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مقدمة

تَذُْكر الخنساءُ كانت كما فيذكرونه ن، والِخالَّ األصدقاء من مودته وذوو األقربون أهله أما
إىل بهم ينتهي الحزن يكاد حتى ذكروه، كلما حرساٍت أنفُسهم وتذوب أخاها، صخًرا
الخنساء صورت وكما صخًرا، أخاها ذكرت كلما وتشقى تلقى الخنساء كانت كما اليأس،

قالت: حني القلوب يف وقًعا وأشده النفوس يف أثًرا وأبعده تصوير أحسن ذلك

ش��م��ِس ُغ��روِب ل��ك��ل وأذُْك��ره ص��خ��ًرا ال��ش��م��س ط��ل��وُع ي��ذَكِّ��رن��ي
ن��ف��س��ي ل��ق��ت��ل��ُت إخ��وان��ه��م ع��ل��ى ح��ول��ي ال��ب��اك��ي��َن ك��ث��رُة ول��وال
��ي ب��ال��ت��أَسِّ ع��ن��ه ال��ن��ف��َس أَُس��لِّ��ي ول��ك��ْن أخ��ي ِم��ثْ��َل يَ��بْ��ك��وَن وم��ا

إىل تَْهِوي وحني تزول وحني الشمس تطلع حني يذكرونه الذين ألهله هللا ُصنْع
ساعات يف فيها، يَْلَقْونَُه كانوا التي الساعات تلك يف يذكرونه الذين وألصدقائه َمْغِربها،
أول من الُحْلوة الساعات تلك ويف النهار، آخر من الفراغ ساعات ويف النهار، َوْجَه العمل
َسِجيَّتِها، عىل أنفسهم يرسلون وحني وأثقاله، النهار أعمال من الناس يتخفف حني الليل
ميدان كل يف وتجول القول، فنون من فن كل وتخوضيف وتمزح، وتعبث وتمرح، فتفرح

التفكري. ميادين من
أْجل من وكان حميًما، وصديًقا وفيٍّا، ا وأخٍّ برٍّا، أبًا هللا رحمه العزيز عبد كان فقد

جميًعا. واألصدقاء األهل عىل عزيًزا القلوب، يف أثريًا النفوس، إىل محببًا كله هذا
أيًضا، يوم كل عنه وينجيل الكون يغمر والليل يوم، كل يف وتغرب ترشق والشمس
غمراتها، النفوس عن يجلو ما والسنني واألشهر األيام تتابع ويف والنهار الليل اختالف ويف
بعًضا. بعضهم األحياءَ ويُنِْيس األموات، عن األحياءَ ويعزِّي حرساتها، القلوب عن ويفرِّج
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األحداث وتعاقب والسنني، واألشهر األيام وتتابع والنهار، الليل اختالف أن أعتقد ولكني
الحياة شئون من يَُسوءهم وما هم يَُرسُّ بما الناس واشتغال الِعظام، والُخطوب الجسام
وذوي األقربني أهَله العزيز عبد عن يعزَِّي أن شأنه من ليس ذلك من وأكثر ذلك كل —
النادرة القليلة القلة هذه من هللا رحمه العزيز عبد كان فقد ء؛ واألِخالَّ األصدقاء من َمَودَّته
الخصال هذه من ظفرت والتي الشمائل، ة وِرقَّ النفس وعذوبة الروح بخفة امتازت التي
اإلنسان يبلو ال بحيث التعبري، هذا صح إن ومادته، جوهره ويف طبعه يف غريب بحظ
وال نسيانًا، له يستطيع ال وأصبح االفتتان، أشد به وافتتن الَكَلف، أشد به كلف إال أقله

الظروف. من عليه يختلف ومهما الُخطوب، من به يُلِمُّ مهما سلوٍّا عنه يجد
هللا يطيل أن وأرجو ببعضها، هللا استأثر قليلة قلًة الطراز هذا من أنا عرفت وقد
أخالء كانوا نََفٍر ثالثُة الكريم بجواره هللا آثرها التي القلة هذه ومن اآلخر. بعضها بقاء
وهؤالء الناس، من أسبابُهم به اتصلْت أو َعَرَفهم َمْن لكل أصدقاء وكانوا بينهم، فيما
النِّيل وطبيب البرشي، العزيز عبد النِّيل وكاتب إبراهيم، حافظ النِّيل شاعر هم: الثالثة

إبراهيم. عيل
الذَّْوق، ُمْرتَف الطبْع، مَهذَّب ِجيَّة، السَّ كريم الرُّوح، ُحْلو النْفس، َعذْب كان كلهم
يفرتقون ال متحابِّني، يَن ُمتَوادِّ كانوا ذلك أجل من وهم الشمائل. رقيق ، اْلِحسِّ ُمْرَهف
اجتماع عىل آثروا َلَما منهم ُكْرٍه عىل تَفرِّقهم كانت الحياة خطوب أن ولوال ليلتقوا، إال
تطمنئ وال البغض يعرفون ال جميًعا، للناس أصدقاء ذلك عىل وكانوا شيئًا. شملهم
والوفاء اإلخاء َسِجيَّة عىل وُفِطَرت الحب معِدن من خلقت نفوسهم ألن إليه؛ نفوسهم
من أكثر وما — الثالثة هؤالء عرفوا الذين من أحًدا أعرف ال ولذلك املعارشة؛ وُحْسن
مؤملة خطة أو مْؤِذيَة بكلمة منهم واحد عىل تعلق قد — بأسبابهم أسبابه ووصل عرفهم
اللوعة وتفرِّق قلوبَنا، األىس فيمزق جميًعا نذكرهم نحن وإنما يَُسوء. أو يُْحِزن عمل أو
وتبتسم لفقدهم، الشجا يأخذنا حتى متفرقني أو مجتمعني نذكرهم نكاد وال نفوسنا،
يف الحياة ثغر عىل ابتساًما كانوا فهم وأقوالهم، أعمالهم من تذكر ملا الباكية نفوسنا

يق. والضِّ النُّْكر ومن والَحَرج الُعبوس من مرص يف الحياة حظ يكن مهما مرص
لإلساءة تعمًدا يسيئوا لم ولكنهم ويسيئون، يحسنون الناس من كغريهم كانوا وهم
وِغبْطة رضا مصدر — أمرها أول يف تَُقْس مهما — إساءتهم كانت إال يسيئوا ولم ، َقطُّ

يطول. أو يقرص وقت بعد وُدعابة وُفكاهة
وكلهم اإلنسان، ينفع أن اإلنسان يستطيع ما كأحسن حياته يف الناَس نفع وكلهم
من جرعوه بما وال عليه الناُس جنى بما يحفل ولم ومتاًعا، لذة الناس نفع يف وجد
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وال ليبتهجوا، إال يبتئسون وال لريضوا، إال يغضبون ال كانوا الشقاء. ورضوب األلم فنون
فلم التفاؤل، من نفوسهم خلقت أو التفاؤل عىل نفوسهم فطرت ليبسموا. إال يعبسون

خريًا. إال منهم الناُس يَْلَق ولم سبيًال، إليها التشاؤم يعرف
ينفع إبراهيم عيل وكان الرائع، بشعره نفوَسهم ويحيي الناَس يُْمِتع حافظ كان
وكان الرفيع، وتفوقه الواسع وعلمه البارع بفنه وأجسامهم نفوسهم ويحيي الناس
وينسيهم أمرهم، عليهم ويملك ألبابهم، ويستهوي الناس قلوب يسحر العزيز عبد
يرقى كان فقد تكلم فإذا يتكلم، أن دون بمحرضه آالمها عن ويَُعزِّيهم الحياة، ُرصوف
عليهم يأخذ كان فقد ونرش كتب فإذا حياة، إىل حياة من وينقلهم عالم، إىل عالم من بهم
من غريه دون إليه خلوا قد منفردين ويقرءوا يقرءوا أن إىل ويضطرهم اإلعجاب، سبل
يذهبون أخذوا ثم القراءة، أعادوا ثم قرءوا عما تحدثوا بعًضا بعُضهم لقي فإذا الناس،
الفكاهة، وسبل الجد سبل اإلعجاب هذا من يسلكون َمذَْهب، كلَّ يقرءون بما اإلعجاب من
منه يقضوا ولم يتفرقوا حتى كله مجلسهم يف العزيز عبد ِبِذْكِر أنفسهم شغلوا وربما

العجب.
ويذكرونه ُمْصِبحنَي فيذكرونه ن، واْلِخالَّ األصدقاء من ِته َمَودَّ وذوو األقربون أهله أما

سبيل. عنه التعزي إىل أو نسيانه إىل فليس عنه، يتعزَّْوَن وال يَنَْسْونَُه ال ُمْمِسنَي،
بمحرضه، يستمتعوا ولم يَْلَقْوُه لم الذين املثقفني من الكثرية الكثرة هذه وأما
ونادرته الرائقة ودعابته الُحْلوة بفكاهته ينعموا ولم منه، يسمعوا ولم له يقولوا ولو
معه أمرهم فإن وحني؛ حني بني له قرءوا أو بعيد من عنه سمعوا وإنما الحارضة،
املتاع، لهم يتاح حني يستمتعون والعلماء، والشعراء الكتَّاب من غريه مع كأمرهم
إليهم يطلبون أيًضا، َعِجِلني غريه إىل ينرصفون ثم َعِجِلني، به استمتعوا عما ويرضون

يستطيعون. مما أقل قليًال إال أنفسهم من يعطونهم وال يطيقون، مما أكثر كثريًا
كان العزيز عبد وبأن َفْحًال، شاعًرا كان حافًظا بأن يؤمنون جميًعا املثقفني إن
وسجلوه أنفسهم، يف ذلك أقروا قد متفوًقا. جراًحا كان إبراهيم عيل وبأن ممتاًزا، كاتبًا
الذين عدد فكم ذلك، عىل يزيدوا لم ثم علم، غري عن أو علم عن به وآمنوا قلوبهم، يف
به امتاز فيما التفكري ويطيلون العزيز، عبد َكتََب وما حافظ، نََظَم فيما القراءة يطيلون

إبراهيم. عيل
البارعني الشعراء من شاعًرا اآلَن يَُعدُّونه والناس حافظ، وفاة عىل قرن ربع يَْمِض لم
والناس العزيز عبد وفاة عىل قليلة أعوام إال تَْمِض ولم القدماء، الشعراء يعدون كما
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وفاة عىل بعُد العاُم يَُدِر ولم القدماء، الكتاب من غريَه يعدون كما ُمِجيًدا كاتبًا يعدونه
شيئًا. ذلك عىل يزيدون ال ثم والطب، الجراحة يف بالتفوق له يؤمنون والناس إبراهيم عيل
ومن املوتى، إىل بالقياس الزمن يلغي فاملوت األشياء، لطبيعة مالئًما هذا يكون وقد
ومات نفسه، إىل بالقياس مات تفهم. أن تستطيع ما الجملة هذه من وافهم مات. مات
مات منه. وقربًا به اتصاًال الناس أشد إىل بالقياس مات وربما الناس، أكثر إىل بالقياس
تخمد حتى القلوب بعض يف متأججة مضطرمة تظل التي الذكرى هذه إال منه تَبَْق ولم
األسماء بهذه يشء أشبه القلوب سائر يف وتظل الخَفقان، عن القلوب هذه تكف حني
أكثر يف عنها مْعِرضني بها ويمرُّون أحيانًا، إليها الناس ينظر الالفتات، عىل تكتب التي
ما التماس عىل بها ليستعينوا إليها احتاجوا إن إال إليها النظر يتعمدون ال األحيان.
العزيز وعبد حافظ تذكر سيتعمدون الحديث األدب يؤرخون فالذين طريق، من يبتغون
إبراهيم عيل تذكر سيتعمدون الحديثة الجراحة يؤرخون والذين فيهما، التفكري وإطالة
املتجول يقف كما األشخاص هؤالء عند سيقفون وهؤالء وأولئك عنده، الوقوف وإطالة
يصل أن يريد التي الغاية إىل طريقه ليتبني تلك أو الالفتة هذه عند القاهرة مدينة يف

إليها.
وأكاد جهة، من الواقعة الحقيقة أنه أعلم ولكني ، َرشٌّ أم هذا أََخرْيٌ أدري ولست
إىل يرسعون فهم الناس، طبائع يف ركب قد الُعقوق من النوع هذا وأن الُعقوق، أنه أعتقد
ومتاًعا كثرية منافع النسيان بهذا أنفسهم عىل يضيعون وهم إليهم، أَْحَسَن َمْن نسياِن
األدباء آثار من الطوال القرون عليه مضت الذي القديم األثر تقرأ أنك ذلك وآية عظيًما.
من األثر هذا يقرءوا لم للذين وترثي النعيم، كل والنعيم اللذة، كل اللذة فتجد والعلماء،
اليوم يقرءون ال فالذين به، يستمتعوا ولم يقرءوه لم ألنهم تحىص؛ ال التي األجيال هذه
فأضاعوا الناس، طبيعة يف ركب الذي الُعقوق هذا إىل دفعوا قد العزيز عبد وال حافًظا
وال يستدركوه أن — والتقدير التفكري أحسنوا لو — أجدرهم ما كثريًا، شيئًا أنفسهم عىل

فيه. يفرطوا
حني بآثاره املفتونني ومن يتحدث، حني العزيز عبد بحديث املفتونني من كنت وقد
وشهد الناس، إىل بتقديمه يل يأذن أن «املختار» نرش أزمع حني إليه توسلت وقد يكتب،
ما بعَض فقلُت علمُت وإنما صانعت، وما جاملت ما هللا وشهد تزيدت، وال تكلفت ما هللا

الرضا. يوجبه ما أيَرس فقلت ورضيُت علمت،
قد الرازق عبد عيل صديقنا كان التي الغرفة تلك يف العزيز عبد مع ألراني وإني
الفقه دروس عن نتفرق حني فيها نلتقي وكنا الخلييل، خان ُربوع من َربْع يف استأجرها
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العزيز عبد وكان البالغة، كتب بعض أو األصول كتب بعض لنقرأ الضحى يرتفع وحني
فانسلَّ الجد بهذا ضاق أن يلبث لم ثم واألصول، البالغة جد عن وفكاهته بدعابته يلهينا
فيه ننفق الجد هذا عىل نحن وأقمنا كيًدا. يلقى أن ودون الَعِجني، من الشْعرُة تَنَْسلُّ كما
العزيز عبد مع ألراني وإني والقلوب، العقول به نغذو كنا أننا ألنفسنا ونزعم حياتنا،
الكامل كتاب مًعا نقرأ العرص، نصىل أن بعد نفسها الغرفة هذه يف الرازق عبد وعيل
الضحى. بقراءة واألصول البالغة ل نحصِّ كنا كما األدَب القراءة بهذه ل نحصِّ للُمَربِّد،
ذاك. عن يرصفاننا كانا كما التحصيل هذا عن فاِننا يَْرصِ وتندُّره العزيز عبد مزاح وكان
يلقى أن ودون العجني من الشعرة تنسل كما التحصيل هذا من انسلَّ أن يلبث لم ثم
طريق يف اإلمعان إىل وميًال لالستقرار حبٍّا الناس أقل كان هللا، رحمه ألنه، ذلك كيًدا؛

واحدة.
مصبًحا تراه فكنت جميًعا، واملعنوي املادي التنقل حب عىل التنقل، حب عىل فطر
حيٍّ يف رأيته الظهر صليَت فإذا منه، قريبًا أو األزهر يف القاهرة أحياء من الحي هذا يف
الخلق، باب قهوات من قهوة يف منها قريبًا أو الكتب بدار ا ُمِلمٍّ القاهرة أحياء من آخر
كان التي القهوات من قهوة يف القاهرة أحياء من آخر حي يف رأيته العرص صليت فإذا
من حي غري يف رأيته اآلِخَرة الِعشاء صليت فإذا األزبكية، حي يف إليها يختلفون األدباء
املكانة ذوي من غريهم عند وتلقاه عابدين، يف الرازق عبد آل عند تلقاه القاهرة، أحياء
حافظ صدرهم األدباء من جماعة مع النارصية قهوات من قهوة يف تلقاه وقد والجاه،

هللا. رحمه إبراهيم
الدنيا تتغري أن وقبل األوىل، العاملية الحرب تشب أن قبل طالبًا كنا حني ذلك كل
الثورة وشبوب األوىل الحرب انقضاء بعد املرصيني أجيال من الجيل هذا ويتحرض
الجيل لهذا النشاط مركز وانتقال والعدليني، السعديني بني الخالف واشتجار الوطنية
اللواء» «بار يف الوقت ذلك يف العزيز عبد ترى فكنت القاهرة، مدينة من آخر مكان إىل
دور من األهرام غري أو األهرام ويف الليل، يُْقِبل حني ريش» «الكافيه ويف األصيل، أثناء
أو العظيم هذا عند الليل أثناء أو النهار أثناء رأيته وربما الليل، يتقدم حني الصحف

العدليني. عظماء من ذاك
العزيز عبد فإذا املختصمون، ويتفق املختلفون ويأتلف أخرى، مرة الدنيا تتغري ثم
عىل ولكنه وأنديتهم. العدليني مجالس يغىش كان كما وأنديتهم السعديني مجالس يغىش
واحد مكان عىل يثبت كان القاهرة أحياء بني االضطراب هذا كل وعىل التنقل هذا كل
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من ساعة وأصحابه إبراهيم عيل فيه ليلقى واألحداث الظروف تكن مهما إليه يختلف
ليل.

أو طائًعا األزهر علوم يف يشارك فكان املعنوي، التنقل حب عىل نفسه وُفِطَرْت
يف األزهريني مع هللا رحمه أبوه َسَلَكُه وقد اإلسالم شيخ ابن وهو يصنع وماذا كارًها،
األجنبي باألدب يُلِمُّ وكان املْحَدِثني، أدب ويف القدماء أدب يف يشارك وكان واحد. نظام
ويتندر أطراًفا منها ويعرف الفرنسية اللغة يتعلم أن يحاول وكان بعيد. من قصريًا إملاًما
من غاية أبعد إىل لسانه ففصح «األغاني»، قراءة أدمن قد وكان العذب. حديثه يف بها
التضخيم عىل امليلء املتني صوته وأعانه اللفظ، جزالة حديثه يف وآثر الفصاحة، غايات
الجاحظ بلغة متحدثًا إليه تسمع حني يروعك ما أروع من وكان والرتصني. والتفخيم
الرصني العربي الكالم هذا بني من انزلقت قد الفرنسية اللفظة تستخفك أن الفرج وأبي

هو. يدري وال أنت تدري ال حيث من املتني
عىل العزيز عبد نفقد وأن الُخطوب، تَْدَلِهمَّ وأن العوادي، تعدو أن هللا يريد ثم
نتحدث حني نجده كنا الذي النادر الغريب املتاع هذا نُْحَرُم نحن وإذا لفقده، توقع غري
من لنا ترك ما بقراءة حديثه نستحرض أن إىل مضطرون نحن وإذا له، ونستمع إليه
األليمة اللذة من غريبًا مزاًجا ذلك يف فنجد يتحدث، نسمعه أننا إلينا ويخيل نقرأ اآلثار،

الحزين. والرسور
كتاب، يف تُْجمع لم آثاًرا العزيز لعبد بأن يوم ذات أصدقائي أحُد إيلَّ يتحدث ثم
وكان لإلذاعة، أو للنرش بعضها وأُِعدَّ «الراديو» يف بعضها وأذيع املجالت يف بعضها نُِرشَ
أكاد فال ذلك، عن املوُت فأعجله ِسْفَريِْن، أو ِسْفٍر يف لتجمع كلها يهيئها العزيز عبد
الُقطوف، هذه وبني بيني األسباب يصل أن يف صديقي َعَىل أُِلحَّ حتى النبأ هذا أسمع
األديب لهذا بما وفاءً الفصول؛ هذه نرش أزمع وإنما أستقيص، وال أقرأ فال ذلك، يل فيتاح

ُحْرمة. من الكريم الصديق لهذا ملا ورعايًة حق، من العظيم
إىل تقدم أن قبل تستقىص أو تُقرأ أن العزيز عبد آلثار إجالًال أستقيص وال أقرأ ال
فرنسا، يف إيلَّ وترسل القطوف هذه تطبع ثم يكفي. وهذا عنها، راضيًا كان فقد املطبعة،
حني أخطئ لم أني يف أشك فال أياًما، الجبل قرى من النائية القرية هذه يف إليها فأخلو
وهي الفن، كل الفن وهي األدب، كل األدب فهي قطوفه، يف العزيز عبد برأي وثقت
وهي وثروته. الحديث األدِب خصَب وجزالته القديم األدب رصانة إىل يجمع الذي الكالم
يف لها نظري ال فذَّة صورة — العزيز عبد آثار من ُجِمَع ما إىل ْت ُضمَّ إذا — كله ذلك عىل
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التاريخ هذا ألوان من لونًا يصور األدبي، تاريخنا من مستقل فصل فهي املعارص، األدب
املازني. صديقنا إال منهم أستثني أكاد ال املعارصين، كتَّابنا من آخر كاتب عند نجده ال
القاهرة حياة وعىل املرصية، حياتنا عىل ُعكوًفا املعارصين كتابنا أشد العزيز فعبد
نفوذًا كتابنا أشد وهو أخص، بنوع القاهرة أهل من الوسطى الطبقة حياة وعىل خاصة،
ومازجت نفسه، خالطت قد لخالصتها، تمثًال وأشدهم ورسائرها، الحياة هذه دقائق إىل
فهي يكتب، كان حني قلمه مع وَجَرْت يتحدث، كان حني لسانه عىل وانطلقت دمه،
هللا رحمه العزيز عبد كان وقد االنتقال. عرص يف املرصية للحياة وأصفاها مرآة أصدق
«يف بعنوان تنرش كانت رائعة فصول يف صورهم ويجلو املعارصين يصور أن يحب

الناس. أيدي من انقطع قد يكون أال أرجو ِسْفٍر يف ذلك بعد جمعت ثم املرآة»
صادقة صافية مصقولة مرآة فصولها من فصل كل يف فسرتى هذه، «قطوفه» فاقرأ
البيئات، من بيئة صورة تعكس وإنما األفراد، من فرد صورة تعكس ال الصدق، أدق
السرية فنون من فن أو املرصي، التفكري ألوان من لون أو الجماعات، من جماعة أو
«القطوف» هذه قراءة من فرغت فإذا الحياة، أطوار من ذاك أو الطور هذا يف املرصية
وبَِقَي أكثُرها ذهب مرصية لحياة دقيقة شاملة كاملٌة صورٌة نفسك يف استقرت فقد
بذكائه سبق العزيز عبد ولكن بعد، تكوينها يتمَّ لم ناشئة جديدة مرصية ولحياة أقلُّها،

األطوار. من عليها سيختلف وبما بحقائقها التنبؤ إىل الدقيقة ومالحظته النافذ
إىل دفعاني قد اللذان هما الصديق بحق والوفاء األدب ُحرمة رعاية أن أقدِّر وكنت
الطَُّرف أَْقَوِم ِمْن ُطْرفًة بنرشه أهديت قد أني يف أشك ال ثم أقرأ أنا فإذا ْفر، السِّ هذا نرش
أعرف فما خاصة، منهم الشباب وإىل عامة العربية قرَّاء من املثقفني إىل إمتاًعا وأشدها
هذه يف العزيز لعبد أتيح ما مثل التوفيق من له أتيح املعارصين الكتاب من كاتبًا أن
وأجزله وأبرعه لفظ أروع يف وتسجله يَِضيع، كاد ما حياتنا من تسجل التي الفصول
َلُفِتَن األوربية اللغات بعض إىل تُْرِجَم لو القطوف هذه من كثريًا أن يف أشك وما وأَْمثَله.

ُفتونًا. الغرب أهل من كثريٌ به
مشورتي وتقبل مني فتسمع املعارف وزارة عىل أشري أن أستطيع أني علمت ولو
بني خاصة، منها الكتاب وهذا البرشي، العزيز عبد كتب تجعل أن يف عليها ألرشت
إىل العربي األدب تحبيب عىل منه أقدر أعرف فما الثانوية، املدارس يف تَُدرَّس التي الكتب
من تؤدي أن تستطيع القديمة الفصيحة لغتنا بأن وإقناعهم قلوبهم، يف وتزيينه الشباب
لُُغوٌب. أو نََصٌب ذلك من ها يََمسَّ أن دوَن الحديثة الحياة تقتضيه ما واألغراض املعاني
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لقلُت باهلل الثقة ولوال َمقامه، يقوم من العربي لألدب وهيأ العزيز، عبَد هللاُ رحم
يشء، كلَّ َوِسَعْت هللا قدرة ولكن يفعل»، أراه «وما القديم: العرص يف الجحاف قال كما
العزيز عبد عىل هللا وليُْسِبغ خريًا، العزيز عبد من فليعوِّضهللا إنسان، كل وسعت ورحمته

وثوابًا. ونعمة رحمة
حسني طه
١٩٤٧ يوليو — مريولس
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ولدت أنني أزعم ولست ننكره، كدنا وحتى ينكرنا كاد حتى بالريف عهدنا طال لقد
تهيأ كلما فيه والعيش انتيابه من أكثر كنت أنني عىل فيه، نشأت أنني أو الريف يف
سنني غشيانه فحرمني إليه السبب قطع قد املاكر الدهر ولكن فيه، والعيش انتيابه يل

باهلل! إال قوة وال حول وال عدًدا،
مهما والطبيعة، الطبيعة، إىل األشياء أدنى أو الطبيعة، قلنا: الريف؛ قلنا: نحن وإذا
لم نفوسنا، إىل ساعة رددنا وإذا بخلقنا، الالصقة وهي مصدرنا، هي حياتنا لون يكن
يف العيش طول بنا يبعد ولقد جميًعا، والشمائل األيمان وعن أيدينا بني الطبيعة غري نجد
الظن ويرجح ننساها، نكاد أو الطبيعة ننىس حتى السبل شتى يف بنا يمعن ولقد املدن،
منها نزال وال الرحم، وشائج جميع وانقطعت سبب، كل وبينها بيننا انحسم قد بأنه
الرحم وإذا موصول، السبب فإذا الريف، نغىش أن إىل ذاك عىل منا تزال وال هذا، عىل
وإذا النفوس، يف يرتقرق الحنان وإذا الصدور، يف يعتلج العطف وإذا واشجة، برحت ما

حسًوا. الطبيعة هذه لحست لها أمكن فلو تتفتح، القلوب لهوات
الرءوم الحنانة أمه إىل آب إذا واألنس، الغبطة أبلغ املرء يحس أن عجبًا كان وهل
وعايش األقطار، شتى يف وتقلب األرضني يف رضب قد يكن مهما النوى؛ طول بعد

الناس؟ من هفا من إىل قلبه وهفا الوجوه، مختلف وتوسم الخلق، أصناف
قلت كما — ألننا بطباعنا والالصق بفطرنا، املوصول هو الطبيعة عيش إن اللهم
وأوال حياتنا، فنون يف ولون عيشنا، أساليب املدن يف املقام أحال فإذا صدرنا، عنها —
ما يقطع لم هذا من شيئًا فإن أخر بمناهج متعنا مناهج وأبدل صور، من صوًرا لنا
نحن فإذا عنها، يشغلنا وإنما منا ينزعها أو منها يخرجنا ولم الطبيعة، وبني بيننا
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بني القرار به واستقر آب إذا والغريب استيقظ، إذا الحالم عىل شأننا يزل لم طالعناها
والصحاب! األهل

بي وأحاط اآلفاق يف برصي وامتد الريف، هبطت حني الطبيعة من كنت وكذلك
وحشة، يف كنت كأنني أنًسا استشعرت حتى ساعات بضع أسلخ كدت وما واملاء، الزرع
رجعت وقد هذا، وأستشعر هذا أجد ال يل وما الغربة، من اآلئب يجد ما األلف من ووجدت
غرست ما كل من وامتلختها كلفة، كل نفيس عن وخلعت طبعي، إىل ونزعت أصيل إىل
وإن الصنعة تقهر بأن الطبيعة أجدر وما الحياة، تلك مناهج عليه استكرهت تصنع من

الزمان! بها طال
وتنعطف والرتع، األنهر تشقها مبسوطة أرض وهذه اآلثار، بعيدة كبرية سماء هذه
حسن من للعيون نهيًا فأصبحت الخرضاء حلتها لبست وقد والخلجان، الجعافر فيها

وجمال.
زالت وال معها، كدأبه زال وال وفلحها، األرض حرث يف جاهد الفالح هذا ثم
ووصلته بالخري أمدته باملاء، ورواها بالسماد غذاها كلما القديم: الزمان من معه كدأبها

بالنعماء.
ما واستخراج األرض استنبات هي الحياة هذه يف اإلنسان عالجها صناعة أول ولعل
الزمان. غاية إىل قائمة الصناعة هذه التحقيق عىل وستظل الثمرات، ألوان من به تجود

أجمعني. للخلق كالهما وعاشت للفالح، األرض وعاشت لألرض الفالح عاش
اإلنسان معها ونام الطبيعة نامت الليل عليه جن فإذا النهار، يف الريف عيش هذا
ضفدع، نقيق أو ذئب، عواء أو كلب نباح من نسمع ما إال ا حسٍّ فيها تسمع فال والحيوان،
البيادر حراس أو القرية، عسس بعض يطلقها بندقية عزيف الليل بعض يف تسمع ولقد
الكروان تجاوبت قمراء، الليايل كانت فإذا الثمار، أدركت إذا الزروع أو — األجران —

والرتديد. بالشدو األنفاس وأطالت والتغريد، بالتنغيم
ال ملك تفرد جميعه، األفق يف تغرد قد وجهه هذا الريف، يف القمر بليايل وناهيك
حسن من هللا أعطاه ما األرض عىل مفيض أنه عىل والسلطان الحكم يف أحد يرشكه
من فخرج النبات، بخرضه ديغت وقد املذاب، اللجني من املتصلة منحه وهذه وبهاء،
ال بالشعر يوحي كان وإن منظر الفتنة، يف وفتنة السحر يف سحر هو لون اجتماعهما
عواطف ويحرك وأرفقه، الفرح ألني الصدر ويمأل النفس ييضء الشعر، بوصفه يتعلق

األحالم. أمتع يف ترى ما دونها هادئة، لذيذة حلوة
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وإن عواطف، الناس أسعد بت بأنك تشعرك العواطف من ألوانًا صدرك يف يحرك
نفسك، قرارة من الشعور يعرتيك ما رسعان قبل، من بها لك عهد ال جديدة كانت
النفس ظلمة وبينه بينك فتحول له، االسترشاف حاولت طاملا الذي اليشء هو هذا بأن

الحياة. وسائل يف كلفة من جشمتها بما الحس، أداة واختالل
هيهات السواد، الحالك الفحم من واحدة كتلة كله فاألفق الرسار، ليايل كانت فإذا
يََدُه أَْخَرَج إِذَا بَْعٍض َفْوَق بَْعُضَها ﴿ُظلَُماٌت األفتار: من فرت أبى ولو النظر، فيه ينفذ أن

العظيم. هللا صدق نُّوٍر﴾1 ِمن َلُه َفَما نُوًرا َلُه هللاُ يَْجَعِل لَّْم َوَمن يََراَها يََكْد َلْم
املرصي الفالح عن الحديث أما مرص، ريف يف ماثلة الطبيعة عن موجز حديث هذا
غائب، مال بؤس، يلحقه ال وبؤس فقر، له يعد ال فقر ويهول: يردع فمما األيام، هذه يف
يدافع أو الحاجة بعض به يواتي باملال للمسكني أين ومن حارضة، تربح ال ومطالب

جانب؟ كل من امللحة املطالب
مفيًضا، وال األرضمنرصًفا أسواق يف لها يجد ال يديه، بني مكدسة أرضه غالت هذه

العام. الكساد حركتها وأبطل الحرب سجنتها لقد
فكيف سواء، بمنزله ذاك يف وصغارهم كبارهم األرضومستأجريها، مالك شأن هذا

األبدان؟ بكد واملتكسبني باألكرة
تكشف بالية، أسمال يف وتروح تغدو بالية وأشباح فشخوص الفالحني أوالد أما
والجلود العظام من بل — هللا أستغفر — اللحوم من وتبدي تسرت، مما أكثر األبدان من

العظيم! العيل باهلل إال قوة وال حول وال تحجب، مما أعظم
مهتاج أو متسخًطا ذلك، كل مع الفالح ترى أن قل فإنك الحال، كانت وكيفما

الشديد! حزنه برغم راضيًا لرتاه إنك بل النفس،
ولم تخنه لم وأرضه أرضه، يف مجموعة كلها آماله أن إىل الرضا هذا مرد ولعل
بؤس كان فإذا عام، كل به تقبل بما الغالت فنون من عليه أقبلت ولقد موعًدا، له تخلف
تعاىل هللا نسأل حال، كل عىل به ألرضه شأن ال ما فذلك عام، كساد أو حصار أثر من
هذه من ويبدلنا مخرًجا، الضيق هذا من لنا يجعل أن عىل القادر فهو بالعباد، اللطف
كما يرسين عرس يغلب ولن ا﴾، يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع إِنَّ * ا يُْرسً اْلُعْرسِ َمَع ﴿َفِإنَّ فرًحا: الشدة

ملسو هيلع هللا ىلص. األعظم الرسول عن روي

النور. سورة 1
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لقد ووهللا األصوات، منكر من الريف يف املهاجرون به يتأذى أن يظن ما بقي
وطنني الغراب، ونعيب الذئاب، وعواء الكالب، نباح والنهار الليل عامة نسمع أن رضينا
آذاننا تعفى أن عىل وخوار،2 وفحيح ومواء وثغاء ونهيق، نقيق من شئت وما الذباب،

اإلنذار! صفارة … من

للعجل. الخوار لألفعى، والفحيح للهرة، املواء للشاة، الثغاء للحمار، النهيق الضفضع، صوت النقيق: 2
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العامل تاريخ يف يوم أعظم

فيه هاجر الذي اليوم هو اإلطالق، عىل العالم تاريخ يف يوم أعظم أن يف عندي شك ال
بعد فسيطالعك دليل، إىل حاجة يف كنت فإذا املدينة، إىل مكة من وصاحبه ملسو هيلع هللا ىلص محمد

قليل.
طوًعا ثالث، بمراحل جازت أنها الرسل ودعوة األديان لتاريخ املستعرض يرى
املدبرة املفكرة للحياة كفًؤا أصبح أن إىل والوحشية والغفلة البساطة من اإلنسان لتطور

والنظام. األمن ظل يف السعادة وتنشد السمو، تطلب التي
باهلل اإليمان إىل الدعوة عىل مقصورة الرسل بعثة كانت األول الطور ففي األول: الطور
املخالفني وعيد كان كما الرذائل، كربيات عن والنهي الفضائل، بأمهات واألمر ورسوله،
والتنكيل. والعطف الفتك يف الروعة غاية بالًغا بهم العربة وإرسال وتقذيعهم الكائدين

أجمعني. بإغراقهم دعوته، وتحدوا عصوه إذ بعد نوح، قوم هللا أهلك فلقد
اثْننَْيِ َزْوَجنْيِ ُكلٍّ ِمن ِفيَها اْحِمْل ُقْلنَا التَّنُّوُر َوَفاَر أَْمُرنَا َجاءَ إِذَا ﴿َحتَّٰى تعاىل: قال
ِفيَها اْرَكبُوا َوَقاَل * َقِليٌل إِالَّ َمَعُه آَمَن َوَما ۚ آَمَن َوَمْن اْلَقْوُل َعَليِْه َسبََق َمن إِالَّ َوأَْهَلَك
َكاْلِجبَاِل َمْوٍج ِيف ِبِهْم تَْجِري َوِهَي * رَِّحيٌم َلَغُفوٌر ربِّي ۚإِنَّ َوُمْرَساَها َمْجَراَها هللا ِبْسِم
َسآِوي َقاَل * اْلَكاِفِريَن َع مَّ تَُكن َوَال َعنَا مَّ اْرَكب بُنَيَّ يَا َمْعِزٍل ِيف َوَكاَن ابْنَُه نُوٌح َونَاَدٰى
بَيْنَُهَما َوَحاَل ۚ ّرِحَم َمن إِالَّ هللا أَْمر ِمْن اْليَْوَم َعاِصَم َال َقاَل ۚ اْلَماءِ ِمَن يَْعِصُمِني َجبٍَل إَِىلٰ

اْلُمْغَرِقنَي﴾.1 ِمَن َفَكاَن اْلَمْوُج

هود. سورة 1
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العاصفة. بالريح أهلكوا من املخالفني هؤالء ومن
َليَاٍل َسبَْع َعَليِْهْم َرَها َسخَّ * َعاِتيٍَة َرصٍ َرصْ ِبريٍح َفأُْهِلُكوا َعاٌد ا ﴿َوأَمَّ تعاىل: قال
تََرٰى َفَهْل * َخاِويٍَة نَْخٍل أَْعَجاُز َُّهْم َكأَن َعٰى َرصْ ِفيَها اْلَقْوَم َفَرتَى ُحُسوًما أَيَّاٍم َوثََماِنيََة

بَاِقيٍَة﴾.2 ن مِّ َلُهم
ِريًحا َعَليِْهْم أَْرَسْلنَا َّا إِن * َونُذُِر َعذَاِبي َكاَن َفَكيَْف َعاٌد ﴿َكذَّبَْت تعاىل: وقال
َكاَن َفَكيَْف * نَقِعٍر مُّ نَْخٍل أَْعَجاُز َُّهْم َكأَن النَّاَس تَنِزُع * ْستَِمرٍّ مُّ نَْحٍس يَْوِم ِيف ا َرصً َرصْ

َونُذُِر﴾.3 َعذَاِبي
والزالزل. بالصواعق فأهلكوا ثمود وأما

َجاِثِمنَي﴾.4 َداِرِهْم ِيف َفأَْصبَُحوا الرَّْجَفُة ﴿َفأََخذَتُْهُم تعاىل: قال
َكأَن * َجاِثِمنَي ِديَاِرِهْم ِيف َفأَْصبَُحوا يَْحُة الصَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوأََخذَ تعاىل: وقال

ِفيَها﴾.5 يَْغنَْوا لَّْم
َربِِّهْم أَْمِر َعْن َفَعتَْوا * ِحنٍي َحتَّٰى تََمتَُّعوا َلُهْم ِقيَل إِذْ ثَُموَد ﴿َوِيف تعاىل: وقال

يَنُظُروَن﴾.6 َوُهْم اِعَقُة الصَّ َفأََخذَتُْهُم
الشديد: العقاب من به أخذوا ماذا فانظروا لوط قوم أما

ن مِّ ِحَجاَرًة َعَليَْها َوأَْمَطْرنَا َساِفَلَها َعاِليََها َجَعْلنَا أَْمُرنَا َجاءَ ا ﴿َفَلمَّ تعاىل: قال
ِببَِعيٍد﴾.7 الظَّاِلِمنَي ِمَن ِهَي َوَما ۖ َربَِّك ِعنَد َسوََّمًة مُّ * نُضوٍد مَّ يٍل ِسجِّ

َوأَْمَطْرنَا َساِفَلَها َعاِليََها َفَجَعْلنَا * ِقنَي ُمْرشِ يَْحُة الصَّ ﴿َفأََخذَتُْهُم تعاىل: وقال
ِمنَي﴾.8 لِّْلُمتََوسِّ َآليَاٍت ٰذَِلَك ِيف إِنَّ * يٍل ِسجِّ ن مِّ ِحَجاَرًة َعَليِْهْم

من الكائدون العصاة به يؤخذ كان بما االستشهاد يف اليسري القدر بهذا ونكتفي
والتدمري. والتنكيل والخسف العصف ألوان

الحاقة. سورة 2

القمر. سورة 3

األعراف. سورة 4

هود. سورة 5

الذاريات. سورة 6

هود. سورة 7

الحجر. سورة 8
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أن إىل ننبه أن الخري من نرى الثاني الطور يف الحديث إىل نتحول أن وقبل
تنتهي حيث من تبدأ مرحلة أن معناه ليس أطوار، أو مراحل إىل التاريخ انقسام
واحدة، دفعة يحدث حال إىل حال من التطور أن وال والتحديد، الضبط عىل سابقتها
طرفيه من بالتغري إال يكون ال التطور أن كما بعض يف بعضها ليتداخل املراحل إن بل
الجديد محله ويحل القديم يتالىش حتى هذا، من بالزيادة أو هذا من بالنقص جميًعا

العالم. هذا يف يشء كل يف التطور يكون وكذلك وهكذا،
النذر، يف اليشء بعض الرتفق مظاهر أظهر فمن الثاني الطور أما الثاني: الطور
يف أو العبادات يف سواء الترشيع، وتبسط الدعوة وسعة العقوبات فنون يف والتخفيف
عىل — كبري بقدر — الدعوة تعتمد كانت أيًضا الطور هذا ويف الناس، بني املعامالت

املعجزات. وتفرد العقوبات بكف الطور هذا انتهى لقد حتى باملعجزات التحدي
يتناول التخفيف هذا كان فلقد العقاب، ألوان يف والتخفيف النذر يف الرتفق أما

جميًعا. يتناولهما أو الكيف أو الكم
َلَعلَُّهْم الثََّمَراِت َن مِّ َونَْقٍص ِننَي ِبالسِّ ِفْرَعْوَن آَل أََخذْنَا ﴿َوَلَقْد تعاىل: هللا قال

يَذَّكَُّروَن﴾
آيَاٍت َم َوالدَّ َفاِدَع َوالضَّ َل َواْلُقمَّ َواْلَجَراَد الطُّوَفاَن َعَليِْهُم ﴿َفأَْرَسْلنَا قوله: إىل
ادُْع ُموَىس يَا َقالُوا الرِّْجُز َعَليِْهُم َوَقَع ا َوَلمَّ * ْجِرِمنَي مُّ َقْوًما َوَكانُوا َفاْستَْكَربُوا َالٍت َفصَّ مُّ
اِئيَل إِْرسَ بَنِي َمَعَك َوَلنُْرِسَلنَّ َلَك َلنُْؤِمنَنَّ الرِّْجَز َعنَّا َكَشْفَت َلِنئ ۖ ِعنَدَك َعِهَد ِبَما َربََّك َلنَا

يَنُكثُوَن﴾.9 ُهْم إِذَا بَاِلُغوُه ُهم أََجٍل إَِىلٰ الرِّْجَز َعنُْهُم َكَشْفنَا ا َفَلمَّ *
ِيف َطِريًقا َلُهْم ْب َفاْرضِ ِبِعبَاِدي أَْرسِ أَْن ُموَىسٰ إَِىلٰ أَْوَحيْنَا ﴿َوَلَقْد تعاىل: وقال
َما اْليَمِّ َن مِّ َفَغِشيَُهم ِبُجنُوِدِه ِفْرَعْوُن َفأَتْبََعُهْم * تَْخَىشٰ َوَال َدَرًكا تََخاُف الَّ يَبًَسا اْلبَْحِر

َهَدٰى﴾.10 َوَما َقْوَمُه ِفْرَعْوُن َوأََضلَّ * َغِشيَُهْم
عليهم أرسل وما الثمرات، ونقص الجدب من فرعون آل أصاب ما أن ترى فأنت
العصف يبلغ ما بعض والروع الشدة من يبلغ لم إلخ، … والجراد الطوفان من
جنده من إرسائيل بني اتبع ومن فرعون إغراق أما والتدمري، والخسف والدمدمة

األعراف. سورة 9

طه. سورة 10
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حال، كل عىل األذى وقع هنا يعدو ال واألمر وبطشهم، كيدهم من الفارين فلعصمة
فحسبك املعجزات وأما قليل، جد الكائدين الكافرين لجمهرة بالنسبة عددهم أن عىل
يأفك ما تلقف حية هي فإذا عصاه ألقى إذْ — السالم عليه — موىس معجزات منها
البحر بها رضب وإذْ عينًا، عرشة اثنتا منه فانبعثت الحجر بها رضب وإذْ الساحرون،
السالم. عليه — عيىس معجزات منها وحسبك العظيم، كالطود فرق كل فكان فانفلق
أَْخلُُق أَنِّي ۖ رَّبُِّكْم ن مِّ ِبآيٍَة ِجئْتُُكم َقْد أَنِّي اِئيَل إِْرسَ بَنِي إَِىلٰ ﴿َوَرُسوًال تعاىل: قال
َواْألَبَْرَص اْألَْكَمَه َوأُبِْرئُ ۖ هللا ِبِإذِْن َطرْيًا َفيَُكوُن ِفيِه َفأَنُفُخ الطَّرْيِ َكَهيْئَِة الطِّنِي َن مِّ َلُكم
َآليًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۚ بُيُوتُِكْم ِيف ِخُروَن تَدَّ َوَما تَأُْكلُوَن ِبَما َوأُنَبِّئُُكم ۖ هللا ِبِإذِْن اْلَمْوتَٰى َوأُْحِيي

ْؤِمِننَي﴾.11 مُّ ُكنتُم إِن لَُّكْم
من الرضب هذا ختم قد — السالم عليه — عيىس بمعجزات فإن وبعد الثالث: الطور
بها ويثبتون املعاندين، املخالفني بها يتحدون الرسل، أيدي عىل تجري التي الخوارق
الكون سنن يخالف بما منها أيدهم وقد ال وكيف هللا، عند من هو إنما به جاءوا ما أن

الخلق! طبائع عىل ونري
تجردها يف — السالم عليه — عيىس بعثة تشارك أنها ففوق ملسو هيلع هللا ىلص، محمد بعثة أما
وال عاصفة، رياح وال خسف، وال عصف فال وصفها، بعض بك مرَّ التي األحداث من
عىل الروع ويدخل النفوس يزعج مما دونه ما وال هذا من يشء وال مدمدمة، زالزل
الكون لسنن فيها خالف ال أنها األول: بأمرين؛ تمتاز ملسو هيلع هللا ىلص محمد معجزة فإن القلوب،
طول عىل تنقطع ال مستمرة باقية أنها والثاني: املخلوقات. لطبائع فيها مغايره وال

«القرآن». هي املعجزة هذه أن شك غري من عرفت وقد الزمان،
األحقاب. عىل ونموها اإلنسانية بتطور وتنمو تتطور اإللهية الدعوة جعلت وكذلك

عمران. آل سورة 11
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والقوة الحق بني

عىل جميًعا؛ التاريخ أحداث أضخم تروي ألنها جميًعا؛ الحياة قصص أضخم هي قصة
ولم اخرتاًعا، الوقائع لها يخرتع ولم األبطال، لها يبتكر ولم الخيال، يلفقها لم قصة أنها
وأفخم وأبدع، القصص أصحاب روى ما أجمل فهي هذا ومع ابتداًعا، النتائج لها يبتدع
الحقيقة فإن الخيال، نسج من تكن لم إذا قصة هي وأروع، الروائيني خياُل حال ما

الخيال! محلق عىل سمت قد فيها
ال أنه يف أحد ارتاب ملا كان أنه ولوال يقع، أنه أحٌد صدق ملا وقع أنه لوال يشء هي
— املسيح مليالد السابع القرن صدر يف القصة هذه حوادث جرت ولقد يكون، أن يمكن
ثم فبيثرب فمكة مكانها وأما والقوة، الحق بني فالرصاع موضوعها وأما — السالم عليه
قريش وقبائل ناحية، من فصحبه أشخاصها وأما هللا، عبد بن فمحمد أبطالها وأما مكة،

أخرى. ناحية من
سنة، وعرشين نيًفا الرائعة العتيقة حوادثها استهلكت فقد ا، جدٍّ طويلة قصة هي
أن يف بالرضورة ألطمع كنت وما السري، كتب ويف التاريخ كتب يف مفصلة مبسوطة وهي
الغنى املناسبات دعت ما لها امللخصني تلخيص يف أن عىل املقال، هذا مثل يف عليها آتي

والكفاية.
وخاصة العربة، مواطن أشد فيها أرى التي مواقفها بعض متعمد اليوم أنني عىل

يتفكرون. لقوم قدوة فيه فلعل األيام، هذه يف بالعالم يجوز ما إىل منها يومئ ما
أحد. الرأي هذا عىل منهم ينشز ولم اجتمعوا، ذلك وعىل قتله من بد فال إذن
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صدورهم يف الغيظ وإرضام إيذاءهم يوايل يفتأ ال وهو مضت سنة عرشة ثالث
فتور غري يف ودعوتهم آلهتم، عىل والزراية دينهم، وتهاون أحالمهم، وتسفيه بتقريعهم
مجامع عىل منهم استوىل مما آبائهم، وآباء آباءهم عليه وجدوا عما االلتفات إىل وناء، وال
غالظ قوم هم إذ الدم، مجرى األعراق يف وجرى الفكر، أقطار عليهم وملك الشعور،

طريًقا! يديهما بني يهتدون فال والحفاظ األفقه تعميهم الطبع، شداد
من رجال مىش لهم، يسلمه فلم دونه وقام عليه حدب قد وكافله عمه أن رأوا فلما
أحالمنا، وسفه ديننا وعاب آلهتنا سب قد أخيك ابن إن فالن يا فقالوا: إليه أرشافهم

وبينه. بيننا تخيل أن وإما تكفه أن فإما آباءنا، وضلل
فينا، ومنزلًة ورشًفا سنٍّا لك إن فالن يا له: فقالوا أخرى مرة إليه مشوا إنهم ثم
شتم من هذا، عىل نصرب ال وهللا وإنا عنا، تنهه فلم أخيك ابن من استنهيناك قد وإنا
أحد يهلك حتى وإياك ننازله أو عنا، تكفه حتى آلهتنا، وعيب أحالمنا، وتسفيه آبائنا

عنه. انرصفوا ثم الفريقني،
قد قومك إن أخي، ابن يا له: فقال أخيه ابن إىل بعث املقالة هذه له قالوا فلما
من تحملني وال نفسك، وعىل عيل فأبِق له، قالوا كانوا الذي وكذا، كذا يل فقالوا جاءوني

أطيق. ال ما األمر
نرصته عن ضعف قد وأنه ومسلمه، خاذله أنه بداءً، فيه لعمه بدا قد أنه هو فظن
أن عىل يساري يف والقمر يميني يف الشمس وضعوا لو وهللا عم، يا فقال: معه، والقيام

تركته.1 ما فيه أهلك أو هللا يظهره حتى األمر هذا أترك
وأذكوا له، الكيد يف وأمعنوا وكادوه األذى، يف وأرسفوا ذلك بعد آذوه طاملا لقد نعم.
العذاب صحبه من للمستضعفني يلون ومن بدنه، يف يؤذيه من وتارة يسبه، من عليه
وجه ما عىل الدأب وشدة التحدي، يف وإيغاًال الدعوة يف إمعانًا إال ذلك كل زاده فما تلوينًا،
سبيله. عن وصدهم به أخذهم وعدم منه، ونفورهم عنه انرصافهم عىل وتقريعهم إليهم،
سعيه، من والحد دعوته كف يف كله ذلك من يشء يغِن ولم ا، حقٍّ أمره أعجزهم لقد

إليه؟ السبيل وكيف فيه الحيلة فكيف
وإن فللرجل اليسري، باألمر ليس قتله أن عىل منه، والخالص قتله من بدٌّ يبَق لم إذن
لجاللة األمة من الجبهة يف هم والعشرية األهل وهؤالء وعشرية، أهل فرًدا بدعوته قام

إسحاق. ابن رواه 1

26



الهجرة يف

من فيهم وما ومنعة، عز من لهم ما إىل ماضيهم وضخامة أحسابهم ورشف موضعهم،
لهم فإن لدينه، تصِغ ولم لدعوته تستجب لم الكثرية كثرتهم كانت وإذا وقوة، بأس
ويكن قتله سبب يكن مهما منهم، رجل يقتل أن عن بهم تتعاىل عصبية وفيهم حفاًظا،
بل وحده، قاتله يقتل ال بثأره آخذون ريب وال فهم ينظرون، قيام وهم قاتله بأس
القبيل لهذا يتعصب وقد واألبعدين، األقربني ومعرشه أهله من أيديهم بني يقع من كل
اليابسة عىل تأتي أو رضام، لها يخمد ال الفتنة فتكون قوم القبيل لهذا ويتعصب قوم،

والخرضاء!
مهما معرشه يقوى فال وتره، واحتمال قتله يف إذن الشعب عشائر جميع فلتشرتك
لقتل قبيل كل أخرج وكذلك كله، الشعب يقاتلوا أن عىل والبأس العزة من لهم يكن

السحر. كان إذا داره باب وتواعدوا بأًسا، وأشدهم فتيانه أقوى من فتى البطل
أحد! به يعلم ال ما هذا جاءه؟ أين من ولكن القوم ائتمر بما الخرب ويجيئه

دركه، فيفوتهم صاحبه دار يف التواري إىل ويرسع وقوف، وهم داره من يخرج ثم
أن قبل األقل عىل منهم فقتل وقاتلهم، لهم لثبت لشجاعته إرادته زمام أرخى قد ولو
أي من يخىش وال املوت، يهاب ال شأنه هذا كان ومن الناس، أشجع كان فلقد يقتل،

العاملني. من أحد به يقوم ال ا مهمٍّ الحياة هذه يف له أن يعلم ولكنه أصابه، ناحية
يعلم والذي إليه، دعا ما اعتناق إىل أهله كثرة سبقت الذي البلد إىل هجرته وتمت
واألموال. باألنفس التضحية من يجشمهم مهما دعوته، ومؤيدو ونارصوه معزوه أنهم
يدرك ال لجب جيش رأس عىل البطل يرى حتى سنني عرش من أكثر يمِض ولم

الرهيب! املخرج ذلك منه خرج الذي البلد إىل طريقه يف آخره، الطرف
عن الذياد وال الوطن، عن النضج عىل نية يجمعون وال يقاتلون، ال القوم وإذا
يسجح ما فرسعان كريم، مالك من كريًما صفًحا ويسألون ليسلمون إنهم بل الحريم،

الطلقاء!» فأنتم «اذهبوا عليهم: املقيض باملغلوبني ويهيب ويعفو،
وأما وكرم، ورشف وعظم، وبجل ملسو هيلع هللا ىلص، محمد هو األعظم البطل هذا أن عرفت ولقد
مما خبري وأنت كله، قريش فشعب دينه، من حوله بكل الصارف لدعوته، القاتل عدوه

وحفاظ. أنفة ومن وبأس، قوة من الشعب لهذا
تتفرق ليكاد النهاية، هذه إىل ذهنه يثب ثم البداية، تلك إىل ينظر من فإن وبعد،

مطري. كل العجب من وتطري الحرية، من نفسه
فقد قويٍّا، بالحق اإليمان دام وما بالحق، اإليمان يغذوه الذي الصرب الصرب! ولكنه
للحق قتالها يف الشدائد هذه تزال وال األهوال، أهول ومعاناة الشدائد أشد لقاء هان
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أمرها وتسلم السالح تلقي حتى رويًدا، رويًدا الزمن عىل وتتضاءل تضعف والصرب،
الرغام! يف وأنفها لعدوها

الصرب، حضعىل ما قدر خلة يحضعىل لم العزيز الكتاب أن االنتباه يسرتعي ومما
خري ملسو هيلع هللا ىلص، محمد سرية وهذه مرة، مائة من أكثر فيه ومشتقاتها السمة هذه دارت فلقد

العظيم. القرآن إليه يدعو ملا مصداق
من ظلًما أخرجوا أو خرجوا والذين حقهم، عليهم غصب الذين هؤالء فليت وبعد،
الحق، سبيل يف االحتمال شدة عىل ويروضونها الصرب، عىل أنفسهم يبنون ليتهم ديارهم،

العرب. وأبلغ العظات أحسن وفيه الخرب، أصدق الهجرة حديث ففي
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واتضحت طرقه، وبانت حدوده، الذهن يف قامت بحثًا اليوم القلم فيه يرضب ما ليس
الهجرة ذكرى بها تجول خواطر إال هي إن لنتائجه، مقدماته واسترشقت معامله،
جريدة يف — السينما — الخيالة مناظر تواىل كما النفس عىل تتواىل خواطر هي الرشيفة،
وأدنى املناسبات أضعف وبحكم املعاني، تداعي بحكم تجيء قد أنها عىل مثًال، األخبار

املالبسات.
العجب؛ كل يستهلك يكاد مما بل العجيب، يستدعي مما أن يف شك من فليس وبعد،
الزمان: من بيسري إسالمهم بعد إليه صاروا وما جاهليتهم، آخر إىل العرب أولئك شأن
اللهم فنٍّا، يتذوقوا ولم علم عىل عيونهم تفتتح لم جهاًال، أميني قوًما جملتهم يف كانوا لقد

قليًال. إال أغنى إذا األمم قيام يف مغٍن غري وهو الكالم، فن إال
تنفذ وال سبب، أي الحضارة ألوان من لون بأي يرتبطهم ال ا حقٍّ جاهلني كانوا لقد
يجاورهم فيما اضطربوا لو حتى يسكنون، التي البوادي تلك وراء مما يشء إىل عقولهم
قومهم إىل رجعوا ونحوها، التجارة بحكم الحضارة، من بحظ أخذت التي البالد من
غلقت كأنما أفكارهم، ويحرك أنظارهم يلفت أن شأنه من غريبًا شيئًا يشهدوا لم وكأنهم
آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم القلوب، وغلقت األذهان
هللا صدق ُدوِر﴾1 الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوٰلَِكن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال َفِإنََّها ۖ ِبَها يَْسَمُعوَن

العظيم!
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من علوم حذقوا حتى الزمن من يسريًا صدًرا إال اإلسالم يف يسلخوا لم أنهم عىل
أوفوا فنونًا واستحدثوا علوًما هم أنشئوا ما رسعان بل وفنونهم، الحضارة إىل سبقوهم

الزمان! حضارة عىل بها
غريهم علوم من العرب نقل ما أن الفكر عن يذهب أن املقام، هذا يف ينبغي وال
العربي الذوق مساغ يف مرئ حتى وسووه العربي، الفكر بطابع أوًال طبعوه قد وفنونهم
القضايا من فيها واستحدثوا والفنون، العلوم هذه آفاق يف وسعوا ما فوق وهذا أيًضا،

الغايات. أبعد إىل بها ذهبت التي
عن الذهن غفلة هو الغرائب، هذه أمثال يف العجب عىل يبعث إنما بأنه خبري وأنت

… العجب بطل السبب عرف إذا قيل: ولهذا باملسببات، األسباب وصل
عن واالنرصاف الجفاء من البيئة بحكم فيه كان ما عىل العربي إن الحق ففي
أنه الحق … أمرها إليه يرتامى أو يشهد التي الحضارة دواعي من يشء يف الفكر إرسال
دين وهو اإلسالم، جاءه فلما الفطرة. مستقيم الطبع، سليم الفطنة، حديد — هذا مع —
أي كفء إنسان فإذا قلبه، عىل يرين كان ما وأجىل فكره، وحرر مواهبه أذكى الفطرة
املجد ابتغاء إىل طلًقا يميض وكذلك الحياة، يف العظيمات جيل وعالج النظر ألسمى كفء

سبيل! كل من الحق
سعيهم، أبلغ يكون أن اإلسالم يف دخلوا وقد العرب مفكري عىل املتعني من كان ولقد
فجد أحكامه، وتفصيل أصوله لحفظ طلبًا الدين هذا هو أذهانهم؛ فيه تنقلب ما وأول
أو التابعني من الثقات عن الرواية بطريق ملسو هيلع هللا ىلص؛ الرسول أحاديث جمع يف جد من منهم
«ففعل بعينه رأى أو بأذنه منهم سمع من إىل راٍو بعد راويًا الصحابة عن ثم تابعيهم،

السنة.» من كذلك وإشارته ملسو هيلع هللا ىلص النبي
والتأكيد، والتثبت والتحقيق التحري شدة يف أعمارهم الحديث جامعو أفنى ولقد
كل حظ وتبيني الصحاح بني للتمييز بل وموضوعاتها؛ األحاديث صحاح بني للتمييز
علم نشأ أن هذا أثر من كان ثم والدراية، الثقة من رواتها لحظ طوًعا القوة من منها
الحديث». «نقد علم يدعى أن الخري من كان ولعله الحديث» «مصطلح علم هو جديد،
األصول هذه من الرشعية األحكام استنباط يف آخرون اجتهد نفسه الوقت ويف
وحدة الفطرة، بسالمة جميًعا مهتدين والقياس؛ واإلجماع، والسنة، الكتاب، األربعة:
قواعد — الباب هذا يف — ارتجلوا لقد حتى اإلحساس، ودقة التفكري، وصحة الفطنة،
عىل منها طائفة وألسيق املرشعني، أبرع ودقتها ووضوحها باختصارها تخلب وقضايا
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ناقًال كنت إن — كان ما عىل كان ما بقاء األصل — بقدرها تقدر الرضورة التمثيل: جهة
اجتهاد ال — علته عن يسأل ال أصله عىل جاء ما — فالدليل مدعيًا كنت وإن فالصحة،
رشًطا كاملرشوط عرًفا املعروف — امللك دليل اليد — قارصة حجة االعرتاف النص— مع

إلخ. … واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما —
يف للفكر تقليب أو مدرس لدرس أثًرا واالبتكار اإلبداع هذا كل يكن لم ولعمري
التفكري. وصحة الذكاء وحدة الفطر، سالمة فضل من قلنا كما هو إن مكتوب، كتاب

فإنهم اليونانية، عن لغتهم إىل املنطق علم ذلك بعد نقلوا قد العرب علماء كان وإذا
الخصبة، األفكار تلك عليها وأراقوا الحادة األذهان هذه قضاياه يف أجالوا ما رسعان
عىل العلم هذا لوفاء طلبًا يستحدثوا، أن هللا شاء ما واستحدثوا ابتكروا، ما فابتكروا

املقدمات. صحاح من الحق النتائج وابتغاء التفكري، صحة إىل الهداية من الغاية
واملناظرة» البحث «آداب علم أيًضا اليونانية عن نقلوا فلقد هذا، يكفهم لم ثم
حدة الطرفني من كل والتزام املتجادلني، بني املجادلة وسائل تنظيم العلم هذا وغاية
تضحي وكذلك خصمه حجة إدحاض أو بحجته، لإلدالء الطرف وبيان الخصام، يف
بني مضيعة غري الواضحة الحجة بقيام الباطل عىل الحق تظهر منتجة، مجدية املناظرة
بطابعهم، طبعوه قد كذلك العرب أن عىل النزاع، ملوضوع نقل أو ومهاترة، سفسطة
مما والشواهد األمثلة فيه وأجروا بفنونهم، ووصلوه تفكريهم، سابغ من عليه وأفاضوا

العلوم. من يعالجون ملا يعرض
علينا حق فقد واملناظرة، البحث وآلداب وللمنطق، املسلمة، للقضايا عرضنا وقد أما

الرتفيه. بعض القارئ عن بها نرفه لعلنا قصرية وقفة نقف أن
من املائة، يف وتسعني تسعة أقل لم إن املائة، يف تسعني أن زعمت إذا عيلَّ َغْرَو ال
املجالس يف باللسان أكانت سواء املرصيني، نحن بيننا، تدور التي واملجادالت املناقشات
املتحاورين، أحد من بالتسليم تنتهي أن يمكن ال السيارة، الصحف يف بالقلم أم الخاصة،
املقدمات برتتيب جدلهم يف يعنوا أن قل — متعلمينا من الكثري حتى — بأننا ذلك
يدفعنا ولقد الصحيحة، النتائج إىل القياس صحيح يف بها يفيض الذي الرتتيب املنطقية
موضوع نقل أما املسلمة، القضايا تنكر إىل والخصم الفلج يف والرغبة للنفس، الحافز

حساب! بغري عندنا يقع ما فهذا الخصم، حجة بنا سطت إذا النزاع
كل تجري التي الحوار ألوان يف بنا وخد الفنية، أو العلمية املجادالت من اآلن ودعنا

األصدقاء. وغري األصدقاء بني ساعة
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أو لضخامته ويروعك يتعاظمك مما وكيت كيت صنع فالنًا إن فالن: لك يقول
األصل كأن أل؟» «وليه بقوله: ابتدرك يزعم فيما بالشك ولو باديته فإذا أسبابه، لتعذر
أي: العكس، عىل الدليل هو يقيم أن املنكر وعىل األقوال، أو األفعال الناس إىل تضاف أن

ادعى!» من عىل «البينة وأوضحها القضايا أبسط ناسني الوقوع، استحالة أو العدم
القول هذا منه أنكرت فإذا املؤثمات، من وكذا كذا يرتكب فالنًا إن آخر: لك ويقول
وقد املؤثمات؟ تلك معه أقارف وأنا كيف عليك: الحجة يقيم أنه ظانٍّا ورع غري يف قال
دليل! إىل تحتاج دعوى كان الغري أرشك فإذا النفس، عىل قارصة حجة االعرتاف أن فاته
جعلت أو الصحف، إحدى نرشته خرب من إليك انتهى ما بساطة، يف تروي، ولقد
حرضتك طبًعا: شيعته من رجل فيبادرك كذا، يف اتهم فالنًا أن من املجالس تردده
يكون أن إال اللهم باألمنية، الغبي عىل التبس قد الخرب أن وترى … كده من مبسوط

النية! فاجر الضمري فاسد
طلبًا أو الحجة، لزوم من فراًرا إما النزاع، موضوعات نقل ويبكي يضحك ومما

غباء. وشدة جهًال أو واألذى، للكيد
يكن ولم أيًضا، التمثيل جهة عىل الباب ذلك يف يل وقع مما واحًدا نموذًجا وأذكر
أيام بضعة من نزاع. إىل موجب غري يف استحال سؤال هناك كان بل نزاع، موضع ثمت
أنا وبينما … صدغي يل وورم أمله، عيل ألح رضًسا ليخلع األسنان؛ طبيب عيادة طلبت
السمت حسن رجل إذا تقدمني، من عالج من الطبيب ينتهي ريثما االنتظار غرفة يف
يطارح حتى مجلسه يأخذ يكاد وما … منها بأحسن فأردها بالتحية، ويبدأ البزة، أنيق
ما عىل الحديث فماددته نعرف، ال ومن نعرف من إىل املرصيني نحن كعادتنا الحديث
مذوق الثقافة مزخرف رجل أنه أدركت حديثه ومن — طبًعا العامة األسباب يف — بي
فوري: من فأجبته الريف؟ أهل من حرضتك السؤال: بهذا يفاجئني هو إذا ثم اللسان،
عنيفة: ثورة يف عيل فرد اآلن، إىل موطني زالت وما القاهرة، يف مولود فأنا سيدي، يا ال

وحشة؟ الريف يف العيشة هيه ليه
الرضس وجع مؤثًرا داري، إىل مرسًعا وخرجت لتوي ونهضت ثائري ثار لقد

الحوار! من اللون هذا عىل ورضباته
من بلغت إذا حتى أولد أن قبل أولد وأن أخلق، أن قبل أخلق أن عيل كان لقد إذن؛
فأختار الحرض، أو الريف يف الوالدة يخريني أن القدر عىل كان األوىل؛ النشأة يف التمييز
يستحق آثًما ً امرأ كنت وإال جديد، من الريف يف أبعث ثم األثري، يف أتبخر ثم األمرين، أول

والتأنيب! اللوم
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هللا: اسم عىل الحديث سياقة نرجع املعنية، املتعبة أو املريحة الوقفة هذه وبعد
اللسان، بعلوم غريهم بعناية الدين؛ بعلوم اإلسالم يف السابقني عناية اقرتنت لقد

الدين. لباب فهم إىل الوسيلة ألنها وذلك وبيان، وأدب ورصف نحو من
مما أنه عىل املنطق إىل العرب مفكرو التفت أثنائه، يف األدق عىل أو هذا أعقاب ويف
اتجهوا ثم الصحيح، الوجه عىل الرشعية األحكام الستنباط الطرق وييرس الفكر ينظم

الكالم. به تقدم ما عىل واملناظرة البحث قوانني نقل إىل كذلك
من الدنيا علوم إىل يلتفتوا أن من وذلك وهذا بهذا العرب مفكري اشتغال يمنع لم
أجلوا ما ورسعان برعوا، وما جادوا ما فرسعان وغريها، وفلك وطب وهندسة رياضة
األمم، أعمار إىل باإلضافة يسري غري الزمن من وينسلخ … واخرتعوا ابتكروا وما ووسعوا،
املتحدثني هم فأصبحوا بغريهم، صلتها تقطع وكادت إليهم العلوم هذه صارت حتى
يف وأزكاها حضارة أجمل أنشئوا وكذلك جمعاء، األرض أمم بني عليها واملتحدثني فيها،

العالم! هذا
قد أنه العجب عنك يدفع مما فإن الزمن، ذلك مثل يف النهضة تلك تعاظمتك فإذا

الهجرة. صاحب دين … الفطرة دين العربية الفطرة تلك القت
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يرساإلسالم

الزمن من اليسري الصدر هذا يف اإلسالم عظمة تمام من العجب الناس كثرة يملك لقد
معظمه. وال كله املجد هذا يكافئان مطاولة وال عنف غري يف بلغ ما وبلوغه

اإلسالم فتوح يف املؤرخون دون وما التاريخ، آثر ما ترديد بصدد اآلن ولست
مكان كل يف ألهله كان وما وأدانيها، األقطار قوايص يف العجيب الرسيع وانتشاره
األسفار بتفصيله واحتفلت الكتب، به فاضت قد يشء فذلك وسلطان، وعزة منعة من
أمة أن إىل القارئ ألفت أن — القصري الكالم هذا له جردت فيما — وبحسبي الضخام،
فتح هذا اإلسالم. بفضل العرب من كان ما الزمن هذا يف منها يكون صائلة جاهلة بادية
تتعلق ال حضارة وهذي وصناعات، وفنون علوم وهذي وتثمري، تعمري وهذا سيادة وهذه

التاريخ! حضارات أعىل بأذيالها
اإلسالم؟ لدولة الرسعة بهذه تأتى وكيف كان؟ وكيف كله؟ هذا ما لعمري

عظيم، يرس من الدين هذا يف ما إىل أجمعه هذا مرجع أن يقيني أوثق إن اللهم
كان! ما اإلسالم دولة من كان اليرس هذا وبفضل يرس الدين

أو الحق من أيرس ثمة وهل لك: وأقول حق. ألنه إال ساد ما اإلسالم إن ستقول:
هو الباطل إن جهد؟ إىل أو عنف إىل تجليته يف الحق احتاج ومتى الباطل؟ من أعرس

قرار! معهما له يثبت أن وقل وهذا، هذا إىل يحتاج الذي
حكم عىل جاء ما ألن اليرس؛ دين أنه هذا فمعنى الفطرة، دين اإلسالم إن قيل: وإذا
يقتيض الذي فذلك والتصنع التكلف جهة عىل جاء ما أما مشقة، وال فيه عرس ال الفطرة

والعناء. الجهد من قليًال أو كثريًا
إله «ال دعوته من أيرس أرأيت أقطاره، جميع من ليغمره اليرس هذا وإن يرس، الدين

هللا.» رسول محمد هللا إال
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الذهن فيه يتعثر فيها يشء أي بل الفهم، عىل ينرش الجملة هذه يف لعمري يشء وأي
التفكري؟ أدنى مساحة عنه وتضيق

بدعوة األرض أقطار سلك الذي هو حق، وراءه ليس الذي الحق هذا يف اليرس هذا
استكراه؟ وال عالج غري يف والجماعات األمم قلوب لها واستفتح اإلسالم،

إِْكَراَه ﴿َال واالضطرار: العنف عن بنفسها تغنت لقد الواضحة اليسرية الدعوة هذه
اإلغراء بفنون الناس استدراج عن استغنت لقد بل 1.﴾ اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َ تَّبنَيَّ َقد ۖ يِن الدِّ ِيف

واالستهواء.
يف كان وال رخصة، بإزائها قامت إال مشقة فيها قامت ما اإلسالم، تكاليف وهذه
قال يرس؟ كله اليرس ذلك بعد وهل العذر، طريق يديه بني ذلل إال عرس أحد عىل أحدها

عزائمه.» تؤتى أن يحب كما رخصه تؤتى أن يحب هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
هللا صدق َحَرٍج﴾2 ِمْن يِن الدِّ ِيف َعَليُْكْم َجَعَل ﴿َوَما الكريم: كتابه يف تعاىل وقال

العظيم.
استطاع من تكاليفه فهذه باحتماله، له طاقة ال ما احتمال أحًدا اإلسالم يقتِض لم
ويتسع طاقته تكافئ حتى الكريم، الرشع أحكام حدود يف منها تخفف وإال بها، القيام

أجره. هللا عند مكفوًال عذره مقبوًال وسعه، بها يتحرج وال ذرعه، لها
القواعد من بأن ذلك باالنتباه: حقيق يشء إىل املقام هذا يف أنبه أن الخري من ولعل
َعَليِْه﴾3 إِثَْم َفَال َعاٍد َوَال بَاٍغ َغرْيَ اْضُطرَّ ﴿َفَمِن املحظورات، تبيح الرضورات أن املسلمة
اآلثام، من إثم جدي داٍع غري من الرشع أحكام من والتخفف رضورة، غري يف فالتفريط
تتبع أن يف هذا بعد شك وال بقدرها، تقدر الرضورة أن املقررة األصولية القواعد ومن
وهيهات الدين تكاليف من للتهرب االحتيال من رضب هو إنما املعاذير وتلمس الرخص

محال! هللا عىل ينطيل ال
واسطة. أية ربك وبني بينك يُِقْم لم أنه الدين هذا يرس ومن

القدم بك زلت فإذا … غري بواسطة إال تناوله نستطيع ما أن يف شك من وليس
من أسلفت عما والعفو توبتك، قبول وسألته ربك عىل أقبلت املنكر، يف الشيطان وقلبك

البقرة. سورة 1

الحج. سورة 2

البقرة. سورة 3
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بني يمهد من إىل حاجة بك ليس َجِميًعا﴾.4 الذُّنُوَب يَْغِفُر هللاَ ﴿إِنَّ إىل: مطمئنٍّا ذنبك؛
واملغفرة. العفو استخراج لك يعاني من وال املعذرة، سبيل يديك

إنما التسامح هذا أن عنك يذهب وال تسامحه، شدة الدين هذا يرس من فإن وبعد،
عظمته. يف األسباب أبلغ من كان

الدين يف يخالفك ألنه الدين؛ يف مخالفك عن يصدر ما كراهة إىل اإلسالم يدعوك ال
يف املسلم وأخوك فهو ويؤثر، يحب ما منه وتقر يكره، ما منه تكره أن إىل يدعوك بل

سواء. بمنزلة هذا
رومية. جبة لبس ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ثبت ولقد

ِحلٌّ َوَطَعاُمُكْم لَُّكْم ِحلٌّ اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ﴿َوَطَعاُم الكريم: كتابه يف تعاىل وقال
لَُّهْم﴾.5

اإلسالم! نهضة يف اآلثار أعظم لها كان داللة ولهذا لهذا أن يف ريب وال
تعصب بهم يحجز ولم الجنس، يف وال الدين يف مخالفيهم من املسلمون ينفر لم
يستقيم يكد ولم عنهم، واألخذ بكفاياتهم واالنتفاع بهم، الوثيق واالتصال مخالطتهم عن
يرتددونها وجعلوا لغتهم، إىل فرتجموها سبقوهم من علوم عىل أقبلوا حتى لهم امللك أمر
الرأي فتق ما فيها ويزيدون عقولهم، غرار عىل ويطبعونها فيها، األذهان ويشيعون
أعظم فيها وبرعوا الحذق أتم حذقوها فقد الفنون، يف شأنهم كان كذلك لهم، والذكاء
العربي بالفن وناهيك خاص، فن منها لهم اتسق حتى أذواقهم عىل وأداروها الرباعة،

الزمان. جبني عىل مسطورة آياته برحت ما الذي
األسباب أبلغ من كان اإلسالم يف اليرس أن إىل هذا بعد اطمأننت قد تكون أن أرجو

اإلسالم. عظمة يف

الزمر. سورة 4

املائدة. سورة 5
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احلروب يف

اإلسالم ينترص كان بماذا

حامي معرتًكا أصبحت التي ألبانيا يف وخاصة الحرب، هذه أحداث من حدث وقع ما
تحظى أن العيش من همها كل املوارد ضئيلة الُعَدد قليلة صغرية، دولة بني الوطيس
يعالجه وما الطبيعة، عليها أفاءت مما باليسري قانعة والسالم، باألمن حدودها داخل
ألوان من املختلفة العالم أسواق إىل يروجونه وما الصناعات، فنون من النشيطون أبناؤها
جيش لها كان فإذا مطمع، أي وراءه فيما لها وليس مقنع أولئك كل من لها التجارات،
الثاني الطرف أما حني، إىل ولو الثغور وتمنع الحدود تؤمن ما فبقدر أسطول لها كان أو
وبتجاراتها، بصناعاتها قوية بَعددها، قوية بُعددها، قوية عظيمة، فدولة املعرتك هذا من
يغني ما املعدنية الكنوز من أرضوها ضمنت التي الشاسعة الواسعة بمستعمراتها قوية
ومع حياة، العالم هذا يف منها أعز ليس الفنية القوية الحياة أسباب من يشء كل يف
الدولة هذه ترضب تفتأ ال يشء؛ كل يف الدقيقة الصغرية الدولة هذه أن نرى فإننا هذا
الشمس غربت كلما وتركلها رضبة الشمس طلعت كلما يشء، كل يف الضخمة العظيمة
ومن الحناجر، يفري ما والعلقم الصاب من تجرعها ساعة كل يف تفتأ ال ذلك وبني ركلة،
العاملني. ألسن عىل للخزي مثًال أجراها ما املهانات لها وتلون األحشاء، يذيب ما الغسلني
وأحرضني السابقني العرب سري أذكرني إال األحداث هذه من حدث وقع ما لعمري
ولم عدًدا، عدوهم من أكثر األغلب األكثر يف هؤالء يكن فلم ومغازيهم فتوحهم يف شأنهم
وتدبري الكتائب، وتنسيق الجيوش تنظيم يف يفوقوه ولم عدًدا، منه أقوى كذلك يكونوا
وأهون أضعف كانوا فقد بل والفر، الكر وسائل وتدبري الحرب، خطط وإحكام املكايد،
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وال قرعوا، إال قارعوا وال رصعوا إال صارعوا ما فإنهم هذا ومع جميًعا! أولئك كل يف شأنًا
أبواب أيديهم بني ففتحت انترصوا، إال هجموا وال قهروا، إال حملوا وال ظفروا، إال شدوا
لهم واستأرس املغانم، أضخم لهم وحشدت املدائن، أمنع إىل السبل لهم ومهدت املعاقل،
إال الفلك دورة تجهد لم وكذلك الدهر. عني يلفت يرس يف أضعافهم أضعاف املقاتلة من

والبحر.1 الرب نواحي وذلت األرض، مناكب لهم دانت حتى واحًدا قرنًا
البالد. من دوخوا ما لهم يتهيأ ولم الظفر، هذا كل حروبهم يف العرب يظفر لم إذن
وأدانيها األرض قوايص يف العظيمة الفتوح هذه من فتحوا وما األقطار، من ملكوا وما
وأخرب الحرب بفنون أعلم وال سالًحا، أمىض وال عدًدا، عددهم من أكثر كانوا ألنهم
يجوز ال بما أولئك جميع يف دونه دائًما كانوا أنهم علمت لقد بل ومكايدها، بأساليبها

القياس. معه يصح وال تشبيه فيه
غربها، ويف األرض رشق يف قاتلوا أنى أيديهم بني النرص مىش ما فلعمري، وبعد،
بأسباب إال سالحهم، الضعف من وقع حيث وواقًعا عددهم، الضآلة من بلغ ما بالًغا

ثالثة:

اإليمان. (١)
الرحمة. (٢)
العدل. (٣)

يف بها ويدفع بها يغري لقد بل جلت، مهما التضحية النفس عىل ييرس فاإليمان
الجسام. املطلب

وخوض الشدائد معاناة عند الصرب عىل النفس بناء اإليمان أثر من أن تنَس وال
عزمه، من تحد بأن لحقيقة إيمانه إليه املجاهد يدفع الذي الغرض إصابة فإن املكاره،
النرص، مفتاح هو الصرب بأن خبري وأنت خذالن، وال خور يعرتيه فال متنه من وتشد

الحساب! به يحيط ال مما هذا عىل واألمثلة ساعة، صرب الشجاعة قال: من وصدق

عن يقل ال الروم جيش كان إذ ألًفا، وعرشين سبعة عىل فيه العرب جيش يزيد ال الريموك يوم كان 1

