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مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
الكتاب  :وحي القلم  -اجمللد الثالث
وحي القلم
السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية

بسم هللا الرمحن الرحيم

السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية*1
ملا أردت أن أكتب هذا الفصل ومهمت به ،عرضت يل مسألة نظرت فيها أطلب جواهبا ،مث قدرت أن

علما
يكون أبلغ فالسفة البيان يف أوراب لعهدان هذا ا
رجال حيسن العربية املبينة ،وقد بلغ فيها مبلغ أئمتها ا

درس الروح ألعمال الروح ،وتفقه يف شريعته ف ْقه احلكمة
ودرس اتريخ النيب صلى هللا عليه وسلم ْ
وذوقااَ ،
ألسرار احلكمة ،واستوعب أحاديثه واعتربها بفن النقد البياين الذي يبحث يف خصائص الكالم عن

خصائص النفس؛ ومتثلت أين لقيت هذا الرجل فسألته :ما هو اجلمال الفين عندك يف بالغة حممد صلى

هللا عليه وسلم؟ وماذا تستخرج لك فلسفة البيان منه؟ وما سره الذي جيتمع فيه؟

ومل يكد خيطر يل ذلك حىت انكشف اخلاطر عن وجه آخر ،وذلك أن يكون معىن هذا السؤال بعينه قد
وقع يف شيء من حديث النفس ألبلغ أولئك العرب الذين رأوا النيب صلى هللا عليه وسلم ،وآمنوا به،

واتبعوا النور الذي أنزل معه ،وقد صحبه فطالت صحبته ،ال يفوته من كالمه يف املأل شيء ،وخالطه حىت
كان له يف اإلحاطة أبحوال نفسه كبعض التاريخ ،فتدبر ما عسى أن يكون سر اجلمال يف بالغته صلى هللا

عليه وسلم ،وما مرجعه الذي يرد إليه؟

لو دار السؤال دورتيه يف هذه السليقة العربية احملكمة اليت رجعت أن تكون فلسفة تشعر وحتس ،ويف تلك
الفلسفة البيانية امللهمة اليت بلغت أن تكون سليقة تدرس وتفكر ملا خلص من كلتيهما إال برأي واحد

تلتقي عليه حقيقة البيان من
ـــــــــــــــــــــــــ

جوااب لرجاء مجعية اهلداية اإلسالمية يف بغداد سنة 1352هـ؛ وانظر
 1أنشأ املؤلف رمحه هللا هذا البحث ا
كتابنا "حياة الرافعي" ص.178 ،176-175

 2بسطنا الكالم يف كتابنا "إعجاز القرآن" عن بالغة النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوه كثرية ،وبقي
هذا املعىن الذي تراه ،فهذه املقالة كالتكملة على ما هناك.
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السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية
أثر على الكالم من روحه
طرفيها :وهو أن ذلك اجلمال الفين يف بالغته صلى هللا عليه وسلم إمنا هو ٌ
النبوية اجلديدة على الدنيا واترخيها.

وبعد ،فأان يف هذه الصفحات ال أصنع شيئاا غري تفصيل هذا اجلواب وشرحه ،ابستخراج معانيه ،واستنباط
أايما
أدلته ،والكشف عن أسراره وحقائقه؛ ولقد درست كالمه صلى هللا عليه وسلم ،وقضيت يف ذلك ا

أتتبع السر الذي وقع يف التاريخ القفر اجملدب فأخصب به وأنبت للدنيا أزهاره اإلنسانية اجلميلة ،فكانوا

انسا ،دارت الكرة األرضية يف عدهم ثالث
انسا إن عبتهم بشيء مل تعبهم إال أهنم دون املالئكة؛ وكانوا ا
ا
دورات :واحدة حول الشمس ،واثنية حول نفسها ،واثلثة حول أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم.

مث تركت الكالم النبوي يتكلم يف نفسي ويلهمين ما أفصح به عنه ،فلكأين به يقول يف صفة نفسه :إين

أصنع أمة هلا اتريخ األرض من بعد ،فأان أقبل من هنا وهناك ،وأذهب هناك وهنا ،مع القلوب واألنفس
واحلقائق ،ال مع الكالم والناس والوقت.
إن ههنا دنيا الصحراء ستلد الدنيا املتحضرة اليت من ذريتها أوراب وأمريكا؛ فالقرآن واحلديث يعمالن يف

حياة أهل األرض بنور متمم ملا يعمله نور الشمس والقمر.

وقد كان املسلمون يغزون الدنيا أبسلحة هي يف ظاهرها أسلحة املقاتلني ،ولكنها يف معانيها أسلحة

حماراب يف العامل
غازاي ا
األطباء؛ وكانوا حيملون الكتاب والسنة ،مث مضوا إىل سبيلهم وبقي الكالم من بعدهم ا
كله حرب تغيري وحتويل إىل أن يدخل اإلسالم على ما دخل عليه الليل*.

مرسال بتلك الفصاحة العالية من فم النيب صلى
هذا منطلق احلديث يف نفسي ،وقد كنت أقرؤه وأان أمتثله ا

هللا عليه وسلم حيث مير إعجاز الوحي أول ما خيرج به الصوت البشري إىل العامل ،فال أرى مث إال أن شيئاا
متصال بروح الكون كله
عظيما ا
إهلياا ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1يف احلديث الشريف" :ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل" .وكأن العبارة نص على أن
اإلسالم يعم حني تظلم الدنيا ظالمها الشعري ...إذا طمست اإلنسانية بلذاهتا ،وأظلمت آفاقها

الروحانية؛ فيجيء اإلسالم يف قوة أخالقه كشباب الفجر ،يبعث حياة النور اإلنساين بعثاا جدي ادا؛ وهذا
هو رأينا يف مستقبل اإلسالم :ال بد من احنالل أوراب وأمريكا ،كما يصفر النهار ،مث خيتلط ،مث يظلم ،مث

تطلب الطبيعة نورها احلي من بعد.
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اتصال بعض السر ببعض السر ،يتكلم بكالم إنساين هو هذا احلديث الذي جييء يف كلمات قوية رائعة،

فنها يف بالغتها كالشباب الدائم.

قطعا من البيان ،فأراه ينقلين إىل مثل احلالة اليت أأتمل فيها روضة تتنفس على القلب ،أو
كنت أأتمله ا

النفس ،أو عاطفة تزيد هبا احلياة يف الدم ،على هدوء وروح وإحساس ولذة؛ مث يزيد على
منظرا يهز مجالُه
ا
َ
ذلك أنه يصلح من اجلهات اإلنسانية يف نفسي ،مث يرزق هللا منه رزق النور فإذا أان يف ذوق البيان كأمنا

أرى املتكلم صلى هللا عليه وسلم وراء كالمه.

كثريا ما أقف عند احلديث الدقيق أتعرف أسراره ،فإذا هو يشرح يل ويهديين هبديه؛
وأعجب من ذلك أين ا
مث أحسه كأمنا يقول يل ما يقول املعلم لتلميذه :أفهمت؟

قوما ركبوا يف سفينة ،فاقتسموا ،فصار لكل رجل منهم
وقفت عند قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن ا

موضع ،فنقر رجل منهم موضعه بفأس ،فقالوا له :ما تصنع؟ قال :هو مكاين أصنع فيه ما شئت! فإن

أخذوا على يده جنا وجنوا ،وإن تركوه هلك وهلكوا"*.

فكان هلذا احلديث يف نفسي كالم طويل عن هؤالء الذين خيوضون معنا البحر ويسمون أنفسهم ابجملددين،

ضرواب من األوصاف :كحرية الفكر ،والغرية ،واإلصالح؛ وال يزال أحدهم ينقر موضعه من
وينتحلون
ا

اعما أنه موضعه من احلياة االجتماعية يصنع فيه ما
سفينة ديننا وأخالقنا وآدابنا بفأسه ،أي بقلمه ...ز ا

جاهال أن
وجوها من املعاذير واحلجج ،من املدنية والفلسفة ،ا
موجها حلماقته ا
يشاء ،ويتواله كيف أراد ،ا

القانون يف السفينة إمنا هو قانون العاقبة دون غريها ،فاحلكم ال يكون على العمل بعد وقوعه كما حيكم

على األعمال األخرى؛ بل قبل وقوعه؛ والعقاب ال يكون على اجلرم يقرتفه اجملرم كما يعاقب اللص
والقاتل

ـــــــــــــــــــــــــ

 1روى البخاري هذا احلديث على وجه آخر ،وفيه زايدة من اجلمال الفين؛ قال" :مثل القائم على حدود
هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها؛ فكان الذين يف

أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا :لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقاا ومل نؤذ من فوقنا!

مجيعا".
مجيعا ،وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا ا
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا ا

فهذا متثيل حلالة طائفة يف "األسفل" تعمل لرمحة من هم يف "األعلى" :عاطفة شريفة ولكنها سافلة ،ومحية

ملتهبة ولكنها ابردة ،ورمحة خالصة ولكنها مهلكة؛ ولن جتد كهذا التمثيل يف تصوير البالغة االجتماعية

والغفلة الفلسفية ألانس هم عند أنفسهم أمثلة اجلد والعمل واحلكمة ،فكأن النيب صلى هللا عليه وسلم

إصالحا خمروقاا!...
يقول هلؤالء من ألف وثالمثائة سنة :أنتم املصلحون
ا
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وغريمها ،بل على الشروع فيه ،بل على توجه النية إليه ،فال حرية هنا يف عمل يفسد خشب السفينة أو
ميسه من قرب أو بعد ما دامت ملججة يف حبرها ،سائرة إىل غايتها؛ إذ كلمة "اخلرق" ال حتمل يف السفينة

معناها األرضي ،وهنا لفظة "أصغر خرق" ليس هلا إال معىن واحد وهو "أوسع قرب"..
ِّ
ففكر يف أعظم فالسفة الدنيا مهما يكن من حريته وانطالقه ،فهو ههنا حمدود على رغم أنفه حبدود من

اخلشب واحلديد تفسرها يف لغة البحر حدود احلياة واملصلحة وكما أن لفظة "اخلرق" يكون من معانيها يف

البحر القرب والغرق واهلالك ،فكلمة "الفلسفة" يكون من بعض معانيها يف االجتماع احلماقة والغفلة
والبالهة ،وكلمة احلرية يكون من معانيها اجلناية والزيغ والفساد ،1وعلى هذا القياس اللغوي فالقلم يف

أيدي بعض الكتاب من معانيه الفأس ،والكاتب من معانيه املخرب ،والكتابة من معانيها اخليانة؛ قال يل

احلديث :أفهمت؟

فكرا
هكذا جيب أتمل اجلمال الفين يف كالمه صلى هللا عليه وسلم ،فهو كالم كلما زدته ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1الزائغون يف التاريخ اإلسالمي كله صنفان ليس هلما اثلث ،وقد وصفهما احلديث الذي رواه البخاري
بسنده إىل حذيفة بن اليمان قال :كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري ،وكنت

أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ،فقلت :اي رسول هللا :إان كنا يف جاهلية وشر ،فجاءان هللا هبذا اخلري،

فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال" :نعم" .قلت :وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال" :نعم وفيه دخن".
قلت :وما دخنه؟ قال" :قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر" .قلت :فهل بعد ذلك اخلري من شر؟
قال" :نعم ،دعاة إىل أبواب جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها" قلت :اي رسول هللا ،صفهم يل .قال:

"هم من جلدتنا ،ويتكلمون أبلسنتنا" .قلت :اي رسول هللا ،فما أتمرين إن أدركين ذلك؟ قال" :تلزم مجاعة
املسملني وإمامهم" .قلت :فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال" :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض

أبصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك" .انتهى احلديث.

فتأمل قوله" :يهدون بغري هديي ،تعرف منهم وتنكر"؛ فهؤالء هم الذين يريدون اإلصالح للمسلمني ال

من طريق اإلسالم بل من طرق أخرى فيها معروفها ومنكرها ،وفيه علمها وجهلها ،وفيها عقلها ومحاقتها.

ولعل من هذا قوهلم :املدينة األوروبية حبسناهتا وسيئاهتا ...وأتمل قوله" :إىل أبواب جهنم" فليست الدعوة

إىل ابب واحد بل إىل أبواب خمتلفة لعل آخر ما فتحوا منها ابب األدب املكشوف...

مث أتمل قوله صلى هللا عليه وسلم" :ولو أن تعض أبصل شجرة" فإن معناه استمساك مبا بقي على الطبيعة

السليمة مما ال يستطيع أولئك أن يغريوه وال أن جيددوه ،أي ابالستمساك ولو أبصل واحد من قدمي
الفضيلة واإلميان ،وعبارة العض شجرة متثل أبدع وأبلغ وصف ملن يلزم أصول الفضائل يف هذا الزمن،
ومبلغ ما يعانيه يف التمسك بفضيلته ،وهي وحدها فن كأمجل ما يبدعه مصور عبقري.
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زادك معىن ،وتفسريه قريب ،قريب كالروح يف جسمها البشري ،ولكنه بعيد بعيد كالروح يف سرها اإلهلي،
فهو معك على قدر ما أنت معه ،إن وقفت على حد وقف ،وإن مددت مد ،وما أديت به أتدى ،وليس

فيه شيء مما تراه لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول ،وطريقة أتليف الكالم ،واستخراج وضع من

وضع ،والقيام على الكلمة حىت تبيض كلمة أخرى ...والرغبة يف تكثري سواد املعاين ،وترك اللسان يطيش

طيشه اللغوي يتعلق بكل ما عرض له ،وحيذر الكالم على معاين ألفاظه ،وجيتلب له منها ويستكرهها على

أغراضه ،ويطلب لصناعته من حيث أدرك وعجز ،ومن حيث كان ومل يكن؛ إمنا هو كالم قيل؛ لتصري به
املعاين إىل حقائقها ،فهو من لسان وراءه قلب ،وراءه نور ،وراءه هللا جل جالله؛ وهو كالم يف جمموعة كأنه

دنيا أصدرها صلى هللا عليه وسلم عن نفسه العظيمة ،ال تربح ماضية يف طريقها السوي على دين الفطرة؛
فال تتسع خلالف ،وال يقع هبا التنافر؛ واخلالف والتنافر إمنا يكوانن من احليوانية املختلفة بطبيعتها؛

لقيامها على قانون التنازع تعدو به وجترتم وأتمث ،فهي انزلة إىل الشر ،والشر بعضه أسفل من بعض؛ أما
روحانية الفطرة فمتسقة بطبيعتها ،ال تقبل يف ذاهتا افرتاقاا وال اختالفاا؛ إذ كان أوهلا العلو فوق الذاتية،
وقانوهنا التعاون على الرب والتقوى؛ فهي صاعدة إىل اخلري ،واخلري بعضه أعلى من بعض.

فكالمه صلى هللا عليه وسلم جمرى عمله :كله دين وتقوى وتعليم ،وكله روحانية وقوة وحياة؛ وإنه خييل إيل

وصياما يف األلفاظ.
وقد أخذت بطهره ومجاله أن من الفن العجيب أن يكون هذا الكالم صالة
ا

أما أسلوبه صلى هللا عليه وسلم فأجد له يف نفسي روح الشريعة ونظامها وعزميتها ،فليس له إال قوة قوة

خالصا خلوص السر،
هادًئ هدوء اليقني ،مبيناا بيان احلكمة،
أمر انفذ ال خيتلف ،وإن له مع ذلك نس اقا ا
ا

واقعا من النفس املؤمنة موقع النعمة من شاكرها؛ وكيف ال يكون كذلك وهو أمر الروح العظيمة املوجهة
ا

بكلمات رهبا ووحيه؛ ليتوجه هبا العامل كأنه منه مكان احملور :دورته بنفسه هي دورته بنفسه ومبا حوله ،روح

نيب مصلح رحيم ،هو إبصالحه ورمحته يف اإلنسانية ،وهو ابلنبوة فوقها ،وهو هبذه وتلك يف مشائله وطباعه
جمموع إنساين عظيم لو شبه بشيء لقيل فيه :إنه كمجموع القارات اخلمس لعمران الدنيا.

ومن درس اترخيه صلى هللا عليه وسلم وأعطاه حقه من النظر والفكر والتحقيق ،رأى نس اقا من التاريخ
العجيب كنظام فلك من األفالك موجه ابلنور يف النور من حيث يبدأ
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إىل حيث ينتهي ،فليس ميرتي عاقل مميز أن هذه احلياة الشريفة ،بذلك النظام الدقيق ،يف ذلك التوجه

احملكم -ال يطيقها بشر من حلم ودم على انموس احلياة إال إذا كان يف حلمه ودمه معىن النور والكهرابء
على انموس أقوى من احلياة.

ومل يكن مثله صلى هللا عليه وسلم يف الصرب والثبات واستقرار النفس واطمئناهنا على زالل الدنيا ،وال يف

الرمحة ورقة القلب والسمو فوق معاين البقاء األرضي؛ فهو قد خلق كذلك؛ ليغلب احلوادث ويتسلط

على املادة؛ فال يكون شأنه شأن غريه من الناس :تدفنهم معاين الرتاب وهم أحياء فوق الرتاب ،أو حيدهم
اجلسم اإلنساين من مجيع جهاهتم حبدود طباعه ونزعاته؛ وبذلك فقد كان عليه الصالة والسالم منبع اتريخ
دائما ،ولرأس الدنيا نظام أفكاره الصحيحة.
يف اإلنسانية كلها ا

عن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :انطلق ثالثة
رهط ممن كان قبلكم حىت أووا املبيت إىل غار فدخلوه ،فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار،

فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا هللا بصاحل أعمالكم! فقال رجل منهم :اللهم كان يل
يوما فلم أرح عليهما
أهال وال 1ا
أبوان شيخان كبريان ،وكنت ال أغبق قبلهما ا
ماال فنأى يب يف طلب شيء ا
ماال ،فحلبت هلما
أهال أو ا
حىت انما ،فحلبت هلما غبوقهما فوجدهتما انئمني ،فكرهت أن أغبق قبلهما ا

ماال ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر
أهال أو ا
غبوقهما فوجدهتما انئمني ،فكرهت أن أغبق قبلهما ا

استيقاظهما حىت برق الفجر ،فاستيقظا فشراب غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج

عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة! فانفرجت شيئاا ال يستطيعون اخلروج".

قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :وقال اآلخر :اللهم كانت يل بنت عم كانت أحب الناس إيل ،فأدرهتا عن

نفسها فامتنعت مين ،حىت أملت هبا سنة 2من السنني فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي
بيين وبني نفسها! ففعلت ،حىت إذا قدرت عليها قالت :ال أحل لك أن تفض اخلامت إال حبقه! فرتحجت

من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إيل ،وتركت الذهب الذي أعطيتها ،اللهم إن كنت

فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه! فانفرجت الصخرة غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منها".

ـــــــــــــــــــــــــ
 1أي ال يسقي الغبوق أح ادا أو مجاعته قبلهما.
 2سنة :جدب وقفر.
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قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :وقال الثالث :اللهم إين استأجرت فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك
إيل أجري.
الذي له وذهب ،فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال ،فجاءين بعد حني فقال :اي عبد هللاِّ ،أد َّ
فقلت له :كل ما ترى من أجرك ،من اإلبل والبقر والغنم والرقيق! فقال :اي عبد هللا ال تستهزئ يب!

فقلت :إين ال أستهزئ بك! فأخذه كله فاستاقه فلم يرتك شيئاا .اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك
فافرج عنا ما حنن فيه! فانفرجت الصخرة فخرجوا ميشون" .انتهى احلديث.

وأان فلست أدري ،أهذا هو النيب صلى هللا عليه وسلم يتكلم يف اإلنسانية وحقوقها بكالم ِّبني صريح فال
فلسفة فيه ،جيعل ما بني اإلنسان واإلنسان من النية هو ما بني اإلنسان وربه من الدين؛ أم هي اإلنسانية

تنطق على لسانه هبذا البيان العايل ،يف شعر من شعرها ضاربة فيه األمثال ،مشرية فيه إىل الرموز ،واضعة

إنساهنا بني شدة الطبيعة ورمحة هللا ،حمكمة عناصر روايتها الشعرية ،حمققة يف بياهنا املكشوف أغمض

معانيها يف فلسفة احلاسة اإلنسانية حني تتصل أبشيائها فتظهر الضرورة البشرية وختتفي احلكمة ،وفلسفة
الروح حني تتصل هبذه األشياء ذاهتا فتظهر احلكمة وختتفي الضوررة -مبينة أثر هذه وتلك يف طبيعة
الكون ،مقررة أن احلقيقة اإلنسانية العالية لن تكون فيما ينال اإلنسان من لذته ،وال فيما ينجح من

أغراضه ،وال فيما يقنعه من منطقه ،وال فيما يلوح من خياله ،وال فيما ينتظم من قوانينه؛ بل هي السمو
على هذه احلقائق الكاذبة كلها ،وهي الرمحة اليت تغلب على األثرة فيسميها الناس ابرا ،والرمحة اليت تغلب
على الشهوة فيسميها الناس عفة ،والرمحة اليت تغلب على الطمع فيسميها الناس أمانة؛ وهي يف ضبط

الروح لثالث من احلواس :حاسة الدعة اليت يقوم هبا حظ اخلمول ،وحاسة اللذة اليت يقوم هبا حظ اهلوى،

وحاسة التملك اليت يقوم هبا حظ القوة.

وتزيد اإلنسانية على ذلك يف نسق شعرها أهنا تثبت أن الرب من العفة واألمانة هو على إطالقه كاألساس

هلما؛ فمن نشأ على بر أبويه كان خلي اقا أن يتحقق ابلعفة واألمانة ،وأن العفة من األمانة والرب هي

مساكهما وجامعتهما يف النفس ،وأن األمانة من الرب والعفة هي كمال هذه الفضائل ،وكلهن درجات

حلقيقة واحدة ،غري أن بعضها أمسى من بعض يف الشأن واملنزلة ،وبعضها طريق لبعض جير سبب منها سبباا
ابدًئ من الولد ألبويه ،وهو
منها ،وأن الرمحة اإلنسانية اليت هي وحدها احلقيقة الكربى إمنا هي هذا احلب ،ا
احلب اخلاص؛ مث من احملب حلبيبته ،وهو
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احلب األخص ،مث من اإلنسان لإلنسانية ،وهو احلب مطل اقا بعمومه وبغري أسبابه امللجئة من احلاجة

والغريزة؛ وهي درجات كدرجات احلياة نفسها من طفوهتا إىل شباهبا إىل الشيخوخة ،ومن العاطفة إىل

الرغبة إىل العقل.

مث إنه ما دام كمال الفضيلة هو األمانة ،فما قبلها أنواع منها؛ فرب الولد أمانة الطبع املتأدب ،وعفة احملب
أمانة القلب الكرمي ،والثالثة أمانة اخللق العايل ،وهي أمساهن؛ ألهنا لن تكون خل اقا اثبتاا إال وقد خضع

لقانوهنا الطبع والقلب ،ودخل يف أسباهبا األدب والكرم؛ فاألمانة الكاملة يف هذه الفلسفة هي األمانة
لإلنسانية العامة املتصلة والكرم؛ فاألمانة الكاملة يف هذه الفلسفة هي األمانة لإلنسانية العامة املتصلة
ابملرء من أبعد جهاته ،دون اإلنسانية اخلاصة بكل شخص من أب ،أو أم ،أو قريب؛ ودون اليت هي

أخص وهي إنسانية احلب.

ونرى يف لفظ احلديث أن كل رجل من هؤالء الذين مثلوا رواية اإلنسانية الفاضلة يف فصوهلا الثالثة ،ال
يقول إنه فعل ما فعل من صاحل أعماله{ :إِّالَّ ابتِّغَاء وج ِّه َِّّ
مجيعا على
ْ ََْ
اَّلل} [البقرة ،]272 :وقد تطابقوا ا

هذه الكلمة ،وهي من أدق ما يف فلسفة اإلنسانية يف شعرها ذلك ،فإن معناها أن الرجل يف صاحل عمله

منخلعا من طبيعته األرضية
إمنا كان جماه ادا نفسه ،مينعها ما حترص عليه من حظها أو لذهتا أو منفعتها ،أي
ا
املنازعة لسواها ،املنفردة بذاهتا ،متحق اقا ابلطبيعة السماوية اليت ال يرحم هللا عب ادا إال هبا ،وهي رمحة
اإلنسان غريه ،أي اندماجه ابستطاعته وقوته ،وإعطاؤه من ذات نفسه ومعاونته كف أذاه.

واحلديث كالنص على أن هذه الرمحة يف النفس هي الدين عند هللا ،ال يصلح دين بغريها ،وال يقبل هللا

عدال من نفس ختلو منها؛ وإذا كانت هبذه املنزلة ،وكانت أساس ما يفرض على اإلنسان من
صرفاا وال ا

اخلري واحلق ،فهي من ذلك يف معىن احلديث أساس ما يصلح هذه اإلنسانية من الشر والباطل؛ وهبذا كله
تكون الغاية الفلسفية اليت ينتهي إليها كالمه صلى هللا عليه وسلم ،أن تنشئة الناس على الرب والعفة

واألمانة لإلنسانية هي وحدها الطريقة العملية املمكنة حلل معضلة الشر واجلرمية يف االجتماع البشري.
وانظر كيف جعل هناية السمو يف رمحة املال الذي يصفونه أبنه شقيق الروح ،فكأن اإلنسان ال خيرج فيها
لغريه من بعض ماله ،بل ينخلع من بعض روحه؛ وهذا يقرر لك فلسفة أخرى أن السعادة اإلنسانية

الصحيحة يف العطاء دون األخذ ،وأن الزائفة هي يف األخذ دون العطاء؛ وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة
األخالق؛ فما املرء إال مثرة تنضج مبوادها ،حىت إذا نضجت واحلولت كان مظهر كماهلا ومنفعتها يف

الوجود أن هتب حالوهتا فإذا هي أمسكت احلالوة على
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نفسها مل يكن إال هذه احلالوة بعينها سبب يف عفنها وفسادها من بعد .أفهمت؟
وما دمنا قد وصفنا رمحة املال ،فإان نتم الكالم فيها هبذا احلديث العجيب يف فن متثيله وبالغة فنه :عن

أيب هريرة -رضي هللا عنه -أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :مثل البخيل واملنفق كمثل

رجلني عليهما جبتان من حديد ،من ثديهما إىل تراقيهما؛ فأما املنفق فال ينفق إال سبغت أو وفرت على
جلده حىت ختفي بنانه وتعفو أثره ،وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئاا إال لزقت كل حلقة مكاهنا ،فهو

يوسعها فال تتسع" .انتهى.

فأنت ترى ظاهر احلديث ،ولكن فنه العجيب يف هذا احلديد الذي يراد به طبيعة اخلري والرمحة يف

مجودا وصالبة واستعصاء مىت اعرتضتها حظوظ النفس احلريصة وأهواءها،
اإلنسان ،فهي من أشد الطبائع ا
ومع ذلك فإن السخاء ابملال يبسط منها وينتهي يف الطبع إىل أن جيعلها لينة ،فال تزال متتد وتسبغ حىت
يكون واإلنفاق راضها رايضة عملية كرايضة العضل أبثقال احلديد ومعاانة القوة يف الصراع وحنوه؛ أما

الشيخ فال يناقض تلك الطبيعة ولكنه يدعها جامدة مستعصية ال تلني وال تستجيب وال تتيسر.

وقد جعل اجلبة من الثدي إىل الرتاقي ،وهذا من أبدع ما يف احلديث؛ ألن كل إنسان فهو منفق على

ضروراته ،يستوي يف ذلك الكرمي والبخيل ،فهما على قدر سواء من هذه الناحية؛ وإمنا التفاوت فيما زاد

وسبغ من وراء هذا احلد ،فههنا يبسط الكرمي بسطه اإلنساين ،أما البخيل فهو "يريد"؛ ألنه إنسان،

واإلرادة علم عقلي ال أكثر ،فإذا هو حاول حتقيق هذه اإلرادة وقع من طبيعة نفسه الكزة فيما يعانيه من

يوسع جبة من احلديد لزقت كل حلقة من حلقاهتا يف مكاهنا ،فهي ،مستعصية متماسكة ،فهو يوسعها فال

تتسع.

أال ترى كيف تتوجه احلجة ،وكيف تدق الفلسفة وهي يف أظهر البيان وأوضحه؟ وهل حتسب طبيعة

البخيل يف دقائقها النفسية لو هي نطقت -ابلغة من وصف نفسها هذا املبلغ من مجال الفن وإبداعه؟
مجيعا ،ولكان يف مجيعها كاإلنسان نفسه :ال خيتلف
وهو بعد وصف لو نقل إىل كل لغات األرض لزاهنا ا
تركيبه فلن يكون بثالثة أعني ،ال يف بالد شكسبري وال يف بالد الزنوج.

إن كالم نبينا صلى هللا عليه وسلم جيب أن يرتجم بفلسفة عصران وآدابه ،فسرتاه حينئذ كأمنا قيل مرة
أخرى من فم النبوة ،وسرتاه يف شرحه الفلسفي كاألزهار الناضرة :حياهتا
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بشاشتها يف النور؛ وتعرفه إنسانية قائمة تصحح هبا أغالط الزمن يف أهله ،وأغالط الناس يف زمنهم؛ وجتده
يرف على البشرية املسكينة حبنان كحنان األم على أطفاهلا ،والناس اآلن كاألطفال غابت أمهم ،فهم يف

تنافر صبياين ..وما األم بطبيعتها إال امليزان الستبدادهم ،واحلكمة لطيشهم ،واالئتالف لتنافرهم ،والنظام
لعبثهم؛ وابجلملة فحنان قلبها الكبري هو القانون لكل قضااي هذه القلوب الصغرية.
وقد كتبنا يف فلسفة األدب وحقيقته ،ومعانيه اإلنسانية ،وأن األديب التام األداة هو اإلنسان الكوين،

وغريه هو اإلنسان فقط ،وأن علم األديب هو النفس اإلنسانية أبسرارها املتجهة إىل الطبيعة ،والطبيعة
أبسرارها املتجهة إىل النفس؛ ولذلك فموضعه من احلياة موضع فكرة حدودها من كل نواحيها األسرار -

وأن األديب مكلف بتصحيح النفس اإلنسانية ونفي التزوير عنها ،وإخالصها مما يلتبس هبا على تتابع

الضرورات ،مث تصحيح الفكرة اإلنسانية يف الوجود ،ونفي الوثنية عن هذه الفكرة ،والسمو هبا إىل فوق،
ودائما إىل فوق.1
مث إىل فوق ،ا

فإذا تدبرت هذا املقال ،واعتربت كالم النيب صلى هللا عليه وسلم على ما بينا وشرحنا ،وأخذته من عصره

ومن العصر الذي نعيش فيه ،ونظرت إىل ألفاظه ومعانيه ،واستربأت ما بينها من خواص الفن مبثل ما

نبهناك إليه من التأويل الذي مر بك ،وعلمت أن كل حقيقة فنية ال تكون كذلك إال خباصة فيها ،وأن سر

مجاهلا يف خاصتها -إذا مجعت ذلك مل تر مذهباا عن اإلقرار أبن النيب صلى هللا عليه وسلم كما هو أعظم

نيب وأعظم مصلح ،فهو أعظم أديب؛ ألن فنه األديب أعظم فن حيقق لإلنسانية حياة أخالقها ،وهو بكل
ذلك أعظم إنسان .صلى هللا عليه وسلم.

فالفن يف هذه البالغة هو يف دقائقه أثر تلك الروح العليا بكل خصائصها العظيمة اليت حيتاج إليها الوجود

الروحاين على هذه األرض ،ولذا ترى كالمه صلى هللا عليه وسلم خيرج من حدود الزمان ،فكل عصر

واجد فيه ما يقال له ،وهو بذلك نبوة ال تنقضي ،وهو حي ابحلياة ذاهتا ،وكأمنا هو لون على وجه منها
مثال هو اللون على وجه طائفة من اجلنس البشري...
كما ترى البياض ا
ـــــــــــــــــــــــــ

متمما لفلسفة هذا الفصل؛
 1نشر هذا املقال يف مقتطف شهر يوليو سنة  ،1932وأكثر ما فيه يعد ا
وسنجمع كل مقاالتنا يف كتاب يصدر إن شاء هللا يف آخر صيف هذا العام؟

قلت :وأحسبه كان يعين كتابه "قول معروف" وقد استغين عنه هبذا الكتاب "

()10/1

وحي القلم" وقد نشران هذه املقالة يف هذا اجلزء وانظر ص" 234 ،169حياة الرافعي".
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السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية
فإذا نظرت يف هذا الفن فانظره يف حديثه ،ويف عمله ،ويف الدنيا اليت ألفها من التاريخ أتليف القطعة
البليغة النادرة من الكالم ،ورد كل ما تدبرته من ذلك إىل تلك الروح اجلديدة على اتريخ األرض؛ فلتعلمن

ومجاال جبانب هذه الشمس اليت خلقت فيها
نورا ا
حينئذ أن كل بليغ هو مشعة مضيئة صنعت هلا مادة النور ا

ومجاال وحياة وقوة؛ هناك نور لذي عينني ،وهنا النور لكل ذي عينني ،وذاك يتخايل
نورا ا
مادة النور ا

كاحللم ،وهذا يفصح كاحلقيقة ،وذلك ضوء من حوله الظلمة دانية ،وهذا قد طرد الظلمة عن نصف

الدنيا إىل نصف الدنيا؛ واألول نور بال روح ،والثاين هو روح النور.
تلك يف رأينا هي الطريقة اليت كان يفهمه هبا أصحابه صلى هللا عليه وسلم ،كما يفهم الشاعر نور القمر يف
ليلة صيف مبعان من الزمان واملكان ،ومن النفس واحلالة ،ومن اهليئة والشكل ،ومن العني والفكر ،ومن

السماء واألرض ،ففيه النور وزايدة ،أي احلقيقة وما ترتفع هبا على نفسها؛ وهبذه الطريقة كانوا معه كأعظم

وانقيادا وطاعة حىت اخنلعوا من عصرهم ودنياهم ،وخرجوا من أحواهلم
إعجااب وحباا
فالسفة الفن مع الفن
ا
ا
وطبائعهم ،واجنذبوا إليه أشد اجنذاب عرفه التاريخ ،وأصبحوا مصرفني معه تصريف احلوادث ال تصريف
األشخاص ،وعادت أنفسهم وكأن أتثري األرض يلتقي فيها بتأثري السماء فيغسل يف سحب عالية فال

يكون فيها كما يريده الناس ،بل كما يريد هللا؛ ورجعت قلوهبم ال تلبس على دينها ر اأاي وال هوى ،وكأمنا

حرسا على كل مسع وعلى كل بصر؛ وابجلملة فأولئك قوم كأمنا تناوهلم النيب صلى هللا
وضع هلا هذا الدين ا
عليه وسلم فأفرغهم مث مألهم ،وما انتقلوا إىل منزهلم العالية يف التاريخ إال بعد أن نقلهم هو إىل منزلة من

منازل نفسه الشريفة.

وانهيك من رجال ميثل هلم هبذا املثل الذي يضربه هلم يف اإلميان ليبلغوه أو يقاربوه ،فعن خباب بن األرت

رضي هللا عنه -قال :شكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة،قلنا :أال تستنصر لنا؟ أال تدعو هللا لنا؟ قال" :كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض فيجعل فيه

فيجاء ابملنشار فيوضع على رأسه فيشق ابثنني وما يصده ذلك عن دينه ،وميشط أبمشاط احلديد ما دون

حلمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه!"
بعضا فنزلت يف عبارة من الكالم لتمأل
فانظر اي هذا ،فإنه لو اجتمعت قوى الكون فجاءت يشد بعضها ا

نفوس املؤمنني بقوهتا ملا وضعت إال هذا الوضع من هذا التمثيل أبمشاط املسامري وأسنان املنشار يف عظم

اإلنسان احلي
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وحي القلم
السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية
وحلمه .وظاهر التمثيل على ما رأيت من العجب ،ولكن له ابطناا أعجب من ظاهره ،وهو البالغة كل

البالغة والبيان حق البيان ،فإمنا يريد صلى هللا عليه وسلم أن احلديد ال أيكل وال ميزع من أولئك األقوايء

وحلما وعصباا ،بل هو حديد أيكل حدي ادا مثله أو أشد منه ،فإن للروح املؤمنة السلطة على
عظما ا
إبمياهنم ا
جسمها قوة تصنع هذه املعجزة ،فيمر احلديد يف العظم واللحم والعصب يسلبها احلياة ،ولكنها تسلبه

شدته وجلده وصربه!

وكل ما جاء من التمثيل يف كالمه صلى هللا عليه وسلم ينطوي فيه من إبداع الفن البياين وإعجازه ما

يفوت حدود البلغاء ،حىت ال تشك إذا أنت تدبرته حبقه من النظر والعلم أن بالغته إمنا هي شيء كبالغة

أيضا.
احلياة يف احلي :هي البالغة ولكنها أبدع مما هي؛ ألهنا احلياة ا

وأنت خبري أن هذا النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم كانت أتخذه عند نزول الوحي عليه أحوال وصفت

يف كتب احلديث :قالت عائشة -رضي هللا عنها :-ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد

فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاا .ويف حديث آخر عنها قالت :فأخذه ما كان أيخذه من الربحاء حىت
أنه ليتحدر عنه مثل اجلمان من العرق يف يوم ٍ
شات .ويف حديث زيد بن اثبت :فأنزل هللا -عز وجل-
ترض فخذي .ويف
على رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وفخذه على فخذي ،فثقلت علي حىت خفت أن َّ
حديث يعلى بن أمية حني قال لعمر :أرين النيب صلى هللا عليه وسلم حني يوحي إليه ،فأشار عمر إيل،

فجئت وعلى رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخلت رأسي ،فإذا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم حممر الوجه وهو يغط ،أي يردد نفسه من شدة ثقل الوحي .فهذه كلها أحوال تصف عمل
الدماغ بكل ما فيه من جهد القوى العصبية؛ لريتفع ابحلياة إىل ما فوقها ويرتكها لوعي الروح وحدها ،ال

يشاركها يف هذا الوعي فكر وال هاجس ،وال يتصل به شيء من حياة احلي ،فيتحقق للنيب صلى هللا عليه

وسلم وجود آخر غري وجوده احملدود جبسمه وطباعه ودنياه؛ وخيرج بوعيه من هذه اجلاذبية األرضية إىل ما

وراء حدود الطبيعة من قوى الغيب؛ وبذلك يتلقى عن روح الكون ،مث يفصم عنه وقد وعى ما أوحي إليه.
وما وصفه زيد بن اثبت من أن فخذه كادت ترض برهان قاطع على أن روحه صلى هللا عليه وسلم تنسرح
من جسمه ساعة الوحي فيثقل اجلسم؛ ألنه إمنا خيف ابلروح وتبقى وظائف احلياة عاملة أعماهلا بعسر

وبطء؛ التصاهلا بشعاع من الروح دون الروح جبملتها؛ ولسنا هنا بصدد الكالم عن
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وحي القلم
السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية

الوحي ،فله موضع إن شاء هللا يف كتابنا "أسرار اإلعجاز" ،1وإمنا نريد أن َّ
ندل على أن هذه التهيئة اإلهلية
لذلك اجلهاز العصيب هلا أثرها العظيم يف فن بالغته صلى هللا عليه وسلم ،وهبا امتاز عن كل بلغاء الدنيا؛
فإن امللهم من أفذاذ العبقريني على هذه األرض إمنا يبلغ ما يبلغه ببعض هذا الذي رأيت ،ويف بعض هذا
أبدع ما ورثت الدنيا من فنون البيان ،وكأن يف الدماغ مادة يف موضع منه مييز هبا من ختتارهم السماء

حلكمتها وإهلامها ،وإذا كان فن العبقريني هو أمسى الكالم اإلنساين؛ ملا خصوا به من هذه التهيئة ،فإن فنه

صلى هللا عليه وسلم يكون وال جرم من ابب األكرب مما هو أكرب يف إهلام اإلنسانية كلها.

