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األول الفصل

العريباحلديث األدب يف عرصالنهضة

العربي العالم بها شعر التي األوىل الصدمة منذ الحديث العربي األدب يف عرصالنهضة يبدأ
الثامن القرن نهاية قبيل النيل وادي إىل األول نابليون قادها التي الفرنسية الحملة أثر عىل
وأزوادهم مطبعتهم ومعهم املنقبني، والباحثني العلماء من طائفة فيها واصطحب عرش،

الحديث. العلم ومصنفات املراجع كتب من
أن إليه توحي الهزيمة ألن الغالب؛ بمحاكاة مولع املغلوب إن خلدون: ابن يقول
أن ويوشك الهزيمة، تلك عليه جنى الذي الضعف مهانة بها يدفع قوة الغالب مشابهة
إن — وأدبًا ولغًة وعمًال عادًة — فيه ويفنى عليه املتسلط القوي بنية يف املغلوب يندمج
القديم. تاريخه من وورثها فيه كمنت الحيوية بقايا من عصمة الفناء هذا من تعصمه لم
إىل املحاكاة مع الذهاب غوائل من بها سلم التي عصمته النيل لوادي كانت ولقد
يتبعها صدمة تكن ولم والتنبيه، اإليقاظ صدمات من األوىل الصدمة فكانت شوطها، نهاية

فالزوال. التسليم يتبعها استكانة أو واالستكانة، التضعضع
ولم والظالم، الجمود فرتات من الفرتة تلك يف كامنتان حيويتان النيل لوادي وكانت
الصدمات. هذه أمثال من كثري يف يحدث كما املندثر التاريخ بقايا من واحدة حيوية تكن

العريقة. املرصية الحضارة يف املتأصل التاريخي املجد حيوية له كانت
إىل يلتفت لم حيوية وهي والفكرية، الروحية بثقافتها العربية اللغة حيوية له وكانت
بقاء يفرس باإلسالم يدين الذي العربي ألن العرب؛ غري من عنها يكتبون من قوتها حقيقة
ينبغي املعجزة بهذه يؤمن ال الذي األجنبي الباحث ولكن الكريم، القرآن بمعجزة اللغة
البقاء. لها أتاحت التي الحيوية تلك اللغة قوة إىل فيُنَسب نفسه، مع منطقيٍّا يكون أن

الحديثة األوروبية الحضارة وسطوة العربي العالم بني األوىل الصدمة أثر من كان
بالتقليد بدأت املحاكاة هذه وأن العامة، العادة هي كما الغالب محاكاة يف أخذ املغلوب أن
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عنه تحولت بل الشوط نهاية إىل فيه تنطلق لم ولكنها اختيار، وال فيه تمييز ال الذي اآليل
األمر، أول يف املضطرب املتعثر االستقالل إىل ثم املختارة، املميزة املحاكاة إىل قليل بعد

حني. بعد خطاه من الغاية إىل املسدد الناشط فاالستقالل
أنهم الرشق أبناء من املتيقظني عقول إىل أوحت التي هي واللغة التاريخ حيوية إن
حضارتهم يف األوروبيني يشبهون وال لغتهم، وازدهار مجدهم أيام يف أنفسهم يشبهون
عند اللغة تلك وعن التاريخ ذلك عن الغرباء املماليك جيش عىل بها انترصوا التي الحديثة

األهرام. سفح
األوروبية الحضارة يف القوة بمظاهر املغلوب الرشق افتتان عىل سنوات تمِض فلم
القديم الرتاث إحياء إىل الدعوة صيحُة العربي العالم ويف مرص يف ُسِمعت حتى الحديثة،
األوروبيني عند الحديثة الحضارة ألن األوان؛ فوات قبل أخرى مرة أهلها إىل األمانة ورد
هو الذي أساسها عىل بنيانهم وأقاموا أخذوها العربي، الرشق هذا من مستعارة عارية
أن علينا بالعسري وليس عليه، املتطفلني للمستعمرين نرتكه أن من به أوىل ونحن بنا أوىل

القديم. أساسنا عىل الجديد بناءنا نقيم
الضعف أيام أشد يف تكن ولم القديم، للرتاث إحياء صدمة الصدمة كانت لهذا

وفناء. تسليم صدمة واملحاكاة
يف الحياة إىل العربية البالغة وبإعادة والنقل بالرتجمة واحد وقت يف النهضة بدأت
الحملة أيام منذ قرن ونصف قرن من أكثر وانقىض واملنثور، املنظوم من املأثور تراثها
أن أوشكت التي الحارضة مرحلتها إىل الثالث مراحلها يف النهضة فيه تقدمت الفرنسية

واالستقالل. التقدم مراحل يف جنب إىل جنبًا الغربية الحضارة مع تسري
املبتدئ االستقالل مرحلة إىل املترصف، النقل مرحلة إىل اآليل النقل مرحلة من تقدمت

خطاه. ومن غايته من املتمكن االستقالل مراحل من األخرية املرحلة هذه إىل املتعثر،
من زمن ينقيضيف أن ينبغي ينقيضأو أنه نعتقد وال بعد، عرصالرتجمة ينقِض ولم
أمم بني الخصوصرشكة عىل العاملي العرص هذا يف اإلنسانية الثقافة ألن املقبلة؛ األزمنة
نهاية قبل وبيننا العرص هذا يف بيننا الفرق ولكن االنقطاع، أو االنفصال تقبل ال العالم
الثقافة، ميادين من ميدان يف بالظهور تنفرد ال اليوم الرتجمة أن عرش التاسع القرن
أو واالنتشار، السعة يف يضارعه جانب يف التأليف معها ويظهر جانب يف تظهر ولكنها
يُؤَخذ ما بني واملوازنة واالختيار الفهم ترجمة ولكنها التأليف، عىل أحيانًا الرتجمة تظهر

الجزاف. واالقتباس اآليل النقل برتجمة وليست يُرتَك، وما
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أواخر بعد الفرنسية الحملة كصدمة صدمة لها كانت التي الكربى الحوادث ومن
حادث ثم عرش، التاسع القرن نهاية قبيل الربيطاني االحتالل حادث عرش الثامن القرن

العرشين. القرن منتصف إىل الثانية العاملية الحرب تتبعها األوىل العاملية الحرب
مع األمام إىل قدًما العربي العالم حركت التي دفعتها الكربى للحوادث كانت وهنا
الدرجة يف واضح ولكنه األخرية، الصدمات وآثار األوىل الصدمة أثر بني واضح اختالف

والقوة. العمق يف وضوحه من أكثر واملقدار
أبناء بني محدود نطاق ويف الطريق، أول يف االنبعاث أثر لها كان األوىل فالصدمة
واالتساع الشيوع وأثر واالستمرار، امليض أثر لها كان األخرية والصدمات الواحدة، األمة
منتصف منذ الجماعات حركات من حركة كل طابع وهي العاملية، السعة يناسب الذي

العرشين. القرن
يصاحب جديد كل هو زماننا إىل بالنسبة الجديدة الكربى الحوادث بعد والجديد

االنتشار. وسعة العددية الكثرة
النظم تطبيق إىل ترمي التي الدعوات صاحبته قد العاملية العالقات فاتساع

واحد. وطن يف بانحصارها تقنع وال كله، العالم عىل االجتماعية
من أو — الثقافة طالب من ألوًفا الثقافة ميادين يف أدخل قد التعليم نطاق واتساع

مكتوب. أو مطبوع بيشء قبل من عناية لهم تكن لم — املطبوع الكلم قراء
يف كانت مما الدور هذا يف العربي للعالم ألزم كانت الواقية الحيوية أن تبني وقد

الحديث. العرص يف النهضة ابتداء منذ املاضية األدوار جميع
كفناء فناء إىل بها تؤول وأن القومية، كيان عىل تجور أن خليقة العاملية الدعوات فإن

الغالب. يف املغلوب
بالعمق يضحي قد ألنه معاملها؛ ويشوِّه يمسخها أن خليق الثقافة شيوع وإن

واإلسفاف. الضحالة سبيل يف والنفاسة
نظًما بالكتابة لتتجه الهادف األدب اسم وراء تتسرت العاملية الدعوات أخذت وقد
والوطنية، القومية أعداء يروجها التي املذهبية الدعاية وجهة إىل ودراسة وقصة ونثًرا

مأثور. تراث كل من الخالدة الثقافة وأعداء
اسم وراء التسرت يف والتجارة الكسب دعوات من وغريها الدعوات هذه وأخذت
بالجهل الشعب عىل القضاء تسويغ أو األدعياء، عىل السهل اإلسفاف لتسويغ «الشعبية»
يشبه وما «األمية» طاقة عن بالقارئ تعلو ال موضوعات عىل يقرصمطالعاته الذي األبدي

املتاع. سقط من األمية
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التعبري عن العاجزين جانب من حينًا تظهر الفنون قواعد هدم إىل الدعوة وأخذت
يوم كل له واملتعللني الهدم عىل املتواطئني جانب من آخر وحينًا األصيلة، بقواعده الفني

جديدة. بعلة الستار وراء من
واألحابيل. الحيل مختلف أو األسلحة بمختلف العروبة تحارب الشعوبية وأخذت

األمني القوي الحارس هما — العريق التاريخ حيوية ومعها — اللغة حيوية ولكن
بني املنيعة حصانتها عىل النهضة فبقيت الجهود، وتلك الحيل تلك عنه تقارصت الذي
عن لعجزهم عامدين غري أو الهدم يف لرغبتهم عامدين وتعويقها هدمها عىل العاملني

الصحيح. الفن بمطالب النهوض
ينبغي كما أصبحت قد العرصالحديث يف العربي األدب نهضة إن نقول: أن لنا وحق
التضامن عىل تقوم إنسانية وحدة هي الصحيحة صورتها يف العاملية ألن الصميم؛ يف عامليٍّا
من — املهدوم — العالم وبناء بالدها، يف تلك أو األمة هذه هدم عىل تقوم وال األمم، بني

السواء. عىل اإلنسانية تعرف وال القومية تعرف ال التي والفوىض األخالط
اختالف ال الذي املعنى بهذا العاملية السعة إىل العربي باألدب النهضة صارت وقد
من موضوع لكل اتسع إذا عامليٍّا األدب يكون وإنما اإلنسانية، الثقافة طالب بني عليه
فيه، يعيشون الذي الزمن يف أمة كل أبناء يحسها كما املشرتكة اإلنسانية املوضوعات
أبناء يقرأها أن يستطيع التي باللغة يُكتَب أن العاملي األدب يف الالزم بالرشط وليس
الحارضة آدابها عن يُقال وال مليون خمسمائة يتكلمها الصينية اللغة فإن أجمعني، العالم
تكون وإنما التشيكية، أو البلجيكية أو السويدية األمة آداب من العاملية بوصف أجدر أنها
العرص يف الحضارة أمم فيها تشرتك التي األدب موضوعات من نصيبها بمقدار عاملية
زمن كل يف الحية األمم تصاحب التي «التعبريية» املوضوعات تلك وبخاصة الحديث،
الفالسفة عدد كثر فربما وحني، حني بني العرضية املزايا من نصيبها عىل تتوقف وال
العاملية عالقاتها يف األمة هي واألمة آخر، زمن يف وقل األزمنة من زمن يف والرياضيني
واألدباء الشعراء من الشعور ذلك عن املعربين ولكنَّ الشعور، من تُِكنُّه عما وتعبرياتها
دليًال كثرتهم وتكون ويكثرون الحيوية، نقص عىل دليًال قلتهم وتكون يقلون، والفنانني

بواطنها. عن والتعبري وجودها إثبات إىل واندفاعها قوتها عىل
يف العاملية العوارض يمثل أنه الحديث أدبنا يف العاملية الصبغة عىل األدلة ومن
شائع هو ما فكل وتجديد، محافظة من أو وفتور نشاط من يصيبها بما املتعددة نواحيها
املتكلمني بني والرواج الشيوع من النصيب هذا مثل له الحضارة أمم بني الفنون من رائج
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اختالف مع بيننا القول هذا فيه يُعاد أوانه غري يف يشء إنه عنه: يُقال ما وكل بالعربية،
والتاريخ. باللغة يخالفونهم وقوم قوم بني تعرتف أن ينبغي كما العبارة

أبناء بني أوانها غري يف أنها عنها يُقال التي الفنون من — مثًال — الشعر إن
كلها املسألة أن نحن ونعتقد ذلك، تعليل يف يعتقدون ما النقاد ويعتقد الحديث، العرص
العرص فإن وأدواته، وسائله عن انرصاف مسألة وليست التعبري ملواضع توزيع مسألة
والقصة، املرسح، بني تتوزَّع فنونًا اإلنسانية العاطفة عن التعبري وسائل من يملك الذي
وغريها … الصحف وأخبار (الجرامفون)، والحاكي اإلذاعة، وأغاني املتحركة، والصور
الذي الشعر كنوع فيه يُطَلب الذي الشعر نوع يكون أن يُعَقل ال العاطفة، فنون من

واملستمعني. الشعراء عواطف عن املعرب الوحيد الفن هو وهو يُطَلب،
الظاهرة أن بصدده نحن فيما فاملهم وميادينه، الشعر مناهج يف التغري سبب كان وأيٍّا
الصيغة آيات من آية وأنها الحديثة، الحضارة أمم بني ظهرت كما عندنا تظهر العاملية

الحديث. العربي األدب نهضة إليها ترتقى التي العاملية
وترتقى واالستقرار، الوقوف الوصول معنى كان إذا تصل إنها نقول وال نعم، ترتقى
يف الطيب األمل مع وحسبنا أجيال، بعدة سبقونا أناس وبني بيننا النسبة حفظ مع أيًضا

الصفوف. أوائل يف نصل لم وإن امليدان، إىل وصلنا أننا املستقبل
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١

وهي واالمتداد؛ التطور إحداهما حركتان: الخصوص عىل الناشطة عصوره يف لألدب
إىل حركته يف املطرد النهر بمجرى التيار اتجاه يشبه معروف اتجاه ذات متقدمة حركة
عليها، وتزيد بالبنية تحتفظ الحي الجسم يف النمو بحركة أشبه كذلك وهي مجراه، غاية

مكانه. يف له بعوض جاءت إذا إال البنية من شيئًا تلغي وال
حب مجرد عن غريه ويف األدب يف ينبعث الذي التغيري حركة هي الثانية والحركة
يف املدارس أو املذاهب من هي وليست ومدارس مذاهب بعضهم يسميها وقد التغيري،
مع تتغري التي «املوضات» العارضة والجدائل باألزياء ى تُسمَّ أن بها األحرى وإنما يشء،
للتقدم فيها معنى وال قصرية، أو طويلة فرتة بعد أخرى صورة يف تعود وقد الزمن،
من املوج بحركة أشبه — مجراه يف التيار حركة إىل بالنسبة — هي وإنما واالطراد،
يف بعده هي وتزول فتلغيه بعدها، ما عىل منه موجة كل تزحف الشاطئ إىل الشاطئ

مجراه. طريق يف واحدة خطوة بالنهر تتقدم وال أخرى، موجة
من تنشأ أن األدب تواريخ يف بعًضا بعضها يمحو التي املوجات هذه عىل ويغلب

الفنية. املوضوعات عىل تطبيقها وسوء الحديثة العلمية اآلراء فهم سوء
«املوضات» أصحاب فهم سوء الحديث العرص يف القبيل هذا من حدث ما وأشهر
الوعي نظرية وأخصها النفساني، التحليل رواد من وإخوانه فرويد لنظريات الفن يف

… الباطن
عصور يف وجود له يكن لم حديث اخرتاع هذا الباطن الوعي أن األوهام إىل سبق فقد
بعد للفنون مرجًعا يكون ال الظاهر الحس أن الواهمني لهؤالء وخطر الغابرة، التاريخ
بعينيه يراه ما يرسم أن اليوم بعد للفنان يجوز وال … الباطن» «الوعي ذلك اكتشاف
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تخيلها كيفما املحسوسات يلفق أن عليه يجب بل كله، الباطن وعيه آثار فيه ظهرت ولو
أن ذلك بعد ضري وال الحال! بطبيعة يراه وال يعرفه ال الذي غريه ويف الباطن وعيه يف
مفهوم بدليل وال التعبري، األداء لجودة أو النقل ألمانة معروف مقاس بال الصور تخرج

واإلهمال. العناية وبني والرديء، الحسن بني الفارق عىل
الباطن الوعي آثار عن غفلتهم من نفسه بالفن الواهمني هؤالء جهل عىل أدل وليس
الشبه وأمانة الحس صدق عىل الحرص مع األقدمني، الفنانني صور من صورة كل يف
الخلط وهي عنها، محيص ال التي نهايتها إىل األوهام هذه تنتهي أن عجب فال واللون،

قليل. بعد بعًضا بعضه يلغي الذي
األثر عن لألذهان تضليله يف يقل ال أثر االجتماعية املذاهب فهم لسوء كان وقد

النفسية. الدراسات فهم سوء عن نجم الذي
بالثروة االمتياز تحارب دعوة أنها ظهورها بداءة يف االشرتاكية من املفهوم كان فقد

واالستغالل. االحتكار وتمنع املغتصبة
عىل تقيض أنها بها الجاهلني إىل ُخيِّل يفهمونها ال الذين إىل الدعوة وصلت فلما
الفضائل أو العقلية، واملواهب بالعبقرية، امتياًزا كان ولو الناس أفراد بني امتياز كل
الطعام وأسعار األجور مسائل غري يف الكتابة أن هؤالء من فريق وحسب … الخلقية
غري للكتابة، استعداد كل وأن الدهماء، طبقة عن الرتفع تعني اليومية املعيشة وحاجات
مبادئ عىل والخروج الفضول من رضب هو األميني، وأشباه األميون يدركها التي الكتابة

يقدرونها. كما الشعب ومصالح يفهمونها، كما االشرتاكية
فني استعداد كل بإلغاء الصائحني صياح العربي األدب يف الدعوة هذه آثار ومن

واآلداب. الفنون أصول يجهلون ملن متوافر غري
اللغة، يف والرصف للنحو لزوم وال التصوير، يف والتلوين الرسم لقواعد لزوم فال
العرف لقيود — القاعدة هذه عىل جريًا — لزوم وال الشعر، يف واألوزان للقوايف لزوم وال

االجتماعية. العالقات يف واألخالق
يشيع ال االستعداد رضوب من لرضب وال املزايا، من ملزية لزوم ال أخرى وبعبارة

الناس. جميع بني
أعمار تجاوز ال الدعوات هذه أن الواقع تجارب عىل نبنيه الذي اعتقادنا ويف
ليست بعًضا بعضها يلغي التي األمواج هذه وأن الزوال، إليها يعجل التي «املوضات»
هي وليست العاملية، اآلداب من غريه يف وال العربي األدب يف االتجاه اسم عليه يُطَلق مما

حال. أية عىل القويم مجراه يف الجاري بالتيار
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املوجات هذه عن نظرته يرصف أن مجراه يف العربي أدبنا إىل الناظر وسع ويف
وشيك فإنه اليوم، إىل الفكرية نهضتنا مطلع منذ املتقدم طريقه يف النهر لريقب جميًعا
انقطاع، بغري التطور سنَّة عىل متقدًما سنة، وسبعني نيف منذ طريقه يف النهر يتابع أن
ال محدود موقع يف الشاطئ، إىل الشاطئ من العارضة املقاطعة هذه إىل التفات وبغري

تتعداه.
وجهة يف يتقدم العربي األدب أن واضًحا جليٍّا لنا يبدو املطرد االتجاه هذا ومن
لهذا املحققة العالمة وأن األمة، إىل وبالنسبة الفرد إىل بالنسبة معانيه بجملة االستقالل
املطبوع التعبري من فيوًما يوًما واالقرتاب التقليد، عن فيوًما يوًما االبتعاد هي االتجاه

فيه. ترصف بغري النقل عىل وال املحاكاة عىل يقوم ال الذي
عن التعبري شعر إىل العامة النماذج شعر من رسيًعا الشعراء يتقدم الشعر ففي

املستقلة. الشخصية
عدد عىل املؤلفة الكتب عدد ويزيد التأليف يكثر موضوعاته اختالف عىل النثر ويف
التي العلمية الثقافة موضوعات عدا فيما وذلك املوضوعات، تلك أكثر يف املرتجمة الكتب

للتعليم. الصالحة بمادتها املدرسية الربامج لتزويد النقل فيها يكثر
يكون كما الناس من نموذًجا يصف الذي الشعر ذلك النماذج؛ بشعر نعني ونحن
شخصية» «شخصية الناس أفراد إىل النموذج وراء من ينفذ وال العامة، الجماعة يف

اإلنسانية. الشخصيات سائر عن بطابعها مستقلة
املعشوقات هؤالء جميع يف املحبوبة فاملحاسن معشوقاتهم، يف شاعر مائة تغزل فإذا
والخرص الهيفاء والقامة والثغر واألنف والعني الطلعة صفات من فيها، تنويع ال واحدة

باملواعيد. واملطل والهجر، والتيه، الدالل، صفات إىل … النحيل
وزير غري أمامنا فليس جميًعا، العرص وزراء جميًعا العرص شعراء امتدح وإذا

واألساليب. العبارات بمختلف قصيدة كل يف وأعماله شمائله تتكرر واحد
قبله وما العرابية الثورة عهد من السنني هذه مدى يف رويًدا رويًدا كله ذلك تغري
الخاص وتقديره املستقل شعوره له «شخص» يقوله الذي الشعر بعده وظهر بقليل،
تُرَوى التي وأحاديثه وعاداته ومالمحه صفاته له معشوق يف يُقال والذي املديح، ملعاني
ال الذي الحي بطابعه مميز ممدوح يف يُقال الذي أو القصيد، أبيات يف الشعري بلفظها

املمدوحني. من بغريه يختلط
أو الفصحى القصائد من الغناء منظومات يف الرسيع رسيانه االستقالل هذا ورسى

واملواويل. األزجال
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يف إرساًال تُرَسل وال محدودة، واقعة عن أو حاصلة عالقة عن تعرب اليوم فاألغنية
املطروق. املكرر بمضمونها أو بنغماتها املوروث قالبها

إلحياء يُنَظم وأكثرها املرسحية، الروايات يف التطور هذا من بنصيبه املرسح وظفر
عالم إىل العتيق القالب من الشاعر يخرجها التي بصورتها التاريخية «الشخصيات»

األحياء. بني الحياة
ذلك يكون ما وأكثر الحديث، الشعر يف األوىف بالنصيب االجتماعية املسائل وظفرت
أبطالها إىل االجتماعية بالنظرة العاطفي التعبري تمزج التي املنظومة القصة سياق يف
تزيد الشعراء لكبار قصائد باإلسكندرية األخري الشعر مهرجان يف أُلِقيت وقد وبطالتها،
تهدف النفساني، أو االجتماعي القصص باب من منها قصائد سبع كانت العرش، عىل
ومواقفها. القصة وقائع عن العاطفي والتعبري الصادق الوصف وراء للشاعر غاية إىل

أن يصح التي السري أو الرتاجم وعىل القصص عىل يقرص كاد فقد األدبي النثر أما
التاريخية. بالقصة تلحق

التي «الرومانسية» الحماسية أو الغرامية املوضوعات عن القصاصون وانرصف
األغراض عىل الهادفة القصة وغلبت الريف، وجهات املدن أحياء يف الواقعة الحياة تصور
يرمي التي األهداف جملة عىل االشرتاكية القومية األهداف غلبت كما األخرى، القصصية

القصصني. من «الهدفيون» إليها
العامية باللغة الكتابة وراجت الهادفة، القصة فن من املوفور حظه للمرسح وكان
األسلوب إىل تحتاج فال املوقوتة «املحلية» ألغراضها مقصودة ألنها املرسحية؛ القصص يف
العامية، لهجاتهم اختالف عىل األقاليم أبناء يقرؤها كتابة كل أسلوب وهو الفصيح،

وجيل. جيل بني األزمنة واختالف
الغرب يف يدخلونه الذي القصة من النوع ذلك اليوم العربي القصص يف يُوَجد وال
الالهية العواطف وأدب والرفاهية الزينة أدب به ويعنون العاجي»، «الربج عنوان تحت

الفراغ. وقت لها يتسع التي
الذي الرمزي القصص وضع يف يشرتك من الكبار الكتاب بني من يُوَجد وإنما
بعد «ما وأرسار التصوف رموز من يُحَسب ويكاد اإلنسانية، النفس رسائر يتناول

الطبيعة.»
حواره يف العاجي» «الربج أدب يمارس من الكتاب كبار بني من كذلك ويُوَجد
الذوق مبتكرات من إليها وما األساطري من أحيانًا تُستعار التي وموضوعاته املنتظم
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أو اجتماعية ناحية من قط تخُل لم الكتاب كبار من النخبة هذه روايات ولكن والخيال،
الربوج هذه يف يُقال وقد «الفراغ»، ألدب الناقدين وصف عليها يصدق ال فكرية ناحية
حني. إىل حني من واملأوى للسكن بها يُنتَفع التي حجراتها من تخُل لم أنها العاجية

عىل قرائها من األكثرين تشغل وأن املنثور، األدب نتاج عىل تجور القصة وتكاد
محصول ربع عىل يزيد ما األدبية األبواب لهذه تركت نخالها وال األخرى، األدب أبواب

عام. كل يف املطابع تصدره مما التأليف
يف يزال ال الوصفية، املقالة ويف األدب، تاريخ ويف األدبي النقد يف التأليف أن إال
القرن منتصف إىل املؤلفات من وأمثالها اليوم مؤلفات بني املقارنة عند وانتشار ازدياد
االستقالل سمات وهي كله؛ العرص بسمات األبواب هذه يف التأليف ويتسم … العرشين
استخدم وربما تحتويها، التي واألحكام اآلراء يف والترصف عليها التعقيب مع الرتجمة أو
عصورها أقدم من الغربية املذاهب مصطلحات األدب تاريخ أو األدبي النقد يف املؤلفون
البالغة أصول وبني بينها يقابلوا أن األحوال أكثر يف يحاولون ولكنهم الحديث، العرص إىل
اللغات أشعار عن االفرتاق من حقه العربي الشعر ويعطوا واملغرب، املرشق يف العرب عند
كلمة كل يف والوزن االشتقاق لغة بني األصلية الفوارق تستلزمها التي بمقوماته األخرى
تُوَضع وال كلماتها، من كلمة يف بالوزن تتقيد ال وهي النحت لغات وبني كلماتها، من

عنها. تحيد ال مقررة أوزان عىل املشتقات فيها
أدب تعم كما املرأة أدب تعم الحديث أدبنا يف الوجهة هذه أن هنا نذكر أن وينبغي
أن واملشارب األذواق جميع يف يصح وإنما الفنون، ثمرات يف التقسيم هذا صح إن الرجل
وال سنه وال األديب جنس عىل جودته تتوقف وال الجيد، وغري منه الجيد إىل األدب ينقسم
واحد جنس من أديبني بني اختالفه يكون أن يندر وال بواعثه يف يختلف ولكنه مزاجه،

وأديب. أديبة بني اختالفه من أقل
النقد يف باحثتان منهن أديبات: عرش نحو األخري الشعر مهرجان يف اشرتك وقد
يف لُوِحظ إذا الشباب، سن يف يزلن لم شاعرات وسائرهن األدب، تاريخ ويف األدبي
الشعر أصول التزام يف املحافظة إىل امليل فهو — الجنس إىل يُنَسب خاص يشء شعرهن
املرأة بأدب الخاص باليشء هذا وليس القافية، الوزن إهمال فيها يجوز ال عروض عىل

الجماعة. سنة عىل املحافظة إىل أقرب املرأة إن القائلني: اعتبار يف إال
عالمة نفسه هو الصور من صورة أية عىل األدبية الحركة يف املرأة اشرتاك ولكن
الختام كلمات يف وخالصته الحديث، الزمن مع املتطور االتجاه عالمات أبرز من مستقلة
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إىل أشباهه بني الفرد فيها يغيب التي النماذج من أو االستقالل، إىل التقليد من اتجاه أنه
اإلجمال عىل هو أو املوضوع، واختيار التعبري اختيار يف بطابعها املتميزة «الشخصية»
ال الذي الخط صاحب إىل الخطاط، كمشق منقوط مشق عن ينقل الذي الكاتب اتجاه

يدان. فيه تتشابه

٢

يف األدب اتجاهات عىل يصدق التاريخ وأدوار األمم أطوار يف «هيجل» الفيلسوف مذهب
الحية. اللغات من غريها ويف العربية، اللغة

ضده يتبعه األدوار من دور كل أن — معلوم هو كما — «هيجل» مذهب وخالصة
الوسط الحد هذا استقر إذا حتى بينهما، وسط حد عىل النقيضان يلتقي ثم نقيضه، أو

املتقدم. النحو عىل دواليك نقيضه منه نجم متفق وضع عىل
تقابل من يقني عىل يكون أن الناقد يستطيع األدب عصور من عرص كل ويف
يتوسط ثم التجديد، عليه يغلب واآلخر املحافظة، عليه تغلب أحدهما مختلفني: اتجاهني

ذاك. إىل وال الطرف هذا إىل ال معتدل اتجاه بينهما
إذ العرشين؛ القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر بني العربي األدب يف هذا حدث
بواعث من لها بدا بما وتعالجها ضعفها، أسباب يف تنظر وأخذت الرشقية األمم تيقظت
ورأى غريها، عىل والتفوق العظمة عهد ألنه القديم؛ إىل يرجع أن منها فريق فرأى قوتها،
بعده، الزمن أحوال وتبدل زمنه النقضاء إليه سبيل ال القديم إىل الرجوع أن آخر فريق
ومن يشء، كل يف األوروبية الحضارة أبناء من األقوياء بمحاكاة تكون إنما القوة وأن

والفنون. اآلداب اتجاهات ذاك
أكانت سواء تفيد، ال املحاكاة أن ترى متوسطة مدرسة املدرستني بني اعتدلت ثم
وأن كليهما من بالحسن نأخذ أن الصواب وإنما للجديد، محاكاة أم للقديم محاكاة
يف وجهة إىل نتجه وال ألحد، بالتقليد ندين فال كان، حيث األعمى» «التقليد من نحذر

والشعور. بالرأي فيها نستقل التي الوجهة غري وفنوننا أدبنا
يف تنجح وأن الحارض، العرص يف األدب اتجاهات عىل تغلب أن املدرسة هذه وتكاد
وهي األخرية اآلونة يف العربي لألدب عرضت التي املشكالت ألكرب الصالحة الحلول تدبري

والكتابة. الثقافة لغة يف عليه نعتمد وأيهما والعامية، الفصحى مشكلة
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العامية وأن وموضوعاتها، موضعها لها الفصحى أن الوسطى املدرسة هذه ورأي
األمكنة بني للتعميم تصلح ال — العامية أي: — فهي وموضوعات، موضع كذلك لها
يف تُعاَلج التي للمسائل تصلح ولكنها وقتية، محلية بطبيعتها ألنها املختلفة؛ واألزمنة

املكان. وذلك الحني ذلك بانتهاء تنتهي ثم ومكانها، حينها
من تنطلق أن تحاول جامحة دعوة األخرية السنوات يف تعارضها املدرسة هذه ولكن
فتحسب والقيود، القواعد بني تخلط أنها الكربى وآفتها األصول، وجميع القواعد جميع
ألن البطالن؛ ظاهر وهم وهو الفنية، القواعد من االنطالق سيلزم القيود من االنطالق أن
قاعدة بغري عامة لعبة توجد ال بل الفوىض، من تعصمها قواعد بغري توجد ال الفنون
يشاء، كما القطع يحرك أن مثًال الدومينة أو النرد أو الشطرنج العب يستطيع وال عامة،

واحدة. لحظة يف كلها اللعبة بطلت وإال
تخلقها لم غريبة أجنبية أنها الجامحة الدعوة هذه مصري يف التفاؤل أسباب ومن
بني بالزوان أشبه ولكنها الحديثة، فروعها وال العريقة جذورها تنبتها ولم األمة بنية

البقاء. عىل قوة هذا مع له وليست بقي، لو يخنقها أن يوشك القمح، سنابل
لها تنقاد وال الواقع يف الدعوة هذه توجهها ال العربي األدب يف الحديثة فاالتجاهات
التي العملية للحالة نتيجة االتجاهات هذه تأتي وإنما منها، قصد غري عىل وال باختيارها
الصحافة وانتشار اإلذاعة ظهور يلخصها حالة وهي األخري، القرن ربع خالل طرأت
بعد العددية، الكثرة مسألة والكتابة القراءة موازين يف دخلت حتى القراء، عدد وزيادة

واألذواق. اآلراء أصحاب املثقفني من املختارة للصفوة فيها الحكم كان أن
مدرسة وليست والتفكري، البحث مذاهب من مذهبًا ليست العملية الحالة هذه إن
منها بد ال التي النتيجة هي ولكنها واألقوال، الحجج فيها تتقابل التي الفن مدارس من
تميل القراء، من كبري عدد بني القراءة وتداول الصحافة انتشار مع اإلذاعة عهد أول يف
والتعبريات العالية الفنون لطلب بثقافتها تستعد وال التسلية، إىل منهم الغالبة الجمهرة

املتعددة. بوسائلها الفنون تؤديها التي التعبريات وسائر اللغة، آداب يف الرفيعة
اآلتية: االتجاهات يف النتيجة هذه وتتلخص

وغرائز الجنسية الغرائز سيما وال الغرائز تخاطب التي السهلة القصص وفرة أولها:
جعلها قد املتحركة بالصور القصص وتمثيل واألهوال، باملخاوف تتأثر التي الرصاع

القراءة. عىل يقرصها ولم السماع شئون من
من بأنها جملتها يف تُوَصف أن يمكن التي العرضية املوضوعات شيوع وثانيها:

القراء. جمهرة فيها يشرتك الشائعة الصحافة موضوعات
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املرسحية، واملناظر الغناء عىل يعتمد الذي الشعر وكثرة املستقل الشعر قلة وثالثها:
اإلجمال. عىل واللهو الغزل ومواقف الرقص به ويقرتن

من بطائفة تتخصص وال القارئة الجمهرة تعم التي الشائعة االتجاهات هي تلك
الصور ومعارض اإلذاعة وبرامج املبتذلة الصحافة بانتشار تتأثر لم التي املطالعة طالب

املتحركة.
االتجاهات وجود تلغي وال العددية، تحكمها شائعة اتجاهات — قلنا كما — أنها إال
االستفادة يف صادقة ورغبة راجح، فهم أو عالية بثقافة لألدب تستعد التي الجدية

والذوق. العقل وتهذيب
النقد يف الرفيعة املطالعات توجد املثرية، واملناظر الغريزية القصص جانب فإىل
جامعته، يف الطالب يدرسها التي التصانيف وتوجد النفسية، والتحليالت والتاريخ

العالية. مراحله يف التعليم برامج عليها وتشتمل
الجديدة، املطالعات هذه يف واالبتداع الخلق نصيب من أكرب النقد نصيب كان وربما
واإلنشاء الخلق من نوع فهو استقالل وكل موضوعاته، من كثري يف مستقل نقد ولكنه
كالهما الفنون، ثمرات يف كاإلبداع النقد يف االستقالل ألن جديدة؛ بثمرة يأت لم وإن

باملجاراة. أو باملحاكاة تختل ال التي وموازينه املؤلف «شخصية» عىل يعتمد
تبرش ألنها منها؛ خري حالة إىل الحالة هذه من باالنتقال تبرش األمل وطوالع

األدباء. بني بالتخصص تبرش كما القراء بني بالتخصص
مثل تروج ال اآلن كانت وإن الغريزية القصة جانب إىل توجد املهذبة فالقصة

رواجها.
اإلنسانية، النفس يف الشعر شعلة انطفاء عىل تدل ال املحض أو املستقل الشعر وقلة
إنسانية ملكة الشعر كان إذ األوقات؛ من وقت يف تنطفئ الشعلة هذه أن نحسب وال
أنه شك وال والتخاطب، التفاهم طور إىل وصلت البرش قبائل من قبيلة منها تتجرد لم
بلغة يُقال ما يفهم أن قبل املهد يف به يتأثر ألنه الكالم؛ من الوليد الطفل يسيغه ما أول

الخطاب.
من كثري بني الحارض العرص يف مشرتك موضوعه ألن املحض؛ الشعر قلَّ إنما
من البيوت جميع يف امليرس السماع ومنها عنها، تنوب أو رسالته تؤدي التي التعبريات
شعور عن تنفس التي العاطفية التعبريات ومنها األسطوانات، طريق أو اإلذاعة طريق
كانت كما خاطره ويشغل إحساسه ينبه حادث أو خرب عىل اطلع كلما والسامع القارئ

الشعراء. قصائد قبل من تشغله
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تواجه التي العاملية املشاهدات عرص ألنه النقيضني؛ بني يجمع عرص يف ونحن
مقروءة. أو منظومة ملحمة تكن لم وإن مفعولة بملحمة يوم كل اإلنسان

تنحرص ال التي العامليات عرص ألنه النقيضني؛ بني يجمع أن يستطيع عرص يف نحن
والتعميم. التخصص هما: النقيضان وهذان البلدان، حدود يف

يشء كل يعرف الذي الطبيب ليُوَجد حتى مثًال، الطب يتخصص واحد وقت ففي
جوارها. إىل وهو األنف، يعالج وال العني عالج عن

علمه وعن العالم عن عزلة يف ينقطع أنه الطبيب هذا يشعر نفسه الوقت هذا ويف
الدراسات من بكثري ملمة إحاطة له تكن ولم العاملية، معارفه تتسع لم إن نفسه

واملعلومات.
والعلية الجمهرة بني وشاع وانترش عم كلما التخصيص إىل األدب يتجه وكذلك
بسائر املحيط اإلملام مع وكتابه بقرائه فنونه من فن كل ينفرد حتى يزال فال املفكرة،

الفنون.
غري منها املتطرف االتجاه أن الحديث العربي األدب اتجاهات يف القول وخالصة
من اآلن فيه أثًرا أقوى العملية الحالة وأن العربية، األمة بنية من مستمد وغري أصيل
تزال وال مقامها، عن تتزحزح لم واملذاهب املدارس هذه ولكن الفكرية، واملدارس املذاهب
الناقدة امللكات وأن والشيوع، التعميم بعد التخصيص به يأتي الذي التطور انتظار يف
إىل تجنح ناقدة ملكات أنها لها ويشفع الخالقة، امللكات من هذا عرصنا يف عمًال أكرب

واالبتكار. الخلق إىل يكون ما أقرب وهو االستقالل،
إذ وجمود؛ ركود يف أنه إال الحديث العربي األدب عن يُقال أن يمكن يشء وكل
للفرز التمهيد يف االرتجاج هذا من بد وال فيه، ركود ال دائم «ارتجاج» يف أنه الواقع

والصفاء. والتمييز
واألقوال. اآلراء مضطرب يف املحض بعد املحض يأتي وكذلك
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وإنكار األدب من بنوع لالعرتاف الصور من صورة عىل األدب تعريف الضائع العناء من
فيه. ينطوي أن أدب لكل يسمح وهو إال سمعناه تعريف من فما آخر، نوع

ظاهرة أو اقتصادية ظاهرة إنه يُقال أو اجتماعية، ظاهرة األدب إن مثًال يُقال
الظواهر هذه من ظاهرة عن تقول أن ولك املختلفة، الظواهر من ذلك غري أو بيولوجية،
مغلق باب إىل بك ينتهي أن التعريف صاحب يسع فال ماذا؟ ثم حسن، جميًعا: عنها أو

األدب. أنواع من نوع عىل
أسلوب. يستغرقه وال مذهب يستوعبه فال عنها، تعبري ألنه كالحياة األدب أن ذلك

هذا؟ يف فماذا اجتماعية، ظاهرة األدب إن مثًال: قل
أيام، سبعة يف وال ساعة، وعرشين أربع يف ومقاصده أغراضه يستنفد ال املجتمع إن

أعوام. بضعة أو عام يف وال شهور، بضعة أو شهر يف وال
السنة هذه يف وتبدأ سنة، خمسني يف تتحقق اجتماعية ظاهرة أن الجائز ومن
سنة خمسني بعد ولكنها الظاهرة، ملصالحه مناقضة أو املجتمع عن معزولة وكأنها

تكون. كيف سلًفا نعرف وال اليوم نعرفها ال التي ثمراتها تؤتي
قصة يف العزوبة يشجع قد الكاتب ولكن النسل، قطع من باملجتمع أرض وليس
هذا يؤتي وقد املجتمع، يف الزواج نظام عىل احتجاًجا لها تشجيعه يكون وقد يكتبها،
ظاهرة العزوبة تشجيع يكون أن االعتبار هذا عىل فيصح سنوات، بعد ثمرته االحتجاج

العالج. إىل يحتاج اجتماعي مرض عىل ودليًال اجتماعية
الذي وما التعريف؟ بهذا أبحناه الذي فما اجتماعية مسألة األدب إن قلنا: فإذا

حرمناه؟
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به تخرج وال العاجي، الربج أدب يسمونه الذي باألدب تشيد أن مستطيع أنت بل
اجتماعية. مسألة هو الذي األدب عن

وال والشعري القمح فيها تزرع ال للنزهة حديقة تغرس أن املجتمع يف جاز فإذا
وصًفا الشعر تنظم أن نفسه املجتمع هذا يف جاز فقد والكمثرى، التفاح فيها تغرس

والبساتني. لألزهار
فقد عليها، تساوم وال تحفها تبيع ال لآلثار مصلحة تنشئ أن املجتمع يف جاز وإذا
أن أيًضا فيه وجاز مقاالت، عدة أو بمقال الهول أبا تصف أن نفسه املجتمع هذا يف جاز

والتماثيل. الصور بصناعة اآلثار تلك تحاكي
خدمة عن باألدب تنحرف التي هي الحاكمة الطبقة إن يُقال أن السخف ومن
كتب وال شعًرا أحد نظم ملا الشعب إىل ُوكِّل األمر وإِِن ومآربها، مصالحها لخدمة املجتمع

األشياء. بهذه يلحق وما والدواء والكساء القوت غري يف حرًفا
الرشوط هذه فيه تُعَرف فلم متوالية، قرون سبعة بمرص الشعبي األدب عرفنا فقد
الطبقات جميع تعم التي اإلنسانية الصبغة غري عامة صبغة له نعرف ولم املوانع، تلك وال

األوقات. جميع يف
للهجرة؟ السادس القرن منذ بمرص يدور الشعبي األدب كان موضوع أي عىل

وسيف سالم، والزير خليفة، والزناتي الهاليل، زيد أبي مالحم عىل يدور كان إنه
الطراز. هذا أبطال من وغريهم يزن، ذي بن

الدولة إىل الفاطمية الدولة من القرون هذه خالل الحاكمة الهيئة اختلفت وقد
العلوية. الدولة إىل املماليك دول إىل األيوبية

انقطاع إىل واملغرب املرشق تجارة يف النقل رواج من االقتصادية األحوال واختلفت
الرشقية القارات بني التجارية املعامالت تجدد إىل القطنية الزراعة نشأة إىل بينهما الصلة

والغربية.
نسختها عىل سالم الزير وقصة هي، هي زيد أبي قصة كانت القرون هذه جميع ويف
ذلك قبل تُسَمع كانت كما عرش الثالث القرن يف مسموعة والتبابعة الذوين وقصة األوىل،

قرون. أربعة أو بثالثة
هذه ألن الحاكمة؛ للطبقة عليه سلطان ال الشعبي، األدب يف الشعب رأي هو وهذا
شابهها، وما الهاللية السرية قصائد بها نُظِمت التي اللغة تجهل كانت الحاكمة الطبقة
الدولة عىل سلطان لها يكن لم اآلباء من شئت من وبني تغلب وبني هالل بني قبائل وألن
مثالهم. عىل املجتمع نظام يف جارية أو بهم معتزة الحاكمة الدولة كانت وال الحاكمة،
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تزيد؟ أو قرون سبعة سماعها يمل وال يسمعها املالحم تلك عىل الشعب أقبل فلماذا
قبضة يف املخرجون وكان املخرجني، قبضة يف املرسحية والروايات األفالم كانت وإذا
يف تراه الفجر مطلع إىل العشاء من دراهم عرشة تسخره الذي الربابة فشاعر املال، رأس
االسرتخائية أو الحركية أو الربجوازية أو املرصفية املناوبات هي وما … كان؟ قبضة أي
املدمس والفول الرغيف يف الكالم عن الشاعر لرصف الستار وراء من تُدبَّر كانت التي

وأخريات؟ وآخرين وسعدى مرعي وغرام والغزل البطولة يف الكالم إىل
عىل ثباته وإن واقعة، حقيقة بها الشعب غرام وإن واقعة، حقيقة املالحم هذه إن
واقعة. حقيقة الحاكمة والطبقات االقتصادية واألحوال الدول اختالف مع بها االفتتان
وأي الواقعة؟! الحقائق هذه بني اجتماعية مسألة بأنه األدب تعريفنا يذهب فأين

اإلهمال؟! غاية وإهماله التعريف بذلك األخذ بني فرق
الشعب؟ بلغة يُكتَب أن الشعبي باألدب املقصود أليس

الشعب؟ طبقة عند واإلقبال القبول يلقى أن به املقصود أليس
املستغلني؟ أو الحكام من يصدر وال الشعب صميم من يصدر أن به املقصود أليس
إكراه؟ وال تسليط بغري املستمعني إىل الناظم من طواعية يأتي أن به املقصود أليس
كانت فلماذا مجراها؛ جرى وما الهاللية للمالحم موفوًرا كان أولئك وكل … بىل
املدمس؟ والفول الرغيف عىل دائرة تكن ولم والغزل، البطولة عىل دائرة املالحم هذه

عداها؟ عما واإلعراض املعاني هذه طلب عىل الشعب أكره الذي ومن
أصحاب بها يلفظ التي الرطانة كلمات من بكلمة عنه الحيد إىل سبيل ال واحد جواب

اآلداب. تعريفات يف والنهي األمر
اإلنسان. شعور هو: الجواب وذلك

البطولة ألريحية زمان كل يف تهتز اإلنسان ونفس يشء، كل قبل «إنسان» فالشعب
اختلفت كيفما والفن، لألدب غريها سنة ال التي الحياة سنة عىل ذلك يف وتجري والغزل،

واملستمعون. الناظمون واختلف املعيشة، أحوال واختلفت الحاكمة، الطبقة
بالرخاء ناعم الطعام موفور وهو زيد أبي مالحم إىل يستمع الشعب كان لقد
أن الحاكمني همِّ من يكن ولم والوباء، باملجاعة مهدد وهو إليها يستمع وكان والسالم،
والخطر، املوت عىل والهجوم املجازفة قدوة أمامهم ويعرضوا البطولة املحكومني يعلِّموا
بل باسمه، يسمعون وال زيد أبو هو من يعلمون ال وهم زمن عليهم مىض قد ولعلهم
منًعا مرَّات بعد مرَّات املالحم تلك فيها تُنَشد التي القهوات عىل الجلوس منعوا لعلهم

القليل. أو الكثري أسبابه من يدرون ال وهم والشجار، للضوضاء
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أو األمريكية، الرباري يف البقر رعاة بطولة وخلفتها زيد أبي مالحم بطلت ثم
دولة للعصابات وال البقر لرعاة تكن ولم الكربى، املدن يف العصابات بطولة خلفتها
املالحم؛ تلك بعد املالحم هذه عىل الشعب إقبال يكن ولم النيل، وادي يف الدعوة لها تروج
وبقي البلدية القهوة محل املتحركة الصور دار حلت وإنما تعرَّب، أن بعد «تأَْمَرك» ألنه
واملمثلون. القائلون كان ما كائنًا الحي يفهمها حياة ألنه كان؛ كما والغزل البطولة حب
االجتماعي العنوان هو فما والنبات، الحيوان عالم إىل اإلنسان عالم من انحدرنا وإذا

العصفور؟ وتغريد الفول زهر تحت يندرج الذي
واالسرتخائيات الربجوازيات أصحاب من رطَّانًا اللحظة هذه يف نتخيل إننا
يسألون الذي الناس هؤالء من عجبًا وامتأل خده وصعر بأنفه شال قد واالنتهازيات
ووفرة والتناسل باللقاح متعلق األمر أن عليهم ويخفى الفضولية، األسئلة هذه أمثال

الربيع! يف الغذاء
شيئًا. يفيدونا لم وإن هللا وأفادهم

الشبع أليس شبع؟ إذا تُرى يا العصفور يغني ملاذا ذلك: بعد مسئولون ولكنهم
هناك؟ الجنسية الغريزة أليست تغزل؟ إذا يغني وملاذا الكفاية؟ وفيه املقصود هو
اسرتخائيٍّا برجوازيٍّا ترًفا هذا أليس الفول؟ أوراق تزويق يف وقتها الطبيعة تضيع وملاذا

املنسوبات؟ هذه آخر إىل مظهريٍّا
من أكرم إنسانًا سالم والزير الهاليل مالحم إىل املستمعني من جاهل أجهل كان لقد
عىل عالة وهم طريقها، وللحياة طريقه لألدب يرسمون الذين التقدميني هؤالء بعض

الحياة. وعىل األدب
اقتصادية ومسألة تارة اجتماعية مسألة صورة! ألف عىل األدب تعريف وسيُعاد
ولن موضوع عن بذلك يمتنع لن ولكنه تارات، أو تارة سكونية أو حركية ومسألة تارة
املثابة وبهذه اإلنسان، شعور من نصيب يكن لم ما أدبًا يكون ولن ملوضوع، ينقطع
خربًا لنا فريوي البطولة خرب لنا ويروي قريب، عن فيحدثنا الشمايل القطب عن يحدثنا
حي: قائل له يقول فال الزهرية لنا ويذكر والكبري، والصغري والغني الفقري نفس يهزُّ
نفسه، إىل يرجع لم إن الطبيعة إىل يرجع إنسانًا دام ما املدمس، الفول ِقدرة واذكر دعها

الحياة. تربة من وزهرته الفول منبت فيلمس
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الرابع الفصل

األدب يف ة الواقعيَّ

أصل وما الواقعيون؟ هم ومن هي؟ ما والفن: األدب يف الواقعية عن القراء بعض يسأل
والفنون؟ اآلداب عالم يف رسالتها هي وما الدعوة؟ هذه

نشأتها يف الواقعية عن أسئلة واحد: يشء عن ال شيئني عن أسئلة األمر جلية يف وهذا
الحديثة بالدعوات اتصالها بعد الحارضة دعوتها يف الواقعية عن وأسئلة التاريخية،
الدعوات يف قبيلها من هو وما رسيالية، أو الواقعية وفوق موجهة، وآداب وجودية من

الحديثة.
عىل ا ردٍّ عرش التاسع القرن أواسط يف بدأت دعوة التاريخية نشأتها يف الواقعية إن
النهضة عرص بعد نشأت التي الدعوات سلسلة يف وترتيبها املجازية، أو الرومانية الدعوة
الرومانيني ودعوة املحدثني السلفيني ودعوة اإلنسانيني دعوة بعد الرابع املكان يف يأتي

املجازيني. أو
باللغات الكتابة يف األوروبيون أخذ عرش الخامس القرن حوايل النهضة عرص يف
ما ذلك من ونشأ باإلغريقية، أو بالالتينية والعلم األدب يكتبون كانوا أن بعد الوطنية
والفلسفة والعلم األدب ملطالب ذلك قبل تتسع لم بلغات الكتابة عن ينشأ أن بد ال

والوضيعة. الرفيعة والدراسات
يف واألحكام القواعد تضارع مرعية أحكام وبغري قاعدة بغري كتابة ذلك من نشأ
الصيغ يف الفوىض هذه عىل اإلنسانية املدرسة دعاة واستمر اإلغريق، ولغة الالتني لغة
ونهضت العالية، وبالغتهم السلف بآداب تفقهوا الذين واألدباء العلماء فارتاع واألساليب،
واتخاذ السلف أساليب باتباع تنادي ألنها الحديثة؛ بالسلفية يت ُسمِّ دعوة بينهم من

الجمود. عرص عىل اآليل النقل كتقليد تقليد غري من جديد نمط عىل القواعد
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تدين ألنها االطرادية؛ الدعوة نسميها ونحن الجديدة، السلفية الدعوة هذه وشاعت
مذهبها طائفة كل فيه تذهب الذي املتفرق االبتداع وتنكر متبعة، سنة عىل باالطراد

مستقيم. قسطاس إىل جملتها يف تئول ال البدع من بدعة كأنها سواها، عن املنقطع
عرص منذ نظري له يُعَرف لم سريًا وسارت االطرادية أو السلفية الدعوة شاعت
األقالم عىل مسيطرة وهي قرون ثالثة نحو عليها ومىض واإلغريقية، الالتينية الكتابة
تزال ال أخرى أمة بها قامت أممها من أمة يف ضعفت كلما األوروبية، القارة يف واأللسنة
وتحجرت جمدت حتى واألحكام، القواعد عىل اإلرصار بها وتمادى األوىل، النشأة طور يف
التجديد طالب لها فتصدى الفرنسية، الثورة عرص إبان يف واأللسنة األقالم بها وضاقت
املجازيني، أو الرومانيني مدرسة ثم من ونشأت واألذواق، العقول إلطالق الحر والترصف
املقررة القواعد جانب إىل الفردية الحرية من نصيبًا شاعر أو كاتب لكل تجعل أن تحاول
أخبار فيها تمتزج التي الشعبية األقاصيص شيوع ذلك وصادف العامة، األساليب يف
تلك ألن الرومانية؛ اسم الدعوة عىل وأطلق والحسان، العشاق وأخبار واألبطال، الفرسان

الرومان. باسم الغرب يف تُعَرف كانت األقاصيص
هي: ثالثة، أركان عىل تقوم إذن الرومانية فاملدرسة

القواعد. سهولة (١)
الشخصية. نزعته إظهار يف الكاتب وحرية (٢)

والفروسية. أقاصيصالبطولة أيام من املوروثة األمثلة عىلصورة الحياة وتصوير (٣)

الفعل رد من إفراط كل يصيب ما وأصابها أفرطت املجازية أو الرومانية الدعوة هذه
هذا عىل مفهومة وهي الريالزم، أو الواقعية الدعوة هو الفعل رد فكان التغيري، وحب
فعلينا الواقعيني، دعوة نشأت ملاذا نعرف أن أردنا فإذا التاريخية، نشأتها يف الوجه
واالنحدار، اإلفراط دور يف الرومانيني دعوة من تغيريها أرادت التي العيوب نعرف أن
الطابع ظهور واآلخر التجميل، حب أحدهما ظاهرين: مأخذين يف تجتمع العيوب وهذه
الطابع هذا إنكار يف الواقعيني وحجة واملنثور. املنظور الكالم يف املفرط الشخيص
ملونة بصبغة واألشخاص الحادث ويصبغ العلمية، بالحقيقة يخل أنه املفرط الشخيص
عن بالكتابة تبتعد التجميل حب من الصبغة وهذه والشاعر، الكاتب أهواء حسب عىل
يمارسون وال الخيال، عالم يف يعيشون كأنهم الناس وتصور الحياة، يف املشاهد الواقع
من بها يمتزج وما وقبح، جمال من فيها بما األحياء يمارسها كما املحسوسة، الدنيا

وشقاء. سعادة ومن وحزن، رسور
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واندفاعه، نشأته إبان يف الحديث العلم مع ظهرت الواقعية أن نذكر أن وعلينا
الشخيص الطابع من مجردة العلمية، الكتابة نسق عىل كلها الكتابة تكون أن فأرادت
ال اآللة صنع من كأنها الشمسية الصور تشبه التي بالصور مقيدة العاطفية والنزعات
صواب يف وال حينها، يف الواقعية الدعوة لرسالة نكران وال والجفاف، الجمود من تسلم
هي ولكنها املثالية، واألخيلة الشخيص والطابع التجميل مدرسة عىل حملتها التي الحملة
الواقعيني من فريق أيدي عىل العواقب هذه إىل وانتهت األفراد لعواقب تعرضت أيًضا
الباب من فعادوا أرادوه، كما تصويره إىل أو الواقع إنكار إىل دعوتهم يف اللجاج بهم بلغ
واقعيون هم فال الحس، وأمانة العلم دقة وخالفوا الرومانيني كأخطاء أخطاء إىل اآلخر

العليا. باألمثلة يتعلقون خياليون هم وال املحسوس، الوصف يلتزمون
أن نظرة بأيرس يرينا املحسوس والواقع الظالم، مطبق ليل كأنها الدنيا يصورون

وغطاء. غمام من يخلو ال ونهارها ضياء من يخلو ال ليلها وأن ونهار، ليل الدنيا
املحسوس والواقع واملعذبني، الزبانية غري فيه ليس جحيم كأنها الحياة ويصورون
تستحق دنيا ولكنها املقيم، بالفردوس وليست بالجحيم ليست الدنيا إن يوم كل لنا يقول
والجهاد. للسعي معنى فيها كان ملا مطبًقا جحيًما كانت ولو ونسعى، نجاهد أن منا

نسقط أن الواقع من وليس يتخيلون، وال يحلمون ال كأنهم الناس ويصورون
أن املفتوحتني عينيه بكلتا اليقظان يراه الذي الواقع ألن حسابنا؛ من واألخيلة األحالم

ويتخيلون. يحلمون الناس
الطوائف من وغريها الجانية هي واحدة، لطائفة حكر كأنها الرذيلة ويصورون
ويصيبون، يُصابون جميًعا آدم بني أن والواقع القانون، لغة يف يُقال كما عليه مجني
الرس يف لهم يكال الذي بالكيل ويكيلون الرذيلة، عليهم وتجني الرذيلة من ويجنون

شياطني. ذرية وال مالئكة ذرية فيهم فليس والعالنية،
وأن والبطالن، والحق والكذب الصدق يف حجتهم الواقع يكون أن العجب وأعجب
يُعوَّل ال الذي الباطل وهو يتغري أن يجب الذي الفساد هو نفسه الوقت يف الواقع يكون
تغيريها لنطلب إال نواجهها أن لنا يحق ال لعنة وهو واقع، ألنه مقدس فهو … عليه
تحقق وإنما ونراه، نحسه الذي والواقع هذا، يناقض بيشء ونأتي أساسها من ونهدمها
يف بعد تتمثل لهم بعقيدة يدينون ألنهم الواقعيني؛ غري ألناس الواقع عىل الصورة هذه
ومعروضة للبحث معروضة خطة أو األحالم من حلًما بعد تزل ولم املحسوس، الواقع
وهم بها ينادون الواقعية دعاة من أناًسا نسمع أن بالنادر وليس للتنفيذ، ذلك بعد
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واقعي أنه أحدهم فيزعم تناقضها، التي الدعوات وبني بينها ويخلطون أصولها يجهلون
وصًفا الحادث يصف أن بها يدين من عىل تفرض الواقعية ألن نقيضان؛ وهما وجودي،
التي الرياضة معادالت أو العلم تجارب هو كأنما الشخصية الصبغة من خاليًا علميٍّا
الخصائص إبراز عىل تحرص الوجودية أن حني يف وهذا الناس، جميع عند تتساوى
وجود يتشابه أن يجوز وال الكون، يف تتكرر ال فريدة نسخة فرد كل أن وترى الفردية،
مرتبة إىل به نزول أو للوجود إلغاء والتقليد تقليد، التشابه ألن ذلك ووجود الفرد هذا

… أوىل باب من سواها بوجود وال بوجودها تعلم ال التي الكائنات وهي اآلالت،
املستقبليني أن مع نفسواحد، يف مستقبيل واقعي تاريخي مادي أنه يزعم من ومنهم
يف الحي الدم كإفراغ إليه االلتفات إن «مارينتي» زعيمهم ويقول التاريخ، يحتقرون
سبيل الحرب يجعل واملستقبيل بالسلم، التبشري يصطنع املادي أن ومع املوتى، توابيت

للبقاء. األصلح واختيار االرتقاء
نشأ إنما الطبيعي املذهب أن مع واحد، وقت يف وطبيعي واقعي أنه يزعم من ومنهم
فهما الشبه وجوه من الدعوتني بني يكن ومهما الواقعية، الدعوة يف يراه نقص الستدراك
تحارب فالواقعية عليها، وتحمالن تحاربانها التي األدب أنواع إىل تنظر حني مفرتقتان
والفصاحة والتنميق الصنعة تحارب الطبيعية والدعوة الشخصية، والخرافة الخيال
املعروفة بصورته يربز أقطابها من قطب كل ويكاد الشخصية، الصبغة تنكر وال املتأنقة
الواقعية للدعوة اليوم األخرية الكلمة وليست املنتقاة، ومناظره وحوادثه أبطاله وراء من
بعدها ظهرت فقد والعناوين، األفانني ومزاحم الدعوات سوق يف الطبعية للدعوة وال
جميًعا يشملها التي الدعوات من شابهها وما واملستقبليني واملكعبيني الداديني دعوات
الواقع يتجاوز أنه الواقع فوق بما املقصود يكون وقد … الواقع فوق أو الرسيالية عنوان
ضوضاء يف بالفوىض املختلط الواقع أو الباطن، العقل يف املسترت الواقع إىل املحسوس
األحالم أضغاث يف أو اللغو ومىضيف والرشد العقل عن الفن ابتعد فكلما الحديثة، املدينة
يرفض الذي الباطن الوعي وعن الخفية، النفس هواجس عن الصحيح التعبري فهو

األخالق. ومحاسن الجمال وصور ة والحمَّ املنطق
فإن الواقعية، فوق الدعوات هذه من الغرضاألخري عىل للداللة «الدادية» اسم يكفي
و«دادا» «ماما» «بابا» مثال عىل الطفل بها يلفظ التي األوىل الحروف من مأخوذة الكلمة

األطفال. حصان عىل تُطَلق الفرنسية الطفولة باصطالح ألنها األوىل؛ الفرتة ألفاظ يف

30



األدب يف الواقعيَّة

العبارات أصدق هي األحالم عبارات إن الفائقون: الواقعيون هؤالء يقول سطر وأول
وال نفاق وال تنسيق وال تزويق بال تنطلق البديهة عىل النفس مكامن إنها اإلنسانية،

اختالق.
عىل فوقه صدق ال الذي الصدق هي الحيوان صيحات إن يقولوا أن ذلك من وأصح
التي التحذير كلمة فهي واحدة، بكلمة النافرة الدعوات هذه تراجعت وإذا االعتبار، هذا

«عندك». … الحدود يتخطى ملن تقال
دعوة لكل تحذيًرا تقال «عندك»، كلمة جميًعا ترتجمها النافرة الدعوات هذه نعم،
قليل. وال كثري يف الواقع من ليست وهي الواقع، باسم الواقع وتخالف الحدود تجاوز

محاسنها، من الدنيا تجرد وال أحالمها من البرشية تجرد ال الصادقة الواقعية إن
ذلك وراء وما حقيقتها، عىل والدنيا حقيقته عىل اإلنسان لنا يصور الذي األدب يُعاب فال

العقول. ويف الحس يف الواقع وراء فهو
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الخامس الفصل

القَمر قبل ر الَعريباملطبوع…تطوَّ األدب
املْصنوع

الصناعي؟ القمر عرص يف العربي األدب يتطور هل يسألونك:
شيئًا الصناعي القمر يكون أن قبل فعًال، العربي األدب تطور قد بل تقول: أن ولك

العيان. يدركه شيئًا أو العلم، يدركه
القمر مختلفني: شيئني عىل حكم الصناعي القمر عىل الحكم أن يخفى وليس
الذي والتطبيق الصناعة عالم يف الصناعي والقمر العلمية، النظريات عالم يف الصناعي

املحسوس. حيز إىل يخرجه
الحديثة، بالبدعة ليست — الصناعية األقمار يف العلمية النظرية أو — والفكرة
الفكرة بسابقة ليست حال أية عىل ولكنها القديم، يف املوغل القديم باألثر كذلك وليست
الحارضة، الحياة عن التعبري يف صادًقا يكون أن ينبغي األدب أن منها نتعلم التي األدبية

املاضية. األزمنة يف اآلداب من سبق ملا آلية محاكاة يكون أن ينبغي وال
األقمار اخرتاع عليها يقوم التي العلمية النظرية حقيقة يشاهد لم من منا وليس
القمر يجري فإنما السنني، بعرشات الحس حيز إىل االخرتاع هذا ظهور قبل الصناعية،
من الجسم تطرد التي الحركة وقوة الجاذبية قوة بني التوازن نظرية عىل الصناعي
تسقط ال الذي املاء كوب يف النظرية هذه تطبيق رأى قد وكلنا رسعته، حسب عىل املركز
التي الدراجة رسعة يف تطبيقها رأى قد وكلنا الخاطفة، رسعته يف يُدار وهو قطرة منه
يف ممعنة سائرة ذلك مع تظل ولكنها بجانبها عليها تستلقي تكاد األرض عىل تعمل
الحجر يحمل الذي املقالع رأى قد وكلنا األرضية، الجاذبية تقاوم التي بحركتها السري
قوة عىل األرض إىل الجذب قوة فيه وغلبت الدورة، هذه هدأت إذا إال دورته يف يسقط وال

منها. تطرده التي الحركة
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… جديد يشء هذا يف ليس
العلمية؛ النظريات وجهة من جديد يشء القمر يرفع الذي الصاروخ يف وال نعم،
ونحسه نراه فيما مألوف العلماء، بحوث يف مألوف أمر منه يندفع بما الجسم حركة ألن

البندقية. أو املدفع من القذيفة تنطلق حني
ال املصانع ألن عليها؛ ينفق الذي املال وجود فهو الصناعية األقمار يف الجديد أما
الدول تستطع ولم الفضاء، يف أياًما الصناعي القمر لتجربة الناس أموال من املاليني تنفق
ولهذا والتسليح؛ بالدفاع عالقة للصواريخ أصبحت حني إال الغرض لهذا املاليني تنفق أن
ترصف التي االعتمادات تُوَجد ولم الصواريخ، تجربة يف ترصف التي االعتمادات ُوِجدت
جهود فيها تقرص وال العلماء عندها يكثر شتى، دول يف الصناعي القمر تجربة عىل
الهيئات من إذن بغري اإلنفاق استُِطيع وكلما العملية، الغايات من غاية عن الصناعة
النجاح. أسباب تستويف حتى املصنوعة األقمار تجارب عىل النفقة زيادة أمكنت النيابية
التنفيذ جانب يف له سابًقا كان وإن بهذا شبيه العربي األدب تطور يف حدث والذي

والتطبيق.
إحياء يف املجددون فكَّر بالعينني، ويَُرى يُخرتَع صناعي قمر يف أحد يفكر أن فقبل
أن وقبل واالبتكار، الحرية فضاء إىل واملحاكاة التقليد قيود من وإطالقه العربي األدب

هللا: رحمه حافظ يقول

��م��اِل ال��شَّ ري��َح ن��ش��مَّ ودع��ون��ا ع��نَّ��ا ال��ك��م��ائ��َم ه��ذه ارف��ع��وا

العربي األدب الستقبال يتهيأ الفكري الجو وكان فوقنا تهب الشمال هذه كانت
املصنوع. القمر الستقبال ذلك بعد املكان جو تهيأ كما املطبوع

األدب بني املقابلة فإن والتفنيد، التأييد يف أو والرد، القول يف اإلطالة إىل حاجة وال
وتقول اإلطالة، هذه عن تغنينا ١٨٥٧ سنة يف العربي واألدب ١٩٥٧ سنة يف العربي
أو الخيال يف حلًما الصناعي القمر كان يوم ناشطة فكرة كان قد األدبي قمرنا إن لنا

الخيال. أحالم تشبه رياضية معادلة
الدور، هذا يف الصناعي القمر كشأن العلمي التنفيذ دور يف العربي األدب وشأن
بالضاد الناطقون يستطيعها التي العملية الجهود عىل — التنفيذ عند — املعول فإن
أعمال يف الزيادة بهذه التجديد فكرة عىل زيادة وال النظريات، وتطبيق األفكار لتحقيق
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بعد الدائمة وقوانينها الحركة نظريات يف شيئًا يزد لم العلم أن كما واإلنجاز، التطبيق
للعيان. الصناعية األقمار ظهور

به وترصفت املحاكاة قيود من انطلق يوم سمائه إىل فعًال صعد قد اآلداب قمر إن
ومقال، قصة وبني وتاريخ، نقد وبني ومنثور، منظوم بني املوضوعات مختلف يف األقالم
أهله؛ مطالب عن قارص هذا عرصنا يف العربي األدب إن يُقال أن الرأي يف يصح وليس
فإذا وامللكات، العقول خصب عىل يصدق وال املكان خصب عىل يصدق قد هذا فإن
الثمرات من إليه تحتاج ما بكل تواتيها ال األمة فيه تعيش الذي اإلقليم تربة إن قيل
يُقال أن أما األقطار، مختلف يف أعيننا بني واقع الحس، يف جائز يشء فذلك والخريات
نفهمه فيما ال يستقيم ال متناقض قول فهو الفكرية بحاجاتها تواتيها ال األمة عقول إن
يف يحدث وال اإلنتاج، من يستطيعه ما عىل تزيد ال العقل حاجة كانت إذ نراه؛ فيما وال
طالبة اإلدراك يف دونها التي العقول تكون ثم تنتج عقول لها تكون أن األمم من أمة

املنتجني. إدراك يفوق ليشء
للظلم يتعرض األزمان من كثري يف الحارض» «العرص أن اآلداب تواريخ يف واملشاهد
بينه يوازنوا أن بعده يستطيعون وممن الحقيه من أحيانًا اإلنصاف ويجد بنيه، من

سواه. وبني
إىل القدير العبقري هذا يشري األكرب الروس كاتب «دستيفسكي» مذكرات ففي
استطاع، بما األدب يف زمالئه وعن عنه الشبهة يدفع أن ويحاول عرصه، عىل النعاة
ملا العالم يف مقروءة آداب لها ُعِرفت منذ الروسية األمة آداب أمامنا عرضنا أننا ولو
أمثال من وزمرته «دستيفسكي»، من واإلعجاب بالذكر أحق هم من أعمالها بني وجدنا
من وغريهم وغريهم، وأندرييف وارتزيباشف وشيخوف وجوركي وترجنيف تلستوي

بقليل. دونهم هم ممن أو الفحول هؤالء طبقة
فيها بدأت منذ القريبة اآلداب عصور إىل يُقاس حني هذا عرصنا يف يحدث وهكذا
جهود يقدرون وال يعملون ال الذين النعاة صيحات فيه نسمع نفتأ فال التجديد، نهضة
السابقون هم من لنا يقول وال مقرصون الحارضين أن يزعم زاعم يفتأ وال العاملني،
آخر قرن بعد يأتي ما أدباء هم أم الزمان؟ من قرن قبل مىض ما أدباء أهم الواصلون:

الزمان؟ من
خدمة يف الحارضون يفعله لم ما فعلوا إنهم يُقال أن يصح هؤالء وال هؤالء ال
ويجاوز ذلك يفعل أن ونرجو — حسن بجديد املقبل العرص يأتي وقد العربية، اآلداب
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حساب من ينقص وال له يُحَسب به يأتي حني ولكنه — والرجاء الظن حيث من املدى
إليه. يُضاف بل تقدمه، من

مثله: سؤاٌل جوابه فإن الغاية؟! إىل عرصنا يف األدب وصل هل سائل: يسأل وال
سمائه؟! يف الغاية إىل الصناعي القمر وصل هل

منه أكثر العربي األدب يف طفلنا أن نحسب وال ويتلعثم، يتعثر طفًال يزال ال إنه
املطاف، نهاية إىل أبًدا ينتهي أن لشوط كان وما الكلمات، يف وتلعثًما الخطوات يف تعثًرا
البعيد، الزمان مقبل أو القريب الزمان مقبل يف النهاية هذه نرتقب أن لنا يكون وما
جيالن عليه ينقِض ولم يقِض لم األدبي والقمر يدرج الصناعي القمر أن نعلم ولكننا
أو لغتنا يف باألدب الدورة تتم أن قبل دورته الصناعي القمر وسيدور واحد، موضع يف
النفوس جو وأما باألجسام، ندركه فيما ويُقاس يُذرع الفضاء جو ألن اللغات؛ سائر يف
واألدوار. املصانع تحرصه أو واألبصار األيدي تحده مما هو وال قرار، وال له غاية فال
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السادس الفصل

الَعريباَحلديث عر الشِّ اَجتاه

مراحل: أربع يف النهضة عهد إىل الجمود عهد من العربي الشعر انتقل
الضعيف. التقليد دور أولها:
املحكم. التقليد دور وثانيها:

القومية. بالحرية الشعور من الناشئ االبتكار دور وثالثها:
باستقالل الشعور من أو الشخصية بالحرية الشعور من الناشئ االبتكار دور ورابعها:

شعوره. يف الفرد

البارودي سامي محمود

الذي البارودي سامي محمود االبتكار دور طليعة يف ظهروا الذين الشعراء أكرب وكان
العرشين. أوائل يف وتويف عرش، التاسع القرن أواخر يف نبغ

وكان منازع، غري عرش التاسع القرن أواخر يف العربية شعراء أكرب البارودي كان
األخري؛ الزمن يف الحياة إىل عاد املجيدين السلف شعراء من بقية إنه يُقال أن أحرى
شعراء من واحًدا شعره معظم يف فكان تقليده، يف حتى حية سليقة صاحب كان ألنه

التقليد. صناعة يجيد مقلد أنه قصاراه يكن ولم املتقدمني، السلف
الشعراء سنة سنته وكانت األخري، العهد يف تخلف وإن مطبوًعا «سلفيٍّا» كان
عىل نهج حتى السلفية املوضوعات التزام يف أفرط وربما واملوضوع، األسلوب يف العرب
يف إال أثر الحديثة للثقافة يكن فلم والبادية، والنقا والرعيان الطلول وصف يف نهجها

عليه. يُقاس ال الذي النادر
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يف ظاهر أثر األوروبية للثقافة كان الشعراء من طائفٌة البارودي َلِحَقْت وقد
وأحمد صربي إسماعيل أمثال: مرص يف بهم ونعني موضوعاتها، اختيار ويف وجهتها
وبشارة مطران وخليل الحداد نجيب أمثال: والشام لبنان ويف إبراهيم، وحافظ شوقي
يف ظهر الذي األثر ولكن والشبيبي، والرصايف الزهاوي أمثال: العراق ويف الخوري،
يرجع ما وقليًال والسياسية، االجتماعية الحركات إىل راجع األوروبية الثقافة من شعرهم

واألدبية. الفنية الحركات إىل
القومية». بالحرية الشعور من الناشئ «االبتكار بدور عنيناه الذي هو الدور وهذا
واليقظة السياسية الحرية ميدان يف كله املجتمع نهضة هي الشعراء هؤالء فنهضة
مسائل يف يُنَظم الذي الشعر هو الحديث الشعر أن عهدهم يف شاع ولهذا القومية؛
العامة، األغراض هذه إىل وما املطالب، وتعزيز املفاخر إحياء ويف واالجتماع، السياسة

قديم. شعر فهو األغراض هذه عدا ما وكل
الفنية. الوجهة من التجديد وفهم املعنى، هذا عىل التجديد فهم بني واضح والفرق

الشعر يف التجديد

هو الصحيح، شعوره عن نظمه يف ويعرب الغزل يف أو الوصف يف ينظم الذي فالشاعر
املوضوعات. أقدم من والغزل الوصف كان وإن مقلد، غري مجدد شاعر

بالتعبري يستقل وال عامة، مسألة أو اجتماعية مسألة يف ينظم الذي والشاعر
العصور. أحدث يف جاء وإن مقلد، شاعر هو نظمه يف الصادق

عمل أنهما ذلك من يُفَهم ال ولكن واجب، كالهما الفني والعمل االجتماعي والعمل
ذاك. يف االبتكار يستلزم هذا يف االبتكار وأن واحد،

اللغة شباب وجددت القيود من كثري من الشعر أطلقت قد املدرسة هذه أن عىل
التجديد إىل لالنتقال عنها غنى ال التجديد يف مرحلة وكانت املوضوعات، نطاق ووسعت

الصحيح. بمعناه الفني
مدرسة أو املستقل االبتكار مدرسة نسميها التي الشعر مدرسة بعدها جاءت وقد
شعور ينطلق حيث الفرد شعور فيها ينطلق التي املدرسة وهي الفردية، الحرية

اإلنسان.
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سمة ويف قصيدة، كل مالمح يف سبقتها التي املدرسة وبني بينها الفرق ويتجىل
أن بعد الشاعر، يتناوله موضوع كل عىل اإلنسانية» «الشخصية ظهور ويف ديوان، كل

مقام. عن مقام فيها يتميز ال مشرتكة عامة املوضوعات هذه كانت

القصيد بنية

بيت. عىل بيت بتقديم تسمح ال الحية كالبنية وبنية يُعَرف اسم للقصيدة أصبح فقد
تتميز وال باسم، تتسمى ال األبيات من مجموعة ذلك قبل القصيدة كانت وقد

بعنوان.
ولكنك الرثاء، مقام أو التقدير مقام يف إنسانًا عرشين يصف الشاعر كان كذلك
ألن األزياء؛ تتغري وال املالمح تتغري فال تشاء كما بينها األسماء تنقل أن تستطيع
كالطرزي وليس الالبسني، لجميع املجهزة املالبس يصنع الذي كالطرزي هنا الشاعر

لسواه. تصلح ال ُمْحَكمة كسوة البس لكل يصنع الذي
املدرسة هذه من الشاعر ألن الشعر؛ يف املستقل» «الفرد بمدرسة عنيناه الذي وهذا
العامة املعاني عن يصدر وال وخياله، بعاطفته يتناولها حالة كل يف هو يحسه عما يعرب

ومقام. مقام بني وال وشخصية، شخصية بني فيها تتميز ال التي املشرتكة
سليقة عىل فيها املعول ألن اإلنسانية؛ باملدرسة املدرسة هذه ى تُسمَّ أن الجائز ومن
صادق إنسانًا يكون أن منه تطلبه ما فكل بيشء الشاعر طالبت إذا فهي اإلنسان،

موضوع. كل ويف زمن، كل يف يشاء ما ذلك بعد وليقل التعبري، صادق الشعور
يف املدرسة هذه اتخذته الذي الوحيد الشعار هو اإلنساني» شعورك عن «فعرب
هذه دعاة من ألنه السطور؛ هذه كاتب اتخذه الذي الشعار وهو التجديد، مذهب

العرشين. القرن من األول الربع يف ظهورها منذ املدرسة
يف النظم استنكار أو واإلقليمية، الوطنية الفوارق إلغاء الشعار هذا معنى وليس
صدق «أن معناه وإنما لغة، كل يف الشعراء يطوقها التي املوضوعات من موضوع
التقليد من صاحبه يعصم الذي الحق التجديد هو اإلنساني الشعور عن التعبري
كان ما كائنًا ألحد بمقلد هو فما يحسه ما قال ومن يحسه، ما يقول ألنه واملحاكاة»؛

فيه. ينظم الذي املوضوع
هذا مركبه وصف ثم الصحراء به واجتاز العرشين القرن يف الجمل ركب فمن
القيس. وامرئ العبد بن طرفة ملوضوع مشابًها موضوعه كان وإن مجدد، شاعر فهو
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حاجة غري من بطبعه حاصل طبيعي فارق واألقاليم األوطان بني الشعر واختالف
الشعراء. عىل تُفَرض التي واألصول القواعد إىل

رمسيس، عن يتكلم أو النيل، يصف أو الهرم، يصف الذي اإلنجليزي فالشاعر
العربي والشاعر مرصية، موضوعاته ألن الشعور؛ مرصي وال الشعر مرصي يصبح ال
بخياله ذهب وإن وتفكريه سليقته يف عربيٍّا يزال ال بولون غاب أو نياجرا شالل يصف
اإلقليم طبيعة فرض إىل حاجة وال األصيل طبعه من له فكاك فال فرنسا، أو أمريكا إىل

عليه.
فأُطِلقت معانيه، يف أثر لها كان كما الشعر قوالب يف أثر املدرسة لهذه كان وقد
العروض مالحظة مع والبحور األوزان يف وترصفت اإلطالق، بعض القافية قيود من

األقدمون. يالحظه كما
سنة، ثالثني من أكثر قبل نشأتها منذ قدًما النحو هذا عىل التجديد مدرسة مضت
ألن نواحيه؛ جميع يف تمثله وال منه ناحية يف الحديث الشعر تمثل ذلك عىل ولكنها
ومنهم واالبتكار، الترصف مع السلفي املذهب إىل ينزع من العرص هذا يف الشعراء من
وتدعوه املرسحية، والروايات املتحركة الصور يف التمثيل ومصاحبة للغناء ينظم من
املوال مادة عن مادته يف يختلف يكاد ال الشعر من نمط إىل املرسحي الجمهور مجاراة

الجماهري. بني يشيع الذي الزجل أو
البالد وهو واحد قطر يف التجديد عىل غالبًا القول قرصنا أننا يبدو تقدم ومما

العربية.
كثريًا أو قليًال وجهته يف يختلف األخرى العربية األقطار يف الحديث الشعر أن إال
املوطن حسب عىل به ا خاصٍّ تنويًها املقام هذا يف ويستحق املرصية، الوجهة هذه من

إليه. ينتمي الذي
أن يصح إحداهما متجاورتان: مدرستان الحقيقة يف وهي العراق، مدرسة فهناك
واألخرى األسلوب يف والجزالة املحافظة إىل أقرب وهي الريض، الرشيف بمدرسة نسميها
وكلتاهما العرصية، واللهجة االنطالق إىل أقرب وهي النواسية املدرسة نسميها أن يصح
وال العربي الشعر ثروة إىل أضافتا قد األغراض، مختلف يف الشعر تنظم قوية مدرسة

إليه. تضيفان تزاالن
واالنفصال التمرد نزعة خاصة اللبنانيني عىل وتغلب وسورية، لبنان مدرسة وهناك
إىل النزعة هذه ومردُّ األمريكية، املهجر أوطان يف أو األول وطنهم يف سواء القديم من
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سيطرة املسيحيني طوائف من الدين رجال أيدي يف جمعت التي السياسية لبنان حالة
املهاجرين سيما وال السيطرة، هذه تحدي إىل الناشئون املفكرون فاندفع والدولة، الدين

والجنوبية. الشمالية أمريكا إىل منهم
أعالمها بعض بلغ التجديد ملدرسة طالئع والحجاز والسودان الشمالية إفريقية ويف
السبق ميدان يف رساًعا خطوات جميًعا البالد هذه يف تخطو وهي اإلجادة، يف القمة

واالبتكار.
«الشعر اتجاه أحدهما الحديث: العرص يف اتجاهني العربي للشعر أن القول: وجملة
من املستمد االبتكار مذهب أو املطلق، اإلنساني املذهب إيثار عليه والغالب املستقل»

واستقالله. الفرد بحرية الشعور
املتحركة، الصور مناظر أو الغناء فن إىل املضاف الشعر اتجاه وهو الثاني واالتجاه
حني معها ويسف ترتفع حني معها يعلو األغراض، هذه من يخدمه بما متقيد وهو

اإلسفاف. إىل تجنح
الوجهة. لهذه املوقوفة «املحلية» املطالب يف والغلبة

… األيام مع األوىل للوجهة الخالص الفن مطالب يف والغلبة
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عر؟ الشِّ يف التجديد يكون كيَف

ويصدق شعوره عن يعرب شاعر فكل التقليد، اجتناب هو التجديد إن قلنا أوجزنا إذا
أقدم األريض العالم هذا يف يشء هل األشياء، أقدم تناول وإن مجدد فهو تعبريه يف
تام مجدد تصويره يف مقلد غري وصفه يف صادًقا اليوم يصفها الذي إن الشمس؟ من

جديد. بكالم يأِت لم وإن التجديد،
والحب األمل الشباب ويجدد الربيع، األرض ويجدد النهار، الشمس تجدد هكذا

جيل. بعد جيًال
وليس تقدَّمه، الذي كالربيع بربيع عام كل تجيئنا ألنها بالية؛ عتيقة الدنيا وليست
موصوًفا حينه، يف الدنيا به جاءت كما الربيع بذلك يجيئنا ألنه باليًا؛ عتيًفا الشاعر
هذه عىل جناتهم يف أبناؤه عهدها ثم الفردوس، جنة يف آدم عهدها التي الصورة عىل

التقليد. اجتناب هو — كلمتني يف — التجديد … الغرباء؟
يف مختلفة فهي جميًعا الشعر عنارص وتناولنا والتفصيل، األسباب تعمدنا إذا أما

التجديد. إىل حاجتها يف األصح عىل مختلفة أو للتجديد، قبولها
إىل حاجتها يف الرتتيب هذا عىل وهي واملوضوع، والوزن اللفظ هي العنارص هذه
تغيري عليه يطرأ وال سنة ألف يبقى الشعر منه يتألف الذي فاللفظ الزمن؛ مع التجديد
قليل مع البارودي، لشعر يصلح كما القيس امرئ لشعر الحالة هذه يف ويصلح يُذَكر،
الكلمات. أطوار بتعجيل املختصون إال إليه يلتفت ال الذي التحريف أو التحوير من

عليها تطرأ التي املفردات وهي واألبيات، الجمل غري يف املفردات هنا باللفظ ونعني
يف فرتة إىل فرتة من االستعمال اختالف عليها يطرأ أو قرون، بضعة كل القليلة الزيادة
من عامًال هو يكون وقد األطوار، هذه متابعة من للشاعر بد وال الواحدة، اللغة حياة

الكلمات. يف والترصف الزيادة عوامل
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تجديد يف الجهد من وأهون أقل الدوام عىل يظل املفردات تجديد يف الجهد أن إال
عهد يف الشعري املعجم من قريب اليوم الشعري فاملعجم املوضوعات، وتجديد األوزان
وال القوايف، عدد يف واختلف البحور، عدد يف اختلف فقد الوزن أما املعلقات، أصحاب

االختالف. إىل حاجة ويف لالختالف، قابًال يزال
قليلة الواحدة القصيدة وكانت البحور، قليلة الجاهلية يف الشعر أوزان كانت
الواحدة، القصيدة يف األبيات عدد وتضاعف ومجزوءاتها، البحور تعددت ثم األبيات،
العرص إىل انتهينا ثم والتوشيح، التسميط يف ثم الرجز يف القافية عىل التنويع وطرأ
مرسًال الشعر ونظم القافية إلغاء إىل يدعو من التجديد دعاة من بيننا فظهر الحديث
جديرة نظنها وال النجاح، لها يُكتَب لم دعوة ولكنها األوروبية، الطريقة عىل مطلًقا أو
تلزم ال حيث من القافية تستلزم العربي الشعر أعاريض ألن املستقبل؛ يف بالنجاح
نفسها األوروبية األعاريض يف القافية من اإلطالق يكون وقد األوروبية، األعاريض
قبل والشعر للسماع، تصلح وقلما للقراءة تصلح التي واملالحم املطوالت عىل مقصوًرا

سماع. يشء كل
بغري إرساله من العربي للشعر أوفق القوايف تنويع أن به نشعر أو نعتقده والذي
فيتسع املوشحات، أسلوب عىل واملقطوعات املصاريع أوزان يف التنويع يقبل وأنه قافية،
ودرج فيها نشأ التي املوسيقية عن ينفصل وال املطولة، واملوضوعات املختلفة للمعاني
القصيد موضوع كان ما كائنًا التيسري، هذا من أوسع تيسري إىل نحتاج ال ولعلنا عليها،

املطال. غاية طال وإن
هذين من أكثر وتجديد الوزن، يف منه أكثر وتجديد اللفظ، يف قليل تجديد

املوضوع؟ يف التجديد هذا يكون فكيف املوضوع، يف التجديدين
تجديد يف اآلراء من رأي العامة واألحداث االجتماعيات إىل الشعر رصف إن
ويف خاصة الشعر يف اإلقليمي بالطابع ينادي آخر رأي به ويقرتن الشعرية، املوضوعات
املرسحية، وغري املرسحية القصة شعر أو املرسحي بالشعر آخرون ويقول عامة، األدب
التي بامللكة الشعر يف العربة ألن ناحية؛ من مرفوضة ناحية، من مقبولة اآلراء هذه وكل
أو املرسحية كعنوان ملوضوعاته، تختاره الذي بالعنوان العربة وليست معانيه، توحي

العاملية. واملسائل االجتماعية الشئون عنوان أو اإلقليمي، الشعر عنوان
الشعر ملكة أن وجدنا توحيه التي امللكة ناحية من الشعر إىل نظرنا إذا ونحن
الغزل نغمات بني ترتدد فهي األوىل، نشأتها من العربية القصيدة الزمت قد الغنائي
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أن ويندر البسيط، الفردي الشعور ألوان بني ترتدد أو والرثاء، والحماسة والفخر
عدة عىل نفوس عدة بني املتجاوب الشعور وهو املتوشج، املركب الشعور إىل تتخطاه

حاالت. عدة ويف أمزجة
ولتكن أمامنا، التي الوجهة هي فهذه وجهة الشعر موضوع يف للتجديد كان فإذا
بامللكة العربة فإنما اإلقليمية، األوصاف أو العاملية الحادثة أو املرسحية الرواية سبيلها
هذه عىل نخلعها التي بالعناوين وليست املوضوعات، جميع يف املعاني توحي التي

املوضوعات.
وبني الربابة بني الفرق هو املتجاوب املركب والشعر الغنائي الشعر بني والفرق
التناسق مع متعددة نغمات يف املعازف عرشات منها نسمع التي املوسيقية الفرقة
املقصودان هما والتجاوب التنوع أن هنا نذكر أن وينبغي مجموعها، يف والوحدة بينها
واحد، وقت يف عليها تعزف التي اآلالت كثرة هو املقصود وليس والتجديد، بالترصف
الترصف يكون وقد ترصف، بغري ساذج أسلوب هي واحًدا لحنًا لنا توقع ربابة ألف فإن
بالشعور االرتفاع يف وتفلح وتتجاوب تختلف وقيان ودف ومزمار ربابة يف الترصف كل

والرتكيب. التجاوب إىل واالنفراد البساطة من
كنا إذا الغنائي، الشعر عىل نظمنا نقرص وأن نحن، كما نبقى أن الخري ولكن
نقيض التقليد فإن فيها، النظم إىل سبقونا للذين تقليًدا الجديدة املوضوعات يف ننظم
باللون الذهب الزائف يحكي الزائف، الدينار من أنفس الصحيح والدرهم التجديد،

والقيمة. باملعدن يحكيه وال والصورة
اللغة يف اإلقليمي بالشعر بعضنا يسمع أن التجديد إىل الزائفة الدعوات أمثلة ومن
اخرتاع اإلقليمي الشعر أن له فيخطر — األمريكيني شعر من وأكثره — اإلنجليزية
عليهم تفرضه ال حيث الشعراء؛ عىل لفرضه محل ال طبيعي واقع أنه وينىس واختيار،
ال فهم املعيشة، يف وال املكان يف وال املوقع يف تتشابه ال أقاليم أمريكا ويف الحياة، طبيعة
قمًحا نزرع أن نستطيع لن هنا ونحن الجغرافية، يف وال الشعر يف اإلقليمية يختارون
قال ومن اختيارنا، بغري أو باختيارنا إقليميٍّا قمًحا يصبح أن دون املرصية الرتبة يف
إىل منتميًا طبيعته من كان إذا ولكنه مقلًدا»، «كن له قال فقد إقليميٍّا»، «ُكْن لشاعر

واإلرشاد. األمر إىل به حاجة فال إقليمه
وال باإللياذة هومريوس إىل طروادة حرب توحي هل متعجبًا: بعضهم يقول كذلك

العظمى؟ العاملية الحرب بعد منها أضخم إلياذة الحديث العرص يف تظهر
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شاعًرا أن لهم خطر ملا الشعر يف االبتكار وحي يفهمون القائلون هؤالء كان ولو
حرب يف إلياذة نظم قديًما شاعًرا ألن العاملية؛ الحرب يف إلياذة ينظم أن ينبغي عرصيٍّا
أنه لو إلياذة العاملية الحرب يف ينظم كان هومريوس أن مثًال لهم أين من طروادة،

زماننا؟ يف عاش
الحرب تكون فقد فيها؟ بالنظم توحي التي هي الحرب ضخامة أن لهم أين من
ال الخنادق بني املاليني حرب من النفس إثارة يف أعنف متقابلني فارًسا عرشين بني

الزناد! ضغط غري الحركة من يعرفون وال بعًضا، بضعهم يشهد
من أرفع — كان حيث — املرسحي الشعر أن يحسب من التجديد يفقه ال كذلك
واحدة شخصية لك يرسم ال الذي املرسحي الشاعر فإن موضوع؛ كل يف الغنائي الشعر
الحديث فيصدقك البلبل غناء عن لك يتحدث الذي الغنائي الشاعر من أقل صحيحة
التي العناوين دون شعره إليه توحي التي امللكة يف الشاعر فضل فكل والشعور،
ألن إال الغنائي الشاعر عىل املرسحي الشاعر نفضل ال ونحن موضوعاته، عىل يطلقها
هي عليه الزيادة وهذه عليه، زيادة ويستطيع الغناء شعر يستطيع املرسحي الشاعر
الفضل صاحب فهو الحس هذا يملك كان فإن املتعددة، النفوس يف املتجاوب الحس
يعطيه ال فاملوضوع يملكها لم وإن لنظمه، يختاره الذي املوضوع كان أيٍّا امللكة بهذه

منها. محروم هو ملكة
واملختلق االختالق، اجتناب هو فالتجديد التقليد، اجتناب هو التجديد كان وإذا
يديه عىل يميش الذي إن للخالف، موجب هناك يكن لم وإن ليخالف، يجدد من كل هو
يده يف نضع قد ولكننا قدميه، عىل يميش من يستطيعها ال براعة عىل ويدل بجديد يأتي
الرباعة تلك أجل من األيدي عىل نميش وال املجاذيب، مستشفى يف به نزج وقد درهًما

االختالق. أو االختالف وذلك
— ينبغي ما وكأحسن — ينبغي كما مجددون ونحن نختلق، وال نقلد فال نجدد
بتعدد منا شعوًرا املوسيقية، الفرقة لحن إىل الربابة لحن من العربي بالشعر خرجنا إذا

الضجيج. وإيقاع املعازف بكثرة املباهاة مجرد ال النفسية، النغمات
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عر الشِّ مْعَراج

وشعراء العرب شعراء من وحافظ شوقي مقام يف رأيي عن صديق أدبي محرر سألني
أول إىل بي يرجع السؤال هذا وجواب الشاعرين؟ يف رأيي من الزمن غريَّ وهل العالم،
يل صغري كتيب يف مثبت وهو سنة، وثالثني نيف قبل وحافظ شوقي شعر يف كتبته رأي
«خالصة وأسميته بسنوات، ذلك قبل ومالحظاته آراءه ودونت ،١٩١٢ سنة يف طبعته

اليومية».
«نوطة» يف اليومية مذكراتي أدون أن — العرشين دون وأنا — عاداتي من كان
فيها، أفكر التي الخواطر عىل يدور املذكرات هذه كل وكان تفارقني، ال صغرية
الشاعر تعريف عن كتبته ما ذاك ومن مراجعتها، أو كتابتها أنوي التي واملوضوعات
معجًما ولعل تعريفه»، إىل «يشري بلغتنا الشاعر اسم أن وذاك يومئذ، أفهمه كنت كما
العربية اللغة يف اسمه من مسماه عىل أدل للشاعر اسًما يتضمن ال اللغات معاجم من
د امُلقصِّ أهو الشاعر؟ هو من ولكن الشعر، قرض غري األعاريض وزن أن عرفنا فقد …
واملعاني الرباقة الخواطر من ويخلب يبهر بما قصائده ترصيع عن يعجز ال الذي
غرفته يزين أن يريد مبهرج ذوق بصاحب يذكرني شاعر هذا كال؛ املتأللئة؟ الخطابية
قرن منها يربز ال حتى والكفافات، باإلطارات وحوائطها سجوفها فريصص بالرسوم
األلوان وبهيج النقوش ببهي رسمه يصبع الذي املصور بذاك أو زاوية، فيها تظهر أو
يف أصابعها عرش فتدس يديها تحيل التي القروية بتلك أو الناظرين، أبصار بها ليبهر
أو ناظم ذلك التفاعيل؛ يزن من الشاعر فليس والفصوص، الخواتم مختلف من أنابيب
أكثر بشاعر ليس ذلك الجزل؛ واللفظ الفخم الكالم بصاحب الشاعر وليس ناثر، غري
ذلك التصورات؛ وبعد املجازات برائع يأتي من الشاعر وليس خطيب؛ أو كاتب هو مما

… ويشعر يشعر من الشاعر إنما الخيال، حديد الذهن ثاقب رجل
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يف رصفوه وقوم األلفاظ، تجنيس يف رصفوه قوم بني العربي الشعر ضاع ولقد
واملخرضمني الجاهليني أيام يف إال الحقيقي باملعنى شعًرا كان فما املعاني، تزويق
شعراء أفاضل أيدي عىل األيام هذه يف كذلك وسيعود عندهم، املعاني دائرة ضيق عىل

العرص.
يردُّون الباحثني بعض ألن قلت؛ كما لغتنا يف بالشعور الشاعر معنى فرست وقد

السامية. اللغات بعض يف الغناء مادة إىل الكلمة
كنت املقياس وبهذا سنة، وثالثني نيف قبل اعتقادي يف الشاعر مقياس كان كذلك
حافظ: عن فقلت اليومية»، «خالصة يف كتبته ما عنهما كتبت حني وحافًظا شوقيٍّا أقيس
شعرائه من يتطلب ال الظاهر الجالل أن أعتقد كنت وإن الجالل» ذاك منه «يعجبني
ينبغي الجمال إدراك أن فعندي الجمال، شعراء عىل لها أفضلية أو املشاعر يف سموٍّا
الفنون؛ ثمرات ومعاينة العلم مع إال تُكتَسبان ال الذوق يف ودقة النفس يف تهذيب له
عىل الضاغطة لقوته فإنه الجالل، كذلك وليس الطبع، وسالمة الفطرة استقامة يل ذلك
تَْعرى أن ويندر له، استعداد عىل دامت ما قًرسا به الشعور إىل النفس يضطر الحواس
فيه قال كما حافظ، فشعر ذلك عدا فيما وأما … بالجالل للشعور استعداد عن نفس
متهدًما: فيه تجد ال متني املرصوص كالبنيان — يطريه أن يرد ولم — شميل الدكتور
االبتداع عىل اعتماده من أكثر األسلوب وجودة الرتكيب متانة عىل تعبريه يف يعتمد «فهو

الخيال.» أو
لبطرس رثائه عىل ب أعقِّ فكتبت تقليدياته؛ أو دائًما شوقي «رسميات» أعيب وكنت

يقول: وفيه وفاته، عىل سنة انقضاء بعد باشا غايل

وِذم��ام��ا واج��بً��ا ��ا ح��قٍّ يَ��ق��ُض��ون ��ع ُخ��شَّ غ��ال��ي اب��َن ي��ا َح��ْوَل��ك ال��ق��وم
ال��م��ق��دام��ا ال��ِم��ف��َض��ل واألري��ح��يَّ رج��ائ��ه��م وك��ه��َف َم��وئِ��َل��ه��م يَ��ب��ُك��ون
ِزح��ام��ا ال��ح��ي��اِة ع��زِّ ف��ي ن��اِدي��َك ك��أنَّ��ه ثَ��راك إل��ى م��ت��س��اب��ق��ي��ن

والوزراء األمراء ساداته وفيهم الرجل، قرب زائري إن يقول أن يريد أكان فقلت:
يستعطون رجاء وكهف موئًال ناديه من يقصدون كانوا ممن كلهم … والعلماء والعظماء
يف الناس قال كما يقول أن أراد أم أفضاله؟! من ويستدرُّون الجواد ساكنه أريحية من
أنهم يحسب تراه أم شيئًا؟! يقول أن يريد ال كان لعله أم التقليد؟! فأخطأ املعنى هذا
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خدامها من يموت من كل لريثي أتى املعية، نائحة وأنه عينيه، دموع حتى عليه ملكوا
مقابل؟! بغري

وثالثني نيف منذ كثريًا يتغريا لم الشاعرين، إىل امليل وهذا الشعر، يف الرأي هذا
إليها أرجع كنت التي املقاييس من وأوسع أعم مقاييس إىل فيهما أرجع ولكنني سنة،
يف فهي املقاييس هذه أما السنني، تلك طوال عليه واطلعت اختربته ملا وفاًقا يومذاك،

ييل: فيما ألخصها ثالثة جملتها
وبني قبيل كل عند ُوِجد ألنه لسانية؛ بقيمة وليس إنسانية قيمة الشعر أن فأولها:
وإذا لغة، كل يف جيدة فهي الشعر من القصيدة جادت فإذا لسان، بكل الناطقني
وهو واحد، فرض عىل إالَّ بالرتجمة الشعرية مزاياها تفقد املطبوعة القصيدة تُرِجمت
لم القدرة هذه يف ساواه إذا ولكنه وموسيقاه، نفسه يف الناظم يساوي ال املرتجم أن
فتزجريالد ترجمة يف نرى كما املصنوعة، أو املطبوعة مزاياها من مزية القصيدة تفقد

الخيام. لرباعيات
من فليس واحد، إطار يجمعها متناثرة قطًعا وليست حية بنية القصيدة أن وثانيها:
الشاعر قصد يف تغيريًا ثمَّ منه تحس وال فيه األبيات أوضاع تغري شعر الرفيع الشعر

ومعناه.
سليقة بذي وليس صانع نفسه عن يعرب ال الذي الشاعر وأن تعبري، الشعر أن وثالثها:
صادقة «شخصية» لك تتمثل ولم منه، تعرفه ولم الشاعر ديوان قرأت فإذا إنسانية،

التعبري. إىل منه أقرب التنسيق إىل فهو لصاحبه،
تقول: أن صح الثالثة املقاييس هذه عىل — وحافًظا شوقيٍّا — الشاعرين عرضت وإذا
مراء، ال الباطنة حياته سجل هو حافظ ديوان ألن أقدر؛ شوقيٍّا ولكنَّ أشعر حافًظا إن
هو وليس األنظار، أمام الرجل بها يمثل التي الترشيفة» «كسوة فهو شوقي ديوان أما
لقولنا: القراء بعض عند العجب بعض يبدو وقد قليل، وال كثري يف حياته حقيقة من
الشاعرين عىل الحكم يف تناقض أنه فيحسبون أقدر، شوقيٍّا ولكن أشعر حافًظا إن
أمثلة ألن الحس؛ عالم يف قريب بمثل التناقض شبهة ندفع ولعلنا هناك، تناقض وال
السليمة الكسوة ولكن الكتان، من أغىل فالحرير املعقول، أمثلة من أوضح املحسوس
من تخلو وال البسها تالئم ال التي الحرير كسوة من وأجمل أفضل الكتان من املحكمة
أذكى شك وال شوقيٍّا فإن وحافظ، شوقي بني الفرق نتخيل وهكذا والتلوث، التمزيق
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نطاقه يف شوقي معيشة من خريًا املحدود نطاقه يف يعيش حافًظا ولكن وأصنع، وأعلم
تعبريه. من أصدق عنه ويعرب الواسع،

الرشق أو العربية شعراء وبني الشاعرين بني املقابلة يف النقاد اختلف وقد
بعض يف هانئ» «ابن كرمة بيته ويسمي نواس، بأبي يتشبه نفسه فشوقي املتقدمني،

الزمان.» هذا نوايس «وأني شعره:
األمثال. وتسيري بالحكمة لولوعه املتنبي وبني بينه يقرن من النقاد ومن

وحالوة اللفظ وطالوة النظم لسالسة البحرتي وبني بينه يقرن من النقاد ومن
يف البحرتي سينية بها يعارض التي سينيته شوقي نظم أن بعد سيما وال األسلوب،

اإليوان.
وأبياتًا هنا من أبياتًا تقرأ ألنك بعيد؛ نواس وأبي شوقي بني الشبه أن والحقيقة
وال والعالنية، الرس يف حقيقته عىل تعرفه أن يفوتك فال نواس أبي ديوان يف هناك من
القرطاس، عىل تطبعها ثم خيالك يف صورة له تطبع أن املتصورين من كنت إذا يعجزك
السجية يف ال الرجل، عن صادقة بصفة منها تخرج فال كلها شوقي دواوين تقرأ ولكنك

التفكري. يف وال
ديوان يف الحكمة كثرت وإن الطيب، وأبي شوقي بني اإلطالق عىل شبه ال وكذلك
بيت من وما وحسه، نفسه تجارب من منتزعة الطيب أبي حكمة ألن ذاك؛ وديوان هذا
سرية من مصداًقا له تجد أن مستطيع وأنت إال — معناه يف مستعاًرا كان ولو — له
للقسط مظهر ألنها القبيل؛ هذا من شوقي حكم وليست وتحراه، اختربه مما أو الرجل،

األخالق. بمظاهر املتمثلني بني املشرتك
عىل أو اإليوان عىل البحرتي وقفة فإن والبحرتي، شوقي بني كذلك بعيد والشبه
عنه ينفي ال شعره يف الصناعة وبروز الصناعة، وحي من املتوكل قرص عىل أو الربكة،
حياة يف معك مشرتًكا النفسية املالمح معروف إنسانًا ديوانه يف لك يمثله الذي الطبع

يوم. كل
أن وحسبك الحديث، العرص يف الوليد بن مسلم هو التشبيه مجال يف شوقي إنما

مثًال: الوليد البن تقرأ

ف��ن��تَّ��ف��ق ق��ال��ْت ك��م��ا أق��ول َك��يْ��م��ا أع��رُف��ه ل��س��ُت م��نِّ��ي ب��ال��ذَّن��ِب أُق��رُّ
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قال: من إىل عرس بغري لتنسبه

ي��ُدُه! س��ل��م��ْت ض��يَّ��ع��ه��ا ق��د ي��ِدِه ف��ي وُروِح��ي م��والَي

شبه أنه مثًال فحسبك شوقي، تشبيه يف كالخطأ باألقدمني حافظ تشبيه يف والخطأ
البارودي: قال كما االسمني التفاق الشريازي بحافظ

ال��ش��ي��رازي س��م��يِّ��ه غ��ي��ر ��ع��ر ال��شِّ ف��ي ُم��ش��ب��ه م��ن ل��ح��اف��ٍظ ل��ي��س ه��ي��ه��اَت

إيران. وتخوم مرص تخوم بني مما أبعد الحافظني وبني
نسب كالمه يف وال مزاجه يف وليس تمام، بأبي ومرة باألخطل، مرة شبهوه وقد
الجهم البن تكن لم وإن العباسيني، بني الجهم بن بعيل الشعراء أشبه ولعله هذين، إىل
منظوماته. يف منها يكثر ولم الخاصة، حياته يف حافظ بها اشتهر التي الفكاهة تلك

العامليني، الشعراء بني لهما صالًحا مكانًا وحافظ لشوقي نختار أن ا جدٍّ ويصعب
واختالف، تباين مسألة بل مفاضلة، مسألة هنا املسألة وليست الغربيني، الشعراء بني أو
األقطار بعض يف املعدودين الشعراء من كثريين من أفضل وحافظ شوقي كان فربما
تختلفان وثمرة ثمرة بني كاملقابلة الشعراء أولئك وبني بينهما املقابلة ولكن األوروبية،
بإسكندر اإلنجليز شعراء بني حافًظا نشبه أن نستطيع أننا عىل واملذاق، واللون املنبت يف
التي الشبه وجوه الشاعرين بهذين العارفون ويفهم درايدن بجون شوقيٍّا ونشبه بوب،

نعنيها.
إن نقول: أن ويكفي اإلنجليزية، اللغة يجهل من إىل لتعريفهما املقام يتسع وال
ذلك يتجاوز وال وذاك، هذا يف الشخصية» «ظهور مقدار إىل يرجع األكرب الشبه وجه

والذكاء. الثقافة مدى إىل
أرفع عىل يستويان يزاالن وال كانا أنهما عندنا وحافظ شوقي يف الرأي ومقطع
تقابله الجديد يف منهما نقص ما وأن التجديد، وبداية التقليد نهاية بني العاملية القمم

القديم. يف زيادة
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التاسع الفصل

امليزان…َبعدمخسوعرشين شوقييف
َسنة

التجديد؟ أدب هو ما
األديب. قريحة من مستمد يشء فيه الذي األدب إنه يُقال أن يمكن اآلراء باتفاق

التقليد؟ أدب هو وما
األشكال نقل غري لألديب فيه عمل ال أدب كل — نفسه املقياس بهذا — هو

واأللفاظ. املعاني وحكاية والقوالب
الشاعر وفاة بعد مىض الذي القرن ربع أن نحسب والتقليد للتجديد القياس وبهذا

املكان. ذلك يف وضعه وقد بمكانه عرفناه قد شوقي
نستطيع مدرسة إمام هو أو واملجددين، املقلدين بني الوسطى املدرسة إمام فهو
الناقد يفهمه شيئًا بذلك ونقول املستقل». التقليد أو املبتكر «التقليد بمدرسة نسميها أن
مستقالٍّ واإلنشاء الخلق ابتداع إىل القديم عىل الجمود من التطور درجات يفهم الذي

محاكاة. كل عن
وال الشكلية املحاكاة حدود يلتزمون الذين اآلليني املقلدين من شوقي يكن لم

يزيدون.
وتعبري. معنى من أعطوه ما كل عندهم من يعطون الذين املجددين من يكن ولم
الناسخني، الناقلني زمرة من يخرجه ترصفه وكان ويترصف، يقلد كان ولكنه
عىل مميزة» نفس «مالمح لهم تنطبع الذين الخالقني املبدعني عداد يف يسلكه ال ولكنه

ومنثور. منظوم من صاغوه ما كل
لم ولكنه املكررة، واملعاني املطروقة الصيغ جمود من بالشعر نشط قد فهو
ال التي الخاصة «الشخصية» شعر إىل العامة القوالب شعر من به ينتقل أن يستطع
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وال رواياته، يف وال قصائده يف هناك «شخصية» فال بغريها، تلتبس وال معاملها تخفى
األداء. ونغمة اللفظ وطالوة القالب براعة عن النظر رصفنا إذا شعره من يشء يخصه
مالمح غري شخصية» «مالمح منها تستخرج وال لشوقي قصيدة مائة تقرأ لهذا

الصناع. املبدع
األعمال مختلف من عرشات وهم رثاهم من ويرثي مدحهم من شوقي يمدح ولهذا
والعناوين. واألرقام األسماء به ميزتهم ما بغري شعره من تميزهم تكاد وال واألدوار،

تصوير بغري التاريخية «الخامات» كأنهم رواياته يف األبطال لنا يعرض ولهذا
من يفهمه كما القارئ يفهمه تصويًرا يكون أن إال القريحة، من صقل أو الخيال من

التواريخ. مطالعة
آثار يقتفي هو فال مقلد، مبتكر أنه أو مبتكر، مقلد إنه فيه: القول خالصة

سواه. عن التعبري أو نفسه عن التعبري يف الشخصية بمالمحه ينفرد وال األقدمني
قرن، نصف يف املرصي األدب عن مقال يف التقليد من النوع لهذا املثل رضبت وقد
إنه عنه يُقال ال سيارته طراز من بسيارة فيأتي زميله ينافس الذي الثري إن فقلت:
عن مستقل إنه عنه يُقال ال كذلك ولكنه والوجاهة، الثروة يف دونه إنه وال منه مستعري
لم لو — الطراز ذلك من السيارة بتلك ليأتي يكن لم ألنه االستقالل؛ كل الزميل ذلك
أن قبل له شاء كما بمظهره والظهور محاكاته عىل حرص به يكن ولم إليها يسبقه

لنفسه. يشاء
من وأنداده شوقي بني املقارنة فيه انعقدت الذي الشعر إىل املثل هذا وننقل

املوضوع. أو بالوزن فيه عارضهم ألنه األقدمني؛ الشعراء
اإليوان، يف البحرتي وسينية األندلس يف شوقي سينية بني النقاد بعض وازن فقد
وحداثة معناه وجودة لفظه بالغة يف البحرتي بها سبق إنه النقاد: هؤالء بعض وقال
فإن املنوال، هذا عىل القصيدتني إحدى نرجع أن الصدد هذا يف بنا وليس تشبيهاته،
للبحرتي املستقل االبتكار فضل ذلك بعد ويبقى يشء كل يف البحرتية ترجح قد الشوقية
حيلة وال للمتقدم فيه فضل ال ما فذلك الزمن يف صاحبه سبق ألنه ال فيه، منازع غري
يكلفه وال شوقي يرتسمه محفوظ قالب التاريخية اآلثار وصف ألن ولكن للمتأخر، فيه

… اإلبداع اقتحام من وال الخيال جرأة من قليًال وال كثريًا
يف تستحق فارس خرائب أن ليفهم يكن فلم — العربي الشاعر — البحرتي أما
الشعور يف وترصف الخيال، يف جرأة لوال ولبنى سعدى أطالل تستحقه ما قريحته

كان. حيث الشعر ببواعث صحيح وإحساس
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الشعراء من املربزين قوالب عن تقل ال شوقي قوالب إن شاء: من يقول هذا وعىل
الواضحة املالمح تبدو حيث النظر عن يغيب الشخصية» «مالمحه يف ولكنه األقدمني،

الشعراء. أولئك من شاعر لكل
األمور. جميع ويف األدب يف القواعد سنة عىل لالستثناء تتفتح هنا القاعدة أن عىل
بعد ظهوره وازدياد أيامه أخريات يف لشوقي ظهر شعٌر نعنيه الذي واالستثناء
الباب ألنه باإلثبات؛ فيه باب أحق اعتقادنا يف وهو الديوان جامعو يهمله وكاد وفاته،

األبواب. سائر بني الشخصية املالمح شعر من يُحَسب الذي الوحيد
يكن ولم ويطويها، شوقي ينظمها كان التي الفكاهية القصائد باب هو ذلك

فلتات. بعد فلتات يف منه احتفال غري عىل إال بالنظم عهده أوائل يف لها يعرض
فرتة بني ذلك قبل نظمه ما ومنها «املحجوبيات»، يف نظمه ما القصائد هذه من

انتظام. غري عىل وفرتة
الدكتور: سيارة يف قوله املحجوبيات هذه أطراف وبني

م��ن��ه��ارة ال��َج��ن��ب��ي��ِن ع��ل��ى م��ال��ْت ح��رَّك��ه��ا إذا
ت��ارة وح��ده��ا وت��م��ش��ي أح��ي��انً��ا ت��ح��رُن وق��د
ف��وَّارة ال��ب��ن��زي��ِن م��ن ع��ي��ٌن تُ��ش��ب��ع��ه��ا وال
ال��ح��ارة م��ن الح��ْت إذا ذع��ٍر ف��ي ال��ش��ارَع ت��رى
ط��يَّ��ارة يَ��ل��ق��ون ك��م��ا ��ون ي��ض��جُّ وص��ب��ي��انً��ا

محجوب: براغيث يف قوله ومثله

ال��م��وس��ِم أل��وي��َة وت��رف��ُع ��ت��اء ال��شِّ ق��ب��ل ت��ط��ل��ُع ب��واك��ي��ر
ال��ف��ِم وح��ول ش��ارب��ي��ه وف��ي ال��رئ��ي��س ب��ي��ِت ح��وَل وت��ب��ص��ره��ا
ال��م��ط��ع��ِم ط��ل��ب ف��ي ال��س��وس م��ع أس��ن��ان��ِه — ح��ف��ائ��ر — وب��ي��ن

املستديرة: املائدة مؤتمر إىل غاندي رحلة يف قوله قليًال املحجوبيات هذه من وأقدم

ال��ه��ن��ِد م��ن ال��ح��اوي أت��ى أف��اع��ي��ك��م ه��ات��وا وق��ل
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املتوسط: األبيض البحر يخاطب وقوله

اب��ت��الَع��ك ي��ن��ِوي ف��ال��م��ال ئ��َك م��ا ك��لَّ ف��دي��تُ��َك ف��اب��َل��ْع

إنجليزية: سفينة عىل املجيد عبد الخليفة هرب يف وقوله

��دي��ن��ا ُم��ص��فَّ ال��م��ل��وِك ع��ن ي��ع��فُّ ح��يٌّ وه��و ال��خ��ل��ي��ف��َة س��رَق أََم��ْن

بباريس: الرياحني معرض يف وقوله

س��رق��وه ب��س��ح��ره��م ل��ك��ن دوس ال��ف��ر ح��رم��وا ق��د ي��ق��ول رآه م��ن

يقول: القصيدة هذه ويف

��ُق��وه ح��قَّ م��ا ال��س��ق��اُة رآه ل��ْو ح��تَّ��ى ت��ش��اَك��َل ق��د ال��َك��ْرَم تَ��رى م��ا
ي��ن��ِط��ُق��وه ل��م ك��ي��ف ال��نَّ��اُس ع��ِج��َب ح��تَّ��ى يَ��ش��اءُون ك��م��ا روه ص��وَّ

بمالمحه شوقي فيه ظهر الذي الوحيد الباب هي وأشباهها الفكاهات فهذه
والصنعة املظهر حكم من وانطلق سجيته عىل فيه نفسه أرسل ألنه الشخصية؛

والتقاليد. املراسم وراء الشخصية مالمح فيها تنطوي التي العرفية والقوالب
ورواياته، دواوينه جميع من له يربز لم ما شوقي مالمح من للقارئ يربز وهنا
التي النكاية مقالب إىل واالسرتاحة الخفي والعمل الحيلة حب من عليه ُجِبل بما فرياه
الحاوي حيلة عن ليتحدث ويدور الباطن وعيه يدور كيف ويرى الدعابة، يف تنطوي
ومكامن الفردوس من والزهر الكرم ورسقة البحار أمواه وابتالع املستعمر واختالس

األسنان. حفائر يف الرباغيث
يف وجودها عليها فتفرض السليقة إىل العادة بحكم تتسلل هنا القوالب أن غري
أن كادوا املصورين إن الكرم: عن شوقي يقول وكذلك قيودها، من انطالقها إبان
مبالغات مع مىش ولكنه صوت، له يُسَمع وال ينطق ال األصيل الكرم أن مع ينطقوه

والحيوان. اإلنسان صور عن يُقال كما الكرم صورة عن فقال التشبيه
ألن ماءه؛ يبلع أن األبيض البحر يسأل أنه القالبية النزعة هذه قبيل ومن
عناء. بغري املستعمرون لوطئه ماء بغري أصبح لو وهو يبلعوه، أن يريدون املستعمرين
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منه حلت قد فيه نافلة كأنها بالديوان لُِصقت التي الفكاهية املقطوعات هذه أن إال
اعتمدنا التي املوازين وإنصاف الشاعر، شاعرية إلنصاف عنه غنى ال أصيل محل يف
الفارق يظهر املقطوعات هذه فمن األدبية، دعوتنا أول يف زمالئه شعر نقد يف عليها
نفسه مالمح ويستودعه سجيته من يستوحيه الذي الشعر بني الواحد الشاعر كالم يف
والخصائص الطبائع بني تمييز بغري العامة القوالب عليه تغلب الذي الشعر وبني
من قيد بغري معه ينطق حني الشخصية وحي من نصيبه لشوقي كان وقد النفسية،
التقليد مدرسة وهي — يمثلها كان التي املدرسة نطاق ولكن والتقليد، العرف قيود
البديهة مقاومة من املزيد أو االستقالل من ملزيد وقته يف ليتسع يكن لم — املبتكر

القديم. الزمن بقايا من املتحررة
من تغري لم — هللا رحمه — شوقي وفاة بعد سنة وعرشون خمس مضت وقد
ولكنها الصميم، جوهرها من شيئًا اإلجمال عىل األدب حقائق من وال أدبه حقائق
إىل أقرب اليوم فهم ثقافتهم، وموازين شعورهم من غريت كما القراء نظرات من غريت

جيلني. أو جيل قبل الحدود ملتبسة كانت التي األدب مسائل يف الواضحة الحدود
أنه إال فيه جديد ال أدب عىل الجديد األدب اسم يطلقون سنة خمسني قبل كانوا

قبله. ملا مخالف
أصل عىل يجري أدب كل عىل التقليد أدب اسم يطلقون سنوات عرش قبل وكانوا

غاية. غري إىل واإلباحة الفوىض مع ينطلق وال األصول، من
فن، لكل الزمة القواعد أن فنعلم والقيود، القواعد بني نفرق أن نستطيع فاآلن
أن ونعلم تشاء، كما ذاتها عن تعبريها تستويف أن الشاعر شخصية تمنع ال وأنها

وابتكار. حرية القيود من التحرر ولكن فوىض القواعد من التحرر
ارتضيناه الذي باألسلوب ذلك لنقول العاملية الحرب قبيل التجديد إىل دعونا وقد
الفهم سوء ونحارب السدود نخرتق كنا أننا علينا يوجبه أسلوبًا وكان املقام، ارتضاه أو
العوامل حسب عىل أسلوبها يف الدعوة بحق يؤمن كان فمن واحد، وقت يف النية وسوء
أو لنا ليقيض الفرتة تاريخ يحقق أن فله بها تحيط التي — النفسية أو — الخلقية
الخلقية للعوامل بحق يؤمن ال كان ومن دعوتنا، إلبالغ وسيلة من اخرتناه فيما علينا

يقول. ما أو يرى ما يعنينا فال الدعوات هذه يف والنفسية
أنه — هللا رحمه — وفاته من سنة وعرشين خمس بعد شوقي أدب يف ورأينا
الحق من فليس الفرتة، تلك يف اآلراء لتصحيح اتخذناها التي النقد ملوازين مصداق خري
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مستقل مجدًدا كان إنه وال املقلدين، من سبقه كمن مقلًدا كان الشاعر إن يُقال أن
املنرصف التقليد مرحلة يف كان ولكنه الشخصية، بمالمحه االستقالل واضح القريحة
املتجددة الصناعة ميدان وهو ميدانه، يف املبتكرين من كثريًا ويسبق العلم يحمل إماًما

القديم. السلف نهج عىل
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العارش الفصل

والَفن الفلَسفة

متقابالن؛ طرفان أو نقيضان التعريف هذا عىل فهما تجسيد، والفن تجريد الفلسفة
بني ملا نعرض أن املقال هذا يف غرضنا من وليس مختلفان، شيئان األقل عىل هما أو
أن املسألة هذه يف القول قصارى فإن خالف، من الفن وموضوع الفلسفة موضوع
وأن حال، أية عىل الفيلسوف مكان يشغل ال والفنان الفنان، مكان يشغل ال الفيلسوف
أن املقال هذا من غرضنا وإنما عليه، تقرص مستقلة بدراسة أحرى املسألة هذه بحث
سبب إىل كله ذلك نرد وأن الفالسفة، رأي يف الفن قيمة أو الفن، يف الفلسفة رأي نجمل
حقيقة ومنها تقديره، يف تدخل التي املسائل جميع من الفيلسوف موقف يف أصيل

الفنون.
موقفهم هو الفن عىل الحكم يف الفالسفة تقديرات إليه ترجع الذي األصيل والسبب
الفن يف الفيلسوف رأي تعرف فأنت الحقائق، إىل بالنسبة املحسوسات قيمة من
عن ينفصل ال الفن ألن الحقيقة؛ عىل داللتها ومبلغ املحسوسات يف رأيه عرفت إذا
فال فروعها، أو األشياء أصول يف الحقيقة طلب عن تنفصل ال والفلسفة املحسوسات،

عليها. يدل التي الحقيقة قيمة من أكرب الفالسفة من فيلسوف نظر يف للفن قيمة
وعال، جل الخالق عقل من مجردة أفكار الحقائق أن يقول كان مثًال فأفالطون
أو املادة عالم إىل األفكار تلك إلبراز محاولة إال هي إن املحسوسة األشياء هذه وأن
لهذه محاكاة هي الفنية واملصنوعات العليا، للحقائق محاكاة هي فاملحسوسات الهيوىل،
باملنزلة هذه وليست للتقليد، وتقليد للمحاكاة محاكاة الفن أن ذلك ومؤدى املحسوسات،
من الرشف مقام دون مقام يف الفنانون ينزل جرم فال الفيلسوف، تقدير يف «املرشفة»

أفالطون! جمهورية
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الشأن هذا من أعظم شأن للمحسوسات كان فقد — أرسطو — الكبري تلميذه أما
الجزئيات، من الكليات واستخالص والتجربة املشاهدة عىل يعتمد ألنه موازينه؛ يف
ثم ومن لبابها، إىل والنفاذ الحقيقة إىل الرتقي وسائل من وسيلة عنده فاملحسوسات
أن للفنان تأتَّى ربما بل الوجوه، من وجه عىل املجيد الفنان عمل يف الحقيقة تبدو
الجميل الوجه لنا رسم إذا ألنه الجزئية؛ املشاهدات وراء من الكلية الحقيقة إىل يخلص
من يرتقى فهو ذاك، أو الوجه هذا لنا يرسل ولم الجميل، الوجه نموذج لنا رسم
خصلة يف « «الخريِّ أو «الطيب» غري «الجميل» أن الفيلسوف وعند الكليات، إىل الجزئيات
الحركة، أو العمل بعالم متعلق الطيب أن وهي الفروق، من بينهما ملا شاملة واحدة
يصف أرسطو أن ذكرنا ومتى فيه، حركة ال ثابت املعاني من بعالم متعلق الجميل وأن
أو بالجمال إليه ارتقى الذي املرتقى عرفنا فقد يتحرك»، ال الذي «املحرك هو بأنه هللا
من أهم الشعر أن أرسطو يرى أن عجب ال هنا ومن الجمال، بتمثيل املشغول بالفن
إال منه التاريخ لنا يعرض وال العامة كلياته يف اإلنسان لنا يعرض الشعر ألن التاريخ؛

متجزئني. وآحاًدا مخصوصة وقائع
— الخيال واسع فنان صميمه يف وهو — أفالطون أن ا حقٍّ املفارقات طرائف ومن
من يبلغ لم عالم وهو — الكبري تلميذه وأن املهينة! املنزلة تلك إىل وذويه بالخيال ينزل

التقدير. ذلك ويقدره املرتفع ذلك بالفن يرتفع — أستاذه مبلغ التخيل سعة
قولهم: يف جميًعا األقدمني خطأ من يسلم لم — قدره جاللة عىل — أرسطو ولكن
اليوم شاعت التي الحقيقة عن وغفلتهم والتقليد، املحاكاة عىل تقوم كلها الفنون إن
ومن واإلبداع، الخلق غري عىل يقوم ال الرفيع الفن أن وهي الفنون، ونقاد املفكرين بني
يبتدع الفنان أن — األقدمني بني — أدرك الذي الرجل أن أيًضا املفارقات طرائف
وهو والخطباء، األدباء من معدوًدا كان بل املعدودين، الفالسفة من يكن لم يقلد وال
فيدياس إن بروتس: ماركس لصديقه قال فإنه املشهور؛ الروماني الخطيب شيرشون
الناس يراه ما مخيلته من خلق ولكنه وأثينه، زيوس لنا مثل حني شيئًا يقلد لم
وأنه األجزاء، سائر إىل الجزء نسبة عىل يقوم معنى الجمال إن يقول وكان باألبصار،
املرأة وجمال الوقار فحواه الرجل فجمال والنساء، الرجال بني يختلف باملعنى الرتباطه
محاكاة غري أمامه يشء فهناك املعاني بتمثيل موكًال الفنان كان ومتى الرشاقة، فحواه

املحسوسات.
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رأي هو والفن الجمال يف رأيها فكان الحديثة، األفالطونية املدرسة ظهرت ثم
من يعطيها ولكنه كلها، يحتقرها وال كلها املحسوسات يعظم ال وهو أفالطون، إمامها

والصدور. الفيض من نصيبها بمقدار والخري الحسن
التوايل؛ عىل «األحد» من صدرت جميًعا املخلوقات أن أفلوطني فلسفة وخالصة
التي العقول فيض من أو األحد، فيض من فيها يتجىل ما بمقدار الجمال من ففيها
فهو الجمال ألوان من لونًا الفنان مثل فإذا درجات، بعد درجات وجوده من تسلسلت
الذي «األحد» نور من قبًسا لنا يمثل وإنما املحسوسات، هذه من محسوًسا لنا يمثل ال
التمثال ألن بالتناسب؛ الجمال تعريف ينكر أفلوطني كان وقد املحسوس، ذلك يف تجىل
الشبه بعيد وهو أعضاؤه، تتناسب الذي التمثال من رأيه يف أجمل الحياة يصور الذي

بالحياة.
إىل أصحابها فانقسم الحديثة، األفالطونية املدرسة بعد الدينية الفلسفة وقامت
عن يُقال كما املسيحية، الفلسفة عن هذا يُقال أن ويمكن الفنون، تقدير يف قسمني

املسلمني. بني واملتكلمني املتصوفة فلسفة ومنها الدينية، الفلسفات من غريها
الفنون، من توجسوا عنها والتزاور فيها الزهد نظرة الدنيا إىل منهم نظروا فالذين

الشيطان. أحابيل من أحبولة وحسبوها املحسوسات، سائر من توجسوا كما
عىل دليًال الحسن يف التمسوا الخالق آثار من أثر كأنه الخلق إىل نظروا والذين

وتجلوه. تعرضه التي الفنون ينكروا ولم ينكروه فلم ومصوره، مبدعه وجود
نحا ومن ،(٨١٥–٨٧٧) Scotus سكوتس فعل كما النظرتني، بني جمعوا وربما
فخاخ من ا فخٍّ يكون كما هللا، جمال إىل رمًزا يكون قد الجمال إن فيقولون نحوه،
ويفتن األبصار يستهدي حسن ألنه إال فخاخه من ا فخٍّ الشيطان يجعله وال الشيطان،

القلوب.
يف عدًال حكًما كان كما املسألة، هذه يف عدًال حكًما األكويني توما القديس كان وقد
فريى يراه من نظر يف جميل كله الكون أن فعنده والالهوت، الفلسفة مسائل من غريها
وتناسق كمال فيه توافر إذا إال جميًال يكون ال الحق الجميل وأن فيه، خالقه إبداع

هللا. لجمال محسوس عنوان كله وذلك وصفاء،
الحس تقديس بني وسًطا «ديكرت» إمامها كان الحديثة الفلسفة نشأت وملا
أن ينكر ال فهو اإلسقاط، كل وإسقاطه االعتماد كل عليه االعتماد بني أو وتدنيسه،
الوحيد، املعرفة سبيل هو بأنه يقول وال األحيان، بعض يف املعرفة إىل بنا يتأدى الحس
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ال بينهما والتمييز واهم، وحس صادق حس فهناك التجريبيون، الحسيون يقول كما
يف هللا أثبتها التي الرياضية الحقائق مقاييس إىل بل نفسه، الحس مقاييس إىل يرجع
حلم يف تكون وقد ا، حقٍّ هناك جالًسا تكون فقد املوقد أمام جلست فإذا اإلنسان، عقل
نْي. الِحسَّ بني يميز الذي هو الرياضية بمقاييسه والعقل هناك، جالس أنك إليك يُخيَّل
ما وغاية الفنون، قيمة إىل النظر يف سلبي رأي أنه الرأي هذا من يؤخذ ما وجملة

الجميل. الفن آيات يف الحقيقة أو املعرفة تمثيل من مانع ال أنه إليه ينتهي
املدرسة إىل بالرجعة رواجها واقرتن التجريبية، واملعرفة الحس مدرسة راجت ثم
األقدمني، والالتني اليونان عهد يف كانت كما الفنون مقاييس إىل بالرجعة أي: السلفية،
وظهر الحسية، املقاييس عىل — كلها تقوم كادت أو — كلها الجمال فلسفة فقامت
وكان الفرتة، هذه حوايل مرة ألول الجمال فلسفة بمعنى «Oesthetics «األيستتك اسم
أدمند ويعارصه أملانيا، يف مذهبه ينرش Baumgarten بومجارتن الكلمة هذه صائغ
إىل الرجوع وهو واحد، يشء يف معه تتالقى والجالل الجمال يف بآراء Burke برك
األحكام. وتعميم القواعد تقرير يف العلمية الدراسات وتوخي واملحسوسات املشاهدات
ينقصون الفالسفة فأخذ نهايتها، إىل تتمادى حركة كل بعد املنتظر الفعل رد وجاء

الضمري. وإيحاء البداهة بإلهام اللواذ بعض ويلوذون الحس سلطان من
القرن يف األملان الفالسفة أعظم من عظيمان فيلسوفان الحركة هذه وطليعة

و«هيجل». «كانت» وهما: عرش، التاسع
الطبيعية، الظواهر وراء ما إىل ينفذان ال مًعا والعقل الحس إن يقول «كانت» ف
بأنه األشياء من يشء عىل الحكم إىل يضطرنا العامة القوانني من قانونًا نعرف ال وإننا
الذي األخالقي» أو األدبي «القانون إىل الجمال تذوق يرجع وإنما جميل، غري أو جميل
يرادف ال هذا مع وهو الوجود، يف األدبي النظام رمز هو فالجمال هللا، معرفة به تُناط
عرفت إذا إال «طيب» أو « «خريِّ إنه اليشء عن تقول ال ألنك ومعناه؛ مدلوله يف «الخري»
ألن املعرفة؛ تلك مثل إىل تحتاج وال الجميل، تعرف ولكنك اليشء، ذلك هو ما ذلك قبل

عليه. الحكم مصدر هي الوجود يف األدبي النظام بها يوحي التي البداهة
يناقضه؛ وال يحاذيه جانب يف الفلسفة ويضع جانب، يف الفن يضع و«هيجل»
الفكرة هي الحقيقة إن ويقول بالحقيقة، الفلسفة ويقرن بالجمال، الفن يقرن ألنه
للحس تتجىل كما املطلقة الفكرة هو الجمال وإن للعقل، تتجىل كما Absolute املطلقة

الخيال. ويتبعها الحسية، واملدركات
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جيل وهو الجيل، ذلك أعقب الذي الجيل يف البداهة شأن برتقي الفن شأن ويرتقى
معرفتني: إىل املعرفة يقسم “Croce” كروتيش اإليطايل فالفيلسوف العرشين، القرن
أي: — وهو الخيال، البداهة وعماد العقل، املنطق وعماد بداهة، ومعرفة منطق معرفة
هو الفكر بأن يقول أو املطلقة، بالفكرة يقول ألنه الهيجليني؛ من محسوب — كروتيش
ومن منطقية، فكرة مجرد وليس عامل روح كروتيش عند الفكرة ولكن الوجود، قوام
ويعمل ينشئ ألنه الطبيعة؛ وراء ما فلسفة وعىل العلم عىل الفن كروتيش يفضل هنا
الخيال إن كروتيش قال وإذا ذاته، يف الحي أو الكائن معرفة إىل مبارشة بنا وينفذ
الخيال، شأن عىل املنطق شأن يرفع أنه ذلك معنى فليس عليه، يقوم املنطق وإن قرار
واملعرفة بالكالم كاملعرفة املنطقية واملعرفة البديهية املعرفة بني العالقة يجعل هو بل
وفضل عليه، األجرومية تقوم قراًرا الكالم كان وإن كالم، بغري أجرومية فال باألجرومية،
إىل النابضة الحياة من بعيًدا العلم ينقلنا حيث من الفرد بالنموذج منوط أنه الفن
الفنون. من الحياة نبتغي ولكننا العلوم، من املنفعة نبتغي ونحن العامة، املجردات

كولنجود اإلنجليزي الفيلسوف — اإلنجليزية الطريقة عىل ولكن كروتيش— ويقابل
التقليد؛ غري التمثيل، أو العرض أو الفن فلسفة عن كتابه يف يبني فهو ،Collingwood
من صناعة أخذ فهو التمثيل أو العرض أما صناعة، من صناعة أخذ التقليد ألن
صميمه؛ يف الفن هو ليس ولكنه الفن، يالزم عمل العرض إن فيقول يعود ثم الطبيعة،
وال بخلق وليس آلية، مهارة تكون أن تشبه التي واملهارة الحذق أعمال من عمل ألنه
الفن من يعنينا ما كل كان ولو عمله، ينظرون من إىل الفنان بروح إفضاء وال إنشاء
بعد فنية قيمة أصحابها مات التي للصورة بقيت ملا الصورة يف الطبيعة لنا يعرض أنه
يف يشء فهناك تمثلهم، التي للصور مشابهتهم به تُقاس الذي املقياس وضياع موتهم
هو وهذا املطبوع، الفنان مللكة تقديرنا عليه ويقوم يعنينا املشابهة مجرد غري الصورة

والتغيري. الخلق
بالضالل، الصدق فيه اختلط وإن املعرفة أبواب من باب الخيال أن كولنجود وعند
تختلط التي العلمية الفروض بمثابة ألنه عمله؛ ويبطل يعيبه ما االختالط هذا يف وليس
كولنجود ويفرق عليه، معول واحد فرض عن تتمحص أن إىل بينها فيما وتتضارب
الذي الفن بني يفرق كما Make-believe الخداع أو والوهم Imagination الخيال بني

ذاك. عىل يعتمد الذي والفن هذا، عىل يعتمد
عالم يف اإلنسان يفقدها الشهوات من شهوة يريض الذي الفن هو الخادع فالفن

األحالم. عالم يف نفسه عىل فيموهها الحس،
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للخداع تعمد دون وظائفها الحواس تجري كما عمله يجري فإنه الخيال أما
املتخيلني. شهوة يريض ما أو يخدع ما عفًوا منه جاء وإن الشهوات، وإرضاء

اإلحساس، إثارة وال التسلية يتوخى ال فن بأنه الخداع فن عىل الخيال فن ويمتاز
لهم، فيجلوها مضطربًا أو مبهًما إحساًسا الناس يحسها التي األشياء إىل يعمد بل
يف معنى وال املبني، والتصور الوعي وضح إىل الغامضة قرارتها من أمامهم ويرفعها
صياغة أو صناعة الفن أن اعتبار عىل للفن، بالفن القائلني لقول كولنجود مذهب
وأن ملوضوعه، الفن أن معناه رأيه يف للفن» «الفن ولكن املوضوع، عن منفصلة

والشعور. الخيال تجلية من إليه اإلشارة تقدمت ما هو موضوعه
هذه يف نجعلها خالصة إىل والحديث القديم بني الرسيعة الرحلة هذه بنا وتنتهي
ويف والبداهة الحس تقدير يف ارتقينا كلما الفن تقدير يف نرتقي أننا وهي الحقيقة،
الخيال وليس الحسية، واملدركات بالحس مقيًدا الفن فليس الخيال، بوظيفة العلم
إىل الخلق أرسار من تنفذ مبدعة وظيفة هو بل األشياء، حقائق عن منعزًال خداًعا

الصميم.
هذا عىل الفن وظيفة تقريب يف تنفعنا أمثولة منه لنقتبس أفالطون إىل ونعود
املخلوقات عىل يتفضل أن نعمته له شاءت الرسمدي اإلله إن يقول فأفالطون االعتبار،
يخلع أن املعقول من وليس يزول، ال الذي الباقي هو ألنه يناسبها؛ البقاء من بنوع
فوهب مخلوق، إىل خالق من ينتقل وال يُخَلع ال األبد بقاء ألن األبدي؛ البقاء نعمة عليها

دوام. من إليه تسمو ما غاية وهو هللا، بقاء به تحاكي الزمان بقاء لها
شاءت قد — قدرته جلت — الرسمدي الخالق إن نقول أن يمكننا النحو هذا وعىل
مستطاعها، يف وتدخل تناسبها، الخلق قدرة من بنوع العباد عىل يتفضل أن نعمته له
خلق من إليه تسمو ما غاية فهو آمالها، به وتصور بدائعها به تخلق الفن لها فوهب
األول: ديواننا يف قصيدة من قلنا كما أو هللا، قدرة من اإلنسان يف قبس وهو وإبداع،

َرح��م��اُن ال��نَّ��اِس ب��ي��ن ال��ف��ذُّ ��اع��ُر وال��شَّ م��ق��ت��بَ��ٌس ال��رَّح��م��ِن ن��ف��ِس م��ن ��ع��ُر ال��شِّ
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لم حديثة، قديمة مسألة — الخاصة املصطلحات سيما وال — األجنبية الكلمات مسألة
السامية. اللغات تفرع قبل األوىل نشأتها منذ العربية اللغة عصور من عرص منها يخُل

حديث. وال قديم عرص منه يخُل لم حديث، قديم حل كذلك وحلها
يف االختالف غري فيهما وعرص عرص بني اختالف ال مًعا، والرتجمة التعريب حلها
التعريب كلمات تزيد فقد املرتجمة، والكلمات املعربة الكلمات بني النسبة يف أو املقدار
حسب عىل تلك أو هذه يف الزيادة وتجري أخرى أحيانًا الرتجمة كلمات وتزيد أحيانًا،
اللغة سالمة إىل واالطمئنان بالنفس الثقة عوامل وأهمها غريها، قبل النفسية العوامل

األخرى. اللغات طغيان من عليها الخوف وقلة
تعريب عن يتوقفون وال التعريب من يكثرون العرب كان الجاهلية عرص ففي
أحصينا فلو الجزيرة، شبه من بالدهم خارج أو بالدهم يف صادفتهم أعجمية كلمة
جميع يف الكلمات هذه نصف عن الجاهلون عربه ما لزاد اللغو يف املعربة الكلمات
ومن والنباتات، األدوات ومن واملواد الجواهر من كثري أسماء منه نحسب إذ العصور؛

ألوف. عن عدتها تقل وال واملرشوبات، واملأكوالت األكسية ومن والعطور، األباريز
معنى، االسم لهذا كان ولو مشهورة مدينة اسم نرتجم أن اليوم لنا يخطر وقلما
لها التي األسماء من كان وإن مشهور إنسان اسم نرتجم أن كذلك لنا يخطر وقلما
مع بألفاظها نعربها وإنما وفكتوريا، ومرجريت وميخائيل جورج كاسم اللغة يف معاٍن

العربية. بالصيغة صقلها
غري يف ُوِجدت التي واألشياء املواد أسماء إىل العربي ينظر كان النحو هذا وعىل
مفردات وليست وسياق تركيب اللغة وأن العرب لغة هي العربية أن يعلم فإنه بالده،
كما األسماء بتلك وتُعَرف بالدها يف بأسمائها األشياء ى تُسمَّ وإنما وحروف، ومقاطع
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كرسى، تعريب: إىل حاجة بغري وأمهاتهم آبائهم من تلقوها التي األعاجم أسماء تُعَرف
… األسماء من ذلك وأشباه وفرعون، وسابور، وهرقل،

ولو قنطار، كلمة معنى أو دينار كلمة معنى عن قط أنفسهم يسألوا لم ولعلهم
«مئوي» القنطار معنى وأن عرشة، إىل نسبة «عرشي» الدينار معنى أن لعرفوا سألوا
ألن يرتجموهما؛ وال الكلمتني يعربوا أن خليقني كانوا هذا عىل ولكنهم مائة، إىل نسبة

التعريب. يدل كما عليهما تدل ال الرتجمة
كان بل والرضوريات، اللوازم من املعيشة أدوات عىل مقصوًرا تعريبهم يكن ولم
الغناء: مجلس وصف يف قال كما األعجمية بألفاظها الطرب آالت يعرب األعىش شاعرهم

ي��وض��ع��ا أن ش��ج��وه ي��ب��ك��ي وال��ص��ن��ج غ��ن��ة ذي وب��رب��ط ن��رم وال��ن��اي

ولم الشاعر عربها بألفاظها أعجمية كلمات والصنج، والرببط، نرم، فالناي
أراد. أنه لو يقاربها بما يرتجمها أن استطاع وربما يرتجمها،

الخوف من ذهنه وخلو بلغته لثقته األوىل اللغة عصور يف ذلك العربي صنع وإنما
لغته تقارن «لغات» أنها قط يحسب لم ولعله األخرى، اللغات مزاحمة من عليها

يفصحون. ال أعاجم بها املتكلمني أن العتقاده
أقرب أنه الطبيعي باعثه وكان الرتجمة، نسبة من أكرب التعريب نسبة كانت هنا
مصريها، عىل وال اللغة كيان عىل الخوف من له مانع ال يشء وأنه املألوفة، العادة إىل

املصري. لذلك بتهديد قط العربي شعر فما
اللغات بأبناء فاختلطوا املعمور، العالم بالد يف اإلسالم بعد العرب انترش ثم
عربي بلسان إليهم يتحدثون سمعوهم أو بألسنتهم وحادثوهم ديارهم يف األجنبية
املصطلح وقواعدها وأبنيتها اللغة تراكيب عىل الدخيلة واألخطاء األعجمية اللكنة تشوبه
يف وأخذوا ومصريها، حارضها يف اللغة سالمة عىل مرة ألول الخوف فساورهم عليها،
النقل يف وتحفظوا عليها، الدخيل من قديمها وتمييز مفرداتها وتدوين قواعدها ضبط
إىل األخرى اللغات من املعاني نقل تيرس كلما التعريب عىل الرتجمة فرجحوا إليها
يف كثريًا يلتزموه ولم والبيان، الدين شئون عىل التحفظ قرصوا ولكنهم العربية، األلفاظ

الدولة. ومراسم العلم شئون حتى الشئون، من ذلك غري
أن وسعهم يف وكان ترصف، بغري اليوناني بلفظها «املوسيقى» كلمة مثًال فعربوا

النغم». «فن يسموها
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أو النجوم» «مقياس يسموها أن وسعهم يف وكان «االصطرالب»، كلمة وعربوا
الفلك». «مقياس

أو «املدخل» يسموها أن وسعهم يف وكان املنطق، يف «إيساغوجي» كلمة وعربوا
«التمهيد».