حني يف وعرشة، آالف تسعة بني العرب جيش فكان ١٦ه، سنة القادسية حرب أما مقاتل؛ ألف مائتي
املسلمني جيش يزد فلم ٩٢ه سنة األندلس فتح وأما ألًفا، وعرشين مائة عن يقل ال الفرس جيش كان
عن ينقص ال العدو جند عدد كان بينا الرببر، من آالف وعرشة العرب من مئات بضع عىل فيه الغزاة

أكثر؟ ال أيام ثمانية يف تم العظيم الفتح هذا أن هنا ذكره ينبغي ومما ألف، مائة
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يف والعدل الرحمة نظم من النظر، بادئ فيك أخذ قد العجب أن أحسب هذا وبعد
السيف من أمىض يكونان قد أنهما والواقع باألعداء، والتنكيل الحروب يف الظفر أسباب
بل البتة؛ شيئًا املقاتل عىل تجدي ال الكبود وغلظة القسوة بأن وذلك الحروب، كسب يف
يف االجتهاد عن يخذلهم ملما حكم، إذا واملعدلة تمكن إذا بالرأفة مقاتليه بني شهرته إن
نجدتهم، عن القتال عىل القادرين وثقل لهم االستحماس قلة وراءهم فيمن ويشيع قتاله،
مالئكة حكم ظالل يف وينعموا ظلمهم، من ليخرجوا العدو لهذا النرص يرجون لقد بل

واإلحسان. والعدل والرقة الرحمة
… العظيم دينهم إال هذا إىل هداهم وما الدنيا، العرب ساد وكذلك
اإلحصاء. كذلك يبلغه ال مما املسلمني حروب يف هذا عىل والشواهد

ريض — الصديق بكر أبا أن أولهما: يسريين، مثلني الباب هذا يف نورد أن وبحسبنا
مرتحلون وهم وألصحابه، جيوشه أحد قائد زيد بن ألسامة له وصاة يف قال — عنه هللا
وال طفًال تقتلوا وال تملثوا،2 وال تغدروا وال تخونوا «ال إليها: وجههم التي الحرب إىل
شجرة تقطعوا وال تحرقوه، وال نخًال تعقروا وال موليًا، تتبعوا وال امرأة، وال كبريًا شيًخا
يف أنفسهم فرغوا بقوم مررتم وإذا لألكل، إال بعريًا وال بقرة وال شاة تذبحوا وال مثمرة،

إلخ.» … له أنفسهم فرغوا وما فدعوهم الصوامع
الحديث؟ هذا من أبلغ له والرقة املقاتل بالعدو املرحمة يف حديثًا أسمعت

أعىل بالحرب يبغي إنما ضغن! شفاء وال كيًدا بالحرب يبغي ال اإلسالم بأن ذلك
العالم. هذا يف والفضيلة والخري حق بسط وإما أذى، دفع فإما املثل،

لِّْلَعاَلِمنَي﴾.3 َرْحَمًة إِالَّ أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما الكريم: رسوله يخاطب تعاىل هللا قال
العظيم. هللا صدق

اْلُقْربَٰى ِذي َوإِيتَاءِ َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ العظيم: كتابه يف تعاىل قال ولقد
تَذَكَُّروَن﴾.4 َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم ۚ َواْلبَْغِي َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاءِ َعِن َويَنَْهٰى

قتلتم «إذا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال القتل! يف حتى باإلحسان يأمر بدين ظنك وكيف
القتلة.» فأحسنوا

أعضائه. من عضًوا يقطع أو بطنه، يشق أو عينيه، يفقأ كأن به نكل بالقتيل: مثل 2

األنبياء. سورة 3

النحل. سورة 4
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عليه، الوعيد يف واشتد عنه، النهي يف الدين هذا أغلظ فقد بالحيوان حتى التمثيل أما
والناس واملالئكة هللا لعنة فعليه بحيوان مثل «من قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن روي فقد

أجمعني.»
اإلسالم. صدر يف والفاتحني الغزاة سنة كانت وتلك

فيه املألوف السائغ من كان عرص يف اإلسالم أدب ذلك يكون أن فعجب تعجب وإن
واستصفاء الدور، وتخريب الدماء، إهدار من الخسف ألوان املقهورين املحكومني سوم
وواجبًا مرشوًعا رشًعا ذلك يكون كاد حتى يجرتح، إثم أو يقرتف جرم غري يف األموال،

مفروًضا!
ريضهللا — الخطاب بن عمر عن مأثورين حادثني يف لك فأجلوه الثاني املثل وأما
اإلملام اقتىض قد أنه لوال بهما آلتي كنت وما شائعان، معروفان الحادثان وهذان — عنه
غسان، بني ملوك آخر وكان األيهم، بن جبلة أن من حكي ما وأولهما املقال، نظم بهما
ردائه طرف عىل فزارة من رجل داس طوافه بعض يف كان فلما مكة، إىل وخرج أسلم
يرتىض أن بني وخريه به فدعا عمر، عليه الرجل فاستدعى جبلة، فلطمه أزراره فحل
فقال: سوقة؟ وهو ملك وأنا مني أتقيده املؤمنني، أمري يا فقال: منه، له يقيد أو الرجل

بينكما! سوى اإلسالم ولكن
عائذ فقال: عمر، عىل قدم مرص أهل من رجل عن حكي فما الثاني، الحادث وأما
بن عمرو ولد رضب لقد فقال: بمعاذ! عذت عنه: ريضهللا — فقال املؤمنني! أمري يا بك
واستقاد ولده معه طلبه يف فأرسل مرص— يف عامله يومئذ عمرو وكان — ولدي العاص
وقد الناس استعبدتم بماذا عمرو، يا وقال: عمرو عىل أقبل ثم جميًعا، والوالد الولد من

أحراًرا؟ أمهاتهم ولدتهم
والرقة باملقهور الرحمة من اإلسالم إليه يدعو ما مبلغ تريك قلتها، عىل األمثلة هذه
الحرية توطيد وأخريًا واملظلوم، الظالم بني الفرق يكن مهما الناس، بني العدل وإقامة له،

كان. من كائنًا لإلنسان، طبيعي حق أنها عىل وتوكيدها
ما فأبرز بيشء امتازت إن وهي ترى، ما إىل صارت فقد العرص، هذا يف الحرب أما
أكثر أصبحوا الوادعني، املستأمنني من حرها وصايل ضحاياها أن االمتياز هذا وجوه يف
القواصف املوبقات تعدل لقد بل والنزال، للكفاح واستنفروا للقتال، تجردوا ممن كثريًا
أسباب من ذلك وغري الجند، وثكنات الذخائر ومستودعات املسالح عن عمًدا الطائرات من
ليستجم نام الذي الرجل وحيث ولدها ترضع املرأة حيث املستأمنني، دور إىل الحرب
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والطفل والزوج الشيخة األم عىل سعيًا األطول، النهار غاية إىل الصباح بكرة من للعمل
تعدل لقد وعذاب، ألم من الجنبني عىل يتلوى املدنف املريض وحيث األربع، أو الثالث
تدمريًا، الدور وتدمر زلزلة األرض عليهم وتزلزل عمًدا، هؤالء إىل القواصف املدمرات تلك
ا رشٍّ حياة فليستقبل املوت، عىل منهم سلم فمن تتطاير وأشالء تتناثر، أجزاء هؤالء فإذا

املوت. من
وجه عىل له وانبسط امللك، هذا كل وملك الفتح، هذا كل فتح اإلسالم أن جاءك فإذا
قوة من لك قدمناه ما يعدو ال الرس فإن واحد، قرن من أقل يف السلطان هذا كل األرض

وبالحيوان! باإلنسان والرحمة الرقة وإيثار الناس بني العدل وإشاعة اإليمان،
الصغري اليوناني الجيش بأن مساء وكل صباح كل يف األنباء عليك طلعت وإذا
وركله باليد، الكثيف الضخم الطلياني الجيش صفع عن واحدة لحظة يفرت ال الضئيل
طالعتك إذا انهزام، بعد انهزام من األقفاء من إال وكتائبه فيالقه يرى يكاد ال إذ بالرجل
عليه املعتدى الوطن بحق اإليمان قوة عىل كله األمر وأحل فصدق، بهذا ساعة كل األنباء

عدوان! وال إثم بغري
وقبض للممالك اجتياح من القوية القوة فعلت ما عنك ذهب لقد قائل: لك قال فإذا
فقل عبيًدا واتخاذها لدمائها وامتصاص األمم، ألموال واستصفاء الشعوب، نواحي عىل

حني. بعد نبأه ولتعلمن للظالم، ليميل هللا فإن بالحكم، تعجل ال له:
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جرزياني املاريشال إىل املختار عمر من

املاريشال عزيزي
أنني من واثق حق بل تنسني، لم أنك من واثق حق وأنا هذا إليك أكتب
من يكن ومهما النهار، وبياض الليل سواد لك أتمثل األيام، هذه يف وخاصة
الصديق! عهد الصديق يُنيس ما الزمان من عليه يمض لم لقائنا آخر فإن أمر
األصفاد، يف مقرن وأنا بي جاءوك الذي اليوم ذلك عزيزي يا أتذكر،
تقم لم ملهم بإعدادها أرشت التي الطيارة يف يلقوني أن أحراسك إىل فتقدمت
طبقة بعد طبقة الجو أجواز تشق بي حلقت ما ورسعان قبل، من طيارة به
ال النواة، قذف الحالق ذلك من بي قذف ثم الشمس، وجه تصك كادت حتى

إشفاق! وال رحمة
الرسعة هذه بلغت التي فبطيارتكم بيشء أفرح وإن ليشء أعجب وإن
عرش دون فيما عدن جنة فتبلغه الدنيا هذه من املرء تحمل بحيث الهائلة،

دقائق!
إصابة يحسنون ال بأنهم الطليان، معرش طياريكم، الدنيا أهل عاب ولنئ
أحسن فطياروكم والتجني الجهل بني عليهم الحكم هذا اضطرب لقد األهداف،
يف شيًخا القذيفة دامت ما لألهداف، وإصابة املرامي إىل تسديًدا الطيارين

الصحراء! ظهر والهدف املائة، حدود
املاريشال! عزيزي
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للضعيف الرقة تالزمها الشجاعة أن عىل العلم أهل إجماع انعقد لقد
الجنود، قادة معرش يا شأنكم، كان وكذلك يدان، بالكفاح له ليس من ورحمة
تداوون كما عدوكم، من الجرحى مداواة إىل وترسعون األرسى تؤذون ال فإنكم
فما باإلكرام، وتعاملونهم بالبشاشة، الجميع وتلقون بسواء، سواء جرحاكم
طول أحد بمثله يسمع لم الذي ذلك الفاني، الشيخ أنا بي صنعت قد بالك
وتريد. تشعر الحجارة كانت لو الحجارة، بفعله ترىض ال الذي هذا الزمان،
ألتمس ألن تعجب وال املاريشال، عزيزي يا العذر وجه لك التمست لقد
قلوبنا إىل الضغن يجد وال حقًدا فيها نحس ال دار يف فإنني أنت، لك العذر أنا

سبيًال.
ِغلٍّ﴾1 ْن مِّ ُصُدوِرِهم ِيف َما ﴿َونََزْعنَا الكريم: كتابه يف تعاىل هللا يقل ألم

اآلية.
الفاشت، معرش أو الطليان، معرش أنكم — أرى فيما — العذر وجه
الجهالة، من لتستنقذوها أفريقيا؛ فتح عىل العزم جمعتم وقد األصح، عىل
ما مبلغ عىل العالم تشهدوا أن سلًفا رأيتم الحضارة، نور إىل وتخرجوها
أن يف هذا بعد شك من وليس اإلنسان، عىل وعطف حضارة من أنتم أحرزتم
نواحي ملكتم إذا لحكمكم — عينة — نموذج أصدق كانت إنما تيك فعلتك

الرومان! ملك استعادة يف منيتكم وبلغتم األرض،
تلك عىل بإعدامي تقدمت ساعة ا، جدٍّ الشجاع املاريشال أيها ولعلك
أجهل كنت فإنني واحدة، دقيقة من أكثر أتعذب لن أنني قدرت الصورة
استشعرت ثم اثنتني أو خفقة قلبي خفق الجو يف بي قذفوا إذا حتى مصريي
رأيتني حتى شيئًا، أحس ولم شيئًا أدِر لم ثم الربق؟ خطرة علمت هل صدمة

رفيًقا. أولئك وحسن والشهداء الصديقني بني الجنة يف
إيلَّ تسدي أن إال همتك فأبت أيًضا، تقديرك يف داخًال كان مما هذا ولعل

الجزاء! أعظم عني هللا أجزاك الجميل هذا
جواب: من متنفًسا له يجد وال صدري يف يضطرب سؤال صديقي يا هناك
السيد أن اآلخرة إىل حنيرصت يقينًا وازددت الدنيا أهل من وأنا أعلم كنت لقد

الحجر. سورة 1
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واملحبة والرحمة، الرفق رسالته مظاهر أكرب كان — السالم عليه — املسيح
أول السالم، عليه كان ولقد أساء، عمن والصفح جنى عمن والعفو والسالم،
ريح أو دمدمة، أو وإغراق خسف، أو عصف من بمعجزة يؤيد لم رسول
املوتي ويحيي واألبرص األكمه يربئ كان وإنما قاصفة، رجفة أو عاصفة،
العطف باب يف هذا من أبلغ وليس رحمة، الرحمة هذه وراء وليس هللا. بإذن
ومعرشك، أنت بها تتشادق التي املسيحية الفضائل من فهل اإلنسان، عىل
يف لتسودوها إال خصومكم عىل الحرب هذه شهرتم ما أنكم تزعمون والتي
وتقتلوه التمثيل، هذا مثيل بشيخ تمثلوا أن الفضائل هذه من هل — العاملني

والتقتيل؟ التذبيح تاريخ يف تعهد لم بصورة
التوراة منكم وبرئت النبيل، الرحيم املسيح منكم برئ لقد وهللا! ال

واإلنجيل!
تعاىل هللا أن اعلم تعلم، شئت إن اآلن ولعلك الرجل هذا يا فاعلم وبعد،
لم أخذه إذا حتى للظالم ليميل وإنه باملرصاد للظاملني وهو يهمل، وال يمهل

يفلته.
العقاب، يف لك ليزيد إال لك، أمىل وال أمهلك وما وأمهلك لك أمىل ولقد
يف وقطع املنى كرائم منك وأدنى األمل، يف لك ففسح العذاب لك ويضاعف
ملك لقومه يرد الذي الفاتح الغازي ستكون أن يف الشك عالئق جميع نفسك
وتسلقت كذلك، نفسك خلت حتى عناء، جليل وال مشقة غري يف القديم الرومان

عليه. الهناء وتقبلت به، الزهو
رقاع جميع يف بل وحدها، بالدكم يف ال معرشك وأذن أذنت لقد نعم،
قسمكم، من السودان وأن البحرين، بني تسلكها التي مرصوالقناة بأن العالم،
ذلك عىل ينازعكم ال ملككم، حر من واألريرتيا والصومال الحبشة أضحت كما
هذا إىل سكنتم ولقد مدافع، منه يشء عن يدافعكم أن يستطيع وال منازع،
البال تشغلون لكم وما به الشغل من فرغتم قد أنكم وخلتم إليه، واطمأننتم

تمكينًا؟ منه الساطية القوة لكم ومكنت أيديكم، يف حصل بما
هذا باأليام الظن حسن من بلغتم حتى لكم، وأمىل وقومك هللا أمهلك
الصومال وجه إخالء فسبقوا بأسكم خشوا قد اإلنجليز أعداؤكم أليس املدى،
جهد غري يف فاحتللتموهما براني، وسيدي السلوم وبني بينكم خلوا كما لكم،

قتال؟ وال
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من يسري يف مناكم قصارى بالغو محالة وال فأنتم لكم، األمر تم لقد إذن
بعد العسل، شهر قضاء خطيباتهم جندكم من كثري واعد لقد حتى الزمان،

الجميل. واديه يف والنعيم النيل، ضفة عىل أيام بعد أو أسابيع
الرومان؟ بإمرباطورية ماريشال يا هللا فعل ما ثم

يسرتجع بأن يقنع فال رضبة، نهار كل يف يرضبك «ويفل» قرينك هذا
بالدها فتفتح لوبيا، يف ملككم عىل ليغري إنه بل والسلوم، براني سيدي منك
التي حامياتها ويأرس آخر، بعد واحًدا حصونها عىل وليتوىل مدينة، بعد مدينة
آالت وسائر والذخائر والدبابات املدافع من ويغنم فيلق، بعد فيلًقا حشدت
مصانعكم تورده أن عىل إنجلرتا مع قبل من تعاقدتم كنتم لو وعتادها الحرب
حاجتها شدة عىل تستطع ولم عنه الفرتة هذه يف لعجزت العاجل، بالثمن إليها

إليه! الوصول املال إىل
— باآلالف تعد وهي — طائراتكم تظل أن لكم هللا خذالن من بلغ ولقد
الطائرات انتظار يف باملئات، تعد التي — مطاراتها — أفاحيصها يف جاثمة
تمزيًقا، أو رضبًا أصلتها إذا حتى يوم، كل وتمسيها تصبحها التي الربيطانية
تالِق ولم غزًوا، تعاِن لم وكأنها حظائرها إىل عادت وتحريًقا، تدمريًا وأوسعتها

عدوٍّا!
طياريهم تمرين عىل تعينهم بأن لإلنجليز تعهدت قد ماريشال، يا أفرتاك
ليتعلموا مطار؛ كل يف الطيارات لهم فنثرت املرامي، وتسديد األهداف إصابة يف

نهار؟ كل ويف ليل كل يف الرماية فيها
تضطلع ال وهي الجيوش؟ هذه كل حشدت ملاذا بعيشك؟ خربني أال
لم وهي الحصون؟ تلك كل أقمت وملاذا التسليم! من بأكثر الحرب أعباء من
املوبقات هاتيك كل أرصدت ولم املغري! للغازي األبواب تفتيح من بأكثر تقم
غنيمة نفسها تعد أن من أكثر تصنع لم هي إذ الحروب؟ آالت من الفواتك

الثلج! برود باردة للعدو
ماريشال؟ يا أنت تصنع كنت ماذا ثم

أمددت أو صدمة، التقاء تحركت أو بهجمة، قمت أنك قط أحد يسمع لم
حيله! انهد جيًشا أنجدت أو حبله، رق فيلًقا
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لك شأن ال الحرب، هذه يف لتتفرج أفريقيا شمال إىل جئت قد أتراك
ولو املشورة، أو أمر إصدار أو منهج سن أو مكيدة تدبري أو خطة، بوضع

برأي؟ الضيق ساعة
لك: قلت إذا صدقني أبًدا نكذب ال الجنة أهل فنحن ماريشال يا صدقني
الذي هذا بعض أحداثها يف وجرى مرسحية رواية يف ماريشاًال كنت لو إنك
منك العالم رأى مما أكثر الحقيقة عالم يف األثر من لك لكان لوبيا، يف يجري
يكرس أو كرسيٍّا، املمثل املاريشال يصدع أن من أقل يكن لم إذ الحرب، هذه يف

ستاًرا! بأسنانه ولو يمزق أو طبًقا
لدافع حمام أو لصارع هرٌّ موضعك يف كان لو إنك ماريشال يا صدقني

لنطح! جدي أو لنضح طفل أو وقارع،
الفاتح الغازي املاريشال حرضة يا قط ذلك من شيئًا تصنع لم أنك عىل

العظيم.
كل القتل ألوان أمرَّ تذوق ذا أنت وها واحدة، مرة قتلتني لقد جرزياني

مرة! عرشين يوم
تبوء تفتأ ال القديمة روما ملك يف آمالها ومعقل إيطاليا سند يا ذا أنت ها
إال بفضيحة تجوز وال لطمة، لتلقى إال لطمة من تفيق وال الفشل، بعد بالفشل
أوجع الظالم عىل وعقابًا العذاب هذا من أشد عذابًا أرأيت فضيحة، لتستقبل

العقاب؟ هذا من
أننا علمت فقد لضغن، بذًال أو لحقد، شفاء هذا إليك أكتب لم إنني اللهم
ويف للعربة، ورضبًا للعظة بسًطا ولكن نطغن، وال نحقد ال الجنة أهل معرش
إىل التهنئات أخلص إزجاء يف عني تنوب أن املاريشال حرضة يا أرجو الختام

العظيم! الرومان قيرص موسوليني صديقك

١٣٦٠ عام املحرم من ٢ يف عدن جنة
األصل) (طبق
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املختار عمر السيد القائد إىل جرزياني من

املختار سيدي
يف مثواك من فأنت دعاء، ال إخبار هذا أن شك وال هللا، ورحمة عليك السالم

سالم. يعدله ليس سالم ويف رحمة، كل دونها رحمة يف الجنة
إذ ضمريًا، فيه يل فرضت الذي كتابك عىل جليًال شكًرا أشكرك وإني
أسلفت بما رواحي ويف غدوي ويف صباحي، ويف مسائي يف أتمثلك أنني ظننت
قط يل تسنح ولم خاطر عىل يل ترد لم أنك الواقع إذ عليك، أجرمت وما إليك
هذه يف توقيعك، إىل عيني وأزلفت كتابك، فضضت ساعة إال اللهم بال، يف

إليك. مني كان ما وذكرت مرة ألول ذكرتك اللحظة
تمكنا ممن ولغريك لك مني كان الذي هذا مثل عن مشغول جد أني عىل
كان ما عىل بالجزع كله هذا عن مشغول عليهم، القوة وسلطتنا نواصيهم، من

اآلن. بعد يكون مما والذعر والهول اآلن، إىل
والسياسة الحرب ميادين يف — الفاشست قادة نحن — لنا تكشفت ولقد
الحقائق هذه ومن احتجاب، طول بعد األليمة القاسية الحقائق تلك جميًعا،
من عليه طبعنا بما هذا عن عوضنا لقد بل لقتال، وال لحرب نخلق لم أننا
أو أحفرنا إذا الناس أدق فنحن جليل، فيه نصيب من رزقنا وما الجميل، الفن
أو رقصنا إذا العاملني وأبرع عزفنا، أو غنينا إذا الخلق أجود ونحن صورنا،
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الحرب بغري وال بالحرب ذلك وراء لنا وما فأخلفنا، وعدنا وأمهرهم قصفنا،
يدان!

يف الحرب ألنفسنا ويرس واالستعمار، الفتح لنا زين الشيطان أن عىل
يزال ال بالد إىل أوًال فقادنا بوعده، وبر بعهده الرأي بادئ وىف وقد سبيلهما،
يسكنها كما الغابات يسكن منهم كثري يزال وال الحيوان، عيش يعيشون أهلها
من بد ال كان إن اللباس أما الحيوان، هذا يأكل بما إال يأكلون وال الحيوان،
يستغِن لم إن حراب، أو فسيوف السالح وأما السوءة، تواري فشقة لباس،

واألنياب! باملخالب عنها
وبكل عاصف ومدمدم قاصف، فاتك كل من عندنا بما هؤالء صبحنا وقد
واستكانوا سلموا ما فرسعان بالصمم. عزيفه ويرمي بالحمم، يتطاير ما
يليها ما ثم طرابلس، عىل أطبقنا َألٍْي وبعد ودانوا، خضعوا ما ورسعان
مثواهم والخيام طعامهم، الشعري بادية؛ أهل القوم حيث لوبيا، صحراء من
يف كان فإذا الرماح، وأسنة السيوف فظبي السالح من مسعدهم وأما ومنامهم،
قيمة، له أضحت وال فيه غناء ال فمما القديمة، البنادق من يشء بعضهم أيدي
متاعهم معهم تحمل املهزولة فاإلبل صحاريهم، يف اضطربوا إذا مركبهم وأما
عليهم وصببنا هؤالء، عىل ثم هؤالء عىل أطبقنا لقد وعتادهم، وعدتهم وزادهم،

باإلنسان! فكيف — الفوالذ — املصفى الحديد له يثبت ال ما النار من
إىل فيها يجد ال ومن بالدنا يف متعطل بكل البالد هذه أهل رمتنا ثم
بالنزر ولو تنطق األرض من رقعة املرتزقون هؤالء شام وكلما سبيًال، القوت
ودعوهم عنها املساكني أولئك أجلوا النبات، من الرقيق حتى وتخرج املاء، من

الصحراء! بطن إىل
عصبة يف وزميلتنا الحبشة معاهدتنا عىل أغرنا طوال غري سنني بعد ثم
نتأثم ولم املدمرات، الفاتكات من العلم أخرج ما كل أهلها عىل وسلطنا األمم،
أمر من يعلمون ال هم إذ الخردل، وغاز السام الغاز العدو عىل ننضح أن من
قليًال. وال كثريًا أذاه من والعالج منه الوقاية أسباب من يدرون وال شيئًا، ذلك
الرومان! إمرباطورية كل ليست ولكنها إمرباطورية، لنا أصبحت وكذلك
ولقد البلطيق، عرب عليها ونرشف علينا ترشف صغرية، جارة فهذه وأخريًا
سكنت إذا حتى جارة، أية بغي من السالمة لها وكفلنا غارة كل من آمناها
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أخذ إذا حتى للغرة، ونرتصد الغفلة بها نرتبص جعلنا العهد؛ بهذا واطمأنت
ال مذعورة فهبت بياتًا، وطياراتنا وأساطيلنا بجيوشنا أخذناها الكرى، عينها
النفساء،1 حتى نرحم لم ولعمري النجاة! إىل السبيل كيف وال املفر، أين تدري
ونهار! واحدة ليلة منذ إال الدنيا عىل عينه يفتح لم الذي وليدها عىل نشفق ولم
البأسوالسلطان، األرضيف دول أعظم عن نقل ال عظيمة؛ دولة فنحن إذن
الرومانية، اإلمرباطورية اسم عىل ونميض السيف يميض ال ملاذا شعري فليت

اليمني؟ وذات الشمال ذات فاتحني غازين
خري عىل املدربة جيوشنا وهذه كذلك؟ لنكون يعوزنا الذي ما وترى
يف وأمضاها األسلحة بأكَفأ زودت وقد باملاليني، تعد العسكرية األساليب
العالم، عن الشمس وجه بها حجبنا شئنا إن طياراتنا وهذه الحديثة، الحروب
تهاب وال صولة تخىش ال رائحة؛ غادية البحار ثبج تغطي أساطيلنا وهذه
ال إيطالية، بحرية — بفضلها — املتوسط البحر أضحى لقد حتى عادية

جان! وال إنس فيها سلطاننا عن يدافعنا
قد إلخ، … وكولونيالت وأمرباالت وجنراالت ماريشاالت حلل هذه ثم
أفرغت حني أنها العجيب ومن بديًعا، «تفصيًال» املهرة خياطونا «فصلها»
سلخوا قد الغاب، ليوث وكأنهم فيها بدوا والهواء، والبحر الرب يف قادتنا عىل
مواقع الجىل يف وتجسدوا الصفوف وشقوا والرضاب، الصيال يف األعمار

سلموا! وما باملوت رضوا أو وعزموا بالعدو فأوقعوا الحتوف،
ساعة يف ولو الخلف، من ولو القاصمة الرضبة فلنرضبها فرنسا وهذه

عيار. وال له ميزان ال الروماني الحلم تحقيق يف فذلك االنهيار، عليها قدر
سائر يا وهلم أمرباالت، يا وهلم جنراالت، يا وهلم ماريشاالت، يا فهلم إذن
وللنضال. للكفاح وامضوا للقتال، هبٍّا هبوا الفاشت، رجال يا وهلم الضباط،
وال سيًفا أصحابنا جرد وما الذابلة، البقلة سقوط تسقط فرنسا إذا ثم
لهم وحقت العظيمة، فرنسا عىل النرص لهم عقد فلقد وإذن رمًحا، رشعوا
النرص هذا جزاء والجزائر، تونس لهم وكفلت حرص، يبلغها ال التي املغانم
العظيم! الروماني الحلم رقعة يف تقعان والجزائر تونس أن تنَس وال الباهر!

الحال؟ هذا عىل وهي ووليدها زوجها مع فرت التي ألبانيا ملكة بالنفساء يراد 1
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شك وال ألبانيا، الجديدة مستعمرتنا من حجر رمية عىل اليونان وهذه
وآالت املجلجلة وعدتنا القاتل الفاتك وسالحنا الباسل، بجيشنا اكتساحها أن
تقطع ولكي الزمن، عمر من واحد أسبوع من أكثر يستهلك ال املزلزلة، حربنا
الفجر! عند دهمناها تجبنا لم إن أنها السحر يف فلننذرها العذر، سبيل عليها
داعيكم بسيف تحقيقه يف األمل عقد فقد الروماني الحلم باقي أما
لإلسكندر ال وعدًدا، عدة مثله يتهيأ لم الذي وعسكره جرزياني املاريشال

لبونابرت. وال لهنيبال وال األكرب
دوق مع وامللتقى السودان، إىل فوًرا منها وليسلك حاًال، مرص فلنفتح إذن

هللا! بمشيئة ال الدوتيش بمشيئة الحبشة حدود يف داوست
هذا؟ بعد ماذا ثم

نكبة، بعد نكبة تولينا تفتأ ال الضعيفة الصغرية اليونان هذه أبت لقد
األوالد بالدنا يف األرحام لقطت وكأنما ورضبة، رضبة مائة يوم كل تألونا وال
صب عىل العدد ذات السنني هذه مصانعنا قامت وكأنما لجنودهم، ليستأرسوا
الحرب؛ أسباب وسائر والسيارات الدبابات وصنع والخفيفة، الثقيلة املدافع
ومعاقل، حصون من فيها ما أمنع لهم تسلم ألبانيا وهذه لهم، مغانم لنكون

والجحافل! الكتائب من وراءها ملن درع أقوى كانت
الحلم مناط هي خيبتاه، وا أفريقيا أفريقيا! ما أدراك وما أفريقيا أما

العظيم.
وهذا طاحت، قد غازي بني وهذه طارت، قد لوبيا فهذه شمالها فأما
الهزيمة طريق لنا أضحى لقد مرص، الجتياح عبدناه الذي النرص طريق
يخرج وكذلك الكتاب، هذا إليك يصل أن قبل طرابلس سلمت وربما والفرار!
الطليان بحر ال اإلنجليز؛ بحر أو الروم بحر شط عىل معقل آخر أيدينا عن

حال! كل عىل
الجنرال ويفل فهذا والصومال، والحبشة األريرتيا يف الكبري ملكنا وأما
فريسة من تمكن وقد الجائع النمر نبأ جاء هل العسكرية، بالبذلة ال بالكفاية
وينهش بمخلبه، بطنها يبقر ذا هو ها االضطعان؟ ويضمر الرش لها يحمل
حتى عظمها ويلعق أسنانه، تلتقي حتى كتفها يضغم وتارة بأنيابه، رأسها
هذا من ا رشٍّ أو التمزيق، هذا كل ملكنا ويفل يمزق وكذلك لسانه، يدمي

التمزيق!
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نهب أننا عىل ا؟ حقٍّ كان إنما الروماني الحلم أن املختار سيدي يا أرأيت
هبوب! أهول تيك نومتنا من اليوم

عىل لكرست تمثيلية رواية يف ماريشاًال كنت لو إنك كتابك: يف يل تقول
سيدي يا فاعلم أال ستاًرا! بأسنانك قرضت أو كرسيٍّا، صدعت أو طبًقا األقل
أو الفعل وهيهات بالشلل يدي ورمى الحرب، هذه يف لساني عقد قد هللا أن

اللسان! معقود اليد ألشل القول
الفاشست معرش نحن — علمتنا قد الكارثة األهوال هذه كانت فإذا وأخريًا،
ولو األفق، تزم جيوًشا ليست الحرب أن هو واحًدا، شيئًا علمتنا فقد شيئًا —
أساطيل هي وال ودبابات، وبنادق مدافع من املهلكات الفواتك بجميع زودت
وآخًرا أوًال الحرب إنما السماء، جو تسد طيارات هي وال البحار، نوايص تزحم

رجال! … هي
بن عمرو يعني — العربي الشجاع ذلك عن روي ما هذا أذكرني ولقد
طارت وقد الصمصامة، يعني سيفه الخطاب ابن تهادن وقد — يكرب معد
تر لم ولكنك الصمصامة رأيت لقد املؤمنني: أمري له فقال عظيمة، شهرة لها

بها؟ ترشب التي اليد
املختار! سيدي

دار أهل بأنكم تلك العسري، باألمر عليك قضاؤها ليس حاجة إليك يل
فرايش، عىل ولكن يقبضني أن ربك فادع مستجاب، ودعاؤهم مقيض سؤلهم

القتال! ميدان يف الجندي يموت كما أموت أن العدل من أرى ال فإنني
يحفظ جهنم — لظى وادي الجديد: فعنواني إيلَّ وكتبت تفضلت وإذا

البوستة. بشباك
وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم

١٩٤١ سنة يناير من ١٧
املخلص
جرزياني
األصل) طبق (ترجمة
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رمضان

الكريوسني، اتخاذ عليه طغى أن إىل بالشمع يستصبحون مرص وأهل رمضان أدركنا
رمضان حظ كان فكيف وبالكهرباء، وبالغاز بالكريوسني نستيضء اليوم هؤالء نحن ثم

العام؟ هذا يف منهما حظه كان وكيف الزمان، ذلك يف واألنوار األضواء من
جن إذا تستحيل الكربى الحوارض من وسواهما واإلسكندرية القاهرة كانت لقد
رءوس وعىل وحجراتها، غرفها ويف الدور أفنية يف النور النور، من كتلة رمضان يف الليل
األوالد بها يضطرب التي املصابيح ومن العامة، املصابيح من الشوارع يف ثم األبواب.
إلخ، «… وردة يا وباعوك السوق، يف وردة يا دللوك، «ياما يغنون: وأولئك وصبايا، صبية
إلخ. القفطان…» البسة إياحة، السلطان بنت إياحة، وحوي، «وحوي، يغنني: وهؤالء

والصديقات األهل لزيارة رمضان يف الطريق إىل برزن إذا كن السيدات أن تنَس وال
الشموع، من بطائفة منها كل يتألق الكبرية املصابيح يحملون الخدم أيديهن وبني سعني

نور! عىل نوًرا الطريق فتزيد
األعظم، النور منها ينبعث كما املصابيح، نور منها ينبعث فمفتحة، املناظر نوافذ أما
النور ذلك من خاص، وجه عىل الكبرية املساجد حظ تنَس وال الكريم، القرآن ترتيل أعني
ثم الرتاويح، صالة ثم العشاء، صالة الليل صدر ففي جميًعا، الليل طريف يف واإلرشاق
فتحت السحر كان فإذا وجماعات، فرادى املؤذنون بها يتغنى التي البديعة األناشيد تلك
سحورهم، من الفراغ بعد الناس عليها وأقبل الثريات، فيهما وأضيئت املساجد أبواب
رسول حديث ويف هللا، كتاب تفسري يف العلماء دروس إىل يستمعون حلق يف فانتظموا
الدرس، بختام إيذانًا أعلم»، «وهللا العلماء: قال إذا حتى الحكيم، الرشع أحكام ويف هللا
ليسمعوا املسجد؛ بهرة يف الدكة شطر وجوههم مولني صفوًفا؛ فانتظموا الناس أرسع
فاطمة السيدة مسجد يف برعي حنفي بالشيخ وناهيك الحي، يف قارئ أشهر صوت
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الكريمتني السيدتني عن ريضهللا — زينب السيدة مسجد يف ندا أحمد وبالشيخ النبوية،
العظيمني! الشيخني ورحم —

أن من يل بد فال ندا أحمد الشيخ ذكر إىل استدرجني قد رمضان حديث دام وما
كلمة.1 فيه أقول

الشباب، سني من وصدًرا الفتوة، مدة فيه وساخت زينب، السيدة حي يف ولدت لقد
عن السحر كان إذا رمضان، ليايل من ليلة يف تخلفت الصبا عهد من أني أذكر ولست
أستاذنا من الحديث درس إىل أوًال أستمع — عنها ريضهللا — زينب السيدة مسجد طلب
الوقت يف منه فرغ إذا حتى هللا، رحمة عليه السمالوطي محمد الشيخ الجليل العالمة
َما * ﴿طه الرحيم الرحمن هللا بسم يقرأ: وأنشأ الدكة، عىل ندا الشيخ استوى املقسوم،

2.﴾ يَْخَىشٰ لَِّمن تَذِْكَرًة إِالَّ * ِلتَْشَقٰى اْلُقْرآَن َعَليَْك أَنَزْلنَا
وألن جامًحا، كان ما منه له وسلس نربه، وحال صوته، الليل بقراءة انصقل وقد
صبغ كأنما ناصًعا أبيض الكريمة السورة آي يف وأطلقه عاصيًا، الليل أول يف كان ما
طه سورة يف أسمعه لقد تمامه، ليلة البدر صفحة من اعترص كأنما أو الفضة، ذوب من
ملسو هيلع هللا ىلص محمد عىل طه بسورة جديد، من ينزل جربيل أن إيل يخيل ليلة كل ويف ليلة، كل
الرضاب خشية الكماة وتوارى امليدان، هيبة من خال فارًسا النغم فنون يف يجول وهو
يشيع أن هللا شاء ما النفوس يف ويشيع طربًا، اآلذان يمأل حتى كذلك يزال وال والطعان،
عىل فوقف نهض دقائق، عىل الفجر مطلع من كان إذا حتى وفرح وأريحية لذة من
ورسول الظالم، ومصباح األنام خري أمة «يا صوته، بأعىل الست مقام يف وصاح الدكة،

األعمال.» وصالح والقيام الصيام ومنكم منا هللا تقبل العالم، العليم امللك هللا
الجهد ذلك من اسرتاحة تحسبها أال أرجو قصرية، اطمئنانة الشيخ يطمنئ وهنا
يجتمع كيف الليث إىل أرأيت هللا؛ أستغفر األعنف، للجهد استجمام هي وإنما العنيف،
أصابع عىل وقف قد تراه ما فرسعان — هللا رحمة عليه — الشيخ كان وكذلك للوثاب؟
الجنة.» وإياكم «وأدخلنا الدعاء: ويستأنف يطال، ال ما يطول أن يريد كأنه رجليه
ثم يرتفع ثم يرتفع؛ ثم «الياء» مد يف يرتفع يجعل «إياكم» كلمة حلقه إىل صارت فإذا

من الثاني الجزء يف طبع ثم وفاته، إثر «األهرام» جريدة يف نرش ندا الشيخ عن طويل مقال للكاتب 1
للكاتب. «املختار» كتاب

طه. سورة 2
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رمضان

شاخصون الناس إذ سموها، يف األصوات لنهايات الفن أصحاب رسم ما متحديًا يرتفع،
هذه جاز إذا حتى الشيخ، يبلغ مدى أي إىل مشدوهني لينظروا السماء إىل بأبصارهم
ال وكأنه شديًدا، عًرصا فعرصها نونها عىل حلقه زر «الجنة»، وبلغ جميًعا، الطبقات
واملسجد أنهم الناس إىل خيل املدى هذا بلغ إذا حتى شيئًا املهول الجهد هذا يف يتكلف
واحدة كتلة ارتفعوا قد ومقاصريه، ومنربه ودككه وعمده وسمائه، بأرضه يضمهم الذي

الرضوان! من مؤمن ينال ما أعظم ونالوا عدنان، جنة إىل وصلوا حتى
ثم بسالم» السالم دار وجوده، وكرمه «بمنه فيقول: القرار إىل فوره من يهوي ثم
أيها لعمري صنعت ماذا أكرب! هللا أكرب! هللا الفجر!» «طلع فيصيح: محلقه إىل يعود
من النفجر الليل غسق يف أطلقها أنه لو حتى جميًعا، اآلفاق مألت رنة رن لقد الشيخ؟

كان! هللا شاء وما الصبح، لصالة يخفوا أن املؤمنني عىل ولحق الفجر، حلقة
أذن ثم «… بعده األذان واستمعوا اآلن «فاستقبلوا وادع: هادئ صوت يف هتف ثم

… للصالة
أن أحب ولست ومعنًى، ا حسٍّ رمضان ليايل فيها تموج كانت التي األنوار بعض هذه
الزمان، هذا يف رمضان ليايل إليه صارت ما وبني الزمان، ذلك يف يكون كان ما بني أقارن
والكريوسني الشمع عرص يف رمضان ليايل أضواء بني املقارنة يف العربة إىل قصدت إنما

والكهرباء. والكريوسني الغاز عرص يف أي العام؛ هذا يف لياليه وبني
الفحم، مناجم من منجًما األرض آفاق بني ما يستحيل يكاد حتى الليل يخيم ال

الحداد. ألوان أبشع إلعالن املداد، يف غط قد كأنما وعالم وسواًدا، ظلمة
نُوًرا َلُه هللاُ يَْجَعِل لَّْم َوَمن يََراَها يََكْد َلْم يََدُه أَْخَرَج إِذَا بَْعٍض َفْوَق بَْعُضَها ﴿ُظلَُماٌت

العظيم. هللا صدق نُّوٍر﴾3 ِمن َلُه َفَما
الغارة. بمقدم إيذانًا الصفارة، عواء فوق وهذا

غري الحروب به تبتىل ما كأهون ثقله عىل وهو الحرب، هذه صنعت ما فهذا وبعد،
الزمان. هذا يف املقاتلني

الصيام، شهر فهو العظيم الشهر هذا يف القدر بمجرى نبتئس أن ينبغي ال أننا عىل
الهواء، يف التنفس بعد الحياة غذاءي عن أي: والرشاب، الطعام عن النفس كف والصيام

النور. سورة 3
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هللا، طاعة يف واحتمالهم جهدهم ملبلغ وامتحان للمؤمنني، ابتالء — أعلم وهللا — وذلك
والتقلب الرتف طول يفسدهم فال الحياة، هذه يف املشاق معاناة عىل الصرب وتعويدهم
النفوس، تكرس إىل أدعى العيش هذا فإن اللذائذ، معاطاة يف واالسرتسال املناعم يف
والرخاء األمن بها يصري أمة وإن الشدائد، احتمال عىل القدرة وعدم العزائم واسرتخاء

باهلل! والعياذ فاالنقراض، والضمور بالتقلص لحقيقة املصري، هذا إىل
فمن املشاق، من وأكثر املشاق نلقى قد والحرية واالستقالل الرشف عن ذياًدا ونحن
الشدائد، ومعاناة املشاق خوض يف اآلن من النفس نمرن أن — تدبرنا لو — لنا الخري

يقني: وصدق وعزم رشد يف القيناه — هللا أذن ال — الردع يوم كان إذا حتى
ِ َوبَرشِّ ۗ َوالثََّمَراِت َواْألَنُفِس اْألَْمَواِل َن مِّ َونَْقٍص َواْلُجوِع اْلَخْوِف َن مِّ ءٍ ِبَيشْ ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكم
َعَليِْهْم أُوٰلَِئَك * َراِجُعوَن إَِليِْه َّا َوإِن هلِلِ َّا إِن َقالُوا ِصيبٌَة مُّ أََصابَتُْهم إِذَا الَِّذيَن * اِبِريَن الصَّ

العظيم. هللا صدق اْلُمْهتَُدوَن﴾4 ُهُم َوأُوٰلَِئَك ۖ َوَرْحَمٌة رَّبِِّهْم ن مِّ َصَلَواٌت

البقرة. سورة 4
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من كل بالرجل أعني ولست فتاة، أو غالًما وال امرأة ليس من بالرجل أعني ولست
أعني إنما مكان، كل يف النساء عن بها ينمازون التي الثياب من األلوان هذه يضعون
الزمان. ضواحي يف النادر االسم هذا الضخم؛ االسم هذا يحمل ألن الكفء ذلك بالرجل
ال الذي نفسه، عىل املتكئ برجولته املؤمن بوجوده؛ الواثق ذلك بالرجل نعني إنما
إال مىض إذا األمر يف يميض وال بعقله، إال يفكر وال بعينه، إال يرى وال بأذنه إال يسمع

والضمري. العقل سلطان من بوحي
ينزل وال غرض، ألي رجولته عن يتجاوز ال الذي ذلك بالرجل، أعني فإنما وأخريًا
والناس وحده، ا صفٍّ كان ولو مطلًقا، ليميضلوجهه إنه بل اعتبار، ألي نفسه سلطان عن
كل رجًال — عليه هللا رحمة — كان لقد زغلول، سعد وكذلك آخر، ا صفٍّ بإزائه جميًعا
يف مكان له يفسح أن حقه من فأصبح الكلمة، هذه معاني بأضفى رجًال كان الرجل

التاريخ. جبهة أعىل
املرء، عىل الناس يضفيه مما هي أو بالكسب، يدرك شيئًا الرجولة فليست وبعد،
نفسه من فهي خلقه، من يشاء من عليها هللا يفطر الغرائز كسائر غريزة هي إنما

خيار! وال رأي ونشأتها وجودها يف له ما الظاهرة، جوارحه بموضع الباطنية
الصحاب ومعاناة واملراس، املعالجة بطول وتشتد الغريزة هذه تنمو لقد نعم،
بالكسب، تنال ال — قلت كما — ولكنها كذلك األمر يكون لقد الحياة، شدائد ومواجهة

هللا! بها يأذن ولم الناس يسبغها وال تكن، لم أن بعد تكون وال بالجعل تجعل وال
الكلمة، هذه معنى يف الذهن إليه يرتامى ما بأوسع رجًال زغلول سعد كان ولقد
يكون أن من محيص وال حياته، غاية إىل نشأته أول من الرجولة هذه فيه تجلت ولقد



البرشي قطوف

الخضاب، نصول الغرائز وتنصل الطبع ويحول الخلق، يتبدل أن إال اللهم كذلك، األمر
باملحال! يتصل مما الكون سنة يف وهذا

نشأته عن قليل غري أعرف ولكني الكتاب، يف الرجل هذا نشأة عن شيئًا أعرف لم
وعايشوه، البسوه الذين وقرنائه لداته عن فرواية الباب هذا يف أعرفه وما األزهر، يف
وهم النهار، وأعقاب الليل صدر العلوم يف وذاكروه الدروس، حلق يف معه وانتظموا
كان أيام ذلك، بعد بنفيس شهدت ما برواياتهم الثقة وكد وقد عدول، ثقات ريب وال

العظيم. الرجل هذا مجالس بشهود الحظ يواتيني
يف ينفع لعله شيئًا أقرر أن أحب األزهر، يف طالبًا سعد لرجولة أعرض أن وقبل
تجري أن عىل درجت مكان، كل يف الناس جمهرة بأن ذلك املقام: هذا وغري املقام هذا
الشمال، ذات وال اليمني ذات عنها بها ينحرفون ال معينة، قضايا عىل معينة أحكاًما
تنزل وتقاليد عادات عىل نشئوا كما الجدال، موضع يرونها وال البتة فيها يجادلون وال
أو تدبري عن ويلتزموها يعتنقوها لم أنهم عىل التقديس، منزل نفوسهم من بعضها
حولهم ومن تقدمهم من ألن الشديد؛ الحرص عليها وحرصوا اتخذوها وإنما تفكري،
العلم أهل عرف يف تدعى القضايا وتلك الشديد، الحرص عليها وحرصوا اتخذوها قد
سعد رجولة أن عىل املسلمات! بهذه التسليم يف خاصة األزهر بأهل وناهيك باملسلمات
بما ويسلم حوله، من له يخضع ملا الرأي بادي يخضع أن عليه أبت األزهري الطالب
تعرض قضية كل يناقش فجعل عنهم، العلم يأخذ ومن معهم، العلم يأخذ من به يسلم
لم الحر الذهن فيها ويجيل املسلمات، وغري املسلمات منها سواء العلم، قضايا من له
الحكم له يخرج حتى وهكذا حد، واألسباب العلل يف جوالته من يحد ولم قيد، يقيده
الذهن عىل االتكاء يف األوىل املثل من سعد كان وهكذا والتدبري، البحث إليه هداه الذي
من غريه يعتقده بما ال هو يعتقده بما الجهر يف ثم والتفكري، النظر حرية يف ثم أوًال،

العاملني.
الحرية هذه قلت: أو األملعية، هذه قلت: شئت وإن الرجولة هذه أن يف أشك ولست
أشك لست وكذلك الدين، جمال السيد دروس إىل به عدلت التي هي عليها هللا طبعه التي
عن قط يثنه لم العنت هذا أن عىل كبريًا، عنتًا حياته مطلع يف وبهذا بهذا لقي أنه يف

السبيل. وضح
فيما املناقشة وإثارة الذهن، وتقليب النظر، طول هذا: أن يف أيًضا عندي شك وال
حتى فيه، الجدل روح قوى الذي هو الغيب بظهر واعتنقته الناس جمهرة إليه اطمأنت
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يف وأسطاهم قوًال الناس أحد — عليه هللا رحمة — سعد كان فلقد الغاية، غاية منه بلغ
حجة. الحوار

— هللا رحمه — كان فلقد سعد، عند ظريفة نكتة رواية يف حرًجا عيلَّ أجد ال وهنا
يف وهو حتى نافذة، جزلة ويرسلها مقامها يف إليها ويرتاح موضعها، يف النكتة يحب

الخطاب! سورة أحد
— االستئناف محكمة يف السابق املستشار — صالح باشا محمد املرحوم حدثني
قال: وإياهم، ويستذكرها معهم األشياخ دروس يحرض الذين سعد لدات من وكان
املناقشات هذه إن سعد! شيخ يا يوم: ذات له فقلت جدله، وشدة سعد ذكر وعرض
فضًال لنا تبقي تكاد فال جهدنا من كبريًا قدًرا وتستنفذ وقتنا، من تضيع الكثرية

دروس؟ من أيدينا بني ما استذكار عىل وأقبلنا تركناها فهال واالستذكار، للمطالعة
األذهان، تفتيق يف جدوى أقل املناقشات هذه أن تظن وهل فوره: من فأجاب
فقلت الدروس؟ استذكار من العلل والتماس النظر عىل الذهن وطبع امللكات يف والفسح
فهلم رأيك هذا دام ما فقال: العلم! طلب عن صارفة للوقت، مضيعة هي بل كال! له:

نافعة! أو ضارة املناقشة هل يف نتناقش إذن
يف رجولته إىل منها ونخلص األزهر، يف طالبًا سعد رجولة يف القدر هذا وحسبنا
رجولته أما األمثال، مرضب الحق بقوله الجهر يف وجرأته رجولته يف كان فلقد املحاماة،
غري يعتمد وال الحق قضائه يف يعتمد فقد — االستئناف محكمة يف مستشاًرا — قاضيًا
أن يبايل ال بل يغضب، من غضب يبايل ال العدل، بغري يحكم وال بالعدل ويحكم الحق،
إىل تهدى إنما ألنه القانون؛ ظاهر فهم من إليه اطمأنوا ما غري إىل القضاء رجال يخالف
حق األسد كان فلقد — الناظر — الوزير سعد أما القانون، روح بفهم العدل تحقيق

الرجل! كل الرجل كان قلت: وأقوى أشد تعبريًا شئت وإن األسد،
جميع له خضع كما «دنلوب» املعارف لقول يخضع أن رجولته عليه أبت لقد
تألوه ال به زالت وما بدنلوب الرجولة هذه سطت لقد بل قبل، من — النظار — الوزراء
شأن يف له يميض وال قول له يسمع ال أفحوصة، يف الديوان من قبع حتى ا، وصدٍّ ردٍّا

رأي! املعارف
كانوا الذين ألصحابه فيه القول تفصيل أدع ما فهذا الزعامة يف سعد رجولة أما

الكثري. اليشء ذلك من أعرف كنت وإن العظيم، كفاحه يف به الصقني
شوقي وصدق الطويل التاريخ يف أكفاؤه يعز رجًال ا، حقٍّ رجًال زغلول سعد كان لقد

قليل.» «والرجال قوله: يف — هللا رحمه — بك
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املنتهى، غاية عليه واصطغاؤهم به برمهم وبلغ منهم، هو استيأس كما منه يئسوا لقد
أن أو عليهم، يملك أن عليه عرضوا فلقد حيلة، منه يريحهم بما عالجه يف يبَق ولم
هذا، كل يكفيهم أمر من بد فال إذن شأنه، يف مضيٍّا إال فأبى أموالهم بجالئل يصفوه
الشيخ وهذا به، ليأتمروا ناديهم يف يحرشون أوالء هم وها لهم، والراحة الدعة ويكفل
عىل بعضهم وأقبل أمرهم، وجماع نصيحهم فيكون موعد غري من عليهم يطلع النجدي
تربصوا ثم بابًا، عليه وأغلقوا الحديد، يف احبسوه منهم: قائل فقال يتشاورون، بعض
هذا النجدي الشيخ يرى فال أصابهم، ما يصيبه حتى املوت هذ من أشباهه أصاب ما به

الرأي!
ما فوهللا عنا أخرج فإذا بالدنا، من فننفيه أظهرنا، بني من نخرجه آخر: يقول ثم
كانت، كما وألفتنا أمرنا فأصلحنا منه، وفرغنا عنا غاب إذ وقع، حيث وال ذهب أين نبايل

أيًضا! الرأي هذا يرى ال النجدي الشيخ وإذا
ثم فينا، وسيًطا1 نسيبًا جليًدا شابٍّا فتى قبيلة كل من نأخذ أن أرى ثالث: يقول ثم
منه، فنسرتيح فيقتلوه بها فيرضبوه إليه يعمدوا ثم صارًما، سيًفا منهم فتى كل نعطي
القوم حرب عىل معرشه يقدر فلم جميًعا، القبائل يف دمه تفرق ذلك فعلوا إذا فإنهم
يتفرق غريه، رأي ال الذي الرأي هذا الرجل، قال ما القول النجدي: الشيخ ويقول جميًعا،

له. مجمعون وهم ذلك عىل القوم

قومه. يف الرشيف الوسيط: 1
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ِليُثِْبتُوَك َكَفُروا الَِّذيَن ِبَك يَْمُكُر ﴿َوإِذْ اليوم: هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عىل تعاىل هللا ويُنزل
اْلَماِكِريَن﴾.2 َخرْيُ َۖوهللاُ هللاُ َويَْمُكُر َۚويَْمُكُروَن يُْخِرُجوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو

تََربَُّصوا ُقْل اْلَمنُوِن3* َريَْب ِبِه نََّرتَبَُّص َشاِعٌر يَُقولُوَن ﴿أَْم وجل: عز — ويقول
اْلُمَرتَبِِّصنَي﴾.4 َن مِّ َمَعُكم َفِإنِّي

وأقاموا مشهورة، سيوفهم أيديهم يف داره إىل الفتيان أولئك جرد الليل هبط وملا
ويف وجوههم، بالرتاب فيعفر يخرج هو إذا ثم يخرج، حتى بابها عىل له يرتصدون

أحد. منهم يراه ما صديقه دار إىل يتسلل أبصارهم غشية
صاحبه سأل فإذا معه، وآخذه لساعته مهاجر بأنه أخربه صاحبه بيت يف صار فإذا

بمهجره. فباداه اطمأن ثم حارضتان، بنتيه ألن أوًال؛ تعذر وجهه عن
بد ال األقوام فإن وجههما، إىل قدًما يمضيا ولم الدار، ظهر يف خوخة من وخرجا
حدة تسكن حتى العيون من يعصمهما غار إىل عدال بل سبيل، كل يف طالبوهما
بما إليهما ويفضون بالطعام، ويأتونهما األبناء بعض البلد وبني بينهما ويرتسل الطلب

األعداء. عىل شأنهما يف يتسمعون
السبل، من بهما يبتغي دليل ومعهما انطلقا أيام ثالث بعد الطلب حد فرت وملا
ال الناس جمهرة لعل ما بل يسلكون، وال السيارة يبتغي ال ما الدروب من ويسلك

يعرفون.
وهذا املأمن وصاحبه يبلغ الطلب، وحذر الرتقب فيها طال ليلة عرشة بضع وبعد

يثرب. هو املانع املعز املأمن
واحتمل عانى، ما قومه من عانى بعدما مكة بلدة ملسو هيلع هللا ىلصمن محمد خروج كان وكذلك
لم بيتوا، الذي القتل من — تعاىل — هللا أنجاه وكذلك احتمل، ما وعنتهم أذاهم من

رحمة! منه تحشمهم ولم رحمة فيه تخالجهم
ال سنني ثمان سنني، ثمان املهولة الهجرة تلك عىل مىض وقد يثرب يف اآلن نحن

نسمع؟ وماذا نرى ماذا شعري فليت أكثر،

األنفال. سورة 2

املوت. من يعرض أو يريب ما املنون: ريب 3

الطور. سورة 4
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طبلة موقعها تحتمل تكاد ال جلجلة ونسمع البرص، له يتسع يكاد ال شيئًا نرى
… األذن

هدير وهذا الخيل، صهيل وهذا والدروع، ْم5 الألَّ قعقعة وهذه السيوف صلصلة هذه
وهذي املرفوعة، الرايات وهذه العاصف، اليوم يف اآلذي6 جرجرة يحكي لجب وهذا اإلبل،
والطعان، للقراع إال يخلقوا لم كأنهم وفرسان رجال من الكتائب تتلوها الجند كتائب
وهذا السادة، والغطاريف الزادة الكماة من وكميٌّ القادة؛ أعالم من علم كتيبة كل وعىل

واألنصار: املهاجرين من كثيف جيش عىل الهجرة تلك صاحب محمد

ن��ه��اء م��ت��ون م��ع��رك��ة ك��ل ف��ي م��ت��ون��ه��ا ك��أن زع��ف ف��ي ي��م��ش��ون
ب��ي��داء ب��ق��ف��رة ال��س��راب س��ي��ل ن��ص��ول��ه��ا ال��ك��م��اة ع��ل��ى ت��س��ي��ل ب��ي��ض
م��اء ف��ي ك��واك��ب خ��ي��ال ف��ي��ه��ا خ��ل��ت��ه��ا خ��ال��ط��ت��ه��ا األس��ن��ة ف��إذا
ل��ق��اء ك��ل ي��وم ال��م��ن��اي��ا ت��ح��ت ن��ف��وس��ه��م ي��ط��رح��ون م��وت أب��ن��اء

أعلم! ورسوله هللا املنتهى؟ وأين الطلبة أين ولكن
حجًرا، الرشك بناء من فناقض قاتل إما وهو هذا، هللاملسو هيلع هللا ىلصعن رسول يسأل ألحد وما
السيوف؟ ظالل تحت الجنة أن علم وقد مقتول وإما حجًرا، التوحيد رصح يف ومقيم

منذ املخرج ذلك النبي منه خرج الذي البلد هو فإذا الوجه، ويسفر الطلبة تتبني ثم
ولصحبه له وكادوا سبيله، عن وصدوا آذوه الذين قريش مثوى مكة هو سنني، ثمان
القبائل يف دمه وتفريق بقتله أخريًا وائتمروا الكيد، من ذرعهم له اتسع ما بكل األقربني،

أحد! له بالثأر يطلب فال
صلواتهم يف املسلمني قبلة وهو العتيق، هللا بيت فيه يقوم الذي الحرام البلد ومكة
أوجب التي الحج، فرائض تقام حوله وما فيه والذي وغربها، األرض رشق من كانوا أنى

املسلمني. من مستطيع كل عىل تعاىل هللا
القديم؟ عدوهم دارهم عقر يف إليهم قدم وقد قريش، تصنع أن عىس ما ترى

عداوًة، أو كيًدا يناصبوه أن من وأذل لحربه، يخرجوا أن من أضعف كانوا لقد تاهلل
ثالثة بني فكانوا النجاة، مواطن إىل هو أومأ حيث من بأنفسهم النجاة ابتغوا لقد بل

الدرع. وهي ألمة جمع الهمزة: وسكون الالم بفتح الألم، 5
البحر. موج صوت اآلذي: جرجرة 6
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فهو عليه، بابه مغلق وإما سفيان، أبي بدار عائذ وإما الحرام، بالبيت الئذ إما رجال:
للنساء!7 الخدر حلس

قام وهكذا هللا.» رسول محمًدا أن أشهد هللا، إال إله ال أن أشهد أكرب! هللا أكرب! «هللا
وأسماعها — أصنامهم — القوم آلهة بعيون الحرام البيت قلب يف صوته بها يرفع بالل

آذان! لها وكانت عيون لها كانت إذا
العرب! لعربة ذلك يف إن أكرب، هللا أكرب هللا

من أكثر الدهر عمر من يُْطَو ولم إليه عاد وكيف بلده من محمد خرج كيف انظر
سنني! ثمان

يكونوا لم نفر بضعة حماقة قطرتها نطاًقا إال اللهم دًما، اللجب جيشه يرق لم
اإلسالم! لحياة أكفاء

باآليات يمتحنهم أن ربه يسأل أن وسألوه هللا رسول قريش تحدت طاملا لقد
الكيد احتمال آثر لقد بل يفعل لم الرسول ولكن قبلهم، األمم بها امتحن التي الكربى،
والتدمري والعصف والدمدمة بالخسف تزيد أن من أجل رسالته بأن منه علًما واألذى،
إىل ولغته العقل وخطاب واملنطق الحجة رسالة هي بل العصور، بخوايل أليق كانت التي

وهكذا. والرش الخري بني والتفريق الرض، من النفع وتمييز العرب، ألوان
بما ويأخذهم يهلكهم، أن ربه يدعو أن ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا سألوا الذين هؤالء من أن عىل
من هؤالء من للدعوة، التكذيب وإظهار التحدي يف منهم مبالغة قبلهم؛ األمم به أخذ

البالء. أحسن الدعوة هذه سبيل يف وأبلوا الجهاد، حق هللا يف جاهدوا
الغالية حضارته ومذكو اإلسالم، راية رافعو فهم وحفداتهم جميًعا أوالدهم أما

مكان. كل يف النبيلة
هو األول الفاتح كان وإنما الفتح، هذا كل الجيوش وال الرسايا تفتح لم ولعمري

القرآن.

مقدمه يف يديه بني أسلم ثم — عنه هللا ريض — العباس بعمه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل سفيان أبو شفع ملا 7

«نعم، قال: شيئًا، له فاجعل الفخر يحب رجل سفيان أبا إن هللا، رسول يا العباس: قال فاتًحا، مكة إىل
آمن.» فهو املسجد دخل ومن آمن، فهو بابه أغلق ومن آمن، فهو سفيان أبي دار دخل من
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مرص، يف اآلن تقوم دعاية أن يف كذلك يرتابون ال القراء من كثريين ولعل أرتاب، لست
رصيحة آنًا؛ وضعيفة آنًا قوية تظهر الدعاية وهذه الحرب، يف عاجًال الدخول إىل تحفزها

آخر. حينًا التعريض عىل وقائمة حينًا
أجنبية. ريح أي منها يسرتوح ال خالصة؛ مرصية الدعاية هذه أن يف أرتاب ولست
القومية. بالكرامة الشعور إال دعايتهم إىل الدعاة هؤالء بعث ما أنه يف أرتاب ولست
لها املصدرين أن إال خالصة، مرصية الدعاية هذه أن أقرر أن دعاني ما ولعمري؛
ماٍض له ملن منهم إن بل تهمة، تلحقهم ولم شبهة، وطنيتهم يف عليهم تُْحَص لم ممن

جليل. الجهاد يف
القومية، والعزة الوطنية بالكرامة والشعور األنفة — أوًال — يعدو ال فاألمر إذن
اإلنجليزي الجيش يشهد وهو الحر، املرصي شعور — الرأي بادئ — يثور ال وكيف
الوطن هذا أبناء إذ الوطن، أرض واقتحام بالده غزو يحاولون من بقتال وحده يقوم
أذى من السالمة من الرخيص الرضب بهذا قانعون دورهم، أعقار يف قابعون نفسه

الحروب!
لغزو املتجمع بني الرصاع بشهور املتفرج موقف املوقف؛ بهذا نكتفي أننا ولو
الخطب لهان فحسب، املوقف هذا نقف أننا لو الوطن، هذا عن مدافعة وبني وطننا
نهارنا يف نفتأ ال ولكننا األسوة بعض األرض رقاع يف املستضعفني يف ولنا اليشء، بعض

والحرية! االستقالل من أصبنا بما ونتغنى الكرامة، بدعوى نتشادق وليلنا
وجرى بارد، لفظ من أكثرها بني التي الحماسية األناشيد تلك هذا إىل أضفنا فإذا
أصلب عنه ينبو تزايًال وتتزايل وتسرتخي املنشدين أصوات فيها تتكثر فاتر، تلحني يف
إىل تدعونا ومرات، مرات يوم كل وتمسينا تصبحنا التي األناشيد هذه مخناث، راقص
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هذه يف شأننا كان هذا، إىل هذا أضفنا إذا والكفاح، الرصاع إىل والهرولة السالح تقلد
عجبًا! الدنيا

وطنهم أبناء املستنفرين الحرب إىل الداعني أولئك بعث ما أنه يف أشك فلست وبعد،
الدعوى لهذه يتسق وال بالرجال، يليق ال املوقف هذا بأن القوي الشعور إال للقتال،

واالستقالل! الحرية يف العريضة
الشعور مجرد أثارها دعوى اعتبار، كل عىل سمت قد دعاية — أرى فيما — هي
للرصاع هب تخمش ألن معرضة أنها أو خمشت، قد كرامته أن أحس إذا والحر بالكرامة،
ما ينتظر وال احتمال، أو فرض يف الذهن يدير وال تدبري وال لتفكري يرتبص ما دونها،

والقتال: الرصاع نتيجة من القياس له يخرجه

ج��ان��بً��ا! ال��ع��واق��ب ذك��ر ع��ن ون��ك��ب ع��زم��ه ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن أل��ق��ى ه��م إذا

للحفاظ األعىل املثل هي إبطاء غري من الحرب يف مرص دخول إىل الدعوة كانت وإذا
الجهة من املسألة لدرس همنا من صدًرا نجرد أن الخري من فإن الوطنية، للكرامة

العملية.
يجول أن عىس بما تعبأ لن مرص أن أقرر الحديث؛ هذا له سقت ملا أعرض أن وقبل
طمًعا أو لها كيًدا تغزوها ال فإنها — هللا أذن ال — غزتها إذا إيطاليا أن من واهم وهم يف

لإلنجليز! قهًرا ولكن فيها،
أن قدرنا ولو األسباب اختلفت وإذا الغزو، هو فالغزو وضيع! سخيف لوهم وإنه
الحجة الطليان أعوزت ما مياهها، عن أساطيلها ونحت مرص، عن عسكرها أجلت إنجلرتا
اإلنجليز وجه يف لتسد السويس؛ قناة من التمكن بدعوى ولو احتاللها، إىل املبادرة يف

الطريق!
أرشق التي بالحجارة املقصود لست ألنني اليدين؛ مكتوف أقف أن الحزم من وهل

الناس؟ من غريي بها املقصود إذ بها،
هو ما عىل ونقبل الوضيع، السخيف الفكر هذا عن ننرصف أن اآلن علينا حق لقد

واألفهام. العقول بشغل أحق
يف البت قبل رسيًعا درًسا ولو درسها ينبغي خطرية مسائل أو مسألة فهناك وبعد،

مكان. أسمى يف الدرس هذا من الوطنية الكرامة تكون أن عىل الجسام، الحدث هذا

الطليان؟ غري أو الطليان مع الحرب مرص فيه تدخل الذي الوقت حان هل (١)
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العظيمة، لحليفتها بعهودها الوفاء عىل الحرص شديدة لحريصة مرص إن اللهم
الطليان وطئ فهل البالد، حدود داخل يف الدفاع يف معها تشرتك أن العهود هذه ومن

والكفاح؟ للنضال املسئول، للعهد طوًعا تهب حتى مرص أرض
— البالد هذه حدود عدو وطئ إذا — هللا شاء إن — موىف فهو العهد هذا لندع (٢)
يف التضحية عىل وترضب املجد، تنشد بأمة وأخلق أسمى نظرة ولننظر — هللا أذن ال

األمثال. أبلغ الكرامة سبيل
القومية لكرامتنا يتسق مما هذا أترى السؤال بهذا أنفسنا عىل ونقبل العهد هذا ندع
وبني وطننا، أرض عىل اإلغارة يحاول من بني الرصاع هذا عىل املتفرج موقف يف تظل أن
علينا جيوشه فتقتحم الثغور، بعض له ينكشف أن إىل عنها، السالح بقوة يدافع من
لقي بل غزو، وال فتح املغري لهذا يكتب لم فإذا والصيال! للقتال نهب وحينئذ اقتحاًما
تلقى — لعمري — وجه وبأي ذلك بعد شأننا يكون فماذا الصحراء جوف يف اندحاره

خاص؟ وجه عىل اإلنجليزية واألمة العزيزة، األمم
الحرب هذه تستهلك فيما الحرب إعالن إىل الداعون أولئك فكر هل ترى وأخريًا، (٣)
فال ومساء، صباح كل يف املاليني سبيلها يف تنفق إنجلرتا كانت وإذا األموال؟ جليل من

تقدير! أوضح عىل عرشاتها أو اآلالف مئات يوم كل تقتضينا أنها من أقل

وأحسنوا الناحية هذه يف فكروا قد الحرب إىل الدعاة أولئك يكون أن ألرجو إني
التقدير.

هذا يف البت قبل رسيًعا درًسا ولو تدرس ان ينبغي التي املسائل أمهات هي هذه
الجسام. الحدث

رجال من األقطاب ينتظم مجلس عقد إىل الحكومة ترسع أن يصنع ما خري ولعل
اسم عىل مضت رأي، إىل تشاور بعد انتهوا إذا حتى الرأي، وزعماء الحرب، وقادة الحكم،
السالم. يف أو الحرية يف سواء العظيم بالفوز مزوًدا واحًدا، ا صفٍّ ورائها من والبالد هللا
١٩٤٠ سنة أغسطس ١٩ يف بوش يف كتبت
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أهدافها، من هدًفا تكون قد مرص أن العام التقدير يف ودخل الحرب، هذه أعلنت حني
أرضها، عن املغري وتدافع نفسها، عن به تدرأ أن عىس فيما التفكري وأطيل أفكر جعلت
الحروب هذه يف الجو من يعرتيهم ما أذى من الساكنني للوادعني والسالمة باألمن وتكفل
سامة كل ومن حارقة، كاوية كل ومن خاسفة، ومزلزلة قاصفة، مدمدمة كل من الحديثة

خانقة.
هو بالرضورة الفكر إليه انحط ما أول وكان التفكري، وأطيل هذا يف أفكر جعلت
وتغذيتها والعتاد بالسالح وإمدادها الجيوش، تجييش من األهبة واتخاذ العدة، إعداد
الحربي، الفن إليها وانتهى التجارب عنها وتمخضت العقل، بها نضح التي بالوسائل

العدو. أذى اتقاء ويف بالعدو األذى إلحاق يف سواء
عىل الرياضة من األهلني به تأخذ ما فوق جاهدة جادة الحكومة فيه تميض ما وهذا

األحداث؟ يف املعونة حسن عىل منهم الكثريين وتدريب الشدة، أوقات يف النظام
… ماذا؟ ثم

وإال والنجاء، السالمة يكفل وال البالد، يقي ال أضعافه وأضعاف كله هذا إن اللهم
ال ما الحرب، ويالت من والسالمة للحرب أعدوا الذين أولئك وأكفل، لهذا أضمن لكان
أعز يف عليهم تدمدم املغرية الطائرات وهذه الخيال، به يتعلق يكاد وال العقل يتصوره
وعصًفا! فتًكا والطفل واملرأة الشيخ حتى تألو وال نسًفا، عليهم الدور فتنسف مآمنهم،

القيامة؟ أهوال تذكر أهوال من بد فال وإذن سالمة، وال نجاء فال إذن
من الوادعني حتى يقي ما يستحدث أن عن عجز قد اإلنساني العقل أترى ويلتا! يا

واألرزاء؟ املحن هذه من ويعصمهم البالء، ذلك املقاتلني غري
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املدمرات الفواتك تلك كل اليسري، الزمن يف استحدث الذي البرشي العقل هذا
يرمي وما األرض، يزلزل وما جحر، يف سويٍّا سبيله يتخذ ما منها سواء القاصفات
أترى — السماء جو من املصفى الحديد حتى يدمر وما الرباكني ثورة تبلغه ال بما الخلق
الوادعني لهؤالء ولو والعافية، األمن يكفل ما يبتكر أن عن ا حقٍّ عجز قد البرشي العقل

القتال! معرتك إىل الخروج عن العاجزين
الرشور ألوان يف لالفتنان إال البتة تصلح ال أداة البرشي العقل هذا أصبح فقد إذن
حيوانًا يكون لو يتمنى وأن إنسان، أنه من يسخر أن اإلنسان عىل حق فقد وإذن واآلثام!