قواي على مزج معانيه ابلنفس مبا فيه من صنعة احلياة ،وإمنا فلسفة البيان
وهلذه القوة النادرة كان بيانه ا

الفين أن متتد احلياة من النفس إىل اللفظ ،فتصنع فيه صنعها ،فتفصل العبارة الفنية عن كاتبها أو قائلها

وهي قطعة من كالمه؛ لتستحيل عند قارئها أو سامعها قطعة من احلياة يف صورة من صور اإلدراك؛ فالبيان

الفين هو الوسيلة حلمل الوجود وبعثرته يف مواضع غري مواضعه ،وخلقه خل اقا آخر يف النفس اإلنسانية؛

نوعا من البيان هو السحر ،ال
وبذلك يؤول قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن من البيان
لسحرا" .جعل ا
ا
البيان كله ،فاحلديث كالنص على ما تسميه الفلسفة األوروبية اليوم "ابلبيان الفين" ،كأنه قال :إن من

البيان فناا هو سحر من عمل النفس يف اللغة تغري به األشياء ،وله عجب السحر وأتثريه وتصرفه؛ وهذا

معىن مل يتنبه إليه أحد ،وال يذكر معه كل ما قالوه يف تفسري احلديث ،وبذلك التأويل يكون هذا احلديث

قد احتوى أمسى حقيقة فلسفية للفن.

أيضا ما تراه من شدة الوضوح يف كالمه صلى هللا عليه وسلم ،ولقد رأينا هذه البالغة
ومن أثر تلك القوة ا
النبوية العجيبة قائمة على أن كل لفظ هو لفظ احلقيقة ال لفظ اللغة ،فالعناية فيها ابحلقائق ،مث احلقائق

هي ختتار ألفاظها اللغوية على منازهلا؛ وبذلك أييت الكالم كأنه نطق للحقيقة املعرب عنها ،والكلمة الصادقة
تنطق مرة واحدة؛ فصورهتا اللغوية ال تكون إال صرحية منكشفة عن معناها املضيء كأمنا ألقي فيها النور.

وهو معلوم أنه صلى هللا عليه وسلم ال يتكلف وال يتعمل ،ومل يكتب ومل يؤلف ،ومع هذا ال جتد يف بالغته
موضعا يقبل التنقيح ،أو تعرف له رقة من الشأن كأمنا بني األلفاظ ومعانيها يف كل بالغته مقياس وميزان،
ا
أو كأن هذه البالغة تنبثق ابلكالم
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر ص 289حياة الرافعي.
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السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية

على طبيعة عاملة فيه بقواها الدائبة الثابتة ،ففنها اجلميل هو الرتكيب الذي جتيء فيه كما ترى الشجر

مثال كاسياا من ورقه وزهره ،فأنت منه إبزاء عمل مجيل ألنك إبزاء حقيقة طبيعية قد انفردت يف ذاهتا،
ا

ومعىن انفرادها يف ذاهتا أهنا كذلك هي ،فليس فيها موضع لشيء غري ما هو فيها؛ مث ال تنس أن النبوة

أكرب السبب يف ذلك الوضوح البياين العجيب؛ فإن احلياة ال تستغلق يف البالغة إبنسان إال وهي غنية

عنه؛ ولعل غموض بعض الفالسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطبيعة على أهنم زائدون يف الطبيعة ..أال

أحياان هو نقض معناها 1إذ يتصنعون
ترى أن من أساليبهم الفلسفية والشعرية ما جيعل معىن الكلمة ا

للفكر ويستجلبون له ويشققون فيه كما يفعل أهل صناعة األلفاظ ابأللفاظ ،فههنا البديع اللفظي؛ وهناك

"البديع الفكري" وال طائل وراءمها إال صناعة وهبرجة.

مجاال،
قسما من احلياة ،بل مادة ملعانيها اجلديدة ،فلن يكون بيانه إال على ما وصفنا لك ا
ومىت كان النيب ا

ومسوا بقدر ذلك كله.
ا
ووضوحا ،ومنفعة ،ودقة ،ا

وهنا معىن نريد أن ننبه إليه ونتكلم يف سره وحقيقته ،فإنك تقرأ ما مجع من الكالم النبوي فال تصيب فيه

ما تصيبه يف بالغة أدابء العامل مما فنه الكالم يف املرأة ،واحلب ،ومجال الطبيعة ،وهو يف بالغة الناس
كالقلب يف اجلسم :ال ختلو منه وال تقوم إال به ،حىت جتد الكالم يف املرأة وحدها شطر األدب اإلنساين،

كما أن املرأة هي شطر اإلنسانية ،وال يعرف له صلى هللا عليه وسلم يف هذه األغراض إال كلمات بيانية

جاءت مبا يفوق الوصف من اجلمال والدقة ،متناهية يف احلسن ،طاهرة يف الداللة ،يظهر يف وجه بالغتها

ما يظهر يف وجه العذراء من طبيعة احلياء واخلفر؛ كقوله يف النساء" :رف اقا ابلقوارير" ،وقوله ألسامة بن زيد،

وقد كساه قبطية 2فكساها امراته" :أخاف أن تصف حجم عظامها" ،قال الشريف الرضي يف شرح هذه
الكلمة :وهذه استعارة ،واملراد أن القبطية برقتها تلصق ابجلسم ،فتبني حجم الثديني ،والرادفتني ،وما
يشتد من حلم العضدين والفخذين ،فيعرف الناظر إليها مقادير هذه األعضاء ،حىت تكون كالظاهرة
للحظه ،واملمكنة للمسه ،فجعلها
ـــــــــــــــــــــــــ

 1من ذلك قول "جيته" شاعر األملان :إن الكل ابطل ،معناه أن الكل ليس بباطل ،ولعل هذا يف "البديع
الفكري" من ابب أكل النفي لإلثبات.

 2بضم القاف ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء ،وضموا قافه فرقاا بينه وبني ما ينسب إىل القبط من غري
الثياب.

اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 16

()15/1

وحي القلم
السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية
عليه الصالة والسالم هلذه احملال كالواصفة ملا خلفها ،واملخربة عما استرت هبا؛ وهذه من أحسن العبارات

عن هذا املعىن ،وهلذا الغرض رمى عمر بن اخلطاب يف قوله" :إايكم ولبس القباطي" فإهنا إال تشف
تصف" .فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب عذرة هذا املعىن ،ومن تبعه فإمنا سلك فجه.

سرا هو من معجزات البالغة النبوية مل يهتد إليه الشريف،
قلنا :وهذا كالم حسن ،ولكن يف عبارة احلديث ا

على أنه هو حقيقة الفن يف هذه الكلمة خباصتها ،وال نظن أن بليغاا من بلغاء العامل يتأتى ملثله ،فإنه عليه

الصالة والسالم مل يقل :أخاف أن تصف حجم أعضائها ،بل قال" :حجم عظامها" ،مع أن املراد حلم

األعضاء يف حجمه وتكوينه ،وذلك منتهى السمو ابألدب ،إذ ذكر "أعضاء" املراة يف هذا السياق ،وهبذا
املعرض ،هو يف األدب الكامل أشبه ابلرفث ،ولفظة "األعضاء" حتت الثوب الرقيق األبيض تنبه إىل صور
ذهنية كثرية هي اليت عدها الرضي يف شرحه ،وهي تومئ إىل صورة أخرى من ورائها ،فتنزه النيب صلى هللا

عليه وسلم عن كل ذلك ،وضرب احلجاب اللغوي على هذه املعاين السافرة ...وجاء بكلمة "العظام"؛
غرضا؛ إذ تكون يف
ألهنا اللفظة الطبيعية املربأة من كل نزغة ،ال تقبل أن تلتوي ،وال تثري معىن ،وال حتمل ا
احلي وامليت ،بل هي هبذا أخص؛ ويف اجلميل والقبيح ،بل هي هنا أليق؛ ويف الشباب واهلرم ،بل هي يف

هذا أوضح.

واألعضاء ال تقوم إال ابلعظام فاجملاز على ما ترى ،واحلقيقة هي ما علمت.
ومن كلماته يف الوصف الطبيعي قوله صلى هللا عليه وسلم وهو يذكر أوقات الصالة" :العصر إذا كان ظل

كل شيء مثله ،وكذلك ما دامت الشمس حية ،والعشاء إذا غاب الشفق إىل أن متضي كواهل الليل"،

وكواهل الليل :أوائله وفروعه املتقدمة منه ،كالذي يتقدم املطااي من أعناقها املمتدة بعض االمتداد؛ وقوله
وقد سأله رجل مىت يصلي العشاء اآلخرة ،فقال عليه الصالة والسالم" :إذا مأل الليل بطن كل ٍ
واد"؛

رجال من أهل اجلنة استأذن ربه
وقوله" :إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت ترتفع" ،وقوله" :إن ا
يف الزرع ،فقال له :ألست فيما شئت؟ قال :بلى ولكين أحب أن أزرع .قال :فبذر فبادر الطرف نباته

بئرا،
واستواؤه واستحصاده فكان أمثال اجلبال" .وقوله" :بينا رجل ميشي فاشتد عليه العطش ،فنزل ا
فشرب منها مث خرج ،فإذا بكلب يلهث أيكل الثرى من العطش ،فقال :لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب!
فمأل خفه مث أمسكه بفيه ،مث رقى فسقى الكلب فشكر هللا له ،فغفر له" ،قالوا :اي رسول هللا ،وإن لنا يف

أجرا؟ قال" :يف كل كبد رطبة أجر".
البهائم ا
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فهذا وحنوه من الفن البديع النادر ،وهو مع ذلك ال أييت يف كالمه صلى هللا عليه وسلم إال يف مثل ما

رأيت ،فال يراد منه استجالب العبارة ،وال صناعة اخليال ،فيظن من ال مييز وال حيقق أن خلو البالغة

النبوية من فن وصف الطبيعة واجلمال واحلب ،دليل على ما ينكره أو يستجفيه ،ويقول :بداوة وسذاجة

وحنو ذلك مما تشبهه الغفلة على جهلة املستشرقني ومن يف حكمهم من ضعاف أدابئنا وجهلة كتابنا ،وإمنا

انتفى ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم النتفاء الشعر عنه وكونه ال ينبغي له كما بسطناه يف موضعه1؛
فعمله أن يهدي اإلنسانية ال أن يزين هلا ،وأن يدهلا على ما جيب يف العمل ،ال ما حيسن يف صناعة

الكالم ،وأن يهديها إىل ما تفعله لتسمو به ،ال إىل ما تتخيله لتلهو به .واخليال هو الشيء احلقيقي عند

كذاب
النفس يف ساعة االنفعال والتأثر به فقط ،ومعىن هذا أنه ال يكون أب ادا حقيقة اثبتة ،فال يكون إال ا
على احلقيقة.

مث هو صلى هللا عليه وسلم ليس كغريه من بلغاء الناس :يتصل ابلطبيعة ليستملي منها؛ بل هو نيب مرسل

متصل مبصدرها األزيل ليملي فيها ،وقد كانت آخر ابتسامة له يف الدنيا ابتسامات للصالة 2يتهلل لطهارة

النفس املؤمنة ومجاهلا قائمة بني يدي خالقها ،منسكباا يف طهارهتا روح النور ،وكل إنسان إمنا يبدو الكون

يف عينه على ما يرى مما يشبه ما يف نفسه ،فكل ما رآه املصلي اخلاشع يف صالته 3يبدو له كأنه يصلي يف

ضرب من العبادة على حنو من الدين ،وكل ما رآه السكران يف سكره يكاد يراه متخبطاا يعربد ما

يتماسك!

مث إن الكالم يف وصف الطبيعة واجلمال واحلب على طريقة األساليب البيانية ،إمنا هو ابب من األحالم؛
إذ ال بد فيه من عيين شاعر ،أو نظرة عاشق؛ وهنا نيب يوحى إليه ،فال موضع للخيال يف أمره ،إال ما كان

متثيال يراد به تقوية الشعور اإلنساين حبقيقة ما يف بعض ما يعرض من ابب اإلرشاد واملوعظة ،كما
ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتابنا "إعجاز القرآن".
 2عن أنس أن أاب بكر كان يصلي هبم يف وجع النيب صلى هللا عليه وسلم الذي تويف فيه ،حىت إذا كان
يوم االثنني وهم صفوف يف الصالة ،فكشف النيب صلى هللا عليه وسلم سرت احلجرة ينظر إلينا وهو قائم

كأن وجهه ورقة مصحف ،مث تبسم يضحك ،فهممنا أن نفتنت من الفرح برؤية النيب صلى هللا عليه وسلم،
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ،وظن أن النيب صلى هللا عليه وسلم خارج إىل الصالة ،فأشار

إلينا النيب صلى هللا عليه وسلم أن أمتوا صالتكم ،وأرخى السرت ،فتويف من يومه.

 3من الكلمات اجلميلة الدقيقة يف حنو هذا املعىن قوله عليه الصالة والسالم" :ال تزالون يف صالة ما
انتظرمت الصالة".
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مر بك من أمثلته ،وكقوله صلى هللا عليه وسلم" :إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع

عليه ،وإن الفاجر يرى ذنوبه كذابب مر على أنفه!" ،وهذا كالم أبلغ ما أنت واجد من تفسريه تلك

النفس املؤمنة إبحساسها الرقيق ،كأنه حاسة من النور كبت يف شعورها ،وتلك النفس الفاجرة إبحساسها

الغليظ ،كأنه حاسة من الرتاب....

يهم أن ينقلع فيميل عليه ،أما
ويكاد املؤمن الذي يسمع هذا الوصف يذكره ذنوبه أن حيس حبركة جبل ُّ

الفاجر فيسمعه يذكره ذنوبه فإذا هي يف خياله نقط سود متر مرور الذابب ،ليس منه إال احلس به ،كما
حيس من يضرب على أنفه برجل ذاببة ..وجعل الذابب مير على أنفه دون عينه أو فمه ،وذلك منتهى

اجلمال يف التصوير؛ ألن الذابب إذا وقع على الفم أو العني ثبت وأحل ،فإذا وقع على قصبة األنف مل

يكد يقف ومر مروره.

الكون يف نظر النيب صلى هللا عليه وسلم آية احلكمة ال آية الفن ،ومنظر املستيقن ال منظر املتخيل،

ومادة العبودية هلل ال مادة التأله لإلنسان ،وبذلك حرم اإلسالم أشياء وكره أشياء ال يكون الفن بغريها فناا،
وحاضرا وآتياا؛
ومجعا،
يف ضروب من الشعر والتصوير واملوسيقى واحلب؛ ألنه إمنا ينظر لإلنسان واح ادا ا
ا

وواجباا ومنفعة ،ولذة وأملاا؛ وهذه كلها ال إطالق فيها إال من أجل القيد ،على حني أن الفن ال قيد فيه إال
من أجل اإلطالق ،وأساس الدين حظ اجلماعة وقيودها ،وأساس الفن الفرد وحريته؛ وهذه احلياة ال تبدو

يف حالة تركيب وانتظام إال إذا كانت للكل ،فإذا كانت لفرد ظهرت يف هيئة احنالل وانتقاض ،وأصبحت
يف الكون كله عمر إنسان واحد.

ألواان ال بد منها لتصويره اجلميل الذي تعجب به النفس ،والشيطان هو اللون األمحر فيها...
مث إن للفن ا

ومجاال يف التصوير الفين لكل ما يف املرأة واحلب واجلمال وشهوات النفس،
زهوا وإشراقاا ا
أي هو أشدها ا

مرحا ونشاطاا ويكون هلا رونق ،وفيها متاع؛
ولسنا ننكر أن احلياة القوية حني متازجها هذه الفنون تكسب ا

ولكن احلياة ال تكون هبا كذلك إال من أهنا حتتسي مخرها ...فلها بعد من عاقبة هذه الفنون شبيه مبا يكون

للجسم القوي من عاقبة اخلمر إذا تغلغلت اخلمر يف شعاب كبده وأحاطت رطبتها ايبسة ،كما وقع يف
أطوار كثرية من اتريخ األمم؛ فليس االعتبار يف هذا التشبيه مبا يعرض من أتثري الساعة الزائلة أبفراحها

وفن حياهتا ،بل الشأن للعاقبة احملتومة مىت جاءت ساعتها الباقية أبحزاهنا وفن هالكها ،فاإلسالم فيما حرم

وكره من ذلك مل يزد على أن أراد للحياة أن حتيا؛ ألنه ال يقر صورة من صور انتحارها.
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وأعماال ،فال جرم كان فنه غري الذي
ومن كان أكرب عمله إنشاء احلقائق اإلنسانية وتقريرها شريعة وعاطفة
ا
أكرب عمله متويه تلك احلقائق وزخرفتها؛ ليقع اإلحساس هبا على غري وجهها ،فتخف ابلواقع منها على

النفس خفة الكذب يف ساعة تصديقه وهذا هو أكرب عمل الشعر.
وههنا سر دقيق ال يتم كالمنا إال بشرحه؛ لنقطع القول يف هذا املعىن ،فيظهر حقه من ابطله قلنا آن افا إن
النيب صلى هللا عليه وسلم ليس كغريه من بلغاء الناس؛ يتصل ابلطبيعة يستملي منها ،بل هو نيب مرسل

متصل مبصدرها األزيل ليملي فيها ،ومعىن هذا أنه ال يعرض له من زيغ النفس ما يعرض لغريه من الناس،

جزما ال يتم إال بفهم
فهما صادقاا ا
صغريا من الكون ا
فأحكم حكماء الدنيا ال يستطيع أن يتبني ا
جزءا ا

الكون أبمجعه ،فهو كله ذرة مكربة إىل ما ال ينتهي وال حيد ،وليست النبوة شيئاا غري االتصال ابلسر.

واحلاضر الذي يكون يف إنسان من الناس ،هو حاضر ليس غري؛ ألنه يتحول ويفىن ،فهو من الزيغ الذي
يعرتي النفس ،ومنه كل أغراض احلياة البشرية الفانية ،وهلذا كان طابع هللا على نبينا صلى هللا عليه وسلم
هو جتريده من زيغ اهلوى وسرف الطبيعة ،فهو من الناس ولكنه متخلق أبخالق هللا سبحانه ،وله يف هذا

دائما عن طابع
الباب ما ليس ألحد وال يطيقه أحد ،وجيب على من يقرأ سريته ومشائله وحديثه أن يبحث ا
هللا يف كل شيء منها ،فإنه سريى حينئذ كأنه يدرسها مع املالئكة ال مع الناس ،وسيظهر له من تفسريها

إنساان ،وكان
أن الدنيا مل تستطع حتقيق غايتها األخالقية العليا إال فيها ،وأنه صلى هللا عليه وسلم كان ا

أيضا حركة يف تقدم اإلنسانية؛ وأن من معجزاته أنه أطلق يف اترخيه ما عجزت عنه البشرية يف اترخيها ،وأن
ا
كوهنا هللا وعلقها يف التاريخ ملعاين احلياة،
وضعا إهليًّا كأهنا صفات َّ
كل أموره صلى هللا عليه وسلم موضوعة ا
تعليق الشمس يف السماء ملواد احلياة.

إن الشهوات واملصاحل إمنا هي حصر النفس يف جانب من الشعور حمدود بلذات ومهوم وأحاسيس جتعل

غرض اإلنسان نفسه ،فهو كما ميأل معدته ويتأنق يف االختيار هلا ،يريد من كل ذلك أن ميأل شخصه على
هذه الطريقة بعينها ،طريقة إشباع معدته ..وهبذا تسخر منه حقائق الكون؛ ألهنا ال حتد بشخص ،وال

تنحصر يف أحد ،وكل من كانت حدوده اإلنسانية جسمه ولذات جسمه ،فهو يف مقدار هذا الكون
كامليت احملدود من األرض كلها بقربه وتراب
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قربه؛ وإنه ليجد جسمه وأكاذيب الطبيعة عليه ،ولكنه لن جيد الروح وحقائقها؛ وإذا مل جيد هذه فلن

يعرف الكون وأسراره؛ وإذا فقد هذا فهو احلاضر الضيق املشوه املكذوب ،ومن مث ففنه شهوة إحساسه

ملبسا عليه ،وشهوة خياله ،وإن كان التمويه والزور واحلاضر
وإن كان
ا
خمدوعا ،وشهوة نظره وإن كان ا

الضيق املشوه املكذوب اخلادع هو املسمى يف لغة القرآن واحلديث "ابلدنيا" فإذا اتسع اإلنسان لروحه

وأدرك حقيقتها ،ووعى ما بينها وبني الكون؛ وأخذ حيقق هذه الروح السماوية يف أعماله ،وختطى حدود

جسمه إىل فكرة اخللود؛ فهذا كله هو املسمى يف لغة القرآن واحلديث "ابآلخرة"؛ فهما كلمتان يف منتهى
اإلبداع من الفن والفلسفة؛ وعلى ذلك يؤول قوله صلى هللا عليه وسلم يف خطبته" :من كان مهه اآلخرة

مجع هللا مشله ،وجعل غناه يف قلبه ،وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن كان مهه الدنيا فرق هللا أمره وجعل فقره

بني عينيه ،ومل أيته من الدنيا إال ما كتب له".

وأنت إذا فسرت هذه الكلمات مبا وصفنا لك ووجهتها على ذلك التأويل ،رأيت عجائب معانيها ال
تنقضي ،وأدركت سر قوله صلى هللا عليه وسلم" :إين على علم من هللا علمنيه" فاتساع الذات اإلنسانية

جمتمعا غري مفرق على مهوم احلياة؛ وجيعل الغىن معىن
وممادَّهتا حلقائق الكون ،جيعل اإلنسان كالكون نفسه ،ا
ال مادة؛ ولو امتلك إنسان من الناس كل ما طلعت عليه الشمس ،وكان له كنز يف الشرق وكنز يف

قليال من لذة هذا املعىن يف قلبه؛ ويف هذه احلالة تصبح الدنيا العريضة اليت يهلك
املغرب ،ملا بلغ شيئاا ا

الناس يف حتصيلها وليست إال ضرورة صغرية ،قد تكون يف ثوب ولقيمات وحنوها مما ال خطر له ،وهذا هو
إرغامها وهي مالكة امللوك ،فإذا ضاق اإلنسان عن روحه أصبحت النفس كاملنخل يوضع الدقيق الناعم

فيه؛ ليخرج منه فيمسكه كله وال ميسك منه شيئاا ،ووضع بني عينيها معىن الفقر ،فهي تعمل أب ادا لتمتلئ،

وال متتلئ أب ادا؛ وإذا كان املنخل متخ اذا على الطريقة اليت صنع هبا ،ففقره وال جرم معلق عليه من ذات

تركيبه" .أفهمت"؟

حمدودا بربه ال بنفسه ،كان لذلك
متصال هبا،
وملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم متساوقاا مع احلقيقة ،ا
ا

خارجا من حاضر ما حنن فيه ،ممت ادا مبعناه اإلنساين الكامل إىل املستقبل الذي وراء احلياة ،فما حنصره حنن
ا
بطبيعتنا يف بعض األمساء ال يلتفت هو إليه بطبيعته؛ ومن ذلك أوصاف الغىن واحللية والنعيم واملتاع

واجلمال واملطعم واملشرب ،وما داخل الطبيعة من مثل معانيها ،وما جرى هذا اجملرى ،فهذا كله يراه الناس

من جهة احلاجة إليه واملطمع فيه؛ إذ كان ضعف إدراكهم
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السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية
وضيق وعيهم مما يبدع هلم أكاذيب اخليال ،فتجيء من ذلك أوصافهم وفنون أوصافهم؛ أما النيب صلى هللا
عليه وسلم فريى ذلك من انحية الغىن عنه والسمو عليه؛ إذ كان ال ينظر بطبيعة روحه العظيمة إال أعلى

النظرين وأطهرمها ،فآخر إدراكنا للحقيقة والطبيعة أول إدراكه هو الطبيعة واحلقيقة ،وما تعجز عنه
اإلنسانية تبدأ منه النبوة.

وعلى هذا فإن من أقوى الرباهني على كماله صلى هللا عليه وسلم ونبوته واتساع روحه ونفاذ إدراكه
حلقائق الكون -أنه مل يتبسط يف تلك الفنون كما يصنع البلغاء ،ومل أيخذ مأخذهم فيها؛ إذ كانت كلها من

أكاذيب القلب والفكر والعني.

ويف قانون احلقيقة أن األشياء هي كل األشياء وهي كما هي ،أما يف قانون الكذب فاألشياء كلها هي ما

ختتاره أنت منها ،وكما ختتاره.

حبسب الدنيا من مجال فنه صلى هللا عليه وسلم ما يضيف إىل احلياة عظمة األشياء العظيمة ،ويدفع
اإلنسانية يف طريقها الواحد الذي هو بني األب واألم ،طريق األخ إىل أخيه ،يكون يف الدنيا بني الرجلني

كما هو يف الدم بني القلبني رمحة ومودة؛ وحبسبنا من مجال هذا الفن ما يهدي اإلنسان إىل حقيقة نفسه؛
فيقره يف احلقيقي من وجوده اإلنساين؛ وجيعل الفضائل كلها تربية للقلب؛ يكرب هبا ،مث يكرب ،مث ال يزال

يكرب حىت يتسع حلقيقة هذه الكلمة الكربى :هللا أكرب.
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قرآن الفجر

قرآن الفجر:1
كنت يف العاشرة من سين وقد مجعت القرآن كله حفظاا وجودة أبحكام القراءة؛ وحنن يومئذ يف مدينة

"دمنهور" عاصمة البحرية؛ وكان أيب -رمحه هللا -كبري القضاة الشرعيني يف هذا اإلقليم ،ومن عادته أنه

كان يعتكف كل سنة يف أحد املساجد عشرة األايم األخرية من شهر رمضان ،يدخل املسجد فال يربحه
إال ليلة عيد الفطر بعد انقضاء الصوم؛ فهناك يتأمل ويتعبد ويتصل مبعناه احلق ،وينظر إىل الزائل مبعىن

اخلالد ،ويطل على الدنيا إطالل الواقف على األايم السائرة ويغري احلياة يف عمله وفكره ،ويهجر تراب
األرض فال ميشي عليه ،وتراب املعاين األرضية فال يتعرض له ،ويدخل يف الزمن املتحرر من أكثر قيود

النفس ،ويستقر يف املكان اململوء للجميع بفكرة واحدة ال تتغري؛ مث ال يرى من الناس إال هذا النوع

املرطب الروح ابلوضوء ،املدعو إىل دخول املسجد بدعوة القوة السامية ،املنحين يف ركوعه؛ ليخضع لغري
املعاين الذليلة ،الساجد بني يدي ربه؛ ليدرك معىن اجلالل األعظم.

وما هي حكمة هذه األمكنة اليت تقام لعبادة هللا؟ إهنا أمكنة قائمة يف احلياة ،تشعر القلب البشري يف نزاع

الدنيا أنه يف إنسان ال يف هبيمة...

وذهبت ليلة ُّ
فبت عند أيب يف املسجد؛ فلما كنا يف جوف الليل األخري أيقظين للسحور ،مث أمرين

فتوضأت لصالة الفجر وأقبل هو على قراءته؛ فلما كان السحر األعلى هتف ابلدعاء املأثور :اللهم لك

احلمد؛ أنت نور السموات واألرض ،ولك احلمد؛ أنت هباء السموات واألرض ،ولك احلمد؛ أنت زين

السموات واألرض ،ولك احلمد؛ أنت قيام السموات واألرض ومن فيهن ومن عليهن؛ أنت احلق ومنك
احلق ...إىل آخر الدعاء.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أنشأها قبل موته بثالثة أشهر ،فاعجب له يذكر أوليته وهو على أبواب آخرته!..
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قرآن الفجر
وأقبل الناس ينتابون املسجد ،فاحندران من تلك العلية اليت يسموهنا "الدكة" وجلسنا ننتظر الصالة.
ضئيال
وكانت املساجد يف ذلك العهد تضاء بقناديل الزيت ،يف كل قنديل ذابلة يرتعش النور فيها خافتاا ا
بصيصا كأنه بعض معاين الضوء ال الضوء نفسه؛ فكانت هذه القناديل والظالم يرتج حوهلا ،تلوح
يبص
ا
كأهنا شقوق مضيئة يف اجلو ،فال تكشف الليل ولكن تكشف أسراره اجلميلة ،وتبدو يف الظلمة كأهنا

تفسري ضعيف ملعىن غامض يومئ إليه وال يبينه ،فما تشعر النفس إال أن العني متتد يف ضوئها من املنظور
إىل غري املنظور كأهنا سر يشف عن سر.
وكان هلا منظر كمنظر النجوم يتم مجال الليل إبلقائه الشعل يف أطرافه العليا وإلباس الظالم زينته النوارنية؛

فكان اجلالس يف املسجد وقت السحر يشعر ابحلياة كأهنا خمبوءة ،وحيس يف املكان بقااي أحالم ،ويسري

حوله ذلك اجملهور الذي سيخرج منه الغد؛ ويف هذا الظالم النوراين تنكشف له أعماقه منسكباا فيها روح

منفردا
املسجد ،فتعرتيه حالة روحانية يستكني فيها للقدر ا
جمتمعا يف حواسه ،ا
هادًئ ا
اجعا إىل نفسه ،ا
وادعا ر ا

منعكسا عليه نور قلبه؛ كأنه خرج من سلطان ما يضيء عليه النهار ،أو كأن الظلمة قد طمست
بصفاته،
ا

فيه على ألوان األرض.

نداي كأن املالئكة قد
شعورا ًّ
مث يشعر ابلفجر يف ذلك الغبش عند اختالط آخر الظالم أبول الضوء ،ا
هبطت حتمل سحابة رقيقة متسح هبا على قلبه؛ ليتنضر من يبس ،ويرق من غلظة ،وكأمنا جاؤوه مع

مفتتحا ابجلمال؛ فإذا كان شاعر النفس التقى فيه النور
مبدوءا ابلرمحة
الفجر؛ ليتناول النهار من أيديهم
ا
ا
السماوي ابلنور اإلنساين فإذا هو يتألأل يف روحه حتت الفجر.

ال أنسى أب ادا تلك الساعة وحنن يف جو املسجد ،والقناديل معلقة كالنجوم يف مناطها من الفلك ،وتلك
السرج ترتعش فيها ارتعاش خواطر احلب ،والناس جالسون عليهم وقار أرواحهم ،ومن حول كل إنسان

هدوء قلبه وقد استبهمت األشياء يف نظر العني ليلبسها اإلحساس الروحاين يف النفس ،فيكون لكل شيء
معناه الذي هو منه ومعناه الذي ليس منه ،فيخلق فيه اجلمال الشعري كما خيلق للنظر املتخيل.

ال أنسى أب ادا تلك الساعة .وقد انبعث يف جو املسجد صوت غرد رخيم يشق سدفة الليل يف مثل رنني
يل ربِّ َ ِّ
ِّ
ْم ِّة
اجلرس حتت األفق العايل وهو يرتل هذه اآلايت من آخر سورة النحل{ :ا ْد ُ
ك ِّاب ْحلك َ
ع إِّ َىل َسب ِّ َ
ِّ
والْمو ِّعظَ ِّة ا ْحل ِّ ِّ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم
س ُن إِّ َّن َربَّ َ
سنَة َو َجاد ْهلُ ْم ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ َْ
َح َ
ََ
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قرآن الفجر
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّمبَ ْن َ
ين َوإِّ ْن َعاقَـ ْبـتُ ْم فَـ َعاقبُوا ِّمبثْ ِّل َما ُعوق ْبـتُ ْم بِّه َولَئ ْن َ
ص َ ْربُْمت َهلَُو َخ ْريٌ
ض َّل َع ْن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِّابل ُْم ْهتَد َ
لصابِّ ِّرين واصِّرب وما صرب َك إِّالَّ ِّاب َِّّ
ِّ
َّ ِّ
ض ْي ٍق ِّممَّا ميَْ ُك ُرو َن إِّ َّن َّ
ين اتَّـ َق ْوا
ك ِّيف َ
َّلل َوال َحتْ َز ْن َعلَْي ِّه ْم َوال تَ ُ
اَّللَ َم َع الذ َ
ل َّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ
َّ ِّ
ين ُه ْم ُْحم ِّسنُو َن}.
َوالذ َ
وكان هذا القارئ ميلك صوته أمت ما ميلك ذو الصوت املطرب؛ فكان يتصرف به أحلى مما يتصرف

القمري وهو ينوح يف أنغامه ،وبلغ يف التطريب كل مبلغ يقدر عليه القادر ،حىت ال تفسر اللذة املوسيقية

أببدع مما فسرها هذا الصوت؛ وما كان إال كالبلبل هزته الطبيعة أبسلوهبا يف مجال القمر ،فاهتز جياوهبا
أبسلوبه يف مجال التغريد.

كان صوته على ترتيب عجيب يف نغماته ،جيمع بني قوة الرقة وبني رقة القوة ،ويضطرب اضطر اااب روحانياا
كاحلزن اعرتاه الفرح على فجأة؛ يصيح الصيحة ترتجح يف اجلو ويف النفس ،وترتدد يف املكان ويف القلب،
ويتحول هبا الكالم اإلهلي إىل شيء حقيقي ،يلمس الروح فريفض عليها مبثل الندى ،فإذا هي ترف رفي افا،

وإذا هي كالزهرة اليت مسحها الطل.

طراي كأول ما نزل به الوحي ،فكان هذا الصوت اجلميل يدور يف النفس كأنه بعض
ومسعنا القرآن ا
غضا ا
السر الذي يدور يف نظام العامل ،وكان القلب وهو يتلقى اآلايت كقلب الشجرة يتناول املاء ويكسوها

منه.

واهتز املكان والزمان كأمنا جتلى املتكلم سبحانه وتعاىل يف كالمه ،وبدا الفجر كأنه واقف يستأذن هللا أن

يضيء من هذا النور!
وكنا نسمع قرآن الفجر وكأمنا حميت الدنيا اليت يف اخلارج من املسجد وبطل ابطلها ،فلم يبق على األرض

تفعا على
إال اإلنسانية الطاهرة ومكان العبادة؛ وهذه هي معجزة الروح مىت كان اإلنسان يف لذة روحه مر ا
طبيعته األرضية.

يومئذ فكأمنا دعي بكل ذلك؛ ليحمل هذه الرسالة ويؤديها إىل الرجل الذي جييء
أما الطفل الذي كان َّ
يف َ
فيه من بعد؛ فأان يف كل حالة أخضع هلذا الصوت :ادع إىل سبيل ربك؛ وأان يف كل ضائقة أخشع هلذا

الصوت :واصرب وما صربك إال ابهلل!

اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 25

()24/1

وحي القلم
اللغة والدين والعادات ابعتبارها من مقومات االستقالل

اللغة والدين والعادات 1ابعتبارها من مقومات االستقالل:
ليست حقيقة األمة يف هذا الظاهر الذي يبدو من شعب جمتمع حمكوم بقوانينه وأوضاعه؛ ولكن تلك
ِّ
املكنت يف الشعب ،اخلالص له من طبيعته ،املقصور عليه يف تركيبه كعصري
احلقيقة هي الكائن الروحي
الشجرة؛ ال يرى عمله والشجرة كلها هي عمله.

وهذا الكائن الروحي هو الصورة الكربى للنسب يف ذوي الوشيجة من األفراد ،بيد أنه حيقق يف الشعب
قرابة الصفات بعضها من بعض؛ فيجعل لألمة شأن األسرة ،وخيلق يف الوطن معىن الدار ،ويوجد يف

االختالف نزعة التشابه ،ويرد املتعدد إىل طبيعة الوحدة ،ويبدع لألمة شخصيتها املتميزة ،ويوجب هلذه
الشخصية إبزاء غريها قانون التناصر واحلمية؛ إذ جيعل اخلواطر مشرتكة ،والدواعي مستوية ،والنوزاع

بعضا فيه؛ وهبذا كله يكون روح
متآزرة؛ فتجتمع األمة كلها على الرأي :تتساند له بقواها ويشد بعضها ا
األمة قد وضع يف كلمة األمة معناها.

واخللق القوي الذي ينشئه لألمة كائنها الروحي ،هو املبادئ املنتزعة من أثر الدين واللغة والعادات ،وهو

قانون انفذ يستمد قوته من نفسه؛ إذ يعمل يف احليز الباطن من وراء الشعور ،متسلطاا على الفكر ،مصرفاا

لبواعث النفس؛ فهو وحده الذي ميأل احلي بنوع حياته ،وهو طابع الزمن على األمم ،وكأنه على التحقيق

وضع األجداد عالمتهم اخلاصة على ذريتهم.

