد كانت ولو حتى األموال، يف
إىل ها وضمَّ مقابل دون أموالهم نصف أخذ إذ العاص؛ بن وعمرو هريرة وأبي الوليد بن

املال. بيت
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يشنون بالدنا يف الفضيلة أصحاب بأن قائًال إليه ذهب فيما إيغاًال الدكتور يزداد ثم
تحمل التي هي الشيوعية أن — يرى كما — غافلني الشيوعية ضد كيشوتيه دون غزوات

وتعاليمه. اإلسالم روح
أسلوب بأي معه، حائر اآلن وأنا املؤرخ، الدكتور األستاذ قال ما ُمجَمل هو ذلك
وغري مسلم كلَّ وأترك منه أضحك أم يعرفه، بما وأفنِّده الجد مأخذ كالمه آخذ هل أجيبه،

الضحك. يف يشاركني مسلم
روسيا ال اإلسالمية روسيا نُسميها أن علينا حتًما أصبح األستاذ رأي عىل فبناء
قبلتنا ليكون الكرملني شطر املسلمني نحن وجوهنا نويل أن علينا آَخر وحتًما السوفيتية،
بما منهم غفلة عن الشيوعية يحاربون الذين أولئك حولها يلتف التي الكعبة من بدًال

إسالم. من الكرملني تعاليم تحمله
ألنه فساده نعرف إننا ثم اإلسالم؟ بتعاليم هذا شأن وما فاسد، الرأسمايل املجتمع
يتنفس وَمن فيُغَلق، الشيوعي املجتمع أما أمره، من خافية كلَّ لنعرف حتى نفسه ينتقد
مثل الُكتَّاب إن قلنا ولو الهوان، أو الترشيد أو الطرد أو املوت فمصريُه حق بكلمة فيه
عليه، يعتمد الذي املقياس ليسوا وأنهم الحرية كلَّ الحرية ينشدون وسلجستري يسرتناك
وصًفا الرويس املجتمع وصف الذي الذرية القنبلة أبي ساخاروف عن قائلون نحن فماذا

الصميم. املرصي مؤرخنا وصف مع يتجاىف أو يتناىف أنه فيه يُقال ما أقلَّ
ام حمَّ عن فماذا االشرتاكي، النظام من ُمِحيَت االمتالك غريزة أن صحيح وهل
اآلَخر رئيسهم عن وماذا خروشوف؟ يملكه كان الذي الدافئ املاء ذي املغطى السباحة
ينعم التي الطبقية االمتيازات عن وماذا بريد؟ طوابع وكأنها السيارات، جمع يهوى الذي

الرأسمالية. الدول أعتى يف لها مثيل ال بصورة الحزب أعضاء بها
من رفيع رشيف لكل تحطيم هو أم ا حقٍّ بها مؤمن أنت هل هذه؟ عمر حكاية وما
التي وبالطريقة عماله عىل وطبَّقه هذا؟» لك أين «من قانون: هو عمر طبقه ما إن مثلنا،
تُصاَدر األموال كانت لو أما العهد، ذلك يف بديل لها يكن لم والتي عادلة، أنها عمر رأى
ووزع بالفئوس م يُقسَّ كان ذهبًا ترك الذي عوف بن الرحمن عبد لصادر زائدة أنها ملجرَّد
ولم العرب أغنياء أغنى جميًعا فأصبحوا — أذكر ال — عرش األحد أو العرشة أوالده عىل
عليكم حرام وأموالكم دماءكم «إن الوداع: خطبة وتعرف مؤرِّخ وأنت عمر، يصادرهم
يَْقِسُموَن ﴿َُهْم … أذكرك أن حاجة بي وما قرأَت قد تكون أن لك بد وال مؤرخ وأنت «…
بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُهْم َوَرَفْعنَا نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َمِعيَشتَُهْم بَيْنَُهْم َقَسْمنَا نَْحُن َربَِّك َرْحَمَة
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الزخرف: [سورة ﴾ يَْجَمُعوَن ا ِممَّ َخرْيٌ َربَِّك َوَرْحَمُة ُسْخِريٍّا بَْعًضا بَْعُضُهْم ِليَتَِّخذَ َدَرَجاٍت
أستحلفك ولكني تدعو، أن العلمية أمانتك لك شاءت ما األستاذ أيها الشيوعية إىل ادُع [٣٢
عن لك وتبحث اإلسالم تدع أن — لينني وبنبيك ماركس بربك ولنقل بماذا، أدري وال —

طريق. لك هناك كان إن طريق
سؤال: يل إليك، هذا حديثي أنهي أن وقبل

بعده ومن نفسه، ماركس أتعَب ففيَم الشيوعية، بتعاليم حافًال اإلسالم كان إن
دعائم ليثبت الرويس الشعب من الكادحني من مليونًا عرش أحد ستالني قتل وفيَم لينني؟
التي نظريته ليضع رشائع من درس فيما اإلسالم درس قد ماركس يكن ألم الشيوعية؟
يف شيوعيٍّا — ترى كما — ووجده درسه قد كان وإن ا؟ تامٍّ نفيًا الحياة عن الفرد تنفي
فتَُحل اإلسالم إىل يدُع لم ملاذا جديدة؟ نظرية إنشاء إىل احتاج فلماذا ومجتمعه، روحه
أن املؤرخ األستاذ يستطيع يُفْت، لم الوقت إن حال أية وعىل الدماء؟ ونحقن املشكلة
يف ف التعسُّ هذا إىل يحتاج أن دون امللحدة املجتمعات ويرتك إسالمي مجتمع إىل يدعو

ستحمله. أنها باٍل عىل يخطر لم ملا التاريخية الوقائع وتحميل النظريات استخالص

أديب طالب إىل تحية

أرسل أن له شاكر أنا وكم القايض، املنعم عبد أحمد األديب الطالب من خطاب جاءني
ظالم تجعل عامة والثقافة العربي باألدب اإلملام وهذا اللغة هذه مثل فإن الخطاب، هذا
حقيقيٍّ وعٍي عىل هو َمن الشباب بني أْن األمل من بشعاع ينعم نفوسنا يمأل الذي اليأس

عرصه. وثقافة بالده وبثقافة وبدينه بأدبه
الشباب إن قلت حني قصدُت إليَك ما الشاب، أديبنا أذن يف أهمس أن أريد وإني
الشباب كان فلو عليه، يُقِبلون الذي العلم طريق عن دينهم لهم يبسط َمن إىل يحتاج
الذي الشباب ذلك تماًما أقصد أنا إنما تبسيط، دون طريقهم هم لوجدوا مثلك جميًعا
ذلك شهًرا، ١٣ عىل تزيد ملدة العرض يف مستمرٍّا زوزو» من بالك «خيل مثل فيلًما جعل
الدموية، الدورة مكتشف هو — ذكرت كما — النفيس ابن أن يعرف ال الذي الشباب
يعرف ال والذي الحديثة، الكيمياء يف الباحثني أول هو حيان ابن أنَّ أيًضا يعرف ال والذي

الكريس. وآية الكريس بني لة الصِّ
لغتك ومن معلوماتك من هذا أتبني أن أستطيع جيلك، تُمثِّل ال األديب األخ أيها فأنت
من إيلَّ يصل خطاب أول هو خطابك أن عرفَت إذا الرأي يف معي تتفق ولعلك السواء، عىل
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فرًحا مرات عدة أقرأه جعلني مما نحوي، خطأ وال إمالئي خطأ فيه ليس جامعي طالب
يأس. ظالم يف أمل شعاع إليَك — حديثي أول يف قلت كما — نفيس يف باعثًا به،

الخطابات، هذه من بمثال أضحكك دعني بأمثلتك تضحكني أن تريد كنت وكما
ويوسف محفوظ ونجيب أنا يهاجمني اللهجة شديد بخطاب أيام منذ الربيد جاءني فقد
شأنه هذا وأن بها، يعجب ال فهو السينما، إىل ونَظُرنا نكتب جميًعا إننا ويقول إدريس،
القصص األساتذة أيها أين جدية: يف يتساءل هو ثم جميًعا، ويوسف نجيب كتب مع

جادون؟ ا حقٍّ أنكم لو تكتبونها ال وملاذا البوليسية
واحًدا سطًرا يُقيم أن يستطع لم أنه أدركَت أنك شك فال عندي، من طبًعا واللغة

لغوي. أو إمالئي خطأ دون
النموذج أخي يا هو الرواية أدب يف البوليسية الرواية قيمة يعرف ال الذي الشباب هذا

أحييك. أخرى ومرًة عنه، أتحدث الذي

يستقر أن للقانون بد ال

بالنسبة الجمارك قانون تغيري إىل جديًدا اتجاًها هناك أن األسبوع هذا خربًا قرأت …
تشرتي أن الناس لبعض فرصة يُتيح الحايل القانون أن للمسئولني تبنيَّ أن بعد للسيارات

سبب. بغري
حني هذا املسئولون يَُقدِّر لم ملاذا ولكن صحيًحا، للمسئولني تبنيَّ ما يكون وقد
واالستمرار، بالدوام يتمتَّع أن القانون يف األول الرشط إن بدء، ذي بادئ القانون وضعوا

اإلطالق. عىل قانون بال بلد يف نعيش أننا معناها القوانني تغيري وكثرة
شهر كلِّ يف تغيريه من مرة ألف خريٌ له الناس بعض استغالل مع القانون بقاء وإن

مرة.
أن يمكن وال فيها، القانونية والحالة البالد اقتصاد تُمثِّل القوانني هذه مثل إن
حال. عىل القانون فيها يستقر ال بلد إىل قادمة أنها تشعر وهي إلينا تأتي أمواًال نتصور
ق املتحقِّ الرضر يكن ومهما القانون، يتغريَّ أن معنى تماًما يعرفون عندنا عني املرشِّ إن
فهونا مذعوًرا، األجنبي املال يجعل الذي العام االضطراب من أثًرا أقلَّ فإنه ما، قانون من
يعي أن بد وال بأكمله، شعب مستقبل إنه السهولة، من القدر بهذا األمر فليس ما،
نهاية. له تبدو ال الذي التغيري هذا من يشيع خطر أيَّ القوانني يغريون الذين املسئولون
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٣٢٧٢٥ العدد – األهرام
١٩٧٥ يوليو ١٦

هناك

ساذج، ر متأخِّ فاألدب التشكيلية، وفنوننا وموسيقانا أدبنا عىل تتعاىل الناس من فئة
العربية املوسيقى وأين … األوروبية الرواية أو القصة من والرواية عندنا القصة وأين
الفنون أعالم من امون الرسَّ وأين … الرفيعة الغربية واملوسيقى السيمفونيات من املتأخرة

؟ املتحرضِّ العالم يف التشكيلية
تقديرهم يف حتى وهم برتاثهم، وال ببالدهم عندهم ثقة ال ِضعاف، الناس هؤالء
ولكن الغربية، بالفنون نعجب أن نستطيع فإننا أصالء، وليسوا ُمقلِّدون الغربية للفنون
إليه يَِصل الذي املدى إىل الفنون هذه أعماق من نَِصل أن نستطيع ال أننا فيه شك ال الذي

الفنون. هذه لهم تُقدَّم الذين بيئتنا أبناء
القيمة يعرف أن يستطيع وال بها ُولد التي البيئة نبت الحقيقة يف هو فنان فكل

بيئته. أبناء إال لفنه الحقيقية
املجتمع تسود التي العامة البيئة أقصد وإنما دولة، أقصد ال البيئة أقول وحني

غربه. إىل رشقه من العربي
باللغة لسانه يلوي َمن ادنا نُقَّ بني نجد أن أدبنا بها ُمنَي التي الحقيقية الكارثة ولكن
أدبنا بني املقارنة دائًما عاقًدا نقدِّمه، ما تماًما رافًضا املرصية أعمالنا ينقد وهو األجنبية

الغربي. األدب وبني
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العربي األدبي الفن أرسار ق يتعمَّ أن يستطع لم الناقد هذا أن فيه شك ال الذي واألمر
الغربي. األدبي الفن وال

الرتاث ولكن غربي، ووطن أجنبي تراٍث إىل وينظر وطنه ويرفض تراثه يرفض فهو
وال منه، ليس ألنه املرة؛ هذه يف يرفضه الذي هو العربي والوطن عنا غريب األجنبي
الغربي الناقد حكم بها يقبل التي الثقة بنفس ولغته أدبه عىل حكمه يقبل أن يستطيع

ولغتها. بالده أدب عىل
يُلحق أن استطاع هو وال وعروبته، وبيئته بأصوله ك متمسِّ هو ال مسكني، الناقد هذا

أحضانه. بني ويرتمي إليه ينتمي أن يريد الذي باألدب نفسه
الغربي، األدب إىل — طريقها طول عىل — نظرت عندنا واملرسحية والرواية القصة إن
مرصية ومرسحية عربية مرصية قصة هناك أصبحت املمارسة طول مع ولكن منه وأفادت

الغالبية. هي املرصية املرسحية أن ولو عربية،
والشني الكبري تيمور كتب وحني زينب، رواية هيكل حسني محمد الدكتور كتب فحني
هناك يكن لم عمره!) هللا (أطال املرسحية الحكيم توفيق أستاذنا كتب وحني القصة،

الغربية. األصول إال األول الرعيل هذا إليها ينظر أصول
الحكيم وتوفيق حسني طه يد عىل ذلك بعد مسارها الرواية أخذَت حني ولكن
والسباعي هللا عبد الحليم عبد ومحمد محفوظ نجيب من التايل الجيل وجاء واملازني،
البدوي ومحمود جوهر يوسف بعده ومن تيمور محمود ومن والرشقاوي، القدوس وعبد
يف الشأن كان وإن تراث، العربية املرصية والقصة للرواية أصبح غراب، يوسف وأمني
مرسحيات أنتجوا الشاهق الحكيم بمرسح تأثروا فالذين مختلًفا، الشعري غري املرسح
باكثري. أحمد عيل إال له التايل الجيل من دربه حتى ساَر َمن نرى نكاد وال العامية، باللغة
من وغريهم جميًعا هؤالء قدَّمه الذي الضخم اإلنتاج من يقف املتفرنج الناقد إن
شبه أو رافًضا، الفرنجة أهل بلغة ملتٍو لسان يف مقارنًا متعاليًا موقًفا تالهم ن وممَّ جيلهم