الحيوان! بعض من
العجز؟ من املنزلة هذه اإلنساني العقل وبلغ الحد، هذا إىل اإلنسانية أوصلت ترى
املكان هذا وألزمناه املنزلة هذه أنزلناه نحن إذا اإلنساني العقل نظلم أننا أظن

الوضيع.
القوة بمقابلة املكاره هذه واتقاء األذى هذا مثل دفع يف اإلنسان فكر القدم فمن
عىل الوقاية أسباب من زاد الحديث العرص يف أنه عىل بالعدوان، العدوان ورد بالقوة
بالطائرة املغرية الطائرات رشور دفع فوق فإنه القتال، معدات يف املوبقات زيادة قدر
سكان ملواراة املخابئ استحدثت كما للطائرات، املضادة املدافع استحدثت فقد الحارسة

واإلسعاف. اإلنقاذ وسائل يف الهمة وضوعفت الواقية، القناعات وأجدت املدن،
الرش كفة زالت فال إذن — كثريًا أغناهم إن — الوادعني يغني ال كله هذا أن عىل

العظيم! العيل باهلل إال قوة وال حول وال الرابحة، هي البالء وصفقة الراجحة، هي
الوسائل إىل التفت املادية، بالوسائل االتقاء من الباب، هذا يف يئست فحني وبعد،

وأكرم. وأجمل وأعظم وأجل وأدنى وأكفى وأمنع أحصن هو ما هناك فإذا املعنوية،
وراصتها النفوس أخذت واألفراد الجماعات أن لو قوة املعنوية القوى هذه بني
املضار من كثريًا وتخفف األخطار، من كثريًا تتقي أن ويرس سهولة يف ألمكنها عليها

األقدار. حتمته ما وتهون
عليها وتفسد بها، وتظفر املادية القوى تقهر ما كثريًا التي املعنوية القوة هذه
هم من الجيش يقهر فبالصرب واالحتمال، الصرب هي أبوابها الفوز دون وتغلق حسابها

ساعة.» صرب «الشجاعة قيل: وقديًما مدًدا، وأوىف عدًدا، وأجزل عدًدا، منه أكثر
مسعى أن وال انفرجت، وأزمة انجلت، شدة أن نجد ال النظر قلبنا كيف أننا عىل

املتكأ. وهو الزاد، وهو العدة، هو الصرب كان إذا إال الفالح، له كتب وعمًال نجح،
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وزاد الناس، فنفع مراده إىل وصل مستكشًفا أو مستحدثًا أو مؤلًفا، أو عامًلا أرني
عدته هو الصرب يكون أن دون جميعها، اإلنسانية عىل بأثره وأجدى الحضارة بناء يف

ومالكه؟
الصرب عىل النفس ببناء إال املعبد، طريقه من وأغنى الغنى إىل وصل غنيٍّا أروني

الطويل؟
للرش أدفع فليس الناس، من أنعم من عىل هللا أنعم ما أجل من الصرب أن الحق يف

منه.
غاياته، تحمد ما كل يف أثًرا للصرب تجد الدنيا هذه أسباب جميع يف نظرك قلب

مغباته.1 تسوء ما كل يف نصيبًا الصدر ولحرج
الصرب، بخلة هتف كما بخلة يهتف لم الكريم القرآن أن ا حقٍّ النظر يسرتعي ومما
الصرب، فضيلة إىل دعا كما الفضائل، إىل يدعو ما كثر عىل فضيلة إىل يدع ولم فيه تكررت
… الصابرون اصرب، يصرب، صرب، من: ومشتقاتها الصرب كلمة فيه تكررت لقد حتى

فضيلة. الصرب وحسب سورة وأربعني أربع يف تدور ومرة، مرة مائة إلخ،
اِبِريَن﴾.2 الصَّ ِ ﴿َوبَرشِّ تعاىل: هللا يقول أن

اِبِريَن﴾.3 الصَّ يُِحبُّ ﴿َوهللاُ فيه: ويقول
اِبِريَن﴾.4 الصَّ َمَع ﴿َوهللاُ فيه: كذلك ويقول

اِبِريَن﴾.5 الصَّ َمَع هللاَ و﴿إِنَّ
الخري ويلقى كله الرش يُكفى بأن حقيق أنه شك وال معه هللا كان بمن وناهيك

أجمعه.
إليه الدعوة وكد وال التكرير، هذا الصرب حديث كرر ما العظيم القرآن أن والواقع

جميًعا. واآلخرة الدنيا يف وعدته الفوز مادة ألنه إال التوكيد؛ هذا كل
مزاياه، واستقصاء الصرب، فضائل حرص هي املقال هذا يف سبيلنا تكن لم وإذا

األيام. هذه يف العالم يعانيه ما يشاكل ما عىل الحديث فلنقرص

.٤٨ سنة ٢ مجلد ٩٨٦ صفحة األصول راجع 1

البقرة. سورة 2

عمران. آل سورة 3

البقرة. سورة 4

عمران. وآل البقرة سورة 5
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املقاتلني: من الصابرين وبأس الصرب قوة تعاىل هللا يقول كيف فانظر واآلن
يَْغِلبُوا َصاِبُروَن وَن ِعْرشُ نُكْم مِّ يَُكن إِن ۚ اْلِقتَاِل َعَىل اْلُمْؤِمِننَي َحرِِّض النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا

يَْفَقُهوَن﴾.6 الَّ َقْوٌم ِبأَنَُّهْم َكَفُروا الَِّذيَن َن مِّ أَْلًفا يَْغِلبُوا ائٌَة مِّ نُكم مِّ يَُكن َوإِن ۚ ِمائَتنَْيِ
يَُكن َفِإن ۚ َضْعًفا ِفيُكْم أَنَّ َوَعِلَم َعنُكْم هللاُ َف َخفَّ ﴿اْآلَن يقول: كيف انظر ثم
َمَع َوهللاُ ۗ هللا ِبِإذِْن أَْلَفنْيِ يَْغِلبُوا أَْلٌف نُكْم مِّ يَُكن َوإِن ۚ ِمائَتنَْيِ يَْغِلبُوا َصاِبَرٌة ائٌَة مِّ نُكم مِّ

اِبِريَن﴾.7 الصَّ
ضعف فيه كان فإذا عدوه، من عرشة يغلب الصابر املؤمن املجاهد أن رأيت فقد

العظيم. القوي هللا بإذن اثنني غلب
َواتَُّقوا َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا اْصِربُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا العزيز: كتابه يف تعاىل وقال

تُْفِلُحوَن﴾.8 َلَعلَُّكْم هللاَ
للقاء واالستعداد املرابطة عىل واملصابرة الصرب عىل الحث قدم كيف ترى وأنت
للقتال استعداد كل أن من العليم الحكيم يعلم وملا الصرب، بفضل إشادة وذلك العدو،
ال االحتمال بشدة وأخذها الصرب عىل النفس ببناء مقرنًا يكن لم إذا شأنه يعظم مهما

فيه. غناء وال منه خري
النفس أخذ عىل تحض التي الكريمة اآليات ترديد يف الكاتب مىض قد فلو وبعد،
ويردفها واألسباب، الحكم إليها يضيف وجعل الروع، ساعات يف وخاصة بالصرب،
ويف املقال، هذا ملثل املقسومة املساحة عن الكالم نطاق كثريًا التسع واملالبسات بالظروف

هللا. شاء إن الكفاية قدمناه الذي القدر
وفيما اآلن، نخوضها التي األيام يف الصرب إىل حاجتنا مبلغ نزن أن يفوتنا ال أنه عىل

األيام. مستقبل يف نلقى أن عىس
كثريًا. أو قليًال األذى من بنا تلحق وقد السماء، جو من تعرتينا غارات نتوقع نحن

ع��ج��زا ظ��ن ف��ق��د ي��ص��اب ب��أال ب ال��ح��رو ي��الق��ي م��م��ن ظ��ن وم��ن

الحال؟ تكون فماذا والفزع، الهلع يأخذنا أن — هللا أذن ال — ولنقدر

األنفال. سورة 6

اآلنفال. سورة 7

عمران. آل سورة 8
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وفقد رشده، ضل الذي الهلوع من غريه عىل ا ورشٍّ نفسه عىل ا رشٍّ ليس لعمري،
استنقاذ أو منه، والنجاة األذى التقاء السبل أحسن بالنخاس هذا ملثل وكيف صوابه،

الحياة؟ عليه ويعصم بالئه من يهون بما املنكوب إسعاف أو الغري
بهلعه إنه بل يدان، ذاك من بيشء اللب املستطار العقل السليب لهذا ليس اللهم
عنه بعيًدا يكون وقد خيالء، يف نفسه يوقع بأن لحقيق وهناك هنا وتخبطه واضطرابه
أن من أكثر هذا عىل واألمثلة منه، الخالص رشف عىل يكون وقد سواه، ويل يف ويزيد

اإلحصاء. بها يحيط أو العد يلحقها
تفكريه ناحية وملك رشده، الروع ساعة يف فجمع بالصرب نفسه أخذ الذي هذا أما
وقوعه، وقت املخرج ويلتمس البالء، نزول قبل التقية يحكم أن الجدير فهو وتدبريه،
عىس من إسعاف وإىل بهم، أحيط قد يكونوا أن عىس ممن املكروبني نجدة إىل ويرسع

الجسام! العواقب من ويعصم اآلالم، يرد بما الرض مسهم قد يكون أن
الطابور يدعونه ملا كبريًا حسابًا تحسب اآلن املتحاربة األمم كانت فإذا وأخريًا،
هذا أخر هما األوقات، هذه مثل يف والذعر الهلع أن يف شك أي عندي فليس الخامس،

وأفتك. وأنفذ الطابور
تطوله ما كل من أفتك لعلهما بل العدو، يد يف اآلالت أفتك من هما والذعر، الهلع

السادس. بالطابور اآلن من دعوتهما إذا عيل غرو وال وسالح، عدة من يده
نستبقي وأن السبيل، أنفسنا إىل للجزع ندع وال واالحتمال، بالصرب ندرع أن فعلينا
الحياة. هذه ويالت من والتخفيف النجاة وسيلة هي فهذه جهد، من يجشمنا مهما الرشد
ويهون البالء، هذا عنا ويكشف متوننا ويشد قلوبنا، يثبت أن — تعاىل — هللا أسأل

الدعاء. مجيب قريب سميع إنه األرزاء، مواقع علينا
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إال اللهم الخارجية، الشئون من شأن يف واحدة بكلمة حياتي طوال قط قلمي يجر لم
بهذه فرنسا كارثة أن عىل الغابر، الزمن أحداث من ملثل رضبًا أو لعربة، سوًقا كان ما
كله والعالم غريي، وترج ترجني ال وكيف جميًعا، الناس رجت كما رجتني قد الرسعة
ذكر وإذا الغرب، تمثل «العالم» منه رقعة أية يف ذكر إذا — وأدانيه قواصيه أعني —
روحه وهي وجوهره، الحديث العالم لب هي ففرنسا فرنسا، الفور عىل حرضت الغرب
الحرية حصن وهي الفن منبع وهي الحضارة، وموطن العلم مثابة هي ومصاصه،

واملساواة.
والتدبري، التفكري مع الذهن يبعث أن هذا بعض شأن من بل هذا، شأن من إن اللهم
أية عدة العظيمة حليفتها من لها يزال وال العجيبة، الرسعة بهذه السالح تسلم ففرنسا
الدولة عنق يف ويحكمه العدو، يدي بني السالح يلقي الذي ذا ومن مدد؟ أي ومدد عدة
العمر وقضوا املعامع، خوض يف نواصيهم شابت الذين القواد كبار هم التحكيم؟ هذا كل

السيوف! ظالل تحت
هذا من يل فخرج الناس، قدر كما قدرت ولقد الناس، فكر كما برغمي فكرت لقد

يروع. وما االحتمال من يهول ما التفكري
فإن عسكريٍّا، فرنسا اندحار هو ويروع يهول الذي هذا أن فتظن تتعجل أال وأرجو
أو هيبتها، من حط إذا ذلك مع وهو جميًعا، األمم عىل يجري مما العسكري االندحار
هيبتها، مسرتدة فإنها قرصت أو طالت سنني، سلطانها من قبض أو مالها، من تنقص
خسارة من الحرب تلك بها أنزلت قد تكن مهما سلطانها، باسطة مالها، عن متعوضة
ففرنسا لألعيان، ماثًال يزال ال ما ومنها لألذهان، الحارض منها كثرية املثل وهذه ودمار،
عليها وفرض سلخ، ما إياالتها من وسلخ ١٨٧٠ سنة يف القاصمة الرضبة رضبت التي
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القاضية، الرضبة ورضبته ،١٩١٨ سنة يف ضاربها عىل ظهرت قد فرض، ما الغرم من
بل حال سوء من رضبت ما عليه ورضبت ومال، ذخرية من فرضت ما عليه وفرضت
وعرشون بضع تمِض لم هذا ومع أجيال، إثر أجياًال بعدها انبعاثه يقدر ال وإذالل، مهانة
املصري! يكون كيف تعاىل هللا إال يعلم وليس شهدنا، ما املغلوب هذا بها صنع حتى سنة
وراع، هال هو إذ حربيٍّا الرسعة هذه بمثل فرنسا انهزام فإن األمر، كان وكيفما

الزمان: طول يف الحروب ُسنة هذه أن فيه يعزى مما فإن

نُ��س��ر وي��وم نُ��س��اءُ وي��وٌم ل��ن��ا وي��وم ع��ل��ي��ن��ا ف��ي��وٌم

للمعتربين! مقنع فيه ما األمثال من عليك مر ولقد حني، بعد غمرتها تنجيل أن بد وال
هذه عىل أخىش ولكني الناحية، هذه من فرنسا عىل أخشاه ما أخىش فلست إذن،

وأفدح. أكرث هو وما وأعظم، أجل هو ما العظيمة الدولة
أو الزمان آخر إىل األمة هذه بانحالل إيذانًا التسليم هذا يكون أن ألخىش إني اللهم

الزمان. من بعيد إىل
والتخمني، الحدث من لون عىل أو التنبؤ، من رضب عىل الخوف هذا أحيل ولست
ضبط عيل ند قد يكن فإن الواضحة، النتائج إىل تفيض التي الواضحة املقدمات هي إنما

سبيل! العذر إىل فيل بعضها،
والنبات والحيوان لإلنسان كما أعماًرا، لألمم أن يف شك أي عندي فليس وبعد،
وأما األنواع، من نوع لكل املقسومة الحدود يف أوًال وتقرص تطول األعمار وهذه أعمار،
يكاد ال وعوامل أسباب إىل وقرصه العمر طول فريجع منها، كل يف لألشخاص بالنسبة

اإلحصاء. بها يحيط
االطراد لها قدر فإذا اإلنسان، كطفولة بطفولة تبدأ األمم نشأة فإن حال، كل وعىل
أطوار هذه ففناء، فانحالل فهرم فشيخوخة، فكهولة فشباب، فتوة إىل صارت النمو يف

أجل. أمة ولكل أمة كل
بأجل واتجهت الحضارة، من الغاية األمة بلغت إذا والفناء االنحالل يكون وإنما
الغابرة، األمم يف ماثلة تزال ما الشواهد وهذه والنعيم، الرتف فنون يف الغلب إىل العزم

مًعا. الغرب ويف الرشق يف والعرب والرومان اليونان، أمم عىل التمثيل يف أريد وال
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وهل جميًعا، األمم تلك حني حان كما اليوم فرنسا حني حان هل شعري، فليت
االنحالل األمم من تقدمها من عىل جرى كما والفناء، االنحالل دور يف دخلت قد تراها

والفناء؟
النفس. جوانب بني ويضطرب الهم، يشغل الذي السؤال هو هذا

والصناعة والفن العلم من عظيًما يكن مهما أمة حظ أن قارئ يظن أال وأرجو
عىل يقِض لم فإنه املصري، هذا من يعصمها مما العظمة؛ وسائل من أولئك وغري واملال،
إنما إعواز، وال أيد شلل وال عاطفة خمود وال حس ركود وال جهل األمم من سبق من

األخالق! هو واحد يشء إىل كلها ترجع أخرى عوامل عليها قضت
الفضائل، تلك األصح أو الصفات تلك يشء كل وقبل أوًال األخالق، من أعني وإنما
النهاية، يف والفناء والتضحية العامة املنفعة إيثار من واملجموع املرء بني تصل التي
مجموع كان إذا إال كذلك، تكون أن االسم هذا تستحق ألمة وهيهات املجموع هذه يف
بقدر الرتف، ألوان يف والتقلب الدعة وآثر نفسه، شأن عىل كلٌّ أقبل فإذا كذلك، أفرادها
املجموع عقد ريب وال انفرط والولد! النفس الحياة مساعي بأجل وخص له، يتهيأ ما
أمة، تعدهم أن يمكن ال وهؤالء األرض، وجه عىل ويروحون يغدون نثاًرا األفراد وأصبح
جميًعا أخذوا وإن واحدة، جنسية ضمتهم وإن األرض، من معينة رقعة يف حرصوا وإن

القوانني! من بطائفة أو واحد بقانون
انهزاًما عدوها إىل بالتسليم وإرساعها فرنسا انهزام كان هل فنتساءل: ونعود
الشيخوخة أعراض من عرًضا كان إنما والتسليم االنهزام هذا أن أو فحسب، عسكريٍّا
احتمال وال قوة يف معها رجاء ال والتي واألسقام، العلل بفنون الجسم أعضاء ترضب التي

الزؤام؟ باملوت الحق النذير إنها بل صدام،
وانكرس األمم من غري انترص كما مرات، وانهزمت حروبها يف فرنسا انترصت لقد
يف الحثيث سعيها ووالت قوتها، املقهورة األمم اسرتدت ما فرسعان هذا ومع مرات،
الوطن إعزاز يف القوية الرغبة من عليه انطوت وما حيويتها بفضل وذلك الحياة، سبيل
املجموع. يف إفناؤها بل الذات، وإنكار مجدها، سبيل يف واملال والولد بالنفس والتضحية
ما الشبوب، ذلك كل فيها وشب السؤال، ذلك املرة هذه نفيس يف حرك وإنما
الذات حب يف واإلفراط الدعة، إيثار من األخرية السنني يف الفرنسيني كثرة يف استرشى
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يف بالتضحية والظن بعيد، من أو قريب من الوطنية باملنفعة املباالة وقلة االكرتاث، وعد
كبري.1 بقدر السبيل هذه

طبقة عىل خاص بنوع طغت التي والتمرد النشوز روح ننىس أال علينا فإن وأخريًا
اإلحصاء! جهد يفوت مما وهذا وهذا هذا عىل والشواهد العمال2

جواب؟ يف العاملني بعض من أطمع أن يل فهل السؤال، هو ذلك

فيكون أوالد؟ لك هل سئلت: إذا زوجة أو سئل، إذا زوًجا أن الفرنسيني ألسنة عىل شائًعا أصبح مما 1

القتال. ميدان يف ليذبحوا ونربيهم ننشئهم بأوالد أنجيء الرسيع: الحارض الجواب
فلم كبري، مطعم به يتصل معروف فندق يف نزل باريس هبط إذ كان أنه القدر، جليل ثقة حدثني 2

هذا، يف الفندق ملدير فقال مغلًقا، املطعم هذا يرى أن إال ١٩٣٩ سنة صيف يف إليه شخص إذ يرعه
العشاء وقت غاية إىل اإلطعام فمد التاسعة. الساعة كانت إذا ينرصفوا وأن بد ال الخدم بأن فأجابه

بحال. املطعم يحتمله ال ما النفقة من ذلك ويف الخدم، من أخرى طائفة يقتيض
يف قال: القدر جليل كذلك ثقة آخر صديق عن الصديق هذا حدثنيه ما واألغرب ذلك من واألدهى
الساعة وكانت يطلبه، الذي املكان للسائق وسمى «تاكيس» أجرة سيارة «فالن» ركب نفسه الصيف ذلك
بالنزول، إليه وأومأ السيارة وقف حتى الثامنة تكتمل لم أنه عىل فمىضبه دقائق، خمس إال مساءً الثامنة
انقىض لقد املطمنئ: الهادئ جوابه فكان الشاذ، العمل هذا يف السائق وراجع األمر صاحبنا فاستغرب

واحدة! دقيقة أتخلف ال ألني أنرصف أن وعيل عميل، وقت
«البقشيش» الرضيح سأله العداد، رقمه الذي أجره السائق لذلك دفع حني صاحبنا أن هذا يف واألدهى

عليه. وزراية به تهكًما يألوه ال السائق فمىض «بالرضورة»، فأبى
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صحيفة يف دياب توفيق محمد األستاذ القدر الجليل الكاتب صديقي وجه أيام بضعة من
يدور الكتاب وهذا الوزراء، مجلس رئيس الرفيع املقام صاحب حرضة إىل كتابًا األهرام
إنني بل فحسب، يعجبني لم الكتاب هذا أن القراء أكتم وال االجتماعية». «الشئون حول
نفيس، شغل طاملا خاطر عن الرتجمة أحسن ألنه أطربني؛ بأنه القول من حرًجا أجد ال

همي. من صدًرا واجتاز
ألخص أنني عىل الكتاب هذا قرءوا قد «الثقافة» قراء من كثريًا يكون أن بد وال
ذلك بعد حديثنا ليكون قراءته؛ فاتتهم قد تكون أن عىس ملن شديًدا تلخيًصا موضوعه

الجميع. يدي بني املعارف واضح بينًا،
االجتماعية بالشئون الجليلة عنايته عىل الرفيع املقام صاحب بشكر الكاتب استهل
العناية إىل حاجة تكون ما أشد وبالدنا خاصة، وزارة لعالجها أنشأ حتى بالدنا، يف
من كثرية فنون إىل الناحية هذه من محتاجون إننا الحق ففي االجتماعية»؛ «بالشئون

اإلصالح.
الغرض إدراك يف وحده يكفي ال املادي اإلصالح أن إىل كتابه يف ذهب أنه عىل
لتقبله الشعب نفوس إعداد به ويعني أيًضا، الروحي اإلصالح من بد ال بل املنشود؛
املشاهد الواقع من مشتقة األمثال لذلك ورضب عليه، واملعاونة لتحقيقه العزائم وتجريد

امللموس.
الفالحني لعصمة الربك، ردم بوجوب ترشيع يصدر أن يكفي ال أنه األمثال هذه ومن
حول الربك أو الربكة وردمت قدر إذا فإنه البعوض، بها يعرتيهم التي األمراض أذى من
إىل زروعهم لحاجة أو اآلجر لصنع غريها بأيديهم سكانها يحتفر ما فرسعان القرية،

بالسماد! يخلط الرتاب
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األمراض من كثريًا ويتقوا منه، ليرشبوا دورهم إىل النقي املاء يجري أن يكفي وال
ففي املكروبات، بألوان يلوث ما كثريًا الذي الكدر املاء رشب من تصيبهم التي واألسقام
من صفا إذا املاء بأن إيمانًا الكدر، املاء هذا من الرتوي إىل عنه سيعدلون أنهم الغالب

األبدان. عىل يجدي ال الطني
وتطهرهم، حاجاتهم قضاء للفالحني ليكفل القرى يف املرافق تقام أن يكفي وال
حاجته قضاء يف متوٍل الفالح أن الظن فأكرب عنهم، األمراض عاديات من الكثري وكف
االستحمام ما يوًما طلب إذا الصغري الجعفر أو الرتعة يف االستحمام مؤثر الخالء، إىل

وهكذا!
إىل يرمي الذي النفيس، باإلصالح املادي اإلصالح هذا يقرتن أن من بد ال إذن،
نافع أمر له يراد الذي اإلصالح هذا بأن جميًعا والعامل الفالح نفس يف االعتقاد ترسيخ
الخالصة الحياة بمقدار ولو السعيدة، الحياة يريد ملن عنه محيص وال منه بد ال ا، جدٍّ

بمقدار. ولو واألكدار واألسقام التعاسة من
ويستكرهه يرضه وما ينفعه ما إدراك عىل والعامل الفالح يطبع الذي اإلصالح هذا
ولو العادات، مكروه من ألف ما ترك عىل خارجية، بقوة ال نفسه من بدافع استكراًها؛

السنني. ألوف من منحدًرا إرثًا اإللف هذا كان
بكل عضو أنه الشعور يف أو والعامل، الفالح يشعر الذي اإلصالح هذا وأخريًا،
بسعادته، إال لشخصه سعادة وال خريه، يف إال له خري ال املجتمع، هذا يف الكلمة معنى
يمكن ال األعضاء من عضًوا بأن إيمانًا قلبه ويمأل املجتمع، هذا يف ا حقٍّ عضو أنه يشعره

سقيًما. معتالٍّ البون كان إذا صحيًحا يكون أن
أن يخىش ال فحينئذ مسالكه، النفوس من وسلك طريقه يف اإلصالح هذا جرى فإذا
يعتل أن يخىش ال بل وإسعاد، وترقية حماية من لعيشه يراد ما العامل أو الفالح يقاوم
أن حينئذ لريجى إنه بل املصلحني، العاملني لدعوة االستجابة عن يتثاقل أو هذا عىل
إليه يمتد ما بكل تحقيقه عىل ليعني وإنه رسائله عنه أبطأت إذا جاهًدا اإلصالح يطلب
إىل الحياة يف السعي من عظيًما صدًرا يوجه أو الحياة. يف السعي ليوجه إنه بل عزمه،
شمله عىل يعد لم ولو له، خري هو املجموع هذا يصيب خري كل وأن املجموع، يجدي ما

قليل! وال بكثري املادية الجهة من
إىل سباقه — الرساء عىل هلل والحمد — بالدنا ترى إذ العجب أشد يأخذك فلقد وبعد،
ووضع اللوائح، وأدق القوانني أحكم وسن الحياة، مرافق أكثر يف النظم أحسن اقتباس
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والدعة، األمن، لنا يكفل أن حقه من مما اإلصالح، نواحي مختلف يف املرشوعات أجل
الترشد ومنع املعلقة، األيدي وتحريك والثقايف، العلمي املستوى ورفع والغنى، والرغد،
سعادة إىل تتطلع أو عليه، مزيد يف األرض ظهر عىل أمة تطمع ال مما إلخ. … والتسول
أو يشء يف نتزحزح نكاد ال الرضاء، عىل هلل والحمد نحن فنحن ذلك ومع وراءه، ترتاءى

نريم.
النفوس، لتقبله تهيأت إذا إال يجدي ال اإلصالح أن دياب األستاذ مذهب يف هذا رس

مغتبًطا. راضيًا الجمهور يتلقاه بحيث
أقيس التي وهي العلة هذه تتقدم جوهرية علة هناك أن عىل فيه، ريب ال حق وهذا
محرومني عشناها التي عاًما؛ الستني أو الخمسني أن هي العلة وهذه الكالم، بقية عليها
هذه التبعات، احتمال من بالرضورة مقالني بالعظائم االضطالع من معفني السلطان،
كبري! حد إىل بالواجب الحق الشعور فينا أضعفت آليٍّا عيًشا عشناها التي الطوال السنون
العامل أصبح أن حد إىل بالواجب الحق الشعور السنون هذه فينا أضعفت لقد نعم،
وإنما واجبًا، يؤدي بأنه يشعر يكاد ال الخاصة أو العامة األسباب يف سواء عمل، إذا منا
سعينا جعل وكذلك املادية، العواقب وحسبان املسئولية خوف يعالج ما عالج إىل يسوقه
أما التكاليف! املرء عن تسقط الهياكل هذه دامت ما واألوضاع، األشكال إىل يتحول
رشع التي األهداف وإصابة األغراض، إلدراك الهمة وتجريد العزم، وحد النفس، اجتماع

نكون. ما أبعد ذلك من رصنا فلقد أعد، ما املصلح لها وأعد رشع، ما املقنن لها
«الخانة» سد أو االستمارة، ملء عىل العظيم األسف مع عندنا يزيد ال كله األمر
اإلصالح وسائل من نعد مما كثري يستحيل ذلك وعىل يقولون، كما القلم» «تخليص أو
أعدو ال األمثال، بعض القارئ سيدي يا لك وألرضب الحياة، من يشء فيها يدب ال هياكل

مساء. كل ويف صباح كل يف وبرصك لسمعك يقع ما فيها
الغلمان وكف الطريق، يف التسول بمنع البوليس رجال إىل املشددة األوامر تصدر
تشعر تكاد حتى ويجهدون، يجدُّون الرشط فإذا ونحوهم، األعقاب جامعي من املرشدين
وقد أياًما، الشعور هذا عىل تظل وقد شحاذ، أو مترشد كل من خلت قد مثًال القاهرة بأن
وهم رويًدا، رويًدا لعينيك يظهرون واملترشدون املتسولون إذا ثم أسبوًعا، كذلك تظل

البوليس. جندي بعني الرشيفة بمهمتهم يقومون
هو فرت عنه فرت فلما الحني، بعد الحني ويطالعه عليه يشدد كان رئيسه بأن ذلك

اآلخرين. عن اآلخر
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وأال معني، وقت يف مكاتبهم إىل املوظفون يحرض بأن الحكومي النظام يقيض
الثاني، عىل تقدم ومن األول عن تأخر من يجزى بحيث معني، وقت يف إال عنها ينرصفوا
إنجاز رسعة يف رغبة وذلك مثًال، حضورهم وقت ترقم «بساعة» أو بدفرت تضبطهم وقد
كارهني، أو راضني النظام هذا لينفذون وإنهم األعمال، وجوه من املصالح تعالجه ما
بعض أو ساعة املوظف وقت من تشغل أن شأنها من ليس املسألة تجد هذا مع ولكنك
تعوق وكذلك األحيان، بعض يف الشهور بل األسابيع، بل األيام يديه بني تلبث الساعة،

الناس. مصالح تعطل وكذلك العامة، املصالح
العهدة، من خرجنا قد ألسنا امليعاد، يف كذلك وننرصف امليعاد يف نحرض بأننا ذلك

املقال؟ سوء حتى وأمنا
ليسوا ولكنهم األعمال، من يعالجون ما بكثرة مرهقني املوظفني بعض يكون ولقد

حال. كل عىل كثرة
هذا يف الكالم أدع أن أحب ال أنني عىل القياس لك تهيأ ما املثالني هذين عىل وقس
بعد عنهم يروح ما فيه ولعل القراء، من كثري يجهله قد ثالثًا مثًال أرضب أن قبل املقام

واالعتبار. العظمة من يخلو ال أيًضا هو كان وإن األليم، الحديث ذلك
جميع بمصادرة اإلدارة رجال إىل األوامر صدرت «السلطة» عهد يف أنه زعموا
حرضات رءوسهم وعىل اإلدارة رجال حرضات فجعل األهلون، يحرزها التي األسلحة
منزلة ءِ وتَبَوُّ الحظوة، إدراِك إىل استباًقا األمر، هذا تنفيذ يف يتبارون املراكز مأموري

السلطان. يدهم يف من عند الرضا
خالل يف بندقية آالف خمسة مركزه بالد من جمع فالنًا زميله أن املأمور ويسمع
املأمورين حرضات بني التنافس ويستمر وهكذا آالف، ستة يجمع أن إال هو فيأتي الشهر،
كل لرشاء القاهرة إىل الهبوط يكلفونهم واألعيان العمد عىل أقبلوا حتى البنادق جمع يف

السالح! سوق يف القديمة األسلحة من رشاؤه لهم تيرس ما
مكان، بأعىل الحظوة من دونهم ويظفر جميًعا، يعزهم أال أحدهم عىل عز وأخريًا
بأن إليهم وتقدم القبيل، الوجه يف وكان مركزه، يف والحدادين النجارين كل إليه فحرش
يشبه ويشء وأنابيب كعوب عىل تزيد ال بنادق صنع إىل بأيديهم ما كل من يتفرغوا
مصادرة بندقية ألف مائة نحو العام، وبعض عام خالل يف يورد أن له تم وكذلك الزناد،

األهلني! من
هللا شاء وما مديرية، وكيل منصب إىل ذلك إثر يف املأمور هذا يرقى أن هللا ويشاء

كان!
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أن إال — هللا شهد — بي وما الخالل! هذه نفوسنا عن أجلو أن عىل فأعزز وبعد،
ال مبكياتك «أمر القائل: در وهلل هللا، شاء إن الناجع بالدواء لنسعفها أمراضنا إىل نتفطن
ملبكيك اليوم يضحكك من وإن الغد، يف أضحكك اليوم أبكاك من فإن مضحكاتك.» أمر

األبد. طول
التفاؤل، أعظم — هلل والشكر — ملتفائل إنني بل متشائًما، اليوم لست أنني عىل
إلينا صار يوم من عواتقنا التبعات أللوان ونمهد واجبنا، ندرك أنشأنا ألننا متفائل
فرحنا الطوال، السنني تلك يف فاتنا ما ندرك جعلنا ألننا متفائل بالدنا، يف السلطان
نهضة يف ريب وال اآلن ألننا متفائل األيام، عىل مزيًدا لها وأرجو وعزم، قوة يف نستدركه
أبنائنا من الشاب سيق إذا كنا أن وحسبنا الحياة، نواحي جميع يف دراًكا الحياة ترسل
النواح بعد وماذا املوتى، أعز يشيع كما وخاالته، وعماته وإخوته أمه شيعته الجندية، إىل
قتال، وال حرب توقع وال قتال، وال حرب ال حيث الجيوب. وشق الخدود ولطم والعويل

املهرجان؟ ذلك أو املهرجان هذا يف الستعراض عسكري تدريب إال هو إن
من حساب بال يتخطف واملوت مفغورة، املدافع وأفواه مسلولة والسيوف اليوم أما
الرشف إدراك يف جاهدين يتبارون كهولنا هؤالء بل شبابنا فهؤالء والهواء، والبحر الرب
«الزغردة» أرن أبعد وماذا العروس، تزف فكما أهلوهم شيعهم فإذا السالح، بحمل

الغناء؟ وأحىل
شعورنا قسوة تجدي ما أول علينا تجدي أن أرجو جليلة، قومية نهضة يف نحن
وال ثواب يف طمًعا ال الواجب ألنه به؛ القيام إىل أنفسنا من بباعث ومسارعتنا بالواجب،

هللا. شاء إن ا جدٍّ القريب يف الفتح ذلك يكون وأن عقاب، من خوًفا
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وقادة إنجلرتا يف األحزاب زعماء أن األسبوع هذا ليايل من ليلة يف الراديو من سمعت
الجزيرة أرجاء جميع يف شديدة بحملة يقوموا أن عىل نيتهم اجتمعت قد فيها، الرأي
وملاذا خاضوها وكيف الحرب، من الحلفاء أغراض اإلنجليزي للشعب فيها يرشحون

فيها؟ غامروا
هذا عىل يتفقون نزعاتهم، وتفرق مذاهبهم اختالف عىل األحزاب زعماء أن أما
وخاصة هكذا اإلنجليز وطنية ألن عجيب؛ موقع عندي يقع لم ما فذلك إليه، ويبادرون
املستنري، املثقف اإلنجليزي الشعب أن عجبي كل اسرتعى الذي وإنما الشداد؟ األيام يف
يف األملان مع االشتباك عىل دولته حمل الذي السبب عىل يقفه من إىل حاجة يف برح ما

الرضوس. الحرب هذه
وإنما الديموقراطية، باسم الحرب أعلنوا إنما الحلفاء فإن يطل، لم عجبي أن عىل
والتي األرض، يف املعربدة الصائلة الدكتاتورية لقمع كيدهم وكل قواهم جميع حشدوا
هذه حق فمن حد، عند الوادعة باألمم وعصفها عربدتها تنتهي ال وشأنها تركت إذا
فيما بحجتهم إليه ويدلوا نفسه، الشعب يراجعوا أن املسئولني الرجال عىل الديمقراطية
عىس ما للناس يبينوا وأن الضخام، التضحيات من سبيله يف يجشمونه وما عليه، أقدموا
يرض ال مما والدقيق بالجليل يحيطوا حتى واألسباب العلل من عليهم م تبهَّ قد يكون أن
االستحماس زيادة من فيه ما ذلك فوق هذا ويف عليه، وظهوره به الجمهور علم يف
ألنه زيادة وأقول واملفسدين، بالحضارة العابثني عىل للقضاء العزائم عىل والشد للحرب،
أو رأسه لريكب القتال إىل النفري وبرملانه حكومته من يسمع أن اإلنجليز وطنية بحسب

السماء! يف أو األرض يف أو البحر يف سواء ميدان، يحتويه
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يكن لم إن األملان بها يقاتل التي األسلحة أخطر من أن ذلك بعد عنا يذهب وال
وال يربد وال يسكن وال يتوقف، وال يتحبس ال الذي الدعاية سالح هو جميًعا، أخطرها
إىل بالراديو به وينفذون قرية، كل به ويرمون بلد كل به يسلكون والذي يفرت، وال يهدأ
عىل ومجلوٍّا صور يف مصوًرا املتدارك واإلفك املتوايل، الكذب هي فيه ووسيلتهم بيت كل
النصيحة تنَس وال باليأس، النفوس وإظالل العزائم توهني إىل قصًدا وأوضاع، أشكال

اكذب! ثم اكذب، ثم اكذْب، القاتلة: الرتابية
الجبار عزمه من تنال أو الدعاية هذه مثل فيه تبلغ من آخر هو اإلنجليز كان وإذا
يرتك أال الخري من أن يف شك فال اإلمرباطورية ملجد رصاًعا كان إذا وخاصة الرصاع، عىل
بدمه فيها يحتسب التي الحرب أغراض من نفسه ويف املتطوع، الشجاع الوطني هذا

أشياء! أو يشء
أعالم من وغريهم اإلنجليزية األحزاب زعماء من يجرد أن العجيب من فليس إذن
هذا مثل نحن نصنع أال العجب كل العجيب ولكن حمالت، أو الغرض لهذا حملة الرأي

الكثري! من بأكثر إليه أحوج ونحن
— هلل والحمد — يحتاج ال الطراز هذا من التي حمالتنا أن فأقرر أبادر وإني
يديل من إىل بحاجة لسنا ألننا السعي؛ هذا يف واشرتاكهم السياسيني الزعماء تظاهر إىل
استحماس أما حربًا، بعد ندخل لم ألننا الحرب؛ دخلنا أجلها من التي باألغراض إلينا
يف قاعد «يا ذلك: يف ليغنينا فإنه النفري أذن إذا الحرب لخوض عزائمه وشد الجماهري
يف يوم، كل إليها االستماع بكثرة استحماًسا انتفخنا فقد وأخواتها نار.» يف والعالم دارك
أين ندري ال أصبحنا حتى الليل، جوف ويف الشمس، ومغرب واألصيل والظهرية الصبح

االستحماس! شدة من صدورنا يف يغيل الذي هذا بعض ننفث
اجتماعية حمالت هي إنما االحتياج أشد بالدنا إليها تحتاج التي الحمالت إن اللهم

األحزاب. وال الحزبية إىل لها سبب وال بالحرب، لها صلة ال بحتة
الحياة، نواحي شتى يف اإلصالح إىل محتاجون حربًا نلق لم أم حربًا ألقينا نحن
العظيمة نهضاتنا يلفت لم للحرب الطاقة يف ما بكل واالستعداد الحرب توقع كان وإذا
من ألوان معالجة عن اإلصالح عىل القائمني يثن ولم النواحي، من كثري إىل التطلع عن
الحياة وتبقى توثبًا للمجد تتوثب بأمة والحقيق املنشود، اإلصالح إىل قصًدا املرشوعات،
وقبل أوًال نغفل أال علينا الحق من فإن هكذا، هذا كان إذا الحياة، تكون أن ينبغي كما
الثقة، هي الحقيقة وهذه إصالح، كل وجوهر بناء كل أساس هي ثابتة؛ حقيقة يشء كل

فالح. وال إصالح وال تعمري وال بناء فال ثقة تكن لم فإذا
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خاص. وجه عىل الريف بالد هي النفوس يف وعقدها الثقة بث إىل يحتاج ما وأحوج
الجماعات، شأن إصالح به يراد بترشيع أو بعمل عالج أي بأن خبري فأنت وبعد،
حظٍّا وإيتاؤها عنها، العيش تكاليف أعباء من والحط والخلقي، العقيل مستواها ورفع
األحيان بعض يف فجة أو ناضجة ثمرته يؤتي أن يمكن ال والرفاهية السلوى أسباب من
سادت إذا إال ما عمل عىل الجماعة تتعاون أن يمكن وال الجماعة، عليه تعاونت إذا إال
كالم وهذا باملجموع، الجماعة وثقة بالجماعة، األفراد وثقة باألفراد، األفراد ثقة الثقة.
لألفراد يتهيأ فكيف وإال املعقول، أصحاب تعبري عىل واستدالل نظر إىل يحتاج ال بديهي
يقدر وال بأحد منهم أحد يثق ال حني يف شملهم، عىل ويعود يعمهم، خري عىل يتعاونوا أن

جماعة؟ أو كان فرًدا لغريه الخري رغبة وال النية، صدق فيه
الحقيقة، هي ولكنها مؤملة، بحقيقة أصارح أن الوطني واجبي من أرى وهنا
تظاهًرا أو بها الشعور ألم من تخفًفا تجاهلنا، زوالها يف يجدي ال التي الواقعة، الحقيقة
به خلت الذي والظلم االستبداد حكم أن هي الحقيقة هذه املزورة، املزيفة بالوطنية
بالجماعات أو باألفراد سواء الثقة، وفقدان الظن سوء عىل طبعته قد الكثرية، القرون
يف يستشريك لقد حتى حذر، ألي موضع غري يف الحذر شديد تراه ولذلك الحكومات، أو
يقدر لم ألنه عكسه إىل فوره فيعدل مخلًصا، صادًقا بالرأي عليه فتشري شأنه، بعض
منه. وحذرته عنه نهيته ما إىل العدول يف كله فالخري إذن وكيًدا، وخديعة ا غشٍّ إال فيك
ويدفع يجديهم، ما عىل التعاون عن املرصيني بالفالحني يقعد ما أبلغ أن يف شك وال
يف يساهمون تراهم ولقد بينهم، الثقة فقدان هو عليهم، الكثري بالخري ويعود عنهم األذى
إذا يراد اجتماعي إصالح لكل ومدافعني وغشاشني، كذابني نكون ولكننا تعاونية، أعمال
فيها ملا وتقديرهم شعورهم من بباعث أو أنفسهم، تلقاء من إليها يخفون أنهم زعمنا
ولعلك املدير، عن فتش ثم املأمور، عن فتش ثم العمدة عن فتش ولكن وخري، نفع من

املدير! وراء عما أيًضا التفتيش إىل محتاج
يعد بحيث والحضور الكثرة من فهي هذا، عىل األمثلة إيراد من غنى يف ولعيل

غناء! فيه ليس العبث من رضبًا إيرادها
إليه محتاًجا القارئ أرى تفكيه، من تخلو ال حكاية الباب هذا يف أروي أنني عىل
حول وال يضحك» ما البلية «ورش باب من حال كل عىل وهو األليم، الجد هذا كل بعد

العظيم! العيل باهلل إال قوة وال
قد الظن أغلب يف أنه أو األقاليم، مديري لبعض بدا قليًال تزيد أو سنة ثالثني من
ذي عمل يف املساهمة إىل األهلني من قبله من يدعو أن العليا السلطات بعض إليه أوعز
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العادة هي كما املدير ويلح العام، يف أربعة ماله رأس من املائة تغل اقتصادية، صيغة
يد يف يكن ولم األهلني عىل هؤالء ويلح القرى، عمد عىل هؤالء ويلح املراكز، مأموري عىل
عىل ليتعاونوا يصنعون لعمري فماذا رخاء، سنة السنة تكن لم إذ مال من فاضل هؤالء

العظيم؟ االقتصادي الخري هذا
عرشة، بخمسة املائة منهم فيقرتضوا باملرابني، يعوذوا أن يف إال لهم حيلة ال اللهم
ال األربعة العام يف مائته تغل الذي املبارك املرشوع هذا يف ليثمروها وبثالثني؛ وبعرشين،

تزيد!
وقد السلطة، عهد يف السالح جمع حديث ستذكرك — ريب وال — الحكاية وهذه
فكلتاهما املوضوع يف اختلفتا إذا وتلك وهذه أسابيع، بضعة من «الثقافة» يف عليك أوردته
التي املرشوعات تنفيذ يف األقاليم حكام عليه يجري الذي األسلوب عىل الداللة يف تلتقيان
التي الثقة سوء خلة يزيد أن حتًما شأنه من وهذا كان، نوع أي من اإلصالح بها يراد

البعيد! الزمان من املرصي الفالح عليها طبع
نحو من وذلك عشية، ذات أنني الباب هذا يف صادفتني التي الحوادث أغرب ومن
محطة إىل الرتام ألستقل — عنها ريضهللا — زينب السيدة ميدان طلبت عاًما عرش اثني
الرتام أن وتبني ينتظرون كثريين خلًقا فرأيت املطرية، خط يف أسكن كنت إذ مرص؛
املنتظرون، كثر الزمن تقدم وكلما الناس انتظار وطال ما، ألمر الطريق بعض يف تعطل
إذ كذلك هم وفيما الرتام، غري يف ثم الرتام أمر يف يتحدثون جماعات ينتظمون وجعلوا
أول أحدهما فيسأل والخمسني، األربعني بني أسنانهما تضطرب الفالحني من اثنان يقبل
عليه فيدله الحديد، باب إىل الشاخص الرتام موقف عن يلقاها مجموعة أول من رجل
من يسأل ثم نفسه، بالجواب فيجيبه نفسه السؤال يليه من فيسأل إليه بيده ويشري
فرًدا املجموعة هذه سؤال من فرغ إذا حتى كذلك، بالرضورة الجواب فيكون كذلك، يليه
ودمي أالحظه ذلك أثناء يف وأنا وهكذا، هكذا يسألها غريها عىل وأقبل عنها توىل ففرًدا،
صاحبه، ونفس نفسه يف الطمأنينة أبعث أن الخري من ورأيت عروقي، يف الغيظ من يغيل
اإللحاح هذا شهود من نفيس وأريح جهة، من الضال السائل هداية يف األجر فأكسب

أخرى. جهة من الشنيع
وقلت فيه، أنتظر كنت الذي املوضع إىل وجررته بيده، وأخذت الرجل إىل وتقدمت
يف وسننزل معي، وصاحبك أنت فاركب الحديد باب إىل ذاهب أيًضا أنا سيدي! يا له:
املجالس، إحراز يف متسابقني وثبًا إليه الناس ويثب الرتام ويقبل هللا ويشاء مًعا، امليدان
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املركبة من أمامي التي الدكة يف مجلسهما وقع أن وصادف كذلك، الفالحان ويثب
يقول يمينه عىل من إىل َّل آ السَّ الرجل ذلك مال حتى املقام بهما يستقر يكد ولم مبارشة،
عنقه فيمط … نعم أن جاره: فيجيبه الحديد؟ باب رايحة دي العربية ياخويا صحيح له:
باملسألة فينتقل نفسه، بالجواب فيبادره نفسه، السؤال إليه ويوجه بجواره الجالس إىل
يرعني لم فواحًدا واحًدا بالسؤال عليها الجالسني قر إذا حتى أمامه، التي الدكة إىل
فضل من فجذبته أمامها، التي رأسه ليبلغ أمامه التي الدكة بمتكأ التعلق محاولته إال
وكن فاطمنئ الحديد؟ باب إىل ماٍض أيًضا أنا إنني لك: أقل ألم رجل! يا له: وقلت عباءته

أكون! حيث
ذمتك إن جاني «ومنني العاجل: الحارض جوابه كان لقد نفيس بيده ووالذي

نضيفة؟»
عىل الخلة هذه ولكن كله، بالعالم الظن سوء يف مرسًفا غاليًا الرجل هذا يكون ولقد

املرصيني. الفالحني سواد يف شائعة حال أي
تبغونه أنكم يف أشك ولست ا، حقٍّ اإلصالح تبغون كنتم إذا العاملون! أيها فيا وبعد،
بل مستقلة، منفصلة وحدة ليس أنه خاص وجه عىل الفالح تقنعوا أن أوًال فعليكم ا، حقٍّ
ويضعف بقوته يقوى الجسم؛ من األنف أو األذن أو اليد شأن املجموع، من عضو إنه

بذله! ويذل بعزه، ويعز بشقائه، ويشقى بنعيمه، وينعم بموته، ويموت بضعفه،
فال عليه بالناس الثقة وتردوا الفالح، نفس يف الطمأنينة تشيعوا أن ثانيًا وعليكم
املكر إىل جاهًدا ويسعى ويغشه، يكذبه عدوٍّا فيه قدر إال الناس من أحًدا يرى ما يعود

سبيًال! ذلك إىل وجد ما له والكيد به
الضحية نظر إليهم ينظر فال قلبه، من الحكام موضع تكونوا أن ثالثًا وعليكم
ينظر بل — عليه هللا رحمة — األعظم الزعيم تعبري عىل للصائد الطري نظر أو للجزار،
ونفعه. خريه طرائق إىل ومرشدوه ويرسه، رفاهيته ومتعهدو أمنه، كافلو أنهم عىل إليهم
ما الفالح صدور من يمتلخوا حتى القادرين، الدعاة من الحمالت جردوا فهلم،
الثمار، خري مساعيكم من فانتظروا الذي هذا بلغتم فإذا واالستبداد، الظلم عهود غرست

العاملني. نصري تعاىل وهللا
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الطريفة واألزجال القيمة األحاديث من صدًرا الراديو من سمعت خلت ليال بضع من
شغل حتى أخرى، إذاعة الراديو انرصف إن وما املرشدة»، «الطفولة حفلة يف ألقيت التي

نفيس. عىل وملك ذهني، املرشدين األطفال هؤالء حدث
جوادها، من جادة وكل القاهرة، شوارع من شارع كل يف فيهم يتعثر برصي هذا

نهار! أو ليل يف مكان منهم يخلو ال أزقتها، من زقاق وكل
نفسح فلم ا، شدٍّ عليها الجلود شدت كأنما حتى العظام، بادو األجسام، ناحلو
وهذه جدث، من لتوها بعثرت كأنها مغربة وجوه وهذه مسلًكا، العروق لغري بينهما
من املكروه يعرتيها أن خشية مرسعة، تتحول حتى يشء عىل تقع تكاد ال حريى عيون
الجدران، خلف والتواري الوثب دائمة مقيم، وروع دائم فزع يف فهي األخرى، الناحية
إال ماشية رجًال وال لتصيبها، إال مفتوحة عينًا تحسب وال عليها صيحة كل تحسب

بها. للبطش لتتهيأ إال مرسلة يًدا وال لرتكلها،
الفرة — الناس جمهرة — العدو هذا من أصابت أنها الحني بعض يف تحسب، ولقد
هي فإذ سيجارة، عقبة عىل العقاب انقضاض تنقض ما فرسعان الغفلة، منه ووافقت
له ليس الدِّراك الطلب من فراًرا الشمال، وذات اليمني ذات ترضب مرسعة ولت التقطتها
القائم وعائه يف الزبل تنبش وهي — األمن لحظة — اللحظة تلك يف تراها ولقد انتهاء،

طعام! من فضالة أو كرسة تصيب لعلها الطريق، بعض يف
سعاًال منها تسمع ما وكثريًا ثقيل! حلم أضغاث كأنها وتروح تغدو أشباح هي

الضلوع! إىل منها ويتطلع الرئه يمزق عما ينبيك
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شأن فشأنه األمراض، أفتك بذور تحمل خرقة عليه األمراض، أخبث يُجنُّ ِجرٌم
تأتي فال وهناك، هنا برشره ترمي والرياح النار، فيه اشتعلت قد الهشيم من ضغث

األشياء. من حولها ما كل يف تسعرت وقد إال النار عليه
يف واألوباء العلل تفيش سامة حرشات نفسه الوقت يف وهي معذبة، مخلوقات

األصحاء. جماعات
املرشدين، الطفل هؤالء من الخلقية بالناحية يسرية إملامة نلم أن بنا يحسن واآلن
يخرجون ال هؤالء بأن خبري وأنت األخالق، يف الخطب من بأشد الصحة يف الخطب فليس
عىل يبعثهم وهل واإلعواز، الفقر يف إمعانًا وأعظمها جهًال، وأشدها البيئات أحط من إال
شملهم؟ ويجمع يرزقهم عما أيديهم وصفرت بهم، ثقلوا قد كافليهم أن إال الترشد عيش
أزواج أو الكبار اإلخوة أو األخوال أو األعماء أو اآلباء من لكافلون هؤالء يكون ولقد
أن إال يرون فال سعيًا، النفس يجشمون وال الدعة، يؤثرون ممن يكونون قد األمهات،
جيوب من ويسلبوا السجاير، أعقاب ويجمعوا ليشحذوا الطرق يف األطفال هؤالء يرتكوا

هانئني! ضاجعني األكواخ أكسار يف هم ليظلوا أيديهم تطوله ما الغافلني
من يشء أي أو قانون أو خلق عىل أو دين عىل هؤالء من مخلوق عني قط تفتح لم
هو الضمري، مفقود — التعبري هذا صدق إن — إنسان فهو العالم، هذا يف السلوك آداب
الحالل، من الحرام يميز وال والرذيلة الفضيلة بني وال والرش، الخري بني يفرق ال مخلوق
الحيوانية الغريزة بحكم مسوًقا كان وإذا يسوغ، ال وما العرف يف يسوغ ما يعرف وال
وجمع تكد من الوسائل، من له يتهيأ ما بكل القوت يلتمس فإنه الجوع، يسد ما إىل
املزابل، يف ولو الطعام فضالت عن والفحص السجاير، أعقاب من شمله عىل يعود ما
فما ما، وقت يف والتلصص الرسقة عن مكفوًفا رأيته فإذا السبيل، إليها وجد ما والرسقة
يرى ألنه بل الناس؛ وعند هللا عند الرسقة عاقبة ويخوفه يزجره، ضمريًا له ألن ذلك كان

األليم! املوجع بالجلد أو املرهق بالحبس يعاقب رسقة، يف يؤخذ من أن بعينه
من الرذائل من يومه يف اكتسب بما يكاثر بأمثاله خال إذا املخلوق هذا ترى ولقد
السبيل، استهداه من بتضليل أو أذى، منه يلحقه لم بمن أذى إيقاع أو غش أو رسقة

االفتتان! يشبه زهو يف هذا يفعل
ما البتة يدري ال إنه بل يجرم، أنه البتة يدري ال فهو فاعذره، منه هذا رأيت فإذا

اإلجرام؟
املجتمع هذا عىل الشديد فالحقد عاطفة، املخلوق هذا صدر يف جاشت فإذا وبعد،
وبني بينه الحيلولة يف ويجهد وجده، أنى أذاه يحاول أو يؤذيه ينفك ال الذي األثيم
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بالضجعة حتى عليه وينفس الرسجني، وعاء يف التمسها ولو الرمق، بها يمسك الكرسة
الطريق! عذار عىل جدار ظل يف

السعري، بنار لحرقه السبيل وجد ولو املجتمع هذا عىل واضطعانًا حقًدا مملوء هو
أي فانظر ويكرب يشب أن له وقدر الصغري، الشقي لهذا العلل من السالمة كتبت فإذا
من زاجر اإلجرام أعظم عن يزجره أن له حاشا فاتك يكون؟ الغالم هذا من فاتك صائل

قانون! من أو رحمة من أو دين أو ضمري
يسرية غري نسبة العظيم األسف مع يشغلون األطفال من الصنف هذا فإن وبعد،
من عظيم قدر كان إذا العدد، يف الزيادة اطراد يزهينا أن ينبغي فال األمة، مجموع من

الطراز! هذا من الزائدين
عىل منهم جدوى ال ألنه التعداد؛ من هؤالء جميع نسقط أن لنا تيرس لو أنه عىل
الخطب، لهان الحساب من نسقطهم أن لنا تيرس لو للحياة، أكفاء غري ألنهم بل األمة؛
حوله ما إىل العطب وأسباب بالفساد يمتد أن يلبث ال متآكل عضو األمة جسم يف ولكنهم
به يؤذون ما إىل األخالق ويف الصحة يف األوبئة لنرش جوالة متنقلة أداة فهم األعضاء، من

والعدوان. الرسقة من غريهم
البالد؟ عن الكبري البالء هذا دفع يف الحيلة فكيف إذن

لنتلقط األموال ونجمع الجمعيات، نبث أن يف النافذ العالج أن أظن ال إنني اللهم
واملصحات. املالجئ يف ونحرشهم واألزقة، الطرق من الغلمة هؤالء

عىل قائمة البيئات هذه دامت ما البالء؛ هذا دفع يف كثريًا هذا يجدينا ليس نعم،
حساب! غري من األطفال تدفع فيها األرحام دامت وما الصورة، هذه

لنا تتهيأ مهما املحرش، ذلك وحرشهم املرشدين هؤالء بتلقط يحسم ال الداء إن
األموال. جالئل من أيدنا يف ويحصل املالجئ

عقولهم، يفتح ما وتعليمهم املالجئ، إىل بإيوائهم األطفال هؤالء إنقاذ أن أزعم لست
انحدروا إذا تجديهم الحرف من ألوان يف وتمرينهم ضمائرهم، ويوقظ بصائرهم، وينري
بعض يفيد أنه أزعم بل يفيد، وال يجدي ال القدر هذا أن أزعم لست الحياة، ميدان إىل
تجتث وال العلة تحسم ال ولكنها العرض، تلطيف تعدو ال الفائدة هذه أن عىل الفائدة

الداء. جرثومة
يستطيع من أضعاف أضعاف هم البيئات هذه من يوم كل األرحام تدفع من إن
سيظل سيلهم أن املصلحون يرى بحيث الوجه، هذا عىل إنقاذهم إىل السعي الخريون

مدد. له ينقطع ال املدن عىل متدفًقا
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من الخطرية املعضلة هذه ببحث العاملون املصلحون يبدأ أن أرى، الذي والرأي
البيئات تلك يف والصحي العقيل املستوى رفع يف بالنظر آخرها، عند من ال أولها، عند
هذه إىل الولد ترسب منع إىل السعي أو الولد، كفالة عىل بالقدرة الزواج وتقييد الوخيمة،
ضري؛ وال الكريم الرشع أئمة ذلك يجيز أنه عىل الحياة، يف سبيله هذه دامت ما الحياة،
هذه من والشفاء، الربء األمة لجسم يكتب حتى قائًما اإلنقاذ هذا يظل أن الخري من بل

واألدواء. العلل
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ما عىل ذلك وكان مرص، عن الربيطاني املعتمد كرومر، اللورد أصدره تقرير آخر يف
فروى قاسيًا، تشهريًا املرصية باإلدارة يشهر أن أراد ،١٩٠٦ أو ١٩٠٥ سنة يف أذكر
فبادر األعىل، الصعيد يف قرية أهل من لرجل صغرية أتان ضلت قال: اآلتية، الحادثة
اإلجراءات يتخذ املركز وأنشأ املركز، أبلغت وهذه «النقطة» أبلغ وهذا العمدة، بإبالغ
من ومع ثانيًا، الجريان ومع أوًال، الرجل مع التحقيق من الحال هذه مثل يف الالزمة
يف الداخلة املراكز يراسل جعل ثم ثالثًا، سمع أو الناس من رأى قد يكون أن عىس
يراسل جعل َألٍْي وبعد البوليس، نقط من دونها ما األمر يف تراجع وهذه املديرية، سلطان
من سلطانها يف يدخل ما تراجع وهذه األخرى، واملديريات املحافظة املديرية، بواسطة
ويدوم وهكذا، القرى فعمد البوليس نقط من دونها ما تراجع وهذه واملراكز، األقسام
أن لك أذكر أن فاتني ولقد سنني! بضع األسلوب هذا عىل الضالة األتان عن البحث

مليًما! تقل ال صاًغا قرًشا بثالثني التحقيق أثناء يف قوَّمها األتان صاحب
هذا يف الحكومة بذلتها التي واألموال الجهود يحرص أن كرومر للورد بدا ولقد
وما األقالم، من فيها بري وما «الدوسيهات»، امللفات من أكواًما سوت وكيف السبيل،
استهلك وما البالد، أرجاء يف الربيد به اضطرب وما الورق، من سود وما املداد، من نفد
وهذا الحمارة، تلك إىل اإلدارة تهتِد لم هذا ومع ا، عدٍّ يحصون ال الذين املوظفني وقت من

العظيم. األسف مع
— أيًضا — حمارة ضلت قال: عاًما عرش ثمانية من وذلك الصادق الثقة وحدثني
املركز، إبالغ إىل فأرسع البحري، الوجه يف املديريات إحدى أعمال من قرية يف يقيم لرجل
إىل قدم حتى قليل غري يمِض ولم اإلدارة، معاني حرضات أحد عىل التحقيق أحال وهذا
وليس الزراعية»، «السكة عىل رآها إنه قال: حمارة يقود وهو آخر رجل املركز ديوان
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معاون حرضة عىل البالغ هذا يف التحقيق فأحيل أحد، يرعاها أو يسوقها أو يقودها
املجاورة الحجرة يف هذا ظل كما الحمارة، إىل االهتداء ابتغاء يحقق ذلك وظل آخر، إدارة
كانت ولعلها أشهًرا، هذا عىل الحال وطالت الحمارة، صاحب إىل االهتداء ابتغاء يحقق
وفاقدها، الحمارة بني الصلة عن كشفت وحدها السعيدة املصادفة أن لوال سنني، تطول

أيًضا! اإلجراءات استيفاء بعد إليه فردت

ال��م��س��اف��ر ب��اإلي��اب ع��ي��نً��ا ق��ر ك��م��ا ال��ن��وى ب��ه��ا واس��ت��ق��ر ع��ص��اه��ا وأل��ق��ت

… وأبدع ألذ هو ما القراء، معرش يا وإليكم،
يف موظًفا يومئذ وكنت ،١٩١١ سنة يف وذلك أوقاف ثاني قسم مأمور الحظ
وجد الخرضاء العتبة ميدان يف مر كلما أنه املأمور هذا الحظ األوقاف، ديوان سكرتارية
وطال ذلك كثر فلما واملدارس، املكاتب وقف يف داخل الدكان وهذا مغلًقا، بعينه دكانًا
املدة تلك الدكان هذا انغالق يف السبب عن يسأل العام الديوان إىل كتب الزمن، عليه

األجور؟ أغىل يغل مما أنه حني يف الطويلة،
األشهر أو األسابيع والتفتيش البحث بعد ولكنه املختص، القسم إىل املكاتبة وانتهت
علًما فيها يقدر التي األخرى األقسام يراجع فجعل أيًضا، السبب إىل يهتِد لم العدد، ذات

أبًدا! يشء إىل األخرى هي تهتِد فلم واحد، بعد واحًدا بالخرب
املكاتب وقف دكاكني من دكانًا أن إىل املوظفني أحد تنبه ا، جدٍّ وأخريًا وأخريًا،
وهو املستأجر، وبني الديوان بني نزاع شأنه يف يقوم كان الخرضاء العتبة يف واملدارس

األجنبية. الدول إحدى رعايا من
أن إىل انتهى حتى الورق، أثر أعني األثر يقص وأنشأ الطلب، يف القسم جد وهنا
وبعد الكراء، أداء عن املستأجر تأخر وموضوعه املختلطة املحكمة إىل رفع النزاع ذلك
بإطالة التسليم أجل يبعد قد الرجل أن ُرئي واإلخالء، املتخلف بأداء عليه ابتدائيٍّا الحكم
ونضًدا كرايس بضعة إال الدكان يف يدَع لم وهو عليه، يرجع مال له يعرف وال النزاع، مدة
الدكان، هذا أجر من واحد أسبوع بأجر يقوم ال ذلك وكل القش، من — ترابيزة —
الدكان، تسلم عىل املستأجر هذا يصالح أن الخسائر لهذه اقتضابًا القضايا، قسم فرأى

هللا! عىل فيه فالعوض الكراء من املتأخر أما
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الدسييه يف املفتاح

عن كتابة وُسئل الديوان، عن الصلح توىل الذي املحامي حرضة إىل أخريًا اهتُدي وملا
وكذلك الدسييه.» يف «املفتاح عليه: هللا رحمة — الورق عىل «أرش» وقع الدكان، مفتاح

الزمان! طول غلقه أصدأ بعدما الدكان، فتح تهيأ

وقفه طرف عىل

األثري الكشف هذا عىل أسابيع بضعة تمِض لم فإنه فصوًال، تتم لم الرواية أن عىل
بهذا جبينها توج مذكرة األعىل املجلس إىل رفعت حتى الدسييه» يف «املفتاح الخطري
عرض كلما عليه، مصطلح تعبري وهذا وقفه» طرف عىل … مبلغ رفع «أطلب العنوان:
أو هرب أو إلفالس تحصيله عن الديوان عجز املال من قدر عن التجاوز إىل يدعو ما

ذلك. نحو
هذه يف وقفه طرف عىل رفع الذي املبلغ هذا مقدار ما القراء سادتي يا أتدرون

غري! ال فقط جنيه وألف وأربعمائة عرشات بضع عىل يزيد ال إنه الطريقة؟ القصة
موظفي من الكثرة عند مرعي مقدس مأثور، تقليد قريب، وقت إىل هناك كان ولقد
وهذا فيه، والنظر إنجازه قبل األدراج يف الورق «ركن» هو املقدس التقليد وهذا الحكومة،
وتحريكه، استخراجه إىل املوظف تضطر التي العوامل بتفاوت مدته تتفاوت «الركن»
هذه من اتهم قاهرة، مرغمة قوة غري من يديه بني ما بإنجاز املوظفني أحد بادر ما فإذا

أحيانًا! ومجازًفا حينًا، «غشيًما» وعد بالغفلة، الكثرة
بعض يف عليهم املنافع وضياع الحال، هذا بحكم الناس، مصالح تعطل وبسبب
تدر وكانت العالم، أمم من أمة ألية معروفة أحسبها ال مهنة مرص يف نجمت الظروف،

يسري. غري بقدر املال محرتفيها عىل
رأيت الحكومة، دواوين من تقرب التي باملقاهي الصباح يف طفت إذا بأنك ذلك
سكان ومن الناس، من ووارد صادر كل تشك وعيونهم يجلسون األفندية من طوائف

الورقة.» ورا يجروا اليل «األفندية يدعون: وهم خاص وجه عىل الريف
بنصفه أو بريال هؤالء أحد أتحف الدواوين بعض يف حاجة ألحد كانت ما فإذا
حرضة عىل ويهبط ساعده، عن يشمر ما ورسعان الورقة»، وراء عنه «ليجري مقدًما
حتى به يزال وال مكتبه، درج يف الصحيح عىل أو املسألة، يديه بني الذي املوظف
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يزال ال وهكذا آخر، إىل ثم آخر موظف إىل وراءها يميض ثم منه، األوراق يستخلص
أفندي متى ويس أفندي، خلة ويس أفندي، التواب عبد ويس أفندي، مريس يس بني يحجل
آخر إىل ويتشفع طريًفا، حديثًا لذاك ويروي مرة، هذا ويضحك مرة، هذا رجاء يف يلح
ينتهي وكذلك املختص، الرئيس إىل باملسألة يفيض حتى عليه، وأكرمهم إليه الناس بأحب
موظف عىل طلع كلما تبتذل التي وكرامته ومنافعه وقته الرجل ويشرتي بسالم، األمر
لهوات من حقه ويستخرج معدودات، بدراهم هذا كل الرجل يشرتي أمره يديه بني

قدير. يشء كل عىل وهللا اآلساد،
وقت إىل اإلدارية وسائلنا يف كله هذا من أعجب وكان كله، هذا كان فلقد وبعد
النهضات بهذه فأحرى بقيه منه بقيت قد كانت فإذا أظن، وال أدري فال اآلن أما قريب،
يرضب الذي التعفن هذا من الحكومية الدواوين وتطهر يديها، بني تكتسحه أن القوية

الجسيم. القدر بهذا الناس مصالح يف
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والحر الصيف بني

من له العام من صدر هو فالصيف والحر، الصيف بني نفرق أن ينبغي يشء كل قبل
الحر أما التقاويم، عليهما وتدل الفلك، أصحاب يعرفهما رسميان ونهاية مبدأ األيام
ظرف الصيف أن هي عالقة والحر الصيف بني أن عىل الهواء، وسخونة الجو وقدة فهو
فصل يف عادة الربد يقع كما الصيف، فصل يف عادة يقع الحر أن أعني مظروف، والحر
يقرس كما هذا يف الحر فيلفح األحيان، بعض يف العادة هذه تختل كانت وإن الشتاء،

ذاك. يف الربد
بالدنا يف الفصول تقسيم الشديد التجوز من أن فأقرر الفرصة هذه أنتهز وإنني
من وأقول: فربيع. فشتاء، فخريف، صيف، األخرى: البالد من بكثري أسوة أربعة، إىل
األيام بعض يف الجو اعتدل فإذا قرٍّا، وإال حرٍّا إال هنا نحس نكاد ال ألننا الشديد؛ التجوز
مرص؟ يف الربيع أين بعيشك فخربني وإال األحكام، يف القياس به يستقيم ال نادر فذلك

الشتاء! قبضة يف منكمش وصدره الحر، وقدة يف ملحدود أكثره إن اللهم
وجوه له تلتمس أن من أعرف بالدنا يف فالخريف هللا، أستغفر الخريف؟ أين ثم
تيفود من صنوان، وغري صنوان األوباء وهذه وألوان، أشكال الحميات فهذه التعريف،

النفوس. وتخرتم األعمار تقصف أنفلونزا ومن وتيفوس،
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الصيف

متفرت: وال مرتدد غري فوري من فأجيبك مرص؟ أهل إىل أَحبُّ الفصلنْيِ أي تسألني: ولقد
هذا يف والبائسون املورسون الصيف، هو عام وجه عىل املرصيني إىل الفصلني أحب إن

والعلل. األسباب وتباينت السبل فيه اختلفت وإن سواء، بمنزلة اإليثار
من ليصيبوا أوروبا إىل الرحال فيه يشدون ألنهم الصيف؛ يحبون فاملورسون
عن رصفهم فإذا األثر، غاية التصابي أو الصبا ويبلغوا الجهد، منتهى إىل واللذة اللهو
سيف عىل املتع يف والتقلب الرمل، قصور يف املتسع فهناك صارف، الغرب إىل الشخوص

البالج. — البحر
الصيف؛ فيحبون املوظفني جمهرة وأعني وأنصافهم، املورسين أرباع ثالثة وأما
إىل أو الغرب إىل السنوية باإلجازات فيه ويخرجون العمل، كد من فيه يتحررون ألنهم
الراحة فحسبه هذا وال هذا يستطع لم فمن املورسون، يصيب ما ليصيبوا املرصية الثغور
التالميذ، وسائر العلم وطالب سعة، الضواحي ويف الدنيا به تضيق أن وهيهات والدعة،
النفس. وإسار الجسم إسار من وإطالقهم والدرس، املذاكرة رق من عتقهم الصيف ففي
وتعجلهم للصيف إيثارهم يف والوجه املورسين، وأشباه املورسين أمر من كان ما هذا
أعظم، له وإيثارهم أشد للصيف حبهم فلعل البائسون املقرتون أما العام، طوال ملقدمه
الجسم عامة وتلفيف التدثر إىل يحتاج الشتاء برد أن — هللا حفظك — علمت فقد
الفراش اتخاذ إىل يحتاج كما الصفيق، املتني إال منها يغني ال وقد الثياب، بمختلف
الرض. أذى من وتفاديًا الربد حدة من خالًصا الدفء وسائل والتماس الغطاء، وإثقال

بالهضم، ويرسع الطعام إىل الشهوة ويهيج اللهاة يفتح تعلم، كما الربد إن ثم
وكيف الجسم، يف للحرارة وبعثًا للدم، تحريًكا األكل مواالة إىل فيه الطبيعة وتدعو
رشههم ومطاوعة ونهمهم جوعهم وسد الولد، بمواتاة هذا بكل نفسه واتى إذا للمعرس
واالصطالء؟ والقدة والغطاء والفرش والرداء، الثوب يف النفقة يقتيضمن ما إىل وقرمهم؛
اللهاة، يسد مما أيًضا تعلم كما فهي الصيف، يف الحر وقدة وحبذا الصيف أما
يسري، بقدر إال الحركة عليها ويأبى املعدة، ويخذل الجسم ويفرت الطعام شهوة ويقبض
فيه أكثر أو املقدار يف الطعام زاد فإذا الطويل، الزمن إىل محتاجه الطعام هضم يف فهي

األطول. اليوم يف الواحدة بالوجبة وأغناها وأبهظها، أثقلها الدسم
الباب، يدي بني أو السطح جلدة فعىل املنام وأما وأشفه، أخفه فخريه الرداء وأما

للجميع. متسع الطرق عذاري ففي وإال
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املعيشة أبواب يف لرفقه عندهم وآثر أيًضا، الفقراء إىل أحب الصيف أن اآلن أصدقت
وأن ترهقك، كما ترهقهم الحر وقدة أن تظن وال عنهم، النفقات وجوه يف وتخفيفه بهم،
وإرسال الرتف تعود إال هذا بك يصنع ال فإنه منك، تبلغ ما بعض منهم تبلغ القيظ شدة
الثالثة الساعة منتصف يف شارعنا بزيارة تتفضل أن وحسبك النعيم، فنون يف النفس
رأسه عىل يحمل الذي هذا لرتى واألربعني؛ السادسة إىل حرارته حلقت يوم ظهر بعد
أو «الشمام» من قطاًرا يديه بني يدفع الذي وهذا التفاح، أو املوز أو الربتقال من هرًما
يلهبه يفتأ ال وهو برتول، عربة يجر برذونًا يقود الذي وذاك «الخيار»، أو «العجور»
نفسه عن باألصالة به ويتخاذل بالحر يضيق إنما البغل هذا ألن ليتحرك؛ بالسوط
ذلك حناجرهم من وسمعت الساعة تلك يف بشارعنا جزت لو حبذا صاحبه، عن وبالنيابة
من ولجزمت املريخ، سكان من واأليقاظ األرض سكان من النوام عىل لتشفق الرصيخ؛
استطاع وال دفًعا استطاع ما حرٍّا، يحس أو قيًظا يستشعر كان لو هؤالء من واحًدا أن

املعني! باهلل آمنت لهثًا! وصياحه نفثًا جهده ولكان جرٍّا،

مصايف

والسلوى املتاع من أسبابًا لهم مد قد عباده بعض عىل األرزاق قدر الذي هللا أن عىل
ملصايف املدن كربيات من وغريها القاهرة أهل من للمعرسين وإن األيام، كد من والتفرج
أن وحسبك فتيًال، يجشمهم ال شاءوا إن بل جليًال، النفقة من غشيانها يكلفهم ال جميلة
لرتى القاهرة؛ بني تصل التي «الكباري» هذه الصيف أيام من الغروب ساعة يف تسلك
وأكثرهم العليل، نسيمه املتنسمني النيل عىل املطلعني بالواقفني موًجا تموج أفاريزها
كنت يسرية سنني ومن Chacun avec sa chacune تجدهم! هؤالء وأكثرهم الشباب
عن انحرست قد مالءة كل فرتى اآلن أما املالء، يف ملففات «الشاكينات» هذه جميع ترى

فستان! شبه أو فستان
الغدو يف املركب هي فالرِّجل شيئًا، الرواد تجشم ال املصايف هذه إن لك: وقلت
يساوي بما الحلوى من «الشكينة» أتحفت فإذا «الكوبري» ظهر واملرتع والرواح،

الطريفة! والتحفة الثمينة الهدية فحبذا «تعريفة»،
مالحظة، أثبت أن دون العجىل الخواطر هذه عن أنرصف أن أحب ال فإنني وأخريًا
بالد سائر دون مرص بها الصيف اختص طبيعية ظاهرة عىل أدل أن دون األصح عىل أو

هللا.
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دولتي اتفاق من أوثق أنه شك ال وثيًقا اتفاًقا هناك أن العجيبة الظاهرة هذه
وهذا األيام، هذه يف القائم وفرنسا إنجلرتا بني االتفاق من وثاقة ألشد إنه بل املحور،
أنه ومقتضاه مرص، يف الثلج و«وابورات» الطبيعة بني معقود املتني الوثيق االتفاق
نفسها تلقاء من الثلج «وابورات» تنكرس املرهق الحد إىل الحرارة درجة ارتفاع بمجرد
وبرغم «الوابورات» تلك أصحاب وبرغم الهواء، وابرتاد الجو اعتدال إال يجربه ال كًرسا
قوة وال حول وال واألربعني، والثالثني العرشين إىل «اللوح» ثمن يرتفع املساكني الثالجني

العظيم. العيل باهلل إال
الدول! من ذكرنا من بني االتفاق من مرة خمسني أوثق االتفاق هذا أن اآلن أصدقت
وتربمه الطبيعة تعقده اتفاًقا األبرار، من كانوا مهما الساسة اتفاق يبلغ أن وحاشا

األقدار!
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من وغريها القاهرة أحياء من وهناك هنا كانت جمعيات نشأتنا صدر من أدركنا لقد
وتعقد الخطب فيها تلقى إذ يشاء، من كل يغشاها كان الجمعيات وهذه الكربى، املدن
املعاهد من بالتخرج العهد وحديثو الطالب، متقدمو الغالب يف أطرافها يتوىل املناظرات،

واملدارس.
كان إنما الفذ، غرضها أقل لم إذا الجمعيات، تلك قيام من األغراض أهم ولعل
املحارضة تسمع فكنت واملحافل، املجامع يف االنطالق األلسن وتعويد الخطابة، يف التمرين
املناظرة تسمع كما مثًال، الخليقة عىل املاء فضل ويف الشمس مزايا ويف الهواء، منافع يف
اللبن»، عىل السمك تفضيل يف املنن «فيض تنَس وال واللبن، السمك بني املفاضلة يف

والوابور». «السلك والتلغراف القطار بني واملوازنة
بني املفاضلة يف أيًضا املناظرات تعقد كانت أنه لك زعمت إذا تصدقني أن وأرجو
أنطق أنه يظن من العلم عىل الجهل تفضيل يف للكالم يتقدم كان أنه عىل والجهل، العلم
ظهر ما إذا حتى حجة، وأحرضهما قوًال وأسطاهما بيانًا وأطلقهما لسانًا، املتناظرين
يف وسبقه هو فضله عىل دليًال ذلك كان دليله، العلم فضل عىل وأدحض خصمه، عىل
والتماس الجدل ملكة وشحذ الخطابة، يف التمرين الغرض دام ما رض وما البيان! حلبة
البطالن من أو والسداد، الصواب من وقع حيث واقًعا الرأي صحة عىل األدلة وجوه

والفساد؟
منافع يف اليوم يقول أن بكاتب السمج كل سمًجا أصبح أنه يف ريب فال وبعد،
يف باإلسعاف يرسع وما الحوائج، قضاء من الكثري يف الوقت من يوفر وما التليفون،
التجارات يف لوقتها باألسعار ويؤذن العوادي، وكف األمن ضبط عىل ويعني الكوارث،
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عىل واألحباء واألصدقاء، األقرباء، بني املشافهة وييرس شاٍر، وال بائع يُغبن فال الهامة
إلخ. إلخ. إلخ. … املدى وطول املسافة بعد

أحسب فما فيه، نعيش الذي الزمن يف هذا ملثل يعرض أن بكاتب سمًجا كان إذا
التليفون! هذا الناس أعصاب من يبلغ وما التليفون، يشكو أن بأحد سمج أنه

يعرب وال «تليفون»، بكلمة األداة هذه عن يعرب فالن بال ما يقول: قائًال ولعل
من املجمع يقر ما باتباع الناس أول وهو اللغوي، املجمع اختارها التي «باإلرزيز» عنها

تسميات؟
أمطر ما لكل مفتاًحا وكانت املجمع، عىل شؤًما الكلمة هذه كانت لقد الحق، ويف
بقدر منه عاقا قد يكونا لم إذا سعيه، يعوقان كادا أنهما يف أشك ال وتقليس تندر من
هو وال إرزيز، التليفون عىل أطلق هو فال بريء، بريء بريء املجمع إذ يسري، أو عظيم
وكيف التليفون لتسمية الساعة هذه إىل عرض وال عرض وال «إرزيز»، لفظة يف قط نظر
بإنشائه، الصادر املرسوم لحكم طوًعا يصدرها مجلة للمجمع أن األمر يف ما وكل يدعوه،
قرارات، من املجمع يصدره ما فيه وينرش رسمي، قسم قسمني: إىل مقسومة املجلة وهذه
يكتب رسمي غري وقسم املصطلحات، عن والتعبري التسميات يف رأيه إليه ينتهي وما
فيه ويقرتحون لغوية، بحوث من لهم بدا ما وغريهم املجمع أعضاء من فيه الكاتبون
مسئوًال يعد أن يمكن وال مسئوًال، املجمع يعد وال ومصطلحات تسميات من يشاءون ما
هي عليها هللا خيبة «اإلرزيز» وكلمة بحال، عنه صادر إنه يقال: وال هذا، من يشء عن
وبينهما ومشطور «شاطر أما أقل، وال أكثر ال الرسمي غري القسم يف املقرتحات هذه من

املقلسني! خلق ومن النكتة بدع من فهي وأخواتها، طازج»
ومزاياه: بمنافعه الناس كل آمن أن بعد ورزاياه، التليفون إىل هذا بعد نعود
يف سواء للتخاطب، رسيعة أداة — تعرف كما — مكروه كل من هللا عصمك التليفون:
أن عىل ذلك، نحو أو األحداث يف االستنجاد يف أو الكوارث، دفع يف أو الحوائج قضاء
إن بل البتة، ذلك له يفرضون ال خاص وجه عىل والسيدات املرصيني نحن منا الكثريين
كما والبيان، والقانون كالعود املوسيقية، اآلالت جملة يف لينظمونه وبعضهن بعضهم
بالتليفون هؤالء من سيدة أو سيد عىل هللا أنعم فإذا مثًال، والكمان اللغوي، املجمع دعاه
ينصب وال يتعب وال يمل، وال يكل ما ويتحدث يتحدث جعل صديق، غري أو صديق دار يف
أمرح واستمتاعه لذته يف لعله بل نفس، له ينقطع وال فك، له يختلج وال شهقة، تقفه وال

حسان! ضارب قانون أو صناع، عود إىل مستمع من
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للزيارة إليها تختلف أرسته، صديقات من سيدة أن الصادق الثقة به حدثني ومما
تكلمت ثم فتكلمت التليفون، إىل فورها من عدلت إال قط الدار بلغت وما األيام، أكثر يف
آخر، حديثًا آخرين مع وافتتحت ثانيًا، السماعة رفعت بختام، للكالم هللا أذن إذا حتى
الدار، صواحبات إىل فجلست قامت عرشة أو أحاديث ثمانية لها تمت إذا حتى وهكذا
إىل تهرع حتى ذلك، إىل وما األشواق وبث السالم بعد القهوة رشب من نفرغ إن وما

وهكذا! قطعت ما األحاديث من وتستأنف بدأت ما فنعيد أيًضا، التليفون
من قريبة غرفة يف جالس وأنا يوم ذات السيدة هذه أقبلت ولقد صاحبي: قال
للتسمع كراهة الناس أشد فأنا يرس، يف الحديث برغمي أسمع بحيث التليفون، آلة
جملة استهلكت قد عرشة ست هي فإذا تطلبها، التي «النمر» أعد ورحت الناس، عىل
أن وضمريي ديني عىل مطمئنٍّا أستطيع وإني الساعتني، من يقرب ما فيها األحاديث
كلمة ذلك كل من أذني إىل سقطت ما أنه عىل والفاجر، البار به يحلف ما بكل لك أحلف
أو يشء، أي يف ترض أو يشء أي يف تنفع أو حاجة تبعثها أو رضورة، إليها تدعو واحدة

يشء! أي األيام من يوم يف عليها يرتتب
شهر يف ذلك وكان — كذا — مقهى يف جالًسا كنت قال: الظرفاء من صديق وحدثني
عاجل، شأن يف صديق إىل التليفون يف أتحدث أن يل وبدا الحر شديد اليوم وكان يوليو،
كأنما عنيًفا، هًزا رأسه ويهز جاهًدا، يتحدث برجل مشغولة التليفون مقصورة فإذا
وانتظرت املوسيقى، أصحاب تعبري عىل «الواحدة» يمسك أو الكالم، نرب عىل به يوقع
نهضت ثم أيًضا، ساعة نصف مىض حتى مجليس إىل فعدت ينته، فلم ينتهي عله طويًال
أنامله أطراف وجمع يلتفت، لم فمه كان وإن إيلَّ فالتفت أتعجله الزجاج عىل له فنقرت
إال يرعني لم ثم الختام، تحية صاحبه يحيي سمعته حتى فأمهلته، بالتمهل إيل وأشار
هللا أذن فإذا آخر، شوًطا الحديث ويمتد يل» قل «إال لصاحبه: فيقول الحديث يستأنف أن
فقال: عاد — يقولون كما — الصعداء فتنفست مثًال بقى» سعيد «نهارك منه وسمعت
أن من أكثر يغظني ولم جلدي، من أخرج كدت حتى وهكذا كذا»، عىل قلتليش ما «لكن
عليه فاقتحمت كذا.» محل يف نتقابل هللا شاء إن «بكره ملحادثه: وداعه يف يقول أسمعه

بكرة.» بعد رصنا فلقد الكالم رسقك لقد أخي! «يا له: وقلت املقصورة،
أال وأرجو املرصيني، نحن فينا الشواذ من السيدة وتلك الرجل هذا أن تظنن وال
أشد إىل تجر لقد بل أخطار، إىل أحيانًا تجر قد التليفونية اإلطالة هذه أن عنك يغيب
أمر يف ليحدثك عمل؛ وبينه بينك إنسان أي أو صديق، أو قريب يطلبك فلقد األخطار،
املرضة! تقع أو املنفعة وتضيع الفرصة، وتفلت الوقت يفوت حتى إليك، يصل فال عاجل
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أو العظم، يكرس أو الدم ينزف جرح من حادث الدار أهل لبعض يحدث ولقد
بعض فيه يقيض أن اعتاد الذي املقهى يف األرسة طبيب فيلتمس ذلك، نحو أو تسمم
ذلك ينقطع، وال لحظة أثنائها يف يسكن ما الطوال، الساعات ينئ التليفون فإذا الليل،
تلقفه ينتهي أن له وبدا هللا شاء فإذا … صديًقا يحدث القهوة زبائن من ا» «ُدُغفٍّ بأن

… وهكذا ورضبه، طرازه من آخر منه
رضورة وال جدوى غري يف الحديث يف اإلطالة ناحية من التليفون رزايا بعض هذه

أبًدا.
املستعان: وهللا منها، يسرية نماذج نعرض أخرى، رزايا وهناك

كان إذا السادسة يف نيام الدار وأهل الباكر الصباح يف التليفون جرس يدق لقد
وزاغت قلوبهم، وجفت وقد مذعورين فيهبون صيًفا، كان إذا الخامسة ويف شتاء، الوقت
بخري، يفيض أن يمكن ال الساعة هذه مثل يف التليفون ألن أنفاسهم؛ وتداركت أبصارهم
ويتناول الدار أهل أشجع ويتقدم باهلل، والعياذ الكبري بالرش إال فيها يفيض أن َقلَّ بل
إذا ثم الخطرية، الجنايات يف الحكم منتظري وقفة سائرهم ويقف مرعشة، بيد السماعة
ما شأنه بعض إىل أو رسيره، إىل منهم كل فينرصف غلط»، النمرة «ال، يسمعون: هم
الكالم. عىل منهم أحد يقوى فما دماءهم، واشتف ألسنتهم الذعر عقد فقد يتكلمون،

التحري نفسه يجشم ال الوقت، هذا يف التليفون يطلب السمج البارد ألن ذلك؛ وكل
البالء! هذا كل اآلمنني فيكفي له، طوًعا اآللة إدارة ثم املطلوب، الرقم عن

هكذا: الحديث فيجري فتجيبه، التليفون جرس يدق ولقد
عطوة؟ س أنت –

ال. –
مني؟ أنت أمال –

وبس! عطوة س مش أنا –
مني؟ أنت تقول ما طيب –

وكفى! تطلبه الذي عطوة س لست أنا أخي، يا –
مصنًعا). أو متجًرا (ويعني فالن؟ محل مش ده –

منزل! هذا سيدي، يا ال –
مني؟ منزل –

سيدي! يا به لك شأن ال منزل –
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هلل! والحمد الحديث، طريق قطع إىل ويرسع صحيح! … ابن أما بارد! يشء أما –
تبدأ أو يجيبك، أن أبي اسمه سألته فإذا فالن؟ أأنت فيسألك: الطالب، يطلبك ولقد
يقضيان واللياقة العرف إذ ويأبى، فيلح هذا يف وتراجعه سأل، عما بالجواب أوًال أنت