الجديد». «اليوم يسموه أن وسعهم يف وكان «النوروز»، وعربوا
إىل برتجمتها مندوحة وال بلفظها «مانيا» ال كلمة يعرب مثًال سينا ابن كان بل
العلمي املعنى تحديد عىل حرصوا ألنهم إليها؛ وما «الهاجسة» أو «النزوة» أو «الهوس»
البيوت يف والخاصة العامة ألسنة عىل تجري التي األلفاظ وبني بينه التباس بغري

واألسواق.
يف بلغه ما مثل قط اإلسالمي العرص أوائل يف يبلغ لم التعريب من الحذر أن إال
حتى واستفاض عم قد هنا الحذر ألن ذلك؛ نحو أو سنة مائة منذ الحديث العرص
وعقائدها السياسية وحياتها القومي وجودها يف العربية البالد كيان عىل الحذر شمل
باللغة تتصل التي املقومات من وكلها ومصريها، حارضها يف مقوماتها وسائر الدينية

عنها. تنفصل وال
وأخطار االستعمار أخطار العربية البالد عىل تجمعت األخري العهد هذا ففي
حتى القديم عىل املحافظة دعوة فاشتدت واالستسهال، الجهل وأخطار الهدامة املذاهب
بالتحول آذنت ثم اإلفراط، إىل بالتطرف تخرج أن وأوشكت الشدة من غايتها بلغت
رجحت الحرية كفة أن نفسه الوقت يف واتفق مداه، من الغاية بلغ يشء كل يتحول كما
دون الترصف قدرة معها وعادت النفوس إىل الثقة فعادت واملهانة، الخضوع كفة عىل

االطمئنان. أو الحذر يف مغاالة
كلمة تُعرَّب أن ينكرون األمة كيان عىل الحذر إبان يف التعريب خصوم كان
اليشء، أماه من: «املميه» بكلمة تُرتَجم أن اقرتحوه فيما ويقرتحون «الهيدروجني»،
اليونانية الكلمة هذه أن وفاتهم — الترصيف هذا عىل ماء جعله أي: — إماهة يميهه،
مع العلمي، لالصطالح املحدثون اإلفرنج استعارها وإنما األقدمون اليونان يضعها لم
وبني العنرص اسم بني اللبس اتقاء لوال الحديثة، بلغاتهم معناها يؤدوا أن إمكانهم

الناس. ألسنة عىل املطروقة الكلمة معنى
من نصيبنا حسب عىل فشيئًا شيئًا يخف كله التعريب من الحذر أن نراه والذي
مرة الحذر هذا نرتك أن نريد ال ولكننا األحوال، جميع يف الترصف وحرية والثقة التقدم

67



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

نتحول أن الخري كل الخري فإنما املصاريع، جميع عىل التعريب أبواب نفتح أو واحدة
املصطلحات من نعرب فال التعريب، يف اإلفراط من الحذر إىل التعريب من الحذر عن
الرموز قبيل أو الرتجمة، تقبل ال التي األعالم قبيل من كان ما إال الفنية أو العلمية
علوم يف كثرية وهي العربية، حروفنا إىل النقل تقبل وال الكلمات منها تنحت التي
يُحَسب قلة كانت وإن العلوم، من عداها فيما قليلة الخصوص، عىل والكيمياء الطب

اللغات. جميع يف حسابها لها
فال تعذرت فإن سائغة، مستطاعة دامت ما الرتجمة نفضل أن السوي والنهج

اسرتسال. وال إفراط بغري إليه، الحاجة قدر عىل التعريب من حرج
فإن والفنون، العلوم مصطلحات يف الالزم التخصيص مالحظة عن لنا غنى وال
ولهذا الشائعة؛ الكلمات ومدلول مدلوله بني اللبس وقع إذا معناه يفقد االصطالح
تخصيصها يمكن التي الكلمات عليها ويفضلون املطروقة الكلمات العلماء يتجنب

بسواها. تلتبس وال بمدلولها
أي: Pot-ash كلمتي من مأخوذ اإلنجليزية يف فإنه البوتاس، عرص ذلك مثال
عىل يطلقوا أن يفضلون اإلنجليز ولكن وتحضريه، لفظه عليه يدل كما القدر رماد
يشمل الذي العربي أصلها من وهي Kalium «قليوم» كلمة العلم لغة يف العنرص هذا

القلويات.
إىل توحي ال اللغة ألن والبوتاسيوم؛ البوتاس كلمة يفضلون فهم الفرنسيون أما

املطروق. اللفظ يف القدر رماد عن شيئًا الفرنيس السامع
هذا جواب علينا تميل حديثها إىل قديمها من العربية اللغة بداهة أن ونحسب

تعريب؟ وال ترجمة فال عندنا بما نكتفي أو نعرب أو نرتجم هل السؤال:
من هو وما األعالم وأن تُرتَجم، املعاني أن األصلية بداهتها بلسان اللغة وجواب
وال نشأتها منذ العربية اللغة الزمت قد مالزمة رضورة التعريب وأن تُعرَّب، قبيلها
تلحق أن تستطيع التي هي الحية البنية ألن الصالحة؛ حدوده يف منه عليها خوف

مفيد. غذاء كل املكني برتكيبها
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فإن ضاحك»؛ حيوان «اإلنسان وإن ناطق» حيوان اإلنسان «إن يُقال أن يتساوى
وإذا الحيوان، سائر فيهما يشاركه ال اإلنسان خواص من خاصتان والنطق الضحك
سخافة رأى إذا يضحك اإلنسان وأن كله، الضحك أساس هي املنطقية املفارقات أن صح

مختلفتني. صورتني يف واحدة خاصة هما إذن فالخاصتان العاقل؛ بالحي تليق ال
الضحك أن فيه شك ال الذي فاألمر باملنطق الضحك عالقة يف القول كان وكيفما
وحواء، آدم بني أمم من أمة منها تخلو وال آخر حيوان يف تُشاَهد ال إنسانية خاصة
يف بينها كاالختالف هو فإنما الخاصة هذه يف األمم بني اختالف من هنالك ما وكل
الوضوح أو الشكل أو الدرجة يف االختالف هو وإنما وأطوارها، بأنواعها اإلنسانية املزايا
اللغات، كالم يف الشائع االختالف هذا عن األحوال من بحال يزيد وال التعبري، أسلوب أو

الناطقني. جميع تالزم التي املزية وهي
الفكاهة»، من «مجردة أمة إنها أو فكاهة» «أمة إنها األمم من أمة عن يُقال فال
عىل التعبري هذا وداللة عنها التعبري وأساليب الفكاهة بألوان بينها التفرقة تجري وإنما
الحرص؛ بها يضيق التفرقة من رضوب وهي والذوق، الفهم وملكات والعادات األخالق

الجماعة. حياة يف أو الفرد حياة يف اإلنسانية املعاني بجميع تتصل ألنها
يكون فقد عليها، الغالبة ألوانها من بلون العربية الفكاهة نبني أن أردنا فإذا
الوجيزة، والعبارة الرسيعة، النكتة فكاهة «إنها معدودة: بكلمات عنها بيان أصدق
املعنى هذا يظهر وال «… والذلة اللؤم صفة وازدراء والفطنة املروءة صفة بإبراز والولع
كالم من يظهر كما شاعر لسان عىل ورد كالم من العربية الفكاهة طبيعة يف العميق

يقول: حيث العجالن؛ بني هجاء يف النجايش
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م��ق��ب��ل اب��ن ره��ط ال��ع��ج��الن ب��ن��ي ف��ع��ادى وذل��ة ل��ؤم أه��ل ع��ادى ال��ل��ه إن

يقول: ثم

خ��ردل ح��ب��ة ال��ن��اس ي��ظ��ل��م��ون وال ب��ذم��ة ي��غ��درون ال ق��ب��ي��ل��ت��ه

ولم والسخرية للتحقري سببًا فجعلهما والهوان، الضعف إىل نظر هنا الشاعر فإن
العفة عىل ال والضعة الضعف عىل هنا لداللتهما والظلم؛ الغدر اجتناب معهما يحمد

النية. وصدق
يتقاربان، العربية باللغة واملهزلة الهزل إن نقول أن نستطيع النحو، هذا وعىل
السخف معاني من معنى له فوجدت فيه بحثت إال يشء من يضحك ال العربي وإن

واللسان. العقل وضعف العيُّ وهو الفكاهة معاني من ومعنى الضعف، وهو
الزمته كما البادية، خشونة مع الزمته أنها العربي طبع يف الفكاهة أصالة ومن
كتب يف أكثر فليس الحديثة، عصورها إىل القديمة عصورها من الحضارة حياة مع
الفكاهة أمراء (أحد الجاحظ يقول التي البادية أهل وطرائف األعراب ملح من األدب
املعجب الكثري منه ويُرَوى ونفاذها، وبساطتها سهولتها يف تُجاَرى ال «إنها العربية):

واألخبار.» النوادر كتاب من غريه رواها كما كتبه طوايا يف
الناس جمهرة وإقبال شيوعها عىل أدل فليس العرب عند الحضارة فكاهة أما
تختص وال العامة، واألندية األسواق يف تعرض كانت التي «الندماء» صناعة من عليها

اليسار. وأصحاب األمراء قصور بها
ببغداد كان إنه عنه قيل الذي املغازيل» «ابن كان الشعبيني الندماء هؤالء ومن
فقال: املعتضد، الخليفة مع خربه عن حدَّث وقد والنوادر، باألخبار الطرق عن يتكلم
ورفع أطبقه ثم واقف، وأنا أكثره يف فنظر كتاب، يف ينظر وهو السالم فرد «سلمت
وتُضِحك تحكي أنك بلغني قال: موالي! يا نعم فقلت: املغازيل؟ ابن أنت وقال: إيلَّ رأسه
عندك، ما هاِت فقال: … الحيلة تفتِّق الحاجة املؤمنني، أمري يا فقلت: … عجيبة بنوادر
الجراب بذلك أصفعك أضحك لم أنا وإن درهم، بخمسمائة أجزتك أضحكتني فإن
نحوي، وال أعرابي، حكاية أدع فلم والحكايات النوادر يف أخذت ثم … صفعات عرش
عيار، وال شاطر، وال تركي، وال خادم، وال زنجي، وال سندي، وال نبطي، وال قاٍض، وال
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ورائي يبَق ولم وفرتت عندي ما كل نفد حتى وأحرضتها، إال … حكاية وال نادرة، وال
ما نفد قد فقلت: يبتسم، ال مقطب وهو الضحك، من ماتوا وقد إال غالم وال خادم
نادرة سوى يل بقي ما فقلت: عندك. ما هيه! يل: قال قط. مثلك رأيت ما ووهللا عندي،
تضعفها أن وأسألك صفعات عرش جائزتي تجعل أن وعدتني قلت: هاتها، قال: واحدة،
يا … نفعل وقال: تماسك، ثم يضحك أن فأراد أخرى، صفعات عرش إليها وتضيف يل
قطعة عيل سقطت لكأنما صفعة بالجراب فُصِفعُت ظهري مددت ثم بيده، خذ غالم!
رقبتي تنفصل أن فكادت عًرشا، فُصِفعُت مدوًرا، حىص مملوء هو وإذا جبل، من
بعد الصفع فرفع نصيحة، سيدي! يا فصحت: عيني، من الشعاع وانقدح أذناي وطنت
أحسن الديانة يف ليس إنه سيدي! يا فقلت: نصيحتك، قل فقال: العرشين، عىل عزم أن
وأمري الجائزة، نصف أدخلني الذي للخادم ضمنت وقد الخيانة، من وأقبح األمانة من
حتى فضحك … نصفه وبقي نصفي استوفيت وقد أضعفها، قد وكرمه بفضله املؤمنني
ويفحص األرض بيديه يرضب زال فما له، فتحامل سمع كان ما واستفزه استلقى،
فقال: بصفعه، وأمر به فأُتي به، عيلَّ قال: سكن إذا حتى بطنه، بمراق ويمسك برجليه
منها نصيبي استوفيت وقد فيها، رشيكي وأنت جائزتي هذه له: فقلت جنايتي؟! وما
لك: قلت له: وأقول ألومه أقبلت الوقع، قفاه وطرق الصفع أخذه فلما نصيبك، وبقي
سدسها أو ربعها خذ لك: وأقول واملسكنة الحاجة إليك وشكوت معيل، ضعيف إنني
جائزته — بقاءه هللا أطال — املؤمنني أمري أن علمت ولو نصفها، إال آخذ ال تقول: وأنت
نصيبه استوىف فلما للخادم، عتابي من الضحك إىل فعاد كلها، لك وهبتها الصفع،
حتى فضولك يدعك فلم لك أعددتها كنت هذه وقال: درهم خمسمائة فيها رصة أخرج

«… وانرصفت بيننا فقسمها األمانة؟ وأين فقلت: لك، رشيًكا أحرضت
التاريخ، ملعرفة العرب بها أُولِع التي النوادر قيمة عن لنا تكشف نادرة وهذه
ضبط يف الخلفاء أخالق من عنه تكشف بما عرصها تاريخ يف كتب بعدة ترجح فإنها
يف الخلفاء أخالق من عنه تكشف وبما البطالة، بأشغال املتكسبني ومعاملة النفس
األتباع أخالق من عنه تكشف وبما البطالة، بأشغال املتكسبني ومعاملة النفس ضبط
الفكاهة ندماء وعادات والهزل الجد يف يومذاك املجتمع عادات ومن عندهم، والخدم
الفكاهة وجوه إحصاء هي هنا يعنينا فيما داللتها ولكن … كذلك وهزلهم جدهم يف
وأبناء الصناعات أصحاب نوادر من املغازيل ابن يرويه كان فيما املضحكات وأسباب
كانت العربية الفكاهة أن العارض اإلحصاء هذا من نعلم فإننا والطوائف، األجناس
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أصحاب من واملالحظة الغرابة مواطن إىل يلتفت الذي االجتماعي» «النقد عىل تدور
هذه وأشباه والجهالء، العلماء يف واالدعاء الحذلقة جوانب وإىل السوقة، أو املناصب
يف املشهورة االجتماعي» «النقد فنون عليه تدور ما كل تجمع أن أوشكت التي الجوانب
الوظيفة هذه من أصلح وظيفة االجتماعية ناحيتها من للفكاهة وليس العاملية، اآلداب
الرصاحة معاني أو والهزل، الجد معاني عن للكشف القدرة هذه من أبلغ وقدرة

اإلنسانية. النفس من وااللتواء، االستقامة معاني أو والغموض،
لهذه يكون أن بد وال العربية، األمة يف الفكاهة سليقة عن موجزة كلمة هذه
يف العرب أدباء أقوال ومن العربي األدب مراجع من يالئمها الذي مكانها السليقة
النفسية أمته أحوال عن التعبري صادق أدب كل يكون أن ينبغي كما والنثر، النظم

واالجتماعية.
متعددة، صور عىل العربي األدب كتب بني الوايف نصيبها اململكة لهذه كان وقد
توجد فال وتفسرياتها، األمثال وكتب واألخبار النوادر كتب وعمًال كلفة وأقلها أظهرها
الحافل الرتاث هذا من العربية اللغة جمعته ما مثل جمعت الحية اللغات بني لغة اليوم
من والقصاصون الرواة وعاه فيما األطوار وغرائب األمزجة وطرائف العرب بألوان
سياقه. ومعرض تاريخه يف مثل وكل حكاية كل مناسبات ومن األمثال، أو الحكايات

نُِظمت التي القصائد عىل «أوًال» األكرب فمدارها العربيني والنثر الشعر فكاهات أما
«الشخيص» جانبه يرصفنا وال بالهجاء، تسميته عىل اصطلحنا الذي االجتماعي النقد يف
مواضع منه نعلم الذي الجانب ذلك وهو املتعددة، جوانبه بني واألعم، األهم الجانب عن
بواعث من يكن فمهما التعميم، عىل والرعايا الرعاة وأخالق األمة أخالق يف والذم الحمد
واسًعا معرًضا لنا تحفظ لدينا الباقية قصائدهم أن ريب فال الشعراء عند الهجاء
بعد الغالبة الجمهرة وأحوال «ثانيًا»، والكرباء الرؤساء وأحوال «أوًال» األدباء ألحوال
املثالية املطلوبة الصفات ويف التحقري، أو التعظيم موازين من لنفسها تقيمه فيما ذلك
حيث االجتماعي النقد معارض يف الباحثني بغية وهي الواقعية، الشائعة الصفات أو
االجتماعي النقد إن نقول حني الجامع وصفها العربية السليقة نصدق ولعلنا كان،
املضحك وأن واملهزلة»، «الهزال بني يقرن العربي أن يرينا الهجاء شعر يمثله الذي
الكشف من عنده مضحكة حالة تخلو فال القول، أو العمل يف الهزيل اليشء هو عنده

اللسان. وآفة الجنان آفة وهما وفهاهة، عي عن أو ذلة أو ضعف عن
املقامة نموذج هو منه العربي فالنموذج واألمثال األخبار عدا فيما املنثور الكالم أما

الواقع. عن التعبري يف التخيل مجرى وتجري مساقها تُساق التي املقالة أو
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الطوائف أبناء بني األخالق لغرائب الغربي النثر يف األدبي املعرض هي فاملقامات
بني يجمع وموضوعها والدهاقني، والتجار والقضاة والجند الوالة من االجتماعية
كتاب كان وقد الحديث، العرص آداب يف النقدية واملقالة الصغرية القصة موضوع
ملن املضحكة الخيالية الصور ويودعونها املقامة، بأسلوب النقدية املقالة يكتبون العرب
بأعداء سخريته يف األسلوب هذا أستاذ حيان أبو يفعل كان كما إليه، النقد يوجهون
وهو ثوابة بن أحمد املشهور الكاتب عن قوله ومنه زمانه، يف الحديثة والعلوم الفلسفة
تخيلها … نكتة ونكت القلم فأخذ …» التنجيم: علماء أحد عن قال أنه لسانه عىل يلقي
عليها وتال وساوسه من عليها فزمزم الذر، حبة من كأصغر طريف وتوهمها برصي
هذه إن الرجل! أيها وقال: عيل وأقبل بإفكه، جاهًرا عليها أعلن ثم أباطيله، أسفار من
فقال: له؟ جزء ال الذي اليشء وما الكعبة، ورب أضللتني فقلت: له، جزء ال يشء النقطة
امللحدين، من إنك له: فقلت والنفس! كاهلل فقال: البسيط؟ وما أنا: فقلت … كالبسيط
تَْعَلُموَن﴾. َال َوأَنتُْم يَْعَلُم هللاَ إِنَّ اْألَْمثَاَل هلِلِ بُوا تَْرضِ ﴿َفَال يقول: وهللا األمثال هلل أترضب
يثني ويكاد وتقية، حذر عىل وهو الفكاهة موضوع يعالج العربي األديب أن عىل
العربي األدب لغة يف يرادف األدب معنى ألن فيه؛ والتبسط االسرتسال عىل بعنان قلمه
يفهم أن لنفسه األديب فيحمد الحديث، بالعرف «اللياقة» معنى أو السمت معنى
هدًفا يكون أو موضوعها يف يغرق أن لها يحمد ال ولكنه أخبارها، ويروي املضحكات
عبد وابن والجاحظ قتيبة ابن أمثال من األدب أئمة نرى ولهذا موادها؛ من ومادة لها
بل والفكاهات، األضاحيك رسد قبل والتفسري بالتوضيح أو باالعتذار يتقدمون ربه
واملزاح الضحك يف اإلفراط عن بالنهي للكتاب فيقدم والظرفاء الظرف عن األديب يكتب
يقول: حيث والظرفاء؛ الظرف لكتاب مقدمته يف الوشاء إسحاق بن محمد فعل كما

«… املروءة ويزيل القدر، ويضع املرء، يذل املزاح كثرة «إن
بتعريض ويتكسب الهزل»، «يحرتف كان فإنما األدباء من السنة هذه خالف ومن
الضطراره يصيبه ما يتقبل ولكنه بذلك، مروءته يسقط أنه ويعلم والعبث للضحك نفسه
الصعيدي العنبس وأبي دالمة أبي أمثال الطائفة هذه ومن بوقاره، اعتداده قلة أو إليه
واملتأخرين، املتقدمني من وغريهم وغريهم الرقاعتني وذي الشمقمق وأبي العرب وأبي
الغربيون يعرفها لم التي الساخر التقليد صناعة نشأت املضحكني األدباء هؤالء وبني
فقال: دريد، ابن مقصورة عارض الذي الرقاعتني ذو هؤالء ومن األخري، الزمن قبل
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ال��َع��َم��ى ع��ِن َس��اع��ِت��ِه ِم��ْن َف��اس��أْل��ُه م��س��ل��ٌة َع��يْ��ِن��ِه ف��ي دخ��َل��ْت َم��ْن
اْع��تَ��َدى َف��َع��َل��يْ��ه��م يَ��ص��ف��ع��وه، أْن يَ��َدْع��ُه��م وَل��ْم ال��نَّ��اَس َص��َف��َع َم��ْن

فقال: مالك، ابن ألفية حكى الذي األنبوطي عامر الشيخ املحدثني بني ومنهم

َض��ررا ال إذ ال��ت��ق��دي��ُد َز وُج��وِّ ��را يُ��ق��مَّ أَْن ال��رَّغ��ي��ِف ف��ي األص��ُل

فقال: للطغرائي، العجم المية وحكى

أم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى ف��ي��ه��ا ال��رز وأص��ح��ن ال��ع��ل��ل م��ن ت��ري��اق ال��ض��أن أن��اج��ر

قصائد يف االجتماعي النقد أساليب إىل الساخر التقليد أسلوب يُضاف الفن وبهذا
األدب فكاهات وسائر والنوادر األمثال جانب إىل التصويرية واملقاالت واملقامات الهجاء
اآلداب يف اآلن تشيع التي الفكاهة أساليب من العربي األدب يعوز وال العربية، اللغة يف
األوروبيني بني نشأت التي األدب ألوان من وهما والرواية، املرسح أساليب غري العاملية
الوثنية عهد عىل العبادة شعائر يف االختالف إىل ترجع ألسباب العرب بني تنشأ ولم

األوىل.
موضوعاتها بني املشابهة فإن الحديث العرص يف العربي األدب فكاهات أما
بأدب والقصة املرسح أدب فيها يقرتن متناظرة، متقاربة العاملية اآلداب وموضوعات
كما فهو ظاهر فارق بينهما يكن فإن السائر، واملثل الساخر والتقليد واملقالة القصيدة
والفطنة املروءة صفة بإبراز والولع الوجيزة والعبارة الرسيعة النكتة «فارق أسلفنا
تقدير يف اليوم وعربي األمس عربي بني االختالف مع والذلة» اللؤم صفة وازدراء
أو عرصين يف واحدة وترية عىل تثبت ال التي األمور من فإنها وآدابها، املروءة معنى

حضارتني.
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وال املقام، به يضيق حيث البقاء يطيق ليس مقدام، طليق إنسان بطبيعته املهاجر إن
يكلفه فيه ويعيش يعرفه الذي «املعلوم» كان إذا املجهول، عىل باإلقدام املخاطرة يهاب

والهوان. الحجر عىل الصرب وهو املخاطرة، من عليه أشد هو ما
إخوانهم من الخصلة هذه إىل أحوج الجنوبية أمريكا يف الجنوب إىل واملهاجرون
الجديد العالم من الشمال واليات إىل املهاجر ألن الشمالية؛ أمريكا إىل هاجروا الذين
سيصيبه ما كل يَعِرف ويكاد معبَّدة، مرسومة خطط عىل ويقدم ممهدة بأرض ينزل
وعىل فيها، اقتحام ال التي التجربة غري يديه بني يبقى فال لوطنه، فراقه قبل هجرته يف

الجنوب. مهاجر ذلك خالف
لنفسه ليصنع وإنه الهجرة، بدار نزوله بعد كوملبس مجازفة» «نصف ليجدد إنه
وإنه األصالء، القارة أبناء من كانوا ولو حوله من املقتحمون صنعه ما كل جديد من
الغرباء، من حوله من كل وهكذا … الغريب! املهاجر باسم منه ألحرى املكتشف باسم

الغرباء. وغري
فارقه ما بكل الروحية العالقة إىل املهاجرين سائر من أحوج الحالة هذه عىل وهو

األوىل. نشأته دار أو مولده دار يف
املنشأ؟ ذلك يف أو املولد؟ ذلك يف فارق وماذا

غري النهاية يف نجد لم واحدة عالقة يف نجمعه أن وحاولنا استقصيناه إذا إننا
ومعناها. بمبناها اللغة تحفظه ما وكل اللغة، وتراث اللغة عالقة

املهاجرين أكثر ألن الدينية؛ العقيدة جو الروحية بالده أجواء من يفارق لم فإنه
الجنوبية. القارة أبناء يتبعها التي الكنائس يتبعون املسيحي بالدين املؤمنني من
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اإلنسان ولع عن النظر أغضينا إذا فإننا ومناظرها، الطبيعة أجواء يفارق لم وإنه
لوحات من لوحة الجنوبية القارة أقاليم يف نفقد نكد لم كانت، كيفما بالده بمناظر
أو والينابيع، الجداول بني أو واآلجام، الهضاب بني وسورية، لبنان يف نتمالها الطبيعة

والصفاء. الصحو ومواسم الغيوث مواسم بني أو والسهول، الرباري بني
ينقطع الروحية بالده أجواء من واحًدا جوٍّا الجنوب إىل العربي املهاجر فارق إنما
الجامعات عن البحث عرص يف سيما وال الجديد، وطنه يف املقام به يتصل حني عنه

اتجاه. كل يف الروحية
بالحنني منها أحق وال منها أعز لديه وليس فارقها وإنما اللغة، فارق إنما

والتذكار.
ما كل ثناياها يف تطوي متوهجة «عصبية» عنده العالقة هذه تصبح جرم ال
وحدَّة الطبيعة وألفة الدين حماسة إليها تنقل أن ويوشك وعالقات، عصبيات من عداها
من الباقية البقية بهذه املساس يهون وال يشء، بكل املساس ويهون الوطنية، النخوة

واللسان. القلب أمانة
ال املهاجرين جميع بني مشرتًكا» «أسلوبًا تكون أن أوشكت قد «العصبية» هذه إن
تلك مظاهر من واحد «لغوي» مظهر فكلهم غريه، أسلوبًا اللغة أساليب من يعرفون
ذلك. بعد فالن» بن «فالن هو ثم يشء، كل قبل عربي «متكلم» وكلهم الشاملة، العصبية
ودراية؛ بحق األندلسية» «العصبة أنفسهم عىل الجنوبي املهجر أدباء أطلق ولقد
الجديدة األندلسية العصبة نسخة سبقت التي الوحيدة النسخة هي القديمة األندلس ألن

الطراز. هذا عىل العربية، اللغة تاريخ يف
هانئ كابن الشعراء كبار من األفذاذ عرفنا — اآلن قبل — وحدها األندلس ففي
الطبقة، هذه من عرشات غريهم عرفنا كما حمديس، وابن خفاجة وابن زيدون وابن
اللغة جرس يف وال التعبري أسلوب يف فارًقا — فحولتهم عىل — بينهم نعرف لم ولكننا
يف تلمحه الذي الفارق ذلك بينهم فليس األوىل، النظرة من يلمحه أن للقارئ يتيرس
وأبي بشار أساليب بني أو الرومي، وابن والبحرتي تمام أبي أساليب بني واحد عرص
العرص يف ومطران وحافظ وشوقي وصربي البارودي بني أو نواس، وأبي العتاهية

الحديث.
الواحدة القومية لسان غري هناك ليس بل يختلفون، أفراد ألسنة هناك ليس كال
من بسمة عليه تتغلب أن قوتها عىل «للشخصية» يسمح وال واحدة، ببديهة ينطق
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اللغة عدا فيما تشاء كما نفسها لتنصف الفذة» «الشخصية كانت وإن املستقلة، سماتها
والضمائر األخالق مزايا من القوية الشخصيات به تتميز فيما نفسها تنصف واألسلوب،

والعبقريات. البداءة وأرسار
خصائص من الكثري باليشء خفاجة وابن حمديس وابن زيدون ابن تميز ولقد

واإللهام. والذوق الفكر
والبصرية والذوق الفن مزايا من بجملة الجنوبيون املهجر شعراء يتميز وهكذا
أسالفهم فيها سبح التي اآلفاق تلك عن تقل ال األصيل، الجيد الشعر من بآفاق تحيط

األولون. األندلسيون
ولكنك الزمن، من واحدة فرتة يف واحد شاعر أسلوب يكون أن النظم أسلوب يكاد
بينهم تخطئ فال اللفظ، لسان دون املعنى بلسان تقرؤهم أو أخرى، لغة إىل ترتجمهم

والسليقة. الفكر بمالمح الشعراء من عرشات بني تفصل التي الفوارق تلك
البيت صور عىل تغلب الطبيعة صور من مالمح القروي الشاعر ديوان ففي
ون يُسمَّ األحياء من فصيلة تبدو كما إال املجتمع وال البيت فيها يبدو وال املجتمع، وصور
قانون أو املحبة عىل الفردوس قانون غري رشيعة وال قانونًا لهم تعرف ال ثم باآلدميني،

وحياة. وماء زرع قانون وكالهما والعدوان، البغضاء عىل الغاب
الذي آدم ولكنه الفردوس ذلك وراء من آدم يظهر فرحات إلياس دواوين ويف
من السخرية تلك جرد ثم الضاحكة، السخرية منه فتعلم لعبة، بعد لعبة إبليس عرف

والحرسة. الندم عواقب ومن والخبث، الكيد أشواك
ومن الجن، وادي إىل اإلنس عالم من الهجرة تمتد «عبقر» معلوف شفيق ويف
لينىس حتى املتباعدة البحور هذه بني العدوة وتقرتب الخيال، أطراف إىل الواقع جوف
أنه لحظة بعد لحظة يف إليه ويُخيَّل … والبحر الرب رحالت من هو أين «عبقر» نزيل
جميًعا يكونوا أن املعلوفون ويوشك … بالربازيل باولو سان أو بلبنان زحلة يربح لم
يف الجن يحبس هو سليمان يدي بني النسب، لحمة يف كأخوتهم األدب لحمة يف إخوة

الريح. بساط عىل ينطلق أن القماقم
دواوين يف تعهدها التي الطبيعة أشواق فيه تفوتك فال صيدح» «جورج وتقرأ
املدينة أبراج الصورة ظهارة يف رأيت إال الصور من صورة يف تتمثله ال ولكنك زمالئه،

األسوار. ومعالم املصانع ومداخن

77



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

إلياس — القنصلني تتمثل ال ولكنك وأزواج، آباء املهجريني من الشعراء ومعظم
بني أو يمينه يف طفل عىل يحنو ووالًدا زوجة، مع يميش زوًجا تمثلت إال — وزكي

ذراعيه.
نحصيهم ال األندلسية العصبة شعراء من كثري يف املالمح هذه من ألوان وترتاءى
واحد تمثال يف يتالقون جميًعا ولكنهم املقام، هذا يف مراجعتهم لنا تتيرس وال هنا،
تلخصت التي القومية أو اللغوية» «العصبية تمثال يه نسمِّ القدمني، مكني الهامة شامخ
تشبهها ال العربي األدب تاريخ يف برسالة ونهضت «العربية»، كلمة هي واحدة كلمة يف

التاريخ. هذا أدوار جميع يف أخرى رسالة
النقائض من تَُعدُّ التي الخاصة بهذه تنفرد األندلسية العصبة مدرسة أن ونحسب
القوة إىل رجعنا متى التناقض أوصاف من وصف كل عنها يزول ثم األوىل، للوهلة
القوة تصنعه ما فصنعت اللغة، إىل الجنوبيني املهجريني حنني يف اجتمعت التي الخارقة

املعجزات. من الخارقة
التجديد وفرط املحافظة فرط هي األندلسية العصبة بها انفردت التي الخاصة تلك

واحد. وقت يف
يف التجديد باسم الهدم دعوات من دعوة قط يقبلوا لم الجنوبيون فاملهجريون
عن أعرضوا وقد جملتها، يف السلفية اآلداب قواعد أو العروض قواعد أو اللغة قواعد
ضعيفة مبدئها من جاءت أنها عنها، اإلعراض عىل وساعدهم القبيل هذا من دعوة كل
قواعد أو العروض قواعد إهمال إىل الداعون فكان إليها، باإلصغاء أحًدا تقنع ال هزيلة
ال ومن والعاجز الجاهل عىل منه أسهل وال منه، أقدم ليس قديم مذهب أصحاب النحو
اللهجة أو الفصحى باللهجة التعبري وال املنثور الكالم أو املوزون بالكالم األداء يحسن
أو الركاكة، عىل والقدرة الفصاحة عن العجز هو العتيق القديم املذهب وذلك العامية،
برتك أو بالتجديد أحًدا يقنع مذهبًا هذا وليس الخطأ، عىل والقدرة الصواب عن العجز

األقدمني. أقدم من أقدم بذاته هو ألنه القديم؛
الجنوبيون املهجريون أثبت الهدم دعوات من دعوة كل وجه يف املحافظة هذه وعىل
الرباعية وأوزان املوشحة أوزان استخدام عىل املزعومني املجددين من أقدر أنهم
املوضوعات. اختالف عىل امللحمية النظم ورضوب الغنائي النظم رضوب يف واملقطوعة
فليس املزعومني، املجددين أشواط وراء أشواًطا املحافظون املهجريون ذهب وقد
السماحة أو اإللهية العقيدة يف مستقل مذهب له يكن لم من املحافظني هؤالء من
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عىل جموًدا االجتماعي العلم آراء من حديث رأي عن أحجم من منهم وليس الدينية،
اتباع يف تطرفوا أناس منهم كان بل الفكرية، الحرية تكاليف من وإشفاًقا القديم
بقيود متقيدين عنها يعدلوا ولم مداها، غاية إىل معها وذهبوا ظهورها، عند اآلراء هذه
الجامدين معرفة من خريًا وحققوها عرفوها ألنهم عنها عدلوا بل العمياء؛ املحافظة

واملحاكاة. التقليد سنن عىل جريًا لها، واملتعصبني عليها
املجددون يستطيع فلن والقدرة، بالحرية املناجزة موقف مًعا الفريقان وقف وإذا
الحرية ميدان يف بالتخلف عقيدته عىل حفاًظا املحافظني أشد يتهموا أن املزعومون
«املزعوم» املحافظ ولكن الحديث، وطنه أو األصيل وطنه يف مرهوبة سلطة عىل واإلقدام
عليه ينكر أن يستطيع كما الفكرية السماحة حرية عليه ينكر أن مشقة بغري يستطيع
قدرة كل من إليه يدعو الذي الجديد خلو عليه ويسجل األسلوب، تصحيح عىل قدرته

يريد. من يحاولها
يف املهجري األدب يتميز العربية اآلداب تاريخ يف «املنفردة» الخاصة وبهذه
فيها انطوت التي الشاملة «الشخصية» بهذه شعرائهم من املحافظون وينفرد الجنوب،
من ألوان ورائها من برزت والتي العربية، العبقرية أطواء بني «الشخصيات» جميع

العهود. من عهد كل يف األدبية الثروة طالب بها يعتز والسليقة الروح مالمح
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املفُقود َوديَوانه َهاوي الزَّ

لشاعر «ذكرياته عن زعيرت أكرم للسيد مقال عىل البغدادية «املكتبة» مجلة يف اطلعت
سفره قبل له لقاء آخر يف الشاعر وبني بينه جرى حديث من فيه قال الزهاوي» العراق

بغداد: من

وقد أظن كنت قد «األوشال»؟ عىل اطلعت هل — الزهاوي أي: — قال
األخرية قصائدي مجموعة فسميت كثريًا؛ بي يمتد لن زمني أن عظمي رقَّ
يف أنظم ما آخر أنها أعتقد أخرى قصائد ذلك بعد نظمت ثم (األوشال)،
«الثمالة» سميته ديوان يف جمعتها وقد قريبًا، مغادرها أراني التي حياتي

… يل يُطبَع ما آخر ليكون
ديوان إنه أجل، قال: «الثمالة»؟ غري يُطبَع لم شعر لألستاذ وهل قلت:

العرشين. القرن يف يُنَرش ال

سيويص وأنه ينرشه، ال كثريًا شعًرا له أن نفسه الزهاوي من علمت قد وكنت
يعتقد الذي املطوي الشعر عن حديثه يل يكرر وهو القاهرة وفارق وفاته، بعد بنرشه
الرشقية. البلدان بني القاهرة غري بلد لنرشه يتسع فلن األيام من يوم يف نُِرش إذا أنه

املفقود»، وديوانه «الزهاوي باسم القاهرة يف ظهر كتابًا أن أخريًا سمعت وقد
أكرم األستاذ إىل الزهاوي عنها تحدث التي الشعر مجموعة هو أنه وهلة ألول فاعتقدت
ناجي» «هالل ملؤلفه الكتاب عىل واطلعت القاهرة، يف إيلَّ بنبئها وأومأ ببغداد زعيرت
فيه فتناول أبوابه، يف توسع قد األديب املؤلف كان وإن موضوعه يف ظني فصدق
اسم وهو «النزغات»، ديوان غري عنه، ُكِتب وما كتبه وما الزهاوي عن شتى مباحث

املفقود. الديوان
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الشواهد فاستقىص الزهاوي إىل «النزغات» نسبة تحقيق عىل املؤلف وحرص
إثبات يف — قاطعة بل — مقنعة وكلها … النسبة هذه صحة عىل تدل التي والقرائن
تركه كما «النزغات»، ديوان احتواها التي واملقطوعات القصائد لجملة الشاعر نظم
أبو زكي الدكتور إىل منه انتقاله وعند موىس، سالمة األستاذ إىل تسليمه عند الزهاوي
املخطوط. باألصل مصحوب غري الكاتبة اآللة عىل مرقوم وهو فيه، زيادة بغري شادي
الدليل من الزهاوي إىل الديوان هذا يف النظم نسبة نصحح أن نستطيع أننا عىل
الدليل هذا يف ما وأظهر النقاد، يقول كما «النظمي» الشاعر أسلوب يف «الداخيل»
الذي والفتل الشد ذلك من كثري عىل تشتمل واملقطوعات القصائد أبيات أن «الداخيل»

العروض. ألوزان كلماته الشاعر به يطوع
يقول: الذي فالشاعر

س��ب��ي��ال ل��ل��رق��ي ي��ل��ق��ى أن ق��ب��ل ط��وي��ًال ده��ًرا ال��ق��رد ال��غ��اب ف��ي ع��اش

«النزغات»: ديوان يف يقول الذي الشاعر هو

ج��زاء ك��ل دار ال��دن��ي��ا ه��ذه

فيه: يقول الذي وهو

ج��دي��د ع��ال��م ي��ض��م��ه أن أرض��ه ع��اف ال��ذي ع��س��ى

الديوان. منظومات سائر يف النظمي» «األسلوب من كثري ذلك وغري
من نظم ما كل يف الزهاوي ألسلوب مطابق كذلك فهو «الفكري» األسلوب أما
ليست املفقود الديوان أفكار أن فيه شك ال ومما حياته، أوائل يف نظمه عالج منذ الشعر
أنه الزهاوي قول من القارئ يتوهم كما الزمن مع الشاعر آراء تكوين يف جديًدا طوًرا

حياته. يف ذلك قبل تُنَرش لم أفكاًرا يحتوي وأنه نظم ما آخر
الدالئل هذه أن واليقني اإليمان ودالئل والرتدد الشك دالئل معارضة من املحقق إذ
واحدة درجة عىل األخرية، مؤلفاته يف ُوِجدت كما الباكرة مؤلفاته يف ُوِجدت قد جميًعا

والوضوح. القوة من
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الحقيقة أصاب قد وجدي فريد محمد الكبري املفكر الديني العالم أن الظن وأغلب
من ٣٠٠ ال الصفحة يف ناجي هالل األديب نقله مما «األزهر» مجلة يف قال حني
كتابه يف فعل كما آخر بقول ينقضه ثم اليشء «يكتب الزهاوي: أن الحظ فإنه كتابه،
— عنوان تحت بكلمة ختمه ثم … املاديني أسلوب عىل فيه جرى فقد «الكائنات».
عىل فيها جرى إنما أنه وذكر الكتاب، يف قررها التي اآلراء كل فيها حقر — ابتهال
يقرأ من ويرجو آرائهم ومن منهم هللا إىل فيربأ هو أما … مذهبهم لبيان املاديني أسلوب

فيه.» قرره بما يعتد أال الكتاب
ما كل الكتابة يف أسلوب «إنه قائًال: األسلوب هذا عىل وجدي األستاذ عقب ثم

قرره.» مما هربًا إليه يلجأ أنه عنه يعتذر أن يمكن
إىل كتابه مفتتح يف يبادر قد الزهاوي أن وجدي األستاذ تعقيب عىل نزيده ما وكل
الباحثون يسميه وما الغيب، عالم كحقائق الكربى الحقائق عىل املتهجمني آراء تحقري
بني صباه مقتبل يف ألفه الذي «الكائنات» كتابه افتتح فإنه املادة، وراء ما بحقائق

البيتني:

ح��ج��َم��ا ص��غ��رْت ذرَّة إال ب��ع��ي��ن��ي��َك تَ��رى ال��ت��ي ال��ك��ائ��ن��اِت ب��ي��ن األرُض وم��ا
ا ع��دَّ ب��ه��ا تُ��ِح��ي��َط أن ج��ه��ًال ت��ح��اوُل ذرٌَّة ال��ح��ق��ي��رِة األرِض ع��ل��ى وأن��َت

الباحثني من الغالة لكبح الكون عظمة أمام املتواضع املفكر يقوله ما غاية وهذا
هذه إدراك عىل البرشي العقل بقدرة الكاذب والغرور األهوج الشطط عن حقائقه يف

الوجود. حقائق حول املطبقة األرسار
شكوكه سهولة واليقني الشك بني العقلية الزهاوي مواقف يف نالحظه والذي

واحد. وقت يف عليها ردوده وسهولة
األوىل؛ النظرة من واالستخفاف الرد يقبل مما استثناء بال الزهاوي شكوك فكل
وهو بالدين يلصقونها التي واألساطري للخرافات الجهالء العامة تصور عىل مبنية ألنها
كما الدين فهم عىل يقوم واحد شك الشكوك هذه من وليس عنها، بعيد منها بريء
حجة يتلقى أنه األكرب الزهاوي خطأ كان وقد صحته، عىل به املؤمنون يفهمه أن ينبغي
قضية تقوم وإنما املجتهدين، الثقات دون املقلدين بني الشائعة األوهام من العقائد
ولم العالم، يف تشيع دعوة كل بني التمييز به يُناط الذي اإلنساني الضمري عىل الدين
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األدعياء، من بهم املغرورون يفهمه أو املقلدون يفهمه ما عىل قط الدين حجة تقحم
األمني. والوحي الصادقة البصرية عىل حجته تقوم وإنما

والبحث الرتدد جهد عن غنيٍّا سهًال ذلك بعد اإليمان لقواعد تقريره كان جرم ال
يف األبيات بهذه عنه عرب الذي الزهاوي يقني إىل يقينه يثوب أن الشكوك تلك أمثال يف

الحساب: موقف

ك��ب��ي��ُر؟ ش��ي��ٌخ وأن��َت ع��ل��ي��ِه، ـ��يَ��ا ال��دُّن��ـ ف��ي ُك��نْ��َت الَّ��ذي دي��نُ��َك م��ا ق��اَل:
ج��دي��ُر ب��االح��ت��راِم دي��ٌن وه��و ف��ي��ه��ا دي��ن��َي اإلس��الُم ك��اَن ق��ل��ُت:
ال��ب��ص��ي��ُر ال��س��م��ي��ُع وه��و ربِّ��ي ال��ل��ُه ف��ق��ل��ُت: ع��ب��دَت؟ ال��ذي ذا م��ن ق��ال:

… منكًرا ارتكبت وال ا إدٍّ أمًرا حياتي يف آِت «لم منثورة: كلمة من يقول ذلك وقبل
يل يرتاءى عما منه أدافع منربًا وأجعله وتفكريي شعوري عصارة وأودعه الشعر أنظم
ويجعلهم عيلَّ يثريهم كان ما وهذا حسابًا، إياي الناس ملخالفة حاسب غري الحق أنه
مؤمن بالوحي معتقد أني مع يقتلوني، أن مرة وا همُّ حتى معاكستي عىل يعملون
وصليت، فصمت كلها؛ الدين بشعائر وقمت وكتبه، هللا ومالئكة وباملرسلني باألنبياء

الكريم.» رسوله قرب وزرت هللا، بيت إىل وحججت وجاهدت، وزكيت
املعنى هذا يف قال كما شعره من كثرية مواطن يف الشهادة هذه ردد الذي وهو

مرة: غري

ال��ُم��ن��َزِل ب��ال��ك��ت��اِب ـ��ري ع��م��ـ ك��لَّ ك��ف��رُت م��ا أن��ا
ال��ُم��رَس��ِل ل��ل��ن��ب��يِّ ـ��ٍت ب��ن��ْع��ـ أَش��ُدو أََزْل ل��م أن��ا

أوهام تثريها التي الشكوك هاتيك كل يكذب أن لخليق اليقني هذا بمثل وإنه
املقلدين. من الخرافات أصحاب وخرافات الجهالء

الفكر من واحد طور أنها املنشورة الدواوين ويف املفقود الديوان يف القول وجملة
الدواوين هذه من ديوان يف بيت كل ينقل أن ويوشك سنة، خمسني مدى يف يتغري لم
يف أو النسق يف أو املعنى يف اختالف بغري بعده، أو قبله صدر آخر ديوان إىل املتتابعة
تعرس بعد الشوط نهاية يف النظم تيسري من الطويلة املرانة تقتضيه ما إال األسلوب،

االبتداء. عند فيه
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آفة هما واحد وقت يف الفكرة عن العدول إىل الرسعة مع التفكري إىل والرسعة
فليس واألخالق، االجتماع مسائل أو واألدب العلم ملسائل الزهاوي مواجهة يف العجلة
الرجل بنية أن ونحسب عليه، الرد اختطاف أو الشائع الرأي اختطاف إىل منه أرسع
بالداء مصابه فإن االستقرار، من والقلق بالرسعة الولع هذا عن يقولون كما «مسئولة»
ويثقله أعصابه عىل يثقل أن قبل مقلًقا اضطرابًا معه بدأ قد الحركة عن أقعده الذي
ومن األول شعره من عليه العبور وصعوبة «الرصاط» يف نظم ما أكثر وما حركته، عن

األخري. شعره
ملكته يف وال الفكرية قدرته يف ونثًرا شعًرا الزهاوي قراء عند وال عندنا ريب وال
وثبة اآلراء إىل يثب أنه عليه فيبدو خواتيمه إىل بواكريه من تراجعه ولكنك الرياضية،
فهو مكان، إىل مكان من االنتقال فيه يتصل مديد أمد عىل معها يتطور وال وثبة بعد
ونازًال صاعًدا عليه ويثبت إليه، وينزل منه يصعد واحد، مكان عىل املتالحقة وثباته يف
أن بعده وللقارئ ديوان، أول يف كان كما ديوان آخر يف كان وهكذا ومستقرٍّا، ومرتدًدا

للبقاء. أهل هو بما شاء، حيث يبقيه
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ويحاولون باللغة، املشتغلون لها يتصدى قائمة مشكلة العربية للمعجمات تزال ال
تارة القديمة، العربية املعجمات يف للنقص مستدرًكا الحديث املعجم يكون أن جميًعا
والتكرار، اإلطالة من والتخلص االختصار ناحية من وتارة والتبويب، الرتتيب ناحية من
بإضافة االستيفاء ناحية وهي حينها، يف باالستدراك وأوىل أهم ناحية من أخرى وتارة
العلوم ومصطلحات الحضارة ألفاظ من األخرية العهود يف استُحِدثت التي املفردات
من أو التوليد طريق من أو التعريب طريق من لغتنا إىل ونُِقلت الصناعة، ومخرتعات

األحوال. حسب عىل ترصف بغري أو بترصف الرتجمة طريق
لويس األب تأليفه عىل توفر الذي «املنجد» معجم النمط هذا عىل املعجمات وأحدث
التوسع مع طبعاته توالت ثم ،١٨٠٠ سنة األوىل طبعته وظهرت اليسوعي، معلوف
نظام من مثال أحدث عىل وهي سنوات بضع منذ السادسة طبعته ظهرت أن إىل فيه
بطائفة ملمة والبيان، املادة وافية والرتتيب، الطبع جميلة الحضارة، لغات يف املعجمات
يف وانتظمت الفصيحة األقالم عىل جرت واملعربة والدخيلة املولدة األلفاظ من صالحة
الطبعة هذه تقل وال بغريها، عنها االستغناء لصعوبة املقبولة العربية املفردات جملة
املشهورة؛ «الروس» مؤسسة عمل من حجمه مثل يف الفرنيس املعجم طبعات أوىف عن
للرتاجم، آخر وبابًا الجغرافية، لألسماء بابًا — اللغوية املفردات غري — تحتوي ألنها

والرسوم. والخرائط بالصور التوضيح مع لألمثال، ثالثًا وبابًا
والصناعة، العلم ومصطلحات الحضارة ألفاظ جمع يف الطبعة هذه تتوسع ولم
الحجم بهذا العامة املعجمات يف استدراكه يتيرس نقص أنه أو يعيبها ذلك أن نرى وال
األوروبية باللغات الحديثة املعجمات واضعو عليه جرى الذي النظام ألن منه؛ أكرب أو
وألفاظها، مصطلحاتها لغري يتعرض ال مستقالٍّ معجًما صناعة أو علم لكل يخصص
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بكل خاص معجم لتأليف يكفي عدًدا واأللفاظ املصطلحات هذه بلغت أن بعد وذلك
اللغوية الكلمات عن البحث عند إليه الحاجة تمس وال املئات، عىل صفحاته تزيد منها
املستقلة املعجمات وضع عىل منا أناس توفر أن بعد وبخاصة العامة، معجماتها يف
املستقلة املعجمات هذه عىل يتواىل الوافر املدد يزال وال والصناعات، العلوم لبعض
مصادرها عن فشيئًا شيئًا واالستغناء العربية باللغة العلوم تدريس يف العمل الستمرار

األوروبية.
املاضية السنة يف ظهر ولكن األفراد، تأليف من معجم «املنجد» بعد يظهر ولم
صفحة وثمانني ألًفا صفحاته عدد يبلغ جزأين يف «الوسيط» اللغوي املجمع معجم
مدكور إبراهيم الدكتور ويبني صورة، وستمائة مادة ألف ثالثني نحو عىل يشتمالن
وأحكم وأضبط وأدق أوضح نزاع «دون إنه فيقول: العرشين القرن معجمات عىل مزيته
العرشين القرن ألفاظ يضع ومعارص، مجدد ذلك فوق وهو طريقة، وأحدث منهًجا
خطأ أُِقيمْت التي واملكانية الزمانية الحدود ويهدم واإلسالم، الجاهلية ألفاظ جانب إىل

املختلفة.» اللغة عصور حول
أية عىل — ولكنه «املنجد»، من الحضارة أللفاظ تناوًال أوسع الوسيط املعجم وهذا
أنفسهم مؤلفوه يأخذ ولم والصناعات، للعلوم املستقلة املعجمات عن يغني ال — حال
املعجمات من معجم يف هذا بمثل نفسه يأخذ أن مؤلف وسع يف وليس عنها، باالستغناء
املستقلة املراجع بعض تخصيص يف املجمع نظر وقد حجمه، كان ما كائنًا العامة
القرآنية األلفاظ عىل مقصور وهو الكريم، للقرآن مستقل بمعجم منها فابتدأ بأغراضها،
واالجتهاد الرأي قبيل من تُحَسب التي التفسريات يف توسع وبغري اللغوية بتفسرياتها

الفقهاء. مذاهب عىل
نقص كل يستدرك أن ينتظر الذي الكبري معجمه بتأليف االشتغال دائم واملجمع
املعرب استيفاء يف أو األصول، عن البحث يف أو والرشح، الرتتيب يف استدراكه يستطاع
العلوم ومصطلحات الحضارة ألفاظ من ميسور عدد بأكرب اإلحاطة مع والدخيل،

والصناعات.
األكاديمية معجم فإن األفراد، أعمال من أمًدا أطول أنها املجامع أعمال يف واملعهود
مواضع من هذا بعد يسلم ولم سنة، مائة من أكثر فيها العمل استغرق قد الفرنسية
ابتداء عند األكاديمية أعضاء اتبعه كما القديم النهج عىل املحافظة عىل إلفراطه النقد

وضعه.
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ألن عليها؛ لالعرتاض وجه وال فيها حيلة ال رضورة املجامع أعمال يف األمد وطول
تنفيذًا أصعب وحني حني بني متجددون أربعون أو ثالثون عليها يتفق التي الخطة
بمراجعتها أحد يطالبه وال نفسه، وبني بينه الواحد املؤلف لها يفرغ التي الخطة من
أنها الكبري املعجم من األوىل الصفحات تأليف خالل حدث فقد فيها، النظر وإعادة
األعضاء أو الجدد األعضاء مالحظات يف للنظر مرات أربع من أكثر املؤتمر إىل أُِعيدت

ابتدائه. عند اختاروه الذي غري رأي تأليفه يف الرشوع بعد لهم بدا الذين األوائل
الحروف بحسب املواد ترتيب يف النظر إعادة إىل يدعو كان ما املالحظات هذه ومن
عىل واألجنبية السامية املرادفات ذكر ويف عزلها، أو األعالم تضمني ويف األخرية، أو األوىل
الكلمات ملعاني التاريخي التسلسل التزام ويف منها، الرضوري عىل االقتصار أو العموم
عليه السري لصعوبة ذلك عن العدول أو والكتاب الشعراء أقوال من الشواهد إثبات مع

العربية. اللغة معجمات يف
الواحدة، املادة يف والرتتيب التقسيم مسألة فيها النظُر أُِعيَد التي املالحظات ومن
أبواب إىل املادة م تُقسَّ أو نهايتها، إىل بدايتها من متصًال واحًدا رشًحا الكلمة تَُرشح هل
غايته؟ إىل واستيفائه منه الفراغ بعد إال يليه ما إىل يُنتَقل وال حدة، عىل باب كل يَُرشح
تحتوي: فهي «قدم»، مادة أي: وامليم، والدال القاف مادة مثًال لذلك ونرضب
ومعنى النفاذ، ومعنى الطويل، الزمن ميض ومعنى القدوم، ومعنى السبق، معنى
اآللة ومعنى الريدة، من جزء هو الذي القياس معنى وفيها الشجاعة، ومعنى الرِّجل،
الفعل وباستعمال باالشتقاق تتولد شتى معاٍن ذلك وغري النجارون، يستخدمها التي

األوزان. جميع عىل املزيد
الحروف، ترتيب حسب عىل منه االنتقال بعد الباب إىل ويُعاد الرشح يتصل فهل
الكلمات؟ حروف تشابهت وإن غريه، مع فيه يشرتك ال بقسم معنى كل ينفصل أو

التأليف خطة يف النظر إعادة استوجبت التي الكثرية املالحظات أمثلة من مثل هذا
عليه. املتفق املنهج عىل فيه امليض قبل

بقراراتها ترتبط «الرسمية» األعمال أن منها بد ال التي املعوقات هذه إىل ويُضاف
تتطلب أخرى قرارات إىل الرجوع بغري استئنافها أو تعديلها يتأتى وال وتواريخها،
لإلنفاق تُرَصد التي «باالعتمادات» اإلذن وإصدار «إجراءاتها» التخاذ الطويل الوقت
معاودة قبل ذلك تيرس ملا التأليف لجنة إىل واحد خبري زيادة األمر اقتىض ولو عليها،
أخرى كرة اإلدارية السلسلة ومعاودة املرشوع»، «مرصوفات إىل اإلضافة بهذه اإلذن
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فيها يتبدل يشبهها وما الحرب كأحوال أحوال ذلك تعرتض وقد الياء، إىل األلف من
بني املعاملة ونظام محدودة، جهة يف الطبع ونظام معني، نوع من الورق توريد نظام

والطباعة. التحضري مهمة إليها تُعَهد التي األهلية والجهات الحكومية الجهات
— األوىل الخطوة من — ارتبط أنه العوارض هذه من الكبري املعجم صادف وبما
املعجم ذلك لتأليف املقرر املنهج عىل تأليفه اعتزم قد كان الذي فيرش الدكتور بمعجم
املسترشقني بمؤتمر مرة ألول تأليفه عىل عزمه أعلن قد فيرش الدكتور وكان الكبري،
أن أبان «قد الدكتور أن السنة لتلك املؤتمر محرض يف وجاء ،(١٩٠٧ (سنة باسل يف
الفصحى عالجت التي تلك وبخاصة الغربيون، ألفها التي املوجودة العربية القواميس
تعتمد لم أنها أهمها ألسباب العلمية؛ باملطالب األحوال من بحال تفي ال القديم، لعهدها
هذه كانت وإن العرب، ألفها التي القواميس من نشأت بل املوجودة، األدب كتب عىل

ا». جدٍّ قيمة
اشرتاك يجب بل بالعمل ينفرد أن يرى «ال فيرش الدكتور أن املحرض يف جاء ثم

معه.» العلماء من غريه
بمدينة االسترشاق ملعهد اإلسالمي العربي القسم إلدارة فيرش الدكتور نُِدب ثم
مرشوعه، بتنفيذ للبدء الالزمة البحوث إلعداد معه تعمل نخبة تالميذه من فاختار ليبزج،
األملان النارشين أحد اطلع إذا ١٩٢٤ سنة إىل التمهيد مرحلة يف املرشوع هذا يزل ولم
يكن ولم نفقاته، وتدبري طبعه عىل للقيام استعداده الدكتور فأبلغ منه، نموذج عىل
من عرف فلما وطبعه، املعجم تأليف تمام إىل التنفيذ مصاعب املرحلة تلك يف يقدِّر
بعدوله، وتالميذه املؤلف وأبلغ عزمه عن عدل ونفقة، جهًدا إليه يحتاج ما كل تفصيالته
األوروبيني املسترشقني من ممتازة فئة إليه وضم تألف قد العربية اللغة مجمع وكان
علم كما فيرش بمرشوع األعضاء وعلم األملانيان، ليتمان والدكتور فيرش الدكتور منهم
التاريخي املعجم تأليف مقدمتها ويف اللغوي املجمع ألعمال املقرر بالربنامج فيرش
وأعان املقرر، لربنامجه تنفيذًا باعتباره العمل لهذا املجمع والية عىل االتفاق فتم الكبري،
ويرس والتحضري، املراجعة وأماكن واملخطوطة املطبوعة املراجع من عنده بما الدكتور
سنتان تمِض ولم فيه، للمشاركة املتطوعني وأعضائه الخرباء موظفيه بمعونة العمل له
عىل مادة لكل الجزازات وكتابة املتفرقة املواد وجمع التأليف خطة يف البحث ابتداء عىل
جلسات حضور عن فيرش الدكتور وانقطع الكربى، العاملية الحرب نشبت حتى حدة
التي أوراقه أن وفاته بخرب العلم بعد وتبني أخباره انقطعت ثم سنوات، بضع املجمع
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فلم عليه، الحصول يف أمل بغري الكثري منها وضاع تبددت قد بلده إىل معه حملها
ووزارة املؤلف بني مربمة كانت التي العقود تعديل من ا بدٍّ الحالة هذه يف املجمع يَر
عليه، املتفق املعجم جانب إىل آخر معجًما ذلك قبل ينشئ أن وسعه يف يكن ولم الرتبية،

تعديلها. أو إلغائها مسوغات من التحقق قبل العقود تلك يلغي أن وال
التبسط يف كبري جهد عىل فيرش، معجم من فيها العمل انتهى التي النماذج وتدل
قبيل من ليست للكلمات بمعاٍن ويحيط اللغة معجمات يف الحاجة عىل يزيد واالستطراد،
للنداء، الهمزة استخدام عىل الكالم بعد الهمزة، حرف يف كاستطراده اللغوية، اإلحاطة
تعاىل: لقوله «أخذ» كلمة يف «النوم» بمادة وإتيانه النداء، أحرف جميع عىل الكالم إىل
فيها االسرتسال يصعب التي التوسع رضوب من ذلك وأمثال نَْوٌم﴾ َوَال ِسنٌَة تَأُْخذُُه ﴿َال
ليثبت املواد جزازات يف النظر يعيد أن للجميع فبدا الحروف، سائر يف النحو هذا عىل
االنتفاع مواضع إىل البقية ويحيل اللغوية، املعجمات نطاق يف يدخل أن يصح ما منها

تأليفها. يف التفكري عند املعجمات هذه غري يف بها
— الرب عىل — بعيًدا يقفون الذين عنها يسهو التي العوارض بعض هذه
يف معهودة عوارض — نرى كما — وهي الكبري، معجمه يف املجمع عمل ليستبطئوا
الجري من له مناص وال الرسمية»، «السنن عىل يجري الجماعات أعمال من عمل كل
هذه صادفته سواء فيه العمل يطول مرشوع الكبري املعجم أن الواقع ولكن عليها،
توفيق فذلك سنة ثالثني خالل تأليفه تم فإذا منها، عارض يصادفه لم أو العوارض
ما الزمن طول عىل املعدات من لها توافر التي املجامع أعمال إىل بالقياس عليه، يُغبَط

العربية. للمجامع باملتوافر ليس
بعناية معجمان أو معجم األثناء هذه يف الكبرية املعجمات من يظهر أن يبعد وال
يظل الجماعة تتواله الذي املعجم ولكن الجماعية، األعمال ضوابط من املنطلقني األفراد
واالجتهاد. املعرفة من مبلغه يكن مهما الواحد، للفرد تتيرس ال فيه ملزايا مطلوبًا هذا مع
املستقلة والصناعية العلمية املعجمات عرشات لظهور ريب وال الوقت ويتسع
الفاضل املحرر أن لنا يلوح التي املعجمات هي وتلك األثناء، هذه يف بأغراضها
واضعي عند حل لها وليس العربية، املعجمات بمشكلة مشكلتها ويسمي عنها، يسأل
وجه أحسن عىل تحل ولكنها واالستقصاء، االتساع بها بلغ ما بالًغا الكربى املعجمات
عىل الحضارة وألفاظ والصناعات العلوم موضوعات من موضوع لكل املستقل باملعجم

اإلجمال.
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تتوسع ال العامة املعجمات أن الحديثة العربية املعجمات مشكلة عىل الكالم يف تقدم
أنه أو يعيبها ذلك أن نرى وال والصناعة، العلم ومصطلحات الحضارة ألفاظ جمع يف
باللغات الحديثة املعجمات واضعو عليه جرى الذي النظام «ألن استدراكه: يتيرس نقص
مصطلحاتها لغري يتعرض ال مستقالٍّ معجًما صناعة أو علم لكل يخصص األوروبية
معجم لتأليف يكفي عدًدا واأللفاظ املصطلحات هذه بلغت أن بعد وذلك وألفاظها،
الكلمات عن البحث عند إليه الحاجة تمس وال املئات عىل صفحاته تزيد منها بكل خاص
املعجمات وضع عىل منا أناس توفر بعدما وبخاصة العامة، معجماتها يف اللغوية
املعجمات هذه عىل يتواىل الوافر املدد يزال وال والصناعات، العلوم لبعض املستقلة
عن فشيئًا شيئًا واالستغناء العربية باللغة العلوم تدريس يف العمل الستمرار املستقلة

األوروبية.» مصادرها
«قافلة يف السابق املقال ظهور بعد إلينا وصل الذي املبارك العدد هذا ومن
املصطلحات «معجم أسماه الذي الشهابي مصطفى األمري املجتهد العالم معجم الزيت»

والعربية. والفرنسية باإلنكليزية املصطلحات هذه فيه وأورد الحراجية»،
مؤلفه الباحث، العالم إىل بالنسبة بالجديد — الواقع يف — املعجم هذا وليس
نقل عند يتوخاها التي العلمية الطريقة يف أو مفرداته من الكثري يف سواء القدير،
وفرط بعلمه، املعرفة سعة من عنه معروف هو بما وضعها، أو تعريبها أو املصطلحات
يف الطريقة هذه عىل اطلعنا وقد لعباراته، أدائه يف الترصف وحسن لغته، عىل الغرية
تفصيالتها من يشء عىل ووقفنا والعربية، بالفرنسية الزراعية لأللفاظ السابق معجمه
الذين النابهني أعالمه من علم وهو اللغوي، املجمع جلسات يف للمناقشة يعرضها التي

اإلجمال. عىل العلوم من غريه ويف خاصة، النبات علم يف العون أكرب له يمحضون
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يتداولها التي املعجمات قالب يف إعدادها النفيسة املجموعة هذه يف الجديد ولكن
سماه وقد العربية، البالد أبناء بني قليلني غري الزمن هذا يف وهم العلميون، القراء
تعني التي Vocabulary اإلنجليزية للكلمة ترجمة أفضل ألنه للمصطلحات؛ معجًما
من لكاتب الخاص اللغوي االستعمال أو املوضوعات من ملوضوع الخاص االصطالح
للشاعر املصطلحات معجم — مثًال — يُقال كما العامة، املوضوعات يف ولو الكتاب،
إال بالكلمة فيه يُعنَى وال براوننج، الشاعر دواوين يف املصطلحات معجم أو شكسبري
ذلك بغري العام معناها تخالف قد ألنها مؤلفاته؛ يف ورد الذي معناها حسب عىل

االصطالح.
معنى رشح بني الفرق إلظهار بها التمثيل نقصد عربية بكلمة املثل ونرضب
عداد يف تدخل قد خاص معجم كل يف بعينها معناها ورشح العام، املعجم يف الكلمة

مصطلحاته.
بني تُذَكر ولكنها املشهور، بمعناها العام املعجم يف تُذَكر مثًال «الرفع» فكلمة
مصطلحات بني وتُذَكر الكلمات، بإعراب يتعلق الذي بمعناها النحو علم مصطلحات
درجة عىل للداللة املراسم باب يف وتُذَكر الرافعة، اآلالت عىل الكالم صدد يف اآلالت علم
علم يف وتُذَكر الرفيع، املقام وصاحب الرفعة كصاحب والتحية، الترشيف درجات من
وال املنقطعة، أو املرسلة األحاديث من وغريها املرفوعة األحاديث بني للتفرقة الحديث
منهج عىل التوسع يف أفرط إذا إال املصطلحات هذه جميع العام املعجم يحتوي أن يلزم

عسري. جد وهو الكلمة، هذه أمثال يف واحد
للمصطلحات هذا معجمه يف الخاصة املعجمات منهج عىل الفاضل املؤلف حافظ وقد
لأللفاظ السابق معجمه يف املصطلحات هذه من جاء ما عىل كثريًا فيه وزاد الحراجية،
ألنها والعلمية؛ الفنية بحوثه جميع يف اعتمدها التي طريقته يخالف لم وإن الزراعية،

وموضوع. موضوع بني مخالفتها تحسن ال والتحري للتحقيق طريقة
األلفاظ بمعجم السابق معجمه سمى أنه املؤلف عن املأثورة الفنية الدقة ومن
عىل الغالب ألن الحراجية؛ املصطلحات بمعجم األخري املعجم هذا وسمى الزراعية،
عليها مصطلًحا وتعريفات فنية حدوًدا تكون أن الحراج علم تستخدم التي الكلمات

أهلها. بني
العلماء بني متداولة ألفاظ جملتها يف ألنها الزراعة؛ كلمات عىل هذا مثل يغلب وال
مواضع بني التفرقة يف الدقة هذه ومثل الزراعيني، وغري الزراعيني من العلماء وغري

عليها. املصطلح التعريفات أو املرتجمة الكلمات جميع يف ظاهر الكلمة
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باللغة املصطلحات هذه تليها اإلنجليزية، باللغة املصطلحات يعتمد واملؤلف
يرتبط فيما األخرى املصطلحات إىل محيًال العربية، بالرتجمة يقابلها ثم الفرنسية،
العربية، أو األجنبية بالحروف الرتتيب اختالف عند واحد مصطلح من بأكثر معناها
يرتجمها ألنه األجنبية؛ الحروف حسب عىل املصطلحات ترتيب املؤلف اعتمد وإنما
ذلك كتب يف يقرءون ملن أو املشهورة األوروبية باللغات الحديث العلم يدرسون ملن
العربية باللغة األوروبية للكلمة مقابًال يعرفوا أن ويحبون االستفادة أو لالطالع العلم

الفصيح. اللفظ يُوَجد لم إن والدخيل املولد باللفظ أو الفصحى،
العربي القارئ عىل األمر ييرس أن يفته لم املراجعة بمناهج الخبري املؤلف أن عىل
املعجم بدأ فإنه العربية، الكلمة إىل بالرجوع البحث يبدأ أن أردت إذا التيسري كل
األبجدية، الحروف حسب عىل مرتبة فيه وردت التي العربية املصطلحات بإحصاء
فأصبح األجنبي، الرتتيب يف ورد كما املصطلح رقم منها مصطلح كل بإزاء ووضع

يشاء. حيث عنها للباحث ميًرسا الرتجمة أو األصل يف الكلمة عن الكشف
الحراج اسم مفضًال الحراجية املصطلحات باسم املعجم يسمي أن املؤلف واختار
املعنى بني الفارق دقة ذلك يف الحظ ألنه الجملة؛ يف له املرادف الغاب اسم عىل
مراجع يف العلمي اللغوي بالرتاث العناية الحظ كما العام، اللغوي واملعنى االصطالحي
أمام غابة ال حرجة كلمة استعملت …» املقدمة: يف وقال العربية، اللغة من العلم هذا
للمفرد تأتي واألخرية وحرج، وحرجات وأحراج حراج وجمعها «الفرنسية» Foret كلمة
فمنذ القديمة، كتبنا يف تُستعَمل كانت التي هي واألحراج والحراج والحرجة … والجمع
كتابه يف يقول مماتي ابن الكبري القبطي األديب كان مثًال مرص يف األيوبيني زمن
وظل السلطانية، الغابات ال السلطانية» «الحراج الدواوين: بقوانني املوسوم النفيس
األقطار قوانني يف ثم العثمانية، الدولة قوانني ويف املماليك زمن يف يُستعَمل الحراج لفظ
لفظ لرتجيح إذن مجال فال األوىل، العاملية الحرب عقب عنها انفصلت التي العربية
Foresth الفرنسية Futoie أمام تخصيًصا الغابة كلمة استُعِملْت وقد عليه، الغابات
األقطار من كثري يف شائعتني لبثتا ما العاميتني وأحراش حرش كلمتي إن ثم اإلنجليزية،

العربية.»
العلمية املصطلحات بني الفوارق تمصيص يف االعتبارات هذه مالحظة وليست
بمراجع معرفة بها اإلحاطة عىل تسعده لم ما الزراعية بالعلوم مشتغل لكل ميًرسا عمًال
املؤلف وعى وقد مصطلح، كل يف والتعميم التخصيص مواضع له تحدد واللغة التاريخ
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الحاجة مواضع يف بالوضع أو والتعريب بالرتجمة لالستقالل يكفيه ما املراجع هذه من
تطرق كلما الباب هذا يف جهوده بغري يستعني أن له شاءت العلمية أمانته ولكن إليه،
األخص عىل هي املعجم هذا مراجع «إن فقال: الكلمات، إحدى عن البحوث من بحث إىل
العربية اللغة مجمع أقرها التي واملصطلحات الزراعية األلفاظ معجم من الثانية الطبعة
يمكن عديدة مراجع فيها راجعت وألفاظ وضعتها جديدة ألفاظ وهناك القاهرة، يف