رفضه. حيثيات يف عادًال يكون أن حتى دون رافض،
عرب، املرصيون فالُكتَّاب الناقد، هذا مثل القارئ يرفض أن غريبًا يكن لم ولهذا
فَمن البيئة، نفس هي والبيئة واحد، واملنبت واحدة، بينهم واللغة عرب، ملرصيني ويكتبون

بيئته. ترفضه أن وهو الطبيعي، الجزاء يقبل أن بد ال بيئته عىل يتعاىل
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٣٢٧٢٩ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ٢٠

أباظة ثروت مفكرة من

الخاصة مشاعره له بذاته، مستقالٍّ نمًطا الناس من فرد كلَّ جعل العظيم! الخالق سبحان
الخالق إال أرسارها يعرف ال نفسه، أعماق يف تتخلج التي وأفكاره الخاص وشكله
كأن العالم، يف اثنان فيها يتماثل ال التي الخاصة بصماته إنسان لكل جعل ثم سبحانه،

الفني. عمله من انتهى لفنان توقيٌع هي البصمة هذه
تتكوَّن والُخلقي الِخْلقي الرتكيب ومن املشاعر ومن األفكار من الشتات هذا من

البرشية. تتكون الشعوب هذه ومن الشعوب،
وعواطف وآالم وآمال ورغبات مشاعر لإلنسان أن حسبانها يف تدخل ال نظرية فكل
تُخَلق لم نظرية يشء، يرده ال القاتل والكره حدود، بال الجارف الحب بني تضطرب

آالم. وال آمال وال لها مشاعر بال الصماء اآللة عىل تصدق وقد لإلنسان،
النظر يستطيع أشخاصال بعض ولكن ولون، ِصنف كل عىل الناس أنماط قريتي يف

ن. وتمعُّ إنعام بغري يعربهم أن
القرية عمدة وكان القرية، يف نظاميٍّا خفريًا عرفتُه ما أوَل عرفتُه حسون: الحليم عبد
َمن آِخر وهو الشمس، صفار يف سالحه يتسلَّم َمن أول فهو اإلعجاب؛ أشد به معجبًا

الفجر. يصيل أن بعد يُسلِّمه
يحب الحليم فعبد ينام، ال يقظ وهو إال الحليم عبد عىل الليل من جزء يأتي وال
ويستمتع جميًعا، بأعماقها بأكملها، يعيشها أن دون لحظة منه يفلت أن يطيق وال الليل
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الظلمة قاتم أسود يحبه فهو له، صورة أي عىل بالليل يستمتع وهو الليل، يف ما بكل
اللون هذا إىل يحيله والقمر يحبه وهو سمائه، صدر عىل والنجوم يحبه وهو معتًما،
الرقراقة، الشاعرة والشفافية للهوى، والهوى للحب، الحب النفوس، يف يشيع الذي األزرق
الغاللة هذه يف نفسه الحليم عبد ويُلقي األعظم، الفنان يد نسَجتْها القمر بغاللة ويسعد
الصادق البدائي ه بِحسِّ أدرك وكأنما يدري، أن يريد وال سببًا لسعادته يدري ال سعيًدا،
يف بها فهو تومض، إرشاق لحظة هي إنما السعادة، يدمر السعادة أسباب يف التغلغل أن
عنه؟ ستويل ومتى ستمكث وكم اإلرشاقة، هذه جاءت أين من بعُد من يعنيه وال نشوة
يكون. ما ذلك بعد وليكن تلك، لحظته هي جميًعا فالدنيا إليها، نفسه يلقي هو وإنما

الحليم. عبد يقدسها مثلما الحرية يقدِّس شخًصا حياتي يف عرفت وما
عىل الحليم عبد زوجة فت تكشَّ حتى البنت جاءت إن وما بنتًا، وأنجَب ج وتزوَّ أحبَّ
إال يخرج وال يدها، من إال يفلت فال عليه، سيطرتها تفرض أن أرادت لقد حقيقتها،

منها. بأمر إال يصادق وال بإذنها،
الحاسم. قراره واتخذ

حقوق وللجسم الخفر، درك يف كلَّه الليل يسهر وهو يهمه، ال ولكن شتاء، الوقت
يأوي؟ أين فإىل بيته من خرج فإذا … تُؤدَّى أن بد ال

قراره. اتخذ قد كان يفكر، لم
بيته. الشجرة وأصبحت ونام، شجرًة حقٍل من والتمس بيته، إىل ذلك بعد يُعد لم

أن فحاولت تفلح، فلم املرأة تعرفها التي الوسائل بكل تسرتده أن الزوجة وحاولت
ففشلت. القرية تعرفها التي بالوسائل تسرتده

الطالق، ورقة لحظة أي يف أجعلها أن أستطيع الزواج، ورقة وبينِك بيني ما إن –
هذا. طلبِت إذا إال أطلقِك لن بنتنا، أجل من نفيس تلقاء من هذا أفعل أن أريد ال وأنا

تشاء. ما وافعل ُعد –
يل. تصلح ال تسيطر أن تحب التي املرأة إن –

تشاء. ما افعل قلت –
حرٍّا. أكون أن إال أريد ال أنا –

حرٍّا. فكن –
… عنِك بعيد وأنا إال حرٍّا أكون لن –

وبيتك؟ –
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بيتي. ليس فهو فيه دمِت ما –
أعيش؟ كيف وأنا –

تعيشني. كيف تعرفني أنِك بد فال تسيطرين كيف تعرفني دمِت ما شأنك، هذا –
وبنتك؟! –

موجوًدا. أنا أكون أن إال يشء ابنتي ينقص لن –
تحبك. كم تعرف أنت –

كيف تعرف وهي تشاء، عندما إيلَّ تأتي أن تستطيع الدرك يف الليل طول أنا –
دائًما. تجدني

أمل؟ هناك أليس –
حرٍّا. رصت وقد حرٍّا، أكون أن كله فأميل أنا أما –

شفاعة وال زوجته، حديُث معه يُْجِد ولم ذه، ونفَّ قراره، الحليم عبد اتخذ وهكذا
زوجها. عىل تستعينه العمدة إىل تلجأ أن إال سبيًال زوجته تَِجد ولم أصدقائه،

زوجتك. إىل ولدي يا ارجع –
العمدة؟ حرضة يا عميل يف هذا دخل وما –

آمرك. إنني –
بزوجتي يتصل ما أما بعميل، يتصل فيما شئت بما تأمرني أن تستطيع سعادتك –

أحد. يأمرني فال
أنا؟ وال حتى –

وزوجته. الزوج بني فيما العمدة حرضة يا أنت دخلك وما –
ُجننت؟ هل … ولد يا البلد عمدة أنا –

أن بالعمودية تستطيع هل ولكن العمودية، عليك هللا أبقى العمدة، حرضة يا –
حرضة يا حبيبة تجعلها أن تستطيع هل إيلَّ؟ كريهة كانت وإذا … زوجتي أَْقبل تجعلني
أرسارها يعرف ال والزوجة الزوج بني لة والصِّ … القلوب يملك الذي هو وحده هللا العمدة؟
فال أبًدا، آَخَرين اثنني بني تكون وال العالم، يف لها مثيل ال ِصلة إنها والزوجة، الزوج إال
… وأمها البنت بني وال وأمه، االبن بني الصلة هي وال وأبيه، االبن بني الصلة نفس هي
بأوامرك فيها تتدخل أن تتصور فكيف خاص نظام عىل سبحانه أنشأها عجيبة صلة

العمدة؟ حرضة يا
الفصاحة؟! هذه كل ما … هللا … هللا … هللا –

حق. عىل ولكني –
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مرفوت. فأنت إذن –
جائًعا. أحًدا يرتك ال … سبحانه –

ُحرم أنه حزين ولكنه سيعيش، أنه يعرف فهو … الحليم عبد يعني املرتب يكن لم
ألني سهرت لو بي فماذا خفري، ألني أسهر كنت لقد … طويًال حزنه يُدم ولم … الليل من
بيتي، إىل ألعود العمدة رَفتَني لقد بي؟ الناس شأن ما ولكن الناس، مني سيضحك حر،

اغتصابًا. أغتصبها لم أنا إذا الحرية ما ولكن
تعوي، والريح العاصف الشتاء يف أبًدا، البيت يف ينام ال الحليم وعبد اليوم ذلك ومنذ
الحىص من عديد وكأنه األرض فيدق ينهمر واملطر الذئاب، صوت مع صوتها فيختلط
الحليم عبد تجد نور، من وميض أو أنس فيها يبدو ال وحقولها القرية وطرقات الغليظة،
بقشِّ ُمبطَّن القطن أكياس من فارغ كيس الربد لذعة ليتقي لنفسه فعله ما كل العراء، يف
يعصف حني أيًضا يحبه فهو الليل، إىل وينظر داخله يف نفسه الحليم عبد يغمر األرز

ورياحه. ذئابه وتعوي مطره وينهمر
بها، الزواج يريد َمن لها ويأتي الحليم عبد ابنة وتكرب سنوات، لتصبح األيام وتمر

وحيدة. أمها ترتك ال حتى زوجها مع الحليم عبد بيت يف وتتزوج
الحليم. عبد زوجة وتموت أخرى أيام وتُمرُّ

أبيها. إىل البنت وتقصد
الحال. هذه عىل تظل أن تستطيع تُعد ولم كربت قد أبي –

الحال؟ هذه وما –
هادئة. ونومة نظيفة، وهدمة طيبة، لقمة إىل تحتاج –

… الهدمة وأما الطعام، يُغريني ال تعلمني كما فأنا اللقمة أما –
تغسل الذي أنت أبي يا ولكنك القرية، يف إنسان أنظف إنك أعرف، … أعرف –

ليلة. كلَّ جلبابك
نظيًفا. يكون أن بد ال حرٍّا يكون أن يريد َمن –

الهادئة. والنومة –
بيتًا. أجد ال ألني العراء يف أنا أنني ابنتي يا أتحسبني –

العراء؟ يف تنام أن أتحب –
الخدمة؟ تركت منذ أعيش كيف … يل قويل –

ضئيل. أجر مقابل البندر ويف األخرى البالد يف ألصدقائك الطلبات تؤدي –
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وسيجارتي. لقمتي يكفي –
العراء؟ يف بنومك هذا شأن وما –

يُخيَّل إنه فيه، وأقيم الليل أرى أن أريد إنما هؤالء، أصدقائي عند سقًفا أعدم هل –
ألصدقائي مخلص ابنتي يا أنا … سمائه تحت أنام رآني إذا إال ينام ال نفسه الليل أن يل

يل. األصدقاء أوىف أيًضا وهو إيلَّ، أصدقائي أحب هو الليل … تعرفني كما

أباظة ثروت
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(األدباحلديثوالرتاث)

٣٢٧٣٢ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ٢٣

األدباء واجب أن واعتقادي العربي، األدب إىل وافدة ألوان واملرسحية والقصة الرواية
العربي. األدب يف الوافدة األلوان هذه يثبتوا أن املحدثني

بتثبيت تنادي أن يكفي ال إنه له: رائع حديث يف محمود نجيب زكي الدكتور قال وقد
تُنِشئه. الذي أنت بأدبك ذلك عىل تعمل أن بد ال وإنما الوافدة، األلوان

الوسيلة يف يتبعه أن يشاء مَلن املثل رضب الشعرية مرسحياته شوقي نظم فحني
العربي. الشعر تراث من أصول عىل املرسحية تثبيت بها يمكن التي

به شوقي يُعنى ما أهم هو الشعر كان أن فبعد أباظة، عزيز عند الفكرة وتطورت
اهتمامه مع يتساوى يكاد اهتماًما املرسحي البناء يمنح أباظة عزيز وجدنا املرسحية، يف
الواحدة التفعيلة وعىل العربي اللفظ عىل فاعتمد الرشقاوي الرحمن عبد جاء ثم بالشعر،
املرسحية فأصبحت الصبور، عبد صالح ذلك يف وتبعه له، طواعية أكثر الشعر فأصبح
املرسحية من اطمئنانًا أكثر األقل عىل هي أو … العربي األدب يف األصول مطمئنة الشعرية
الذي الطريق يف يسري َمن تجد ولم الحكيم، توفيق أستاذنا أسسها وضع التي النثرية

مرسحياته. بعض يف باكثري أحمد عيل إال أنشأه
الحكيم؟ توفيق الرائد أستاذنا يُؤلِّفه كان مما هذا أين ولكن

وخطاه نهجه عىل يسري َمن يجد لم ولكنه العامية، التمثيلية يف يُقلِّده َمن وجد لقد
سواعدها. وتشتد رواسيها ق وتُعمِّ العربية اللغة يف تثبت تجعلها التي العربية التمثيلية يف
اختاروا طريقها رادوا الذين أغلب فإن مختلف، األمر فإن والرواية، القصة يف أما

العامية. باللغة عنده الحوار يكون أن آثَر بعضهم أن ولو الرسد، يف العربية اللغة
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ونغمتها اللغة بحالوة منهم كثريٌ يعتِن لم العربي الرسد اختاروا حني أيًضا وهم
أن أعنيه الذي ولكن املنفلوطي، بلغة رواياتهم يكتبوا أن طبًعا أعني ولسُت املوسيقية،

األدبي. وذوقه عرصنا مع يتواءم الذي الجمال اللغة بجمال اهتمامهم يكون
كلِّ وأثر وموسيقاها، وبحواسها، العربية باللغة الكاملة باملعرفة إال يأتي ال وهذا