عنه. االنرصاف أو حديثه يف الخيار لك ليدع أوًال؛ هو باسمه يفيض بأن
جوابه: كان اسمه عن الخادم سأله فإذا طالب، يطلبك أن املعنى بهذا يتصل ومما

أبًدا! باسمه يأذن وال عايزك، واحد له قل بس
استوثق فإذا ا، جدٍّ مشغوًال تكون وقد بعضهم، يطلبك أن الكثري به يتظرف ومما
وصور ألوان عىل كررها ثم مثلها، أو منها بأحسن فتحييه بالتحية بدأك شخصك، من
بهذا يفاجئك أن إال يروعك ما ثم بالتحية، التحية عليه ترد أن إال يسعك وال شتى،

مني؟ أنا طيب السؤال:
مني! حرضتك يل قل سيدي، يا –

مني؟ أنا عارف مش بقى –
سيدي؟ يا تأمر بماذا –
مني! أنا أوًال تقويل الزم –

أنت؟ من يل وقل معروف فاعمل صوتك، من يغري التليفون أسالك يف خلًال لعل –
كده؟ افتكر طيب –

اسمه، لتلقنه أخرى بعبارة أو هو من تخربه أو العذاب، هذا لك يلون يزال وال
نفسه! وتعرفه شخصه إليه وتقدم

سعيك، وأحبط تفكريك وأفسد أعصابك، وأثار وقتك أضاع فقد الحال كان وكيفما
الظرفاء! يكون وكذلك التظرف يكون وهكذا عملك، معاودة وبني بينك وحال

متعذًرا. كان أو الدار عن غائبًا كنت إذا الخدم، حوادث أما
يف املتكلمني أسماء تسجيل يف حوادثهم أما لوقتك، التليفون إىل الوصول عليك
بني يكدر ما فأيرسها عنك، باألجوبة التربع ويف رسائلهم، تسجيل ويف ذاكراتهم،
ما ويبطل سعي، من لك يكون أن عىس ما ويحبط الصديقني، بني ما ويفسد األخوين،

العظيم! العيل باهلل إال قوة وال حول وال األمل، أعظم به نطت لعلك عمل، من عملت
نميش كيف يعلمنا أن أسأله فإني شيئًا، ملجموعنا هللا أسأل أن يل كان فإذا وبعد،
وأدب والدقة القصد التليفون يف نلتزم وأن والصدام، الدوس بأسباب الحافلة الطرق يف

الكالم.
بعزيز! هللا عىل ذلك وما
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السنوية، تقاريره يف كرومر اللورد بها يتحفنا كان التي التشهريات أو املالحظات، من
يسريون إنما — والحمري الجمال من الدواب ركاب يعني — املدن يف الركبان أكثر أن

الرصيف. — الطوار عىل
وسط يف إال السعي ألكثرهم يحلو فال — أقدامهم عىل يمشون الذين — الرجال أما

الطريق!
من — هلل الحمد — برئنا قد لرآنا السنني هذه إىل اللورد عمر يف بسط قد ولو
سنني! بضع يف اآلخر النصف من يربئنا أن هللا عىل بمستنكر وليس العلة، هذه نصف

خاص، وجه عىل القاهرة يف السابلة لها يستهدف التي لألخطار أعرض كنت وإذا
سائق فهذا املسئوليات، من آالتهم اختالف عىل الساقة أعض أنني هذا معنى فليس
األرض هذه بسط قد تعاىل هللا كأن شيئًا، يبايل وال أحًدا يبايل ال طريًا، يطري سيارة
شجر يعوقه وال نتوء، وال حفرة تعرتضه فال ، مستقالٍّ وجهها له وصقل وحده، له كلها
وأما «املوتوسيكالت»، قادة يف منه أشنع تقول السيارات ساقة يف تقوله وما حجر، وال
عىل الطرق سالكي يف القول إىل حديثهم ندع فأولئك بالدراجات يحجلون الذين الغلمان

عام. وجه
يكون وقد الرجل، بعينيه «الكمسارية» يرى ما فكثريًا الرتام، ما أدراك وما الرتام أما
طفًال، تحمل يراها وقد حامًال، امرأة تكون وقد مريًضا، رجًال يكون وقد كبريًا شيًخا
الثانية رجله إذ املركبة، إىل بالصعود يهم هؤالء من أحًدا بعينيه يرى قد آخر بيد وتأخذ
القطار، يتحرك ما ورسعان صفارته، يف النفخ إىل فيرسع األرض، عىل ثابتة تزل ملا

راغم! والتهشم، البرت من جوارحهم وسالمة الناس، وأرواح وأنف
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مقبل هو إذ الناس؛ زحمة يف رسعته بجهد يرضب السيارة سائق من ودعنا
يف من مع الحديث يف مستغرًقا الطريق، وجه ظهره مولٍّ أو بجانبه من عىل بالحديث

العربة. داخل
لهذا وما عليه، األدلة وإقامة فيه لإلطالة محالٍّ نرى ال مشاهد معروف كله هذا
وسط يف إال السعي لها يحلو ال التي الكثرية الكثرة لهذه سقناه إنما الحديث، سقنا

املتلفات. باملهلكات احتشاده برغم الطريق
أكثر القاهرة يف — األرصفة — الطوارات بأن عذًرا لهؤالء ملتمس يلتمس ولقد
أن يف العذر يلتمس آخر ولعل القدم، عثرة إىل أدنى فهي الطريق، وسط من حفًرا
األسف مع — وهذا الطريق، عرض من قاذورات وأكثر وساخة أشد دائًما طواراتنا
عذًرا يصلح ال وهذا هذا فإن األمر، كان وكيفما آخر! بلٍد يف يقع أحسبه ال ما — العظيم

املحيق! البالء ذلك لكل الصورة هذه عىل للتعرض
من فإن وجوادها، القاهرة شوارع يف يوم كل تقع التي الكوارث هذه تمثلنا وإذا
كفايتهم، قلة إىل أو عجلتهم إىل أو السائقني جنون إىل كلها نضيفها أن الواضح الظلم
األقدام، عىل الساعني أولئك إىل أسبابها من كبريًا قسًطا نفرض أن اإلنصاف من إن بل

الطريق. مزدحم يف بالدراجات يحجلون الذين أولئك وإىل
«يف السابق مقايل ختمت أنني يذكرون برحوا ما «الثقافة» قراء بعض فلعل وبعد،
الحافلة الطرق هذه يف نميش كيف يعلمنا أن — تعاىل — هللا إىل باالبتهال التليفون»
واآلن الكالم، وأدب والدقة القصد التليفون يف يعلمنا كما والصدام، الدوس بأسباب

املشيب». قبل من الطفل «يشيب مما وبعضها طرقاتنا يف يجري مما نماذج أعرض
يهجر كيف يغشونها ممن أو القاهرة سكان من كنت إن رأيت لقد بل عرفت ولقد
أكثرهم يبايل ما تدفًقا، الطريق عرض يف ويتدفقون الطوارات، أقدامهم مع الساعون
من يمينه من أو يساره، من أو ظهره، وراء من أو قدامه من يعرتيه أن عىس ما
أشالء لحظة يف الصحيحة لألجسام واملحيالت لألعضاء، واملفرقات باألعمار الفواتك تلك

أشالء؟ بجانب
جاهد السائق إذ ظهره، وراء دويه يسمع وهو الرتام رشيطي بني املايش ترى ولقد
أيًضا هو استحال كأنه يتحول وال يعدل ال وصاحبنا الدق، هذا ومواالة الجرس دق يف
البالء يعقبها التي اللحظة األخرية؛ اللحظة ويف الرشيط، عىل إال السري يستطيع ال تراًما

… وهكذا سبيله إىل يعود تراه ثم عظيم تثاقل يف بالتحنس حرضته يسمح الفاتك،
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ورائهم، من جريها يف السيارة وتقبل الطريق يمنى يف يمشون ناًسا ترى ما وكثريًا
بجانبه؛ بامليش األقل عىل أو بالطور، باالعتصام السبيل إخالء إىل جاهًدا ينبههم والسائق
السائق إذ يحفلون؛ وال يسمعون فال مرة، و«بالكالكس» مرة، بالبوق جاهًدا ينبههم
الحالة هذه يف تنقلب وقد فجأة، السيارة وقف إىل يرسع أن إما ثالث: بني أحيانًا املسكني
يعدل أن وإما الراكبني، من معه من وهالك هالكه ذلك ويف مرسعة، كانت إذا وخاصة
حامل أو بجدار يصطدم وقد األرض، عىل الساعية العمد لهذه مفاداة الطريق عن هو
يف ويدوس هللا عىل يتوكل أن وإما السائقني، من له جناية ال من يدوس أو مصباح،
تلك إحدى من يكن لم إذا الحلول أرفق هذا ولعل العمد، هذه من يدوس من طريقه

محيص؟ الثالث الحاالت
ا، جدٍّ مزدحم الرتام فإذا الجيزه، إىل شاخًصا صباح ذات كنت أنني أذكر ولقد
مكانًا يل أصب فلم هناك، ومعاهدهم مدارسهم إىل الذاهبني الطالب من زاحميه وأكثر
عىل مقبًال رجًال أرى أن إال الطريق بعض يف ونحن يرعني ولم السواق، بجانب وقفة إال
وهو له، الجرس دق يف يجهد والسائق الرشيطني، بني امليش تحرى وقد قدامه، من الرتام
إذا حتى — األدق عىل أو — الرتام منه اقرتب إذا حتى ينثني، وال ينحرف وال يعدل ال
يف ورجعته املفتاح. إىل فأرسعت رأيس؛ شعر ووقف جسدي اقشعر الرتام من هو اقرتب
إىل دعاك الذي ما الغضب: من يشء يف يل وقال السائق إيلَّ فالتفت القطار، ليقف عنف
إشفاق؟! غري يف القطار يدوس أن عىل عازًما كان الرجل أن كيف تر ألم له: قلت هذا؟

العظيم! الخطر هذا من الركاب وسائر نفيس نجيت كما نجيتك أن يل فاشكر
وأغرب، أعجب شأنهم فأولئك للعرب، العرب من الشارع قطع يحاولون الذين أما
تجد أنك الباب هذا يف ا حقٍّ للنظر تسرتعي التي الظواهر ومن وأطيب، ألذ وصنيعهم
ال … سبيل يف املوتات أشنع يهابون ال مقاديم، وشجعانًا جدٍّا مستعجلني دائًما هؤالء

األشياء! من مطلًقا يشء
وال اليمني ذات االلتفات نفسه يجشم ما يعربه ما فرسعان الشارع، يعرب أن يريد
الجارية الفواتك يرى لكيال العبور؛ وقت من عينيه يفحص أكثرهم ولعل الشمال، ذات
غريبًا أمًرا هناك أن عىل حسن، األحيان بعض يف ولعله ممكن وهذا هنا، ومن هنا من
يفحص أن يستطيع اإلنسان بأن ذلك األيام، من يوم يف رسه عن العلم يكشف أن بد ال
يطبقوها؛ أن يستطيعون أيًضا جفون الناس هؤالء آلذان ترى فهل يرى، لكيال عينيه

وكالكسه؟ األتومبيل وزمر وجرسه، الرتام دوي استماع من يسرتيحوا لكي
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دقيقة كل ويف ساعة، كل ويف يوم، كل يف شارع، كل يف لرتى القارئ سيدي يا وإنك
تكن مهما السيارة تجوز أو الرتام يجوز حتى مواقفهم يف يطمئنوا أن يرضون ال من
املرء ينتظر وملاذا فوًرا، الشارع وقطع أمامها القفز من بد ال بل منهم، وقربها رسعتها

ذهب؟ من تعرف كما والوقت ثوان، بضع أو دقيقة
عىل العيني ابن قرص شارع يف أميش املايض األسبوع أيام من يوم يف كنت ولقد
بشيخ وإذا جهده، بآخر يجري اإلسماعيلية ميدان من القادم بالرتام وإذا طبًعا، الطوار
رأسه وعىل معطًفا، — قفطانه — قبائه عىل يضع الشارب، مخفوض اللحية؛ مرسل
خبري وأنت دراًكا، حباتها أنامله تتلقط مسبحة يساره ويف عكازة يمينه ويف طربوًشا،
يقفز الشيخ هذا وإذا أقول هللا! إال يعلمه فال قلبه يشغل ما أما شفتاه ذلك مع تفعل بما
ينُج لم القصري ظله كان وإذا — هلل والحمد — بها نجا عنيفة قفزة الرتام يدي بني من

باهلل! إال قوة وال حول وال األوىل، العجالت وطء من
قياس يف مضبوط دقيق حسابك أن يجوز قد عم! يا له: وقلت به، لحقت ولقد
القفز، يف جهدك ومدى يديه، بني تقطعها أن عليك التي املسافة ومقدار الرتام، رسعة
ولكنك مضبوًطا، دقيًقا أولئك كل يف حسابك يكون لقد ذلك، يف إليها تحتاج التي واملدة
الطريق شطر من مفاجئة اعرتاضسيارة أو مثًال، الرجل عثرة الحساب هذا يف تدخل لم

الحال؟ تكون كانت فكيف تطليه، الذي
باهلل! آمنت … يسرت! ربنا … ولكن صدقت، ابني! يا وهللا أي وقال: عيلَّ فأقبل

ملق كل شعار البالد هذه يف هي يسرت»، «ربنا الكلمة هذه أن تنىس أال وأرجو
الهالك. إىل بغريه أو التهلكة، إىل بنفسه

وبينا مبارشة، السائق خلف مجليس وكان الرتام، أركب كنت سنة عرشة بضع ومن
السائق أن ولوال أمامه، من يجوز فتى إذا بك كلوت شارع يف بأقىصرسعته يجري كان
ازعاًجا وأزعجهم عنيًفا ا رجٍّ الركب رج عنيًفا ضبًطا «بالفرامل» العجالت فضبط أرسع

أنقاض. عىل أنقاًضا للحظته «املستعجل» الفتى هذا لصار شديًدا،
امتاز لقد بل كلًما، أعضائه من عضو أي يكلم لم الفتى ومر القطار، وقف لقد إذن
وال لونه امتقع وال عرق، فيه نبض وال قلب له وجف فما بالدعة، الراكبني هؤالء عىل
العاملية، األحداث ُجىلَّ من أعجله الذي ما ألرى فأتبعه أنزل أن يل بدا ولقد ريقه، جف

املهول. املرعب القدر بهذا بحياته خاطر حتى
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املترشدين، الفتيان هؤالء من مترشد فتى هو فإذا الثاني، الطوار بلغ حتى وأتبعه
وجعل الشمال،1 تبيع دكان بحذاء وقف ثم والقفا، الوجه وسخ القدم، حايف الثوب، خلق
الطوار يريد انكفأ ثم إبهامه، ظفري بني قصعها دابة، عىل قبض ثم بيده قفاه يحك
من عىل العقاب أشد بتوقيع قانون صدر قد يكون أن بد ال نفيس: يف فقلت الثاني،

الطوار! هذا غري عىل … ال يقصع
وهو الحفاة، الغلمان من — ترى كما — وأكثرهم الدراجات، راكبي يف الحديث بقي
الكالم، من مىض الذي كل بعد املقال هذا يحتمله يعود وال يطول، حديث — ريب وال —
يهيئ تعريفه» «قرش عىل يحصل كاد ما هؤالء من الحايف الغالم أن فيهم القول ومبلغ
وجوادها القاهرة شوارع أن يفرض حتى الساعة، بعض أو ساعة دراجة استئجار له
ونفض كامًال، إخالءً له أخليت قد ودروبها، ومسالكها وأزقتها، وحواريها، وميادينها،
متيًرسا هذا يكن لم فإذا نفًضا، املواصالت وسائل وسائر والدواب الناس من فيها من
حتى متحرك كل ويجمد عابر، كل مكانه يف ويرتبص سائر، كل يقف أن من أقل فال

صوتًا! واإلنذار بالتنبيه يرفع أو جرًسا يدق أن تكلف ما بسالم، هو يجوز
من سيارة سبيله يف اعرتضته وقد الدراجات، راكبي هؤالء من الحايف ترى ولقد
يف تجري وهي رويس»، «الرولز بل «الدملر» أو بيكر» «االستوديو أو «البويك» نوع
عىل بالتمهل، أو بالوقوف إىل يشري سائقها إىل ذراعيه إحدى بسط إال عظيمة، رسعة
نزاع بال الحافية رجله وسنده بها، حال كل عىل التقدم حق فله هو، يجوز حتى األقل

جدال! وال
واالرتباك، الحرية يف ويقعونهم السائقني، عىل األمر الغلمان هؤالء يفسد ما وكثريًا

الجسام. األخطار إىل أحيانًا يفضيان لقد
ويعلمنا اآلفات، هذه من يخلصنا أن — تعاىل — هللا إىل فأرغب أعود فإني وبعد،

آمني. الطرقات، يف السعي نحسن كيف — بفضله —

«التلفيحة». العامية: يف له ويقال به يتلفح ما الشني، بفتح شملة جمع الشمال: 1
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تعاىل هللا انتقام أن تظن أن إياك ولكن «املنتقم»، الحسني هللا أسماء من أن تعرف لقد
ذلك عن هللا تعاىل فلقد الصدر، لغلة وشفاء للحقد، وإرضاء بالثأر، أخذ الخلق، كانتقام
التأديب من الزمة هو — مجده جلَّ — إليه باإلضافة االنتقام من املراد إن بل كبريًا، علوٍّا

البالغة. العربة وإطالق املستحق، العقاب وبسط
من يحسن وال يعقل مما يكون وقد الحيوان، يكون وقد ، األنايسَّ يكون قد واالنتقام

حني! بعد هذا نبأ فستعلم بالعجب تعجل أال وأرجو األشياء، سائر
حقد، عىل قط انطويت ما تعاىل هللا بحمد أنني لك أؤكد أن القارئ سيدي يا وأحب،
بفضله هللا وقى فلقد حيوان، وال إنسان مساءة قط رستني وال ضغن عىل قط بت وال

العناء. ذلك من برحمته ونجاني الداء، هذا من صدري
وطربًا، لذًة تعاىل هللا انتقام وأعني االنتقام، بعض يف أجد — أكتمك وال — أنني عىل
بعد وللني الضيق، بعد للفرج أحسها أكاد ال لذة االنتقام ألوان لبعض أحس لقد نعم
لالستماع البال وهدوء النفس اطمئنان ساعة يف جلست وقد أحسها أكاد ال بل الشدة،

صناع. حسان عود عىل النرب ببارع يلتقي حلو غناء إىل
ويهول! يروع ما االنتقام من أن كما ويطرب، يلذ ما االنتقام فمن إذن

ال لذيذين، بديعني بانتقامني املهولة العاملية األهوال هذه يف هللا إرادة تقدمت ولقد
واملتاع. الراحة من كبريًا قسًطا منهما أصابت قد نفيس أن أخفيك



البرشي قطوف

بعض فمن ثانيهما وأما الناس، بغض فمن البديعني االنتقامني هذين أول أما
البيان: وإليك األشياء

وغري القاهرة سكان من املورسين وأنصاف املورسين من الكثري عادة جرت لقد (١)
الدور أصحاب عادة جرت كما اإلسكندرية، رمل يف الصيف أشهر يقضوا أن القاهرة
يف يشطوا أن الطويلة للمدد دورهم مستأجري من حكمهم يف ومن الرمل هذا يف
املصيف، إىل اسرتاحتهم بجانب املصيفون بها يعبأ يكن لم مبالغة فيها ويبالغوا األجور،
كبريهم عامهم، يف عانوا بعدما العليل، الهواء وتنسم البحر بماء وأوالدهم واستمتاعهم
ينفق بأن هذا مع بأس فال واالستذكار، الدرس كد من وصغريهم والعمل، السعي كد من
والسمك واللحم، الخبز، يشرتي بأن بأس وال يستحقه، ما ضعفي البيت كراء يف املرء
يشرتي اإلسكندري جاره أن يعلم مما بأكثر إلخ، … والبصل والجبن، والفاكهة، واللبن،

االستغالل! بعض والباعة التجار يستغله أن ينبغي «مصيف» غريب أنه بحجة به
من الوقة بكم اإلسكندري للفاكهاني قال إذا مثًال القاهرة ساكن عىل بأس ال بل
أهل نطق عىل — بالهمزة القاف وبإبدال الواو، بكرس تقرأها أن وأرجوك التفاح، هذا
فكان السؤال، هذا يف الفاكهاني إىل وجه إذا القاهرة ساكن عىل بأس ال — القاهرة
الجواب: فيكون الوجه»؟ «بكم فيسأله: إسكندري يهبط ثم جروش». «بعرشة جوابه:

أكثر! ال صاغ قروش سبعة يعني تعريفه»، «يعني جرش» «باربعتارش
حال! كل عىل محتمل رقيق استغالل فهو كله، بهذا بأس ال

فهو اللذيذ، البديع االنتقام هذا كل هللا من استحق والذي الناس، كل به الذي أما
قضاء يستطيع ال املرصيني من أحًدا أن إىل يطمئنون كادوا ما الرمل يف الدور مالك أن
الحد إىل الكراء يف واشتطاطهم األجر يف تأرجهم أعلنوا حتى أوروبا، يف العام هذا الصيف
األعوام يف يقتضيه كان ما أضعاف أربعة داره كراء يف يطلب لم فمن املضني، املرهق
والنصف! بالضعفني يرىض فمن وزهًدا قناعة أشدهم أضعاف، ثالثة اقتىض السابقة،
ال ألنهم املرصية؛ املصايف اتخاذ إىل العام هذا مضطرون وغريهم القاهرة سكان
وتجلب الغنى، تؤتي عظيمة فرصة من لها ويا األجنبية، البالد إىل تخطيها يستطيعون
نسيمه ورثنا قد هللا أليس البديعة؟ وشواطئه البحر لنا أليس العاجل! الوفر الوقت
وطالبي القاهرة، وغري القاهرة حر من الفارين لهؤالء يشء غري يف نبذله لنا فما العليل؟
عن نقتضيهم ال لنا ما األطول؟ العام يف والكد العناء بعد املريح الجو هذا يف االستجمام
فشربًا؟ شربًا األفق إىل النظرة وبعناهم عًرصا عرصناهم ولو النسمة، وهبة املوجة روحه
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الدوار، الفلك دورة نسوا وهكذا والعزائم، النيات جمعوا هذا وعىل شاءوا هكذا
األقدار! فتضحك يقدرون أنهم ونسوا

قد منهم، الحال ومتوسطي مياسريهم وأعني جميًعا املرصيني أن علمت ولقد
ودور الحارضة الحالة أمر عىل نزوًال العام، هذا اإلسكندرية إىل الشخوص عن أمسكوا
ممن مالكيها كثرة أن هذا بعد علمت لقد بل تنظر! خزيانة للتأجري املهيأة الرمل
السكن أجور هم يؤدون حيث الريف، إىل الهجرة إىل الحارضة الحالة هذه تضطرهم

مرغمني! كارهني
االنتقام؟ هذا من ألذ وانتقاًما العدل، هذا من أحىل عدًال أرأيت

بعض من االنتقام من كان ما أما الناس، بعض من االنتقام أمر من كان ما هذا (٢)
بل املرصية، املدن أجمل هي القاهرة أن تعلم — ريب وال — أنت الحديث: فإليك األشياء
جو غري جو فأي تماًما، الواقع عن التعبري أحسن لم ولعيل كافة، العالم مدن أجمل من

األقل؟ عىل فيه الواقية القناعات لبس وينبغي منه، يفر خانق القاهرة
أو املائة، يف وتسعني تسعة شأن إىل فارجع الكالم، هذا من شك يف كنت وإذا
بالنهار الليل يصلون نجدهم األقاليم يف الحكومة موظفي من األلف يف وتسعني تسعمائة
الحكام كبار عند أبوه له يسَع لم فمن القاهرة، إىل النقل التماس يف جاهدين جادين
أو الحاكم زوج يدي بني تستعرب حتى تبكي فالن أم وهذه نسائها، عند أمه له سعت
يف يألفها فلم بالغربة، له طاقة ال الذي املسكني ولدها غربة عليها فريد أخته، أو بنته

يعرفها. ولم حياته
القاهرة، إىل النقل طلب عىل الحجة يعدم — املوظفني نحن — منا أحًدا تجد وال
له ليس ومن «االسبتالية»، يف أبًا — هللا بحمد — له فإن املدارس، يف أوالد له ليس فمن

وهكذا! … العرشة عىل تربى إخوة له فإن الفالج رضبها أم
وفقء األنف جدع — املوظفني نحن — عندنا دونها فمصيبة القاهرة من النقل وأما
أهم بها ونتناول ونكتب، ونرشب بها نأكل التي اليمنى اليد وقطع األذن، وصلم العني،

… والصحاب! األهل ملصافحة ونبسطهم األسباب،
قليوب من املرصيني معرش نحن عندنا تبتدئ الغربة هذه إن لك: قلت إذا وصدقني
وتثري الحرسة، تستدعي غربة كلها جنوبًا، الدر إىل الجيزة ومن شماًال، اإلسكندرية إىل
شربا إىل األرياف من نقلوا من بعض إن لك: قلت إذا أكتمك ال بل العربة، وتبعث الزفرة،

… عابدين قسم دائرة إىل لينقلوا السعي استأنفوا مثًال
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وجدير خانق القاهرة، رسة بل القاهرة، جو غري جو كل أن يف اآلن أصدقتني
ذكرت؟ كما األقل عىل الواقية القناعات لبس أو بالفرار،

إليه؟ حرستاه وا السبيل وكيف به؟ لنا ومن عالم؟ يا الريف الريف أين واآلن،
به؟ لنا من به؟ لنا من رواؤه، الجميل ماؤه، العذب هواؤه، البديع الريف

كانت كيف هواءها، وأوخم مناخها، أخبث وما القاهرة، وجه أنكر ال باهلل! أعوذ
القاهرة؟ هذه من املسكني للريف انتقم وكيف الباهرة، هللا حكمة
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والريف بنيالصفارة

وكنا غارة!» جتك «روح بعض عىل بعضهم دعاء يف املرصيني ألسنة عىل يجري مما
أبًدا. االستجابة موضع يف يحل فال فأوًال، أوًال الدعاء هذا يرد كان القدر أن نحسب

إنما القدر فإن مخطئني، جد كنا الحسبان هذا يف أننا اآلن نرى أوالء نحن وها
املقسوم، الوقت حل إذا حتى منها واحدة يرد وال ويحفظها، الدعوات هذه يجمع كان

الجميع! عىل الجميع دعوة استجاب
بعضنا دعائنا ثمرات نجني ونحن فعلينا الغارة، بمقدم ينذر صفارة عواء يوم كل

الصابرين. مع هللا فإن ونصرب، ونتجلد نثبت أن بعض عىل
ومضعضع ا، جدٍّ األسماع عىل وثقيل ا، جدٍّ كريه الصفارات هذه صوت إن الحق ويف
املزعج صوته يف النذير هذا عىل نفسها الغارة وقوع املرء ليؤثر حتى ا، جدٍّ لألعصاب

النكري.
عود أوتار الصفارات هذه حناجر إىل الحكومة تشد أن يف نطمع أن لنا يحق ال وقد
النذير جاء كلما بالبلد تطيف أن أو موسيقية، فرقة حي كل يف تقيم أن أو قانون، أو
الحلو النرب عىل العذبة بأصواتهم بنا يهيبون واملغنيني، املغنيات كبار الغارة، بمقدم

تستطيعون! ما بقدر النجاة واطلبوا املخابئ والتمسوا احذروا أن البديع، والتنغيم
عن االستغناء أو اليشء، بعض ولو النكر هذا من التخفيف إىل سبيل من أال ولكن
ومغنني؟ مغنيات من السنني هذه يف نسمع ممن بالكثري عنها والتعويض الصفارات هذه
أن عنك يذهب فال صوتًا، وأنكر حنجرة أقىس هو من هؤالء من أن زعمت وإذا
من كثريًا يلطفان واالعتياد اإللف أن شك وال سنني، بضع من الغناء هذا ألفت قد آذاننا

الجسام! األهوال موقع
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النهار عامة يف موفوران وهما والدعة، الصفاء من يشء يف أنفسنا نراجع أن بقي
بهذا كريه الصفارات هذه صوت أن الحق أمن ونسألها، أنفسنا نراجع — هلل والحمد —
هذا عليه يخلع الذي هو املزعجة األحداث بتوقع اقرتانه أن أم الحد؟ هذا إىل مزعج القدر

املكان؟ هذا يف األعصاب من ويحله الوصف،
من نصيبًا التعليل لهذا رأيت الحكم، يف والعدل القول، يف اإلنصاف شئت إن
والنبو االستكراه من الغارة بانتهاء املؤذن للصوت تجد ال أنك بدليل يسري، غري الحقيقة
واحدة الصفارة إذ الغارة، بمقدم اآلذان يف تجده ما األعصاب شك وشدة اآلذان عىل
ولو كبري، األمر يف دخل واملالبسات فللظروف إذن واحد! العواء منه ينطلق الذي والحلق

نكري. نكري نكري الحالني يف الصوت أن
كل من لألعصاب السالمة وطلب اإلنذار صفارات من وال الفرار من مفر فال إذن
الجميل مرص ريف يف إال الحصني وامللجأ الفزع يلتمس لعمري وأين األوصاب، هذه

األمني؟
أن من أقل فال أعمالهم، يرتكوا أن يستطيعون ال املدن يف األعمال أصحاب كان وإذا
تؤذيهم وال الغارات، الغالب يف تنالهم فال وأوالدهم، وزوجاتهم وأمهاتهم آباؤهم ينزح

بعض. من أهون الرش وبعض بالغارات، النذر
إليه يحتاجون ما يتقدمهم الريف، إىل والولد األهل من أحملهم من أشخص وكذلك

والعتاد. املتاع من الجديد عيشهم يف
وأصهار أهل قريب مكان ففي بالوحدة، صدورهم تضيق أال الكريم هللا ويشاء
ينام فالريف عليهم، الليل جن إذا يستوحشوا أال — تعاىل — هللا شاء كما كرام، وأولياء
وينبئهم ويسامرهم، ويحارضهم ويفاكهم يغنيهم بالراديو فأنسهم األوىل، العشاء من
بالكهرباء، الحظ لحسن تستصبح سكانها وقلة جرمها دقة عىل فالقرية األنباء، مختلف
من أجرى ما قرن الذي هلل فالحمد هناك، القروري املجلس أقامه كبري «وابور» يبعثها
القائل: العامي املثل وصدق وعطفه، بكرمه البالء من قدر ما وأردف بلطفه، القضاء

يدبر!» يبيل ما «قبل
بعد حينًا ولو الطريف عيشهم يف وأرشكهم مثواهم، وأشهد أراهم أن من يل بد وال
الرسيع، القطار القاهرة من أستقل بل ال إليهم، الرحال فأشد هللا عىل وأتوكل حني،
فلقد هذا، يف أم هذا يف أكنت وسواء البطيء، القطار إىل أنقلب طويل غري جري وبعد
تقل التي والصغرية الكبرية السيارات هذه الطريق طول نفيس وشغل عيني شغل كان
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بل النازحني، أمتعة تحمل الكبرية النقل وسيارات املياسري، وغري املياسري من املهاجرين
السفر هذا يف جهده مبلغ هللا إال يعلم ال حمار يجرها وقد جواد، يجرها «الكارو» عربات

الثقيل! الطويل
أواله فقد والصد، القىل طول وبراه الوجد شفه قد عاشًقا الحمار هذا كان إذا أما
بمناجاة جواه حرقة من ويربد بلواه، عىل املهجور العاشق يسعد ما خري العراء يف املبيت
قىل وقد الحبيب رؤية عليه تعذرت فإذا الغادر، الحبيب صد وشكوى الساهر، النجم
إىل والشوق الوله رسالة البدر يحمل ولقد تجىل، إذا البدر صفحة يف رأيته شك وال فهو

األمانة. ويؤدي الرسالة يبلغ من خري والبدر األتان،
السائق سوط تلذيع من والتلطيف الضيق، ذلك من الفرجة بعض هذا يف أليس

الطريق؟ طول
كان وإن بعقد الزراعية السكة يشبه أن الشاعر يستطيع فلقد الحال كانت وكيفما
خزفة جانب إىل صغرية لؤلؤة فهذي صناع، جوهري يد تنظمه لم فإنه الحبات، متالحم
واألرزاق! الحظوظ مقسم وسبحان خشب من أخرى تليها ذهب من حبة وهذي كبرية،
عليه: هللا رحمة — املتنبي قول املشهد هذا أحرضني ما فرسعان األمر، كان وكيفما

األق��واز ف��ي ال��ح��ب��وب ع��دي��َد ـ��ك تُ��وات��ي��ـ ه��ج��ان ع��ل��ى وه��ج��ان
ال��ط��راز م��ث��ل ال��م��الء م��ث��ل ف��وَق ف��ج��اءت ال��ع��راء ف��ي ال��س��ي��ُر ص��ف��ه��ا

عن الشعراء «تطاير أهلها عنها فتطاير عنيفة، انتفاضة القاهرة انتفضت لقد ا، حقٍّ
بينهم ولعل الشمال، وذات اليمني ذات املثوى يطلبون وراحوا انتفض» إذا البعري ظهر
حتى هيمانًا يهيمون هم وإنما الوجه، يعرفون ال من منهم ولعل املأوى، يتخريوا لم من

واملقام! باملستقر لهم هللا يأذن
يجرون ممن النازحون هؤالء كان إذا وخاصة مؤملة، جد حالة — ريب وال — هذه
باهلل! إال قوة وال حول وال الصغار، أطفالهم أكتافهم عىل يحملون أو غلمانهم، بأيديهم
الفارين، هؤالء كل إيواء يمكن التضحية من ويسري التسامح، من بقليل أنه عىل

أخيه». بيد يأخذ «والناجي منهم، املعونة إىل املحتاج ومعونة املأمن وإنالتهم
سعة بيته يف كان فمن عامة، األيدي دفعها عىل تتظاهر أن ينبغي عامة شدة هذه
بأس فال فضل، حالة يف كان ومن املأوى، يجد ال من إليه يودي أن يف عليه ضري فال
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هؤالء عدد كان وإذا سبيًال، القوت إىل يجد ال من بعض ماله فضل من رزق إذا عليه
كثريًا. أكثر املورسين من والالجئني القرى سكان عدة فإن كثريًا،

من بد ال بل يشء، يف الحكمة من ليس والحظوظ للمصادفات املعونة ترك أن عىل
من أحد عىل الجوع يرسف وال الجئ، عىل املثوى يتعذر فال املحكم، والتنظيم اإلعداد

املهاجرين.
يتكابد لن أنه عىل بني، وفقر ظاهر بؤس يف السنني هذه الريف أهل إن نعم،
الرمق يمسك ما بالريف العائذين لهؤالء يخرجوا أن منهم الحال ومتوسطي أعيانهم
هان فقد كانوا أينما لهم املعونة من يسريًا ولو الحكومة بسطت فإذا الحياة، ويعصم

الكبار. الرشور البالد وكفيت الخطب،
عىل رضيبة بفرض التعجيل أرى فإنني الباب، هذا يف أقرتحه ما يل كان وإذا
لتلك يرصد ذلك من يجيء ما أن عىل صغارهم، وال كبارهم منها يعفى ال الريف تجار
وأنصاف املورسين من النازحني بفضل الربح من يجنون أصبحوا الريف فتجار املعونة،

الحسبان! يف منهم يدخل يكن لم ما املورسين،
يف قضيتهما اللذين اليومني وهذين الريف، عن أتحدث أن أحب كنت فلقد وبعد،
رب هللا شاء إن آخر مقال إىل فلنرجئه متسع، املقال مساحة يف يبَق لم ولكن الريف،

العاملني.
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يف الكلمة هذه صارت كما الهوان أهون إىل العز أعز من صارت كلمة أن أحسب ال
الزمان! مصطلح

ألفاظ من وهي السيد، معناها «أفندي» كلمة أن تعرف لعلك يشء كل وقبل
خلعنا أننا من الرغم وعىل األتراك، أعني القدماء سادتنا عن إلينا انحدرت التي الترشيف
أكثر فإن باستقاللنا، ظفرنا قد أننا من الرغم وعىل الرتكية، السيادة عنا خلعت أو عنا،
و«باشا» تركية، و«بك» تركية، «فأفندي» تركية، برحت ما بالدنا يف الترشيف ألقاب

أيًضا! تركية
توجيه يف أرصنا أننا تركيا سيادة من اختلعنا عندما الباب، هذا يف صنعنا ما وكل
تركي، وابن تركي هو كما فباٍق جوهرها أما العربي، النهج إىل األلقاب هذه الخطاب،
أنه من وبدًال العزة» «صاحب يقال: أصبح أفندي»، «عزتلو مثًال: يقال كان أنه من فبدًال
عىل السعادة»، صاحب «حرضة يقال: أصبح تلري» حظر أفندي «سعادتلو يقال: كان

«باشا». بلقب والثانية «بك»، بلقب األوىل تلحق أن
فهي أحيانًا بها توصل التي امليم وأما السيد، معناها أن علمت فلقد «أفندي» أما
الخطاب وجه إذا األمر ويل كان ولهذا «سيدي»، معناها «فأفندم» للمتكلم، اإلضافة أداة
«دولتلو مطلًقا: يكتب ال املختلفة املناسبات يف مقامه يقوم من إىل أو «النظار»، رئيس إىل
من تعلم ملا باشا»، «عطوفتلو أو باشا»، «دولتلو يكتب: بل أفندم» «عطوفتلو أو أفندم»،

الوجوه. من وجه أي عىل أحد سيادة يف يدخل أن من محالٍّ أجل أنه
الضن، أعظم بها يضنون كانوا الرتك أصحابها إن فنقول: «أفندي»، كلمة إىل ونعود
هناك … رجل كل فإن «بك» كلمة من العكس عىل وذلك إغالء، أيما قدرها ويغلون
«أفندي» أما الصحيح، املنطق هو فذلك باء، بالكاف تنطق أن وأرجو «بك»، يكون يكاد
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لقب كانت كما اإلسالمية، الخالفة منصب ووارث العثمانية اململكة عهد ويل لقب فكانت
اإلسالم. شيخ لقب كانت كذلك هناك، املالك البيت أعضاء

العثمانية السيادة بحكم تركي إال يتواله ال مرص يف القضاة قايض منصب كان وملا
اللقب هذا العرف نضح وقد أفندي»، «قايض عنه: أو له يقال كان ،١٩١٤ سنة إىل
ظل اللقب هذا أن عىل الرشعيني، القضاة بالرضورة وأعني أيًضا، املرصيني القضاة عىل
فيما عليه ُعفي أم اآلن، إىل بقية منه أبقيت أدري وال القضاء، هذا دائرة يف محصوًرا

الزمان؟ هذا ُعفي
مطلقة «أفندي» ولكن أفندي»، «بك الحديث درج يف املخاطب يدعى كان لقد نعم؛

العظماء. وأعظم السادات سادة من ذكرنا من ألمثال إال أسلفنا، كما تكون ال
لم وإن «أفندي» لقب فإن أطرافه، شهدنا الذي العرص يف وأعني مرص، يف أما
الغالب يف فهو يسري، غري اإلجالل من حظ له كان فلقد بعضه، وال الخطر هذا له يكن
هذا كان لقد األيام! تلك يف الحكومي باملوظف وناهيك الحكومة، يف املوظف لقب الكثري
وقد «الديوان» من يعود أكثرهم وكان وإعجابهم، الحي أهل إجالل موضع «األفندي»
وما األمر، من رصف بما للناس إيذانًا اليمنى أذنه أعىل يف أفقيٍّا رشًقا البسط قلمه رشق
تراه كنت ولهذا وأعناقهم، دمائهم يف يقيض فإنه إذن وأرزاقهم؛ الرعايا حقوق يف قىض

واإلعجاب. االحرتام نظرات يتلقى متتايًها، متمهًال يميش
األفندي»، أم «ست بيت من الكبرية رقاعه تخلو القاهرة أحياء من حي يكن ولم
نساء يحج إليه القاصدات، ومثابة الرائدات رشعة كان هذا األفندي» أم «ست وبيت
وكان السبل ملتقى إليه يفيض كالبيت حجرته، نحو إال الناس يرحل ال يطلبن وله الحي،
عليه صاحبتها دلتها املنازل، أحد عن سيدة استخربت فإذا واملنار، الصوى البيوت لسائر
ثم يمينك، عىل األفندي» أم «ست بيت اجعيل مثًال: لها فتقول األفندي»، أم «ست ببيت
تطلبني. الذي البيت هو الثالث بيتني، اليسار من وعدي يسارك عىل زقاق أول يف انعطِفي
ا، جدٍّ نادرة كانت البيوت هذه أن عىل البك» أم «ست بيت أيًضا هناك كان ولقد

األكثر. عىل ثالثة أو منها اثنان إال كله الحي يف يقع ال بحيث
بذلك؛ كنيت البك» أم «ست أن إىل الظن بك يميل أال أرجو فإنني األمر كان وكيفما
كان وهل العفو! العفو! األفندي»، أم «ست كشأن الحكومة يف موظف «البك» ابنها ألن
أن بحسبه األرض؟ هذه ظهر عىل تزال ال وأمه الحكومة يف «البكوية» مرتبة املوظف يبلغ
لم إذن البك» أم «فست داء! بمائتي السنون رضبته وإن األحياء، سعي سعادته يسعى
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علًما تزداد ولكي الذوات! أوالد من لولد مرضًعا الغالب يف كانت ولكن موظف، أم تكن
خمسني نحو من أنه من يل روي ما لك أذكر الشعب، جمهرة من «أفندي» كلمة بموضع
عرصية فخمة «قهوة» — عنه ريضهللا — الحسني حي يف ينشئ أن بعضهم أراد سنة،
أفخم وال أعظم وال أكرم يجد فلم الناس، من واملرتفني الخاصة بمجالس تليق «مودرن»،

أفندية!» «قهوة الجميل العريض الطويل بالخط جبينها عىل ويكتب يدعوها أن من
فكفاك اآلن أما الطويل، الزمان يف «أفندي» لقب ناله الذي العز بعض فذلك وبعد،
الزمان! غدر من مجدك وحفظ السلطان، بعد االستكانة من وعصمك الهوان، رش هللا

شاب أو إرث بفضل يعيش فتى أو طالب أو موظف يطيقها أصبح وهل أفندي!
بني ما وانعقد لك، تجهم «باألفندي» أحدهم دعوت فإذا وقف؟ من وظيفة عليه تجري
منك قبلها هو فإذا يسوءك، بما اإلشارة أو القول من ابتدرك وربما وغضبًا، أمًلا عينيه

يسيغ! يكاد وال يتجرع إنما فهو وملوضعك، لشأنك
سواء! بدرجة هذا يف وكبارهم صغارهم «البك»، بلقب يتداعون الجميع أضحى ولقد

األتراك. إخواننا شأن فيه شأننا وليكن بهذا بأس وال
عليه تعيش أمل من لها يبَق ولم وهانت العرص هذا يف ذلت التي «األفندي» بقيت
بها، ويطمئنون يرضونها الذين فهم الدواوين، يف والسعادة الحجاب جماعات يف إال

املطربشني. سائر دون إليها ويسرتيحون
أو صنف، أي من حوذي يستطيع وهل الدورية، عسكري نسيت فلقد هللا! أستغفر
أو النوبة جندي سطوة يرهبون ممن هذين نحو أو بأبدانهم، املرتفقني هؤالء من بائع
تكون ما وكثريًا أفندي» «بيا ليدعونه جميًعا إنهم جاويش، يا أو عسكري، بيا يدعوه

القضاء! يف التلطف أو اإلغضاء، يف سببًا املحببة الدعوة هذه
من ويوصل هنا من «يقطع الكلمة: هذه يف العامية العبارة صحت كيف أرأيت

هنا!»
من السعد بعثها أخرى، كلمة إىل اإلشارة من ا بدٍّ الكلمة هذه أختم أن قبل أرى وال

األلقاب. أجل املناصب أصحاب ألجل فأضحت السحاب، عىل بها وعال األرض
عىل صعًدا تجري كانت الترشيف ألقاب أن تدري ال أو تدري كنت إن أدري ال
فعزتلو، فرفعتلو، املوظفني. طبقات ألصغر وهذه الياء»، «بتشديد حميتلو اآلتي: النحو
الرفعة، صاحب الحمية، صاحب التوايل: عىل وترجمتها فدولتلو. فعطوفتلو، فسعادتلو،

إلخ. … العزة صاحب
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ترشيف أعظم أمست حتى وحلقت املكان، هذا من طارت قد الرقعة هذه أن فرتى
الديوان! ولرئيس الحكومة لرئيس

يسعد، ما ومنها يشقي ما ومنها يصعد، ما ومنها يهبط ما األلقاب من أن آمنت
بعد. ومن قبل من األمر وهلل حال» بعد حاًال الدهر «وكذلك
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وقد لنظرك، فيطرحها بسلعهم الطرق يف املضطربني البياعني هؤالء من البياع يعرتيك
أو عدًال أو صندوًقا بالوعاء: يحك حتى جالًسا كنت إن وفخذك ذقنك بني يده تجيلها
مبتدئًا لك يحلف فرتاه الثمن فتسأله تشرتي، أن إىل نفسك تنازعك وقد صدرك. سلة،
لك يحلف ذمته، يف جرح أو قوله يف بشك باديته قد تكن ولم محتسبًا، متربًعا مرتجًال
واحد قرش من أكثر يف يطمع وال قروش، بعرشة اشرتى إنما أنه األيمان من مؤثمة بكل
يف يدخل أن من يتحرج ال وإنه وكده، سعيه طول من بيشء يقوم ال ربما نصفه أو
وتعرض إلخ! … الفالج برضبة الشق وبطالن البرص، وذهاب الولد، وفقد الطالق يمينه
مغذٍّا، مهروًال ويميض يرتكك وقد ويعتذر، فيتأبى دونها، ما أو مثًال قروش ثالثة عليه
هرولته يف ظل وإال راجعته فإن متأربًا وال عرضه يف غاليًا يكن لم أنه وهمك يف ليدخل
ستة، فإىل ثمانية، إىل الثمن فيحط إليك، ينقلب أن يلبث ال ثم نظرك، عن يغيب حتى
يف الصفقة تعقد وكذلك األمر، أول عليه عرضت ما إىل يصل حتى يتدىل يزال ال وهكذا

ورواح! رساح
أن الرجل هذا يحاول أن ا حقٍّ الفزع يشري ما إن بل ا، حقٍّ البحث يستدعي ما إن
يظهر ما ورسعان به، يحلف ما بكل يحلف وأن محاولته، تنكشف أن يلبث ال ثم يغشك
بل حياء؛ أو خجل من واحدة بقطرة جبينه يبض ال وهذا هذا ومع وحنثه، ومينه كذبه
يشء أي يأِت ولم إثًما، يقرتف ولم وزًرا يحمل لم كأن الحديث من ألوان يف ليقاومك إنه

الناس! به يعاب مما
حتى الناس أكثر أن األفزع الفزع يثري مما إن بل األعجب، العجب يستدعي مما وإن
يظهرون وال يزجرونهم، وال الباعة أولئك عىل هذا ينكرون ال منهم، املثقفني املتعلمني

ملثله! العودة عن ينهونهم وال منهم، االشمئزاز
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عىل ليبعث املشرتين جمهرة من هذا واطراد الباعة، جمهرة من ذلك اطراد وإن
العرف من هو األيمان، بأغلظ والحنث والكذب الغش بأن الشديد الخجل مع الحكم،

البالد. هذه يف املعروف
بالدنا يف الدنيا الطبقة هذه أن املوجع، املؤلم الحق شك يعرتيه ال الذي الحق ومن
وإذا السلعة، يف البائع يغشك الضمري؛ يدعى بيشء البتة تشعر ال — عام وجه عىل —
يجد ما اليمن، يف ويحنث القول يف يكذب تراه ثم امليزان، أخرس أو الكيل طفف استطاع
إن بل البتة، ذلك من شيئًا يحس ال إنه ندًما، وال خجًال له يحس وال أمًلا، ذلك من ليشء
وأريحيه، عجبًا فيه يبعث ملما أيمانه كواذب إىل الناس واسرتاحة وزيفه غشه يف نجاحه
يف أيًضا هم يتبارون كما ويكاثر بذلك يباهي جعل وأكفائه أمثاله إىل خال إذا حتى

مثله! من منهم لكل وقع بما والتكاثر التباهي
حتى شعر قد ولو شيئًا، أتى أنه يرى وال املجرم يجرم األعظم، الخطر هو هذا
فإنه يقارفه، أن باإلنسان يليق ال مكروه أمر وأنه إثًما، الجرم يف بأن الشعور أضعف
أهون الرقود من الضمائر بعث فإن النفوس، هذه إصالح إىل السبل ييرس مما ريب وال
من هو األيمان بأغلظ وحنثهم الباعة غش إن قلت: العدم، من خلقها من الداعني عىل
الخيار موسم كان إذا سنة، ثالثني قرابة من أن وأذكر البالد، هذه يف املعروف العرف
وعىل — عنها ريضهللا — زينب السيدة مسجد بجوار عرباتهم باعته صف الليل، وأقبل
قبله ومن القسم مأمور بسمع لهاته ملء يصيح منهم كل وجعل كبري مصباح منها كل

لوبية.» يا العصاري جمع يا ستة، وبالحرام خمسة «بالحالل الشحنة: رجال من
السيدة حي ألن املكان؛ هذا خصصت وإنما بأذني، وسمعته بعيني هذا رأيت ولقد

األحياء. سائر يف كذلك كان األمر أن بد وال فيه، نشأت الذي الحي هو
الوزن بالحرام املراد أن أبني أن إىل بحاجة ولست ستة! وبالحرام خمسة بالحالل
البائعني بني التعاقد عليه يقع أن يجوز مما امليزان إخسار أن هذا ومعنى الناقص،

هللا. بالد من آخر بلد أي يف شبيه له يقع ال ما هذا أن وأحسب واملشرتين!
إىل مرجعه إنما الحرام، عىل التصافق عرض عن اآلن الباعة إمساك أن الظن وأغلب

املوازين. من النقص يف السنني هذه عليهم تغلظ التي القانونية العقوبة خوف
ساعة كل يف الناس يطالعون ألنهم البياعني؛ جماعات الحديث هذا يف أبرزت ولقد
من نرى ما نرى أن لراعنا النظر آفاق يف بسطنا لو أننا عىل سبيل، بكل ويعرتضونهم
فهذا املواعيد خلف أما البالد، هذه يف الحرف ألوان يعالجون ومن الصناع جماعات أكثر

الجميع. بني مشرتك قدر
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— الصفقة عقد يف عليها املتفق وهي — جيدة بأخرى رديئة مادة استبدال وأما
يقع الخالل فهذه الفن، ملطالب طوًعا فيها التأنق وعدم صنعة، بتجويد العناية قلة وأما

الصانعني. جماعات بني االختالف فيها
القائم كفاية وإىل جهة، من املستصنع يقظة إىل الغالب يف يرجع االختالف وهذا
وحده الضمري الضمري، أما أخرى، جهة من السمعة عىل حرصه ومبلغ الصناع شأن عىل

الحساب! من أسقطته إذا عليك َغْرَو فال
الكذب، شيوع هي الخلقي التدهور من نشكو ما ملعظم الحقيقة العلة فإن وبعد،
اإلنكار من به الحقيقة املنزلة الكذب ننزل ال الجملة عىل أننا هي قلت: الدقة شئت وإن

عليه. بالعقوبة املبادرة عن فضًال عنه للنهي نحتفل وال واالستفظاع،
من الدنيا الطبقة عىل مقصوًرا ليس — العظيم األسف مع — الكذب وشيوع
الرجل ترى لقد حتى والتهذيب العلم من بحظ أخذوا ممن الكثري عىل عدا لقد بل الناس؛
والرصاحة بالصدق دفعه إن ما لدفع أو الكذب، إىل ملجئة حاجة غري يف يكذب الفتى أو

صغري! وال كبري رش غوائله من يمسه لم
اليرس هذا يف أسفناه ما األخالق قواعد له مهدتها التي منزلته الكذب ننزل أننا ولو

العظيم!
منهم كل وحظ الناس، باختالف يختلف عليه باإلقدام االكرتاث وعدم الكذب وأثر
أفظع ارتكاب يسهل بعضهم يف تراه ولهذا األمور، عواقب إىل والنظر والتفكري الرتبية من
هذين وبني األخالق، لقواعد املخالفة من التافه عىل إال سواها يف يعدو ال هو إذ الجرائم

الناس. يف الخالل لتلك طوًعا تتفاوت مراتب الحدين
كثريين إن أقول: أن ألكره وإني تنكره، تكاد ال بل الكذب تحارب ال عندنا البيئة

إليه. يضطرونهم وقد عليه، الولد يحملون بالدنا يف واألمهات اآلباء من
ثقة ال معرش يعيش كيف فانظر الثقة، هو الجماعات عيش قوام أن قدرت وإذا
وارتياب! حذر عىل إال صاحبه من يركن ال ومكذب كاذب بني ألنهم بأحد؛ فيهم ألحد

األخالق. حراسة وعىل النشء تربية عىل القائمني معرش يا النجدة! فالنجدة،
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هو بىل! وأصول؟ قواعد الفنون، كسائر له فنٍّا أصبح اإلعالن بأن يؤمن ال من بقي وهل
األساتيذ ويراجعون وقضاياه، مسائله ويستذكرون طالبه يتدارسه خطر، وله أثر له فن
فيه بعضهم يبلغ حتى وتجويده، حذقه يف ويتبارون املسائل، تلك من عليهم م يَتبَهَّ ما يف

والنبوغ. العبقرية رتبة
الفذة الوسيلة وهو الشأن، هذا من وأجل الشأن هذا له يكون ال اإلعالن لفن وما
لقد بل مكان، كل يف الصيت وذهاب الفتى، وإيثار األسواق، ونفاق التجارات تحريك إىل
األمم قلوب وصفو دولة، إىل الدول جماعات ميل إىل الداعيات أهم اإلعالن إحسان يكون
البغض وهذا العطف هذا شأن ومن خطبه، يكن مهما عدوها عىل واصطفافها أمة، إىل
الجهة من واملضارة باملنع والكيد جهة، من املادية املعونة بألوان اإلمداد عىل يبعث أن

والقهر. الغلب للخصم ويعجل النرص عىل يساعد مما األخرى،
املعروفة السيارات مصانع صاحب فورد املسرت العظيم املثري سأل سائًال أن وروي
فقال: تصنع؟ أن عىس فما جنيه، ألف إال يدك يف يبَق ولم الغنى من تجردت لو باسمه:

بالباقي! الحياة يف السعي وأستأنف لإلعالن وخمسني سبعمائة أوًال منها أخرج
فجعل والعامة، الخاصة املطالب يف البعيد وأثره اإلعالن فن مرصحظ أدركت ولقد
وبسط رواقه، ومد اإلعالن تجويد يف يتبارون سكانها، من األمر يعنيهم من أو سكانها

الشأن! هذا يف املثل مرضب وكانوا األمريكان، بذوا حتى آفاقه
لك فسأقيم الغلو، أو بالتزيد عيلَّ بالحكم فتعجل الدعوى، هذه تتعاظمك أال وأرجو

هللا! شاء إن الدليل،
استدراج يف أو األموال، استخراج يف سواء اإلعالن، أثر من فيه كنا فيما أوًال ولنمِض
يشء، أي تشرتي أن بك ما طريقك، يف ماضيًا تكون ولقد األساليب، بشتى العواطف
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بعض فيستهويك — الفرتينات — الدكاكني معارضبعض معرضمن إىل برصك فيميل
البتياعها فتتقدم األحيان، بعض يف وضعها بجمال بل شكلها، بجمال املعروضة السلع

اإلعالن. جودة أثر من أسلفنا كما وهذا الثمن، يجشمك مهما
كبريها بني فرق ال املرصية، اململكة مدن جميع إن لك: يقول من إىل بحاجة ولست
السيارة الصحف فهذه اإلعالنات، بفنون تزخر أصبحت وقاصيها دانيها وصغريها،
العامة املباني جدران وهذه باإلعالن أنهارها تسيل الدورية، وغري الدورية واملجالت
مكتوب أو األوراق عىل مطبوع بني اإلعالن، من فيها مربع مرت يعرى يكاد ال والخاصة
بها يلقاك التي اإلعالنات آالف دع الكهرباء، بنور املباني أعىل يف متألق أو الحائط، عىل
السيارات بها تجول التي — امليكرفون — الصوتية واإلعالنات سبيلها، كل يف املوزعون

إلخ. … واألسواق الطرق يف
من شارع عىل يقع كبريًا معهًدا للحكومة أن املقام هذا يف يذكر ما أظرف ومن
جانب من كبرية مسافة إىل يمتد املعهد هذا وسور القاهرة، قلب يف الرئيسية الشوارع
وتبهيجه تزيينه يف يبالغوا أن — بياضه — تكليسه عىل للقائمني بدا وقد الشارع،
بضعة والتبهيج التزيني هذا عىل يمض ولم املساحة، متساوية مربعات إىل بتقسيمه
ما املختلفة، باإلعالنات محالة املربعات هذه جميع كانت حتى أيام، بضعة بل أسابيع

فيه! للكتابة وال للنقش أثر ال عريان، املسكني ترك ملاذا أدري ال واحًدا مربًعا خال
ومن إلخ. … النرس وطربوش العمدة، وورنيش والبط، واملبيد، املهلك، فهناك
منضوحة أنها إليك يخيل حتى الخطوط، وبأردأ األسود بالحرب مكتوبة كلها أنها العجيب

الكاتبني! أكف بل هللا أستغفر أنامل، بها تجِر لم نضًحا الحرب بوعاء
املعهد هذا شأن عىل القائمني أن يظهر وأخريًا طال، ثم هذا عىل الزمن وطال
وكتبوا هللا فاستخاروا املربعات، سائر بني فذٍّا املربع ذلك يبقى أن عليهم عز قد الحكومي

اإلعالنات.» لصق «ممنوع فيه:
اإلعالن، فن يف أوروبا عن فضًال أمريكا برعت قد مرص أن لك زعمت ولقد

اآلن. فهاكه الدليل واستنظرتك
من وسيلة بأية شأنهم عن يعلنون ال األطباء أن تعرف ال ولعلك تعرف لعلك
عن الناشئ اإلعالن بفن الجهل من هذا أن يف شك وال األوروبية، البالد بعض يف الوسائل
عىل اإلعالن يحظر البالد تلك يف القانون أن عىل األمر أحلت فإذا اإلعالن، بفوائد الجهل
شاء ما ليفيدوا القانون؛ هذا إلغاء إىل السعي أرادوا لو عليهم عسريًا كان فما األطباء،

اإلعالن. طيبات من هللا
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فلقد السائرة، وغري السائرة الصحف يف واملحامني األطباء إعالنات ففوق عندنا أما
عىل وهذه السحاب، تطاوالن ساريتني عىل مرفوعة العريضة الطويلة «اليافطة» ترى
ناصية عىل ثالثة ثم الفرعي، الشارع مدخل عىل أخرى ثم الرئييس، الشارع جانب
«يافطة»، لبرصك رفعت السلم بك انعطف وكلما العمارة، صدغ عىل رابعة ثم املنعطف،
«اليافطات»، من بجمهرة مرصع هو فإذا املكتب، أو العيادة باب تبلغ حتى وهكذا

واألحجام. والخطوط األشكال املختلفة
الزبائن، تصطاد سحرية شباًكا يخرتع حتى بالدنا يف اإلعالن فن يتقدم أن يبعد وال
هللا شاء وما أمان، يف املكتب أو العيادة إىل بهم نصل حتى ودعة، لطف يف وتسحبهم

كان!
ساعة ٤٨ يف املرض عن يكشف لم إذا أنه الطبيب يعلن أن وأبرع هذا من وأبدع

النقود. من دفع ما العليل إىل يرد فإنه فقط،
والقدرة الفن من والتمكن بالنفس، والثقة الكفاية يف ذلك من أبلغ مثًال أرأيت
من واحدة دقيقة ولو تزيد ال ساعة ٤٨ يف تعاصت مهما العلل، شفاء عىل املستيقنة

الزمان؟
وألحت األسقام عليهم وقست العلل، رضبتهم للذين تسنى ما اإلعالن فضل ولوال
الزمن هذا مثل يف وأوجاعهم آالمهم من ويتخلصوا عللهم، من يربءوا أن واآلالم األوجاع

منقوص. غري وموىف مردود، فاملال وإال مكفول، والشفاء اليسري،
صاحب ترى أنك اإلعالن، فن يف والفوقان بالرباعة ملرص تشهد التي اآليات ومن
أو رسير، أو ، كريسٍّ صورة عليك يجلو أن بدل هو صورته يجلو مثًال، األثاث مصنع
كل من وأرشف أكرم شك، غري من اإلنسان، فإن «ترابيزة»، منضد أو صندوق، أو ثريا،
وأجمل خلًقا أحسن أيًضا، شك غري من إنه ثم اإلنسان، صنع من األرض وجه عىل ما
والصناديق والكرايس الرسر فاخر من والغرب الرشق مصانع أخرجت ما كل من شكًال
ِيف اْإلِنَساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد الكريم: كتابه يف تعاىل هللا قال قد أليس واألنضاد، والثريات

العظيم. هللا صدق تَْقِويٍم﴾،1 أَْحَسِن
أن عن املطعم صاحب التفات ففي الغايات، غاية وإصابة العبقريات يف التربيز أما
طريٍّا، سمًكا أو روميٍّا، ديًكا أو بريٍّا، أرنبًا أو مشويٍّا، حمًال طعامه عن إعالنه يف يصور

التني. سورة 1
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يبعث أنه يزعمون مما ذلك نحو أو شهيٍّا، كامًخا أو جنيٍّا، ثمًرا أو «فرنيٍّا»، طاجنًا أو
هذا عن إعالنه يف يلتفت ال تراه بل وااللتقام، لالزدراد املعدة ويحفز الطعام، إىل الشهوة
أنضجت ما كل من وأشهى أحىل ابتسامة ثغره وعىل هو شخصه ويصور الفارغ، الكالم
ورمان. ونخل فاكهة من األغصان حملت ما كل ومن ولحمان، وسمك حلوى من األفران

اإلعالن؟ فن يف األمريكان بززنا قد أننا هذا بعد أصدقت
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فتظن الخطأ، عىل األمر وستوجه العنوان، هذا عىل برصك يقع حني العجب وسيأخذك
واملوت الحياة فبني املوت» عىل «التأمني فقلت: الحياة» عىل «التأمني أقول: أن أردت أنني
بقلب أمزح أو أعبث بأنني الظن إليك يتبادر وقد العالقات، أقوى من والتضاد تضاد،

النقيض! عىل بالنقيض والداللة املعنى،
تحريت فقد غلط يزلقني ولم خطأ، تلحقني لم أنني القارئ سيدي يا لك أؤكد أنني
مزاح، إىل وال عبث إىل أقصد ال أنني ثانيًا لك وأؤكد تعمًدا، وتعمدته تحريًا القول هذا

حني! بعد نبأه وستعلمن وأعظم، ذلك من أجل فاألمر
بها تشد — تصبرية — ملجة أو الصدا، بها تبل عاللة إىل نفسك استرشفت فإذا
الخري هللا علمك فاعلم إذن بذاك، عيلَّ بأس فال للبيان، املقسوم الوقت يأتي حتى املتن
«للتأمني مرصرشكات يف تقوم حتى طويل الزمن من يُطوى لن أنه املكروه عنك وحجب

الحياة»! عىل «التأمني رشكات بجانب املوت» عىل
إنها بل املالية، النظم من اللون هذا ابتكار يف جميًعا العالم مرص تسبق مرة وألول

جميًعا! العالم دون النظام بهذا ستثتأثر
تنحرص األزمة وهذه عام، بعد عاًما تشتد زواج أزمة مرص يف أن تعلم فلقد وبعد،

هلل! والحمد القرى تطرق لم املدن، يف
أم الصحف بعض يف أم الراديو أيف أدري ال — الكالم مقامات بعض يف زعمت ولقد
تقتيض أصبحت ما أهمها عدة، أسباب إىل ترجع األزمة هذه أن زعمت — كليهما فيهما

النفقات. جليل من العرص هذا يف الزوجية حياة
شيئًا، أولياءه أو الزوج تجشم تكاد ال تزوجت إذا الناس أوساط من البنت كانت
حذاء إىل حاجتها وما العام، يف ورداءان إزاران وكسوتها الدار، أهل طعام من فطعامها
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العالمة أستاذنا رأي عىل — الشبشب — الكوث يف إذن األيام؟ طوال خدرها حلس وهي
وكفاية. غنى والقبقاب الكوث ففي إذن خليل، مهدي الشيخ

العجن من به تقوم بما تكاليفهم وسائر الخدم أجور األحماء عىل توفر إنها ثم
للزائرات، القهوة وتقديم األثاث، ونفض األرض، وكنس الثياب، وغسل والطهي، والخبز،

إلخ. … الصغار الطفل وخدمة للزائرين، وصنعها
وأحسنته عرفته وإن تعرفه، ال وقد هذا من شيئًا الحرضية البنت تحسن ال واآلن
بعيشك وحدثني والكرامة، األنفة من ودعنا للكرامة، وحفًظا أنفة تعالجه بأن ترىض ال
غشيان من يوم كل لها بد وال ببعضه، أو بهذا الحرضية الزوجة أو البنت تضطلع متى
من صدًرا ينام أن من الليل يسهر ملن بد وال والرتويح؟ التسلية دور من وغريها السينما
وزيارة والزينة، الثياب ومتاجر الخياطة، إىل االختالف يف سائره يترصم ولقد النهار،
األرحام، ذوي بعض أو الزواج صحبة يف املنتزهات يف والتفرج واألتراب، األصدقاء
التجمل يف الليل ومهبط النهار بعض الوقت من يستهلك بما وناهيك الضيفان، واستقبال
يف أو البيت يف ذلك جرى سواء — مودة — بدع آلخر طوًعا الشعر وتصفيف والتزين،

قليل. غري حظ اليوم مساحة من الروايات لقراءة يكون أن بد وال الحالق، دكان
وسواها فللسينما كثرية، أضعاًفا الزوجية نفقات ضاعف لقد وهذا وهذا هذا إن ثم
coiffure الرأس شعر ولتنظيم أجر، والرواح الغدو يف والركوب أجر، التسلية دور من

أجر. كذلك فلذلك ،manicure وصبغهما اليدين أصابع تشذيب تنس وال أجر،
تلك إن باألمس، ونفقاتها اليوم املعيشة نفقات بني املوازنة من تسقط أن وإياك
األلوان تعديد وال الثياب من االستكثار إىل حاجة غري يف األيام طوال الدار يف املخدورة
التعبري عىل أو األناقة، موجبات فإن وفتاته اليوم سيدة أما األثمان، يف اإلغالء وال
لو بل واحد، ثوب يف وهي األنظار عليها تختلف أال لتقتضيها «الشياكة» الشائع العامي
إن بل طريًفا، مستحدثًا ولبست جديًدا، واألحذية الثياب من يوم كل التخذت استطاعت

بالنهار. وضعت ما الليل يف الثياب من عليها تضع أن تأنف ملن السيدات من
هجر عن الناشئة املالية الخسارة إىل الهائلة النفقات هذه جمعت إذا أنك والحاصل
العذر وجه لك تجىل البيت، بشئون االطالع من ونفورهن املنزل، بتدبري للقيام السيدات
النفقات هذه يكافئ الذي باملال لهم وكيف األيام، هذه يف الزواج عن الشبان إعراض يف

الطعام! ونفقات السكن تكاليف تجشمهم ما فوق الجسام
التثقيف من عرق عىل يجرون الذين الشبان كثرة الزواج عن أعرضت لقد نعم،
الكثار بحاجاتهم تفي ال — الحديث بالتعبري مواردهم أو — عائداتهم ألن والتهذيب؛
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بالتماس التفكري هذا اقرتن دينه نصف تحصني يف أحدهم فكر فإذا الزمان، هذا يف الثقال
مال لها يكن لم فإذا حمله، بعض عنه وتضع شأنه عىل بمالها لتعينه املال؛ ذات الزوج
أو أحدهما مرياث ففي الحارض، يف يعينا لم إذا وإنهما األم أو األب غنى فحسبه حارض

الحياة. هذه طريق يف السري مواالة عىل وعون للمتن، وشد عزاء كليهما
بعد إال الزواج عقدة بتوثيق نفوسهم تطلب لم الشبان من كثريين أن أعرف وإنني
إىل فاطمأنوا قائمة، أبنية وإن زراعية أطيانًا إن أمالكهم، حجج األحماء لهم أخرج أن
إىل الفتاة أولياء من رس يف أحدهم مىض وربما امللكية، عقود لرشوط واستيفائها صحتها
أو رهن كل من األعيان خلو عىل الدالة العقارية الشهادات فاستخرج املختلطة، املحكمة

الزواج. عىل الضمري مطمنئ يقبل حتى امتياز، أو اختصاص
األصحاء، هؤالء آجال تقرص أن يضمن الذي ذا من ولكن … ولكن! آه … ولكن!
حتى وتطول، تطول أعمارهم لعل يدرينا وما بالرجاء؟ املقدور ويعجل التعزية لتحق

البنات؟ وأبناء البنات عىل املناحات هم يقيموا
أن إىل االطمئنان امللكية عقود صحة عىل االطمئنان إىل يضاف أن فينبغي إذن
أيام أن العريس ليضمن جانب؛ كل من العلل عليه وتزاحفت وهرم، أسن قد الرجل

معدودة! هللا شاء إن أصبحت الرضيح إىل خطاه وأن محدودة، غري الدنيا يف حميه
الجمال من غاية عىل أوفت بنت له ودين، وقار ذا الغنى واسع رجًال ألعرف وإني
هذا وأرسة املنزل، تدبري وفن العرص علوم من بحظ أخذت وقد األدب، وحسن والرشاقة
تحرص التي التقاليد جميع عىل تحافظ برحت ما ثقافتها وقوة استنارتها عىل الرجل

البالد. هذه يف واالحرتام بالكرامة تشعر أرسة كل عليها
بإخراج بعلها من رسٍّ يف وترىضاألم الفتاة لخطبة الحكومة يف موظف شاب ويتقدم
الالزم إجراء وبعد البنات، تزويج عىل األمهات بلهفة خبري وأنت للخاطب، امللكية أسانيد
األعيان أن إىل واالطمئنان املختلطة، املحكمة دفاتر ومراجعة املستندات هذه فحص من
حميه صحة تفقد إىل السعي عنان رصف وحينئذ الحقوق من يشء بها يعلق لم نظيفة

العزيز.
البك مناديل تريه أن عىل جعًال الدار خدم إلحدى يجعل أن هذا من له بدا ما وأول
ومضت ومكانًا، زمانًا وواعدته بالرىض الخادم فتظاهرت الغسل، إىل طريقها يف التي
سيدها مطالعة وحذرتها افعيل، أن إليها فأشارت الخرب، فأخربتها سيدتها إىل فورها من

بذاك.
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خيوطها يف النظر ويحد وبطنًا، ظهًرا كلها املناديل يبسط إذ املسكني خيبة أشد وما
أثر أيها يف يرى فال نقًضا، نسجها ينقض التحديق شدة من يكاد حتى فخيًطا، خيًطا

العظيم! العيل باهلل إال قوة وال حول وال صدر، نفثة من الدم
وإذا الصدر؟ بذات إال يموتوا أال الناس عىل أفكتب يقنط؟ له وما ييأس؟ له وما

عزرائيل. حبائل من والزالل السكر أن يف شك فال لآلجال، معجًال السل كان
يقتيض لتحليلها الرجل بول من — العينات — النماذج أخذ فإن مشكلة، تقوم وهنا
شك وال الرصاحة، اتخاذ إال يبَق لم إذن املناديل، شأن لألبوال فليس ورضاه علمه بد وال
كاد وما بقاء. له يكفل أن قلَّ بل فيه، خري ال الرصاحة عىل وسائله تقوم ال زواج كل أن
أسعفته أن لوال بالرسول بالبطش وهم جنونه، وجن ثائره ثار حتى هذا يف يسأل الرجل
لساعته. ابنته عىل له وعقد املتعلم غري أخيه ابن دعوة يف البك وأرسل بالفرار، ساقاه

واقًعا قريبه، من الزواج عىل ابنته يرغم أن عىل بقادر الناس كل فليس وبعد،
عىل له طاب إذا بقادر الناس كل وليس وقع، حيث الفتاة هوى ومن الحياة يف شأنه
اآلباء يعجل حتى الخلق بأيدي اآلجال وليست وتعنس، تشيخ حتى ابنته يعضل أن

الزمان. هذا شباب من الخاطبون لبناتهم ليتقدم بآجالهم؛ املورسون
السنني، هذه مرصيف تعانيها التي االجتماعية املشكلة لهذه واحد حل إال يبَق لم إذن
إنه بل البنات، آباء عىل وال البنات عىل به بأس وال للزواج، الشبان يستدرج واحد حل

البالد. يف العطلة مساحة من ويضيق االقتصادي النظام يف ليفسح وهذا هذا فوق
رشكات أو مرصرشكة يف تؤسس أن هو بعده، وال قبله حل ال الذي الفذ الحل وهذا
عىل التأمني رشكات وهذه الحياة، عىل للتأمني رشكات بجانب تقوم املوت عىل للتأمني
معامالتها يف تجري — للبنيات الشباب خطبة من وعصمك البليات، هللا وقاك — املوت

البيان. وإليك الحياة، عىل التأمني رشكات عليه تجري ما عكس عىل
يؤديه معني، بمبلغ املورسة حماته أو املورس حميه موت عىل الخاطب الشاب يؤمن
معني، سنوي أو شهري قسط لقاء وذلك األحماء، إرث وحل القضاء حم إذا للرشكة هو
جهة، من التأمني ملبلغ طوًعا ويكثر يقل القسط وهذا املؤمن، للشاب الرشكات تؤديه
اليرس يكفل النظام وبهذا أخرى، جهة من املحبوبة الحماة أو العزيز الحم وصحة
وال زيف يف املرحومة أو املرحوم يوتر ال حني يف للرشكة اآلجل واملغنم للشاب، العاجل
بحساب شغل لفي الرتاب يف دس قد من وإن الرضيح، يف ملحود وهو اللهم صحيح،

الحساب! هذا غري
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أحسن أن يزعم من إىل حاجة غري يف البديع املايل النظام هذا عىل وفقت قد ولعلك
التأمني، مقدار يف املبالغة بعدم وأجورهم األقساط يف باألغالء وأوالهم الرشكة «زبائن»
أبطلهم أو الذبحة خنقتهم ومن العلل عليهم وألحت األسقام فيهم شاعت الذين وهم
مع كان وإذا اآلمال، وتدانت املنى تراءت فقد زالل أو سكر البول يف كان فإذا الشلل،
،cylindre سلندر الزالل يف كان وإذا مضمون، مكفول فالحظ acétone أستون السكر
القسط، وارتفع التأمني وهبط والبسط اليرس حق فقد إذن يقدر، ال الذي السعد فذلك

واألوصاب! واألسقام العلل طريق من ولو حساب، بغري يشاء من يرزق وهللا
األعمار، تقصف التي بالعلل عليه ينعم أن اليسار ذوي من شاء من هللا إىل فليبتهل
قنا فاللهم دينار، وال درهم من يوثر أن دون األصهار، من الظرفاء باألكفاء يفرح حتى

النار. عذاب اآلخرة يف وقنا الدنيا يف الغنى
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األشغال، وزير املعايل صاحب لحرضة مقابالت ذكر من األيام هذه يف الصحف أكثرت
لهذا املؤلفة اللجنة اجتماعات خرب تردد كما القاهرة، يف املياه ثمن بتخفيض خاصة
أصحاب املؤرخني من زاعم يل زعم ولقد العرصواألوان؟ وسالف الزمان قديم الغرضمن

.٤١١ ال االجتماع كان األخري اجتماعها أن اإلحصاء
سكان عىل مىض فقد املاء، أثمان من الرشكة وتحط املسعى ينجح أن آن هل فرتى
كان الشاعر وكأن النيل، بماء يغصون وهم قليل، غري عاًما وستون عاًما، ستون القاهرة

قال: حني املياه رشكة من يعانون وما القاهريني إىل الغيب بلحظ ينظر

ب��ال��ش��راب؟ غ��ص��ص��ن��ا إذا ف��ك��ي��ف غ��ص��ص��ن��ا إذا ال��ش��راب إل��ى ن��ف��ر

الشاعر: بقول يتمثل أن القاهرة لساكن ويحق املرة، هذه السعي ينجح هل ترى

ال��ف��رات؟ ب��ال��م��اء أغ��ص أك��اد ق��ب��ًال وك��ن��ت ال��ش��راب ل��ي ف��س��اغ

تأتينا ليست الرشكة إن آثم، وال حانث غري — تعاىل — باهلل لكم أقسم قومنا، يا
يلتمس حتى اليابان بالد من وال فييش من وال ليبان، إكس من وال إفيان، من باملاء
والتأمني والصف، والتعبئة واللف الحزم أجور والبحر، الرب يف النقل بنفقات العذر، لها
بحساب وناهيكم الطريق، أثناء يف العطب من يدركه أن عىس وما والحريق، الغرق خوف
يدري ومن عنه، الهواة بانرصاف املتاجر يف يبور قد وما منه، األسواق يف يكسد قد ما
املزايا من فيها ١٩٣٩ أو ١٩٣٨ سنة «موديل» أو جديد، ماء «ماركة» ظهرت فلربما

الظماء! صدى وبل العطاش ري يف املاء، هذا يف ليس



البرشي قطوف

وتوقيًا للنفقات توقيًا األسعار، يف الغلو هذا تغلو حتى هذا من بيشء تجيء ليست
أيدينا، بني يجري والذي مدينتنا، يشق الذي نيلنا من املاء إلينا تدفع إنما للخسائر،
والخرضاء، اليابسة عىل وأتى العباد وأهلك البالد، أغرق حتى وزاد طفى طاملا والذي
رشيد يف أو دمياط يف متدفقه يرى من إن بل العراء، متن إىل الخدور بربات وألقى
وجنوبنا شمالنا يف يغذو وتراه الجديد، والعالم القديم العالم لري ماٍض أنه ليحسب
حتى والجرعة! «بالرشبة» ماءه وباعتنا ذرعه، الرشكة ضيقت بنا جاز فإذا ترعة، ألف

الشاعر: قول نتناشد ونروح، حفتيِْه عىل نغدو ونحن أصبحنا

م��س��دود؟ غ��ي��ر ط��ري��ق إل��ي��ك أم��ا م��وارده س��دت ق��د ال��م��اء س��رح��ة ي��ا

نيلنا من وجرعتنا وعذابًا، رهًقا «عداداتك» سامتنا لقد الرشكة، سيدتي يا ا حقٍّ
وحال ورًدا ساغ لقد جالبًا، أو شهد وكان مذابًا، سكًرا قبل من وكان وصابًا، علقًما

رشابًا!
اآلنية وتملئني النفوس، تعكرين ولكنك املاء لرتوقني إنك الرشكة، سيدتي يا ا حقٍّ

الفلوس! من حتى الجيوب تخلني ولكنك
لجف نيًال مالنا كان ولو الذهب، وتقتضني املاء تعطيننا رشكة! يا هللا، سبحان يا

ونضب! النزع كثرة من رشكة يا
ما «املية الزمان: قديم من العامة قالته الذي باملثل معنا واعميل رشكة يا ارحمينا،

عطشان!» عىل تفوتش
ِيف مْن ينطق وهل ماء فمي يف ولكن هذا، من أكثر الرشكة سيدتي يا فعندي وبعد،

ماء؟ فيه
ولرشكة الوعود، تنجز أن األشغال لوزارة آن أما فنقول: الحديث سياقة إىل ونرجع
من يهددها ما كواهلنا عن وتخفف املاء، ثمن يف فترتفق املعهود، دلها عن تعدل أن املياه

الغرباء: شاعر در وهلل الدواء ناحية من الداء اعرتانا فقد األعباء،

ب��ال��م��اء؟ غ��ص ق��د ال��ذي ح��ال ف��ك��ي��ف غ��ص��ت��ه ال��م��اء ب��ش��رب داوى غ��ص م��ن

ماء النيل ماء عن لنتعوض والقفار، الرباري إىل الهجرة طابت فقد وإال فعلت، فإن
االشرتاك، سوط علينا وتبسط هناك، الرشكة تالحقنا أن ألخىش وإني واألمطار، اآلبار
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ولو وراءنا فالرشكة بري، كل عىل بالعداد وتختم مواسري، يف الغمام ماء تحوز أن بعد
واملآب! املرجع له من إىل وأمرنا الرتاب، يف تدسسنا أو بالسحاب تعلقنا