نظري.» يف األلفاظ تلك أصلح فأثبت كثريًا، أو قليًال بها الوثوق
املصطلحات أمام املراجع أو املصادر إثبات يف الشهابي األستاذ يتوسع ولم
أصول ذكر الصغري املعجم هذا مثل «يف — قال كما — يمكن ال إذ الحراجية؛
ترجيح إىل دعت التي األسباب وذكر واملولدة، منها الصحيحة العربية املصطلحات

الزراعية.» األلفاظ معجم يف كله ذلك ذكرت فقد بعض، عىل بعضها
الكبري معجمها يف الزراعية األلفاظ أمام املراجع أو املصادر إثبات يف منهجه أما
مبلغ عىل بها ونستدل مناسبتها نعرف ألننا بها؛ نكتفي واحدة كلمة منها فحسبنا

مناسبة. أليرس املرجع إثبات عىل الحرص
اإلنجليزية، أو الفرنسية Steppe كلمة تقابل بالعربية «سهب» كلمة هي الكلمة تلك
من الفرنسية … سهوب «الجمع الزراعية: األلفاظ معجم من ترجمتها يف جاء فقد
من املستوى عىل تدل والعربية املعشبة، الواسعة روسية سهول عىل تُطَلق الروسية،
مرص مجمع يف زميلنا العقاد محمود عباس املشهور األديب يل وذكر سهولة، يف األرض
االستعمال هذا اليوم شاع وقد سنة، عرشين منذ األعجمية مقابل العربية استعمل أنه

خاصة.» الجغرافية الكتب يف
ولم املجمع، جلسات إحدى يف عارًضا اقرتاًحا الكلمة هذه برتجمة ألقيت وقد
ممن أحد قبله يذكرها ولم املراجع، مع يذكرها أنه أو األمري بذهن علقت أنها يل يخطر

املعنى. هذا يف مرة ألول استعمالها حني الجغرافية، كتب يف نقلوها
ملعانيها وضعها يختار التي األلفاظ عىل التعقيب يف املنهج كهذا منهج وللمؤلف
بكلمة كذلك منها نكتفي العلمية، أو اللغوية ألسبابه الوضع هذا تسويغ ويتحرى
وقال املفرسة، أو الحراسة من بالحريسة ترجمتها اختار التي Haras كلمة هي واحدة
مفعلة، وزن عىل فرس من واملفرسة الخيل، كرائم فيها تُربَّى مؤسسة «إنها أمامها:
من لها إن أي: مفعولة بمعنى فعيلة اللسان يف ولكنها املعنى بهذا ترد لم والحريسة
اصطالًحا، الحريسة إلقرار وجًها هناك أن فرتى الحرائس، وهي ويحفظها يحرسها
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الفرنسية املعاجم بعض يف وجاء املكان، أريد إذا الراء» «بكرس محِرس يُقال أن ويمكن
يف يشكون الفرنسيني العلماء من الثقات ولكن العربية، فرس من الفرنسية الكلمة أن

العربية.» حرس مادة إىل نسبتها يف يشكون كما ذلك
وأعطى «لرتة»، معجم ولحق بلوخ» «إسكار معجم إىل القارئ املؤلف أحال ثم
أن نستبعد ال ولكننا املعنى، بهذا العربية اللغة إىل الكلمة نسبة من حقه كل التحرج
تربية يف معروفة مرانة وهو «التهريش»، أصل هو آخر أصل من عربية الكلمة تكون
وبالفرنسية Harras كلمة باإلنجليزية وتقابلها الخيل، بحرائس تتصل الصيد كالب
إنها الفرنسية: إىل ردها عند الكبرية اإلنجليزية املعجمات يف ويقولون Harrases كلمة

للمهارشة. الكالب إثارة بمعنى Harer كلمة من تكون أن يغلب
إىل واملوازنة، املراجعة بحوث أو والوضع، الرتجمة بحوث يف الجهود هذه وتنتقل
منتصف يف األوىل طبعته صدرت الذي الحراجية للمصطلحات الجديد املعجم صفحات
الزراعية، األلفاظ ملعجم األوىل الطبعة ظهور من سنة عرشين بعد املاضية، السنة
يف العلمية التجارب ومزاولة اللغة ومادة العلم خربة من االستزادة يف كلها تقضت
يصلح الذي الحديث املعجم هذا صفحات يف ظاهرة كله ذلك وثمرة الدراسية، الحياة
— نعلم ما عىل — له وليس بابه، يف األوروبية املعجمات أحسن وبني بينه للمقارنة

العربية. باللغة الباب هذا يف نظري
رجاحة نعرف كنا وإن النباتية، العلمية ناحيته من املعجم عىل نحكم أن لنا وليس
النبات علماء فطاحل وبني بينه تجري التي املناقشات متابعة من علمه يف الكبري املؤلف
— ولكننا العامة، مؤتمراته جلسات يف أو املجمع مجلس لجان يف العلم هذا خرباء
املعجمات، هذه أمثال تأليف يتطلبها التي الكفاية دالئل نلمس — اللغوية الناحية من
تمت كفاية وهي … عام بعد عاًما املقال هذا مستهل يف ذكرنا كما إليها الحاجة وتزداد
جميًعا تتصل ال الثقافة من أبواب يف املراجعة عىل واملثابرة باالطالع الكبري للمؤلف
تلك والدراية، الفهم جانب إىل والرغبة الحب يسعده اطالع أنه شك وال فنه، بثقافة
قال الذي العربية القضية شهيد الشهابي» «عارف أخيه قدوة من استمدها التي الرغبة
جهدي أبذل وأن الضادية لغتنا أحب أن «علمني إنه الزراعية األلفاظ معجم إهدائه يف

خدمتها.» يف
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والرواية الجمع كتب من يُعتَرب الكبري، القطع من صفحة وسبعني مائة نحو يف كتاب
والتأليف. النقد كتب من يُعتَرب كما

من صالحة طائفة فيه وجمع صربي، محمد الدكتور الناقد املؤرخ الباحث وضعه
والنبذ املقاالت استقصاء إىل فيه عنايته ورصف مطران، خليل الكاتب الشعر منثور
جانب هو وهذا واحدة، مجموعة يف اآلن قبل تظهر ولم واملجالت الصحف نرشتها التي

والرواية. الجمع
محمد الدكتور كتبها التي الوافية للمقدمة شامل فهو والتأليف النقد جانب أما
مطران مقاالت بها يتخلل التعليقات من نخبة ومعها الكتاب، بها وصدر صربي
يف كعادته ويجيد أخرى، تارة واملناقشة تارة الرشح من املقام يقتضيه بما وشذراته

ويفيد. واملناقشات، الرشوح هذه
بفضل التعريف عىل تعني ألنها موعدها؛ ويف مكانها يف الكتاب مقدمة جاءت وقد
تلك تغرهم الذين الناشئني األدباء بني الفاشية الدعاوى وتصحح الناثر، مطران
صحف يف زمنًا راجت كما الفنية واملدارس األدبية املذاهب بأسماء الجوفاء الطنطنة
الناقد تضلل ولكنها املطبوع األصيل الناقد تفيد وقد الغربيني، بني الرخيص األدب
اللباب، عن وبالقشور املسميات عن باألسماء تشغله ألنها املقصودة؛ الحقيقة عن املقلد

املوضوعات. عىل تطبيقها ويف املذاهب أسماء وضع يف أنفسهم أصحابها يصل وقد
الخطأ ذلك منه نلمس والتطبيقات التقسيمات لهذه واحًدا مثًال نختار أن ويكفي
املثل وهذا بها، يحلقونه التي العناوين مع ذهابًا الكالم حقيقة إىل النظر يف البعيد
استقرار وشعر «ديناميكي» وحركة انبعاث شعر إىل الشعر تقسيمهم هو الواحد
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عرص منذ العربي األدب عىل غالب يقولون كما وهو «ستاتيكي»، سكون أو ووقوف
الحديثة. العصور إىل الجاهلية

األستاذ بكالم مستشهًدا مقدمته يف التفرقة هذه إىل صربي الدكتور أشار وقد
استشهد أدهم إسماعيل األستاذ إن فقال: جرمانوس، الدكتور عن نقًال أدهم إسماعيل
إذ للجمل؛ طرفة وصف يف واضح ذلك ومثال … جرمانوس يوليوس الدكتور برأي
طالعت لو وأنت الذاتية، من التجرد عىل الطاقة تعوزه ولكن ترشيحية بدقة يصفه
وتنحت وتطرق الدروع تصهر حيث أخيلوس درع هومريوس يصور كيف اإللياذة يف
الشعر طبيعة بني الكبري الفارق تعرف أن ألمكنك الذهني السامعني برص أمام وتصقل
ومن الدرامي، ونشوئها قوتها يف زحمة األخرية فإن الغربي، الشعر وطبيعة العربي
التصوير ألن التصوير؛ عن العربي بالشعر قعد الذي السبب عىل نقف أن أمكننا هذا
وال املوضوعية، طبيعتها يف الطبيعية للظواهر والعرض الذاتية عن التجرد يستلزم
الذاتية ناحية — أخرى ناحية من العربي الشعر استكمال النقص هذا ينسينا أن ينبغي

… كاملتنبي العربية الروح قوي شاعر عند يظهر ما وهذا —
بني املفرقني آراء مناقشة إىل منها واستطرد اآلراء هذه صربي الدكتور ناقش وقد
والذاتية «املوضوعية أسماء تحمل التي املقاييس بهذه الغربي واألدب العربي األدب
مقاييس من هي وحبذا واألسماء، العناوين من شابهها وما واالستاتيكية» والدينامية
كان حيث بالوصف كلها املقصود حقيقة وتنسيها تقيسه عما األذهان تضلل أنها لوال
عن الحي التعبري هو الصحيح الوصف أن الناقد ذكر فلو … أمة كل ويف لغة كل يف
يف الدينامي التمثيل بنقص فحكم األمر عليه انقلب ملا يدركه بما الشاعر إحساس
إىل أقرب لكان القول عكس أنه ولو عليه، االستاتيكي التمثيل وغلبة العربي الشعر

الصواب.
النابهني شعرائنا أكرب فإنه العبارة، تلك يف ذكره جاء الذي باملتنبي هنا ولنقنع
يصف — هذا عىل — ولكنه بالحكمة، اشتهروا ألنهم بالوصف؛ يشتهروا لم الذين
الصور أرشطة من رشيًطا أمامنا يعرض أنه إلينا فيخيل واالنبعاث الحركة مناظر
لفرط باألذن نسمعها وال بالعني نراها أن ونوشك الصور، فيها تتواىل التي املتحركة

واألسماع. األبصار يف منها يقع بما الحي الشعور تمثيل يف الصدق
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يقول: حيث للبحرية وصفه مثًال إليك

ش��ب��م وم��اؤه��ا دف��يء ـ��غ��ور وال��ـ ال��ب��ح��ي��رة أت��رك ل��م ل��والك
ق��ط��م ب��ه��ا وم��ا ف��ي��ه��ا ت��ه��در م��زي��دة ال��ف��ح��ول م��ث��ل وال��م��وج
ال��ل��ج��م ت��خ��ون��ه��ا ب��ل��ق ف��رس��ان ت��ح��س��ب��ه��ا ال��ح��ب��اب ف��وق وال��ط��ي��ر
وم��ن��ه��زم ه��ازم وغ��ى: ح��ي��ًش��ا ت��ض��رب��ه��ا وال��ري��اح ك��أن��ه��ا،
ظ��ل��م ج��ن��ان��ه��ا م��ن ب��ه خ��ف ق��م��ر ن��ه��اره��ا ف��ي ك��أن��ه��ا
ال��دي��م ح��ول��ه��ا األرض وج��ادت ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ر ت��غ��ن��ت
األوم غ��ش��اؤه��ا ع��ن��ه��ا ج��رد م��ط��وق��ة ك��م��اوي��ة ف��ه��ي

وقع ويف وسكونه، حركته يف الحي الوصف هذا تعوز التي هذه «دينامية» فأي
الخيال؟! من ووقعها والسمع النظر من املتعاقبة الصور

يقول: حيث لألسد وصفه وإليك

غ��ي��ال ل��ب��دت��ي��ه م��ن غ��ي��ل��ه ف��ي الب��س ال��ف��وارس ب��دم م��ت��خ��ض��ب
ح��ل��وال ال��ف��ري��ق ن��ار ال��دج��ى ت��ح��ت ظ��ن��ت��ا إال ع��ي��ن��اه ق��وب��ل��ت م��ا
وال��ت��ح��ل��ي��ال ال��ت��ح��ري��م ي��ع��رف ال أن��ه إال ال��ره��ب��ان وح��دة ف��ي
ع��ل��ي��ال ي��ج��س آس ف��ك��أن��ه ت��ي��ه��ه م��ن م��ت��رف��ًق��ا ال��ث��رى ي��ط��أ
إك��ل��ي��ال ل��رأس��ه ت��ص��ي��ر ح��ت��ى ي��اف��وخ��ه إل��ى ع��ف��رت��ه وي��رد
ال��ط��وال م��ن��ه ال��ع��رض ح��س��ب��ت ح��ت��ى زوره ف��ي ن��ف��س��ه ي��ج��م��ع زال م��ا
م��ي��ال ل��ج��ازك ت��ص��ادم��ه ل��م ل��و ه��اج��م ب��وث��ب��ة ال��ت��ق��اءك��ه س��ب��ق

بالحركة القرطاس تهز تكاد التي الصفة هذه عىل كلها األرض دينامية تزيد فماذا
عليه؟ تجري وهي

بالحكمة اشتهر ألنه أيًضا؛ بالوصف يشتهر لم آخر شاعر باملتنبي وشبيه
البحرتي. والشاعر حكيمان تمام وأبا الطيب أبا إن العالء: أبو عنهما فقال كصاحبه،
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الربيع: وصف يف — الحكيم — تمام أبو يقول

ي��ق��ط��ر ال��غ��ض��ارة م��ن ي��ك��اد ص��ح��و وب��ع��ده م��ن��ه ال��ص��ح��و ي��ذوب م��ط��ر
ت��ص��ور ك��ي��ف األرض وج��وه ت��ري��ا ن��ظ��ري��ك��م��ا ت��ق��ص��ي��ا ص��اح��ب��يَّ ي��ا
م��ق��م��ر ه��و ف��ك��أن��م��ا ال��رب��ى زه��ر ش��اب��ه ق��د م��ش��م��ًس��ا ن��ه��اًرا ت��ري��ا
م��ن��ظ��ر ه��ي ف��إن��م��ا ال��رب��ي��ع ه��لَّ إذا ح��ت��ى ل��ل��ورى م��ع��اش دن��ي��ا

كل من واحدة صورة فإن بالوصف، املشهورين أو الوصافني، الشعراء نذكر وال
من وسعت بما اإللياذة فتغرق الخضم، البحر تدفق جملتها يف تتدفق منهم شاعر

وسيوف! دروع
مطران، وصف من ملختاراته تمهيًدا اآلراء لهذه نقده يف صربي الدكتور أحسن
أصحابنا قول عىل «الدينامية» البالغة مثل — الشاعر كمطران — الناثر مطران فإن
هذه من املزيد عن فيغنينا املجموعة يف له وصف أول لننقل وإننا العناوين، عشاق
العني تراها التي املناظر وال الحركة تعوزها ال أوصاف كلها ألنها الحسان؛ األوصاف

الخيال. يتمثلها أو
األحداث: سجن مقال يف قال

طوال وصغار، كبار صبية، من جمهور وإذا ناٍد، رشفة عىل جلوس يوًما نحن
بها يعزف موسيقى نغم عىل أقدامهم وينقلون الطريق يف يمرون وقصار،
قبضته يف يقلبه ثخينًا طويًال صولجان يحمل غالم املوسيقى ويتقدم أمامهم،
موقف منا وقفوا جانبًا السبيل اخلوا أن املارة إىل به يشري كأنه ويمينًا، شماًال
الغلمة الصولجان صاحب وتتلو … محاربًا والجيش جارًفا السيل اتقاء
وراءها نميش األحداث من املائة نحن ثم الالعبة، الجادة الضاربة العازفة
أبيض كاسون السواد هذا وكل صنوًفا، الوجوه مختلفة امللبس متحدة صفوًفا
من بادية أبدانهم، غضة هاماتهم، مرفوعة قاماتهم، قويمة بسواد، مسطًرا
مدرسة يف املساجني فقيل: سالح؟ بال الجيش من فقلنا: أسنانهم، الرسور

اإلصالح.

يف ويتبعها القرطاس، عىل تتالحق التي املتحركة الصور «أفالم» إحدى أيًضا هذه
يغني ما كل يريك فرشيط شئت وإن شئت، إن مقال الكتاب صفحات من صفحة كل
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املجاز يف تبتعد وال املسموعة، أو املنظورة املوصوفات عن املكتوبة بالصفات القارئ
كيف املشهود املنظر من تعلم أن تستطيع ألنك الناطقة؛ الصور من إنها قلت: إذا كثريًا

الخيال. بأذن نسمعه
الفصول سائر يف الكتابة أسلوب عىل — انتقاء بغري — املختارة القطعة هذه وتدل
املقبولة السجعة يرتك ال العبارة مرسل اللغة، سليم النسق، فصيح أسلوب والشذرات؛
يستدعيها حيث إليها يلتفت أن تعمد إذا الطريق عن تخرجه وال الطريق، يف جاءته إذا

املقام.
الكتابة نمط عىل لعباراته تركيبه يف «عرصيٍّا» األسلوب هذا صاحب كان ولقد
الصحفيني يعرضألقالم كان مما سلم ولكنه الخصوص، عىل األدب صحافة يف العرصية
للسلف مجاراته يف حتى العرصية الروح بجانب ولم الرتكيب، وخلل اللغة أخطاء من
ملخص يف األيام «مرآة فكتابه والتشبيه، السجع أو التحسني إىل يجنحون حني
وتزويق تسجيعها عىل املؤلفون حرص التي األسماء منهج عىل يسمى العام» التاريخ
الفرنسية اللغة إىل ترجمته لو ولكنك األمويني، وأوائل املخرضمني عرص بعد معانيها
املؤرخ ألن رشقية؛ لغة من منقول أنه حسب وال القارئ استغربه ملا اإلنجليزية أو
مقاصد وعن الواقع، لغة عن بعيد غري وصًفا باملرآة التاريخ تشبيه يعترب أيًضا الغربي

املؤرخني.
العربية باملوضوعات يلم أدبيٍّا نقًدا — الوصف مع — املجموعة وتحتوي
الكتاب شارح عليها ويعلق املؤلفني، ينقد كما املؤلفات وينقد األوروبية، واملوضوعات
ويستدرك إليها، التنبيه هذا لوال بها العلم يفوتها التي املقال ظروف إىل القارئ فيهدي
جميع يف به اإلعجاب عىل وينم حينًا ويخالفه حينًا فيوافقه األمور بعض الكاتب عىل
الحظه مما كثري عىل مطران لنوافق نخالفه قد أننا الشارح صديقنا نكتم وال األحيان،
شكسبري إن يقول إذ «مكبث» لرواية مطران نقد عىل تعليقه ذلك أمثلة ومن عليه،
من األمم وتقيل األرس، وتصلح األفراد أخالق تقوم التي األمثلة من أعىل مثًال لنا «يقدم
بأية ويرينا نفس، كل يف الضمري سلطان الرباعة نستطيع ما بأقوى ويرينا العثرات،

الضمري.» إلفساد الدنيئة الغرائز تحتاج الحيل
مالحظة عليها يورد أن دون صربي الدكتور يوردها أن يشأ لم املالحظة هذه
يف يفكر كان مكبث رواية يكتب وهو شكسبري أن أعتقد ال «أنا فيها: يقول عنده من
يختلج عما ويعرب أوًال الجمال ينشد شاعر شكسبري العثرات، من األمم وإقالة األرسات

ووجدان.» عاطفة من قلبه يف
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ولكنه شكسبري، مقصد إىل يرجع فيما صحيًحا يكون أن يجوز أو صحيح، وهذا
العربة لنا قدم شكسبري إن مطران: قال كما نقول أن يمنعنا ال — يصح لم أو صح —
ذات الحوادث تكون أن بالحوادث اعتبارنا من يلزم وال الزمن، حوادث لنا تقدمها كما

التمثيل. مرسح عىل أو التاريخ مرسح عىل العرب، من ال أو به نتعظ فيما قصد
أحق ألنه به؛ نخصه الشارح األستاذ عىل باقرتاح املقال هذا نختم أن ونود
— الكتاب فهذا مماته، وبعد حياته يف مطران بدراسة عهده لطول وإنجازه باستجابته
األديب شهرة عليها جنت التي النثرية الروائع إىل العربية قراء ق يشوِّ — نعتقد ما عىل
أن أنفسهم مطران مؤرخو نيس بل الحديث، الجيل قراء ينساها فكاد بالشعر، الكبري
عن وكتابه التاريخ، عن إليه أرشنا الذي كتابه ومنها وآثاره، أعماله عداد يف يذكروها
أن يصح ما العربية بالغة من وأودعها بها استقل التي ومرتجماته شميل الدكتور
الدكتور عند حسن فإذا مطران، الكاتب عن يتكلم كتاب كل يحتويه وأن إليه يُنَسب
جملة يف املطرانية الكتابة بنماذج فيه يحيط أن هذا كتابه طبع يعيد يوم صربي

االستيفاء. وهذا الوفاء بهذا لجدير فإنه ومناسباتها، موضوعاتها
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صاحب بها يعرب التي الخاصة اللغة تلك له دامت ما رسالته ألداء كفؤ العربي الشعر
وإرادته. وجدانه وبواعث فطرته، بوحي املقصودة، معانيه عن الفنية» «الشخصية

واألساليب املحفوظة، الصيغ عن تستقل التي اللغة تلك الخاصة باللغة ونريد
الناس وردود املجتمع، تحيات يف األحاديث كاتفاق عليها املتفق واالستعارات املطروقة،

عليها.
يف والسمو العبارة يف الجودة من أهم صاحبها عن بالتعبري اللغة وتخصيص
الجيد، والتعبري الرفيع املعنى من اللغوية القدرة إىل أحوج الخاص املعنى فإن املعنى،
إىل أحوج تالئمها التي كسوتها الخاصة البنية عىل يسبغ أن يستطيع الذي والطرزي
ألن القوام؛ واعتدال الهندام تناسق يف املثالية البنية عىل الكسوة يسبغ ممن القدرة
إىل الطرزي يحتاج وإنما الصناعة، أبناء جميع بني مشرتكة خربة املثالية البنية موافقة
كما يتقنها وال وجودتها، إتقانها لها يهيئ حني «الخاصة» الكسوة وابتكاره فنه كل

التقليد. سنة عىل متبع صانع كل أو مجيد، صانع يتقنها
قصائده ملجموعة االسم هذا اختيار يف «شعري» ديوان صاحب أحسن ولقد
أنه فيه وآيته غريه، يقوله وال هو يقوله الذي الخاص شعره الحق يف فإنه ومقطوعاته،
وبواعث حياته عليه تمليه الذي السليقة وحي وأنه يعنيه، ما ويقول يقوله ما يعني

الحياة. عوارض وآثار الحياة آثار من وجدانه
يف املهم بالعامل إيمانه يف «فرويد» أستاذه خالف «آدلر» النفساني العالم إن قيل
الخفي الينبوع هو أو املهم، العامل ذلك هو «الجنس» يكون أن فأنكر اإلنسانية، النفس
الحركة حب أن وقرر ومخاوفها، أشواقها كوامن إليه وترجع أرسارها، منه تصدر الذي
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به ألصق اإلنسان ذات ألن برشية؛ نفس كل يف األصيل الينبوع ذلك هو الذات إلثبات
واملرأة. الرجل من كل يف واألنوثة الذكورة من وأعرق أسبق فيه «أنا» وال جنسه من

يطبقه كما وصاحبه، املذهب عىل النفس علم يطبقوا أن النفسانيون العلماء وأراد
األلم يعاني كان أنه الباكرة طفولته يف تاريخه مراجعة من لهم فظهر تحليالته، يف هو
آالم من رسيرته يف وأعمق عليه أشد كان عاناه مما النفساني أمله وأن العظام، لني من

الصغري. جسده
«البؤساء»: مرتجم إبراهيم حافظ إىل أبياته يف الوفاء أبو شاعرنا ويقول

ال��ع��ان��ي ال��ل��ئ��ي��ِم ال��زَّم��ِن م��ن ي��ش��ك��و ش��اع��ٌر ج��اءَك «ال��ب��ؤس��اءِ» ص��اح��َب ي��ا
ُط��ُرق��ات��ي ف��ي ��خ��َر ال��صَّ ف��ح��طَّ أَم��ش��ي، ُع��كَّ��ازٍة ع��ل��ى أنِّ��ي ي��ك��ِف��ِه ل��م
ج��ه��م��اِت ال��دُّج��ى ك��ق��ط��ع��اِن ُس��ُح��بً��ا َم��ص��ائ��بً��ا ع��ل��يَّ يُ��زِج��ي ان��ث��ن��ى ث��م
َح��ي��ات��ي َف��ْج��ُر الَح ُم��ذْ ص��اح��بْ��ن��ن��ي األُل��ى آم��ال��ي ف��ق��دُت ل��ي��ل��ِه��نَّ ف��ي
األم��واِت؟! ِم��َن أم أن��ا أح��ي��اِئ��ه��ا أِم��ْن أدري وال ال��دُّن��ي��ا ف��ي ف��غ��دوُت

سمت الحية الشاعر طبيعة ولكن العارضة، الصدمة أثر من الحس صيحة تلك
قيودها، من النفس وإطالق الحوادث مغالبة إىل الشكوى هذه فوق الحسية بالصدمة
التي الجياشة للفكرة وتطبيًقا القيد، من ونفوًرا بالحركة، تعلًقا كلها عقيدته فأصبحت
صفحات أوائل يف مرات من مرة عنها وقال «بالتسامي»، النفس علم يسميها كما سماها

الديوان:

اح��ت��رام��ا ال��نَّ��اِس ف��ي ال��نَّ��اِس وأح��قُّ
تَ��س��ام��ى أو ه��واُه ع��ْن تَ��ع��ال��ى م��ن
ن��ه��اُه ي��خ��ش��ى ال��ذي ال��ج��م��ُر ه��و ذا
س��واُه ي��رج��و ال وه��و ِس��واه ال

وراءه يجر وال يرتكها، وأن القيود يتخطى أن الحياة من كلها غايته أصبحت بل
الحديد: سالسل

ج��دي��دا ق��ي��ًدا ل��ل��ح��ي��اِة أُِض��ْف ل��م ألن��ي ح��رٍّا ُم��تُّ ُم��تُّ وإذا
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وح��دي��دا س��الس��ًال َك��الم��ي م��ن ورائ��ي أج��رَّ ل��م ُم��تُّ إذا ب��ل

أو املجد بحب عنها يرتجم كما القوة، بحب أحيانًا العقيدة هذه عن يرتجم وقد
واحًدا شيئًا خاللها فرتى جميًعا، العليا األمثلة هذه وراء تتطلع ولكنك الحرية، بحب

إليها: تصري التي الغاية دون وحدها بالحركة والتعلق الحركة حب هو

يُ��س��رِع ل��م وإن ح��تَّ��ى ُم��س��رًع��ا غ��اي��ِت��ِه إل��ى م��اٍض َق��َدٌر
ال��م��وق��ِع ك��س��ب ي��ع��ن��ي��ه ب��الَّ��ذي وال ب��ال��م��س��اف��اِت ي��ب��ال��ي ال
م��وق��ِع م��ن ل��ه م��ا ي��م��ض��ي س��وَف م��وض��ِع��ِه ع��ن ي��س��أُل ال��ذي

املجد إىل تارة انطالقته به تنبعث موضع، غري إىل املرسع االنطالق هذا خالل ويف
الدماء: سفك سبيله يف يهون الذي

وه��ام��اِت أش��الءٍ س��الل��ِم ع��ل��ى ل��ُه ص��ع��دَت إْن إال ال��م��ج��َد ت��ب��لُ��َغ َل��ْن

الجمال، تقدير ويف الغزل، ويف الحب، يف الشاعر مذهب هو الدائمة الحركة ومذهب
الكمال: ونشدان

ال��ه��ائ��ِم��ي��ن ع��ي��َش آث��رُت ول��ق��د ه��ائ��ٌم أنِّ��ي األم��ِر ف��ي م��ا ُك��لُّ

ومن حياته أعماق من وانبعث التسامي، إىل نزعته الحركة مذهب وافق ولقد
الخاصة حياته يف واحد باعث غري من املطبوع الشعور يف وافقه ولكنه حياته، عوارض
العهد وطول الجمود رقدة بعد التاريخ حوادث تمليه الذي الشعور هو ألنه والعامة؛

والقيود. بالسالسل
الخاص، الشعور لهذا الزمة املقال هذا مطلع يف إليها أرشنا التي الخاصة واللغة
عامة دعوة كل عن تعبريها يف له موافقتها الفنية «الشخصية» عن تعبريها يف له موافقة

فيها. نشأ التي األمة ووجدان الشاعر وجدان فيها
بالصيغ سميناها التي التعبري قوالب من قالب عىل تقع أن الديوان هذا يف فيندر
كأنماط أنماط البالغة يف بأنها دائًما نسميها أن ويصح املطروقة، واألساليب املحفوظة
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يصغي ال وهو السامع إليها ويستمع معناها، تفقد أن توشك حتى عليها املتفق التحية
وحروفها. كلماتها إىل

بها ليستبدل القصيد نظم يف املحفوظة الصيغ ترك قد ذلك نقيض عىل وأراه
عليه، املتفق والقالب الحفظ طريق يف األلسنة عىل مجراها تجري تزال ال التي الصيغ
ولغة حركاته، أحدث يف الزمن لغة يجاري حني حقها الخاصة» «اللغة يعطي كأنه

وعباراته. كلماته أعم يف العام اللسان
الشاعر: قول الديوان يف ترتدد التي الشائعة العبارات فمن

ال��ح��ق��ي��ْر؟! ال��وض��ع ذل��ك وض��ٍع أي
م��س��ت��ج��ي��ْر ف��ي��ه أن��ا ��ا م��مَّ أن��ا
ال��م��ص��ي��ْر ت��ق��ري��ِر ح��قَّ ل��ي َه��ْب ربِّ

«النشيد»: من قوله أو

ش��خ��ص��يَّ��ت��ي أَج��ت��ِل��ي وَدِع��ي��ن��ي
ذاِت��ي ِم��رآة ع��ل��ى ذاِت��ي أَرى أو

أو املتحدثني ألسنة عىل شيوعها الديوان أبيات بني شائعة عبارات وأشباهها وهذه
بعبارات أشبه الكالم صيارفة من النقاد رأي يف أنها ننىس ال الصحف، كتاب أقالم عىل
إىل منها املحسوسة املعقولة املعاني إىل وأقرب القصيد، بعبارات منها املنثور الكلم
ولكننا الخيال، إىل الخيال بها ويومئ الوجدان من الوجدان يتلقاها التي امللهمة املعاني
يف منه بد ال الذي باستدراكه ونقرنه بعذره نشفعه أن نود — النقد لهذا إقرارنا عىل —
والتعبري الشائع التعبري بني نفرق أن اللغة كهذه خاصة لغة كل يف يحسن فقد موضعه،
محسوسة كانت وإن ومقاصدها ملعانيها تُراد التي الكلمات بني نميز وأن املبتذل،
من ملعنى تُراد وال تُقال التي الكلمات وبني الخيالية، وال بالوجدانية تكن ولم ملموسة

واألصداء. األصوات من تسمعه ملا الببغاء تكرار من تكون أن تعدو وال املعاني،
هو فيه القليل ولكن قليلة، غري الوفاء أبي ديوان يف «املحسوسة» فالعبارات
إشارة غري منها يعي ال من ويسمعها يعيها، ال من يقولها التي الببغاوية العبارات
عليها املتفق التحية كأنماط أنماط املجهول: النداء كصيحة صيحة أو اليد كإشارة

واللسان. والقلب الرأي عمل عن بمعزل
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أصحاب سألنا إذا النقد هذا من الشاعر وننصف الصادق النقد ننصف ولعلنا
تعبري يالئمها األبيات هذه أترون املشاع: الكلم رخصة الشاعر عىل يأبى الذي الرأي
أو الشاعر كلمات يف ومعدنها طبعها إىل أقرب أترونها التعبري؟ هذا من لها أصلح
أنباء يف األقالم عىل تتواتر ولم األحاديث يف األلسنة عىل تشع لم تقرتحونها كلمات يف

الصحافة؟
منه، النقد وأنصف النقد من أنصفه فقد الشاعر نظم يف كلماتها لها اختار من
من حظه وفاق واالستحسان التأييد من ينظر أن فله كلماته غري كلمات لها اقرتح ومن

والتوفيق. اإلصابة
يف ويضعه لقياه، ويحمد الديوان يتلقى الذي للفريق مكان الفريقني بني وسيبقى

امليزان. كفة به فرتجح الجميل الفن ميزان
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أْقَدم …ِهي َنَعم

يكن ولم وتفسري بيان عرض العرض كان إذا كتابه عرض يتوىل أن للمؤلف يجوز
يُقال. كما فيها بالذي أدرى الدار صاحب ألن وتقدير؛ تقريظ عرض

األقوال. فيه وتختلف هذا يجوز
آراء يعرض أن عليه يجب بل له، يجوز املؤلف أن فيه خالف ال الذي األمر ولكن
أن مسئول أو منها، يشء عن النقاد كشف إذا أخطاءه ح يصحِّ أن مسئول ألنه نقاده؛

املخطئني. هم كانوا إذا أخطاءهم ح يصحِّ
النقاد آلراء تصحيح ألنه املقال؛ هذا يف وأستوجبه أستجيزه الذي العرض هو وهذا
أنها تثبت التي الشواهد فيها وبيَّنت العربية الثقافة قدم عن ألفتها التي الرسالة يف

العربية. الثقافة من وأقدم اليونانية الثقافة من أقدم
من القراء بعض أذهان يف الحقيقة هذه بيان يحدثها التي الدهشة أتوقع كنت وقد
الرسالة، مقدمة يف املفاجئة» «الحقيقة ب لذلك فسميتها الغربيني، عن فضًال الرشقيني

املستفيض». والبحث املراجعة بغري تزول «ال مفاجأة إنها وقلت:
أناس عند املفاجأة لهذه مختلفة آثاًرا أملس أن الرسالة ظهور أثر عىل يل وتيرس
إحدى أن أعجبها فكان أنفسهم، العربية أبناء ومن العربية، عن الغرباء من مختلفني
ورصحت اعتقدت أنها مني الرأي هذا لصدور استغرابها بها بلغ األوروبيات القارئات

الجديدة! حركتها يف العربية الدعوة لتيار مجاراة اآلن أبديه رأي بأنه يل
العربي القصص عن رسالة بتحضري وتشتغل لغتنا تعرف األوروبية الفتاة هذه
صفحة بعد وباملقدمة وحده بالعنوان ُفوِجئت ولكنها كلها الرسالة تقرأ ولم عرصنا، يف
العربية الدعوة ملجاراة علينا مقرتح البحث أن أسلفت كما لها فُخيِّل منها، صفحتني أو

إبانها. يف
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العامة الدعوات مجاراة يف حرًجا أرى ال إنني املستغربة: املستعربة لآلنسة قلت
ظنٍّا تظن ولكنها موضعها، غري يف لآلراء إقحاًما أو للحقيقة خالًفا ذلك يكون أن إال
يفتني ولم اليوم أعلنها لم عندي قديمة الفكرة أن عليه الرد يف اإلفاضة عن يغنيني
تكفل وقد األوروبية، الحضارة يف العرب أثر عن كتابي ومنها مناسباتها، يف إبداؤها
هذا بتصحيح الجديدة لرسالتي نقًدا كتبه الذي أدهم عيل األستاذ الباحث العالم مقال

يقول: اإلسالمية» «الرابطة مجلة يف فكتب املقال، هذا كتابة قبل الظن

أزال فما العقاد، األستاذ عند طارئة ليست — أعلم فيما — الفكرة هذه إن
أمني أحمد األستاذ املرحوم البحاثة العالم لكتاب األستاذ كتبه نقًدا أذكر
يف أمني أحمد األستاذ عىل أخذ فقد العرشينيات، أواخر يف اإلسالم»، «فجر
الفلسفي التفكري أسس وضع من أول هم اليونان أن إىل ذهابه النقد هذا
كتابه يف أخرى زاوية من املوضوع هذا تناول إىل األستاذ وعاد الصحيح،
وما أمني أحمد لألستاذ ونقده األوروبية، الحضارة يف العرب أثر عن القيم
الجديد كتابه يف أسماه ما إىل قارئه ذهن يمهدان املذكور كتابه يف إليه ذهب

مفاجئة. حقيقة

البيان هذا به يذهب قد ورأيتها توقعتها التي الدهشات ألوان من لون وهذا نقول:
اإليجاز. هذا فوق تفصيل إىل به حاجة فال الوجيز،

عند أنتظر كنت كما املفاجأة موقع تقع لم الفكرة أن فهي ا حقٍّ يل املفاجأة أما
ألف الذي شريويان سورين األستاذ وهو الحارض، العرص يف الروس علماء من عالم
اآلداب يف بحوثه إلتمام القاهرة وزار املعري العالء أبي عن الدكتوراه شهادة لنيل كتابه
بما الكثريين «دهشة أثارت الرسالة إن قائًال: «الجمهورية» محرر سأله فقد العربية،
األستاذ فأجابه والعربية»، اليونانية للثقافة العربية الثقافة سبق عن آراء من تضمنته
يف املسألة هذه نُوِقشت أن سبق «وقد قال: ثم … لذلك» يدهش لم الواقع «يف بأنه
وليس جميًعا، الثقافات سبقت اليونانية الثقافة أن الفكرة وكانت سنوات، منذ موسكو

«… صحيًحا هذا
من والعرشين الثامن يف صدر الذي «الجمهورية» عدد يف الحديث هذا نُِرش وقد
تالزمها التي الفكرة مفاجآت من فعددته األمر أول واستغربته املايض، نوفمرب شهر
تاريخ يعلم أن خليق شريويان األستاذ أن يل الح ثم والتفنيد، التأييد من حالتيها يف
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بعض كتابة يف تُستخَدم كما الروسية اللغة كتابة يف تُستخَدم ألنها «الكريلية»؛ األبجدية
العلم إىل األبجدية هذه بتاريخ علمه يهديه أن بد وال الرشقية، أوروبا أمم من اللغات
وجانبها األصيل جانبها إذن عليه يخفى فال اليونان، بالد يف «املكتوبة» الثقافة بتاريخ

واملستعار. املنقول
يرفض أيًضا «الجمهورية» صحيفة يف فصًال أخريًا مندور محمد للدكتور وقرأت
بني نفرق لم أننا ويرى والعربية، اليونانية للثقافتني العربية الثقافة بسبق القول فيه
عىل التاريخ يف العرب ثقافة تقديم وأن والحضارة، الثقافة بني وال والعربية السامية

أساس. إىل يستند ال زعم والعربيني اليونان ثقافة
والبحث املراجعة بغري تزول «ال أنها وتوقعنا الدهشة توقعنا إننا فنقول: ونعود

املستفيض».
الرسالة مراجعة قبل كتب ما كتب ألنه مندور؛ محمد الدكتور يصنعه لم ما وهذا
السامية بني التفرقة أمر ويف الثقافة أمر يف ظنه لتصحيح الكفاية وفيها نفسها،

والعربية.
تعليم عن تكلمنا ألننا الرسيع؛ الظن هذا لتصحيح لتكفي واحدة إشارة وإن
من معنى كل عىل الحضارة قبل الثقافة شئون من وهما العقيدة وتعليم الكتابة
العقيدة، رسالة إىل العربيني وسبقوا الكتابة، تعلم إىل اليونان العرب سبق فإذا معانيها،
ليس إذ الثقافية؛ غري الحضارة مظاهر من بأنه يُوَصف ال ثقايف سبق أنه شك فال
يف امللموسة العمران مظاهر غري — الثقافة معنى عن تنفصل حني — معنى للحضارة

والبادية. القرية إىل املظاهر هذه من ينتقل وما الكبرية واملدن العواصم
اليمنية األبجدية ذكرنا بل الفينقية، األبجدية عىل الكتابة مصدر نقرص لم ونحن
العرب باسم الفينقيني تسمية إن قيل فإذا كنعان، وبالد النهرين وادي بني واألبجدية
يشمل العرب اسم أن فيها شك ال التي فالحقيقة — نسلمه ال ما وهو — تاريخي خطأ
بادية إىل النهرين وادي إىل اليمن من الجزيرة سكنى يف يشرتكون الذين البالد أبناء

فلسطني. جنوب إىل الشام
قبل منها املهاجرون هم ومن العرب؟ جزيرة سكان هم من فنسأل: القول ونوجز
نُِسب وإذا الزمان؟ ذلك يف العرب هم فمن عربًا يكونوا لم إن سنة؟ آالف بثالثة امليالد
فضًال نسمه لم إن نسميه فماذا الدين، وشعائر والفلك الكتابة يف سابق فضل إليهم

واللغات؟! األجناس فضائل بني املقابلة عند عربيٍّا
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الدهشة» تلك وحقيقة الحقيقة تلك «دهشة يف كافية، ولكنها موجزة كلمة هذه
املستفيض.» والبحث «املراجعة من واملزيد التوسع يريد من بها يسرتشد

املقام، هذا يف األسفار مطوالت تنفعهم وال املوجزة الكلمة هذه تنفعهم ال الذين أما
هذه أن وعندهم والتدقيق، بالتحقيق الرخيصة السمعة عىل الحريصون النفر أولئك فهم
من القريب أو املحبوب الرأي مخالفة وهي واحدة، بذريعة ا جدٍّ الكسب سهلة السمعة
وعاطفتهم بشعورهم ويألفونه الناس يحبه ما يخالف إنه أحد عن قيل فإذا الشعور،
الجمهور، مرضاة يتوخى ال ألنه الصواب؛ يتوخى الذي املدقق املحقق ذلك إذن فهو
كل عن العاجزين من السهولة بهذه والتدقيق التحقيق سمعة كسب عىل أقدر وليس

تستويان. الغيب عىل ومعارضته الجمهور موافقة ألن وتدقيق؛ تحقيق
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العرشون الفصل

األديب قد النَّ يف ياراتاملعارصة التَّ

التي الفرتة وهي سنة، مائة من أكثر منذ عندنا األدبي النقد تاريخ يف جامع كتاب هذا
منها العرص يتسع التي بالعصور األدب أدوار حسبت إذا باملعارصة، تُوَصف أن يصح

الواحد. الجيل يف والخلف للسلف
من معروف كاتب كل بأسلوب كافية إملامة يضمنه أن الفاضل مؤلفه تحرى وقد
إىل وسيلة األسلوب عرض من ليتخذ ذلك وتحرى الفرتة، هذه يف العربية اللغة كتاب
أسلوب تسجيل يفته فلم مذهبه، يف النقاد آراء عرض ثم النقد، يف الكاتب مذهب عرض

النقاد. مقاييس حوله وتدور النقد يتناوله الكتابة أساليب من
الطالب، لتعليم املدرسية الطريقة هي الجامع الكتاب هذا يف املؤلف وطريقة
عىل القراء ملراجعة الصالح والتاريخ الشائقة املطالعة طريقة نفسه الوقت يف ولكنها

األذواق. اختالف
يف كالمه يخُل لم التعليمية الكتب يف الحيدة ملنهج طبانة الدكتور التزام ومع
مما باالستخفاف، خليق هو بما استخفافه عن يشف عابر تعليق من العرض سياق

واالستشهاد. للتوضيح نقله إىل العرض أمانة تضطره
يف «الشخيص» والرأي العلمية األمانة بني جمعت التي حيدته ذلك أمثلة ومن

هللا: سرته القائل يقول وفيها «ك»، القصيدة عنوانها «حرة» قصيدة عىل التعقيب

قبعة يف عدًما أريدني
رشيقة وأصابع منومتني عينني وأريدك

وبي والسائرين بالقبعة تعبث
ينط. أرنبًا وتبعثني
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يف أوقاتهم إضاعة من لقرائه يعتذر أن واجبه من وكان األبيات، هذه املؤلف نقل فقد
يثبتها ولم أسقطها هو إذا أخرى جهة من االعتذار إىل يضطر أنه لوال وبحثها، قراءتها
بعد قال حني الواجبني بني توفيقه يف بديًعا فكان ناظميها، أساليب بني موضعها يف
هو فهذا أحد، إلضحاك قصًدا أو الطرافة، باب من النموذج هذا أقدم «ولست إيرادها:

«… صفحة مائتي حوايل يبلغ الذي الشاعر ديوان من حقيقي نموذج
تتابعت لذوقه، الناقد ومرضاة املعلم، وحيدة التسجيل، أمانة من النحو هذا وعىل
من إحداها تخلو ال الكبري، بالقطع صفحة أربعمائة من أكثر عىل والفصول الصفحات
قياس أو األساليب، أصحاب من أديب عن رأي أو مطلوب، شاهد أو نافعة، معلومات

العصور. شتى يف النقد مدارس أو عرصه مدرسة من النقاد بمقاييس الرأي لهذا
وتراوحها الثقافات الختالف تبًعا العامة والقيم املفاهيم عن بفصل الكتاب ويبتدئ

التجديد. وطوالع املحافظة بقايا بني
األدب بخصائص مجمل تعريف عىل يشتمل املعارص النقد اتجاهات عن فصل يليه
ودراسة القديم العربي النقد يف النظر إعادة إىل يستطرد الجوهرية، ومميزاته العربي

األجنبية. واآلداب العربي األدب بني التفاعل
االجتماعي اإلصالح يف األدب وظيفة ومنها األدبية األغراض نقد عن فصل ويليه

العلمية. األساليب عن التعبري بدقة البالغة وعالقة
محاولة ومن اللغة قواعد يف التجوز من عليها طرأ وما األدب لغة عن فصل يليه
الحوار عىل أو املرسحية الرواية عىل العامية تغليب ومن والعامية، الفصحى بني التقريب
وأفكاره. معانيه وقوة الشعبي األدب لقيمة رشح ذلك ويتخلل الرواية، شخوص بني

من املنظوم وصورة واملنثور، املنظوم من األدب صورة عن الخامس الفصل يليه
املوروثة البحور رعاية بني التوسط أو األوزان جميع من االنطالق أو العروضية األوزان

البحور. دون التفاعيل ورعاية
ومما األلفاظ، أو املعاني ورسقات األدبية املعاني نقد يف السادس الفصل يليه
يسمونه ما أو واملدلول، للمعنى االكرتاث قلة من األخري الزمن يف بعضهم إليه يدعو
يف الواجبة بالوحدة واإلخالل الشتات من أحيانًا النقاد عىل يُالَحظ وما بالالمعقول،

التفكري. ودعوات الكتابة وخطط النقد قواعد
عىل فيها الوقوف من ثقة عىل وهو املتناسقة الفصول هذه عىل القارئ ويطلع
من مذهب عىل الحكم يتقبل فال النقاد، وآراء املؤلف آراء عىل للحكم الصالحة املادة
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املؤلف يوافق أن وسعه يف يزال وال عليه، املعروض القول عىل اتكاًال أو غيبًا املذاهب
الذين الطالب من كان ولو الحالتني، يف عليه يعتمد الذي السند يديه وبني يخالفه أو

األستاذ. من الطالب تلقي الكتاب من معلوماتهم يتلقون
عىل يغلق لم الحيدة قيود من به يتحلل نحو عىل مرة بالرأي املؤلف ترصف فإذا
املخالفة وعىل املستقل الرأي عىل حجة نفسه يجد بل بالرأي، االستقالل باب القارئ

واالستدالل. بالفهم
املعارصين، مذاهب إليها انتهت التي النقد مدارس تقسيم من املؤلف يهمل ولم
أساليب عىل الكالم خالل إليها النظر ومعارض مناسباتها يف متفرقة بها جاء ولكنه
املتفرقة مواطنها يف املناسبة إيراد بني يوفق أن يستطيع كان ولعله والنقاد، الكتاب
فيه يحقق مستقل فصل يف جميًعا النقد مدارس عىل الكالم وبني الصفحات خالل
الصفحات بني موزعة املناسبات أشتات يدع وال النقدية، مدرسته إىل ناقد كل انتساب
«املدارس» حساب عىل والنقاد الكتَّاب تقسيم عند الكثري للخطأ الباب تفتح والفصول،

واألذواق.
عن تضيق التي املوجزة البحوث يف عادتنا عىل واحد بمثل هنا نجتزئ أن ونود

االستشهاد. ومطارح اإلسهاب رشوح
ثالث: يف تنحرص أن توشك جميًعا النقد مدارس إن

الفنية. األذواق ومدرسة االجتماعية، الدراسة ومدرسة النفيس، التحليل مدرسة
األدب نقد يف به ندين الذي الرأي إىل املدارس أقرب هي النفيس التحليل ومدرسة
التاريخي البطل أو األديب، بنفس العلم ألن جمعاء؛ الفكرية الدعوات ونقد الرتاجم ونقد
وليس فيه، والفن الثقافة وأطوار عرصه أحوال من النفس هذه بمقومات العلم يستلزم
وال املطلوب، الغرض هذا وراء بعرصه تعريفنا إىل حاجة يف األديب بنفس عرفنا من

أسلوب. إىل أسلوب من به تميل التي الفنية بالبواعث تعريفنا إىل حاجة يف هو
الحديث العرص يف األنصار كثرية محرتمة أخرى مدرسة — تقدم كما — وللنقد
بمطالب األديب وعالقة االجتماعية الدعوات حول البحوث استفاضة بعد الخصوص، عىل
ال وحسب املجتمع بأحوال يعرفنا الذي أن املدرسة هذه عىل املالحظة وموضع عرصه،
أبناء من األدباء عرشات بني تُشاَهد التي الكثرية الفوارق بأسباب يعرفنا أن يستطيع
«االجتماعيات» عىل التعويل مع «النفسيات» إىل الرجوع عن له غنى وال الواحد، العرص

والتاريخ. األدب مسائل يف
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والتعبري الرائقة املعاني ومدرسة والذوق البالغة مدرسة فهي الفنية املدرسة أما
وصلنا ومتى السواء، عىل الناقد وذوق األديب ذوق إىل محالة ال تلجئنا وهي الجميل،

اإلجمال. عىل االجتماعيات إىل قبلها ووصلنا «النفسيات»، إىل وصلنا فقد الذوق إىل
النابه الباحث جعل الذي الخطأ معها وضح الفوارق هذه بني الفوارق وضحت إذا
أن ويكاد النفيس، التحليل نقاد بني حسني طه الدكتور يسلك هللا خلف محمد األستاذ
التعميم باب من وال األصالة باب من ال اإلضافة، باب من النقاد هؤالء بني يسلكني
ابن أمثال: الكثريين؛ األدباء وشخوص «العبقريات» شخوص عىل الكالم يشمل الذي

إلخ. … العالء وأبي الطيب، وأبي نواس، وأبي الرومي،
باحث تقدير يف الخطأ هذا إىل املدارس بني الفوارق هذه عن السهو أدى ولقد
هللا خلف األستاذ ساق الذي فهو واألدب، الفكر تواريخ يف عندنا الباحثني خرية من
أنه مرة غري رصح الذي وهو النقدي، مذهبه يف نفسه حسني طه الدكتور مخالفة إىل
الشعراء لقرائح عرضوا كلما النفسية بالدراسات أنفسهم يشغلوا أن لألدباء يحب ال
النقد وجوه أكرب نواس أبي عىل النفسية التحليالت تطبيق كان وقد والبيان، بالوصف
بتطبيق غريه قبل يغري الذي الشاعر، هذا عن كتابنا عىل طه الدكتور أخذها التي

عليه. التحليل دراسات
من الفصل هذا بنسيان خطر ذا شيئًا القراء عىل يضيع لم طبانة األستاذ أن إال
قد عرص بعد عًرصا النقاد مناهج عىل تعليقاته ألن املستفيض؛ الجامع كتابه فصول
النقص بيان هو وذلك الكتاب، هذا أمثال تأليف من الغرض لتحقيق الكفاية كل تكفي
تتلخص قد الكثرية النقائص من شتى وجوه وهي املعارصين، بني النقد أدعياء عند
النقد أدعياء عىل املؤرخ يدل واحد سطر ففي … صفحات عن يغني واحد سطر يف

أداة. بغري نقاد إنهم عنهم يقول حني الداللة كل الحديث
عىل واالطالع واألمانة واللغة املعرفة من النقد أداة له توافرت الذي الناقد إن
واالفتنان، اإلجادة بثمرات القريحة مخصب اإلنتاج، عىل قادر أديب هو النقاد مراجع
بالقدرة عارف ألنه والعيوب؛ النقائص تمييز عىل الفهم مقصور غري للمحاسن مميز
إىل الناقد يحتاج أن وقل والتعبري، التفكري يف اإلجادة إىل به وترتفع املحاسن تنتج التي
قد بالبناء الجهالء أجهل ألن الحسنات؛ بمواطن علمه من العيوب مواطن يعلمه من

واألكواخ. الخصائص عيوب يدرك كما والرصوح، القصور عيوب يدرك
التي الخاوية املذاهب هذه إىل االندفاع علة عن القناع يرفع طبانة الدكتور وكتاب
الطهو يحسنون ال األدب موائد عىل فضوليون فإنهم … أداته بغري النقد دعاة لها ج يروِّ
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األدبي النَّقد يف املعارصة التَّيارات

من يسقطون عجب فال الضيوف، دعوة عندهم تُستَجاب وال الطعام، نفقة يبذلون وال
النقد يكون وهكذا ميزان، وبغري حجة بغري الدعوى عدة غري عدة كل عندهم النقد أداة
منطق يف املطرد القياس وال املعنى وال العروض وال اللغة فيه تُشرتَط ال الذي لألدب
الخوض غري والناقد األديب من فيه يُراد وال العقل فيه يُشرتَط ال بل … كال … العقول

مقبول. وال معقول ال مجهول، مهزول لجاج يف
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ِمْرَداد

الياء، إىل األلف من تقرأها بأن إال معرفتها حق تعرفها وال التلخيص، تقبل ال قصة
تعود أن شئت كلما ذلك بعد إليها وتعود األخرية، صفحتها إىل األوىل صفحتها من أو

جديد. معنى عىل منها فستطلع
نعيمة ميخائيل األستاذ الكبري اللبناني األديب ألفها التي «مرداد» قصة هي هذه
يف العرصيون املؤلفون إليها ارتقى التي القمم عليا بني القمة بها وبلغ باإلنجليزية،

اللغات. سائر
فهي تجربة وكل روحية، تجربة أنها أحدهما لسببني: التلخيص تقبل ال وهي
كما إال إليه بالنسبة التجزئة تكون وال التجزئة، عىل يستعيص كامل كل نفسها كالروح
أشالء. إىل منها األعضاء ويرد الحياة يسلبها الحية، البنية إىل بالنسبة التفتيت يكون

الرموز بلغة تخاطبك أنها التلخيص عىل بها يستعيص الذي اآلخر والسبب
تدل التي الرياضية بالقيم يشء أشبه جوانبها من جانب يف الصوفية والرموز الصوفية،
عىل منطويًا منها حرف كل يزال وال سائرها عن منها حرف يغني فال الحروف، عليها

سواه. يف تُخزَّن ال ولكنها فيه، مخزونة قيم
غاية غاية هي ألنها اإليجاز تقبل ال فهي وإيماءات، إشارات بعُد الصوفية ورموز

اإليجاز.
يف رسولها أو القصة بطل «مرداد» قال كما هي الكلمات، هذه أو الرموز، هذه
هي فليست اآلفاق، تكشف ومضات هي إنما أحسنها عىل الكلمات «إن عظاته: بعض
فإذا نفسها، اآلفاق بتلك أوىل باب من هي وليست اآلفاق، تلك إىل تفيض التي الطرق
قوية أجنحة كلماتي من فتجدوا الومضة، اتبعوا بل بالحرف تتعلقوا فال … حدثتكم

املكدود.» لفهمكم



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

به تُناط سمط أنها واقعتها يف ما وكل التلخيص، تقبل واقعة كذلك للقصة وليس
عن فيها يسأل أن للقارئ وليس وهناك، هنا الومضات فيه تنبض سلك أو الكلمات،
عن تغيض فإنها املشهور، الحس عالم يف يقع ال وما منها يقع ما الحسية التجارب
عنده، الوقوف أو به التقيد إىل تقصد وال منه الخروج إىل تقصد ألنها عمًدا؛ الحس

املحسوسات. ضوابط من حل يف فهي
فهي األحداث، من حدثًا وليست الرموز من رمز نفسها الواقعة إن تقول: أن ولك
عىل تُفَهم ولكنها تُقاس ال هي أو تُقاس، — األحداث بمقياس ال — الرموز بمقياس

التعبري. من بها األليق النحو
ألن الفلك؛ قمة إنها له: فيُقال املجهول، طالب من فتى عنها يسأل جبل، يف قمة
من الفلك عصمه أن بعد الدنيا، يف الغرق من بها ليعتصم الطوفان عىل بناها «نوًحا»
شعلة هي ألنها الزمن؛ مدى عىل تُطَفأ ال ناًرا فيها يوقدوا أن بنيه وأوىص املاء، يف الغرق
أن تسعة من ألكثر يأذنوا وال الفلك، صورة عىل هيكًال جانبها إىل يقيموا وأن اإليمان،
من بهم ضمائرهم يشغلون وال اإليمان نار يحرسون الذين الفلك رفقاء وهم يسكنوه،
يحتسبون، ال حيث من رزقهم ويأتيهم الجسد، شهوات من بشهوة وال العيش هموم
طرأ كلما يتقبلوه أن وعليهم منهم، واحًدا فقدوا كلما تاسعهم القدر إليهم ويسوق

هللا. عند من إال يأتيهم ال ألنه عليهم؛
الرفقاء فيملك الهدايا وتكثر بالهدايا، الزوار عليه فيقبل الفلك هيكل ويشتهر
— األزمان من زمنًا — فيه الرياسة ويتوىل بالخريات، خزائنهم تمأل األرض يف حبوًسا
أحس ألنه القدر؛ إليه ساقه حني التاسع الضيف فريفض «شمدام» يُدعى جشع رفيق
يف فيقيض الهيكل، يف خادًما يقبله ثم للرياسة، يرشحه أن ويخىش يجهله ا رسٍّ فيه
الهداية، عنده ويلتمسون به فيقتدون للرفقاء، رسه خاللها يف يتجىل سنوات الخدمة
عن ويقصيه فيعتقله جواره يف أمينًا به يغري ثم زمنًا فيصابره الرئيس منه ويغار
الرفاق ويحمل السلطان، ويتحدى القيود يحطم الذي برسه إليه يعود ولكنه الهيكل،

اللسان. معتقل الفم مغلق حوله يحوم مرصوًدا طيًفا «شمدام» ويرتك الفلك يف
الكتاب. رسول أو القصة بطل «مرداد» هو ذلك

يصعد أنه وعالمته عالمة، له وافد انتظار يف املعلوم اليوم إىل «شمدام» لريصد وإنه
جائًعا القمة إىل الوافد وصعد املعلوم اليوم حان فإذا إليها، الطرقات أوعر من القمة إىل
فريوي شمدام، لسان تطلق التي عالمته فتلك وقاء، وال سند بغري منهوًكا منزوًفا عاريًا

«مرداد». كتاب ويسلمه قصته له
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ال التي الوصايا وهي لتالميذه، بها باح التي وصاياه هو هذا مرداد وكتاب
فقرات منها ننقل ولكننا التلخيص، تقبل ال أسلفنا كما ألنها املقال؛ هذا يف نلخصها

مقصود. ترتيب بغري الصفحات، مختلف يف وهناك هنا من
يتحاوران، ملكان السماء من ناحية يف وقف إنسان أول األرض عىل ُخِلق عندما

الحوار: هذا بينهما فجرى

… بالضياء تسطع فهي عجيب، طفل لألرض ُولِد لقد األول:
بالفرح. تخفق فهي للسماء ُولِد مجيد ملك الثاني:

… واألرض السماء بني القرآن ثمرة إنه األول:
والوليد. واألم األب وحدة األبدية؛ الوحدة إنه الثاني:

… األرض ترتفع به األول:
السماء. تتحقق فيه الثاني:
عينيه. يف نائم النهار األول:

فؤاده. يف يقظان الليل الثاني:
… العواصف وكر صدره األول:
األلحان. سلم حنجرته الثاني:

… الجبال تعانقان ذراعاه األول:
النجوم. تقطف أصابعه الثاني:
عظامه. يف تزمجر البحار األول:

عروقه. يف تجري الشموس الثاني:

… الغد قيود قدميه حول األول:
القيود. مفتاح قلبه يف الثاني:

الطرف يف شيطانان يكون حني النسق هذا عىل امللكني بني الحوار (ويميض
الحديث.) بهذا يتناجيان الكون من اآلخر
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… منترصون نحن وبعونه صفوفنا، يف دخل ظافر بطل األول:
وبكائه. خوفه يف مخيف ولكنه بالخيانة، الجبني موسوم رعديد جبان بل الثاني:

… دؤوب ثاقب ذهنه األول:
والبالدة. الثقل يف خطر ولكنه بليد، ثقيل سمعه الثاني:

الكفاح. حومة يف له املطية هما خمرنا، إىل وظمؤه خبزنا عىل لهفته األول:
ويثري يُقَهر فال سيظفر يروي، ال الذي والظمأ يشبع، ال الذي بالجوع الثاني:

املعسكر. هذا يف الفتنة
… املطية بزمام يأخذ الذي قائده املوت ولكن األول:

خالًدا. سيدوم قائًدا وباملوت الثاني:
فكيف فيه؛ نقائض ال وهللا نفيته، نقيضه أثبت وإذا نقيضه نفيت شيئًا أثبت إذا

تنفيه؟ أو تثبته
واجِر تجري، أن تستطيع ال حيث امِش أو تميش، أن تستطيع ال حيث ازحف
فيك! قرار إىل كله الكون تجمع أن تستطيع ال حيث وِطر تطري، أن تستطيع ال حيث
البيت وعىل إليه، جذبها قد البيت ذلك يكن لم إن بيتًا ترضب لن الصاعقة إن

عليه! سقطت التي النار كحساب خرابه يف حساب
الضعفاء! عن ابحثوا … مستحبة أمانة القوي ومع وقر، الضعيف مع الضعيف

قوتكم! هو ضعفهم إن
مخلصك؟ من الخالص أتود ميكايون: يا تسأل ما تعلم ال إنك

إال هما إن يموتونه الذي واملوت الناس، يحياها التي الحياة إن شمدام، يا صدقني
وجحورهم كهوفهم من وأخرجهم سباتهم من الناس ألوقظ جئت ولقد وغيبوبة، سبات

ألجيل. ال أنت ألجلك صدقني تموت، ال التي الطلقة الحياة إىل
فإذا أنفسكم عن أقنعتكم أنتم ألقوا قناعها، عنها تلقي التي األشياء تسألوا ال

أمامكم! سافرة باألشياء
ما وكل أنفسكم، خواتيم أنتم فضوا خواتيمها، عنها تفض أن األشياء تسألوا وال

مختوم. غري ترونه ذلك بعد ترونه
النور من وألزم واملاء، الخبز من ألزم رضورة رضورة، الحب فضيلة، الحب ما

والهواء!
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وإنما الحق، تبذر أن عملك وليس يشء، كل ويف إنسان كل يف كائنة الحق بذور
فيه. ينجم صالًحا موسًما له تهيئ أن عملك

شلل! فهو إيمان معه يكن لم فإن اإليمان، إىل يركن حني صحة الصرب
أجل من وآخًرا أوًال صالتكم فلتكن يشء، أجل من صليتم إن لكم: أقول لهذا

«الفهم».
بمنطق يتشبث الحكم والقايض الحكم، بالقايض ُدِعيت أنك بنون يا عجب ال
املنطق نفع أن تعلم وال هكذا بالقضاء عهدك أيطول يحكم، أن قبل القضية يف الدليل

«الفهم»؟! إىل اإليمان بك ويصل اإليمان، إىل لتصل منه يخلصك أن األكرب
عىل ذاك من أفدح ووقر العداء، السابق عىل وقر ولكنه الكسيح، عكاز املنطق

الجناح! ذي كاهل

مقصود ترتيب غري عىل صفحاته أقلب وأنا نقلتها «مرداد» كتاب من قبسات تلك
حافلة خزانة من اليد تمأل كقبضة أنها فيها األمر وقصارى تجمله، وال تلخصه ال وهي
قبضة أللف تتسع أنها علمت إذا كلها الخزانة قيمة عىل تدل وهي النفيس، بالجوهر

القبيل. هذا من
غري أو عادي «غري كتاب بأنه فوصفوه اإلنجليز من نارشون الكتاب عىل اطلع وقد

مألوف».
مالمح» ذو «كتاب إنه يُقال أن عندي ذاك من وأصدق مألوف، غري كذلك وهو
باملالمح، اإلخوة فيها يتشابه ألرسة وإنها األرسة، هذه من قرأتها أخرى بكتب يذكرك

ساللة. كل يف ويختلفون اإلخوة يتشابه كما واألعمال، بالشواغل ويختلفون
البادية بمالمحها إليه تمت أخرى كتبًا «مرداد» كتاب أقرأ وأنا أذكر كنت ولقد
جون كالم من الحاج» و«رحلة الحكيم»، سليمان كالم من الجامعة «سفر وهي للنظر،

نيتشه. كالم من زرادشت» قال و«هكذا بنيان،
زرادشت ورسالة القلق، حكمة بنيان ورسالة األمان، حكمة الجامعة رسالة ولكن

البصري. الفهم أو «الفهم» حكمة «مرداد» ورسالة الكفاح، حكمة
… الغاية طريق يف راحة ألنه غاية؛ األمان وليس

… أمام من بهاٍد وليس وراء، من دافع ألنه غاية؛ القلق وليس
… يتجدَّد سعي ألنه غاية؛ الكفاح وليس

125



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

الغاية بهذه بشري «مرداد» وكتاب الكفاح، وغاية القلق غاية هو البصري والفهم
الغايات. دونها تتقارص التي

126



والعرشون الثاني الفصل

الَغد َعاُمل

يف نرشها عىل دأب التي «ولز» فلسفة خالصة هو الجديد العاملي النظام أو الغد، عالم
ونعني تعدوه، قلما واحد محور عىل جملتها يف تدور فلسفة وهي األخرية، السنوات
الحضارة عالم نرجوه: الذي العالم يف األخالقية واملبادئ الحكومية النظم مستقبل به

والسالم.
فيها؛ واإلجادة املباحث هذه لخوض الكتاب أكفأ من — ولز — العاملي الكاتب وهذا
العرشين ابن الفتى بعني إليها ونظر الحديث، التاريخ يف الكربى الحوادث عارص ألنه
بثقافة لفهمها واستعد والثمانني، السبعني ابن الشيخ وعني األربعني ابن الرجل وعني
والفلسفية، التاريخية واملعارف الطبيعية العلوم من كثري يف مشرتكة طويلة علمية
الحياة، علم يف الكبري هكسيل األستاذ الجليل العالمة إىل واستمع الكيمياء عىل فاطلع
لبني الخري حب عىل وُطِبع والتاريخ، والقصة النقد ومارس اآللية، الصناعات يف وساهم
بائع ابن الطفل طبقة من املعيشة سلم يف وصعد واملتجربين، البغاة وكراهة اإلنسان
بعرشات دخلهم يحسبون الذين الرساة طبقة إىل الوضيعة والخادمة الفقري الصيني

األلوف.
وقيل سنني، عرش من بأكثر املاضية العاملية الحرب قبل الدبابة بصنع تنبأ إنه قيل
باسم عرفت التي النقل وسيلة اخرتاع يف — الحرب تلك أثناء — الفضل صاحب إنه
ولكنه الكتابية، بقدرته عاونها كما الفنية بقدرته حكومته عاون إنه وقيل التلفراج،
واملخرتع املاهر الصانع مرتبة يتجاوز ال الصناعية تحقيقاته أو العلمية نبوءاته يف
النبوءة لتصبح املخرتعة اآللة «تصميم» رسم من أكثر إىل حاجة به وليست الناجح،

التنفيذ. غري العيانية للمشاهدة بقية منه تبقى وال امللموس الواقع حكم يف عنها
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هي فتلك الغد عالم يف األخالقية واملبادئ السياسية النظم مستقبل يف النبوءة أما
خصال من لها بد وال خيال، كل بها يحيط وال نفس كل إليها تسمو ال التي املرتبة
الدعاة من املختارين الصفوة لغري تتهيأ ال جهد ومثابرة خلق ومزايا عقل ومدارك روح

واملرشدين.
أولئك جملة من أنه العاملية الحروب يف لحكومته «ولز» خدمة من يُفَهم ال كذلك
لخدمة فضلة فيهم تدع فال الدولة، مصلحة تستغرقهم الذين السياسيني «املستخدمني»
بينه ِحيل ملا فإنه وأقوامه، أجناسه اختالف عىل العالم خدمة أو كله، اإلنساني» «النوع
املرضوبة بالرقابة يحفل لم املاضية العاملية الحرب خالل الجريئة بآرائه الترصيح وبني
عىل وأقدم املفكرين، أحرار من غريه أصابت كما تصيبه التي بالعقوبة وال األقالم، عىل
البالد يف مجازفة وهي الرقيب، بأوامر مكرتث غري واملستقبل الحرب عن كتابه طبع
شنشنة عىل فيها جرى قد الرجل ولكن الحضيض، إىل بالكاتب تسقط قد اإلنجليزية
خطة كل من الرغم وعىل حالة، وكل وقت كل يف الرأي حرية تقديس وهي فيه، معروفة
املنشود. الغد عالم يف والتقدم السلم ضمان هي الحرية هذه بأن واإليمان رضورة، وكل
يف متَّحد نظام عىل العالم يصري أن — األصح عىل يرجو أو — «ولز» ويتنبأ
خطوة «سيتم النظام هذا وأن صغرية، دولة عىل كبرية دولة فيه تجور ال الحكومة
ابتداع تم «كما قال: كيف؟ بصدده، نحن الذي الكتاب يف قال كما وهناك» هنا خطوة
ومقاومة البحرية والصحة الربيد كاتحاد عاملية منظمات اآلن إىل تمت وكما الطريان،
تاريخه يف قال كما أو إليها»، وما األحمر الصليب وجماعات البولييس والتعاون الرقيق
الشئون يف تشعر ال حيث من محكومة هي فإذا يوًما، الدنيا تنبهت «ربما للعالم: املوجز
حكومة أن تدرك أن عليها يعز ذلك مع وهي الواحدة، املنظمة تحكم كما بينها املشرتكة

«… قائمة عاملية
التعليم عىل يعتمد كما الحكومات وإجراءات الساسة تدبريات عىل ولز يعتمد وال
املستعمرون، يحكمها التي آسيا أمم بالتعليم ويشمل الفكرية، أو الروحية والدعوة
األوروبية كاألذهان أذهان لهم الناس هؤالء من كبريًا عدًدا «إن األمم: هذه عن فيقول
مستوى إىل كله العالم تثقف أن واحد جيل يف لتستطيع وإنك منها، خري أو املتوسطة
من يكفي ما لديك كان إن — جدٍّا الشامخ باملستوى ليس وهو — كمربدج خريج
يعني امتد حيثما االتحاد أن نقرر ال «لَم يتساءل: ثم واملعلمني»، واألجهزة املعاهد
تنيسيا يف كما الحرة، الكنغو حكومة ويف جاوة ويف البنغال يف جديًدا قويٍّا تعليًما
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التحرير يف التفكري من اإلقالل بعض نُِقلُّ ال لَم أيرلندا؟! أو إسكتلندا أو جرجيا أو
ونكثر القديمة؟ األفكار من إليهما وما املحيل االستقالل وتجارب بالتصويت التدريجي
التي الشعوب عن القديمة الشقشقة هذه نرتك ال لَم العقل، تحرير من اإلكثار بعض