قائما خبصائصه؛ فهي
أما اللغة فهي صورة وجود األمة أبفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها ،ا
وجودا ا
متميزا ا

قومية الفكر ،تتحد هبا األمة يف صور التفكري وأساليب أخذ املعىن من املادة؛ والدقة يف تركيب اللغة دليل

على دقة امللكات
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أنشأها للمسابقة األدبية العامة يف عهد على ماهر "ابشا" سنة  ،1936وانظر ص" 131حياة
الرافعي".
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اللغة والدين والعادات ابعتبارها من مقومات االستقالل
يف أهلها ،وعمقها هو عمق الروح ودليل احلسن على ميل األمة إىل التفكري والبحث يف األسباب والعلل،

وكثرة مشتقاهتا برهان على نزعة احلرية وطماحها؛ فإن روح االستعباد ضيق ال يتسع ،ودأبه لزوم الكلمة
والكلمات القليلة.

وإذا كانت اللغة هبذه املنزلة ،وكانت أمتها حريصة عليها ،انهضة هبا ،متسعة فيها ،مكربة شأهنا ،فما أييت
ذلك إال من روح التسلط يف شعبها واملطابقة بني طبيعته وعمل طبيعته ،وكونه سيد أمره؛ وحمقق وجوده،
ومستعمل قوته ،واآلخذ حبقه ،فأما إذا كان منه الرتاخي واإلمهال وترك اللغة للطبيعة السوقية ،وإصغار

أمرها ،وهتوين خطرها ،وإيثار غريها ابحلب واإلكبار؛ فهذا شعب خادم ال خمدوم ،اتبع ال متبوع ،ضعيف
ٍ
مكتف بضرورات العيش،
عن تكاليف السيادة ،ال يطيق أن حيمل عظمة مرياثه ،جمتزئ ببعض حقه،
يوضع حلكمه القانون الذي أكثره للحرمان وأقله للفائدة اليت هي كاحلرمان.

ال جرم كانت لغة األمة هي اهلدف األول للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إال من لغته؛
إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه وآماله ،وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب

ماضيه ،ورجعت قوميته صورة حمفوظة يف التاريخ ،ال صورة حمققة يف وجوده؛ فليس كاللغة نسب للعاطفة

والكفرة حىت أن أبناء األب الواحد لو اختلفت ألسنتهم فنشأ منهم انشئ على لغة ،ونشأ الثاين على
أخرى ،والثالث على لغة اثلثة ،لكانوا يف العاطفة كأبناء ثالثة آابء.

وما ذلت لغة شعب إال ذل ،وال احنطت إال كان أمره يف ذهاب وإدابر؛ ومن هذا يفرض األجنيب املستعمر

فرضا على األمة املستعمرة ،ويركبهم هبا ،ويشعرهم عظمته فيها ،ويستلحقهم من انحيتها؛ فيحكم
لغته ا

أحكاما ثالثة يف عمل واحد :أما األول فحبس لغتهم يف لغته سجناا مؤب ادا؛ وأما الثاين فاحلكم على
عليهم
ا
ونسياان؛ وأما الثالث فتقييد مستقبلهم يف األغالل اليت يصنعها؛ فأمرهم من بعدها
حموا
ا
ماضيهم ابلقتل ا

ألمره تبع.

والذين يتعلقون اللغات األجنبية ينزعون إىل أهلها بطبيعة هذا التعلق ،إن مل تكن عصبيتهم للغتهم قوية
مستحكمة من قبل الدين أو القومية؛ فرتاهم إذا وهنت فيهم هذه العصبية خيجلون من قوميتهم ويتربؤون

من سلفهم وينسلخون من اترخيهم ،وتقوم أبنفسهم الكراهة للغتهم وآداب لغتهم ،ولقومهم ،وأشياء

قومهم ،فال يستطيع وطنهم أن يوحي إليهم أسرار روحه؛ إذ ال يوافق منهم استجابة يف الطبيعة ،وينقادون

ابحلب لغريه ،فيتجاوزونه وهم فيه ،ويرثون دماءهم من أهلهم،
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مث تكون العواطف يف هذه الدماء لألجنيب ،ومن مث تصبح عندهم قيمة األشياء مبصدرها ال بنفسها،

وابخليال املتوهم فيها ال ابحلقيقة اليت حتملها؛ فيكون شيء األجنيب يف مذهبهم أمجل وأمثن؛ ألن إليه امليل
وفيه اإلكبار واإلعظام؛ وقد يكون الوطين مثله أو أمجل منه ،بيد أنه فقد امليل ،فضعفت صلته ابلنفس،

فعادت كل مميزاته فضعفت ال متيزه.
وأعجب من هذا يف أمرهم ،أن أشياء األجنيب ال حتمل معانيها الساحرة يف نفوسهم إال إذا بقيت حاملة

أمساءها األجنبية ،فإن مسي األجنيب بلغتهم القومية نقص معناه عندهم وتصاغر وظهرت فيه ذلة ..وما ذاك
إال صفر نفوسهم وذلتها؛ إذ ال ينتحون لقوميتهم فال يلهمهم احلرف من لغتهم ما يلهمهم احلرف األجنيب.

مبتلى هبذه العلة ،ومنها جاءت مشاكله أو أكثرها؛ وليس يف العامل أمة عزيزة اجلانب تقدم لغة
والشرق ا

موضعا إال من وراء حدود األشياء الوطنية؛ ولو
غريها على لغة نفسها ،وهبذا ال يعرفون لألشياء األجنبية
ا
عالجا حامساا ألكثر مشاكلنا.
أخذان حنن الشرقيني هبذا ،لكان هذا وحده ا

فاللغات تتنازع القومية ،وهلي وهللا احتالل عقلي يف الشعوب اليت ضعفت عصبيتها؛ وإذا هانت اللغة
القومية على أهلها ،أثرت اللغة األجنبية يف اخللق القومي ما يؤثر اجلو األجنيب يف اجلسم الذي انتقل إليه

وأقام فيه.

وعزت اللغة واثرت هلا احلمية ،فلن تكون اللغات األجنبية إال خادمة يرتفع هبا،
أما إذا قويت العصبيةَّ ،

وعوان لكل ما هو قومي،
مرتا ..وتكون تلك العصبية للغة القومية مادة ا
شربا ال ا
ويرجع شرب األجنيب ا

فيصبح كل شيء أجنيب قد خضع لقوة قاهرة غالبة؛ هي قوة اإلميان ابجملد الوطين واستقالل اوطن؛ ومىت

تعني األول أنه األول ،فكل قوى الوجود ال جتعل الذي بعده شيئاا إال أنه الثاين.

والدين هو حقيقة اخللق االجتماعي يف األمة ،وهو الذي جيعل القلوب كلها طبقة واحدة على اختالف
املظاهر االجتماعية عالية وانزلة وما بينهما ،فهو بذلك الضمري القانوين للشعب ،وبه ال بغريه ثبات األمة
على فضائلها النفسية ،وفيه ال يف سواه معىن إنسانية القلب.

وهلذا كان الدين من أقوى الوسائل اليت يعول عليها يف إيقاظ ضمري األمة ،وتنبيه روحها ،واهتياج خياهلا؛
إذ فيه أعظم السلطة اليت هلا وحدها هلا قوة الغلبة
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على املادايت؛ فسلطان الدين هو سلطان كل فرد على ذاته وطبيعته؛ ومىت قوي هذا السلطان يف شعب

كان محيًّا أبيًّا ،ال ترغمه قوة ،وال يعنو للقهر.

ولوال التدين ابلشريعة؛ ملا استقامت الطاعة للقانون يف النفس؛ ولوال الطاعة النفسية للقوانني؛ ملا انتظمت

أمة؛ فليس عمل الدين إال حتديد مكان احلي يف فضائل احلياة؛ وتعيني تبعته يف حقوقها وواجباهتا ،وجعل
ودائما حنو األكمل.
نظاما
ذلك كله ا
مستقرا فيه ال يتغري ،ودفع اإلنسان هبذا النظام حنو األكمل ،ا
ا

ضعف الدين فيها اختلت هندستها االجتماعية وماج بعضها يف بعض؛ فإن من دقيق احلكمة يف
وكل أمة ُ
هذا الدين أنه مل جيعل الغاية األخرية من احلياة غاية يف هذه األرض؛ وذلك لتنتظم الغاايت األرضية يف

الناس فال أيكل بعضهم بعضا فيغتين الغين وهو آمن ،ويفتقر الفقري وهو قانع ،ويكون ثواب األعلى يف

أن يعود على األسفل ابملربة ،وثواب األسفل يف أن يصرب على ترك األعلى يف منزلته؛ مث ينصرف اجلميع
بفضائلهم إىل حتقيق الغاية اإلهلية الواحدة ،اليت ال يكرب عليها الكبري ،وال يصغر عنها الصغري؛ وهي احلق،
والصالح ،واخلري ،والتعاون على الرب والتقوى.

وما دام عمل الدين هو تكوين اخللق الثابت الدائب يف عمله ،املعتز بقوته ،املطمئن إىل صربه ،النافر من
الضعف ،األيب على الذل ،الكافر ابالستعباد ،ومفاداته ،العامل يف مصلحة اجلماعة ،املقيد يف منافعه

بواجباته حنو الناس؛ ما دام عمل الدين هو تكوين هذا اخللق فيكون الدين يف حقيقته هو جعل احلس

ابلشريعة أقوى من احلس ابملادة؛ ولعمري ما جيد االستقالل قوة هي أقوى له وأرد عليه من هذا املعىن إذا

تقرر يف نفوس األمة وانطبعت عليه.

وهذه األمة الدينية اليت يكون واجبها أن تشرف وتسود وتعتز ،ويكون واجب هذا الواجب فيها أال

تسقط وال ختضع وال تذل.

وبتلك األصول العظيمة اليت ينشئها الدين الصحيح القوي يف النفس ،يتهيأ النجاح السياسي للشعب
احملافظ عليه املنتصر له؛ إذ يكون من اخلالل الطبيعية يف زعمائه ورجاله الثبات على النزعة السياسية،
والصالبة يف احلق ،واإلميان مبجد العمل ،وتغليب ذلك على األحوال املادية اليت تعرتض ذا الرأي؛ لتفتنه

عن رأيه ومذهبه؛ من مال ،أو جاه ،أو منصب ،أو موافقة اهلوى ،أو خشية النقمة ،أو خوف الوعيد...
إىل غريها من كل ما يستميل الباطل أو يرهب به الظلم.
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وعزما وإصر اارا على
وال يذهنب عنك أن الرجل املؤمن القوي اإلميان املمتلئ ثقة ويقيناا ووفاء وصدقاا ا

رجال كالناس؛ بل هو رجل االستقالل الذي واجبه جزء من
وثباات على ما يلقى يف سبيلها ال يكون ا
فضيلته ا
طبيعته وغايته السامية ال تنفصل عنه ،هو رجل صدق املبدأ ،وصدق الكلمة ،وصدق األمل ،وصدق

النزعة؛ وهو الرجل الذي ينفجر يف التاريخ كلما احتاجت احلياة الوطنية إىل إطالق قنابلها للنصر.

والعادات هي املاضي الذي يعيش يف احلاضر ،وهي وحدة اترخيية يف الشعب ،جتمعه كما جيمعه األصل
الواحد؛ مث هي كالدين يف قيامها على أساس أديب يف النفس ،ويف اشتماهلا على التحرمي والتحليل؛ وتكاد

خاصا به ،حيصره يف قبيله ووطنه ،وحيقق يف أفراده األلفة والتشابك،
عادات الشعب تكون ديناا ضي اقا ًّ

مجيعا مبذهب واحد؛ هو إجالل املاضي.
وأيخذهم ا

وإجالل املاضي يف كل شعب اترخيي هو الوسيلة الروحية اليت يستوحي هبا الشعب أبطاله ،وفالسفته،
وعلماءه وأدابءه ،وأهل الفن منه؛ فيوحون إليه وحي عظمائهم اليت مل يغلبها املوت؛ وهبذا تكون صورهم

العظيمة حية يف اترخيه ،وحية يف آماله وأعصابه.

والعادات هي وحدها اليت جتعل الوطن شيئاا نفسيًّا حقيقيًّا ،حىت ليشعر اإلنسان أن ألرضه أمومة األم اليت

ولدته ،ولقومه أبوة األب الذي جاء به إىل احلياة ،وليس يعرف هذا إال من اغرتب عن وطنه ،وخالط غري
قومه ،واستوحش من غري عاداته؛ فهناك يثبت الوطن نفسه بعظمة وجربوت كأنه وحده هو الدنيا.

وهذه الطبيعة الناشئة يف النفس من أثر العادات هي اليت تنبه يف الوطين روح التميز عن األجنيب ،وتوحش

نفسه منه كأهنا حاسة األرض تنبه أهلها وتنذرهم اخلطر.

ومىت صدقت الوطنية يف النفس أقرت كل شيء أجنيب يف حقيقته األجنبية؛ فكان هذا هو أول مظاهر

االستقالل ،وكان أقوى الذرائع إىل اجملد الوطين.

وابللغة والدين والعادات ،ينحصر الشعب يف ذاته السامية خبصائصها ومقوماهتا ،فال يسهل انتزاعه منها
وال انتساقه من اترخيه؛ وإذا أجلئ إىل حال من القهر مل ينخذل ومل يتضعضع ،واستمر يعمل ما تعمله

الشوكة احلادة إن مل تُرتك لنفسها ،مل تعط من نفسها إال الوخز.....
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جتديد اإلسالم 1:رسالة األزهر يف القرن العشرين*
"األزهر" هذه هي الكلمة اليت ال يقابلها يف خيال األمة املصرية إال كلمة اهلرم؛ ويف كلتا اللفظتني يكمن
سر خفي من أسرار التاريخ اليت جتعل بعض الكلمات مري اااث عقليًّا لألمة ،ينسي مادة اللغة فيها وال يبقي

تعبريا عن شيء اثبت ثبات الفكرة اليت ال تتغري ،مستقر يف
منها إال مادة النفس؛ إذ تكون هذه الكلمات ا
الروح القومية استقراره يف الزمن ،متجسم من معناه كأن الطبيعة قد أفردته مبادته دون ما يشاركه يف هذه

جسما؛ واملكان يف األزهر
املادة؛ فاحلجر يف اهلرم األكرب يكاد يكون يف العقل ا
حجرا ،وفنًّا ال ا
زماان ال ا

يغيب فيه معىن املكان وينقلب إىل قوة عقلية ساحرة توجد يف املنظور غري املنظور.
وعندي َّ
تفسريا جدي ادا للحديث" :مصر كنانة هللا يف أرضه" فعلماؤه
أن األزهر يف زماننا هذا يكاد يكون
ا

أسهم انفذةٌ من ِّ
أسهم هللا يرمي هبا من أراد دينه ابلسوء ،فيمسكها للهبة ويرمي هبا للنصر؛ وجيب أن
اليوم ٌ

يكون هذا املعىن أول معانيهم يف هذا القرن العشرين الذي ابتلي مبلء عشرين قراان من اجلرأة على األداين

وإمهاهلا واإلحلاد فيها.

أول شيء يف رسالة األزهر يف القرن العشرين أن يكون أهله قوة إهلية معدة للنصر ،مهيأة للنضال،
مسددة لإلصابة ،مقدرة يف طبيعتها أحسن تقدير ،تشعر الناس ابالطمئنان إىل عملها ،وتوحي إىل كل من

يراها اإلميان الثابت الثالث مبعناها؛ ولن أييت هلم هذا إال إذا انقلبوا إىل طبيعتهم الصحيحة ،فال يكون
العلم حترفاا وال مهنة وال مكسبة ،3وال يكون يف أوراق الكتب خيال "أوراق البنك" ...بل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أنشأها للمسابقة األدبية العامة.

* مل نتكلم يف هذه املقالة عن اللغة واألدب وتفصيل علوم األزهر؛ ألن هذه هي مادة األزهر ال رسالته

اجلديدة يف رأينا.

** أي احرتاف العلم للتكسب به كما نراه اليوم.
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تظهر فيهم العظمة الروحانية آمرة انهية يف املادة ،ال مأمورة منهية هبا؛ ويرتفع كل منهم بنفسه ،فيكون
مقرر خلق يف احلياة قبل أن يكون معلم علم يف احلياة؛ َّ
لينبث منهم مغناطيس النبوة جيذب النفوس هبم
لتمال
أقوى مما جتذهبا ضالالت العصر؛ فما حيتاج الناس يف هذا الزمن إىل العامل -وإن الكتب والعلوم ا
الدنيا -وإمنا حيتاجون إىل ضمري العامل.
وقد عجزت املدنية أن توجد هذا الضمري ،مع أن اإلسالم يف حقيقته ليس شيئاا إال قانون هذا الضمري؛ إذ
هو دين قائم على أن هللا ال ينظر من اإلنسان إىل صورته ولكن إىل عمله؛ فأول ما ينبغي أن حيمله األزهر

من رسالته :ضمائر أهله.

والناس خاضعون للمادة بقانون حياهتم ،وبقانون آخر هو قانون القرن العشرين ..فهم من مث يف أشد
احلاجة إىل أن جيدوا بينهم املتسلط على املادة بقانون حياته؛ لريوا أبعينهم القوى الدنيئة مغلوبة ،مث

ليجدوا يف هذا اإلنسان أساس القدوة واالحتذاء ،فيتصلوا منه بقوتني :قوة التعليم ،وقوة التحويل.
وهذا هو سر اإلسالم األول الذي نفذ به من أمة إىل أمة ومل يقم له شيء يصده؛ إذ كان ينفذ يف الطبيعة

اإلنسانية نفسها.

ومن أخص واجبات األزهر يف هذا القرن العشرين أن يعمل أول شيء إلقرار معىن اإلسالم الصحيح يف

املسلمني أنفسهم؛ فإن أكثرهم اليوم قد أصبحوا مسلمني ابلنسب ال غري ..وما منهم إال من هو يف حاجة
إىل جتديد إسالمه.
ووجودا مدنيًّا؛
وجودا سياسيًّا
ا
واحلكومات اإلسالمية عاجزة يف هذا؛ بل هي من أسباب هذا الشر؛ ألن هلا ا
أما األزهر فهو وحده الذي يصلح إلمتام نقص احلكومة يف هذا الباب ،وهو وحده الذي يسعه ما تعجز
عنه؛ وأسباب جناحه مهيأة اثبتة؛ إذ كان له بقوة التاريخ حكم الزعامة اإلسالمية ،وكانت فيه عند

املسلمني بقية الوحي على األرض ،مث كان هو صورة املزاج النفسي اإلسالمي احملض؛ بيد أنه فرط يف

واجب هذه الزعامة ،وفقد القوة اليت كان حيكم هبا ،وهي قوة املثل األعلى اليت كانت جتعل الرجل من

ضراب من
علمائه كما قلنا مرة :ا
إنساان تتخريه املعاين السياسية تظهر فيه أبسلوب عملي ،فيكون يف قومه ا
الرتبية والتعليم بقاعدة منتزعة من مثاهلا ،مشروحة هبذا املثال نفسه.

والعقيدة يف سواد الناس بغري هذا املثل األعلى هي أول مغلوب يف صراع قوى احلياة.
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وحي القلم
جتديد اإلسالم-رسالة األزهر يف القرن العشرين
لقد اعتاد املسلمون من قدمي أن جيعلوا أبصارهم إىل علماء األزهر ،فهم يتبعوهنم ،ويتأسون هبم ،ومينحوهنم

الطاعة ،وينزلون على حكمهم ،ويلتمسون يف سريهتم النفس ملشكالت النفس ،ويعرفون هبم معىن صغر
الدنيا ومعىن كرب األعمال العظيمة؛ وكان غىن العامل الديين شيئاا غري املال ،بل شيئاا أعظم من املال؛ إذ
كان جيد حقيقة الغىن يف إجالل الناس لفقره كأنه ملك ال فقر؛ وكان زهده قوة حاكمة فيها الصالبة

والشدة واهليبة والسمو ،وفيها كل سلطان اخلري والشر؛ ألن فيها كل النزعات االستقاللية؛ ويكاد الزهد
الصحيح يكون هو وحده القوة اليت جتعل علماء الدين حقائق مؤثرة عاملة يف حياة الناس أغنيائهم

وفقرائهم ،ال حقائق مرتوكة لنفسها يوحش الناس منها أهنا مرتوكة لنفسها.

وعلماء األزهر يف احلقيقة هم قوانني نفسية انفذة على الشعب ،وعملهم أرد على الناس من قوانني

احلكومة ،بل هم التصحيح هلذه القوانني إذا جرت األمور على عللها وأسباهبا؛ فيجب عليهم أن حيققوا
وجودهم ،وأن يتناولوا األمة من انحية قلوهبا وأرواحها ،وأن يعدوا تالميذهم يف األزهر كما يعدون القوانني
طالاب يرتزقون ابلعلم.
الدقيقة ،ال ا

أين صوت األزهر وعمله يف هذه احلياة املائجة مبا يف السطح وما يف القاع ...وأين وحي هذه القوة اليت

ميثاقها أن جتعل النبوة كأهنا شيء واقع يف احلياة العصرية ال خرب اترخيي فيها؟

لقد أصبح إميان املسلمني كأنه عادة اإلميان ال اإلميان نفسه؛ ورجع اإلسالم يف كتبه الفقهية وكأنه أداين
خمتلفة متناقضة ال دين واحد .فرسالة األزهر أن جيدد عمل النبوة يف الشعب ،وأن ينقي عمل التاريخ يف
الكتب ،وأن يبطل عمل الوثنية يف العادات ،وأن يعطي األمة دينها الواضح السمح امليسر ،وقانوهنا

العملي الذي فيها سعادهتا وقوهتا.

وال وسيلة إىل ذلك إال أن يكون األزهر جريئاا يف قيادة احلركة الروحية اإلسالمية ،جريئاا يف عمله هلذه
القيادة ،آخ اذا أبسباب هذا العمل ،ملحا يف طلب هذه األسباب ،م ِّ
ص ًّرا على هذا الطلب؛ وكل هذا
ا
ُ
يكون عبثاا إن مل يكن رجال األزهر وطلبته أمثلة من األمثلة القوية يف الدين واخللق والصالبة؛ لتبدأ احلالة

النفسية فيهم ،فإهنا إن بدأت ال تقف؛ واملثل األعلى حاكم بطبيعته على اإلنسانية ،مطاع حبكمه فيها،

حمبوب بطاعتها له.
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وحي القلم
جتديد اإلسالم-رسالة األزهر يف القرن العشرين

واملادة املطهرة للدين واألخالق ال جتدها األمة إال يف األزهر ،فعلى األزهر أن يثبت أن فيه تلك املادة

إبظهار عملها ال إبلصاق الورقة املكتوب فيها االسم على الزجاجة..

ومن مث يكون واجب األزهر أن يطلب اإلشراف على التعليم اإلسالمي يف املدارس ،وأن يدفع احلركة
دفعا بوسائل خمتلفة ،أوهلا أن حيمل وزارة املعارف على إقامة فرض الصالة يف مجيع مدارسها ،من
الدينية ا

فنازال ،واألمة اإلسالمية كلها تشد رأي األزهر يف هذا.
مدرسة حرية الفكر ..ا
ِّ ِّ
ك ِّاب ْحلِّك ِّ
وإذا حنن استخرجنا التفسري العملي هلذه اآلية الكرمية{ :ا ْدعُ إِّ َىل َسبِّ ِّ
سنَ ِّة}
يل َربِّ َ
َ
ْمة َوال َْم ْوعظَة ا ْحلَ َ
دلتنا اآلية بنفسها على كل تلك الوسائل ،فما احلكمة هنا إال السياسة االجتماعية يف العمل ،وليست
املوعظة احلسنة إال الطريقة النفسية يف الدعوة.

العلماء ورثة األنبياء؛ وليس النيب من األنبياء إال اتريخ شدائد وحمن ،وجماهدة يف هداية الناس ،ومراغمة

للوجود الفاسد ،ومكابدة التصحيح للحالة النفسية لألمة؛ فهذا كله هو الذي يورث عن األنبياء ال العلم

وتعليمه فقط.
وإذا قامت رسالة األزهر على هذه احلقائق ،وأصبح وجوده هو املعىن املتمم للحكومة ،املعاون هلا يف

ضبط احلياة النفسية للشعب وحياطتها وأمنها ورفاهتها واستقرارها -اجتهت طبيعته إىل أداء رسالته

الكربى للقرن العشرين ،بعد أن يكون قد حقق الذرائع إىل هذه الرسالة ،من فتح ابب االجتهاد ،وتنقية

التاريخ الفقهي ،وهتذيب الروح اإلسالمي والسمو به عن املعاين الكالمية اجلدلية السخيفة؛ مث استخراج
أسرار القرآن الكرمي الكامنة فيه ،هلذه العصور العلمية األخرية؛ وبعد أن يكون قد اجتمعت فيه القوة اليت
متسك اإلسالم على سنته بني القدمي واجلديد ،ال ينكره هذا وال يغريه ذاك ،وبعد أن يكون األزهر قد

استفاض على العامل العريب بكتبه ودعاته ومبعوثيه من حاملي علمه ورسل إهلامه.

أما تلك الرسالة الكربى فهي بث الدعوة اإلسالمية يف أوراب وأمريكا والياابن ،بلغات األوروبيني

واألمريكيني والياابنيني ،يف ألسنة أزهرية مرهفة مصقولة ،هلا بيان األدب ،ودقة العلم ،وإحاطة الفلسفة،

وإهلام الشعر ،وبصرية

ـــــــــــــــــــــــــ

 1وزارة الرتبية والتعليم اآلن ،الناشر.
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جتديد اإلسالم-رسالة األزهر يف القرن العشرين

احلكمة ،وقدرة السياسة؛ ألسنة أزهرية ال يوجد اآلن منها لسان واحد يف األزهر ،ولكنها لن توجد إال يف
األزهر؛ وال قيمة لرسالته يف القرن العشرين إذا هو مل يوجدها؛ فتكون املتكلمة عنه ،واحلاملة لرسالته ،وما

هذه البعثات اليت قرر األزهر ابتعاثها إىل أوراب إال أول اتريخ تلك األلسنة.

إن الوسيلة اليت نشرت اإلسالم من قبل مل تكن أجنحة املالئكة ،وال كانت قوة من جهنم؛ وال تزال هي

متعذرا أن يغزو هذا الدين أوراب وأمريكا والياابن كما غزا العامل القدمي ،ومل يكن
مستحيال وال
تنشره؛ فليس
ا
ا
السالح من قبل إال طريقة إلجياد إسالم يف األمة الغريبة عنه ،حىت إذا وجد تويل هو الدعوة لنفسه بقوة

الناموس الطبيعي القائم على أن األصلح هو األبقى ،واحنازت إليه اإلنسانية؛ ألنه قانون طبيعتها السليمة،
ودين فطرهتا القوية ،وقد ظل اإلسالم ينتشر ومل يكن حيمله إال التاجر ،كما كان ينتشر وحامله اجليش؛

سالحا من فلسفة الدين وأسرار حكمته؛ فهذا الدين
فليس علينا إال تغيري السالح يف هذا العصر وجعله ا

كما قلنا يف بعض كالمنا :1أعمال مفصلة على النفس أدق تفصيل وأوفاه مبصلحتها ،فهو يعطي احلياة

يف كل عصر عقلها العملي الثابت املستقر تنظم به أحوال النفس على ميزة وبصرية ،ويدع للحياة عقلها
العلمي املتجدد املتغري تنظم به أحوال الطبيعة على قصد وهدى؛ وهذه هي حقيقة اإلسالم يف أخص

معانيه :ال يغين عنه يف ذلك دين آخر ،وال يؤدي أتديته يف هذه احلاجة أدب وال علم وال فلسفة ،كأمنا هو

نبع يف األرض ملعاين النور ،إبزاء الشمس نبع النور يف السماء.

ليس على األزهر إال أن يوجد من اإلسالم يف تلك األمم ما يستمر ،مث االستمرار هو وجيد ما يثبت،
والثبات يوجد ما يدوم؛ وكأن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أشار إىل هذا يف قوله" :نضر هللا امرأ مسع مين
شيئاا فبلغه كما مسعه ،فرب مبلغ أوعى له من سامع".

أما وهللا إن هذا املبلغ الذي هو أوعى له من السامع لن يكون يف التاريخ أبدق املعىن إال أوراب وأمريكا يف

هذا الزمن العلمي إذا حنن عرفنا كيف نبلغ.

أان مستيقن أن فيلسوف اإلسالم الذي سينشر الدين على يده يف أوراب وأمريكا لن خيرج إال من األزهر،

وما كان األستاذ اإلمام حممد عبده -رمحه هللا -إال أول التطور املنتهي إىل هذه الغاية ،وسيكون عمل

فالسفة األزهر
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر مقالة"اإلشراق اإلهلي" ص 4ج " 2
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جتديد اإلسالم-رسالة األزهر يف القرن العشرين
استخراج قانون السعادة لتلك األمم من آداب اإلسالم وأعماله؛ مث خماطبة األمم أبفكارها وعواطفها،

واإلفضاء من ذلك إىل ضمريها االجتماعي فإن أول الدين هناك أسلوبه الذي يظهر به.

هذه هي رسالة األزهر يف القرن العشرين ،وجيب أن يتحقق بوسائلها من اآلن؛ ومن وسائلها أن يعالن هبا؛
لتكون موث اقا عليه .وحيسن ابألزهر يف سبيل ذلك أن يضم إليه كل مفكر إسالمي ذي إهلام أو حبث دقيق
أو إحاطة شاملة؛ فتكون له ألقاب علمية مينحهم إايها وإن مل يتخرجوا فيه ،مث يستعني بعلمهم وإهلامهم

وآرائهم.

وهبذه األلقاب ميتد األزهر إىل حدود فكرية بعيدة ،ويصبح أوسع يف أثره على احلياة اإلسالمية ،وحيقق
لنفسه املعىن اجلامعي.
أايما يف كل سنة جيمع فيها من املسلمني "قرش اإلسالم"؛
ويف تلك السبيل جيب على األزهر أن خيتار ا

ليجد مادة النفقة الواسعة يف نشر دين هللا ،وليس على األرض مسلم وال مسلمة ال يبسط يده ،فما حيتاج

هذا التدبري ألكثر من إقراره وتنظيمه وإعالنه يف األمم اإلسالمية وموامسها الكربى ،وخاصة موسم احلج.

وهذا العمل هو نفسه وسيلة من أقوى الوسائل يف تنبيه الشعور اإلسالمي ،وحتقيق املعاونة يف نشر الدين

وحياطته؛ وعسى أن تكون له نتائج اجتماعية ال موضع لتفصيلها هنا ،وعسى أن يكون "قرش اإلسالم"
مادة ألعمال إسالمية ذات ابل ،وهو على أي األحوال صلة روحية جتعل األزهر كأنه معطيه لكل مسلم

ال آخذه.

واخلالصة أن أول رسالة األزهر يف القرن العشرين :اهتداء األزهر إىل حقيقة موضعه يف القرن العشرين:

{وجاء َك ِّيف ه ِّذهِّ ا ْحل ُّق ومو ِّعظَةٌ و ِّذ ْكرى لِّل ِّ
ني} [هود.]120:
َ
ْم ْؤمنِّ َ
َ ََْ
َ َ ُ
ََ َ
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األسد
األسد:

جلس أبو علي أمحد بن حممد الروابدي البغدادي* يف جملس وعظه مبصر بعد وفاة شيخه أيب احلسن بنان

احلمال الزاهد الواسطي شيخ الداير املصرية** ،وكان يضرب املثل بعبادته وزهده ،وقد خرج أكثر أهل

يوما كالربهان من العامل اآلخر ألهل هذه الدنيا؛ ما بقي أحد إال اقتنع أنه يف
مصر يف جنازته ،فكان يومه ا
شهوات احلياة وأابطيلها كاألعمى يف سوء متييزه بني لون الرتاب ولون الدقيق؛ إذ ينظر كل امرئ يف

مصاحله ومنافعه مثل هذه النظرة ،ابللمس ال ابلبصر ،وابلتوهم ال ابلتحقيق ،وعلى دليل نفسه يف الشيء

ال على دليل الشيء يف نفسه ،وابإلدراك من جهة واحدة دون اإلدراك من كل جهة؛ مث أييت املوت فيكون
مجيعا ،فال يراتب مبصر وال أعمى ،ويبطل ما هو ابطل وحيق الذي هو
ص َّ
ب على الدقيق والرتاب ا
كاملاء ُ
حق.

وتكلم أبو علي فقال :كنت ذات يوم عند شيخنا اجلنيد*** يف بغداد ،فجاءه كتاب من يوسف بن احلسن

خريا
شيخ الري واجلبال يف وقته**** يقول فيه :ال أذاقك هللا طعم نفسك ،فإنك إن ذقتها مل تذق بعدها ا
أب ادا! قال :فجعلت أفكر يف طعم النفس ما هو ،وجاءين ما مل أرضه من الرأي ،حىت مسعت خبرب بنان -
رمحه هللا -مع أمحد بن طولون أمري مصر ،فهو الذي كان سبب قدومي إىل هنا؛ ألرى الشيخ وأصحبه

وأنتفع به.

والبلد الذي فيه شيخ من أهل الدين الصحيح والنفس الكاملة واألخالق اإلهلية ،هو يف اجلهل كالبلد

الذي ليس فيه كتاب من الكتب البتة وإن كان كل أهله علماء ،وإن كان يف كل حملة منه مدرسة ،ويف كل

دار من دوره خزانة كتب ،فال تغين هذه الكتب عن الرجال؛ فإمنا هي صواب أو خطأ ينتهي إىل العقل،
صواب ينتهي إىل الروح ،وهو يف أتثريه على الناس
ولكن الرجل الكامل
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــ

* تويف سنة .322

** تويف سنة .316
*** تويف سنة .298

**** كانت وفاته .304
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األسد
أقوى من العلم؛ إذ هو تفسري احلقائق يف العمل الواقع وحياهتا عاملة مرئية داعية إىل نفسها؛ ولو أقام

فاضال
رجال ا
الناس عشر سنني يتناظرون يف معاين الفضائل ووسائلها ،ووضعوا يف ذلك مائة كتاب ،مث رأوا ا
أبصدق معاين الفضيلة ،وخالطوه وصحبوه لكان الرجل وحده أكرب فائدة من تلك املناظرة وأجدى على

الناس منها ،وأدل على الفضيلة من مائة كتاب ومن ألف كتاب؛ وهلذا يرسل هللا النيب مع كل كتاب منزل؛
ليعطي الكلمة قوة وجودها ،وخيرج احلالة النفسية من املعىن املعقول ،وينشئ الفضائل اإلنسانية على

طريقة النسل من إنساهنا الكبري.

وما مثل الكتاب يتعلم املرء منه حقائق األخالق العالية ،إال كوضع اإلنسان يده حتت إبطه؛ لريفع جسمه
عن األرض؛ فقد أنشأ يعمل ،ولكنه لن يرتفع؛ ومن ذلك كان شر الناس هم العلماء واملعلمني إذا مل تكن

عمال آخر غري الكالم؛ فإن أحدهم ليجلس جملس املعلم ،مث تكون حوله
دروسا أخرى تعمل ا
أخالقهم ا
ِّ
تعليما آخر من حيث يدري وال يدري ،ويكون كتاب هللا مع اإلنسان الظاهر منه ،وكتاب
رذائله تُـ َعلم ا
الشيطان مع اإلنسان اخلفي فيه.

قال أبو علي :وقدمت إىل مصر؛ ألرى أاب احلسن وآخذ عنه وأحقق ما مسعت من خربه مع ابن طولون،
رجال من تالميذ شيخنا اجلنيد ،يتألأل فيه نوره ويعمل فيه سره؛ ومها كالشمعة ،والشمعة
فلما لقيته لقيت ا
يف الضوء وإن صغرت واحدة وكربت واحدة؛ وعالمة الرجل من هؤالء أن يعمل وجوده فيمن حوله أكثر

مما يعمل هو بنفسه ،كأن بني األرواح وبينه نسباا شاب اكا ،فله معىن أبوة األب يف أبنائه؛ ال يراه من يراه

منهم إال أحس أنه شخصه األكرب؛ فهذا هو الذي تكون فيه التكملة اإلنسانية للناس ،وكأنه خملوق
خاصة إلثبات أن غري املستطاع مستطاع.

ومن عجيب حكمة هللا أن األمراض الشديدة تعمل ابلعدوى فيمن قارهبا أو المسها ،وأن القوى الشديدة

تعمل كذلك ابلعدوى فيمن اتصل هبا أو صاحبها وهلذا خيلق هللا الصاحلني وجيعل التقوى فيهم إصابة

كإصابة املرض :تصرف عن شهوات الدنيا كما يصرف املرض عنها ،وتكسر النفس كما يكسرها ذاك،
وتفقد الشيء ما هو به شيء ،فتتحول قيمته ،فال يكون مبا فيه من الوهم بل مبا فيه من احلق.

وإذا عدم الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة فقلما يصلحون للقوة ،فكبار الصاحلني وكبار

الزعماء وكبار القواد وكبار الشجعان وكبار العلماء وأمثاهلم -كل هؤالء من ابب واحد ،وكلهم يف احلكمة

ككبار املرضى.
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وحي القلم
األسد

قال أبو علي :ومهمت مرة أن أسأل الشيخ عن خربه مع ابن طولون فقطعتين هيبته ،فقلت :أحتال بسؤاله

كالما أجري فيه هذه العبارة،
عن كلمة شيخ الري" :ال أذاقك هللا طعم نفسك"؛ وبينما أهيئ يف نفسي ا

جاء رجل فقال للشيخ :يل على فالن مائة دينار ،وقد ذهبت الوثيقة اليت كتب فيها الدين ،وأخشى أن
ينكر إذا هو علم بضياعها؛ فادع هللا يل وله أن يظفرين بديين وأن يثبته على احلق .فقال الشيخ :إين رجل

رطال منها وائتين به حىت أدعو لك!
قد كربت وأان أحب احللوى ،فاذهب فاشرت ا

فذهب الرجل فاشرتى احللوى ووضعها له البائع يف ورقة فإذا هي الوثيقة الضائعة ،وجاء إىل الشيخ
فأخربه ،فقال له :خذ احللوى فأطعمها صبيانك ال أذاقنا هللا طعم أنفسنا فيما نشتهي! مث إنه التفت إيل

وقال :لو أن شجرة اشتهت غري ما به صحة وجودها وكمال منفعتها فأذيقت طعم نفسها ألكلت نفسها
وذوت.