والنفس. األذن يف ألفاظها من لفظة
العربية اللغة بإسقاط تنادي النقاد من طائفة نشأت باللغة االهتمام عدم ومن
وبني القارئ بني حائًال يقف األسلوب جمال أن مدَّعني األسلوبي، والجمال العربي واللفظ
يعمل ال مَلن مخيفة مناقشتها يجعل الهالمية النظريات هذه إىل واللجوء القصة، أعماق
محفوظ نجيب نجد فمثًال األمثلة، رضب هو للنقاش وسيلة أيرس لعل ولكن امليدان، يف
وينفذ يريد، ما عنه يفهم فالقارئ ذلك ومع دائًما، عربيٍّا الحوار عىل ويُبقي باللغة يهتم

الفنية. أعماله أعماق إىل يرس يف
العربية اللغة تحطيم يف جامحة رغبة عىل تزيد ال النقاد هؤالء عند إذن فالقضية

الغرض. ذي يعقوب لكلمة الجمع هذا صحَّ إذا اليعاقيب، نفس يف لغرض
باقية العربية اللغة فإن تطيق، ال ما لونها ويُحمِّ أنفسهم يرهقون فهم ذلك، ومن
مهما أساسيٍّا عنًرصا سيظل األدبي الفن يف الجمايل والعنرص األنوف، منهم رغمت وإن

املرجفون. به يرجف

أباظة ثروت
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٣٢٧٣٦ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ٢٧

العاَلم يعرفها لم جريمة بذلك أنشئوا العربية فلسطني أرض صهيون أبناء اغتصب حني
آنذاك الحمر الهنود كان كبري، فارق مع الحمر، الهنود أرض أمريكا أبناء اغتصب منذ
وسفاحيها الشعوب طريدي من الوافدون واستطاع الحياة، ركب عن ًرا متأخِّ شعبًا
يف يرشدوهم لم ذلك مع ولكنهم وعنوة، غصبًا أرضهم منهم يأخذوا أن ولصوصها
وامتهنوا كرامتهم فيه أسقطوا ُمفزًعا بقاءً كان وإن بالبقاء، لهم وسمحوا األرض أقطار

إنسانيتهم.
وبالسالح وبالخداع الكربى، الدول من بعون العربية األرض استلبوا فقد اليهود أما

الخلق. أو الرشف معاني من معنى كل عن بعيدة وسيلة وبكل
مأوى. بال شعب وتكوَّن الحياة عرض يف فلسطني أبناء وُرشد

كانوا اإلسالم، ظهور منذ للعرب أعداء وهم ذلك غري اليهود من ننتظر ملاذا ولكن
ودينه. النبي أتباع عىل حربًا ثم ودينه، النبي عىل عونًا األسود تاريخهم طوال

للدهشة. يدعو ال منطقي أمر العدو من والغدر
للعرب، عداءهم ينسوا لم فهم الصهاينة، أمر عن بمختِلف الكربى الدول أمر وليس
إىل يدعو الذي الوحيد املوقف لعلَّ الدهر، أبد تنقيض ال غصة منه نفوسهم يف زالت وما
دولٌة تقوم أن تقبل ذلك مع ولكنها أساسها، من الدين فكرة تلغي دولة تأييد هو الدهشة

اليهودي. الدين هو واألخري فيها األول العماُد
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دولة بقيام تعرتف التي الدول ثانية هي روسيا تكون أن عجيبًا كان فقد ولهذا
أمريكا. بعد إرسائيل

طبيعي. أمر العدو من فالغدر حال، أية وعىل
بالعربي. والعربي باللبناني، واللبناني بأخيه، األخ غدر هو العجيب األمر ولكن

ِمْن ينتقم َمن ودولتهم، وذويهم ألهلهم اإلفناء هذا تقبل أن نفوسهم استطاعت كيف
ِلَمْن؟ ينتقم وَمن َمْن؟

َس��ْه��م��ي أص��ابَ��ن��ي رم��ي��ُت ف��إذا أخ��ي أَُم��ي��َم ق��ت��ل��وا ُه��ُم��و َق��ْوم��ي

كيف ولكن الحديث، العرص يف دولتنَي أكرب تُحرِّكها ثقيلة أيٍد وهي َخفية، أيٍد هناك
ينتحر. أن شعبًا تحرِّضا أن الدولتان هاتان استطاعت

ذ ليُنفَّ السالح روسيا وتُقدِّم لبنان، لتمزيق أمريكا تُخطِّط أن ر يتصوَّ أن يستطيع َمن
يتبلور ثم تتفقان؟ العاَلم النقيضمن طرَيف عىل تقفان اللتان الدولتان أمريكا؟ تخطيط به
أداتهما ليكون السوري الشعب ويدفعان لبنان؟ وشعب لبنان عىل يتبلور ما أوَل اتفاقهما
ويستطيع الجوالن، من بدًال لبنان من جزءًا يأخذ أن أغرياه قد — شك ال — وهما مًعا،
حكمهم عليها يقوم التي بالخطب الحناجر ويطلقوا األفراح يقيموا أن سوريا زعماء بذلك

القديمة. أرضه ينىس الشعب لعل جديدة، أرًضا لسوريا وكسبوا انترصوا قد أنهم
تكون أن يمكن ال لبنان أرض أن الشعب يفكر أال يأملون وهم يرىض، الشعب ولعل
يف جيبه من املال من مبلًغا نقل إذا شيئًا يكسب ال واإلنسان عربيتان، فالدولتان لسوريا،
اغتصبها، عدو من عليها استولينا إذا كسبًا األرضتكون ولكن الشمال، يف جيبه إىل اليمني

العربية. الجيوش تْها اسرتدَّ التي السويس وكقناة اسرتجعناها، التي سيناء كأرض
من والجشع والطمع الكبريتنَي، الدولتنَي من الفادح الظلم به يحيط لبنان، عىل لهفي
لبنان! عىل لهفي … االنقالبات ومخبويل الزعامة ومجانني األطفال ولعب الشقيقة، الدولة

كالعتيق بيوت

الدراسة: معاهد يصف األيام» «مصائر الخالدة قصيدته يف قال حني شوقي هللا رحم

وال��م��ن��ص��ِب ال��والدِة وزه��و ال��ث��راء غ��روَر ف��ي��ه��م وت��ك��س��ُر
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تنتحر! دولة … لبنان

ت��ح��ج��ِب ول��م تُ��س��تَّ��ْر ل��م وإن ك��ال��ع��ت��ي��ِق ُم��ن��زَّه��ٌة ب��ي��وت
ي��ث��رِب م��ن ال��طُّ��ه��ر ف��ي وي��ق��رب م��ك��ة ث��رى ث��راه��ا يُ��دان��ي
ال��رب��ي ع��ن��د ك��ال��ن��ح��ل ي��م��وج��ون ح��ول��ه��ا رأي��ت��ه��م��و م��ا إذا
األغ��ل��ِب ج��ن��ده��ا وف��ي ه��ن��اك ح��ص��ن��ه��ا ف��ي ل��ح��ض��ارة رأي��ت

يزهو فال سواسية، الدراسية املعاهد رحاب يف الجميع يكون أن إذن فاملفروض
ذويها. بغنى األخرى عىل طالبة تدل وال أبيه، بثراء طالب عىل طالب

والفتيات الفتيان ليذهب الشواربي شارع يهدمه مساواة من املعاهد تقيمه ما ولكن
وآباءهن آباءهم والبنات األبناء ويكلف وأفخرها، أغالها املالبس من وارتدين ارتَدْوا وقد
عند باملهانة يشعر أن تحب أو يحب ال خاصة فتاة وكل شاب فكل أمرهم، من عنتًا

واألخريات. باآلَخرين املقارنة
يوفروا أن فبحسبهم املنافسة هذه يدخلوا أن يستطيعون ال اآلباء أغلب بل اآلباء، ومن
والكتب واملواصالت واملسكن املأكل لهم يوفروا أن وبحسبهم يسرت، ما وبناتهم ألبنائهم
ماء وإراقة واالقرتاض بالجهد إال تتوفر أن األشياء لهذه وهيهات الخصوصية، والدروس

اضطراًرا. اآلباء له يضطر مما ذلك وغري الوجه
امللبس من مطالبهم يواجهوا أن يستطيعوا لن اآلباء أن والبنات األبناء يجد وحني

األمر. والفتيات الفتيان يتوىل والزميالت الزمالء به ويطاولن يطاولون الذي الفاخر
مصري عىل شفقة كلنا ونصبح القلب لها ينكرس التي القصص من الكثري ونسمع
يرتدى ما تمثل ال ضامرة هزيلة لفظة إال ينحرف كلمة وما ينحرف، الذي الجديد الجيل

ذكرها. عن أعف أخرى أعمال من والفتيات رسقات من الشباب فيه
مختلف تناسب نماذج عدة منه ولنجعل الجامعة، يف الزي دنا وحَّ لو علينا ماذا
اآلباء له يُضطَّر الذي املخجل اإلرساف من نحدُّ بهذا لعلنا واألحجام، واألطوال األشكال
أنها تشعر الجامعة يف فتاة يجعل هذا الزي توحيد ولعل واألبناء، البنات غرور به لرُيضوا
خشبة وجهها من تجعل فال تنكرية، حفلة أو راقصة حفلة إىل وليس معهد، إىل ذاهبة
اآلباء يكلف مما شعرها تصفيف يف تبالغ وال زاعقة، عمياء األلوان عليها تنسبك رسام

ومشقة. وجهد إعنات من الحياة عليهم تلقيه بما عنه غنى يف هم آَخر عنتًا
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خاص قطاع يف عامل

لنظارتي، أحتاجها علبة وانتقيت باإلسكندرية، شهري مرصي نظارات محل إىل دخلت
الباقي انتظار ويف جيبي، يف العلبة ووضعت الباقي، ليعطيني جنيهات خمسة وأعطيته
إذن فقلت: الغد، يف لديه سيكون إنه فقال العلب، من آَخر نوٍع عن الشاب البائع سألت

الغد. إىل أنتظر
أمرك. –

وانرصفت. الخمسة الجنيهات وأعطاني
يف يدي وضعُت املحضة وبالصدفة املحل، من قريب مقهى يف قهوة أرشب وجلست

العلبة. أجد بي فإذا جيبي،
املحل باب وفتحت إليه مرسًعا فقمُت يطلبها، أن نيس البائع الشاب أن طبًعا وأدركت

البائع. الشاب وجه عىل عريضة ابتسامة لتستقبلني
نفسك؟ أتعبت وفيم –

معي. العلبة أن تعرف فأنت إذن –
طبًعا. –

تطلبها؟ لم وملاذا –
بهذا؟ أذكرك أن يل أترىض –

أدفع أن دون جيبي يف العلبة وضعت أنني يذكرني وال يسكت أن الشاب فضل لقد
بالحرج. أشعر ال حتى ثمنها

أن غريبًا ليس كثريون، زبائن وله شهري، وصاحبه املحالت، أنجح من املحل هذا
األدب. وهذا الكياسة بهذه بائعه يختار ألنه ينجح

هذه أكتب اآلن كنت أتراني العام، للقطاع محل مع حصل هذا كان لو جديٍّا، أفكر
بتهمة العامة للنيابة وتسليمي عيلَّ القبض عن أخرى مفكرة سأكتب كنت أم املفكرة؟

نظارة؟ علبة اختالس
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األدبوالسياسة

٣٢٧٣٩ العدد – األهرام
١٩٧٦ يوليو ٣٠

هل ولكن … للفن الفن نظرية هناك كانت … السياسة عن ينأى أن األدب يستطيع هل
…؟ كيف …؟ السياسة عن يبتعدوا أن استطاعوا نفسها النظرية هذه ظل يف كتبوا الذين
يعايش التي الفرتة يف شعبه ونبض جيله، روح هو وفنُّه … عرصه نتاج األديب إن
الشعوب، هذه مصالح وتشكِّل الشعوب، حياة تشكِّل التي هي والسياسة الشعب، هذا فيها

… مًعا واحد وقت يف بالشعب ومتأثرة مؤثرة فهي
الرأي أرفض فأنا ولذلك الشعب، هذا كلمة هو زمان، كل ويف عرص كل يف واألديب

املعارضة. هو الكاتب وأن الثورة، هو الفنان وإن الرفض، هو األديب بأن القائل
الشعب. هم جميًعا والكاتب والفنان األديب إنما

الوحيد الرشط … مساندة أو معارضة تدعيًما، أو ثورة تأييًدا، أو رفًضا عنه يعربون
حني ويؤيد الشعب، مصلحة يف الرفض يرى ألنه يرفض أن األدب يف يتوفر أن يجب الذي

لقومه. خريًا التأييد يرى
اصطناع أو األسطوري؟ الدرامي البطل دور األديب ليمثل الرفض اصطناع أما
فيه كالهما وموقفان أخيه، من رش كالهما فأمران ورجالها، السلطة أهل لينافق التأييد

جميًعا. اإلنسان وأمانة القلم ألمانة خيانة
يقابله حق وكلُّ … حقه وذلك واإلجالل، والتوقري االحرتام قومه من ينال األديب إن
له يقدمون الذين لهؤالء يوجهها التي كلمته يف أمينًا يكون أن األوحد وواجبه واجب،

واإلجالل. والتوقري االحرتام
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قبًحا وأكثر العدو من ا رشٍّ أمره وأصبح نفسه، وخان قومه خان أمانته، خان فإذا
الجاسوس. من

… العصور مرِّ عىل بها ارتبط وقد … بالسياسة األدب يرتبط أن امُلحتَّم فمن وهكذا،
دون بالحياة مروا أدباء عاشوها التي السياسية الحياة يف رأي لهم يكن لم الذين واألدباء

بهم. تحس أن دون الحياة بهم ومرَّْت فيها، يؤثروا أن
يكون فيه الناس واضطرب املجتمع، كله عمله وجعل اإلنسان، إىل األديب نظر فإذا
اإلنسان هذا هو موضوعها نفسها السياسة فإن … االرتباط أشد بالسياسة مرتبًطا بذلك
التفصييل النقد مجرد من واتساًعا شموًال أكثر تكون هنا األديب ونظرة … املجتمع وهذا