سياسيٍّا؟» تنضج لم
هذه إىل باألمم التوجه يف االقتصادي والتقدم السيايس التقدم بني ولز يفصل وال
بوحدة يبايل كما العملة بوحدة يبايل ال ولكنه العاملية، الوحدة من املرموقة الغاية
عىل عنوانًا يكن لم إن لتوحيده معنى وال للنقد قيمة ال ألنه الرتبية؛ ووحدة املعيشة

فيها. املتعة ووسائل وخرياتها الحياة أغراض إىل واحدة نظرة أو واحدة معيشة
بني تمييز بغري اإلنسان بحقوق االعرتاف عىل تقم لم ما الوحدة هذه تنجح ولن
الطبية، والعناية والكساء، الغذاء، حق يف: تتلخص وهي واأللوان، واألجناس العقائد
وامللك، النفس وحماية املعاملة، وحرية بالصناعات، االشتغال وحرية الكايف، والتعليم
إال إليه وما التجنيد ومنع لجريمة، إال السجن ومنع العالم، أنحاء يف االنتقال وحرية

باالختيار.
ولكنها الشاملة، اإلنسانية الوجهة هذه يف للتقدم الزمة الثورة أن «ولز» ويعتقد
بالثورة ويسميهما مىض، فيما البرش عرفهما اللذين الثورة نوعي غري نوع من ثورة
التي أو الكاثوليكية األمم بتاريخ تقرتن األوىل الثورة ألن الشيوعية؛ والثورة الكاثوليكية
الثورة وألن الجنوبية؛ وأمريكا واملكسيك وإسبانيا فرنسا كثورات الكنيسة، مع تجاهد
يتناول باطني تطور عىل تدل التي العرضية التنظيمات أو املؤامرات وليدة هي الثانية

واآلداب. األخالق مدارج يف به ويرتفع اإلنسان ضمري
والبواعث الثقافة من نصيبًا الناس أوفر بها يقوم صاعدة ثورة ولز ثورة وإنما

واالقتداء. التشبه إىل الهمم وتنبيه واإليحاء، التوجيه عىل والقدرة الخلقية
أن الناس تعود من تحقري الثورة هذه لتحقيق الالزم التعليم أساليب ومن
بحقارة الناس إلقناع الكذب يصطنع ال وهو املعتدين، والطغاة السفاحني من يعظموهم
الصورة يف الناس أمام لتمثيلهم كافية التاريخية الوقائع ألن املقدسني؛ «األبطال» هؤالء
ذلك من وأعجب الذهنية، امللكات أو العقل من عظيم نصيب لهم يكن فلم املزدراة،
للوهلة الذهن إىل يتبادر ما خالف عىل الرجولة، من عظيم نصيب عىل يكونوا لم أنهم
امرأة كل رجل إنه عنه: يُقال كان قيرص ويليوس عاشقون، له كان فاإلسكندر األوىل،
تهواه، زوجته كانت فتى منه ليخرج الدير إىل يسعى كان والزأريوس رجل، لكل وامرأة
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موته بعد وكان الخفية، تراجمه قراء يعلم كما الشخصية حياته يف كان ونابليون
النساء. وأجساد جسده بني تكوينه يف املشابهة لفرط املرشحني بني العجب موضع

صورتهم يف «األبطال» هؤالء تمثيل عىل العاملية تواريخه يف ولز حرص وقد
تعظيم أو الدماء بسفك الناس تغري التي الكاذبة الهالة تلك عنهم لتذهب الصحيحة،
والقدرة التعمري عىل القدرة بني الناس يفرق أن ذلك يف توخاه ومما الدماء، يسفك من
ألن والجربوت؛ بالقوة اإلعجاب طريق من بالطغاة اإلعجاب يبطلوا وأن التدمري، عىل
من وليس املمقوتة، الصناعة لتلقي يرشحهم خاص مزاج أصحاب الواقع يف الطغاة

واالقتدار. والفحولة بالبأس مقرونًا املزاج ذلك يكون أن الالزم
فهي العاملي، التغيري هذا انتظار إىل الكبري الكاتب تدعو التي الفكرية الدواعي أما
ألغت قد الحديثة املخرتعات ألن واألحالم؛ األماني قبيل من ال املحتومة النتائج قبيل من
ومتى املحال، من رضبًا الحدود وراء والتحصن العزلة فأصبحت واألبعاد، املسافات
ممكنًا ذلك كان السياسية: النظم عالم يف بقائها إىل سبيل فال األرض عىل الحدود زالت
أمكن إن طويًال يدوم وال يمكن ال ولكنه والبندقية، والقوس والسيف الحصان عهد يف
بالعيان. الخيال تسبق أن أوشكت التي العلم ومحدثات والكهرباء الطيارة عرص يف

غري حالة إىل بالعالم البيولوجية البواعث تندفع العلمية الغري هذه جانب وإىل
الشباب من املاليني نشوء ألن التاريخ؛ أطوار من تقدم فيما حاالته وغري اليوم حالته
التي املسكتة األجوبة تلك غري جوابًا عليها وينتظر الكون معضالت يواجه الذي القلق
هذا يف التغيري إىل الدائم «البيولوجي» الحافز هو واألجداد اآلباء عقول تريح كانت
كانت كما الدنيا بقاء عىل يرصون الذين والزعماء القادة صحب قد الفشل ألن االتجاه؛
إليهم القلوب اجتذاب يف القادة هؤالء يفلح ولن والخصومات، املطامع مشتجر يف عليه

األخالق. أو االقتصاد أو السياسة يف القديم بقاء عىل قائمة بدعوة
حرية من تحد التي الجماعية األعمال أنصار من اشرتاكي ولكنه شيوعيٍّا ولز وليس
«ديمقراطيٍّا» هو وليس واإلنتاج، التثمري يف حريته من تحد وال االستغالل، يف الفرد
عىل يفضل ولكنه االنتخاب، وأساليب الحزبية تحتكر التي الربملانية النظم أشياع من
وما النسبي التمثيل أساليب الديمقراطية األمم بني اليوم تشيع التي االنتخاب أساليب
املحرتفني فريق غري السياسة يف العاملني من جديد فريق أمام املجال فسح من يتبعها

املشعوذين. والدعاة
عربي الكاتب أن إليك يُخيَّل املختلفة كتبه يف واالشرتاكية للملكية تعريفاته ومن
يف االشرتاكية فليست املحيط، القاموس أو العرب لسان من املصطلحات ينقل أصيل
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وليس كان، ما كأنه االمتالك نظام أو امللكية لنظام مختلًفا نقًدا إال عنده جوهرها
حقيقته يف امللك ألن الشيوعيون؛ يقول كما االجتماعية الطبقات مخرتعات من االمتالك
الحرم أو الحمى أو الحوزة معنى هو وهذا الحيوان، أو اإلنسان عنه يدافع ما كل هو

الضاد. لغة تعرفه كما الذمار أو
منذ يملكون ال الذين ثورات من كغريها الثورة «كانت وستالني: روسيا عن قال
ظهور من بد يكن ولم الهائجة، الجماهري عىل األبطال عبادة فيها استولت التاريخ، فجر
رجًال األصل يف وكان ستالني، يعبدون أخذوا حتى سنة عرشون انقضت وما … زعيم
كما ما، تغيريًا تجد فال الدورة وتتم … عبقري غري طموًحا األمانة، من يشء عىل ثوريٍّا
عدد محلهم وحل الناس من كبري عدد زال فقد أخرى، جموح ثورة كل يف الحال هي
استبدادية إىل أي: منها، بدأت التي النقطة إىل أدراجها تعود روسيا وكأن آخر، كبري
رجل ستالني أن أعتقد وأنا محدودة، غري مبهمة وغايتها شك محل جدارتها وطنية:
يقصد بأنه يؤمن يزال وال ووضوح، بساطة يف بالجماعية يؤمن وهو النية، صادق أمني
يصرب ال أنه بنفسه، اعتداده من وبلغ سلطانها، تحت تقع التي والشعوب لروسيا الخري

تحيز.» عدم أو استقامة مثله خلفه يكون ال وقد معارضة، أو نقد عىل
األديبان العربية إىل ترجمه كما الكتاب لعبارة صالح مثل هو هنا اقتبسناه وما
املعارف دائرة مرتجًما، جالل حافظ واألستاذ يونس الحميد عبد األستاذ الفاضالن
الدقة من جانب عىل فألفيناها اإلنجليزية النسخة عىل منه فقرات وراجعنا اإلسالمية،
سهوات عليه يُالَحظ ما وكل اللغة، يف وصحة اللفظ يف سالسة مع واألداء، النقل وأمانة
العربي الكاتب بني تحول وال معناه، بجوهر تخل ال صفحات بني متفرقات هنات أو
الصفحة يف مثًال جاء كما اإلنجليزية، النسخة تضمنته الذي اللباب إىل النفاذ وبني
وثمة حاجة» ثمة هناك «وليست يقوالن: حيث أخرى؛ صفحات يف وتكرر التاسعة
روزفلت فرنكلني أمثال «ويجد األربعني: الصفحة يف يقوالن حيث أو هناك، بمعنى
من أملانيا عند يكن «ولم يقوالن: حيث أو ظاهر، سهو وهو … مرشفون» أنفسهم
األصل؛ يف جاء ملا ترجمة الجوزاء» إىل فطمحت باإلنجليزية الناطقني عند ما الصناعة
واملعنيان فيه» تعيش حيز إىل الشمس، يف مكان إىل «وطمحت الكاتب: يقول حيث
اشتدت كلما الحكومة سلطان زاد «وكلما :٦٤ صفحة يقوالن حيث أو مختلفان،

الجملة. يف الثانية لكلما موضع وال الحاجة»،
عىل منها غضاضة وال والهنات، السهوات قبيل من — أسلفنا كما — كلها وهذه
لم باب الغد عالم عن البحث ألن أوانه؛ يف العربية اللغة إىل أسدياه الذي النافع العمل
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حق به ُعِنينا ولو الُقرَّاء، أكثر أذهان عن فضًال الُكتَّاب أكثر أذهان يف عندنا يُطَرق
مثلها وعرشات املرتجمة الكتب من عرشات موضوعه يف لدينا يكون أن لوجب عنايته
إىل نصل أن نحب ألننا العاملية؛ األحوال من عندنا ما حسب عىل املبتكرة الكتب من
وال والتدبري بالتفكري نسبقه أن ونحب متأثرين، تابعني ال مؤثرين عاملني الغد عالم
منقادين، رين ُمسخَّ إليه نُساق كأنما الزحام مع مدفوعني متخلفني الحقني إليه ننتهي
حني الفقهاء يقول كما كفاية» «وفرض مشكور عمل األيام هذه يف الكتاب هذا فرتجمة
فرض الغد عالم إىل النظر أن يعلمنا أن جدير ولكنه الفروض، درجات بني يميزون

الزمان. هذا يف عربي أو رشقي عن يسقط ال عني
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اإلْسالم ِيف الَعقل

اآليات من فيه أكثر فليس اآليات، عرشات يف الكريم القرآن به أمر واجب العقل تحكيم
وليس والتفكري، العقل يهملون من عىل بالالئمة وتنحى والتفكر التعقل عىل تحث التي
مطالب فاإلنسان الكريم، القرآن أوامر يف موضوع دون موضوع عىل مقصوًرا التفكري
كله: الكون يف يتفكر وأن ،(٨ (الروم: أَنُفِسِهم﴾ ِيف يَتََفكَُّروا ﴿أََوَلْم نفسه: يف يتفكر بأن
فيما نظره يجيل وأن ،(١٩١ عمران: (آل َواْألَْرِض﴾ َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿َويَتََفكَُّروَن
(البقرة: تَْعِقلُوَن﴾ َلَعلَُّكْم آيَاِتِه َلُكْم هللاُ ُ يُبنَيِّ ﴿َكٰذَِلَك واألرسار: املشاهد من به يحيط
ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف و﴿إِنَّ (٢٤٢
َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا اءٍ مَّ ِمن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَزَل َوَما النَّاَس يَنَفُع ِبَما اْلبَْحِر
َآليَاٍت َواْألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ ِمن ِفيَها َوبَثَّ

.(١٦٤ (البقرة: يَْعِقلُوَن﴾ لَِّقْوٍم
فكل املواضع، شتى يف القرآن كررها التي «الحكيم» هللا صفات من صفة والحكمة
أو الرسمدي العقل يخالف وال اإللهية الحكمة مقتىض عىل يجري فإنما الكون يف ما

اآلدميني. عقول كنهه إدراك عن قرصت وإن األعمال، من عمل يف ينقضه
ينكر اإلنسان ألن التفكري؛ عن وينهى العقل بتعطيل يقيض من باملسلم فليس
وجوب يف متواتر رصيح هنا والنص فيه، اجتهاد ال الذي بالنص ليؤمن العقل
العلم ومسائل اإلله، بوجود التصديق مسائل عىل الوجوب هذا وإطالق والتفكري النظر

ونواهيه. أوامره يف والتدبر بمخلوقاته
العقل من أكرب بعقل يؤمن أنه العقل حكم إنكار يف بيشء تكلم فيمن األمر وغاية
وبسائر باإلنسان املحيط الرسمدي للعقل قسطاًسا العقل هذا يجعل أن ويأبى اإلنساني،
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وليس التسليم، إىل فيه ويلجأ عنده يقف حد من اإلنساني للعقل بد فال املخلوقات،
والقضاء العقل بدين الكفر قبيل من هو وال أساسه، يف اإلنساني للعقل مناقًضا هذا
بما يحيط ال املحدود أن ويعلم محدود، أنه يعلم نفسه اإلنساني العقل ألن ببطالنه؛
بعض يف التسليم إىل مضطر العقل بأن يقيض حني بالعقل يقيض فهو حدود، له ليست

األمور.
أقوال أنها وهلة ألول فيها الناظر إىل يُخيَّل أقوال املتكلمني بعض عن أُِثرت وقد
ومن األشياء، من يشء يف عليه يعولون وال أحكامه ويبطلون العقل، ينكرون قوم
إن يقولون: الفالسفة فإن باملستحيل؟ هللا قدرة تتعلق هل يسأل: من سؤال ذلك أمثلة
باملستحيل، تتعلق هللا قدرة إن يقولون: املتكلمني وبعض العقول، يف ممتنع املستحيل
كال يقتضيه؟ ما كل وإلغاء بإلغائه ويحكمون العقل ينقضون أنهم ذلك معنى فهل
من كانوا وإن بالتفكري يدينون من يسلمها عقلية قضية إىل ذلك يف يرجعون هم بل …
عقًال يخلق أن عىل قادر العقل هذا لنا خلق الذي هللا إن يقولون: ألنهم املتكلمني؛ غري
يف درجة اإلنساني العقل يرفع أن عىل وقادر واإلمكان، االستحالة تقدير يف يخالفه آخر
يبنون فهم اإللهام، ذلك بغري يراه ليس ما اإللهي اإللهام بعيني فريى اإلدراك مراتب
وليس اإلدراك، عىل وأقدر منه أصح بعقل العقل ويبطلون منطقية»، «قضية عىل رأيهم

الحساب. من واحدة جملة العقل يسقط من شأن هذا
العقل أن هنالك ما وكل فيه، شك ال اإلسالم يف اإليمان أصول من أصل فالعقل
يختلفون وحكماءهم املسلمني علماء وأن إليها، ينتهي حدود له املسلم وغري املسلم عند

الحدود. تلك إليه تنتهي الذي األمد رسم يف
من اإلسالم» يف «العقل كتاب عليه يدور الذي املوضوع هو الدقيق املوضوع هذا
كتاب إنه العنوان: يف يُقال أن صح وربما عزقول، كريم الدكتور الفاضل الباحث تأليف
املوضوع، لهذا الرضوري التمهيد بعد كذلك الواقع يف هو ألنه «الغزايل»؛ عند العقل عن
نقل يف واألمانة الغزايل آراء تصوير يف الصدق «إن مقدمته: يف الفاضل املؤلف قال وقد
موضوعيٍّا فهًما حقيقتها، عىل فهمها محاولة بعد عرضها يف والدقة والضبط أفكاره
هذه من توخيته ما جلُّ هو سابقة فكرة كل من متحرًرا غرض، كل من خاليًا مجرًدا
بالقيام هاهنا مكتفيًا عليها، والحكم اآلراء تلك قدر أمر أخرى ملناسبات تارًكا الدراسة،
تعريف وهو والقومي، واإلنساني البرشي الحضاري واجبي من املعني القسط بهذا
مفكر أكرب دماغ عكسها كما اإلسالمية الحضارة يف فكرية ناحية أهم إىل العربي القارئ

اإلسالم.» يف
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ريب وال الغزايل ألن االختيار؛ أحسن قد الفاضل املؤلف أن الكتاب قرأ من ويشهد
والتفكري، العقل من اإلسالم موقف تبيان يف إليه يرجع اإلسالمي، للفكر نموذج أكرب
العرض صدق يف مخلًصا نزيًها أمينًا فكان كتابه، صدر يف بوعده الرب غاية بر قد وأنه
يلزم ما كل كتابه يف فأجمل الكثرية، مراجعها يف املوضوع حقائق عن البحث وصحة
اإلمام فلسفة من الصحيح موضعه يف العقل ووضع املسألة، هذه عنارص عن يُقال أن

تفكريه. ومحصل آرائه مجموعة أو العظيم
املعارف عليه ويقيس بالعقل يؤمن الغزايل أن البحث: هذا يف القول وخالصة
فيقول: امليزان، هذا أو القياس هذا من املعرفة أبواب من بابًا يستثني وال واملعلومات،
بها أزن بل فقط، الدينية املعارف — النظر بموازين أي: — بها أزن أني أدعي «ال
فإني وضعي، غري حقيقي علم وكل والكالمية والطبيعية والهندسية الحسابية العلوم
املعارف جميع بها «وزنت آخر: موضع يف ويقول «… املوازين بهذه باطله عن حقه أميز

«… الطاعة أهل وثواب الفجور أهل وعذاب القرب وعذاب املعاد أحوال بل اإللهية،
تخاطب وهي املحسوسات لسان عىل فتساءل حينًا، العقل يف شك الغزايل إن نعم؛
كنت وقد باملحسوسات كثقتك بالعقليات ثقتك تكون أال تأمن «بَم الحقيقة: عن الباحث
تصديقي؟!» عىل تستمر لكنت العقل حاكم ولوال فكذبني، العقل حاكم فجاء بي، واثًقا
إبطال أن واعترب منه خرج بل طويًال، الشك هذا عىل يستقر لم الغزايل ولكن
جنونًا، ى يُسمَّ ال ولكن الجنون، مجرى فيجري العقل تصيب «آفات املطلق بالشك العقل

فنون.» والجنون
حقيقة كل إدراك عىل قادر — الغزايل عند — العقل أن ذلك من نفهم ال أننا إال
باإلبرة فنحن آخر، يشء والوصول يشء، القياس ألن معرفة؛ كل إىل بالوصول وكفيل
اإلبرة أن رضورة ذلك من يلزم وال والضالل، الهدى نعرف أن نستطيع املغناطيسية
يكون وقد الضالل، مكان واجتناب الهدى مكان إىل بنا البلوغ عىل قادرة املغناطيسية
أنه فحسبه الصحيح، الشبه لوجوه جامع غري تشبيًها املغناطيسية باإلبرة العقل تشبيه
والخطأ الصواب بني للتمييز يصلح العقل أن وهو املقصود: الغرض عىل يدل تشبيه
قدرة من تكملة بغري جميًعا الغايات إىل للوصول صالح أنه رضورة ذلك من يلزم وال
إىل طبقة من به ينتقل بل أصالة العقل حكم يلغي ال أكرب «عقل» من ومعونة أخرى

مجال. إىل مجال ومن طبقة
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اإلنسان قلب عىل يفيض الذي النور أو «الكشف» هي الغزايل عند التكملة هذه
يتمم بل أساسه، يف العقل ينقض ال يشء وهو واالستعداد، بالرياضة اإللهي الجود من

ويعييه. يؤوده ما عىل ويعينه فيه ناقص هو ما للعقل
التخصيص، عىل الغزايل عن الكالم صدد يف يُنَىس ال سؤال هنا الخاطر عىل ويرد
إذا تهافتهم وإثبات الفالسفة هدم يف العنيف االجتهاد ذلك الغزايل اجتهد كيف وهو:
ويلغي الفلسفة يبطل ألنه ذلك فعل هل والتفكري؟ العقل بهداية هذا إيمانه عىل كان
الفلسفة تطبيق يف مخطئون الفالسفة أن يرى ألنه فعله؛ قد هو أو املنطقية؟ األقيسة

القياس؟ واستعمال
بالسيوس. آسني إليه يميل الثاني والرأي فو، كالرادي إليه يميل األول الرأي

أن وفحواه نفسه، الغزايل بكالم الرأيني بني يفصل فهو الفاضل املؤلف أما
ليس ما وأوجبوا العقل، يمنعه ليس ما فمنعوا القياس، استعمال أساؤوا قد الفالسفة
الربهان قسم يف القياس مادة صحة يف رشطوه ما و«أن الغيبية، املسائل يف يوجبه
يف األوضاع من وضعوه وما القياس، كتاب يف صورته يف رشطوه وما املنطق، من
الوفاء من يتمكنوا لم ومقدماته، املنطق أجزاء من هي التي وقاطيغورياس إيساغوجي

اإللهية». علومهم يف منه بيشء
الذين عىل بل العقل عىل اللوم وليس املناطقة، عىل بل املنطق عىل إذن اللوم فليس

بممنوع. ليس ما به ويمنعون بواجب ليس ما به يوجبون
يفارقه ولم وتمحيصاته تقريراته جميع يف املؤلف الزم قد التوفيق أن ونعتقد
واألوروبيني. والفالسفة الغزايل بني املقابلة مقام وهو واحد مقام يف إال املفارقة بعض
سنة ستمائة تنبه قد «إنه يقول: حيث وديكرت الغزايل بني مقابلته ذلك مثال
يكون أن ينبغي — اليقني تحديد — التحديد هذا إىل ديكرت الفرنيس الفيلسوف قبل
أنه ظن إذ ديكرت؛ فيه وقع الذي التناقض من سلم وبهذا اختباريٍّا، ال بديهيٍّا حكًما
االختبار، قبل اليقني ماهية عرف قد الواقع يف كان بينما اختباريٍّا، تحديًدا لليقني وضع
إذن أفكر، هي: يقينية حقيقة عىل عثر أن إىل اليقني تحديد عن ممتنًعا ظل فديكرت
سها أنه عىل تحديده، واستنبط اليقني ماهية أدرك قد بواسطتها أنه وظن موجود، أنا
املعينة الحقيقة هذه أن عرف حتى قبل من اليقني هو ما يعرف كان بد ال أنه باله عن

يقينية.» حقيقة هي
ثبت سواء اليقني، معرفة تستلزم الشك معرفة أن الحكيمني بني واإلنصاف
يطلب ما عرف إذا إال فيه مشكوك هذا إن قائل يقول فال بالبداهة، ثبت أو باالختبار
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البداهة بني وفق إذا نفسه الباحث يناقض وال فيه، مشكوك غري اليقني أن وعرف
األمثال. من بمثل واالختبار

إنكار يف هيوم دافيد ومذهب الغزايل مذهب بني يفرق أن املؤلف أراد كذلك
غامضة تكون قد الغزايل موقف عن فكرة توضيح الرضوري من «أرى فقال: األسباب،
من فإنه العربية، بالفلسفة املشتغلني من اآلخر البعض عند مشوَّهة البعض عند
يشبهونه نراهم ولذا السببية؛ مبدأ نفى قد الغزايل أن هؤالء من الكثريين عند الشائع
الفيلسوف ذلك الغزايل بسبق الغرب أهل ويفاخرون هيوم داود اإلنجليزي بالفيلسوف
أن وجد السببية يف املفكرين هذين رأي فهم يف تعمق من أن عىل املبدأ، هذا نفي إىل
وجوه من وجه بينهما يجمع كان وإن اآلخر، فكرة عن جوهريٍّا تختلف الواحد فكرة
وهو نتيجة، سبب لكل بأن القائل: باملبدأ يعتقد ال هيوم داود فإن العرضية، الشبه
بالعكس فإنه الغزايل أما … رضورية عالقة والنتيجة السبب بني العالقة كون ينفي
هو نظره يف — تعاىل — فاهلل … نتيجة سبب لكل إن القائل: املبدأ برضورة يؤمن

«… الكون حوادث لكل الوحيد الحقيقي السبب
عن مقالنا يف ذلك ذكرنا كما السببية، مبدأ أنكر الغزايل أن نرى ال ونحن
العالقة ينكر لم هيوم داود أن نرى ولكننا الكتاب، بمجلة رشد ابن وبني بينه األسباب
املشاهدات يف السبب يكون أن أنكر وإنما املنطقية، األقيسة يف والنتيجة املقدمة بني
بالبداهة منه يلزم ال بالنار فعلمنا محسوسة، تجربة بغري بالبداهة ثابتًا االختبارية
أن ذلك ومعنى واالختبار، بالتجربة ذلك نشاهد أن قبل بها يحرتق من تقتل أنها علمنا
والنتيجة املقدمة وتالزم يشء الحوادث اقرتان ولكن فيها، شك ال قائمة املنطقية السببية
املشاهدات يف السببية عالقة هيوم أنكر ملا ذلك ولوال آخر، يشء العقلية البداهة يف
سببًا لنا يقدم الذي فإن … الدليل لهذا أو السبب لهذا ينكرها إنه قال: ثم املحسوسة،
بني املشابهة إن يُقال ال هذا وعىل التفكري، أساس يف السببية مبدأ ينكر ال إلنكاره
الجوهر إىل العرضيات من تمتد مشابهة هي إذ املسألة؛ هذه يف عرضية وهيوم الغزايل

األصيل.
للغرض محقق كتاب أنه اإلسالم» يف «العقل كتاب يف هذا بعد يُقال ما وزبدة
من والتجرد التمحيص عىل صادقة وعزيمة كاٍف اطالع من مستخلص فيه، البحث من
عبارات وغري إليه، أرشنا ما قبيل من هينات هنات غري يشء عليه يُؤَخذ وال األهواء،
املؤلف وحسب الكتاب، شواهد من اقتبسناه ما بعض عليها يدل قد الرتكيب إفرنجية

املؤلفات. هذه أمثال يف النادر التوفيق هذا بمثل وعد ما أنجز أنه نجاًحا الفاضل
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اءِ والرشِّ بنياإلْهَداء الُكتُب

طبيبًا — العربية اللغة يف داروين بمذهب برشَّ من أول — شميل شبيل الدكتور كان
إىل االجتماع مذاهب من ويميل واالجتماعية، الفكرية باملباحث ويشتغل املرىض يعالج

االشرتاكيني. من املعتدلني مذهب
يشفي ال هللا أن ويعتقدون يتجنبونه كانوا املرىض ألن تعمل؛ ال عيادته وكانت

واإللحاد. بالكفر الشتهاره يديه؛ عىل مريًضا
مجلدين يف تقع كانت ألنها يستطع؛ فلم ومقاالته رسائله مجموعة يطبع أن وأراد
جميلهم، يعلن أن الرجل وشاء به، املعجبني بعض الالزم باملبلغ له فاكتتب ضخمني،
عىل قليل أو كثري من به تربعوا ما بيان ومعها األول املجلد ذيل يف أسماءهم فنرش

السواء.
قرش. مائة مًعا املجلدين ثمن أن وأعلن

طراز من اشرتاكي إنه أقول: والدعابة الجد بني إليه وكتبت الثمن فاستعظمت
العلم لهم يحتكر به فإذا املال، احتكار األغنياء عىل يستكثرون االشرتاكيني ألن عجيب؛

وماليني. ألوف وهم كتاب، يف جنيه بذل يستطيع ال من كل منه ويحرم
يف بعنواني هدية الكتاب إيلَّ وأرسل اإلقناع، موقع صاحبنا من الدعابة فوقعت
فقراء من لطالبه الكتاب من نسخة مائة خصص قد أنه الصحف يف وأعلن أسوان،

القراء.
يتكلف لم مؤلف واستهداؤها: الكتب إهداء يصح — أعتقد فيما — املبدأ هذا عىل
باملؤلف يحسن الحالة هذه ففي الكتاب، برشاء له طاقة ال وقارئ كتابه، طبع يف شيئًا
يستهديه. أن املستطيع غري القارئ عىل يُعاب وال لإلهداء، نسًخا كتابه من يخصص أن
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كان ما كائنًا اإلطالق عىل كتاب استهداء يف لها حق فال والجماعات األندية أما
من ناٍد يشرتيها الواحدة النسخة وألن الرشاء؛ عىل الفرد من أقدر الجماعة ألن ثمنه؛
عىل خسارة الحقيقة يف هي األعضاء من واملئات العرشات عليها يختلف التي األندية
آحاد يشرتيها نسخة مائتي أو نسخة مائة مقام النادي يف تقوم كانت إذ املؤلف؛

متفرقون.
وال األخرية، األيام يف الصاوي األستاذ وأثاره سنوات، منذ املوضوع هذا يف كتبت
يف تُعاد القبيل هذا من التي الطلبات ألن وإفادة؛ إعادة إىل حاجة يف يظهر ما عىل يزال

أسبوع. كل
موجزة بكلمة أجيب أن الستطعت خاصة يعنيني ملا املوضوع هذا أتناول أنني ولو
لم ألنه حاكموه؛ حني الرتكي الضابط بها أجاب التي الكلمة كتلك اإلسهاب، عن تغني

بقلعته. عرب حني لألمري تحية املدافع يطلق
األمري؟ تحية يف قرصت لم سألوه:

كثرية. أسباب عندي فقال:
هي؟ ما سألوه:

بارود. القلعة يف يكن لم أوًال فقال:
األسباب. بقية إىل حاجة فال حسبك، قالوا:

إنني — مرة غري ذلك قلت وقد — والجماعات لألندية أقول أن أنا وسعي ويف
كتبي طبع النارشون يتوىل وإنما نفقتي، عىل كتابًا سنة عرشة خمس منذ أطبع لم
أو الطبع إلعادة به أحتفظ محدود عدد إال الكتاب نسخ من يخصني وال نفقتهم، عىل

يؤلفون. ما إيلَّ يهدون الذين زمالئي إىل لإلهداء
أقول: أن بي حاجة وال الوجهة، هذه غري من يُتناَول بأن جدير املوضوع ولكن
املهم فليس رشاءه، يستطيع ال ملن إهداءه أستطيع ما أهدي — قدمت ما مع — إنني
وراء ما املهم وإنما تُشرتَى، ال أو وتُشرتَى تُهَدى ال أو تُهَدى نسخ بضع املسألة هذه يف
جدير يشء وهي البلد يف الفكرية املطالب قيمة أو الثقافة قيمة عىل الداللة من كله ذلك

والقراء. الكتاب بعناية
عنها غنى ال التي الرضوريات حساب يف عندنا دخلت الفكرية املطالب كانت لو
طربوش، أو ثوب أو رغيف استهداء إىل ينظرون كما كتاب استهداء إىل الناس لنظر

األشياء. هذه من يشء استهداء من يأنفون وهم
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اءِ والرشِّ اإلْهَداء بني الُكتُب

يعيبك ال التي النوافل من معدودة منا الكثريين بني تزال ال الفكرية املطالب ولكن
اقتنائها. يف تقرص أن

يُالحظ ما ذلك يف فليس تستهديها، ال أو وتستهديها تملكها، ال أو تملكها فأنت
يُعاب. ما فيه وليس

والفقراء. األغنياء تشمل التي العادات من كثري يف هذا تلمح إنك
مكانًا فيها أجد فلم طراز، أحدث عىل الريف يف بُنِيَْت التي القصور بعض دخلت

املتحركة. للصور مكان ذلك مع بعضها ويف للمكتبة،
دهشة األفواه ففغروا الجنيهات من مئات ببضع كتابًا باع أديبًا أن الناس وسمع
من املبلغ ذلك أضعاف ثالثة تناول مغنيًا أن نفسه املجلس يف سمعوا وقد واستعظاًما،
التأليف! خرب استغربوا كما الغناء خرب يستغربوا فلم سينمائية رواية يف أنشودة أجل
منها ويقتني الكتب من يعيش وهو الجاهل النارش من حتى — لنا يبدو وقد
أن له يحق ال املؤلف وأن حقوق، له ليس عمل الكتب تأليف أن — والضياع البيوت
تساوي الربح من حصة إىل يتطلع مؤلًفا أن له تبنيَّ فإذا أوده، يقيم ما كتبه من يربح
يف عليه ويشتط حقه منه يختلس املؤلف ذلك وأن مغبون أنه وهمه يف دخل حصته،
إىل يرسله أو لشاريه يعرضه أن غري شيئًا للكتاب يصنع ال حال أية عىل وهو طلبه،

طالبيه.
تأليف من يتَّخذ أن يستطيع واحد كاتب العربي الرشق يف يُوَجد لم الساعة وحتى
يؤلف الكتاب من مئات األوروبية األقطار يف ُوِجد وقد غريها، عن مستقلة صناعة الكتب
املورسين، عيشة وترجمته بيعه من ويعيش سنتني، كل يف أو سنة كل يف كتابًا أحدهم

املورسين. كبار عيشة بل
ليست ولكنها تُستهَدى، أو تُهَدى التي النسخ عدد إىل نظرنا إذا هينة فاملسألة
هذه أن منها وعرفنا بالدنا، يف الفكرية املطالب قيمة عىل داللتها إىل نظرنا إذا بهينة

الرضوريات. حساب يف عندنا بعُد تدخل لم املطالب
نرشها؟ عن املسئول هو من ولكن والفقراء، األغنياء بني تُنَرش أن يجب الكتب إن
بما منها يتربع أن عن فضًال كتبه من يعيش ال ألنه الحال؛ بطبيعة املؤلف ليس

الحاجة. فوق
طبقاتها. بجميع األمة أو الدولة هو املسئول وإنما

مجالس وعىل الشعبية، للمكتبات وهبتها الكتب برشاء يتربعوا أن األغنياء فعىل
تستطيع. ما العامة املكتبات من تفتح أن األقاليم
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من يُطبَع فيومئذ الطبقات، جميع بني القراءة فيه تشيع الذي اليوم جاء وإذا
يقتني أن القارئ ويستطيع رخيصة، طبعات أو وطبعة غالية طبعة الواحد الكتاب
مليمات. أو بقروش شاء إن نفسه الكتاب من يقتنيها وأن قرش، بمائة شاء إن النسخة
وهو يُذَكر، أن من أكثر العربي الرشق يف أحد من يتطلب ال األمنية هذه وتحقيق
بعمامة له تكفل إذا تنقيض ال كلها مطالبه وأن داخله، يف بيشء يطالبه أنه رأسه يلمس

أسبريين. قرص أو حالقة عدة أو مشط أو طربوش أو
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والعرشون الخامس الفصل

الَعرب ِعْند التعليُم

األبناء يتلقى أن وهي األوىل، الفطرة ُسنَّة عىل يجري الجاهلية عرب عند التعليم كان
يف أو املجتمع معيشة يف سواء واملعارف، الصناعات من إليه يحتاجون ما اآلباء عن
واملصارعة الخيل ركوب من عليه تشتمل وما الفروسية يتعلمون فكانوا البيتية، املعيشة
آخر علًما بالفروسية العلم إىل ويضيفون الرياضية، األلعاب وبعض السالح واستعمال
وحفظ األخبار رواية يف تتلخص وهي الزمان، ذلك يف ة ُميرسَّ كانت التي الثقافة بشئون
ودالالت واألنواء بالنجوم العلم من طرف مع واألمثال، باألنساب والدراية األشعار

الطريق.
أُشدَّهم يبلغون حني التجارة قوافل يف أبناءه يصحب كان من القوم رسوات ومن
أن الحال هذه يف يندر وال األموال، وترصف التجارية باملعامالت لالستقالل ويتهيأون

والحساب. الكتابة يعلموهم
الخيام، ونصب والطعام الخبز وصنع األلبان وعالج كالنسج البيتية األعمال أما
األرسة أحضان يف السواء عىل األطفال تعلمه النساء أو الرجل عمل من منها كان فما
واملحاولة التدرب أو املشاهدة عىل تعلمه يف ُمعوِّلهم وكان الفطري، األسلوب ذلك عىل

األيام. هذه إىل الريف قرى يف الصناعات صبيان يتعلم كما املتكررة،
تقويم يف النظر وبعد الحصافة عىل تنم عادة عىل درجوا املدن حياة عرفوا وملا
العربية، الحضارة وروح البداوة روح بني الصلة واستدامة وخالئقها الناشئة أبدان
الجوية العنارص مقاومة فيها ليتعودوا الصحراء إىل الطفولة سن يف األبناء إرسال وهي
النفوس عىل ووباله املدنية ترف من الطبيعي الحرز بهذا ويتحرزوا الصعاب ومزاولة
الجاهلية، أيام بعد ما إىل العادة هذه عىل للمثابرة آخر سبب ذلك بعد وطرأ واألجساد،
الجيل يف العربية املروءة خالئق واستحياء واللحن العجمة من اللسان تصحيح وهو
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ملكه أقام خليفة أول ينَس ولم الفتوح، بعد القصية األمصار إىل الجزيرة فارق الذي
فنشأ العريقة، العربية السنة هذه عىل فيها ليرتبى باديتها إىل ابنه يرسل أن الشام يف
من وأخذ كلب، بني صحراء يف الكلبية بحدل بنت ميسون أمه مع معاوية بن يزيد

الحيوان. ورياضة الصيد وحب الفصاحة وهو فيها، كان ما خري الصحراء
والداللة والعيافة والطب والكهانة كالشعر خاصة، صناعات للعرب وكانت
شعره عنه ويحفظ الراوية يتبعه فالشاعر والتلقني، النقل أسلوب عىل كذلك يتعلمونها
والعيافون واألطباء ان والكهَّ نظمه، عىل يقدر حني الشعر هو ينظم ثم غريه وشعر
بعدهم من ويرتكوهم بأرسارهم، ويزودوهم ليدربوهم وذويهم أبناءهم يصحبون واألدالء

املرياث. ذلك عىل لهم خلفاء
البيتني: هذين من يؤخذ كما واحد أستاذ يف واألدب الحرب تعليم اجتمع وربما

رم��اِن��ي س��اِع��ُدُه اش��ت��دَّ ��ا ف��ل��مَّ ي��وٍم ك��لَّ ال��رِّم��اي��َة أُع��لِّ��م��ه
ه��ج��اِن��ي ق��اف��ي��ًة ق��اَل ��ا ف��ل��مَّ ال��ق��واِف��ي نَ��ْظ��َم ع��لَّ��م��تُ��ُه وَك��ْم

هذين من يُؤَخذ كما هذا معظم أو هذا كل األرسة أحضان يف الولد تعلم ربما أو
البيتني:

ش��اربُ��ْه ال��م��س��ِح ع��ِن واس��تَ��ْغ��نَ��ى ال��ح��رِب أخ��ا ت��رك��تُ��ُه م��ا إذا ح��تَّ��ى وربَّ��ي��تُ��ُه
غ��ال��بُ��ْه ُه��َو الَّ��ذي ال��ل��ُه ي��َدُه ل��وى ي��ِدي وَل��َوى ظ��ال��ًم��ا ��ي ح��قِّ ��د ت��غ��مَّ

الزمن إىل الجاهلية أزمنة من الصحراء يف والتنشئة التدريب طريقة هذه تزل ولم
الحديث.

الوفاء عن الفطرية األساليب تلك وقرصت اآلفاق، يف العربية الحضارة اتسعت ثم
درجتني يف نحرصها أن يمكن درجات وهم الصناعة، لهذه املتعلمني إىل الدولة بحاجة

اثنتني:
ويلمون بعضه، أو كله القرآن فيها يحفظون التي السن إىل األطفال تعليم أوالهما:
بني يتوسطون الحفاظ من أناس إىل موكوًال ذلك وكان والحساب، الكتابة بقواعد فيها

األحوال. من كثري يف منهم يُحَسبون وال املثقفني، ومرتبة األميني مرتبة
التحصيل، يف التوسع مرتبة وهي فوقها، ما إىل املرتبة هذه من الطالب ويرتقي
وأكثرها العامة، الدرس حلقات يف الطالب وينشدها واالستقصاء، التخصص مرتبة أو
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ويواصل يحرضها، من كل عىل دروسهم إللقاء األساتذة فيها يجلس التي املساجد يف
ورياضيات، وطبيعيات ومنطق وأدب ولغة فقه من موضوعاتها، اختالف عىل حضورها
من صدًرا العبادة مساجد يف يُلَقى مما أيًضا واملنطق الرياضيات دروس كانت وقد
كانت التي املدارس عىل أو أساتذتها بيوت عىل طالبها عكف ثم اإلسالمية، الدولة بداية

األطباء. تخريج عىل املقصورة املدارس سيما وال العبادة، دون للدرس تُفتَح
العهد إىل العربية الدولة صاحب قد العام التعليمي» «الربنامج هذا أن شك وال
اإلسالمية، البالد من غريها ويف مرص يف مشهودة بقاياه تزال وال أدركناه، الذي األخري
التي التعليم أماكن هي «الكتاتيب» باسم عندنا املعروفة واملكاتب الحلقات تزل فلم

قريب. عهد إىل العربية الدولة أوائل منذ والصغار الكبار يؤمها
وال العربية الدولة عصور يف كله بالتعليم تستأثر لم واملكاتب الحلقات لكن
يحرضه من لكل املباح العام» «التعليم مثابة هي كانت وإنما الذهبية، عصورها سيما
رأي يف أهله غري يحرضه وال طالب، لكل يُباح ال تعليم ذلك ووراء حضوره، ويواصل
يتصل قسم قسمان: أهله غري عىل به املضنون التعليم وهذا عليه، القادرين أساتذته
الكالم، وعلماء املتصوفة قسم أو اإلطالق، عىل بالحكمة يتصل وقسم الدين، بحكمة

والرياضيات. الطبيعيات وعلماء الفالسفة وقسم
الكالم مسائل يف العلم يقرص أن يرى األولني، األساتذة قدوة وهو فالغزايل،
إلجام كتابه يف قال كما أو درجات، بعد درجات األطهار املتعلمني صفوة عىل العويصة
والفضة الذهب كمعادن متفاوتني أشتاتًا الناس ُخِلق «فقد الكالم: علم عن العوام
ونفاسة، وخاصية ولونًا صورة بينها ما وتباعد تفاوتها إىل فانظر الجواهر، وسائر
ومعرفة والوالية النبوة معدن فبعضها املعارف، جواهر لسائر معادن القلوب فكذلك

«… الشيطانية واألخالق البهيمية للشهوات معدن وبعضها تعاىل، هللا
من ينشده بما الوصول عىل املريد قدرة يمتحنون كانوا أنهم املتصوفة يف والغالب
مقصده دام فما الحقيقة، عن الباحثني جميع إليه يتوق الذي األعظم» «الرس معرفة
بعيد فهو بالخوارق واإلتيان املادية العنارص تسخري عىل القدرة أو التسلط قوة منه
املآرب هذه من مأرب لغري املعرفة سعادة إىل نفسه أنست فإذا الوصول، مرتبة عن
ليسعد الحقيقة إىل يخلص وأن ليعرف، يعرف بأن البحث من واكتفى الجسدية،
فيها يُفاَجأ ال التي الغاية وبلغ الروحية القيادة عن استغنى قد فهو إليها، بالخلوص
الغزايل علم كما يعلم أن يسوؤه ال ويومئذ إليها، السعي إنكار أو املطالب تلك بإنكار
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هللا علم إىل ذلك أضيف فإذا — علمهم وغزر معرفتهم اتسعت وإن — الخالئق «أن
قليًال.» إال العلم من أوتوا فما سبحانه؛

العقول عىل الديني الحجر من يُحَسب ال القيود بهذه التعليم عىل الغزايل وحجر
قديم من الناس بعقول العارفني مذهب ذلك يف مذهبه ألن املتأخرين؛ بعض وهم كما
اليونان، حكماء وسائر أرسطو بعده ومن أفالطون أستاذ سقراط طليعتهم ويف الزمن،
التعليم ويؤثر يدرك، ال ومن يدرك ملن مفتوح علم ألنه الكتاب؛ ينكر سقراط كان فقد
يف يُذَكر فرق اإلسالم وفالسفة الغزايل بني يكن ولم واالسترباء، واالنتقاء باالختصاص
وتخصيصه أهله عىل العلم بقرص يدينون كانوا الفالسفة أولئك ألن املذهب؛ هذا جوهر
هذا عن العوام «إلجام من اعتقدوه فيما صواب عىل ونحسبهم عليه، قادر هو بمن
لوجب حياته طول عاميٍّا سيظل الذي العامي التمييز وسيلة هناك كانت ولو املقام»،
عىل قادرون إليه مضطرون هم بما إال منه لهم يسمح وال العوام عن العلم يمتنع أن
البيئة بحكم العامي بني التمييز صعوبة من آٍت املسألة هذه يف املحظور ولكن فهمه،
باب له يُفتَح الناس سواد من رجل وربَّ التبديل، تقبل ال التي الطبيعة بحكم والعامي

الغايات. أقىص دون فيه يقف فال العلم
فلعل الكالم، وعلماء املتصوفة وهم األولني، األساتذة قدوة الغزايل كان وإذا
والرياضيات، الطبيعيات وعلماء الفالسفة وهم اآلخرين، األساتذة قدوة هو الفارابي
كان أرسطو أن له خطر وقد الناس، سفلة عىل الرفيع العلم تحريمه يف كالغزايل وهو
للتعليم يصلح هل املتعلم طبيعة استرباء وهي: أغراض، لثالثة تعمًدا «اإلغماض» يتعمد
الفكر يُروَّض وأن الناس، لجميع ال يستحقها ملن الفلسفة تُبذَل وأن يصلح، ال أو

الطب. يف بالتعب
عددها دروًسا الخاصة الحكمة أو الرفيع العلم طالب عىل الفارابي استوجب وقد
ورياضة واملنطق والطبائع الهندسة ومنها الفلسفة»، تعلم قبل يقدم أن ينبغي «فيما
يبلغ أن له تهيأ العدة بهذه استعد ومتى الشهوات، من واألنفة الحق حب عىل النفس
غري واحد وأنه تعاىل الخالق معرفة وهي الفلسفة، تعليم يف إليها يقصد التي «الغاية
وحكمته بجوده العالم لهذا املرتب وأنه األشياء، لجميع الفاعلة العلة وأنه متحرك،
اإلنسان.» طاقة بمقدار بالخالق التشبه فهي الفيلسوف يعملها التي األعمال وأما وعدله،
اإلجمال. وجه عىل قدمناه بما العرب عند كله التعليم» «برنامج نستوعب ولسنا
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القصور بمطالب ُمقيَّد ألنه «مخصوص»؛ برنامج املطلق الربنامج هذا ففي
هو الحارض عرصنا يف به نشبهه ما وأقرب أدناها، إىل املطالب تلك أعىل من والبيوتات

واألعوان. الحاشية حكم يف هم ومن العلية به يستأثر الذي الخصويص» «الدرس
له التعليم من فن وهو والكرباء، واألمراء امللوك تعليم الربنامج هذا يف ويدخل
الذي الكتاب يف الربيع أبي بن محمد بن الدين شهاب زبدتها جمع ومؤهالت رشوط
أن ينبغي بما فيه وجاء املمالك»، تدبري يف املالك «سلوك باسم باهلل املعتصم للخليفة ألفه
ثالثة عىل العمل وقسم والعبيد، والرعية الرشفاء وسياسة نفسه لسياسة الرئيس يتعلمه
الصالحة، باألعمال نفسه يف سريته أي: وبدنه، نفسه اإلنسان «سياسة وهي: أنحاء،
أي: نوعه، أهل وسياسة وعبيده، وولده وماله أهله مع سريته أي: املنزل، وسياسة
يف تُطَلب التي الصفات فيه أحىص ثم «… حيٍّا دام ما عنها يستغني ال التي سريته
وبالغة اللسان، وحالوة والحلم، العقل، وحسن بالدين، العلم «حسن وهي: مثًال، الوزير
وكتمان اللهو، وقلة والصالح، الخري، واعتقاد الحجاب، وسهولة األخالق، وكرم القلم،

«… التفكري وجودة الجسم، وصحة الرس،
أعالها من والبيوتات القصور مطالب إىل يستجيبون الذين املعلمني عدد كثر وقد
األدب فنون يف ويخرجونهم والوصفاء الجواري يعلمون من منهم فكان أدناها، إىل
العلم من حظهم قدر عىل بأثمانهم ويغالون األبناء، وتربية واملحارضة واملوسيقى
غري يف تُرام ال التي الفنية والدقائق البيتية الصناعات معلمو منهم وكان والتدريب،

والبيوتات. القصور
يف الرساة أبناء لتخريج يستعدون الذين املعلمون أولئك جميًعا هؤالء من وأهم
فن املعلمني لهؤالء وكان الرشفاء، مروءة بها تكمل التي املعرفة رضوب من رضب كل
له يُباح وما الطفل، به يُساس فيما «البداجوجية» والنظم الحديثة الرتبية فن يشبه
بعد له ل يُفصَّ أو إيجاز بعد له ويُبَسط التعليم، عىل به ع يُشجَّ وما عليه، يُحرَّم وما
الطراز لهذا ُكِتب إنما العربية باللغة التدريس فن عن ُكِتب ما أن لنا ويبدو اقتضاب،
هذا إىل ترتفع لم الشعبية املكاتب يف املعلمني طبقة ألن «الخصوصيني»؛ املعلمني من
تعليم شأنهم من يكن لم الحلقات أصحاب العلماء وألن واالصطفاء، التخري من املقام
األهواني» فؤاد «أحمد الدكتور الفاضل الباحث كتاب يف الفن هذا رشح وىف وقد البيان،

الباب. هذا يف العربية املراجع أفضل فهو القابيس» رأي يف «التعليم عن
يقرصون وال يغنيهم تعليم لهم كان أنهم العرب عند التعليم عن يُقال ما وخالصة
الحلقات تعليم به ونعني اآلن، تعليمنا من أنفع هو ما منه وأن حضارتهم، شأن عن به
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الحارض العرص فرائض من فريضة التعليم تعميم أن فلوال واالسترباء، االصطفاء وتعليم
عىل التخصص من أنفع املريدين استرباء وكان الجامعات، من أنفع الحلقات لكانت
من حياة واقتباس بروح روح اتصال هو يشء كل قبل التعليم ألن الحديث؛ النظام
يف اآللية بعض من فيه محيص ال الذي التعليم مع بميسور أتمه عىل هذا وليس حياة،

اإلنسان. حرية عىل جور آلية كل ويف النظام،
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اريخ التَّ يف اَجلاِمَعُة

املدرسة عىل اليوم الغربيون يطلقها التي «يونيفرستي» كلمة عىل كثرية أطوار تتابعت
العلوم من البرشية املعارف مختلف يف عالية دروًسا الطالب فيها يتلقى التي الجامعة

والفنون. واآلداب
كانوا ألنهم الواحدة؛ الدورة — وضعه أول يف — «يونيفرس» كلمة معنى فكان
الذي األعظم الكون فلك يف كلها وتجتمع بعض عىل بعضها تدور األفالك أن يعتقدون
يشمل الذي الكون عىل الواحدة الدورة أُطِلقت ثم ومن واحدة، دورة نفسه عىل يدور
القرون يف تُطَلق وكانت واألشياء، الناس من شامل مجتمع كل عىل أُطِلقت ثم يشء، كل
باسم تُعَرف مثًال البنائني نقابة فكانت والصناعات، الحرف نقابات عىل الوسطى
نقابات وسائر واملعلمني، والنجارين الصاغة نقابة وكذلك البناء، أو البنائني جامعة
نعرفها كما الجامعة باملدرسة الكلمة ص تُخصَّ ولم واحد، عمل يف واملشرتكني الصناع
األوىل األوروبية الجامعات نشأت أن وبعد للميالد، عرش الثالث القرن بعد إال اليوم

سنة. وخمسني مائة بنحو
القدم يف ذاهبة قرنًا ثالثني بنحو التاريخ يف اسمها من أقدم كانت الجامعة لكن
التحقيق عىل يُعَرف وليس النهرين، بني وما النيل بوادي األوىل الحضارات عهود إىل
مرص يف نشأت أنها الراجح القول ولكن الرشقية، البالد يف األوىل الجامعات نشأت أين
يلوذون للعلم املتخصصون فكان امللكية، والبالطات بالهياكل نشأتها عند ولحقت
منها يتخرج التي الكتبة بمدارس يلوذون الوظائف طالب وكان الهياكل، بمدارس

العموم. عىل الدواوين وموظفو امللكية الحاشية موظفو
أخريًا شاع ملا خالًفا لذاته، العلم بطلب ُشِغلوا مرص كهان إن يقول: أرسطو كان
يرضب أفالطون وكان القديمة، مرص يف جميًعا التعليم أغراض عىل املنفعة غلبة من
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وكان خاصة، بصفة والهندسية الرياضية املعارف حذق يف املرصيني باملتعلمني املثل
صغري، تلميذ إىل يتحدثون كأنهم إليه يتحدثون كانوا مرص كهان إن يقول: هريودوت
وأن شمس، عني جامعة يف الدروس بعض حرضا وأفالطون صولون أن املشهور ومن
مدارس مرص يف كانت وقد املرصية، الجامعات طالب من كان — السالم عليه — موىس
ودروسها وطيبة. ومنف، شمس، عني جامعات وأكربها: أهمها التاريخ، يحصيها ال
عىل االختيار يقع حني إال املرصية بالصبغة تصطبغ وال طلبها عىل يقدر ملن تُبَاح
يحجبونه بما األساتذة الكهان إليهم فيفيض الطالب، نجباء بني من للكهانة املرشحني

الطالب. سائر عن
ومن أعالها، إىل أدناها من املرصية املدارس جميع يف صارًما النظام كان وقد
تقع حني سمعه يفتح أن بها ويعنون ظهره»، يف التلميذ أذني «إن املأثورة: أقوالهم
الكبار الطالب ظهور عن العصا ارتفعت وربما والتنبه، للتأديب ظهره عىل املعلم عصا
بوقار الحالة هذه يف يستعيضون ولكنهم العليا، واملناصب للكهانة حون يُرشَّ الذين

العقاب. ورصامة النظام وقار عن واملنصب الدين
والطب الفلك ومنها العلوم بطالب حافلة جامعات القديمة وفارس بابل يف وقامت
قال كما — القديم الفاريس التعليم وامتاز بابل، يف للبنات كلية آثار وُوِجدت والزراعة،
فكان والنخوة، الفروسية أصول عىل الرتبية ثم البيتية، بالرتبية — وزينوفون هريودوت
أيدي عىل يتعلم ثم ذلك، قبل أباه يرى وال الخامسة إىل أمه حضانة يف يتعلم الطفل
حقوق ورعاية والصدق الطاعة يف مثًال ذلك بعد ويتخرج العرشين يبلغ أن إىل األساتذة

والدين. والعرش األرسة
الصلوات كتب مع لطالبها الدينية القصائد تحفيظ تتوىل الهند جامعات وكانت
ولكنه الحال، بطبيعة املحرومة الطبقة يف الجامعات يف التعليم يُباح وال واألناشيد،
والوالة. الكهان تربية وأعظمها الرتبية، من إليه تحتاج وما الطبقات حسب عىل م يُقسَّ
وكانت طويل، بزمن الرشقية الجامعات بعد جامعاتهم نشأت فقد اليونان أما
للمحارضة وتالميذه األستاذ فيها يجتمع التي واألندية كالندوات بها العهد أول يف
الروم، بحر بالد من الطالب قبلة كانت التي أثينا جامعة عندهم قامت ثم واملحاورة،
الخطيب شيرشون أن الجامعة هذه مكانة عىل ويدل الرومانية، الدولة بالد مقدمتها ويف

والبيان. الفلسفة فيها ليتعلم ابنه إليها أرسل قد الكبري الروماني
القارتني يف العرصية الجامعات تحكيه الذي النموذج هي أثينا جامعة أن ويظهر
الرؤساء عنها يتغاىض وسهرات ومحافل مسابقات لها كانت فقد واألمريكية، األوروبية
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يسمونها التي كاملراسم الجديد الطالب استقبال يف مراسم لطالبها وكانت واألساتذة،
زمالئه، من يصيبه ملا يستسلم أن الجديد الطالب عىل فيها ويفرضون «بالتدشني» اآلن
جميًعا القيود كرس بمثابة الحفالت هذه وكانت املزاح، يف وأغلظوا التهزئة يف بالغوا وإن

االمتناع. كل الكلفة فيها امتنعت قد واحدة أرسة من كأنهم الطالب بني
الرياضة، وميادين الفروسية بمضامري اشتهرت كما بجامعاتها روما تشتهر ولم
العلماء فيها ويرشح والخطباء، الحكماء فيها يتكلم التي الندوات كثرية كانت ولكنها
للجامعة مثال خري اإلسكندري املتحف كان وربما الطالب، وغري للطالب دروسهم
مع املرصية، واملدرسة اليونانية املدرسة من مزيج فهو أطوارها، أرقى يف الرومانية

الرومان. دولة يف الشائع األدب إىل جموح
تنوب التي التعليم معاهد من الرشق يخُل لم األوروبية القارة عىل الظالم خيَّم وملا
الرها ومدرسة الفارسية، جنديسابور مدرسة هناك فكانت الجامعات، عن زمانها يف
األنساب وعلماء وشعراؤهم العرب حكماء فيها يتالقى التي الندوة وُدور الرسيانية،
والنجوم، والتاريخ والحكمة األدب معلومات من عندهم ما كل ويعلموا ليتعلموا منهم
وكل الشاعر، وبضاعة التاجر بضاعة فيها تُعَرض التي الدورية األسواق وتتبعها

األسواق. تلك قصاد عند تروج بضاعة
الجامع املسجد ألن الجامعات؛ ظهور قبل قرون بضعة مضت اإلسالم ظهر وملا
للمحارضة الصالة مواقيت بني العلماء يجلس وفيه الجامعة، املدرسة عن يغني كان
الرابع القرن مىض إذا حتى الكالم، علم أو الحديث أو الفقه أو اللغة أو النحو يف
ونيسابور وبغداد القاهرة يف الجامعات قامت الدولة رقعة واتسعت العلوم وتعددت
الجامعات هذه أكثر وازدهر املقدس، وبيت ودمشق ومالقة وأشبيلية وغرناطة وقرطبة
وباريس اإليطالية بولونيا جامعات وهي األوروبية، القاهرة يف األوىل الجامعات قبل
يف قبلها ومن للميالد، عرش الثاني يف نشأ وأقدمها اإلنجليزية، وأكسفورد الفرنسية
إىل مفتوحة وظلت خاصة، الطب لتدريس «سالرنو» مدرسة نشأت عرش الحادي القرن

نابليون. حروب عليها قضت أن
نظائرها من وأوسع أوفر الحديثة الجامعات يف العلوم أن فيه خالف ال ومما
تلك من التعليم إىل حاجة يف تزال ال الحديثة الجامعات أن إال األوىل، الجامعات يف
فهمها كما الجامعية الرتبية معنى تحقق أن أرادت هي إذا التاريخية، الجامعات

املحدثون. يفهمها أن وينبغي األقدمون،

151



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

واشرتاك الحي» «التعليم مزية فهي املدرسة عىل مزية للجامعة كانت إن
األساتذة بني واالقتداء القدوة وإحسان املثل وتلقني الدروس، إلقاء يف كلها «الشخصية»
يعهده لم نحو عىل القانون بحكم مكفولة الحديث العرص يف الفكر وحرية والطالب،
عىل العلمية» «الشخصية استقالل يف األقدمون يرجح هذا ومع كثرية، أمم يف األقدمون
سلوكها وآداب وضمريها وروحها بعقلها كلها املعلم شخصية ألن املحدثني؛ املتعلمني
العقل جانب من حائل أستاذه وبني بينه يحول ال الذي الطالب بشخصية تلتقي كانت
تنوب أن فيها اآللية الصلة أوشكت فقد العرصية الجامعة أما الضمري، أو الروح أو
أوشكت بل العليا، التعليم معاهد يف قديًما تنقطع ال التي الحية الشخصية الصلة عن
وأوراقها، كتبها وأثمان ومواعيدها بتكاليفها تجارية صفقة تكون أن الجامعية الرتبية

موفور. نصيب الحية» «الشخصية من لها فليس
الجامعة مهمة عن جاسيت» أي «أورتيجا اإلسباني للفيلسوف رأي هنا ويحرضني
واإلحاطة التحصيل مجرد يف ال لخلقها واإلعداد املعارف خلق يف املهمة هذه فيه يلخص
امتازت ألنها إنجلرتا؛ من الثانوي النظام اقتباس عن ويسألونه «املجهزة»، باملعلومات
بفيض امتازت ألنها أملانيا؛ من الجامعي النظام اقتباس وعن الثانوية، بمدارسها
وحده االقتباس عىل التعويل يف نفًعا يرى وال السؤال لهذا فيعجب الجامعية املعارف
بنظامها، عظيمة األمة وليست بأمته عظيم النظام ألن االقتباس؛ موضوع كان ما كائنًا
من واحًدا جانبًا يذكر فإنما اإلنجليزية البالد يف ممتازة الثانوية» «املدرسة إن قال ومن
واأللعاب والترشيع والتجارة السياسة إىل التعليم تتعدى التي الكثرية االمتياز جوانب
أن الثانوية، املدارس نظام مع الناقلون ينقله بالذي ذلك من يشء وليس الرياضية،

غريب. بلد إىل بلد من يُنَقل التعليم نظام
بما الجامعات تزويد يف خري فال فيه، ريب ال صواب عىل اإلسباني والفيلسوف
إذا والطالب، لألساتذة املواعيد وإطالق الجامعي الحرم وقداسة الفكر حرية يسمونه
بها تحيط التي القومية الخالئق عن معزوًال الجامعة، نطاق يف محصوًرا كله ذلك كان
الوصف ينعكس وال عظيمة، جامعة هذه يُقال عظيم بلد هذا يُقال ويوم عليها، وترشف

الوجوه. من وجه عىل يوًما
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اإلْسالم أو اهلنِد إْقبال…مَن ُف َتَصوُّ

اإلسالم. شاعر باسم إقبال محمد اشتهر
بها نال التي ورسالته الصوفية، الطرق يف والبحث الصويف بالشعر كذلك واشتهر

الفارسيني. الصوفيني عن مكتوبة الجائزة
من أو هندي مصدر من التصوف هذا إقبال استمد هل التساؤل: محل وهنا

العقيدة؟ مرياث أو الوطن مرياث فيه أثر وهل إسالمي؟ مصدر
أن يزعمون مثًال املسترشقني فإن متعددة، وجوه من رضوري هنا والتساؤل
والطبيعة العربية الطبيعة بني بعضهم ويخلط اإلسالم، طبيعة عن غريب التصوف
صحراوية بالد يف نشأ ألنه التصوف؛ تقبل ال العربي سليقة إن فيقولون: اإلسالمية،
عىل بالغوص تغريه وال شيئًا، عنه تخفي ال مكشوفة مناظر بني صافية، سماء تحت

األرسار. من رس
املتشابكة الغابات بني تنشأ التي األمم كطبائع وليست واقعية، حسية طبيعة فهي
الكواكب من فوقه عما يتكشف قلما غائم جو يف السامقة والجبال السحيقة واألغوار

والقمر! الشمس حتى
يسيئون ثم اإلسالمية، والطبيعة العربية الطبيعة بني املسترشقون أولئك ويخلط
ويعللونه املسلمني، الشعراء بني التصوف ظهور فيستغربون السواء، عىل الطبيعتني فهم

واالقتباس. بالتعلم أخرى وتارة القومية، الوراثة بعلة تارة
اإلسالم؟ من أو الهند من هو هل إقبال: تصوف عن التساؤل أسباب من سبب هذا
يضعوه أن يريدون أنفسهم املسلمني من به املعجبني أن التساؤل لهذا آخر وسبب
عليه، أغلب الدعوتني أي ويسألون: القومية، والدعوة اإلسالمية الدعوة بني مكانة يف

أعماله؟ ويف شعره يف وأعمق أقوى وأيتهما
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ليس التصوف أن املحقق فالواقع العربية الطبيعة يف الرأي مفصل كان وكيفما
القرآن آيات من أصوله يستمد أن يستطيع املسلم وأن اإلسالم، طبيعة عن بالغريب
الكتب من أو األخرى اإلسالمية الكتب من التعليم مصادر إىل يلتفت أن قبل الكريم،

األجنبية.
ءٍ َيشْ ن مِّ ﴿َوإِن تعاىل: قوله أصوله يف التصوف تجمع التي القرآنية اآليات فمن
َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ تعاىل: وقوله تَْسِبيَحُهْم﴾. تَْفَقُهوَن الَّ َوَلِكن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح إِالَّ
﴿َوهلِلِ تعاىل: وقوله اْلَوِريِد﴾. َحبِْل ِمْن إَِليِْه أَْقَرُب ﴿َونَْحُن تعاىل: وقوله َواْألَْرِض﴾.
َوالظَّاِهُر َواْآلِخُر ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو تعاىل: وقوله ِهللا﴾. َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ
ِبنٌي﴾. مُّ نَِذيٌر نُْه مِّ َلُكم إِنِّي ِهللا إَِىل ﴿َفِفرُّوا تعاىل: وقوله َعِليٌم﴾. ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوُهَو َواْلبَاِطُن
الظاهر علم يف القول خالصة هي — السالم عليهما — الخرض مع موىس وقصة
ظواهر عىل الحكم قبل األمور أرسار لفهم املجتهد املؤمن إعداد ويف الباطن، وعلم

الحياة.
كل إليه يرجع الذي املصدر هذا غري للتصوف مصدر إىل حاجة من باملسِلم وليس

الدين. كتاب يف قارئ عن بابه يحتجب وال يوم،
اإلسالم شاعر باسم إقبال اشتهار يف غرابة وال أصيل، إسالمي تصوف فهناك

يتناقضان. ال والتصوف اإلسالم فإن املتصوف، الشاعر واسم
نعول الذي املرجع هو املرجعني فأي تصوفه، مصدر عن ذلك بعد سألنا إذا لكننا
يف بل إقبال، شعر يف التصوف طبيعة عىل بها نستشهد التي الشواهد هي وما عليه،

إقبال؟ حياة
هي تخلو وال مضطرب، كل يف تضطرب فإنها الكتب، شواهد إىل نحتاج ال إننا

السؤال. هذا إعادة إىل حاجة من نفسها
الطرق هذه فإن اإلسالم، وقبل اإلسالم يف الصوفية الطرق إحصاء إىل نحتاج وال

القومية. األمزجة واختالط النشأة تعدد من قط تخلص لم
وهما: املعروفني، نوعيه من بنوع التصوف تمييز وهو واحد يشء إىل نحتاج وإنما
يحسب ال األقل عىل هو أو الحياة، يقبل الذي والتصوف الحياة، يرفض الذي التصوف

والنجاة. الخالص رشوط من الزًما رشًطا رفضها
من الخالص وطلب الحياة رفض عىل يقوم الهندي التصوف أن فيه شك ال فمما
وال نسله ويقطع جسده اإلنسان ينكر أن الخالص هذا وسبيل واملوت، الوالدة دوالب
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حيثما األحياء سائر ومن منها بعيًدا يعتزلها بل الحياة، هموم من بهمٍّ باله يشغل
استطاع.

نبذ عىل يقوم ال وأنه القبيل، هذا من ليس إقبال تصوف أن فيه شك ال ومما
والخاصة، العامة املطالب يف والجهاد العمل ترك عىل وال الجسد إنكار عىل وال الحياة
والتسامي والتواكل، العزلة ورفض العمل، مضاعفة عىل قائم ذلك نقيض عىل هو بل

واالستسالم. القنوع منزلة عن بالنفس
يقول فإنه املذهب، هذا عىل التصوف فهم يف الواقعية لسريته مطابقة إقبال وآراء
وإن القديمة، اإليرانية النحل بعض من اإلسالم عىل طرأت بدعة إنه العزلة: تصوف عن
غاية إىل بها نرتفع أن يعني بل عنها، واإلعراض رفضها يعني ال للحياة رس عن البحث
معناها. حقيقة عن لنا صارفة الظاهرة شواغلها تكون وأال ظاهرها، من وأقدس أكرب
ونثره شعره يف عنها البحث يطول ال التي اإلقبالية» «الصوفية هي الصوفية هذه
يراه ال ا رسٍّ للحياة يطلب ألنه متصوف؛ فهو وأعماله، مساعيه وسجل حياته سرية يف وال
الدنيا من نصيبه يعاف أن عليه يوجب ال الرس ألن مسلم وهو األوىل؛ النظرة من طالبه
﴿َوُقِل واملؤمنون: والرسول هللا يراه الذي العمل منه يطلب بل العمل، عن يكفه وال
َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلِم إَِىلٰ َوَسُرتَدُّوَن ۖ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَرُسولُُه َعَمَلُكْم هللاُ َفَسرَيَى اْعَملُوا

تَْعَملُوَن﴾. ُكنتُْم ِبَما َفيُنَبِّئُُكم
بها يحقق للعامل قوة العمل قوة ألن الذات»؛ «إنكار العمل هذا مقتىض من وليس

ودنياه. قومه يف الكمال بها يحقق كما كماله
إىل سبيًال النفس معرفة وكانت اإلقبالية، الفلسفة لباب الذات» «إثبات كان ولهذا
عرف «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول هو املذهب هذا يف إقبال ورائد الكون، ومعرفة هللا معرفة
أصولها إىل يُضاف اإلسالمية الصوفية أصول من أصل وهو ربه.» عرف فقد نفسه

الكريم. القرآن من أمثلتها قدمنا التي
املتدينة؛ الوجودية رواد من رائًدا العتربوه إقباًال الغربيون الناقدون أنصف ولو
الذاتية، عن الوجوديون كتبه ما كل من أوىف الذات» «أرسار عن املستفيض كالمه ألن
إال صميمه يف هو وما جديدة، عقيدة به ينشئوا أن وحاولوا كتبوه مما للكثري وسابق

إقبال. اختاره الذي املثال عىل لربه وتعبد تصوف إذا املسلم عقيدة
ولكنه والسماحة، والشجاعة والفقر الحب عىل الوجودية فلسفته إقبال بنى ولقد
الطني خلقة إىل اإلكسري يجلب إنه عنه: وقال العمل، بجزاء املباالة بقلة الفقر فرس

واملاء.
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الجزاء. يف أمل بغري العمل عىل يعني الذي فهو عنده الحب أما
القومية الناحية هذه فيه لهم برزت والرشقيني الغربيني من إقباًال درسوا والذين
إن الهند: يف الحديث اإلسالم عن كتابه يف سمث فقال والعمل، الصوفية بني جمعت التي
بأبيات استشهد ثم الحركة»، عىل لهم حثٍّا بالسياط الناس يلهب أن «هي إقبال رسالة

فيها: يقول

الحياة، قانون هو واإلنشاء بالخلق الفرح وإن العمل، يف مكنون الحياة لب إن
منكم كل وليكن باللهيب، أرواحكم لفوا جديدة، دنيا لكم واخلقوا فانهضوا

كإبراهيم.

يحسب هو وال — يكن لم إقباًال «إن فيقول: يصفه، سنغ إقبال الهندي والكاتب
ينقحها حتى ويفرسها الدنيا يرتجم بأن يقنع ال وإنه … املتأملني زمرة من — نفسه

ويغريها.»
الهند اخترب الذي اإلنجليزي الكاتب «فورسرت» مجموعة لندن يف أخريًا صدرت وقد
مناضًال كان «إنه فيه: يقول إقبال عن كتبه فصل وفيها كثب، عن العربي والرشق
عن أسئلة فلسفته وليست تُنال، وحدة اعتبارها عىل بها ويؤمن بالذات، يؤمن وكان

سبيلها.» يف النضال يكون كيف يعرف أن يريد ملن وصايا بل الحقيقة،
وربما آمرة، عبقرية ذو عبقري إقبال محمد «إن يقول: الفصل هذا ختام ويف
أين أعرف ألنني قراءته؛ أوثر الذي هو إقباًال ولكن تاجور، أوافق حيث أحيانًا خالفته
جاوز قد به وجهلنا الحديثة، الهندية للثقافة البارزين العلمني من لواحد وإنه معه، أنا

املألوف.»
ونظرائه، أمثاله شأن يف الغربيني بني مألوف هو ما بإقبال الجهل جاوز قد نعم؛
هندية ظاهرة هو هل منه؟ نحن أين ويتساءلون: عنه يقرءون أخذوا قد اليوم ولكنهم

عنا؟ بعيد أو منا قريب هو هل إسالمية؟ ظاهرة أو
وأن وآثاره، أقواله من بالقليل العلم بعد يطول ال التساؤل هذا أن ونعتقد
كل يرى حتى الزمن يطول فال العامل، األوروبي الذهن إىل قريبة العلمية» «عبقريته

إقبال.» من هو أين يعرف «أنه فورسرت رأى كما الغرب أبناء من له قارئ
يشق فلن — يوم بعد يوًما يزدادون وهم — العربية قراء من به املعجبون أما
الباكستان أمة فإن اإلسالمية، والدعوة القومية الدعوة بني مكانه يف يضعوه أن عليهم
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وإىل الوطن إىل إقبال انتساب يف تناقض فال الدين، عىل قامت قومية وحدة بنشأتها هي
اإلسالم.