قال أبو علي :واملعجزات اليت حتدث لألنبياء ،والكرامات اليت تكون لألتقياء ،وما خيرق العادة وخيرج عن

النسق -كل ذلك كقول القدرة عن الرجل الشاذ :هو هذا .فلم تبق يب حاجة إىل سؤال الشيخ عن خربه
مع ابن طولون ،وكنت كأين أرى بعيين رأسي كل ما مسعت ،بيد أين مل أنصرف حىت لقيت أاب جعفر القاضي

أمحد بن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري* ذاك الذي حيدث بكتب أبيه كلها من حفظه وهي واحد

وعشرون مصن افا فيها الكبري والصغري؛ فقال يل :لعلك اشتفيت من خرب بنان مع ابن طولون ،فمن أجله
زعمت جئت إىل مصر .قلت :إنه تواضع فلم خيربين ِّ
وه ْبته فلم أسأله .قال :تعال أحدثك احلديث.
كان أمحد بن طولون** من جارية تركية ،وكان طولون أبوه مملواكا محله نوح بن أسد عامل خبارى إىل
املأمون فيما كان موظ افا عليه من املال والرقيق والرباذين وغري ذلك؛ فولد أمحد يف منصب ذلة تستظهر

ابلطغيان ،وكانت هااتن طبيعته إىل آخر عمره ،فذهب هبمته مذهباا بعي ادا ،ونشأ من أول أمره على أن يتم
هذا النقص ويكون أكرب من أصله ،فطلب الفروسية والعلم واحلديث ،وصحب الزهاد وأهل الورع ،ومتيز

على األتراك وطمح إىل املعايل ،وظل يرمي بنفسه ،وهو
ـــــــــــــــــــــــــ

* تويف سنة.322

** كانت إمارة ابن طولون حنو  26سنة ،وتويف سنة .270
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وحي القلم
األسد

يف ذلك يكرب وال يزال يكرب ،كأمنا يريد أن ينقطع من أصله ويلتحق ابألمراء ،فلما التحق هبم ظل يكرب؛

ليلحق ابمللوك ،فلما بلغ هؤالء كانت نيته على ما يعلم هللا.

قال :وكان عقله من أثر طبيعتيه كالعقلني لرجلني خمتلفني فله يد مع املالئكة ويده األخرى مع الشياطني،
فهو الذي بىن املارستان وأنفق عليه وأقام فيه األطباء ،وشرط إذا جيء ابلعليل أن تنزع ثيابه وحتفظ عند

ثيااب ويفرش له ويغدى عليه ويراح ابألدوية واألغذية واألطباء حىت يربأ ،ومل يكن
أمني املارستان ،مث يلبس ا

هذا قبل إمارته؛ وهو أول من نظر يف املظامل من أمراء مصر؛ وهو صاحب يوم الصدقة؛ يكثر من صدقاته

كلما كثرت نعمة هللا عليه ،ومراتبه لذلك يف كل أسبوع ثالث آالف دينار سوى مطاخبه اليت أقيمت يف

كل يوم يف داره وغريها ،يذبح فيها البقر والكباش ويغرف للناس ،ولكل مسكني أربعة أرغفة يكون يف
اثنني منها فالوذج* ويف اآلخرين من القدور ،وينادي :من أحب أن حيضر دار األمري فليحضر! وتفتح

األبواب ويدخل الناس وهو يف اجمللس ينظر إىل املساكني ويتأمل فرحهم مبا أيكلون وحيملون ،فيسره ذلك
وحيمد هللا على نعمته؛ وكان راتب مطبخه يف كل يوم ألف دينار؛ واقتدى به ابنه مخارويه ،فأنشأ بعده
مطبخ العامة** ينفق عليه ثالثة وعشرين ألف دينار كل شهر.

وقد بلغ ما أرسله ابن طولون إىل فقراء بغداد وعلمائها يف مدة واليته ألف ومائيت ألف دينار*** ،وكان

رجاال مساهم ابملكربين ،يتعاقبون الليل
كثري التالوة للقرآن ،وقد اختذ حجرة بقربه يف القصر وضع فيها ا

نواب يكربون ويسبحون ،وحيمدون ويهللون ،ويقرءون القرآن تطويباا ،وينشدون قصائد الزهد ،ويؤذنون
ا
أوقات األذان؛ وهو الذي فتح أنطاكية يف سنة مخس وستني ومائتني ،مث مضى إىل طرسوس كأنه يريد

فتحها ،فلما انبذه أهلها وقاتلهم أمر أصحابه أن ينهزموا عنها؛ ليبلغ ذلك طاغية الروم فيعلم أن جيوش
ابن طولون على كثرهتا وشدهتا مل تقم ألهل طرسوس ،فيكون هبذا كأنه قاتله وصده عن بلد من بالد

اإلسالم ،وجيعل هذا اخلرب كاجليش يف تلك الناحية!

رجال طائش السيف ،جيور ويعسف ،قد أحصى من
ومع كل ذلك فإنه كان ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* نوع من احللوى ،وهو ما يسميه العامة "البالوظة".
** هذا هو األصل يف مطعم الشعب.

*** الدينار نصف جنيه مصري فعدة ذلك مليون ومائة ألف جنيه ،صدقاته على بغداد وحدها رمحه هللا.
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وحي القلم
األسد
صربا أو ماتوا يف سجنه فكانوا مثانية عشر أل افا؛ وأمر بسجن قاضيه بكار بن قتيبة يف حادثة
قتلهم ا

معروفة .وقال له :غرك قول الناس ما يف الدنيا مثل بكار؟ أنت شيخ قد خرقت! مث حبسه وقيده وأخذ

منه مجيع عطاايه مدة واليته القضاء ،فكانت عشرة آالف دينار ،قيل إهنا وجدت يف بيت بكار خبتمها مل

وتورعا.
ميسها زه ادا ا

وملا ذهب شيخك أبو احلسن بعنفه وأيمره ابملعروف وينهاه عن املنكر ،طاش عقله فأمر إبلقائه إىل األسد،

وهو اخلرب الذي طار يف الدنيا حىت بلغك يف بغداد..

حاضرا أمرهم ذلك اليوم ،فجيء ابألسد من قصر ابنه مخارويه وكان مخارويه هذا مشغوفاا
قال :وكنت
ا
ابلصيد ،ال يكاد يسمع بسبع يف غيضة أو بطن ٍ
واد إال قصده ومعه رجال عليهم لبود ،فيدخلون إىل

األسد ويتناولونه أبيديهم من غابه عنوة وهو سليم ،فيضعونه يف أقفاص من خشب حمكمة الصنعة يسع

الواحد منها السبع وهو قائم.
ضاراب ،عارم الوحشية ،متزيل العضل ،شديد
وكان األسد الذي اختاره للشيخ أغلظ ما عندهم،
جسيما ،ا
ا

اسا ،أهرت الشدق يلوح شدقه من سعته وروعته كفتحة القرب ينبئ أن جوفه
اسا ،فر ا
عصب اخللق ،هر ا
خارجا من لبدته ،يهم أن ينقذف على من يراه فيأكله!
مقربة ،ويظهر وجهه ا

وأجلسوا الشيخ يف قاعة وأشرفوا عليه ينظرون ،مث فتحوا ابب القفص من أعاله فجذبوه فارتفع؛

ئريا تنشق له املرائر ،ويتوهم من يسمعه أنه الرعد وراءه
وهجهجوا ابألسد يزجرونه ،فانطلق يزجمر ويزأر ز ا

الصاعقة!

مث اجتمع الوحش يف نفسه واقشعر ،مث متطى كاملنجنيق يقذف الصخرة ،فما بقي من أجل الشيخ إال
طرفة عني؛ ورأيناه على ذلك ساكناا مطرقاا ال ينظر إىل األسد وال حيفل به ،وما منا إال من كاد ينهتك
حجاب قلبه من الفزع والرعب واإلشفاق على الرجل.

ومل يرعنا إال ذهول األسد عن وحشيته ،فأقعى على ذنبه ،مث لصق ابألرض هنيهة يفرتش ذراعيه ،مث هنض

هنضة أخرى كأنه غري األسد ،فمشى مرتفقا ثقيل اخلطو تسمع ملفاصله قعقعة من شدته وجسامته ،وأقبل

على الشيخ وطفق حيتك به ويلحظه ويشمه كما يصنع الكلب مع صاحبه الذي أينس به ،وكأنه يعلن أن
هذه ليست مصاولة بني الرجل التقي واألسد ،ولكنها مبارزة بني إرادة ابن طولون وإرادة هللا!
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ابالستعمار الغريب
األمحدية

األمحدية:
وانشقت القاداينية -بعد نشأهتا بقليل -إىل شقني ،وتفرع عنها ما يعرف ابسم "األمحدية" ،أو "مجاعة

الهور" ،وزعيما هذا الفرع" :خواجة كمال الدين" و"موالي حممد علي" وهلذا الفرع نشاط كبري يف اخلارج،

يف آسيا وأورواب ،وقد انتهى موالي حممد علي من ترمجة القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية يف سنة 1920م،

وألف كتابه "اإلسالم" يف 1936م ،ويبلغ عدد األمحدية حنو نصف مليون ،منهم ستون ألفا يف اهلند.

والفرق بني "القاداينية" األصلية وبني هذه الشعبة اليت تعرف ابسم "األمحدية" أو ابسم "مجاعة الهور" :أن
هذه الشعبة تنظر إىل "مريزا غالم أمحد" مؤسس املذهب على أنه مصلح ديين فقط ،بينما تنظر إليه

القاداينية على أنه نيب مرسل.

ففي كتاب "حقيقة النبوة" ملريزا يشري أمحد اخلليفة الثاين :أن "غالم" أفضل من بعض أويل العزم من

الرسل "ص ،"257ويف صحيفة الفضل "اجمللد الرابع عشر  29أبريل سنة 1927م" :أنه كان أفضل
بكثري من األنبياء ،وميكن أن يكون أفضل من مجيع األنبياء ،ويف صحيفة الفضل "اجمللد اخلامس"" :مل
يكن فرق بني أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -وتالميذ مريزا غالم أمحد إال أن أولئك رجال البعثة

األوىل وهؤالء رجال البعثة الثانية" ويف عدد  92بتاريخ  28مايو سنة 1918م من الفضل "اجمللد
الثالث"" :مريزا هو حممد -صلى هللا عليه وسلم ،وهو مصدق القرآن الكرمي :امسه أمحد".

ومبساعدة األخري للحركة التقدمية اليت قام على الدعوة إليها سري "أمحد خان" ،وكذا للمذهب القادايين

الذي أسسه "مريزا غالم أمحد" شهدت اهلند اإلسالمية -أو شهد العامل اإلسالمي كله -فرقة أخرى يف
التوجيه والعقيدة بني املسلمني ،كما شهد مظهرا فكراي إسالميا تبناه اإلجنليز ملصلحة االستعمار الغريب إذ
ال شك أنه عمل عقلي إنساين انطوى على حماولة جديدة طويلة املدى ،صعبة املركب ،لتغيري اجتاه

اجلماعة اإلسالمية إىل ما مل أتلفه ،وإىل غري ما درج عليه اعتقادها.
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وحي القلم
األسد
وضربته روح الشيخ فلم يبق بينه وبني اآلدمي عمل ،ومل يكن منه إبزاء حلم ودم ،فلو أكل الضوء واهلواء

واحلجر واحلديد ،كان ذلك أقرب وأيسر من أن أيكل هذا الرجل املتمثل يف روحانيته ال حيس لصورة

األسد معىن من معانيها الفاتكة ،وال يرى فيه إال حياة خاضعة مسخرة للقوة العظمى اليت هو مؤمن هبا
ومتوكل عليها ،كحياة الدودة والنملة وما دوهنا من اهلوام والذر!

وورد النور على هذا القلب املؤمن يكشف له عن قرب احلق سبحانه وتعاىل ،فهو ليس بني يدي األسد
ك ِّأبَ ْعيُنِّنَا}.
ك فَِّإنَّ َ
اصِّ ْرب ِّحلُ ْك ِّم َربِّ َ
{و ْ
ولكنه هو واألسد بني يدي هللا ،وكان مندجماا يف يقني هذه اآليةَ :

رجال هو خوف هللا ،فخاف منه ،وكما خرج الشيخ من ذاته ومعانيها الناقصة ،خرج الوحش
ورأى األسد ا
من ذاته ومعانيها الوحشية؛ فليس يف الرجل خوف وال هم وال جزع وال تعلق برغبة ،ومن ذلك ليس يف

األسد فتك وال ضراوة وال جوع وال تعلق برغبة.

ونسي الشيخ نفسه فكأمنا رآه األسد ميتاا ومل جيد فيه "أان" اليت أيكلها ،ولو أن خطرة من هم الدنيا

خطرت على قلبه يف تلك الساعة أو اختلجت يف نفسه خاجلة من الشك ،لفاحت رائحة حلمه يف خياشيم

األسد فتمزق يف أنيابه وخمالبه.

قال :وانصرفنا عن النظر يف السبع إىل النظر يف وجه الشيخ ،فإذا هو ساهم مفكر ،مث رفعوه وجعل كل

منا يظن ظنًّا يف تفكريه ،فمن قائل :إنه اخلوف أذهله عن نفسه ،وقائل :إنه االنصراف بعقله إىل املوت،

واثلث يقول :إنه يكون الفكرة ملنع احلركة عن اجلسم فال يضطرب ،وزعم مجاعة أن هذه حالة من
االستغراق يسحر هبا األسد؛ وأكثران يف ذلك وجتارينا فيه ،حىت سأله ابن طولون :ما الذي كان يف قلبك

وفيم كنت تفكر؟

فقال الشيخ :مل يكن علي أبس ،وإمنا كنت أفكر يف لعاب األسد ،أهو طائر أم جنس..
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أمراء للبيع:

قال الشيخ اتج الدين حممد بن علي املقلب طوير الليل ،أحد أئمة الفقهاء ابملدرسة الظاهرية ابلقاهرة*:

كان شيخنا اإلمام العظيم شيخ اإلسالم تقي الدين بن جمد الدين بن دقيق العيد** ال خياطب السلطان

إال بقوله" :اي إنسان"! فما خيشاه وال يتعبد له وال ينحله ألقاب اجلربوت والعظمة وال يزينه ابلنفاق وال

يداجيه كما يصنع غريه من العلماء؛ وكان هذا عجيباا؛ غري أن متام العجب أن الشيخ مل يكن خياطب أح ادا
قط من عامة الناس إال هبذا اللفظ عينه" :اي إنسان"؛ فما يعلو ابلسلطان واألمراء وال ينزل ابلضعفاء

واملساكني ،وال يرى أحسن ما يف هؤالء وهؤالء إال احلقيقة اإلنسانية!

مث كان ال يعظم يف اخلطاب إال أئمة الفقهاء فإذا خاطب منهم أح ادا قال له" :اي فقيه"؛ على أنه مل يكن

يسمح هبذا إال ملثل شيخ اإلسالم جنم الدين ابن الرقعة*** ،مث خيص عالء الدين بن الباجي وحده بقوله:

"اي إمام"؛ إذ كان آية من آايت هللا يف صناعة احلجة ،ال يكاد يقطعه أحد يف املناظرة واملباحثة؛ فهو
كالربهان .إجالله إجالل احلق؛ ألن فيه املعىن وتثبيت املعىن.

يوما :اي سيدي ،أراك ختاطب السلطان خبطاب العامة؛ فإن علوت قلت" :اي إنسان" ،وإن نزلت
وقلت له ا
تذوق حالوة ألفاظ الطاعة واخلضوع ،وخصه النفاق
قلت" :اي إنسان"؛ أفال يسخطه هذا منك وقد َّ

إنساان بذاته يف وجود ذاته ،حىت أصبح
بكلمات هي ظل الكلمات اليت يوصف هللا هبا ،مث جعله امللك ا
من غريه كاجلبل واحلصاة؛ يستواين يف العنصر ويتباينان يف القدر ،وأقله مهما قل هو أكثرها مهما

عظمت ،ووجوده شيء ووجودها شيء آخر؟
ـــــــــــــــــــــــــ

* تويف سنة 717هـ.

** كانت وفاته سنة .702
*** تويف سنة .710
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فتبسم الشيخ وقال :اي ولدي ،إيش هذا؟ إننا نفوس ألفاظ ،والكلمة من قائلها هي مبعناها يف نفسه ال
مبعناها يف نفسها؛ فما حيسن حبامل الشريعة أن ينطق بكالم يرده الشرع عليه؛ ولو انفق الدين لبطل أن

يكون ديناا ،ولو انفق العامل الديين لكان كل منافق أشرف منه؛ فلطخة يف الثوب األبيض ليست كلطخة يف
الثوب األسود ،واملنافق رجل مغطى يف حياته ،ولكن عامل الدين رجل مشكوف يف حياته ال مغطى؛ فهو
للهداية ال للتلبيس ،وفيه معاين النور ال معاين الظلمة؛ وذاك يتصل ابلدين من انحية العمل ،فإذا انفق

فقد كذب؛ والعامل يتصل ابلدين من انحية العمل وانحية التبيني ،فإذا انفق فقد كذب وغش وخان.

دهرا بعد دهر ،ينطقون بكلمتها ،ويقومون
وما معىن العلماء ابلشرع إال أهنم امتداد لعمل النبوة يف الناس ا

حبجتها ،وأيخذون من أخالقها كما أتخذ املرآة النور ،حتويه يف نفسها وتلقيه على غريها ،فهي أداةٌ
معا.
إلظهاره وإظهار مجاله ا

أتدري اي ولدي ما الفرق بني علماء احلق وعلماء السوء وكلهم آخذ من نور واحد ال خيتلف؟ إن أولئك
يف أخالقهم كاللوح من البلور؛ يظهر النور نفسه فيه ويظهر حقيقته البلورية؛ وهؤالء أبخالقهم كاللوح من
اخلشب يظهر النور حقيقته اخلشبية ال غري!

وعامل السوء يفكر يف كتب الشريعة وحدها؛ فيسهل عليه أن يتأول وحيتال ويغري ويبدل ويظهر وخيفي؛
ولكن العامل احلق يفكر مع كتب الشريعة يف صاحب الشريعة ،فهو معه يف كل حالة يسأله ماذا تفعل وماذا

تقول؟

والرجل الديين ال تتحول أخالقه وال تتفاوت وال جييء كل يوم من حوادث اليوم ،فهو أبخالقه كلها ،ال

يكون مرة ببعضها ومرة ببعضها ،ولن تراه مع ذوي السلطان وأهل احلكم والنعمة كعامل السوء هذا الذي
لو نطقت أفعاله لقالت هلل بلسانه :هم يعطوين الدراهم والداننري فأين درامهك أنت وداننريك؟
صحيحا يف أحد وجهيه دون اآلخر ،أو يف بعضه دون بعضه ،فهو زائف كله؛
إن الدينار اي ولدي إذا كان
ا
وأهل احلكم واجلاه حني يتعاملون مع هؤالء يتعاملون مع قوة اهلضم فيهم ...فينزلون بذلك منزلة البهائم؛

تقدم أعماهلا لتأخذ بطوهنا ،والبطن اآلكل يف العامل السوء أيكل دين العامل فيما أيكله..

سكوات
وقارا فهو البالدة ،أو رقة فسمها الضعف ،أو حماسنة فقل إهنا النفاق ،أو
ا
فإذا رأيت لعلماء السوء ا
عن الظلم فتلك رشوة أيكلون هبا!
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قال اإلمام :وما رأيت مثل شيخي سلطان العلماء عز الدين بن عبد السالم* فلقد كان األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر شيئاا تصنعه طبيعته كما يصنع جسمه احلياة ،فال يبايل هلك فيه أو عاش؛ إذ هو يف

الدم كالقلب ،ال تناله يد صاحبه وال يد غريه؛ ومل يتعلق مبال وال جاه وال ترف وال نعيم ،فكان جترده من

أوهام القوة ال تغلب؛ وانتزع خوف الدنيا من قلبه فغمرته الروح السماوية اليت ختيف كل شيء وال ختاف؛

وكان هبذه الروح كأنه حتويل وتبديل يف طباع الناس ،حىت قال امللك الظاهر بيربس وقد رأى كثرة اخللْق يف

مرت حتت القلعة :اآلن استقر أمري يف امللك ،فلو أن هذا الشيخ دعا الناس إىل اخلروج علي
جنازته حني َّ

النتزع مين اململكة!

وكان سلطانه يف دمشق الصاحل إمساعيل ،فاستنجد ابإلفرنج على امللك جنم الدين أيوب سلطان مصر؛
مهاجرا ،فأتبعه الصاحل بعض خواصه يتلطف به
فغضب الشيخ وأسقط اسم الصاحل من اخلطبة وخرج
ا

ويقول له :ما بينك وبني أن تعود إىل مناصبك وما كنت عليه وأكثر مما كنت عليه إال أن تتخشع للسلطان
واد وأان يف ٍ
وتقبل يده .فقال له الشيخ :اي مسكني! أان ال أرضى أن يقبل السلطان يدي! أنتم يف ٍ
واد!
مث قدم إىل مصر يف سنة  ،639فأقبل عليه السلطان جنم الدين أيوب وحتلى به وواله خطابة مصر

وقضاءها ،وكان أيوب مل اكا شديد البأس ،ال جيسر أحد أن خياطبه إال جميبا ،وال يتكلم أحد حبضرته

ابتداء؛ وقد مجع من املماليك الرتك ما مل جيتمع مثله لغريه من أهل بيته ،حىت كان أكثر أمراء عسكره

منهم ،وهم معروفون ابخلشونة والبأس والفظاظة واالستهانة بكل أمر؛ فلما كان يوم العيد صعد إليه

الشيخ وهو يعرض اجلند ويظهر ملكه وسطوته واألمراء يقبلون األرض بني يديه؛ فناداه الشيخ أبعلى
صوته؛ ليسمع هذا املأل العظيم :اي أيوب! مث أمره إببطال منك ٍر ِِّ انتهى إىل علمه يف حانة تباع فيها اخلمر؛
فرسم السلطان لوقته إببطال احلانة واعتذر إليه.
فحدثين الباجي قال :سألت الشيخ بعد رجوعه من القلعة وقد شاع اخلرب ،فقلت :اي سيدي ،كيف كانت

احلال؟

قال :اي بين ،رأيته يف تلك العظمة فخشيت على نفسه أن يدخلها الغرور فتبطره فكان ما ابديته به.
قلت :أما ِّخفتَه؟
ـــــــــــــــــــــــــ
* هو اإلمام العظيم شيخ اإلسالم عبد العزيز بن عبد السالم بركة الدنيا يف عصره ،تويف سنة.660
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قال :اي بين ،استحضرت هيبة هللا تعاىل فكان السلطان أمامي كالقط* ولو أن حاجة من الدنيا كانت يف

نفسي لرأيته الدنيا كلها؛ بيد أين نظرت ابآلخرة فامتدت عيين فيه إىل غري املنظور للناس ،فال عظمة وال
سلطان وال بقاء وال دنيا ،بل هو ال شيء يف صورة شيء.

حنن اي ولدي مع هؤالء كاملعىن الذي يصحح معىن آخر ،فإذا أمرانهم ،فالذي أيمرهم فينا هو الشرع ال

اإلنسان ،وهم قوم يرون ألنفسهم احلق يف إسكات الكلمة الصحيحة أو طمسها أو حتريفها؛ فما بد أن

يقابلوا من العلماء والصاحلني مبن يرون ألنفسهم احلق يف إنطاق هذه الكلمة وبياهنا وتوضيحها؛ فإذا كان

ذلك فههنا املعىن إبزاء املعىن؛ فال خوف وال مباالة وال شأن للحياة واملوت.

مزورا يف صورة احلق؛
وإمنا الشر كل الشر أن يتقدم إليهم العامل حلظوظ نفسه ومنافعها ،فيكون ا
ابطال ا

وههنا تكون الذات مع الذات ،فيخشع الضعف أمام القوة ،ويذل الفقر بني يدي الغىن ،وترجو احلياة
لنفسها وختشى على نفسها؛ فإذا العامل من السلطان كاخلشبة البالية النخرة حاولت أن تقارع السيف!

كال اي ولدي! إن السلطان واحلكام أدوات جيب تعيني عملها قبل إقامتها ،فإذا تفككت واحتاجت إىل
مسامري دقت فيها املسامري؛ وإذا انفتق الثوب فمن أين لإلبرة أن تسلك ابخليط الذي فيها إذا هي مل

ختُزه؟

إن العامل احلق كاملسمار؛ إذا أوجد املسمار لذاته دون عمله كفرت به كل خشبة..

قال اإلمام تقي الدين :وطغى األمراء من املماليك وثقلت وطأهتم على الناس؛ وحيثما وجدت القوة

أداب وشريعة؛ إال أن تقوم أبزائها قوة معنوية أقوى منها؛
املسلطة املستبدة جعلت طغياهنا واستبدادها ا

ففكر شيخنا يف هؤالء األمراء ،وقال :إن خداع القوة الكاذبة لشعور الناس ابب من الفساد؛ إذ حيسبون

قبيحا يف ذاته وال أقبح منه؛ ويرون كل قبيح عندها هو القبيح ،وإن
كل حسن منها هو احلسن ،وإن كان ا

كان حسناا وال أحسن منه.

وقال :ما معىن اإلمارة واألمراء؟ وإمنا قوة الكل الكبري هي عماد الفرد الكبري ،فلكل جزء من هذا الكل

حقه وعمله؛ وكان ينبغي أن تكون هذه اإلمارة
ـــــــــــــــــــــــــ
* هذه كلمات الشيخ حبروفها.
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أعماال انفعة قد كربت وعظمت فاستحقت هذا اللقب بطبيعة فيها كطبيعة أن العشرة أكثر من الواحد،
ا
ال أهواء وشهوات ورذائل ومفاسد تتخذ لقبها يف الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن الوحش مفرتس.

وفكر الشيخ فهداه تفكريه إىل أن هؤالء األمراء مماليك ،فحكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال

شرعا بيعهم كما يباع الرقيق!
املسلمني ،وجيب ا

وبلغهم ذلك فجزعوا له وعظم فيه اخلطب عليهم؛ مث احتدم األمراء وأيقنوا أهنم إبزاء الشرع ال إبزاء

القاضي ابن عبد السالم.

وأفىت الشيخ أنه ال يصح هلم بيع وال شراء وال زواج وال طالق وال معاملة ،وأنه ال يصحح هلم شيئاا من
هذا حىت يباعوا وحيصل عنقهم بطريق شرعي!

مث جعلوا يتسببون إىل رضاء ،ويتحملون عليه ابلشفاعات ،وهو م ِّ
ص ٌّر ال يعبأ جباللة أخطارهم ،وال خيشى
ُ
اتسامه بعداوهتم ،فرفعوا األمر إىل السلطان ،فأرسل إليه فلم يتحول عن رأيه وحكمه.

واستشنع السلطان فعله وحنق عليه وأنكر منه دخوله فيما ال يعنيه ،وقبح عمله وسياسته وما تطاول إليه،

وهو رجل ليس له إال نفسه وما تكاد تصل يده إىل ما يقيمه وهم وافرون ويف أيديهم القوة وهلم األمر
والنهي.

وانتهى ذلك إىل الشيخ اإلمام فغضب ومل ِّ
يبال ابلسلطان وال كرب عليه إعراضه ،وأزمع اهلجرة من مصر،
قليال حنو
محريا أركب أهله وولده عليها ومشى هو خلفهم يريد اخلروج إىل الشام ،فلم يبعد إال ا
فاكرتى ا

نصف بريد حىت طار اخلرب يف القاهرة ففزع الناس وتبعوه ال يتخلف منهم رجل وال امرأة وال صيب ،وصار
فيهم العلماء والصلحاء والتجار واحملرتفون كأن خروجه خروج نيب من بني املؤمنني به ،واستعلنت قوة
الشرع يف مظهرها احلاكم اآلمر من هذه اجلماهري ،فقيل للسلطان :إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك!
فاراتع السلطان ،فركب بنفسه وحلق ابلشيخ يرتضاه ويستدفع به غضب األمة ،وأطلق له أن أيمر مبا

ولبس طيلسان العلماء كما يلصق الريش
شاء ،وقد أيقن أنه ليس رجل الدينار والدرهم والعيش واجلاه ْ

على حجر يف صورة الطائر.

أجال
ورجح الشيخ وأمر أن يعقد اجمللس وجيمع األمراء وينادي عليهم للمساومة يف بيعهم ،وضرب لذلك ا
بعد أن يكون األمر قد تعامله كل القاهرة؛ ليتهيأ من يتهيأ للشراء والسوم يف هذا الرقيق الغايل!
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وكان من األمراء املماليك انئب السلطنة ،فبعث إىل الشيخ يالطفه ويسرتضيه ،فلم يعبأ الشيخ به؛ فهاج
هائجه وقال :كيف يبيعنا هذا الشيخ وينادي علينا وينزلنا منزلة العبيد ويفسد حملنا من الناس ويبتذل

أقداران وحنن ملوك األرض؟ وما الذي يفقد هذا الشيخ من الدنيا فيدرك ما حنن فيه؟ إنه يفقد ما ال ميلك،
ويفقد غري املوجود ،فال جرم ال يبايل وال يرجع عن رأيه ما دام هذا الرأي ال مير يف منافعه ،وال يف شهواته

وال يف أطماعه ،كالذين نراهم من علماء الدنيا؛ أما وهللا ألضربنه بسيفي هذا ،فما ميوت رأيه وهو حي.

مث ركب النائب يف عسكره وجاء إىل دار الشيخ واستل سيفه وطرق الباب ،فخرج ابنه عبد اللطيف ورأى
ما رأى فانقلب إىل أبيه وقال له :انج بنفسك ،إنه املوت ،وإنه السيف ،وإنه وإنه ...

فما اكرتث الشيخ لذلك وال جزع وال تغري ،بل قال له :اي ولدي! أبوك أقل من أن يقتل يف سبيل هللا!

وخرج ال يعرف احلياة وال املوت ،فليس فيه اإلنساين بل اإلهلي ،ونظر إىل انئب السلطنة ويف يده السيف،
فانطلقت أشعة عينيه يف أعصاب هذه اليد فيبست ووقع السيف منها.
وتناوله بروحه القوية ،فاضطرب الرجل وتزلزل وكأمنا تكسر من أعصابه فهو يرعد وال يستقر وال يهدأ.

وأخذ النائب يبكي ويسأل الشيخ أن يدعو له؛ مث قال :اي سيدي ،ما تصنع بنا؟
قال الشيخ :أاندي عليكم وأبيعكم!

وفيم تصرف مثننا؟

يف مصاحل املسلمني.

ومن يقبضه؟
أان.

وكان الشرع هو الذي يقول" :أان" ،فتم للشيخ ما أراد ،واندى على األمراء واح ادا واح ادا ،واشتط يف
مثنهم ،ال يبيع الواحد منهم حىت يبلغ الثمن آخر ما يبلغ؛ وكان كل أمري قد أعد من شيعته مجاعة

يستامونه؛ ليشرتوه...

ودمغ الظلم والنفاق والطغيان والتكرب واالستطالة على الناس هبذه الكلمة اليت أعلنها الشرع:

أمراء للبيع! أمراء للبيع..
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العجوزان1
العجوزان ":"1
قال حمدثي :التقى هذان الشيخان بعد فراق أربعني سنة ،وكانت مثابتهما* ذلك املكان القائم على شاطئ

البحر يف إسكندرية يف جهة كذا؛ ومها صديقان كاان يف صدر أايمهما -حني كانت هلما أايم ...رجلي
أخوي ٍ
جد ٍ
حكومة يعمالن يف ديوان واحد ،وكاان يف عيشهما ِّ
دائما
وفضائل
وهزل،
ورذائل ،جيتمعان ا
َ
َ

اجتماع السؤال واجلواب ،فال تنقطع وسيلة أحدمها من اآلخر؛ وكأن بينهما يف احلياة قرابة االبتسامة من

االبتسامة والدمعة من الدمعة.

ولبثا كذلك ما شاء هللا ،مث تبددا وأخذهتما اآلفاق كدأب "املوظفني"؛ ينتظمون وينتشرون ،وال يزال
س ِّأب ِّ
َي أ َْر ٍ
ض
أحدهم ترفعه أرض وختفضه أخرى ،وكأن "املوظف" من تفسري قوله تعاىلَ :
{وَما تَ ْد ِّري نَـ ْف ٌ

وت} [لقمان!]34 :
متَُ ُ

كثريا ما يكون أمر احلكومة بنقل بعض "موظفيها" هو أمرها بتمزيق
وافرتق الصديقان على مضض ،و ا

بعضهم من بعض؛ مث تصرفت هبما الدنيا فذهبا على طريف طريق ال يلتقيان ،وأصبح كالمها من اآلخر
كيومه الذي مضى ..حيفظ وال يرى..

قال احملدث :وكنت مع األستاذ "م" ،وهو رجل يف السبعني من عمره ،غري أنه يقول عن نفسه إنه شاب مل

يبلغ من العمر إال سبعني سنة ..ويزعم أن يف مجسه الناموس األخضر الذي حييي الشجرة حياة واحدة إىل

اآلخر.

رجل فارهٌ ،متأنق ،فاخر البزة ،مجيل السمت ،فارع الشطاط** كاملصبوب يف قالب ال عوج فيه وال احنناء،
جمتمع كله مل يذهب منه شيء ،قد حفظته

ـــــــــــــــــــــــــ
* أي املكان الذي اجتمعا فيه بعد التفرق.

** ممتد الطول.
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أساليب القوة اليت يعانيها يف رايضته اليومية؛ وهو منذ كان يف آنفته وشبابه ال ميشي إال مستأخر الصدر*

مشدود الظهر ،مرتفع العنق ،مسن ادا قفاه إىل طوقه؛ وبذلك شب وشاب على استواء واحد ،وكلما سئل
عن سر قامته وعوده مل يزد على قوله :إن هذا من عمل إسناد القفا**.

عطرا واح ادا ال يغريه ،يرى أن هذا الطيب حيفظ خيال الصيب ،وأنه
وهو ا
دائما عطر عبق ،مث ال ميس إال ا

يبقي لألايم رائحتها.

وله فلسفة من حسه ال من عقله ،ولفلسفته قواعد وأصول اثبتة ال تتغري ،ومن بعض قواعدها الزهر ،ومن

أيضا؛ وكل تلك هي عنده قواعد حلفظ الشباب .ومن فلسفته أن
بعضها املوسيقى ،ومن بعضها الصالة ا

مبادئ الشباب وعاداته إذا هي مل تتغري اتصل الشباب فيها واطرد يف الروح ،فتكون من ذلك قوة حترس

قوة اللحم والدم ،ومتسك على اجلسم حالته النفسية األوىل.

وهو يزيد يف حكمة الصالة فكرة رايضية عملية مل ينتبه إليها أحد ،هي رايضة البطن واألمعاء ابلركوع

والسجود والقيام؛ ويقول :إن ثروة الصالة تكنز يف صندوقني :أحدمها الروح ملا بعد املوت ،واآلخر البطن
ملا قبل املوت؛ ويرى أن اإلسالم مل يفرض صالة الصبح قبل الشمس إال ليجعل الفجر ينصب يف الروح

كل يوم.

قال احملدث :وبينما حنن جالسان مر بنا شيخ أعجف مهزول موهون يف جسمه ،يدلف متقاصر اخلطو كأن
عصا ،ويدل احنناؤه على أن
محل السنني على ظهره ،مرعش من الكرب ،مستقدم الصدر منح ٍن يتوكأ على ا

إنساان ،وكأهنا ما خبطت إال
عمره قد اعوج ا
عظاما ال ا
أيضا ،وهو يبدو يف ضعفه وهزاله كأن ثيابه ملئت ا

عظما على عظم..
لتمسك ا

قال :فحملق إليه "م" مث صاح :رينا! رينا .فالتفت العجوز ،وما كاد أيخذان بصره حىت انفتل إليه وأقبل

ضاح اكا يقول :أوه! .ريت ،ريت!

ويتطوحان،
وهنض "م" فاحتضنه وتالزما ا
طويال ،وجعل رأسامها يدوران َّ
ـــــــــــــــــــــــــ

* يقال مستقدم الصدر ،للهرم احملين الظهر؛ فأخذان منها مستأخر الصدر ،وذلك بروزه حني يكون

مشدودا ،فيكون أعاله إىل الوراء.
ا

** هذه حقيقة رايضية ،وهلا أقوى األثر يف شد اجلسم وانتصاب القامة إذا اعتادها اإلنسان ..واملراد

ابلطوق :البنيقة "الياقة".
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قبال ظمئة ال عهد يل مبثلها يف صديقني ،حىت خليل إيل أهنما ال يتعانقان وال
وكالمها يقبل صاحبه ا

معا..
يتالءمان ،ولكن بينهما فكرة يعتنقاهنا ويقبالهنا ا
وقلت :ما هذا أيها العجوزان؟

فضحك "م" وقال :هذا صديقي القدمي "ن" ،تركته منذ أربعني سنة معجزة من معجزات الشباب ،فها هو

كامال إال امسه...
ذا معجزة أخرى من معجزات اهلرم ،ومل يبق منه ا
مث التفت إليه وقال :كيف أنت اي رينا؟

رجال من هذه العصا ،ورجع مصدر احلياة
قال العجوز "ن" :لقد أصبحت كما ترى؛ زاد العمر يف رجلي ا

مصدرا لآلالم واألوجاع ودخلت يف طبيعيت عادة رابعة من تعاطي الدواء.
يف
ا

فضحك "م" وقال :قبح هللا هذه الدخيلة ،فما هي العادات الثالث األصلية؟
قال العجوز :هي األكل والشرب والنوم ..مث أنت اي ريت كيف تقرأ الصحف اآلن؟

يوما غري ما تقرأ يف يوم؟
قال "م" :أقرؤها كما يقرؤها الناس ،فما سؤالك عن هذا؟ وهل تقرأ الصحف ا

قال :آه! إن أول شيء أقرأ يف الصحف أخبار الوفيات؛ ألرى بقااي الدنيا ،مث "إعالانت األدوية" ...ولكن
كيف أنت اي ريت؟ إين ألراك ما تزال من وراء أربعني سنة يف ذلك العيش الرخي ،وأراك حتمل شيخوختك
بقوة كأن الدهر مل خيرمك من هنا وال من هنا ،وكأنه يلمسك أبصابعه ال مبسامريه ،فهل أصبت معجزة من

معجزات العلم احلديث؟
قال :نعم.