إىل الضطررنا وإال الضيق، هذا من عنا وتفرجي املياه، رشكة يا تنصفينا أن أرجو
والسالم. الريق» تنشيف «رشكة ندعوك أن
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للحروب، مدين هو ما بقدر األشياء من ليشء مدينًا ليس األدب أن زعمت إذا عيلَّ َغْرَو ال
يف وتقلبه املعاني فنون يف ترصفه وكثرة آفاقه، وسعة وازدهاره قوته يف لها مدين هو

األغراض. شتى
منها واحتل األدب، أبواب أكثر يف بها يتصل وما وأسبابها الحروب حديث دخل لقد
الديباجة، وإرشاق النسيج، وتالحم اللفظ، وجزالة القول شدة من له بما األوقع املكان
أمد كيف لتدرك األدب أبواب يف النظر تقلب أن ولك التخييل، وبراعة التشبيه، ورقة
الصيغ من واستحدث املعاني من ولد وما وأغنى، أعز وكيف وغذى، الحروب حديث
والفخر الوصف أبواب عىل سواء بدرجة الحكم هذا لتجري وإنك الكالم، رائع من وأجد
ذلك وراء لعمري يشء وأي الغزل، حتى والهجاء والرثاء واملديح، الحماسة من إليه وما

اآلداب؟ أبواب من
والنثر النظم يف شاعت لقد بل الفنني، أحد عىل الحربية البالغات يقترصترصف ولم
كالم ذلك بعد ويأتي الكريم، القرآن به جاء ما منها بالرضورة الذروة يف وكان جميًعا،

والسالم. الصالة عليه — النبي
والسالح، الخيل، وجياد الحروب وصف يف املستعربون وقال العرب قالت فلقد وبعد،
الحرب، يف واملكيدة واإلقدام، الصرب يف قالوا كما الجبناء، والخوارين الشجعان، ووصف
من به تذاموا وما وتكاثروا، الشجاعة من به تفاخروا ما وناهيك العدو، عىل والتحفظ
فأفلقوا الحروب قتىل به رثوا وما الثناء، يف فأبعوا الكماة به مدحوا وما وتعايروا، الجبن
القادة أوامر من سار وما الحكماء، حكم من األبواب هذه يف أثر ما إىل وذلك الرثاء، يف

إلخ. … األمراء ووصايا
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جهد يتجاوز مما بها يتصل وما وأسبابها الحروب يف قيل ما استقصاء كان وإذا
يحتمله ال مما والسري والتاريخ األدب كتب به جاءت ما عىل اإلتيان كان وإذا الطاقة،
يف النماذج من بألوان نأتي أن علينا الحق من فإن الصخام، األسفار محله إن بل مقال،

العزيز: القرآن يف ورد ما ببعض ولنبدأ األبواب، هذه

الرحيم الرحمن هللا بسم

َوآَخِريَن وََعُدوَُّكْم هللا َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن اْلَخيِْل رِّبَاِط َوِمن ُقوٍَّة ن مِّ اْستََطْعتُم ا مَّ َلُهم وا ﴿َوأَِعدُّ
يَْعَلُمُهْم﴾.1 هللاُ تَْعَلُمونَُهُم َال ُدونِِهْم ِمن

َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَن َوَعَىسٰ ۖ لَُّكْم ُكْرٌه َوُهَو اْلِقتَاُل َعَليُْكُم ﴿ُكِتَب وعال: جل وقال
لَُّكْم﴾.2 َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَن َوَعَىسٰ ۖ لَُّكْم َخرْيٌ

ِيف يَُقاِتْل َوَمن ۚ ِباْآلِخَرِة نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة وَن يَْرشُ الَِّذيَن هللا َسِبيِل ِيف ﴿َفْليَُقاِتْل وقال:
َعِظيًما﴾.3 أَْجًرا نُْؤتِيِه َفَسْوَف يَْغِلْب أَْو َفيُْقتَْل هللا َسِبيِل

ۚ َحَسنًا ِرْزًقا هللاُ َلرَيُْزَقنَُّهُم َماتُوا أَْو ُقِتلُوا ثُمَّ هللا َسِبيِل ِيف َهاَجُروا ﴿َوالَِّذيَن وقال:
الرَّاِزِقنَي﴾.4 َخرْيُ َلُهَو هللاَ َوإِنَّ

تَْشُعُروَن﴾، الَّ َوٰلَِكن أَْحيَاءٌ بَْل ۚ أَْمَواٌت هللا َسِبيِل ِيف يُْقتَُل ِلَمن تَُقولُوا ﴿َوَال وقال:
َواْقتُلُوُهْم * اْلُمْعتَِديَن يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ تَْعتَُدوا َوَال يَُقاِتلُونَُكْم الَِّذيَن هللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا

أَْخَرُجوُكْم﴾.6 َحيُْث ْن مِّ َوأَْخِرُجوُهم ثَِقْفتُُموُهْم5 َحيُْث
يَُكفَّ أَن هللاُ َعَىس ۖ اْلُمْؤِمِننَي َوَحرِِّض ۚ نَْفَسَك إِالَّ تَُكلَُّف َال هللا َسِبيِل ِيف ﴿َفَقاِتْل وقال:

تَنِكيًال﴾.7 َوأََشدُّ بَأًْسا أََشدُّ َوهللاُ ۚ َكَفُروا الَِّذيَن بَأَْس

األنفال. سورة 1

البقرة. سورة 2

النساء. سورة 3

الحج. سورة 4

بهم. وظفرتم صادفتموهم 5

البقرة. سورة 6

النساء. سورة 7
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ْرُصوٌص﴾.8 مَّ بُنْيَاٌن َكأَنَُّهم ا َصفٍّ َسِبيلِِه ِيف يَُقاِتلُوَن الَِّذيَن يُِحبُّ هللاَ ﴿إِنَّ
ِغْلَظًة﴾.9 ِفيُكْم َوْليَِجُدوا اِر اْلُكفَّ َن مِّ يَلُونَُكم الَِّذيَن َقاِتلُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

10.﴾ۚ َعَليِْهْم َواْغلُْظ َواْلُمنَاِفِقنَي اَر اْلُكفَّ َجاِهِد النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا
أَْعَماَلُكْم﴾. يَِرتَُكْم َوَلن َمَعُكْم َوهللاُ اْألَْعَلْوَن َوأَنتُُم ْلِم السَّ إَِىل َوتَْدُعوا تَِهنُوا ﴿َفَال

أَْخبَاَرُكْم﴾. َونَبْلَُو اِبِريَن َوالصَّ ِمنُكْم اْلُمَجاِهِديَن نَْعَلَم َحتَّٰى ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم
ا َفِإمَّ اْلَوثَاَق وا َفُشدُّ أَثَْخنتُُموُهْم11 إِذَا َحتَّٰى الرَِّقاِب َب َفَرضْ َكَفُروا الَِّذيَن َلِقيتُُم َفِإذَا ﴿

أَْوَزاَرَها﴾.12 اْلَحْرُب تََضَع َحتَّٰى ِفَداءً ا َوإِمَّ بَْعُد َمنٍّا
يَُولِِّهْم َوَمن * اْألَْدبَاَر تَُولُّوُهُم َفَال َزْحًفا َكَفُروا الَِّذيَن َلِقيتُُم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

هللا﴾.13 َن مِّ ِبَغَضٍب بَاءَ َفَقْد ِفئٍَة إَِىلٰ ُمتََحيًِّزا أَْو لِِّقتَاٍل ُمتََحرًِّفا إِالَّ ُدبَُرُه يَْوَمِئٍذ
ِمن تََخاَفنَّ ا َوإِمَّ * يَذَّكَُّروَن َلَعلَُّهْم َخْلَفُهْم ْن مَّ ِبِهم ْد َفَرشِّ اْلَحْرِب ِيف تَثَْقَفنَُّهْم ا ﴿َفِإمَّ

اْلَخاِئِننَي﴾.14 يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ َسَواءٍ َعَىلٰ إَِليِْهْم َفانِبذْ ِخيَانًَة َقْوٍم
الَِّذيَن ُقلُوِب ِيف َسأُْلِقي آَمنُوا الَِّذيَن َفثَبِّتُوا َمَعُكْم أَنِّي اْلَمَالِئَكِة إَِىل َربَُّك يُوِحي ﴿إِذْ

بَنَاٍن﴾.15 ُكلَّ ِمنُْهْم بُوا َواْرضِ اْألَْعنَاِق َفْوَق بُوا َفاْرضِ الرُّْعَب َكَفُروا
َلَربََز بُيُوتُِكْم ِيف ُكنتُْم لَّْو ُقل ۗ َهاُهنَا ُقِتْلنَا ا مَّ ءٌ َيشْ اْألَْمِر ِمَن َلنَا َكاَن َلْو ﴿يَُقولُوَن

َمَضاِجِعِهْم﴾.16 إَِىلٰ اْلَقتُْل َعَليِْهُم ُكِتَب الَِّذيَن
النَّاِس﴾.17 بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم َوتِْلَك ۚ ثْلُُه مِّ َقْرٌح اْلَقْوَم َمسَّ َفَقْد َقْرٌح يَْمَسْسُكْم ﴿إِن

الصف. سورة 8

التوبة. سورة 9

التحريم. سورة 10

والجراحات. بالقتل أثقلتموهم 11
محمد. سورة 12

األنفال. سورة 13

األنفال. سورة 14

األنفال. سورة 15

عمران. آل سورة 16

عمران. آل سورة 17

151



البرشي قطوف

َمَع هللاَ ۚإِنَّ َۖواْصِربُوا ِريُحُكْم َوتَذَْهَب َفتَْفَشلُوا تَنَاَزُعوا َوَال َوَرُسوَلُه هللاَ ﴿َوأَِطيُعوا
اِبِريَن﴾. الصَّ

هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا ۖ يُْحِييُكْم ِلَما َدَعاُكْم إِذَا َولِلرَُّسوِل َِّ هلِل اْستَِجيبُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
َوَقْلِبِه﴾.18 اْلَمْرءِ بنَْيَ يَُحوُل

ِريًحا َعَليِْهْم َفأَْرَسْلنَا ُجنُوٌد َجاءَتُْكْم إِذْ َعَليُْكْم هللا ِنْعَمَة اذُْكُروا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
أَْسَفَل َوِمْن َفْوِقُكْم ن مِّ َجاءُوُكم إِذْ * بَِصريًا تَْعَملُوَن ِبَما هللاُ َوَكاَن ۚ تََرْوَها لَّْم َوُجنُوًدا
َ ابْتُِيل ُهنَاِلَك * الظُّنُونَا ِباهلل َوتَُظنُّوَن اْلَحنَاِجَر اْلُقلُوُب َوبََلَغِت اْألَبَْصاُر َزاَغِت َوإِذْ ِمنُكْم

َشِديًدا﴾.19 ِزْلَزاًال َوُزْلِزلُوا اْلُمْؤِمنُوَن
قال الغارة، يف الخيل جياد به القرآن وصف بما الجهاد آي من أوردنا ما ونختتم
َفاْلُمِغريَاِت َقْدًحا21* َفاْلُموِريَاِت َضبًْحا20* ﴿َواْلَعاِديَاِت ذكره: وتعاىل مجده جل —

َجْمًعا﴾. ِبِه َفَوَسْطَن نَْقًعا23* ِبِه َفأَثَْرَن ُصبًْحا22*
هللاكالم! كالم يعدل هل شعري وليت األفالم، عالئق دونها تقطع بالغة هذه أكرب! هللا

واإلقدام الشجاعة يف

الصالة عليه األنام، خري من كان بما ونبدأ واإلقدام، الشجاعة يف قيل ما إىل ننتقل واآلن
والسالم:

أفررتم عنه: ريضهللا — عازب بن الرباء سأل رجًال أن بسنده البخاري اإلمام روى
رأيته لقد قال: ثم يفر، لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لكن نعم! قال: ملسو هيلع هللا ىلص؟ هللا رسول عن حنني يوم
وزاد أكذب، ال النبي أنا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص والنبي بلجامها، آخذ سفيان وأبو البيضاء، بغلته عىل
التقى فلما قال: أن إىل منه، أشد أحد يومئذ رئي فما قيل: املطلب. عبد ابن أنا غريه:
الكفار. نحو هللاملسو هيلع هللا ىلصيركضبغلته رسول فطفق مدبرين، املسلمون وىل والكفار املسلمون

األنفال. سورة 18

األحزاب. سورة 19

عدت. إذا أنفاسها صوت والضبح الغزو، يف تعدو التي الخيل العاديات: 20
الصك. والقدح: حوافرها، من ينقدح ما املراد النار، إفراج واإليراء: القادحات، املوريات 21

الغارة. يف العدو الشديدات املغريات: 22
بفتحتني. الرهج أيًضا: له ويقال الحرب، غبار املراد الغبار، النقع: 23
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التقينا الحدق، واحمرت البأس، حمي إذا كنا إنا قال: — عنه ريضهللا — عيلٍّ وعن
نلوذ ونحن بدر يوم رأيتني ولقد منه، العدو إىل أقرب أحد يكون فما ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول
الشجاع كان وقيل: بأًسا، يومئذ الناس أشد من وكان العدو، إىل أقربنا وهو ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي

منه. لقربه العدو دنا إذا ملسو هيلع هللا ىلص منه يقرب الذي هو
من فرًقا يوم كل أعلفها فرس عندي بدر: يوم افتدى حني خلف بن أُبي له وقال

هللا! شاء إن أقتلك أنا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي له فقال عليها، أقتلك ذرة
من رجال فاعرتضه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل فرسه عىل أُبي شد أحد يوم رآه فلما
بن الحارث من الحربة وتناول طريقه، خلوا أي: هكذا، هللا: رسول فقال املسلمني،
انتفض، إذا البعري ظهر عن الشعر تطاير عنه تطايروا انتفاضة بها فانتفض الصمة،
يقول: قريش إىل فرجع مراًرا، فرسه عن منها أدى قد طعنة عنقه يف فطعنه استقبله ثم
لقتلهم! الناس بجميع بي ما كان لو فقال: بك، بأس أال يقولون: وهم محمد، قتلني

لقتلني. عيلَّ بصق لو وهللا أقتلك، أنا قال: قد أليس
مكة. إىل قريش قفون يف الخارس وهلك

السلمي: مرداس بن العباس قول الشجاعة يف الشعراء قال ما أبلغ ومن

س��واه��ا أم ف��ي��ه��ا ك��ان أح��ت��ف��ي أب��ال��ي ال ال��ك��ت��ي��ب��ة ع��ل��ى أش��د

املتنبي: وقول

وال��رج��ل ب��ال��خ��ي��ل ف��دت��ه زاره��ا إذا ل��ه ع��اش��ق��ة ال��ح��رب ك��أن ش��ج��اع

البحرتي: وقول

ت��م��ي��دا أن ل��واله��م وك��ادت ض األر ح��ل��وم��ه��م أم��س��ك��ت م��ع��ش��ر
أس��ودا ث��اروا ث��ار ال��ن��ق��ع وإذا غ��ي��وثً��ا ك��ان��وا ج��اء ال��ج��دب ف��إذا
ح��دي��دا أو ح��ج��ارة ك��ون��وا ـ��ح��رب: ال��ـ ف��ي ل��ه��م ق��ال اإلل��ه وك��أن

آخر: وقول

األش��راف دم م��ع��ت��رك ك��ل ف��ي ـ��ه��م ورم��اح��ـ س��ي��وف��ه��م ش��راب ق��وم
ك��اف أم��ر ج��س��ي��م ل��ك��ل ك��ل ب��م��ع��اش��ر خ��ي��ل��ه��م إل��ي��ه��م رج��ع��ت
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ل��آلالف اآلالف ك��ت��ح��ن��ن ع��دوه��م ل��ق��اء إل��ى ي��ت��ح��ن��ن��ون
األس��ي��اف ظ��ب��ى م��ن وأق��ط��ع أم��ض��ى ب��أن��ف��س ال��س��ي��وف ظ��ب��ى وي��ب��اش��رون

آخر: وقول

األض��غ��ان م��ج��ام��ع وال��ط��اع��ن��ي��ن م��خ��ذم أب��ي��ض ب��ك��ل ال��ض��ارب��ي��ن

الشدائد عىل والصرب الجهاد يف

«الروحة ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول شدائده، عىل والصرب الجهاد فضل يف قيل ما أحسن ومن
السيوف.» ظالل تحت و«الجنة فيها.» وما الدنيا من أفضل هللا سبيل يف والغدوة
وال عني يتخلفوا أن أنفسهم تطيب ال املؤمنني من رجاًال أن لوال بيده نفيس و«والذي
لوددت بيده نفيس والذي هللا، سبيل يف تغزو رسية عن تخلفت ما عليه، أحملهم ما أجد

أقتل.» ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم هللا، سبيل يف أقتل أن
أهل أتقاتل له: قيل وقد صفني، يوم — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيلُّ وقال
أبايل ما فوهللا تخوفونني؟ أباملوت فقال: ورداء؟ إزار يف بالعيش وتظهر الغداة، الشام
ال درعك إن له: وقيل عدًدا، أنمى السيف بقية عيلَّ! املوت سقط أم املوت عىل أسقطت

يبقى! فال ظهري من عدوي استمكن إذا فقال: لها، ظهر
فيه إال موضع جسدي يف وما زحًفا، وكذا كذا لقيت موته: عند الوليد بن خالد وقال
أنفي حتف فرايش عىل أموت ذا أنا وها بسهم، رمية أو بسيف، رضبة أو برمح، طعنة

الجبناء! أعني نامت فال البعري، يموت كما
وأبوه أخوه قتل فقد يقتل إن مصعب: أخيه قتل بلغه ملا الزبري بن هللا عبد وقال
السيوف! ظالل تحت وموتًا الرماح، بأطراف قعًصا ولكن حتًفا، نموت ال وهللا إنا وعمه،
املوت آِت لم إن فقال: املهالك! يف نفسك لتلقي إنك صفرة: أبي بن للمهلب وقيل
وتمثل بغضه، من آتيه وإنما حبه من املوت آتي لست إني مستعجًال، أتاني مسرتسًال

الحمام: بن الحصني بقول

أت��ق��دم��ا أن م��ث��ل ح��ي��اة ل��ن��ف��س��ي أج��د ف��ل��م ال��ح��ي��اة أس��ت��ب��ق��ي ت��أخ��رت
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منها: مشهورة قصيدة وهي

ال��دم��ا ت��ق��ط��ر أق��دام��ن��ا ع��ل��ى ول��ك��ن ك��ل��وم��ن��ا ت��دم��ي األع��ق��اب ع��ل��ى ف��ل��س��ن��ا
وأظ��ل��م��ا أع��ق ك��ان��وا وه��م ع��ل��ي��ن��ا أع��زة ك��رام م��ن ه��اًم��ا ن��ف��ل��ق

جرير: وقال

ن��اج��ي ال��م��ن��ي��ة ش��رك م��ن أن��ت ه��ل س��رج��ه: ت��أخ��ر إذا ل��ل��ج��ب��ان ق��ل

الطائي: أوس أبي بن حبيب وقال

ال��ح��ش��ر أخ��م��ص��ك ت��ح��ت م��ن ل��ه��ا: وق��ال رج��ل��ه ال��م��وت م��س��ت��ن��ق��ع ف��ي ف��أث��ب��ت
ال��وع��ر ال��خ��ل��ق ال��م��رد ال��ح��ف��اظ إل��ي��ه ف��رده س��ه��ًال ال��م��وت ف��وت ك��ان وق��د
اآلج��ر وأك��ف��ان��ه إال ي��ن��ص��رف ف��ل��م ردائ��ه ن��س��ج وال��ح��م��د غ��دوة غ��دا
خ��ض��ر س��ن��دس م��ن وه��ي إال ال��ل��ي��ل ل��ه��ا أت��ى ف��م��ا ح��م��ًرا ال��م��وت رداء ت��ردى

الحرب وصف يف

السيوف، تصافحت فلما الوعول، ميش الفحول مشت الحرب: وصف يف قيل ما أبلغ ومن
الشاعر: وقول أفواهها، املنايا فغرت

ت��زي��ر آس��اٌد ال��ن��ار وت��ح��ت ب��ن��ار م��ح��ف��وف األف��ق ك��أن

اآلخر: وقول

ح��ج��ر ع��ل��ى وق��وف ح��ج��ر ي��ك��ن ل��م وإن ب��ح��ره ال��م��ص��ط��ل��ي��ن ك��أن وي��وم
ب��ال��ص��ب��ر ال��ك��ري��ه��ة أي��ام ت��ف��رج وإن��م��ا ت��ج��ل��ى ح��ت��ى ل��ه ص��ب��رن��ا

حسان: وقول

أغ��م��اده��ا ال��ج��م��اج��م ج��ع��ل��ن��ا ب��أس��ي��اف��ن��ا غ��ض��ب��ن��ا م��ا إذا
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اليتيمة: شاعر التنوخي وقول

األب��ص��ار وزاغ��ت س��اح��ت��ي��ه ع��ن ي��زغ ول��م ال��ح��م��ام وق��ف م��وق��ف ف��ي
األع��م��ار ت��ق��ص��ف ب��ط��وال��ه��ن ق��نً��ا ع��ل��ى ال��دم��اء م��ن ت��س��ي��ل ف��ق��نً��ا
غ��ب��ار ال��غ��ب��ار ت��ح��ت ف��ك��أن��ه��ا ب��ال��ظ��ب��ى ت��ط��اي��ر أب��ط��ال ورءوس

الشاعر: وقول

دم��ا ق��ط��رت أو ال��ش��م��س ح��ج��اب ه��ت��ك��ن��ا م��ض��ري��ة غ��ض��ب��ة غ��ض��ب��ن��ا م��ا إذا

بشار: وقول

ك��واك��ب��ه ت��ه��ادى ل��ي��ل وأس��ي��اف��ن��ا رءوس��ن��ا ف��وق ال��ن��ق��ع م��ث��ار ك��أن

البحرتي: قول السيف به وصف ما أبدع ومن

ال��م��ق��ف��ل ال��ف��ض��اء ف��ي وي��ف��ت��ح ع��ف��ًوا م��ن��ال��ه ال��ب��ع��ي��د ال��روح ي��ت��ن��اول
ي��ص��ق��ل ل��م وإن وم��ص��ق��ول ب��ط��ل ف��ارس ي��د ت��م��ض��ه ل��م وإن م��اٍض
ب��م��ع��ق��ل ل��ي��س وال��درع ح��دة م��ن ب��ج��ن��ة ل��ي��س ف��ال��ت��رس ال��وغ��ى ي��غ��ش��ى
ي��ع��دل ل��م ق��ض��ى وإذا ي��ل��ت��ف��ت ل��م م��ض��ى ف��إذا ال��ردى ح��ك��م إل��ى م��ص��ٍغ

املعتز: ابن وقول

دم��اء ل��س��ف��ك إال ي��ن��ت��ض��ي ف��م��ا ك��وام��ن ال��م��ن��اي��ا ف��ي��ه ص��ارم ول��ي
س��م��اء دون رق غ��ي��م ب��ق��ي��ة ك��أن��ه ال��ف��رن��د م��ت��ن��ي��ه ف��وق ت��رى

تمام: ابن قول الريح يف قيل ما أبدع ومن

ي��د ع��ن��ه ال��ده��ر ل��ري��ب ت��رد ف��م��ا ش��رع��ت إذا األرم��اح أرواح��ه أن��ه��ي��ت
ت��ج��د ال��ذي ال��غ��ي��ظ ت��ج��د ال��ك��ل��ى وف��ي وال��ف��ة األوداج ف��ي وه��ي ك��أن��ه��ا

156



والحرب األدب بني

أود م��ت��ن��ه ف��ي م��ا ال��م��ق��ات��ل إل��ى ن��ظ��ر ب��ال ن��ظ��ار أزرق ك��ل م��ن
ك��ب��د وال ق��ل��ب ي��ع��ج��زه ف��ل��ي��س زم��ن م��ذ ال��ح��ب خ��دن ك��ان ك��أن��ه

مطلعها: التي تمام أبي قصيدة الحرب، يف قيل ما أروع ومن

وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف
وال��ري��ب ال��ش��ك ج��الء م��ت��ون��ه��ن ال��ص��ح��ائ��ف س��ود ال ال��ص��ف��ائ��ح ب��ي��ض

ومنها: مشهورة وهي

وال��خ��ش��ب ال��ص��خ��ر ذل��ي��ل ي��وًم��ا ل��ل��ن��ار ب��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ت��رك��ت ل��ق��د
ال��ل��ه��ب م��ن ص��ب��ح وس��ط��ه��ا ي��ش��ل��ه ض��ح��ى وه��و ال��ل��ي��ل ب��ه��ي��م ف��ي��ه��ا غ��ادرت
ت��غ��ب ل��م ال��ش��م��س ك��أن أو ل��ون��ه��ا ع��ن رغ��ب��ت ال��دج��ى ج��الب��ي��ب ك��أن ح��ت��ى
ش��ح��ب ض��ح��ى ف��ي دخ��ان م��ن وظ��ل��م��ة ع��اك��ف��ة وال��ظ��ل��م��اء ال��ن��ار م��ن ض��وء
ت��ج��ب ول��م ذا م��ن واج��ب��ة وال��ش��م��س أف��ل��ت وق��د ذا م��ن ط��ال��ع��ة ف��ال��ش��م��س
ج��ن��ب ط��اه��ر م��ن��ه��ا ه��ي��ج��اء ي��وم ع��ن ل��ه��ا ال��غ��م��ام ت��ص��ري��ح ال��ده��ر ت��ص��رح

والفرار الجبن يف

— ثابت بن حسان قول والذعر بالفرار والتعيري الجبن، صفة يف ورد ما أحسن ومن
عنه: ريضهللا

ه��ش��ام ب��ن ال��ح��ارث م��ن��ج��ى ف��ن��ج��وت ح��دث��ت��ن��ي ال��ذي ك��اذب��ة ك��ن��ت إن
ول��ج��ام ط��م��رة ب��رأس ون��ج��ا دون��ه��م ي��ق��ات��ل ل��م األح��ب��ة ت��رك

املتنبي: وقال

ال��ل��ئ��ي��م ال��ط��ب��ع خ��دي��ع��ة وت��ل��ك ح��زم ال��ج��ب��ن أن ال��ج��ب��ن��اء ي��رى

غريه: وقال

ي��ن��اس��ب��ه ال م��ن ال��ق��وم ش��ج��اع وي��ح��م��ي ن��ف��س��ه ع��رس ع��ن ال��ق��وم ج��ب��ان ي��ف��ر
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آخر: وقال

رج��ًال ظ��ن��ه ش��يء غ��ي��ر رأى إذا ه��ارب��ه��م إن ح��ت��ى األرض وض��اق��ت

نفسه: عن يتحدث جبان وقال

ال��ع��ط��ب ب��ه��ا م��ق��رون ال��ش��ج��اع��ة إن ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ه��ن��د ت��ش��ج��ع��ن��ي ق��ام��ت
أرب ل��ه م��ن ع��ن��دي ال��م��وت ي��ش��ت��ه��ي م��ا رؤي��ت��ه األب��ص��ار م��ن��ع وال��ذي ال
وث��ب��وا ن��ي��ران��ه��ا إل��ى دع��ت��ه��م إذا س��ع��ي��ه��م ال��ل��ه أض��ل ق��وم ل��ل��ح��رب

فقال: تقدم، الوقائع: بعض يف لجبان وقيل

ت��ح��ط��م��ا أن ف��خ��ارت��ي ع��ل��ى أخ��اف ب��ف��اع��ل ل��س��ت ق��ل��ت: ت��ق��دم، وق��ال��وا:
أع��ق��م��ا زال إذا رأس ول��ك��ن واح��ًدا أت��ل��ف��ت رأس��ان ل��ي ك��ان ف��ل��و

مثله: وقال

ال��ك��ف��ن ع��اري إل��ي��ه��ا أع��دو ف��ك��ي��ف ف��أب��غ��ض��ه��ا ق��وم إل��ى ال��م��ن��اي��ا ت��م��ش��ي

املوت ألبغض إني وهللا فقال: به، أمرك قد هللا فإن القتال؟ تعرف أال ألعرابي: وقيل
ركًضا؟ إليه أميض فكيف فرايش، عىل

منه أوىل عليه لإلقدام فكن بالليل شخًصا رأيت إذا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن لزيد: وقيل
خري. الهرب وإنما أكره، فيما معه فأقع قبيل الحديث سمع قد يكون أن أخاف فقال: عليك،
خفقت كلما الطري، كقلوب قلوبهم خلًقا هلل إن عنها: هللا ريض — عائشة وقالت

للجبناء! أف للجبناء فأف معها، خفقت الريح
قال: العدو؟ لقاء من عم يا تفر كيف له: فقال القتال من فارٍّا أعرابيٍّا غالم ولقي

يعرفونني؟ وال أعرفهم وما عدوٍّا يل يكونون كيف أخي، بن يا
هللا! رحمه ُقتل يقال: أن من خري هللا، لعنه فرَّ يقال: ألن فقال: الفرار آخر وعري

«لعاب يسميه سيف له وكان وأكذبهم، الناس أجبن من النمريي حية أبو وكان
فقال: حدثه حية ألبي جاًرا أن بعضهم روى فرق، الخشب وبني بينه ليس املنية»

«لعاب سيفه انتىض وقد عليه فأرشقت ا، لصٍّ فظنه كلب بيته إىل ليلة دخل
بئس علينا املجرتئ بنا املغرت أيها يقول: وهو الدار، وسط يف واقف وهو املنية»
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به سمعت الذي املنية لعاب صقيل، وسيف قليل خري لنفسك، اخرتت ما وهللا
بالعقوبة أدخل أن قبل عنك بالعفو أخرج نبوته، تخاف ال رضبته مشهورة
لفضاء الفضاء وهللا تمأل قيس؟ وما لها! تقم ال إليك قيًسا أدع إني عليك،
قد الكلب إذا كذلك هو فبينما وأطيبها! أكثرها ما هللا! سبحان ورجًال، خيًال

حربًا! وكفاني كلبًا، مسخك الذي هلل الحمد فقال: خرج،

الغزل يف

املتنبي: قال ما الغزل باب يف الشعراء إىل الحرب صور أوصف ما أجود ومن

وأرح��م! م��ن��ك أب��ر ث��م ألب��وك ال��وغ��ى ف��ي ال��ف��وارس م��ع��ت��ن��ق ب��ن��ت ي��ا

األندليس: هانئ ابن وقال

ف��ي��ك؟ م��راش��ف أم خ��م��ر وك��ئ��وس أب��ي��ك س��ي��وف أم ل��ح��ظ��ك ل��ف��ت��ات
أه��ل��وك! وال راح��م��ة أن��ت ال م��ح��اج��ر وف��ت��ك م��ره��ف��ة أج��الد
ن��ادي��ك؟ ف��ي ال��ح��ك��م ي��ك��ون أك��ذا ن��ج��اده ال��ط��وي��ل ال��ب��رد ذي ب��ن��ت ي��ا

الشاعر: وقال

رم��ي��م ال��ك��ن��اس آرام ع��ش��ي��ة وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ل��ه وس��ت��ر رم��ت��ن��ي
ي��ه��ي��م ي��زال أال ل��ك��م ض��م��ن��ت ب��ي��ت��ه��ا: ل��ج��ارات ق��ال��ت ال��ت��ي رم��ي��م
ق��دي��م ب��ال��ن��ض��ال ع��ه��د ول��ك��ن رم��ي��ت��ه��ا رم��ت��ن��ي ل��و ي��وم رب أال

عنرتة: وقال

دم��ي م��ن ت��ق��ط��ر ال��ه��ن��د وب��ي��ض م��ن��ي ن��واه��ل وال��رم��اح ذك��رت��ك ول��ق��د
ال��م��ت��ب��س��م ث��غ��رك ك��ب��ارق ل��م��ع��ت ألن��ه��ا ال��س��ي��وف؛ ت��ق��ب��ي��ل ف��وددت

أسبابها، وسائر وآالتها الحرب يف قيل ما إىل أضيفت إذا ا جدٍّ ا جدٍّ يسرية نماذج هذه
اآلداب. عىل الحروب أجدت ما مبلغ عن اإلبانة يف الكفاية حق كافية أرى فيما أنها عىل
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املوتورة، والقيس املسوقة، والخيل املعلمة الفوارس يف السابقون قال فلقد وبعد،
املقاليع خزف يف قالوا كما الهندوانية، والسيوف الحظية، والقنا املنصولة، والسهام
ومع لهم، وقتًا حربهم آلة من وأدركوا زمانهم، يف شهدوا ما كل وذلك املجانيق، ورمي
وآتوا الفصيح، من البديع وانتظموا وصوروا، خيلوا فيما وأبدعوا وأكثروا أطالوا فقد هذا

املدى. غاية إىل آفاقها وأبعدوا العربية ثروة فضاعفوا الصيغ، من بالعاجب
أجد ما للحرب العلم أجد وقد هذا، مثل اليوم وشعرائنا كتابنا من ننظر أن لنا فهل
الغرباء، متن عىل ومدمدمات السماء، جو يف مزمزمات بني ما عد، يحصيه يكاد ال مما
الشهب بأمثال اللهب من وقاذفات الدأماء، وجه عىل وسابحات املاء جوف يف وغائصات
املعلم أعد ما إلخ. … والحارقة الناسفة بالقنابل وراميات الخانقة، بالغاز وناضحات

القيامة. أهوال العالم تشهد أهوال من والكراته املجرم
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رويًدا منه تسلل أن تلبث وما األفق، جانب من بجفنيها العالم تطالع الشمس هذه
عىل ترسل ما تضاعف ذلك خالل يف تزال وما متنه، عىل إطارها يستوي حتى رويًدا،
إىل الرشق من وتبسطها فيها تمطل تزال ما وكذلك العسجدية، خيوطها من األرض وجه
رأيتها خطوة بالزمن خطت وكلما الفلك، قبة إىل مدرجها يف تحبو تظل وهكذا الغرب،
أعىل عىل وتسوي الندوة تبلغ أن إىل وهجها ويحمي ضوءها، ويسطع وترتعرع تشتد

األوج.
وكذلك كونه، يف تعاىل هللا سنة فهذه الهبوط، إال الصعود بعد ليس بأنه خبري وأنت
اللحظة، هذه الفلكيون يدعو أن بعجيب فليس العظيم، الكائن هذا عىل سنته تجري
الكمال! غاية هو الزوال بدء كان إذا بالزوال، األوج أعىل يف الشمس استواء لحظة أعني
تتداخلها كما رويًدا، رويًدا كذلك منحدرها يف الغرب إىل تميش الشمس وهذه
جرمها، من السن وبردت لونها اصفر كان إذا حتى رويًدا، رويًدا فالهرم الشيخوخة
غري لحدها يف تغيب وهكذا مستأنية، مستمهلة األفق مغرب من قربها يف تتدىل جعلت
وقد الظالم، حلك يف تتبخر ما رسعان املذاب، الذهب من صبابة إال الرتاث من تاركة

الشهر. ليايل بعض به العلم يرفد القمر، صفحة عىل الغض تراثها ترتك
وكهولة وقوة، وفراهة فتباب ففتوة، فرتعرع ميالد يوم: كل الشمس سرية تلك

يموت! ال الذي الحي وسبحان الرجم، تحت النهاية يف فتدس فهرم، فشيخوخة
لحظة السعي عن تني ال جاهدة؛ جادة عاملة حياتها مراحل جميع يف أنها عىل
وتفتح الثمر، وتنضج الشجر وتبسق الزرع وتزكي األرض تستنبت ذي هي فها واحدة،
سائًغا عذبًا البخار تجتذب تفتأ ما — عنفوانها يف — ذي هي ها ثم الزهر، أكمامه من



البرشي قطوف

األنهار وهذه يبابًا، وأعشب قفًرا فأخضل سح سحابًا انعقد إذا حتى البحار،1 أجاج من
ال وكذلك للحياة، متهيئ لكل الحياة أسباب تبعث األرض أقطار يف سموتها الجارية
األخباث من بجسدها يعلق مما األرض، تطهري يف النهار عامة تعمل تربح ما أنها ننىس
إنها أال الشمس؟ عن يغني أن يمكن العالم هذا حياة من لعمري عنرص فأي واألوضار،
الحياة! الشمس وإنما الشمس الحياة إنما يقول: أن للعالم فحق جميًعا، الحياة ملصدر
غاية إىل الدهر ألول تعملني وأكرمك! أطيبك وما وأجملك، أحسنك ما الشمس! أيتها
كربياء، وال زهو وال استعالء، وال صلف وال برم، وال ضجر وال سأم وال ونْي غري يف الدهر
األنام! جميع حجبك بطول ألهلك شاء قد ولو األقوام، بعض بَحرِّك ألهلك هللا شاء ولو

صدًرا يمسون والذين الدنيا هذه يف املجد من حظ يمسهم الذين أخلق فما وبعد،
يف كل فيعملوا املثل، أعىل الشمس هذه سرية من لسريهم يبتغوا أن فيها السلطان من
أن ينبغي إنما والسلطان املوهبة أن اإليمان كل مؤمنني ودأب جد يف العام للنفع محيطه

األشياء. من ليشء وال الناس من ألحد ال للمجموع خالًصا ملًكا يكونا
سلطانًا، ويولون مجًدا ينالون الذين هؤالء من كثرة أن ا حقٍّ يفجع مما أن عىل
ينسون ما رسعان شعوب، يف أم شعب يف أم جماعة يف هذا لهم ثم من أقام أكان سواء
هي ونفوسهم املبدأ، هي فنفوسهم يشء كل نفوسهم من ملكت قد األثرة ألن يشء؛ كل
نفًعا الجمات لهذه يؤثرون ألنهم فال الجماعات، منافع يف الفكر أجالوا إذا حتى الغاية
آخر، ليشء ال ألنفسهم مراًما السعي هذا من يطلبون إنما ألنهم بل خريًا؛ لها يبتغون أو
ما أو املجموع خري من يقع ما أما املجد، إحراز هو الصور أعف يف املرام هذا يكون وقد

طريق! من أكثر فليس يقع، أن يحتمل

تراه إذ البخار»؛ أمواه من «العذب اشتقاق القضية: بهذه يؤمن ال — عليه هللا رحمة — املعري كان 1

شعره: بعض يف يقول

ي��ج��ت��دي — ال��ن��اس ي��زع��م ف��ي��م��ا — ال��ب��ح��ر م��ن وإن��م��ا ال��غ��م��ام ف��ض��ل ي��ج��ت��دي وق��د

أجزاء يجتذب يسدده من سواي وقول أعتقده، ال مذهب يف كاألهواء أو رسائله: بعض يف يقول كما
األمطار! عذاب تحته من فيسقي البحار،
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حتى سلطانه، ويستشعر مجده يحس هؤالء أحد يكاد ما فإنه األمر، كان وكيفما
ما إال ليس األمر يف الرأي بأن اعتقاًدا يمأل ما املخيلة الصلف من ويتداخله أنفه، يورم

وفساًدا. ا رشٍّ كله يكون لقد بل فيه، خري وال له صالح ال سواه ما وأن هو، يرى
إال ينظروا أن ينبغي ال الناس أن فريى املرء، عىل الخلة هذه طغيان يشتد ولقد
بغري فكرهم يجري أن الضار العبث من أن لريى إنه بل بأذنه إال يسمعوا وال بعينيه،
إىل امرؤ خالفه فإذا رأيه إليه ينتهي ما غري عىل آراؤهم تنتهي وأن فكره، به يجري ما
سوء له يعجل أن يجب مكابر معاند وإما ممخرق ملتاث إما اثنني: بني كان هذا غري

العذاب!
ما ويفعلون يرون ما يرون إنما الطغيان، هذا يغمرهم من أكثر أن الحق ويف

اعتقاد! ورسوخ إيمان ثبات عن يفعلون
السموات رب لدن من مبعوثون بأنهم اإليمان عىل األثرة شدة تطبعهم بمن ظنك وما
هللا عهد وحدهم فإليهم جميًعا؟ األرض رقاع يف أو األرض من رقعة يف فسد ما إلصالح
إمضائه يف والرايض عالجه، يف التقصري تبعة تقع وحدهم وعليهم املهم، بهذا باالضطالع

وإكمامه!
املشورة، وصالح الرأي بصادق ليعاونوهم واألنصار األعوان يطلبون ال وهؤالء

أبًدا! يخطئ ال الذي الوحي به قىض ما وإمضاء املظهر بقوة ليعاونوهم ولكن
العامر، تخرب والطغيان العتو عصور من الرأي هذا عىل يختلف ما تعاظمك فإذا
سبب لغري النفوس وتزهق حساب، بغري الدماء فيها وتراق اآلهل، وتقفر القائم وتدمر
الفاجرة الخلة تلك علته أن فاعلم املتتابعة، الدهر عصور يف هذا تعاظمك إذا األسباب؛ من

اإلنسان! يف
العالم وآذنت أيًضا، التاريخ عقد يف سلكته حوًال الشمس دورة أتمت لقد وأمىس،

جديد. حول بفجر
الهجرة، أعوام من — تعلم كما — لهما املقبل، العام وهذا املدبر العام ذاك وإن
األنام. بسلطانه فعد اإلسالم، بها ساد وقد املدينة، إىل مكة من ملسو هيلع هللا ىلصوصاحبه محمد هجرة
وفساد، ظلم من األرض غيش قد كان عما أحدثك أن إىل بحاجة فلست وبعد،
الصالحية بعدم األمم عىل يقيض كاد حتى األخالق، يف وتضعضع النفوس يف وتصدع
بهاربه إليه أوحى كما الناس إىل رساته فبلغ ا، حقٍّ هللا عند من محمد بعث أن إىل للبقاء،

واإلسعاد. واإلصالح الفتح ذلك من التاريخ شهد ما فكان ا، حقٍّ
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بآياتهما تنزل أن فبحسبهما واإلسعاد، اإلصالح ذلك وصف يف أطيل أن أحب وال
العظيم. العيل هللا عند من كريم وحي

بوحي منهم أحد يؤيد ولم ملسو هيلع هللا ىلص، محمًدا خلفوا من سرية عند قصرية وقفة أقف وإنما
الناس. سائر مثل أناس هم إنما األنبياء، بها حبي التي بالعصمة ُحبي وال سماوي،

سرية ساروا إنما فبأنهم الناس، سائر عىل ارتفعوا قد الرسول خلفاء كان وإذا
لعالم تعمل هي أنها عىل مساء، كل عنهم وتغرب صباح كل تطالعهم التي الشمس هذه

واألرواح. النفوس لعالم فيعملون هم أما واألجرام، األحياء
فخًرا ورائه من يريدون وال نفًعا، سعيهم من يبتغون ال جاهدين جادين يعملون
يجرد أن ينبغي مما شيئًا لذويهم أو ألنفسهم يقتطعوا أن من أمانة أشد ألنهم ذكًرا؛ وال

العام. للنفع كله
حتى مرسعني، مصغني مشاورين بل مستأثرين، وال بالرأي مستبدين ال يعملون
من جاء ولو إمضائه إىل أرسعوا املجموع، منفعة فيه يرون الذي الرأي لهم اتسق إذا

الجميع. أصغر
صادقني يعملون محتوم، مربم وقضاء مرشوع عندهم فرشع الجماعة رأي أما
بل والجاه، املنصب من بمنفعة استئثار وال مخيلة، وال كرب ال العام وللنفع هلل مخلصني
إال أحد عىل أحًدا يؤثروا أن وهيهات للضعفاء، والرقة والتواضع، اإليثار إال عندهم ليس

للمجموع. الخري من قدم وما هللا بطاعة
قديم من الفالسفة أجل بها يحلم التي الديموقراطية صور أعىل لتلك ولعمري،

الزمان.
لم فألنهم الدهر، عىل الخالد املجد املجد، أعظم لهم انعقد قد الخلفاء هؤالء كان إذا

دقيًقا! وال جليًال نفوسهم من جزءًا هو يشغل ولم إليه، يسعوا ولم يريدوه
حتى االستئثار عن بهم وتجاىف العام، النفع لطلب أصفاهم مما أن أشك فال وبعد،
باعثة العظيمة، الشمس وهذه بنسيانه لهم وكيف باملوت، الذكر طول الخاصهو بالنفع
نهاية يشء ولكل الحياة، أقوى بعد منهم بمرأى يوم كل تموت العالم يف والحركة الحياة

قرار! سائلة ولكل
فإن واإلحياء، والتجديد النفع يف سعيها فتوايل يوم كل تعود الشمس كانت وإذا
أن عىس ما وتعمري أفسد قد يكون أن عىس ما إلصالح ولو موته، بعد يعود لن زعيًما

يدان. باألمر املوت بعد له فما خرب، قد يكون
لعربة. فيه وإن الهجرة، حديث يلهمه ما بعض هذا
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يومئذ، العرص سينضحهم ممن شابٍّا مثًال سنني عرش بعد — سألت لو — شعري ليت
الحياة من صورة عليك يجلو أن دون، فما الثالثني يف هم ممن شابٍّا اليوم سألت لو بل

يقول؟ تراه فكيف فقط، سنة ثالثني قبل املدن حياة وأعني املرصية،
قط! شيئًا منها يعرف يكاد ال ألنه قط؛ شيئًا يقول أال أخىش

أحسبها ال برسعة القصرية املدة هذه يف حياتنا أساليب من الكثرية الكثرة حالت لقد
املفكرين سائر من هذين غري وال اجتماعي، عالم وال مؤرخ حساب يف يدخل مما كانت
ويقلبها ثالثني، أو خلت سنة أربعني قبل ما إىل بالذاكرة يلتفت أن منا املرء وبحسب
بهذا شبه يرتبطهم يكاد ال وناس القوم، غري قوم بصفة إليه لرتجع حياتنا نواحي يف

الناس!
ولبسنا، وطعامنا، سكنانا، وأسلوب وآدابنا، أخالقنا، يف ا جدٍّ رسيًعا تغرينا لقد
من ثابتًا يبَق فلم أسبابنا، وسائر ومآتمنا، وأعراسنا، وزواجنا، وغنائنا، ولهونا، وسمرنا؛

والتحوير. التطور طريق يف كذلك أنه شك وال القليل، من األقل إال فينا ذلك
قدر إذا أخرى صورة موضعها يف لتحل أمة؛ صورة الوجود من تختفي وكذلك

قريب. قرار لحياتنا
برزًخا اآلن نسلك أننا يف شك فال الشاعر، يقول كما قرار» سائلة «لكل كان وإذا
التصور يتسع يكاد ال عيشني االفرتاق، أبلغ مفرتقني االختالف أشد مختلفني عيشني بني

القصري! الزمن هذا مثل يف وخاصة واحدة، ألمة ألنهما
يف الشديد التطور تناوله ما كل الستقصاء — بالرضورة — املقام هذا يتسع وليس

للجميع. مثًال يكون أن يصلح واحًدا نموذًجا اآلن نعرض أن ويكفينا بالدنا،
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إال الطريق يف يتدلني ال القريب، العهد هذا يف والوسطى العليا الطبقتني نساء كان
غطاء، الجوارح ولسائر غطاء وللوجه غطاء فللرأس حجاب، أمنع محجوبات مقنعات
مصاريع عىل قبضهن يف البنان وأطراف الرباقع، خلل من العيون إال منهن يظهر ال بحيث

املالء.
الحال، املتوسطة الفتاة أو فالسيدة البيئات، باختالف تختلف األغطية هذه وكانت
فهي األمر كان وكيفما «الكريشة»، الحرير من تكون وقد نوًعا، الغالية املالءة يف تتلفف
عىل لتضيق إنها بل الدنيا، الطبقة نساء ترسلها كما ترسلها ال خاص زي عىل تلبسها

الكعبني. حتى دونه ما عىل وتضفي الخرص، مدار
ويحىل الصدر، غاية إىل الجبني أسفل من يرسل األسود، فالربقع الوجه قناع وأما
وتدعى أحيانًا، بالذهب املموهة الفضة من أو غالبًا، الذهب من بحلية أعاله وسط من
البلد». «بنات بعض يضعها يزال فال وصفها، إىل حاجة وال الربقع «عروسة» الحلية هذه
فيسرتنها الوجوه وأما «الحرب»، الحرير العادة يف فيتخذن «العثمانيل» الطبقة وأما
«اليشمق»، القناع بدل وضعن وربما الحيل، من سواها وال له «عروسة» ال أبيض بقناع
نساء اتخذ وربما غريهن، فيه يرشكهن ال ا، جدٍّ األرستقراطية بالطبقة ا خاصٍّ كان وهذا
والزيارات األعراس كحضور املناسبات بعض دعت إذا «الحرب» الحرير الوسطى الطبقة

الخطر. ذات
ذلك يكون ما وأكثر ا، جدٍّ نادًرا إال مؤداها يؤدي وما باملساحيق التجمل يكن ولم
تلزمه التي السيدة وكانت معيبًا، عليه واملداومة فيه اإلفراط وكان ونحوها، األعراس يف

لألسمار! موضًعا يتخذنها ما وكثريًا وإنكارهن، السيدات حديث موضع
يكن لم — الوجوه تلوين أعني — التبهج من الرضب هذا فإن الحال، كانت وكيفما
بعل، ذات ليست سيدة من منكًرا كان أنه زعمت إذا أغلو لست بل لفتاة، قط به ليؤذن
األرشاف بيوت وإقفال األقاويل، وذهاب األلسن بإرسال حقيقة لهي هذا تفعل فتاة وإن

بغشيانها! وتحرجها دونها املجالس وانقباض وجهها، يف
من وفتياتهما الطبقتني هاتني نساء تجرد لقد — الرسيعة الرسعة وبهذه — واآلن
حرسن وربما الثياب وقرصن البتة، قناع فال األقنعة ونضون جملة، الخارجية أرديتهن
باديات هؤالء ترى ولست جميًعا، وأسفلها الكتف أعىل النظر يبلغ لقد حتى األذرع، عن
الشفاة وصبغ البيضاء باملساحيق ودهانها العوارض صقل وأما كذلك، إال الطرق يف
رضورات من وأمىس هذا أصبح فلقد الصفرة، إىل الضارب األحمر أو القاني باألحمر
عنه! تخلت هي إذا وتعري برتكه، املرأة تعاب مما ويميس يصبح كاد بل الطريق، يف السعي
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وقد عرشة، الثالثة أو عرشة الثانية تتجاوز ملا وهي الطريق، يف البنت تصادفك ولقد
حتى وفشا وشاع ذلك كثر ولقد دبًغا! دبغتها أقول: وال صبًغا، باألحمر شفتيها صبغت
يشهدوا لم الذين الناجمني عند وخاصة العجب، من شيئًا الناس من يلفت ال أضحى

األعوام. من عرشات بضع منذ واألخوات األمهات
تثبت أو طريقه يف تثبت أن تستطع لم سيدة أن حد إىل جارًفا التيار كان ولقد
يملك أن يستطع لم التقاليد، عىل الحرص شديد محافًظا يكن مهما رجًال وأن ابنتها،
هو مقنعة، ملففة الطريق يف اليوم املرأة بروز إن بل فتاته، أو امرأته التيار جرف عن

العجب! يستدعي وقد النظر يسرتعي الذي
السبعني؛ يف طعنت أو الستني عىل ذرفت وقد السيدة طريقك يف تجد لقد إنك بل
اليوم تراهن لقد قصري، غري دهًرا األلفاف شتى يف وتوارين الحجاب، يف نشأن ممن أي
والنحور، األذرع بارزات الرءوس، شعر من املقص أبقى ما مبديات الوجوه سافرات
الصبغ بألوان والتجمل التبهج يف بالغن وقد السوق، أعىل يتجاوز ما إىل الثياب مقرصات

والدهان!
أبغي أنني أو اإلنكار، جهة عىل الكالم هذا أسوق أنني يفهم أال القارئ من وأرجو
كان ما أذكر أقل، وال أكثر ال واصف مؤرخ الحديث هذا يف أنا إنما نصًحا، أطلب أو وعًظا
وصفوة األعوام، هذه بعد إليه رصنا وما فقط، عاًما ثالثني من عيشنا أسباب بعض يف
شديًدا، تطوًرا تطورنا قد األمم تحول مراحل يف ا جدٍّ القصرية املدة هذه يف أننا القول:

إقرار! إىل بعد الحال بنا تستقر لم فإنه هذا ومع كبريًا، تغريًا وتغرينا
مشيخة من جماعة يشمر أن ذكرنا، ما والحال الحتم الواجب من أصبح فلقد وبعد،
الجليل وعرفوا فيه، وعاشوا شهدوه وقد مدته، يف القريب التاريخ هذا تسجيل يف الكاتبني
الناس عىل وعز رسومه ومحت معامله عفت وإال إبانه، يف الحياة مظاهر من والدقيق
إليه يجدون ال ألنهم واضًحا؛ كامًال ويتصوروه يلتمسوه أن عاًما خمسني أو أربعني بعد

السبيل.
وقد وصورته، شخصه يف جدٍّا بعيًدا أضحى ألنه مدته»؛ يف «القريب قلت: ولقد

مالك: أخيه يف نويرة بن متمم قول املعنى هذا أحرضني

م��ًع��ا ل��ي��ل��ة ن��ب��ت ل��م اج��ت��م��اع ل��ط��ول وم��ال��ًك��ا ك��أن��ي ت��ف��ارق��ن��ا ف��ل��م��ا

الذي التاريخ من الصدر بهذا العهد قرب نتهاون أن أخشاه ما أخىش إن اللهم
الحياة مظاهر ووصف وتسجيله تدوينه عن التهاون هذا فيرصفنا أطرافه، شهدنا
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التماسه يف يصيبون فال أحفادنا، أقول: وال أنفسهم، أبناؤنا إلينا يلتفت ثم فيه، املرصية
كثريًا! عنتًا إال وتمثله

إىل متقهقًرا التاريخ يف أمعن وال بقليل، تقدمه وما الكبري عيل محمد عرص هذا
الفرنسية، الحملة بعثة لوال أقول: قبلهم، فمن فالفاطميني فاأليوبيني، املماليك، عهود
كانت ماذا عرفنا ما بل األجداد، عادات من كثريًا عرفنا ما اإلنجليزي لني املسرت ولوال

الجدات! تلبس
إذا وخاصة التاريخ، حقائق عىل يجني ما كثريًا به العهد لقرب التاريخ إعمال إن
كل عىل تأتي وكادت بنا، جازت التي والطفرات الرجات كهذه وطفرات رجات أعقبته

أسبابنا. وسائر وعاداتنا وتقاليدنا وآدابنا أخالقنا من يشء
الصور، يسجل «الفوتغراف» فيه كان أن القريب التاريخ بهذا هللا رحمة من وإن
أهم فسجلت الصحافة فيه شاعت وأن األصوات، يسجل «الفوتغراف» فيه قام وأن
الوسائل، تلك أخطأته ما يصف البياني التسجيل عن يغني ال كله هذا أن عىل األحداث،

األشياء. بواطن من تسلكه ال ما إىل ويتدسس
ال بتاريخنا وبرٍّا ألبنائنا تفقيًها هذا؛ يف الكاتبني مشيخة بعض يشمر أن أرجو

االجتماعيني. املصلحني لسعي وتيسريًا الصورة، هذه عىل ينقطع
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يف أصبتها قبلة أحىل أكانت أدري ال …» خطبه: عن حديثه بعض يف صاحبي يل قال
لذائذ من به ظفرت ما ألذ أكانت جميًعا؟ الحياة هذه يف ذقت ما أمر كانت أم حياتي،
والربح؟ اآلالم من لقيته ما كل من بي برح ما وآلم أوجعني ما أوجع كانت أم الدنيا،

ورضاًما؟ لهبًا كانت أم وسالًما كبدي عىل برًدا أكانت
الولد وقبلت األم قبلت يصيب، أن للمرء يتهيأ التي القبل أنواع جميع من أصبت لقد
بعيد، مخوف سفر من آب الصديق وقبلت الزوجة، وغري الزوجة وقبلت حاالته، جميع يف
ملذاق أجد لم أنني عىل الحياة، كفة عىل املوت كفة فيه رجحت علة من أبل وقد وقبلته
من وأعنف وأشد كله أولئك غري هي شبيًها، أولئك كل بني لطعمها وال نظريًا القبلة هذه

جميًعا! أولئك
مجامع كل واستهلكت الحس، معاهد كل مني استغرقت طويلة قبلة كانت لقد
شيئًا! أحسست وال بيشء شعرت ما بالنار، لذعوني أو باإلبر وخزوني ولو حتى الشعور؛
وحشاشة كبدي عصارة من بقي قد كان ما القبلة هذه يف أبدلت ذلك بعد أدري ال ثم

كبدي؟ وعصارة قلبي، حشاشة من اعترص عما عوضني ما بها ترشفت أم قلبي،
هي نفيس أن أم قطارها، جميع من وملكتها نفيس يف شاعت التي أهي أدري ال ثم

القبل؟ من قبلة الوجد، بشدة استمالت، التي
الحياة؟ منها أستمد كنت أم حياءً بها أغدو أكنت أدري ال ثم

شيئًا صارتا فلقد وقبلة، نفس هناك تكن فلم هكذا، أم هكذا األمر أكان وسواء
نفًسا! تدعوه أن ولك قبلة تسميه أن لك واحًدا،

العالم!» هذا جميع يف إنسان به التذ ما أحىل كانت ولو هائلة، قبلة من لها يا
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من الحديث هذا بدأت قد كنت وإذا األليم، املوجع حديثه من صاحبي انتهى هنا إىل
فكثرتهم العرص، هذا قصاص صنيع أعداني فلقد القارئ، سيدي يا فاعذرني منتهاه،
التشوق غريزة قرائهم يف ليبعثوا مآخريها؛ من أو وسطها من القصة يبدءون إنما

نهجهم. ونهجت أخذهم الحديث هذا رواية يف فأخذت واالسترشاف،
ووضاءة الحس، رهافة فيه أعرف عندي املنزلة كريم صديًقا يل فإن القصة، أول أما
عليهم، العطف عظيم بأوالده، الكلف شديد وهو العطف، وشدة القلب وطيبة النفس
له اتسع ما بكل ويرفه يدللهم يفتأ ال وهو أحد، ذلك يف منتهاه ينتهي يكاد ال حتى
املجلس يف حتى ذكرهم يستخفه ما وكثريًا عنهم، الوسائل بشتى ويسيل عليهم، الجهد
ما صغارهم لغو ومن كبارهم أحاديث من فريوي يتحشم، ال ومن يتحشم ملن الجامع

وسخًفا. حمًقا به ظنوا أم وعطًفا، ولًها به الناس أظن يبايل
الصحيح، عىل أو بنفسهم، فراًرا هاجروا فيمن الريف إىل صاحبي هذا هاجر ولقد
مقفلة بعد ولقيته الطويلة، األشهر قضاء بعد القاهرة إىل بهم انكفأ ثم بولدهم، فراًرا
فقص به وما حاله عن فسألته علة لحقته قد أنه يف أشك فلم الوجه، مغرب هزيل هو فإذا

أولها. وهاك آخرها سمعت التي القصة عيل
أتم يف ولدي وتركت العمل بعض ألَِيل القاهرة «هبطت له: هللا كان — صاحبي قال
ليلتني مهبطي يف وقضيت قبل، من يعرفوه لم الذي الريف بعيش فرحني وعافية، خري
طول وكنت واأللطاف، التحف من عليه هللا أقدرني ما إليهم حملت وقد عدت ثم اثنتني
الرسور من أدخل أن عىس وما ومرجهم، هرجهم يف ورؤيتهم لقاءهم، أتمثل الطريق

لذة. لها تعد تكاد ال لذة لذلك فأجد عليهم،
عهد ال ووجوًما آلفه لم جموًدا رأيت حتى البيت؛ عتبة أتخطى أن كدت ما أنني عىل
رصاخ يتخلله مؤمًلا أنينًا سمعت حتى الدرج بعض عرجت وما السلم إىل فهرولت به، يل
صغرى فإذا الصوت مبعث إىل انتهيت ثم وثالث، مثنى الدرج أطوي فجعلت مزعج،
وبني عنيًفا، نشيًجا ينشج باٍك بني حولها من وإذا ترصخ، التي وهي تنئ التي هي ابنتيَّ
شديد واجم وبني الدموع، قطرات من برغمه الجفون به تنتضح ما إال للبكاء حاقن

والهلع! الذعر شدة من العينني متحري وبني الوجوم،
شعرت لقد منهم: الكالم عىل قوي من فأجابني الخرب، عن ولهفة جزع يف فسألت
من ذلك أن الرأي بادئ فظن األيمن، الجنب يف شديدة بآالم أمس أصيل يف فجأة الفتاة
واشتدت الليل تقدم إذا حتى املعروفة، املنزلية بالعالجات عولجت ذلك وعىل برد، أثر
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تخفيف ويحاول يعالجها فظل مشهور طبيب وهو بفالن، الحارضة من جئنا اآلالم عليها
اآلالم! خفت وال الربح تخب ولم الصبح، عمود انجىل حتى آالمها،

يجلسوها أن تسأل فهي األوضاع، من وضع إىل تسكن أن تطيق ال املسكينة ورأيت
ترصخ ما ورسعان األيمن الجنب عىل إرقادها وتسأل ترصخ، حتى تجلس تكاد فما
شعبة، بعد شعبة تذوب كبدي أحسست أنَّت كلما وهي وهكذا! األيرس عىل إرقادها سائلة
كأنه صدري، يف يتوثب قلبي أحسست رصخت فإذا قطرة، بعد قطرة سالؤها وينفطر

الصبية. تتقاذفها كره
أن عىل قادرون أنهم تظن كأنها واحد؛ بعد واحًدا حولها بمن تستغيث تفتأ وهي
أرضع بي فإذا بي لتستنجد وإنها األليم! العذاب هذا عنها ويدفعوا تجد، مما يرحموها
الشيطان، نزغ من تعاىل به فأستعيذ أرسع ثم إيلَّ بها ما يحول أن وأسأله هللا، إىل
آخر، عبًدا به قذف إذا إال عبيده من عبد عن األذى يدفع أال من وأرحم وأبر أكرم فاهلل

العظيم! هللا وأستغفر
األعور،1 املصري يف التهاب إنه قائل: فمن إليه، اختلفوا الذين األطباء جمهرة وتفرتق
شيئًا! يرجح وال برأي يقطع ال مرتدد حائر ومن الكلية، يف مغص أنه إىل ذاهب ومن

من لظهر املصري، يف التهاب ثمة كان لو إنه قيل: ملا طوًعا الثاني الرأي إىل وأطمنئ
البتة. يظهر لم ذلك من ويشء وكيت، كيت أعراضه

وآالًما. برًحا إال تزداد ال وهي أياًما هذا عىل وتعالج
عزيف وللريح بردها، اشتد قد فاحمة سوداء الشهر آخر ليايل من ليلة ذات ويف
إلدخالها الحارضة؛ إىل الحال يف نقلها من بد ال بأن الطبيب أرسني ويروع، يزعج
يف شك أي الحادة؛ األعراض من جد ما عنده يبَق لم إذ خطري؛ حق فاألمر املستشفى
الحال، هذه عىل وهي الساعة هذه مثل يف نقلها يف أليس له: وأقول األول، الرأي صحة
أنها شك ال فأجاب: مجازفة؟ كيلومرتًا عرش اثني من أكثر وقطعها الجو هذا مثل ويف

خطًرا! أشد هنا مبيتها ولكن خطرية، مجازفة
بعد. ومن قبل من األمر وهلل أطيع، أن غري رب يا أصنع أن عىس وماذا

أن إال يبَق ولم متاعهم وجهزوا عدتهم األهل من والذاهبات بها الذاهبون وأعد
السيارة. إىل املذعورة املعذبة الفتاة تحمل

بالفتح. مصارين الجمع وجمع امليم، بضم املرصان واحد املصري: 1
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ما منها العواطف، أعنف من فنون نفيس يف تغايرت بالرحيل، املؤذن أذن وحني
ويدق ا، شقٍّ األىس من الصدر يشق ما ومنها وإشفاًقا، جوى ويرتقرق ورحمة رقة ينطف
الفكر وتمزق األلباب، تطري وأشباح بصور يل يتنظر ما ومنها دًقا، الجزع من املنن

الصواب! ذوي أرسخ الصواب وتفقد
وقبلتها صدري، الرسير عىل ثنيت حتى عزمي، التحطم عىل وشددت شميل جمعت

ا.ه.» للهول. التوديع قبلة
قدمت وقد وصفها عن عجز التي أو وصفها، التي القبلة تلك صاحبي يعني وإنما

الحديث. صدر يف الوصف هذا
الكبود يف لهم الرقة ووكد القدر، هذا إىل األبناء حب الصدور يف أذكى من يا فاللهم

الرحيم. الرحمن أنت فإنك الوالدين بفضلك ارحم الرتكيب، هذا كل
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حديثه: بعض يف وهو صاحبي يل قال
رحمه — وكان كله اإلقليم زعيم كان لقد بل فحسب، عشريته سيد يكن ولم …
يتحاورون مجلسه يف القوم يظل الحكم، صادق النظر، بعيد الفطنة، شديد أملعيٍّا — هللا
وحكم يرس، يف النزاع موضع جىل شأنهم من فرغوا إذا حتى ويتنازعون، ويتناقشون

حكم. أعدل فيه
فال بالحلم نفسه يأخذ أن عىل قادًرا كان أنه إال العصبية شديد عصبيٍّا كان أنه عىل
ذهنه ولعل الحكماء، أحكم يغيظ مما يتضاحك أو يضحك كان لقد بل يشء، يستفزه
ويرتدد بينها يضطرب فجعل لسانه عىل تزاحمت الحديث أراد فإذا باملعاني، يزخر كان

يبني! يكاد ما حتى
تخلو ال الدار وهذه ا، جدٍّ واسعة حديقة يف تقع وهي األبنية متعددة واسعة وداره
تدعو حاجة صاحب ومن رفد، طالب فمن نهار، أو ليل يف الناس عرشات من مطلًقا
يأكل وجميعهم إليه، يختصمان منصب عىل أو مال عىل متنازعني ومن املسعى، قوة إىل
قلت كما فالدار ذلك، فله املنام منهم طلب ومن الطعام، وقت جاء إذا الطعام أحسن
األمثال مرضب ظلت طوق بن مالك كرحبة الجملة عىل وهي كثرية، فيها والفرش واسعة
ممدوحيه: يف الوليد بن مسلم قول حرضني إال الدار هذه طالعت وما الزمان، قديم من

ال��س��ب��ل م��ل��ت��ق��ى إل��ي��ه ي��ف��ض��ي ك��ال��ب��ي��ت ح��ج��رت��ه ن��ح��و إال ال��ن��اس ي��رح��ل ال

ألن محكمة؛ أية تصدره نهائي حكم أي من أمىض فهو الخصوم بني حكمه وأما
وال فيه تعويق فال هو حكمه أما الحيل، بشتى التنفيذ يعوقون قد ذلك يف الخصوم
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يصارح أن عن فضًال عداوة، الرجل لهذا يرس أن عىل يجرؤ ال اإلقليم يف أحًدا ألن احتيال؛
فيه. العظيم الرجل هذا رأي يسوء أن لنفسه يرىض ال أحًدا إن بل بها،

العزاء، أحسن األب فقد عن عزاني عطًفا عيل ويعطف ويحبني يؤثرني وكان
رزقي يف يؤذيني الحكومة يف موظف رجل أنني ولوال مكرًها، إال له فراقي يرىض وال
يف عنه إبطائي طال فإذا أبًدا، يرسلني ولم الدهر عىل ألمسكني عميل عن انقطاعي

الوسائل. بشتى إليه يستدرجني من بعث القاهرة
استطبت كلما أنه رأيت ألنني طعامه؛ عىل وأنا يالحظني كان بد ال أنه يل بدا وقد
نفسه اللون هذا الثاني اليوم يف إىل قرب منه، اإلصابة فأكثرت الطعام ألوان من ألوانًا

غريه. عىل وإقبايل عنه إعرايض يالحظ حتى وهكذا وأجود، أطيب هو فإذا
عيل وعطفه يل حبه أن يف أشك فإنني أحبني، ما مثل أو أحبني مما أكثر أحببته

املزيد! يحتمل مما
بإعداد تقدمت حتى الدار بلغت أن وما الظهر، بعد عميل من رجعت أسود يوم ويف
بأن األذان وإذا التليفون، جرس رن إذ االنتظار يف أنا وفيما متعبًا، جائًعا كنت غدائي
حاًال، فالن يا احرض رسعة: يف قال أوالده، أكرب املتحدث وإذا كذا بلدة من الحديث
أنت فلعلك منه، الدنو أو كالمه عىل أحد يجرؤ ال بحيث ا، جدٍّ شديد حال يف فوالدي
الفرج، بعض عنه نفرج أن وأرجو لحديث يستدرجه أن يستطيع الذي منه لوضعك
وانقطع غابت قد جميًعا إخوته صغرى يعني فالنة، إن فقال: ويحك! الخرب ما له: فقلت
طلبها يف لبطن ظهًرا البالد وقلب والتفتيش البحث يُْجِد ولم أيام، ثالثة من عنها الخرب
َجْعبَة حاًال ويعدوا الطعام إعداد عن يمسكوا أن الدار بأهل فوري من فهتفت فتيًال،
سيارة فإذا هناك وتدليت لحظة، آخر يف املحطة أبلغتني سيارة طلب يف وأرسلت السفر،
منظر تعاظمني حتى الحديقة عىل أطلع كدت وما الدار وبلغت انتظاري، يف الباشا
الدار فناء إىل وجزت شجرة كل ظل واحتلت رقعة، كل شغلت الناس من الجماهري هذه
الوجوه اغربت وقد بكلمة، منهم أحد ينبس ال مطرق جالس وكلهم ا، جدٍّ كثري خلق فإذا
أومأ املجلس عىل طلعت فلما أحد، معه يشغلها ال دكة طرف عىل جالس والباشا جميًعا
سائر أطرق كما وأطرقت حياني، هو وال عليه سلمت وما فجلست بجانبه، أجلس أن إيلَّ

الناس.
لقد حرَّى، زفرة يزفر فرتة كل يف كان ولكنه يتكلم، ال ساكت إنه لك: قلت ولقد
الصباح ويف يومني، هذا عىل وجلسنا األحشاء، يف يتسعر لهيب من بخاًرا شك وال كانت
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ألني القاهرة؛ إىل ورجعت إشارته عىل فنزلت أسافر، بأن إيلَّ أومأ الثالث لليوم الباكر
هذه األوىل، اللحظة من اعرتتني التي الفكرة يف واحدة لحظة أتردد ولم فيها، أعمل
العظيم؛ الرجل لهذا الجميل وعرفان والوالء الحب واجبات أبسط بها يوحي التي الفكرة
بنته عىل منقبًا مفتًشا باحثًا البالد، يف التقلب يف أقضيها طويلة إجازة أطلب أن وتلك
الوجد بي اشتد ولقد األزياء، مختلف يف واالضطراب التنكر إىل األمر دعا ولو العزيزة،
قوة وال حول وال العمر نهاية عىل وترشف السن به علت وقد العزيز، صديقي دهى مما

العظيم! العيل باهلل إال
املختفية البنت هذه موجًزا وصًفا لك أصف الحديث هذا غاية إىل أسرتسل أن وقبل

أيام: بضعة من
ذهبية الجسم بيضاء ا، جدٍّ جميلة حلوة والخامسة، الرابعة بني سنها كانت لقد
معرض من فرت دمية فتخالها تراها الثمني، الغايل ثوبها يف األناقة غاية بالغة الشعر،
يلقى ما عادت إذا وخاصة الحديث، حلوة الروح خفيفة الثياب، لغايل «فرتينة» نماذج
ضحك كلها مواقف هذا يف معها ويل واإلضحاك، اإلطراف به يراد خيايل كالم من عليها
األعزين، ولدي كحب أحبها وكنت دارهم، إىل هبطت كلما بي تتعلق لذلك وكانت وإغراب!
الحالوة يف الدرة هذه مثل كانت إذا وخاصة األوالد، بأصغر وناهيك ألبيها عني قرة وكانت

والنقاء.
وسألت عليك، أسلفت ما عىل املاضية الصادقة النية جمعت وقد القاهرة، هبطت
أوايل أنني عىل فيها يل اإلذن انتظار يف وأنا يومان ومىض الشهر، ونصف لشهر اإلجازة
والدها وإذا املحجوب، الغيب يف يزال ما البنية مصري فإذا ساعة، كل بالتليفون السؤال

األليم. املضني العذاب ذلك يف يعاني يزل ولم حاله، عىل املسكني
جرس فإذا غدائي بإعداد وتقدمت عميل، من قافًال الثالث اليوم يف الدار وانقلبت
الشيخ، أباه ألهنئ أحرض أن ظاهر فرح يف يدعوني صاحبي ولد وإذا يرن التليفون
ذلك؟ كان وأنى عليها عثر وكيف مرسًعا: فقلت هلل، والحمد فالنة أخته عىل عثر فلقد
وكذلك «كذا»، بحر بتجفيف غرقها؛ احتمال إليه انتهى حني األشغال وزير أمر لقد قال:
أكرمها وقد — الدار من أمال بضعة عىل يقع وهو — الفالني املوضع يف جثتها ألفينا

قليًال. وال كثريًا السمك جسمانها من ينل فلم تعاىل، هللا
تلغو كثرية جموع فإذا صاحبي، لقاء إىل وجففت السفر َجْعبة بإعداد وأرسعت
أسارير وانبساط النفس طيب عليه يظهر صاحبي وإذا واغتباط، مرح يف وتتقاول
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حتى توافقنا أن وما إليه، طريقي بعض يف للقائي خف حتى يراني يكد ولم الوجه،
ومراح! رسور من تسعه تكاد ال الدنيا أن أشعر وأنا أقبله وجعلت يقبلني وجعل عانقني
قافلني مجلسه، من انرصف إذا حتى الدنيا هذه أحاديث كعادته يحدثني جعل ثم
الخاصة، جلوسه حجرة إىل جذبني وحينئذ فراشهم، إىل داره يف ثاوين أو ديارهم إىل
عيلَّ يقبل دست انتهى كلما وهو الليل، انتصاف بعد ما إىل به نتالعب ورحنا بالنرد ودعا
بعيد! من وال قريب من ال الغرقى بنته حديث من بيشء يلم ال أنه عىل طريف بحديث
أن من املهول املرعب الوله هذا وال كله، الوجد هذا يكن لم إذن أكرب! هللا أكرب! هللا
من كله الجزع وإنما األشكال، من شكل أي عىل ماتت أنها أو الغرق أدركها قد البنت

الرجال! أو النساء من مجرم خاطف والية يف تعيش أن
الفتاة؟ مصري يكون أن عىس ماذا ترى

حتى القدر غليان الطود هذا صدر يغيل وهنا مطار، كل الظنون أشأم تتطاير هنا
السعري! نار به تتنفس الزفري ذلك من عنها يروح كان ما لوال األضالع، تتصدع لتكاد

هذه يف يشء كل هو فالرشف وحبه، الرشف سلم لقد وإذن منية، أصابها لقد
الحياة!

دار يف الحلوى ابنتك بمالعبة وأمتعك حيٍّا، أكرمك كما ميتًا حبيبي يا هللا أكرمك
النعيم.