فهي املسلمني املصلحني بني خاص بمكان إقبال فيها انفرد التي الفذة الرسالة أما
فليست بأرسها، اإلسالمية األمم تشمل فجعلها الضيقة، حدودها من الصوفية أخرج أنه
وبني بينه يرتاضها رياضة هي وليست الويل، ذلك صحبة أو الشيخ هذا طائفة هي
مسلمة. أمة ولكل مسلم فرد لكل تصلح التي اإلسالمية الطريقة هي ولكنها نفسه،

اإلسالم؟ من أو الهند من هو هل تصوفه: عن سأل وإذا
اإلقبال تصوف صاحبه كاسم وأنه لإلسالم، اإلسالم من تصوف إنه فالجواب:
َوَرُسولُُه َعَمَلُكْم هللاُ َفَسرَيَى اْعَملُوا ﴿َوُقِل املسلمون به أُِمر كما العمل وعىل الحياة عىل

.﴾ َواْلُمْؤِمنُوَنۖ
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والعرشون الثامن الفصل

شد الرُّ ِسنِّ يف ة اإلنَسانيَّ

إىل أحب التفاؤل ألن ذلك نريد أترانا … متفائلني الجديدة السنة هذه نستقبل أن نريد
والشكاية؟ التشاؤم من لها وأيرس هواها إىل وأقرب اإلنسانية النفس

ذلك: يف نشك
راحة ألن والتذمر؛ الشكوى من اإلنسانية النفس إىل أحب التفاؤل أن يف نشك
الشكوى كانت إن التفاؤل، راحة من أقرب األقل عىل الناس من فريق عند الشكوى
إلعفاء وسيلة ذلك جانب إىل وهي هموهم، أثقال عنهم وترفع صدورهم عن تنفس
«بالدهر» يسمونه ما «الغري» كان سواء غريها، عىل التبعات وإلقاء تبعاتها من النفس

الناس. من إنسانًا منه املشكو الغري كان أو الزمان، بغدر ويصفونه
والكلفة، الجهد تتطلب ال سلبية حالة ألنها وذاك؛ هذا بعد الشكوى تحب والنفس

اإلمكان! وقلة الطاقة بقلة للحياة «اعتذار» بمثابة األحيان من كثري يف ولعلها

واجب التفاؤل

يعطيهم التشاؤم كان إذا التشاؤم، من اإلنسان إىل أحب التفاؤل أن الثابت من فليس
للهوى مجاراة الجديدة السنة مطلع يف نتفاءل أن نريد ولسنا واالعتذار، الشكاية حق
وألننا واجب، التفاؤل ألن نتفاءل؛ إننا نقول أن يرسنا بل باب، كل يف للراحة وطلبًا
بعد عاًما الحارض، عرصنا يف ظهوًرا تزداد صحيحة أسباب عىل فيه نعتمد أن نستطيع
التفاؤل أسباب فمن العرشين القرن من األخرية السنني هذه قبل ظاهرة تكن ولم عام،
عىل مستحيلة فيه العزلة أصبحت حتى وتشابك تقارب قد اإلنساني العالم أن عندنا

والبعيد. األرضية الكرة مواقع يف القريب وعىل والضعفاء، األقوياء
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إىل حاجتهم العرص هذا يف أدركوا قد مًعا والضعفاء األقوياء أن أسبابه ومن
الواجبات. يف واالشرتاك التعاون

املوافقني عىل يفرض أن لزاًما حتًما شأنه من الواجبات يف االشرتاك أن أسبابه ومن
الحقوق. يف االشرتاك رضورة واملخالفني

للتفاؤل سبب أهم

أحوج أنهم األغنياء لألقوياء تثبت الكربى املشكالت أن أسبابه، أهم بل أسبابه، ومن
يستغني فقد الحقوق، احرتام عىل التفاهم وإىل التعاون طلب إىل الفقراء الضعفاء من
الضعيف معونة عن القوي يستغني أن قبل الزمن هذا يف القوي معونة عن الضعيف

برضاه.
زماننا يف يتفاءل أن أحد وسع يف فليس والحرب السلم بميزان األمور وزنَّا وإذا
نجزم أن نستطيع ولكننا السالم، دوام إىل ويطمنئ الحرب، خطر بابتعاد يجزم حتى
كانت الحرب أن فيه شك ال فمما … واليوم األمس بني املسألة هذه يف الكبري بالفرق
مكاسبها قلَّت الحارض القرن جاء فلما قريب، زمن إىل للمنترصين مكسبة «عملية»

الخسارتني. وأفدح الُغرمني أكرب فيها يحمل املنترص وكاد مغارمها، وازدادت
عينيه، عنه يغمض أن عينني ذو يستطيع ال بحق، للتفاؤل صالحة األسباب هذه

واالنتباه. بالتسجيل جدير اإلنسانية الحياة يف تطور ريب ال وهي

كثرية العالم مشكالت إن

منها. مشكلة عىل تتفق وقلما عليها تختلف األمم إن
واملتهكمون الساخرون يقول كما متحدة» غري «أمم الواقع يف هي املتحدة األمم إن
القرون والعرشة التايل والقرن الحارض القرن يف صحيًحا وسيظل صحيح، كله وهذا

واألربعني. والثالثني العرشين يف نقول فال اآلن هذا وحسبنا تليه، التي
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ستزداد العالم مشكالت

كثرة. وتزداد كثرية العالم مشكالت ستظل
معظمها. عىل تتفق وال عليها األمم ستختلف

الناس آحاد من مجموعة كل اليوم إىل بقيت كما متحدة» «غري األمم هيئة ستبقى
والشعوب. األمم عن فضًال

الناس يتفق أن األمل وليس والتشاؤم، التفاؤل مقام يف هذا هو املهم ليس ولكن
مختلفني! يزالون وال مختلفون فإنهم يشء عىل

الخالف نتيجة هي وما يختلفون؟ حني يصنعون ماذا نسأل: أن هو املهم وإنما
واالختالف؟

بغري الضعيف ابتالع إىل القوي فيعمد مائتني أو سنة مائة قبل يختلفون كانوا
العدوان. عىل بالقدرة واملجاهرة الفخر مع بل عدوانه، ملداراة احتيال وال عذر

املعاهدات نصوص من واملعاذير العلل ويلتمسون يختلفون اليوم فأصبحوا
والقوانني.

املتخلفني؟! بعض يزعم كما الواقع حقيقة يف يبدل وال يغري ال صغريًا فرًقا أتراه
من الراقية والحضارة األوىل الهمجية بني وليس الصغري، بالفرق هذا ليس كال؛
يزال وال قويٍّا يزال ال الحضارة أمم يف القوي فإن االعتبارات، جميع عىل منه أكرب فرق
إىل تلجئه ألنها بالحضارة؛ نغتبط ولكننا الضعيف، عنها يعجز كثرية أمور عىل قادًرا
بالضعيف يبطش بأن له تسمح وال واألحكام، بالنصوص التذرع إىل وتضطره الحيلة

اعتذار. وال مباالة غري يف جهرة حقه منه يغتصب وأن

والضعفاء األقوياء بني الفوارق

أن السنني ألوف بعد نستطيع فهل لتطبيقها، املحاكم وانتظمت الرشائع ُوِضعت ولقد
اليوم يجري ال بينهم االختالف وأن زالت، قد والضعفاء األقوياء بني الفوارق أن نزعم

واإلنصاف؟ الحق رشيعة عىل إال غًدا يجري وال
الرشائع بقاء إن يقول: من هذا مع الناس يف وليس ذلك، يزعم من الناس يف ليس

يستويان. وزوالها واملحاكم
تلجئ التي الحديثة العاملية الوسائل عن يُقال أن يصح أو يُقال، ما بعينه وهذا
بني الفوارق تبطل ال السوائل هذه فإن غاياتها، لتحقيق واالحتيال املداراة إىل القوة
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وعدمها وجودها إن ذلك: أجل من نقول ال ولكننا والعجز، القدرة وبني والضعف القوة
سواء.

كيف اإلنسان يتعلم فلن املستقبل، إىل النظر قبل املايض إىل نظر التفاؤل إن
واعتباره. تقديره يف يدخل ما وكل إليه ينظر ما كل هو املستقبل كان لو يتفاءل

وأخرب الرجاء عىل أقدر فنحن سنة، ألفي به نرجع أو سنة، مائة بالنظر فلنرجع
بحساب. نتشاءم أو بحساب نتفاءل إذن ونحن نرجوه، بما

سقراط بُِعث لو

الحياة؟ إىل عاد إن سقراط يقول ماذا
أن لها يتأتى وال الذرية القذيفة تملك الدول من دولة أن علم إن يقول ماذا

يملكها؟ ال من عىل إرادتها بها تفرض وأن تريد، كما تستخدمها
عهد يف نظري له يكن لم مانع فهو السالح بهذا تبطش أن لها املانع يكن مهما

سقراط.
اختالفها عىل املعامالت ظروف أو التجارة ظروف أو السياسة ظروف تكن لم
التفاؤل، أسباب من قويٍّا سببًا ذلك يكن لم فإن سنة، ألفي قبل املانع كهذا مانًعا

تكون؟! ماذا لعمري التفاؤل فأسباب
الحياة يف والباء األلف هي ليست السياسية العالقات أن نذكر أن الواجب ومن
طريقها يف تميض اإلنسان وأشواق اإلنسان ومعارف اإلنسان ثقافة وأن اإلنسانية،
ستفعل األزمنة مدى عىل وأنها جيل، أعقاب يف وجيًال سنة بعد سنة األعاجيب وتصنع
ظلمات من خرج الذي اإلنسان وأن واالرتقاء، التطور ويف اإلصالح، يف محالة ال فعلها
القوانني. تلك يعرف وهو له مقربة الحضارة تكون لن الطبيعة بقوانني جاهًال الوحشية

الرشد سن يف اإلنسانية

أزماتها وإن الرشد، سن يف اليوم اإلنسانية إن فنقول: التفاؤل مع أخرى خطوة ونخطو
بنية إليها وصلت حيثما النضج سن يف تعودناها كما السن هذه أزمات هي الروحية

وحواء. آدم بني من الحي الكائن سيما وال الحي، الكائن
من يتعب ألنه الطفولة؛ إىل يرجع الذي ذا من ولكن متعبة، الرشد سن وأزمات

شبابه؟
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جدال وال تعب

أعز هي التعب عىل الحي الكائن بها يتغلب قدرة فكل يشء، كل ليست الراحة ولكن
مناط وهما الزمن، وجه ويف الزمن مع به نتعلق الذي األمل وهي وأنفس، الراحة من

والرجاء. التفاؤل
متفائلني إليها وننظر البرشية النفس قرارة يف بها نلوذ التي القدرة وهي أجل،

بخري. وأنتم عام وكل سعيد، عام الجديدة: السنة هذه مطلع يف قائلني
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الوعي أو القومي الوعي معنى يطابق أحدهما معنيان: السيايس الوعي من يُفَهم
املدني. الوعي أو االجتماعي الوعي معنى يطابق واآلخر الوطني،

العصور، أقدم منذ موفور منه العربية األمم نصيب أن شك فال القومي الوعي أما
عىل العصبية كانت وقد الحرية، وحياة العصبية من عنرصين عىل يقوم الغالب يف وهو
تعتز قبائل أمة كانت ألنها العربية؛ الجزيرة أبناء وهم األوىل، العرب أمة يف أُشدها
عىل والغرية أنسابها عىل املحافظة يف الكرامة كل الكرامة وترى وأصولها، بأعراقها
شاء حيث يهيم وأفعاله، أقواله يف حرٍّا وترحاله، حله يف حرٍّا العربي كان وقد ذمارها،
الجزيرة، أبناء من اآلخرين حرية إال حريته من يحد وال يشاء، ما كل ويفعل ويقول

عليها. هو يغار كما الحرية من حقوقهم عىل يغارون الذين
القوية، الحيوية وهو آخر، لسبب العرب نفوس يف بالقومية الشعور تمكن وقد
بالنفس الثقة هو السواء عىل واألمة الفرد يف الحيوية مظاهر من مظهر أول فإن
تشبها لم سليمة فطرتهم عهد يف العرب حيوية كانت وقد «الشخصية»، ب واالعتداد
كالفرس شامخ، وسلطان غالبة دول ذوات أمم حولهم وكانت واالنحالل، الوهن عوارض
ألن بالدولة؛ يفاخرها ال فهو األمم تلك بني بشأنه العربي اعتز فإذا واألحباش، والروم
يفاخرها وال أمواله، من أوفر أموالها فإن بالغنى، يفاخرها وال دولته من أعظم دوالتها
بفخر كله ذلك يعوض ولكنه نصيبه، من أوسع الحضارة من نصيبها فإن بالحضارة،
فال الحضارة، ومجد الثروة ومجد الدولة مجد كفاءة عنده فهو القومية، وعزة العنرص

يستكني. أن يريد وال بينها، يعلو أن يريد وهو به االعتصام يف يفرط جرم
الحرية أمراء أحد إىل يصهر أن أراد األكارسة بعض أن الفخر بهذا اعتداده من وبلغ
املشهورة: الكلمة تلك وقال مصاهرته، يقبل أن فأنف — لعرشه خاضعون وهم —
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غاية تتجاوزها ال القومية النخوة يف غاية وهي يغنيه؟» ما العراقني مها يف له «أليس
والحديث. البرشية األجيال من القديم بني

قامت فلما الكربى، الدول بني صولة وال لهم ثروة ال جاهليتهم يف والعرب هذا كان
يتجاوزها لم التي الغاية تلك هم تجاوزوا الدول تلك من أضخم دولة اإلسالم بعد لهم
الشعوب تحركت ثم العقيدة، وعزة العنرص عزة إىل السلطان عزة وأضافوا غريهم، أحد
هذه تضعف ولم وأقوى، منها أشد بعصبية فقابلوها الجانح، السلطان هذا ملقاومة
لم حيث بها يعتصمون إليها عادوا فإنهم أوصالها؛ وتفكك الدولة ضعف بعد العصبية
جميع يف وأشده أتمه عىل املعنى بهذا السيايس وعيهم فكان سواها، عصمة لهم تكن

األطوار. هذه
يف مثًال حدث كما عنهم، الغريب للحكم خضعوا أنهم الحقيقة هذه يف يقدح وليس
شيئني الدين وجامعة األمة جامعة كانت يوم حدث قد ذلك كان إذ العثمانية؛ الدولة عهد
الغرب وأمم الرشق أمم بني ا عامٍّ أمًرا الجامعتني بني التوافق هذا وكان منفصلني، غري
— األوروبية الحضارة يف العرب أثر عن كتابنا يف قلنا كما — ذلك وعلة اختالف، بال
أو عرش، الثامن القرن قبل الحديث بمعناها الوطنية تنشأ أن امليسور من يكن لم «أنه
الغرائز حيز من وانتقالها لظهورها ممهًدا وكان تقدمتها، التي االجتماعية األطوار قبل
مجتمعاته؛ يف اإلنسان بها ينفرد التي والثقافية الروحية الصالت حيز إىل املشرتكة
أحوال يف تخفيها وكانت األحوال، بعض يف الوطنية تناقض كانت األطوار هذه ألن
التي الخطوات إىل التطرق قبل منها بد ال سابقة خطوات الجملة عىل وكانت أخرى،
الواسع نطاقه يف بوطنه اإلنسان شعور قبل اإلقطاع عهد تطور من بد ال فكان تليها،
يربطهم واحد قطر يف متعددة إقطاعات إىل الناس انتماء ألن املتشابكة؛ ومصالحه
رضوبًا ويعوِّدهم عليها، يسيطرون الذين املتعددين للسادة الوالء من شتى برضوب
يف نفسها والدولة األمة عىل والطائفة الزمرة فيها تتغلب واملخاصمات املخالفات من
الوطنية؛ هذه بمعنى الشعور قبل الدينية الجامعة تطور من بد ال وكان األمور، بعض
التفاق وطنه أبناء من ليس من يحكمه أن الدينية الجامعات يف يرىض اإلنسان ألن
بدينه، يدين ال من يحكمه أن ويكره الروحية، واملراسم العقيدة يف واملحكوم الحاكم
بحكومة املختلفة األوطان حكم يتعذر حتى كذلك يزال وال وجواره، بلده من كان ولو
الحقوق إىل النظر واختالف املرافق الختالف عنها، البعيدة مراكزها يف قائمة واحدة
جمعتها وإن املتعددة، األوطان يف تتنافس التي االجتماعية الطبقات ونشوء والتبعات

واحدة.» وثيقة عالقة
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بذلك ينزل أنه يحسب يكن لم العثمانية للدولة بالطاعة يدين كان الذي فالعربي
حقه، غري وحق رشيعته غري برشيعة يحكمه أمته عن غريبًا أحًدا أن أو سلطانه، عن
عقر يف بسطوته يشعر وال بعيد، من العثماني للحاكم يدين كان ذلك جانب إىل وهو

أبنائها. من أجزائها عىل الوالة وقيام العربية الجزيرة عزلة من معلوم هو ملا داره؛
العثمانية، الدولة يف الحكم بانتشار العالم يف الوطنية الحركات ظهور اقرتن فلما
«النظام عىل التمرد أو االستقالل وطلب الثورة إىل األمم أسبق من العرب أمم كانت
محمد الشيخ بزعامة النجديني ثورات وال اليمن ثورات وليست الدولة، يف املركزي»
الصميم، يف قومية حركات إال والسودان، ومرص وسورية لبنان ثورات وال الوهاب، عبد
الظلم عىل االنقضاض صورة أو املذهبي، الشقاق صورة يف األوىل للنظرة الحت وإن
وما األطراف لهذه كحكمها لألناضول العثمانية الدولة حكم كان فقد واالستبداد،
ليسوا الحاكمني، عنرص من تُْرك ألنهم العرب؛ ثار كما األناضول أهل يثُر فلم عداها،
أهل إن ذلك تعليل يف يُقال وال والتاج، العرش أصحاب عن غرباء آخرين أقواًما
األكراد فإن جيوشها، ومراكز الدولة عاصمة من لقربهم الثورة تجنبوا األناضول
إىل أقرب بالًدا يسكن من ومنهم وحني، حني بني يثورون كانوا واأللبانيني واألرمن

األناضول. أطراف من الدولة عاصمة
هي الحية القومية هذه أن أحس حني حصيًفا عبقريٍّا باشا إبراهيم كان ولقد
فقال: فتوحك؟ تمتد أين إىل وسئل: األستانة، ربقة من الخروج محاولة يف له عماد أقوى
السنني، بعرشات عرصه يف فراسته صحت وقد العربية، باللغة لسان ينطق حيث إىل
بتعميم املطالبني أول كانت العرب أمم أن األستانة يف الدستوري الحكم قيام بعد ورأينا

عثمان. آل دولة يف الالمركزية
عند السيايس الوعي قوة نتبني العربية القومية لتاريخ الرسيع العرض هذا من
وغريتهم حوزتهم صيانة يف الشأن من له يكون بما خريًا ونستبرش املعنى، بهذا العرب
باالستقالل. عهد حديثة وهي أوطانهم، يف الحرية قواعد تثبيت إىل وسعيهم حقوقهم عىل
بني درجات فهو املدني، الوعي أو االجتماعي الوعي بمعنى السيايس، الوعي أما
املشاركة من الفرد نصيب عىل الدرجات هذه يف االرتقاء ويتوقف الحضارة، أمم أرقى
الحكم أمانة وتصبح القانون، ومصلحة مصلحته تتفق حتى بالده، حكم يف الفعلية
رهبة أو الرشيعة نصوص من سائق بغري العامة، املصلحة إىل بها ينساق فيه حاسة

الحاكمني.
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من أرفع درجة «الحاسة» هذه يف بلغ قد الشعوب من شعبًا أن نعتقد ولسنا
من مستمد وهو إال دستور وال هناك قانون ال أنه ذلك وآية اإلنجليزية، األمة درجات
ولم واألوراق، النصوص من استمداده قبل العام، الرأي عنارص بني والتضامن العرف
كذلك كانوا وإنما األجيال، سائر من أرفع البرش من جيل ألنهم كذلك؛ اإلنجليز يكن
يتهيأ ولم الحكومة، يف الفعلية املشاركة أسباب لهم هيَّأت وتاريخية جغرافية لظروف
يكن لم إنجلرتا يف امللك أن الظروف هذه ومن األوروبية، القارة أمم من لغريهم مثلها
أغناه فقد الدوام، عىل للحرب ا مستعدٍّ ويستبقيه عليه ينفق كبري قائم جيش إىل بحاجة
بجيش فاكتفى وأعدائه، أعدائها مفاجأة من جزيرته يحمي البحر أن الكلفة هذه عن
عليه ووجب األقاليم، نبالء من نبيل كل عند منه أصغر جيش يقابله العاصمة، يف قليل
مستطاع. غري والتهديد بالقهر تسخريهم ألن املحلية؛ واإلدارة الحكم يف هؤالء إرشاك

الجزيرة تلك يف الحياة رضورات من رضورة التجارة أن الظروف هذه ومن
أن هذا أجل من النبيل عىل وعز الريفية، املقاطعات جانب إىل التجارية املدن فنشأت

بالنبيل. يستبد أن التاجر وعىل بالتاجر، يستبد
جميع بني تضامن سياسة إنجلرتا يف الخارجية السياسة أن الظروف هذه ومن
املعامالت عىل تعتمد والعمال األموال أصحاب من الطبقات جميع ألن الطبقات؛

املصنوعات. أو املزروعات من الجزيرة بمحصول تكتفي وال الخارجية
من طائفة لكل وتهيأت املجتمع، جوانب بني التوازن تم وأشباهها الظروف فلهذه
عن مسئول بأنه هنالك فرد كل وشعر العامة، سياسته يف الفعلية املشاركة أسباب
يف عادة االجتماعي أو املدني بمعناه السيايس الوعي فأصبح عمله، عىل محاَسب رأيه
هذه أو الغريزة هذه وحي من بدا ما وأعجب الحيوان، يف الغريزة مجرى تجري النفس
أكسبهم التي الحرب نهاية غداة املحافظني زعيم «ترششل» خذلوا اإلنجليز أن البداهة،
اصطدام ألن البالد؛ يف الكربى الطامة لوقعت ذلك غري فعلوا ولو والسالمة، النرص فيها
مقاومة يف املال رأس من مكيدة أنه عىل يُفَهم قد الروسية بالسياسة اإلنجليزية السياسة
وقع إذا الوجه هذا عىل يُفَهم ال ولكنه الشمال، جانب إىل العمال فينقلب العمال، حقوق

اآلن. مسئولون هم كما األجنبية، العالقات عن املسئولون هم والعمال االصطدام
فقال: األخرية، األشهر يف إنجلرتا من عاد األذكياء األعمال رجال من رجل حدثني
العامة، املطاعم يف األمور أصعب من املقررة الجراية عىل تزيد جراية عىل الحصول إن
أغىل بثمن الزائد الطعام فيه يُباع مجهول غري معروف مطعم وهناك هنا يُوَجد وقد
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يكون أن ويغلب اإلنجليز، من أحًدا فيه ترى أن فيندر إليه تذهب ولكنك ثمنه، من
الطارئني. األجانب من جميًعا رواده

الستجابة عمًدا وتبقيها املطاعم تلك بوجود تعلم كانت ربما الحكومة أن وعندنا
تلجأ وال لهم فتبقيها األحوال، بعض يف للبالد الزمون وهم الطارئني، األجانب حاجات

القانون! عمل هنا تعمل االجتماعية الحاسة ألن عنها؛ البالد أبناء لصد القانون إىل
اشتهر الذي توفيق» «رضا الرتكي السيايس فكاهات من بفكاهة هذا ويذكرني
للصيد، يوًما يخرج أن وأحب «براون» املسترشق صديقه زار إنه قال: الفيلسوف، بلقب
فلما ممنوع، التناسل موسم يف صيدها ألن الطيور؛ بعض اجتناب إىل صديقه فنبهه
رحلته من يرجع أن وأشفق اليوم، ذلك يف حظه ساء والحقول الغابات يف يجول ذهب
بالطائر ليلحق الكلب إىل وأشار املمنوعة، الطيور تلك من طائًرا فأصاب اليدين، فارغ
ال ألنه يتحرك؛ ال مكانه واقًفا الكلب أرى أن فأدهشني قال: … إليه به ويعود املصاب

القانون! يخالف أن يريد
أراده الذي املعنى عىل داللة من تخلو ال ولكنها الفكاهة، مبالغات من مبالغة وهي

الظريف. الفيلسوف
املستقلة حكوماتنا يف اشرتكنا إذا الطمع يف نغلو — العربية أبناء — ونحن
السنني، مئات من أقل يف لغرينا تتحقق لم تجربة اليوم لنا تتحقق أن ورجونا باألمس
الوعي يف لنستفيد السنني تلك كل إىل نحتاج لن إننا قلنا إذا الطمع يف نغلو ال ولكننا
فينا تأصلت التي القومية النخوة إىل نثوب إننا غرينا، وتجارب تجاربنا من السيايس
عن تذهلنا أن فأوشكت اآلحاد مآرب نازعتنا كلما منها، بمدد فتسعفنا قدمنا، كما

الجماعات. مصالح
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فيه. تسود التي األمة تناسب شعوبية زمن لكل
تحيط التي األمم عليها تنفسها دعوى لها أمة العالم يف نشأت كلما تنشأ وهي
نفسها. إىل ونظرتها تاريخها حسب عىل كل عندها، من أخرى بدعاوى وتقابلها بها،

عربية. دولة فيه تكون أن قبل «شعوبية» العالم يف فكانت
لسلطانها. الخاضعون عليها وخرج الدولة ضعفت أن بعد «شعوبية» فيه وأصبحت
الدعوة ظهور قبل األزمان من زمن يف «شعوبيني» أنفسهم العرب كان بل
الغربية الرقعة يف األمم بني برزت التي الفارسية الدولة زمن يف ذلك وكان اإلسالمية،
وجدارة، بحق السيادة أهل أنهم يومئذ الفرس مزاعم من فكان اآلسيوية، القارة من
«شعوبية» تقابلهم فكان حوزتهم، يف والدخول لطاعتهم ُخِلقوا األمم من غريهم وأن

واآلراميني. والعربانيني واليونان العرب من
وأما األنساب، وعراقة الفصاحة بفخر الفرس فخر يقابلون فكانوا العرب فأما
الربابرة، عداد يف الفرس ويحسبون والحضارة، العلم بفخر يقابلونه فكانوا اليونان
هذا شعب هم وأنهم الحق، باإلله واإليمان الدين بفخر يقابلونه فكانوا العربانيون وأما
حروفهم وأن الكتابة، الفرس علَّموا بأنهم يفخرون فكانوا اآلراميون وأما املختار، اإلله

الفارسية. اللغة بها تُكتَب التي الحروف هي
حكمت الدولة هذه فإن العثمانية، الدولة عهد عىل الشعوبيني زمرة يف العرب وعاد
والسطوة السيادة بحق األمم تلك عىل واستطالت ولسانها، أصلها غري من كثرية أمًما
وقابلها اللسان؛ وفصاحة األسالف وكرم األصلية األمانة بفخر العرب وقابلها العسكرية،
كلها أوروبة كانت وربما اآلسيويني، مواجهة يف األوروبيني بفخر الغربيني من رعاياها



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

«األجانب»، كلمة كلها تجمعها كانت إذ العثمانية؛ الدولة مواجهة يف شعوبية مجموعة
الجديد. النمط هذا من الشعوبية هذه مظهر األجنبية االمتيازات وكانت

يقسمون كانوا ألنهم شعوبيتني؛ بل شعوبية، دولتهم إبان يف الرومان خلق وقديًما
يُعَرف لم التي للبالد قبائل وهم بالربابرة، يسمونه قسم قسمني: عداهم ممن العالم
Gentili كلمة من Gentili بالجنتيليني يسمونه وقسم حضارة، لها تُؤثَر ولم تاريخ لها
جنًسا عداهم من كل يعتربون كأنهم واحد، جنس إىل املنتمي أو املجانس بمعنى

واللغات. األقوام اختالف عىل متشابًها
جملة عىل اليهود فأطلقها التسمية، هذه واملسيحيون اليهود أخذ الرومان وعن
اإلرسائيليني غري األقوام جملة عىل املسيحيون وأطلقها إرسائيل، بني غري من األقوام
أي: «جوييم» كلمة هي األقوام أولئك عىل اليهود أطلقها التي الكلمة وكانت واملسيحيني،
باللغتني يكتبونه كانوا فيما الرومانية الكلمة استعملوا ولكنهم العربية، باللغة األقوام

واليونانية. الالتينية
موضع، كل ويف جنس كل من الجماعات بداهة إىل قريب التقسيم هذا أن ونحسب
كل عادة فمن العاملية، الدعوة انتشار قبل فيما أو العرشين، القرن قبل فيما وبخاصة
من غريها إىل وتنظر بذاتها، قائمة وحدة كأنها نفسها إىل تنظر أن الناس من جماعة
كل عىل مقصورة األغلب عىل كانت العامة الحقوق ألن أخرى؛ وحدة كأنها الجماعات

كافة. الجماعات بني متساوية مشرتكة تكن ولم أبنائها، بني جماعة
ويسمون الجزيرة، بأهل الفاخرة «عزتهم أيام أنفسهم يسمون اإلنجليز رأينا هكذا

القارة». بأهل األوروبيني سائر
ويحمونها الحديث، العالم عىل األمريكية الوحدة يعممون األمريكيني رأينا وهكذا

املشهور. مونرو بمذهب كله القديم العالم وجه يف
أخبار من «أسوان» بلدتنا شيوخ من سمعته ما الجماعية العادة هذه طرائف ومن

العرابية. الثورة قبل الرضائب تحصيل
األيام، تلك يف متواليًا شديًدا الرضائب تحصيل يف املوظفني عىل الضغط كان فقد
يف قبائلهم حسب عىل بينهم متضامنون وهم البلدة، أهل قسمني: إىل البلدة فقسموا
متضامنون وهم البلدة عىل والطارئون والعقار، األرض رضائب من عليهم املتأخر سداد

التحصيل. موسم يف كذلك بينهم
املتجمعة، الرضائب من مخلفات عليه كانت «مخايل» يُدَعى يونانيٍّا أن واتفق

بأيام. التحصيل موعد قبل البلدة من وهرب بسدادها فضاق
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من له مناص ال فإنه يصنع، فيما مخايل يسكنها كان التي الحلة شيخ وحار
املشيخة من يُعَزل أو ماله، من الرضيبة تُؤَخذ أو عنه، ينوب بمن أو بمخايل اإلتيان

السياط. رضبات أو السجن من نصيبه يستويف أن بعد
أهل من خرضاء عمامة عليه شيخ ومعه القسم، ناظر إىل يدخل أيام بعد به فإذا
مخايل عن ينوب هذا للناظر: وقال بالرشيف، نفسه ويلقب عثمان بالحاج يسمونه إسنا

عليه! املتأخرة الرضيبة سداد يف
مخايل يجمع الذي وما ويسأله: ضاحًكا، يستلقي أن جهامته الناظر يتمالك فلم

الرشيف؟ «الحاج» عىل
غرباء! الناظر حرضة يا كلهم وبساطة: جد بكل الشيخ قال

من الخصوص، عىل مىض فيما الجماعات، بداهة إىل قريبة الجماعية العادة فهذه
إقناع. أو دعوة إىل حاجة وال تعمل غري

كل مع نشأت كالتي «شعوبية» العربية الدولة مع تنشأ أن عجيبًا ثم من يكن ولم
األخرى. األمم أبناء من السيادة تلك عىل منافسون ولها سيادة لها أمة كل مع أو دولة
أن قبل وكانوا القائمة، الدولة وأصحاب الغالبة الدعوة أصحاب العرب كان فقد
بالحكم تستأثر أن عليها وينكرون قريش، قبيلة ينافسون العربية الجزيرة من يخرجوا
املنافسة هذه بطلت الجزيرة من خرجوا فلما … إقليم كل عىل والوالية وظيفة كل يف
الدولة عريقة الحضارة قديمة شعوب وهي محلها، يف املحكومة الشعوب منافسة وحلت
العرب بني للمنافسة مظهًرا «الشعوبية» فكانت والقيارصة، والفراعنة األكارسة بقايا من

الشعوب. هذه وبني
كان — السالم عليه — العربي النبي آلل التشبع أن الجماعات أطوار عجائب ومن
ينافسونهم وإنما الدين يف العرب ينافسون ال ألنهم الشعوب؛ هذه بني يكون ما أقوى
بني وال واألعجمي «العربي بني تفرق ال ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوة وكانت القومية، العصبية يف
العامة، الجامعة هذه تعزيز يف تشدًدا الشعوبية فكانت بالتقوى، إال والحبيش» القريش
لخداع حقيقته بغري وتراءى نية سوء عن منها جاء ما إال عليها، خروًجا تكن ولم

السواء. عىل والشعوبيني العرب
أمية بني عىل تغلبوا الذين وهم العباسيني، أيام يف غايتها الشعوبية قوة وبلغت

السالم. عليه النبي من القرابة باسم
وكانت والديلم، للفرس الحكومة يف كله الشأن كان العباسية الدولة أيام ففي
الحاكمة الطبقة بني الشائعة الحضارة معالم هي املجالس يف وعاداتهم الفرس مواسم
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إذا يقولون — الشيعة وهم — طاهر بنو وكان وزيه، معيشته يف بها يقتدي ومن
غري بفضل للعرب يسلمون ال كأنهم نبي، ومعه إال يفلح ال العربي إن العرب: فاخرهم

املحمدية. والدعوة النبوة فضل
بفتنة أخذوا الذين العرب شعراء من أناًسا فيها تطوي أن الشعوبية وأوشكت
الطلول ينعى وال الطلول عىل ينعى كان الذي نواس أبا منهم نذكر وال والعمارة، البذخ
وإنما يصحح، لم نسب صاحب نواس أبا فإن واملخرضمني، الجاهليني الشعراء كدأب
إيوان وصف يف ذلك مع ويقول الصميم، العربي النسب إىل ينتمي الذي البحرتي نذكر

كرسى:

م��ل��ِس ال��ب��س��اب��ِس م��ن ق��ف��اٍر ف��ي س��ع��دى ك��أط��الِل ت��ك��ن ل��م ُح��ل��ٌل
وع��ب��ِس ع��ن��ٍس م��س��ع��اة تُ��ِط��ق��ه��ا ل��م م��نِّ��ي ال��م��ح��اب��اُة ل��وال وم��س��اٍع

أبناء بني باملنافسة يشء أشبه العربية الدولة يف والشعوبية العروبة كانت وهكذا
املنافسات هذه أمثال من وطن خال وقلما الواحد، الوطن بني أو الواحدة، األرسة
وريفه: حوارضه أبناء بني أو وسهوله، جباله أبناء بني أو وجنوبه، شماله أبناء بني
لم وما والبغضاء، العداء معرض يف تستفحل وال املفاخرة معرض يف تُذَكر منافسات
املطامع هذه شأن من أعجب خدمتها يف شأنها يكون فال السياسة، مطامع لها تعرض
ال الذي الواحد الوطن وأبناء الواحدة، اللغة وأبناء الواحد، الجنس أبناء بني التفرقة يف

اإلطالق. عىل أصوله يف تباين
العباسية. الدولة عهد بعد لسبيلها الشعوبية ومضت

الذين «الشعوبيني» عداد يف دخلوا قلنا كما أنفسهم العرب ألن لسبيلها مضت
مشيئتهم. بغري عليهم الحاكمني سلطان املحكومة األمم مع ينكرون

سياسية. أو كانت قومية شعوبية بغري الحديث العرص يف املستقلة العروبة وظهرت
فال الجماعات، بني الحقوق تساوي يف جدًدا منزًعا ينزع كله الحديث العرص ألن

اآلخرين. عىل وتنكرها لنفسها بها تعرتف حقوق جماعية وحدة لكل تكون
العربية، باللغة الناطقني جميع بني مشرتكة شفافة عروبة الحديثة العروبة وألن

رعية. عىل تسيطر دولة أو جنًسا، يحكم جنس عروبة وليست
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الغرب فإن العروبة، ثقافة وجه يف الغرب، بثقافة العرص أبناء ولع من يبلغ ومهما
تستهوي العرص هذا يف ثقافته ألن الغرب؛ من أنفسنا نحسب ال ونحن منه، يحسبنا ال

واالطالع. الدرس وتستحق العقول
شعوبية فهي الحديث، الزمن هذا يف العربية األمم تواجه شعوبية هناك كانت فإن
عىل والقائمني فيها الداخلني من أحد شعوبية وليست كلها، األمم تلك يف الطامعني

واملساواة. املشاركة قيام أساسها،
لم التي الوجوه تلك من وجه عىل ما معنى العربي العالم يف للشعوبية كان لقد

الجماعات. تواريخ يف بها تنفرد
مصلحة إىل ينرصف معنى لها ليس أو معنى، ذات غري كلمة اليوم ولكنها
األقطار كانت ما كائنة العربية، الثقافة يف واملشرتكني العربية باللغة الناطقني من

والحكومات.
بمعنى والشعوبية العروبة أصبحت فقد العربية، الشعوب هي الشعوب كانت وإذا

الشعوب. تلك أفراد من فرد هو بالعربية ناطق فكل االعتبار، هذا عىل واحد
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اإلسالمية الدولة يف اقتصادية شئون

ومنها القومي، االقتصاد نظام يف تدخل التي االقتصادية الشئون من كثريًا اإلسالم تناول
يف اصطلحنا التي املعامالت شئون عدا والقروض، واملواريث والرضائب والفيء الزكاة

«املدنية». باملعامالت تسميتها عىل الحارض العرص
الفضة يف يقلَّ ولم الحول عليه وحال الدين من خال مال كل عىل فريضة والزكاة
واملاشية اإلبل عىل مقدور نصاب ولها مثقاًال، عرشين عن الذهب ويف درهم مائتي عن
عىل والزكاة الفقهاء، بيَّنه ما عىل علفه رشاء مالكه يتكلف وما منها يرعى ما والخيل،
كل عىل درهم ويُزاد مثقال، نصف مثقاًال عرشين وعىل دراهم، خمسة درهم مائتي
العرشين، عىل تزيد مثاقيل أربعة كل عىل وقرياطان النصاب، عىل تزيد درهًما أربعني
بحيث املتقدمة، النسبة فيها تُالحظ بمقادير والبضائع املعادن عىل الزكاة وتجب
الفقراء عىل الزكاة من املحصول ويُنَفق املستطاع، جهد املختلفة األموال أنواع تتساوى

عليها. العاملني واملوظفني السبيل وأبناء واألرقاء بالدين واملثقلني واملساكني
إنفاق أن إىل يذهبون هذا عرصنا يف واالقتصاد السياسة علماء بعض كان وقد
نرى ولكننا للقانون، وال للدولة به شأن ال األخالق أعمال من عمل الوجوه هذه يف املال
كأغراض أغراض عىل تنفقها التي الرضائب رعاياها عىل تفرض العرص هذا يف الدول
أخالق إىل كله أمره يرجع وال البرشية الجماعات يعني الذي «الخري» من فهي الزكاة،

اآلحاد.
منها أربعة أخماس، خمسة إىل م تُقسَّ أن وحكمها الحرب، غنائم يقابل والفيء

السبيل. وأبناء واملساكني اليتامى عىل منه يُنَفق الباقي والُخمس املقاتلني، للجند
ورضيبة األرض رضيبة أي: والجزية، الخراج اإلسالم يف ُعِرفت التي الرضائب ومن

الرءوس.
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العشور غري وهي الثمر، وقيمة الري سهولة حسب عىل تُقدَّر الخراج ورضيبة
الخراج باسم جميًعا ُعِرفت قد األرض رضيبة كانت وإن املسلمني، أرض من تُجبَى التي
من مقدار بها استُبِدل ثم اإلسالم، صدر يف عينًا تؤخذ كلها وكانت اإلسالم، صدر بعد

الدواوين. نظام استقرار بعد العملة
بأمر تُفَرض وقد محدود، مقدار لها يُعَرف ال الجزية، وهي الرءوس، ورضيبة
أربعة تساوي أن ويغلب املفتوحة، البالد أبناء وبني بينه املصالحة عليها تجري أو اإلمام
العامل. الفقري عىل ودرهًما الغنى متوسط عىل ودرهمني الغني عىل الشهر يف دراهم

وكلها األئمة، واجتهاد السنة بيَّنته ما ومنها الكتاب بيَّنه ما فمنها املواريث أما
واألطفال. النساء من يعولهم من عىل الرجل وقوامة األرسة نظام احرتام عىل جارية

بكتابة ويأمر الحسن القرض يبيح فهو معروف، القروض يف اإلسالم وحكم
َوْليَْكتُب َفاْكتُبُوُه ى َسمٍّ مُّ أََجٍل إَِىلٰ ِبَديٍْن تََدايَنتُم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا بالديون: الوثائق
أَيَُّها ﴿يَا الربا: بتحريم موضع غري يف الكريم القرآن ويرصح ِباْلَعْدِل﴾. َكاِتٌب بَّيْنَُكْم
فصل وقد تُْفِلُحوَن﴾. َلَعلَُّكْم هللاَ َواتَُّقوا َضاَعَفًة مُّ أَْضَعاًفا الرِّبَا تَأُْكلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن

والرتخيص. التشديد يف بينهم اختالف عىل املحرمة أنواعه الفقهاء
األرض تعمري وكان األموال، جباية ويف األرض يف اإلقطاع نظام اإلسالم عرف وقد
ليعمروها أرًضا مزينة من أناًسا — السالم عليه — النبي أقطع فلما المتالكها، رشًطا
— عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر حكم فعمروها، جهينة من قوم وجاء فأهملوها،
فعمرها يعمرنها، ال سنني ثالث تركها ثم أرض له كانت «من وقال: للجهنيني بملكها

بها.» أحق فهم آخرون، قوم
املقريزي، رواه ما فمثله — األموال جباية يف االلتزام األصح عىل أو — اإلقطاع أما
الفسطاط من العاص بن عمرو جامع يف يجري كان مرص خراج متويل «إن قال: حيث
رجل فيقوم واملدن، القرى يف الناس اجتمع وقد األرايض قبالة فيه تتهيأ الذي الوقت يف
ما يكتبون الخراج متويل يدي بني الخراج وكتاب صفقات، صفقات البالد عىل ينادي
يتقبلها البالد وكانت الناس، من يتقبلها من عىل والصفقات الكور مبالغ إليه انتهى
األمر هذا انقىض فإذا ذلك، غري أو االستبحار أو الظمأ ألجل سنني باألربع متقبلوها
وسائر جسورها وإصالح زراعتها فيتوىل ناحيته، إىل وضمها أرًضا يتقبل من كل خرج
إبانه يف الخراج من عليه ما ويحمل لذلك، ينتدبه ومن وأهله بنفسه أعمالها وجوه
عمارة عىل ينفقه ما األرايض تلك من وضمانه قبالته مبلغ من له ويحسب أقساط عىل
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الخراج مبلغ من ويتأخر الخراج، يف مقدرة برضابة خلجها وحفر ترعها وسد جسورها
واملتقبلني.» الضمان جبهات يف سنة كل يف

نظام يف واالجتهاد بالنص دخلت التي األحكام ملجمل اإليجاز شديدة خالصة هذه
االقتصادية. أو املالية النظم باسم اليوم يُعَرف مما اإلسالمية، الدولة

واالنحالل؛ الوهن أصابها قد اإلسالمية الدولة أن املحدثني املؤرخني بعض زعم وقد
ويرجع عواهنه، عىل يُلَقى كالم ولكنه مقررة، اقتصادية» «سياسة عىل تجِر لم ألنها
الزمنني، بني املختلفة العوامل إىل نظر بغري املايض عىل الحارض قياس إىل فيه الخطأ
حماية أو الجمركية والحماية املفضلة والدولة املفتوح الباب نظام نعرف اليوم فنحن
يعهدها لم ألسباب الصناعي اإلنتاج وتنظيم التأميم نعرف كما الوطنية، الصناعة

العامة. القومية السياسة أو الدولة سياسة يف األقدمون
الصناعات شيوع مع الحديث العرص يف شاع الذي املال رأس نظام عندهم يكن فلم
ويقوم بمصنوعاتها األسواق تغزو التي الضخام اآلالت هذه عندهم تكن ولم الكربى،
األمم عرشات العالم يف تكن ولم إغالقها، أو األسواق فتح عىل الدول تنافس عليها
التي الزراعة بني أو والصناعة، الزراعة بني الثروة مصادر عندها تختلف التي املستقلة
الصناعات أنواع من تلك أو الصناعة لهذه الخامات تخرج التي والزراعة األطعمة تخرج

الكربى.
االقتصادية، العوامل هذه من يشء عرش الثامن القرن قبل األقدمني عند يكن لم
خلقتها التي السياسات من خاصة بسياسة منوًطا يكن لم القديم العهد يف الدول فقيام
اقتدارها حسب تسقط أو تقوم كانت وإنما إليها، أرشنا التي االقتصادية العوامل
تأمني وهي الحكومات جميع من تطلب التي العامة الحكومة بمهام االضطالع عىل
واالنتفاع األرض لري الوسائل وتيسري للتجارة األبواب وفتح الطرق وحراسة الرعية
والتثمري. التعمري نتائج يف الشك وتوقع الثقة تزعزع التي املظالم واجتناب بمحصوالتها،
لخصناها التي االقتصادية فاألحكام الحساب بهذا اإلسالمية الدولة حاسبنا فإذا
ما وكل واالنقسام، الضعف وأيام والسعة الصولة أيام يف أحكامها هي هي كانت
األمانة التزام يف الحكومات طريقة أو تنفيذها يف الحاكم طريقة هو إنما عليها اختلف

لواجباتها.
ويحاسب يزرعونها ملن األرض يستبقي كان الخطاب بن عمر الخليفة أن ذلك مثال
األرض ووزَّعوا نَّة السُّ هذه عىل األمويني بعض فخرج استصالحها، عىل اإلقطاع ذوي

وعمارها. صالحها عن ذلك بعد يسألوا ولم أشياعهم عىل
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واحًدا درهًما السواد أرض عىل يفرض كان — عنه هللا ريض — أن ومثاله
أرض من الجريب عىل دراهم وخمسة املروية، األرض من الجريب عىل واحًدا وصاًعا
الدولة وكانت الفاكهة، تثمر التي البساتني أرض من الجريب عىل دراهم وعرشة املرعى،
خليفتها إىل يوسف أبو فقيهها ويكتب الرعية عن التخفيف تتحرى إبانها يف العباسية
حتى لهم؛ والتفقد ملسو هيلع هللا ىلص محمد عمك وابن نبيك ذمة بأهل الرفق يف تتقدم «أن الرشيد:
يجب بحق إال أموالهم من يشء يُؤَخذ وال طاقتهم، فوق يُكلَّفوا وال يُؤذَوا وال يُظَلموا ال
طاقته فوق كلفه أو معاهًدا ظلم «من قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ُرِوي فقد عليهم،

حجيجه».» فأنا
يف األحكام تتغري ولم أثرها، ملخالفتها كان كما أثره األحكام هذه التباع كان وقد

الحالتني.
والحكام مكينة والدولة األنظمة أحسن من كان الجباية التزام أن أيًضا ومثاله
عىل ويجب الكثرية، ووظائفها الدواوين نفقات من الزراع يعفي كان ألنه ساهرون؛
وفسد الدولة اختلت فلما رزقه، وموارد مرافقه يخدم كأنه األرض يخدم أن امللتزم
امللتزمني عرض ألنه الزراع؛ عىل ا ورشٍّ الجباة عىل ا رشٍّ بعينه االلتزام هذا كان حكامها

وامللتزمني. الحكام من للشطط الزراع وعرض التزامهم وإبطال أموالهم الستصفاء
واإلخالص إجرائها عىل القدرة يف يتفاوتون الذين هم والحكام كافية فاألحكام
أمتني عىل الواحد الدستوري النظام يرسي عندما يحدث هذا وشبيه رعايتها، يف
زمن يف الواحدة األمة به تسعد أو جارتها، به وتشقى أمة به فتسعد متجاورتني،
واملحكومني. الحاكمني ذنب ولكنه الدستور ذنب الذنب وليس آخر، زمن يف به وتشقى
املعاملة أن وهو الوجاهة بعض ظاهره عىل يلوح «معاًرصا» نقًدا هناك أن إال
الحالة تصيب والرشكات املصارف وأعمال التجارة يف واسعة حركة مدار بالتسليف
ُحِسبت إذا األموال عىل الفوائد بمنع تمتنع وهي الحارض، العرص يف بالشلل االقتصادية
أن ينبغي املسألة هذه يف الحقيقة ولتقرير اإلسالم، يف املحرم الربا من الفوائد هذه
فإن الحارض، العرص يف القروض وفوائد الغابرة العصور يف القروض فوائد بني نفرق

والعنوان. التسمية وحدة مع جوهري بينها االختالف
كما يكن ولم ضائقة، تفريج وأعمه أغلبه عىل كان الغابرة العصور يف فالقرض
املضطرين يرهقون املرابون وكان املتداولة، املعامالت أنظمة من نظاًما اآلن نعهده
موعده حلَّ إذا مثله من يقرب ما أو مثله الدين إىل فيضيفون الديون، طالب من
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كما مضاعفة أضعاًفا الربا أكل أو بالنسيئة الربا هو وهذا سداده، عن املدين وتأخر
الفالسفة حرَّمه بل الكنيسة آباء وحرَّمه التوراة حرَّمته وقد الكريم، القرآن يف جاء
طبيعة يخالف محظوًرا نفسه باملال املتاجرة فاعترب التحريم يف أرسطو ع وتوسَّ قديًما،
وتُشَرتى تُباع سلعة ليكون يُجَعل ولم السلع لتبادل واسطة ليكون ُجِعل الذي املال
عىل إال القروض عىل الفوائد فرض القديم الروماني القانون غ يسوِّ ولم األسواق، يف

املال. بصاحب لِحقت خسارة عن تعويًضا اعتبارها
ذلك من فحسبنا الربا، ألنواع وتقسيماتهم الفقهاء آراء يف هنا نخوض أن نريد وال
اإلسالم وأن الحارض، الوقت يف الرشائع بجميع محرَّم مضاعفة أضعاًفا الربا أكل أن
فيها ظلم ال عادلة قسمة املال ومستغل املال صاحب بني الربح ينقسم أن يحرِّم ال
عىل االقتصادية الحركة النتظام كاٍف األساس هذا عىل املعاملة وإجراء الطرفني، عىل
وأصحاب األموال أصحاب بني التعاون من املقصود هو هذا كان إن والثقة التسليف
العرص نكبة فهو العاملني تسخري يف الستخدامه املال تكديس أما واألعمال، «املرشوعات»
يف سواء االقتصادية للحركة تعطيل يتبعه وال كربى، مصلحة تتبعه وإلغاؤه الحديث

العصور. من غريه يف أم املال رأس عرص
وبني والفضة الذهب كنز بني التوسط هو القومي االقتصاد يف اإلسالم وحكم
تَبُْسْطَها َوَال ُعنُِقَك إَِىلٰ َمْغلُوَلًة يََدَك تَْجَعْل ﴿َوَال الدنيا من اإلنسان نصيب عن اإلعراض
َوَلْم ُفوا يُْرسِ َلْم أَنَفُقوا إِذَا ﴿َوالَِّذيَن (٢٩ (اإلرساء: ْحُسوًرا﴾ مَّ َملُوًما َفتَْقُعَد اْلبَْسِط ُكلَّ
االقتصاد لُباب هو القصد هذا ومثل (٦٧ (الفرقان: َقَواًما﴾ ٰذَِلَك بنَْيَ َوَكاَن يَْقُرتُوا

واآلحاد. للجماعات
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ة اِإلسالميَّ واَحلضارة اإلسالُم

يخاطب الحديث، العرص اصطالح يف نقول كما عاملي دين أو عام، إنساني دين اإلسالم
يف إنسان فكل اللغة، أو اللون أو الجنس بفارق وأمة أمة بني فرق فال جميًعا، األمم

يشاء. وحني شاء حيث اإلنسانية، األخوة هذه إىل يأوي ألن أهل األرض جوانب
َوَكَفٰى َرُسوًال ِللنَّاِس ﴿َوأَْرَسْلنَاَك َونَِذيًرا﴾. بَِشريًا لِّلنَّاِس ًة َكافَّ إِالَّ أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما

َشِهيًدا﴾. ِباهلل
النبي أعلنها وهكذا سنة، وأربعمائة ألف منذ عامة دعوة الكريم القرآن أعلنها هكذا
من قرن ربع يمِض ولم اإلسالم، صدر يف األبرار وتابعوهم الراشدون وخلفاؤه ملسو هيلع هللا ىلص
اإلسالمية، اإلنسانية الدعوة هذه حقيقة عىل الواقع بيِّنات قامت حتى الهجري التاريخ
ثالثة الهجرة عىل تنقِض ولم والسالالت، األقوام جميع من أناس الجديد بالدين فدان
وفرس عرب وطورانيون، وحاميون وآريون ساميون املسلمني عداد يف كان حتى قرون

واإلثيوبيني. السود من وإفريقيون وصينيون وهنديون وترك
بها ينفرد بينة وهي الدين، «عمومية» عىل الواقعية أو العلمية البينة هي هذه
الصحيحة وجهتها من إليها ننظر أن وينبغي الكتابية، وغري الكتابية األديان بني اإلسالم

اإلسالم. بها انفرد قد مزية أنها ا حقٍّ لنعرف
وإنما الحضارة، يف عريقة كتاب ذات أمة يكسب لم األخرى األديان من دينًا إن
عىل درجوا الذين الوثنيني تحويل عىل أو القومية العصبية عىل مقصورة األديان كانت

الطبيعية. القوى رموز من األصنام يشبه وما األصنام عبادة
قبائل ليكرهوا املكابيون قام وملا اليهود، أو العربيني عىل دعوتها قرصت فاملوسوية
وكان الجهالة، يف مغرقة وثنية القبائل هذه كانت اليهودية الشعائر قبول عىل البادية
هذا أجل من وكانوا رعاياه، عىل الطاعة له تجب ملًكا «يهوا» باإلله يؤمنون املكابيون
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فإكراه ومراسمه، وشاراته امللك بلقب لهم يسمحون وال كهان رؤساء أمراءهم ون يُسمُّ
يلزم الذي السيايس الخضوع بمثابة عندهم كان إنما «يهوا» سلطان قبول عىل القبائل

الساللة. وأهل األمة أبناء يلزم كما والغرباء األجانب
فنجحت البوذية، النحلة منها خرجت حتى عنرصية قومية ديانة ظلت والربهمية

كتاب. ذات أمة قط إليها ل تحوِّ ولم واليابان، الصني يف إليها الوثنيني تحويل يف
كانوا ولكنهم الرشقيني، أو الغربيني من وغريهم الرومان إليها حوَّلت واملسيحية
أهل عقائد إىل يجاوزوها ولم األوىل، الدين خطوات عند وقفوا الذين الوثنيني من جميًعا

الكتاب.
ويف الحضارة يف األمم أعرق — ذلك خالف عىل — إليه ل حوَّ فقد اإلسالم أما
أعرق التحقيق عىل وهما مرص، وأسلمت فارس فأسلمت الكتابية، بالعقيدة اإليمان
والحساب اآلخر واليوم باهلل تؤمن كانت أوالهما الحضارة، تاريخ يف يومئذ العالم أمم
وتحمل باملسيحية تدين كانت وثانيتهما الروح، وخلود الرش عىل الخري وغلبة والعقاب

القديم. العالم يف لواءها
والصالح العاملية آية وهي الديانات جميع بني اإلسالم بها ينفرد العزيمة هذه
تبلغ لم التي األمم أو والدين الحضارة يف املعرقة األمم منها سواء جمعاء، األمم لدعوة

واالعتقاد. التحرض يف االرتقاء مبلغ بعد
سمعنا ألننا الحديث؛ عرصنا يف الخصوص عىل تُذَكر أن خليقة الحقيقة هذه إن
اإلفريقية القارة أواسط يف اإلسالمية الدعوة بغلبة يعرتفون املبرشين من أناًسا فيه
التبشري بعد يخفقون حيث تبشري بغري وشاعت ينجحوا، لم حيث نجحت أنها ويسلمون
اإلسالم موافقة وهو الواقع، يقبله وال يقبلونه بعذر ألنفسهم يعتذرون ولكنهم سنوات،
السوداء! القارة سالالت من «البدائيني» عند املأخذ قريب وأنه بطبيعته املتأخرة للقبائل
املزية تلك من أو التاريخ، أثبتها التي الحقائق تلك من العذر هذا لتفنيد أصلح وليس
خالصها بعد حضارة األمم أعرق دعوته يف فدخلت األديان، بني اإلسالم بها انفرد التي

دين. تاريخ يف قط ذلك يحصل ولم قرون، عدة األوىل الوثنية من
بني اإلسالمية الدعوة تاريخ إىل رجعنا كلما ووضوًحا ثبوتًا الحقائق هذه وتزداد
اعتمادها بقدر التبشري عىل تعتمد ولم القتال، عىل تعتمد لم فإنها اآلسيوية، البالد
الذي العدد جانب إىل الحربية الوقائع تُذَكر فال العملية، واألمثلة الحسنة القدوة عىل
يرويه ما وكل مليون، مائتي نحو وعدتهم واملاليا، والصني الهند أهل من باإلسالم دان
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أصبح أن بعد حدث فإنما األرجاء تلك يف وغريهم املسلمني بني القتال عن التاريخ
بقتال وليس سياسة قتال األحوال جميع يف هو وإنما باملاليني، معدودين املسلمون

الدين. عىل إكراه
حاجة وال العاملية، اإلنسانية بالصبغة لإلسالم الشهادة هي العملية الوقائع إن
من شعوبًا إليه يضم أنه األول تاريخه من له ثبت متى أخرى شهادة إىل بالدين
كتابه وأن البدائية، واملعيشة الحضارة يف األطوار جميع ومن والعقائد، السالالت جميع

سامع. كل إىل الرسالة ويوجه كافة، الناس يخاطب
العرصية الحضارة بها يواجه اإلسالم صميم يف باقية اإلنسانية الخاصية هذه
بالصبغة الحضارات تلك صبغت التي وهي األوىل، العصور حضارات بها واجه كما
الخامس القرن إىل للميالد السادس القرن من العالم تاريخ جعلت التي وهي اإلسالمية،
ألن ذلك؛ بعد التاريخان ينفصل ولم اإلسالمية، واآلداب اإلسالمي الفكر تاريخ عرش
تخلفوا املسلمني ألن انفصال؛ ولكنهما قرون، عدة الزمته التي «خاصته» فقد اإلسالم

والعنوان. باللقب إال مسلمني» «غري وأصبحوا الركب، عن
بنزعتني العرص حضارة يواجهون املسلمني إن «توينبي»: الكبري املؤرخ يقول
الذي اليهود ملك هريود إىل وينسبها الهريودية النزعة يسميها إحداهما متناقضتني:
نزعة واألخرى واملعيشة، وامللبس السكن يف الرومان بمشابهة الرومان حضارة قابل
مخالفة كل وينكرون القديم عىل يرصون كانوا الذين إرسائيل نساك إىل وينسبها الغالة

واملوروثات. للعادات
اإلنسانية الطبيعة عىل القول لعمم األسئلة يف يتوسع أن «توينبي» األستاذ أراد ولو

تغيري. كل ومقابلة حديث كل مواجهة يف
أو وتتقابالن عرص كل يف تربزان البرشية النفس يف طبيعتان والتشدد فالهوادة
الصدر منذ املسلمني طوائف يف الطبيعتان هاتان ظهرت وقد دعوة، كل أمام تتناقضان
الصحابة منهم كان كما املتنسك، املتقشف الغفاري ذر أبو منهم فكان لإلسالم، األول
الثمن «إن بعضهم: عن املسعودي وقال واليسار، الحرض معيشة عىل أقبلوا الذين
وألف فرس ألف خلَّف وإنه دينار، ألف خمسني وفاته بعد بلغ الزبري مرتوك من الواحد
عوف بن الرحمن عبد وإن يوم، كل دينار ألف بلغت العراق من طلحة غلة وإن أَمة،
بنى من منهم وإن البعري، من آالف وعرشة بعري ألف وله فرس ألف مربط عىل كان
املبالغة فيها تغلب أخبار من روي ما آخر إىل «… واإلسكندرية والشام بالحجاز دوًرا

الصحيح. التقدير عىل
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والرصامة، الشدة نعرف كما والهوادة الرخصة نعرف الحارض العرص يف ونحن
وتارة املحافظة مع تارة بينهما، نتوسط أو مًعا بالنزعتني األوروبية الحضارة ونواجه
التجديد مع اندفع أو الجمود حتى باملحافظة تشبث منا يتوسط لم ومن التجديد، مع
الذي اختالفها عىل كانت جميًعا النزعات هذه وأحسب طريق، عن كامُلنبتِّ أصبح حتى
تتبدل ال الناس طبيعة فهي تغيري، كل ومواجهة دعوة كل تاريخ يف اليوم نشهده
لها متسًعا اإلسالم يف نرى أن وحسبنا واألشكال، الصور بغري األزمنة مع تختلف وال
من املسلمني يغني فإنما األوىل، الحضارات مع لها اتسع كما العرصية الحضارة مع
حني ا حقٍّ مسلًما اإلنسان يكون وأن عامة، إنسانية عقيدة كان كما يظل أن اإلسالم
مزايا من مزية عن وال زمنه عن اإلسالم يقطعه فال يرتخص، حني ا حقٍّ ومسلًما يتشدد
الحديث الغرب حضارة مع غريبًا الحق املسلم يكون وال وصناعاته، ومعارفه حضارته

والروم. والفرس الفراعنة حضارة مع غريبًا يكن لم وهو
األمم بني األسباب تقطعت يوم عاملية ودعوة اإلنسانية عقيدة اإلسالم كان لقد
خليق لسان كل عىل اإلنسانية والدعوة فاليوم وحواء، آدم بني بني األنساب وتمزقت

ضمري. كل إىل بها ينفذ وأن قلب كل يف يجعلها أن باإلسالم
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احلضارات يف ة اإلسالميَّ اَحلضارة أثر
ة اإلنسانيَّ

هناك كانت اإلسالم، ظهور قبل متعارصة، أو متعاقبة حضارات العالم يف نشأت
الرشق يف وكانت الرومانية، اإلغريقية والحضارة البابلية والحضارة املرصية الحضارة

الصني. وحضارة الهند حضارة األقىص
الفتور إىل األمر بها آل ثم القديم، التاريخ يف زمنًا ازدهرت قد الحضارات هذه كل
املصنوعات من خلفته ما غري اإلسالم ظهور عند بقية من لها يكن ولم واالضمحالل،

املادية. املعيشة وأساليب
قرون، ببضعة اإلسالمية الدعوة قبل احتجبت أو ركدت فقد واملعارف العلوم أما
وال يقرؤها ال من حوزة يف بقيت أو يونان حكماء ألفها التي الكتب أوراق واندثرت

الدين. باسم ليحرمها فهمها وحاول قرأها وربما يفهمها،
الحكم عىل تدربوا الذين تراث ثم األكرب، رومة تراث وهي الرومان، رشيعة وزالت
للفوىض مثًال القديمة الدولة واليات وأصبحت الرومانية، السطوة زوال بعد ظاللها يف
لتضطرب إال منها ناحية يف تهدأ ال التي والشقاق الفتنة وثورات األمن واختالل

أخرى. ناحية يف وتضطرم
أساليبه إال الهمجية من تفرقه ال الحارض والعالم للميالد السادس القرن وجاء

الغذاء. وطهو الكساء لصنع اآللية بالوراثة تعلمها التي
اإلسالم. ظهر وهنا

كلمات يف األثر هذا فخالصة السابقة، الحضارات يف أثره نلخص أن أردنا فإذا
املهجور. املايض بقايا من كانت أن بعد «حارضة» وجعلها أحياها أنه معدودات
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آثار من خلت واحدة حضارة منها فليس ذلك بعد تتابعت التي الحضارات أما
لم لو اتبعته الذي طريقها تتبع كانت واحدة حضارة منها وليس اإلسالمية، الدعوة

إليه. اإلسالمية الدعوة تسبقها
منها تألف التي الثالث القارات من الوسطى الرقعة يف اإلسالمية الحضارة نشأت
واملغرب املرشق حضارات بني فاصًال حاجًزا الرقعة هذه كانت أن فبعد القديم، العالم
ولم واحدة، بنية يف الدم تنقل التي الحية كالعروق فأصبحت الحياة، فيها جاشت
وأحسن عرفه ما كل املرشق من أخذ ولكنه العرص ذلك يف يعطيه يشء املغرب يف يكن

إليه. الحاجة
األرضية، الكرة من املتوسطة الرقعة هذه يف كلها اإلنسانية العلوم محصول واجتمع
الثقافة زبدة وتجمعت أبنائها، بني معلوم وهو إال ذلك قبل اإلنسان عرفه علم يبَق فلم
ى تُسمَّ أن لها فحق واحدة، دولة ظل يف الرومانية واليونانية واملرصية والهندية الصينية
تنعزل تلك، أو األمة لهذه متفرقة حضارات كانت أن بعد اإلنسان، حضارات خالصة

بعيد. من أخرى تارة وتتصل تارة
عن الغرباء اإلسالم أبناء تكفل وكأنما املطوية، قبورها من اليونان حكمة وبرزت
األندلس يف الغربي طرفها إىل الرشقي طرفها من العليا حكمتها بنقل األوروبية القارة
يف املسلمني أيدي من أخذوها اليونان بفلسفة األوروبيون سمع فلما الشمالية، وإفريقية

ومصنفاتها. لغتها من كلمة يعرفوا أن قبل الغرب
جمعتها أنها هو لها السابقة الحضارات يف اإلسالم لحضارة أثر أكرب بل أثر، أول

أدائها. أحسن األمانة هذه أدت ثم واحدة إنسانية أمانة وجعلتها بينها ووصلت
الحضارات تلك الستحياء قابلة اإلسالم دعوة تكن لم لو لزاًما حتًما ذلك يكن ولم

عليها. يزيد أو ويتممها بعدها يأتي ملا وإعدادها عليها واملحافظة وتحصيلها
وتحجب بقي، ما عىل تقيض قوة الوسطة الرقعة عىل تقوم أن ا جدٍّ الجائز من كان
بعده من ظالم يف تنطوي ثم الزمن، من فرتة وتعيش واملستقبل، الحارض عن املايض

ظالم.
إىل أعادت بل ظهورها، يوم قائًما كان شيئًا تهدم لم اإلسالمية الحضارة لكن
وال مقتضب غري طريقه يف اإلنسان علم فاستقام عليه، زادت ثم وتهدم تداعى ما البناء

والتجديد. االستعادة يف جهد إىل محتاج وال معطل
ال جديد أثر العالم يف ينشأ لم العرشين القرن إىل للميالد السادس القرن ومن

بعيد. أو قريب بسبب إليها يرجع
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النهضة وعرص النهضة، عرص إىل ترجع العرشين القرن يف األوروبية فالحضارة
الديار من الصليبيون بها عاد التي الثقافة وإىل األندلس يف املسلمني ثقافة إىل يرجع
الجديد العالم إىل الوصول عىل يوًما قادرين األوروبيني اف ُكشَّ كان وربما اإلسالمية،
الجديد العالم إىل وصولهم أما اآلن، نجهلها التي الدوافع من بدافع الزمن تطاول مع
لم ونتيجته املغرب، يف اإلسالمي الرتاث أثر التحقيق عىل هو فإنما التاريخ يف حدث كما

األحداث. من بعده تتابع أو منه تتابع وما الرتاث ذلك غري مقدمات لها يكن
أطوارها يف محمود أثر بغري تركتها ثم رشقية أمة إىل اإلسالمية الحضارة تصل ولم
وكانت الهندية، البالد يف الطبقات لرشائع مهذبًا درًسا املساواة رشيعة فكانت وعاداتها،
التي والصني واملاليا الهند ألجيال سمًحا تبشريًا املسلمني من والتجار بالرحالني القدوة
اإلسالمية الدعوة لغري هذا مثل يحدث ولم النفوس، من مليون مائتي اليوم أعقابها يبلغ

واالستعمار. التبشري يف الجهود بذل مع
التاريخ. معجزات بني لها نظري ال معجزة به دانوا فيمن اإلسالم أثر كان وقد

إلخضاع املستعدة العاتية الدول أمام تنهزم لم املقاومة قوى من قوة لهم حفظ إنه
هذه اإلسالم أبناء جاءت أين من الباحثون وعجب والسالح، والعلم باملال يقاومها من
سالح كل من والتجرد والثقافة العلم ضياع بعد بل والسلطان؟! املجد ضياع بعد القوة

سالح؟! بكل املزوَّد املستعمر أمام
— قريب منهم وهو — القوة تلك مصدر إىل يلتفتوا أن الباحثون أولئك يشأ ولم

اإلسالمية! العقيدة مصدرها
لثقافة وال آخر لدين تكن لم بمزية انفردت أنها اإلسالمية العقيدة يف الغلبة ورس

أخرى.
تسميه جزءًا منه تقتطع وال كله اإلنسان تأخذ شاملة عقيدة أنها هي املزية وتلك

للدنيا. أو للجسد الجوانب من عداه ما وترتك اآلخرة، جانب أو الروح جانب
تدع ال لهذا وهي وسلوك، وآداب معيشة ونظام الدنيا إىل ونظرة عقيدة فهي
عبادات ُوِجدت وقد … هللا إىل به يتجه وجزءًا األجنبي للحاكم يسلمه جزءًا لإلنسان
يسلم أن للمحكوم وتسمح عقيدتها، غري عىل لبعل جسدها تسلم أن للمرأة تسمح
معالم ال وطن يف يعيش أن بها للمتدين وتسمح ملته، وغري قومه غري من لسيد زمامه
غري عىل األخرى بالحياة ويرتبط الدنيا عن ينفصل إيمان ألنه إيمانه؛ لقواعد فيه
أو فرًدا اإلنسان كيان يف التجزئة هذه قط تعرف لم اإلسالمية النفس ولكن طريقها،
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مرتبصة الخضوع هذا بمذلة شاعرة وهي إال عليها للمتسلط تخضع ال فهي جماعة،
حني. إىل يخضعها بمن

عىل بها فحافظوا عقيدتهم، من املسلمون استفادها التي القوة رس هو ذلك
حتى لسيطرتها يصمدوا أن غريهم إىل الحضارة آلت حني بها واستطاعوا وجودهم
بدًدا تتمزق أن وتعصمها وحدتها للنفس تصون عقيدة من أقوى وليس إليهم، تعود
وإقباله ونحوسه سعوده بني الزمن طوابع وتغريت الدولة زالت كلما شعاًعا تتفرق أو

اإلسالم. عقيدة هي وتلك وإدباره،
فهي جانبها، غري جانب من جاءت إذا الحضارة تقاوم ال أنها القوة هذه يف ويزيد
التجديد ألسباب مالكة وهي سبيلها، يف معرتًضا عائًقا وليست الحضارات لتقدم موافقة
اإلنسان نفس وحدت وقد — وكأنها جديد، طور إىل قديم طور من التقدم وجب كلما
وال الزمان، آخر إىل وآتيه ماضيه بني فيه انقطاع فال اإلنسان، تاريخ وحدت قد —
تعاقب عىل رائدها كان من كائنًا العهود من عهد يف الحضارة ركب عن للتخلف داعية
به تمادى وإن بطلبه يؤمن فإنما الصني» يف «ولو العلم بطلب املسلم آمن وإذا األجيال،

كان. حيث موقعه عىل البعد يقرص وال املقبل، الزمن يف البعد
هو اإلسالم يف التوحيد إن نقول: حني الجناس نكت من نكتة إىل نعمد ولسنا
العاملني وتوحيد اإلنسانية، النفس وتوحيد اإلله»، «توحيد معانيه: بجميع قوته مصدر

األجساد. وعالم األرواح عالم
الحضارة، تلك مصدر اإلسالمية العقيدة أو اإلسالمية، الحضارة حقيقة إنها

التوحيد. كلمة تستدعيه اللفظ يف جناًسا وليست
سلطته الذي البلبال هذا من يعصمه اإليمان عالم يف مستقبل لإلنسان ُكِتب وإذا
تبدد ما وتلم توحده لعقيدة إال املستقبل هذا يكون فلن ضمريه، عىل الحديثة الحضارة
تواجهه واحد عالم يف قبل من أبناءها اإلسالم عقيدة وضعت كما وتضعه وجدانه، من

والروح. الجسد متماسكة األوصال متمالكة واحدة نفس
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ة الَغربيَّ يطرة والسَّ آسيا

قرأت أنني أذكر فال العربية، باللغة املسترشقون كتبها التي الفصول من كثريًا قرأت
أبنائها! أحد يكتبها كما العربية يكتب صاحبه إن يُقال أن يصح منها واحًدا فصًال

من أكثر العربية دراسة يف قضوا املسترشقني بعض فإن الوقت إىل ذلك يرجع وال
الكتابة وأتقنوا وتعلموا ُولِدوا الذين الُكتَّاب بعض عمر من أطول وهي سنة، أربعني

الثالثني! قبل بلغتهم
الهند يف ُولِدوا الذين الرشقيني الُكتَّاب فإن والنشأة، املولد إىل أيًضا ذلك يرجع وال
كأحد يكتبونها أنهم الثقات اإلنجليزية أبناء ويشهد اإلنجليزية، يكتبون مرص يف أو

أبنائها.
َمَلكة مسألة الغالب يف ولكنها مولد مسألة وال وقت مسألة إذن املسألة ليست كال،
والكتابة بالحضارة عهدهم قدم مع االمتياز هذا تعليل يصعب وال الرشقيون، بها يمتاز
األوروبية القارة كانت يوم قديًما بينهم االختالط كثرة مع أساليبه اختالف عىل والتعبري

والشعوب. األمم عن فضًال القبيلة عن القبيلة تفصل عزلة يف

جديد كتاب

«الرسدار ملؤلفه الغربية» والسيطرة «آسيا كتاب أقرأ وأنا الخاطر هذا يحرضني
التعبري سهولة فإن ذلك، قبل الصني يف وسفريها اآلن مرص يف الهند سفري بانيكار»
هذه أمثال يتناولون الذين الساسة من الكثريين سهولة تفوقها ال اإلنجليزية باللغة فيه

اإلنجليز. صميم من السياسية التاريخية املوضوعات
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يملك املؤلف أن له يتبني حتى فصلني أو فصًال الكتاب من القارئ يطوي وال
يستطيع كما يريد ما يقول أن يستطيع هذا أجل من ولعله قلمه، يملك كما موضوعه

يقول. ما يريد أن
بها يعود ولكنه الكشفية، الرحالت عرص من الغربية للسيطرة دراسته املؤلف يبدأ
االحتكاك فاتحة ألنها الصليبية؛ الحروب عرص وهو الكشوف لهذه السابق العرص إىل

الوسطى. القرون يف والرشق الغرب بني
الصليبية الغزوة مع تحركت آسيا عىل السيطرة محاوالت من األوىل فالحملة

نهايتها. إىل معها واستمرت
باملنازعات بينها فيما األوروبية القارة ُشِغلت حني الصليبية الحروب انتهت وقد
وتمادت الدولة، وسلطان الدين سلطان بني العنيف النضال من بها اقرتن وما الدينية

القسطنطينية. فتح منذ الرتك ناحية من املفاجئ الخطر زوال بعد املنازعات هذه
اإلنجيل، إىل والدعوة التبشري غزوات إىل العسكرية الغزوات من الحملة تحولت وقد
قليل غري يمِض ولم أقصاها، إىل أدناها من الرشق أقطار يف املبرشين بعثات فانترشت
بقوة االستعمار إىل منها ومتدرًجا بالتجارة مبتدئًا الفعلية السيادة عرص بدأ حتى

السالح.