املفردة. السياسية لألعمال
يهدف ال ومضطربهم، الناس حياة عن البعد كلَّ بعيد األدب من نوًعا هناك ولكن
الفني فالجمال … يعيش ما قليًال ولكن يعيش، قد األدب هذا … الفني الجمال غري إىل
… وآماله وآالمه بعواطفه اإلنسان ويبقى جيل، إىل جيل ومن عرص إىل عرص من يختلف
كلمته وهو نظريته وهو مرقاه هو واألدب … واألمثل األعىل نحو وسعيه املجتمع ويبقى

واملجتمع. اإلنسان دائًما هو وهو …

أباظة ثروت
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للقدر كافية فرصة

٣٢٧٤٣ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ٣

أن يعلم كان فقد إليه، يصبو ما كل هو الهندسة بكالوريوس يف النجاح مجرد يكن لم
فمعنى األول هو يكن لم فإن فقط، األول عىل مقصورة العام ذلك يف إنجلرتا إىل البعثة
عنيف واجف وبقلب كلها، آماله تنهار أن ذلك ومعنى البعثة، هذه إىل يذهب لن أنه ذلك

وظهرت. النتيجة انتظَر الوجيب
دفعته. ثاني كان وإنما األول، يكن لم

فما السقوط، مع إليه بالنسبة الرائع النجاح هذا تساوى لقد نجح، أنه يحس لم
قمتها. عىل دائًما يكون أن الحياة من يريد هو إنما مهندس، مجرد يكون أن يبغي كان
عمالق ضخم شامخ واسم الهندسة، يف دكتوراه شكل عىل عنده القمة تمثََّلت وقد

العمالقة. الشامخة األبنية إىل يبني فال يبني أن يمكنه
وفرة ذويه أو أبيه لدى وليس مقطوع، البعثة إىل والسبيل اليوم؟ بهذا له أين من
ناظريه أمام وتصدَّع عنده الحياة وانهارت لألول، الحكومة تتيحه ما له تتيح املال من

املستقبل. بنيان
عذبة ابتسامة النتيجة قبل له وكانت الطلعة، بهي السمت، حسن جميًال، شابٍّا كان
جمال أنفه رغم عىل له بقي االبتسامة هذه منه ذَوت فحني به، يعجب أن يراه من تأمر

الطلعة. وبهاء السمت وحسن الشباب
الوسائل؟ كل جربََّت هل ألبيه: صديق بها وشوَشه همسة أذنه إىل وتواثبت

بعثة. ال أو األول، أكون أن بد ال وسائل؟ هناك وهل –



أباظة ثروت خواطر

كثرية. أبواب هدف لكل بني يا –
البعثة. إال –

البعثة. هذه األهداف هذه مقدمة ويف –
لظروف نظًرا فقط األول من تكون أن الوزارة قررت بعثة كيف؟! … عمي يا كيف –

األخرى؟ األبواب تأتي أين من األول، لست وأنا العاملية، الحرب
البعثات؟ عىل املرشف َمن … يل قل –

بك. فالن –
بك؟ فالن أنه متأكد أنت هل –

نعم. –
صديقي. إنه –

يفعل؟ أن يستطيع وماذا –
يل. قل –

لك. أقول –
تتخرج؟ ألم –

أقوله؟ أن تريدني ما أهذا –
الزواج؟ يف ترغب أال –

زواج. يل وتقول بعثة لك أقول … عمي يا زواج أي … الحرب من أسود نهار يا –
البعثة. هو الزواج –

ماذا؟ –
سمعت. ما –

أين؟ إىل بعثة –
طبًعا. لندن إىل –

أتزوج. –
اآلداب. كلية يف ومتخرجة األدب يف غاية … بنت عنده بك فالن –

أراها. … يهم ال حقوق آداب –
ملاذا؟ –

سأتزوجها؟ أنني كالمك معنى أليس –
طبًعا. –

عروسه؟ اإلنسان يرى أال –
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قبيحة، أم جميلة كانت إن ليعرف عروسه اإلنسان يرى أن الطبيعي من عادة –
توافقه. ال أو توافقه

أراها. أن بد ال أنني إذن تعرف أنت –
باملرة. أخرى مسألة أجل من تتزوج أنك أيًضا وأعرف نعم –

بمعنى. –
مطلًقا. تراها أن لزوم ال يعني –

عمياني؟! –
تتزوج أنت إرادتك، بمحض تختارها زوجة تتزوج ال أنت … السكني عىل بالعكس، –
بنت تكون أن أمرها من يهمك ما كل ونتيجة، مقدمات البعثة، إىل لتذهب بك فالن بنت
فعًال. رأيتها أنك أساس عىل وسأكلمه بنته، أنها لك أضمن وأنا آَخر، يشء وال بك فالن

هللا. عىل توكل –
متأكد؟ أنت –

بسيط. احتياط من بد ال لكن تماًما، –
ماذا؟ مثل –

والنتيجة. املقدمات بك فالن تُعرِّف أن مثل –
رضوريٍّا؟ ذلك ترى –

نعميها. نكحلها أن من فبدًال البعثة، إىل أذهب ولم تزوجُت وإال بد ال –
الرصاحة. هذه بكل املسألة يعرف أن املحتم من ليس –

حال. كل عىل يعرف أن بد ال إنما … للباقتك مرتوك هذا –
… الزواج وتم

غري الفتاة كانت عنيفة. بسخرية يتدخل أن دون كهذه مسألة القدر يرتك هل ولكن
ولقد عرفها، قارئ كلَّ أن شك فال أذكرها، أن مني تحتاج تكن لم حقيقة وهذه — جميلة
فإنها غريب، يشء أيًضا ذلك يف وليس حقيقتها، من قبًحا أشد البعثة عاشق الفتى رآها
البعثة يف حبٍّا قِبَلها ذلك مع ولكنه أيًضا، املغرب ويف العرص ويف بل ونهاره ليله ستالزمه
يف سرتافقه أنها أساس عىل الخطبة تمت وقد عينَيه، أمام انهار الذي للمستقبل وإحياءً
قبل به فتدخل القدر َل تفضَّ الذي العجيب األمر ولكن لندن، يف أيًضا هي وتدرس البعثة

العظيم. املهندس حياة يف األثر أعظم له كان الزواج يتم أن
مربوك بك: فالن فإذا قالئل، بأيام الزواج قبيل لخطيبته زيارة يف يوًما كان

باشمهندس. يا
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خري. … عمي يا فيك يبارك هللا –
لندن. إىل الذهاب من تتمكن حتى اثنني من البعثة ألجعل عنيًفا سعيًا سأسعى كنت

املسعى؟ نجح وهل –
إليه. حاجة يف أعد لم –
حدث؟ ماذا … ملاذا –

مجهودك بفضل للبعثة الوحيد املرشح أنت فأصبحَت الذهاب عدم عن األول اعتذر –
غريي. من أو مني سعي أي دون وحَده

كان لو عليه ماذا … أخاذ متالطم دوار أصابه وقد اليوم ذلك يف املهندس خرج
فالن ذنب وما الفتاة، ذنب وما جميًعا، البعثة تُلغى اآلن، الخطبة فسخ لو وماذا … انتظر

بك؟
منذ تعلَّم املهندس الدكتور ولكن الجامعة، يف تخرجوا وأبناؤهما زوجان، اآلن إنهما

قرار. أي يتخذ أن قبل للقدر كافية فرصًة يرتك أن اليوم ذلك

الحربية وزير السيد إىل كلمة

بكلمة الجميس أول الفريق الحربية ووزير الوزراء رئيس نائب السيد إىل توجهت قد كنت
أن بعد للخدمة يُندب الذي للشباب العدل بعني ينظر أن فيها أرجوه يوليه، ٦ مفكرة يف
خطاب يبعثه الرجاء هذا وكان الخدمة، من معفيٌّ أنه عىل حياته وكوَّن الثالثني قارب
جريدة عىل تنهال والخطابات اليوم ذلك ومنذ اسمها، تُقل لم ثالثة أبناء ذات سيدة من
ال األمر هذا مثل أن ثقة عىل وإني اإلنسان، الوزير تذكرة أعيد أن مني تطلب األهرام
سبيل يف جهًدا يألو لن اإلنسان الوزير أن أيًضا ثقة وعىل فيه، الكالم إعادة إىل يحتاج
أشد تعاني وأنها كثرية، أنها الخطابات كثرة من تبينت التي األرس لهذه العدالة تحقيق

التجنيد. فرتة عنها عائلها إبعاد من املعاناة
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القلم ضمري

٣٢٧٤٦ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ٦

منشورات ينتجه ما يصبح الحرية منافذ األديب عىل تُقفل ويوم … الحرية هو األدب
الفرمان. أو املنشور يصدر أن األديب عمل من وليس وفرمانات،

يسقط وآماله ورغباته وعواطفه األديب فكر حول الحديدية القضبان تُوَضع ويوم
يشء. منه يبقى وال األدب

وسخطه وتشوُّقه وابتكاره وحلمه، وقلمه وأمله، وأمله شعبه، انطالقة هو األديب
أن وهيهات … وغده وأمسه ويومه، وعقله وعاطفته، ولسانه وقلبه، ورضاه وغضبه

واألفكار. املشاعر من الضخام األمواج هذه تجابه أن األرض يف قوة تستطيع
يُسكتوا أن التاريخ َعْرب الجبابرة حاول وقد … يتكلم األديب ولكن القلم يسكت قد

قال: ولكنه األديب
الشباك يف وسقطت يصطنعوه، أن فحاولوا األديب، خطر األمر آِخر الجبابرة وعرف

أخرى. نفوس بكرامتها واستعزت األدباء، من صغرية نفوس
اإلجالل. األبية النفوس ونالت املال، الساقطة النفوس ونالت

أن صغرية أقالم حاولت وقد اإلجالل، وبقي املال ذهب حتى زمن، خفقة إال هي وما
السلطان زال حتى زمن خفقة إال هي وما … يركبه للسلطان عمقها وتُقدِّم العمق تدَّعي
ينظر هو وراح احتقار، يف الصغري القلم صاحب ترمق نظرتهم وبقيت الناس، رأي وبقي

تذلُّل. يف إليها
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مسئوليتهم وأن محاسبون، أنهم الصغرية األقالم أصحاب يعرف يكن ألم تُرى
زائلني؟ أفراد أمام ال ضمائرهم هي إنما الحقيقية

ولم الظهور أقواس بالذل وتروا وملاذا … الباقي؟ وأغفلوا الزائل إىل تسارعوا فلماذا
الرشف؟ أقواس بالحق يوتروا

… خطاه؟ العفة عىل تستقيم الذي فَمن زلوا وإن … يعرف؟ فَمن هم جهلوا إن
أَْوالهم قد — الناس وهو — القارئ دام ما بنفسه، ثقة ويمتلئ يعتز الذي فَمن ذلوا وإن

…؟ ثقته
الناس وعند الضمري عند أبغض األديب وزلة الجاهل، جهل من أفدح الكاتب جهل إن
يوٍم يف أَْواله َمن لكلِّ الناس عند هوان األديب وذلُّ … األدباء غري من املتسلِّق زلة من

إجالل. بعض
السذاجة؟ منهم ويهتبلون الغفلة بالناس يظنون أم هذا، الكاتب يعي هل تُرى
أديب يف فجيعته َقْدر يشء يف القارئ يفجع وال وفهًما، وفراسة عينًا للقراء فإن وهموا،

به. ووثق وأَجلَّه يوًما احرتَمه
الكاتب. ورشف القلم ضمري يتقي أن يريد يكن لم إذا قارئه الكاتب فليتِق

أباظة ثروت
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٣٢٧٥٠ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ١٠

خطواتها بالبرشية ومشت التاريخ، إىل حضارتها وأشعت عام، آالف سبعة األجيال ركبت
العرص آثار دها تُجمِّ أن توشك الحجري، العرص بقايا يف تتعثر البرشية كانت األوىل،
النور، مشارف إىل بالعالم ونَفذت الجهل، سدود البرشية بهذه مرص ت وشقَّ الجليدي،
واملوسيقى والتوحيد والفلسفة والطب الفلك منها فعرف العلم، أبواب إىل بيده وأخذت
ثم الحضارة، أقدام تخلجت نيلنا حول … والبانون املنشئون نحن هذا لكل واألدب،

يقول: أن شوقي لشاعرنا وأتاحت أجمع، العالم إىل انترشت ثم اشتدت

وادي��ن��ا م��ث��ل ع��رًش��ا ال��ض��خ��م م��ل��ك��ه��ا ف��ي ص��ع��دت وال م��ي��زانً��ا ال��ش��م��س ت��ن��زِل ل��م
ف��راع��ي��ن��ا دنَّ��اه��ا ال��ق��ي��اص��ِر ق��ب��ل ج��ب��ٍل وم��ن س��ه��ل م��ن األرض وه��ذه
ب��ان��ي��ن��ا آث��اِر ع��ل��ى إال األرض ف��ي ح��ج��ٍر ع��ل��ى ب��اٍن ح��ج��ًرا ي��ض��ع ول��م
ف��ان��ي��ن��ا ب��ن��ي��ان ال ال��ده��ر ي��د ب��ه ن��ه��َض��ْت ح��ائ��ط أه��رام ك��أن

املرصي بقي … العالم قمم أخرى حضارات تسنمت وحني زلزاًال، التاريخ زلزل فحني
فيُخِرج واإلفالس والجور الظلم به يمرُّ كالطود ثابتًا الزمن أغوار يف الضاربة العروق ابن
عنفوانه عن الظلم وينزل ويبقى أجداده، أرض يف بأقدامه ويرضب ضحكة، يف آهته

مرص. وتبقى … أزمان وتأتي أزمان وتنقيض الجور وينكرس
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والفقر الغالء ومن … املواصالت ومن التليفون ومن … واملاء النور من نشكو واليوم
التاريخ بهذا إننا … هراء … الحارض إىل انظروا وإنما التاريخ تذكروا ال ويقولون …