قوة وال حول وال كالم، عىل يقوى يعد لم حتى وينشج يبكي صاحبي جعل وهنا
راجعون! إليه وإنا هلل وإنا العظيم، العيل باهلل إال
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أن لنبغي وإنا أيًضا، شك هذا يف وما أقوياء والغربيون — شك هذا يف ما — ضعاف نحن
اللهم السبيل؟ كيف ولكن والعظمة، القوة من حظهم من جليل أو حظهم مثل لنا يكون
يف ونحذو سعيهم، ونسعى أخذهم، نأخذ أن هي أود وال فيها عوج ال واضحة السبيل إن
وأرانا مثلهم، نصبح أن لنا يقدر لم إذا بلغوا مما كثريًا نبلغ وبذلك حذوهم، الحياة وسائل
وننقل علومهم نتعلم أوالء نحن ها جاهدين، جادين هذا يف أرانا بل فاعلني هللا بحمد
صناعاتهم، تقليد يف أيدينا ونمرن آدابهم، يف قرائحهم به تنتضح ما ونرتوى فنونهم،
جيشنا ونطبع سبلهم، واالقتصادية املالية أسبابنا يف نستن نهجهم، تجارتنا يف وننهج
الحكم أنظمة يف ونجري ألنفسهم، يعدون ما الحرب آالت من ونعد جيشهم، غرار عىل
األثاث من لها ونتخذ دورهم، طرز عىل دورنا ونشيد طرائقهم، عىل الجماعة وسياسة
ونصطنع بآدابهم، ونتأدب بأخالقهم ونتخلق بأزيائهم، ونتزيى أثاثهم من جديد كل
أننا والخالصة مسالكهم، النقد فنون يف ونسلك تفكريهم، أساليب عىل ونفكر عاداتهم
هذا عىل نستثني ال وجليل، دقيق كل يف أثرهم ونرتسم وصغري كبري كل يف نقلدهم بتنا
وإال أسبابنا، من ذلك إىل وما وطالقنا، زواجنا يف ديننا قواعد علينا تحتمه ما بعض إال
تتصل بذلك كادت حتى السنني آالف من املستأصلة العادات علينا تمسك تزال ال ما
تحول. أن يوًما لها بد وال والنصول التحول طريق يف أنها عىل بالطبع، وتلصق بالخلق
ونحاكيه لنفعه منها يأخذه لم وما فيها، شك ال غريبة حياة إىل صائرون نحن
— ومحاكاتهم لألقوياء الضعفاء تقليد يف الطبعية سنة عىل جريًا أخذناه ثمرته، ابتغاء

يرس. مما يسوء ملا نقد وال يرض، وما ينفع ما بني تمييز دون لهم — الغيب بظهر
شئت وإن حيلة ذلك غري إىل لنا ما العيش، هذا إىل أمورنا عامة يف صائرون نحن
األمور أجل من األدق عىل أو الخطر، جليل أمًرا هنا أن عىل ا! بدٍّ ذلك من لنا ما قلت:
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يف مشيتنا تكون أن تخلف هو إذا وأخىش حسابنا، من الوثبة هذه يف سقط قد خطًرا،
األقوياء؟ املغذين بمسايرة لألعرج وكيف عرجاء، الجديدة حضارتنا

غناء ال واحًدا عنًرصا إال اللهم خالص، غربي عندنا الحياة عنارص كل أن رأيت فقد
الشمس ينكر كمن فهو األمم، حياة مقومات من اللغة أن ينكر ومن بدونه، سداد وال عنه

يقولون! كما النهار وضح يف
طريق يف مراء وال فهو بعد يستغرب لم وما غريبًا، أضحى أسبابنا من سبب كل
آالف من الجاهليون بها تحدث التي العربية برحت ما فلغتنا اللغة، خال اللهم االستغراب

السنني!
الخليق، الثوب ينيض كما لغتنا، منطقنا، ويستقيم أمرنا يتسق لكي علينا أبات إذن،

الجديد؟ العيش هذا مع تحيا أن تستطيع غربية لغة للساننا ونتخذ
العبث يحتمل ال الذي الجسد من املقام فإن أعابث، وال أمازح — هللا علم — لست

املزاح! وال
العيش، بصلب يتصل ما منها فنون وهناك الحياة، سبل جميع تستوعب علوم هناك
يملكها ال مصنوعات وهناك وعدد، آالت وهناك والتنعيم، والرتفيه للتسلية يسعى ما ومنها
هللا، أستغفر للناس، عنها غنى ال أصبح التي املستحدثات من يحىص ال ما وهناك عدو،
جميع وتناول لباناتهم قضاء يف عنها لهم غنى ال الناس، من املتحرضين أعني فإنما

أسبابهم.
عنها غنى ال التي املستحدثات وهذه والعدد، اآلالت وهذه والفنون العلوم وهذه
وشغل همنا هو أهلها يجوِّدها كما وتجويدها فيها والتفقه طلبها أصبح كلها هذه ألحد،
تلم تكاد ال بل بها، تحيط ال ولغتنا بها لنا فكيف األعىل ومثلنا األقىص، ومرامنا نفوسنا

بقليل؟ وال بكثري منها
اللغة عىل عفى حضارتنا بها جاءت التي والفنون العلوم لغة لغتنا كانت لقد
حديثة، وفنونًا جديدة، علوًما نطلبه إنما اآلن ونحن والفنون، العلوم تلك عىل أتى كما
وال عرس غري يف يؤديه تعبري منها ولكل اسم، اإلفرنجية يف منها ولكل طريفة ومبتكرات

واالنقباض؟ التقلص هذا يف عرفت كما ولغتنا كله بهذا لنا فكيف التواء،
جميًعا، والعظمة والقوة الرقي وسائل تناول ومن والفن، العلم تناول من لنا بد ال

األشكال! معضل من قارصة لغة يف وتناوله املحال، من رضب لغة يف هذا وتناول
وسائر والفنون العلوم أخذ إىل يذهبون منا فقوم الطرق؛ وتفرتق اآلراء تتصدع وهنا
تلك يف املقسومة ومصطلحاتها املعروفة أسمائها يف وتناولها لغاها، يف الحضارة حاجات
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وبني بيننا للصالت وتوثيًقا للزمن واختصاًرا والفنون، العلوم سالمة عىل حرًصا اللغى
حتى يشء كل يف بالتعريب يقولون من هؤالء وأرفق الغربيني، بالد يف الحضارة ينابيع

قديم! عربي تعبري له فيما
ألي فيها أثر ال الصميمة بالعربية يشء كل تناول وجوب إىل آخرون هؤالء ويخالف

األيام. من يوم يف به للعربية عهد ال مما املعني يكن مهما استعجام،
يف مرسف الرأي هذا أصحاب بني كان فإذا مخلًصا، عربيٍّا يشء كل يكون أن ينبغي
بإصابة جميًعا العربية وسائل عيت إذا التعريب إىل يصار بأن ريض والرتخص املرونة

الكثريين. ظن يف تعيا أن وهيهات املطلوب، املعني
اللغة بأن منهم إيمانًا التشدد هذا ويتشددون املذهب هذا يذهبون إنما وهؤالء
يبَق ولم األمة ذهبت حالت هي فإذا مشخصاتها، أخص ومن األمة، مقومات أقوى من
أسباب وسائر والفنون العلوم لغة هي اإلفرنجية كانت وإذا كيان، األمم سائر بني لها
العفاء فقل الناس، بني الدائرة األسباب يف التافه تناول إال للعربية يبَق ولم الحضارة،
املعربني أولئك مذهب ذهبنا لو فإننا الجملة وعىل اإلسالم! لغة القرآن لغة عىل والسالم

باهلل! والعياذ سواء بمنزلة واملالطية لغتنا ألضحت
اآلالف مئات واألزهار وللنبات األشياء، مختلف من واملستحدثات والفنون العلوم يف
عىل الطغيان أشد طغى كله هذا عربنا نحن فإذا واملصطلحات، والصيغ األسماء من
وأقالم الخطباء نصحاء ألسنة عىل العربية صيغ من يدور ما بأن خبري وأنت اللغة، سائر
ومحاوراتهم، مقاوالتهم يف ويجري مجالسهم، يف الخاصة به يتحدث وما الكتاب، بلغاء
بإزاء يقوم بأن لهذا وكيف آالف، بضعة عىل يزيد ال ذلك كل رسائلهم، به تنتضح وما

كيان؟ من لها اللغات تحقق ما ويحقق بجانبه، يعيش بأن له كيف ذاك؟
اللطف فاللهم املصري، يكون ماذا شعري فليت شكسبري، يقول كما املسألة هي هذه

املقادير. به جرت فيما بنا
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أعرض ولقد املايض، الجيل مؤخرات مرصإىل يف والزواج للخطبة املرة هذه حديثي أسوق
متمثًال زال ما فإنه اختفى وإن وبعضها اآلن، إىل قائًما بعضها برح ما صوًرا عليك
والزواج الخطبة صورة من واضحة كاملة مجموعة أعرض أن أحب أنني وذلك لألذهان،

بالنصول. األيام تعرتيها أو تحول، أن قبل
«كيف فقلت: للمفعول، البناء بصيغة عربت قد الحديث هذا ترجمة يف وتراني
وأعنيه؛ هذا ألقصد وإنني يتزوجون»، كانوا «كيف أقل: ولم يُزوجون»، الشباب كان
متى يف للفتى أو للشاب رأي ال يُزوجون كانوا وإنما يتزوجون، يكونوا لم الشباب ألن
يحب هللا «وكان فيتزوج أولياؤه يزوجه وإنما يتزوج، بمن وال يتزوج كيف وال يتزوج

املحسنني!»
كان األحوال، تكن مهما منها للشباب بد ال الحياة مراحل من مرحلة الزواج كان
الذي النادر من وهذا الخلقة، عىل داخل لنقص إال اللهم عنه، محيص وال منه بد ال شيئًا

العام. الحكم سياقه عىل يجري ال
ا همٍّ هؤالء وأكثر تزويجه أمر يف يفكرون أهله جعل الحلم، وبلغ الفتى ترعرع فإذا
واإللحاح فيه، مراجعته عن تني وال أباه به تبادي أمه، هو له وتدبريًا فيه وحديثًا بذلك
هونت عذًرا، التأخري يف لها أنهض أو بعلة»، عليها «اعتل وكلما به، التعجيل يف عليه
األعذار أبلغ هو هذا وكان املال، قلة يف العذر كان فإذا العسري، له ويرست الصعب عليه
من «حصة» بيع ففي غناء فيها يكن لم فإذا وحليها، أعالقها بيع عرضت وأشيعها،

غناء! االقرتاض يف أو البيت،
جهة عىل تعلم أن ينبغي وهنا سبيل، أي من وتزوجه بولدها «تفرح» أن األم تريد
الحياة ميادين من ميدان أي يف نجاحه أو الدرس، عن انقطاعه أو الولد تعلُّم أن اليقني
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هذا من شيئًا أن اعلم تبطله؛ أو تفرغه أو األعمال، من عمل بأي اشتغاله أو فشله، أو
ذلك الباب، هذا يف وزن أي له يقام أو تزويجه، حساب يف يدخل أن يجوز وال يدخل، ال
مراحل اجتياز يف منها بد ال مرحلة — عليك أسلفت كما — الفتى أو الشاب تزويج بأن

الحياة!
أولياءه تجشم تكاد ال الزوجة أن والديه عىل زواجه أمر يسهل كان ما أهم ولعل
فإذا يرشبون، مما وترشب منه يأكلون مما وتأكل دارهم يف تسكن فهي النفقة، من شيئًا

قليل! يف وال كثري يف الدار رب عىل تعيي ال بكسوة جيئت األعياد مطالع كانت
واأللطاف، الهدايا من إليه وما العروس مهر استثنينا إذا فإننا األمر كان وكيفما
وظيفة يجشم ال الجديد الضيف هذا فإن وأسبابه، العرس نفقات معه استثنينا وإذا

.consommalion أي يكلف ال اإلفرنجي، التعبري عىل أو راتبة نفقة وال دائمة،
تستقل لم إن الدار خدمة يف جليل بنصيب ستقوم أنها — ذلك مع — ننىس وال
ونفض الدار، وكنس وجندرتها، الثياب، وغسل والطبخ، والخبز، كالعجن جميًعا: بها

إلخ. … للضيفات وتقديمها القهوة وصنع األثاث،
إذا وأخواته، الزوج إخوة من الصغار خدمة عىل القيام أيًضا قسمها من يكون وقد

صغار! أخوات أو إخوة له كان

الخطبة

ما ورسعان الرتاب! يف أنفه أو السحاب، يف وأنفه ابنه بتزوج األب سريىض النهاية ويف
األكفاء، بيوت يف الحلوة العروسة التماس يف صديقات أو محرتفات الخاطبات األم تذكي
فتاتها، لرؤية موعًدا معها تعني من العروس أم إىل أرسلت بالخرب إليها عدن إذا حتى
من جاراتها بعض تستصحب وقد وأختها، املتزوجة وبنتها األم تميض الوعد هذا ويف
الريادة كانت إذا املحرتفة الخاطبة الوافدات عدة من تسقط وال واملواليات، الصاحبات
بأغىل وتحلني زينتهن أخذن وقد العروس، دار إىل هؤالء كل يميض محرتفة لخاطبة
بعض من استعرنه ذلك من يشء لهن يكن لم فإذا الحرب، برود عليهن وأضفني حليهن

املرتفات. الصديقات
قبل املخطوبة، للفتاة الحديث بعض نسلخ أن املوضوع هذا بلغنا وقد بنا ويحسن

والتقليب. والقياس والتصفح بالتوسم الوافدات ينالها أن
مدريس تعليم هناك يكن لم بل املدارس، يف للتعليم بناتهم يدفعون كانوا من قل
األرستقراطية فالطبقة السنية، املدرسة قيام قبل أي عاًما؛ خمسني قبل البتة للبنات
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يف الكالم عليها ندير التي الطبقة وهي الوسطى الطبقة أما القصور، يف بناتها تعلم كانت
«املعلمة» وهذه «املعلمة»، إىل الصغار بناتهم يشخصون كانوا أهليها فأكثر الحديث، هذا
شبه دارها من وتتخذ والدنيا، الوسطى الطبقتني أهل من شاء ملن الثياب تخيط امرأة
كفها املراهقة سن وبلغت الفتاة ربت فإذا بقدر، الصناعة هذه فيها البنات تعلم مدرسة
«الَعَدل»، انتظار يف كذلك تزال وال البيت، شئون أمها مع فيه تعالج الخدر يف أولياؤها
ويهني، ويسعد ويغني يكفل الذي الكفء، الزوج النساء به يعني بفتحتني، و«الَعَدل»
الفظ الوضيع الجلف عىل يدعون عدل.» القحف يعطي ما «ربنا قولهم: الوادي هذا ومن

والعدوان! للسالطة أداة يتخذهما إنما ألنه سلطان؛ وال جاه من هللا يمكنه بأال
فنظفوا سبقوا وقد والرتحيب، التأهيل مظاهر بأحسن الواردات البيت أهل يتلقى
وصقلوا جالءها فأحسنوا الحمام إىل فتاتهم ودفعوا األثاث، تنضيض وأحسنوا الدار
مقدمه، الجبني عىل ونضدوا ومشطوه، رأسها شعر ورتلوا أظافرها وقلموا عارضيها،
وأساور لبَّات من أسابوا ما وحلوها الثياب، أجمل ألبسوها ثم ضفريتني سائره وضفروا

وخواتم. وأقراط
خادم أو الدار، فتيات من فتاة أو شابة أو امرأة به تطوف «الرشبات» بتقديم ويبدأ

الجار. خدم من أو البيت، خدمة من
مقبلة هي إذا ثم العروس، لطلعة ترقبًا الباب ناحية إىل تطلع األنظار تزال ال ثم
السيدة إىل تقدمه القهوة فنجان تحمل وهي جفنيها، أسبلت وقد استحياء عىل تميش
هذه جانب؛ كل من تتناهبها واألنظار وهكذا. الثانية إىل بالثاني تعود ثم أوًال، الكبرية
ورابعة شعرها يف النظر ترسح وأخرى وصدرها، عنقها تتفقد وهذه وجهها تتوسم
تفقًدا أوسعنها إال رقعة جسمها يف يدعن ال شكا،1 أو ظلًعا فيها لعل خطوها تالحظ
فنجان حمل يف مهارتها مبلغ يالحظن أن — هذا مع — يفوتهن وال وتأمًال، وتصفًحا
عىل منه تسل ولم أبلغته فإذا القاعدة، دقيق ظرف عىل يعتمد تعلم كما وكان القهوة،

دليل! أي الخدمة وحسن املبارة عىل دليًال كان قطرة امتالئه
الغرفة طرف يف كريس طرف عىل فجلست الجلوس، إىل دعونها هذا من فرغن فإذا
حبسة لسانها يف لعل الحديث، إىل يستدرجنها رحن ثم مصنوع، متكلف بعضه خفر يف
ونصاعة اللسان سالمة عىل اطمأنن فإذا لثغة، لفظها بعض يف لعل أو َة، ُرمَّ أو عقدة أو

الخفيف. الشك الظلع: 1
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ولطف بأدبها ويشدن وحسنها، الفتاة جمال فهيا يمدحن يسرية برهة ظللن األسنان
مودعات مسلمات حرضن من وسائر أمها عىل وأقبلن االنرصاف يف استأذن ثم موردها،
يف وتبالغ تحييها إليها فانفلتت أنًفا، وأنفذهن ا حسٍّ أدقهن الفتاة عىل وأذكني مقبالت،
العنوان هذا تحت — تواليها وراحت بها، والكلف لها الحب وإظهار وإعزازها تدليلها
قصًدا أحد؛ عىل زيفه يخفى ال تمهر يف تفعل إنما وهي ا، وشمٍّ والتزاًما ا وضمٍّ تقبيًال —
وغمًزا ا، ومسٍّ ملًسا تألوها وال دفًرا، يفوح لعله وإبطها بخًرا، فيه لعل فيها تشمم إىل

األود! أصابه أو الرهل عراه ما منها لعل الجسد، جوارح عىل باليد طائفة ا، وجسٍّ
فالن، وبيت فالن ببيت غد بعد ثم فالن، وبيت فالن ببيت غدهن من طفن ولربما

نصًال! وال سهًما فيها يدعن ما نثًال، الكنانة وينثلن كلها السوق يستعرضن حتى
الفحص إلعادة األصح عىل أو النظر، إلعادة وردن من بعض إىل رجعن ولربما
يف يجدون وال بأًسا بذلك الفتاة أولياء يرى ما والتقليب، الفر يف واإلمعان والتنقيب،

حرًجا! منهم أنفسهم
اتفقت فإذا أوًال، األم إىل خطبت هؤالء من فتاة عىل الرأي واجتمع هللا أذن فإذا
ويل استعان ولربما األولياء، من إليهما ومن األبوين إىل األمر صار وإال املهر عىل ان األُمَّ
الصداق مقدار من الحظ سبيل يف العروس ويل عىل الجهة من الظاهرين بعض الزوج
يف الكتاب فاتحة الجماعة قرأ الناحية، هذه من لخالف موضع يبَق لم فإذا املطلوب،
أن وفتياته الحي نساء بني يشيع وكذلك العظيم، هللا لفضل واستكماًال تربًكا خفوت
األعراس يف فالعقد الصداق، مقدم قبض إال الفاتحة وراء وليس فاتحتها، قرئت قد فالنة
وتدعى العروس، دار إىل الفينة بعد الفينة تساق الهدايا من ألوان الفرتة هذه يتخلل
السائرة ومثلتهن األحكام، أبلغ النساء يعلق النفقة هذه قدر وعىل بالنفقة الهدايا هذه
والسمك، والحلوى، النقل تعدو ال الهدايا وهذه نفقته» من يبان «العريس الباب هذا يف

الكبري. العيد طلع إذا والشياه،
املقام طال فلقد أيًضا، بك جهد قد ولعله — القارئ سيدي يا — بي جهد ولقد
هللا. شاء إن آخر يوم إىل العرس حفالت يف الحديث فلنرجئ له، املقسوم القدر وتجاوز
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ويحسن فاألعراس، العقد إال أيدينا بني يبَق ولم وأسبابها، الخطبة يف قولنا مىض قد
خاص وجه عىل البنت أن لك فنؤكد نعود أن بالحديث هذا من شيئًا نتناول أن قبل بنا
ولو تتطلع أن لها يسوغ وال يتزوجها فيمن وال زواجها، أمر يف رأي أي لها يكن لم
وممن شاءا متى يزوجانها وأبيها أمها إىل كله األمر إنما ذلك، من بيشء العلم مجرد إىل

أرادا.
له رأي ال الغالب الكثري يف فهو االختالف، بعض هذا يف شأنه فيختلف الزوج أما
أو أخته أو أمه طريق عن القليل أو الكثري عرسه عن يعلم قد أنه عىل خيار، وال األمر يف
ضعفت، مهما جراءة من له مفروض هو ما واالستخبار االستماع له يهيئ وإنما خالته،

عذراء! فتاة خفر إىل تصل ال فإنها
مرهًفا، مدلًال الولد يكون قد النادر القليل يف ألنه الغالب»؛ الكثري «يف لك: وقلت

بمقدار. ولو رأي األمر يف له يكون وحينئذ
إىل العقد بعد حتى يرتاءيا أن الخطيبني عىل محظوًرا كان فلقد األمر كان وكيفما
أو خالها، ابن أو عمها ابن إىل خطبت إذا الفتاة كانت لقد بل الزفاف، ساعة تحني أن
أولياؤها أرسع صغرها؛ يف والعبتهم وشبت معهم نشأت ممن خالتها، ابن أو عمتها ابن
لذلك وكان بسواء، سواء األجنبية شأن الزفاف، يوم إىل حجابها يف وبالغوا عنه فحجبوها

الفطناء! فطنة عىل تخفى ال حكمة
أخاها أو فقده عند عمها أو أباها إال العروس وكيل يكون فال العقد ساعة وتحل

الكالم. عن لسانها الحياء عقد أو تكلمت توكل، لم أو وكَّلته
بني عنيفة مساومة موضوع يكون قد الذي الجهاز إعداد يف تقىض أشهر وبعد

النساء! تعبري يف الدخلة» «ليلة أو العرس يوم يعني العروسني، أولياء
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ومن املوسيقى، تتقدمها العريس بيت إىل العروس بيت من الجهاز «زفة» وتسري
من ديباجة يحمل فهذا أيديهم، تحتها باسطني الثمينة واآلنية التحف حملة ورائها
الفضة، خالص من وإبريًقا طشتًا يحمل وهذا والفضة، الذهب بأسالك موشاة الحرير
الفضة، من أكواب بضعة عن تنكشف علبة وهذا والفضة، بالذهب املموه النحاس من أو
والفضة! بالصدف مكفتًا قبقابًا يديه بني يحمل آخر ترى ولقد كذلك، حمام طاس وهذا
الجهاز بسط قد آخره، الطرف يدرك ال الكارو» «عربات من رتل هؤالء ييل ثم
وهذه مركبة بها خص قد — مرتبة — حشية فهذه مطٍّا، فوقها ومط بسًطا عليها
عليه العربية قرصت قد مرآة عليه «كنسول» وهذا وقائد، عربة لها أفرد قد وسائد خمس
من أبوابه قدت «دوالب» وهذا بالزهور، شجر قد — ترابيزة — نضد وهذا سواه، دون
وهذان شجاب، يديها بني أريكة وهذه مبثوثة، نمارق وهذه مبسوطة لحف وهذه البلور

وهكذا! وهكذا! باب سرت عليهما نرش قد كرسيان
بفضل املوكب يختم حتى األحراس، كالءة يف وهي بك تجوز العربات هذه تزال وال
للتباهي أن تنىس ال ولكن فضل ثالث ويف كفاية، عربتني يف وكان النحاس بعربة هللا

وغنمه! غرمه وللتكاثر حكمة،
عىل مقصوًرا أضحى ولكنه اآلن، إىل قائًما يزال ال هذا من شيئًا أن ترى ولقد
السابق: الحديث يف قلت أنني تنس لم فلعلك األمر، كان وكيفما األهلني من الدنيا الطبقة

النصول. يلحقها أو تحول، أن قبل كلها الصورة أجلو أن أحب إنني
حجم يف رقعة وهي واملحبني، والجريان األصدقاء إىل العرس لوليمة الدعوة وترسل
الشعر من ثالثة أو ببيتني عادة وتبدأ الذهب، بماء فيها الدعوى صيغة تكتب الكف
هذا يف يكتب أن عىس فيما تخمينك إشاعة يف عليك أشق ولكيال امللحق؛ يدعونها وكانوا

منه: نموذًجا عليك أعرض امللحق،

َفْليُِجْب ُدِعَي َمْن

ب��ال��س��رور غ��رد ال��ص��ف��و وط��ي��ر ورق��ت ط��اب��ت ق��د األن��س ل��ي��ال��ي
ب��ال��ح��ب��ور واف��ى ال��س��ع��د وداع��ي ع��ل��ي��ن��ا ب��ال��ب��ش��رى ال��ده��ر وج��اد
ب��ال��ح��ض��ور وم��ن��وا ب��أن��س��ك��م��و ش��رف��ون��ا أح��ب��ة ي��ا ف��ه��ي��ا

عىل نجله بتأهيل كذا سنة كذا شهر من كذا يوم يف فالن سيحتفل تعاىل هللا بمشيئة
كذا. بجهة الكائن بمنزله وذلك فالن، كريمة
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عربي ١٠ الساعة والحضور األتراح، عنا وتزول األفراح بكم ليتم الترشيف فاملرجو
املرسات. يف عندكم والعاقبة نهاًرا

ليايل يستغرق بالعرس االحتفال كان ما فكثريًا العرس، ليايل يف بك أخوض أن وقبل
أهل دائًما كانوا املرصيني أن أقرر هذا، يف بك أخوض أن قبل واحدة، ليلة عىل يقترص ال
وتطريبهم، تلذيذهم بأسباب ونحوها أعراسهم يف يستأثرون قط كانوا فما وإيثار، كرم
من كل فيها يرشكهم أن إىل قصًدا العام، الطريق يف ويبذلونها يبسطونها كانوا لقد بل

الناس. من شاء
ليلة عىل يقترص ال ليايل يستغرق كان ما كثريًا بالعرس االحتفال إن لك: قلت ولقد
ففتح بضم — َمم بالصُّ تدعيان منها اثنتني ثالثًا: الغالب يف كانت الليايل وهذه واحدة،
ويقرب الوالئم تولم ليلة «الدخلة»، ليلة أو «الزفة» فليلة األخرية بها وأعني الثالثة أما —

املطاعم. شهي املدعوين لجمهرة
واجهتها تعلو كبرية دكة عن عبارة وهو الظل، بخيال تخص الليايل هذه وأوىل
فتحجب األخرى جوانبها أما اآلن، السينما شاشة من مساحتها تقرب بيضاء شاشة
وخروجهم، الالعبني لدخول باب وفيها بعض، يف بعضها يداخل الخشب من بألواح
وضوح يف الصور من يعرضون ما النظارة عىل لتجلو قوية مشاعل يضيئون وفيها

وجالء.
الجلد من الصور هذه وتسوى وأشياء، وطيور، ودواب، فألناس، الصور هذه أما

والثياب. األجسام من يبدو ما ألوان لتحاكي األصباغ بمختلف تُصبغ ونحوه،
بنت وفتاة صميم، مرصي فتى بني وصبابة عشق قوامها رواية الظل خيال ويمثل
من وكل متنوعة، استعراضية صور الرواية هذه ويتخلل الدير! أبيها مع مسكنها راهب
وبراعة دقة يف صاحبها لسان عىل الكالم يجري األنايس هذه صور من صورة يحرك
والرببري والسوري، املغربي، فهناك الناس، بأسماع تتحدث التي هي كأنها حتى تقليد،
بعضها يكون وقد النكت، رائع من هللا شاء ما ونسمع هؤالء، ومن املرصي، البلد وابن

االرتجال. عفو من
أصحاب سيد وكان قشاش، حسن املعلم يديره الذي هو للظل خيال أفخم كان ولقد
بشخصه ممثًال الجيل هذا أهل من كثري رآه وقد ناجي، املرحوم هو مدافع غري فيه النكتة
الظل، خيال يف ناجي دور أما األخري، املضحك الفصل يف التمثيل دور يف أو األعراس، يف
يصل حتى تعاتري صاحبها وبني بينها والرتسل علم، شقيق بولس الغالم تمثيل فكان
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ولطف روح خفة يف النكتة بعد بالنكتة يرسل — هللا رحمه — وكان الزواج، بينهما
انقطاع. بغري املتواصل الضحك شدة من النظارة أضالع يشق يكاد حتى إيقاع،

الخيال يدي بني مجلس له كان البلدي الطبل إن لك: أقول أن عني ذهب وقد
الخيال. أشخاص من يرقص من توقيعه عىل لريقص أو االسرتاحة أوقات يف ليعزف

التي الفرق تلك عىل علم رابية وأبو رابية، أبو فيها السمر فيبعث الثانية الليلة أما
عىل والكرايس الدكك تصف كانت إذ األعراس، ليايل مقدمات يف بأشخاصها تمثل كانت
من الطائفة هذه الضطراب مرسًحا وسطها يرتك إذ النظارة لجلوس الطريق عذاري
مغازيها، وسخفت مطالبها أسفت إذا روايات كذلك تمثل الفرق هذه وكانت املفلسني،
امرأة ظهور إىل تدعو الحال كانت ولقد النكتة، بارع من فيها يشيع بما رسية كانت فلقد
مخناث إما الدور لهذا يتخذ فكان أبًدا تظهر تكن لم امرأة أن عىل الرواية، بعض يف

النساء. تقليد يحسن رجل وإما محرتف،
أن والعجيب الكبري، الفار أحمد الحاج املرحوم كان املفلسني هؤالء سيد أن شك وال
ومن ضحك من ثيابهم لها الناس يشق بالنكتة وتدفقه بديهته، خصوبة عىل الرجل هذا

العبوس. دائم تراه أنك حد إىل الجد يتكلف كان لقد بل أبًدا، يبتسم يكن لم انبهار
صلب من رجًال يعتمدون كانوا املفلسني هؤالء أن ذكره املقام هذا يف يحسن ومما
عامة منه فيتخذون معهم، باالتفاق كان ذلك ولعل حواشيهم، من أو العرس أصحاب
معهم والرجل يضحكون، والناس صحيًحا أديًما فيه يدعو ما حتى للنكتة هدًفا الليل

الضاحكني. من
هللا. شاء إن ا خاصٍّ حديثًا العرس ليوم وسنفرد اليوم، هذا وحسبنا
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مطاوعة — هللا رحمة عليه — إبراهيم بك حافظ النيل شاعر صديقنا مزايا من كان
عىل تتعثر وال عليه تتعاىص ما مقام، لكل ويفتن فيها يترصف النكتة، وحضور البديهة،

أبًدا. لسانه
للضحك. وأبعثها للعجب وأدعاها وأطرفها النوادر أظرف يحفظ هذا إىل وكان

قال: اآلتية النادرة — هللا رحمه — منه سمعت وقد

كان — الكباري — بالجسور والقاهرة الروضة منيل بني ما يوصل أن قبل
العرب. من العرب طلبهم يف — املعدية — الفلك يتخذون الناس

الليل وكان الخليج، فم ساحل من الروضة إىل ليعرب املدينة من رجل وجاء
النهار، وكد الليل تحشيش من ثقيل نوم يف يغطان املالحنْيِ فوجد تقدم قد
الثاني وتوىل املجاذيف، موضع إىل أحدهما ونهض بعثهما، حتى بهما زال فما
كاد ما أنه عىل املاء جبت بمجذافيه يرضب املجاذيف صاحب وأنشأ الدفة،
شدة وأحس قواه وانخذلت نفسه، وانقطع تبهر حتى ثالثًا أو مرتني يفعل
قد كان زميله أن يعلم يكن ولم الكوز فتناول الحشيش، أثر من الحلق جفاف
املاء، من وأصاب غرفة النهر من به واغرتف أذنه، به ليعالج ملًحا فيه أذاب
عويس! ريس يا الدفة: صاحب بزميله فوره من فصاح أجاج ملح هو فإذا

هو! –
املالح! دخلنا إيدك! –

األدب رادة من أبنائنا شأن الطوال، السنني نسيانها بعد الحكاية هذه أذكرني ولقد
عالج بعد والخلود واملجد بالبطولة بل بالشهرة، الظفر عىل وحرصهم األيام، هذه يف
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يف أيام بضعة يف أقول أن وأخىش أسابيع، بضعة يف أو أشهر بضعة يف منثور أو منظوم
األحيان! بعض

صدًرا «الثقافة» قراء إىل أنقل أن الخري من أرى املوضوع لجة يف أخوض أن وقبل
بهذا يطوف بعضه كان املايض، األسبوع غاية يف بالراديو إذاعة ملتحدث حديث من

قال: املوضوع،

الواطي النوع من هو إنما الغنائية املقطوعات من اآلن نسمع ما أن ريب ال
سقيمة وتراكيب مبتذلة، سوقية ألفاظ وزن، وال له قيمة ال الذي الرديء،
هذه ُعدَّت فإذا والرتفيع، التزييف ظاهرة وأخيلة منحطة، ومعاٍن مفككة،
الوضيع، الفسل األدب من فهي الوجوه، من وجه أي عىل األدب من األناظيم
كرائم بني له محل ال الذي «الفلصو» األدب من الشائع العامي التعبري عىل أو

اآلداب.
جروا أو اللغة، من حظٍّا أصابو قد الناظمني هؤالء أكثر أن يف أشك وإنني
شعر من شيئًا حفظ أيهم أن يف أشك إنني آدابها، من ضئيل ولو عرق عىل
ديوان شق أيهم أن يف ألشك إنني بل تمام، أبي أو نواس أبي أو البحرتي
الوليد، بن مسلم ديوان يف أو املعتز ابن ديوان يف يوًما النظر أرسل أو املتنبي
كان إذا والتبيني البيان كتاب واحدة بنظرة ولو طالع منهم أحًدا أحسب وما
والتبيني». «البيان يدعى كتابًا الجاحظ لهذا بأن درى الجاحظ، باسم سمع قد
واملراجعة، الحفظ يف ويعنيها النفس يكد له وما يقرأ — لعمري — له وما
البالغات ألوان وترشف اآلداب، روائع يف النظر تقليب يف الزمن يستهلك له وما
بعض أو هذا كل يعاني له ما الصديان؟ الغسلة ذو الزالل املاء يرتشف كما
مفارقة وال مطاولة وال كد غري من له مكفول الشاعر ولقب األديب ولقب هذا

إلخ. … جهاد؟

الخري يف الرغبة يعدو ال ولكنه القسوة، من يشء الكالم هذا يف يكون فلقد وبعد،
لكل وإنما بالنيات، األعمال «إنما والسالم: الصالة عليه الرسول وصدق حال، كل عىل

نوى.» ما امرئ
هوى لقد بل الجملة، يف انحط قد األدب من الرضب هذا فإن األمر كان وكيفما
كثرة بأن ا حقٍّ ليشعرك الغنائية املقطوعات هذه من تسمع ما وإن سحيق، قرار إىل
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سبيلها يف عناهم ما انتحاًال وانتحلوها ارتجاًال، األدب حرفة ارتجلوا قد الناظمني هؤالء
إن يظفر ال بأن لحقيق الرخيص الجهد إال سعيه يف يبذل ال من وإن تحصيل، وال جهد
املنظومات هذه من الكثرية الكثرة أن من هذا عىل أدل وليس الرخيص، بالحظ إال ظفر
وحده هذا من يكون ال كيف أدري وال الثاني، اليوم إىل العيش لها يكتب ال الغنائية

الناظمني؟1 ألولئك
مستوى وأعني — أسبابنا بعض يف — املستوى تديل يف الحق السبب تفقدنا قد ولو
الذي الطائف هذا يف ألصبناه ويؤذي، يرض الذي الحد إىل — خاص وجه عىل — األدب
وابتغاء الثمرات، وتعجل الصرب وقلة العزائم ضعف وهو السنني، هذه يف بنا يطوف

املقدمات! من بتقديمه الطبيعة وتقيض املنطق يحتم ما تقديم غري من النتائج
وال وسائله، من املال يبتغون ال ولكنهم الغنى، ويشتهون املال يحبون ناس هؤالء
ال مما والتخفف السعي ومواالة القصد، حسن من املقسوم طريقه من الغنى يطلبون
الكفاية أنفسهم يف يجدون ال ولكنهم والتثمري، الجمع ومواالة النفقات، من إليه حاجة
الجهد احتمال من وال واالنتظار الصرب قوة من وال الغاية، إلصابة املقدرة الوسائل من
واليسار، الغنى العادة يف به يدرك الذي هذا من يشء وال واالدخار، الجمع سبيل يف
عليك وعصم هللا حرسك — والقمار القمار، يف الدنيا إقبال يكون فلقد فليقامر إذن
موائده إحدى إىل يستوي أن عليه ثقل فمن إنسان، لكل ميرسة سبيل قل، وإن — مالك
أليس السباق، حلبة يف يخاطر أن عليه يثقل فال يده، وضيق شأنه لهوان الخرضاء
نصاب يؤدي أن عليه ثقل ومن جنيه؟ مائتي عليه الريال أغل قد «الفالني» الجواد
وفيها للجميع، متسع اليانصيب ورقة ففي وإال النصاب، يف فليشارك الخيل عىل الرهان
كد وال سعي بال عفًوا الغنى يجيء وهكذا واآلالف، واأللف والخمسمائة واملائتان املائة

النهار! آخر يف أو الليل آخر يف سواء صفر، املسكني كف إذا ثم عناء! وال

النظم، وفحول اللفظ جزالة من الشعر جيد مجرى الغنائية املنظومات هذه تجري أن أوًال املراد ليس 1
يف العامية استعمال األمر يقتيض لقد بل الرتكيب، ويرس اللفظ سهولة ينبغي فإنه العكس عىل األمر بل
مىض، فيما والزجالني الشعراء كبار يصنع كان وكذلك الكالم، بها إال يحلو ال كان إذا األحيان، بعض
أن يرجى وكذلك اليوم، والزجالني الشعراء كبار يصنع وكذلك اآلن، إىل البقاء ألناظيمهم كتب وكذلك

هللا. شاء إن — البعيد الغد إىل أغانيهم تعيش
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يشتهي الذي وذلك سبيله، غري من الغنى يطلب الذي هذا بني فرق هناك كان وإذا
١ / ١٠٠٠٠٠ بنسبة ولو لذلك محتمل الحظ فإن سبيله، غري من األدب ثمرات يجني أن

أبًدا. حظ له مقدور فغري هذا أما
اليرس هذا بمثل تواتي األدب غري يف أو األدب يف املنزلة أن تظن ال بني، يا ال، ال،
الروائع حفظ يف الليايل تسهر أن املوهبة رزقت قد تكن مهما يغتضبك فاألدب كله،
من تقدموك من بالغات يف الذهن تقليب ويف البيان، أئمة من سبقوك من بها جاد التي
بالغاتهم، منازع يف بهم والتشبه محاكاتهم، يف املطاولة وشدة البالغات، أصحاب كفأة
بفضل املوهوب األديب فأنت جديًدا، الفن يف تبتدع أو طريًفا تستحدث أن لك تهيأ فإذا
— علمت لو — فالطفرة مقدمات، غري من النتيجة وتلتمس الطفرة تطلب أن أما هللا،
دمت ما شيطاني أديب العامي بالتعبري أو مرتجل، أديب من أكثر تكون لن محال،
كلمات من فيه براعة ال تلفيًقا تلفقه مليًخا، فارًغا كالًما تنظم بأن السعي من تقنع
والنجوم، والقمر والهدير، والغدير، والعبري، واألطيار، واألزهار واألشجار الطبيعة جمال
األدب» «رسالة أديت فقد الخلود» «لحف إىل هللا بسالمة وصلت فإذا والغيوم، والسحاب

كان! هللا شاء وما التاريخ، يف وذكر صيت لك يذهب أن وحق
أو الكلمات، هذه من تلفق أن الصحيح عىل أو تؤلف، أن يكفي ال بني، يا ال ال،
مغٍن عىل به تطلع ثم النظام مساغ يف له طعم ال مليًخا، بائًخا كالًما سواها، ومن منها
الرزق ابتغاء يف هذا يكفي ال صكٍّا، الناس أسماع برتديد لتصك حدثة مغنية أو حدث

األدباء. يف واملنزلة األدب من
— العجر — الفج األدب هذا أصحاب من وأمثالك إنك قلت: إذا بني يا وسامحني

البالد! هذه وغري البالد هذه يف األدب عىل ثانيًا وتجنون أوًال، أنفسكم عىل لتجنون
فيصفونك نصًحا، بالثناء ينصحونك الذين ولداتك أصحابك إىل تصغي أال وأرجو
املنزلة يف يطمعونك وكذلك أنفك يوم وكذلك الخلود، إىل منظموتك ويضيفون بالعبقرية
وإذا صفر كفك إذ الحياة، مساعي وبني بينك سبب كل تقطع وكذلك السماكني، بني
وصدق أبقى»، ظهًرا وال قطع أرًضا ال «كاملنبت إذن فأنت القفر، يف هائًما تزال ال أنت

هللا. رسول
منهم ألحد حاجة فال جميًعا، املوهبة رزقوا قد أنهم الناشئون هؤالء يصدق أن أما
بمثل املواهب يمطرون ال الناس أن فليعلموا قليل، وال كثري جهد وال تحصيل وال بسعي
لها ابتغت ملا ويرشى، يباع مما املواهب هذه أمثال كانت وإذا الفادحة، الفداحة هذه

العرص. سوق من أليق معرًضا
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من الناشئني جمهرة إىل يسديها مخلصة صادقة نصيحة — هللا شهد — هذه
الولد. عىل الوالد بعطف إال لهم يشعر ال من الناظمني،

فأمرهم املالح»، دخلوا «قد املجذاف من برضبتني أنهم عىل هذا بعد أرصوا فإذا
هللا. إىل األدب وأمر
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إبراهيم حافظ وبني بيني

ن��ت��ص��دع��ا ل��ن ق��ي��ل: ح��ت��ى ال��ده��ر م��ن ح��ق��ب��ة ج��ذي��م��ة ك��ن��دم��ان��ي وك��ن��ا
م��ًع��ا ل��ي��ل��ة ن��ب��ت ل��م اف��ت��راق ل��ط��ول وم��ال��ًك��ا ك��أن��ي ت��ف��ارق��ن��ا ف��ل��م��ا

وبني بيني كان فيما الكتابة عىل تريدني أن يف «الهالل» خري ما أدري فما وبعد
هللا؟ رحمة عليه — إبراهيم بك حافظ النيل شاعر

ردت اعتذرت وكلما إليه، ويدفعها به يغريها الذي وما هذا، يف خريها ما أدري ال
عجبًا! ويا املذاهب، يدي بني وأخذت املنافذ، عيلَّ سدت التملص حاولت وكلما االعتذار،
جميع بني أو األصدقاء، جميع بني العادة يف يكون ما إال حافظ وبني بيني يكون ماذا

األعداء!
ويسمر معه أسمر وكنت ويلقاني، ألقاه وكنت ويصحبني، حافًظا أصحب كنت
صاحبوه فمن إبراهيم، حافظ من الحظ بهذا ظفر الذي وحدي أكن لم أنني عىل معي،
يكن لم وحافظ أكثر، وطرائفه بملحه واستمتعوا مجالسه، غشوا ومن كثري والزموه
مجالسه وفسح مجالسهم وغشيان بلقائهم برًما وال الناس، عن منقبًضا وال متحجبًا
بطرائفه، يسمح متدفًقا ثًرا فياًضا كان لقد بل معهم، الحديث بألوان والتبسط لهم،
ففيم لسانه، يطول بما وال يده طالت بما أحد عىل يضن ما وبطعامه بماله يسمح كما
برحت ما أنني عىل وبينه؟ بيني كان فيما بالقول اختصايص وفيم عنه، بالتحدث إيثاري
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مع يل فكيف لوعة، ذكرته كلما يل تربد وال دمعة، عليه يل ترقأ ما لفقده، الكبد مقروح
يطرب؟ وما حديثه من يرس وما يعجب ما كل شأنه، من يروق فيما بالخوض هذا

العجب! من عجب جميًعا الناس دون هذا تكليفي إن الحق يف
كنت أنني تحسب ألنها بهذا؛ إيثاري عىل تحرص إنما «الهالل» كانت فإذا وبعد،

الحسبان. وأخطأها الظن خالفها فقد نفسه، من محالٍّ وأقربهم به أصدقاءه أوثق
متصلة، متوالية سنة وعرشين خمس من أكثر والزمته وصاحبته حافًظا عارشت
كان أم األصدقاء، أصدق يل أكان أدري ال هذا ومع ورحمته، هللا فضل إىل مىض حتى
أعدى له كنت أم األصدقاء، أصدق له أكنت أيًضا جانبي من أدري وال األعداء؟ أعدى يل
الكره، أشد يكرهني كان أو الود، أخلص يل ويضمر الحب، أشد يحبني كان وهل األعداء؟
إال له أكن وال الحب، أشد أحبه كنت إذا أدري ال كذلك املقت؟ أبلغ عىل إال يل ينطوي وال
والبغض؟ الحقد أقىس عىل إال له أنطوي وال الكره، أعنف أكرهه أنني أو الود، أصدق
ويرى وأزدريه، يزدريني كان أم محله، وأجل أكربه وكنت موضعي ويجل يكربني أكان

فيه؟ خري أال وأرى يل فضل أال
كان أنه أو والخري، النفع إال له أبغي وال والخري، النفع إال يل يبغي ال كان أنه وترى

والرش! السوء إال له أرجو وال والرض، األذى إال يل يرجو ال
الضالل! وأضل الحرية أحري يف األمرين بني — لعمري — زلت ما

فراقي، عىل صربًا يستطيع ال حافظ وكان حافظ، فراق عىل صربًا استطيع ال كنت
إال مفرجة نزهة له تطيب وال يدي، مع يده كانت إذا إال شهيٍّا طعاًما أستطيب وال
فيه، فاستوى سمر أو لهو أو غناء مجلس إلتيان مهد وهل رجله، مع رجيل كانت إذا
يحقن ال موضعه، املجلس من واحتل معه صاحبه كان إذا إال منه، موضعه إىل واطمأن

أمًرا. أمره مداخل من يكتمه وال ا، رسٍّ اآلخر عن أحدنا
فيثبط ليلة، فيها أبيت أن عىل اإلسكندرية الشخوصإىل إىل بعضاألمر يدعوني ولقد
اإلسكندرية يذم وينطلق طلبتي، خطب من عيل ويهون عزمي، من ويدغدغ همتي من
الواحِد اليوم يف تكره من لتلقى حتى اإلسكندرية، مساحة وضيق اإلسكندرية، ورطوبة
إىل معي ومىض متاعه زم واإلرصار، العزم مني أصاب فإذا اإلسكندرية، يف مرة عرشين
عن واإلبانة وتقريعي، لومي عن واحدة لحظة الطريق طول لسانه يفرت ما اإلسكندرية
بعض تدعوه ولقد الغيظ! بادي الوجه متجهم وهو هذا يفعل ذوقي، وفساد رأيي سوء
حوائج أرزم ما ورسعان الفعلة، هذه مثل معه فأفعل السفرة، كهذه سفرة إىل الحاجة

وإرصاره! عزمه من استيقنت متى معه وأميض السفر
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يستطيع ال كان — عليه هللا رحمة — حافًظا أن فأقرر أعود فإنني األمر كان وكيفما
جعل إال خلوة جمعتنا ما فإنه هذا ومع صربًا، فراقه عىل أستطيع وال صربًا فراقي عىل
من أسلف ما وأذكره أذاه، من أسلفت ما ويذكرني بمقته، وأباديه ببغضه يصارحني
توسوس ال هذا ومع الرش، هائج ويهيج الفتنة ناجذ يبدو حتى هذا عىل نزال وال يل، الكيد

البالء! هذا من الخالص وطلب بالفرقة نفسه ألينا
وكان نعرف، ال من أو نعرف من فيه كان سواء قط مجلس به ضمني أنه أذكر ال
أنفسنا تضمر وال شأنهم، نتهاون من فيه كان أو أخطارهم، ونجل أقدارهم نعيل من فيه
مداخيل له جال إال قط مجلس به ضمني أنه أذكر ال عليهم، والزراية استحقارهم إال
الخاطر عفو من وارتجلها خلًقا خلقها املكاره أعوزته فإذا مكارهي، أكره يديه بني وبذل

ارتجاًال.
ألوان من به يرميني فيما معي نفسه فيرشك األذى! يف ويمعن الكيد يف يوغل ولقد
ملا فيقول: باهلل، والعياذ الجنايات محكمة إىل كلينا بنا ألفضت أكثرها صح قد ولو التهم،
الجريمة، ويوثق التهمة عىل ليؤكد هذا وكل … وكذا كذا افرتقنا وملا كذا وفالن أنا فعلت
نقمته لرييض عدوها؛ أعدى يبلغ ال ما به منها ويبلغ نفسه، املوضع هذا يف يضع وتراه

القائل: هللا أجر وال عيل واضطعانه مني

م��ع��ي م��ال��ًك��ا واق��ت��ل��وا وم��ال��ًك��ا ف��اق��ت��ل��ون��ي

يرمي فيما فكر ثم جلدي، من أخرج ألكاد حتى غيظي يكون كيف سيدي يا انظر
بعد تدبر ثم لصدري! وشفاء نفيس عن نضًحا اللفظ مستكره القول، منكر لساني به
وما الغضب عىل هللا ولعنة الندم: واخز من عليه يلحقني وما األلم، من يعرتيني ما هذا

الغضب! يفعل
البخل، شدة أو الظل، ثقل من فيه نحسب بما فنذكره رجل، يف رأيانا يتوافق ولقد
به، يذكروا أن الناس يكره مما ذلك غري أو الدعوى، وعرض التنفج أو والتزيد، الكذب أو
بأذنك.» أسمعك معي فتعال وذيت بكيت يرميك فالنًا «إن له: ويقول مني، رس يف فيلقاه
يقبل ثم رسير، تحت أو ستار خلف أرى ال حيث من يدسه أو مجاورة غرفة يف ويواريه
تيك، خالله عىل النكات من أرسلنا قد نكون أن عىس وما حديثه، إىل فيستدرجني عيلَّ
متكرش الوجه، مغرب عيل فطلع كان، حيث من صاحبنا سل أراد ما كل هذا من بلغ فإذا

الناب! بارز الحدق، محمر الجبني،
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كما — املوقف بإنقاذ حافظ يعينني وقد أبذله أن يجب جهد أي هللا رعاك يا وانظر
وتطيب غمه وينفرج الرجل غضب يسكن حتى النكتة، إىل كله األمر ورصف — يقولون
واطمأننت سلم، عىل رشه ثائر من خرجت إذا أنني عىل وجهه، يف البرش ويشيع نفسه،
عىس مما الجلد مقشعر النفس قلق لييل وسواد نهاري بقية ألقيض فإني األمن، إىل منه

العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال يكون، كان أن
انتهى قد الحوادث هذه أن العجز» بركة «من قلت: شئت وإن العجب أعجب ومن
هؤالء وبني بيننا اإللف وعقد الصلة، استيثاق إىل جميعها، انتهى قد يكن لم إذا أكثرها،
وتناويل فيهم، حديثي من يسمعهم بما عيل حفائظهم ويثري بي حافظ يغريهم كان الذين

خالًصا! ا وودٍّ متينة صداقة يصبح حتى األيام عىل اإللف هذا يزداد وقد ملكارههم،
نقلب حتى نخالطهم ولم املعرفة، حق نعرفهم نكن لم أننا هذا يف الظن وأغلب
نسمع بما أو ظواهرهم من نرى بما عليهم الحكم إىل فنرسع شأنهم حقيقة يقني عن
ما وإذا ومزاياهم، فضائلهم لنا تجلت وبلوناهم عرفناهم إذا حتى عنهم، خصومهم من
اللهم واآلثام! باملناكر إال حرستاه وا منها نخرج لم أوهام يف أوهاًما كان إنما إليه ذهبنا

الرحيم! التواب أنت إنك عنا، واعف علينا وتب خطايانا لنا اغفر
اتهمنا وال عرًضا، — هلل والحمد — تناولنا ما أننا الباب هذا يف يعزينا مما أن عىل

والسالم! الناس عىل التندر إىل الشهوة هي إنما بكبرية، رميناه وال ذمة، يف أحًدا
فيستدرجني السيارات، رسعة من مثًال الخوف شدة مني يعرف حافظ كان ولقد
هو وإذا يفعل، ال السائق أن من أستوثق حتى أركب وال لعدة، أو لنزهة إحداهن إىل
رسعة يف يجريها حتى السيارة، عجل يبعث الخنزير يكاد فما رشاه، وربما أوصاه، قد
يطامن وال الرتام مواجهة وال الطريق، زحمة يبايل ما الخاطف الربق أو الهاوي، الكوكب
عىل فيه التلف توقع يغلب مما هذا نحو أو ترعة حافة عىل يميش أو تلعة، يرقى أنه منه

السالمة! توقع
الرفيقة بالحكمة هذا من يشء عىل حافظ مع أتمثل كنت أنني تظن أال فأرجو وبعد،
بكيد! وكيًدا بغيظ، وغيًظا برش ا رشٍّ إال أجزيه كنت ما فإنني كريم»، «املسامح القائلة:
نهاره، ويسود وغمه همه ويذكي صفوه، ويكدر نفسه يخبث بما الناس أخرب كنت ولعيل

أظلم! والبادي أبًدا، الحقد شهوة هذا من شيئًا حرمت فما مضجعه، الليل ويقض
صربًا. الفراق عىل نستطيع ال كلينا ألننا نتفارق؛ وال هذا
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حافظ، وبني بيني كانت التي الصلة لون والتدقيق بالضبط تعرف أن أردت وإذا
وكان منه.» بد ال رضر «فالن عني: األسماع عىل ويردده به يصفني كان فيما فالتمسها

هللا. شاء إن اإليمان عىل به وألحقني هللا، رحمه — أيًضا فيه رأيى ذلك
بيني كان ما بعض عن التفصيل من بيشء آتي أن فسحة العمر يف كان إذا وأرجو

القبيل. هذا من وبينه

199





الرشق األديبيف مهم

رشقيٍّا أديبًا يكون أن

أعني إنما الكالم، تزويق يحسن أو الشعر سبك يجيد من كل باألديب أعني ولست
مشاعره، ولطفت حسه، ورهفت بصريته، استنارت الذي وذلك ا، حقٍّ األديب باألديب
أعني إنما األنظار، جهد دونه ينقطع وما األشياء بواطن يف النظر حد من له وأضحى
عليه يقع وال أنت وال أنا أدركه ال ما املومضة بالنظرة يلمح الذي املفتن ذلك باألديب

اإلحساس. من وشحذنا الذهن من أذكينا مهما حسك وال حيس
تلفيق ويف لنفسه، تنتظر لم األخيلة اختالف يف يشمر الذي هذا باألديب أعني لست
األطواء إىل ونفذت أفقه اتسع الذي ذلك باألديب أعني إنما حسه، عىل تجلت ما الصور
غريب من عليك جال ما تعاظمك فإذا غريه، يرى ال ما الباطنة بعينه يرى فهو بصريته،
مختلق، أو مزور أو ملفق أنه تظن فال الخيال، طريق من يديك بني سوى وما الصور،
يف يشعر وما يسمع وما هو يرى ما عليك ويجلو نفسه، به تتحدث بما ليحدثك إنه بل

نقصان. وال زيادة غري
الناس وال األدب يجدي ال الحساس النري األديب ذلك أن هذا من أدركت قد ولعلك
فيما ورائًعا ودقيًقا أمينًا يكون أن يستطيع حتى البالغة، ناحية من متمكنًا يكون لم إذا

البيان. صور من عليك ينفضه
يوجه أن األول مهمه األثر، بعيد الخطر جليل الرشق يف األديب مهم فإن وبعد،
أدباء حس إليه الغرب استدرج فقد للرشق، كلها عاطفته يحرر وأن الرشق، إىل حسه
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بيئتها من وانتزعها سطًوا، بها سطا لقد بل هللا أستغفر جميًعا، وعواطفهم الرشق
انتزاًعا.

النظر يطرحون يكادون ال خطًرا وأجلهم قدًرا، الرشقيني أدبائنا أعظم إن اللهم
ما يصورون يكادون وال الغرب بذهن إال األشياء يتصورون يكادون ال الغرب، عىل إال
من عليهم يقبل ملا إال وتنفع! تلني أعرافهم تكاد ال بل الغرب أسلوب عىل إال يجدون
الغرب فكر وملك الغرب جمال وفتنهم الغرب، حضارة استهوتهم لقد الغرب، ناحية
وجهه لتصفح وال الرشق، هذا يف النظر لتقليب فضلة فيهم تبَق فلم مذهب، كل عليهم

األطواء! وأجنت القرارات كثرت مما السطوح تحت ما إىل والتدسس
وأفكار ميتة، وحضارة ميتة، وآداب ميتة، لغات يف نشئوا أنهم يف كان عذرهم ولعل
أحس بمن ظنك وما الحياة! نسمات من نسمة فيه ترتقرق ال موت كله وجو ميتة،
رئتيه منه ويمأل به يتفرج الطلق الهواء اللتماس يجري تراه أفال الجو، لفساد االختناق
فيما وكانوا الرشق، أدباء صنع وكذلك الحياة، عنها مىض ما نفسه عىل به لريد كلتيهما

معذورين! حق صنعوا
يزعم الذي أدبنا أو الحي أدبنا وأعني أدبنا، عىل استوىل قد الغرب إن الحق يف
وكل صناعتنا أو وتجارتنا وفننا، علمنا وعىل أرضنا عىل استوىل كما الحياة، لنفسه
حتى عندنا يشء كل عىل الغرب استوىل لقد العالم، هذا يف الحضارة أسباب من سبب
أصحاب لحساب سعيهم يسعون باملكارين أشبه وسائلنا جميع يف وأصبحنا األدب، عىل

األموال.
أدبنا عىل استوىل قد الغرب أن من زعمت ما العجب فيك ويشبع يتعاظمك ولقد
املجلني لكتابنا يوم كل ترى ما إنكارك عىل الداعيات أهم يكون ولقد استوىل، فيما
أذكى تطاول بالغات منازع من تجد وما أنيق، عربي نظم يف رشيق عربي لفظ من
ديباجة وإرشاف نسج وتالحم لفظ حالوة األدب فليس العصور، أزهى يف العربية بالغات
نظر، ونفوذ إحساس، ورهافة شعور، ودقة نفس لوضاءة ذلك قبل إنه بل فحسب،
األخري املظهر هذا ويف التصوير، براعة عىل قادرة قدرة ثم التصور، لرباعة فطري وتهيؤ

البيان! وصحة النظم براعة إىل يحتاج إنما
أدباؤنا يُعد وكيف رشقيٍّا أدبنا يكون كيف بعيشك، تحدثني أن هذا بعد وأرجو
للرشق، حظ ال بهم، يحيط ملا اإلنكار كل منكرون لبيئتهم متغريون وهم رشقيني، أدباء

يصورون؟ وفيما يتصورون فيما الرشق أسباب من ليشء وال الرشق، لطبيعة وال
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وخلجانه، وأنهاره ووديانه، جباله له هواؤه، وله وسماؤه، أرضه فللرشق وبعد،
بصحاريه، وناهيك صحاريه، وله وقفره، ومعمورة ووعره، سهله وله وحيوانه، نباته
… وأذواقه أفكاره وله وأخالقه، عاداته وللرشق الزمان! قديم يف الشعر من ألهمت وما
احتشد لقد الضخم، تاريخه وهذا ورهبته، جالله وله وسحره، وفتنته جماله للرشق
هذا لنا أزل ولقد جميًعا، والفن والعلم الفلسفة بآثار سال كما والعظمة، القوة بعوامل
دسا وما السحاب طاول ما منه سواء األلباب، يحري ما الرشق عظمة مجايل من التاريخ

الرتاب! يف
الصور أبدع ويلني الحسن، ويستجيش العاطفة يبعث ما كله هذا يف أليس ولعمري،

البيان؟ أبدع يف ترتاءى
كما األرض بيان رقي وفيه الوحي مهبط كان كما الشعر مهبط الرشق كان لقد

السماء. بيان تنزل
انبعثت وقد اآلن عذرهم فما أسلفت، الذي عذرهم البيان أهل ألجالء كان ولقد
أدباء يعالج ما يعالجون خلق منا وراح الحس، ورهف الشعور، وذكا األدب، وحي اللغة،
مختلف من البديع الطريف واستظهار األطواء، إىل والنفوذ األشياء، تحليل من الغرب

الحياة. مظاهر شتى يف الصور
إحساسنا نوجه ال الغرب أدب من تروينا بفضل ولو القدر هذا بلغنا وقد لنا ما
ونتوسمها تصفحها يف ونمعن فنتصفحها فيها، نعيش التي البيئة هذه إىل وعواطفنا
روعة ومن ابتهار من نرجو مما أبلغ إلينا توحي بأن قمينة فإنها توسمها، يف ونطيل

وجمال!
والرسائل، الكتب يف الغرب بآداب أرواحهم يغذون إنما العظام أدبائنا أكثر إن اللهم
العاطفة، يذكون وبها الحس يغرقون وفيها األعراق، يفتحون ولها الذهن يقلبون وفيها
سبيل الغاية يف وهي متاع، عليها نفوسهم يزاحم ال الروحي متاعهم هي فأضحت
أن نزعم أن هذا مع لنا فيتهيأ يصدرون! وعنها يردون إليها إنتاجهم، ومادة إنشائهم

رشقيني؟1 أدباء هناك وأن رشقيٍّا أدبًا هناك

يف خالًصا حرصيٍّا أدبًا الكتاب كبار لبعض قرأت أنني أقرر بأن عيل يقيض اإلنصاف واجب إن 1
هذا أن عىل الخيال، وجمال التصوير وجمال الدقة يف الذروة فيه بلغوا وقد القصص، غري ويف القصص

الكثري. للغالب سوق والحديث قليل، النسبة يف
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مرص تمثلت إال املقال هذا يف الرشق كلمة يف وقعت وما — الرشق يف األديب مهم إن
إىل نفسه يفطن أن الرشق يف األديب مهم إن أقول: — ثانيًا العربية البالد وجمهرة أوًال
ويجول الفكر يدور فيها بالده، يف يعيش إنما بأنه الشعور يف أو ويشعرها أوًال بيئته
أدب املرصيني نحن لنا يكون وكذلك اإللهام، ويستنزل التخييل يشتق ومنها التصور،
سوريون، وأدباء سوري أدب سورية لجارتنا يكون وكذلك مرصيون، وأدباء مرصي
اآلداب هذه بني فرقت فإذا وهكذا، عراقيون، وأدباء عراقي أدب للعراق يكون وكذلك
ذلك، ونحو وعرفها وتاريخها ومناظرها البالد طبيعة من املختلفة املحلية العوامل بعض
األدب هذا أن يف شك فال اآلن أما العظيم، العربي الطابع ذلك فسيجمعها بهذا بأس فال

غرباء! األدب هذا يف نحن أو فينا غريب
استعانته عدم أو وترويه، قراءته ونحرم الغرب أدب هجر إىل أدعو أن هللا أستغفر
آثم إذن فإنني به، أشري أو هذا إىل أدعو أن هللا أستغفر والتصوير، واإلنتاج التحليل يف

اإلجرام! أبشع عليه وأجرم اآلثام، أعظم أدبنا حق يف
الطغيان هذا يطغى ندعه ال نتذوق، وما الغرب أدب من نصيب ما أن أريد ما كل بل
ال أن عىل أدبنا به ونغذي ونهضمه نسيغه أن الخري كل الخري فإن الرشقي، أدبنا عىل
من الحياة قوة لها وتريغ بآدابها تعتد التي األمم كدأب صورته، ينكر وال خلقه يبدل

سبيل. كل
يف كان إذا مرصيٍّا رشقيٍّا أديبًا يكون أن الرشق يف لألديب األول املهم أن عرفت فقد
يف يعيش بأنه يشعر وهكذا العراق، يف كان إذا وعراقيٍّا سوريا، يف كان إذا وسوريٍّا مرص،
اإللهام، ويستنزل التصور يشتق به يحيط ومما الشعور، يف أو — أسلفت كما — بالده
بواطن من واستخلص ممكن، كل قوية عواطف من بعث كذلك الرشقي األديب كان فإذا
ميولهم ومن والتحليل، الفحص يف مادته وعاداتهم أخالقهم من واتخذ دفني، كل النفوس
بسالف وتغنى مفاخرهم، بجليل وشاد والتخييل التصوير يف أداته نفوسهم ومنازع

جميًعا. القومي الشعور ويبعث الحق األدب يبعث وكذلك مآثرهم،
تحرير إىل تسعي فمتى األوطان، تحرير إىل السعي يف لتجد العربية األمم إن اللهم

السلطان؟ هذا عليها للغرب يكون فال اآلداب
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هذا مثل يف ذكرنا أن لنا سبق ما نعيد القصص، من املقال لهذا هيأناه ما نقص أن قبل
مشرتًكا، موضوًعا يلزمون وال واحد، غرار عىل جميًعا ليسوا الفنيني الكذبة أن من املقام
يعدوه ال عليه وجده سعيه وحبس مطلب، يف منهم كل تجرد ألخصائيني منهم إن بل
املعدة ألمراض أو الباطنية، لألمراض هذا يتخصصون، كيف األطباء رأيت أما غريه، إىل
للحنجرة وهذا للجراحة، وهذا لألعصاب وهذا غريها، دون الصدر ألمراض أو منها،
بالحديث عبقريته اختصت من منهم الفن عباقرة وكذلك إلخ. … للعيون وهذا واألنف،
َوَلُه يعدل ال ومنهم والصدام، القتال يف والفروسية بالبطولة اختص ومنهم الطعام، يف
يقدم يربح وال بالنظرة، منهن اآلالف عىل يضن وهو غرام، أي به وغرامهن عليه النساء
من وخمسة واملسكني والحرسة، الوجد شدة من كبودهن ويذيب الغرية نار صدورهن يف
يف ويتضوع أريجها يسطع الغرامية الرسائل ففي وليلهم، نهارهم استهلك قد سكرتريية
العطرية الروائح «فابريقات» أكرب أوعية صبت لو حتى عبريها، املجاورة واألحياء الحي
وهذه وطيبها، شذاها مثل العريض األفق يف نرشت وال فعله، الجو يف فعلت ما العالم يف
إذا حتى الدموع، سخني من الهتان بالعارض والولوع، الشغف جادها قد كلها الرسائل
تراه الجمال، ملكات جميع بمطاردة املضني الحجال ربات بإلحاح املرهق املسكني فرغ

الجلمود! الحجر وتذيب الكبود أعىص تسلك ساحرة بنظرة ورمى حفنة، أرخى قد
عباقرة من هناك أن ينفي ال هذا أن عىل ذاك، أو هذا غري يف أخصائيون ال وهنا
املرصي، الريف أطباء كبعض فهم أمر يف يتخصصوا ولم موضوًعا، يلتزموا لم من الفن
إىل دمل شق إىل جلد التهاب إىل رمديني فمن علة، كل ويطيبون مرض كل يعالجون
وجع إىل صدر، التهاب إىل كبد، تمدد إىل أنف، انسداد إىل حامل توليد إىل عظم تجبري
كل يف يرضبون — الشائع التعبري هذا صح إن — العموميون الفنانون فهؤالء بطن!
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أشجعهم وهم الغنى ذكر إذا الناس أغنى فهم املقال، بأبدع مقام كل يف ويأتون مجال،
إىل القول مال إذا طعاًما واألشهى سائدة األجزل وهم الشجاعة، يف الحديث دار إذا
النساء لقلوب الناس أشغل وهم البشم، إىل ويدعو الكظة يحدث وما والدسم، الطعام
الهوى، تباريح بالعاشقات تصنع وكيف والنوى، الفرقة تفعل وما الهوى ذكر جرى إذا
يف وتباريهم عليه، تهافتهم من شئت ما فخذ الحكام وكبار األمور أولياء حديث جاء فإذا
… وهكذا امللمات األحداث يف لنصحه واتباعهم املهمات، يف برأيه واستنارتهم إليهم الزلفى
الخاطر، حافيل الذهن، حارضي تجدهم أنك جميًعا هؤالء أمر يف والعجيب
وال واردة، وال شاردة عليهم تنشز وال صغري، وال كبري عنهم يند ال الذاكرة، مستيقظي
قدره، وهان أمره دق مهما الطويل، املايض يف لهم وقع مما يشء ذاكرتهم عن يغيب
من باب يف أحد بتقدم هاتف فيها يهتف الكلمة املجلس يف يسمع أحدهم يكاد فما
هذا عىل ويستشهد والتقدم، السبق من له بما يشيد فوره من انربى إال األبواب، هذه
وال متلجلج وال متوقف وال متحبس غري متدفًقا يرويها املحبوكة، املسبوكة بالقصص
موسيقى — املؤنس عن حديثه يصدر كأنما يتعسل، وال متنحنح مستعني وال متتعتع،

النفس! جرم ولوحدة بانقطاعه الشعور وعدم اتصاله، لشدة — القرب
يوايل نشأته من برح وما الكذب، بهذا يتمالح — عليه هللا رحمة — صديق يل وكان
يسرتيح ال يكذب لم إذا أنه سمعت ما وكثريًا وجبلة، عادة له صار حتى عليه ويدأب هذا

كذب. بأنه فوره من يشعر عذبًا حلًوا كان كذبه أن عىل يومه! عامة
وكان الظلمة، إىل أدنى والجو الغلس وقت الليايل إحدى صدر يف معه أتمىش كنت
من هو يدري وال أدري ال رجل عليه نصب إذا العليا، املدارس إحدى يف طالبًا وقتئذ
عاجله مسألته، الرجل يتم أن وقبل عليه دين بطلب بادره هبط، أين من وال طلع أين
وهو عنا الرجل فانرصف الجزمة، مسحة الريال إال معه ليس أنه عىل مقسًما صاحبي

لطيف! يا بكف! ا كفٍّ يرضب
تفصيله، وحسن قماشه جودة عىل يدلني وجعل وأرانيه، قميًصا يوم ذات واشرتى
،P.T. 50 عنقه: عىل مكتوبًا رأيت ولكنني مرصي! بجنيه قال: اشرتيته؟ بكم له: فقلت
فرنك. نصف خمسون هي بل فوًرا: فأجاب قرًشا، خمسون الثمن إن أخي يا له: فقلت
إنجلرتا، يف املدة أكثر وسلخ الصيف أشهر يقيض أوروبا إىل السنني بعض يف وسافر
العد تثقل ا جدٍّ كثرية وهي الحوادث، طرائف من له وقع ما يروي وجعل سامًلا عاد ثم
زائعة ممثلة وهي — لندن يف السينما نجوم إحدى أن ا حقٍّ أطرفها وكان والحساب،
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كل عليه تقرص فكانت شديًدا، كلًفا به وكلفت أحبته — مًعا والفن بالجمال الشهرة
ما لشهود معه وتميض املالهي، لدور غشيانه ويف نزهاته يف تصاحبه فراغها، أوقات
الفخم قرصها تركت لقد حتى ذلك، ونحو واملكتبات واملعابد املعاهد من لشهوده يجتمع
بالده، إىل والقفول السفر بنية طالعها باإلدبار الصيف آذن فلما نزله، يف معه لتبيت
يبقى، أن إليه وترضع وأوجعه النشيج أشد وتنشج وتستعري، تبكي وجعلت به فتعلقت
ويتجنى يتأبى وهو األضعاف، مرصعرشات يف عمله ترك من يخرس مما تعوضه أن عىل
مرص، إىل والشخوص إنجلرتا يف عملها ترك عىل صممت مقامه، من يئست إذا حتى

رجله! مع رجلها
خوفها أن إىل تتململ وال تتقلقل فال الخطرية النية هذه عن يدفعها بها زال وما
سكتت ثم جسيمة، تعويضات من يلزمها وما معها، تعاقدت التي للرشكة التزامها نقض
بني من ينفلت أن استطاع وكذلك عملها، من انتهائها بمجرد مرص إىل به تلحق أن عىل

مرص. إىل الطريق وجه له خال وكذلك يديها،
فصوًال. تتم لم الرواية فإن القراء، معرش يا انتظروا

السينما ممثلة حديث أحدثك ألم فقال: يوم ذات لقيته أشهر ببضعة قدومه بعد
من جماعة يف أمس ليلة ذهبت لقد قال: بىل. قلت: ثم ذاكرتي فجمعت اإلنجليزية؟
وما املعروضة، الروايات إحدى يف تمثل صاحبتنا فإذا «كذا» سينما دار إىل صحبي
وجه وحدها مألت حتى نحوي وأقبلت الرواية، يف موقفها من انفلتت حتى رأتني أن
ثم أبدع، ابتسامة تبتسم وهي بديعة انحناءة وانحنت يليها ما كل وحجبت الشاشة،
وال النظارة تبايل ما بها إيل مومئة فرقتها ثم طويلة لثمة ولثمتها بنانها أطراف جمعت
اإلخالص كهذا إخالًصا فالن يا أرأيت الغرام، سبيل يف الرشكة أولياء وال الدار، أصحاب

الغرام؟ كهذا وغراًما
إىل األرض إىل وحواء آدم أرسل يوم من كان بأنه األيمان من مؤثمة بكل له فحلفت
وال اإلخالص، هذا يداني إخالص الصور يف ينفخ ساعة إىل اليوم من يكون وال اليوم،

الغرام! هذا عرش يبلغ غرام
حديثنا ولتجعل — التعبري هذا صح إذا — االختصاصية البطوالت يف اآلن ولندخل

األيام: هذه يف العالم بحال األشكال فهي العسكرية، البطولة يف منها األول
تركي أو تركي، أصل من ناحيتيه من انحدر — عليه هللا رحمة — بك فالن
القصور، وشيدوا الضياع واقتنوا مرص، يف حكموا ممن الباشا أبوه وكان ورشكيس،
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ال ما نشأته أول يف العلم من صاحبنا وحصل األموال، جالئل ذلك فوق لورثتهم وتركوا
كان فلقد الرتكية اللغة من حصله ما إال اللهم االبتدائية، املدارس تلقته ما عىل يزيد أظنه
بهذه حديثهم وكثرة بيئتهم بحكم العهد ذلك يف الذوات أوالد من أمثاله كدأب يحذقها

وأغواتهم. وجواريهم وأمهاتهم، آبائهم، مع اللغة
واملجوهرات والبيوت الضياع تلك من الرشع قىض ما باإلرث له وأزل أبوه وقىض
جيًشا يرى ال الرتكية، بالدولة الكلف شديد كلًفا وكان كثريًا،1 شيئًا ذلك وكان والدنانري،
اآلن األنظار عن محجوبًا كان وإن — أسطولها من أضخم أسطوًال وال جيشها، من أقوى
والسلطان «املايني» ورجال «املايني» يف الحديث أما سياستها، من أحكم سياسة وال —

األقالم. وصفه إىل تتطاول ال يشء فذلك السلطان، ما أدراك وما
استهالًكا واستهلكها حواسه، جميع عليه وملك استغرقه حتى الرجل ذهن هذا شغل
إال الحديد، السكة قطار يف أو املقهى، يف أو غريه، دار يف أو داره يف مجلس يحتويه فال
جيشها، وقوة ساستها، ودهاء تركيا، عظمة من رأى ما وصف يف وأرسف هذا يف تحدث

أيًضا! أسطولها وضخامة
برجل ودعا تركية، عسكرية ثيابًا عليهم أفرغ غالًما أربعني نحو فجمع له بدا ثم
وجاءهم الرتكية، املوسيقى فنون يف وتمرينهم تعليمهم عىل فقام املوسيقى، أساتذة من
إحدى يف واسعة داًرا لهم وأقام «النوتات» من دون ما بأكثر وزودهم اآلالت، بأحسن
دعا املناسبات، من ذلك غري أو ميالده عيد أو السلطان جلوس عيد أقبل فإذا ضياعه،
وعليه يتقدمها وهو الكربى، بشوارعها عازفة تطوف فجعلت القاهرة إىل باملوسيقى
اللواء أمري شارة إال كتفه عىل يضع فال متواضًعا؛ كان أنه عىل الرتكية العسكرية الحلة
يف أبىل وما العثماني، الجيش يف خدمته أثناء يف استحقاق بكل نالها التي «مرياالي»
االمتحان! يف األقران عىل متفوًقا هناك، الحربية املدرسة من تخرجه بعد الكثرية حروبه
يف سعادته كان متى فتسأل: فضوليٍّا تكون أال القارئ سيدي يا أرجوك وهنا
عن يغب لم هو إذ وقاتل غزا ومتى الحربية املدرسة يف انتظم ومتى القسطنطينية،
غريك إىل أو نفسك إىل فتوجه فضوليٍّا، باهلل تكن ال األيام؟ من يوم يف مرص أهل عيون
الرد هذا يف ضري وال رده، ويف الحديث تقبل يف حر حال كل عىل وأنت األسئلة، هذه مثل

أبوها!» بيت عىل «البايرة املقام: هذا مثل يف يقولون إذ العامة در وهلل أحد، عىل

واحًدا. درهًما يساوي ما له يبَق ولم هذا، كل الرجل أضاع لقد 1

208



الفن عباقرة

وما الرتكي، الجيش قادة أمهر من عسكري قائد صاحبنا أن عرفت فقد وبعد،
وجاهد، فيها أبىل بما هتف إال حديثة، حربية موقعة لذكر مجلسه يدي بني أحد عرض

اليمني. ومن الشمال من بهم أوقع وما كمني، من للعدو نصب وما وجالد، ونازل
فحسب، بريٍّا عسكريٍّا قائًدا يكن لم الرجل أن نقرر أن اإلنصاف واجب من أن عىل
ضمنا أنه أذكر ولقد البحر، أمراء أمهر من بحريٍّا قائًدا األحيان بعض يف كان لقد بل
يعصف وكيف الغواصات ذكرى وجرى املاضية، الكربى الحرب قيام يف مجلس به
يف تركيٍّا طراًدا يوم ذات أقود كنت لقد اسمعوا: فقال: عصًفا؟ بالسفن «تربيدها»
ولم الحال، يف فيه من وغرق فنسف «برتبيد» الحلفاء غواصات إحدى فرمته الدردنيل،
الحال هذه عىل ولبثنا الخشب، من لوح يحملنا — الشيشة — ونرجيلتي أنا إال منه يبَق
الساعة هذه يف سلوتي هي الشيشة وكانت عابرة، سفينة أنقذتنا حتى ساعة عرشة اثنتي

املهولة!
املدة؟ هذه كل يف بك فالن يا الشيشة تنطفئ ألم الحارضين: من خبيث له فقال

فيها! بكركر كنت أنا ما فوره، من فأجاب
أننا وتعىص، الزمان، طول عىل تعز والتي أبًدا تلحق ال التي عبقرياته أروع ومن
أثناء يف ذلك وكان أوالده، أكرب معه وكان له، قريب دار يف نسمر األمسية بعض يف كنا
بك رءوف بفضل يهتفون الحارضون وجعل أذكر، ما عىل ١٩١٣ سنة البلقان حرب
أال فقال: بطرادته، األفاعيل وفعله ومهارته بجرأته ويشيدون حميدية، الطرادة قائد
عليه تخرج تلميذه، أنه يعني أنه يف شك يتداخلنا فلم ابني؟ هو هذا رءوًفا أن تعرفون
قال: ذلك، يف له قلنا فلما يدري؟ ومن أيًضا فيها أستاذًا كان فلعله البحرية مدرسة يف
وهل عرشة: الثامنة نحو تبلغ سنه وكانت ابنه: فقال تلميذي، ال صلبي من ابني بل
أمك، من ابني هو بل وغضب عنف يف فأجابه «نينتي»؟ غري تزوجت أن أبي يا لك سبق

مبهوتًا؟ ساكتًا الفتى فتوىل هنا من واخرج بقى اخرس
األكرب! شقيقه يعرف ال ملن جزاء أيرس هذا أن وأظن

األحياء، من تالميذهم أعمار يف وبسط األجالء، رصفائه من مات ومن هللا رحمه
والنماء. القوة من له مقدور هو ما ألسنتهم عىل الفن يبلغ حتى
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الناحية هذه من فكانت التقاليد، الحرصعىل شديدة حريصة قريب عهد مرصإىل وكانت
اإلنجليز. من محافظة أشد أهلها يكن لم إذا بإنجلرتا، أشبه

يف مقوماتها عنارص من وعنرص األمة، مشخصات من — ريب وال — والتقاليد
وننسفها هدًما، بأيدينا نهدمها اآلن إىل العظمى الحرب أعقاب من جعلنا أننا عىل الحياة،
واإلتيان اإلغراب ملحض وإما والتقليد، املحاكاة ملجرد إما نسًفا، طاقتنا يف يدخل ما بكل

األوراق! عىل ناشًزا مليًخا شمًجا الغريب الجديد هذا كان ولو الجديد،
نعتنقها كنا التي تقاليدنا جميع عن للحديث بالرضورة املقال هذا يتسع وليس
مقال أجرد ولهذا اإلحصاء، عىل يطول يشء فذلك أكثرها عن وال القريب، العهد ذلك إىل

الغناء. به وأعني منها، واحد عن للحديث اليوم
أكثرها تكن لم إن األمم، أكثر مرصمن أن إىل أنبه املوضوع لجة أخوضيف أن وقبل
وما للصالة وباألذان الكريم، القرآن بقراءة تتغنى فهي والرتنيم، للتغني تلوينًا جميًعا
وتتغنى الرشيف، النبوي باملولد تتغنى وكذلك السحر، أهازيج من الفجر أذان يتقدم
الغناء وللعامة التخت، هو الرسمي غناءها بأن خبري وأنت األذكار حلق ويف باإلنشاد
الفاريس القصب من املتخذ البلدي املزمار صوت عىل موقعوه يوقعه املحالوي أو البلدي

الغاب. —
مقدمات يف يوقعونه الحشاشني بجماعات خاص وهذا الصهبة غناء تنس وال

إليه. وما املنولوج هذا كل عىل الحارض العرص زاد وقد األعراس،
معروًفا زال وال البلدي والطبل املعروفة النحاسية منها فعندنا اآللية املوسيقى أما
موكب يدي بني الجمال ظهور فوق عليه ينقرون وكانوا النقرزان، أو والنقارية أيًضا،
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الحديث للعرص زادنا وقد الرشيف، املحمل ذي يف به يرضبون يزالون وال العروس،
األركسرتا. — الوترية املوسيقى

كبري. غري شأنها ألن املوسيقى؛ من يسرية غري ألوانًا تجاوزت وقد
به يأخذ كان بما وال األلوان، هذه من لون كل بتقاليد العلم أدعي فلست وبعد
أعرف ولكنني صغري، وال شأنهم من كبري يف يعدونه وال ويلتزمونه أنفسهم، أصحابه
الثقات عن أرويه ما ومنها بنفيس، شهدته ما منها الفنون هذه بعض آداب من شيئًا

اآلن. إىل قائًما يزال ال ما ومنها الزمان، عليه عفى ما وهذا هذا ومن الصادقني،
التعبري، هذا صح إذا ترتيله يف املرعية التقاليد من أو الكريم، القرآن تالوة آداب فمن
قىض إذا حتى البياتي نغمة يف جاء إال ترتيله يبدأ أن يمكن ال ووزن قدر له قارئًا أن
غريها عىل أقبل ثم يلبث، أن شاء ما فيها فلبث … ثنى قصريًا، أو طويًال وقتًا فيها
االسرتاحة إحداها يف توسم كلما أو له بدا كلما النغم فنون يف ينصب يزال ال وهكذا،
شاء ما أيًضا منها فيصيب البياتي نغمة إىل القراءة أثناء يف يعود وقد التطريب، وحدة
بهذه يختم أن من له بد ال باالنتهاء الوقت يؤذن حني فإنه األمر كان وكيفما يصيب، أن
رسيًعا التحول هذا يكون ما وكثريًا البعيد النغم من إليها التحول يجشمه مهما النغمة،

اإلعجاب! إىل وداعيًا
يختمون، دائًما وبه البياتي من إال قراءتهم يبدءون ال مرص يف القراء فمتقدمو
محمود، وعيل رفعت، محمد العظام، املشايخ من الراديو طريق عن القرآن تسمع وكذلك
املرتلني. مشاهري من وغريهم الفشني وطه الصيفي، ومحمد الشعشاعي، الفتاح وعبد

الزمان من مهبطه كان متى وال التقليد، هذا مرص جاء أين من أدري ال أنني عىل
هو أو األصيلة، البلد نغمة هو البياتي هذا أن إىل يرجع ذلك ولعل البعيد! أو القريب
سعة فوق النغمة هذه أن الحق ففي املرصيني، حناجر فيها تتقلب التي النغم، أصل من
واألنس إليها االسرتاحة من يجد املرصي فإن والتلوين الترصف لكثرة وتقبلها آفاقها،
تصقل أن قبل للحناجر يلني طبيعتها يف هدوء إىل يرجع لعله أو لكثري، يجد ال ما بها

الشديد. الجهد نهكها بعدما لها يتلطف ثم وتجىل،
أما املرتلني، كبار عند الكريم القرآن ترتيل أدب من قائًما يزال ال وما كان ما هذا
بالنبي تشفع وفيها استغفار فيها أناظيم وهي الفجر، أذان تتقدم التي السحر أهازيج
يف لها كان فهذه األوَّلة العامة ويدعوها عليهم، هللا تسليمات بيته بآل توسل وفيها ملسو هيلع هللا ىلص،

جميل. تقليد القاهرة
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األرض، من ضيقة رقعة إال تشغل ال بعيد غري عهد إىل كانت القاهرة أن تعرف ولقد
رفعت اضطربت فأنى املباني، عدد من كبرية بنسبة فيها تتمتع والزوايا املساجد وكانت
من زقاق منها يخلو يكاد ال التي املتواضعة اللطيفة والزوايا الجميلة األثرية املساجد لك

الدروب. من درب أو األزقة
يف املساجد مؤذني جميع أن القارئني مشيخة من الصادقون الثقات حدثني وقد
وعلقوا آذانهم، أرهفوا وقد وقفوا األوَّلة أو باألوىل للهتاف املآذن ظهروا إذا كانوا القاهرة
بالنغمة حديد أبي صالح الشيخ مئذنة عن اليهم يصدر الذي األمر انتظار يف أنفاسهم
مثًال، الرصد بنغمة صالح الشيخ مؤذن جلجل فإذا لليلتهم، األهازيج فيها يجرون التي
لألسماع تقع ومن مجاوروهم أخذهم وأخذ بها، بالصياح حوله املساجد مؤذن أرسع
بدأ وإذا الرصد، بنغمة تجلجل كلها والقاهرة إال دقائق تميض فال وهكذا أصواتهم،

كان! هللا شاء وما فهكذا إلخ. … بالسيكاه أو بالحجاز، أو بالبياتي،
يف وتحكمهم ألصواتهم، املؤذنني ضبط إىل القصد عىل ناحية من دل إذا وهذا
إىل برغمهم ودفعوا الخطأ، إىل اضطروا وإال األخرى باألنغام تأثرهم وعدم نرباتهم،
مرص، أهل أن عىل دليل نفسه املوقف يف فإنه هذا عىل هذا دل إذا — النشاز — النشوذ

تطريب! وعشاق ذوق وأهل فن أصحاب كانوا األقل عىل القاهرة سكان أو
أنبه أن الكثري الخري من أرى الذكر عىل اإلنشاء أدب من أعرف ملا أعرض أن وقبل
حناجرهم يف يفسحوا أن يمكن ال عرق، عىل الصنعة من يجرون الذين املنشدين أن إىل
— عنه هللا ريض — املرصي سعد بن الليث اإلمام إىل نسبة الليثية، السادة ذكر عىل إال
بالهتاف طرائقهم ففي كبري، بقدر موسيقي فن أصحاب الطريقة هذه أهل ألن وذلك
يلقي أن من املفتن للمنشد يمكن ما هللا!» هللا هللا! إال إله «ال — تعاىل — هللا باسم
متحري، وال متعثر غري مواليًا أو شعرية مقطوعة أو دوًرا أو كانت موشحة أهازيجه،
عىل يعينه خري الطريقة، هذه أساليب عىل تعاىل هللا السم الذاكرين ذكر يكون لقد بل

السبيل. سبيله يف ويهديه اإلنشاد
الليثي، الذكر قائد وكان — عليه هللا رحمة — الركبي عيل السيد أنىس ال أنس وإن
اللحية مرسل السنون به تقدمت شيًخا أدركته وقد األيام، هذه تعبري يف اإليقاع ضابط أو
لشأنهم املنشدين أعالم جلس فإذا نفس، ولطف قلب، طيبة عن تنبئ وقسماته البيضاء،
املنشدين ألولئك يهيئ فنيٍّا تنغيًما بالذكر التنغيم أساليب يدير جعل املجلس، صدر يف
بتوجيه النغم فنون يف هو يرصفهم ولقد الوجوه، وأحسن القواعد أدق عىل مهمتهم أداء
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الوحدة ضابًطا أخرى ومتمهًال مرة مرسًعا الناحية، هذه أو الناحية هذه إىل الذاكرين
العيون رأته «مايسرتو» أكفأ بحق فكان النحايس، سعوطه حق الفيضعىل بخاتمه بنقرة

البالد. هذه يف
ثم لإلنشاد الجماعة جلست إذا أنه القوم، لهؤالء أحصيه الذي التقليد أو واألدب
صىل — بالنبي مستغيثًا فرًدا يتغنى منهم كل جعل مجتمعني، به استفتحوا مما فرغوا
من بيتني أو ببيت التغني إىل عاد ثم عليهم، هللا تسليمات — بيته وآل وسلم عليه هللا
أعىل يكون أن يجب باإلنشاد يبدأ من أول أن هو القول له أسوق والذي الرقيق، الغزل
يجيء كان وقد وهكذا، سائرهم يكرب من يليه ثم صوتًا أنكرهم كان ولو سنٍّا، الحارضين
ملك مدافع غري وهو املتغنني آخر األحيان، بعض يف املنيالوي يوسف الشيخ املرحوم

املنشدين!
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الدنيا قضايا من قضية يف ويتنازعان يتحاوران قلمني بني قلمي أدس حياتي يف مرة ألول
يقتحم بقضية حرجه قدر بقضية صدري يحرج يكن لم قاضيًا كنت وحني الدين، أو
صدًرا ويجتاز النزاع أمد ويطول الخالف، وجوه به فتتشعب ثالث، املتخاصمني عىل فيها
دعواه، يف ا جادٍّ الثالث الخصم هذا كان إذا عما والتحري البحث يف القايض هم من كبريًا
عن يده ليدفع الخصمني أحد مع متواطئ هو أو مطلبه، يف الحق من عرق عىل جاريًا
بزمن القضاء بمنصب امتحاني بعد يل بان ولقد كله؟ حقه عن ليدفعها أو حقه، بعض
عىل قائمة هي الخصوم هؤالء يقتحمها التي الرشعية املحاكم قضايا أكثر أن يسري
مرشوع! سبب وال حق بغري اآلخر للطرف وأذى وعنتًا كيًدا الطرفني، أحد مع التواطؤ
الخصم هذا فلعل التدقيق، وشدة والتحري البحث من القايض يعفي ال ذلك أن عىل

جميًعا! املتنازعني دون الحق صاحب ولعله جاد الثالث
شأن يف ولو متجادلني، بني الدخول إليها أكره أن نفيس يف هذا أثر من كان ولقد
والكتاب، الباحثني بني الخالف عليه يقع فيما واآلداب، والفنون العلوم قضايا يف ولو عام
ال بحيث مبني، األمر يف سلطاني وأن واضحة املرة هذه يف حجتي أن رأيت ولكني
قليل، أو كثري الشك من بيشء ويعرتيه فيه، يكابر أو ينكره أن املتنازعني أحد يستطيع
األخص وعىل العام، بالشأن يتعلق إنما النزاع كان إذا وخاصة أسكت أن اإلثم فمن إذن

خصام! أو نزاع الطرفني أحد وبني بيني يكن لم إذا
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فيه يدعو ممتًعا، مقاًال «الثقافة» يف أمني أحمد املحقق األستاذ صديقي كتب ولقد
فيه: جاء ومما الرسور فن استغالل إىل

كمية أن قبل من الحظت كما قليلة، الرشق يف الرسور كمية أن أالحظ األسف مع
وخرياتنا جميل، فجونا الوسائل تنقصنا وليست قليلة، والرشق مرص يف الحب
من الرشق ومصايب يسرية، العيش ووسائل هينة، الحياة وتكاليف كثرية،
أقل. الرشق يف الرسور كمية تزال ال كله هذا ومع الغرب، يف منها أقل الحرب
الحياة شئون كسائر والرسور فن، الحياة أن نظري يف لذلك سبب أكرب
لم ومن به، وحظي منه واستفاد استغله بالفن ينتفع كيف عرف فمن فن،

به. وشقي يستغله أن يعرف لم يعرفه

الفكرة عىل فأثنى «بك»، حسني طه الدكتور العظيم صديقي له انربى ما ورسعان
ملداعباته العنان أطلق أن لبث ما ثم تحقيقها، إمكان يف يشكك راح ثم الرأي، بادي
التي الجماعة عن يتساءل وجعل وأدبًا، فنٍّا نفسه الوقت يف تَُسحُّ التي الفخمة، العذبة
بني من أو النفس علماء بني من تكون وهل الرسور»، «فن بتنظيم تضطلع أن ينبغي
يحريها انطلق الفئتني، هاتني بني الرتجيح بشدة الفكرة دوخ أن وبعد االجتماع؟ علماء
املسالك ضلت قد هي فإذا الديواني، التعبري هذا صدق إذا االختصاص»، «جهات بني

السبيل! مثابتها إىل تجد فلن جميًعا،
أرفق هو ما إىل بالحديث يعدل أن «بك» حسني طه الدكتور رأى ا جدٍّ وأخريًا وأخريًا

هللا: حفظه — قال تحقيًقا وآكد كلفة، وأيرس وأنفع، وأجدى وأقوم،

اآلفاق وأتخيل أمني أحمد األستاذ مقال قراءة من أفرغ أكد لم أني املحقق ومن
يف ورغبت الحسد أخذني حتى فكرته، أمام أو اقرتاحه أمام تمتد التي البعيد
فكرة صاحب مثله أكون أن إال وأبيت الرسور، فن بإنشاء دوني من يستأثر أال
فن إنشاء إىل به ألدعو املقال هذا فأمليت خطري فن إنشاء إىل وداعيًا خطرية،
أريد الذي والفن التصور، يف وأمهر أمني أحمد األستاذ من أبرع وأنا الحزن،
تحديد إىل وال لجان، تأليف إىل يحتاج وال جهًدا، وال مشقة يكلف ال إنشاءه
وهو ا، جدٍّ يسري واحد يشء إىل يحتاج وإنما مقاالت، نرش إىل وال اختصاص
ضامن وأنا رأيت، فيما لتفكر نفسك إىل تعود ثم املرصية، الحياة يف تنظر أن
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ال وألم تنقيض ال حزن مصادر التفكري هذا ويف النظر هذا يف ستجد بأنك لك
يزول.