تتوقف االستعمار سيطرة

عرش التاسع القرن أواخر بني متوسطة فرتة إىل أشدها عىل االستعمار سيطرة ودامت
الغرب: جانب من طارئني عاملني أمام فشيئًا شيئًا فتوقفت العرشين، القرن وأوائل
سنة يف العظمى الحرب عامل واآلخر األقىص، الرشق ميدان يف أمريكا ظهور أحدهما
حربًا أو داخلية حربًا اآلسيويون ويعتربها بالعاملية ى تُسمَّ التي الحرب وهي ،١٩١٤

الغربيني! بني أهلية
مطامع لكبح قوية دعوة بمثابة كان األقىص الرشق ميدان يف أمريكا فظهور
أو الصني، من جديدة أقاليم عىل االستيالء يف تطمع كانت وكلتاهما وأملانيا، اليابان
السياسة وكانت انفراد، عىل االقتصادية االمتيازات كسب يف األقل عىل تطمع كانت
جميًعا فدعتهن الدول، جميع بني املشرتكة العامة باملزايا االنتفاع إىل ترمي األمريكية
يمتنع كما األقاليم عىل االستيالء يمتنع بحيث املفتوح الباب سياسة عىل التعاهد إىل
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واالمتيازات. املرافق احتكار
وحدته وكرست الرشقيني بني االستعمار مكانة زلزلت فقد العظمى الحرب أما
اآلسيويني، أعني يف زمنًا بها تمثل التي الرائعة الصورة تلك غري صورة يف وأبرزته
نفوسهم يف تزعزعت وقد الغرب، يف القتال ميادين شهدوا الذين الوطنيون الجنود وعاد

والوقار. الهيبة من له كان ما لديهم يفقد أن وكاد الرئيس، أو «بالصاحب» ثقتهم

الرشق موقف ت غريَّ عوامل

حتى يدعها ال ثم دقيق، وتسلسل جميل نسق يف العوامل هذه يبسط القدير واملؤلف
وكان الغرب، من الرشق موقف ت غريَّ التي العوامل وهي لها، املضادة بالعوامل يقابلها

اآلخر. إىل منها كل نظرة يف فعال أثر لها
وما الرشق حضارة عن شيئًا يعرفون أخذوا األوروبيني أن العوامل تلك وأول
الطعام وتوابل الجدران وورق والحرير الخزف كصناعة األنيقة الصناعات من أنشأته
معيشة يف وتخلفه الرشق همجية من توهموه ما أذهانهم من فزال … إليها وما والشاي

الحضارة.
طائفة عليها فأقبلت وأدبية، دينية من الرشقية الثقافة ترجمة الوقت هذا ووافق
للطبيعة، خوارق وال فيه معجزات ال الذي الروحي بتفكريها ڨولتري وأُعِجب املفكرين من
للموازنة املوتى بني محاوراته يف فينلون فتصدى الثقافة هذه فتنة منهم فريق وخيش
لتفضيل بالسخافة الصني أهل يصفون الذين يريض نحو عىل وكنفشيوس سقراط بني

الحضارات. سائر عىل حضارتهم
الغربيني بني وتمكنت الرشق بالد مبادئها ت فعمَّ الفرنسية الثورة كانت ثم
تسويغ إىل بالحاجة وشعروا اإلنسان، حقوق عن جديدة آداب بينهم فشاعت أنفسهم،

ذلك. قبل إليها بالحاجة يشعروا لم والتعالت املعاذير من برضوب االستعمار
القديم، برتاثه كربياؤه فيه فانبعثت الجارف الوطنية بتيار الرشق واضطرب
من األلوف وجود الحق بهذا تشبثًا وزادهم املصري، تقرير بحق وشعوبه دعاته وتشبث
استعداد عىل االستعمار، حكومات يف اإلدارة وظائف عىل تدربوا ممن املتعلمني الوطنيني

املستقلة. حكوماتهم يف للعمل
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الرشق يد يف سالح

املقاطعة سالح وهو االستغالل، قوة عىل يُشِهرونه ماضيًا سالًحا الرشقيون وعرف
هونج حوادث من ثبت كما فعاًال سالًحا وكان األجنبية، السيطرة مع التعاون ورفض

الهندية. املقاطعة حملة ومن الصني يف كونج
يف اليسارية األحزاب تطور تقدم ما إىل املؤلف أضافها التي الحديثة العوامل ومن

روسيا. يف الشيوعية الثورة وقيام األوروبية األمم
التي اآلسيوية والدعوة الوطنية الدعوة بني التفرقة إىل دقيقة التفاتة والتفت
الحارض، الجيل قبل معروفة تكن لم اآلسيوية الدعوة فهذه األخري، الزمن يف ترددت
تضامن ولكنها املايض، القرن يف تنبهت التي الوطنية الدعوة قبيل من هي وليست

العاملية. السياسة مراحل من املرحلة هذه يف األوروبي التضامن يقابل آسيوي
أن فحواه ما والغرب الرشق بني املتبادلة اآلثار هذه عىل تعقيبه يف املؤلف قال
وأن غرب، والغرب رشق الرشق بأن يؤمنون يزالون ال األوروبيني الناقدين بعض
بعد األيام مر عىل يثبت باقيًا أثًرا الغربية بالثقافة عالقاتهم من يستفيدوا لم الرشقيني
حكوماتهم. عىل مبارشة الغرب سيطرة من وخروجهم أنفسهم بحكم الرشقيني استقالل

الغرب علوم من اإلفادة

وحده الزمن وأن سطحية، نظرة األمور إىل ينظرون الناقدين هؤالء أن املؤلف ويعتقد
ورشائعه وصناعاته الغرب علوم من يستقر سوف ما وإقرار أوهامهم بتصحيح كفيل
أمام الرشق يف الكربى الديانات موقف للعيان ينجيل وسوف الغربية، األمم مستقبل يف
حرص أن أخرى مرة يتحقق وسوف الغربيني، تقدم إليها انتهى التي الفكرية األطوار
اإلنسانية الطاقة لحدود تضييق الحديث الغرب ثقافة أو اإلغريق ثقافة يف الحكمة

التاريخ. وقائع تنقضه
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وحدها الحقيقة يتحرى املؤلف

صفحة تخلو ال صفحة، خمسمائة من أكثر يف يقع الغربية» والسيطرة «آسيا كتاب إن
املستطاع من فليس مقدماتها، تسبقها لنتيجة تمهيد أو رأي أو تاريخية واقعة من منها
الواسعة. حدوده يف كله املوضوع وإجمال اإلشارة سبيل عىل إال صفحتني يف تلخيصه
للمؤلف ما له كاتٌب املتشعب املوضوع هذا يتناول أن الحسن التوفيق ملن وإنه
والرشق الغرب بسياسة العملية الخربة ومن التاريخ، عىل الواسع االطالع من البحاثة
كما الرشق أبناءُ القيِّم جهَده له وسيحمد أقصاها، إىل أقصاها من اآلسيوية القارة يف
يمليها التي التصانيف يف يجدونها وال الحقيقة يريدون الغرب من أناٌس له يحمده

مسموٍم. غرٍض إىل األهواء مع وتجري التحيز
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والثالثون الخامس الفصل

امليزاِن يف َبانُدونج مؤمتر

النجاح: من اآلسيوي اإلفريقي املؤتمر نصيب عىل الحكم قبل السؤاالن هذان يحرضنا
عقد إىل دعوا األوروبيني الساسة من طائفة أن لو يحدث كان ماذا األول: السؤال

األوروبية؟ القارة يف األمم جميع من مندوبون يحرضه عام مؤتمر
عىل اآلسيوي اإلفريقي للمؤتمر منتظرة كانت التي النتيجة هي ما الثاني: والسؤال

تقدير؟ أحسن
أول من تصدر ال إنها قلنا إذا نغايل فال األوروبية لألمم عام مؤتمر إىل الدعوة أما
وإنه أربعة، أو أشهر بثالثة إليه الدعوة بعد املؤتمر يجتمع لم صدرت إذا وإنها األمر،

اإلطالق! عىل انعقد إذا املؤتمر، ينعقد وال األوىل الدعوة توجيه عىل السنة تميض قد
انعقاده أسبوع يف اآلسيوي اإلفريقي للمؤتمر منتظرة كانت التي النتيجة وأما
قلم، بجرة كله االستعمار عىل القضاء إىل أحد تقدير يف لتنتهي تكن لم أنها املحقق فمن
ولم املؤتمر، انفضاض قبل البرشية األجناس بني الفوارق إلغاء إىل لتنتهي تكن ولم
واآلسيوية اإلفريقية األمم بني والشعور الرأي يف الخالفات جميع تزول أن منظوًرا يكن
مليون وخمسمائة ألف من أكثر وتجمع الثالثني تقارب األمم هذه ألن ونهار؛ ليلة بني

القديم. العالم أقطار يف املتفرقني البرشية األجناس من
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نجح املؤتمر

من نصيبه وأن نجح، قد املؤتمر أن ا جدٍّ البنيِّ فمن السؤال هذا أذهاننا يف حرض فإذا
قليل. غري النجاح

قيادة لنفسها تدَّعي التي األوروبية األمم به تحلم ال نجاًحا دعوته يف أدرك فقد
بني وعالنية ا رسٍّ هناك تبحث الدعوات بعد الدعوات ذي هي وها اإلنسانية، الحضارة
عن فضًال الرؤساء، من أربعة أو ثالثة اجتماع إىل تنتهي وال الكربى الدول أقطاب

وأربعني. ثالثني
تكن لم التي املعجزات دون استطاعه ما كل اآلسيوي، اإلفريقي املؤتمر عمل وقد
وحدَّد يواجهها التي املشكالت فقرر … أعضائه غري أو أعضائه من أحد حساب يف
وجود له يكن لم جديًدا عامليٍّا كيانًا وذاك هذا قبل وأنشأ منها، مشكلة كل من موقفه

التاريخ. عهد أول منذ العالم، يف

االستعمار عن قراراته

أرصح قالب يف تفرغ أن يصح كان االستعمار عن قراراته أن أنفسنا عن نخفي وال
يف نرى ال ولكننا عليه، االتفاق تم الذي القالب من العملية الخطة رسم إىل وأقرب
بني اجتماع أول أنه تذكرنا إذا كبريًا حرًجا األسلوب هذا عىل النظر وجهات بني التوفيق

املاليني. ومئات األميال ألوف بني املتفرقات يجمع وأنه االستعمار، ضحايا
الرشق يف العاملي للضمري أو اإلنساني، للضمري قويٍّا عنوانًا كان املؤتمر أن شك وال
جميع أمام املستقبل طريق فيها اتضح التي املسائل من كبريتني ملسألتني الغرب، أو
من مزيد إىل حاجة يف تزال ال التي فلسطني مسألة إليها تُضاف أن بد وال الشعوب،

والتوكيد. الحزم
تقرير حق ُسِلبت التي الشعوب مسألة يف اإلنساني للضمري قويٍّا عنوانًا كان
ود، والسُّ والُصفر الِبيض بني التفريق مسألة أو امللوَّنة األجناس مسألة ويف املصري،
يف الرجعية املذاهب وأصحاب االستعمار دول وراءه تحتمي كانت الذي ور السُّ فانهدم
الزمن مع يزداد ضعيف موقف عن السور ذلك وراء امليدان وانكشف األلوان، مسألة

عليه. الثبات يُستطاع وال ضعًفا

198



امليزاِن يف بَانُدونج مؤتمر

املؤتمر شخصية

الدول إليها تحوَّلت التي املواقف من كثري يف فعًال وجوده أثبت قد املؤتمر أن ونعتقد
اآلن. حتى الكربى العاملية

املجاملة خطة إىل دعوته ومحاربة مقاومته عن تحولت قد الدول هذه أن ذلك من
الحكيمة، الخطة بهذه العداوات واتقاء األنصار كسب يف أمًال حضوره عىل والتشجيع
تخفيها كانت التي النيات يف الشك يخامره لم إليه الدعوة عىل األوىل التعليقات قرأ ومن

والتعطيل. اإلحباط إىل الخفي السعي وأولها
«السياتو» مؤتمر يسمونه الذي املؤتمر يف الكربى الدول مسلك «باندونج» آثار ومن

اآلسيوية. القارة من الجنوبي الرشق يف الدول بني املعاهدة تنظيم إىل إشارة
واتفاق العسكرية القواعد يقرر أن أخريًا املؤتمر هذا اجتماع من الغرض كان فقد
وكان الجنوبية، الرشقية آسيا من معلومة جهات يف املختلطة الحاميات وقيام القيادة
عن الدفاع نظام مثال عىل نظام الجنوبي الرشق يف آلسيا يُوَجد أن باالجتماع املقصود

بالناتو. املعروف األطليس املحيط شمال
ستحذو وأنها األوروبية، الناتو من آسيوية نسخة السياتو أن املفروض وكان

والفروع. األصول يف حذوها
الخطوط انتظار يف املرشوعات تلك توقفت اآلسيوي اإلفريقي املؤتمر قيام تقرر فلما
والنظرة يتجهونها التي الوجهة انتظار يف أو واإلفريقيني، اآلسيويني مؤتمر يرسمها التي
بالشعور االستئناس مع إال اليوم بعد تتم نظنها وال املرشوعات، تلك إىل ينظرونها التي

الرشقيتني. القارتني من كل يف نحوها املقبول

والصني املتحدة الواليات

مسلك يف — انعقاده قبل — ظاهر أثر له كان اإلفريقي املؤتمر أن أحد عىل يخَف ولم
الجانبني من ظهوًرا ازداد قد األثر هذا وأن الصني، نحو األمريكية املتحدة الواليات
للشعوب العداء يضمر ال شعبه أن الصني وزراء رئيس فأعلن املؤتمر، اجتماع بعد
رويًدا رويًدا النزاع بقضية يتقدم رأيٍّا جانبها من املتحدة الواليات وأعلنت األمريكية،

والوفاق. التفاهم إىل

199



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

انقسمت التي العسكرية األحالف مسألة يف له يُؤبَه أثر أي من املؤتمر يخُل ولم
كما — العسكرية األحالف أن املسألة هذه يف الرأي فخالصة اآلسيوية، األمم آراء فيها
لزمام مالكة وهي الحرة األمة إليها تلجأ ال عنيفة رضورة — سابقني مقالني يف قلنا
كالهما يستعد معسكرين إىل منقسًما حرب ميدان اآلن من العالم تجعل وأنها اختيارها،

إعالن! بغري واقعة هي أو اإلعالن، غري يعوزها ال واقعة الحرب كأن للقتال

األحالف من وقفة

بني املناقشة أثر عىل واملعارضني األنصار بني الفاصل الحد فيها أُِقيم قد املسألة فهذه
رئيس — نهرو الل جواهر والبانديت — الفلبني مندوب — روميولو كارلوس الجنرال
التي العسكرية املحالفة عن اعتذار بمثابة الفلبني مندوب كالم فكان الهندية، الوزارة
واألسلحة السالم مسألة يف ذلك بعد املؤتمر قرار وكان الرضورة، بحكم منها مناص ال
األمم بني «الحربية» التقسيمات وهذه املحالفات هذه من األمان صمام عىل دليًال الذرية
العسكري التحالف تريد ال أنها جميًعا اآلسيوية األمم شعور من تبنيَّ وإذا والبالد،
فاملحالفات العدوان، مقاومة يف ذلك نقيض عىل قوتها تستخدم وأنها للعدوان، تشجيًعا

األمان. نطاق يف باقية العسكرية

املؤتمرات من أفضل

املؤتمرات من كثري من خري أنه النادر التاريخي االجتماع هذا أمر يف القول وصفوة
ال النجاح من نصيبه وأن األخري، العهد يف أو القريب التاريخ يف عرفناها التي الدولية

املؤتمرات. أجلها من تُعَقد التي املقاصد يف منها مؤتمر نصيب عن يقل
عمله ما بعض املرسومة برامجها يف تعمل لم املؤتمرات عرشات األحياء ذاكرة ففي
قد عاملي مؤتمر األحياء ذاكرة يف وليس املرسوم، برنامجه يف اآلسيوي اإلفريقي املؤتمر
واآلسيويون، اإلفريقيون قها حقَّ التي النتيجة هذه من أوىف نتيجة عىل وانفضَّ اجتمع

املؤتمرات. هذه يف األوىل خطوتهم يَخُطون وهم
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امليزاِن يف بَانُدونج مؤتمر

عظيم حادث

املؤتمر انتظاَم وإن وأكرب، أتم نجاح الدعوة استجابة وإن نجاح، وحدها الدعوة إن
أنجُح املكشوفة واملناورات الخفية والدسائس املتضاربة التيارات بني انعقاده خالل يف
القرن من الثاني النصف حوادث وستُذَكر املتفائلون، به وتفاءل املتوقعون توقعه مما

العظيم. الحادث هذا مقدمها يف يُنَىس فال السنني مئات بعد العرشين
العناوين من بأشتات وليس مبوَّب مرتَّب كتاب ولكنه األوىل، طبعته يف كتاب

والخطوط.
يحتاج ما عليه ويزداد نقص ما فيه ليتم أوًال يظهر أن الكتاب لهذا ينبغي وكان
ألول ظهر مما خري عىل الزمن مع وسيظهر يُنتَظر، ما خري عىل ظهر وقد الزيادة، إىل

التاريخ. أسفار من جديًدا سفًرا العالم فيه وسيقرأ مرة،
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والثالثون السادس الفصل

باندونج عىلمؤمتر عام انقضاء بعد
أهدافه؟ من املؤمتر حقق ماذا

تاريخ يف كبريًا تطوًرا انعقاده مجرد كان املاضية السنة يف «باندونج» مؤتمر انعقد ملَّا
اإلجمال. عىل العاملية السياسة تاريخ ويف خاصة الرشق

الحرب بعد ما إىل البال عىل يخطر مما تكن لم املؤتمر هذا مثل إىل الدعوة ألن
دعوة ألنها إليه؛ بالدعوة املسئولون الزعماء يشتغل أن الجد من يكن ولم األوىل، العاملية
شعوبهم عن بالنيابة يشء عمل عىل القادرين من يجيبها من يكن لم أُِجيبت وإذا تُجاب،

املستعمرين. األجانب أيدي يف الحكومات تلك كانت ما وكثريًا حكوماتها، عن فضًال
التاريخي «التطور» هذا تسجيل إال اإلفريقي اآلسيوي املؤتمر أثر من يكن لم فإذا

قريب. زمن يف نتائجه إىل والنظر باالهتمام جدير أثر فهو العظيم،
السياسة اتجاهات من اتجاه كل يف تغري عىل تدل واحدة، سنة خالل نتائجه وهذه

داخلية: أو كانت خارجية الدولية،
وإفريقيا. آسيا شعوب نحو والغربية الرشقية الكتلتني سياسة اتجاه تغري عىل تدل

األخرى. نحو إحداهما الكتلتني سياسة اتجاه يف تغري عىل وتدل
بينها. فيما اإلفريقية اآلسيوية الشعوب عالقات يف تغري عىل وتدل

الكتلتني اتجاه (1)

الواضحة ظواهره فمن وإفريقية، آسيا شعوب نحو الكتلتني سياسة اتجاه يف التغري أما
بها. ترتبط التي معامالتها يف الرشقية الشعوب إىل تتجه أصبحت الكربى الدول أن
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ال به معرتف عاملي كيان ذات أصبحت الرشقية الشعوب هذه أن ذلك ومعنى
شئون يمس مما عليها يجري خطة نجاح من يثق أن يتخطاه أو يتجاهله ملن يتأتى

حدة. عىل فيه أمة كل شئون أو عامة الرشق
مسائل من مسألة عىل التفاهم يكون أن سنة ثالثني قبل الشائعة الخطة كانت
يقسمون وكانوا الرشقيون، فيه يشرتك ال الكربى الدول بني بحث موضوع الرشق
من موافقة أو علم غري عىل فيها املنافع يتبادلون نفوذ مناطق إىل القارتني يف األقاليم

أهلها.
صغرت مهما — رشقية أمة شئون عىل تتفقا أن كربيان دولتان تستطيع ال فاليوم

عنها. للنيابة قبلها من املختارين ساستها وحضور مشاركتها بغري —
عواصم يزورون وفرنسا وإنجلرتا وروسيا أمريكا يف الوزراء كبار نرى وأصبحنا
وربما فيها، نظراءهم ويباحثون الغرب عواصم يزورون كما ساستها ويباحثون الرشق،
وربما بل الغربية، للعواصم الزيارات من وأهم أكثر الرشقية للعواصم الزيارات كانت
يف التبعيات من اليوم أكثر األوروبية القارة صميم يف التبعيات إن نقول أن لنا جاز
يَُعد ال واحد شعب فيهما يكن لم قليلة سنوات إىل وهما واإلفريقية، اآلسيوية القارتني

االستعمار. دول من لدولة األتباع من
وعالقاتها أمورها خاصة يف تنقضه وال شيئًا تربم ال أمم اليوم األوروبية القارة ففي

تساعدها. أو عليها ترشف التي الدولة إذن بغري
مضطرة أمة إفريقية، من املستقلة البالد يف وال الخصوص عىل آسيا يف وليس
األمة ُوِجدت وإذا لروسيا، وتارة إلنجلرتا وتارة ألمريكا تارة «التبعية» هذه مثل إىل
أعمالها من عمل يف الكربى الدول بإحدى ترتبط التي املستقلة اإلفريقية أو اآلسيوية
تقليد أو اضطرار مسألة وليست الظروف، بني املوازنة حسب عىل اختيار مسألة فهي

سنة! ثالثني قبل الحال كانت كما السيايس، مركزها بحكم «رسمي»
يف الدولتني الشرتاك روسية سياسة عىل تجري الصني أن — مثًال — املظنون وكان
عالقتها يف ترضاه ال وما روسيا ترضاه ما تعمل بالصني فإذا واحدة، اجتماعية دعوة
وتسبق املحلية، السياسة ومبادئ الداخيل الحكام نظام ويف العظمى، وبريطانيا بأمريكا
العاملية. خططه من خطة يف يسبقها أن الكرملني يكاد وال الخطط بعض إىل الكرملني
عرش التاسع القرن أواخر بني قط يحدث يكن لم ما إفريقية شمال يف وحدث

العرشين. القرن وأوائل
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املندوبني وترسل قادتها مع وتتفاهم الشعوب باستقالل تعرتف فرنسا أن حدث
عرشه إىل سلطانها أُِعيد التي ومراكش والجزائر تونس عواصم إىل وزرائها كبار من

شعبه. بإرادة
أن معناه تغيري القارتني: شعوب من الكتلتني موقف يف واضح تغيري أولئك وكل
أمر كل عليها يتوقف مستقلة وإرادة عاملي كيان لها أصبح قد القارتني هاتني شعوب
النفوذ» «مناطق أصحاب عليه بالتفاهم يستأثر أن فيه يكفي وال العامة، أمورها من

املستعمرين. دول من

الكتلتني بني (2)

بسياستها الرشق شعوب استقالل أن «باندونج» مؤتمر عن األول مقالنا يف أسلفنا وقد
أركان توطيد إىل محققة ووسيلة مطامعها، غوائل من نفسها الكربى للدول حماية

منهما. اختيار غري عىل أو الكتلتني باختيار واملغرب، املرشق يف السلم
البالد يف املطامع عىل التنازع من «أوًال» يأتي كان إنما السلم عىل األكرب الخطر إن
وأسواًقا وثمرات وعماًال جنوًدا الرشقيني تسخري عىل االعتماد من «ثانيًا» ويأتي الرشقية،

اآلخر. للفريق حربه يف ذاك أو الفريق هذا ملساعدة
حروبها يف الرشقية الشعوب من طائفة تسخري من يقني عىل كربى دولة كل وكانت
طرقها وتأمني املواصالت من أو العاملة، واأليدي الخامات من العسكرية لوازمها وتدبري

والجوية. والبحرية الربية
قادرة أنها نفسها وبني بينها تزعم أو تستطيع كربى دولة توجد فال اليوم أما

تعنيها. ال حروب يف الرشقية الشعوب تسخري عىل
وسبب والحروب، املنازعات عىل اإلقدام يف الرتدد أسباب من قوي سبب الرتدد وهذا
جرائره من يُخَىش الذي النزاع واجتناب املشكالت فض عىل اإليجابي للعمل منه أقوى

السالم. عىل
دولة كل ومضت العتيقة، أساليبها يف الدولية السياسة النطلقت الرتدد هذا ولوال
القتال، نشوب قبل اآلن من معسكرها يف وتدخلها واألذناب األتباع حولها من تجمع
أن بد ال الحرب طريق يف خطوة العتيق األسلوب هذا عىل املعسكرات تقسيم وكان

املحتومة. النهاية إىل رساع خطوات تتبعها
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وساسة الرشقية الكتلة ساسة بني املبارش التقارب هذا حصل ملا الرتدد هذا ولوال
ابتدأ قد ولكنه الجانبني، عند املأمول قراره إىل بعد يصل لم تقارب وهو الغربية، الكتلة
التعويل وجهة غري وجهة إىل االتجاه من له مناص وال العتيق، الطريق غري طريق يف

الفريقني. بني عالنية املعسكرات وتقسيم التسخري عىل

القارتني وبنيشعوب (3)

عالقات يف تعتمد القارتني شعوب أن العاملية السياسة يف االتجاه تغري عن ينبئ وما
املساواة سنة عىل وتشاورها تفاهمها يف وتجري والتشاور، التفاهم عىل ببعض بعضها

واإلخاء.
اآلسيوي املؤتمر عقد إىل الخفية البواعث عن يُقال كان ما الساعة نذكر نزال وال

والصني. الهند وهما: آسيا، يف العظيمتني الدولتني قبل من اإلفريقي
بينهما لتقسيمها أو القارة عىل الدولتني نفوذ لتغليب أُِقيم إنما هذا أن زعموا فقد

العتيقة! املناطق نحو عىل جديدة نفوذ» «مناطق إىل
اشرتكت قد املؤتمر إىل الدعوة ألن البطالن؛ ظاهر مبدئه من الزعم هذا كان وقد
لقمة إحداهما تكن ولم مليون، مائة تقارب منهما كل وعدة والباكستان، إندونيسيا فيها
سهل مطمع إنها يُقال أن يمكن حتى االستعمار عرص إبان يف املستعمرة للدول سائغة
التقدير يف أبلغ كان الواقع ولكن االستعمار، عىل الثورة قارة يف جاراتها من لجارة
لم الكبريتني الدولتني فإن إليه، الداعني ونيات املؤتمر أغراض عىل الداللة يف والتفكري
ال ا حقٍّ عددها بكثرة إحداهما تكسب ولم األرض، من شرب يف نفوذ منطقة لهما تخلقا
منرصفني أخواتهما ونفوذ نفوذهما وكان اإلفريقية، أو اآلسيوية الشعوب أصغر تكسبه
الحرية حقوق من القارتني يف الشعوب حظ توفري عىل التعاون وهي واحدة، غاية إىل
بها خرج القارتني يف أمتني بني عالقة اآلن حتى نعرف ولم والثقافة، الحضارة ومعالم
والعتاد. الثروة يف الرجحان أو الكثرة أو القوة باسم صبغتها من «باندونج» مؤتمر

السياسة اتجاه يف ملحوظ تغيري عن أسفر أنه «املؤتمر» أمر يف العام وخالصة
الكتلة مع سياستها يف كتلة كل جانب ومن القارتني، نحو الكتلتني جانب من العاملية

واإلفريقية. اآلسيوية الشعوب بني العالقة جانب ومن األخرى،
التغيري هذا مثل فيه يُلَحظ الذي العام ولكن الزمان، من قصرية مسافة والعام

السالم. مستقبل إىل كبرية خطوة

206



والثالثون السابع الفصل

ال ُحمَ َغْري الطْفَرة

األمثال كسائر — مثل وهو محال، الطفرة أن الحديث الزمن يف شاعت التي األمثال من
املهمة الكلمة من املفهوم حسب عىل يصدق ال أو يصدق وقد معناه، فهم عىل يتوقف —

فيه.
الطفرة؟ هي فما الطفرة، كلمة فهي املثل يف املهمة الكلمة أما

الحذر بعني والناظرين القديم عىل املحافظة يف املتشددين من إنسانًا سألت إذا إنك
العظائم إىل الطموح هي الطفرة أن منه علمت األمور أوضاع يف تغيري كل إىل والتهيب
بالحماسة ممتزًجا منه كان ما وبخاصة الطموح، هذا سبيل يف املجهول عىل والهجوم
قول حد عىل وإرصار، وصالبة ثقة يف األخطار إىل والتقدم املتوثبة والغرية امللتهبة

تمام: أبي الحكيم الفتى

ج��ان��ب��ا ال��ع��واِق��ِب ِذْك��ِر ع��ن ون��كَّ��ب ع��زَم��ُه ع��ي��ن��ي��ِه ب��ي��ن أَْل��ق��ى ه��مَّ إذا

التدبر يف املفرطني املرتددين من ولكنه املحافظني غري من آخر إنسانًا سألت وإذا
طريقه يف وتقف الصعوبات تعرتضه عمل كل هي الطفرة أن منه علمت الروية وإعمال

يريد. ما له يكون أو يسرتيح فال صاحبه ويقلق العقبات،
التاريخ فحوادث محال، غري أو محال الطفرة هذه أن تعرف أن أردت إذا ولكنك
فإنك والعزائم، الهمم وذوي الطامحني مطالب من يمكن ال وما يمكن ملا مقياس خري
قت وتحقَّ ت تمَّ ثم مستحيلة، طفرة إنها وقوعها قبل عنها ِقيل التي األعمال أحصيت إذا
غري هؤالء يفهمها كما الطفرة إن تقول أن لك جاز فيها؛ استحالة ال ممكنة أنها وتبنيَّ
يستبعدها التي األعمال سيما وال الحديث، أو القديم التاريخ يف نادرة وغري مستحيلة
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مستحيلة؛ أنها ويصدق مستحيلة تكون أن يتمنى فهو وقوعها، يريد وال يكرهها من
يتمناه. ما يصدق األمور من كثري يف املرء ألن

أبو قال كما وقوعه، بعد ممكن سهل وقوعه قبل املستحيل أن القول: وجملة
الطيب:

ك��ان��ا ه��و إذا ف��ي��ه��ا س��ه��ٌل ـ��ِس األن��ف��ـ ف��ي ��ع��ِب ال��صَّ م��ن ي��ك��ن ل��م م��ا ك��لُّ

املمكنات. املستحيالت هذه إحدى «الباكستان» ودولة
وغري اعتقادهم يف مخلصني كثريين أناس عند مستحيلة الباكستان دولة كانت
أمًال تكون أن ويرسهم الباكستان قيام يكرهون كانوا من مقدمتهم ويف مخلصني،

رشيد. وغري معقول غري أمًال تكون أو مستحيًال،
أنها إليه يُخيَّل أسباب عىل حكمه ويبني باالستحالة عليها يحكم كان من ومنهم

املراجعة. تقبل ال التي البديهيات من
الرشقي شطرها بني البعيدة املسافة فإن جغرافية، ألسباب مستحيلة كانت
الحكومة. دعائم فيها وتستقر اإلدارة، فيها تنتظم أن رأيهم يف مانعة الغربي وشطرها
عن للدفاع األجنبية القروض إىل مضطرة ألنها اقتصادية؛ ألسباب مستحيلة وكانت
والرضا الجهد بعد تجدها لعلها أو تجدها، فال القروض تلك عن تبحث ثم حدودها،
وتحتمله الجهود تلك من تبذله بما مرافقها وتعطل شعبها فرتهق الثقيلة، برشوطها

الرشوط. تلك من
وال تُخَلق — يقولون كما — األمم ألن وحيوية؛ نفسية ألسباب مستحيلة وكانت
وتغرسها جهة من جذورها وتقتلع والقريب البعيد من كيانها تلفق أمة وكل تُصنَع،

التلفيق. ذلك لجرائر عرضة فهي أخرى جهة يف
بأسباب فإذا واحد، لسبب ممكنة تكن ولم سبب لكل مستحيلة الجملة عىل كانت
جديًرا يكن لم واحد سبب من توجد كلها اإلمكان بأسباب وإذا تزول، كلها االستحالة
فكانت بإمكانها، وإيمانهم أبنائها قلوب يف الباكستان وجود وهو والنظر، بالجد عندهم

اإليمان. عالم يف ذلك قبل كانت ألنها والزمان؛ املكان عالم يف
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ُمَحال َغرْي الطْفَرة

قيامها يكرهون من عند طفرة كانت ألنها مستحيلة؛ تكن لم ولكنها طفرة، كانت
نفوسهم يف وجدوها الذين أما ويرتددون، يتهيبون ولكنهم قيامها يحبون الذين عند أو

البحرتي: قول عليه يصدق ملموًسا سحًرا جعلوها فقد تموت ال حيَّة حقيقة

ب��ل��م��ِس ي��داي ت��ت��ق��رَّاه��ُم ح��تَّ��ى ارت��ي��اب��َي ف��ي��ه��ا ي��غ��ت��ِل��ي

اليقظان. يتماله عيان وهي الصباح وأصبح حلم وهي الليل فأمىس
تكن لم الواقع يف ولكنها واملرتددون، الجامدون يقول كما إذن الطفرة تستحيل ال
إىل واالنتظار والصرب والعمل باألمل ُخِلقت بل وحده، الحلم من تُخَلق لم ألنها طفرة؛

املوعود. اليوم
مع مولدها كان وربما سنة، وسبعني بنيف مولدها قبل الباكستان ُولِدت ربما
األقطاب منها وتخرج ،١٨٧٥ سنة عليكرة ُولِدت وقد واحدة، سنة يف عليكرة مولد
عيل «لياقت السيد وهو اآلن أمورها يتوىل رجل وهمَّ مهدها، يف الباكستان حملوا الذين

خان».
وضع الذي العظيم الرجل بصرية يف مقدًرا أمًرا الهند من اإلنجليز خروج كان
«أحمد السيد به ونعني املسلمني، الهند ألبناء العايل والتعليم الحديث التعليم أساس

خان».
املثقفون يتوالها التي املناصب وأصحاب الثقافة أصحاب هم املسلمون كان
أيدي يف الدولة كانت ويوم والفارسية، العربية العلوم عىل قائمة الثقافة كانت يوم
أصبحت الهند اإلنجليز دخل فلما املسلمني، سالطني من ونظرائهم وأرانزيب» «بابر
معرفة تغنيه كما الوظيفة يف صاحبها تغني ال العربية أو األردية أو الفارسية معرفة
وهو واحد مصدر من األمر مبدأ يف تُستَفاد اإلنجليزية معرفة وأصبحت اإلنجليزية،
«أحمد السيد وعلم املسلمني، غري عليها وأقبل املسلمون عنها فأحجم املبرشين، مدارس
بهم فأهاب واألسواق، الدواوين يف ويعملوا يتعلموا لم إن لقومه ضياع العاقبة أن خان»
منكم يربز ومن تتعلمون؟ ال وأنتم يحكمكم فمن الهند من اإلنجليز خرج متى سائًال:
يف واعملوا تعلموا … القليل؟ غري البالد مرافق من أيديكم يف وليس القومي املجتمع يف

الضياع. إىل فمصريكم وإال والصناعة، التجارة
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بإقامة العلم إىل دعوته وشفع وعامًال، مفتتًحا قالها بل حامًلا، وال مقرتًحا يقلها ولم
التجارة أعمال من يتوجس ملن الطريق وإبانة العلم، طالب فيه يتعلم الذي املعهد

الحديث. العرص يف واملصارف الرشكات وأعمال
الحلم بغري لتكون تكن لم ولكنها كلها، طفرة وال كلها، حلًما الباكستان تكن فلم
«مستحيل». إنها عنها قالوا التي الطفرة وبغري املرتددون، الجامدون به استخف الذي
اآلفاق، بعيدة النطاق واسعة نهضة كل يف تتكرر شخصيات أو «أدواًرا» ونحسبها
الروية رسل عن وال واألمل، الحماسة رسل عن النهضات هذه جميع يف غنى فال
فكرة، تصاحبها طفرة الخالدة: الرشيعة هذه من واحدة لنهضة استثناء وال والعمل،

مستحيل. وال استحالة ال ثم عمل، به يقرتن وأمل
من اإلسالمي العالم أرجاء بني الثائرة كالعاصفة ينطلق األفغاني الدين جمال كان
معه يحملها كان كأنه رحل وحيث حل حيث الثورة بذور يبذر وكان أقصاه، إىل أقصاه
عبده محمد وهو والهمة القوة يف عنه يقل ال عظيم إمام معه وكان السعوط، علبة يف
من عرشة تعليم أن الدوام عىل يرى وكان الطريقة يف يخالفه كان ولكنه الكبري، تلميذه
الثورة تنفعه ال حيث اإلسالمي العالم ينفع أمثاله من عرشة منهما كل يعلم املريدين
ولسان تارة العطف بلسان يجيبه وصديقه أستاذه فكان الرسيع، والهجوم العاجلة
الفالح! إىل هلُم الدعوة، إىل فهلُم بني، يا مثبط أنت … مثبط أنت أخرى: تارة املؤاخذة

الدين. جمال يخطئ لم
عبده. محمد يخطئ ولم

الغرية من بد فال واحد، طريق من يطلبونه من يدركه ال عظيم املطلب ولكن
األمور. عظائم يف مستحيل وال طفرة ال هذين ومع الثابت، العمل من بد وال امللتهبة
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ة اجلمُهوريَّ يف َخواِطر

ملكيون. إذن فهم قاهر عارض لهم يعرض لم ما جمهوريون، الناس
يسهل التي الحقائق من ولكنها استغربوها، حتى الناس نسيها تاريخية، حقيقة

التاريخ. أغوار يف بعيد تعمق إىل تحتاج ال ألنها تذكرها؛
بني فيه الصلة ألن التعبري؛ هذا صح إذا متطرًفا جمهوريٍّا األنظمة أقدم كان
تربط التي هي الدم قرابة كانت االنتخاب، صلة من وأقرب أوثق واملحكوم الحاكم
بالتوقري أحقهم هو عليهم بالوالية وأحقهم واحدة، أرسة فكلهم والرعية، الراعي بني

الجميع. من والطاعة
القبائل وتعدد البالد اتساع بعد القديمة، صورته يف امللكي النظام جاء ثم

فيه. حيلة ال اضطراًرا فكان املحكومة،
قبيلة تلجئ كانت التي الرضورة تلك والغلبة، الفتح رضورة «أوًال» رضوراته ومن
القبيلة عىل سيادة وليست األجنبي عىل سيادة فهي األخرى، القبائل مواطن اقتحام إىل

الغالبة.
جهة من الجهالة تفرضها التي الخرافية العبادات بعض «ثانيًا» رضوراته ومن
فكان واحد، وقت يف وكاهنًا ملًكا الحاكم كان إذ أخرى؛ جهة من السياسة وتفرضها

السحيق. الزمن ذلك يف حتى بأمره ال هللا بأمر يحكم
باملعبود، شبيًها أو معبوًدا امللك فيجعل امللك، محل يحل الكاهن كان ما وكثريًا
بد فال اإلنسان، عىل التسلط يف اإلنسان حق — يدري ال حيث من — ينكر بذلك وكأنه

العباد. عىل القوامة لنفسه يستبيح أن يريد ملن إلهية صفة من
واليانجستي والكنج والرافدين كالنيل الكبرية األنهار وجود املتكررة رضوراته ومن
األنهار بالد عىل قديًما استقر إنما امللكي فالنظام والصني، والهند وبابل مرص يف
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تلك تسقيها التي لألرض وشمول واستمرار سعة إىل تحتاج فيها السياسة ألن الكبرية؛
التي املنتظمة الدواوين تتواله علًما أصبحت قد يومئذ األنهار رياضة تكن ولم األنهار،
تنظيم يتطلبه ما كل هي الواسعة السلطة كانت بل املوظفني، بعد املوظفون يتعاقبها

السنني. تتابع عىل الكبرية األنهار من الري

واألديان امللكي النظام

إىل فنظرت الوثنية، األديان بعد جاءت جميًعا الكتابية األديان إن يُقال أن ويمكن
والكراهية. الريب نظرة امللكي النظام

إىل الكريم القرآن وإشارات امللكية، الوراثة يعرف وال املبايعة يعرف فاإلسالم
يُملَّك أن طالوت خوَّل الذي الحق إىل أشار وملا والحذر، الريب عىل دائًما تدل امللوك
َلُه يَُكوُن أَنَّٰى َقالُوا َمِلًكا َطالُوَت َلُكْم بََعَث َقْد هللاَ ﴿إِنَّ الحق ذلك كان إرسائيل بني عىل
َعَليُْكْم اْصَطَفاُه هللاَ إِنَّ َقاَل اْلَماِل َن مِّ َسَعًة يُْؤَت َوَلْم ِمنُْه ِباْلُمْلِك أََحقُّ َونَْحُن َعَليْنَا اْلُمْلُك

يََشاءُ﴾. َمن ُمْلَكُه يُْؤتِي َوهللاُ َواْلِجْسِم اْلِعْلِم ِيف بَْسَطًة َوَزاَدُه
الذي امللك قضاء يكون «هذا صمويل: لهم قال ملًكا إرسائيل بنو طلب وملا
رؤساء لنفسه ويجعل … وفرسانه ملراكبه لنفسه، ويجعلهم بنيكم يأخذ عليكم، يملك
حربه عدة ويعملون حصاده، ويحصدون حراثته فيحرثون خماسني، ورؤساء ألوف
وكرومكم حقولكم ويأخذ وخبازات، وطباخات عطارات بناتكم ويأخذ مراكبه، وأدوات
خصيانه ليعطي وكرومكم زروعكم ويعرشِّ لعبيده، ويعطيها أجودها من وزيتونكم
… لشغله ويستعملهم وحمريكم الحسان وشبانكم وجواريكم عبيدكم ويأخذ وعبيده،
اليوم.» ذلك يف الرب يستجيب فال ألنفسكم، اخرتتموه الذي ملككم وجه من فترصخون
عىل الوراثي امللك قام وإنما الوراثية، امللكية يؤيِّد أنه كتابي دين عن يُعَرف ولم
قبول يكون وال الفوىض، وشيوع الناس اختالف يُخَىش حني الفتنة اتقاء وعىل السيف

ين. الرشَّ ألهون اختياًرا إال الحالة هذه يف الحكم
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العرصالحديث يف امللكية

شكل مسألة أو رضورة مسألة فهو الحديث العرص يف الوراثي امللكي النظام اختيار أما
مزدحم الديمقراطية إىل القارات أقرب يحسبونها التي القارة يف وتاريخه وصورة،

والصورة. الشكل واختيار الرضورة اختيار عىل واألمثلة بالشواهد
ملوًكا لها اختارت إنما عرش التاسع القرن خالل تحررت التي األوروبية فاألمم
يومئذ الكربى الدول وكانت الكربى، الدول بسلطان تحررت ألنها خارجها؛ من أو منها
كانوا التي الحركة هي وتلك الثورية، املبادئ ملقاومة امللكية السلطة حماية عىل متعاقدة
األمم تحررت فلما والتمرد، الغضب حركات من لها تمييًزا الرشعية بالحركة يسمونها
الكربى، الدول تتحدى أن مقدورها يف يكن لم استقاللها وأعلنت الصغرية األوروبية
استقاللها. لها حققت التي الدول تلك من الرغم عىل لها نظاًما الجمهوري الحكم وتتخذ
أو الوطنية األرس من أرسة عىل الداخل يف بينها اتفاق عىل املتحررة األمم تكن ولم

الديمقراطية. الدساتري من دستور
باالضطرار. يشء أشبه املوروث امللكي للحكم اختيارهم فكان

امللك اسم داللة

اليوم تنفرد تكاد التي الشمال بالد يف امللكي الحكم نظام األمر يف األعجب والعجب
النظام. هذا عىل باملحافظة

!… القومي أو الشعبي أو «الجمهوري» األمم تلك بلغات معناه نفسه امللك فاسم
بمعنى «كني» مقطعني: من تتألف الشمال لغات يف امللك أي: King كنج وكلمة

إلخ. إلخ … جارتن» و«كندر و«كندر» Kind «كايند» ومنها والجنس، والقوم األهل
النسبة. عالمة ing «إنج» هو اآلخر واملقطع

ألنهم كذلك ي وُسمِّ الجمهوري؛ أو القومي أو الشعبي معناها: إذن امللك فكلمة
إذا إال بعدهم ملن العرش توريث حق لهم يكن ولم باالنتخاب، امللوك يختارون كانوا
معنى تفيد Wit وكلمة Wise كلمة تزال وال ،Witenagmat العقالء جماعة اختاره

اللغات. تلك يف والفطنة الحكمة
نيابي مجلس إىل السن كبار الشيوخ أو الحكماء أو العقالء مجلس تحوَّل وقد
وظائفه وصف يف وقيل عرش، الخامس القرن أوائل إىل تاريخه يرجع «ركسداج» يسمى
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خالف إذا ويخلعونه يقمعونه مًعا والنبالء والشعب النبالء، ليقمع امللك يختار إنه
أكرب التزمه الذي العهد ولوال مكتوب، بعقد إال امُلْلك يتوىل منهم َمِلك يكن ولم عهده،

بالده. عرش عىل استوى ملا أدولف جستاف املحدثني ملوكهم
وإنما الشمال، أمم بني النظام هذا بقايا من بقية اإلنجليزية البالد يف وامللك
الجمهورية، رياسة سلطان دون عندهم العرش سلطان ألن النظام؛ بهذا احتفظوا

واألقوام. األوطان فيها تتفرق األطراف واسعة دولة التاج حول يجمعون وألنهم

رضورة مسألة

شكل مسألة أو رضورة مسألة األوروبية األمم عند امللكي النظام بقايا كانت وكذلك
من أكثر جمهوري ألنه الخصوص؛ عىل الشمال أمم يف النظام هذا وبقي وصورة،

الجمهورية.
أسوأ يف وبلوناه عهوده أحسن يف امللكي النظام بلونا فقد املرصيني نحن عندنا أما
وحكم الجغرافية بحكم قاهرة رضورة كان يوم األزمنة أقدم من وصحبناه عهوده،
اختيارنا إىل فيه األمر وآل الرضورة تلك عىل الزمن قىض حتى نصحبه نزل ولم الواقع،

نريد. كما
فقد أنه فساده من وبلغ أحد، عليها يأىس ال بحالة وهو امللكي، النظام ودعنا ولقد
غائلة وقاها وال ضمانًا وال استقراًرا لألمة يكفل فلم الوراثية، امللكية لألنظمة مزية كل
يف يُطَرد الذي الخادم مركز من أضعف الحكومة مركز وأصبح واالضطراب، التقلقل

السواء. عىل الخصوم نفوس ويف املوالني نفوس يف الثقة وزالت ساعة، كل

األمة؟ تختار ماذا

أو ملكية سيطرة لبلده يريد نعتقد ما عىل واحد إنسان بمرص يكن لم فاروق ذهب وملا
مسألة املسألة أصبحت وإنما الجمهورية، رئيس حقوق من أكرب حقوًقا األمر لويل يريد
عملية، حقيقة يكن لم الثاني فؤاد أحمد الطفل ملك ألن عقيدة؛ وال مبدأ مسألة ال زمن
… قريب زمن يف السلطان هذا إليه يؤول أن يمكن كان وال واقع سلطان له يكن ولم

األمة؟ تختار ماذا
خيارها. تملك أن تختار
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ألول الجمهورية التجربة نستقبل ونحن بنفسها، لنفسها الحكم تجرب أن تختار
يف فليكن األخرية، امللكية التجربة من أسوأ نجعلها أن استطاعتنا يف وليس مرة،

هللا. بمشيئة وأبقى خريًا وستكون وأبقى، منها خريًا نجعلها أن استطاعتنا
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ة أصَبحتِمرصاشرتاكيَّ لو

تكن ولم … سنة مائة من أكثر قبل باالشرتاكية شبيهة أو اشرتاكية مرص أصبحت وقد
االقتصادية، املذاهب أصحاب بها ينادي التي النظريات من لنظرية تطبيًقا اشرتاكيتها
العملية االشرتاكيات أسبق وكانت الزمن، أحوال تستلزمها عملية اشرتاكية كانت ولكنها

الحديث. الزمن يف نوعها من
الخارجية التجارة وكانت الكبري، عيل محمد عهد يف للدولة ملًكا كلها األرض كانت
املزروعات أو الغذائية املزروعات من محصول لكل تقدر التي وهي الحكومة، بيد تُدار
الحاجة تناسب األرض من مساحة والتوت والكتان كالقطن الصناعة يف تُستخَدم التي

األجنبية. األسواق أو مرص أسواق يف إليه
التجارة حرية عليها ويفضلون الخطة هذه ينتقدون النظرية اآلراء عشاق وكان
يف خاصة مرص عىل اآلراء لهذه تطبيقهم يف مبني خطأ عىل كانوا ولكنهم والزراعة،
بني التوفيق يستلزم عهد فإنه والصناعية، الزراعية الثورة بناء عهد أو اإلنشاء عهد
سابقة املطالب لهذه تكن ولم منها، الخارجية األسواق تطلبه ما وبني البالد محصوالت
الصادرات ويحكموا اإلحصاءات يجمعوا أن اآلحاد استطاعة يف وليس عليها، يُقاس
الحالة هذه يف غنى فال والتجارة، بالزراعة املشتغلني من غريهم عىل مشيئتهم ويفرضوا
الحكومات. غري أحد يستطيعه ال الذي العام اإلرشاف من — والبناء اإلنشاء حالة —

ولعلها العملية، باالشرتاكية شبيهة أو عملية «اشرتاكية» العهد ذلك يف مرص كانت
تحقيًقا بعدها، وما العاملية الحرب أيام يف النظام ذلك من قريب نظام إىل عادت
واستيالء املزروعات تحديد طريق من وتدبريها الطعام محصوالت توفري من للغرض
يف عليها املتفق والتوريدات التصديرات بني املبادلة لرشوط وخضوًعا عليها، الدولة

الدولية. العملة حساب
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بنا تنتهي النظام لهذا وتجاربنا … بالدنا عن الغريب بالنظام ليست فاالشرتاكية
خطط وهي والفردية، القومية ومصالحنا ولتقاليدنا لنا املناسبة الخطط اختيار إىل
الحكومية السيطرة طرف الطرفني: بني املعتدلة االشرتاكية أو الوسطى االشرتاكية
مساس لها أمور يف يشاء، ما يفعل أن فرد لكل تتيح التي الفوىض وطرف الشاملة

فيه. املعيشة ووسائل املجتمع بسالمة
تديره الذي املرفق أن التحقيق عىل لنا أثبتت قد غريها وتجارب مرص تجارب إن
اإلهمال إىل شأنه ويؤول املغانم، عىل املغارم فيه وتزيد تكاليفه تتضاعف الحكومات
فإن لنفسه، كعمله لغريه اإلنسان عمل إن يُقال أن تأبى العقل وبداهة االكرتاث، وقلة
لم ما نوعه إبقاء عىل الحي تحمل ال — مراًرا ذلك إىل أملحنا كما — برمتها الطبيعة
تدور الذي األمل ومن األبوي، الحنان ومن الشخصية، املتعة من دافع تكوينه يف يكن

األحياء. عواطف عليه
تشحذ التي الفردية البواعث وإلغاء الدولة، إىل جميًعا املرافق تسليم الخطر فمن

للمجموع. خدمته مع وذريته لنفسه يعمل بأنه املرء وتقنع الهمم
للفرد نبقي أن الخصوص عىل املرصيني نحن إلينا بالنسبة األمرين قوام وإنما
العامة باألعمال تستأثر أن للحكومات وندع عليه، يقدر فيما الترصف وحق امللك حق

للرشكات. وال لألفراد بها ِقبَل ال التي
التدريب بعد الصالحية، كل لبالدنا تصلحان خطتني عىل نعتمد أن ذلك وسبيل
وخطة التصاعدية، الرضائب خطة وهما … منهما كل برضورة واإلحساس عليهما
تالئم والوفرة االتساع من درجات عىل والزراعة التجارة مواد من مادة كل يف التعاون

والريف. املتعاونني جماعات
تقييد عن وتغني امللكية، يف بحقه الفرد شعور تريض التصاعدية الرضائب إن

محدود. بمقدار العقارية أو الزراعية امللكية
تتساوى مثًال فدان خمسمائة عىل مساحتها تزيد التي الضيعة أن الزارع رأى فإذا
وزيادة الرضائب زيادة تقابله الربح يف الفرق أن رأى أو األربعمائة، وأرباح أرباحها
غري آخر مرفق إىل الزائد باملال سيتحول قانون وال أمر غري من فهو … التكاليف
ومرافق الزراعة مرافق بني التوازن إىل كله القطر يف التحول هذا وسينتهي الزراعة،
أن دون الصغرية، املزارع وأصحاب الكبرية يَاع الضِّ أصحاب بني التقارب وإىل التجارة
بعد بالتوريث التحول يتم ثم مصالحه، عىل والسهر ملكه رعاية يف الفرد بنشاط يُخلَّ
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يف الوضع يختلف وال طائفة، عىل طائفة وال مرفق عىل مرفق يطغى فال واحد، جيل
الكبرية ضيعته من يربح الذي الزارع فإن كله، املجتمع مصلحة إىل نظرنا إذا الحقيقة
إلدارتها الدولة تنتدبه الذي املوظف وبني بينه اختالف ال الجنيهات من ألوف بضعة
لألرض مالكة الدولة وجعلنا امللكية ألغينا أننا فرضنا لو خزانتها، من مرتبه وتعطيه
وربحه لعمله املالك مجهود بني محقق اختالف هناك يكون وقد كله، القطر يف كلها

يجنيه. محصول كل من مرتبه ويضمن لغريه يعمل الذي املوظف ومجهود
حرب عىل ثم من والقضاء االستغالل، عىل للقضاء املثىل الوسيلة فهو التعاون أما
وتجعله واحد، وقت يف وشاريًا بائًعا املشرتي تجعل التي الوسيلة هو فإنه الطبقات،
الكسب نقص وإذا إليه راجع فهو الكسب زاد فإذا بنقصه، ورابًحا السعر بزيادة رابًحا
وال مغبون غري الحالتني عىل وهو سلعته، به يشرتي الذي الثمن قلة من رابح فهو

للجميع. امليرسة السلع إىل الوصول عن عاجز
املوظفون يخلص وهل التعاونية؟ الرشكات إدارة يف األمانة تضمن وهل يُقال: قد

الرشكات؟ لهذه الربح توفري يف والرشاء بالبيع املوكلون
اختالف أو تجاربهم اختالق عىل الناس بني يختلف السؤال هذا عن والجواب
الشك أن فيه خالف ال الذي األمر ولكن العامة، األعمال عىل عندنا بالقائمني ثقتهم
اإلصالح، مرشوعات من مرشوع وكل نظام كل يشمل وقدرتهم املوظفني أمانة يف هنا
يف الهمة يبذلون وال األمان يخونون موظفيه ألن التعاون؛ لنظام اإلخفاق قدرنا فإذا
إذا أما املتهمون، املوظفون يتواله آخر نظام كل نصيب من اإلخفاق فهذا الرشكة، خدمة
التهمة لحرص موجب فال املتعددة، األنظمة من نظام يف عنهم التهمة ندفع أن أمكننا

وموظفيه. التعاون يف إذن
مع تندفع وال تتوسط أن لها االشرتاكيات فأصلح «اشرتاكية» مرص أصبحت إذا
عىل الحكومات تستويل أن مرص مصلحة من فليس الجانبني، من جانب يف الشطط
من وليس والدواوين، املكاتب أعمال تُدار كما العامة األعمال فيها تُدار وأن مرافقها
تبقي وأن بأرسه، العالم ويف كله العرص يف األمور مجرى عن تغفل أن مرص مصلحة
األموال رءوس أصحاب وبني الزراعيني، وفقرائها أغنيائها بني الشاسع التفاوت هذا
الرضائب بنظام جميًعا ألبنائها املصلحة تحقق أن وسعها ويف العاملة، األيدي وأصحاب
تنحرف وال مجتمع لها ينهدم فال والحارضة، الريف يف التعاون ونظام التصاعدية
وفقرائها أغنيائها بني الفجوة تتسع وال واملرياث، األرسة عىل قامت التي تقاليدها عن
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يعطي من وبني يشرتي ومن فيها يبيع من بني والشكوى االستغالل أبواب تتفتح أو
بها. ينتفع ومن السلعة

أو طائشة دعوة من عليها خوف فال النظام هذا عىل اشرتاكية مرص أصبحت وإذا
عام. ألف بعد مصريها وبني عام، ألف قبل ماضيها بني انفصام وال هدام، مذهب
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أنَفاسه يلفظ اإلقَطاع َعهُد

الحضارة، بالد من بلد بعد بلد يف األخرية أنفاسه يلفظ اإلقطاع عهد أن الواضح من
اآلخر: الشاعر قال كما أو الشاعر، قال كما هرًما يمت عبطة يمت لم فإن

واِح��ُد! وال��م��وُت األس��ب��اُب ت��ع��دَّدِت ب��غ��ي��ِرِه م��اَت ��ي��ِف ب��ال��سَّ ي��ُم��ْت َل��ْم وَم��ن

من بقي ومن بالشيخوخة، يموت الكربى الصناعات فيها تقدمت التي البالد ففي
الكبري التاجر سلطانه يف يشاركه األركان، متهدم السلطان منقسم يبقى فإنما أصحابه
من العام الرأي قادة يشاركه كما العمال نقابات وتشاركه الكبري، الصانع يشاركه كما

اإلصالح. ودعاة الساسة
له قدرة وال أهلها بني له استقرار فال الصناعات فيها تخلفت التي البالد يف أما
التعجيل عىل وتعمل جهاته جميع من تنوُشه التي الُقَوى وجه يف والثبات التماسك عىل
وتقوضت الكربى، الصناعة فيها تتقدم لم زراعية بالد يف أركانه تقوَّضت وقد بذهابه،
— رجوعه يف الفضل يكن ولم والصناعة، الزراعة بني األمر فيها يتوسط بالد يف أركانه
حماقة رجوعه علة كانت وإنما أجزائه، بني فعالة مقاومة أو فيه لقوة — ذهابه بعد
الحرب بعد املجر تجربة من مرتني ذلك تبني كما يرديه، الذي بالسالح وجهلهم أعدائه

… الثانية العاملية الحرب قبل إسبانيا وتجربة األوىل، العاملية
األوىل؛ العاملية الحرب بعد املجر بالد يف أخفقت إنما اإلقطاع عهد عىل فالثورة
األمم أطوار يجهل كما يدعيها التي الشيوعية يجهل كان «بالكون»، بالثورة القائم ألن
أن اإلباء كل وأبى ِضيَاعهم، من الكبار ك امُلالَّ فجرَّد اإلصالح، وأساليب الحكم وأنظمة
الصغري املالك وأن املاركسية، تناقض امِللكية أن العتقاده الفالحني؛ صغار عىل يوزِّعها
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كما امِللكية تناقض الشيوعية أن والواقع الكبري، املالك يقاومها كما الشيوعية يقاوم
ملكية بني االنتقال مرحلة يف «لنني» أستاذه رأي إىل يلتفت لم ولكنه «بالكون» اعتقد
الفالحني، صغار من وال املالك كبار من سنًدا لنظامه يجد فلم العامة، وامللكية اإلقطاع

نصري. بغري نظام كل ينهزم كما قليل بعد العاجلة ثورته وانهزمت
القائمني ألن «بالكون»؛ أخفق حيث فأفلحت نفسها املجر يف الثانية التجربة وجاءت
امللكية إىل اإلقطاعية امللكية من وتدرجوا الفالحني، صغار وساملوا اإلقطاع حاربوا بها

قائمة. لدولتهم تقم ولم اإلقطاعيون فانهزم الجماعية، وامللكية التعاونية
حماقة من وأخرق أظهر فيها الشيوعيني حماقة كانت فقد اإلسبانية التجربة أما
وصالبة أركانه بقوة يتماسك ولم خصومه بحماقة اإلقطاع عهد فتماسك «بالكون»،
القديم النظام منها فاستفاد الداخلية، العوامل مع الخارجية العوامل واشرتكت بنيانه،

ومنكريه. خصومه بني الكلمة وتفرق والداخل الخارج من مؤيديه لكثرة
صادروا أنهم اإلسبانيون الجمهوريون فيها تورط التي الكربى الغلطة كانت لقد
الذين للفالحني حسابًا يحسبوا ولم واحد، وقت يف مدارسها وصادروا الكنيسة أمالك
من األلوف لعرشات حسابًا وال «املقدسة»، األرض استغالل أنفسهم عىل يحرمون كانوا
تغنيهم للحكومة مدارس يجدوا ولم الكنيسة مدارس يف يتعلمون كانوا الذين األطفال
الجهل نشأة من أبناءهم ينقذ نظام بكل يرحبون األطفال هؤالء آباء فأصبح عنها،
البلوى وأطبقت يعقبها، الذي العايل التعليم يف وال الصبا تربية يف أمل بغري والترشد
راهباتها عىل واعتدوا فلوَّثوها والكنائس، األديرة عىل الشيوعيني أراذل تهجم حني
ولو الفضائح هذه ينكرون ممن ومسمع مرأى عىل حياء بغري جهرة األعراض وهتكوا

املتدينني. من يكونوا لم
الشيوعيني، من وخصوم اإلقطاعيني من خصوم بني حني بعد الجمهوريون وانفرد
فانتخبت االنتخاب حق اإلسبانية املرأة منحوا ألنهم نفسه؛ معسكرهم من خصوم بل

الجديد. النظام عىل ساخطون وكلهم وعالنية، ا رسٍّ الكنيسة مرشحي
القوة من االنقالب فجاء الداخلية، العوامل هذه فوق الخارجية العوامل أطبقت ثم
والفاشيني النازيني بتأييد االنقالب هذا وظفر الحكومة، عن بمعزل مراكش يف املرابطة
والفاشية، النازية تحارب كانت التي الديمقراطية الدول من قط معارضة يلَق ولم
وتنارص الشيوعية، تحارب كانت التي الجنوبية أمريكا أمم من لالنقالب التأييد وتواىل
البالد يف اإلقطاع بقوة تخفق ولم أنصارها، بحماقة التجربة فأخفقت يخذلها، من كل

البالد. تلك يف بها يُستَهان ال قوة كونه عىل اإلسبانية،
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عونًا يكن ولم لإلقطاعيني عونًا كان اآلونة هذه يف الوطني الشعور أن واتفق
منفصلتني بحكومتني الباسك وبالد لقطالونيا اعرتفت الجمهورية ألن للجمهوريني؛
الوطن يمزق الجديد النظام إن يومئذ فقيل ماليني، تسعة نحو السكان من وفيهما

األقاليم. هذه انفصال بعد الكبري الوطن يف الفتنة ويوقع اإلسباني
فيها العوامل ألن عليها؛ يُقاس ال شاذة تجربة اإلسبانية التجربة أن القول وجملة
ال اإلسبانية بالبالد خاصة عوامل أخرى جهة من وهي متكافئة، غري النظامني بني
عالقته حيث من االنقالب فيها وقع التي بالفرتة خاصة لعلها بل غريها، يف تتكرر
عىل الالتينية أمريكا وحوادث العمالية بالحوادث وعالقته املحلية الوطنية بالحوادث

التخصيص.
فهي الرشقية، أوروبا أم الوسطى أوروبا يف سواء األخرى، البالد يف التجارب أما
لإلقطاع فيها تبَق ولم اإلقطاع، حالة غري جديدة حالة إىل واالنتقال التطور يف آخذة
العوارض من لعارض يوًما التطور هذا وقف لو األوىل، حياته استئناف عىل قادرة قوة

الحساب. يف اآلن تدخل ال التي
عىل قضت زراعية أمة كل ظروف املقال هذا يف نستقيص أن امليسور من وليس
الثروة واحتكار الواسعة الضياع نظام غري امللكية من نظاًما به واستبدلت اإلقطاع، عهد
جملتها، يف التجارب تلك بها تميزت التي الظروف ببيان هنا نكتفي ولكننا الزراعية،
توافر مع التجربة لنجاح الظروف تلك من أصلح مرص يف ظروفنا أن لنا يظهر ومنها

القويم. والتدبري الحيطة أسباب
أوروبا يف األقطار وبعض الرشقية أوروبا تجارب بها تميزت التي الظروف فمن
قواها بني اجتماعية أو سياسية قوة كل من أقوى كانوا فيها الكبار املالك أن الوسطى

املختلفة.
تلك استقالل بعد نشأت قد األرس هذه ألن الحديثة؛ املالكة األرس من أقوى كانوا
سلطان ال محدودين أمراء فيها العروش أصحاب كان أو العثمانية، السلطنة من األمم
،١٨٦٠ سنة نحو رومانيا يف بدأت التي التجربة توقفت ولهذا رعاياهم؛ عىل لهم
الحني، ذلك يف وأعوانهم العثمانيني حوزة من خرجت التي األرض توزيع عىل واقترصت
األوىل. العاملية الحرب بعد ما إىل الزراعي اإلصالح طريق يف عقبة الكبار املالك وظل

يف حدث بل اإلصالح، طريق يف مانعة عقبة الدوام عىل تكن لم القوة هذه أن إال
والدولة الجرمانية الدول هزيمة بعد البالد من هربوا الكبار املالك أن األخرية السنوات
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النمسوية السالالت إىل نسبهم يف يرجعون أجانب منهم الكثريون كان إذ القيرصية؛
عوض، بغري أمالكهم عىل أيديهم الصغار الفالحون فوضع الروسية، أو املجرية أو
منها، يتقاضوه أن لهم كان الذي العوض سداد من الوطنية الحكومة خزانة واسرتاحت

الفالحني. صغار عىل األرض توزيع قبل مزارعهم يهجروا لم لو
فيها الكبار املالك كان التي البالد يف اإلصالح لحركة معزًزا الوطني الشعور وجاء
فكانت اإلقطاع، وقوة الحكومة بقوة الفالحني صغار فيها يستغلون مكروهني أجانب
جيل. منذ تذليلها يسهل ال عقبة كانت أن بعد اإلصالح، عىل عونًا الغريبة جنسيتهم

لها تثبت لم بالد يف حدثت أنها األوروبية التجارب بها تميزت التي الظروف ومن
العاملية الحرب أعقاب إىل وبعدها األوىل العاملية الحرب قبل القرن هذا يف قط حدود
اقتصادية ظروف ومن نظام ومن حكومة إىل حكومة من يتنقل الواحد فاإلقليم الثانية،
إحدى املتتابع االضطراب هذا فكان أخرى، تارة وتناقضها تارة تشابهها ظروف إىل
منذ الحركة طريق لتيرست ولواله الزراعي، اإلصالح حركة بها اصطدمت التي العقبات

سنني.
يهتمون ممن النظريات ألصحاب فريسة كانت األمم تلك أن الظروف تلك ومن
البيئات من بيئة كل يف مقتضياته عىل اإلصالح يقرصون وال يشء، كل قبل بمذاهبهم
تدين أجنبية دول عىل نظرياتهم يف يعتمدون ما وكثريًا عليها، نظرياتهم يطبقون التي
حرصوا أنهم ولو وهؤالء، هؤالء تعارض أو والنازية، بالفاشية تدين أو بالشيوعية،
التي الجهود من كثريًا لحفظوا تقتضيه بما نتيجة كل وعالجوا اإلقطاع هدم يف غايتهم

النظريات. مجاراة عىل الوقائع إكراه بها أُِريد
الزراعي اإلصالح أن لنا يبدو مرص يف ظروفنا وبني الظروف هذه بني املوازنة وعند

شتى. وجوه من وأيرس ألزم عندنا
… كال ومصاعبه؟ عقباته من خلو اإلصالح هذا أن يَُظن أن الصواب من هل
بعد خطوة به والتقدم التطبيق يف الرشوع قبل كلها نحرصها أن أيًضا الوسع يف وليس
نقيس أن أمكننا بوادرها ظهرت التي األوىل بالصعوبة املثل رضبنا إذا ولكننا خطوة،