الحارض. هذا نعيش
شبكات أن ولو اإلطالق، عىل عملت ما آَخر بلد يف هذه املاء ومواسري النور آالت أن لو
أحجار، كأنها جميًعا التليفونات لصمتت أخرى دولة يف هذه املواصالت ووسائل التليفون
إليه، تُحمل أو إليه تصل بحر أقرب إىل النقل وسائل من وزميالتها السيارات بهذه وأللقي
واشرتيت إيطاليا يف كنت لقد الناس، النتحر آَخر بلد يف الفقر هذا مع الغالء هذا أن ولو
بعرشة هنا مثلها تشرتي التي الشوكوالتة وقطعة قرًشا، وسبعني بخمسة الجاتوه قطعة
من يُمكِّنهم ما الدخل من يصيبون هناك ولكنهم أيًضا، قرًشا وسبعني بخمسة قروش
لهم وتُقدِّم طاحنة، أزمة يف فهم ذلك ومع الباهظة، األثمان بهذه األشياء هذه مثل رشاء

الدوالرات. من باليني أمريكا
أن يندر عباقرة، واملواصالت التليفونات وعىل واملاء النور عىل عندنا القائمني إن
نسمع الجهد بعد زلنا وما نوًرا، فييضء زرٍّا نغمز زلنا فما … العالم يف مثيل لهم يكون
يف نرى أن لنا بها يمكنون التي اآلالت هذه ولكن … اآلَخر الطرف عىل التليفون يف صوتًا
من جزءًا وأصبحت الزمان عليها عفا آالت هي إنما التليفون، يف اآلخرين ونخاطب الليل
متاحف من متحف يف يضعها أن فعليه وفاء، ذا يكون أن وشاء مكرم أكرمها إن التاريخ،

املايض. القرن
كلَّ يستحقون والكهرباء والنور املاء عىل مرص يف يرشفون الذين العباقرة هؤالء إن
ويف دمائنا يف غارقة قدَّمناها أموالنا، العرب أجل من حربنا انتهبت لقد وتكريم، إجالل
أعمارهم بواكري يف األطفال يتْم ويف شبابهن، نرضة يف الزوجات ل ترمُّ ويف شبابنا، آمال
وكهرباء ماء من الرضورية الحياة وسائل لنا تستقيم ال بالدنا، يف هناءنا معها وقدَّمنا …
أبناء وغرق مضاعفة، أضعاًفا البرتول سعر ارتفع قدمنا الذي وبهذا ومواصالت، وتليفون
أن تشتهي كانت وما البرشية، به تسمع لم نعيم يف اليوم البرتول وأبناء املاس، يف الرمال
فال النور وليظلم تتكلم، فال التليفونات ولتصمت باقية، فمرص هذا كل ومع … تسمع
… البيوت ماء ولينقطع وطريقهم، عقولهم أجمعني للعرب نيضء ونحن بهم وما ييضء،

ونبقى. … نيلنا وبماء قلوبنا وبنور تليفون بال نعيش أن نستطيع إننا
حتى زالت ما والتي العربية البالد جميع إىل النور أشعت التي الحديثة مرص إن
وستثبت ستبقى، العربي العالم أنحاء كل يف العرب أبناء تُعلِّم محنتها يف وهي اليوم
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يشعر، لم أو نحونا بواجبه العربي العالم شعر عندنا وسواء التاريخ، أركان يف ركائزها
ستبقى. الخلود مع ستبقى

الربيد مع خطابان

فقد بالذنب، والشعور واألسف األىس أورثني فقد أحدهما أما الربيد: إيلَّ حملهما خطابان
قوم بلغتهم، معرفتهم وعدم الشباب جهل عن بقسوة نكتب الذين نحن أننا أحسسُت
عقبًة وتقف الشباب، تعجز التي لألسباب تَقصٍّ دون االتهام ونتعجل األحكام نبترس

وموارده! ومصادره أدبهم مناهل إىل بلوغهم دون
عىل يدل املأخذ، قريب سِلس، بأسلوب الخطاب ويمتاز إسنا، يف طالٍب من الخطاب
يُستهان ال نصيب الحال بطبيعة الخطاب ويف بنفسه، ما يكتب أن يستطيع صاحبه أن
األخطاء، عن االعتذار يحمل الخطاب ولكن أيًضا، واإلمالئية بل النحوية، األخطاء من به

دفًعا. له تطيق وال حيلة أمامه تملك ال قاطع اعتذار وهو
كتاب، عىل يحصل أن بها يستطيع التي الوسائل عن تماًما ُمبعد إنه يقول إنه
يف وال املدرسة يف ال هناك، مكتبات وال يشرتيها، أن يستطيع وال الثمن مرتفعة فالكتب
وجده واحًدا كتابًا إال حياته يف يقرأ لم إنه يقول أن قبل كثريًا الطالب د ويرتدَّ جميًعا، البلد
ِخَضم يف الكتاب وتاه آلَخر أعاره قد زميله وجَد قراءته يُعيد أن أراد وحني له، صديق عند

هناك. الشباب تغمر التي الثقافة إىل الحاجة
الكرة عن مسئولون أنهم عندنا الشباب عىل للمرشفني قال جاهل شيطان أي
املدارس لنظَّار قال جاهل شيطان وأي والثقافة؟ الكتاب عن مسئولني وليسوا واأللعاب،
التي الكتب من تشرتي ال الدولة إن فقط، املناهج الطلبة تعليم هو املدارس عمل أن
ال فلماذا … العامة للمكتبة نسخ خمس يقدم أن النارش عىل يفرض وإنما … شيئًا تصدر
أن يجوز وكيف تصدر؟ التي الهامة الكتب من نسختني تشرتي أن املدارس عىل يفرض

رشائها؟ عىل القدرة وعدم الكتب إىل الحاجة من الليل هذا يف يرضب الشباب نرتك
الصفحة عىل كمرشف إيلَّ أرسله وقد الطب، يف طالب من فهو اآلَخر الخطاب أما
رائعة لقصيدة به يقدم رفيع بنثر فوجئت فلقد … األول للخطاب نقيض الخطاب األدبية،
لعل … شمس عني بطب … الوزير يارس اسمه الخطاب وصاحب … األصيل الشعر من
قد بالقاهرة وجوده لعل أو الكتب، يشرتي أن عىل قادر يارس الدكتور أو يارس األستاذ
عىل إرصاره — األقرب هو وهذا — لعل أو الثقافة، من يشتهي ما عىل الحصول له يرسَّ
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أن أِعُده وإني عليه، أهنئه الذي الَقْدر هذا الثقافة من يبلغ جعله الذي هو ف يتثقَّ أن
مني حرص عن إال ذلك فما اآلن، وإليه إليها أشري أن حرصت كنت وإن القصيدة، أنرش

التقدير. من يستحق ال ما لقي قد كتابه أن يظن أال

الحكيم توفيق األستاذ إىل ثالث وخطاب

إبراهيم الجليل واألستاذ الحكيم، توفيق بأستاذنا أجتمع حيث برتو، إىل الصباح يف بكرت
نجيب وأستاذنا العشماوي، سعيد النيابة ورئيس الرشقاوي، الرحمن عبد واألستاذ فرج،

… باإلسكندرية يكون حني محفوظ
الخري صباح أقول أن وقبل وحده، الحكيم توفيق أستاذنا وجدت اليوم ولكنني

عادته). عىل بشفتيه (ومصمص شك وال الجنون أصابها الناس بقوله: هو بادَرني
حصل؟ ماذا … خريًا جازًعا: قلت

… سيدي يا خذ –
وقرأت: خطابًا وأعطاني

أمل ولنا سيادتكم، إىل الرسالة هذه أرسل بالرشقية الخريية … جمعية «باسم
مايل بتربُّع واملساهمة الجمعية إىل املساعدة يد بمد التكرُّم يف سيادتكم يف كبري

«… سيادتكم من

جنونًا أقل هذا بعد سيأتي ما فكل … الرسالة أكمل أن طبًعا حاجة يف أعد ولم
الحكيم. توفيق من مايل تربُّع طلب من أكثر جنون وأي … الجنون هذا من شك بال

أهل نحن به نُرَمى ما ذهني إىل هذا أعاد فقد الرشقية، من املرسل ألن وخجلت
الحكيم. توفيق من مايل تربُّع طلب من أبعد سذاجة وأيُّ … سذاجة من الرشقية

الجرم لهذا يصلح اعتذار أيُّ ولكن إقليمي، ابن عن واعتذرُت إليه الخطاب رددُت
الجلسة طوال وبقيت وزائرين أصالء من الندوة أعضاء كل الخطاب رأى لقد الفادح،
من ماليٍّا تربًُّعا يطلب طيبٌّ رشقاويٌّ إليها ألقاني التي واألىس واألسف بالحرج شاعًرا

… الوكيل ونعم هللا وحسبي الحكيم، توفيق
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٣٢٧٥٣ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ١٣

لرفضهم يضعوا أن دون بالرفض مانعة جامعة أحكاًما يصدروا أن النقاد بعض جرى
أحيان يف فإنهم قضاة، ليسوا األدب هواة كان وملا سائًغا، أو مقبوًال تجعله حيثيات هذا
النظر. فيها ينُِعمون أو بمنطق يناقشونها ال ُمسلَّمة قضية األحكام هذه يقبلون كثرية

املناسبات، شعر لرفض املتأدبني لدى بعيًدا صًدى وجدت املتعجلة، األحكام هذه من
العرب. شعر من العظمى الغالبية تسقط أن الرفض هذا ومعنى

وهجاء. مديح من املناسبات شعر عىل جميًعا األدبي مجده أقام املتنبي
أذكى إىل والذكاء التحرضُّ يف ننسبه أن نستطيع شعًرا تجد هذه املديح أبيات ويف

ا. ً تحرضُّ وأكثرها العصور

م��ع��ان��ي ب��ال ك��ال��ك��الم ه��راء ك��ان��وا ال��ن��اس ف��ي ك��ون��ك��م ول��و

الناس يُشبِّه أن له تأتَّى وكيف هراء، يصبحون الناس إن يقول أن استطاَع كيف
األسد. مسميات آِخر إىل والحيدر والرئبال باألسد فيه التشبيه كان وقٍت ويف مجرَّد بمعنى

حصانه: وبني بينه الخالد الحديث هذا ويُجري بوان شعب يمدح وحني

ال��ط��ع��اِن إل��ى ي��س��ار ه��ذا أع��ن ح��ص��ان��ي ب��وان ب��ش��ع��ب ي��ق��ول
ال��ج��ن��اِن م��ف��ارق��ة وع��لَّ��م��ك��م ال��م��ع��اص��ي س��نَّ آدم أب��وك��م
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املعايص إىل وينسبها الحرب يذم أن ونيف عام ألف منذ املتنبي استطاع كيف
اإلنسانية جدُّ إلينا أهداه الذي البرشية يف األول الخطأ وبني بينها ويِصل الجنان، ومفارقة
ما وباَرش فاختار آلدم، الحرية هللا أعطى البدء فمنذ ورشور، متاعب من إلينا أهداه فيما
اآلن، حتى البشعة تعاليمه عىل زلنا وما الجنان، مفارقة وعلَّمنا املعايص سنَّ لقد اختار،
اليوم أصبح للجنة مفارقًة كان أن فبعد فيها، األمر ر تطوَّ لقد لبنان، إىل نظرة وحسبك

املتنبي. هللا ورحم للجنة، تدمريًا
إليه: فيكتب التايل اليوم يف يموت فرًسا فيهديه املتوكل البحرتي يمدح وحني

ن��ادرة ال��ع��ج��ائ��ِب ف��ي ه��ي أع��ج��وب��ًة أه��دي��تَ��ن��ي
ال��ط��ائ��رة ال��ري��اح َوْش��ك ه��ب��وب��ه ك��أن ف��رٌس
ل��آلِخ��رة ه��ن��ا م��ن ف��ة ال��م��س��ا ق��ط��َع ل��ي��ل��ٍة ف��ي

املناسبات. شعر دون الرائعة اللفتة هذه مثل عىل نحصل أن نستطيع كنا أين من
حاوَل التي التهمة هذه أنفي أن به أحببُت الذاكرة، تَِعيه مما األبيات من نثار هذا
اإلجالل، أو التقدير يستحق ال تاِفه شعر أنه من املناسبات شعر بها يرموا أن النقاد
يف قيلت التي الرائعة األبيات آالف منه لنقلُت العربي الشعر إىل أرجع أن حاولُت ولو

املناسبات.
ذاته يف الشعر إىل وينظر املسبقة األحكام نفسه عن يطرح أن الناقد عىل أن ورأيي
األحكام كل من يتحرَّر أن الناقد يف رشط فأول قوله، إىل دَعْت التي األسباب يف البحث دون

العادلة. بموازينه الكالم يزن حتى املسبقة

أباظة ثروت
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٣٢٧٥٧ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ١٧

لواء ترفع مرص إن السادات الرئيس فيه قال الذي التاريخي الخطاب يف اتضح لقد
معنى — أمته تراث واقع من — يفهم الرئيس إن … التجريد» ال التمليك «اشرتاكية
والفقر الفاحش الِغنى بني والتقريب التوزيع عدالة عىل يرتكز عميًقا فهًما االشرتاكية
ما جانب إىل الفقراء إعطاء عىل له كثرية آياٍت يف فحضَّ اإلسالم كرهه الذي األمر املدقع،

به. إال اإلسالم يتم ال اإلسالم أركان من ركنًا منها جعل لقد حتى الزكاة، من فرضه
ذاته يف هو الفقراء إعطاء عىل والحض يغل، ماٍل عن إال تكون ال بطبيعتها والزكاة
من مريًرا ضحًكا أضحك ولهذا الفقراء، يعطون ال فالفقراء األغنياء، وجود معنى يحمل
هللا بأن تقول التي اآليات يف ُمرتئني األموال، عىل االستيالء إىل داعيًا اإلسالم يرون الذين
ِملك والكأل املاء أن ذكر الذي الحديث ويف عليها، وَمن األرض يرث وأنه يشء، كلِّ مالك
يِرث حني هللا مال املال أن يعلمون وهم هللا، مال جميًعا املال أن يُشهرونها ُحجة للجميع
هللا يمتحنهم املال هذا عىل أمناء فالناس الدنيا الحياة هذه يف أما عليها، وَمن األرض هللا