فقد الناس إليها ويحبب النفس، عىل يرفه ألنه خريًا؛ الرسور كان وإذا
ا.ه. اإلصالح. محاولة إىل ويدفع العمل إىل يدعو ألنه أيًضا؛ خريًا الحزن يكون

أمتدح وال الرسور، فن إنشاء من أمني أحمد األستاذ اقرتح ملا أعرض فلست وبعد،
هذه من امَلئُونة كفيت وقد نزاع أي وبينه بيني فليس ذلك وعىل أهجنها، وال الفكرة
وهي حسني، «بك» طه الدكتور فكرة أعني األخرى، الناحية بقيت هلل والحمد الناحية
وهللا الحديث، عليها نكثر التي فهي الحزن فن إنشاء إىل بها هو يدعو أو تدعو التي

املستعان.
أوًال بدعوته غلط واحدة، مرة ال مرتني غلط قد طه الدكتور صديقي أن رأيى ويف
وال جهًدا، وال مشقة يكلف ال الفن هذا إنشاء أن ثانيًا بزعمه وغلط الحزن، فن إنشاء إىل

إلخ. … لجان تأليف إىل يحتاج
الفنون، أقدم من ولعله قديم فن الحزن فن أن صديقي عن غاب كيف أدري وال
يعلم أن وحسبي اآلثار، نقوش من األخبار فنتقرى البعيد، التاريخ إىل نسافر لنا وما
أن وأظن قليل، غري خطر له فنٍّا اإلسالم صدر يف كان الحزن أن أعلم مما أكثر الدكتور
يرتجل ال أحًدا ألن وإذكاؤه؛ إثارته املقام هذا يف بالحزن املراد أن يف ينازعني ال أحًدا

استحداثًا. الشجن يستحدث وال ارتجاًال الحزن
صدر يف كان املعنى، هذا عىل «الحزن» بأن مني أعلم الدكتور إن فأقول: أعود
كالهما كانا الغريض وأن رسيج، ابن بأن مني أعلم والدكتور خطر، له فنٍّا اإلسالم
وابن أداء، وبراعة صنعة، وجودة فن جاللة نعلم من وهما مغنيني، يكونا أن قبل نائحني
وال منهما أحد يكن لم وذكر، صيت الغناء يف لهما وذهب غنيا إذا بعد والغريض رسيج

الحادثات. جىل يف النائحات بها لتنوح األصوات؛ تلحني من ليخرج أرضابهما من
املعاد. الحديث هذا إذن فلندع النياحات، بأخبار العربي األدب كتب وهذه

هذا يزال وال الحديث، العرص يف وخاصة عريق عرق الحزن فن يف فلها مرص أما
بحاجة نرانا دمنا ما العظيم، األسف مع الدثور عىل يقبل جعل وإن اآلن، إىل قائًما الفن

األحزان! فنون إنشاء إىل
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الشائع بالتعبري أو النائحات فيها يزال وال الندابات،1 اآلن إىل مرص يف يزال ال
هؤالء. وإىل هؤالء إىل الحاجة من جميًعا القراء وأعاذ هللا أعاذنا املعددات،2

إذ وعنف، قوة يف الدفوف نقر عىل ترانيمهم يلقني النساء من فجماعة الندابات أما
أوتار عىل رضبًا ال النرب هذا عىل ويوقعن وثبًا، النقر هذا عىل يثبن امليت أهل من النساء

لحومها. وتهرى أديمها يفرى حتى الخدود، عىل لطًما بل العود
وكلما فرادى، إال بالعديد يصوتن وال أيديهن يف دفوف فال املعددات النائحات وأما
امليت أهل ذلك يف سواء فاستعربن، وبكني بالصياح جميًعا النساء عج موقف إىل انتهني
خميس، يوم وكل امليت وفاة من أيام ثالثة هذا ويظل املعزيات، من به لهن شأن ال ومن

األربعني. بيوم النياحات هذه تختم ثم
وإن الهاويات، ومنهن املحرتفات منهن املعددات إن لك: أقول أن فاتني ولقد
لعواطفهن مصانعة أو امليت، ألهل مجاملة أو احتسابًا هذا ليفعلن الهاويات جماعات

محرتفات. إال يكن فال الندابات أما كريم، يف أيًضا امتحنهن قد الدهر كان إذا
أنك والشجن، األىس عاطفة إذكاء يف مرصواإلرساف يف الحزن فن مبلغ تعرف ولكي
من الجماعات رأيت العاصمة، أحياء من حي أي يف الخميس يوم صباح سعيت إذا كنت
أيديهن ويف وعوارضهن، رءوسهن عىل السود بالخمر رضبن وقد السواد عليهن النساء
ما إليها، فينزلقن مناحة تصادفهن حتى هدى، غري عىل يمشني وهن السود، املناديل
للفرصة انتهاًزا كلة وذلك أبًدا، أهلهما من بأحد عهد لهن وال امليتة أو امليت يعرفن

السخني. الدمع وسفح الحار البكاء يف السعيدة
النساء، مواجع سائر إىل املوتى عىل التبكي نطاق املرصي الحزن فن تجاوز ولقد
الدموع من أثقاًال ويطرحن ليعولن يطلبنها إنما املناحات يطلبن ممن كثريات لرتى حتى
االسرتاحة بفرتة تؤذن النائحة تكاد فما األموات، إىل وال املوت إىل له سبب ال ما عىل
حجرها يف فيلقني جانب كل من النساء عليها تقبل حتى الفصل، بعد entr’acte
وهذه زوجها هجرها فيمن تقول أن تسألها هذه «النقوط» العامة ويدعوها بالدراهم،
الكفء، غري املضار من بزواجها بنتها بخت مال فيمن وهذه الرضة، عليها اتخذ فيمن

النون. بضم الندبة منه واالسم محاسنه، عدد أو بكاه، امليت: ندب الندابات: 1
ووصفها. مناقبه عد األوىل، الدال بتشديد امليت: عدد 2
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وما حليها، رسقة يف وأخرى ولدها سعي خيبة يف وتلك إيذائها، وكثرة حماتها بكيد أو
إلخ. … األسود لليوم األطول الدهر يف املال من ادخرت

الغزير، الدمع ويستدر هذا، كل عىل األىس نار يزكي ما الكفء املعددة النائحة وعند
صياًحا الشأن صاحبة تصيح حيث ارتجاًال، ارتجلته منه يشء حارضها يكن لم فإذا

وترىض! عاطفتها تسكن حتى وتنشج تبكي أو متدارًكا،
طه الدكتور القدر الجليل صديقي ظلمت أنني إىل تفطنت لقد فقط واآلن واآلن،
متني للحزن فن قيام تجاهله بعيد، من أو قريب من إليه عزوت قد َلعيل فيما حسني
شيئًا يتجاهل أن من أجل «بك» طه فالدكتور الفصول، مفصل األصول، ثابت القواعد،

الحوار! يف صاحبه ليعاز
بفن الضيق وعلمه القديم، الحزن بفن الواسع علمه عىل الدكتور أن الظن وأكرب
العرص مطالب يؤدي أن عىل قادًرا منهما شيئًا ير لم اآلن، إىل مرص يف القائم الحزن
والرشكات الجماعات عرص الحديث العرص ألن الحساب؛ من أسقطهما وكذلك الحديث،
ينبغي الذي العرص هو األشخاص، أقطار تتجاوز ال التي الفرديات عرص ال والقوميات
هو وهذا فيه ريب ال حق وهذا القومية، املنافع وتبكي العامة املواقف فيه تندب أن

العظيم. الصديق أمثال بتفكري األشبه
املرء ينظر أن يكفي أنه إىل ذاهبًا الحزن، فن يتهاون تراه هذا مع الدكتور أن بقي
وهذا النظر هذا يف يجد حتى رأى فيما ليفكر نفسه إىل يعود ثم املرصية، الحياة يف

يزول. ال وألم تنقيض ال حزن مصادر التفكري
يف ينظر فكلنا اليسري اليرس من املوضع بهذا األمر فليس الدكتور، سيدي يا ال
منا أحد يشق فلم هذا ومع رأى فيما فيفكر نفسه إىل يعود وكلنا املرصية، الحياة

رقيق! وال غزير دمع له تبادر وال ا، خدٍّ له صك وال بصيحة، حنجرته
دامت ما األثر بليغ الخطر، عظيم محكم، قوي للحزن فن قيام من بد لنا يبَق لم إذا

األشجان. وغليان األحزان بثوران إال قناتها تستقيم ال مرص يف العامة املصالح
حاجاته، عن الرتجمة يحسن وال العرص مطالب يواتي ال القائم الفن كان وإذا
الطلبة، ويبلغ الحاجة، يقيض أن يستطيع حتى عنف يف أو رفق يف تحويله فلنعالج
الشئون يف إرسالها بدل العامة، األسباب يف النياحة أصوات بإطالق وذلك األرب، وينيل
بخت وسوء الرضة، واتخاذ الزوج، وهجر الولد، ثكل يف والتعديد الندبة ولنوع الخاصة،

إلخ. … واللبد السبد وضياع الولد وشقوة زواجها، يف البنت
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الشبان وتعطل األخالق، وتدهور التعليم، مستوى انحطاط يف األناظيم ونصوغ
يف الجد عن واألعراض الخزان مياه بمساقط االنتفاع وإهمال الشهادات، عليا حملة من
الشباب، بني الزواج وأزمة املصطنع، والغالء القطن، ومشكلة املعدنية، الثروة استغالل
زوايا يف املنسيني للموظفني أنشودة بفرض بأس وال الكفايات، عىل املحسوبيات وإيثار
امللحنون وجود لفظه ورققوا نسجه، الناظمون طرى لو مما إلخ. … والدواوين املصالح
النائحون أو النائحات أحسن ثم مثًال، والرمل كالصبا حزين بائس نغم يف وأجروه لحنه،

العربة! واستدر الزفرة، وهيج وأشجى، وأشجن وأبكى، ألحزن وتوقيعه ترتيله
والفساد! الضعف أسباب عنها وتزول البالد، مرافق رسيًعا ترقى وكذلك

جهة أو العظيم اإلصالح بهذا إليها يعهد التي اللجنة شخصية تكون أال وأرجو
تحقيقه. يعوق أو مبارشته عن يكف مما االختصاص،

كلية يف الحديث الحزن لفن كريس بإنشاء يعجل أن الباب هذا يف الخري من ولعل
اآلداب.
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وجديد قديم

أذاعته أمني، أحمد األستاذ املحقق لصديقي حديثًا الراديو من سمعت أسابيع بضعة من
لندن. محطة علينا

وعرض وجديده، األدب قديم قبله حديث ويف الحديث هذا يف األستاذ تناول وقد
أصبح كما جديد نبي إىل تحتاج أنها إىل فيه خلص للموسيقى، يسريًا عرًضا األخري يف

جديد. نبي إىل يحتاج الشعر
التفصيل جهة عىل يجره ولم املوسيقى، يف الكالم يطل املحارضلم األستاذ كان وإذا

الحديث. مساق كان املوسيقى فلغري
أجمل ما أتوىل وأن املوسيقى، حديث يف التبسط بعض أتبسط أن يل يأذن أن وأرجو

التفصيل. من بيشء
وهدايتها األذواق لتقويم يبعثون األنبياء أن لو جديد، نبي إىل حاجة يف املوسيقى

املستقيم! الرصاط
بالسيف يفتح قائد إىل أو الرشد، إىل يهدي مصلح زعيم إىل الحاجة أشد يف املوسيقى

الكالم! جهد عىل استغلق ما
املبني. الفتح إىل الحاجة أشد يف الناحية هذه من حالنا أضحت لقد الحق يف

إحدى أخريًا فتحت فلقد بعيد إىل التدليل يف القارئ سيدي يا بك أذهب ولست
قد ولو املرصية، اإلذاعة محطة يف الناس آراء فيه تنرش بابًا مرص يف الصحف كربيات
لتعاظمك الغناء، وفنون املوسيقى ألوان من املحطة تذيعه فيما اآلراء هذه عىل اطلعت
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جميًعا الكاتبني بأن وذلك مذهب، كل العجب منه بك وذهب لبك وحري وراعك األمر
والتربم، السخط عىل الناس جمهور يتوافق أن عجبًا وليس متأففون، متربمون ساخطون
إن بل الناس، من أحًدا يعجب ملا منها إن بل الناس، جميع يعجب ال ما األشياء من فإن
والقائمني املحطة يسلقون إنما املتربمني، الساخطني هؤالء نصف أن هو العجب مناط
كله الوقت تصغي وال القديم، البايل الغناء أسماعهم عىل تردد ألنها األقالم؛ بأحدِّ عليها

الجديد! للمستحدث
ألنها وذام؛ عاب بكل ويرميها األقالم بأحدِّ أيًضا املحطة فيسلق اآلخر النصف أما
الغناء وقت تتحرر وال الجديد املستحدث هذا بأسماعهم أذواقهم وتفرق آذانهم تصدع

القديم! للعتيق كله
الفنون هذه يف وخاصة األشياء، عىل أحكامهم تتغاير ولقد الناس أذواق تفرتق ولقد
زمان كل يف واقع وهو ذلك يقع لقد والتلذيذ، التطريب إىل بها يقصد التي الجميلة،
اآلن، املوسيقى فنون من به يتنغم ما عىل األحكام واختالف اآلراء اختالف ولكن ومكان،

مكان! أي يف وال زمان أي يف شبيه له ليس
مذاهبهم وافرتقت األفراد أذواق فيه اختلفت مهما أمة كل يف املجموع بأن ذلك
افرتقوا إذا فهم جمعهم، ويضم شملهم يجمع ا عامٍّ ذوًقا هناك فإن املوسيقى، ألوان يف
نجد هنا ومن العام، الذوق هذا حدود يف يكون إنما فاختالفهم مذاهبهم، اختلفت أو
هذا ويسرتيح كذا، عىل كذا هذا يفضل كان رفيًقا واالفرتاق يسريًا الباب هذا يف االختالف
يف الطرب يشيع مما هذا سمع عىل ينشز ما أن أما كذا، إىل يسرتيح مما أكثر كذا إىل
مما لك زعمت كما فهذا اآلن، فينا الشأن هو كما وبالعكس األريحية عليه ويدخل ذاك

مكان! أي يف وال زمان أي يف شبيه له يقع لم
الصحيح حكمه عليه وتجري موضعه، يف يشء كل تثبت أن هذا بعد شئت وإن
األيام، هذه يف فقًدا فقد قد العام املوسيقي الذوق إن خشية: وال تردد غري يف فقل الرصيح،
واالضطراب الثورة من حال يف اآلن العام الذوق إن فقل الحكم يف رفًقا إال أبيت فإذا

قرار. إىل معها ينتهي أن اليسري من ليس
الحمويل، عبده املرحومني املغنني أعالم من املايض الجيل أعقاب يف البلد يغني كان
وسالمة حلمي، الحي وعبد الشنتوري، ومحمد عثمان، ومحمد املنيالوي، ويوسف
شيعته منهم ولكل وأسلوبه، الغناء يف طريقته هؤء من لكل وكان وغريهم. حجازي،
من األمر جشمهم مهما ويطلبونه كان، أنى غنائه مجلس يلتمسون غريه، عىل ومؤثروه
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املراح أهل من الصحاب خال إذا أو أنفسهم إىل خلوا إذا تنغيمه ويرددون واملشقة، الجهد
يخمش أو سمعه عىل ينشز يؤثر من غري غناء أن أحد يزعم لم هذا ومع الصحاب، إىل
جميع من الناس جميع يسمع كان لقد بل اآلن؛ حادث هو كما ذوقه، يفرق أو مزاجه،
اختالفهم بأن وذلك مذهب، كل الطرب بهم يذهب وقد غنائهم، إىل فيسرتيحون هؤالء
أكثر مذهب واستجادة فن، عىل فن إيثار يعدو ال فهو العام الذوق هذا حدود يف كان إنما
قارة امللحنني تالحني كانت مستجيد، مستملح حال كل يف أنه عىل غريه، استجادة من
األذواق وكانت مقسومة، معلمة حدود يف وتجول مرسومة، قوانني عىل تجري مطمئنة
السمع يقرع املجيد املغني غناء يكاد فال اضطراب، وال فيها ُحئول ال مطمئنة قارة كذلك
وبعث طربًا فأشاع العاطفة، مجامع إىل ونفذ النفس، يف فوره من سال قد تراه حتى

شجنًا. وأثار شجى حرك أو أريحية
واقًفا يتحرك، ال جامًدا كان العهد ذلك يف الغناء أن هذا كالمي من تفهم أال وأرجو
تلك يف ولكن متجدًدا، متلونًا مفتنٍّا كان لقد بل تجديد، وال لتلوين يلني ال عاتيًا يتقدم، ال
ينشز فال ورفق، لباقة يف يجري التجديد كان ولهذا العام، الذوق رسمها التي الحدود
وما الباب، هذا يف الحمويل عبده صنع بما وناهيك األذواق، به تأذى وال األسماع، عىل

كثري! جد صنع
وبني وبينه إلف املرصي الذوق وبني الغناء ذلك بني كان فلقد األمر، كان وكيفما

بالطبع! موصول بالفطرة، الحق لكأنه حتى ود، النفس

الحديثه املوسيقى

الجديد؟ هذا جاءنا وكيف الجديد، صفة إىل بالحديث نميل أن علينا حق واآلن
سببان: املرصية املوسيقى يف العنيف االنقالب لهذا

عندنا زلزلت التي الثورة تلك فهو الطبيعي أما صناعي، واآلخر طبيعي، أحدهما
والفن واألزياء، السلوك، وآداب واألخالق، والتقاليد، العادات، من شيئًا تدع فلم يشء، كل
مغذ مهرول الناس وجمهور كبري، بقدر ترجمته إال حياتنا مظاهر من ذلك وغري واألدب،
موسيقاهم، يف يقلدوهم أن الطبيعي من فكان ودقيق، جليل كل يف الغربيني تقليد إىل

الحياة. شئون من غريها يف يقلدونهم كما
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بالفن العلم إىل جمع موسيقي شاب البلد هذا يف انبعث فقد الصناعي، السبب أما
املرحوم به وأعني والتجديد االبتكار عىل القادرة والقدرة الشعور، ودقة الحس، رهافة

درويش. سيد الشيخ
كان رشقيٍّا األجنبي، التنغيم بعض يف تقع النربة يلمح درويش سيد املرحوم كان
ولكان موسيقانا، يف إدماجها ألمكن التسوية بعض ُسوي لو مما أنها فيدرك غربيٍّا، أو
التناغيم من كثريًا موسيقانا عىل أدخل ذلك وعىل للنفوس، وطرب اآلذان يف حالوة لها

نفور. وال قلق غري يف األذواق تقبلتها ما ورسعان فيها، وطبعها األجنبية
املحسوسات بعض عن باملوسيقى يرتجم أن — عليه هللا رحمة — أراد كذلك
فيما له قدر وكذلك والتواضع، الرفق غاية يف هذا من عالج ملا عالجه وكان فتقدم،
العنيف، االنقالب ذلك طائف بالبالد ويطوف درويش، سيد الرَّدى ويطوي النجاح، أراد
قديم من اآلذان ألفت مما يشء يشوبها ال إفرنجية املوسيقى إال واملغنون امللحنون ويأبى
ولكن وهناك، هنا يسمعونها التي الغربية املوسيقى يحاكون راحوا ذلك وعىل الزمان،
من اإلفرنجية املوسيقى هذه عليه تتكئ بما الكثري ألكثرهم علم وال يحاكونها كيف

واألصول؟ القواعد
سمتها، تأخذ بأن للرتانيم اإلذن عدم ثم صياحهم، مثل بصياح يبدءوا بأن يحاكونها
فإذا تطيريًا، األمزجة وتطري صكٍّا األسماع تصك حتى وجهها عن ليها إىل املبادرة بل
ووراء وتحت، فوق وبني الشمال، وذات اليمني ذات االضطراب من الجهد غاية بلغت
وكذلك واألذيال، األذناب من الغربية املوسيقى يختم ما تحكي رصخة بها وصلت وقدام،
ارتياب، وال شك يلحقها ال غربية بموسيقى يجيئوننا أنهم ومغنينا ملحنينا جمهرة تظن

كان! هللا شاء وما
فذلك آخره، ويف أوله يف الرصاخ وأما وجهه، عن َليُّه وأما النغم، تنكري فأما وبعد
فإذا بذوق، له عالقة وال بفن، له صلة وال علم إىل يحتاج ال ألنه أحد؛ عىل يعنى ال مما

هلل! والحمد موفور فذلك الذوق فساد من يشء إىل احتاج هو
مغنيًا تسمع تكاد فال العدد، تجهد أصبحت كثرة بالدنا يف امللحنون كثر هنا ومن
رخص وكذلك تلحينه، من أو تلحينها من األغنية هذه إن قيل: إال ناشئة مغنية أو حدثًا

شاء! من لكل ميسوًرا وأصبح التلحني
وأرى أهواء، الغربية املوسيقى اسم استدرجت وكذلك آذان تفتحت هذا وعىل

املرصيني! نحن منا بها تأذيًا أشد إال يسمعوها أن عليهم يكتب إذ الغربيني
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هذه يف والتفجع التحزن أما رخيص، وفن رخيصة وموسيقى رخيص تلحني
هذه يف للرجولة منه السالمة هللا نسأل ما فذلك التخنيث، وشيوع التميع وأما التالحني،

البالد!
نصنع، وماذا عظيم: خجل يف فيجيبك ذلك، يف امللحنني كبار من للرجل تقول ولقد
امللحنون هؤالء جعل وكذلك األيام؟ هذه يف الغناء سوق يف الرائجة هي البضاعة وهذه
دام ما مًعا األذواق وعىل الفن عىل عامدين به يجنون التشويه، هذا يف يتبارون أنفسهم

السبيل! هذه من يأتي القوت
يعيش منها شيئًا ترى ال أنك الحظ وهوانها، التالحني هذه رخص مبلغ تدرك ولكي

يعيش؟ أن ميتًا ولد ملا وكيف الثاني، اليوم إىل حتى
ما فإن يريم، ال وملل دائم برم يف فهم القديم، إىل هواهم يزال ال الذين أما
مضت، سنني عرش ومن خلت سنة من وسمعوه أمس، سمعوه الذي هو اليوم يسمعونه
عىل األطول الدهر هذا يرتدد السنني من وأربعني ثالثني من سمعه من شيوخهم ومن
عىل للحلق ذرة وكل فيه، وتنغيمة نربة وكل وتلحينه، ولفظه وفصه، بنصه أسماعهم
يدخله ما إال اللهم فواصله، من فاصلة كل بها تختم تركيشة وكل مواقفه، من موقف

والتشويه! الخطأ من املغنون عليه
اإلزعاج حد إىل اململ التكرير بهذا وليس القديم، إحياء يكون السادة أيها هكذا ليس

القديم. إىل القديم أصحاب هوى ترضون
السلس الفن القديم، املرصي الفن هو األسطوانات أو املطابع أيتها يا بالقديم املراد
وال عرس غري يف املرصي كبد إىل يتحدث والذي طربًا، ويسيل رجولة يتفجر الذي السهل
من فيه ويثري يتحرك، أن هللا شاء ما العواطف ألوان من فيه فيحرك ترجمان، إىل حاجة

يثور. أن هللا شاء ما األريحية
به تأذى وال اآلذان عىل ينشز ال الرفيق، التجديد إىل يتطلع يفتأ ال الذي الفن هذا
أجمعني. هللا رحمة عليهم — وأرضابهم واملسلوب وعثمان عبده بصنعة وناهيكم األذواق،
إىل الحاجة أشد يف هي األذواق واضطراب البلبلة من حال يف اآلن إننا فالحق وبعد،

الزمان؟ عىل بعثته يطول هل شعري فليت جديد، للموسيقى مبعوث
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ال بل األخرية، السنني يف املرصي الغناء لحقت التي التطرية هذه من نشكو برحنا وما كنا
املقطوعات نظم ذلك عىل نستثني ال الغناء، هذا يف التخنيث شيوع عن قلت إذا عيلَّ َغْرَو
أكثر يف أدائها أساليب وال األحيان، من كثري يف تلحينها وال األحيان، بعض يف الغنائية

األحيان.
استثنيت إذا محترض حرشجة أو جريح أو عليل أنني إىل تستمع وكأنك املغني تسمع
ولعلها األيام، هذه يف األصوات بها تختم أن من بد ال التي األخرية اإلفرنجية الرصخة

الخمود! إيماضته املحترض من تشبه التي األخرية الرصخة
صدوره عن فضًال بامرأة يليق ال واسرتخاء وتزايل، وتسايل، وتميع، وتوجع، ذل،

الرجال! من
وأعني مغنياتنا، غناء يف التخنيث لهذا مطلًقا أثًرا تجد ال أنك العجيب العجب ومن
والرجولة، القوة فيه تشيع غناءهن فإن — خاص وجه عىل — األوىل الطبقة مغنيات
تجده ما فأكثر والتزايل، التميع أما امللحنني! السادة بعض عليه يستكرهن ما إال اللهم
شديد قويٍّا بطبيعته املغني صوت يكون أن العجب أعجب ومن الرجال، أغاني يف اآلن
صوت وصوغ الحلق، يف جوهره يحبس وإالنته، تطريته يتكلف أن إال هو فيأبى األرس،
وكذلك ويصاغ، يصنع أن يمكن مما األصوات أن عنك يذهب وال الحنك، سقف من له
من أكثر أن القارئ سيدي يا لك أؤكد وإنني ويسيل، ويسرتخي يلني أن للمغني يتهيأ
باألصوات ال مستعارة بأصوات يتنغمون إنما املغنني، من الرضب هذا من اآلن تسمع

الحلوق! يف تجري التي الطبيعية
يواتون إنما فهم املغنني، هؤالء بلوم وال اإلذاعة محطة بلوم تعجل أال وأرجوك،
بضعة من أنني أكتمك ولست الشديد األسف مع السنني هذه يف الصدور يف تعتلج نزوة
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إلقائه، يف ويتزايل إنشاده، يف يتكرس الجماعة رئيس جعل حماسيٍّا نشيًدا سمعت أسابيع
هذا أن األمر أول يف ظننت لقد حتى التليني عىل القدرة أسعدته ما صوته، من ويلني
فطنت ما لوال اإلقدام عىل لحثهم ال الفرار! عىل الجند لحث يغنى إنما «الحمايس» النشيد
وهيهات الشوق، ويخذل الجوانب يرخي ألنه أيًضا؛ لهذا يصلح ال أنه من أخريًا إليه

الكريم. الطائف لذلك مطاوعة املغني يتكلفه إنما هذا وكل الفرار! الساق ملنخذل
األمم، من أمة يف سائغ غري وهو الزمن من خال فيما سائًغا هذا كان فإذا وبعد،
فيه نستنفر الذي الوقت هذا يف سائغ غري حال كل عىل فإنه األزمان، من زمن أي يف

السالح. لحمل الشباب
رجالها وشبابها، شيبها األمة فيه ندعو الذي الوقت هذا يف البتة سائًغا ليس
أن تستطيع حتى لينًا، وال ترًفا تعرف ال التي العسكرية الحياة إىل وأطفالها ونساءها

الحديد. والعزم والقوة بالصرب لونها، يكن مهما الشدائد تلقي
األناشيد يف ولكن هذا، أن إىل تفطنوا مرص يف الغناء أولياء أن يظهر وأخريًا،
ترج أناشيد ليخرجوا هللا؛ رعاك يا صنعوا فماذا مليخ، سخيف أمر فحسب الحماسية
شابٍّا، وال فتى كلها البالد يف تذر وال استحماس، أيما الشباب وتستحمس ا، رجٍّ النفوس
أن يبايل ما والطعان الرضب إىل غلته لريوي امليدان؛ إىل به قذفت إال شيًخا وال كهًال وال

الزؤام! املوت من يقع أين أو الزؤام املوت من يقع
سواعدهم عن شمروا لقد الجسام؟ املطلب هذا إدراك سبيل يف صنعوا ماذا أتدري
«آخر أو للوثاب، تهيأ وقد الليث أرأيت أنيابهم ووحدوا عزائمهم، وقووا متونهم، وشدوا
لو املريخ، سكان ترعب بأصوات الحناجر وأطلقوا اللغويني، أئمة يقول كما لينباع» نبق

سكان! املريخ يف كان
الحماسية! األناشيد هذه بعض لك أصف أن يل يهيئ البالغة من حظٍّا يل وليت
أذكر أن لنفيس به أصورها أن أستطيع ما وكل أفعل، أن عن العجز أبلغ عاجز ولكني
انتهني إذا حتى «الحواديت»، األحاديث بفنون عنا يسلني العجائز وكانت أطفاًال، كنا أيام
أشد أصواتهن جوفن الفالة، جوف يف املسكني العابر الفرتاس ونهوضها الغولة» «أم إىل
وافرتاسها: قرمها ساعة زمزمتها يحاكني وقلن التفخيم، أعظم لفظهن وفخمن التجويف

منني؟» أكلك «َهْم
األناشيد. هذه أكثر عن التعبري أجدت قد الصورة بهذه أكون أن وأرجو

يوم ذات ألقى قد األناشيد هذه بعض إن لكم: قلت إذا القراء سادتي يا وصدقوني
فرغ إذا حتى عرشة، الثانية إىل طريقه يف اآلن وهو يدي بني الصغري وولدي جالس، وأنا
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سينه ويف متحمثناث» بابا يا «يعني وقال: عيلَّ أقبل الحمايس نشيدهم من املنشدون
نتوكل بنا هلل يا متحمسناش، اليل ابني يا علينا «الحق فوري: من فأجبته لثغة، وشينه

ونتحمس!» هللا عىل
الشاعر أبو وهلل املنشدون؟ اإلخوان أيها هذا وما امللحنون، اإلخوان أيها هذا ما

يقول:

اإلب��ل س��ع��د ي��ا ت��ورد ه��ك��ذا م��ا م��ش��ت��م��ل وس��ع��د س��ع��د أورده��ا

كان بما شبه ال إنه بل للقتال، الشباب استنفار وال االستحماس، يكون هكذا وما
األجيال. سالف يف األطفال قلوب عىل الذعر به يدخل

بالغة، جميل فن لكل إن بل الكالم، فن عىل مقصورة البالغة فليست وبعد،
خرج البالغة، هذه من الفن خال فإذا وهكذا، بالغة، كذلك وللموسيقى بالغة، فللتصوير
التأليف الضعيف الركيك، الفسل الكالم يف الشأن هو كما بارًدا، سخيًفا أو مؤذيًا، سميًحا

بسواء. سواء
إذا قائل: يقول قد وهنا املقام، ورعاية الذوق قوامها البالغة بأن خبري بعد، وأنت
واالسرتخاء، اللني فيها يشيع التي الحماسية األناشيد تلك امللحنني من تنكر أن لك جاز

الكالم؟ من تقدم فيما بالقوة وصفتها التي األناشيد هذه بأفكار لك فكيف
نظمها يف تحتاج الجزالة، إىل لفظها يف تحتاج كما الحماسية األناشيد أن والواقع
هو فذلك القوية القوة إىل تحتاج نعم، القوة إىل تلحينها يف أخريًا وتحتاج املتانة، إىل
إن القائل: ذلك عن ذهب لعله ولكن األهوال، مالقاة إىل والدعوة البأس بأيام األشبه
لقد بل األقوياء! لقوة عنوانًا الرصاخ كان وال الشدة، عىل دليًال الدوام عىل يكن لم العنف
الشديد املعنى أن يظن من وإن األحيان، من كثري يف والخور الضعف عىل وهذا هذا يدل
تصور ال الحماسية املوسيقى أن يحسب من وإن العنيف، الصاخب باللفظ إال يُؤدى ال
يف املتأدبني لناشئة وألرضب عظيم، خطأ يف واقع لهو العنيف، الصاخب التلحني يف إال
وادع، رقيق هادئ رجل قالها وادعة، رقيقة هادئة كلمة األمثال: أبلغ من مثًال الباب هذا
كان الرجل هذا أن صح وإذا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بعد أحد الخالل هذه يف يربعه لم ولعله
فليس واللني، والرقة الظرف من الكلمة هذه حظ مبلغ فقدر صدورهم، السل شك ممن
هذه واجد فإنك تفطنت لو هذا ومع مسلول حديث من األذن عىل أخف وال ألني وال أرق

الكالم. ذلك يف يدانيها يكاد ال ما والسلطان والسطوة القوة عن الرتجمة من الكلمة
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إىل جيش عىل سفيان أبي بن يزيد — عنه هللا ريض — الصديق بكر أبو وجه
وإما تركب أن إما املؤمنني أمري يا فقال: يزيد األمر فتعاظم راحًال، يشيعه وخرج الشام،
خطى إال هي إن يقول: أنشأ ثم بنازل! أنت وما براكب أنا ما الصديق: له فقال أنزل، أن

إلخ. … هللا ويف هلل أحتسبها
فإذا وسلطان، سطوة من الوادعة الرقيقة الكلمة هذه وراء ما استشعرت لعلك
أسباب من أن فاعلم والنهي، األمر صيغة من حتى خلت أنها — هذا مع — تعاظمك
وكذلك ذاك، من خلوها هو وبأسها قوتها يف الوحيد السبب يكن لم إذا وبأسها قوتها

يدان! األمر بتغيري له فليس سيكون، بما مضت قد إرادته بأن إخباًرا قائده يخرب
رصاخ إىل وال عنف، إىل البتة يحتاج ال القوة عىل التدليل بأن القول إىل ونعود
مثل عن تنزه قوة يف األناشيد هذه يصوغ الذي البليغ امللحن بذلك لنا فمن واصطخاب،

الصبيان؟ بتخويف الحقيق الرصاخ هذا
فيه يشيع قوي لحن يف األناشيد هذه لنا يصوغ الذي البليغ امللحن بذلك لنا من
األريحية يثري مما فالطرب األناشيد، هذه مثل أسايسيف رشط ألنه الطرب؛ وأقول: الطرب

اإلقدام. إىل ويدعو
الطابع هما قريب، وقت إىل كانا والطرب القوة أن املقام هذا يف ذكره يحسن ومما
جميًعا! والرتكية الشامية التالحني كشأن البالد، هذه يف التالحني من يصاغ ملا املرصي
جرفهم قد أنه يظهر ولكن هذا، عىل القادرين امللحنني وجود يف أشك فلست وأخريًا

العظيم. األسف مع التيار هذا اآلخرين هم
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الشهر مؤخرات يف السياحة مصلحة مدير بك» صديق أحمد العزة «صاحب حرضة أذاع
وإيثار املرصية، املصايف اتخاذ عىل املرصيني حض إىل فيه رمى قيًما، حديثًا املايض
األموال هذه قدر وقد عام، كل يف األجنبية البالد يف ينفقونها التي الجليلة باألموال بالدهم

الجنيهات! من ماليني بأربعة
األجنبية البالد إىل املرصيني خروج بدعة البدعة هذه ملنشأ حديثه يف عرض وقد
ورد أوروبا، يف الخصوص وجه وعىل الصيف، أيام من سلخه منهم لكل يتهيأ ما لسلخ
كان العثمانية، الدولة ملك يف داخلة كانت ملا مرص أن إىل عادة استحالت التي البدعة هذه
مثوى الفينة بعد الفينة ينتجعوا أن البالد يف األخطار وأصحاب الحكام عىل املتعني من
من فكان الشتاء، يف يوائمهم ال القسطنطينية جو كان وإذا املختلفة، لألغراض الخالفة
عليل، وهواؤها جميل فيه اآلستانة فجو الهجرة، لهذه الصيف فصل يحرروا أن املعقول
املهاجرين دفة تحولت ثم والتقليد، املحاكاة بحكم هؤالء سنة عىل هؤالء دون من وجرى
ما وأصبح عام، كل يف األلوف عرشات عدتهم بلغت حتى الغرب، بالد إىل فشيئًا شيئًا

السنني! هذه يف وخاصة األموال، هذه إىل بالدنا أحوج وما باملاليني، يعد ينفقونه
يف بالدهم يهجرون الذين أولئك عىل صادقة حملة بك صديق األستاذ حمل ولقد
علم طلب من ذلك إىل تدعوهم حاجة غري يف أوروبا إىل الرحال شادين صيف، كل مطلع
من الناس يخرج مما ذلك غري أو صناعة، إنماء أو تجارة، تحريك أو بحث، استقصاء أو

هللا. بالد من غريها يف بهم ويرضب ديارهم،
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العلوم طالب استثنينا إذا أننا وأؤكد يقني، من أملك ما بكل حرضته أؤيد وإنني
الذين هؤالء من مائة كل يف واحد من أكثر نصيب ال واألطباء، األساتذة وبعض والفنون

تقدير. أسخى عىل وهذا عام، كل يف أوروبا يطلبون
اآلخرة أو الدنيا أمور من أمر أي يضطره املائة يف واحد من أكثر نصيب ال أقول:

عام. كل يف األموال هذه تستهلك التي البدعة تلك إىل
نتحاسب فتعالوا إذن عام، كل صيف يف أوروبا أكثرهم يطلب مرصي ألف أربعون

صادقني. وحق رصحاء حق حسابنا يف ولنكن
فتًحا، الفن أو العلم يف يفتح بحثًا ليستقصوا أوروبا إىل يمضون العام يف مرصيٍّا كم
وغربها األرض رشق يف العلماء ويطريهم نقًضا، فيهما املسلمة القواعد بعض وينقض

العفو! مطري! كل
التجارة يدي بني ليفتحوا أوروبا يطلبون ألًفا األربعني هؤالء من مرصيٍّا كم ثم
التجارات من سواها ما وتدفع غزًوا، تغزوها حتى تلبث فال الغرب، أسواق املرصية

العفو؟ دفًعا؟
بالده إىل عنه لينقل الغرب إىل يشخص من ألًفا األربعني هؤالء بني مرصيٍّا كم ثم
الغرب من إليها يرد عما أيديها بصنع تستغني ال بحيث وأفخمها، الصناعات أدق
أيًضا؟ العفو البلدان؟ من غريها يف األسواق الصناعة بهذه لتغمر بل فحسب، والرشق

مرص يف األطباء جمهرة عىل علته تعاصت من ألًفا األربعني أولئك يف مرصيٍّا كم ثم
لها برد ال العلة هذه أن األيمان، من مؤثمة بكل الطبيعة حلفت حتى وأجانب، وطنيني

ليبان؟ إكس أو فييش ِيف إال
من عام كل يف أوروبا عىل تتدفق التي الكثيفة الجموع هذه بني نجد لقد ا، حقٍّ
حتى العلة أثقلته قد ومن صناعته، تحسني إىل الرغبة تستدرجه ومن تجارته، تبعثه
بالشخوص العليل عىل اإلشارة من ا بدٍّ يجدوا فلم البالد، هذه يف األطباء طب فيها تحري
بمائه الشفاء عقد الذي الينبوع حيث أو العاملي االختصايص الطبيب حيث الغرب، إىل
يف الغرب إىل النازحني من وأولئك هؤالء جميع عدة كم بعيشك: يل قل ولكن ذلك، ونحو
املائة، يف واحد ال األلف يف واحد بحساب أي: أربعون! ثالثون! عرشون! عرشة! عام! كل

املقال! هذا بعض يف أسخياء قدرنا ما عىل
من الضخم القدر هذا لهجرة الرئييس السبب أقدم أن فاتني لقد هللا! أستغفر
عام، كل يف السيارة الصحف به تطالعنا السبب وهذا عام، كل يف الغرب إىل املرصيني
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«فالن» «يبحر فيه: قرأت إال الصيف أشهر طوال مرص يف جريدة من عدد لك يقع وهل
يف يدخل مما ذلك نحو أو األعمال»، عناء من للنفس ترويًحا أو للهواء، تبديًال أوروبا إىل

واالستجمام! الرتفيه باب
وتفري شيٍّا، الوجوه فيه تشوي فرنًا الصيف يف بالدنا تستحيل هل شعري وليت
والتي آلخرها، أولها من النيل يسلكها والتي ا جدٍّ الطويلة بالدنا يف أليس فريًا؟ الجنوب
متفرج وال الصيف، يف متنفس كلها البالد هذه يف أليس — واحد بحر ال بحرين عىل تطل
واللهو التسلية وسائل من مصايفنا أليس وأخريًا، ورضه؟ أذاه عن ومنتبذ حره، وقدة من
رواد مطالب من غريه وفيها كله هذا فيها إن بىل! االستجمام! ويهيئ النفس، يريح ما

عام! كل يف الغرب
البالد؟ مصايف وعىل البالد عىل الجريء والبطر التجني هذا رس فما إذن

لهم يطيب ال املهاجرين هؤالء من الكثرية الكثرة أن القاعد أيها لك أزعم ودعني
ألتقدم إني بل لك، يصورون وكما أنت، تتصور كما الغربية الرحالت هذه يف إال العيش،
يف فإن ورهًقا، ضيًقا إال فيها يجدون ال منهم كثريًا أن لك فأزعم غاٍل، وال متزيد غري
بازدراء وناهيك ورهًقا، لعنتًا فجاءة املعيشة أسباب تغيري يف وإن لضيًقا أوًال الغربة
وأخذك بها، لك عهد ال عادات والتزام تعرفها، لم بيئات يف واالضطراب تألفها، لم أطعمة
ال كان إذا هذا مع باملرء وكيف فيها، التمرين وال عالجها لك يسبق لم بأمور النفس

بينهم؟ ويضطرب فيهم يعيش الذين القوم لغة يحذق
بإهمال النفس شغل وطول والولد األهل عن والبعد الوطن برتك الهم إىل وهذا
من الهجرة هذه يجشم ما إىل وهذا وهذا العمل، أصحاب من املهاجر كان إذا العمل،
أو باالستدانة، عليها يستعان قد التي األموال جليل من تستخرج وما النفقات، ألوان

العام! شهور سائر يف والعرس الضيق عىل سبيلها يف االنطواء
املهاجرين، هؤالء من الكثرة قبلة فباريس باريس، إىل هؤالء من الكثري يسقط ولقد
مباءات من مباءة أو املالعب من ملعب أو مقهى، إىل إال يغادره ال فنادقها أحد يف فيثوي
حتى هناك؛ اإلقامة مدة طول األربعة أو الثالثة املواطن هذه بني مضطربه ويظل العبث،
من يرى ما شأنه، وهذا عاًما عرشين باريس إىل الهجرة يوايل ولقد عودته يف هللا يأذن
عىس وما وامللعب، واملقهى، الفندق، عرف. مما أكثر عنها يعرف وال رأى، ما غري باريس

بلد! عبادان وراء وليس العبث، مباءات من رجله إليه تنزلق أن
ما عىل الغرب إىل املهاجرين هؤالء كثرة هجرة يف السبب حقيقة طلبت فإذا وبعد،
والعنت، الضيق فنون من لك وصفت ما واحتمال املشقة، وعظم النفقة، كثرة من فيها
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أصحاب من املرتفني وتقليد والفخفخة باألبهة والظهور التكاثر يف الرغبة يعدو ال فهو
بقية ولوال الرشف، وألقاب الرتب بمثابة هؤالء عند أصبح أوروبا إىل فالشخوص الثراء،

الزيارة: رقاع عىل هؤالء لطبع حياء من

الفالني فالن

أوروبا إىل سافر

وسنة أوروبا إىل سافرت وملا الناس، إىل جلسوا كلما أوروبا اسم ترديد يف أن عىل
التعريف يف يغني ما الطاقة، به تعي مما إلخ. … باريس يف كنا وبينما أوروبا، يف كنا ما

وبطاقة! بطاقة ألف عن
وازدياد البالد عن يخرجون الذين عدد تضاعف عىل أنه عليه هللا نحمد مما أن عىل

منهم. الحكائني عدد النسبة يف ولو قل فقد سنة، بعد سنة عدتهم
ولبنان اآلستانة إىل رحالتهم يف رأوا عما املايض الجيل يف هؤالء من وللحكائني
بعض عنهم يسيل بأن حقيق فهو منه بنماذج القراء نطالع ولعلنا ويشوق، يروق حديث

الرتفيه. بعض الصيف وقدة يف عليهم ويرفه التسلية،
هللا. شاء إن امللتقى وإىل
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البالد يطلبون كانوا ممن الحكائني بحديث ألم أن السياحة» «يف مقال غاية يف رجوت
املحاكاة غريزة أن املقال ذلك يف زعمت أنني تذكر ولعلك الصيف، كان إذا األجنبية

البعيد. األثر البدعة تلك يف لهما كان والتقليد
يف اآلستانة إىل الرحال يشدون شاكلتهم عىل ومن الحكم رجال من الكرباء كان
أهل أصابت حتى ترسي العدوى وجعلت نفسه، األمر ويل رأسهم وعىل الصيف مطالع
إىل بالشخوص اكتفى اآلستانة إىل السفر عليه عز فمن دونهم، فمن الوسطى الطبقة
وفلسطني ولبنان، سوريا، اآلن ندعوه ما عىل مرص يف تطلق الشام كلمة وكانت الشام،

إلخ. …
وربما للهناء، أياًما داره يف مرصجلس إىل عاد إذا السائح فإن الحال، كانت وكيفما
عليه يقبلون الناس وترى القدوم، بسالمة فرًحا وظاهرها الدار باطن فزينوا أهله سبق
شهد، وما رأى ما عىل الغيب بظهر له وغبطتهم سامًلا، بعودته فرحهم له يبدون أفواًجا
كلما الطويل، بالحديث ليعاجلهم إنه بل ذلك، من يشء عن يسألوه حتى هو يلبثهم وال
يخرج إذا الهناء، أيام تنقيض حتى وهكذا وكرره، الحديث أعاد الناس من فوج أقبل
لهما شأن يف يتحاوران اثنان له يلوح يكاد ال بىل مجلس، بهم يضمه فال الناس للقاء
وما شهد، وما رحلته يف رأى فيما يتحدث طفق ثم مجلًسا، بينهما لنفسه يفسح حتى
استهلكت قد مرص مهبطه يوم إىل تحمله يوم من رحلته تكون ولقد رشب، وما أكل

عاًما! ثالثني عنها الحديث يف مستهلك ولكنه فقط، يوًما ثالثني
عىل وكان شديًدا، برًما به وبرموا والظرف األدب أهل من جماعة بهذا ضاق ولقد
وغريهما «بك»، البابيل محمد والسيد «بك»، املويلحي محمد السيد املرحومان رأسهم
والجماعة فقعد العافية، عليهم وأسبغ أعمارهم، يف هللا وصل الحياة يف يزالون ال ممن
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ويتلقونه يوبخونه راحوا حكاء، شفتا مجالسهم يف تحركت وكلما مرصد، كل الحكائني
الحكائني بجمهرة زالوا وما عًرصا، يعرصوه حتى أقطاره جميع من الكاوية بالنكتة
السمج الحديث هذا الخوضيف عن ألسنتهم وعقدوا الخلة، هذه عن أزعجوهم حتى كذلك

الجزاء! خري هللا جزاهم لهم، املجالس عن البالء هذا كف يف فالفضل املعاد!
يلم أن قل فإنه الشام أو اصطنبول عن تحدث سواء هؤالء من الحكاء أن والعجيب

وجمال! فتنة من البالد تلك آثرت وما بالطبيعة، العريض الطويل حديثه يف
عن فالحديث اصطنبول، وحكائي الشام حكائي بني نفرق أن ينبغي شء كل وقبل

الكالم. عرض من هذا وسرتى االختالف، أشد اآلخر عن مختلف منهما كل
فإذا التزيد، خالله من يكون ال وقد الكذب، الحكاء أخالق من يكون ال فقد وبعد،
كان فما فاعذره تقدير، كل عىل ينبو الذي العلو أو التزيد من شيئًا حديثه من آنست
وجوه يف ليبذل وال يعاني، ما املشقات ألوان من ليعاني وال األرض، يف ليرضب الرجل
هذا كل يحتمل، ما والولد األهل عن والغيبة الغربة آالم من ليحتمل وال يبذل ما النفقات
التي كالسماء السماء رأى أو عليها، تميش التي كاألرض أرض عىل مىش إنه لك: ليقول
إلخ. … ترشبه الذي كاملاء ماء يرشب أو يأكله، كالذي عنبًا أكل أو إليها، يوم كل تنظر
وتلذيذ الرتف سبيل يف الحال دعت إذا والنفس باملال الجواد الرحالة هذا إن اللهم
بل بالطريف، ويطالعك بالجديد، يأتيك بأن ملزًما نفسه لريى الرفاهية؛ بأسباب النفس

والعجب. الدهش عليك ويدخل يذهلك مما
يف تقل ال فالعنبة العنب أما الشام: بالد يف أصابوا وما الشام، رواد بحديث ولنبدأ
فإذا النخل، عذق من وأضخم أكرب منه القطف ترى ولهذا الزغلول، بلحة عن حجمها
لم فإذا البذر، إال بينهما يميز ال السكر من قمًعا استحالت للهواء وعرضتها قرشتها أنت

املحال! من رضب فالتمييز بذر ثم يكن
انتهى ما آخر إىل الثلج من وأبرد العسل من أحىل ماؤها وجداول، أنهار وهناك
يف بالتفاحة تلقي لقد بالتفاح؟ أدراك وما التفاح وهناك الجنة، يف الكوثر صفة من إلينا
فإذا شطور، أربعة املاء لك شطرها وقد مقرشة تتناولها ما ورسعان الجدول، أو النهر

حالل! ولكنه وخمًرا زالل، ولكنه رشابًا استحالت فمك يف قذفتها
فكٍّا تحرك تراك وهل الهندي، الجوز ثمر عن الحكم يف يقل فال الخوخ، وأما
تنوء فمما البطيخ وأما عبٍّا! عسله من وتعب ترشًفا لترتشفه إنك بل مضًغا؟ لتمضغه

الشداد! بالعبقريني واحدته
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تعالج وما األرض تخرج مما وأما وأما الكمثرى، وأما التني، وأما املشمش، وأما
نطاق له يتسع وال الجهد يتجاوز مما ذلك فعد والحلوى، الفطائر ألوان من األيدي

الكالم.
حديثه يف يلم أن قل هؤالء من الحكاء أن املقال هذا بعض يف لك زعمت ولقد
فإنهم النسيان، من عراني مما هللا وأستغفر ذكرت، واآلن بالطبيعة، العريض الطويل
وجبته يف يصيب كان ما لك ليصف أحدهم فإن الطبيعة، وفضل للطبيعة يعرضون
ليخيل حتى إلخ. … والفاكهة والنقل والحلوى والخرض والسمك والطري الضأن لحم من
صواني عليه تزاد خضار سوق له طهي أنه أو كامل، مطعم بالتهام وحده قام أنه إليك
أن وإياك والحلوى، الفطائر من تشأ لم أو شئت وما والهريسة، والبسبوسة الكنافة

الطعام! صدر يف إليك تقرب التي الشامي» «الكبة صينية تنىس
هذه أو القوائم هذه شفتك عىل وال عينك عىل ال سمعك عىل يعرض أن وبعد
نصف يميض يكاد ال أنه اإليمان، من باملؤثمات لك يحلف تراه menus «املونيهات»
بل الجوع، إلحاح يحس حتى والتهم وافرتس وقضم، خضم الذي هذا كل عىل ساعة
الطعام! عىل التحلب شدة اعترصها أن بعد تنزيًا جوفه يف تتنزى معدته أن يحس حتى
كان فلقد هللا! فأستغفر أعود الهواء؟ جودة بفضل إال كله هذا كان هل ولعمري،
العون يف ولكن الطبيعة، بفضل يشيدون كانوا لقد بل الطبيعة؛ يذكرون الحكاءون هؤالء

الطعام؟ وراء يشء ثمة وهل هللا! سبحان يا الطعام! هضم رسعة عىل
املرصيني جمهرة قضاء بدعة أن أوًال: القول من مىض مما لنا خرج فلقد وبعد،
برحا ما اللذين والتقليد، املحاكاة شهوة منجمها كان إنما الصيف، من فرتة أو الصيف
يف الرغبة شدة وثانيًا: العظيم، بالرض عادا مهما الشديد األسف مع خاللنا يف شائعني
ال بما القاعدين، دون لالستئثار إظهاًرا املبالغات يف واإلفراط بالتزيد واألغراب األطراف
يتصل ما وكل الطعام إفراد وثالثًا: إنسان! قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني
يف السياحة من يصيب وما املرء يرى ما كل بني بالوصف واختصاصها البطن، بشهوة
سحر من البالد تلك هللا حبا ما لوصف حديثهم من شطًرا جعلوا قد ولو الشام، بالد
من القوم يلقى ما لذكر أو الكرام، جريتنا وبني بيننا املودة حبال من وثقوا ملا أو وفتنة،
من يشء الحكائني لحديث كان ملا األيام، تلك يف الرتكي الحكم تحت وأذى ورهق عنت

واإلبرام! الفسولة تلك
املقسومة املساحة استغرق قد الشام رواد من الحكائني حديث أن رأيت ولقد
هللا. شاء إن قريبًا يكون أن أرجو آخر، وقت إىل اصطنبول رواد حديث فلنرجئ للمقال،
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(١) اصطمبول

منطق ألجاري وذلك بالسني، ال بالصاد رسمها إىل الكاتبني خالفت أنني وترى
األحيان بعض يف يكتبونها ولقد الساكنة، السني بعد بالطاء النطق لثقل كافة، الناس
أنهم عىل «اإلسالمبويل» كتبوا — النطق يف ال الكتابة يف — إليها نسبوا فإذا «اسالمبول»،
إلخ. … اصطمبليل» حسني يس «وسافر اصطمبويل»، محمد يس «رأيت قالوا: تكلموا إذا
من إال أعرفها ال وهذه — وفروق واآلستانة، القصطنطينية، البلد هذا أسماء ومن
عىل سعاَدْت» و«َدْر الرتك ألسن عىل السعادة ودار — هللا رحمة عليه «بك» شوقي شعر
وال األسماء، هذه كل يكون أن اإلسالمية الخالفة بمثوى وحقيق واملترتكني، الرتك ألسن
بغداذ، بغداد، أسمائها: من كان فلقد العباسيني، عهد يف اإلسالمية الخالفة مثوى تنَس
كثرة إن املتقدمون: قال ولقد إلخ. … السالم مدينة املنصور، مدينة بغدان، بغذاد،

املسمى. رشف عىل دليل األسماء
عام كل من الصيف مطالع يف يحجون كانوا املرصيني من كثريًا أن علمت فلقد وبعد
الشام. بالد رواد من رصفائهم شأن فيحكون عادوا، إذا يعودون ثم الخالفة، دار إىل

جد الفريقني بني مختلف — السابق املقال يف لك قلت كما — الحديث أن عىل
ضلمة» «البلنج أو «البقالوة» حديث اصطمبول رواد من تسمع أن قل فإنك االختالف،

التفخيم. من تستطيع ما بكل هذه يف الالم تفخم أن وأرجو يبلدي»، «األمام أو
عصري ذكره عىل ويتنزى الشفاء، له تتحلب مما هؤالء أحاديث جمهرة تكن لم إذن
الخليفة، أو السلطان، شوكة ويف العليا، السياسة يف «حكائيهم» حديث كان لقد بل املعد،
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من للمقربني يلدز تخرج وما الحور، بالعني تزخر قصور من له وما «الياديشاه» أو
إلخ. … الصحاف عرشات منها واحدة كل تجمع باآلالف، يوم كل يف تعد موائد

مناكث منها بواحدة رمي «لو فمما وكتائبه، وجيوشه وفيالقه السلطان جنود أما
قدم!» عىل تثبت لم األرض

وناهيك الجنة، أهل نعيم وصف، ما دونها متع من الرواد هؤالء أصاب بما وناهيك
وتحرش العالم، لها سيدين التي العايل الباب سياسة السياسة، أرسار من عليه وقفوا بما

الزمان! من قريب يف األرض دول يديها بني
أن أقرر أن لزاًما أرى الحكائني، أولئك أحاديث من نماذج عليك أعرض أن وقبل
األحوال، من بحال سبيل إليه يكن لم الحميد عبد السلطان عهد يف البالد تلك يف الحر عيش
بكلمة لسانه يحرك أو السلطانية، القصور من قرص إىل برصه يرفع أن املرء ويحسب
أي به يريد الحميد عبد باسم ينطق أو بالخري، ولو الجيش يذكر أو السياسة يف واحدة
ما ورسعان العقبان، خطف «الخفية»1 لتخطفه ونحوه هذا من يشء يحسبه كان إنسان
املستنطق3 بطلعة هللا يأذن حتى الطوال، األيام ظالمه يف يتخلج يظل مطق2 يف به تلقي
إطالق فإما الحظوظ، مفرتك عىل املسكني وقف والجيم السني بني أخر أياًما قىض فإذا
نمرة الفوز هو وهذا أهلها، من يكن لم إذا البالد برتك أمر وإما األكرب، الفوز هو وهذا
نفي وإما أعوام، أو عام بعد بالفرج هللا يأذن حتى ونسيان، السجن يف له ترك وإما ،٢

الحيتان! بطون يف له يفرح حيث البسفور يف إلقاء وإما الواليات، قوايص بعض ِيف
أن واألعجب الحميد، عبد خالفة طالت كما خالفته تطل لم عثمانيٍّا أن والعجب
والتخريب والعسف االستبداد َقَسا كما اململكة تلك يف يقُس لم وتخريبًا وعسًفا استبداًدا
واقتطع خرج كما أمالكه من يقتطع ولم والياتها من عنها يخرج ولم الحميد، عبد عهد يف
أحًدا يحبوا لم املرصيني جمهرة أن كله هذا بعد األعجب وأعجب الحميد، عبد عهد يف
ولوال الحميد، لعبد دانوا كما لإلنسان الحاد بالوالء يدينوا ولم الحميد، عبد أحبوا كما
وأستغفر باهلل، والعياذ هللا، دون من لعبدوه أو هللا مع لعبدوه دين من تمسكهم بقية

العظيم! هللا

األهلون مزق ١٩٠٨ سنة يف الحرب أعلنت وملا «الرسخفيت»، رئيسهم يدعون وكانوا الرسي البوليس 1
الكالب. إىل مزًعا بلحمة تمزيًقا؛ «الرسخفيت» باشا فهيم

األرض. تحت السجن 2
املحقق. األتراك: عند 3
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محل ال أسباب إىل يرجع القلوب يف واملتغلغل النفوس، من املتمكن الحب وذلك
نفوس من بلغ لقد الحميد عبد السلطان فإن األمر كان وكيفما املقال، هذا يف لبسطها
من الئح املرء خاطر يف الح إذا حتى والتنزيه، التقديس موضع الخصوص عىل املرصيني

الرجيم! الشيطان من باهلل واستعاذ فرده أرسع وترصيفه، حكمه لبعض األفكار
الوزراء — الوكالء هم األمور وترصيف الشئون إدارة عىل السلطان أعوان يكن ولم
السيد بني قسمة الرأي كان لقد بل الدولة، يف املناصب عليا يشغلون ممن دونهم من وال —
وعزت «رشحه» ظافر والشيخ — الصوفية الطرق مشايخ من — الصيادي الهدى أبي
— أغا الباش — الباشمصاحب نفوذ تنس وال منصبه، كان ماذا أدري وال العابد، «باشا»
يرجع أو األمور، من أمر أي عن يتحدث من آخر أما السلطان، قرص يف الخصيان كبري أو
بحكم يتقدم وكان األعظم، الصدر الفخامة صاحب فهو الشئون من شأن يف رأيه إىل
صدًرا «باشا» رفعت خليل املرحوم ظل ولهذا األيام، تلك مرصيف خديوي عىل الربوتوكول
واحدة! بكلمة العامة الشئون يف ينطق لم ألنه الحميد؛ عبد السلطان عهد أكثر يف أعظم
والكيد، الدس إشاعة من ثمراته كل النظام هذا أثمر فلقد الجملة، وعىل
وتقريب إبعادهم، أو الكفايات أصحاب وإهالك والتنكيل، والبطش والوقيعة، والسعاية
السبيل هي الرشوة وأضحت وأعمارهم، الناس أرزاق يف أيديهم وإطالق الجواسيس،4
جذب من يتبعه أن ينبغي ما ذلك وتبع السواء، عىل الحقوق غصب وإىل الحقوق نيل إىل
جميع إىل الفساد وأرسع الحريات، وضمور األفكار، وتقلص الجيوب، وفقر العقول،
الهمايوني» «الجيب إال كلها الدولة يف عامًرا يبق ولم البالد، عامة الخراب ولحق املرافق
يدركها وال الحرص يتناولها ال رضائب يف ومساء، صباح كل عًرصا الرعية له تعرص الذي

اإلحصاء!
مترصفياتهم، يف املترصفون وكذلك األساليب، هذه عىل والياتهم يف الوالة جرى ولقد
وظائفهم كانت إذا بالعيش لهم وكيف أعمالهم، يف العمال وسائر سناجقهم، يف والسناجق

السنني. بل األشهر عنهم تحبس الجند من قبلهم من وأرزاق
أرضها، حماية عن وعجزها ووهنها، الدولة ضعف من يليه أن يجب ما هذا وويل
حتى واحدة، إثر يف واحدة منها تنسلخ واليتها فجعلت ملكها، من سلطانها وتمكني

جاسوًسا القوم نصف رأيت قال: رأيت؟ كيف له: فقيل اآلستانة، من األفغاني الدين جمال السيد قدم 4

اآلخر. النصف عىل

241



البرشي قطوف

قرابة وحده الحميد عبد السلطان عهد يف حكمها عن خرجت التي الواليات عدة بلغت
الثالثني!

دار يف أصابوا بما املجالس يف يشيدوا أن إال الحكاءون يأبى وذلك وهذا هذا ومع
الدولة مجد من شهدوا وما النعيم، من أعطافهم فيه تقلبت وما املتاع من السعادة
أرسار من علمهم إىل انتهى وما وبأسها، قوتها أسباب من عليه اطلعوا وما وسلطانها،
بعد ستجنى الضخام ثمراتها كانت وإن األفهام، عىل وتعز األفكار تعيي التي سياستها

أيام! بعد أو أعوام
فلنرجئ املقال، لهذا املقسوم القدر منها بد ال التي املقدمات هذه استهلكت ولقد

هللا. شاء إن آخر إىل االصطمبلليني الحكائني نماذج عرض
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(٢) اصطمبول

وسأله حمله واستنزله رجل به فدعا بغرابيله، هاتًفا الطريق يف يجول غرابيل بائع كان
يعجمها «الزبون» وجعل الرجل ففعل نثًرا، يديه بني الغرابيل وينثر وثاقه، يحل أن
عليها أتى إذا حتى وغمزها، جسها من ويكثر تفقدها يف النظر ويطيل واحد، بعد واحًدا
استهلك حتى ويكرره ذلك يفعل زال وما وامتحانها، وجسها تفقدها إىل عاد جميًعا
وامتهن وقته من أضاع ملا وحنق، غيظ يف إليه ينظر والرجل الطوال، الساعات فيه
نسًجا، وألحمها جلًدا، وأجودها خشبًا، أصلبها إىل اختياره انتهى إذا حتى سلعته، من
العناء هذا كل يكافئ أن الرجل فرأى شيخ؟ يا الغربال هذا بكم له: قال ا، شدٍّ وأحكمها
قروش بثالثة وفتور: دعة يف له فقال قرًشا! وعرشين بخمسة فقال: الثمن، يف باإلغالء
فأعاد ناصيته، صك حتى فوثب الغربال بإطار األرض ورضب الرجل، ثائر فثار تعريفة!
به يفعل الغيظ برح وما صك، مما بأشد ناصيته الغربال فصك رضب مما بأشد الرضبة
شدخ حتى العجب، املشهد هذا ليطالعوا مذهب كل من حوله يجتمعون والسابلة هذا،
هذا يقتلني حتى أنتم أمنتظرون الناس! أيها فيهم: فصاح دمه، وأسال رأسه الغربال

الغربال؟
وتستعصب ويجمع، عيلَّ ينشز ما كثريًا القلم هذا أن القراء معرش يا أكتمكم وال
للمقال أرسم ولقد غريه، إىل فيخالفني طريق يف أسوقه ولقد عنانه، وضبط سياسته عىل
األحيان بعض يف ينتهي حتى آخر نهج إىل والعدول الحد تعدي إال فيأبى محدوًدا، نهًجا
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العيل باهلل إال قوة وال حول وال أنا، أطلبها التي الغاية ال هو يبغيها التي الغاية إىل
العظيم!