قال :انشدتك هللا ،أيف معجزات العلم احلديث معجزة لعظمي؟

قال "م" :وحيك اي رينا! إنك على العهد مل تربح كما كنت مزبلة أفكار ..ماذا يصنع فيك العلم احلديث

وأنت كما رأى مبنزلة بني العظم واخلشب؟!
مجيعا ،مث قلت لألستاذ "م" :ولكن ما "رينا وريت"؟ وما هذه اللغة؟ .ويف أي
قال احملدث :وضحكنا ا

معجم تفسريها؟

قال :فتغامز الشيخان ،مث قال "م" :اي بين ،هذه لغة ماتت معانيها وبقيت ألفاظها ،فهي كتلك األلفاظ

األثرية الباقية من اجلاهلية األوىل.
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قلت :ولكن اجلاهلية األوىل مل ِّ
تنقض إال فيكما ...وال يزال كل شاب يف هذه اجلاهلية األوىل ،وما أحسب
"رينا ،وريت" يف لغتكما إال مبعىن "سوسو ،وزوزو" يف اللغة احلديثة؟
فقال "م" :امسع اي بين :إن رجل سنة  *1935مىت سأل يفَّ رجل سنة  :1895ما معىن رينا وريت؟ فرد

مقتتال قتله حبها .أما "ريت" فهو ال
مغرما ،وكان ا
عليه :إن "رينا" معناها "كاترينا"؛ وكان "ن" هبا صبًّا ا

يعرف معناها.

فامتعض العجوز "ن" ،وقال :سبحان هللا! امسع اي بين :أن رجل سنة  1895يفَّ يقول لك :إن "ريت"

معناها "مرغريت" ،وكانت اجلوى الباطن وكانت اللوعة واحلريق الذي ال ينطفئ يف قلب األستاذ "م".

قلت :فأنتما أيها العجوزان من عشاق سنة  ،1895فكيف تراين احلب اآلن؟

قال العجوز "ن" :اي بين ،أن أواخر العمر كاملنفي ..وحنن نتكلم ابأللفاظ اليت تتكلم هبا أنت وأنتما

وأنتم ..غري أن املعاين ختتلف اختالفاا بعي ادا.
مثال.
قلت :واضرب هلم ا

مثال كلمة "األكل" ،فلها عندان ثالثة ٍ
معان :األكل وسوء اهلضم ،ووجع املعدة؛ وكلمة
قال :واضرب هلم ا
أيضا ثالثة ٍ
معان :املشي ،والتعب ،وغمزات العظم ...وكلمة "النسيم" ،النسيم العليل اي
"املشي" فلها ا
بين ،زيد لنا يف معناها :حترك "الروماتيزم"..

فضحك "م" وقال :اي شيخ..

قال العجوز :وتلك الزايدة اي بين ال جتيء إال من نقص ،فهنا بقية من يدين ،وبقية من رجلني ،وبقية من
بطن ،وبقية من ،ومن ،ومن ...وجمموع كل ذلك بقية من إنسان.

قال األستاذ "م" :والبقية يف حياتك.

قال "ن" :وابجلملة اي بين فإن حركة احلياة يف الرجل اهلرم تكون حول ذاهتا ال حول األشياء؛ وما أعجب
أن تكون أقصر حركيت األرض حول نفسها كذلك ،وإذا قال الشاب يف مغامرته :ليمض الزمن ولتتصرم

األايم! فإن األايم هي اليت تتصرم والزمن هو الذي مير؛ أما الشيوخ فلن يتمنوه أب ادا؛ فمن قال منهم:
ليمض الزمن ،فكأمنا قال :فألمض أان..

ـــــــــــــــــــــــــ

* كانت هذه القصة يف صيف سنة  1935يف اسكندرية.
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فصاح "م" :اي شيخ اي شيخ....
مث قال العجوز :واعلم اي بين أن العلم نفسه يهرم مع الرجل اهلرم ،فيصبح مثله ضعي افا ال غناء عنده وال
حيلة له؛ وكل مصانع لنكشري ومصانع بنك مصر والياابن واألمريكتني ،وما بقي من مصانع الدنيا ،ال

فائدة من مجيعها؛ فهي عاجزة أن تكسر عظامي...

قال احملدث :فقهقه األستاذ "م" ،وقال :كدت وهللا أختشب من هذا الكالم ،وكادت معاين العظم خترج
من عظامي؛ لقد كان املتوحشون حكماء يف أمر شيوخهم ،فإذا علت السن جبماعة منهم مل يرتكوهم أحياء

إال ابمتحان ،فهم جيمعوهنم ويلجئوهنم إىل شجرة غضة لينة املهزة ،فيكرهوهنم أن يصعدوا فيها مث يتدلوا

منها وقد عقلت أيديهم أبغصاهنا؛ فإذا صاروا على هذه اهليئة اجتمع األشداء من فتيان القبيلة فيأخذون
جبذع الشجرة يرجوهنا وينفضوهنا ساعة من هنار؛ فمن ضعفت يداه من أولئك الشيوخ أو كلت حوامل
ذراعيه فأفلت الغصن الذي يتعلق به فوقع ،أخذوه فأكلوه؛ ومن استمسك أنزلوه فأمهلوه إىل حني!

فاقشعر العجوز "ن" ،وقال :أعوذ ابهلل! هذه شجرة خترج يف أصل اجلحيم ،ولعنها هللا من حكمة ،فإمنا
طيورا فيكون حلمهم أطيب وألذ،
يطبخوهنم يف الشجرة قبل األكل ،أو هم جيعلوهنم كذلك؛ ليتومهوهم ا
ويتساقطون عليهم من الشجرة محائم وعصافري.

قال "م" :إن كان يف الوشيحة منطق فليس يف هذا املنطق "ابب مل" ،وال "ابب كيف" ،ولو كان هبم أن
أيكلوهم ،غري أهنا تربية الطبيعة ألهل الطبيعة؛ فإن رؤية الرجل هذه الشجرة وهزها وعاقبتها يبعد عنه

وطمعا فيها وتنشطاا ألسباهبا،
الضعف والتخلخل ،ويدفعه إىل معاانة القوة ،ويزيد نفسه
انتشارا على احلياة ا
ا

فيكون ساعده آخر شيء يهرم ،وال يزال يف احلدة والنشاط والوثبان؛ فال يعجز قبل يومه الطبيعي ،ويكون
املتوحشون هبذا قد احتالوا على الطبيعة البشرية فاضطروها إىل جمهودها ،وأكرهوها على أن تبذل من

القوة ما يسع اجلسم.

شا
يوما ًّ
شااب ،وما أراك إال متوح ا
قال "ن" :فنعم إذن ،ولعن هللا معاين الضعف؛ كدت وهللا أظن أين مل أكن ا

طفال ،وترى العمر كما يرى البخيل ذهبه :مهما يبلغ فكثرته
شيخا ا
شيخا ا
رجال ال ا
ختاف أن تؤكل ،فتظل ا

غري كثرية.
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قال احملدث :وأضجرين حوارمها؛ إذ مل يعد فيه إال أن جسم هذا يرد على جسم هذا؛ وإمنا الشيخ من
أمثال هؤالء زمان يتكلم ويقص ويعظ وينتقد ،ولن يكون الشيخ معك يف حقيقته إن مل ترحل أنت فيه إىل
دنيا قدمية؛ فقلت هلما :أيها العجوزان! أريد أن أسافر إىل سنة ...1895
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قال حمدثي :وملا قلت هلما :أيها العجوزان ،أريد أن أسافر إىل سنة  1895نظر إيل العجوز الظريف "ن"،
وقال :اي بين ،أحسب رؤيتك إايي قد دنت بك من اآلخرة ...فرتيد أن نلوذ أبخبار شبابنا؛ لتنظر إلينا

وفينا روح الدنيا.

قال األستاذ "م" :وكيف ال تريه اآلخرة وأكثرك اآلن يف "اجملهول"؟
قال :وحيك اي "م"! ال تزال على وجهك مسحة من الشيطان هنا وهنا؛ كأن الشيطان هو الذي يصلح يف

داخلك ما اختل من قوانني الطبيعة ،فال تستبني فيك السن وقد نيفت على السبعني ،وما أحسب
الشيطان يف تنظيفك إال كالذي يكنس بيته..

قال "م" :فأنت أيها العجوز الصاحل بيت قد تركه الشيطان وعلق عليك كلمة "اإلجيار" ..فضحك "ن"،

فهما ال خطأ فيه؛ إذ ينظر الشيخ ابلعني
وقال :اتهلل إن اهلرم هلو إعادة درس الدنيا ،وفهمها مرة أخرى ا

الطاهرة ،ويسمع ابألذن الطاهرة،
ـــــــــــــــــــــــــ

* اجلمهور من أهل اللغة على أن "العجوز" وصف خاص ابملرأة إذا شاخت وهرمت ،ولكن جاء يف

اللسان" :ويقال للرجل عجوز" ،ونقله صاحب التاج عن الصاغاين ،وحنن على هذا الرأي ،ولو مل أيت فيه
نص عن العرب البتدعناه وزدانه يف اللغة؛ ووجهه عندان أن الرجل واملرأة إذا بلغا اهلرم فقدا خصائص
رجال وامرأة ،فاستواي يف العجز ،فكان الرجل قميناا أن يشارك املرأة يف
الذكورة واألنوثة ،فلم يعودا ا

مجيعا!
وصفها ،فيقع اللفظ عليهما ا

وطغياان ،كدأهبم مع
وظلما
ا
وإمنا امتنع العرب أن يقولوا للرجل "عجوز" ،وخصوا ذلك ابملرأة ،تعس افا ا

النساء ،فإذا شاخت املرأة فقد بطلت أنوثتها عندهم وعجزت عن حاجة الرجل وعجزت يف كثري ،ونفتها

الطبيعة وبرأت منها؛ أما الرجل فباخلالف؛ ألنه رجل؛ وإذا شاخ وبطل وعجز ومل يستطع أن يكابر يف
املعىن -كابر يف اللفظ ..وأىب أن يقال إنه "عجوز" ،وزعم أن ذلك خاص ابملرأة..

إال أن هذا تزوير يف اللغة ،وإن كان للرجال عليهن درجة فذلك يف أوصاف القدرة ال يف أوصاف العجز!
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ويلمس ابليد الطاهرة ...واتهلل إن الشيطان ال معىن له إال أنه وقاحة األعصاب.

قال "م" :فأنت أيها العجوز الصاحل إمنا أصبحت بال شيطان؛ ألن اهلرم قد أدب أعصابك...

قال العجوز الظريف :وعند من غريان -حنن الشيوخ -تطاع األوامر والنواهي األدبية حق طاعتها؟ عند من
غري الشيوخ تقدس مثل هذه احلكم العالية :ال تعتد على أحد ...ال تفسد امرأة على زوجها...

مجيعا ،وكان العجوز "ن" من اآلايت يف الظرف والنكتة ،فقال :تظنين اي بين يف
قال احملدث :وضحكنا ا
السبعني؟ فوهللا ما أان جبمليت يف السبعني ،وهللا وهللا.

قال "م" :لقد أُهرت الشيخ* اي بين؛ فإن هذا من خرفه فال تصدقه.
قال "ن" :وهللا ما خرقت وما قلت إال ح اقا ،فههنا ما عمره مخس سنوات فقط ،وهو أسناين..
قلت" :ورينا وريت" وسنة 1895؟

قال األستاذ "م" :أنت اي بين من اجملددين ،فما هواك يف القدمي وما شأنك به؟
وما كاد العجوز "ن" يسمع هذا حىت طرف بعينيه** وحدد بصره إيل وقال :أئنك ألنت هو؟ لعمري إن يف

وإحلادا؛ ولعمري...
كفرا
وجداال
كذاب
عينيك
ا
ا
ا
ا
واختياال ا
لضجيجا و ا
وزعما ودعوى و ا

فقطعت عليه وقلت" :لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون" ،لقد وقع التجديد يف كل شيء إال يف الشيوخ

عقوال؛ فهؤالء وهؤالء عند النهاية ،وغري مستنكر من ضعفهم أن يدينوا ابملاضي ،فإن
أجساما والشيوخ ا
ا
حياهتم ال تلمس احلاضر إال بضعف!

رجال ينسخ للعلماء يف زمننا القدمي ،وكان أيخذ عشرة
قال العجوز :رحم هللا الشيخ "ع"؛ كان هذا اي بين ا
أجرا على الكراسة الواحدة ،وهو رديء اخلط ،فإذا ورق ألديب ،ومل يعجبه خطه فكلمه يف ذلك
قروش ا

تعلق الشيخ به وطالبه بعشرين قر اشا عن الكراسة؛ منها عشرة للكتابة ،وعشرة غرامة إلهانة الكتابة...
ـــــــــــــــــــــــــ

* أي أخطأ يف الرأي من أتثري الكرب.
** أي حرك أجفاهنما.
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نعم اي بين ،إن للماضي يف قلوبنا مواقع ينزل فيها فيتمكن ،ولكن قاعدة "اثنان واثنان أربعة" ،ال تعد يف

املاضي وال يف احلاضر وال يف املستقبل ،واحلقيقة بنفسها ال ابمسها؛ وليست حتتاج النار إىل ثوب املرأة إال
يف رأي املغفل.

قال األستاذ "م" :وكيف ذلك؟
يوما يف بعض
قال العجوز :زعموا أن ا
مغفال كان يرى امرأته تضرم احلطب فتنفخ فيه حىت يشتعل ،فاحتاج ا

شأنه إىل انر ،ومل تكن امرأته يف دارها فجاء ابحلطب وأضرم فيه وجعل ينفخ ،وكان احلطب رطباا فدخن ومل

قليال مث ذهب فلبس ثوب امرأته وعاد إىل النار ،وكان احلطب قد جف فلم يكد
يشتعل ،ففكر املغفل ا
ينفخ حىت اشتعل وتضرم؛ فأيقن املغفل أن النار ختاف امرأته ...وأهنا ال تتضرم إال إذا رأت ثوهبا!

قال األستاذ "م" :إن الكالم يف القدمي واجلديد أصبح عندان كفنون احلرب تبدع ما تبدع لتغيري ما ال يتغري

يف ذات نفسه ،وعلى ما بلغت وسائل املوت يف القدمي واجلديد فإهنا مل تستطع أن متيت أح ادا مرتني.

كثريا فلم أر إىل اآلن من آاثر اجملددين عندان شيئاا ذا قيمة؛ ما كان من هراء وتقليد فهو
لقد قرأت اي بين ا
من عندهم ،وما كان جي ادا فهو كالنفائس يف ملك اللص :هلا اعتباران ،إن كان أحدمها عند مقتنيها ...

فاآلخر عند القاضي*.

كال أيها اللص ،لن تسمى مال اكا هبذا األسلوب؛ إمنا هي كلمة تسخر هبا من الناس ومن احلق ومن

نفسك.

يقولون :العلم والفن والغريزة والشهوة والعاطفة واملرأة وحرية الفكر واستقالل الرأي ونبذ التقاليد وكسر

القيود ،إىل آخره وإىل آخرها ...فهذا كله حسن مقبول سائغ يف الورق إن كان يف مقالة أو قصة ،وهو
سائغ كذلك حني ينحصر يف حدوده اليت تصلح له من ثياب املمثلني أو من بعض النفوس اليت ميثل هبا

القدر فصوله الساخرة أو فصوله املبكية ،ولكنهم حني خيرجون هذا كله للحياة على أنه من قوته املوجبة،

ترده احلياة عليهم ابلقوة السالبة؛ إذ ال تزال ختلق خلقها وتعمل أعماهلا هبم وبغريهم ،وإذا كان يف
اإلنسانية هذا القانون الذي جيعل الفكر
ـــــــــــــــــــــــــ
ابطال.
* يف كتابنا "حتت راية القرآن" كالم كثري عن التجديد واجملددين ،وما نراه من ذلك ح اقا وما نراه ا
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أيضا القانون اآلخر الذي جيعل الفكر
املريض حني يهدم من صاحبه -يهدم يف الكون بصاحبه؛ ففيها ا

الصحيح السامي حني يبين من أهله -يبىن يف الكون أبهله.

جمددا ،فقال لآلخر :ما أراك إال رجعياا؛ إذ
قال العجوز "ن" :زعموا أن أحد سلكي الكهرابء كان فيلسوفاا ا
كنت ال تتبعين أب ادا وال تتصل يب وال جتري يف طريقيت؛ ولن تفلح أب ادا إال أن أتخذ مأخذي وترتك مذهبك

معا فما أذهب فيك وال تذهب
إىل مذهيب .فقال له صاحبه :أيها الفيلسوف العظيم ،لو أين اتبعتك لبطلنا ا

يف؛ وما علمتك تشتمين يف رأيك إال مبا متدحين به يف رأيي.

قال العجوز :وهذا هو جوابنا إذا كنا رجعيني عندهم من أجل الدين أو الفضيلة أو احلياة أو العفة إىل

آخرها وإىل آخره؛ وحنن ال نرى هؤالء اجملددين عند التحقيق إال ضرورات من مذاهب احلياة وشهواهتا
ومحاقاهتا تلبست بعض العقول كما يتلبس أمثاهلا بعض الطباع فتزيغ هبا؛ وللحياة يف لغتها العملية

مرتادفات كاملرتادفات اللفظية :تكون الكلمتان والكلمات مبعىن واحد ،فاملخرب واملخرف واجملدد مبعىن!

كل جمدد يريد أن يضع يف كل شيء قاعدة نفسه هو ،فلو أطعناهم مل تبق لشيء قاعدة.

قال األستاذ "م" إن هذه احلياة الواحدة على هذه األرض جيب أن تكون على سنتها وما تصلح به من
الضبط واإلحكام ،واجللب هلا والدفع عنها واحملافظة عليها بوسائلها الدقيقة املوزونة املقدرة ،والسهلة يف

عملها الصعبة يف تدبريها؛ فعلى حنو مما كانت احلياة يف بطن األم جيب أن نعيش يف بطن الكون حبدود

مرسومة وقواعد مهيأة وحيز معروف؛ وإال بقيت حركات هذا اإلنسان كحركات اجلنني؛ يرتكض ليخرج

مشوها من جسد كان يعمل يف تنظيمه ،أو قذف به ميتاا من
مسخا
عن قانونه ،فإن استمر عمله ألقى به ا
ا
جسم كان كل ما فيه يعمل حلياته وصيانته.

هذا اجلسم كله يشرع للجنني ما دام فيه ،وهذا االجتماع كله يشرع للفرد ما دام فيه؛ فكيف يكون أمر

مثال وضع القلب وال يرضيه عمل الدم ،وال يريد أن يكون مقي ادا؛
جمددا ال يعجبه ا
من أمر إذا كان اجلنني ا

ألنه حر.

ثيااب يتميز
انظر إىل هذا الشرطي يف هذا الشارع يضرب ا
ومدبرا ليقبل ،وقد ألبسته احلكومة ا
مقبال ليدبر ،ا
هبا ،وهي تتكلم لغة غري لغة الثياب ،وكأهنا تقول:
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دائما ،والذي هو قوة أب ادا ،والذي هو سجن حيناا ،والذي
أيها الناس ،إن ههنا اإلنسان الذي هو قانون ا

هو املوت إذا اقتضى احلال.

أيضا يف
قائما يف هذا الشارع كجدران هذه املنازل؟ كال اي بين؛ إنه واقف ا
أحتسب اي بين هذا الشرطي ا

اإلرادة اإلنسانية ويف احلس البشري ويف العاطفة احلية؛ فكيف ال ميحوه اجملددون مع أنه يف ذاته إرغام

مبعىن ،وإكراه مبعىن غريه ،وقيد يف حالة ،وبالء يف حالة أخرى؟

لكنه إرغام ليقع به التيسري ،وإكراهٌ لتنطلق به الرغبة ،وقد لتتمجد به احلرية؛ وكان هو نفسه بالء من
انحية؛ ليكون هو نفسه عصمة من الناحية اليت تقابلها.

اي بين ،كل دين صاحل ،وكل فضيلة كرمية ،وكل خلق طيب -كل شيء من ذلك إمنا هو على طريق
املصاحل اإلنسانية كهذا الشرطي بعينه :فإما ختريب العامل أيها اجملددون ،وإما ختريب مذهبكم..

قال العجوز "ن" :أنبحث عما نتسلط به أم نبحث عما يتسلط علينا؟ وهل نريد أن تكون غرائزان أقوى

منا وأشد ،أو نكون حنن أشد منها وأقوى؟ هذه هي املسألة ال مسألة اجلديد والقدمي.

فإن مل يكن هناك املثل األعلى الذي يعظم بنا ونعظم به ،فسد احلس وفسدت احلياة؛ وكل األداين
الصحيحة واألخالق الفاضلة إن هي إال وسائل هذا املثل األعلى للسمو ابحلياة يف آماهلا وغايتها عن

احلياة نفسها يف وقائعها ومعانيها.

جمددا على مذهب إبليس الذي رد على هللا
قال احملدث :ورأيتين بني العجوزين كأين بني انبني؛ ومل أكن ا
واملالئكة وظن حلمقه أن قوة املنطق تغري ما ال يتغري؛ فسكت ،حىت إذا فرغا من هذه الفلسفة قلت:

والرحلة إىل سنة 1895؟
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العجوزان ":"3
قال احملدث :وتبني يف العجوز "ن" أثر التعب ،فتوجع وأخذ يئن كأن بعضه قد مات لوقته ..أو وقع فيه
اختالل جديد ،أو انلته ضربة اليوم؛ والشيخ مىت دخل يف اهلرم دخل يف املعركة الفاصلة بينه وبني أايمه.

مث أتفف ومتلمل وقال :إن أول ما يظهر على من شاخ وهرم ،هو أن الطبيعة قد غريت القانون الذي
كانت حتكمه به.

قال األستاذ "م" :إن صاحبنا كان قاضياا حيكم يف احملاكم ،وأرى احملاكم قد حكمت عليه هبذه الشيخوخة
"مطبقة فيها" بعض املواد من قانون العقوابت فما خرج من احملكمة إال يف احلبس الثالث.

فضحك "ن" وقال :قد عرفنا "احلبس البسيط" و"احلبس مع الشغل" فما هو هذا احلبس الثالث؟

قال :هو "احلبس مع املرض"...

قال "ن" :صدقت لعمري ،فإن آخر أجسامنا ال يكون إال حبساب من صنعة أعمالنا؛ وكأن كرسي الوظيفة

احلكومية قد عرف أنه كرسي احلكومة ،فهو يضرب الضرائب على عظام املوظفني ...أتدري معىن قوله
{وِّم ْن ُك ْم َم ْن يُـ َر ُّد إِّ َىل أ َْرذَ ِّل ال ُْع ُم ِّر} [النحل ]70 :ومل مساه األرذل؟
تعاىلَ :
قلنا :فلم مساه كذلك؟

قال :ألنه خلط اإلنسان بعضه ببعض ،ومسه من أوله إىل آخره ،فال هو رجل وال شباب وال طفل ،فهو

أردأ وأرذل ما يف البضاعة...

شيخا حني كنت يف الثالثني من عمري ،وهذا هو الذي
فاستضحك األستاذ "م" وقال :أما أان فقد كنت ا
جعلين فىت حني بلغت السبعني.

قال "ن" :كأن احلياة تصحح نفسها فيك.
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قال :بل أان كرهتها أن تصحح نفسها؛ فقد عرفت من قبل أن سعة اإلنفاق يف الشباب هي ضائقة

"عدادا" ال خيطئ احلساب ،فإذا أان اقتصدت عدت يل ،وإذا
اإلفالس يف اهلرم ،وأيقنت أن للطبيعة
ا

أسرفت عدت علي؛ ولن تعطيين الدنيا بعد الشباب إال مما يف جسمي؛ إذ ال يعطي الكون حيًّا أراد أن

ينتهي منه ،فكنت أجعل نفسي كالشيخ الذي تقول له امللذات الكثرية :لست لك؛ ومن مث كانت لذايت

كلها يف قيود الشريعتني :شريعة الدين وشريعة احلياة.

قال :وعرفت أن ما يسميه الناس وهن الشيخوخة ال يكون من الشيخوخة ولكن من الشباب؛ فما هو إال

عمل اإلنسان يف تسميم جسمه ثالثني أو أربعني سنة ابلطعام والشراب واإلغفال واإلرهاق والسرور
واحلزن واللذة واألمل ،فكنت مع اجلسم يف شبابه ليكون معي بعد شبابه ،ومل أبرح أتعاهده كما يتعاهد

دائما ابله ومهه ،وينظر يف
الرجل داره :يزيد حماسنها وينفي عيوهبا ،وحيفظ قوهتا ويتقي ضعفها؛ وجيعلها ا

يومها القريب لغدها البعيد ،فال ينقطع حساب آخرها وإن بعد هذا اآلخر ،وال يزال أب ادا حيتاط ملا خيشى

وقوعه وإن مل يقع.

قال العجوز "ن" :صدقت -وهللا -فما أفلح إال من اغتنم اإلمكان؛ وما نوع الشيخوخة إال من نوع

الشباب؛ وهذا اجلسم اإلنساين كاملدينة الكبرية فيها "جملسها البلدي" القائم على صيانتها ونظامها

وتقويتها؛ ورئيس هذا اجمللس اإلرادة ،وقانونه كله واجبات ثقيلة ،وهو كغريه من القوانني :إذا مل ينفذ من

األول مل يغن يف اآلخر.

قال األستاذ "م" :وكل جهاز يف اجلسم هو عضو من أعضاء ذلك "اجمللس البلدي" فجهاز التنفس وجهاز

اهلضم واجلهاز العضلي واجلهاز العصيب والدورة الدموية ،هذه كلها جيب أن ترتك على حريتها الطبيعية وأن
تعان على سنتها ،فال حيال بينها وبني أعماهلا برشوة من لذة ،أو مفسدة من زينة ،أو مطمعة يف رفاهية ،أو

دعوة إىل مدنية ،أو شيء مما يفسد حكمها أو يعطل عملها ويضعف طبيعتها.

والقاعدة يف العمر أنه إذا كان الشباب هو الطفولة الثانية يف براءته وطهارته ،كانت الشيخوخة هي

الشباب الثاين يف قوهتا ونشاطها؛ وما رأيت كالدين وسيلة جتعل الطفولة ممتدة حبقائق إىل آخر العمر يف

هذا اإلنسان؛ فسر الطفولة إمنا هو يف قوهتا على حذف الفضول والزوائد من هذه احلياة ،فال يطغيها

الغىن ،وال يكسرها الفقر ،وال تذهلا الشهوة ،وال يفزعها الطمع ،وال يهوهلا اإلخفاق ،وال يتعاظمها الضر،

وال خييفها املوت؛ مث ال متل وهي الصابرة ،وال تبالغ وهي
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العجوزان3
الراضية ،وال تشك وهي املوقنة ،وال تسرف وهي القانعة ،وال تتبلد وهي العاملة ،وال جتمد وهي املتجولة؛
مث هي ال تكلف اإلنسانية إال العطف واحلب والبشاشة وطبائع اخلري اليت ميلكها كل قلب؛ وال توجب

شريعتها يف املعاملة إال قاعدة الرمحة ،وال تقرر فلسفتها للحياة إال طهارة النظر؛ مث تتهكم ابلدنيا أكثر ما
دائما مما أمكن ،قل أو كثر.
هتتم هلا ،وتستغين فيما أكثر مما حتتاج ،وتستخرج السعادة لنفسها ا

وبكل هذا تعمل الطفولة يف حراسة احلياة الغضة واستمرارها ومنوها ،ولوال ذلك ملا زها طفل وال شب
غالم ،وال رأت العيون بني مهوم الدنيا ذلك الرواء وذلك املنظر على وجوه األطفال يثبتان أن الرباءة يف

النفس أقوى من الطبيعة.

أيضا من خصائص الدين وبه يعمل الدين يف هتذيب احلياة واطرادها على أصوهلا القوية
وكل ذلك هو ا

السليمة ،ومىت قوي هذا الدين يف إنسان مل تكن مفاسد الدنيا إال من وراء حدوده ،حىت كأنه يف أرض
وهي يف أرض أخرى ،وأصبحت الرباءة يف نفسه أقوى من الطبيعة.

مث قال :والعجيب أن اعتقاد املساواة بني الناس ال يتحقق أب ادا أبحسن معانيه وأكملها إال يف قلبني :قلب

الطفل؛ ألنه طفل ،وقلب املؤمن؛ ألنه مؤمن.

فقال العجوز "ن" :إنه لكما قلت ،ولعنة هللا على هذه الشهوات اآلدمية الباطلة ،فإن الشهوة الواحدة يف
ألف نفس لتجعل احلقيقة الواحدة كأهنا ألف حقيقة متعادية متنازعة؛ والطامعان يف امرأة واحدة قد تكون

شهوة أحدمها هي الشهوة وهي القتل؛ ولعنة هللا على امللحدين وإحلادهم ،يزرون على األداين أبهنا

تكاليف وقيود وصناعة للحياة ،مث ال يعلمون أن كل ذلك لصناعة اآللة النفسية اليت تستطيع أن حترك
املختلفني حركة واحدة ،فما ابتليت اإلنسانية بشيء كما ابتليت هبذا اخلالف الذي يفتح من كل نفس

على كل نفس أبواب التجين ،وجيعل النفرة وسوء الظن أقرب إىل الطبيعة البشرية من األلفة والثقة.
لقد جاء العلم ابملعجزات ،ولكن فيما بني اإلنسان والطبيعة ،وبني اإلنسان ومنافعه ،وبني اإلنسان

وشهواته؛ فهل غري الدين جييء ابملعجزات العملية فيما بني النفس والنفس ،وبني النفس ومهومها ،وبني ما
هو حق وما هو واجب؟

قال احملدث :مث نظر إيلَّ العجوز "ن" وقال :صل عمك اي بين ابألحاديث الذي مضى ،فأين بلغنا آن افا من
أمر التجديد واجملددين؟ وماذا قلنا وماذا قلت؟ أما
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العجوزان3
إن احلماقة اجلديدة والرذيلة اجلديدة واخلطأ اجلديد ،كل ذلك إن كان جدي ادا من صاحبه فهو قدمي يف
الدنيا؛ وليس عندان أب ادا من جديد إال إطالق احلرية يف استعمال كل أديب حقه يف الوقاحة واجلهل

والغرور واملكابرة.

قال األستاذ "م" :وليس الظاهر مبا يظهر لك منه ،ولكن ابلباطن الذي هو فيه ،فمستشفى اجملاذيب قصر

من القصور يف ظاهره ،ولكن اجملاذيب هم حقيقته ال البناء ،وكل جمدد عندان يزعم لك أنه قصر عظيم،
وهو يف احلقيقة مستشفى جمانني ،غري أن اجملانني فيه طباع وشهوات ونزوات؛ وعلى هذا ما الذي مينع
الفجور املتوقح أن يسمي نفسه األدب املكشوف؟

قال "ن" :وإذا أنت ذهبت تعرتض على هذه التسمية زعموا لك أن للفن وقاحة مقدسة ...وأن "ال أدبية"
رجل الفن هي "الال أخالقية العاملية"....

قال األستاذ "م" :فوقاحة الشهوة إذا استعلنت بني أهل احلياء وأهل الفضيلة ودعت إىل مذهبها ،كانت

جتدي ادا ما يف ذلك ريب؛ ولكن هذا املذهب هو أقدم ما يف األرض ،إذا هو بعينه مذهب كل زوجني

اجتمعا من البهائم منذ خلق هللا البهائم..

أداب جدي ادا،
قال "ن" :وقل مثل ذلك يف متسخط على هللا وعلى الناس خيرج من كفره بني أهل األداين ا

ويف مغرور يتغفل الناس ،ويف لص آراء ،ويف مقلد تقلي ادا أعور -كل واحد من هؤالء وأشباههم مبتلى
بعلة ،فمذهبه رسالة علته؛ وأكثرهم ال يكون ثباته على الرأي الفاسد إال من ثبات العلة فيه.

قال احملدث :وكنت من اجملددين ،فأرمضين ذلك وقلت للعجوزين :إن هذا نصف الصحيح ،أما النصف
اآلخر فهو يف كثري من هؤالء الذين ينتحلون الدفاع عن الدين والفضيلة؛ نعم إهنم ال يستعملون حقهم يف

الوقاحة ،ولكن القروش تستعمل حقها..

فضحك العجوز "ن" ،وقال :اي بين ،إن اجلديد يف كل محار هو أن يزعم أن هنيقه موسيقى ...فاحلمار

والنهيق واملوسيقى كل ذلك ال جديد فيه ،ولكن التسمية وحدها هي اجلديدة؛ ولو كان الربهان يف حلق
احلمار لصح هذا اجلديد ،غري أن التصديق والتكذيب هنا يف آذان املوسقيني ال يف حلق محاران احملرتم....

رجال نصب فخًّا لصيد العصافري ،فجاء عصفور فنظر من هذا الفخ إىل شيء جديد،
قال "م" :وزعموا أن ا

مطمورا يف الرتاب؟ قال الفخ:
فقال :اي هذا ،ما لك
ا
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العجوزان3
ذلك من التواضع خللق هللا! قال :فمم كان احنناؤك؟ قال الفخ :ذلك من طول عباديت هلل! قال :فما هذه
احلبة عندك؟ قال الفخ :أعددهتا لطيور هللا الصائمني يفطرون عليها! قال العصفور :فتبيحها يل؟ قال:

نعم.

فتقدم املسكني إليها ،فلما التقطها وقع الفخ يف عنقه ،فقال وهو خيتنق :إن كان العباد خينقون مثل هذا
اخلنق فقد خلق إبليس جديد.

قال "ن" :فاحلقيقة أن إبليس هو الذي جتدد؛ ليصلح لزمن اآلالت واملخرتعات والعلوم والفنون وعصر
مطردا وهذا العقل اإلنساين ال يقف عند غاية يف تسخري الطبيعة،
السرعة والتحول؛ وما دام الرقي ا
فسينتهي األمر بتسخري إبليس نفسه مع الطبيعة؛ الستخراج كل ما فيه من الشر.

قال "م" :ولكن العجب من إبليس هذا؛ أتراه انقلب أوربياا لألوربيني؟ وإال فما ابله خيرج جمددين من
جبابرة العقل واخليال ،مث ال يؤتينا حنن إال جمددين من جبابرة التقليد واحلماقة؟

قال احملدث :فقلت هلما :أيها العجوزان القدميان ،سأنشر قولكما هذا اليقرأه اجملددون.

يوما يف أزقة مصر فنثرت على
قال األستاذ "م" :وانشر اي بين أن الربيع -صاحب اإلمام الشافعي ،مر ا

رمادا ،فنزل عن دابته وأخذ ينفض ثيابه ورأسه ،فقيل له :أال تزجرهم؟ قال :من
رأسه إجانة* مملوءة ا
استحق النار وصوحل ابلرماد فليس له أن يغضب!...

مث قال حمدثنا :واستوىل علي العجوزان ،ورأيت قوهلما يعلو قويل ،وكنت يف السابعة والعشرين ،وهي سن

احلدة العقلية ،فما حسبتين معهما إال ثلث عجوز ..مما أثرا علي ،وانقلبت ال أرى يف اجملددين إال كل
سقيم فاسد ،واعتربت كل واحد منهم بعلته ،فإذا القول ما قال الشيخان ،وإذا حتت كل رأي مريض

مرض ،ووراء كل اجتاه إبرة مغناطيسية طرقها إيل الشيطان....

وفرغنا من هذا ،فقلت للشيخني :لقد حان وقت نزولكما من بني الغيوم أيها الفيلسوفان ،أما كنتما يف

سنة  1895من اجلنس البشري..؟
ـــــــــــــــــــــــــ

* قصعة.
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العجوازن ":"4
معا ،فقلت العجوز
قال حمدثنا :وكنت قد ضقت هبذه اللجاجة الفلسفية ،ورأيتين مضطعنا على الشيخني ا
"ن" :حدثين "رمحك هللا" بشيء من قدميكما ،فأنتما اختصار لكل ما مر من احلياة يستدل به على أصله
املطول إال يف احلب ..وما زلتما يف جد احلديث تعبثان يب منذ اليوم ،فقد عدلتما يب إىل شأنكما ورأيكما

يف القدمي واجلديد ،وبقي أن أميل بكما ميلة إىل سنة  ،1895وقد -وهللا -كاد ينتحر قليب أيسا من خرب
"كاترينا ومرغريت"؛ ولكأنك ختشي إذ أعلمتين خرب صاحبتك هذه وهي وراء أربعني سنة -ما ختافه من
رجل سيفجؤك معها يف اخللوة على حال من الربية فيأخذك "متلبسا ابجلرمية" كما تقولون يف لغة
احملاكم....

قال :فضحك العجوزان وقال "ن" :ال -وهللا -اي بين ،ولكين أقول ما قال ذلك احلكيم العريب* لقومه
وقد بلغ مائيت سنة" :قليب مضغة من جسدي ،وال أظنه إال قد حنل سائر جسدي" ،واعلم اي بين أنه إذا

ذهب احلب عن الشيخ بقي منه احلنان يعمل مثل عمله ،فيحب العجوز مكاان أو شيئا أو معىن أي ذلك
كان ،ليعيده ذلك إىل الدنيا أو يبقيه فيها "بقدر اإلمكان"...

فضحك األستاذ "م" وقال :ولعل ثرثرة العجوز "ن" هي اآلن معشوقة العجوز "ن".

مث قال :وكل شيء يرق يف قلب الرجل اهلرم وحيول وجهة كأنه ال يطبق أن ينظر إىل معناه الغليظ؛ وال بد

أن خيرج العجوز من معاين الدنيا قبل أن خيرج من الدنيا؛ وهلذا ال يهنأ الشيخ إال إذا عاش أبفكار جسمه
احلاضر ،وقدر األمور على
ـــــــــــــــــــــــــ
* هو أكثم بن صيفي حكيم العرب ،قاهلا لقومه يف سفرهم إىل النعمان بن املنذر كيال يتكلوا عليه يف حيلة

وال منطق؛ ويقال :إنه عاش ثالمثائة وثالثني سنة ،ويف معىن السنة عن العرب كالم ليس هذا موضعه.
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العجوزان4
ما هو فيه ال على ما كان فيه؛ والفرف بني جسمه احلاضر وبني جسمه املاضي أن هذا املاضي كانت
حتمل أعضاؤه ،فهو جمتمع من أعماهلا وشهواهتاٍ ،
ماض يف حتقيق وجودها ومعانيها؛ أما احلاضر ،أما اجلسم
اهلرم ،فهو يشعر أنه حيمل أعضاءه كلها ملفوفة يف ثيابه كمتاع املسافر قبل السفر ..وكأن بعضها يسلم

على بعض سالم الوداع يقول :تفارقين وأفارقك*.
فتململ األستاذ "م" وقال :أ ٍ
ُف لك وملا تقول! ال جرم أن هذه لغة عظامك اليت ال صالبة فيها ،فمن
ذلك ال جتيء معانيك يف احلياة إال واهنة انحلة فقدت أكثرها وبقي من كل شيء منها شيء عند النهاية؛
ظاهرا فقط كعمشوش العنقود** بعد ذهاب احلب منه ،يقول:
أليس يف اهلرم إال أن يبقى اجلسم ليكون ا

كان هنا وكان هنا؟

أال فاعلم اي "ن" أن هذه الشيخوخة إمنا هي غلبة روحانية اجلسم على بشريته ،فهذا طور احلياة ال تدعه

احلياة إال وفيه لذته وسروره كما تصنع بسائر أطوارها؛ غري أن لذاته بني الروح واجلمال ،ومسراته بني

العقل والطبيعة ،وكل ما نقص من العمر وجب أن يكون زايدة يف إدراك الروح وقوهتا وشدهتا ونورها؛ قد
قيل لبعض أهل هذا الشأن وكان يف مرض موته :كيف جتد العلة؟ فقال :سلوا العلة عين كيف جتدين.