أيديهم. َمت قدَّ ما عىل الناس هللا يحاسب حني املال لهذا معاملتهم عىل ويحاسبهم به
مشاع ِملك واملاء النبات كلَّ وأن للجميع، امللكية أن تعني والكأل املاء كلمة كانت ولو
الحقيقة يف هما الصحراء يف والكأل املاء إنما للمسلمني، ووهبها برئًا عثمان اشرتى ما
والكأل اآلن، كالبرتول غريها يعرفون وال يعرفونها العرب كان التي الطبيعية الثروات
يفيض العرب عند املاء كان وكذلك أحد، يزرعه أن دون األرض يف ينبت الذي هو بطبيعته

الناس. مجهود دون اآلبار من
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فيه، األمر يكن مهما ماء من به تفيض وما األرض تُنبته ما أن املراد كان لو أما
أن املراد كان لو … تكن لم أو الناس لبعض مملوكة أرض يف والزرع املاء كان وسواء
وغري الحديثة الري ووسائل الزراعية األرض عىل الدولة بها تستويل قاعدة هذا يصبح
املفهوم بهذا الدولة ألنَّ العدالة؛ تنتفي وحينئذ جميًعا، الزراعية امللكية النتَفِت الحديثة
وهي ومصانع، أبنية من األخرى العقارات وترتك الزراعية األرض عىل ستستويل العجيب

نص. عليها يَِرد لم ألنه التجارة، سترتك أيًضا
ملا انتقالها وطريقة الخاصة امللكية عىل الحرص غاية حريًصا اإلسالم يكن لم ولو
حتى نِجْده لم تفصيل وهو النساء، سورة يف به أورَدها الذي التفصيل بهذا املواريث ذكر
سنة أنها عىل نصليها ونحن الصلوات ركعات عدد يذكر لم الكريم فالقرآن الصالة، يف

مؤكدة.
يتواثبون الذين هؤالء كلَّ ل يتحمَّ أن ويستطيع وعظيم قوي الحنيف فالدين وبعُد،
ويذهب الضاللة بهم تذهب فمهما مواضعه، عن فيه الكالم يحرفوا أن ويحاولون حوله
العزيز قول وحسبه األجيال، إىل نافذًا ثابتًا شامًخا القيِّم الدين سيظل التضليل، بهم

القدير:
العظيم. هللا صدق [٩ [الحجر: َلَحاِفُظوَن﴾ َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا نَْحُن ﴿إِنَّا

الحديث نسوق العقالء إىل

راح وتحضريها دولته تعليم عىل يُنفقه أن من بدًال الجنون، به فجن يده يف املال وقع
مؤمن إنه الوقت نفس يف صارًخا األبرياء، وقتل الحكم أنظمة قلب عىل باألموال يقذف
وال جميًعا، الناس قتل فكأنما حق بغري نفًسا يقتل َمن بأن يقيض الذي اإلسالمي بالدين
نستطيع ال فنحن العاقل، الكالم يتعذَّر املجانني ومع العقل، مخلوط يكون فهكذا عجب،
بها يقوم التي الصغار ألعاب تُهزَّهم لن وأبناءها مرص إن األحمق القذايف لهذا نقول أن
أمرها، عىل والقائمني مرص من َمغيًظا كنت إْن له نقول أن نستطيع وال وأعوانه، هو
هللا يد إىل أنفسهم مسلمني الصعيد إىل قطاًرا يركبون والنساء األطفال هؤالء ذنب فما
فائدة أي نسأله أن نستطيع وال واإلصابة؟ والفتك بالقتل أعوانك ويد أنت يدك فتتوالهم
فيك، رأيًا يُبِد لم وَمن به، لك شأن ال َمن وقتل األبرياء إصابة من عليك تعود أن يمكن
َعْرب املصائب من وشهدت إجراًما منك بأبشع ُرميت مرص أن إال له نقول أن نستطيع وال

الضائقة. عىل وترتفع املحنة عىل وتعلو الشدة عند تثبت جعلها ما الطويل تاريخها

162



التجريد ال التمليك اشرتاكية

أخالٍق عن تَحيد يجعلها َمن مثلك وما تهون، ولن هانت وما … تذل ولن ذلَّْت فما
العالم. هذا يف الحضارة أصالة أصيلة السماء، عنان حتى عالية الدهر، ِقَدم قديمة لها

هذا ولكن مخبول، مع منطقك وما مجنون إىل حديثك فيَم يسأل: بًا متعجِّ ولعل
إىل فلعلنا األحمق، حصانه ويركبون عنه يدافعون عقالء أحيانًا وجد املخبول املجنون

الحديث. نسوق املتعاقلني هؤالء
مرصية، وطنية من أثارٍة أو الكنانة حبِّ من بقية املنهارة نفوسهم يف كانت فإن
أبرياء، لركاب قطاٍر يف ى يتخفَّ قاتل يف يرون ما عىل الناس وليظهروا رأيهم فليكتبوا

آَخرين. بعًضا قتل بغري ويصيب بعض، من املقتل فيصيب
الناس إليه يسعى حكومي ع ُمجمَّ إىل يقصد فيما نفسه القاتل هذا يف رأيه وما
من بدًال مطلب، إىل املتطلِّع ب وترقُّ الحاجة، ذي وقلق حياتهم، آالم أكتافهم عىل يحملون
املوت يطالعه زالت، وقد آالمه أو َقت، تحقَّ وقد رغبته أو ُقضيَت، وقد حاجته تُطالعه أن
ما أشد عربية، دولة بأموال اشرتاها الدمار آالت أحدث فيه مستخدًما القذايف، بيد اآلَخر
عليها فوَّتَه ما وتعوض االستعمار، منها هدَمه ما لتشييد املال هذا إىل حاجة لها تكون
وسنني عهيًدا عهًدا عنها انقطَعْت أن بعد الحضارة إىل طويًال طريًقا وتسري التخلُّف،
… الحديث نسوق وحدكم فإليكم القذايف لواء حملتم الذين املتعاقلون أيها كلمة أال عدًدا،

هام خطاب

وأنا يقول، ما يعرف فالكاتب عليه، أعلِّق ولم سأثبته، وإني الربيد يف الخطاب هذا جاءني
املسئولني. من يقع أن يجب حيث حديثه يقع أن أرجو أنني إال عليه يل تعليق ال

كلَّ سعدُت املساجد، أئمة بالسادة تربطني التي والتدريس الدرس عالقة «بحكم
««… مفكرة «من باب يف الجمعة» وخطبة «القرية بعنوان بكلمتكم السعادة

أتوىل وأنا املساجد، أئمة السادة حلوق يمأل الذي األىس بشعور أشعر كنت أنني ذلك
املؤلَّفات عىل ليس االطالع، منهم كلٍّ من وأطلب لهم، الدينية» الدعوة اجتماع «علم تدريس
من ليكون وغريها؛ والسياسية والنفسية االجتماعية املؤلَّفات عىل وإنما فحسب، الدينية
عىل القادر موقف يف وليكون واملاضية، املعارصة األحداث مستوى عىل الفكرية الناحية
ودرس خطبة تكون وحتى وأحواله، املجتمع بمكوِّنات يتعلَّق ما كل يف بالغد التنبُّؤ
أسمعه كنت الذي الرد أن غري آَخر مكان أيِّ ويف مسجده، يف والسامعني للمصلني مشبعة
مكتبات لتزويد بند فيها ليس املساجد وميزانية محدودة، واملرتبات أين؟ من هو: منهم
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وقد ولكن … الرد أستطيع — قدرتي برغم — أكن ولم املؤلَّفات، تلك بمثل املساجد
الوخيمة النتائج يف هللا إىل وأمري الرد من مناًصا أجد ال القضية، تلك سيادتكم فجرتم
اإلسالمية، للشئون األعىل املجلس يُدعى جهاًزا لدينا أن هو الرد وهذا عيلَّ، ستعود التي
املؤلَّفات بعض طبع إعادة يتوىل وبجوارها «بعضهم» مؤلفات طبع يتوىل الجهاز وهذا
أحقُّ هم مَلن بالثمن تُرصف املؤلفات وهذه إلخ، … والسرية والترشيع التفسري مثل القيِّمة،
والباحثني، املساجد وأئمة الجامعات أساتذة مثل بها، واستفادة لها استثماًرا وأكثر بها
اللغة يتقنون ال ن ممَّ األزهر يف املرصيني غري من املبعوثني للطالب باملجان وتُعطى
جنيهات، خمسة عىل األحيان بعض يف يزيد الواحد الكتاب ثمن أن من وبالرغم العربية،
عىل يبيعونها باملجان، لهم تُرصف التي القيِّمة املؤلفات هذه يبيعون املبعوثني هؤالء فإن
قديمة، باعتبارها ثمنها أرباع بثالثة أو بنصف نحن نشرتيها لكي بقروش األزبكية سور
تلك مرص، يف االنتخابية الدوائر إحدى هناك املبعوثني وبجوار جديدة، أنها من وبالرغم
لكي املصاحف ومن املؤلفات هذه من أطنان — الجهاز حساب عىل — إليها تُشحن التي
االنتخابية الدعاية ولكنها األميني، من منهم و٩٠٪ الدائرة تلك أبناء عىل باملجان ع تُوزَّ

الدولة. حساب عىل اإلسالمية للشئون األعىل املجلس يف املسئولني كبار ألحد
اإلسالمية البحوث مجمع بجوار وظيفته هي وما الجهاز؟ هذا إنشاء كان فيَم تُرى
لربه»؟ «يمد الذي القرع نبات مثل هو وملاذا الرشيف؟ األزهر علماء خرية من يتألَّف الذي
عىل تساعدهم التي الدينية باملؤلَّفات يُزوَّدوا أن دون املساجد أئمة السادة يُرتك متى وإىل
من جدد أئمة تعيني األوقاف وزارة تتوىل ال وملاذا وجه؟ أكمل عىل وظائفهم واجبات أداء
من بدًال األهلية املساجد وكذلك لها، التابعة املساجد لسائر الدين أصول كلية خريجي
كلمتكم. يف إليه أرشَت الذي اإلمام مثل — الغالب يف — وكلهم املتطوعني، لألئمة تركها
خريجي من كثريون قريتنا ففي غريه، من أفضل فهو اإلمام، هذا مثل عىل أعيب ال هنا وأنا
حتى أو األزهرية الجامعة يف املتخرجني لغري الجمعة يوم املنرب يرتكون ذلك ومع األزهر،

األزهرية. اإلعدادية أو الثانوية املعاهد يف
مرص يف مسجد كلَّ تزويد اإلسالمية للشئون األعىل املجلس يتوىل أن أقرتح إنني
بمجمع االكتفاء أو املجلس هذا مطبوعات من كاملة بمكتبة — الفلبني يف وليس —
للشئون األعىل املجلس من وإراحتنا إليه، الجهاز هذا ميزانية وتحويل اإلسالمية البحوث

األزبكية. سور كتب بائعي سوى منه يستفيد ال الذي اإلسالمية
األزهر. جامعة — اإلسالمية البنات كلية — الباقي عبد زيدان دكتور
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والثقافة اللغة

٣٢٧٦٠ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ٢٠

لسانَيهما أجد وابنتي، ابني مع الدين أو العربية اللغة يف الدروس بعض أراجع حني كنت
كانت ولكن استطعت، ما ح أصحِّ وكنت به، ألحد ِقبَل ال ِعوًجا الصحيحة اللغة عن يعوج
الكالم هذا سنثبت وإنما شفويٍّا، امتحانًا نُمتَحن لن إننا يقوالن دائًما فهما قوية حجتهما

اإلجابة. ورقة عىل
إذا نفسها الحجة ويسوقان القرآنية، اآليات يف حتى يَْلَحنان الحال بطبيعة وكانا
هو وإنما لغوي، خطأ مجرَّد ليس القرآن يف اللحن إن لهما: أقول وكنت الخطأ، قوَّمُت

أيًضا. اللَّحن إىل يعودان ولكنهما اليشء، بعَض يخافان فكانا أيًضا، ديني خطأ
كنا حني بها نُعنَى نكن لم التي الشفوية االمتحانات أهمية مدى يل تبنيَّ وهكذا
العربي اللسان تُقوِّم االمتحانات هذه أن يل اتضح فقد … بالجامعة أو املدارس يف تالمذة

أيًضا. العربية واألذن
جميًعا، اللغات يف اللسان يُقوَّم فيها الصحيح، النطق ومعرفة العربية اللغة واستقامة
جميًعا اللغات يف أفادت الحاسة هذه تكوَّنت وإذا اللغوية، الحاسة النشء عند يكون ألنه

وحدها. العربية اللغة ال
أن ولو املدارس، من الشفوية االمتحانات إلغاء إىل دَعْت التي الحكمة أدري ولست
العربية اللغة يجيدون ال املمتحنون كان إذا ثمارها تؤتي لن ذاتها يف االمتحانات هذه
العربية اللغة قسم خريجي إن القول: يف أفكِّر وأنا يدي يف القلم د يرتدَّ وكم تامة، إجادًة

العربية. لغتهم يتقنون ن ممَّ جميًعا ليسوا اآلداب كلية يف



أباظة ثروت خواطر

بواكري منذ فرًضا الطلبة عىل يُفرض بأن إال هذا إصالح إىل سبيل ال أنه وأعتقد
يُفَرض أن ويمكن شفويٍّا، فيه يُمتَحنون القرآن من جزءًا يحفظوا أن الدراسية حياتهم
يُسَمح ال بحيث العربي، الشعر من نصيبًا يحفظوا أن املسيحيني الطلبة من أبنائنا عىل