يتبعها. ما عليها
وهبوط الزراعي العمل أجور ارتفاع يف تتلخص اآلن حتى ظهرت التي فالبوادر
مستوى يرتفع أن نرى فيما املصلحة ومن الفدان، أجرة تحديد مع املحصوالت أثمان
الحصول أمكنه كلما الزراعي العامل أجرة من للحد محل فال الزراعة، عمال بني املعيشة

األجور؟ تحديد بغري الصعوبة هذه عالج العسري من فهل عليها،

224



أنَفاسه يلفظ اإلقَطاع َعهُد

ييرس الخارج يف املطلوبة الحاصالت تصدير عىل الدولة إرشاف أن نحن نعتقد
يحتاج اإلصالح وأن والعامل، املالك يجزئ الذي بالثمن األرض حاصالت تشرتي أن لها
املؤسسة لهذه املال جمع يؤدي وقد كلها، الحركة بتمويل تتكفل مالية مؤسسة إىل حتًما
عنها املستغنى األرض أثمان سداد من الحكومة وتمكني النقدي التضخيم تخفيف إىل
هذه تعرتض صعوبة وكل زرعها، أدوات يملك وال أرًضا يزرع الذي الفقري ومعونة
ألحد مصلحة ال الذي اإلقطاع عهد دوام من حال أية عىل أهون هي شاكلها وما الحلول

يتبرصون. أنهم لو اإلقطاعيني حتى دوامه، يف
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التطِهري إىل َحاجة والُكتَّابيف الِكَتابة َعامل

تطهري، كل من وأنفع تطهري كل من أوجب ولعله الكتابة، عالم يف منه البد تطهري نعم؛
التطهري بوجوب اليوم إىل نُوِدي بيئة كل من التطهري إىل أحوج الكتابة عالم لعل بل

فيها.
بعض يعتقد كما أعتقد ألنني وأنفع؛ أوجب الكتابة عالم يف التطهري أن أرى ولست
الشعوب أقدار عىل املسيطرة هي الكتابة أن بأقالمهم املفاخرين بصناعتهم املغالني

نظري. وال رشيك بغري والتبشري بالتذكري املوكلة وهي
حولها ملن تبًعا تكون قد وإنها مؤثرة، تكون كما متأثرة تكون قد الكتابة إن كال!
الكتابة عالم يف التطهري وجوب نعتقد وإنما أخرى، أحيان يف حولها من يتبعها كما
حسنت فإذا واحد، وقت يف والقارئ للكاتب صورة األمة يف الكتابة ألن غريه؛ قبل
عىل كذلك حسنة وعالمة وعقولهم، الكتاب خالئق عىل حسنة عالمة فهي الصورة هذه
إذ وحدهم؛ للكتاب شهادة قط األقالم صدق كان وما القراء، أنواع بني واألفكار األخالق
تمييزه عىل قادرين غري عنه معرضني جميًعا القراء كان إذا الصدق الكاتب يستطيع ال
فذلك وأمانة صدق عن جميًعا األقالم صدرت فإذا والبهتان، الباطل عىل تفضيله أو
كتابتهم صدق يف فضلهم الفضل وأن القراء، عند اإلدراك حسن عىل «أوًال» الدليل هو
الكذب يظهر حيث والزور الكذب عىل يقدرون ال الكتاب هؤالء ألن بأمانتهم؛ ونهوضهم
باإلعراض يُقابَل وحيث وزوره، كذبه عىل كاتب كل يُحاَسب وحيث قارئ، لكل والزور
ثم ويزوِّرون، يكذبون ممن لغريه عربة يُزال وال ذلك، بعد بينهم تجارة له تُنَفق فال

وكفى. فضيلة أنه قصاراه وليس ومصلحة فضيلة الصدق أن يعلمون
فقال: ذئاب.» املستعمرين «إن له: قيل حني األفغاني الدين لجمال كلمة تعجبني

ذئابًا!» كانوا ملا نعاًجا يجدوكم لم «لو
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األمم عىل بالجناية املتحدثون تحدث كلما تُنَىس وال تُذَكر بأن جديرة كلمة وهذه
قال: حيث البكري؛ هللا ويرحم والجماهري،

األث��ق��اِل ب��ف��ادِح ِم��نْ��ُه ف��ت��ن��وء أم��ًة يَ��ْغ��َش��ى ل��ل��ُظ��ْل��ِم ت��ع��ج��ب��وا ال
اإله��م��اِل ع��ق��وب��ُة ال��م��ري��ِض أل��ُم ل��ج��ه��ِل��ه��ا ك��ال��ِع��ق��اِب ال��رع��يَّ��ِة ُظ��ْل��ُم

أنتم إنكم دفعه: عىل قادرون وهم الظلم يشُكوَن ملن نقول أن الواجب فمن
أو ظلمه من يكسبه فيما عذر له الظالم ألن الظاملني؛ من أظلم أنتم بل الظاملون،
لخارسون وإنكم وتستديمونه، الظلم تقبلون فإنكم أنتم وأما قوته، من به يستطيل

مهانون.
املسئولون؛ وأنتم امللومون أنتم إنكم الكتابة: يف الدجل يشُكوَن ملن نقول أن يجب
رش فأنتم عليها وسكتم الغفلة أدركتم فإن أنتم وأما ويرتفع، ينتفع الدجال الكاتب ألن
املغفل فليس وأجزتموها الغفلة بكم مرت وإن وترفعه، الغفلة تنفعه الذي الدجال من

االستغفال. عىل بقادر لوالكم الدجال وليس الدجال، من بأفضل
اإلصالح يف لها نظري ال قوة الكتابة ألن ال لهذا، وأنفع أوجب الكتابة يف التطهري

واإلفساد.
لألفكار حسنة وشهادة القارئ، ويقظة الكاتب صدق عىل دليل الكتابة يف التطهري

يقرءون. ومن يكتبون من بني واألخالق
عهد يف للطغيان قامعة قط عندنا تكن لم جملتها يف الكتابة إن نقول أن ويحزننا
واألذهان. العيون يقظات من له وسرتًا للطغيان عونًا كانت ما كثريًا وإنها العهود، من

… تتطهر أن ويجب
ومنه عليه، يقدر من وكل تطهريها يعنيه من كل تطهريها يف يشرتك أن ويجب
عن مسئول منهم وكل القراء، جمهرة عليه يقدر ما ومنه األمر، والة عليه يقدر ما
الغش يستغلون حيث هم أعمالهم ومن والنفاق، الغش عىل يجرتئون حيث الكتاب عمل

يشجعون. أو فيسكتون بهما يصابون حيث أو والنفاق،
الجمهور، قبل من وتطهري الحكومة قبل من تطهري تطهريان: الكتابة تطهري
كتابة وكل والوسائل املصنفات كتابة يشمل كما الصحف كتابة القول هذا ويشمل

العموم. عىل منشورة
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منها وتستخرج الدواوين أضابري تراجع أن الحكومة تستطيعه الذي التطهري من
الذين الوزراء تحاسب وأن غابرة، وزارة كل عهد يف الرسية» «الرواتب أصحاب أسماء
وزعوه، من وعىل أنفقوه كيف الرسية» «املصاريف باسم ماًال الدولة خزانة من أخذوا
الرأي قبول عىل وحملها األمة تضليل عىل األمة بمال يستعينوا أن استجازوا وكيف
الدفاع يف مخلص وال بها مؤمن غري الكاتب يكتبها التي والفكرة الزائف والثناء املأجور

عنها.
املسخرة األقالم أصحاب بها ر يُؤجَّ التي األجرة كل هي الرسية» «املصاريف وليست
يف «األدبية» السمرسة وهناك واملنافع، الصفقات يف الوساطات فهناك الخربة، والضمائر
يقبل وفيمن واملنتفع الوسيط يف فساد حدين: ذو فساد وكلها واالستثناءات، الشفاعات
الوساطة ولوال الدولة، أمور ترصيف يف والقانون للعدل مخالفة الحكام من الوساطة

الترصيف. ذلك غري فيها ترصيف له لكان والشفاعة
املوكلني سؤال وعىل والحسابات األوراق مراجعة عىل الحكومة تقدر املهمة هذه يف

الصفقات. وعقد املرصوفات بتوزيع
الدولة، خزانة من الرسية املرصوفات لغري املأجورة األقالم كشف عىل تقدر بل
وتسخري األقالم رشاء عىل الكثرية األموال تنفق الرشكات وخزائن األحزاب خزائن فإن
املستقيم، الطريق غري من العامة الحياة عىل يسيطر الذي النفوذ وترويج الضمائر
مرصوفات ألن الخزانة؛ بمرصوفات يستطاع ال ما هنا والرشكات األحزاب تستطيع وقد
عىل تثابر ال فهي خصومها، يد يف غًدا تكون وقد هيئة يد يف اليوم تكون قد الخزانة
خطتها عىل تثابر الرشكات ولكن واحد، غرض يف تنحرص وال واحدة سياسية خدمة
رضًرا وأبلغ الباقية األباطيل ترويج عىل أقدر فهي متعاقبة، أزمنة يف السامع وتملك

األفكار. وتسميم الغفلة استغالل يف السياسية الهيئات من
وتصدق للتطهري تتصدى التي الحكومة عىل بها القيام يتعني حكومية مهمة هذه

الفساد. جذور اقتالع يف النية
أن منهم يطلب ما فكل طبقاتهم اختالف عىل الناس جمهرة من القراء مهمة أما
بهم وتلعب املأجورين أقالم بها تلعب أن العامة بمصالحهم ويضنوا عقولهم، يحرتموا

معها.
املوقرين. القراء حرضات عند التمييز سهولة بمقدار هنا املهمة وسهولة
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ال قلم كل من الكتابة ليطهروا كثري تمييز إىل حاجة وال قليًال، يميزوا أن عليهم
السلطان عن تكلم إذا إال واملذمة النقد يعرف وال القائم، السلطان عىل الثناء غري يعرف

الزائل.
قلم كل من الكتابة ليطهروا كثري، تمييز إىل حاجة وال قليًال، يميزوا أن عليهم
يغضب فإنما أحًدا بكتابته أغضب وإن ليغضب، مرة يكتب وال لرييض دائًما يكتب

واألرضار. املنافع عىل القادرين إىل بذلك ليزدلف يرضون؛ وال ينفعون ال الذين
وجه يف يوًما يقف وال التيار مع يجري قلم كل من الكتابة يطهروا أن عليهم
وقد تيار، كل مع تجري التي األقالم من املئات توفري عن تعجز أمة من فما التيار،
لها ألزم وهو تجده، فال التيار وجه يف يقف واحد قلم إىل األوقات من وقت يف تحتاج

املئات. تلك من
ال وهم الغار، أكاليل ألصحابها تطلب التي األقالم من الكتابة يطهروا أن عليهم

االحتقار. ومذلة السجون أغالل غري الناس من يستحقون
أوطانها سياسة لتفسد أوطانها عىل جواسيس األجنبية الدول تسخرها أقالم
الخيانة بوصمة وهي البطولة برشف الناس تطالب ثم الدول، تلك سياسة وتخدم

تكون. ما أوىل القانون وعقوبة
أو الهدامة باملذاهب تبرش إنها عنها يُقال أن املأجورة األقالم لتلك الترشيف ومن
املصلحة عىل يعمل به يؤمن الذي املذهب صاحب فإن الفوىض، مذاهب من شاكلها بما

تقديرها. يف أخطأ وإن يراها كما العامة
فال وجهتها، اتجهت حيث األجنبية الجاسوسية يخدم من وصمة الوصمة ولكن
تلك تحاربها التي األمم مع وال الوطنية الصني مع وال تركيا مع وال إسبانيا مع وفاق
الدول عىل منصبَّة الحملة تكون حني الخيانة تمييز يصعب وقد األجنبية، الجاسوسية
الجاسوسية أما … طريقها يف وتميض الوطنية الغرية بلباس تتلبس حملة ألنها الكربى؛
أعداء يكونوا لم وإن الجاسوسية، شباك تنرش التي للدولة عدو كل عىل الحملة فهي
تشرتي التي الدولة عدا ما دولة كل عىل الحملة وهي الوطنية، القضية يف للمرصيني

لغاياتها. املرصية الوطنية وتسخري مآربها لخدمة األقالم
إجحاف يدانيه ال الذي اإلجحاف ولكن معيب، إجحاف جريمة من الخائن ونجاة

األبطال. بأناشيد مزفوًفا الغار بأكاليل متوًَّجا الخائن يخرج أن
تبعة صغرت واإلدراك التمييز عىل الكتابة تطهري يف األكرب املعمول كان وكلما
يقدِّموا أن األمر والة من ويطلب مقعده يف أحد يجلس فال األمة، تبعة وكربت الحكومة
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ملوىس قالوا يوم إرسائيل بنو فعل كما تفعلن وال شدقيه، بني سائغة لقمة التطهري له
َقاِعُدوَن﴾. َهاُهنَا إِنَّا َفَقاِتَال َوَربَُّك أَنَت ﴿َفاذَْهْب السالم: عليه

كائنًا تطهري يف جدوى له كانت إن الكتابة تطهري يف يجدي ال القعود هذا إن كال!
بالتمييز نطهرها أن الكتابة تطهري يف مثلها جدوى ال التي الجدوى وإنما كان، ما
يصنعه وما الحكومات تصنعه ما كثريًا يهمنا ال ويومئذ اليقظى، والعقول الرسيع

التطهري. إىل العام والرأي القانون يلجئون الذين املغرضون يصنعه وما الكتاب
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التعليم أزَمة

دواوين يف وظيفة األثر عىل فيضمن االبتدائية الشهادة امتحان يف ينجح التلميذ كان
… الحكومة

تسليمه ويشهد سنة، إىل سنة من املنقول التلميذ تحيي العسكرية املوسيقى وكانت
… واألعيان املوظفني كبار من حفل النقل شهادة

… عمره من العارشة بعد االبتدائية السنة يف يُقبَل التلميذ وكان
يفرقون ال كانوا الناس ألن الرغبات؛ هذه كل مع خالية املدارس يف األماكن وكانت

… والتعليم السخرة بني
… بعيد زمن يف كله ذلك يكن ولم

العرشين القرن قبيل املرصية البالد من كثرية جهات يف معهوًدا معروًفا كان بل
… سنوات ببضع

العلم ومادة النجاح ودرجات بالسن املختلفة املدارس يف القبول يتقيد واليوم
الحكومة. دواوين يف وظيفة املدارس أعىل يف املتخرج يضمن وال املطلوب،

املطلوب يزال وال عليها، الطلب ويشتد مدرسة، كل يف األماكن تزدحم هذا ومع
املوجود. من أكثر املدارس جميع يف األماكن من

أزمة؟ هذه ى أتُسمَّ
املايض إىل نظرنا إذا ولكننا واملستقبل، الحارض إىل نظرنا إذا أزمة ى تُسمَّ نعم؛

… قريب فرج فهي البعيد غري
بيننا ويحول بالحارض، يقنعنا النظر كان إذا املايض إىل ننظر أن نريد ال أننا عىل

… الحدود أبعد إىل األمل إطالق وبني
املستقبل! إىل فلننظر
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املدارس يف األماكن أزمة أن فنرى البرص، إليه يمتد مستقبل أبعد إىل ننظر بل
ننظر أن علينا يجب التي الكبرية األزمة جانب إىل صغرية «أَُزيَْمة» الحقيقة يف هي إنما

… املتعلمني هؤالء لجميع املرصي املجتمع يف األماكن أزمة وهي اآلن؛ من إليها
عليها يقدمون وال الحياة، يخافون الذين املتشائمني من كثري يخافها أزمة هذه

سيعيش. أنه ثقة عىل ويعلم يعيش، أن له يحق الذي الحي بثقة
بعد املتعلمني هؤالء جميع يذهب أين يتساءلون: ألنهم الخائفون؛ هؤالء يخافها
الثورة لخطر املجتمع يتعرض أال … عاطلني؟ أزمة من يومئذ يُخَىش أال الدراسة؟ انتهاء
ثم والعمل، الرزق يطلبون أو واملكانة، املجد إىل يطمحون الذين الشبان فيه تكاثر كلما

الكبري؟ العدد هذا تستوعب املرصي املجتمع يف أعماًال أمامهم يجدون ال
أو بهذه الجواب ويتوقف بال، تجيبه أن وتستطيع بنعم، تجيبه أن تستطيع سؤال
التطور عىل قياًسا سنة، عرشين بعد أو سنني عرش بعد تتصوره الذي املجتمع عىل تلك

… وسنراه نراه والذي رأيناه، الذي الدائم
الجواب هي «فنعم» األبد إىل واحدة حالة عىل سيظل املرصي مجتمعنا كان فإذا

… الصحيح
أمرين: بني فنحن — فعًال يتطور وهو — الزمن مع سيتطور مجتمعنا كان وإذا

اإلطالق. عىل خطر ال وإما وجوده، عند عليه التغلب يمكن خطر إما
مزية التعليم كان حني الحكومة يف كله رجاءه يحرص املرصي الشاب كان لقد

… الشبان من ألوف بضعة أو مئات بضع يف محصورة
املجتمع يف يتطلع أن حقه فمن ممتاز، إنسان أنه يعتقد يومئذ املرصي الشاب كان

… ممتاز مكان إىل املرصي
إىل نظره وتغري التعليم مزية إىل الشاب نظر تغري فقد اليوم، وبعد اليوم، أما

… الحكومة وظيفة
مزية فال الشبان، جميع بني مشرتًكا قسًطا — وسيصبح — أصبح قد فالتعليم

… أحد عىل ألحد فيه
أقل لعله بل فيه، امتياز ال عمًال — وستصبح — أصبحت قد الحكومة ووظيفة

… الشبان يستطيعها كثرية أعمال من ومظهًرا ربًحا
املرصي الشاب فإن الثانية، العاملية الحرب ويف األوىل، العاملية الحرب يف والربكة
كل يف وينظر الجنيهات، بألوف تَُعدُّ التي الثروة يجمع جاهًال أمامه فريى عينيه يفتح
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أحوال عىل يتوقف وال الوظائف، أبواب عن يغنيه واالجتهاد للسعي مجاًال فريى بيئة
الحروب. بهذه تحيط التي الخارقة الحوادث ومفاجآت الحروب

وال أمًال عليها يعلقون ال شبان الوظيفة عىل األمل يعلق شاب كل جانب ففي
… الحياة ميادين مختلف يف الحر العمل عن يبحثون يزالون

الحكومة، وظائف من لوظيفة يرشحه ال تعليًما ابنه يعلم مكتبة صاحب أعرف
أبيه. تجارة يف للعمل ترشيح أحسن يرشحه ولكنه

يفتح ولكنه الدواوين، أبواب من بابًا لهم يفتح ال تعليًما أبناءه يعلم تاجًرا وأعرف
… االقتصاد ومرشوعات التجارة أبواب من باب كل لهم

بالرتقي موعودين وكانوا الحكومة، وظائف يف كانوا الشبان من كثريين وأعرف
التي الفردية املرافق عىل أو الرشكات عىل وأقبلوا آسفني غري فرتكوها فيها، الرسيع
طالب من لغريهم مشجًعا هذا إقدامهم كان بل فعلوه، ما عىل يندموا ولم يحسنونها،

… والكفاح الحرية
اإلصالح وجوه من كثري سيتم مقبلة، سنة عرشين أو سنني عرش إىل اليوم ومن

املزيد. تتطلب تزال ال ثم الشبان، من األلوف جهود تتطلب التي
للزراعة. تُستصَلح أرض

داريس من يقصدها بمن تضيق ال للكهرباء، عدة مرشوعات أو كهرباء، مرشوع
والصناعة. الهندسة

والثراء الرزق لطلب تتسع وخارجية داخلية وساطة ومكاتب ورشكات، مصارف
الدواوين. أبواب يطرقون وهم يتكلفونه الذي العنت من شيئًا طالبها تكلف وال

واملؤلفات الصحف من واالطالع املعرفة ينشدون قراء ويخلفهم يذهبون يون أُمِّ
… املطبوعات وسائر

مكافئة هنا الزيادة تكون أن ويُرَجى تزداد، املرافق وهذه يزدادون، واملعلمون
يجري تطور بكل األمور قيم إىل والنظر األخالق يف التطور يقرتن وأن هناك، للزيادة

الحياة. وتكاليف العيش مطالب يف
فماذا؟ هذا يكن لم وإذا

خطر؟ أيكون أزمة؟ أتكون
األخطار وُخِلقت يفرجونها، ملن األزمات ُخِلقت فإنما خطر، وليكن أزمة، فلتكن
أصلح منه ويخرج وأخطاره، بأزماته يضطلع أن املقبل الجيل وعىل يكافحونها، ملن

… الصدمات احتمال عىل قويٍّا للبقاء صالًحا دام ما كان، مما وأقوى

235



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

فيه نرتدد ال الذي الوحيد عار فالشِّ التعليم، لسياسة نتخذه ِشعار عن ُسِئلنا فإذا
لقوم األزمات واتركوا إنسان، كل وعلِّموا يشء، كل علِّموا … وعلِّموا وعلِّموا علِّموا هو:

جهالء! لقوم ترتكوها أن من خري فذلك متعلمني
هي اليوم الحقيقة األزمة إن هي: ذلك بعد املتعلمني آذان يف نلقيها التي والكلمة
املدرسة تعليم يكون وال لنفسه اإلنسان يتعلمه الذي العلم أزمة هي للعلم، لعلم أزمة

… والتوجيه التمهيد من رضبًا إال إليه بالنظر
وعلم وألقاب، مظاهر علم عندنا العلم دام ما باقية، للعلم العلم أزمة وستبقى

… وأشكال مراسم
!… الحال هذه عىل يدوم ال وعساه
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جسور بإقامة نسبقه أن بد وال َفيضان الِعلم

واجب. التعليم تعميم أن عىل الحديث العرص يف الرتبية علماء اتفق
من أمة عليه تصلح ال أمر واحد نوع من التعليم تعميم أن عىل كذلك واتفقوا

أُِريد. إذا تحقيقه يتأتى وال إليه، تحتاج وال األمم،
لألمة اإلطالق عىل فيه خري وال الرضر، شديد ضار فهو تحقيقه وتأتى أُِريد وإذا

متفرقني. آلحادها وال جملتها يف
واألعمال، امللكات يف يختلفون كما والرغبات، املطالب يف يختلفون األمة أبناء ألن
من ومنهم بالزراعة، ليشتغل يتعلم من ومنهم بالصناعة، ليشتغل يتعلم من فمنهم
وغري العلوم، يف للتوسع واملستعدون للفنون املستعدون ومنهم بالتجارة، ليشتغل يتعلم

االستعداد. رضوب من ذلك
ال درجات عىل بذلك يشتغلون التجارة أو الزراعة أو بالصناعة يشتغلون والذين
اإلقليم طبيعة اختالف أو الحاجة اختالف أو الطاقة اختالف حسب واحدة، درجة عىل

فيه. يعيشون الذين
تصميمه. يمكن تعليم فهناك

التعميم. فيه يُطَلب وال تعميمه يمكن ال تعليم وهناك
التعليمني؟ بني إذن الفرق ما

يف وطفل طفل بني فيه اختالف ال تعميمه يجب الذي التعليم أن بينهما الفرق
االستعداد.

من مستقبله يكن ومهما الذكاء، قلة أو الذكاء من الطفل نصيب يكن فمهما
نصيب عن له غنى فال النظرية، والعلوم الفلسفة إىل االتجاه أو الصناعة إىل االتجاه

إليها. وما والجغرافيا الحساب مبادئ من ونصيب والكتابة القراءة من
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من غريه يساوي بقليل، العارشة بعد ما أو والعارشة، السابعة بني طفل كل
العام. التعليم هذا إىل الحاجة يف األطفال

عىل يتعلمون فال عرشة، الثانية يتجاوزون حني األطفال بني االختالف يبدأ ثم
إليه. يتطلعون الذي املستقبل يف وال امللكة يف يتساوون وال واحد نسق

االختالف؟ هذا حسب عىل بينهم للتفرقة الوسيلة هي ما
بينهم نفرق هل املدرسية؟ املرصوفات من يستطيعونه ما بمقدار بينهم نفرق هل

املال؟ من عندهم بما
الصحيحة الرتبية تعرفها ال بل تسيغها، وال الديمقراطية تعرفها ال تفرقة ألنها كال؛

الرشيدة. السياسة وال
واملزية االستعداد حسب عىل بينهم نفرق أن والرتبية الديمقراطية تسيغ وإنما

العقلية.
الدولة عىل فالواجب العلوم، يف للتفوق مستعد أنه املدرسية درجاته من ظهر من

الثروة. قلة أو الثروة من حظه يكن مهما فيها، التوسع من تمكنه أن
أن وجب التعليم من السلك هذا لغري مستعد أنه املدرسية درجاته من ظهر ومن

الفقراء. من كان إذا الدولة نفقة عىل الفني تعليمه يكون وأن إليه، يتحول
فما اختالفها عىل التعليم مدارس يف مرصوفاته عىل قادًرا غنيٍّا أبوه كان إذا أما

عليه؟ اإلنفاق رضيبة الفقري نحمل وملاذا إعفائه؟ يف املصلحة هي
نطلب ونحن بالفقراء لألغنياء ومساواة املجانية، حق يف الفقراء ألبناء مزاحمة إنها

األغنياء. مساواة للفقراء
احتكاًرا! ليس التعليم

باملجانية يتعلق وجه كل من باالعتبار أحق آخر وجه هذا بعد وللمسألة
واملرصوفات.

يف للسلطة حكًرا يكون أن يصح وال قومية مهمة التعليم أن هي الكربى املسألة
ودرجاته. مراحله جميع

حكر أنه ذلك فمعنى والدرجات، املراحل جميع يف ان باملجَّ التعليم كان فإذا
وليس … القومية والجماعات الحر العمل وجه يف مغلق مجاله وأن وحدها، للحكومة

يشء. يف الفكرية الحرية مصلحة من وال الثقافة مصلحة من هذا
املدارس يف املجانية تعميم مع يتقدم ولن ينشط لن مثًال الحر الثانوي التعليم إن

املستعدين. وغري له وللمستعدين القادرين، وغري للقادرين الثانوية
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تكاليفهم عن تعوضهم مالية إعانة املدارس أصحاب تعطي الدولة أن الجائز ومن
التالميذ. مرصوفات عن وتغنيهم

عىل الطريق ونمد املوجودة املدارس «تصفية» عىل الحقيقة يف نعمل بهذا ولكننا
ينحرص حتى التصفية هذه أمد يطول ولن الجديدة، املدارس إنشاء يف يفكرون من
يرتاجع حد عند القومية املهمة هذه يف التطور ويقف الحكومي»، «الحكر يف كله التعليم

عليه. يتقدم وال عنه
هذه استقالل وبني الحرة للمدارس الحكومة إعانة بني نوفق أن تقديرنا يف واألوىل
وندع باملجان، فيها يتعلمون الذين الفقراء أبناء عىل اإلعانة فنقرص تطورها، يف املدارس
املشرتك العبء هذا من الدولة إعفاء عىل وقدرتهم أبنائهم تعليم يف وواجبهم األغنياء

واألغنياء. الفقراء بني
… قومية مهمة

أُِتيحت فرصة كل يف به أخذت الذي الرأي هو املقال هذا يف أجملته الذي والرأي
الكتابية. وأعمايل النيابية أعمايل خالل يف

الشيوخ مجلس لجان يف التعليمية القوانني بحث عند به أخذت الذي الرأي فهو
النواب. مجلس لجان قبله ومن

الحادي يف «املصور» ب مقايل وآخرها مرة، غري الصحف يف فصلته الذي الرأي وهو
يُخَلقوا لم األمة أبناء «إن التعليم: تنويع عن أقول حيث املايض، نوفمرب شهر من عرش
يُخَلقوا ولم العلمية، واملدارس النظرية باملدارس نسميها التي املدارس يف للتلمذة جميًعا
الثانوية، املدرسة حتى أو العالية املدرسة أو الجامعة نهايته الذي التعليم البتداء جميًعا
والرشاء، بالبيع مشتغلني من لها بد وال زراع، من لها بد وال صناع من للبالد بد فال
نظريون تالميذ كلهم كأنهم املرصية األمة ألبناء املستقبل تدبري عن نتكلم أن العبث ومن

علميون.» أو
بل … املعارف؟ وزير اليوم ذلك ارتقاب يف يغنينا «هل سائًال: املقال ذلك وختمت
تتمنى التي األمة ألن كال؛ … والدواوين؟ الوزارات من فيها وما الحكومة تغنينا هل

املستحيل.» تتمنى وزارات، عدة أو واحدة، وزارة أو واحد، وزير عىل
الدوام. عىل بها ُعِنينا وقد اليوم، بها نُعنَى التي القومية املهمة هي وهذه

االستعداد. يتساوى حيث التعليم م يُعمَّ أن يجب
العالية. للعلوم املستعدين للفقراء األبواب تُفتَح أن يجب
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واالرتقاء. التطور أبواب الحر للتعليم نفتح أن يجب
املعلمني. من الكفاية وتدبري الفصول التساع الحيطة نتخذ أن يجب

عليها. اختالف وال عنها محيد ال التي الواجبات هي هذه
حريق، الجهل «إن الحيطة: هذه عن سألوه حني يقول حسني طه الدكتور وزميلنا

احتياط.» كل عن يعجلنا الحريق وإن
التشبيه. بالغة عىل يعتمد الذي األديب كالم هو هنا الدكتور كالم إن نقول: ونحن
نميض أن وسعنا ويف واحدة، لحظة يف ونقيضه اليشء تعطينا التشبيه بالغة ولكن
بإقامة نسبقه لم إن الفيضان مع سالمة وال فيضان، العلم إن فنقول: التشبيهات مع
عىل خطًرا نفسه النيل كان وقد املناوبات، وتوزيع الرتع وشق القناطر وبناء الجسور
الخالية، العصور ويف هذا عرصنا يف الالزمة الحيطة بغري فيضانه استقبلت حينما مرص

العصور! جميع يف بحق قيل كما النِّيل ِبنُْت وهي
بالفيضان. العلم تشبيه عىل البالغة طبقة يف يعلو ال بالحريق الجهل وتشبيه
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واجلنون حافة الصَّ

موضوع إىل وأشار الصحيفة ناولني ثم يبتسم، وهو الصحيفة عن نظره صاحبي رفع
هذا؟ قرأت هل قائًال: فيها

العقلية األمراض أطباء أن خالصته واشنطن من خرب هو فإذا إليه أشار ما فقرأت
صناعة عىل املجانني بتدريب الجنون عالج يف نجحوا «اليصابات» القديسة مستشفى يف
مائة إىل وإدارتها تحريرها يف عهدوا صحيفة املستشفى يف أنشأوا وأنهم الصحافة،
لألطباء وثبت واحد، بعد واحًدا مرضهم من يشفون فأخذوا مجنونًا، وسبعني وخمسة

الجنون). (داء الداء لهذا صالح دواء الصحافة أن
رأيك؟ ما متسائًال: منتظًرا صاحبي إيلَّ والتفت

معقول؟ قلت:
املعقول؟ هذا هو ما … تعني ما أفهم ال قال:

الذي ولكن فيه، غرابة ال أمر اعتقادي يف بالصحافة الجنون عالج إن قلت:
اتجهت وملاذا أطبائه؟ أو املستشفى لطبيب الفكرة هذه خطرت كيف هو: أستغربه
بالخاطر هذا فليس بعقولهم، املصابني لعالج غريها دون الصحافة صناعة إىل أذهانهم

إليه! تدعوه مقدمات بغري الطبيب بال عىل يخطر الذي
مجانني. صنعة الصحافة أن يعتقدون لعلهم صاحبي: قال

دالئل تلمس ما كثريًا فإنك أخطأوا، ملا خاصة أمريكا يف ذلك اعتقدوا لو قلت:
عهدوا فإذا املستشفيات، خارج الناس عىل تُنَرش التي الصحف يف الصارخ الجنون
يف ُحِرصت وإدارة أصحابها إىل ُردَّت بضاعة فهي املستشفيات نزالء إىل الصناعة بهذه

مكانها!
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عىل يقرصوه ولم كلها الصناعة عىل الحكم موا عمَّ إذا كثريًا يخطئون ال أنهم عىل
من يشء إىل تحتاج الصحافة أن البعيد من فليس غريها، دون األمريكية الصحافة
الصناعة. هذه عىل يقبل وهو كله عقله يملك ال اإلنسان وأن األمم، جميع يف الجنون

األشقياء. من أجن ريب وال فيها فالسعداء … سعد أو بها شقي سواء
عقله أيملك الناس؟ بشئون ليشتغل شئونه عن يتجرد رجل عقله أيملك يل: قال
يشبع رجل عقله أيملك العاملني؟ أخطاء ويصلح الكون عىل يرشف أنه إليه يُخيَّل رجل
هذا ويريض الفضول هذا يلبي بما أبًدا ويزودها الجماهري نفوس يف الفضول جنون
نزالء وإن مجانني، أنصاف إنهم األقل: عىل فقل مجانني هؤالء يكن لم إن …؟ الجنون
الجنون من عليه ينتقلون والعقل الجنون بني برزًخا الصناعة هذه يف يجدون املستشفى

«املعقول»! الجنون من رضب إىل املطبق
املعقول! الجنون هي إذن فالصحافة قال:

وتبقى هذا غري تقول أن ولك العقالء، عداد من تخرج فال هذا تقول أن لك قلت:
العقالء. عداد يف أيًضا
هذا؟ غري وما قال:

الصحافة اتخاذ يف فكروا حني قصدوه األطباء أن أظن الذي هو هذا غري قلت:
يُداَوى التي العنارص تلك من كثرية عنارص الصحافة يف فإن مستشفاهم، لنزالء عالًجا

املكظوم. الضمري عن والتنفيس الثرثرة وأولها العقول، مرىض بها
عىل اإلنسان ينطوي الجنون: أسباب أقوى من سبب «الكبت» أن املعلوم فمن
اآلالم هذه فيه فتفعل وهمومه، هواجسه يف ويبدئ ويعيد حزنه كتمان ويطيل نفسه
بالنفث محنته من يسرتح لم ما محالة ال عقله يف ويخالط القاتل، السم فعل املكبوتة

الوجوه. من وجه عىل عنها بالتعبري أو والشكاية،
يبيت مخزونة ذخرية نفسه يف تدع ال ألنها منه؛ الرغم عىل الصحافة تسعفه هنا
بل يريد، ما كل منه وعي غري عىل يقول حتى عنده ما ترصيف إىل وتضطره عليها

يريد. ال ما يقول هو فإذا يقول عما أحيانًا يبحث
الشعور وهو: الجنون، عالج عىل يساعد الصحافة عنارص من آخر عنرص وهناك

الجمهور. إىل والتنبه بالرقابة،
فقد ألنه ذلك؛ يفعل إنما الطريق إىل عاريًا يخرج الذي املجنون أن يخفى فال

الناس. بوجود اإلحساس
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األنحاء، من نحو عىل اإلحساس هذا فقدان من غالبًا الجنون عادات تنشأ وكذلك
بدء هو الحقيقة يف فهذا كالمه ويتابع يتعقبه جمهور إىل التنبه يف املجنون أخذ فإذا

والقراء. الرقباء وجود إىل املجانني تنبيه يف الصحافة عمل أول هو وهذا الشفاء،
للجنون. عالًجا الصحافة تكون أن عجب فال

الداء. جرثومة من الشايف «املصل» يكون وقد عجب، ال نعم؛ صاحبي: قال
باملسائل مشتغل وكل طبيب كل بعناية جدير األمريكي» «املستشفى خرب أن والحق

فيه. شك ال جد املزاح دواعي من فيه ما عىل ألنه النفسية؛
إليه اهتدى الذي الطريف الكشف هذا تؤيِّد مرص يف الصحفية تجاربنا أن وأحسب

اليصابات». «القديسة أطباء
واحًدا زميًال أذكر ال بالصحافة اشتغالهم طال الذين الصحفيني من واحد فإنني
يف كان رجًال ذلك نقيض عىل وأذكر املجاذيب، مستشفى إىل الصحف مكاتب من انتقل
التحرير منها كثرية أعماًال فيها وزاول الصحافة مكاتب إىل فانتقل املجاذيب مستشفى

والتوفيق. االجتهاد يف مثًال فكان املطبعة، عىل واإلرشاف واإلدارة
لجذب اختاروها الذين األطباء بفراسة يشهد ما الصحافة يف تجاربي من وأذكر

النافع. العمل إىل املجانني
أيام يف أسبوع مىض وقلما واملخبولني، املجانني من لكثري قويٍّا لجاذبًا فيها فإن
املقرتحات بعض فيه عيلَّ يعرض مجنون من خطابًا فيه أتلقَّ لم اليومية بالصحافة عميل

املوضوعات. ببعض عيلَّ يشري أو
كله، الكون إلصالح تصدى أحدهم أن أتلقاه أزال وال ذلك من تلقيت ما وأعجب
لعنة عيلَّ حلت وإال برسالته فيها أبرش ثالث مقاالت بكتابة مطالب أنني إليه وأوحي

املسئول! وأنا اإلصالح، مهمة وبطلت هللا
؟ نبيٌّ أأنت له: قلت

األنبياء. ملهم أنا نبي، من أكثر قال:
منك أقوى فأنا أكتبها ثالث مقاالت عىل تتوقف كلها رسالتك كانت إذا ولكن قلت:

األولياء. من وال األنبياء من لست إنني أمامك وأشهد بالنبوة، وأجدر
… أسباب هي إنما أسباب، هي إنما قال: أن عىل زاد وما كالمي يقنعه فلم

الذي املستشفى طليق فيها أزامل التي الصحيفة يف أعمل كنت أنني مرة وحدث
يصيح: وهو مكتبي عىل يهجم العينني شارد ومجنون إال يوم ذات أدِر فلم إليه، أرشت

الديوان. دخول من منعوني لقد عندك، اكتب
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ديوان؟ أي فسألته:
الوزارة. رياسة ديوان قال:

أنت؟ تكون ومن قلت:
الوزراء. رئيس الدولة صاحب أنا تعلم؟ أال قال:

أدعو وأنا إليه االعتذار يف وبالغت الحديد، إال الحديد يفل ال نفيس: ذات يف قلت
مقامي ألن الخرب؛ كتابة من يعفيني أن وأرجوه الزميل، ذلك مكتب إىل ليقوده بالفرَّاش
اختصاص من هي وإنما الجسام، األخبار لهذه بالتعرض يل يسمح ال الصحيفة يف

إليه. أرسله الذي املحرر
بصوتني تعجُّ أدناها إىل أعالها من الصحيفة كانت حتى دقائق خمس تنقِض ولم
وصوت ديوانه، من املطرود الدولة صاحب صوت يقوالن: ما أحد يفهم ال متعاليني

املجاذيب! مستشفى من — وحظي حظه لحسن — املطرود زميلنا
جاذب يستغلوا أن واشنطن أطباء إىل أوحت التي الفكرة تلك عبقرية لفكرة إنها
هو ما جيًدا يفهمون ألنهم عليها؛ وقعوا أنهم الظن وأكرب املجاذيب، عالج يف الصحافة

والتجريب! العلم بمجرد ال األشياء، من يشء يف بمشاركة يفهمونه املجذوب!
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اَجليشوقائده

عليها ويوطد عرشه بها يحمي سياسة لنفسه يضع أن يعقل كان فاروًقا أن نعتقد ال
له تلخص محفوظة أو مكتوبة وصية أبيه من تلقى أنه أرجح ولكنني ملكه، دعائم
االحتفاظ ومنها امللك، دعائم وتوطيد العرش لحماية عليها يعتمد التي السياسة قواعد
ولم وسعه، ما غاية بوالئهما االحتفاظ يحاول أبوه كان وقد األزهر، ووالء الجيش بوالء

بالقليل. وسعه يكن
عرشه، عىل يخلفه من امللك بها يويص سياسة أصح — شك وال — السياسة هذه
ورجال الجيش رجال يف متمثلتان وهما والعقيدة، القوة والء من للعروش أنفع فليس

الدين.
الخطر فأخطر نافع غري ملًكا كان فإن النافع، للملك إال تتأتى ال منفعة ولكنها

واألمان. الحماية يقدر حيث من عليه
إذا الخصوص: عىل األخرية السنوات يف لصاحبي القول وأكرر أقول كنت ولهذا

متفقني. يخلعانه وقد األزهر، أو الجيش عن بمعزل خلعه يتم فلن فاروق، ُخِلع
حيث فاسًدا امللك يكون ولن غريه، عىل يفسد كما نفسه عىل يفسد الفاسد إن
األنصار يكسب أن فاته فإذا أنصاره، بوالء واالحتفاظ األنصار لكسب سياسته تصلح
املطالب وجوه من الرزايا وجاءته أحد، من لعرشه وال له حماية فال والئه عىل املحافظني

الحكيم. الشاعر قال كما
كل عىل يفرض أن األزهر ووالء الجيش بوالء االحتفاظ من فاروق فهمه ما كل
أنهم خلده يف ووقع واحد، وقت يف مصالحهم ويخدمون يخدمونه وأذنابًا أعوانًا منهما
موقوفة مناصبهم دامت وما بمصلحته مقرونة مصلحتهم دامت ما محالة ال يخشونه
بينه فيه لبس ال موقف إىل األمر انتهى حتى الجهل هذا عىل زال فما مشيئته، عىل
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لحمايته له الزمني أصبحوا قد الجيش عىل فرضهم الذين الخدم هؤالء إن جيشه؛ وبني
ولكنه يُستدَرك، أن من أعظم الخطب لكان هذا عند األمر وقف ولو الجيش، من هو
من هم يحميهم من إىل يحتاجون الخدم هؤالء كان بكثري؛ ذلك من وأفدح أخطر كان

املرجع؟ هذا هو فمن واحد، مرجع غري عىل تعويل لهم يكن ولم أيًضا الجيش
فاروق!

له تدين كلها األمة ألن الجيش؛ بوالء امللك يحتفظ أن الرشيدة السياسة كانت لقد
العسكرية. القوة طليعتها ويف قوة بكل وتحميه بالوالء

من أعجز وهم الجيش، من له ِحمى وأعوانه أذنابه أصبح حتى الجهل به زال فما
!… عليه يعتمدوا لم لو أنفسهم، يحموا أن

عن الحرب تلك تكشفت فلما فلسطني، حرب قبل املوقف هذا إىل فاروق وصل
للملك الوالء يضمر جندي وال ضابط، املرصي الجيش يف يبَق «لم السالح فضائح
ساحة يف وهم جنده بأرواح يتجر أن — باهلل والعياذ — الضعة به بلغت الذي املجرم
عنه واملقصيني إليه املقربني من العسكرية القوى يف عامل كل الريبة وشملت القتال»،
منافعهم إىل ينظرون كانوا املقربني أذنابه أن االختالف من بينهما ما وغاية السواء، عىل
املخرج إىل سبيًال يعرفون وال العقاب، حساب ويحسبون مراكزهم، عىل ويخشون
هذا عىل وهم لهم، حماية فاروق بقي لو فيودون … فيه انحرصوا الذي املأزق من

إليه. مطمئنني غري متوجسون
كان ولكنه فيه، مشكوك أمر العرش عىل فاروق دوام أن سنوات منذ وضح ولقد
ينقطع األمل هذا أخذ ثم املصري، يف الحرية وبعض الصالح يف األمل ببعض يقرتن شكٍّا
كانت إذا حتى العقول، يف حرية كل عىل غالبًا القلوب يف السخط وأصبح فشيئًا شيئًا
مجلس يف األمة عىل تتعاقب التي الكوارث ذكر جرى املشئوم عهده من األخرية األسابيع
وما قائل: فقال وطالب، وأستاذ وصحفي أديب بني مرصيٍّا عرشين من أكثر يضم
جاءت … هلل والحمد يكون! ما وليكن منها، لنا محيص ال الثورة إنها قلت: … العمل؟

شهران. يمِض ولم الثورة
كان وقد األمور، حبل فيها يضطرب ولم دم فيها يُسَفك لم سليمة وجاءت
خسارة عىل سبيلها يف األمة تقدم أن عليها تستكثر ال رضورة فاروق عهد من الخالص
الجيش تكفل فلما شهور، من أكثر أو شهوًرا األمور واضطراب واألموال، األرواح يف
يف األمور وانتظمت وأهوالها جرائرها من ُعوِفيت منها مطلوبة كانت التي بالثورة لألمة
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ينرصه صغرية، قرية يف عمدة جالء من بأيرس عرشه من مكروه ملك وانجىل سياقها،
آخرون. ويخذله أناس

فاروق. شخص عىل حربه يقرص وال فاروق، فساد يحارب أنه الجيش أعلن وبحق
إذا عليه القضاء يتأتى فال كله، اإلقطاع نظام يف فساد أنه كذلك أعلن وبحق

الصغار. الفواريق من ألوًفا وراءه وترك فاروق انقىض
كان كيف يسأل: أن عليه الشئون؟ ولهذه للجيوش وما السائل: يسأل أن وقبل

فاروق؟ من الجيش حركة تخلصنا لم لو الخالص
بقي أنه فلو عمره، من والثالثني الثانية يف وهو العرش عن نزل قد فاروًقا إن
تنحدر وهي مرص عىل تتعاقب سنة كم هللا إال يعلم فال أجله نهاية إىل العرش عىل
خراب، عىل خراٍب من وتتهافت نكسة، إىل نكسة من وتتقهقر هاوية، إىل هاوية من
أفواه يف مضغة جعلها الذي الفساد ذلك وصمات من وصمة بعد بوصمة وتتلطخ

واألعراض. العروض حساب يف بها الثقة وأسقط العاملني،
ملوك يتفق أن ا جدٍّ املستبعد فمن أجله، نهاية قبل يخلع أن له ُقدِّر إذا أما
تعصف أجنبية، بقوة خلعه يجيء وإنما الكبري، اإلقطاع ملك خلع عىل الصغار اإلقطاع
ال التي الفوىض إىل وتسلمه فيه خري بكل تعصف شيوعية بثورة أو البلد باستقالل

قرار. إىل تثوب متى أحد يدري
ال رش وكلها العواقب هذه إحدى من مرص عصمت قد الجيش ثورة كانت فإذا
يرجع فال الوطن هذا عن النكسة غائلة يدفع أن — واجبه من بل — حقه فمن خري،
عىل اإلقطاع نظام بقاء مع النكسة هذه تُؤَمن ولن منها، يخرج يكد لم التي الهاوية إىل
النتيجة، هذه عىل هللا حمد إىل غريهم لسبقوا اإلقطاعيون عقل ولو عهدناه، الذي رشه

املطاف. آخر يف لهم حماية فإنها
أصلح من رجل الثورة هذه يف الجيش قيادة يتوىل أن اإللهية التوفيقات ومن
مضاد نفساني» «مصل ب الضمري محصن إنه فيه قيل لو رجل اإلقطاع، لحرب القادة
اإلقطاع آفات فإن وصفه، يف الحقيقة وتعبري املجاز تعبري اختلف ملا اإلقطاع آلفات
من وكل إليه، حاجة بغري املال جمع من واالستكثار باملظاهر الولع يف تتلخص جميًعا
االعتكاف إىل وامليل املظاهر من النفور طبيعة عنه يعرفون كثب، عن القائد ذلك عرفوا

املال. يف والزهد
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وأن امللهم، القائد ذلك بقناعة فاروق جشع يُبتَىل أن أيًضا اإللهية التوفيقات ومن
ملن قدوة يكون أن الناس أصلح من رجًال اإلقطاع حرب يف الجيش لثورة القدر يدخر
اإلقطاع. وفتن اإلقطاعيني آفات من والضمري اليد بنزاهة ويعتصمون اإلقطاع، يحاربون
يزول أن جيل كل أو يوم كل يتكرر ال الذي التاريخي العمل لتمام كافيًا يكن ولم
هي فاروق نهاية فليست فاروق، ألف من أكثر أو فاروق ألف بعده ويبقى فاروق

وطيد. أساس عىل تستقر أن بد ال عهد فاتحة ولكنها الحركة، نهاية
العسكرية القوة وأن بطل، قد مرص يف السياسة عمل أن بهذا املقصود وليس
ما وسائر واالقتصاد، واالجتماع السياسة معضالت تدبري عن اليوم بعد وحدها مسئولة

اإلصالح. مهام جملة يف ينتظم
ال لقول وإنه القول، بهذا يقول أو الرأي هذا يرى من آخر السطور هذه كاتب إن
حيث من يتملقه من إىل ييسء الجاهل واملتملق جاهل، متملق إال نعتقد فيما به يقول

عليه. يثني أنه يحسب
ألنه واحد؛ رجل به يحيط أن من أوسع العرص هذا يف العسكرية بالفنون فالعلم
تدخل التي والريايض الطبيعي العلم وأبواب والرب والبحر الجو أسلحة تتناول معرفة
وأساليب النفسية باألطوار الخربة إىل هذا مع وتحتاج الفنون، هذه يف بعيد أو قريب من
مشورة عن حال أية عىل فيها يستغني وال فرد قائد بها يحيط ال واالستطالع، الدعوة

عليه. يطلع لم بعلم ينفردون أو علمه مثل يعلمون ممن الخرباء
وينهض واحد، قائد بها ينهض بحيث السهولة من العسكرية القيادة فليست

واحد. وقت يف الكربى املهام من بغريها
يف املطلوب هو فما اإلصالح، مرحلة يف املطلوب هو — نرى فيما — هذا وليس

باإليجاز؟ املرحلة هذه
نتقيه. نزال وال اتقيناه الذي املحذور علمنا إذا املطلوب نعلم إننا
له. األكرب الفساد بحماية الفاسد املوظف شعور هو املحذور وهذا

سيًدا باملخالفة يخدم ألنه العاقبة؛ يبايل وال والحياء والعرف الرشع يخالف إنه
املحذور. زال فقد الحماية هذه وزالت السيد هذا زال فإذا عليها، ويكافئه بها يغريه

حماية بزوال عامل كل يؤمن أن اإلصالح لحركة الجيش حراسة من نرجوه والذي
إىل بالطمأنينة رسيرته وتمأل املصلح الصالح تؤيد مكانها، يف حماية وقيام الفساد

الرشيف. والجهد العامة الخدمة من له ويصمد عليه يتوفر فيما والتوفيق النجاح

248



وقائده الَجيش

الفساد. أس املفسدين حماية كانت
النافع العمل بحماية الثقة مقامها يف وقامت املفسدة الحماية هذه زالت فإذا

واإلصالح. الصالح أس هو فذلك النافعني، والعاملني
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واألربعون السادس الفصل

وَمرَضان َملكان

داء هو إنه املرض: هذا عن وقيل أصابه، ملرض عرشه عن األردن ملك طالل نزل
منها متعددة بأسماء وأمريكا أوروبا يف النفسانيون األطباء يعرفه الذي «الفصام»

املبكر. الخرف أي: Dementia praecaxو Schizophrenia الشيزوفرانيا
Eugen بلولر أوجني الدكتور السويرسي الطبيب وضع من «الشيزوفرانيا» واسم
خاصة دراسة املرض هذا ودرس الثانية، العاملية الحرب سنة إىل عاش الذي Bleuler
األطباء من طائفة التغيري هذا عىل وتابعه ،١٩١١ سنة يف اسمه تغيري إىل دعته

الخصوص. عىل األمريكيني
املريض بني العاطفي التجاوب فقدان هي «بلولر» عند املرض هذا وأعراض
التي التفكري وبدوات أخرى، أحيانًا والتصلب أحيانًا واالستسالم حوله، وما حوله ومن
لغري أو الوقائع صدمته كلما صاحبه تعاود التي والوساوس املنطقي، القياس تخالف

األوقات. من كثري يف ظاهر سبب
Simplex Dementia البسيط الخرف منها كثرية، أنواع عىل املرض هذا وينطوي
Heberphrenia واالضمحالل Paranoid الخيالء وأوهام Catatonia الشاذة واألفانني
شذوذ إىل أصوله يف يرجع إنه فقال الجنسية، األسباب إىل كعادته فرويد رده وقد
يف املرض يلخص من ومنهم النفسانيني، معظم به يأخذ ال رأي ولكنه كامن، جنيس
الثقة عن املريض من وعجز منه فكاك ال بالهوان شعور عن ينجم دائم داخيل نزاع
واستخفافهم، احتقارهم عالمات من يتوهمه مما ناقًما يزال فال الناس، بني بكرامته
نظروا كلما هوانه عىل يطلعون أنهم منه واعتقاًدا الشعور هذا من فراًرا بالعزلة الئذًا

إليه.



واالجتماعية األدبية املذاهب يف دراسات

هو يزال ال — Dementia praecax املبكر الخرف وهو — القديم االسم أن عىل
أوسع جميًعا وأسبابه كلها املرض أنواع عىل وداللته العلمية، التعبريات يف عليه ل املعوَّ
الشيخوخة، بلوغ قبل الشباب سن يف باملرض اإلصابة عىل يدل االسم هذا ألن وأصدق؛
تشبثًا الجديدة باألحوال الصلة وفقدان العاطفة إعياء وهي جملة األعراض عىل ويدل
البنية تداعي عىل ويدل تبديلها، عن وعجز املريض شعور عليها استقر التي باألحوال
رأي ومن للمريض، الشفاء ُكِتب إذا إال كنهايته، وينتهي الهرم أعراض يشبه تداعيًا

للشفاء. قابل املرض بهذا املصاب أن السويرسي الدكتور
مرص ملك به لحق مستشفياتها يف للعالج القاهرة إىل طالل امللك يصل أن وقبل
التي األمة رغبات استجابة وهي املرض، أسباب غري ألسباب العرش عن ونزل نفسها

بيانه. يف الجيش عنها أعرب
من أو طالل كمرض نفيس مرض من يسلم لم الكثريين رأي يف فاروًقا أن عىل
املجهولة أطواره عن ُعِلمت التي األخبار أثر عىل وثوًقا باختالله الظن ازداد وقد قبيله،

يناقضه. ما ينرشون أو ويكتمونه خاصته عليه يطلع كان مما
الكشف بعد تكوينه عىل االختالل أعراض لحظوا األجانب األطباء بعض إن وقيل:
الدوام عىل منه يشهدون كانوا عرشاءه إن وقيل: القصاصني، حادث يف إصابته عن

العقالء. عن تصدر ال عنيفة نزوات
يف األول عالجه تولوا الذين األجانب األطباء تقرير عن قاطًعا قوًال نسمع لم ولكننا
ونحن — األطباء غري من النفسية الدراسات يقرأون الذين وأكثر القصاصني، حادث
جنون عىل تارة تنطبق أنها فيجدون وأطواره، أخباره عىل قرأوه ما يطبقون — منهم
تارات وتنطبق ،Kleptomania الرسقة جنون عىل أخرى تارة وتنطبق Sadism القسوة

األنواع. هذه من نوع عىل األدلة تعوزهم وال Satyriasis الشهوة جنون عىل
األمراض هذه تمييز عىل كثريًا يساعد الطبي التوصيف أن اعتقادنا عىل ونحن
املسائل يف املتخصصني لغري ا جدٍّ متسًعا يزل لم الفكرية التقديرات مجال أن نعلم

واملألوفات. العادات وقرائن األعمال شواهد عىل فيها األكرب املعول ألن النفسية؛
االختالل، من مختلفة ألنواع نتيجة نفسه هو Sadism القسوة جنون أن فاملفهوم

االختالل. ذلك تنتج التي العلة هو وليس
له عالقة ال ما ومنها الجنسية، بالنوازع يرتبط ما هذه االختالل أنواع ومن
قسوة إىل صاحبها بها يرتد التي Atavism النكسة عىل ينم ولكنه الجنسية بالنوازع
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به املصاب يدفع للنقص مركب كل عىل يدور ما ومنها الضارية، الوحشية كقسوة
أو الدهشة ويبعث ويغيظ يثري بما العاطفة وشغل القوة بإظهار منه الخالص إىل

االمتعاض.
يُرَجع آخر سبب عن يغني ال ولكنه فاروق، آفات من القسوة جنون كان وربما

إليه.
آفة كانت وقد واإلخفاء، االختالس حب الغالبة رشائطه فمن الرسقة جنون أما
أضعف أنه نرى فيما الحالتني وعلة املختلسة، الرسقة إىل منها السطو إىل أقرب فاروق
مرض وذلك حوزته، يف ويدخله يحتجنه أن يحب شيئًا أملح كلما اإلغراء يقاوم أن من

إليه. سنعود آخر
مجرد وليس غريزة دوافع فهو «الساتري» إىل يُنَسب الذي الشهرة جنون وأما
إن والشهوات، املغامرات قصص يف فاروق أطوار من يُفَهم كما وتمثيليات مظاهرات

النمو). (توقف هو نعلم فيما فاروق طبيعة عىل غلب الذي األصيل املرض
بحالة ى تُسمَّ حالة عليه وتتفرع Arrested development باإلنجليزية ويسمى

فاروق. عىل األعراض ظاهرة كانت وقد Fixation التشبث
رجًال اإلنسان يكون فقد املقاييس، متعدد َعب الشُّ كثري مرض هذا النمو وتوقف
يكون وقد العقيل، أو االجتماعي نموه يف طفل ذلك مع وهو الجسدي نموه مستوفيًا
وظروفه. سنه مثل يف آخر إنسان إىل بالقياس الوظائف هذه جميع يف النمو ناقص

خاصة أبيه نحو شعوره يزال وال الرجل، يكرب أن املرض هذا آفات أشد ومن
فراقه. عىل يقوى وال يعوله الذي األب نحو الطفل شعور

االنفصال يطيق وال به، ويتعلق شعوره حوله يركز األب من بديًال له يتخذ وقد
التشبث. حالة هي وهذه ذكره، عن والتغايض نسيانه أو عنه

التذكارية آثاره من أثًرا أو صورته أو أبيه رضيح هو البديل هذا يكون أن ويجوز
الوفاء. أو األبوي الحب مجرد يفرسه ال جنونيٍّا احتفاًظا االبن به يحتفظ

كلها غرائبه وكانت أشدها، عىل اآلفة بهذه مصابًا كان فاروًقا أن فيه شك ال ومما
إال مرشوع عن تكلم وقلما أباه، فيه ذكر إال سيايس حادث حدث فقلما عليها، تدور
وبكى رضيحه لزيارة فيها ذهب إال مناسبة عرضت وقلما أبيه، رغبات إىل فيه أشار

بسنوات. الوفاة بعد تباكى أو عنده
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«بمركب نفسه وتلعج بقصوره صاحبها تشعر أن دائًما شأنها من اآلفة هذه
«محور غري أحد كل يف والشك القسوة وإظهار القوة إظهار إىل يدفعه الذي النقص»

املحور. هذا غري عىل كله الباطن باعتماده يلقي وال جميًعا يتهمهم كأنه التشبث»،
الطفولة كدوافع بدوافع تقرتن النمو، توقف من فيها ما جانب من اآلفة، وهذه
عملها، بغرابة تشعر أن دون خلسة أو عالنية حوزتها إىل يشء كل تضم أن تحب التي
هي وليست الرسقة، جنون أي: «الكلبتومانيا» بأعراض تلتبس التي األعراض هي وهذه

األعراض. سائر يف بعينه الرسقة جنون
ولعه لنا يفرس كما فاروق قسوة لنا يفرس النمو توقف من الناشئ «التشبث» إن
بعضهم حسبها التي وتمثيلياته مظاهراته كذلك لنا ويفرس يراه، ما كل عىل باالستيالء
باستيفاء تشعر ال طبيعة يف نقص» «مركب إال حقيقتها يف هي فما الشهوة، جنون من

والتمثيليات. املظاهرات بتلك النقص ألم من تتخلص فهي كيانها،
تضاف بالوراثة كامنًا اآلفات هذه بأمثال املقرتن االختالل يكون أن املرجح ومن
واحدة دفعة ينكشف أو درجات، عىل فينكشف والشخصية، االجتماعية الطوارئ إليه

األطوار. بعض يف
سن ثالث: أسنان يف الكامن الجنون عن تكشف التي العمر مراحل حرصت وقد
العرشين من وهي النضج وسن عرشة، السادسة إىل عرشة الحادية من وهي املراهقة
الخامسة بني الرجال يف وهي الحرج سن أو اليأس وسن والعرشين، السادسة نحو إىل

الستني. بعد وما الستني إىل تتأخر وقد والخمسني، واألربعني
أو الكامنة لآلفات مضاعفة الشخصية والعوامل االجتماعية العوامل تكون وقد
املريض نفس يف التشبث» «محور هو األب كان فإذا أمرها، واسترشاء بظهورها معجلة
أو أقربائه وبني بينه التعاطف ينقطع أن التشبث هذا تضاعف التي العوامل فمن
أن اتفق وإذا أبيه، بذكرى التعلق من املزيد إىل ويدفعه ويحريه، يذله ما منهم يحدث
يتخلص ال أنه املؤكد فمن الظروف، به وتذكره قصوره يعلم قارص، وهو أباه فقد االبن
يكون حتى ونما كرب لو منه يتخلص أن خليًقا كان كما بسهولة الشعور هذا من

عليه. التمرد إىل به دافًعا له مضايًقا األب سلطان
للمخاوف والتعرض واإلجهاد بالسهر البنية عىل اإللحاح أن كذلك املؤكد ومن

األوان. قبل لظهورها ومعجل للعلة، جديد ومدد الشفاء، دون حائل واملقلقات
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يحاسبه أن ويتعاىل نفسه يحاسب أن ويأبى يروقه ما يصنع ملًكا كان ومن
البلية عليه أطبقت فقد املخلصني، نصيحة من وينفر املتملقني ثناء إىل يستمع أو غريه
عرب من عربة يف تُنَىس ال تمام، أبو قالها قولة فيه وصحت النجاة، سبل عليه وامتنعت

الجسام: األيام

ب��ال��نِّ��َع��ِم ال��ق��وِم ب��ع��َض ال��ل��ُه وي��ب��ت��ل��ي ع��ُظ��م��ْت وإن ب��ال��ب��ل��وى ال��ل��ُه يُ��ن��ِع��م ق��د

نشاء حيث والرضاء الرساء مزالق ووقانا النقم، بالء قبل النعم بالء عىل هللا أعاننا
نشاء. ال وحيث
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واألربعون السابع الفصل

واإلزِميل يشة والرِّ الَقلم ُة ُحريَّ

قوة. طريقها يف تقف ال قوة الرأي حرية
التاريخ عصور يف مقيدة أو محبوسة كانت الرأي حرية إن يُقال أن الخطأ ومن
غري أو موجود غري ألنه الرأي ينطلق فلم رأي، هناك يكن لم أنه الواقع فإن القديم،

تقييده. أو حبسه إىل العامة الحاجات من حاجة تدُع ولم االنطالق، عىل قادر
وجه يف ينكرس نفسه السالح ألن األثر؛ عىل الرأي حرية ُوِجدت الرأي ُوِجد فلما
عرشات السالح بقوة يحكم أن ألحد امليسور من وليس ملقاومته، يصمد وال الحر الرأي
إخضاع غري كثريًا أشياء يتطلب الحكم ألن الرأي؛ يف يخالفونه الذين اآلدميني من املاليني
فيضم املحكومني رأي إليهم يرسي قد أنفسهم القوة أصحاب وألن بالقوة، املحكومني

إليه. القوة
حسب عىل ال واملعيشة األمن إىل حاجتهم حسب عىل يحكمون قديًما الناس وكان

الفكرية. واملذاهب الرأي إىل حاجتهم
فكان الحاكمون، يطلبه الذي غري الحكومة من نوًعا يطلبون ال املحكومون كان
غضب وكان الحكومة، أصول عىل أو الحكم قاعدة عىل متفقني واملرعي الراعي
التي األصول عىل ثورة يكن ولم الرعية، سياس يسيئون أشخاص عىل غضبًا املحكومني

الدولة. سياسة عليها تقوم
قوة ثورة ولكنها جديدة، فكرة إىل دعوة وال رأي ثورة هي فليست ثاروا فإذا
أو عقول عىل عقول ثورة ال أجساد، عىل أجساد ثورة نوعها، من مادية قوة عىل مادية

أفهام. عىل أفهام
«معلومات» كانت يوم مطلقة سلطة كانت فقد القديم الزمن يف الدينية السلطة أما
الشك ُوِجد فلما السلطة، تلك تعززها التي العقائد يف الشك إىل تدعوهم ال املتدينني
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عقيدة تنقض جديدة عقيدة أن كثريًا واتفق قدره، عىل وُوِجدت معه الحرية ُوِجدت
من تمكنها حسب عىل مجراها يف الجديدة العقيدة تجري أن أيًضا يتفق فكان قديمة،

باملرصاد. السالح قوة لها وقفت وإن النفوس،
والدوافع واملعرفة العلم من نصيبه حسب عىل الحرية من الفرد نصيب نما ثم
حاجته حسب عىل يحكم أن سياسته يف يكفي وال برأيه يحكم اإلنسان فأصبح النفسية،
بها وتحسن األمن عليها يستقر التي الخطط يف رأي له أصبح بل واملعيشة، األمن إىل
كلما ازدياد يف تزال وال قوة، لها تصمد ال التي قوتها الرأي حرية فبلغت املعيشة،

اآلحاد. حرية الزمن مع ازدادت
جهة، من الرصاحة إىل حاجتها حسب عىل الحرية هذه من الفنون قسط وكان

أخرى. جهة من السلطة ذوي عىل منها الخطر حسب وعىل
الريشة حرية سبيل يف الجهاد من أظهر القلم حرية سبيل يف الجهاد فكان
اللسان فسبق وخطرها، رصاحتها ترتيب عىل الحرية طلب إىل سبقها وكان واإلزميل،
إىل حاجة الفنون أقل ألنه املعزف؛ تالها ثم واإلزميل الريشة تلته ثم القلم، تاله ثم

واملتسلطني. السلطة جهاد
األوىل الخطاب أداة هو وكان القلم، من أقوى املطبعة قبل كان ألنه اللسان سبق

مثله. ليطلبوها يخاطبهم ومن الحرية طالب بني
من األكرب العدد إىل نقلها وسائل وشاعت القراءة شاعت حني القلم دور جاء ثم

املتعلمني.
ألن الحرية؛ طلب يف الجهاد هذا مثل إىل حاجة اإلزميل أو بالريشة تكن ولم
صورة كانت فإذا متقارب، تعبري أو واحد تعبري يف واملحكوم الحاكم بني تجمع الصورة

واألقالم. األلسنة جهاد الحالة هذه يف لها ووجب يمنعها، من لها تصدى ثائرة
فيها ويغلب لسان بكل تتكلم لهذا وهي عامة، إنسانية لغة فهي املوسيقى أما

اآلحاد. به ينفرد الذي الجانب عىل الناس جميع بني املشرتك الجانب
من زمن يف تقييًدا أو حجًرا تعاني ال والنحت التصوير فنون أن بذلك نعني ولسنا
سلطة من يصيبها أن قبل أصحابها من يصيبها الحجر أن به نعني ولكننا األزمان،
وبينهم بينها الخالف يقع أن يضريهم وال الحاكمني تزعج فال قائمة، دولة أو غاشمة

طويل. زمن إىل
من له تستهدف أن قبل املحكومة الشعوب من الجميلة الفنون عىل الحجر ويقع

عليها. املسيطر الحاكم
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التي فهي الخيال، أفق وضاق الهمم، وقرصت النفوس، وفرتت الشعور، جمد فإذا
السلطان عمل ويأتي ترشيع، أو سلطان إىل حاجة غري من الجميل الفن عىل تحجر
عن عجًزا يسمى أن أحرى الواقع يف وهو الرعية، لعمل تابًعا عليها الحجر يف والترشيع

والجمود. الدعة إىل وانرصاًفا العمل
العظام الفراعنة من عنتًا يلقى ال الفرعونية العظمة عهد يف كان املرصي فالفن

يُعبَدون. أرباب العهد ذلك يف وهم
من القيود جاءته والخمول الضعف عهود وأعقبته العظمة عهد انقىض فلما
للشعب عنوانًا املثالون وكان املثَّاِلني، من التماثيل صناعة عىل الحجر وجاء أصحابه،
التي الفرتة هي وهذه إطالقه، عىل الجميل الفن تذوق عن وعجزه شعوره جمود يف كله
وأحجام الرأس حجم بني املقررة املقاييس من مجموعة البرشي التمثال فيها أصبح
نحو عىل القدم، وطول الكف طول أو الساق، وطول الذراع طول وبني األعضاء، سائر
هذه يف صاحبه يخالف التمثال أن بعينه املثال رأى وإن وإنسان، إنسان بني يختلف ال

املقاييس.
الجمود فيرسي واإلزميل، الريشة صناعة يف يحدث ما املعزف صناعة يف ويحدث
رجل جمود من كثري إليها يرسي وال واملستمعني، السامعني جمود من ألحان إىل
إىل األلحان صناعة يف الجامد بالحس األمر وينتهي الدين، رجل جمود أو السياسة
فال واألعضاء، األجسام نسب عىل يفرضونها التي املثالني كمقاييس محفوظة مقاييس
املفروضة املقاييس حسب عىل يأتي ولكنه شعور، ال ألنه شعور عن معربًا اللحن يأتي
قلوب من يخرج إنسانيٍّا يأتي وال آالت، من يخرج آليٍّا يأتي أو مقام، ولكل نغمة لكل

ونفوس.
وال الحرية عن فيها نتكلم ال حالة إىل العرص هذا يف وصلنا أننا إلينا ويُخيَّل
يف «البطر» عن نتكلم ولكننا الجميلة، الفنون إىل يرجع فيما الحرية عىل الحجر عن
يُخَىش الذي «البطر» حد إىل وصل قد الحرية من الشبع فإن الفنية، الحرية استخدام
الجمود من أو والتقيد الحجر من قديًما عليه يُخَىش كان كما الفن جمال عىل منه

يُقال. كما يلتقيان، الطرفني وكال والخمول،
والتصوير الكتابة فنون تبتيل التي السخيفة املذاهب تلك الحرية يف البطر فمن
الفنان أن إال لها، موجب ال واالعوجاج السقم نكسات من بنكسة الزمن هذا يف والغناء

يشاء. ما يفعل أنه فظن كلها الحرية ملك قد
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حكم قبيل من هي التي والحكم واألمثال الخرافات يف الرمز يستخدم األديب كان
الحديث العرص يف لدينا فأصبح السلطان، ذوي من نفسه عىل خوف يف كان ألنه لقمان؛
«أوًال» هو فإذا أرادوه الذي املعنى عن تسألهم ثم حاجة، لغري الرموز يتعسفون من
وعبارة رصيح لفظ يف يُقال معنى ذلك بعد هو وإذا التعبري، ذلك يؤديه ال معنى

الرموز. وراء اللف إىل أحًدا يلجئ ال واضحة،
الرسم يحسن ال ألنه شائهة؛ صورة يف الحيوان أو اإلنسان يرسم الهمجي وكان
يشوهون من الحديث العرص يف لدينا فأصبح والنور، الظل يف املنظور تمثيل يعرف وال
من كان ولو — أحد يعرف فال امرأة، أو رجًال ويرسمون والحيوان اإلنسان أشكال
إنه لك: فيقولون وتسألهم … املرأة تلك هي ومن الرجل ذلك هو من — املصورين
الذي الباطن الوعي عن ينقلون وإنهم الواقعيني، فوق مذهب أو املستقبليني مذهب
املرسوم، باطن وعي أو الراسم باطن وعي أهو يعرفون وال يعرفونه، وال به يتشدقون
كأنما والتشويه، اإليهام يف فنانًا يسابق وفنانًا مدرسة، بعد مدرسة ذلك يف ويتمادون
أو الظاهر، الحس ألغى قد الباطن الوعي كأنما أو التنجيم، فنون من فن التصوير
أقدم املصور كأنما أو كان، منذ اإلنسان يصحب لم حديث مخرتع الباطن الوعي كأنما
األشكال إىل بعينه النظر يحسن لم إن وهو املضمار، هذا يف الصناعات أصحاب من

التصوير. صناعة بحق امللكة هذه غري ملكة ادعاء يف حجة له فليس والظالل
نعود ولكننا الحرية، َفْقُد يصيبه كما الفن جمال يصيب وهو البطر، دور هو هذا
فيها يصح التي وهي البطر، من وأقوى القيود من أقوى الفنية الحرية إن فنقول:
النفس ألن نفسه؛ املوت من أقوى هي إنها فنقول: الحكيم سليمان كلمة نستعيد أن
الفنون. عالم يف بالخلود املوت تقهر ثم املوت، سدود تقتحم حريتها سبيل يف البرشية
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