وإمنا تثقل الشيخوخة على صاحبها إذا هي انتكست فيه وكانت مراغمة بينه وبني احلياة ،فيطمع الشيخ
فيما مضي وال يزال يتعلق به ويتسخط على ذهابه وتصنع له ويتكلف أسبابه ،وقد نسي أن احلياة ردته

طفالا كالطفل ،أكرب سعادته يف التوفيق بني نفسه وبني األشياء الصغرية الربيئة ،وأقوى لذته أن يتفق

اجلمال الذي يف خياله واجلمال والذي يف الكون ،وإنه لكما قلت أنت :ال يهنأ الشيخ إال إذا عاش

أبفكار جسمه احلاضر.

وما أصدق وأحكم هذا احلديث الشريف" :إن هللا تعاىل بعدله وقسطه جعل الروح والفرح يف الرضى
واليقني ،وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط" .فهذه يف قاعدة احلياة :ال تعاملك احلياة مبا متلك من

ـــــــــــــــــــــــــ

 1يف احلديث الشريف :إن العبد ليعاجل كرب املوت وسكرات املوت وإن مفاصله ليسلم بعضها على
بعض ،تقول :عليك السالم ،تفارقين وأفارقك إىل يوم القيامة.

 2هو ما يبقى من العنقود بعد أكل ما فيه من احلب.
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العجوزان4
نفسك ،وبذلك تكون السعادة يف أشياء حقيقة ممكنة موجودة ،بل تكون يف كل ما أمكن وكل ما وجد؛
وإذا كان الرضى هو االتفاق بني النفس وصاحبها ،وكان اليقني هو االتفاق بني النفس وخالقها ،فقد

ماداي
معنواي من فضيلة النفس وإمياهنا وعقلها ،ومن األسرار اليت فيها ،ال شيئاا ًّ
أصبح قانون السعادة شيئاا ًّ
من أعضائها ومتاعها ودنياها واألخيلة املثقلة عليها.
{ر ِّ
ب إِِّّين َو َه َن ال َْعظ ُْم ِّم ِّين} [مرمي ،]4 :أال ما أحكم هذه اآلية! فوهللا
فأطرق العجوز "ن" ا
قليال مث قالَ :
إن قرأت وال قرأ الناس يف تصوير اهلرم الفاين أبدع منها وال أدق وال أوىف؛ أال حتس أن قائلها يكاد يسقط
قائما يف احلياة قيامه فيها من قبل ،وأن تناقض هذه احلياة قد وقع يف
من عجف وهزال وإعياء؛ وأنه ليس ا

جسمه فأخل به ،وأن معاين الرتاب قد تعلقت هبذا اجلسم تعمل فيها عملها ،فأخذ يتفتت كأمنا ملس القرب

عظامه وهو حي ،وأنه هبذا كله أوشك أن ينكسر انكسار العظم بلغ املربد فيه آخر طبقاته؟

قال حمدثنا :فقلت له :ترى لو أن انبغة من نوابغ التصوير يف زمننا هذا تناول بفنه ذلك املعىن العجيب

وألواان ،ال أحرفاا وكلمات ،فكيف تراه كان يصنع؟
فكتبه صورة ا

قال :كان يصنع هكذا :يرسم منظر الشتاء يف مساء تعلق سحاهبا كثي افا مرتاكباا بعضه على بعض خييل أن

السماء تدنو من األرض ،وقد سدت السحب اآلفاق وأظلم اجلو ظالمه حتت النهار املغطى ،واستطارت
بينها وشائع من الربق ،مث يرتك من الشمس جانب األفق ملعة كضوء الشمعة يف فتق فن فتوق السحاب،

رجاال ونساء
مث يرسل يف الصورة رحياا ايردة هو جاء يدل عليها احنناء الشجر وتقلب النبات ،مث يرسم ا

مجيعا يف هيئة
يغلي الشباب فيهم غليانه من قوة وعافية ،وحب وصبابة ،وتغلي فيهم أفكار أخرى ...وهم ا

مجيعا من اجملددين.
املسرعني إىل مرقص؛ وهم ا

مث يرسم اي بين يف آخرهم "على بعد منهم" عمك العجوز "ن" ،يرمسه كما تراه منحل القوة منحين
متضعضعا؛ قد زعزعته الريح ،وضربه الربد ،وخنقته السحب؛ وله وجه عليه ذبول
لزال
شا متز ا
الصلب ،مرع ا
ا
الدنيا ،ينبئ أن دمه قد وضع من جسمه يف برادة ،والكون كله من حوله ومن فوقه أسباب روماتيزم..

اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 67

()67/1

وحي القلم
العجوزان4

افعا رأسه ينظر إىل السماء.
مث يصوره وقد وقف هناك سامهاا كئيباا ،ر ا

مجيعا ،مث قال األستاذ "م" :لعمري إن هذه احلياة اآلدمية كاآللة صاحبها
قال احملدث :وضحكنا ا

مهندسها؛ فإن صلحت واستقامت فمن علمه هبا وحياطته هلا ،وإن فسدت واختلت فمن عبثه فيها
وإمهاله إايها ،وليس على الطبيعة يف ذلك سبيل الئمة؛ والشيخ الضعيف ليس يف هذه الدنيا إال الصورة
اهلزلية ملفاسد شبابه وضعفه ولينه ودعته ،تظهرها للدنيا ليسخر من يسخر ويتعظ من يتعظ.

قال "ن" :أكذلك هو اي أستاذ؟

قال األستاذ :بل هي الصورة اجلدبة من هذه الباطلة اليت دأهبا أال تصرح عن حقيقتها إال يف اآلخر،

فتظهرها الدنيا ليجل احلقيقة من جيلها؛ وليس إال هبذه الطريقة يعرف من خراب الصورة خراب املعىن.

قال العجوز "ن" :آه من إجالل الشيخوخة واحرتام الناس إايها! إهنم يرونه احرت ااما للشيخ والشيخ ال يراه

إال تعزية ،وما األشياخ اهلرمي إال جنازات قبل وقتها ،ال توحي إىل الناس شيئاا غري وحي اجلنازة من مهابة

وخشوع.

قال األستاذ :بل هي الصورة اجلدية من هذه الباطلة اليت دأهبا أال تصرح عن حقيقتها إال يف اآلخر،

فتظهرها الدنيا ليجل احلقيقة من جيلها؛ وليس إال هبذه الطريقة يعرف من خراب الصورة خراب املعىن.
قال العجوز "ن" :آه من إجالل الشيخوخة واحرتام الناس إايها إهنم يرونه احرت ااما للشيخ والشيخ ال يراه
إال تعزية .وما األشياخ اهلرمى إال جنازات قبل وقتها ،ال توحي إىل الناس شيئاا غري وحي اجلنازة من مهابة

وخشوع.

هنرا اي مستنقع ملا كان يف لغتك هذه األحرف
قال األستاذ :إمنا أنت ا
دائما يف حديث نفسك ،ولو كنت ا

من البعوض.

قال العجوز الظريف :إن هذا ليس من كالم الفلسفة اليت نتنازعها بيننا ،ترد علي وأرد عليك ،ولكنه كالم

القانون الذي لك وحدك أن تتكلم به أيها القاضي.
قال "م" :صرح ِّ
وبني؛ فما فهمنا شيئاا.

قال العجوز :هذا كالم قلته قدمياا يف حادثة عجيبة ،فقد رفعت إيل ذات يوم قضية شيخ هرم كان قد

سرق دجاجة؛ وتومسته فإذا هو من أذكى الناس ،وإذا هو جيل عن موضعه من التهمة ،ولكن صح عندي

أنه قد سرق ،وقامت البينة عليه ووجب احلكم؛ فقلت له :أيها الشيخ ،ما تستحي وأنت شائب أن تكون
لصا؟
ا

قال :اي سيدي القاضي ،كأنك تقول يل :ما تستحي أن جتوع؟
فورد علي من جوابه ما حريين ،فقلت له :وإذا جعلت أما تستحي أن تسرق؟ قال :اي سيدي القاضي،

كأنك تقول يل :وإذا جعلت أما تستحيي أن أتكل؟

فكانت هذه أشد علي ،فقلت له :وإذا أكلت أما أتكل إال حر ااما؟

حمتاجا ال أجد شيئاا ،مل ترين سارقاا حني وجدت شيئاا.
فقال :اي سيدي القاضي ،إنك إذا نظرت إيل ا
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فأقحمين الرجل على جهله وسذاجته ،وقلت يف نفسي :لو سرق أفالطون لكان مثل هذا؟ فرتكت الكالم

قوال يراجعين به ،فقلت :ولكنك جئت إىل هذه
ابلفلسفة وتكلمت ابلقانون الذي ال ميلك الرجل معه ا
احملكمة ابلسرقة ،فال تذهب من هذه احملكمة إال ابحلبس سنتني.

قال حمدثنا :وأرمضين هذا العجوز الثراثر ومأل صدري ،إذ ما برح يديرين وأديره عن "كاترينا ومرغريت"،
ورأيت كل شيء قد هرم فيه إال لسانه ،فحملين الضجر والطيش على أن قلت له :وهب القضية كانت

قائال هلا :جئت إىل احملكمة ابلسرقة فال تذهبني من
هي قضية "كاترينا" وقد رفعت إليك متهمة ،أفكنت ا

احملكمة إال ابحلبس سنتني؟

خطرا؛ فاكفهر القاضي العجوز وتربد وجهه
وجرت الكلمة على لساين وما ألقيت هلا ا
ابال وال عرفت هلا ا

قائال هلا :جئت إىل احملكمة ابلسرقة فال تذهبني من احملكمة إال
غضباا ،وقال :اي بغيض! أحسبتين كنت ا

ابلقاضي...؟

وغضب األستاذ "م" :وقال :وحيك! أهذا من أدبكم اجلديد الذي أتديتم به على أساتذة منهم الفجرة
الذين يكذبون األنبياء وال يؤمنون إال بدين الغريزة ويسوغونكم مذاهب احلمري والبغال يف حرية الدم..؟

أما إين ألعلم أنكم نشأمت على حرية الرأي ،ولكن الكلمة بني اثنني ال تكون حرة كل احلرية إال وهي

حياان سفيهة كل السفاهة ،كهذه القولة اليت نطقت هبا.
أ ا

أانسا على حدة ،وكانت اآلداب حاالت عقلية اثبتة ال تتغري وال جيوز أن
لقد كان الناس يف زمننا املاضي ا

تتغري ،وكان األستاذ الكافر بينه وبني نفسه ال يكون مع تالميذه إال كاملومس؛ جتهد أن تريب بنتا على غري

طريقتها!
قال احملدث :فلجلجت وذهبت أعتذر ،ولكن العجوز "ن" قطع علي وأنشأ يقول وقد انفجر غيظه :لقد
متت يف هؤالء صنعة حرية الفكر ،كما متت من قبل يف ذلك الواعظ* املعلم القدمي الذي حدثوا عنه أنه

كان يقص على الناس يف املسجد كل أربعاء فيعلمهم أمور دينهم ويعظهم وحيذرهم ويذكرهم هللا وجنته
وانره؛ قالوا :فاحتبس عليهم يف بعض األايم وطال انتظارهم له ،فبينما هم كذلك إذ جاءهم

ـــــــــــــــــــــــــ

* هو أبو كعب القاص ،ذكره اجلاحظ يف احليوان وقال إنه كان يقص كل أربعاء يف مسجد عتاب ابلبصرة.
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خممورا...
رسوله فقال :يقول لكم أبو كعب :انصرفوا قد أصبحت ا
هذا القاص املخمور هو عند هؤالء السخفاء إمام يف مذهب حرية الفكر ،وفضيلته عندهم أنه صريح غري

دائما يف
منافق ...وكان يكون هذا ا
قوال يف إمام املسجد لوال أنه إمام املسجد؛ غري أن حرية الفكر تبىن ا
كل ما تبىن على غري األصل ،وعندها أن املنطق الذي موضوعه ما جيب ،ليس ابملنطق الصحيح؛ إذ ال

جيب شيء ما دام مذهبها اإلطالق واحلرية.

كل مفتون من هؤالء يتوهم أن العامل ال بد أن مير من تفكريه كما مر من إرادة اخلالق ،وأنه ال بد له أن
حيكم على األشياء ولو بكلمة سخيفة جتعله حيكم ،وال بد أن يقول "كن وإن مل يكن إال جهله؛ ومذهبه
األخالقي :اطلب أنت القوة للمجموع ،أما أان فألتمس لنفسي املنفعة واللذة! وحيسبون أهنم حيملون

اجملتمع ،فإهنم ليحملونه ،ولكن على طريقة الرباغيث يف جناح النسر.
قال "م" :وكيف ذلك؟

قال :زعموا أن طائفة من الرباغيث اتصلت جبناح نسر عظيم واستمرأته ورتعت فيه ،فصابرها النسر زمناا،
مث أتذى هبا وأراد أن يرميها عنه ،فطفق خيفق جبناحيه يريد نفضها ،فقالت له الرباغيث :أيها النسر

األمحق! أما تعلم أننا يف جناحيك لنحملك يف اجلو؟..

أما أساتذة هذه احلرية الدينية الفكرية األدبية ،فقد قال احلكماء :إن بعرة من البعر كانت معلمة يف

مدرسة.

قال "م" :وكيف ذلك؟
كتااب أحكمته وأطالت له
قال :زعموا أن بعرة كبش كانت معلمة يف مدرسة احلصى ،فألفت لتالميذها ا

الفكرة ،وبلغت فيه جهد ما تقدر عليه لتظهر عبقريتها اجلبارة؛ فكان الباب األكرب فيه أن اجلبل خرافة

من اخلرافات ،ال يسوغ يف العقل احلر إال هذا ،وال يصح غري هذا يف املنطق؛ قالت :والربهان على ذلك

أهنم يزعمون أن اجلبل شيء عظيم ،يكون يف قدر الكبش الكبري ألف ألف مرة؛ فإذا كان اجلبل يف قدر

الكبش ألف ألف مرة فكيف ميكن أن يبعره الكبش؟....

قال األستاذ "م" :هذا منطق جديد سديد لوال أنه منطق بعرة!

قال "ن" :وكل قدمي له عندهم جديد ،فكلمة "رجل" قد ختنثت ،وكلمة "شاب" قد أتنثت ،وكلمة

"عفيفة" قد تدنست ،وكلمة "حياء" قد تنجست؛ والزمن
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اجلديد أال يعرف الطالب يف هذا العام ماذا تكون أخالقه يف العام القادم ..واحلياة اجلديدة أن تتقن الغش
ماال إال حني يصري يف يدك ..والصدق
أكثر مما تتقن العمل ..والذمة اجلديدة أن مال غريك ال يسمى ا

اجلديد أن تكذب مائة مرة ،فعسى أن يصدق الناس منها مرة ..مث اإلنسان اجلديد ،واحلب اجلديد ،واملرأة

اجلديدة ،واألدب اجلديد ،والدين اجلديد ،واألب اجلديد ،واالبن اجلديد ،وما أدري وما ال أدري.

قالوا :السوبرمان ،وتنطعوا يف إخراج املخلوق الكامل بغري دينه وأخالقه ،فسخرت منهم الطبيعة فلم خترج
إال الناقص أفحش النقص ،وتركتهم يعملون يف النظرية وعملت هي احلقيقة.
قال حمدثنا :وهنض العجوز "ن" وهو يقول :تباركت وتعاليت اي خالق هذا اخللق! لو فهموا عنك لفهموا

احلكمة يف أنك قد فتحت على العلم اجلديد ابلغازات السامة...

قال :وملا انصرف العجوز ،قلت لألستاذ "م" :ولكن ما خرب "كاترينا" و "مرغريت" وسنة 1895؟

فقال :أيها األبله ،أما أدركت بعد أن العجوزين قد سخرا منك أبسلوب جديد..
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السطر األخري من القصة:1

قليال ،وجعلت أفلي
قليال أو تنقص ا
رجعت إىل أوراق يل قدمية يبلغ عمرها ثالثني سنة أو لواذها ،تزيد ا
هذه األوراق واحدة واحدة ،فإذا أان على أطالل األايم يف مدينة قائمة من اترخيي القدمي ،انئمة حتت

ظلماهتا اليت كانت أنوار عهد مضى؛ وإذا أان منها كالذي اغرتب ثالثني سنة عن وطنه مث آب إليه ،فما
يرى من شيء كان له به عهد يف أايم حداثنه ونشاطه إال اتصل بينهما سر؛ ومن طبيعة القلب العاشق يف
حنينه أن جيعل كل شيء يتصل به كأنه ذو قلب مثله له حنني وجنوى!

نفسا وطبيعة كانت نفس شاعر وطبيعة
وذلك التالشي احملفوظ يف هذه األوراق ،حيفظ يل فيها وفيما حتتويه ا
معا كأن األشياء ختلق يف خل اقا آخر؛
روضة ،يف عهد من الصىب كنت فيه أتقدم يف الشباب ويف الكون ا

شعرا واستوى يل على ما أحب ،أحسست إحساس امللك الذي يضم إىل مملكته مدينة
فإذا قرضت ا

جديدة؛ وإذا تناولت طاقة من الزهر وأتملها على ما أحب ،شعرت هبا كأمجل غانية من النساء توحي إيل
وحي اجلمال كله؛ وإذا وقفت على شاطئ البحر ،ترجرج البحر أبمواجه يف نفسي ،فكنت معه أكرب من

األرض وأوسع من السماء.

أما احلب ...أما احلب فكانت له معانيه الصغرية اليت هي كضرورات الطفل للطفل :ليس فيها كبري شيء،

ولكن فيها أكرب السعادة ،وفيها نضرة القلب.

عهد من الصىب كانت فيه طريقة العقل من طريقة احللم؛ وكانت العاطفة هي عاطفة يف النفس ،وهي يف
دائما ما مضى وال يذكر به؛ وكانت األايم كاألطفال
وقت ا
معا خدعة من الطبيعة؛ وكان ما أييت ينسي ا

السعداء :ال ينام أحدهم إال على فكرة لعب وهلو ،وال يستيقظ إال على فكرة هلو ولعب وكانت اللغة
نفسها كأن فيها ألفاظاا من احللوى؛ وكانت اآلالم -على قلتها -كاملريض الذي معه دواؤه اجملرب ،وكانت
فلسفة اجلمال تضحك من فيلسوفها الصغري ،الواضح كل

ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر ص " 220-219حياة الرافعي".
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الوضوح ،املقتصر بكل لفظ على ما يعرف من معناه ،املتفلسف يف حتقيق الرغبة أكثر مما يتفلسف يف

ختيل الفكرة!

عمال ويكون يف نفسك لذة.
هو العهد الذي من أخص خصائصه أن تعمل ،فيكون العمل يف نفسه ا

يف أوراقي تلك حبثت عن قصة عنواهنا "الدرس األول يف علبة كربيت" كتبتها يف سنة ،1905وأان ال أدري
يومئذ أهنا قصة يسبح يف جوها قدر روائي عجيب ،سيأيت بعد ثالثني سنة فيكتب فيها السطر األخري

الذي تتم به فلسفة معناها.

غضا مل يصلب ،وكان كالغصن متيل به النسمة ،على
وها أنذا أنشرها كما كتبتها؛ وكان هذا القلم إذ ذاك ا
أن أساس بالغته قد كان ومل يزل ،بالغة فرحه أو بالغة حزنه؛ وهذه هي القصة:

"عبد الرمحن عبد الرحيم" غالم فالح ،قد شهد من هذه الدنيا تسعة أعوام ،مرت به كما مير الزمن على

إمهاال ،فنشأ منشأ أمثاله ممن فقدوا الوالدين وانتزعوا من مشلهم فرتكوا
ميت؛ ال تزيده حياة األحياء إال ا
للطبيعة تفصلهم وتصلهم ابحلياة ،وتضيق هلم فيها وتوسع.

إنساان حيوانياا ،ال يبلغ أشده حىت يغالب على الرزق ابحليلة أو اجلرمية ،ويستخلص
وهيأت الطبيعة منه ا
قوته كما يرتزق الوحش ابملخلب والناب؛ ولن يكون بعد إال جمموعة من األخالق احليوانية الفاتكة

اجلريئة ،فإن الطبيعة مىت ابتدأت عملها يف حتويل اإلنسان عن إنسانيته ،نزلت به إىل العامل احليواين ووصلته

مبا فيه من الشر والدانءة ،مث ال ترتك عملها حىت يتحول هو إليها.
وألف "عبد الرمحن" يف بلده حانوت رجل فقري ،يستغين ابلبيع عن التكفف وعن املسألة؛ فكان الغالم

فتاات وبقااي؛ إذ كان الغالم شحاذاا ،وكان
أحياان كرزق الطري ،ا
يكثر الوقوف عنده ،وكان يطعم من صاحبه ا
صاحب احلانوت ال يرتفع عن الشحاذة إال مبنزلة جتعل الناس يتصدقون عليه ابلشراء من هناته اليت

يسميها بضاعة :كاخليط ،واإلبرة ،والكربيت وامللح ،وغزال للولد ،وكحل للصبااي ،ونشوق للعجائز،
ونسخة الشيخ الشعراين ،وما لف لفها مما يصمد مثنه من كسور املليم ،إىل املليم وكسوره!

وتغفله الغالم مرة وأهوى بيده إىل ذخائر احلانوت ،فالتقطته "علبة كربيت"
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كان الفرق كل الفرق بني أن يسرقها وأن يشرتيها -نصف مليم؛ ولكن من له "ابلعشرين اخلردة" وهي

عند مثله دينار من الذهب يرن رنيناا ويرقص على الظفر رقصة إجنليزية؟

وماذا يصنع ابلعلبة؟ مهت نفسه أن جتادله وملا تسكن رعشة يده من هول اإلمث ،ولكن الغالم كان طبيعيًّا
ومل يكن فيسلوفاا ،ولذلك رأى أن حيرز احلقيقة بعد أن وقعت يده عليها ،وقد اصطلح الناس على أن
مادة السرقة هي "مد اليد" أخطأت أم أصابت ،وجاءت ابلغايل أو جاءت ابلرخيص؛ فضم أصابعه على
العلبة وانتزعها ،وترك يف مكاهنا فضيلة األمانة اليت مل يعرف له الناس قيمتها فهانت كذلك على نفسه

وانطلق وهي تناديه:

أيها الغالم ،أتدفع مثن علبة الكربيت سنتني من عمرك؟ وهال خال الناس ممن يعرفون لعمرك قيمة؟
وارتد رجع الصوت اخلفي إىل قلبه من حيث ال يشعر ،فضرب قلبه ضرابت من اخلوف ،ونزا نزوة

مضطربة؛ فالتفت الغالم مرة أخرى ،مث أمعن يف الفرار وترك األمانة تناديه:

انرا ال توقد هبذا الكربيت ،ولك يف الدنيا سجن كهذه العلبة ،فالعب العب
أيها الغالم ،إن لك يف اآلخرة ا
ما دام الناس قد أمهلوك! العب ابلثقات الذي يف يدك فيسمتد فيك معىن اللهب حىت جيعل حياتك يف

أعوادا كهذا الكربيت :تشتعل يف الدنيا وحترق.
أعمار الناس ا
وانرا؛ وستكون أايمك ا
دخاان ا

وكأن أذانب السياط كانت تلهب ظهر الغالم املسكني ،ولكنه ما كاد يلتفت هذه املرة حىت كان يف قبضة

جدارا انقض عليه ،وتلتها
صاحب احلانوت ،وإذا هو بكلمة من لغة كفه الغليظة ،خيلت له يف شعرها أن ا
مجلة من قوايف الصفع جلجلت يف أذنيه كالرعد ،وأعقب ذلك مثل املوج من مجاعات األطفال أحاط به

فرتك هذا الزورق اإلنساين الصغري يتكفأ على صدمات األيدي ،فما أحس الغالم التعس إال أن الكربيت
الذي يف يده قد انقدح يف رأسه ،وكانت أانمل صاحب احلانوت كأمنا حتك أعواده يف جلد وجهه اخلشن!
وذهبوا به إىل "دوار" العمدة يقضي فيه الليل مث يصبح على رحلة إىل املركز والنيابة ،وانطرح املسكني

منتظرا حكم الصباح ،مؤم اال يف عقله الصغري أال يفصح
ا
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النهار حىت يكون "سيدان عزرائيل" قد طمس اجلرمية وشهودها ،مث أغفى مطمئناا إىل ملك املوت وأنه قد

أخذ يف عمله جبد ،وأيقن عند نفسه أن سيشحذ يف اخلميس مما يوزع يف املقربة صدقة على أرواح العمدة،
وصاحب احلانوت ،واخلفري الذي عهدوا إليه جره إىل املراكز ...وكيف يشك يف أن هذا واقع هبم وهو قد

توسل ابلويل فالن ونذر له مشعة يسرقها من حانوت آخر!...

هكذا عرف الشر قلب هذا الصيب ،وانتهى به عدل الناس إىل أفظع من ظلم نفسه ،وكأهنم بذلك القانون
الذي يصلحونه به على زعمهم ،قد انولوه سبحة؛ ليظهر هبا مظهر الصاحلني؛ ومل يفهموه شيئاا ففهم أهنم
يقولون له :هذه اجلرمية واحدة ،فعد جرائمك على هذه السبحة؛ لتعرف كم تبلغ!

كانت يف احلقيقة لعبة ال سرقة ،وكانت يد الغالم فيما فعلت مستجيبة لقانون املرح والنشاط واحلركة ،كما
تكون أعضاء الطفل ال كما تكون يد اللص؛ وكان أشبه ابلرضيع ميد يده لكل ما يراه ،ال مييز ضارة وال

انفعة ،وإمنا يريد أن يشعر وحيقق طبيعته؛ وكان كل ما يف األمر وقصارى ما بلغ -أن خيال هذا الغالم
ألف قصة من قصص اللهو ،وأن الكبار أخطؤوا يف فهمها وتوجيهها ...ليست سرقة الطفل سرقة،
ولكنها حق من حقوق ذكائه يريد أن يظهر.

وانتهى "عبد الرمحن" إىل احملكمة ،فقضت بسجنه يف "إصالحية األحداث" مدة سنتني ،واستأنف له بعض

واحتسااب؛ إذ مل يكف االستئناف إال كناية ورقة؛ فلما مثل الصغري أمام رئيس
أهل اخلري يف بلدة؛ صدقة
ا
حمام يدفع عنه ،ولكن انطلق من داخله ٍ
احملكمة مل يكن معه لفقره ٍ
حمام شيطاين يتكلم بكالم عجيب ،هو
سخرية اجلرمية من احملكمة ،وسخرية عمل الشيطان من عمل القاضي!..

سأله الرئيس" :ما امسك؟"

 "امسي عبده ،ولكن العمدة يسميين :ايبن الكلب!." -ما سنك؟"

 "أبواي هو اللي كان سنان"*" -عمرك إيه؟"

 "عمري؟ عمري ما عملت شقاوة!"ـــــــــــــــــــــــــ

سناان ،ومثل هذا القدر من العامية يف القصة هو ملح القصة.
* كان أبو الغالم ا
اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 75

()75/1

وحي القلم
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النيابة للمحكمة" :ذكاء خميف اي حضرات القضاة! عمره تسع سنوات!"

الرئيس" :صنعتك إيه؟"

 صنعيت ألعب مع حممود ومرمي ،وأضرب اللي يضربين!" "تعيش فني؟"" -يف البلد"

 "أتكل منني؟" "آكل من األكل!"النيابة للمحكمة" :اي حضرات القضاة ،مثل هذا ال يسرق عليه كربيت إال ليحرق هبا البلد."!...

الرئيس :ألك أم؟"

 أمي غضبت على أبواي ،وراحت قعدت يف الرتبة؛ ما رضيتش ترجع!"." -وأبوك؟"

" -أبواي الخر غضب وراح هلا".

الرئيس ضاح اكا" :وأنت؟"

 "وهللا اي أفندي عاوز أغضب ،مش عارف أغضب ازاي!"." -إنت سرقت علبة الكربيت؟"

 "دي هي طارت من الدكان ،حسبتها عصفورة ومسكتها"...النيابة" :وليه ما طارتش العلب اللي معاها يف الدكان؟"

" -أان عارف؟ ميكن خافت مين!".

النيابة للمحكمة" :جراءة خميفة اي حضرات القضاة ،املتهم وهو يف هذه السن ،يشعر يف ذات نفسه أن
األشياء ختافه!".

مسرورا من هذا الثناء" :وهللا اي أفندي إنت راجل طيب! أديك عرفتين ،ربنا يكفيك شر
فصاح الغالم
ا

العمدة والغفري!"

وأمضي احلكم يف االستئناف ،وخرج الصغري مع رجال مع اجملرمني يسوقهم اجلند ،مث احتبسوا اجلميع فرتة

من الوقت عند كاتب احملكمة؛ ليستويف أعماله الكتابية ،مث يساقون من بعد إىل السجن.
وجلس "عبد الرمحن" على األرض ،وقد اكتنفه عن جانبيه طائفة من
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قليال ،إذ قدر يف
اجملرمني يتحادثون ويتغامزون ،وكلهم رجال ولكنه وحده الصغري بينهم؛ فاطمأن شيئاا ا

نفسه أنه لو كان هؤالء قد أريد هبم شر ملا سكنوا هذا السكون ،وأن الذي يراد هبم ال يناله هو إال أصغر

مثال ..وهو يسمع أن الرجال يقتلون وحيرقون ويسمون ويعتدون وينهبون؛ وما
منه ،كصفعة أو صفعتني ا

تكون "علبة الكربيت" يف جنب ذلك؟ وخاصة بعد أن اسرتدها صاحبها ،وقد انل هو ما كفاه قبل احلكم!

دموعا كاد يريقها اجلزع ،غري أن القلق اعتاده،
وما لبث بعد هذا اخلاطر اجلميل أن رد االطمئنان يف عينه ا

فالتفت إىل كتاب احملكمة مرة وإىل اجلند مرة ،مث لوى وجهه ومل يستبح لنفسه أن يتجرأ على الفكر فيهم؛
ألنه قابل مهابتهم آبهلة بلده :العمدة واملشايخ واحلفراء؛ فأدرك أن اجلنود هم احلكومة القادرة ،واستدل

على ذلك أبزرارهم الالمعة ،وخناجرهم الصقيلة :ومتشت يف قلبه رهبة هذه اخلناجر ،فاضطرب خشية أن

يكونوا قد أسلموه من يذحبه ،فنظر إىل الذي يليه من اجملرمني وسأله" :راح ايخدوين فني؟" ،فأجابته لكمة
خفية انطلق هلا دمعه ،حىت أسكته الذي يليه من اجلانب اآلخر ،وكان يف رأيه من الصاحلني؟

مث اتصل اجلزع بني قلبه وعينيه ،فهما تضطرابن إىل اجلهات األربع ،وكأمنا حياول أن يستشف من أيها
سيأتيه املوت ذحباا؛ ومل يكن فهم معىن "اإلصالحية" ،وحكم القضاة عليه كأنه رجل يفهم كل شيء ،ومل
يرمحوا هذه الطفولة بكلمة مفسرة ،وعدل الرتبية غري عدل القانون ،فكان الواجب على القاضي الذي

حيكم على الطفل ،أن جيعل حكمه أشبه بصيغة القصة منه بصيغة احلكم ،وأن يدع اجلرمية تنطلق وتذهب
فال يقول هلا امكثي..

وبقي اخلناجر رهبتها يف نفس هذا املسكني ،فلو أهنم قادوه إىل حبل الشناقة ألفهمه "احلبل" معىن

العقوبة ،أما وهو بني هذه اخلناجر املغمدة -ويف اخلناجر معىن الذبح -فإمنا هو الذبح ال غريه.
وجها
وطرقت أذنيه قهقهة اجملرم عن ميينه فاستنقذته من هذا اخلطر ،فثبت عينيه يف الرجل ،فإذا هو يرى ا

وهزؤا وسخرية هبؤالء اجلنود وخناجرهم.
متأللئاا،
وجسما رابط اجلأش ،ا
ا

واسرتاح الغالم إىل صاحبه هذا ،وأحل بنظره عليه ،وابتدأ يتعلم من وجهه الفلسفة؛ وليست الفلسفة

مقصورة عى الكتب ،بل إن لكل إنسان حالة تشغله ،فنظره يف اعتبار دقائقها وكشف مستورها هو
الفلسفة بعينها.
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وقال الغالم لنفسه" :هذا الرجل أقوى من كل قوة؛ فهو حمكوم عليه وال يبايل ،بل يقهقه ضح اكا؛ فهذا

احلكم إذن ال خييف؛ ال ،بل هو تعود األحكام؛ إذن فمن تعود األحكام مل خيف األحكام؛ إذن اي عبد
الرمحن ستتعود ،فإن اخلوف هذه املرة قد غطك من "علبة الكربيت" يف حريق متسعر ،وما قدر "علبة

صغريا،
الكربيت"؟ فلو كانت السرقة جاموسة ما لقيت أكثر من ذلك؛ اي ليتين إذن ...ولكين ال أزال ا
فمىت كربت ...آه مىت كربت."..
وبدأ القانون عمله يف الغالم؛ فطرد منه الطفل وأقر فيه اجملرم.
هادًئ ساكناا .وقامت يف نفسه حمكمة من األابلسة بقضاهتا ونيابتها؛ جيادل بعضهم
وأطرق "عبد الرمحن" ا

بعضا ،ويداولون بينهم أمر هذا الغالم على وجه آخر.
ا

وقال شيطان منهم" :ولكنا خنشى أمرين :أحدمها أن "اإلصالحية" ستخرجه بعد سنتني شري افا حيرتف؛
والثاين أن الناس رمبا تولوه ابلرتبية والتعليم يف املدارس رمحة وشفقة؛ فيخرج شري افا حيرتف".

وما أسرع ما نفى اخلوف عنهم قول الغالم نفسه بلهجة فيها احلقد والغيظ وقد صفعه اجلندي الذي يقوده

إىل السجن" :ودا كله على شأن علبة كربيت؟."...

...........................................................................................
يف سنة  1934قضت حمكمة اجلناايت ابملوت شن اقا على قاتل جمرم خبيث عيار متشطر؛ امسه "عبد

الرمحن عبد الرحيم".
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عاصفة القدر:1
على شاطئ النيل يف إقليم "الغربية" من هذا الرب ،قرية ليس فيها من جبل ،ولكن روح اجلبل يف رجل من

أهلها ،فإذا أنت اعتربته ابلرجال قوة وضع افا رأيته ينهض فيهم مبنكبيه هنضة اجلبل فيما حوله؛ وهو بطل
القرية ولواء كل معركة تنشب فيها بني فتياهتا وبني فتيان القرى املتناثرة حوهلا؛ وال تزال هذه املعارك بني
شبان القرى كأهنا من حركة الدم احلر الفاتح املتوارث فيهم من أجيال بعيدة ينحدر من جبل إىل جبل

وفيه تلك القطرات الثائرة اليت كانت تغلي وتفور ،وهي كعهدها ال تزال تفور وتغلي ،ويلقبون هذا الرجل
الشديد "ابجلمل"؛ ملا يعرفونه من جسامة خلقه وصربه على الشدائد ،واحتماله فيها ،وكونه مع ذلك

سلس القياد سليم الفطرة رقيق الطبع؛ على أنه أبطش ذي يدين إن اثر اثئره ،وله إميان قوي يستمسك به
كما يتماسك اجلبل بعنصره الصخري ،إال أنه خيلطه ببعض اخلرافات؛ إذ البد له من بعض اجلرائم الشريفة

اليت ميل عليها فرط القوة واملروءة يف مثله مع مثله.

وعتو اِا من املوجة على حبرها يف يوم ريح
شااب أعنف طي ا
وليس يف تلك القرية من حبر ،غري أن فيها ا
شا ا

غورا بعي ادا من الدهاء واخلبث ،وهو ابن عمدة
عاتية ،حلو املنظر لكنه مر الطعم ،صايف الوجه لكن له ا

البلدة وواحد أبويه والوارث من دنيامها العريضة ،يبسط يديه على مخسمائة فدان ،وقد أفسدته النعمة

وأهانته عزته على أهله؛ ولو اجتمعت حسنتان التخرج منهما سيئة من السيئات أبسلوب من األساليب،
ملا وسعها إال أسلوب نشأته من أبويه الطيبني ،تعلم وهو يعرف أنه ال حاجة به إىل العلم ،فجعلت تلفظه

املدارس واحدة بعد واحدة كأنه نواة مثرة إنسانية فإذا قيل له يف ذلك قال :إن مخسمائة فدان ال تسعها

مدرسة ....وذهب إىل فرنسا يطلب العلم الذي استعصى عليه يف مصر ،فأرهف ذلك العلم خياله وصقل

حسه ،ورجع من ابريس رقيق احلاشية خنثاا متطرفاا ال يصلح شرقياا وال غربياا!
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أنشأها للمقتطف سنة .1925
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وليس يف تلك القرية غاية لكن فيها عذراء تلتف من جسمها يف رداء اجلمال الطبيعي الرائع ،وهلا نفس
أشد وعورة مما تنطوي الغابة عليه؛ ففي ظاهرها الرونق الذي يفنت فيجذب إليها ،ويف ابطنها القوة اليت

تلتوي فتدفع عنها؛ وهي ابنة عم "اجلمل" وامسها "خضراء" وكأن فيها زهو خضرة الربيع ،ومل تكن تعشق

إال القوة ،فما يزين هلا من الرجال إال ابن عمها ،وهي شديدة اإلعجاب به ،وإمنا إعجاب املرأة برجل من

الرجال مفتاح من مفاتيح قلبها.