االمتحان. هذا ْوا أدَّ إذا إال خاصة أو حكومية إعدادية مدرسة إىل ينتسبوا أن للطلبة
إجادة من أفادوه الذي العظيم األثر مقدار تؤكد آبائنا لغة إىل واحدة نظرة وإنَّ
كانوا التي األجنبية اللغات يف أيًضا أقوياء يجعلهم أن األثر هذ استطاع وقد العربية، اللغة
إنجليزية. أو اللغة هذه كانت فرنسية الحكومية، املدارس يف املواد معظم بها يدرسون

يُتقن لكي منها بد ال التي األوىل الخطوة إنها بل وحده، لألدب أداة اللغة وليست
أدباء، كلهم الجامعات خريجو يُصبح أن الَحتْم من فليس إليها، يتجه ثقافة أيَّ الطالب

فني. مثقَّ جميًعا يكونوا أن عنه محيد ال الذي املحتَّم من ولكن

أباظة ثروت
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الديوان! رئيسة يا هللا شيًئا

٣٢٧٦٤ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ٢٤

إليك، تسبقه ُمِرشقة وابتسامة إال تلقاه ال الرشكات، بإحدى موظَّف شاب … فكري
جميًعا. للناس والشوق الحب منه يبني وترحيب

الخدمات هذه بأداء يسعد وهو فيها، تقصده خدمة أيَّ لك يؤدي أن يحب وفكري
يتحدَّث أن يحب فكري أن إال مقابل، أيَّ خدماته سبيل يف يقبل وال تُوَصف ال سعادة
أخبارهم، معرفة إىل دائًما يسعى الذين املشرتكني األصدقاء وأنباء جميًعا أنباءه لك فريوي
الحب إال يبتعثه ال حرًصا الفرصة أمكنته ما أصدقائه عىل يطمنئ أن عىل حريص فهو

الصادقة. واألخوة والوفاء
يحادثك وهو وتحسُّ إليهم، وحديثه بأصدقائه هذه صلته هي حياته يف فكري ومتعة
متعة عينَيه ويف وجهه يف تحسُّ كلها، وروحه كله بحبه يعشقها هواية يمارس أنه عنهم

األصدقاء. وعن األصدقاء إىل والحديث األصدقاء حب هو وفنه فنه، يمارس الفنان
تصاَفْحنا وحني فيه، ِبْرش ال قاتم ووجه منطفئتان، عينان فإذا يوًما، فكري لقيُت
صمت. يف ضجيجه يعلو الحبيس باأللم ترصخان دمعتان منه أجابتني أنت؟ كيف وسألتُه
معها يستقيم ال حركة فمه يف وحرََّكه لسانه إىل وأشار بك؟ ماذا فكري … بك ماذا
شيئًا أجد ولم بكف، ا كفٍّ ورضب السماء إىل أشار ملاذا؟ … كلمة منه تصدر وال لسان،

أقوله. شيئًا أجد أن يل يسمح ال ألقاه الذي الصامت فالحديث أقوله
إرشاقه إليه عاد وقد القصة، بنادي مكتبي يف إيلَّ يدلف فكري وجدُت يوم ويف

وأفاض. وروى لسانه إليه عاد فقد َغْرو؛ وال وابتسامته،
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أو لكدر تعرَّض السابقة ليلته يف يكن لم ينطق، ال لسانه فإذا الصباح عليه طلع
وقد أصبح ثم ونام، القرآن يف وقرأ العشاء صىلَّ الليايل، كلِّ مثل ليلة كانت وإنما إثارة،
ال … رشايني إىل باطنة إىل أعصاب من جميًعا باألطباء مرَّ الحديث، عن لسانه أمسك
بال األيام ومرَّت األدوية، وتوالت … طلبات دون العمل عن أرضبت أعصاب … به يشء
وأفاض العشاء، صىلَّ أن بعد عًرصا األلم عرصه وقد ليلة يف نام إنه يقول هو ثم فائدة
وقصد الفجر قبل فقام إليها، تدعوه الحلم يف زينب السيدة له وتجلَّت والرجاء، الدعاء يف
الفجر صالة يكمل أن وقبل النذور، هلل ونذر عتبتها عىل وارتمى هاشم، أم السيدة مقام
عينَيه من الدموع انحبست انطالق، إىل لسانه وعاد مرتفع، بصوت الفتح سورة يقرأ كان

بالنذر. ويفي الشكر يقدِّم السيدة مقام إىل واتَّجه
الثقافة، يُحسنوا لم هؤالء ويسخرون، الكالم هذا سيقرءون املثقفني من كم تُرى

ًما. تقدُّ الدول أعظم يف بها ُمعرتَف الروحانيات فعلوم
وحسبُت خارقة، دينية الناسبقوة يشفي شخًصا األمريكي التليفزيون يف شهدُت وقد
اإلعالنية والربامج بالقاهرة، يُعرض قريب منذ رأيته أنني إال إعالني، برنامج أنه يومذاك

تُباع. ال
وفيما البأس؟ وما سيُشفى، أنه املريض من وثقة نفسية حالة إنها قائل يقول وقد
وللعارفني هللا رسول بيت ألهل وفاء هو كريم معنى إىل إنسان اطمأنَّ إذا الثقافة تُضارُّ

إليه. املتقربني باهلل
ألن املجاذيب تصوُّف يرفضون املتصوفة إن بل سخف، هذا يف املغاالة أن شك وال
قربه يُزار أن يستحق األتقياء من آَخر إنسانًا بأن إنسان يؤمن أن أما يدرك، ال املجذوب
يف الثقافة يمس ال فإنه بساحته، الالئذين الفقراء عىل الصدقات ع وتُوزَّ الفاتحة له وتقرأ
بمقام إيمانه مع فكري صديقنا إن بل العلم، عن يُغني هذا إن يقل لم قائًال فإن يشء،
ريض — زينب السيدة ولكن األطباء إىل قصد وإنما بدء، ذي بادئ إليهم يقصد لم األولياء
التحليل. من له يحلو بما الشفاء هذا الثقافة مدعي وليحلل شَفتْه التي هي — عنها هللا
العرص يف املثقفني أعظم من وهو — الحكيم توفيق أستاذنا جانبي إىل يكون ما كثريًا
له يقرأ أن مرًة الحكيم ينىس فما باإلسكندرية، برش سيدي مقام عىل ونمرُّ — الحارض
أهل من مريضعزيز شفي إذا خروًفا له يذبح أن سنوات منذ مرة يف نذََر لقد بل الفاتحة،
سيدي فقراء عىل ويوزِّعه عام كل يف خروًفا يذبح الحكيم زال وما املريض، وشفي بيته،
إىل وصل السنوات هذه يف الخروف وثمن النذر، هذا عىل الطوال السنون مرَّت وقد برش،

يرتدَّد. ال ذلك مع ولكنه شديًدا، تأثًُّرا بدفعه يتأثر الحكيم أستاذنا أن شك ال مبلغ
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وسانت جرجس، ماري مثل به، يتربَّكون َمن أيًضا لهم مرص يف املسيحيون وإخواننا
التقرُّب. هذا من صورة إال العاملية الكنائس يف الشموع أظن ما بل ودميانه، تريز،

تُبارح لم قديمة مرصية عادة أصله يف هو مرص يف نشهده الذي هذا أن يل ويبدو
نفوسها يف تجد الناس من كثريًا فإن األمر، كان ما وأيٍّا األديان، ظهور قبل من املرصيني
يف كانوا أنهم فيهم يُقال ما أقل قوم جوار وإىل هللا، بيوت رحاب يف وانرشاًحا طمأنينة
هذا لكان لهذا إال الناس يكرمهم لم ولو — جالله جل — هللا يعبدوا أن يُحسنون حياتهم

الناس. وحسب حسبهم

الشهرة أرصفة عىل متسولون

يُنضجهم أن قبل مجالت يف أنفسهم ووجدوا أقالًما، أيديهم يف وجدوا الشباب بعض
فوجدوه األدب ميدان يف قدَّموه ما إىل ونظروا اليشء، بعض السن بهم وتتقدَّم الزمن
فاملاء شيئًا، يجدوا فلم أنفسهم داخل إىل ونظروا أديب، شبهة وال أديبًا يقيم ال هزيًال
ليقدموه، غريه يملكون وال يملكون، كانوا ما كل هو األدب نهر يف قدَّموه الذي الشحيح
يُصِدرونه بكتاب بلغوها أنهم ظنوا وقد الشهرة، إىل يتوقون حياتهم بداية يف كانوا وقد
بهم، والجهل منهم الجهل الجهل، بؤرة يف وظلوا ظنَّهم أخلَفت الشهرة ولكن كتابنَي، أو
أصابوا هم وال أدباء، أصبحوا هم وال صنعًة، كسبوا هم فال الضياع أستار عليهم ونزَلْت
الشهرة، أرصفة عىل دكاكينهم أقاموا لقد الناس، هؤالء مساكني — شهرة أي — شهرة
َويَْلهم األدبية، حياتنا يف كريم كلَّ ويحرقون التقاليد، كلَّ ويحطمون شهري، كلَّ يشتمون
التقاليد، ال هم كيانهم ويحطمون املشاهري، ال أنفسهم يشتمون أنهم لوجدوا أبرصوا لو

إنسانيتهم! من الباقية البقية إال يحرقون فال ويحرقون
داموا ما شهرية كالبًا يصبحوا أن أمل عىل ينبحون سيظلون الناس؛ هؤالء مساكني
تصيب ال النابحة فالكالب ذلك، ومع املكانة، من يشء عىل آدميني يصبحوا أن فشلوا قد

تنبح. أن تستطيع الكالب كلَّ ألن شهرة

رأفت وحيد الدكتور من خطاب

كما الخطاب أضع أن ويرشفني إيلَّ، الخطاب هذا رأفت وحيد الدكتور الكبري األستاذ كتب
أيًضا. التعليق ومن التلخيص من أكرب يكتبه وما التعريف، من أكرب فكاتبه جاءني؛
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أغسطس١٩٧٦ ٣
التحية بعد

السيد إىل املعادة كلمتُكم أغسطس، من الثالث األهرام، يف نظرتي «استوقفت
إىل فيها وإشارتكم الثالثني، سن بعد الشباب تجنيد حول الحربية وزير
النظر بإعادة تُطالب عديدة مرصية أرس من األهرام عىل انهالت التي الرسائل
ينص كان اإللزامية العسكرية الخدمة قانون أن تذكرون ولعلكم األمر، هذا يف
الخامسة إىل تمديدها يف ثم الثالثني، سن ببلوغ اإللزام هذا انتهاء عىل األصل يف

والثالثني.
بعد الشاب فألن حكمته عدم أما رضوري، وغري حكيم غري تعديل وهو
ألداء أهًال يكون فلن الحياة، بمشاكل انشغَل السن به تقدَّمت وقد الثالثني
الخامسة أو عرش الثامنة كابن ُمرٍض وجٍه عىل اإللزامية العسكرية الخدمة
ومعسكرات التجنيد فألن املذكور التعديل رضورة عدم وأما مثًال، والعرشين
إلزاميٍّا املجندين هؤالء من كبريًا جزءًا أن ذلك عىل وترتََّب جادة، غري التدريب
املنشود الغرض ق تُحقِّ ال ناقصة بصورة أو صوريٍّا إال الخدمة يؤدي ال أصبح
الخامسة إىل اإللزامي التجنيد سن رفع أن عىل توافقني كما أصًال! فرضها من
فرص لهم أتيحت ن ممَّ أبنائنا من بالقليل ليس نفًرا أن إىل أدَّى والثالثني
إىل العودة من يتحرجون أصبحوا اإللزامية الخدمة أداء قبل الخارج إىل السفر
بتنظيم املعنية اإلدارات تالحقهم ال حتى والثالثني، الخامسة بلوغ قبل الوطن
دراساته ساعدته أو الحظ، أسعفه َمن املواطنني هؤالء بني ومن التجنيد، أعمال
وأنجب، تزوج َمن بينهم ومن مستقبله، ن يؤمَّ ُمجٍز عمل عىل العثور يف ومواهبه
بوظائفهم بالتضحية خاطر طيب عن هؤالء يرىضمثل أن األذهان يف يصح وال
الخدمة أداء لغرض وأوالدهم زوجاتهم عن واالنفصال ومستقبلهم وأعمالهم
سنني لبضع يمتد قد مسمى غري ألجل وربما السن، تلك يف واإللزامية العسكرية

األخرية. السنوات يف فعًال الحال كان كما
هذا إىل ومعاونيه الحربية وزير السيد بتنبيه صنًعا أحسنتم فقد لذلك،

الهام.» األمر
… انتهى
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٣٢٧٦٧ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ٢٧ الجمعة

يقظة من فيك أعرفه بما شاعًرا االمتحانات، معركة تدير وأنت عليك أشفق كنت كم
جميًعا، االمتحان حلقات أثناء يُرتَكب قد خطأ كل عن مسئوًال نفسك تعترب أنك الضمري
بقبول منتهية الفرص تتماثل حتى يستخفي أن له بد ال رسٌّ وهي باألسئلة، بادئة

مجموع. من عليه حصلوا ما حسب بالجامعات الناجحني
يعرتف أن إال للحق أو لك ُمنِصف يستطيع وال النهاية، عىل املعركة أوشَكِت واليوم

النزيه! والضمري يريضهللا بما أَدْرتها أنك
بعض معك أناقش أن بد ال ولكن االنتصار، لذة عليك ص أنغِّ أن سيدي يا أحب وال

األمور.
تماًما الوزير سيدي يا مطمنئ أنت هل ولكن اإلجابة، أوراق يف الرسية رت توفَّ لقد
وذوًقا علًما بالنحو كامل علم عىل بالذات العربية اللغة أوراق حوا صحَّ الذين املدرسني أن

يجيدها. ال وَمن مثًال اإلنشاء يجيد َمن عىل يحكموا أن لهم يتيح
املستقبل. إىل نظرة نلقي أن أريد وإنما املايض من اآلن علينا وال ذلك، يف أشك أنا