مقال بدأت أنني املتمرد، الجامح القلم هذا من به امتحنت الذي البالء هذا ومن
الحر هذا يف والتندر التسلية من فنون يف قرص أو لحال كله يجري أن عىل الحكائني
هو فإذا أبًدا، الصدق أعدو وال أتزيد ال كنت وإن جميًعا، عليهما هللا خيبة الحرب، وهذه
يف اآلستانة ينتابون كانوا من وحكايات الحميد، عبد وحكم الحميد عبد بشبح يل يتنظر
الحديث بدأت يوم يل يدخل لم إمعانًا الطريق هذا يف يمعن هو إذا ثم الحميد عبد عهد

تصوير! وال تقدير يف
واضح الحدود بني هللا بحمد وكان بسلوكه، بدأنا الذي النهج إىل الرجوع كيف واآلن

األعالم؟
من أحد هو بما الطريق وجه السياسة وغشت السبل، التوت وقد بهذا لنا كيف

القتاد؟ شوك ومن الحسك
عىل النظارة استعدى كما القراء، جمهرة القلم هذا جماح عىل نستعدي أفرتانا

الغرابيل؟ صاحب غرباله
كان وما الحميد، عبد ظلمات يف خوًضا إال القلم عيلَّ ويأبى وتندًرا، مفاكهة أريد

املرصيني؟ وغري املرصيني من اآلستانة رواد ظلمة من يعاني
الرأي كل الرأي بل ثورته، حمى وهو لكبحه التصدي الرأي من ليس إنه اللهم
جماحه، من ويطامن حدته، تفطر حتى له املطاوعة وإظهار قياده وإالنة مجاراته يف
العيل هللا اسم عىل املقال يف نميض وكذلك الطريق، وضح إىل عنانه رصف يتهيأ وحينئذ

العظيم.
الخالفة دولة عىل املحن من جرى ما بعض عن السابق املقال يف حدثتك ولقد
قرابة األشأم العهد ذلك يف عنها انسلخ لقد حتى الحميد، عبد وظلم الحميد عبد باستبداد

مملكة. ثالثني قلت: شئت وإن والية، ثالثني
ألحد بالوالء يدينوا ولم الحميد، عبد أحبوا كما أحًدا يحبوا لم املرصيني إن لك: وقلت
أعراقهم يف وجرى بالعظم، ولصق اللحم حبه خالط لقد حتى الحميد، لعبد دانوا كما
دب وال منة، موضع جعلوها إال محنة اإلسالم عىل حكمه بسوء تجر فلم الدم، مجرى
إىل يهدهم ولم األمر عليهم غم فإذا صالح، عىل أحالوه إال فساد بظلمه الدولة جسم إىل
أفهام عىل تعلو التي الحكم إىل األمر أحالوا والتعليل، التأويل يف التعسف طول الرأي

العباد!
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ساللة هم الباب هذا يف استحماًسا كانوا الناس أشد أن نقرر أن اإلنصاف من وإن
أطراف بعض يف يسكن الغنى واسع شيًخا جميًعا هؤالء زعيم وكان املتمرصين، الرتك

وله. لنا وغفر هللا رحمه — عليه أدل لكيال مسكنه أعني وال أسميه وال القاهرة،
داره وكانت السبعني، حدود يف أدركناه حني العظيم الزعيم هذا أو الرجل هذا كان
الباب أخبار إىل الظماء جماعات ليلة كل يف يؤمها الرواد، ونجعة القصاد مثابة الواسعة

ضخام! مفاخر من اإلسالم لدولة أجد قد يكون أن عىس وما العايل،
ووشيت األبصار، تخطف بمصابيح الدار رصعت السلطاني الجلوس عيد كان فإذا
أشهى للفقراء وقرب األنغام، بأحىل املوسيقات وصدحت األزهار، وأنرض الورود بأذكى
لجاللة الداعني املهنئني جماعات يستقبل بالباب البك ووقف األنعام، لحوم من الطعام
املغنني، أعالم الليل يف وغنى املئني، عىل عمره يَربو حتى السنني عىل بالبقاء الخليفة

املعوزين! وغري املعوزين من املحتشدين الجماهري عىل الدراهم بدر ونثرت
بالشكر هناءهم ليكافئ وإنه الوافدين، من الهناء تلقي يف بالباب يقف إنه وقلت:
ملا وذلك العائلية، وأمزاحه الخاصة مرساته أسباب يف امرئ أي يصنع كما والدعاء،
السلطان شئون من ضئيًال ولو سهًما له أن من الناس يشعره أن يريد ما أو به يشعر
وقد ال وكيف والدعاء، بالشكر عليه واإلثابة الهناء تقبل له يهيئ الدولة، شئون من أو
ومتنزل الرأي مطلع العايل الباب عند وهو الياديشاه، عىل وإخالصه ووالئه حبه كل كثر

املزار! وشط الديار بعد من الرغم عىل الرس،
لجماعات داره فتح يف النظري منقطع فذٍّا الباب هذا يف كان الرجل هذا أن تظن وال
سنٍّا، أكربهم كان ألنه بالذكر؛ أفردناه وإنما كثريين نظائره كان فلقد االصطمبلليني،

التصوير. وتفخيم الوصف عىل وأقدرهم غنًى، وأوسعهم شهرة، وأبعدهم
بالوافد أمثاله ودور صاحبنا دار تحتشد حتى الغسق يخيم يكاد فما وبعد،

اآلثار! جالئل من العايل الباب أجد ما عىل واالضطالع لالستخبار،
وتدبريه، السلطان برأي يكون وأن بد ال الدولة عىل يجري يشء كل أن أوًال واعلم
وبلية واقعة مصيبة منه ورأيت كارثة، األمر هذا يف لك بدا ولو حيلته وجربوت ودهائه

دهاء؟ دهائه وراء أو قوة السلطان قوة بعد وهل الحقة،
عىل وقعت أو الثالثني، الواليات تلك من والية بانسالخ البرشى جاءت ما ولعمري،
تذعن أو جماركها بعد الفرنسية الجنود احتلت كما الغربية، الدول إحدى من بلية الدولة
فيزر أفندم!» سياسة «دي قائلهم: قال إال ونحوه ذلك من يشء حدث ما املطالب لبعض
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أمال الثالث: فيصيح كبري» سياسة «دي ويقول: رأسه ويهز عينيه إحدى عىل صاحبه
إيش يحصل، كانش ما عاوز مش كان إذا كده، عاوز اليل هو ديشاه يا الزم أفندم،

عقول!» فوق سياسة دي إحنا؟ عرفنا
وتتضام األيدي وتتصافح الهناء ويتطارح الجماعة وجوه ترشق ما ورسعان

الثغوب. لتحيات الخدود وتبسط الصدور، إىل الصدور
أن هللا بحمد نستطيع والتعب، الجهد من ناله بما القلم هذا ثورة هدأت وقد واآلن
املستعان، وهللا الحكائني يف الحديث معاودة إىل إذن فهلم نشاء، حيث إىل عنانه نرصف
وأعظم وأبلغ وأضخم أفخم فيها واجد فلعلك واحدة، حكاية إيراد سأقترصعىل كنت وإذا
ألسن جميع وعىل اآلفاق يف وسطع الطباق، ومأل وذاع، وشاع وانبسط، انبث ما كل من

الدين. يوم إىل الحميد عبد يوم من الحكائني
وعظمة الدولة، أمر يف يتقاولون وجعلوا صاحبنا، دار يف العادة عىل الجمع احتشد
إلخ. … مراميه وبعيد دهائه، وشدة الحميد، عبد وسياسة الدولة، جيوش وقوة الدولة،
والسؤال وجبن فخاف سؤاًال، يسأل أن — مرصيٍّا وكان — الحارضين لبعض وبدا
وقال: عنقه، الزعيم إىل املسكني فحط عليه، بالجواب العلم من مفر وال عنه، غنى ال
صدًرا يرتقي «ال اضطرابًا حنجرته يف يضطرب فكان الكالم باقي أما بس!» بس، «ولكن
عزمه وحد جفنيه، الرجل فأعرض تتكلم؟» ال لك ما ماذا؟ «بس له: فقال يرد.» وال عنها
يعني الدوننمة»1 مسألة «بس األفق: وراء من يجيء هاتف هجس صوته وكان وقال،
وهو مقهقًها ظهره عىل الزعيم استلقى ما ورسعان بالدوننمة!» معتنية ليست الدولة أن
بأمر تُعنى ال الدولة إن الحق. معك «نعم! واالستهزاء: بالتهكم مليئة نربات يف يقول
وتراه الحارضين يف طرفه يدير وجعل الجد، ثوب وجهه وألبس اعتدل ثم الدوننمة.»
وراء، وإىل قدام وإىل تحت وإىل فوق إىل برصه ويرفع الشمال، وذات اليمني ذات يتلفت

بري!» «يف واحد: نفس يف جميًعا فأجابوا الرس؟» يكتم من «فيكم قال: ثم
هذه مثل األعظم الصدر لفخامة وأبديت يوم، ذات املابني زرت لقد فاسمعوا «إذن
بعينه يل وغمز الدوننمة، أمر يف الدولة تقصري عىل والندامة يل املوافقة فأظهر املالحظة،
يدي عىل ضغط باالنرصاف الجميع هم فلما املجلس، حارضي جميع عىل خفيت غمزة
فامض الليل انتصف «إذا يل: قال أحد معنا يبَق ولم وجهي له خال إذا حتى واستبقاني،

واملترتكون. الرتك يدعوه وكذلك األسطول 1
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عىل خذ ثم شارع، أول يف يمينك عىل فخذ الفالني املوضع بلغت فإذا كذا، شارع إىل
يسارك عىل زقاًقا وستلقى الرابعة، يف وادخل حارات ثالث عد ثم حارة، ثالث يف يسارك
شحاذًا رجًال الخربة هذه مدخل عىل وستجد يمينك، عىل خربة إىل تنتهي حتى فاسلكه

يأمرك!» ما فافعل الوجه، مقنع الثياب، رث
األرض يف طرفه أجال حتى رآني أن فما االنتظار، يف الشحاذ وإذا امليعاد يف ومضيت
إىل أرسع أوكارها يف الطري وحدق األرض ودابة والجن، اإلنس عيون أمن وملا والسماء،
فرفعه، الحديد من غطاء له انكشف أن إىل األرض عن يفحص وظل الخربة، يف زاوية
١٢٧ له عددت سلم يف وتدلينا فوقه، الغطاء وأعاد ورائي وتدىل دونه ما إىل ودفعه
زلنا وما وأطول، أعرض آخر دهليز إىل منه سلكنا طويل، دهليز إىل انتهينا ثم درجة،
التسعني عىل يزيد فضاء إىل السعي خاتمة بنا أفضت حتى آخر إىل دهليز من ننعطف
يف لها نظري ال التي الهائلة العظيمة والرتسخانات» «بالورش ازدحم وقد فدان، ألف

خالقهم. إال يحصيهم ال الناس من خلق وإذا الدنيا، جميع
باشا رفعت خليل الفخامة صاحب هو فإذا وجهه عن النقاب الشحاذ «ويكشف
نساؤهم معهم الصناع من مليونًا ثالثون العالم هذا يف وإذا بنفسه! األعظم الصدر
أتموا وكلما أبًدا، السماء صفحة منهم أحد يرى ال — يستولدون أو يولدون — وأوالدهم
شاف، من «ال البحر شباك من «دردبو»2 خطاف أو «فرديت»، أو نسافة أو مدرعة بناء
أساطيل عىل للقضاء الدوننمة تخرج وحينئذ املعلوم اليوم يأتي حتى سمع» من وال

جميًعا! الدول
آمني! آمني السلطان هللا نرص هللا! شاء ما أكرب! هللا أكرب! هللا
أجمعني. عليهم هللا ورحمة الحكائني يف بك فالن عىل وسالم

أزلق. الفصحة: يف تقابل عامية كلمة دردب: 2
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هذا، صاحبي عن أحاديث «الثقافة» لقراء رويت ولقد حديثه، مستهل يف صاحبي يل قال
إىل أرش ولم فيه، خلة أية عن لهم أكشف ولم صفته؟ ما وال هو؟ من لهم أقل لم ولكنني
الزواية يف نفسه من أحاديثه يحل حتى عنه، ضئيلة فكرة ولو القارئ يعطي يشء أي
طويل، عهد من صديقي فالرجل معذور هذا يف أنني الحق ويف التقدير، من تكافئها التي
أن عىس بما صفته من أهتف أن اليرس من فليس لقاء، نية عىل إال نفرتق نكاد وما
املزاج وحاد الذكاء حاد رجل بأنه اليوم تقديمه ِيف أكتفي فإنني األمر، كان وكيفما يكره
من له يسنح ما كل عىل الحكم حارض الخاطر، رسيع املالحطة، دقيق الحس، مرهف
ليشقى الخالل بهذه وأنه النفس، ثورة تدفعه الذًعا نقًدا حكمه يكون ما وكثريًا األشياء،

أجمعه! التعب صاحبه ويتعب كله، الشقاء
ولو انتباهك، وال انتباهي يبعث ال مما الناس من يلحظه يشء أتفه ويثريه يغضبه
الباعة هؤالء من بائًعا مثًال رأى فإذا حال، بأي به يتصل وال يعنيه ال مما اليشء هذا كان
ويزبد، يرغي وجعل ثائره ثار اشرتى، مما بأقل باعه بأنه ملساومه يحلف الجوالني
عىل حاجة غري يف يقفون ثالثة أصاب وإذا الزمان! أبناء لؤم من الزمان لحال ويرثي
الشارع؛ يف التديل إىل بعضهم يلجئون وقد السابلة، فيعوقون — الرصيف — الطوار
يف لها ينقطع ال أصبح التي العابرة الفواتك لتلك بذلك فيتعرضون لطياتهم ليمضوا
عىل األمثال أبلغ لهم ويرضب ويبكتهم، فيلومهم بهم يقف رأيته مرد، القاهرة طرق
لهم جناية ال من عىل السمجة، وقفتهم يف جنايتهم وفداحة ذوقهم، وقلة عملهم، سوء

األرذال! أولئك مثل من يلقى بما مبال غري الناس، من
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إال الرضاء إىل رده يف يحتاج ال النفس، صايف القلب، طيب — هذا مع — أنه عىل
وإن واألغضاب، اإلعنات أسباب من هو شخصه عىل يقع مهما االعتذار، من قدر أيرس إىل

واالضطغان! الحقد من المرئ أجن ما كل من صدره تغسل بأن لكفيلة واحدة ليلة
عىل حديثه يف فلنمض خالله، من القدر هذا معرفة اليوم وبحسبك صاحبي، هذا

هللا. اسم
الوجه، اطمئنان منه لحظته ما أول فكان األسبوع، هذا أيام من يوم ذات زارني

القليل. من أقل منه بها عهدي أشياء وهذه الحديث، ورفق النفس، ووداعة
هللا حمد أن بعد فقال الصديق، حال عن الصديق يسأل كما حاله عن وسألته
وأبرمتني غاظتني لقد ا، جدٍّ ثقاًال ساعات أمس عشية خضت لقد فضله: جليل عىل وأثنى
يقدر ما بكل وعصفت الصرب، حدود أقىص بي جازت حتى لبي وأطارت نفيس، وفرقت
ذاك؟ كان كيف يل: قل ولكن أخزم»، من أعرفها «شنشنة له: فقلت االحتمال، من للمرء
يف أجده ال ما للطعام الشهوة من وبي الجوع، شديد وكنت للعشاء، استويت قال:
ألوانه أي من ألصيب جملة يدي بني يوضع إنما وكثر قل تعلم كما وطعامي األيام، أكثر
حتى لقمة بأول الصفحة إىل يدي وأحور هللا أسمي كدت وما أشاء، لحظة أية يف أشاء ما
موضعه إىل لتوها فعاد فذبيته الصحفة، من أصابعي مهوى إىل هوى قد ذبابًا رأيت
لم مما ألصيب الصحفة فأدرت كذلك، فعاد زجره إىل فعدت يلغ، كان كما يلغ وجعل
رجع، إال دفع ما شأنه، عىل فوره من وأقبل يدي أرسل حيث إىل دنب ما فرسعان يصب،
بعيًدا وأنحيها املوبوءة، امللوثة الصحفة هذه أرفع أن إال يسعني فلم عاد، إال زجر وال
مهبطه منها هبط فلقد يعفني، ولم يعفها لم أنه عىل هللا، عىل وعويض غريها، وأقرب
الغيظ وكان يدي، منحدر يف منه استقر حتى معه فدار كذلك الطبق فأدرت أختها، من
فتكرس وأذاء، لؤمه من وأخلص ألقتله عليه بكفي فأهويت قصاراه، قصارى يف بلغ قد
الذباب أما رشاش، منه وثوبي وجهي وأصاب الخوان، عىل الطعام وتناثر شظايا الطبق
عىل تطاير الذي هذا يف يمرع راح لقد بل الساحقة، الرضبة هذه من اإلفالت يكفه فلم
طعام! أي ليلتي يف أذوق أال اإليمان من مؤثمة بكل أحلف وأنا املائدة عن فقمت الخوان!
كيف ولكن أجد ما بعض من ولو أسرتيح أن خفيفة بهجعة أرجو فرايش، إىل أويت
فإن الخطب، لهان وحده الجوع عىل األمر دار ولو لجائع»، نوم «ال قيل: وقد بالنوم يل
الطوال. الليايل املنام بنفي زعيمان وحدهما وهذان الغضب، وثورة الغيظ نار الجوع وراء
الذباب، وأذى الذباب، وتهافت الذباب، ولؤم الذباب، يف إال أفكر لعمري وفيم وأفكر،

جسام! وأرزاء وأسقام، علل من الذباب يجلبه وما الذباب، وخطر
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من تعلم ما إىل صديقي يا أنبهك يشء كل وقبل نفيس أسائل مطرحي يف وجعلت
جليل كل يف حكمته بالغ يف الغيب بظهر االعتقاد وثيق تعاىل، باهلل اإليمان عظيم أنني

خلقه. من ودقيق
ال ترى ما عىل وهو الذباب، هذا بث يف الحكيم هللا حكمة ما ترى نفيس: أسائل رحت
ال ما ويشيع األعصاب، تهافته بفرط يهدم ولكم ورضًرا؟ أذى إال يويل وال قذًرا، إال يحمل
والخراب، الدمار أسباب من الحروب تبلغ ال ما وحده ويبلغ واألوصاب، العلل يحىصمن
ولو منصفة له الزمان طول يجل ولم دقت، ولو ثمرة أية له العلم يظهر لم هذا ومع
ال وباطنه، ظاهره يف عظيم وبالء وآخره، أوله يف مستمر وأذى كله لرش إنه بل هانت،
أو يده، أو وجهه عن زاده وكلما قرار، وال اطمئنان يف نهار من لحظة يف اإلنسان يدع
١ / ١٠٠٠ قيد تنحرف ما كانت حيث رجله فأثبت فوره من عاد رشابه، أو طعامه عن
استعان لو بحيث الشمال، ذات وال اليمني ذات وال قدام، من وال وراء من ال الشعرة؛ من
من يبلغ ولقد املكان، تحديد يف املدى هذا بلغ ما والفلكية الهندسية اآلالت بأدق املرء
إنه بل االختناق، من مات وشأنه ترك فإذا الرشاب، أو الطعام يف يقع أن تهافته شدة
البخار، من الشديد بالحر تتنفس تزل لم وهي القهوة، فنجان يف ليقع حسه حدة عىل
مزاجك! عليك ونغص نفسك أغثى أنه إال بيشء الشنيعة املنية هذه من خرج أنه أرى وما
تفرخ تفتأ ال املكروبات، ماليني من اللئيم الطائر هذا يحمل بما خبري فأنت وبعد،
زعمت فإذا أذاه، من األمن ويعجز منه، السالمة تعيا حني يف األوباء وأفتك العلل أشد
حيث اإلغالق، محكمة والنوافذ األبواب تظل ما بقدر فذاك يقتله، ما الفواتك من أن
واألبواب النوافذ فتحت إذا حتى االختناق إىل جوها يف التنفس ويدعو ظالم الغرفة يغمر
هلك! مما أعظم الغرفة يف منها وتطاير خرج، مما أكثر الذبان من دخل الهواء لتجديد
الزمان، أول من أو الزمان قديم من الذباب من الناس ابتيل ما بعض هذا إن اللهم
الرضِّ من الهائل القدر هذا تكافئ منفعة عىل منه ويقع مزية، فيه العلم أيكشف فرتى

والفساد؟
الضار الخلق هذا يف الحكمة موطن ملتمًسا هذا يف يدور — برغمي — الذهن وجعل
استغرق فقد عيلَّ، يتعاىص األمر رأيت آخر، يشء يف بالفكر التفرج طلبت وكلما الشديد،

والتقدير! التصور مذاهب جميع الذهن عىل وملك تفكري، كل الذباب حديث
عنفه يف يكون ما أشبه ولكنه ذباب، طنني مسمعي قرع إذ ذلك من أنا وفيما
جرم يف ذباب فإذا برصي، وأرسلت وجهي فحولت أسد، زئري أو فهد بهمهمة وقوته،
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ثم الرومي، الديك مثل صار حتى وينتفش ينتفخ جعل أن إال يرعني لم ثم الغراب،
ال بالريش كاس كله جسمه أن لوال النعامة، حجم يف صار حتى وينتفش ينتفخ زال ما
حرك فإذا عنق، بينهما يفصل ال كتفيه بني بما موصول رأسه أن ولوال يشء، منه يعرى
بمفصلة، وكتفه رأسه بني وصل كأنما أعىل، إىل أسفل من ثم أسفل إىل أعىل فمن رأسه

خراطيم. للنعامة ليست حني عىل بخراطيم صدره مقدم يف مزود أنه ولوال
ما الذعر من فتداخلني ويخفضه، رأسه يرفع وهو عيلَّ الضخم الذباب هذا ويقبل
صحيح: عربي لسان يف بقوله فبادرني القلب، شعب من شعبة يخلع وكاد البرص، أزاغ
تعصمك زالت ما فإنه هذا إىل فكرك أزلق قد كان إذا الشيطان فإن تراع! لن تراع! لن
الكريم: كتابه يف هللا بقول عملت فلو قال: العاملني. رب هلل الحمد فقلت: إيمانك، قوة
من باهلل أعوذ فقلت: َعِليٌم﴾ َسِميٌع إِنَُّه ۚ ِباهلل َفاْستَِعذْ نَْزٌغ يَْطاِن الشَّ ِمَن يَنَزَغنََّك ا ﴿َوإِمَّ
ذهابكم، أشد ما هذا: يا فاسمع واآلن قال: الرحيم. الرحمن هللا بسم الرجيم، الشيطان
تعلمون الذي الضئيل القدر بهذا وتباهيكم بعقولكم، وافتتانكم بأنفسكم آدم، بني يا

َقِليًال﴾. إِالَّ اْلِعْلِم َن مِّ أُوتِيتُم ﴿َوَما الدنيا الحياة ظاهر من
يلون ما وتنكر وبثه، الذباب خلق يف — مجده جل — هللا حكمة يف هذا يا نتساءل
من تنكر الذي هذا أن األبله أيها عنك ذهب وقد حياتهم، ويف صحتهم يف األذى من للناس
األمراض شيوع لوال أنه تعلم فلقد الذبان، خلق يف الحكيم حكمة بعض هو الذبان فعل
الزيادة الطردت وإذن ساعة، كل ويف يوم كل يف الناس من يموت من أكثر مات ملا والعلل
عن وسائمتها بطنها ويعجز األرض، مساحة بكم تضيق حتى آدم بني يا عدتكم يف
يف والتقاتل التناحر من لكم مفر فال وكسوتكم، طعامكم لبعض يكفي بما مواتاتكم
استبقاء لغريزة طوًعا طفلها، األم وتأكل ولده الوالد ليقتل حتى العيش، أسباب التماس
إذن فاملوت الفناء، عوامل أهم الفوىضوهي تسوده أن كله العالم يلبث ال وكذلك الحياة،

الحياة!1 أسباب أبلغ هو األبله أيها

يقول: إذ املتنبي هللا رحم 1

وذه��وب ج��ي��ئ��ه م��ن ب��ه��ا م��ن��ع��ن��ا أه��ل��ه��ا ع��اش ف��ل��و ال��دن��ي��ا إل��ى س��ب��ق��ن��ا
س��ل��ي��ب ف��راق ال��م��اض��ي وف��ارق��ه��ا س��ال��ب ت��م��ل��ك اآلت��ي ت��م��ل��ك��ه��ا
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والعلل، األمراض أسباب من فيكم الذباب ينرش ما األغفال أيها تنكرون كنتم إذا ثم
هذه تعيش لعمري أين فمن وعافية، صحة يف الدهر تعيشون لو الحياة عىل وتتمنون
واملستشفيات، العيادات وخدم واملمرضات واملمرضني، األطباء من الجرارة الجيوش
املواد وُمنتجي فيها، والعاملني األدوية مصانع وأصحاب الصيدليات، وعمال والصيدليني
عىل السعي بهذا ويعودون يعولونهم، مممن هؤالء كل وراء ومن الطبية، للعقاقري األولية

شملهم!
وباعة — بية الرتُّ — واللحادين «الحانوتية» من املوت أسباب يف العاملني تنَس ال ثم
بفضل إال واألقوات األرزاق يصيبون ال ممن أولئك وغري املوت، عربات وسواقي األكفان،

واألموات! املوت
بالخري وأعود العالم، عىل أجدى واحًدا ذبابًا أن اآلن أفآمنت قال: ثم برهة، وسكت

أمثالك؟ من عرشة ومن منك نظامه عىل
باهلل. آمنت فقلت:

ذبابًا عاد حتى ويضمر يصغر جعل الكبري، الخلق هذا أرى أن إال يرعني لم ثم
غري فحًصا برجله يفحصه وجعل عيني رميق عىل فوقع طار ثم الذباب، سائر جرم يف

األحالم! أحكم يف كنت أنني أدركت حتى للقيام أتهيأ كدت وما رقيق،
تساوي ال الحياة هذه يف بأنك آمنت فقد إذن له: فقلت حديثه، من صاحبي وفرغ
مهالك أشد وهما واالفتتان، الغرور رشور هللا يكفيني وكذلك ذباب، عرش وال قال: ذبابًا؟

نفسه. قدر عرف ً امرأ هللا رحم فقلت: اإلنسان
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كلمة يطلقون كانوا أنهم املتقدمني تعبريات من يل وقع فيما وال معجمات، يف أعثر لم
االطالق هذا وأعني الحديث، العرص هذا أهل عليه يطلقها ما عىل عواطف» – «عاطفة
اليشء: وعطف مال، إليه: عطف ومنه االلتفات عام، وجه عىل العطف فأصل العريض،
ومن لبنها، ودر حنت ولدها: عىل الناقة وعطفت وبره، له رق عليه، وتعطف وحناه أماله
عىل تدل أصبحت حتى إطالقها يف تتسع اللفظة هذه جعلت — أظن فيما — املعنى هذا
تكاد حتى الزمان اطراد مع األلفاظ تتطور وكذلك جميًعا، القلب وأهواء النفس نوازع

جديًدا. معنًى عرص كل يف تالبس
ولواعج القلوب خوالج عىل تدل ما أكثر اليوم تدل «العواطف» لفظة كانت وإذا
هذه فإن غرام، وتربيح عشق من الحشا عىل وغمز الحق، ووله وصبابة، هوى من الكبود

الكبود! وغري القلوب غري آخر مثوى لها يكون ما كثريًا العواطف
إليه، تلتفت ولم له تأبه لم الناس جمهرة كانت وإن آخر مثوى لها يكون لقد نعم،
أكثر ولكن وأجرف أطغى هو ما ومنها وأعنف، أشد هو ما العواطف هذه من أن عىل

يعلمون! ال الناس
قًىل املحبوب هجره وقد الصبابة به وبرحت الحب، أدنفه عاشق مرأى يروعك لقد
لعله البدر، وجه تصفح عن جفنه يغمض وال النجم يساهر املسكني فبات تجبنًا، أو
هذه فما وإال شيئًا عنه بمغٍن هو ما ولعمري الحبيب، وجه عن الغناء بعض فيه يصيب

بركان! سعري الحشا من بها يتفرج كأنما الحرى األنفاس
تخرجت وقد الوردة يرى ال املسكني العاشق هذا أن إليك فيخيل املشهد، هذا تشهد
الروض يف والجدول تلطف، وقد والنسيم أمها، ثدي عىل ضنت وقد والنرجسة كمها، من
إنه اللهم وتغرد، األيك عىل شدا وقد والهزار وتردد، الجو يف شاع وقد واألرج تعطف، وقد
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ولوال الحبيب، بهاء من كله هذا لريى إنه بل الحبيب، به ذكر إال ذلك من شيئًا يشهد ال
الورود ضحكت وال زهر تأرج وال بدر فيها سطع ما جماله بعض كلها الطبيعة أعار أنه
والستحال جميل، كل لشاه بل كال! األفنان، عىل الفواخت صدحت وال األغصان، عىل
وال العذاب، فيه يطاق ال جحيًما إال كلها الحياة يرى ال إنه بل العليل! النسيم هذا دبوًرا

ثواب. منه الدهر عىل يرجي
للقلب ترثي ما ورسعان ويتعاظمك، العواطف هذه تشهد إذ األمر، يروعك لقد
الجوارح سائر دون من استاثر إذ والكبد، القلب تغبط ما رسعان أو للكبد، وترثي
ذلك بجميع أحيانًا وتسعده الشقاء، هذا كل املرء تشقي التي العواطف هذه بجوالن

الهناء!
بعيًدا! ضالًال ضل فقد هذا ظن من أن أؤكد وإنني

القلوب، وغري الكبود غري إىل تثوي العواطف من ألوانًا هناك أن عليك أسلفت ولقد
منها اليوم ملم وإني وأجرف، املرء عىل أطغى هو ما ومنها وأعنف، أشد هو ما منها وإن
مقصورة وهذه بالدرجة، الغرام عواطف وثانيتها: البطن، عواطف أولها: فحسب؛ بثالث
الشهرة فحب ثالثتها: أما العاملني، سائر دون الحكوميني املوظفني معرش نحن علينا

الصيت. وذهاب
عواطف والشهرة والدرجة للبطن أن لك أزعم حني املزاح إىل القصد بي تظن ولعلك
بن قيس غرام يبلغ لم ما الناس بعض من تبلغ قد أنها ألزيد إني بل وترتقرق، تجيش

لبناه! يف ذريح بن قيس هيام وال بلياله، امللوح
النجم، يساهر وهو ليله طوى الذي املهجور العاشق هذا أن تظن أال وأرجو
وال حرقة، بأشد القريب اللقاء عليه ويتمنى الحبيب، به ويذكر البدر صفحة ويتصفح
ليتمثل وإنه الجنية، الوجبة ويتمنى الشهية، األكلة يتشهى الذي هذا من لوعة أعظم
جللت ما أما ترصيًعا، بالثوم ورصعت والبصل، بالطماطم ديفت وقد البطاطس صينية

وباليمني! بالشمال يزدرد أن فجدير السمني، اللحم مزع من به
فيه السمني الحمام دفن وقد بالزبد، معالًجا رزٍّا حيش الذي الطاجن هذا تنَس وال

برشته! واحمرت قرشته، نضجت حتى ساعات الهادئ الفرن يف وظل دفنًا،
سمنًا فاضت إذا خصوًصا وصالها، وأحىل داللها أروع فما الكنافة صفحة وأما
هللا! شاء وما الخالصة، بالقشدة وجهها وغيش وصنوبًرا، وفستًقا زبيبًا وحشيت وسكًرا،

وتطول. أنعم ملن والشكر وتفضل، أحسن من وسبحان
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شدة من وله وتمنيه، هذا تمثل يف األطول ليله ليقيض الصب العاشق هذا إن اللهم
السعري. نار من أحمى زفري اللوعة

القنا ريح من يسطع ما فيجد املطاعم، وكربى الحاني باب إىل هيامه يف يعمد ولقد
املعطار! بالروضة جاز النسيم من أنت تجد مما أزكى

لوعة يشكون يفتئُون ال والهني محبني بل عاشقني، محبني وأمثاله هذا أفليس
الكبود؟ لوعة غريهم يشكو كما البطون،

ال الجارف بالسيل سمعت هل أكرب! هللا الدرجة! ما أدراك وما الدرجة حب أما
رائحة تدمدم العاتية، الرصرص بالريح سمعت وهل سد؟ يديه بني يثبت وال حد، يصده
قائم كل عىل وتأتي األحجار، مبانيها من وتقتلع األشجار، مغارسها يف فتمتلخ غادية أو

والدمار! بالخراب
النفس، نوازع كل عىل استوىل قد لحب إنه بل هللا! أستغفر القلب، شغل كل هو
هذه يف فالن يا الربد اشتد لقد املتيم: للصب تقول لقد حتى الحس أقطار جميع وملك
املقبل! األسبوع هذا صدر يف ستعقد الرتقيات» «لجنة أن يشاع فوره: من فيجيبك األيام،
جوابه يكون فال فظائعها، أروع وما الحرب هذه أهول ما آخر: ملتيم تقول ولقد
يف سنني خمس من أكثر عليه يمض وملا الرابعة الدرجة إىل فالن يرقى أن أيجوز إال:

ثمانيًا؟ فيها سلخت أنني حني يف الخامسة،
حارض فكه رجل فالنًا إن الدرجة: عىل الوالهني املتيمني هؤالء ألحد تقول ولقد
وهكذا! املايض، العام يف الثالثة الدرجة إىل ُرقي لقد رده: فيكون الحديث حسن البديهة،
أليست أجمعه، حديثه الدرجة يف يجعل ال له وما شغله، كل الدرجة تكون ال له وما
ويده يسعى، بها التي ورجله يسمع، بها التي وأذنه ينظر، بها التي عينه هي الدرجة

الناس؟ أيدي تعالج ما بها يعالج التي
فال القلم، لصناعة املنتحلني من أو القلم، أصحاب من املدنف العاشق يكون ولقد
وأعلم أديب أكرب عىل أدلكم هل للناس: يكتب أن من الدرجات شبح له الح إذا يستحي
بغباره يتعلق وال فأضحى البيان إمارة له عقدت ولقد القائم، الوزير وهللا إنه عالم؟
الوزارة! وكيل سعادة ريب وال فهو اإلمارة، هذه يف يليه من وأما جان، وال إنس فهيا
الجيل! بعد الجيل ترصم ولو ووكيل، وزير وخلفهما ووكيل، وزير انرصف كلما وهكذا
اآلخرة يف لرقي للدرجة، ذكره بعض هؤالء أحد تعاىل هللا ذكر قد لو ولعمري،

عليني! أعىل يف معهم مجلسه وتبوأ الصديقني، درجة
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وذهاب بالشهرة املتيمني هؤالء يف وإن وأغرب، أعجب فشأنه الشهرة غرام وأما
عدم إذا حتى العامة، امليادين يف املجرمني شنق الحكومة تعيد أن يرجو ملن الصيت
لم عمًدا وقتًال يقرتفه، لم جرًما نفسه عىل أدعى الذكر وسريورة الصيت، بعد إىل وسيلة

واألطفال. والنساء الرجال من املؤلفة اآلالف أعني عىل بالشنق ليحظى يجرتحه؛
أبدع من ولعل املقال، هذا فيها للترصف يتسع ال وفنون مذاهب الشهرة غرام ولهذا
يشتهروا بأن متيمون مغرمون الخلق من خلًقا أن القريب، املايض يف رأينا قد ما وأروع
بعلم أحد ينعتهم وال واألدب، العلم يف شهرة إىل وسيلة لهم ليست حني يف واألدب، بالعلم
أنفسهم، تزكية إال شيئًا يضمن ال املقال بعد املقال الصحف إىل فليزجوا إذن أدب، وال

إنسان! كل هذا يف وبراعتهم والبيان، باألدب بتفردهم والهتاف بفضلهم، واإلشادة
أحد، منه بيشء ينعتهم ولم ذكر لهم يرس ولم شهرة، لهم تظهر لم أيًضا أنه عىل

الغرام؟ هذا وإبراد اللوعة، هذه إطفاء يف ناس يا الحيلة فكيف إذن
من وموضعهم بسابقتهم أنهم يظن من كل يهدم أن إال هواه إىل سبيل من يبَق لم

سواء. بدرجة وإياهم يصبح حتى مناه وبني بينه يحولون واألدب، الفضل أهل
لبناء؟ وال لهدم عليها يقوم ساق له وليست كذلك، ذلك له أنى ولكن

املتسلقة النباتات يف له إن اللهم وساق؟ قدم من للتطاول بد ال وهل هللا! سبحان يا
عدم فإذا الناس، من عاٍل مرتفع كل عىل فليتسلق وإذن جليًال، ملثًال واللبالب كاللوف
السابق! املرتفع هذا من وبيانه وأدبه وفضله، بعلمه يؤذن أن يعدم لم يده لخذالن الهدم
وأن الكبود، وال القلوب جماعها ليس عواطف هناك أن القارئ، سيدي يا أصدقت
ألذع ورضام سعري كل من أحمى سعري له الغرام من الناس يعهد ما غري غراًما هناك

رضام؟ كل من
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بالغة بالتضحية، نفس وطيب إيثار أهل أنهم األطباء جماعات عن املعروف أن شك ال
وحب األثرة مظاهر بأشد ظهروا قد اليوم أراهم ولكنني الواجب. سبيل يف بلغت، ما
«باشا» عيل الدكتور تكريم إىل بالدعوة الناس سائر دون يستأثروا أن إال أبوا فلقد الذات،

إبراهيم!
مزاياه، جميع ليس ولكنه ا، حقٍّ إبراهيم عيل الدكتور مزايا من الطب إن اللهم
من املورسين العلماء حق من فإن الستني من يوم يف به يحتفلوا أن لألطباء كان فإذا
يفرد أن الجميلة الفنون نقده حق من كذلك أيًضا، به يحتفلوا أن الغالية الثمينة الثقافة
االجتماعي، اإلصالح إىل الدعاة تنسوا وال الناقدين، بزعيم االحتفال يف جليل نصيب لهم
يخصوا أن ينبغي وهؤالء هؤالء فإن االقتصادي، النشاط بإثارة املضطلعني وإخوانهم
واإلرساع والنجدة، الرب إشاعة عىل العاملني يف القول وكذلك كبري، التكريم هذا من بحظ

العافني. الضعفاء معونة إىل
النكتة أوالد من البداءة أصحاب بينًا ظلًما األثرة بهذه ظلموا ممن أن يف ريب وال

العظيم! األستاذ هذا تكريم يف االشرتاك كذلك يحرموا أن ينبغي كان فما النافذة،
واستئثاًرا للذات، حبٍّا إال أبوا قد األطباء حرضات كان إذا فإنه األمر، كان وكيفما
إن قادمة يليها وما والثمانينية السبعينية األعياد فإن االحتفال، هذا إقامة إىل بالدعوة
الجميل! لحرضاتهم ترد أن املظلومة املحرومة الطوائف هذه تستطيع وحينئذ هللا، شاء
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وآثاره إبراهيم، عيل الدكتور عبقريات علمه إىل ترامت من أن يف ريب فال وبعد،
يمكن ال اسمه، طالع أو شخصه رأى قد يكن ولم خاص، وجه عىل الجراحة يف الضخام
ولكنه جملة، بمساحته النظر يحيط ال الطول، فارع الجسم ضخم عمالًقا إال يتصوره أن
الشمخرة الرصوح هذه كل أودع قد يشء، كل عىل قادر هللا ولكن بالتقسيط، يدركه إنما

الدقيق. اللطيف الجسم هذا يف العبقريات من

واح��د ف��ي ال��ع��ال��م ي��ج��م��ع أن ب��م��س��ت��ن��ك��ر ال��ل��ه ع��ل��ى ول��ي��س

كان! هللا شاء وما

سادتي سيداتي،
فقد إبراهيم، «باشا» عيل الدكتور مواهب يف القول أبسط أن مني تنتظروا ال
حادثة أذكر ولكنني الكرام، والشعراء الخطباء حرضات هذا يف املئونة كفاني
الواجب أداء عىل الغريب وحرصه العظيم، الرجل هذا دقة مبلغ عىل تدل واحدة

واحدة. خردلة مقدار منه يفته أن دون وجهه، عىل
عىل تواعدنا عشية ذات ويف اإلسكندرية، يف كنا سنني بضع من بأننا ذلكم
عىل القاهرة إىل مًعا لنسافر التايل اليوم صباح من السادسة الساعة يف اللقاء

كبري. متسع الوقت ويف الطب كلية امتحان ليدرك الصحراء؛ طريق
الدكتوران نجاله صحبتنا ويف طبًعا، سيارته يف هللا اسم عىل ورسنا
وذلك الرحلة. هذه هوامش من يسري هامش إيراد من أحد ال وهنا العزيزان،
هشت قد أرضه ألن بالرصف؛ يعالج كان منعرج الدخيلة جهة يف اعرتضنا أنه
مثًال واحًدا يكون أن إال راكبيها، من السيارات تخفف بوجوب مجتازوه وأعلن
للنزول، وتهيأنا بعض إىل بعضنا ونظر الرمال، يف عجالتها تسيخ ال حتى
قدًما فمىض الحمل، زنة إىل سبق قد يظهر ما عىل كان عبده األسطى ولكن

أثًرا! فيها ترسم العجالت تكد ولم الرمل، بنا يجوز أن إىل يرعنا ولم
بالونًا، السيارة الستحالت هذا ولوال معهم كنت أنني عىل هللا حمد ولقد
يل أن كما اسمه، ذكر من الدكتور يفزع الذي الجو بطريق القاهرة وطلبوا

الكريم! االسم هذا من الفزع أشاطره بأن الرشف
ثم الراحة، من قسًطا وأخذنا فأفطرنا شل، محطة هللا بسالمة بلغنا
نحو عىل رصنا إذا حتى طريقها، يف السيارة واندفعت السري استأنفنا
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الحسبان، يف قط يدخل لم بما فوجئنا هاوس مينا من كيلومرتًا ثالثني
املاء خزان به يتنفس دخان إىل عبده األسطى وأومأ فجأة، السيارة وقفت فلقد
فكشف وتدىل غليانًا فيه يغيل املاء فجعل تعطلت، قد املروحة أن عىل دليًال
استحال ما ورسعان بوصله للعالج فشمر انقطع قد السري فإذا الغطاء،
هذه إجراء يف بمطالبه عبده الدكتور يسعفان ممرضني وعيل، حسن الدكتوران
السيارة واصلت ثم املثنى، السلك له يثقف وهذا املخراز يناوله هذا العملية،
من السري فوصلوا ثانيًا، توقفت بعضه أو كيلومرتًا قطعت إذا حتى سريها
فضل السري يف يبَق لم إذ توقفت ثم األمتار، من مئات بضع مضينا ثم جديد
الفاكهة سالل بها شدت التي الحبال تلك من بحبل فجاءوا التئام، وال لوصل
وفرت الحبل اسرتخى حتى طويًال السيارة تمِض لم ولكن السري، مقام وأقاموه

الحيل. والتماس األرض ملعالجة أيًضا كلنا وتدلينا املروحة، إدارة عن
شيئًا، الوقفة هذه يف أالحظ أن يل كان وإذا بجانبه، ووقفت الدكتور وقف
قط أره لم فإنني إبراهيم، «باشا» عيل للدكتور عرشتي طول عىل أنني فذلكم
حالة يف أراه أكد لم إنني بل اليوم، ذلك فيها كان التي كالحال عصبية حالة يف

مطلًقا. عصبية
يده إذ االختالج دائمتي شفتاه كانت وإن واحدة، بكلمة ينبس ال ساكت
تدسها ثم تخرجها ثم إليه، ردها إىل ترسع ثم جيبه من االسعة تخرج تفتأ ال
فتور. وال لبث وال توقف بغري الرسيعة امليكانيكية الحركة هذه ظلت وكذلك
صاحبه إىل يفيض كان الشارد النظر هذا يكون أن يف شككت أنني عىل
السيارة بنا وانطلقت هللا وأذن الدقائق، بل الساعات من العقرب بموضع
شيئًا! فيها أعرف ال أنني عىل هللا أحمد التي امليكانيكية الحيل بعض بفضل

سادتي سيداتي،

عىل ليرشف ذاهب إبراهيم «باشا» عيل الدكتور أن أعتقد كنت الساعة، تلك إىل
بأنه املوقف ذلك أقنعني حتى النظام، ويتفقد الطب، كلية يف االمتحان شأن
امليعاد يفوته أن يخشاه كان ما أخىش وأن االمتحان، ألداء ذاهبًا كان إنما
وال كاملة، سنة عليه فتفوت بالدخول له يؤذن فال الطالب، لحضور املقسوم

باهلل. إال قوة وال حول
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وال العدد، يحصيها ال األجرة سيارات حيث الهرم شارع إىل وانحدرنا
جوف يف تَْحُرَن أن إال كذلك أبت التي الكيادة ولكن العداد، عليها يقوى
السائق كاد حتى املأهول العامر الطريق يف تجمح أن إال كذلك أبت الصحراء،

ضبًطا! لعنانها يستطيع ال
ولكن امليعاد، قبل بل امليعاد يف طلبته إىل يصل أن صاحبنا ضمن لقد إذن
الصدور! الذقون توسدت حتى رقابهم وثنوا شديد، وجوم الجميع غيش لقد
شاق امتحان عىل قادم فصاحبي مهول: مرعب شبح لخاطري الح وهنا
وتكدر الصدر، ضيق من الحال هذه عىل وهو اإلجابة بحسن له وكيف عسري
هللا قدر ال — رسب إذا األمم مرص تلقى وجه وبأي الفكر؟ وتفرق النفس
ملحق له يكن لم إذا الخصوص وعىل االمتحان، يف إبراهيم «باشا» عيل —

فات؟ ما به يتعوض
يقولون! كما املوقف إنقاذ من أو إسعاف، من الحال لهذه بد فال إذن

«باشا»، يا ملثيل: تعهد لم بقوة وأنادي رأيس، أرفع أن عىل هللا ويعينني
املغيظ حدة يف له فقلت ماذا؟ فتور: يف وقال رأسيهما ولداه ورفع رأسه فرفع
بشهادة جئتني إذا إال هذه سيارتك ركوب إىل أعود ال أنني لك أؤكد املحنق:

والسلوك! … السري حسن
… افرتقنا أن إىل يتضاحك أو يضحك وجعل نفسه، وطابت عنه، ورسى
يطمئنني مما أن عىل ينجح، لم أو االمتحان ذلك يف نجح كان إذا أدري وال
الفضل أهل وعصارة العظام، األطباء جمهرة أرى أنني صديقي نجاح عىل

الستني. ببلوغه اليوم يحتفلون البالد يف األخطار وأرباب
ال املرصية الجامعة صميم يف معقود االحتفال أن اطمئنانًا يزيدني ومما

األزبكية! بحديقة املوسيقى كشك بجوار

سادتي سيداتي،

وأطلع الجميل، الصايف الجو هذا ووهبها النيل، بهذا مرص حبا الذي هللا إن
سخية، منجبة الزمان، طول عىل أرضها وجعل وضية، آلقة الدوام عىل شمسها

إبراهيم. عيل بالدكتور كذلك حباها لقد
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املرآة يف إبراهيم عيل

إنسان فإنه الناس، كسائر إنسانًا إبراهيم «باشا» عيل الدكتور كان وإذا
وتالميذه، بنيه يف مخلد آثاره يف مخلد فهو الظاهرة، النعم هذه خلود مخلد
أحسن هللا وتبارك الدين، يوم إىل هللا شاء إن وهكذا وتالميذهم، أبنائهم يف ثم

الخالقني!1

الستني. بالعيد االحتفال يف ألقيت 1
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وأكرههم أحبأوالدي

أحبهم

شأن غري شأنًا الولد أمر يف يل كأن مقاًال، املوضوع هذا يف أنشئ أن إىل «الهالل» تدعوني
فنصبتني تفضلت قد تكون أن إال اللهم جميًعا، الناس شأن فيه شأني إذ جميًعا، اآلباء
هذا من األرض وجه يخلو يوم إىل اإلنسان كان يوم من األرض، يف والد كل عن نائبًا

اإلنسان!
أوالدي أحب إنني أقول: عنهم بالنيابة ترشفت من باسم فإنني هكذا، األمر كان إذا
أجد ال ما والحنان والرحمة الرقة من لهم وأجد العطف، أبلغ عليهم وأعطف الحب، أشد
يف ما لخري عندي إنهم بل نفيس، بعض وهم نفيس أحب ألنني أحبهم العاملني؛ يف ألحد
منى من صدري يف يرتقرق ما وأجمل وكبدي، نفيس وحشاشة قلبي عصارة هم نفيس،
عىل تغدو أنايسَّ أولئك كل تجسد وقد وخيال، حلم من برأيس يطوف ما وأبهج وآمال،

وتروح! األرض
واملتاع، والسعادة اللذة من فأجد غابوا إذا وأذكرهم حرضوا، إذا أوالدي ألرى وإنني

ومتاع! وسعادة لذة من الدنيا هذه يف ما كل له تعد ال ما
املوت كان وإذا الدنيا، هذه يف الخلود لها يكتب لو وأتمنى نفيس أحب ألنني أحبهم
ذكري ومادو أجيل ومطيلو حياتي، واصلو هم فأوالدي أبًدا، منها مناص ال حقيقة

السمي. الزمان عىل واملثبتون
ويرفه شدتي، يف يل االستجابة إىل ويرسع ضعفي، يف يعينني من أول ألنهم أحبهم
الزفرة بني القضاء هم إذا العزاء يف ويتلقى علتي، يف ويواسيني شيخوختي، يف عني

والبكاء.
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أي عىل بسمعه يجري أو أحدهم، خاطر عىل يرد ال أموت يوم من اسمي ألن أحبهم
الجنان. أعىل وإسكاني الرحمة يل هللا فسأل بادر إال لسان،

إليه انتهى وقد لقينى فلما املائة، عىل سنه أربت بواب عندنا وكان ولد يل وولد
كانت بدعوة يل ُدعي ما ووهللا كفنك!» عقدة يحل حتى يبقيه «هللا يل: دعوته كانت الخرب
حول وال أجيبت قد ليتها ويا الدعوة، هذه من نفيس يف موقًعا أحىل وال كبدي، عىل أبرد

العظيم! العيل باهلل إال قوة وال
بالوالدين، الولد أوىص ما كثرة عىل الكريم القرآن إن السابقني: بعض قال ولقد
للولد هذا من بيشء الوالد يوِص لم لهما، والطاعة عليهما والعطف بهما الرب بشدة وأمره
كما ولده يحب فاإلنسان أبًدا، الوصية إىل محتاج غري الوالد بأن وذلك واحدة، مرة وال

نفسه. عىل األحيان أكثر يف يؤثره لقد بل نفسه، يحب
يل يرضك لم هللا إن عنهم: هللا ريض — يحيى البنه الحسني بن عيل بن زيد قال

بك. يوصني فلم لك ورضيني بي، فأوصاك
بالولد أملت وإذا وينعم، ويسعد الولد ليسرتيح ويكد؛ ويجهد الحياة يف يسعى الوالد
موتة، عرشين يوم كل أبوه مات العلة رضبته وإذا علة. الوالد قلب يف استحالت وعكة،
مناص! الفدية من يكن لم إذا إليه بولده ما يحول أن وإخالص صدق يف هللا إىل ضارًعا
تسرتيح ال نفيس ولكن وعك، أو لجهد أثر به ما معاىف، صحيًحا الصغري أرى ولقد
فيمثل شأنه، لبعض الطريق إىل يخرج ولقد عرقه، نبضات وعد حبه من أكثرت إذا إال

صدري. يف يتمىش قلبي فأحس أصابه، مكروًها اللئيم الشيطان يل
األثرة خلة من ونرتك قلوبنا وتطب نفوسنا، تصف مهما الناس معرش فإننا وأخريًا،
نبلغ مهما إننا ألنفسنا، نحب ما إلخواننا نحب بأن الدين وصاة عىل أخالقنا ونرض فينا،
ألنفسنا، نحب مما أكثر لغرينا نحب أن نستطيع ال الفضائل، من الرفيعة املنزلة هذه
الكريم القرآن يف جاء مما أنه املقام هذا يف يذكر أن يحسن ومما الولد، يكون أن إال اللهم
َواتَّبََعتُْهْم آَمنُوا ﴿َوالَِّذيَن مجده: جل — هللا قول القلوب إىل فيه وتحبيبًا اإليمان يف ترغيبًا

ءٍ﴾.2 َيشْ ن مِّ َعَمِلِهم ْن مِّ أََلتْنَاُهم1 َوَما يَّتَُهْم ذُرِّ ِبِهْم أَْلَحْقنَا ِبِإيَماٍن يَّتُُهم ذُرِّ

أنقصناهم. ألتناهم: 1
الطور. سورة 2
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من والتحذير هللا، معصية من والتخويف التقوى عىل الحض يف ذكره تعاىل وقال
َعَليِْهْم َخاُفوا ِضَعاًفا يًَّة ذُرِّ َخْلِفِهْم ِمْن تََرُكوا َلْو الَِّذيَن ﴿َوْليَْخَش والصواب: العدل مجانبة

َسِديًدا﴾.3 َقْوًال َوْليَُقولُوا هللاَ َفْليَتَُّقوا
وأرهب، الولد بمحبة رغب قد الكريمتني اآليتني يف تعاىل هللا أن كيف رأيت وقد

وحبب. عليهم بالخوف وبغض
«إنكم بنته: ابني ألحد وقال الجنة.» ريح من الولد «ريح قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وروي
بمولد البرشى جاءته حني أنه وورد هللا.» ريحان ملن وإنكم لتبخلون، وإنكم لتجبنون،

هللا.» عىل ورزقها أشمها «ريحانة قال: — عنهما ريضهللا — فاطمة
هذه؟» «من فقال: عائشة، بنته يديه وبني معاوية عىل العاص بن عمرو ودخل

القلب.» تفاحة «هذه فقال:
والبرص!» السمع بمنزلة مني «هما فقال: إليك؟» أحب ولديك «أي لبعضهم: وقيل

فقال: فيه الناس فالمه مذهب، كل سالم بولده يذهب عمر بن هللا عبد وكان

س��ال��م واألن��ف ال��ع��ي��ن ب��ي��ن وج��ل��دة وأدي��ره��م س��ال��م ع��ن ي��دي��رون��ن��ي

ولده: يرقص وهو أعرابي قول الولد حب يف الشعراء قال ما أحسن ومن

ن��ال��ه ث��م ال��ف��ق��ر ذاق ك��ان ق��د م��ال��ه ال��ش��ح��ي��ح ح��ب أح��ب��ه
ب��دال��ه ب��ذل��ه ي��ري��د إذا

أعرابية: وقول
ب��ال��ب��ل��د4 ال��خ��زام��ى ري��ح ال��ول��د ري��ح ح��ب��ذا ي��ا

سليم: أعىش وقول

ال��ج��دي��دا ل��ب��س��ن ال��ب��ي��وت م��ا إذا واف��د م��ن ف��داؤك ن��ف��س��ي
ال��ول��ي��دا وص��رت ل��ي أبً��ا ف��ص��رت ل��ه أرج��ى ك��ن��ت ال��ذي ك��ف��ي��ت

النساء. سورة والصواب. العدل مخالفة املفرسين: بعض إليه ذهب ما هو هنا السديد بالقول املراد 3
األزهار. أطيب من زهرة نبت امليم: وفتح الخاء بضم الخزامي 4
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املعىل: بن حطان إىل املنسوبة األبيات وهذه

ب��ع��ض إل��ى ب��ع��ض م��ن ح��ط��ط��ن ال��ق��ط��ا5 ك��زغ��ب ب��ن��ي��ات ل��وال
وال��ع��رض ال��ط��ول ذات األرض ف��ي واس��ع م��ض��ط��رب ل��ي ل��ك��ان
األرض ع��ل��ى ت��م��ش��ي أك��ب��ادن��ا ب��ي��ن��ن��ا أوالدن��ا وإن��م��ا
ال��غ��م��ض م��ن ع��ي��ن��ي الم��ت��ن��ع��ت ب��ع��ض��ه��م ع��ل��ى ال��ري��ح ه��ب��ت ل��و

بعضهم: وقول

ال��ض��ع��اف م��ن إن��ه��ن ب��ن��ات��ي ح��بٍّ��ا إل��يَّ ال��ح��ي��اة زاد ل��ق��د
ص��اف ب��ع��د رن��ًق��ا6 ي��ش��رب��ن وأن ب��ع��دي ال��ب��ؤس ي��ري��ن أن م��خ��اف��ة
ع��ج��اف7 ك��رم ع��ن ال��ع��ي��ن ف��ت��ن��ب��و ال��ج��واري ك��س��ي إن ي��ع��ري��ن وأن

ابنته: يرثي أعرابي قول وأخريًا

م��ن��س��ج��م ال��ع��ي��ن ودم��ع ع��ل��ي��ك ح��رى وال��ه��ة ال��ن��ف��س إن ال��ن��ف��س ش��ق��ة ي��ا
ال��ع��دم8 وج��ه��ه��ا ف��ي��ب��دي ال��ح��م��ام إل��ى ت��ق��دم��ن��ي أن ع��ل��ي��ه��ا أخ��ش��ى ك��ن��ت ق��د
ال��ح��رم أودت م��ا إذا ال��ع��ي��ون تَ��ْه��َدا ي��ؤرق��ن��ي ه��م ف��ال ن��م��ت ف��اآلن

من يتدىس مما وإن الولد، حب بعض عن الرتجمة من قلبي يملك ما فهذا وبعد،
استعنت ما غري وذلك اللسان، أو القلم يبلغه أن يستطيع ال ما الجنان أطواء يف العواطف
والسالم. الصالة عليه — األنام سيد رأسهم وعىل البيان، أعالم من صدر أقوال من به

حجم يف طائر قطاة جمع والقطا القطا، فرخ وهو أزغب جمع: الغني، وإسكان الزاي بضم الزغب 5
الحمام.

الكدر. املاء الرنق: 6
مهزوالت. عجاف: للمبالغة، باملصدر وصف كريمات، كرم: 7

الناس. لسؤال الفاقة من تعرضها يريد 8
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أكرههم

يف الجهد هذا جهدت ما يكونوا لم لو ألنهم أكرههم أحبهم؛ ما بقدر وأكرههم نعم!
أتمتع فضل يل لبقي بىل عنهم، والرتفيه تربيتهم يف العناء هذا تعنيت وال عليهم، السعي

وأنعم. الحياة يف به
من املائة يف واحد بنسبة ولو يل، والرقة عيلَّ العطف من يجزون ال ألنهم أكرههم

لهم. ورقتي عليهم عطفي
يشكروا. لم واتيتهم وإذا يصربوا، لم استنظرتهم إن ألنني أكرههم

هذا يف وحسبي املروءة، من والتحيف الخلق سوء إىل يدفعونني قد ألنهم أكرههم
مجبنة.» مبخلة الولد «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول

هو بما فكيف علة، به أملت أو أحدهم شكا كلما قلبي يف اآلالم من يحز ملا أكرههم
باهلل! والعياذ القلب، شعب ويخلع اللب، يطري مما ذلك من أكثر

من القلب يفري وما حارضهم، يف التفكري بطول الذهن ألهب ما لكثرة أكرههم
مستقبلهم. يف عليهم اإلشفاق

أنهاهم ما بعض إىل ويخالفونني نصحي، عىل يتعذرون ما كثريًا ألنهم أكرههم
قمت إذا والحقد بالغيظ ويبادونني ينفعهم، وال ويرضهم يجديهم، وال يؤذيهم مما عنه

عليهم. الحق العقوبة وبسط لتأديبهم
هذا كل ولدي أكره ال أنني تستيقن أن قلت فيما النظر حققت إذا فأرجو وبعد،

الحب. هذا كل أحبهم ألنني إال الكره؛
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تتقاذفه فجعلت عاصف، يوم يف الريح به اشتدت مركبًا إن الراوي: عىل والعهدة — قيل
لم حتى يثقله، ما اللج ماء من ويغرتف الشمال، وذات اليمني ذات يتمايل وهو األمواج،
ويسألونه تعاىل، هللا إىل بالدعاء يعجون فراحوا بهم، غارق محالة ال أنه يف السفر يشك
يقول رجل واالبتهال والرضاعة الدعاء يف اجتهاًدا أشدهم وكان الهالك، هذا من النجاة
وليس السبعة، وأوالدي زوجتي مصري يكون أن هلكت لو عىس ماذا رب، يا ابتهاله: يف
املطلقة أختي مصري يكون أن عىس ماذا ثم التكسب؟ سن بلغ من وال يتكسب، من فيهم
أحمل وأنا األربعة وأوالدها األرملة أختي يعول الذي ذا من ثم الصغريين؟ وولديها

واحد؟ بدرهم ولو الشمل عىل يعود أن يستطيع من فيهم ليس ألنه الجميع؛
هؤالء؟ كل يف موتي بعد الحيلة كيف ولكن الحياة، تعنيني ال أنا

عن بشأنه السفر سائر يشغل كاد حتى الرضاعات بهذه الصوت يرفع برح وما
آله، من يعول من وسائر عياله، لحال الرقة من كبودهم تذوب كادت وحتى شأنهم،
بسالم. الشاطئ السفينة وتبلغ املاء وجه ويسكن املوج، ويسكن الريح تهدأ أن هللا ويشاء
قط يل كانت ما العظيم، «وهللا صاح: حتى األرض تطأ الرجل هذا قدم كادت وما
وخيبة نفيس»، غري الحياة يف أحًدا علت وما مطلقة، وال أرملة أخت يل وال ولد، وال زوجة

املأفون! األحمق الجاهل عىل هللا
التقليديني، الشحاذين يف الراديو يف كالًما أجريت أن سنني بضع من يل سبق ولقد

املودرن. — املحدثني الشحاذين يف الحديث السامعني واستنظرت
تتنوع الكذبة يف وأساليبهم هائلة، بنسبة األيام هذه يف تزداد هؤالء عدة كانت وإذا

مقال. يف بحديثهم نلم أن علينا حق فقد وتتلون،
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يف القول ببعض نطوف أن أيًضا الخري من نرى هذا، يف ندخل أن قبل أننا عىل
يخلو حتى منهم، الكبرية املدن وجه ويخلو ينقرضون كادوا وقد التقليديني، الشحاذين
بني املقارنة بهما يستطيع للعهدين، واضحتني صورتني خاص وجه عىل الناشئ عىل
التطور هذا الشحاذة، أسلوب يف العظيم التطور مبلغ وليقدروا والحديث، القديم الفنني:

العظام! نهضاتنا سائر بحق يكافئ أصبح الذي
الجوع، إلحاح عىل املسألة يف يعتمدون قليلة بقية منهم زالت وال الشحاذون، كان
الخلقة يف والنقص واألسقام، األمراض من بألوان الشمل، عىل والعود السعي عن والعجز
الطرق، يف دعاؤهم فكان الرزق، أسباب يف والحركة السعي عن للمرء املقعدة واآلفات
هنيئًا النقم! تمنع اللقم نحو: من واملواسم الجمع يف الجبانات ويف األرضحة أبواب وعىل
العاجز عىل تحن كريمة ست أو كريم سيد رب! يا عليك الغالبة عشا الخري! فاعل يا لك

… محسنني! يا
تحتاج الرزق، سبيل يف بالبدن الرفق عن والعجز الجوع دعوى أن يف جدال وال
ذهاب شك لو العينان تُعصب وقد الجسم، وبيل الثوب بيل من يثبتها ما اصطناع إىل
أو الساقني أحد فقد أو األيمن، الذراع بفقد الخلقة يف النقص يظهر وقد بالرمد، البرص
يكن لم فإذا زحًفا، األرض عىل يزحف أن إال املسكني الشحاذ يسع فال جميًعا، فقدهما
مثواه كان أخصائي رجل إىل مىض تلك، أو النعمة بهذه عليه َمنَّ قد قدرته جلت املوىل
الصباح يف بدكانه تجوز أن عليك كتب أو لك، كتب فإذا الربيط، يدعونه وكانوا بوالق، يف
ربط ساقيه أو العرج، ربط ساقه لريبط يطلبه هذا ببابه، مزدحمني خلًفا رأيت الباكر
بعض له ليشد وهذا الذراع، فقد قد أنه يف رائيه يشك ال حتى ذراعه ليثني وهذا الكساح،
وهكذا! سواء بمنظر نصفه وأبطل الفالج رضبه ومن فهو بعًضا، منه ويرخي جسده

رأس هي الخلقة عىل الطارئ والنقص والعلل األسقام كانت إذا بأنه خبري وأنت
وإدراك الغنى، وإحراز واالدخار الجمع إىل بل الرزق، إىل ووسيلتهم القوم، هؤالء مال
آخر: غبط إذا بعضهم من لتسمع حتى واآلفات، العلل عىل تحاسدهم مبلغ قدرت اليسار
عىل «بيتكرب غريه: عىل املوجدة أخذته وقد غريه من وتسمع سيدي!» يا يبلينا باله «اليل
فيه ويشمت عني، طرفة من الشلل من يحرمه ربنا آدر هوه؟ إال انشل حدش ما هو إيه،

العدو!»
كانت وتلك التقليديني، الشحاذين أو القدامى الشحاذين سبيل كان باالختصار هذا،
النادر فمن النهضة، عرص ويف اآلن أما املال، ولجمع الرزق يف وسعيهم فنهم يف وسيلتهم
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أو طبيخ! وصحن عيش رغيف تسمع أو إلخ. … النقم تمنع اللقم مثل: تسمع أن ا جدٍّ
فإذا ذلك، أو هذا مثل تسمع أن ا جدٍّ النادر ومن … رب يا عليك العاجز عشا تسمع:
األصوات تقع وال البوليس، عني تسلكها ال التي والدروب األزقة ففي تسمعه أن لك قدر
متسع وامللبس واملأكل املثوى الكافل امللجأ يف — هللا سمح ال — لكان وإال لسمعه منها

للجميع!
ال اليوم فشحاذو الجسم، وبيل الثوب بيل يف إال يظهرون ال األمس شحاذو كان وإذا
انحدرت قد «ذوات» هم الثياب وأناقة األهاب، وبضاضة الشباب، نضارة يف إال يظهرون
العاجلة الطوارئ من كرثهم ولكن النعمة، يف يتقلبون برحوا ما أنهم أو عنهم، النعمة
حاشا طبيخ» «صحن وال رغيًفا يسألون ال هؤالء وأمثال العاجلة، املعونة إىل أحوجهم ما
يجدي لعمري وماذا كثرية، األحيان بعض يف تكون قد ونقوًدا نقوًدا، يسألون إنما هلل!
— النشالون — الطرارون واستل مثًال، اإلسكندرية من القاهرة هبط من عىل الرغيف
ويحمله به يجهزه ما يجد ال ميت عنده مات من الطبيخ صحن يغني وماذا نقوده، كيس
وأوشكت حل، وقد املدرسة قسط إكمال يف هذا أو هذا ينفع وماذا مقربة؟ يف مرقده إىل
يف هذا أو هذا يفيد ماذا ثم ا؟ دعٍّ العلم طلب عن وتدعه طرًدا، الولد تطرد أن إدارتها
والطعام التعليم عىل تقتضيهم ما باملجان، الفقراء وأبناء اليتامى تعلم مدرسة معونة

… وهكذا! قرًشا؟
بالجلد وال الشائه بالوجه وال الخلق، الثوب يف بالرضورة الناس يلقون ال وهؤالء
الصدق إىل أدنى كانوا ونرضخلقهم، سمتهم وجمل أناقتهم، عظمت كلما إنه بل املتقيح،
ولو السائل «أعطوا األثر: يف ورد قد أنه عنك يذهب وال املسئول، لعطف وأدر املسألة يف

فرس.» عىل جاء
يجودون ال سكانها ألن الدروب؛ يف يزحفون وال األزقة، يف يتسكعون ال كذلك وهؤالء
— مىض قد عهد وذلك الطعام، فضالة إال السائل للكشكول يخرجون وال باللقمة، إال
الناس بعلية وأحفلها الشوارع أعىل يف منخرطني إال تراهم ال بل وانقىض — هللا بحمد
بل دورهم، يف إليهم واالختالف الزبائن طلب يف أنفسهم يتعبون ال هؤالء وكثرة
دعوه بهم الزبون جاز إذا حتى الطريق، لقم عىل أو املقاهي يف لهم لريتصدون إنهم
املرتفقني الباعة هؤالء من غريهم أو الفجل بائع أو الخيار، أو التفاح، بائع تدعو كما

بسواء! سواء الرسيحة بأبدانهم
ابن أنت «وهللا لك: يقول أن من يستحي وال الطريق، يف يعرتضك من هؤالء ومن
هلل!» والحمد أصبتك قد ذا أنا وها عنك، البحث يف أشهر ثالثة من أكثر قضيت لقد حالل
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املصادفة أذنت حتى يصيبك، وال عنك يبحث وهو أشهر وثالثة باملسألة، إليك يفيض ثم
إقامة، محل لك وال عمل لك ليس مترشًدا جعلك أن عىل زاد ما وهللا وال باللقاء! وحدها

باهلل! والعياذ اللومان من هارب أنك أو العدالة، وجه من فار أنك أو
عملك مثوى يف أو دارك، يف «املودرن» الشحاذين هؤالء أحد يعرتيك أن يقع ولقد
الدراهم، من حفنة وفيها يده بسط وقد املقاهي، إىل يثوون ممن كنت إذا املقهى، يف أو
أن من وأكرم أبر وأنت املدرسة، قسط من جهده يف ما أقىص هو يده يف ما بأن ويباديك
يتحيف وال يرضك ال يسري يشء يف العلم نعمة من ويحرم املدرسة من يطرد الولد تدع

النعم! من عليك هللا أفاء مما
تعليم عىل الغريان الشحاذ هذا أن الراوي، عىل والعهدة سمعت، ما أظرف ومن
واملائة قرًشا، والخمسني املائة بها وأعني املصيدة، هذه يده يف تكون ال قد وتثقيفه ولده
أوالد فساد كان كما رصفائه، بعض من فيستعريها القسط باقي تنقص التي والسبعني
أصحابه إىل يرد أن عىل — العجني ماجور — واملعجن الغربال الجارة من يستعرن البلد

منه! الحاجة قضاء بعد
فلمحه الطريق، يف ا مجدٍّ ساعيًا يوم ذات كان أنه خربه يف أشك ال من حدثني وقد
أنه اإليمان من محرجة بكل له وحلف أدركه، حتى خلفه فركض يعرفه هؤالء من رجل
فقطب واحدة، لقمة منهم أحد ذاق ما أيام ستة الخمسة وأوالده وزوجه عليه مىض قد
أطعمتك إذا إنني هذا! يا اسمع وعنف: حدة يف وقال الجد، واصطنع وجهه صاحبي

العالم. يف مجرم أكرب أكون وولدك وأهلك
ما وكل الدهر، أبد أعولكم لن أنني تعلم أنت قال: ذلك؟ وكيف الرجل: له فقال
هذا، من أكثر يف نطمع ولسنا الرجل: قال وجبتني، أو وجبة بثمن أمدكم أن هو يسعني
بينكم يبَق لم حتى عانيتم، ما جوًعا املوت طريق يف عانيتم أن أبعد صاحبي: فقال
أردكم األليمة، الحياة هذه من الكربى الراحة نهايتها تبلغكم معدودة ساعات إال وبينه
بكم؟ جازت التي اآلالم هذه وتعاودوا عانيتم، ما املوت طريق يف لتعانوا ثانيًا الحياة إىل

العالم! يف مجرم أكرب أكون فعلت إن أنني أفصدقت
قد املايض، األسبوع من العشايا أحد يف أنه الباب هذا يف يذكر ما أعجب ومن
يل وحلف تأنق من وثيابه تجمل، من سمته يخلو ال رجل الطريق بعض يف اعرتضني
البيت؛ يف مسجى يزال وال الباكر الصباح يف ولده احتسب قد أنه اإليمان، من مؤثمة بكل
هي فإذا ورقة يدي يف فدس لقوله، تأكيًدا وأرسع ودفنه، تجهيزه نفقة يجد لم ألنه
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ستة من أكثر إىل يرجع الرتخيص هذا تاريخ أن إال يرعني ولم «فالن» بدفن ترخيص
أشهر.

رهن املسكني الغالم هذا جثة تظل أن كبدي، يذيب وكاد وهالني، راعني لقد ا حقٍّ
لوجهي وانطلقت أطول؟ مدة كذلك تظل فلعلها يدري ومن الطويلة، املدة هذه البيت،
باهلل إال قوة وال حول وال األموات، عىل حتى اإلنسان، هذا قسوة وقلبي بلساني ألعن وأنا

العظيم. العيل
قدم ما أنه عىل حرج وال إثم غري يف أحلف أن بدوري أستطيع اآلن فإنني وبعد،
القسط حل املدرسة يف ولد كان وال نقوده، كيس الطرارون فاستل اإلسكندرية من قادم
املجان، بغري أو باملجان الفقراء وأبناء اليتامى تعلم مدرسة قامت وال تعليمه، نفقات من
من وال ميت الدار يف ولد وال جياع، غري أو جياع أوالد خمسة وال زوجة هناك كان وال
عىل املرسح وإدخال اللذائذ، وإصابة والعيش، التبطل، شهوة إال هي إن إلخ. … األحياء
املكدود، العليل فيهم يكون وقد العاملني، حساب عىل أولئك وكل املكيفات بفنون النفس
يجهده من فيهم يكون وقد والولد، األهل عىل السعي ويرهقه يعييه من فيهم يكون وقد

املحروم! اليتيم أو ا حقٍّ املسكني أو القربى ذوي من املحتاج بصلة املعروف
تقبضوا وأن السعي، يجهدكم مهما السعي تضاعفوا أن العاملون أيها فعليكم
أو القربى ذوي من للمحتاجني تبسطوها وأال والولد، األهل عىل اإلنفاق عن أيديكم
أن ينبغي والكد بالسعي تجمعونه ما كل وإن املحروم، لليتيم باملعروف تمدوها
أحدكم عىل املصادفة أوقعت إذا حتى ليلكم، من وصدًرا نهاركم عامة أيديكم يف تحفظوه

مشكور! وال مأجور غري إليه فادفعه أرسع املتبطلني هؤالء من رشخ عني
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من أنه يف شك ال بل مكان، كل ويف زمان كل يف الرزائل من يعد الكذب أن يف شك ال
جميًعا. الرذائل أخبث أنه إىل يذهب من عىل غرو ال بل جميًعا، الرذائل أخبث

وأورد ومحاسنه الصدق مزايا فأرشح األخالق يف درًسا الحديث هذا أسوق لست
الطوال. األزمان من منه مفروغ أمر فذلك ومآثمه، الكذب مقابح

هذا بإنشاء إليه قصدت فيما يجدي لعله يسريًا حديثًا هذا يف أتحدث أن أريد وإنما
املقال.

تراه لسانه، عليها ويطبع الصدق بفضيلة نفسه يأخذ من بأن خبري فأنت وبعد،
ألنه ذلك املربئ: الرجل يعيب ما إتيان من ويتحرج الرذائل، من الكثري مقارفة من يتأثم
الكذب، يف التورط وهما مر، وأحالهما رش خريهما أمرين بني الوقوع سئل هو إن يخىش
يصله أن يجب ال ما أمره من يكشف الذي الصدق وإما الرذائل، رذيلة أنه علم وقد

عليه. ويعهدوه به، الناس
من ريب وال فهذا، الرذيلة لهذه لسانه زمام وأسلم الكذب، عىل نفسه راض من أما
ا مستمدٍّ املآثم، من يلذه ما كل ومعاطاة املقابح، من يشاء ما مقارفة عىل نفسه وطن
جعل أن عىل غافًال مدده ينفد وال معينه ينضب ال ظنه يف وهو الكذب، من الخالص
دائًما ليتمثل كذبة؛ ثم كذبة عيه تحىص أن املرء بحسب وأنه قصري، قيل كما الكذب

نطق! وإن مطلًقا الحق ينطق وال صدق، ولو أبًدا يصدق ال كذابًا للناس
أن وأرجو وأخطر، أجل فاألمر املجموع جهة من أما الفردية، الجهة من وهذا
قائم كله الجماعات نظام أن وهي واضحة، سهلة مسلمة قضية اآلن ذهنك يف تستحرض
راويًا أو نفسه يف عما مرتجًما املتحدث أكان سواء صحته وفرض النقل، صحة عىل
أن األصل إن إذ مكان، كل ويف زمان كل يف الجماعات نظام يدور هذا عىل غريه، عن
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بني املعامالت تجري األساس هذا وعىل السامع، يصدق أن األصل أن كما املتكلم، يصدق
عىل األفراد بني التعاون ويقوم الجماعة، شأن ينتظم وكذلك األسباب، مختلف يف الناس
من األعضاء بمنزلة منها األفراد يكون وحدة منها تنتظم بحيث الحياة، بأعباء االضطالع

اإلنسان. جسم
فإن للواقع، األخبار ومطابقة الصدق فيها وقل الكذب، فيها شاع جماعة أن ولنقدر
يكاد ال أو أحًدا أحد يصدق فال الجماعة، التكذيب يسود أن فوًرا ويتبعه هذا يلزم مما

قوله. إليه ويركن يصدقه
باألعمال الناس ينهض وكيف الحال؟ هذه يف الجماعة شأن يكون ماذا فلعمري،
تعامل هي إنما تعرف، كما االجتماعية، والحياة األفراد، بني التعاون يتم وكيف املشرتكة،
انهدم باهلل والعياذ الثقة هذه فقدت فإذا العامة، الثقة كله هذا ومدار وتقارض، وتبادل

أنقاض! عىل أنقاًضا الشاهق بنيانها وأصبح الجماعة، كيان
والرضورات رضورة، إليه دعت إذا املواطن بعض يف يساغ قد قبحه عىل والكذب هذا
يخلو ال الكثري الرضر فإن غريه، شأن هذا يف وشأنه املحظورات، تبيح — قالوا كما —
يف محموًدا الكذب يكون لقد بل صغري، خري من يخلو ال الكبري والرش قليل، نفع من

األحيان. بعض
ذلك من يكن لم إذا الصغري، عىل الكذب الكذب، فيها يسوغ التي املواضع ومن
الكذب املواضع تلك ومن عليه، الرسور وإدخال عنه، والرتفيه نفسه ثورة لتسكني بد

رض. ذلك عن ينجم أال عىل الصديقني، بني أو الزوجني بني لإلصالح
واإللحاح وتعمده اتخاذه فيها ينبغي التي بل الكذب، فيها يحمد التي املواضع ومن
ويسلك العدو يستغله حيث هذا يف الصدق فإن وخدعها، الحروب مكايد يف الكذب فيه،
أللسنتهم يأذنون ال من الناس من أن عىل واإلجرام، بالخيانة يلحق مما الظفر إىل منه
يف قيل: وقد بالتوريات، املقامات هذه مثل يف يعوذون ولقد األمر، يكن مهما بالكذب

مندوحة. املعاريض
القتل طبيعته يف كان إذا فإنه بالسم، الكذب نشبه أن نستطيع فإننا الجملة وعىل

األحوال! بعض يف األسقام وإبراء العلل شفاء يف بقليله ينتفع فلقد والفتك،
نفسه الكذب صور تختلف كما شتى، أسباب الكذب إىل الناس يجر فإنما وبعد،
خاص، وجه عىل الصغار ويف الكذب، إىل يدعو ما أهم ومن الكذابني، طبائع باختالف
عىل السن، بهم ارتفعت فيمن إليه يدعو ما أهم ومن املسئوليات، من والتخلص الخوف
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جهد من يشء سبيلها يف ينفق ال الزائفة البطوالت بألوان الظهور حب أيًضا، خاص وجه
حب ذلك إىل يدعو وقد كان، نوع أي من ألذى تعرض أو لخطر استهداف أو مال، أو

حوائجهم. قضاء إىل باإلرساع والظهور واستئالفهم للناس التجمل
ابتيل من إليه يعمد وجبلة غريزة يضحى ما كثريًا الكذب فإن األمر، كان وكيفما
لقد بل مرضة، دفع أو منفعة ابتغاء غري يف ويصطنعه رهبة، وال رغبة ما غري يف به
بالطبع تضعف التي العادة غلبة عرفت وإذا ينفعه، وال يرضه أنه يعلم وهو هذا يعقل
يف فالحديث وبعد، خيار! األمر يف له ما مجبور هذا مثل أن عرفت بالغريزة واتصلت
مجرد أعني املعتاد للكذب وما طائل، غري يف يطول يشء وإثمهم والكذبة وقبحه الكذب
يقابل أن يستحق جليل آخر لغرض سقناه وإنما الحديث، هذا سقنا الواقع غري رواية

أبريل! مطلع به
تحمل ما بكل الكلمة هذه أعني وإنني فنيٍّا، كذبًا الكذب من أن تعلم أن وأرجو
أن يمكن مما الفني» «الكذب هذا أن فأقرر هذا من أبعد إىل ألمىض إنني بل معنى، من
نجده ال إذ سلكها، يف وينظم صفها يف ويوضع الجميلة، الفنون طائفة إىل بحق يضاف
وما النفس، واسرتاحة األُنس من املوسيقى أو التصوير أو النحت يعطيك عما يقرص
حسك من تذكي ما بل األريحية، من تبعث وما الطرب، من األحيان بعض يف فيك تثري

فطنتك. من وتنفذ
األثر، رائع من الجميلة للفنون ما كل له جميل، فن له الكذب من اللون هذا نعم،
املوهبة، وأوتي الطبع رزق من إال فيه يربع وال يجيده ال جميل فن هو الخطر! وبالغ
هذا، يف الجميلة الفنون سائر كشأن ثقيًال بارًدا سمًجا خرج ذلك يؤَت لم من تكلفه فإذا

بسواء. سواء
أحًدا، يؤذي وال بيشء يرض ال فيه والتزيد االختالق أن الفن هذا عليه يبنى ما وأول
ال أنه الواضحة مميزاته من ولعل واإلضحاك، واإلطراف اإلعجاب من الغاية بالغ أنه عىل
عرًضا عليك نفسه ليعرض إنه بل فيه، ريب ال واقع أمر بأنه التسليم عىل قهرك يحاول
يف حكمك النهاية يف ولك متخلخلة، متجلجلة يمني عىل معرضه يف يتكئ وقد بسيًطا،

القبول. يف أو الرد
معروف، قائم إنه بل القريب، األمس ابن وال اليوم، ابن ليس الفني الكذب وهذا
َحيََّة أبا ينكر الذي ذا ومن البعيد، الزمان من كذلك معروفون فيه املربزون وأصحابه
يستطيع مما الرجل هذا صنعة أن يزعم الذي ذا ومن العظيم، فنه ينكر أو مثًال النمريي

العاملني؟ من شاء من يتكلفه أن
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غزال يوم ذات يل سنح نفسه: عن يحدث قوله الجميلة الفنية التحف من أليس
وراءه السهم فتيارس الغزال فتيارس وراءه، السهم فتيامن الغزال فتيامن بسهم، فرميته
يالحقه والسهم أخرى، مرة وبالتيارس مرة بالتيامن السهم يراوغ عدوه، يف زال وما

فرصعه! الجبانات ببعض أدركه حتى كذلك
ظبي يل َعنَّ قال: حية أبو هذا به حدث ما الرائعة الفنية القطع من أن شك وال
يل حبيته الظبي بهذا ذكرت ثم وراءه، السهم وانطلق الظبي فانطلق بسهم، فرميته

يبلغه! أن قبل عليه قبضت حتى السهم وراء فعدوت
األسمار، بعض يف رونق لها يزال ال السمكة أو والكرنبة القزان حكاية كانت وإذا
سهل: بن الخليل قال األصمعي: قال القديم، العرص من مسبوق املعني هذا أن فاعلم
فقلت: الراقود2 غلظ يف مصمت1 حديد من ذراًعا سبعني كان رستم رمح طول أن أعلمت
فحدثه، األعرابي إىل به فذهبت بهذا، فحدثه إليه بنا فاذهب معرفة، له أعرابي هنا ها
لقمان أتيا واسفندريار هو كان هذا رستم أن وبلغنا بذلك، سمعت قد األعرابي: فقال
فقالوا: شأنكما؟ ما لهما: فقالت أمه، حجر يف ورأسه نائًما فوجداه بالبادية عاد بن
أصبهان إىل فألقاهما فنفخهما، كالمهما من فزًعا فانتبه فأتيناه، الرجل هذا شدة بلغنا
يشء من بيننا ما أخي ابن يا قال: أكذبك! ما هللا قبحك الخليل: فقال بها، اليوم فقربهما

الراقود! دون وهو إال
اللحم، لتقديد مصنع يف روسيا يف عامًال أن روي ما النفاجني،3 روائع أبدع وما
ويهتف بمصنعه يكاثر منهما كل فجعل املصنع، هذا مثل يف بالده يف يعمل فرنسيٍّا لقي
هذه من الخنازير قطعان إليه تساق مصنعنا إن الرويس: قال حتى آالته وقوة بعظمته
يف مصففة مقددة لحوًما األخرى الناحية من تخرج حتى ثوان بضع تلبث فال الناحية

وشعاره! املصنع اسم عليها العلب،
العلب بعض خرج إذا بأنه ذلك عىل ليزيد مصنعنا فإن هذا؟ وما الفرنيس: فقال

سويٍّا! حيٍّا خنزيًرا األوىل الناحية من فخرجت ثانيًا، ردت فاسًدا

صب. العامة: تقول كما أو له. جوف ال مصمت: 1

برميل. — الكبري الدن الراقود 2
باملعار. مرص يف العامة عنه يعرب من وهو عنده، ليس بما املفتخر املدعي الفاء: بتشديد — النفاج 3
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عن يحدثه وجعل الرويس، صاحبه عىل أقبل فرنسيٍّا أن من قيل ما هذا ومثل
فاعرتضني الغابات إحدى إىل الشتاء أيام من يوم يف خرجت قال: بالده، يف الربد شدة
عند سقط قد خنجري وكان رأسها، عىل وجلست باسقة، شجرة وتسلقت فأرسعت أسد
شدة ومن افرتايس، وترقب ارتصادي يف الشجرة جذع إىل رابًضا األسد وظل أصلها،
الخنجر به فتناولت ثلجيٍّا، قضيبًا الربد عظم من انعقد أن لبث ما ماء مني قطر الخوف

األسد! صدر به فشققت وتدليت
إذا أما القيظ، وقدة يف عندنا يكون ما هذا إن ذاك؟ وما الرويس: صاحبه له فقال
بالتحيات بعض عىل بعضهم أقبل لطياتهم، الباكر الصباح يف الناس وخرج الشتاء كان
طلعت فإذا واحد، حرف منه يهجس فال شفاههم عىل ينعقد الكالم ولكن املعتادة،
هللا أسعد — الخري «صباح ب تتصايح كله الجو آفاق رأيت القر، حدة وخفت الشمس
— هلل الحمد — أين إىل — وأنت جيدة صحتي — بعافية تكون أن أرجو — صباحك

إلخ.» … التوفيق صاحبك
وممن أدركناهم ممن الحديث الفن عباقرة عن أتحدث أن أحب كنت فلقد وبعد،
لوال الطرف، من فيه جادوا ما وأشهر فنهم لخواص وأعرض الحياة يف قائمني يزالون ال
إن املقبل أبريل يف هذا إىل موفقون فلعلنا فسحة العمر يف كان فإذا طال، قد الكالم أن

هللا. شاء
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