وكانت "خضراء" جاهلة كنساء القرى ،بيد أهنا تلميذة ابرعة للطبيعة اليت نشأت فيها وزاولت أعماهلا؛

شكال اثبتاا من أشكال احلياة،
اسا من الفتيات املتعلمات؛ إذ اختذت ا
نفسا وأشد مر ا
فهي بذلك أقوى ا

واحلياة هي صنعتها هذه الصنعة أو قامتها على هذه اهليئة ،على حني أن املتعلمات ميضني أايم النشأة

وسن الغريزة يف التلقي عن األلفاظ والكتب ،ويف توهم الصور املختلفة لالجتماع دون مباشرهتا ويف توقي
بدال من خمالطتها؛ فيؤول ذلك منهن إىل قوة يف التخيل قلما ترضي احلقيقة اإلنسانية املؤملة
أعمال احلياة ا
يوما ما؛ وتتم الواحدة منهن ،ولكن ابعتبار أهنا متت تلميذة للمدرسة ال امرأة للحياة مبا
حني تصادمها ا
فيها مما يعجب وما ال يعجب.

وكانت خضراء أشبه بدورة النهار :تفتح أجفاهنا على أشعة الفجر كل يوم ،وال تزال هنارها يف دأب وعمل،
فنفى ذلك عن أخالقها ما جيلبه السكون من اخلمول وامليل إىل العبث والدعابة ،وحصلت هلا من احلياة

حقيقة عرفت منها أن املرأة عامل من أكرب العوامل يف النظام اإلنساين؛ عليه أن يصرب على الكد والتعب
إذا أراد أن يظهر بطبيعته احلقيقية ال بطبيعته املزورة املصنوعة؛ ورأت الرجل يستأثر جبالئل األعمال وال

يرتك للمرأة إال كما يرتك عقرب الساعات لعقرب الثواين يف الرقعة اليت جتمعها؛ فهذا الصغري ال يربح
يضطرب يف "دائرته الضيقة" يهتز من جزء إىل جزء ،حىت إذا أمت الدقيقة يف ستني هزة كاملة ذهب األول
بفضلها كلها وخطا هبا خطوة واحدة :مث يعود املستضعف املسكني إىل مثل عمله وال يزال دأهبما وإن

وظهورا؛ ولكن هذا الضعيف املغبون مل ينله ما انله إال من كونه هو
وتبعا هو أقلهما قيمة
أكثرمها ا
عمال ا
ا

أساسا لآلخر؛ فعرفت "خضراء" كيف
وحده الذي بين يف هذا النظام على فضيلة الصرب والدقة ،ليكون ا
تقيد طبيعتها من تلقاء نفسها ،وتقرها على الصرب والرضا والسكون إىل حظها الطبيعي واالغتباط به؛ إذ

فضال أو
كان فضل الرجل على املرأة ليس يف كونه أكثر منها ا
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وإيثارا؛ ففضائلها احلقيقية هي اليت جعلته
وصربا ا
أسباب فضل ،بل يف كوهنا هي أكثر منه حبًّا وتساحماا ا
األفضل ،كما جتوع األم لتطعم ابنها!.

ورآها "ابن العمدة" وملا متض أايم على رجوعه من أوراب ،وقد لبث هناك بضع سنني ،وكان عهده ابلفتاة

مطمعا من
شبااب ا
ومجاال وروعة زينتها يف قلبه ،وسولت له ا
صغرية ،فوثبت إىل نفسه يف وثبة واحدة ،ورأى ا
املطامع ،وجعلته يرى ما يرى مبعىن ويفهم منه ما يفهم مبعىن غريه.

وكانت حني رآها واقفة على النيل متأل جرهتا مع نساء من قومها وهن يتعابثن ويتضاحكن ،كأن خلصب
ابداي ،فإذا ما أقبلن على النهر لشأن من شؤوهنن تندت روح املاء على ذلك األثر
أثرا ا
األرض يف أرواحهن ا
فاهتز واهتزت املرأة به ،فإن كانت ذات مسحة من مجال رأيت هلا رفي افا كرفيف الزهرة حني ميسحها

تيارا
الندى ،وذهبت تتموج يف جسمها ،وقد حسرت عن ذراعيها ،وملس املاء دمها اجلذاب فأرسل فيه ا
شاعرا حيس؛ فإن كانت روح الرجل ظمأى
من العافية والنشاط يتصل منها بقلب من يراها إن هو كان ا
شراب جيد له يف قلبه نشوة كنشوة اخلمر؛
ورأى املرأة على هذه اهليئة ،فما أحسبه إال يشرب منها بعينيه ا
وكذلك وقعت الفتاة من نفس هذا الفىت فزينها له اخلبث الذي فيه أضعاف ما زينها له اجلمال الذي

فيها ،وقذفها القدر إىل قلبه ليخرج من هذا القلب اتريخ جرمية؛ فوقف يتأملها بعني أحد من آلة التصوير

ال تفوهتا حركة ،وسلط عليها فكره وذوقه ،وأيقظ هلا يف نفسه املعاين الراقدة ،فنصبت يف قلبه عدة من

متاثيل اجلمال جتسدت يف كل واحد منها على شكل كأمنا أفرغت فيه إفراغاا.
وكانت نفس ابن العمدة من النفوس اخليالية املتوثبة؛ إذ قامت من نشأهتا على أن تطلب فتجاب ،وأتمر
فتطاع ،وتشتهي فتجد؛ وكأنه ما خلق إال ليستعيد قليب والديه ،وكاان ساذجني ال يعرفان من علم الرتبية
إال أن للحكومة مدارس للرتبية ،وموسرين ال يفهمان من معىن احلاجة يف هذه الدنيا إال أهنا احلاجة إىل

املال ،منقطعني من النسل إال منه ،فكأنه مل يولد هلما ،بل قد ولدا له ..فله األمر عليهما من كونه ال أمر

هلما عليه؛ وبذلك أسرف له من فضائل الرقة واحلنان واإلشفاق وما إليها ،وهي يف نفسها فضائل ،ولكن
مىت أسرف هبا اآلابء على أوالدهم مل تنشئ يف أوالدهم إال مما يكون من أضدادها ،كالشجر تفرط عليه
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الري فال حيدث فيه إال اليبس والذوي ،وإمنا أنت تستقيه املوت ما دمت ترويه مبقدار من هواك مبقدار

حاجته.

ونشأ الفىت يف أحوال اجتماعية خمتلفة جعلت من أخص طباعه متويه نفسه على الناس ،والتباهي ابلغىن،

والتنبل ابألصدقاء واحلاشية من وزرائه وعماله ،والتهيؤ ابلثياب واألزايء؛ فانصرف ابطنه إىل جتميل ظاهره،
ورد ظاهره على ابطنه ابلشهوات والداناي ،وأعانه على ذلك أنه مجيل فاتن كأمنا خلقت صورته "للصفحة
احلساسة" من قلوب النساء؛ وذلك ملك عظيم مل يكن أبوه الرجل الطيب منه إال كما يكون وزير مالية

رجال يف الدنيا من كامل
الدولة ..وملا أرسل إىل ابريس وقع منها يف بلد عجيب كأنه خيال متخيل ال يؤمه ا
أو انقص وعامل أو جاهل وشريف أو ساقط إال رأى فيه ما ميأل كل مداخل نفسه وخمارجها ،فلو قامت

مدينة من أحالم النفوس اإلنسانية يف خريها وشرها وطهرها وفجورها واختالهلا ونظامها لكانت هي
ابريس؛ وانقطع الشاب هناك إىل نفسه وإىل صور نفسه من أصدقاء السوء ،فال أهل فيلزموه الفضيلة،

وال إخوان فريدوه إىل الرأي ،وال خلق متبني فيعتصم به ،وال نفس مرة فيفيء إليها ،وال فقر ...فيحد له

حدودا يف الشهوات يقف عندها؛ وما هو إال خيال متوقفد ومزاج مشبوب وتربية مدللة وطبع جريء
ا

ومال مير يف إنفاقه ،ومن ورائه أب غين خمدوع كأنه يف يد ابنه كرة اخليط :كلما جذب منها مدت له م ادا،

مث ما هنالك من فنون اجلمال ومتع اللذات وأسباب اللهو ،مما يتناهى إليه فساد الفاسد ،وما هو يف ذاته

كأنه عقوبة مستأصلة لألخالق الطيبة؛ فكان الشيطان الباريسي من هذا املسكني يف مسعه وبصره ورجله

ويده ،وجيهه حيث شاء؛ وابجلملة فقد ذهب ليدرس فدرس ما شاء ورجع أستاذاا يف كل علوم النفس

املختلة الطائشة وفنوهنا ،وأضاف إىل هذه وتلك كلمات يلوي هبا لسانه من علوم وأقاويل ليس فيها إال

ما ما يدل احلاذق على أن هذا الشاب مل يفلخ قط يف مدرسة.

فلما وقعت "خضراء" منه ذلك املوقع وأخذت مأخذها يف نفسه ،اعتدها نزوة من نزواته؛ فما مبثله أن
حيب مثلها ،وال هي كفايته يف شيء إال أن تكون هلو ساعة من ساعاته ،أو حادثة جتري فيها حال من

اباب،
أحواله الغرامية؛ وحسبها امرأة ليس لقلبها أبواب متتنع على مثله ،فقدر أن غناه وفقرها يقتلعان ا

اباب آخر ،ومجاله وحده يضع ما بقي من األقفال عما بقي من األبواب! وكان
وعلمه وجهلها حيطمان ا
حيسب أن مجال املرأة من املرأة كاحللية من ابئعيها؛ فكل من
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ملك مثنها فليس بينه وبينها إال هذا الثمن؛ ولكن األايم جعلت أتيت ومتر وهو ال يزيد على أن يعرض هلا

وهي ترميه من صدودها كل يوم بداعية من دواعي اهلوى؛ وكان ال جيد بنفسه قوة أن يزيدها على النظر

طائال؛ ومتادى يف حبه،
شيئاا ،وترك لوجهه وثيابه ونظراته وغناه أن تصل بني قلبه وقلبها بسبب ،فلم ينل ا

واستولت عليه فكرة مرته هبذه املرأة؛ أما هي فأشعرهتا غريزهتا مبا يف قلبه منها ،وكانت مسماة البن عمها*

حذرا شدي ادا ،وتتوهم أن الناس حيصون عليها النظرة وااللتفاتة
فكانت تتحاشى هذا الشاب وحتذره ا

شأان غري شأن الرجال اآلخرين ،فهم ال
وحيصون عليه يف مثلهما ،ووقع يف نفسها أن هلذا الرجل ا
يستطيعون معها حيلة وهو يستطيعها بغناه ومنزلته.

وكان للرجل خادم داهية قد خترج يف جمالس القضاء ..من كثرة ما حكم عليه يف تزوير واحتيال وغش

دسيسا** إىل شهواته السافلة
موانسا ورفي اقا؛ وجعله
وادعاء وإنكار وحنوها ،وقد استخلصه لنفسه واختذه
ا
ا
وكان يسميه فيما بينهما "إبليس"؛ فلما أراد أن يرميها به قال :اي سيدي ،هذه قضية احتيال عليها ،فإذا

خصما يف الدعوى كانت قضية احتيال على عمري أان! قال :وحيك أيها األبله! فأين
دخل ابن عمها ا

دهاؤك ومكرك؟ وإمنا أرسلك إىل امرأة فقرية عيشها كفافها ،وأنت تعدها ومتشيها وتبذل عين ما شئت،
ومىت أطمعتها يف املال فإن هذا املال سيوجد ما يوجده يف كل مكان ،فيشري ما ال يشرى ،ويبيع ما ال

يباع! قال "إبليس" :نعم اي سيدي ،وكذلك هو ولكن خوف العار يطرد حب املال! قال :فأنت إذن ال

تقبل؟ قال :وال أرفض ..قال الشاب :قاتلك هللا! لقد فهمت سأشرتيها منك بثمنني :أحدمها لك واآلخر

لصا
هلا؛ ولكن أخربين كيف تصنع معها ومن أين تبلغ إليها؟ قال "إبليس" :ملا كنت يف السجن عرفت ًّ

وردعا ومنهاة عن اإلمث ،على أنه املدرسة اليت
فات اكا أعيا قومه خبثاا ًّ
عقااب ا
وشرا؛ وهذا السجن حيسبه ا

تنشئها احلكومة بنفسها لتلقي علوم اجلرمية عن كبار أساتذهتا؛ إذ ال ميكن أن جيتمع كبارهم يف مكان من
األرض إال فيه؛ فالسجن طريقة من طرق حل املشكلة اإلنسانية ،ولكنه هو نفسه حيدث لإلنسانية

مشكلة ال حتل! قال الفىت :وحيك! أين يذهب بك؟ إمنا أرسلك إىل املرأة إىل السجن! قال :ترسلين أنت
إليها ولكن ال يعلم إال هللا أين يرسلين ابن عمها :إىل السجن أم إىل
ـــــــــــــــــــــــــ

* معدة خلطبته ،أو كما يقولون :قرأت مع أهلها الفاحتة.
جاسوسا وصاحب سر.
**
ا
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املستشفى !..فامسع اي سيدي :كان من نصائح أستاذي يف ذلك السجن :أن احليلة على رجل ينبغي

إلحكامها أن يكون يف بعض أسباهبا امرأة ،والكيد المرأة جيب أن يكون يف بعض وسائله رجل ..صه!
انظر انظر! فالتفت الشاب ،فإذا "اجلمل" مقبل يتكفأ يف مشيته ،وكان غليظاا ،فإذا خطا شد على األرض

بقدميه وتكدس بعضه يف بعض؛ وكان منطل اقا وقتئذ إىل بعض مذاهبه ،فلما حاذامها قال :السالم عليكم!

مجيعا ،ورمى ابن العمدة بنظرة ،مث مضى لوجهه فلم جياوز غري بعيد حىت بلغه صوت الشاب يناديه :اي
فرد ا
فالن! فانكفأ إليه ،فقال له الشاب :لقد بعد عهدك ابلقوة على ما أرى .قال :فما ذاك؟ قال :أما بلغك

فالان يف هذه القرية اليت جتاوزان سيقرتن بزوجته بعد أايم ،وأنت تعرف املوقعة اليت كانت بيد بلدان
أن ا

وتلك البلدة يوم عرس فالن يف السنة املاضية ،وكيف اندفعوا على أهل بلدان وحطموا فيهم تلك احلطمة
الشديدة ولوال أنت أدركتهم ورميتهم بنفسك حىت دفعتهم عن الناس وسقتهم أمامك سوق النعاج،

لكانت بلدان اليوم أذل البالد ،والستطالوا علينا أبهنم غلبوان؛ ولقد حدثين صاحيب هذا كيف تلقيت

مخسا وعشرين هراوة ،فأطرهتا كلها يف جولتك ،وهزمت أصحاهبا بعد أن أحاطوا بك
هبراوتك يومئذ ا

وتكلبوا عليك؛ فأنت فخر بلدان وصاحب زعامتها ،وما أرى لك إال أن تنتهز هذه الفرصة وتسرع الوثنية

صنيعا بصنع مثله!
إليهم برجالك ،فتجزيهم يف أرضهم ا

فهز اجلمل كتفيه العريضتني وقال :بل سأنتظرهم يف يوم عرسي اببنة عمي !...قال الشاب :أبلغت ما أرى
فإنك لتخافهم! قال :ال أخافهم ولكن أخاف احلكومة أن تؤخر يوم زواجي ...سنة أو سنتني! قال الفىت:

فإن عملك هذا ال يشد من نفوس رجالنا ،وال بد أن أولئك سينتظرونكم ويعدون لكم ،فإذا مل تناجزوهم

يف بلدهم عدوها عليكم هزمية من اهلزائم ،وكأهنم ضربوكم بال ضرب!

قال اجلمل :هم ال يعرفون معىن الضرب بال ضرب؛ ألهنم رجال؛ والذي يضرب بال ضرب ال يكون
رجال ...والسالم عليكم! مث انطلق ،فلما أبعد قال الشاب :لقد بدأت احلرب وال بد يل أن أحطم هذا
ا

الفالح اللعني! ولقد عرفت اآلن من وجهه أن عينه علي ،ولست أشك يف أن بنت عمه ال متتنع بقوهتا بل
بقوته ،ولوال معرفيت أنه من احنطاط الغريزة كالوحش يف الدفاع عن أنثاه لقال "إبليس" :لقد أتملت القصة

فرأيت أنه ال سبيل لك إىل الفتاة وهي بعد فتاة ،فإذا هو وصل إىل امرأته قطعت أنت هبذه اخلطوة نصف
الطريق إليها ...وستبلو هي
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عاصفة القدر
من غلظته وخشونة طبيعة ما يسهل لك أن تعلمها قيمة ظرفك ورقتك ،وستجد من سوء معاملته وقبح

تسلطه ما يفتح قلبها ملن أيتيها قبل الرفق واللني ،وستصب عنده من ضيق املعيشة وقلتها ويبسها ما
يفهمها معىن ذلك العيش احللو اخلضر الذي تعرضه عليها؛ مث إنه ال بد مبتليها بغريته العمياء بعد ما

دائما وتنبه املرأة إليك كلما كرهت من رجلها شيئاا
عرف من حبك إايها ،والغرية منك هي توجدك بينهما ا
ال ترضاه.
ومل تكن إال مدة يسرية حىت أهديت املرأة إىل زوجها ،وإمنا تعجل الزفاف ليأيت أنه أن ينصب يده القوية
حجااب بينهما وبني هذا املفتون ،وليكتسب من القانون ًّ
حقا مل يكن له من قبل إذا هو مد هذه اليد وعصر
ا
معا،
يف قبضتها تلك الرقبة اليت تتطلع إىل امرأته؛ ورأى الشاب أن هذه احلال ال تعتدل به وخبصمه ا

أكال ،وكان يعرض للمرأة كلما خرجت مبكتلها* إىل السوق أو جبرهتا إىل املاء؛
وكانت الغرية أتكل من قلبه ا
ألنه حينئذ يكون يف الطريق الذي ال ميلكه أحد ..فكانت إذا رأته مل تزد على ما يكون منها إذا هي

محارا ميد عينه إليها! .فعمد إىل امرأة مقينة تزف العرائس ،وهي اليت زفت "خضراء" فأكرمها
أبصرت ا
وأحتفها وسأهلا أن تسعفه ببعض ما حتتال به ،وأن يكون سبيله إىل املرأة؛ وحتمل عليها "إببليسه" حىت

استوثق منها ،فكانت تتحدث عنه أمام "خضراء"؛ تستجر بذلك أن تلفتها إىل نعمته ومجاله ،ولكن املرأة

أغلظت هلا وسبتها وحذرهتا أن تعود إىل مثل كالمها ،وقالت هلا آخر ما قالت :واعلمي أنين لو دفعت إىل
طريقني وكان ال بد من أحدمها ،مث كان أحدمها حصاه الداننري وهو طريق العار ،واآلخر حصباؤه اجلمر

نثرا.
ويفضي إىل الشرف ،إذن لتنزهت أن أدنس نعلي ابلذهب ولنثرت حلم قدمي على اجلمر ا
سلوا ،وإما خاب فاضطرم وحتول إىل حقد ونقمة؛ وكذلك
واحلب ال يبقى حبًّا أب ادا ،فإما فاز فربد ورجع ا

انفجر الشاب غيظاا ،ووجد على اخليبة موجدة شديدة ،وأخذ يدير رأيه ،ففتقت له احليلة أن يقتل الشهم

نديال من احلرير عقد طرفه
بشهامته ،واملرأة العفيفة بعفتها؛ فواطأ إبليسه على أن يدفع إىل تلك املقيَّنة م ا
على دينار من الذهب ،تلقيه يف صندوق "خضراء" وتدسه يف طي من أطواء ثياهبا فذهبت املرأة ،وما

زالت خبضراء تستصلحها وتعتذر إليها حىت استلت ضغينة قلبها ،مث سألتها أن أتتيها "ابلعيش وامللح"

لتصيب كلتامها منه وتتحرم حبرمته؛ فلما هنضت أتتيها أسرعت اخلبيثة إىل الصندوق فدست املنديل يف
أبعد

ـــــــــــــــــــــــــ

* هو ما يسمى الغلق.
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عاصفة القدر
مواضع وأخفاها؛ وكان مندى ابلعطر؛ لينم على نفسه إذا مل ينم أحد عليه ،مث رجعت مبا فعلت إىل
دينارا ذهباا على ندرة
الشاب ،فأطلق خادمه يهمس لبعض أصدقاء اجلمل أنه رأى اليوم يف يد "خضراء" ا
الذهب وعزته؛ فجعل هذا الدينار يطري من نفس إىل نفس بقوة الذهب الذي فيه ،واحلب الذي أعطاه،

احلر،
واجلمال الذي أخذه؛ مث انتهى إىل اجلمل ،فكأمنا محله وطار به إىل داره كاجملنون وقد محى دمه ُّ

وجاش جأشه العنيف ومل تكن امرأته يف الدار ،فنثر ما يف الصندوق ،وما كادت تفعمه رائحة العطر حىت
نفخ الشيطان هبا نفخة الغضب الكافر ،مث عثر على املنديل ،ورأى بصيص الدينار ،فدارت به األرض،

وأيقن أن العار قد طرق ببابه ،وأن الباب قد فتح له؛ مث رد نفسه على مكروهها ورد معها كل شيء إىل

موضعه ،وتلقف رأيه على جرميتني ،وخرج وروحه تصرخ من ضربة مبنديل ،وهو الذي كانت تتهاوى عليه

الضرابت القاتلة هتشم منه وال يتأوه!

وذكر أن "محاته" أثنت من عهد قريب على ابن العمدة ووصفته ابلرقة والغىن ،فوجه إليها أن أتيت فتبيت
عند امرأته؛ ألنه على سفر ،وكان كاألعمى يف ضاللته :ال يرى األشياء إال كما يتخيلها يف نفسه دون ما

هي يف نفسها ،فسألته زوجته :أين أزمعت من سفرك وكم تلبث عنا؟ فكأنه مسعها تقول :ارحل إىل مكان

طويال ،فبنا إىل غيابك حاجة شديدة! وكاد يبطش هبا ،ولكنه كامت صدره اللوعة اسم
بعيد وغب عنا زمناا ا
جهة بعيدة ومضى االنكسار يعرف فيه!

فزع الناس بعد أايم يف جوف الليل ،فإذا بيت اجلمل حيرتق من أرضه ومسائه ،واقتحموه فإذا املرأة وأمها

فحمتان :وانطلقت أسرار األلسنة ،وقبض على الرجل يف بلد آخر ،وتوىل ابن العمدة توجيه البينة عليه،
وشهد الشهود على الدينار ،وشهد الدينار على النار ،وأنكر "اجلمل" ومل يقصر يف إقامة احلجة ودافع عن

امرأته وابلغ يف أمانتها وعفتها وشهد أنه ال يعلم عليها من سوء ،وإهنا أطهر النساء وأبرهن ،مث كان احلكم
أن قضى عليه ابملوت شن اقا!

فلما كان يوم إنفاذ احلكم سئل الرجل :هل من شيء تريده؟ فطلب دخينة* فقدمها له قيم السجن،

فأشعلها ونفخ من دخاهنا نفخة .مث أخذ يتكلم وعمره يفىن مع

ـــــــــــــــــــــــــ

* وضعناها للسيجارة ،وهي أليق األلفاظ هبا.
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عاصفة القدر
نفسا يف نفس ،وعاد هذا الدخان املتطاير كأنه سحاب يسبح فيه الوحي بني حدود الدنيا وحدود
الدخينة ا
نذال كبعض املتعلمني
اآلخرة؛ قال املسكني :مل أتعلم ،ولو تعلمت ما وقفت هنا؛ ولكن رمبا كنت خرجت ا

الذين يعيشون أشرافاا وفيهم أرواح القتلة واللصوص!

مل أقر ألحد جبرمييت خشية أن تذكر كلمة العار مع امسي ،وآثرت أن أموت ابلشنق على أن أحيا وميوت

امسي ابلعار!

ولكين سأعرتف اآلن أمامكم وأنتم الساعة على قربي ،فكونوا كاملالئكة ال يشهدون مبا عرفوا إال عند هللا
وحده.

فضال عن اثنتني؛
أعرتف أين قتلت زوجيت وأمها؛ وقد تقولون :إنه ليس من عمل الرجل أن يقتل امرأة ا
طفال،
إنين رجل سأشنق ،أما النساء فال يشنقن وإمنا يرسلن الرجال إىل املشنقة ..مل أر أيب؛ إذ تركين ا

رجال ،فأان رجل وابن رجل ،ومل يذلين رجل قط ،ولكن لو خلق هللا قوة مائة جبار يف
ولكن يقال :إنه كان ا
جسم رجل واحد ألذلته امرأة!

ذال يهون عليه قتل نفسه ،فكيف ال
إنه ليس من شيمة الرجل أن يقتل النساء ،ولكن املرأة تذل الرجل ا
يهون عليه قتلها؟

علموا املتعلمني ليصريوا يف الشرف واألمانة والعفة كرجل جاهل مثلي :ال يرى للحياة كلها قيمة إذا كان
فيها معىن العار ،ويقدم عنقه للمشنقة حىت ال ينكس رأسه للذل.

أصلحوا القانون الذي حيكم ابملوت شن اقا ويزهق األرواح الكبرية يف حني تغلبه األرواح الصغرية حبيلها

الدنيئة!

جمرما!
ومع ذلك سألقى هللا وهو يعلم سريريت إن كنت بريئاا أو ا

طاهرا.
قيم السجن :ستلقاه ا
السجني :أرأيتم مين خلق سوء؟ أتعتقد علي ذنباا مدة سجين؟
القيم :كلنا راضون عنك.

السجني :هذا مثل من أخالقي ،واحلمد هلل على أن آخر كلمة أمسعها من إنسان على األرض -كلمة

الرضا.
أشهد أن ال إله إال هللا وأن حمم ادا رسول هللا!
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عاصفة القدر
متناثرا ،فامتطت العاصفة وقالت :إىل السماء!
نظرت ريشة من زغب العصفور إىل النجوم فحسبتها ري ا
شا ا
ودارت هبا العاصفة ما شاء هللا أن تدور ،مث رمت هبا حيث وقعت مل تبال يف موضع نفع أم ضر؛ فأقبلت
الريشة تتسخط وتزعم أهنا فوضى اثئرة ال حكمة يف خلقها ،وأن الرايح بعثرة يف نظام العامل ...وكان إىل

جانبها شجرة هتتز وال تطري ...فلما وعت مقالتها أقبلت عليها فقالت :أيتها الريشة! إن الرايح ال تكون

شا كله!
بعثرة يف نظام العامل إال إذا كان العامل ري ا
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القلب املسكني1
القلب املسكني "1:"1

أقبل علي صاحيب األديب وقال :انظر ،هذه هي ،وقد حلت هبذا البلد وما يل عهد هبا منذ سنة .ومد إيل

وجسما ،تتأود يف غاللة من الالذ*.
جها
يده فنظرت إىل صورة امرأة كأحسن النساء و ا
ا

طالعا من غيمة ،ويكاد صدرها يتنهد وهي صورة ،وتبدو هيئة
وكأن شعاع الضحى يف وجهها ،وكأهنا القمر ا
مهسا بينها وبني حمبها..
فمها كأهنا وعد بقبلة ،ويف عينها نظرة كالسكوت بعد الكلمة اليت قيلت ا

فقلت :هذه صورة ما أراها قد رمسها إال اثنان :املصور وإبليس؛ فمن هي؟ قال :سلها ،أما تراها تكاد

تثب من الورقة؟ إهنا إال ختربك بشيء أخربك عنها وجهها أهنا أمجل النساء وأظرفهن وأحسن من شاهدت

وثغرا وجي ادا والذي بعد ذلك..
ا
وجها وأعيناا ،ا

قلت :وحيك ،لقد شعرت بعدي ،إن هذا شعر موزون:

وأعيناوثغرا وجي ادا والذي بعد ذلكا...
وجها
وأحسن من شاهدت ا
ا

معجزا كل شاعر؟
شعرا ا
شاعرا؛ ألست تراه ا
انظما من فنوهنا على الرسم ا
قال :إن شيطان هذه ال يكون إال ا

أيضا شعر موزون:
قلت :وهذا ا

معجزا كل شاعر
شعرا ا
ألست تراه ا
انظما من فنوهناعلى الرسم ا

روحا رشيقة ،تلني كلني اجلسم ،بل هي أرشق.
قال :بلى وهللا إنه الشيطان ،إنه شيطاهنا ،يريك هلذا اجلسم ا

أيضا ،والقافية اليت بعد هذا البيت :وهبا شقوا...
قلت :وهذا ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر قصة صاحبة هذا القلب املسكني ص" 239حياة الرافعي" وهي هي صاحبة "اجلمال البائس".
 2الالذ :احلرير الصيين الرقيق ،والغاللة :مثل القميص الذي حتت الثياب.
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القلب املسكني1
فضحك صاحبنا وقال :حرك الصورة يف يدك ،فإنك سرتاها وما تشك أهنا ترقص.

شعرا وال جييء منه وزن.
قلت :اآلن انقطع شيطانك ،فهذا ليس ا

وتضاحكنا وضحك الشيطان ،وظهر الوجه اجلميل يف الرسم كأنه يضحك.

قال صاحب القلب املسكني :انظر إىل هاتني العينني ،إهنا من العيون اليت تفنت الرجل وتسحره مىت نظرت

إليه ،وتعذبه وتضنيه مىت غابت عنه؛ إن يف شعاعهما قدرة على وضع النور يف القلب السعيد ،كما أن يف
سوادمها القدرة على وضع الظلمة يف القلب املهجور.

وانظر إىل هذا الفم ،إىل هذا الفم الذي تعجز كل حدائق األرض أن خترج وردة محراء تشبهه.
وانظر إىل هذا اجليد حتته ذلك الصدر العاري ،فوقه ذلك الوجه املشرق؛ تلك ثالثة أنواع من الضوء :أما
الوجه ففيه روح الشمس ،وأما اجليد ففيه روح النجم ،وأما الصدر ففيه روح القمر الضاحي.

انظر إىل هذه املسافة البيضاء من أعلى جبينها إىل أسفل هنديها ،تلك منطقة القبالت يف جغرافيا هذا

اجلمال...

وانظر إىل الصدر حيمل ذينك الثديني الناهدين؛ إنه املعرض الذي اختارته الطبيعة من جسم املرأة اجلميلة

لإلعالن عن مثار البستان...

انظر إىل النهدين مل برزا يف صدر املرأة إال إذا كاان يتحداين الصدر اآلخر...؟!
وانظر هلذا اخلصر الدقيق وما فوقه وما حتته ،أال تراه فتنة متواضعة بني فتنتني متكربتني...؟

انظر إليها كلها ،انظر إىل كل هذا اجلمال ،وهذا السحر ،وهذا اإلغراء؛ أال ترى الكنز الذي حيول القلب

إىل لص..؟

هذه خملوقة مرتني :إحدامها من هللا يف العامل ،واألخرى من حيب أان يف نفسي أان :فكلمة "مجيلة" اليت

تصف املرأة التامة ،ال تصفها هي بعض الوصف؛ ورمسها هذا الذي تراه هو حدود لتلك الروح اليت فيها
قوة التسلط ،وهيهات يظهر من تلك الروح إال ما يظهر من اجلمرة املشتعلة رسم هذه اجلمرة يف ورقة.
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أشهد ما نظرت مرة إىل هذا الرسم مث نظرت إليها إال وجدت الفرق بينها يف نفسها وبينها يف الصورة ،كأنه
اعتذار انطق من آلة التصوير أبهنا ليست إال أداة.
قلت :اللهم غفرا؛ مث ماذا اي صديقي اجملنون؟

وانفجارا هناك؛ مث رفع إىل رأسه،
انفجارا هنا
مهموما ،وكانت أفكاره تنفجر يف دماغه
فأطرق األديب
ا
ا
ا

وقال:

هذه الغانية قد حبست أفكاري كلها يف فكرة واحدة منها هي؛ وأغلقت أبواب نفسي ومنافذها إىل

الدنيا ،وأهلبت يف دمي مجرة من جهنم فيها عذاب اإلحراق وليس فيها اإلحراق نفسه؛ كيال ينتهي منها

العذاب!

وبيننا حب بغري طريقة احلب ،فإن طبيعيت الروحانية الكاملة هتوى فيها طبيعتها البشرية الناقصة ،فأان

أمازجها بروحي فأأتمل هلا ،وأجتنبها جبسمي فأأتمل هبا.

حب عقيم مهما يكن من شيء فيه ال يكن فيه شيء من الواقع...
حب عجيب ال تنتفي منه آالمه وال تكون فيه لذاته.....

حب معقد ال يزال يلقي املسألة بعد املسألة ،مث يرفض احلل الذي ال حتل املسألة إال به...

حب أمحق يعشق املرأة املبذولة للناس ،وال يراها لنفسه إال قديسة ال مطمع فيها...

حب أبله ال يزال يف حقائق الدنيا كاملنتظر أن تقع على شفتيه قبلة من الفم الذي يف الصورة...

حب جمنون كالذي يرى احلسناء أمام مرآهتا فيقول هلا اذهيب أنت وستبقي يف هذه اليت يف املرآة...

قلت :اللهم رمحة؛ مث ماذا اي صاحيب املسكني؟

قال :مث هذه اليت أحبها هي اليت ال أريد االستمتاع هبا وال أطيقه وال أجد يف طبيعيت جرأة عليه ،فكأهنا
لصا؛ يقول له شيطان املال :تستطيع أن تطمع؛ ويقول له
الذهب وكأين الفقري الذي ال يريد أن يكون ًّ

شيطان احلاجة :وتستطيع أن تفعل؛ ويقول هو لنفسه :ال أستطيع إال الفضيلة!
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إن عذاب هذا بشيطانني ال بشيطان واحد ،غري أن لذته يف انتصاره كلذة من يقهر بطلني كالمها أقوى منه

وأشد.

عفوا؛ مث ماذا اي قاهر الشيطانني؟
قلت :اللهم ا

فأطرق مليًّا كالذي ينظر يف أمر قد حريه ال يتوجه له يف أمره وجه ،مث تنهد وقال :اي طول علة قليب! من
أين أجيء ألحالمي بغري ما جتيء األحالم به ،وإمنا هي حتت النوم ووراء العقل ،وفوق اإلرادة؟ لقد بلغ

بني هواها أن كل كلمة من كالم احلب يف كتاب أو رواية أو شعر أو حديث -أراها موجهة إيل أان..

علما ،فهي يف ذلك املسرح ،هي يف ذلك الشر ،هي يف تلك
مث قال :انطلق بنا فرتاها حىت تعلم منها ا
الظلمات ،هي كاللؤلؤة ال ترتىب لؤلؤة إال يف أعماق حبر.

وذهبنا إىل مسرح يقوم يف حديقة غناء مرتامية اجلهات بعيدة األطراف ،تظهر حتت الليل من ظلماهتا

وأنوارها كأهنا مثقلة مبعاين اهلجر والعشق.

وتقدمنا نسري يف الغبش ،فقال صاحبنا احملب :إين ألشعر أن الظالم هنا حي كأن فيه غوامض قلب كبري،

فما أرى فرقاا بني أن أجلس فيه وبني اجللوس إىل فيلسوف عظيم مهموم هبم الالهناية ،فتعال نربز إىل ذلك
النور حول املسرح لنراها وهي مقبلة ،فإن رؤيتها سيدة غري رؤيتها راقصة ،وهلذه مجال فن ولتلك فن

مجال.
يسريا حىت وافت ،ورأيتها متشي مشية اخلفرات كأمنا حترتم أفكار الناس ،يزهوها على ذلك
ومل نلبث إال ا

إحساس نبيل كإحساس امللكة الشاعرة مبحبة شعبها ،وانتفض جمنوان وأغمض عينيه كأهنا متر بني ذراعيه ال
يف طريقها ،وكأن لذة قرهبا منه هي املمكن الذي ال ميكن غريه...

وكان عجباا من العجب أن حترك اهلواء يف احلديقة واضطربت أشجارها ،فقال :أنت ترى؛ فهذا احتجاج

من راقصات الطبيعة على دخول هذه الراقصة! قلت :آه اي صديقي! إن املرأة ال تكون امرأة مبعانيها إال

إذا وجدت يف جو قلب يعشقها.

موضعا يكون فيه منظر العني من صاحبته ويكون مستخفياا منها ،مث
ونفذان إىل املسرح ،وحترى صاحبنا
ا
رفع الستار عنها بني اثنني يكتنفاهنا ،وقد لبسن ثالثتهن أثواب الريفيات ،وظهرن كهيئتهن حني جينني

القطن.

وبرزت "تلك" يف ثوب من احلرير األسود ،وهي بيضاء بياض القمر حني يتم وقد شدت وسطها مبشدة

من احلرير األمحر ،فتحبكت هبا وظهرت شيئني:
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أعلى وأسفل؛ مث ألقت على شعرها الذهيب قلنسوة محراء من ذلك احلرير أمالتها جانباا فحبست شيئاا منه
وأظهرت سائره ،وأخذت بيديها صفاقتني* وأقبل الثالث يرقصن ويغنني نشيد الفالحة.

مل أنظر إىل غريها ،فقد كانت صاحبتاها دليلني على مجاهلا ال أكثر وال أقل ،وما أحسب احلرير األمحر،

كان معها أمحر وال األسود كان عليها أسود ،وال لون الذهب يف معصمها كان لون الذهب؛ كال كال ،هذه
ألوان فوق الطبيعة؛ ألن الوجه يشرق عليها ابجلمال واحلياة ،وذلك اجلسم يفيض هلا ابخلفة والطرب وتلك

الروح تبعث فيها املرح والنشوة؛ هذا مزيج من مخر األلوان ال من األلوان نفسها.

وقال جمنوننا :إن أمجل اجلمال يف املرأة الفاتنة هو ذاك الذي جيعل لكل إنسان نوع شعوره هبا ،وأان أشعر

الساعة أن قليب نصف قلب فقط ،وأن نصفه اآلخر يف هذه وحدها؛ فما شعورك أنت؟

بوءا عن كل
قلت :اي صديقي .إن هللا رحيم ،ومن رمحته أنه أخفى القلب وأخفى بواعثه ليظل كل إنسان خم ا

خمبوءا عنك!
إنسان؛ فدعين ا
قال :ال بد!

جنسا ،وما أشعر إال أن النور الذي يف قليب قد امتزج
قلت :إن املصباح يف املوضع النجس ال يبعث النور ا

ابلنور الذي يف عينيها.

إنساان قد امتأل هبا ،فأدارت وجهها وهي ترقص ،فتلمحت صاحبنا ،وجعلت تقطع
مث كأهنا أحست أبن ا
الطرف بينها وبينه كأهنا تعرفه وجتهله ،مث تبينت إحلاح نظره فضحكت؛ ألهنا تعرفه وال جتهله!