إتقانًا النحو ليتقنوا املدرسني لهؤالء دراسية حلقات إعداد الوزير سيادة يا يمكن أال
يدرسوه. أن لهم يتيح
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الربامج وضع يف الوزارة سياسة ستكون ماذا جديد، عام أبواب عىل ونحن واآلن
اللغات تنتسب التي اآلداب أما اجتهاد، إىل تحتاج ال ثابتة حقائق فالعلوم اللغات، لتعليم
الطفل إن العربية؟ اللغة يف النصوص سيختار الذي َمن مًعا، وقت يف وعلم فن فهي إليها

الشاعر: بقول العربية اللغة يف دراسته بدأ إذا

ب��ال��رض��ا إال ف��ي��ك ال��م��ؤم��ل ي��رض��ى ب��أن ت��رض��ى ب��أن ي��رض��ى ال ال��م��ج��ُد

وحديثه. قديمه العربي األدب عن سينرصف
عليه سيختلط اليوم له تُدرَّس التي بالطريقة شوقي أبيات بدراسة بدأ إذا والتلميذ
وما الجيد الشعر هو ما يدري ال وهو ويصبح الفني، الذوق مالمح ذهنه يف وتنماع األمر

كلها. العربية اللغة عن وينرصف عنه وينرصف األدب ويرتك الساقط، الشعر هو
به تمتاز ما كل وإنما الفنية، الناحية من لها قيمة ال رواية عليه ُقررت إذا والتلميذ
بني الفارق يدري ال وهو أصبح مبارش، مقايل أسلوب يف األخالق مكارم إىل تدعو أنها
والحكم الوعظ وخطب املقاالت وبني املرسحية والرواية القصة يف يتمثل الذي الفني العمل
جميًعا. األدبية القراءة عن ينأى وبذلك بالفن تتسم ال التي الكالم صنوف من ذلك وغري
جيًال تنشئ هي وإنما فحسب املعلومات تقدم ال فهي ضخمة، املدرسة مهمة إن
بهذا تتعلق جميًعا العرب آمال إن قلت إن أغايل ولست بالده، آمال به تتعلق بأكمله

والفنون. اآلداب يف العربي العالم زعيمة ستظل مرص فإن الجيل،
وغري الجامعة يف األساتذة كبار من لجنة تختار أن الوزير سيادة يا أقرتح ولهذا
تدرك أنك ثقة لعىل وإنني العربية، اللغة يف والربامج املقررات وضع يف لتشرتك الجامعة
وذوق راسخ علم من لها يتوفر أن يجب وما اللجنة، هذه بها تضطلع التي املهمة خطورة

هللا! وفقك رفيع،

أباظة ثروت
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٣٢٧٧١ العدد – األهرام
أغسطس١٩٧٦ ٣١

سائدة كانت التي وهي لألقوى، فيها الغلبة تكون التي هي تعرف فيما الغاب رشيعة
أن يوشك وحيوانًا مشاعر، بال جسمانية وَمطالب ، حسٍّ بال غريزة اإلنسان كان حني

. سُموٍّ بعض أو فن أو روحانية بال أعجميٍّا يكون
منهم َم تزعَّ فإذا ويتوالد، يأكل أن إال معنى يدرك ال الفرتة هذه يف اإلنسان وكان
زعيٌم أمره عىل غلبَه األيام وأنَْهَكته السن به عَلْت إذا حتى م، يتزعَّ وحدها فبالقوة زعيم
كمية الدار عقر إىل به يرمي أن بأبيه يصنعه ما فأرفُق ابنه، الزعيم هذا يكون وقد آَخر،
من يُحَرم َمن فأول الصيد وقلَّ مجاعة حدثت فإذا إلقاء، بالطعام إليه يُلقى الهمل من

ُقوتِه. عىل يحصل أن يستطيع وال ضعيًفا دام ما املوت وليلقفه األب ذلك هو الطعام
التي األخرى واملعاني له، عمل ال والعقل غريها، سيد وال السيد هي وحدها القوة
نعرف قد بل شيئًا، عنه الناس من أحد يدري ال محجب غيٌب بعُد فيما البرشية عرفتها

إطالقه. عىل معروف غري شيئًا كانت فقد املعاني هذه أما خربًا الغيب عن
وأرشق والرفعة، والسمو الرقي وعرَف تحرضَّ أنه اإلنسان وادَّعى األزمان، ومرَّت
إىل موسيقى من املختلفة وأشكالها ألوانها عىل الفنون وتسابقت الساطعة، بأضوائه العلم
الحب يعرف رفيعة مشاعر ذا أصبح أنه اإلنسان وادَّعى تمثيل، إىل تشكييل فن إىل أدب
بلغته ما أسمى ويعرف الصداقة ويعرف بهم والرب اآلباء طاعة ويعرف الوفاء ويعرف

االبن. أو األب أو الصديق أو الوطن أجل من التضحية من البرشية
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ولكن ببعض، البرشية بعض وصالت أفراد، حياة يف حقيقة تكون املعاني هذه ولعل
ببعض؟ بعضها الدول صالت من املعاني هذه أين

مستمرًة جميًعا التاريخ عهود فشملت الحروب، تمنع أن املعاني هذه تستطع لم
مستطيلة حروب دون مرَّت التاريخ من فرتة يذكر أن اإلنسان يستطيع ال حتى متالحقة
وتأخذ أخرى، حروب لتتبعها وجيزة فرتة يف لتنتهي تنكمش أو عدًدا، سنوات متالحقة

أخرى. حرب برقاب حرب
اليابان يف مدينتني لتمحق الذرية القنبلة وانفجرت األخرية، العاملية الحرب كانت حتى
عليه استحال عاملية، حربًا بها ينهي أنه مدعيًا األوىل للقنبلة ا هشٍّ عذًرا مفجرهما وجد إن
عهد من مرياثه يكون أن إال شديد، غناء يف عنها كان التي الثانية، للقنبلة العذر يجد أن
ألن الغاب، عهد من همجية أكثر كان لعلَّه بل يلقيها، وهو عليه سيطر الذي هو الغاب

القتل. ملجرد يقتل يكن ولم ليأكل يقتل كان األول اإلنسان
الحروب توقف أن الكربيني الدولتني عند آمنة استقرت حني القنبلة هذه واستطاعت
كل خوف بسبب أم اإلنساني السمو بسبب العاملية الحروب توقفت هل ولكن العاملية،
بتوقف لها شأن ال السامية املعاني أن املؤكد األخرى؟ به تلحقه قد مما االثنتني، من دولة
عىل لسيطرت األخرى دون الذرية القنبلة أصابت الدولتني إحدى أن ولو الكربى، الحروب

السيطرة. تكون ما أبشع العالم
إحداهما فأما بينهما، العالم قسمتا بينهما، حرب أالَّ الكربيان الدولتان ضمنت وحني

إليها. تحتاج أنها دائًما وإشعارها عليها، املال بسكب الدول من أنصارها فتجتذب
يف الواقعة الدول تسلب فهي االختالف، كلَّ مختلًفا طريًقا سلكت فقد األخرى وأما
حاولت إذا حتى شفقة، وال فيه رحمة ال فرًضا نظامها عليها وتفرض مالها، حوزتها
كالهوام وتفعصهم األطفال تدوس الروسية الدبابات إليها انطلقت تثور أن كاملجر دولة
دول خمس عليها تهطل فيها األنظمة بعض تغريِّ أن أخرى دولة حاولت وإذا والحرشات،

التغيري. محاولة وتسحق بالسالح روسيا تتزعمهم
قوي دموي عاَلم فهو الكربى، الحروب عن العالم لتعوض الصغرية الحروب وتنترش
… الدماء عىل إال العيش يستطيع ال أصبح بذلك فهو الغاب عرص من بأجداده األوارص

للمغلوب! وويل
،٦٧ هزيمة ونُهزم وإرسائيل، مرص بني الحروب وتتواىل فلسطني، إرسائيل ترسق
الجثث أشالء عىل السلمي التعايش ويبدأ بوجهه، عنا يشيح جميًعا املتحرضِّ العالم فإذا
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حالة يف املنطقة يرتكا أن عىل لهما اتفاق أول الكربيان الدولتان وتتفق سيناء، يف املرصية
مرص أن املؤكد من وأصبح ساحقة، غلبة أخرى دولة غلبت وقد ال ولَِم عسكري. اسرتخاء
يصلح ما وخري املنطقة، من إذن خوف فال اآلبدين، أبد إىل رأسها ترفع أن تستطيع لن
الحضارة منطق هو هذا ُمت، تغلب أن تستطيع ال دمت فما العسكري، االسرتخاء هو لها
غياهب يف البعد السحيق الغاب منطق عن يشء يف تختلف ال مجدها قمة يف الرفيعة
بك البأس وما املوت؟ هو أليس الهزيمة؟ عىل االسرتخاء وما … ُمت أو اغلْب … التاريخ
عىل تكتب التي الدولة … الدولتان تتفق هذا عىل تنترص، أن تستطيع ال دمت ما تموت أن
الشعار عىل فلسفتها وتعتمد املادية شعار ترفع التي واألخرى نؤمن» نحن «باهلل ُعملتها
أن عىل اتفق كالهما … املادية وأقىص الروحانية أقىص نلحد» نحن «باهلل رفعوه الذي

واألحرى. بها واألجمل باملنطقة األخلق هو االسرتخاء
العدو، قبل الصديق من االحتقار نغمات وتتعاىل ُهزمنا، أننا األنوف علينا وتشمخ
ثقافتها استمدت التي العربية البالد يف ونميش واإلحباط، واملهانة الذل يف ونرتكس
الرقاب وذلت العيون منا انكرست الرءوس، منكيس وحضارتنا ثقافتنا من وحضارتها
ال ،٦٧ هزيمة نفسه هو أنه يحس منا فرد كلُّ فكان نفوسنا، داخل نفوسنا وانهزمت

هي. وهو هو، فهي يمثِّلها، وإنما يحملها
قمة تمثل التي الدولة فإن الحديث، العرص يف عربي نرص أول لنحقق وننتفض
وتنترص إجالًال، ب والتعجُّ إعجابًا، العجب ويصبح إكباًرا، دهشة، يف إلينا تلتفت الحضارة
الدول تستطع ألم االنتصار، هو وكأنه ٧٣ انتصار منا كلٌّ ويمثِّل نفوسنا، داخل نفوسنا

ومجاهل؟ جهل يف العالم كان حني حضارتنا تذكر أن املتحرضة
أوقات أشد يف ونحن حتى جميًعا للمنطقة الثقايف تزعمنا تذكر أن تستطع ولم

واالندحار. الهزيمة
الديني، الفكر ومرشق الرساالت، وأرض النبوات، مهد أننا تذكر أن تستطع ولم

نؤمن»؟ نحن «باهلل عملتهم عىل يكتبون إذن ففيَم باآلثار، العالم بالد وأغنى
وسموقه حضارته عهود أرقى يف وهو حتى اإلنسان نفس ترتك لم الغاب، رشيعة إنها
جميًعا تاريخنا يكن ألم األخري؟ النرص حققنا أننا إال إلينا يلفتهم وال هذا كلَّ أينسون …

ولإلنسانية؟ لنا نًرصا
اإلنسان! من لإلنسان ويل
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الجماهري توعية

هي األرسة تنظيم جمعية ولعل هذا، الجماهري توعية شعار من أسخف شعاًرا أعرف ال
بني الوعي لتبثَّ قامت — أعتقد فيما — الجمعية فهذه إليه، أذهب ما عىل دليل أعظم
وهو ويصبح األوالد، من كبري بعدد األرسة رب ينوء ال حتى النسل يحددوا أن الجماهري
القيام عىل قادر غري وهو فيصبح بأبنائه الوطن ينوء ال وحتى عليهم، اإلنفاق يستطيع ال

بشأنهم.
وحدانا. أقول وال زرافات، الحياة إىل ينسلون واألطفال الجمعية هذه قامت ومنذ

بها ازدادت وكلما النسل، فيها كثر جاهلة كانت كلما األرسات، فتجد حواليك وتنظر
األطفال. فيها قلَّ الثقافة

ومن ترفعها، التي بالشعارات وال األرسة تنظيم بجمعية لها صلة ال املثقفة واألرس
بهذه املقصودون بينما التليفزيون، طريق عن دعايتها بثَّ الجمعية هذه تحاول أن عجب

بالتليفزيون؟ خطبك فما يومهم، طعام يجدون يكادون ال الدعاية
إنجاب غري أخرى ملهاة يجد الفالح سيجعل القرى يف الراديو انتشار أن ظننا وكنا

اإلنجاب. ويزداد الراديو مع داره ويالزم سوءًا، يزداد باألمر فإذا األطفال،
عىل تنفق أين فمن وإال ميزانية، ذات — أعتقد فيما — األرسة تنظيم وجمعية

بها. املوظفني مرتبات وعىل رعايتها
وبتوعيتهم بدعايتهم نجاح أيَّ حققوا أنهم الجمعية هذه بأمر القائمون أيعتقد تُرى

أثره؟ فأين ظنهم هذا كان وإن للجماهري،
من يأتي وإنما فراغ، من يأتي ال وهو اإلنسان، داخل من يأتي الوعي أن الحقيقة
مع إال تكون ال والثقافة الثقافة، من — يسري ولو — يشء مع إال يكون ال والتفكري تفكري،
هذه شاءت فلو والكتابة، القراءة بتعلُّم إال يكون ال والعلم العلم، من — قليل ولو — يشء
جهدها ولتنفق النسل، تحديد مشكلة حني إىل ولو فلتنَس نفع ذات تكون أن الجمعية

الجهل. تحديد مشكلة يف ومالها
وتصل نسله يحدِّد كيف نفسه تلقاء من هو سيعرف َفكَّر وإذا َفكَّر، األمي قرأ فإذا

تنشده. ما إىل الجمعية
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