أما هو ،أما اجملنون ،أما صاحب القلب املسكني!....
ـــــــــــــــــــــــــ

* الصفاقات :هي اليت يقال هلا الساجات ،تكون يف أصابع الراقصة ،والكلمة واردة يف كتاب األغاين.
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القلب املسكني ":"2
 ...أما صاحب القلب املسكني فرأى الضحكة اليت ألقت هبا صاحبته وهي ترقص حني عرفته -غري ما
عذاب من فم مجيل يتم مجاله هبذه الصورة ،وكانت له
رأيتها أان وغري ما رأى الناس :كانت لنا حنن
ا
ابتساما ا

هو لغة من هذا الفم اجلميل يتم هبا حديثاا قدمياا كان بينهما؛ واعرتاان منها الطرب واعرتاه منها الفكر،

شعاعا يف الضوء ووقعت يف يده
نوعا من الشوق ،ومرت علينا ا
نوعا من احلسن ووصفت له ا
ووصفت لنا ا
هو كبطاقة الزايرة عليها اسم مكتوب...

وقوي إحساس الراقصة اجلميلة بعد ذلك فانبعث يدل على نفسه ضروراي من الداللة اخلفية ،ورجعت هبذا
اإلحساس كاحلقيقة الشعرية الغامضة اململوءة بفنون الرمز واإلمياء ،وكأهنا زادت هبذا الغموض زايدة

ماثال أمامها يف رجل هتواه؛ ففي
ظاهرة؛ وللمرأة حلظات تكون فيها بكفرين حينما يكون أحد الفكرين ا

هذه الساعة تتحدث املرأة بكالم فيه صمت يشرح ويفسر ،وتضطرب حبركة فيها اسرتخاء مييل ويعتنق،

وتنظر أبحلاظ فيها انكسار أيمر ويتوسل؛ وكانت هي يف هذه الساعة ...فغلبت -وهللا -على صاحبها
املسكني وتركت نفسه كأهنا تقطع فيه من أسف وحسرة؛ مث كانت له كالزهرة العبقة :بينه وبينها مجاهلا

وعطرها هواؤها واحلاسة اليت فيه.

وجعل يستشفها من خالل أعضائها ،مث قال يل :أنظر -وحيك !-لكأن ثياهبا تضمها وتلتصق هبا ضم ذي

اهلوى ملن يهوى.

قلت :ما هي إال كهاتني اللتني ترقصان معها :امرأة بني امرأتني وإن كانت أحسن الثالث.

بدال من أن تسمع؛ قصيدة
بدال من أن تقرأ وترى ا
قال :كال ،هذه وحدها قصيدة من أروع الشعر ،تتحرك ا

بال ألفاظ ،ولكن من شاء وضع هلا ألفاظاا من دمه إذا هو فهمها حبواسه وفكره وشعوره.
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قلت :واألخراين؟
قال :كال كال ،هذا فن آخر ،فالواحدة من هؤالء املسكينات إمنا ترقص مبعدهتا ..ترقص للخبز ال غري؛
ومصنوعا من جسمها؛ إهنا كالطاووس يتبخرت يف
مصنوعا على جسمها
أما "تلك" فرقصها الطرب
ا
ا

أصباغه .يف ريشه ،يف خيالئه ،خبرتة يضاعفها احلسن ثالث مرات؛ ولو خلق هللا جسمني أحدمها من

اجلواهر أمحرها وأخضرها وأصفرها وأزرقها ،واآلخر من األزهار يف ألواهنا ووشيها ،مث اختال الطاووس

انشرا ذيله يف كربايء روحه امللوثة لظهر فيه وحده اللون امللك بني ألوان هي رعيته اخلاضعة.
بينهما ا

وانتهى رقص احلسناء الفاتنة وغابت وراء الستارة بعد أن أرسلت قبلة يف اهلواء ..فقال صاحبنا :آه! لو

أن هذه احلسناء تصدقت بدرهم على فقري ،جلعلته ملسة يدها درمهاا وقبلة..

دائما يف خصام بني نفسك
قلت :اي عدو نفسه! هذه قبلة حمررة مسددة وقد رأيتها وقعت هنا ..ولكنك ا

وبني حقائق احلياة؛ تعشق القبلة وختاصم الفم الذي يلقيها ،وتبين العش وترتكه فارغاا من طريه؛ إن امرأة
حتبك البد منتهية إىل اجلنون ما دامت معك يف غري املفهوم وغري املعقول وغري املمكن.

فقيها،
مث بدأ فصل آخر على املسرح ،وظهر رجال ونساء وقصة؛ وكان من هؤالء الرجال شيخ ميثل ا

وآخر ميثل شرطياا؛ فقال صاحبنا الفيلسوف :لقد جاءت هذه الثياب فارغة وكأهنا اآلن تنطق أن صحة

أكثر األشياء يف هذه احلياة صحة الظاهر فقط ،ما دام الظاهر خيلع ويلبس هبذه السهولة؛ فكم ي هذه

الدنيا من شرفاء لو حققت أمرهم وبلوت الباطن منهم -إمنا يشرفون الرذائل ألهنم يرتكبوهنا بشرف

ظاهر ..وكم من أغنياء ليس بينهم وبني اللصوص إال أهنم يسرقون بقانون ..وكم من فقهاء ليس بينهم

وبني الفجرة إال أهنم يفجرون مبنطق وحجة ..ليست اإلنسانية هبذه السهولة اليت يظنها من يظن ،وإال

ففيم كان تعب األنبياء وشقاء احلكماء وجهاد أهل النفوس؟

حيواان ملط افا تلطي افا
العقدة السماوية يف هذه األرض أن هللا -سبحانه وتعاىل -مل خيلق اإلنسان إال
ا

إنساان وجئين.
إنسانياا ،مث أراه اخلري والشر وقال له :اجعل نفسك بنفسك ا
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قلت :اي عدو نفسه! فما تقول يف حبك هذه الراقصة وأنت حيوان ملطف تلطي افا إنسانياا؟
قال :وحيك! وهل العقدة إال هنا؟ فهذه مبذولة ممكنة ،مث هي يل كالضرورة القاهرة ،فال يكون حبها إال
إغراء بنيلها ،وال تكون سهولة نيلها إال إغراء لذلك اإلغراء؛ فأان منها لست يف امرأة وحب ،ولكين يف

قانوان من قوانني الغريزة وأظهر قويت على
انموسا من نواميس الكون ،وأدافع ا
امتحان شديد عسر؛ أغالب ا

وقهرا للنفس ،من قيل أهنا ضرورة الزمة،
قوة الضرورة امليسرة أبسباهبا ،وهي أشد الضرورات عن افا
ا
وإحلاحا ا

وأهنا مهيأة سهلة؛ فلو أن هذه املرأة احملبوبة كانت ممنعة بعيدة املنال ،ملا كانت يل فضيلة يف هذا احلب

العنيف ،ولكنها دانية ميسرة على الشغف واهلوى؛ فهذا هو االمتحان ألصنع أان بنفسي فضيلة نفسي!

ومر الفصل الذي مثلوه وما نشعر منه بتمثيل ،فقد كان كالصورة العقلية املعرتضة للعقل وهو يفكر يف

غريها ،وكانت "احلقيقة" يف شيء آخر غري هذا؛ ومىت مل يتعلق الشعور ابلفن مل يكن فيه فن؛ وهذا هو سر

كل امرأة حمبوبة ،فهي وحدها اليت تثري احملب يف نفسه فيشعر من حسنها حبقيقة احلسن املطلق ،وجيد يف
معانيها جواب معانيه ،وأتتيه كأهنا صنعت له وحده ،وجتعل له يف الزمان زمناا قلبيًّا حيصر وجوده يف

وجودها.

وليس فن احلب شيئاا إال استطاعة احلبيب أن جيعل شهوات احملب شاعرة به ممتلئة منه متعلقة عليه ،كأن
به وحده ظهور جسدية هذا اجلسد وروحانية هذا الروح؛ وكل ما يتزين به احملبوب للمحب ،فإمنا هو

وسائل من املبالغة إلظهار تلك املعاين اليت فيه ،كيما تكرب فيدركها احملب بدقة ،وتثور فيحسها العاشق
بعنف وتستبد فيخضع هلا املسكني بقوة.

والشهوات كالطبيعة الواحدة يف أعصاب اإلنسان ،وهي تتبع فكره وخياله؛ وال تفاوت بينهما إال ابلقوة

وخياال من احملبوب،
فكرا ا
والضعف ،أو التنبه واخلمود ،أو احلدة والسكون ،غري أهنا يف احلب جتد هلا ا

فتكون كأهنا قد عربت طبيعتها بسر جمهول من أسرار األلوهية؛ ومن هنا يتأله احلبيب وهو هو مل يزد ومل

فروضا ويشرع شريعة من حيث ال قيمة لفروضه
ينقص ومل يتغري ومل يتبدل ،وتراه يف وهم حمبه يفرض ا

وشريعته إال يف الشهوة املؤمنة به وحدها.
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ومن مث ال عصمة على احملب إال إذا وجد بني إميانني ،أقوامها اإلميان ابحلالل واحلرام؛ وبني خوفني ،أشدمها

اخلوف من هللا؛ وبني رغبتني ،أعظمهما الرغبة يف السمو.

فإن مل يكن العاشق ذا دين وفضيلة فال عصمة على احلب إال أن يكون أقوى اإلميانني احلرص على مكانة

احملبوب يف الناس ،وأشد اخلوفني اخلوف من القانون ...وأعظم الرغبتني الرغبة يف نتيجة مشروعة كالزواج.
فإن مل يكن شيء من هذا أو ذاك فقلما جتد احلب إال وهو يف جراءة كفرين ،ومحاقة جنونني ،واحنطاط
سفالتني؛ وهبذا ال يكون يف اإلنسان إال دون ما هو يف هبيمتني!

مث جاء الفصل الثالث وظهرت هي على املسرح ،ظهرت هذه املرة يف ثوب مركزة أوروبية ختاصر عشي اقا
هلا ،فريقصان يف أدب أورويب متمدن ...متمدن بنصف وقاحة؛ متأدب ...متأدب بنصف تسفل؛

مشروع ...مشروع بنصف كفر؛ هو على النصف يف كل شيء ،حىت ليجعل العذراء نصف عذراء والزوجة

نصف زوجة!..

وكان الذي ميثل دور العشيق فتاة أخرى غالمية جمممة الشعر* ممسوخة بني املرأة والرجل؛ فلما رآها

صاحبنا قال :هذا أفضل..
وهشت احلسناء وتبسمت وأخذت يف رقصها البديع ،فانفصل عين الصديق ،وأمهلين وأقبل عليها ابلنظرة
بعد النظرة بعد النظرة ،كأنه يكرر غري املفهوم ليفهمه ورجع وإايها كأنه يف عامل من غري زمننا تقدمه عن

عاملنا ساعة أو تؤخره ساعة؛ وكانت مجلة حاله كأهنا تقول يل :إن الدنيا اآلن امرأة! وكان من السرور كأمنا

نقله احلب إىل رتبة آدم ،ونقل صاحبته إىل رتبة حواء ،ونقل املسرح إىل رتبة اجلنة!

نورا جدي ادا على املسرح املكشوف يف احلديقة ،فكأنه فعل
والعجب أن القمر طلع يف هذه الساعة وأفاض ا
هذا ليتم احلسن واحلب؛ وأخذ شعاع القمر
ـــــــــــــــــــــــــ

 1املعجمات :هي اللوايت يتخذن شعورهن مجة "بضم اجليم" أي يقصصنها ،كما يفعل نساء هذه األايم،

تشبها ابلرجال؛ وقد كان ذلك مما تصنعه نساء العرب وهنى اإلسالم عنه كراهة هلذا التشبه؛ فقص الشعر
ا

"على املودة" هو التجميم.
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السماوي يرقص حول هذا القمر األرضي ،فكانت الصلة اتمة وثيقة بني نفس صاحبنا وبني األرض

والسماء والقمرين.

تعبريا جدي ادا بقسماته ومالحمه الفتانة؛ كل البياض
ما هذا الوجه هلذه املرأة؟ إنه بني اللحظة واللحظة يعرب ا
اخلاطف يف جنوم السماء جيول يف أدميه املشرق ،وكل السواد الذي يف عيون املها جيتمع يف عينيه ،وكل

احلمرة اليت يف الورد هي يف محرة هاتني الشفتني.

ما هذا اجلسم املتزن املتموج املفرغ كأنه يتدفق هنا وهنا؟ إنه جسم كامل األنوثة ،إنه صارخ صارخ ،إنه
عامل مجال كما تقول الفلسفة حني تصف العامل :فيه "جهة فوق" و"جهة حتت"؛ لو امتدت له يد عاشقه

جلعل يف مخس أصابعها مخس حواس...

ما هذا؟ لقد ختم الرقص بقبلة ألقاها اخلليل على شفيت اخلليلة ،وكانت تركت خصرها يف يديه وانفلتت

متيل أبعالها راجعة برأسها إىل خلف ،انزلة به روي ادا روي ادا إىل األرض ،هاربة بشفتيها من الفم املطل ،وكان

هذا الفم ينزل روي ادا روي ادا؛ ليدرك اهلارب...
وقبل أن تقع القبلة التفتت لفتة إيل ..مث َّ
تلقت القبلة ،أما هو ،أما جمنوننا ،أما صاحب القلب
املسكني؟...
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القلب املسكني ":"3

أما صاحب القلب املسكني فرمقها وهي تلتفت إليه التفات الظبية بسواد عينيها :جيعل سوادمها اجلميل

يف النظرة الواحدة نظرتني لعاشق اجلمال ،تقول إحدامها :أنت ،وتقول األخرى :أان ،مث رآها وقد كسرت

أجفاهنا وتفرتت يف يدي املمثل العشيق وأفصح منظرها ببالغة ..بالغة جسم املرأة احملبوبة بني ذراعي من

حتبه؛ مث اختلجت وصوبت وجهها ،وأهدفت شفتيها .وتلقت القبلة.

وكان به منها ما هللا عليم به ،فانبعث من صدره آهة معولة تئن أنيناا ،غري أهنا كلمته بعينيها أهنا تقبله هو؛

مجيال عن ذلك الفم ،ملست به النفس النفس ،والقبلة هي
فال ريب قد محلت إليه إحدى النسمات شيئاا ا
هي ولكن وقع خطأ يف طريقة إرساهلا..

وليس حتت اخليال شيء موجود ،ولكن اخليال املتسرح بني احلبيبني تكون فيه أشياء كثرية واجبة الوجود؛

إذ هو بطبيعته جمرى أحالم من فكر إىل فكر ،ومسرح شعور يصدر ويرد بني القلبني يف حياة كاملة

اإلحساس متجاورة املعاين؛ وهبذا اخليال يكون مع القلبني املتحابني روح طبيعي كأنه قلب اثلث ينقل

للواحد عن اآلخر ،ويصل السر ابلسر ،ويزيد يف األشياء وينقص منها ،ويدخل يف غري احلقيقي فيجعله
أكثر من احلقيقي؛ ومن هنا مل يكن فرح وال حزن ،وال أمل وال أيس ،وال سعادة وال شقاء ،إال وكل ذلك
مضاعف للمحب الصادق احلب بقدر قلبني؛ والذين يعرفون قبلة الشغف واهلوى ،يعرفون أن العاشق

يقبل بلدة أربع شفاه.
وانسدلت بعد هذه القبلة ستارة املسرح ،وغابت اجلميلة املعشوقة غيبة التمثيل فقلت لصاحب القلب
املسكني :إن روحيكما متزوجتان ..قال :آه! ومدها من قلبه كأنه دنف سقيم.

قلت :وماذا بعد آه؟
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قال :وماذا كان قبلها؟ إنه احلب :فيه مثل ما يف "عملية جراحية" من تنهدات األمل ولذعاته ،غري أهنا

مفرقة على األوقات واألسباب ،مبعثرة غري جمموعة! "آه" هذه هي الكلمة اليت ال تفرغ منها القلوب

اإلنسانية ،وهي تقال بلهفة واحدة يف املصيبة الدامهة ،وألمل البالغ ،واملرض املدنف واحلب الشديد؛
الشديد؛ فحينما توشك النفس أن ختتنق تتنفس "آبه"!

قلت :أما رأيتها مرة وقد أوشكت نفسها أن ختتنق...؟

قال :لقد هجت يل داء قدمياا؛ إن هلذه احلبيبة ساعات مغروسة يف زمين غرس الشجر ،فبني احلني واحلني
تثمر هذه الساعات مرها وحلوها يف نفسي كما يثمر الشجر املختلف؛ ولقد رأيتها ذات مرة يف ساعة

مهها! مث ضحك وسكت.

قلت :اي عدو نفسه! ماذا رأيت منها؟ وكيف أراك الوجد ما رأيت منها؟

قال :أتصدقين؟ قلت :نعم.

قال :رأيت اهلم على وجه هذه اجلميلة كأنه هم مؤنث يعشقه هم مذكر؛ فله مجال ودالل وفتنة وجاذبية،

وكأن وجهها يصنع من حزهنا حزنني :أحدمها مبعىن اهلم لقلبها ،واآلخر مبعىن الثورة لقليب!

قلت :اي عدو نفسه! هذا كالم آخر؛ فهذه امرأة انعمة بضة مطوي بعضها على بعضها ،لفاء من جهة
مفردا يف ذاك؛
ابرعا يف هذا وفنًّا ا
هيفاء من جهة ،ثقيلة شيء وخفيفة شيء ،مجعت احلسن واجلسم وفناا ا

وهي مجيلة كل ما تتأمل منها ،ساحرة كل ما تتخيل فيها ،وهي مزاحة دحداحة* وهي تطالعك وتطعمك؛
وأنت امرؤ عاشق ورجل قوي الرجولة؛ فاجلميلة واملرأة مها لك يف هذا اجلسم الواحد ،إن ذهبت

تفصلهما يف خيالك امتزجتا يف دمك؛ ولو أمسكت آلة التصوير نظراتك إليها لبانت فيها أطراف اللهب

األمحر مما يف نفسك منها؛ ولعمري لو مرت عربة تدرج يف الطريق ونظرت إليها نظرتك هلذه املرأة هبذه

مهتاجا يطارد العجلة األمامية وهي تفر
الغريزة احملتسبة املكفوفة** لظننتك سرتى العجلة اخللفية عاش اقا
ا

منه فرار العذراء!
ـــــــــــــــــــــــــ

* هذه كلمة استعملها بعض املولدين يف معىن الظريفة "املدرجة" ،وليس كذلك معناها يف اللغة ،ولكن
االستعمال صحيح عندان واللغة ال أتابه.

** يستعمل الكتاب يف هذا املعىن لفظ "املكبوتة" ،وهو تعبري ضعيف ،واألفصح ما ذكران هنا.
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فضحك وقال :ال ،ال؛ إن نوع التصوير إلنسان هو نوع املعرفة هلذا اإلنسان ،ومن كل حبيب وحبيبة

جتتمع مقدمة ونتيجة بينهما تالزم يف املعىن ،واملقدمة عندي أن إبليس هنا يف غري إبليسيَّته ،فال ميكن أن
تكون النتيجة وضعه يف إبليسته؛ وما أتصور يف هذه اجلميلة إال الفن الذي أسبغه اجلمال عليها ،فهي

حافال
عمال إال إظهار شكله اجلميل التام ا
معرفيت وخيايل كالتمثال املبدع إبداعه :ال يستطيع أن يعمل ا
مبعانيه.

وليست هذه املرأة هي األوىل وال الثانية وال الثالثة فيمن أحببت1؛ إهنا تكرار وإيضاح وتكملة لشيء ال

يكمل أب ادا ،وهو هذه املعاين النسوية اجلميلة اليت يزيد الشيطان فيها من عشق كل عاشق؛ إن بطن املرأة

بلد ،ووجه املرأة يلد!

قلت :هذا إن كان وجهها كوجه صاحبتك ،ولكن ما ابل الدميمة؟

قال :ال ،هذا وجه عاقر..

قلت :ولكن اخلطأ يف فلسفتك هذه أنك تنظر إىل املرأة نظرة عملية تريد أن تعمل ،مث متنعها أن تعمل،
فتأيت فلسفتك بعيدة من الفلسفة ،وكأن تغذو املعدة اجلائعة برائحة اخلبز فقط.
قال :نعم هذا خطأ ،ولكنه اخلطأ الذي خيرج احلقائق اخليالية من هذا اجلمال؛ فإذا سخرت من احلقيقة

املادية أبسلوب فبهذا األسلوب عينه تثبت احلقيقة نفسها يف شكل آخر قد يكون أمجل من شكلها
األول.

أتعلم كيف كانت نظريت إىل نور القمر على هذه وإىل حسن هذه على القمر؟ إن القمر كان ينسيين
بشريتها فأراها متممة له كأنه ينظر وجهه يف مرآة ،فهي خيال وجهه؛ وكانت هي تنسيين مادية القمر فأراه

متمما له كأنه خيال وجهها.
ا

أتدري ما نظرة احلب؟ إن يف هذا القلب اإلنساين شرارة كهرابئية مىت انقدحت زادت يف العني أحلاظاا
مجيعا يف احلقائق األشياء ،فتكون
كشافة ،وزادت يف احلواس أضواء مدركة؛ فينفذ العاشق بنظره وحواسه ا
عما فيما يراه وما يدركه؛ وهبذه الزايدة اجلديدة
له على الناس زايدة يف الرؤية وزايدة يف اإلدراك يعمل هبا َّ

أيضا؛
على النفس تكون للدنيا حالة جديدة يف هذه النفس؛ وأييت السرور جدي ادا وأييت احلزن جدي ادا ا
فألف قبلة يتناوهلا ألف عاشق من ألف حبيب ،هي
ـــــــــــــــــــــــــ
 1انظر فصل "الرافعي العاشق" ص" 119-73حياة الرافعي".
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ألف نوع من اللذة ولو كانت كلها يف صورة واحدة؛ ولو بكى ألف عاشق من هجر ألف معشوق لكان يف

كل دمع نوع من احلزن ليس يف اآلخر!

قلت :فنوع تصورك هلذه الراقصة اليت حتبها ،أن إبليس هنا يف غري إبليستيه!
قال :هكذا هي عندي ،وهبذا أسخر من احلقيقة اإلبليسية.

قلت :أو تسخر احلقيقة اإلبليسية منك ،وهو األصح وعليه الفتوى...؟

طويال ،وقال :سأحدثك بغريبة :أنت تعرف أن هذه الغادة ال تظهر أب ادا إال يف احلرير األسود؛
فضحك ا

وهي رقيقة البشرة انصعة اللون ،فيكون هلا من سواد احلرير بياض البياض ومجال اجلمال؛ فلقد كنت أمس

مظلما يتدجى ،وقد لبس وتلبس وغلب على
بعد العشاء يف طريقي إىل هذا املكان ألراها ،وكان الليل ا

مصابيح الطريق فحصر أنوارها حىت بني كل مصباحني ظلمة قائمة كالرقيب بني احلبيبني مينعهما أن يلتقيا؛

حزان -إذ رفع يل
فبينا أقلب عيين يف النور والغسق وأان يف مثل احلالة اليت تكون فيها األفكار احملزنة أشد ا

متفرتا قصري اخلطو يهتز ويتبخرت؛ فتبصرته يف هيئته فما شككت أهنا
من بعيد شبح أسود ميشي مشيته ا

هي ،وفتحت اجلنة اليت يف خيايل وبرزت احلقائق الكثرية تلتمس معانيها من لذة احلب؛ وكان الطريق

خالياا ،فأحسست به لنا وحدان كاملسافة احملصورة بني ثغرين متعاشقني يدنو أحدمها من اآلخر ،وأسرعت
إسراع القلب إىل الفرصة حني متكن؛ فلما صرت حبيث أتبني ذلك الشبح إذا هو ..إذا هو قسيس..

فقلت :اي عجباا! ما أظرف ما داعبك إبليس هذه املرة! وكأنه يقول لك :إيه اي صاحب الفضيلة...

وكان املمثلون يتناوبون املسرح وحنن عنهم يف شغل؛ إذ مل تكن نوبتها قد جاءت بعد؛ وألقى الشيطان

فالان يستفتح كالمها مث يدعوها ،فليس بينك وبينها
على لساين فقلت لصاحبنا :ما مينعك أن تبعث إليها ا
إال كلمة "تعايل" أو تفضلي؟

وأشكاال؛ وجيب أن تبتعد ألملسها ملسات روحية؛
أشكاال
قال :كال ،جيب أن تنفصل عين ألراها يف نفسي
ا
ا
وجيب أن أجهل منها أشياء ألحقق فيها علم قليب؛ وجيب أن تدع جسمها وأدع جسمي وهناك نلتقي

رجال وامرأة ولكن على فهم جديد وطبيعة جديدة .هبذا الفهم أان أكتب ،وهبذه الطبيعة أان أحب!
ا
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ما هو اجلزء الذي يفتنين منها؟ هو هذا الكل جبميع أجزائه.

وما هو هذا الكل؟ هو الذي يفسر نفسه يف قليب هبذا احلب.
وما هو هذا احلب؟ هو أان وهي على هذه احلالة من اليأس.

نعم أان ابئس ،ولكن شعور البؤس هو نوع من الغىن يف الفن :ال يكون هذا الغىن إال من هذا الشعور
املؤمل ،واحلبيب الذي ال تناله هو وحده القادر قدرة اجلمال والسحر؛ جيعلك ال تدري أين خيتبئ منه مجاله

فيدعك تبحث عنه بلذة؛ وال تدري أين يسفر مجاله منه فيدعك تراه بلذة أخرى؛ أان أنضج هذه احللوى
على انر مشبوبة ،على انر مشبوبة يف قليب!

أيضا .وما كان أشد
قلت :اي صديقي املسكني! هذه مشكلة عرضت هبا املصادفة وستحلها املصادفة ا

عجيب إذ مل أفرغ من الكلمة حىت رأينا "املشكلة" مقبلة علينا.
أما هو :أما صاحب القلب املسكني...؟
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أما صاحب القلب املسكني فما كاد يرى احلبيبة وهي مقبلة تتيممنا حىت بغته ذلك ،فساوره القلق،

واعرتاه ما يعرتي احملب املهجور إذا فاجأه يف الطريق هاجره؛ أرأيت مرة عاش اقا جفاه احلبيب وامتنع عليه

دهرا ال يراه ،وصارمه مدة ال يكلمه ،فنزع نومه من ليله ،وراحته من هناره ،ودنياه من يده ،وبلغ به ما بلغ
ا
منحدرا يف الطريق؟
من السقم والضىن ،مث بينا هو ميشي إذ ابغته ذلك احلبيب
ا

إنك لو أبصرت حينئذ قلب هذا املسكني لرأيته على زلزلة من شدة اخلفقان ،وكأنه يف ضرابته متلعثم

يكرر كلمة واحدة :هي هي هي..

ولو نفذت إىل حس هذا البائس لرأيته يشعر مثل شعور احملتضر أن هذه الدنيا قد نفته منها!

خمذوال يرتاجع كأن الدم اآلخر يطرده.
ولو اطلعت على دمه يف عروقه ألبصرته ا

نوعا من الذل،
إهنا حلظة يرى فيها املهجور بعينيه أن كل شهواته يف خيبة ،فريد عليه احلب مع كل شهوة ا
فيكون إبزاء احلبيب كاملنهزم مائة مرة أمام الذي هزمه مائة مرة.

حلظة ال يشعر املسكني فيها من البغتة والتخاذل واالضطراب واخلوف إال أن روه وثبت إىل رأسه هو
هوت فجأة إىل قدميه!

عمال واح ادا
غري أن صاحبنا حنن مل يكن
أحياان ا
مهجورا من صاحبته ،ولكن من عجائب احلب أنه يعمل ا
ا
دائما على حدد اإلسراف ما دام حبًّا ،فكل شيء فيه قريب من ضده،
ابلعاطفتني املختلفتني؛ إذ كان ا

دائما ألن يقابل بتهمة الكذب من الناحية األخرى ،واليقني معد له الشك
والصدق فيه من انحية مهيأ ا

ابلطبيعة؛ واحلب نفسه قضاء على العدل ،فإنه ال خيضع لقانون من القوانني ،واحلبيب -مع أنه حبيب-

خيافه عاشقه من أجل أنه حبيب!
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وقد يصفر العاشق ملباغتة اللقاء كما يصفر ملباغتة اهلجر ،وهذه كانت حال صاحبنا عندما رآها مقبلة

عليه؛ وكان مع ذلك خيشى إملامتها به ،توقياا على نفسه من ظنون الناس؛ وأكثر ما حيسنه الناس هو أن

يسيئوا الظن؛ وهو رجل ذو شأن ضخم ،ومقالة السوء إىل مثله سريعة إذا رؤي مع مثلها ،وكأهنا هي أملت

بكل هذا أو طالعها به وجهه املتوقر املتزمت؛ فعدلت عن طريقها إلينا ووقفت على رئيس فرقة املوسيقى،
وما بيننا وبينها إال خطوات؛ ورأيتها قد هيأت يف عينيها نظرة غاضبتنا هبا ،مث مل تلبث أن صاحلتنا أبخرى!

أمرا ليتأهب أهبته لدورها ،مث مهت أن ترجع ،مث عادت إليه فجعلت تكلمه
وكأهنا ألقت لرئيس املوسيقى ا
وعيناها إلينا؛ فقال صاحبنا وأعجبه ذلك من فعلها :إهنا نبيلة حىت يف سقوطها!

وال أدري ماذا كانت تقول لرئيس املوسيقى ،ولكن هذا الرجل مل يظهر يل وقتئذ إال كأنه تليفون معلق!

كانت عيناها إىل صاحبها ال تنزالن عنه وال تتحوالن إىل غريه ،وال تسارقه النظر بل تغلبه عليه مغالبة؛

ورأيته كذلك قد ثبتت عيناه عليها فخيل إيل أن هذا الوجود قد احنصر مجاله بني أربعة أعني عاشقة؛

خمبوءا حتت هذه النظرات ،وقد نسيا ما حوهلما ،وشعرا مبا يشعر به كل
وكانت تطارحه ويطارحها ا
كالما ا
حبيبني إذا التقيا يف بعضه حلظات الروح السامية :أن هذا العامل العظيم ال يعمل إال االثنني فقط :هو

وهي..

وكان فمها اجلميل ال يزال يساقط ألفاظه لرئيس املوسيقى ،وكأهنا تسرد له حكاية مروية ،أو تعارض
كالما حتفظه من كالم التمثيل أو الغناء؛ فهي تتحدث وعيناها مفكراتن شاخصتان ،فلم ينكر
حبافظته ا
الرجل هيئتها هذه؛ ولكن كيف كانت عيناها؟

كالما ،حىت حلسبت أن هذه النظرات األوىل هتتف من بعيد:
لقد أرادت يف البدء أن جتعل قوة نظراهتا ا

أنت اي أنت!

مث بدا يف عينيها فتور الظمأ ،ظمأ احلب املتكرب املتمرد؛ ألنه حب املرأة املعشوقة ،وألن له لذتني ،إحدامها
يف أن يبقى ظمأ إىل حني..

أحياان فوق كالم املرأة اجلميلة يف بعض حاالهتا النفسية ،فتضرم يف كالمها
مث أرسلت األحلاظ اليت تتوهج ا
شرارة من الروح تظهر الكالم كأنه حيرق وحيرتق..
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مث توجعت النظرات؛ ألهنا تصلها ابلرجل الذي ال يشبه الرجال ،فال يستوهب خضوعها وال يشرتيه؛

والرجل كل الرجل عند هذه املرأة هو الذي ال يشبه الباقني ممن تعرفهم ،فإذا أحبها فكأمنا أحبها عذراء
خفرة مل متس ،وكأنه من ذلك يصلها مباضيها وطهارهتا وحياهتا وما ال ميكن أن تتمثله إال يف مثل حبه.
مث ذبلت عيناها اجلميلتان ،وما هو ذبول عيين امرأة تنظر إىل حمبها؛ إنه هو استسالم فكرها لفكرة ،أو

عناد معىن فيها ملعىن فيه ،أو توكيد خاطرة حتتاج إىل التوكيد؛ ومرة هو كقوهلا :ملاذا؟ واترة هو كقوهلا:
وأحياان هو انتهاء مقاومة.
وأحياان،
أفهمت؟
ا
ا

ومتت احلكاية املروية اليت كانت تلقيها للتليفون ..فكرت راجعة إىل املسرح بعد أن صاحت نظراهتا مرة
أخرى كما بدأت :أنت اي أنت ..فقلت لصاحبنا :وحيك اي عدو نفسه! لو اختار الشيطان عينني ساحرتني
ينظر هبما إليك نظر الفتنة ،ملا اختار إال عينيها ،يف وجهها ،يف هيئتها ،يف موقفها؛ وأراك مع هذا كمنتظر

ما ال يوجد وال ميكن أن يوجد؛ وأراها معك يف حبها كاحليوان األليف إذا طمع يف املستحيل.
قال :وما هو املستحيل الذي يطمع فيه احليوان األليف؟

قلت :ذلك يطمع يف أن تكون له حقوق على صاحبه فوق األلفة واملنفعة.
قال :لقد أغمضت يف العبارة فبني يل شيئاا من البيان.

قلت :هب كلبة أتلف صاحبها وحتبه فهي له ذليلة مطواع ،مث يبلغ هبا احلب أن تطمع يف أن يكون هلا متام

الشرف ،فال يقول صاحبها عنها :هذه كلبيت ،بل يقول :هذه زوجيت..
قال :وي منك! وي منك* لقد ضربت على رأس املسمار كما يقولون هذا هو املستحيل الذي بيين

وبينها ،هذا هو املثل .اي لفظ احللوى! اي لفظ احللوى! لو كررتك بلساين ألف مرة فهل تضع يف لساين

طعمها..؟

قلت :خفض عليك اي صاحب القلب املسكني ،فلست أكثر من عاشق.

قال :بل أان مع هذه أكثر من عاشق؛ ألن يف العاشق راغباا ويف أان راهب ،وفيه اجلريء ويف املنكمش،
ويغرتف الغرفة من الشالل املتحدر فيحسوها فريتوي
ـــــــــــــــــــــــــ

* أي عجب ،يتعجب من فطنته.
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وأغرتف أان الغرفة بيدي ،وأبقيها يف يدي ،وأطمع أن هتدر يف يدي كالشالل أان أكثر من عاشق؛ فإنه

يعشق لينتهي من أمل اجلمال ،وأعشق أان ألستمر يف هذا األمل!

صورا كثرية من صور اجلمال جتيء كما يتفق،
هذه هذه؛ العجيب اي صديقي أن خيال اإلنسان يلتقط ا
ولكنه يلتقط صورة واحدة إبتقان عجيب ،هي صورة احلب؛ فهذه هذه.

أمل أقل لك إن إبليس هنا يف غري حقيقته اإلبليسية ومل تفهم علي*؟ فافهم اآلن أننا إن كنا ال نرى املالئكة

فإنه ليخيل إلينا أننا نراها فيمن حنبهم؛ وما دام سر احلب بيدل الزمن والنفس وأييت أبشياء من خارج

احلياة ،فكل حقائق هذا احلب يف غري حقيقتها.

هذه هذه؛ ال أطلب يف غريها امرأة أمجل منها ،فهذا كاملستحيل ،ولكين ألتمس فيها هي امرأة أطهر منها،

أيضا؛ إهنا أمجل جسم ،ولكن وا أسفاه! إهنا أمجل جسم للمعاين اليت جيب أن أبتعد
وهذا كاملستحيل ا

عنها!

وسكت صاحبنا؛ إذ رفعت ستارة املسرح وظهرت هي مرة أخرى ،ظهرت يف زينة ال غاية بعدها ،متثل

أمرها سخرية منك أيتها املسكينة! عروس ولكن ملن؟
العروس ليلة جلوهتا؛ أال ما َّ
كانت تربق على املسرح كأهنا كوكب دري نوره نور ومجال وعواطف شعر.

وأقبلت تتمايل جبسم رخص لني مسرتسل األعطاف يتدفق اجلمال والشباب فيه من أعاله إىل أسفله.
وأظهر وجهها حسناا وأبدى جسمها حسناا آخر ،فتم احلسن ابحلسن.

واقفة كالنائمة ،فاجلو جو األحالم ،وكان احلب حيلم ،وكان السرور حيلم!

مهتزة كاملوج يف املوج ،هل خلقت روح البحر يف جسمها املرتجرج فشيء يعلو وشيء يهبط وشيء يثور

ويضطرب؟

مث دقت املوسيقى أبحلاهنا املتكلمة ،ودقت أعضاء هذا اجلسم أبحلاهنا املتحركة ،وأحسسنا كأن روح
احلديثة جالسة بيننا تنظر إليها وتتعجب .تتعجب من قوامها للغصن احلي ،ومن بدهنا للزهر احلي ،ومن

عطرها للنسيم احلي.

أما صاحب القلب املسكني..
ـــــــــــــــــــــــــ

* مر هذا املعىن يف املقالة الثالثة.
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أما صاحب القلب املسكني فتزعزعت كبده مما رأى؛ وجعل ينظر إىل هذه الفتانة متثل العروس وقد أشرق
فيها رونقها وسطعت وملعت ،فبدت له مفسرة يف هذه الغالئل غالئل العرس؛ وما غالئل العرس؟
إهنا تلك الثياب اليت تكسو البستها إىل ساعة فقط ..ثياب أمجل ما فيها أهنا تقدم اجلمال إىل احلب،

فأزهى ألواهنا اللون املشرق من روح البستها ،وأسطع األنوار عليها ،النور املنبعث من فرح قلبني.

تلك الثياب اليت تكون سكباا من خالص احلرير ورفيع اخلز ،وحني تلبسها مثل هذه الفاتنة تكاد تنطق أهنا
ليست من احلرير؛ إذ تعلم أن احلرير ما حتتها.

مث تنهد املسكني وقال :أفهمت؟

قلت :فهمت ماذا؟

قال :هذا هو انتقامها.
قلت :اي عجباا! أتريدها يف ثياب راهبة مكبكبة فيها كما ألقيت البضاعة يف غرارة ،بني سواد هو شعار
احلداد على األنوثة اهلالكة ،وبياض هو شعار الكفن هلذه األنوثة؟

قال :أنت ال تعرفها؛ إن الرواية اليت متثل فيها بني الروح واجلسم ،هي اليت احتاجت إىل هذا الفصل يقوى
به املعىن؛ وكل عاشقة فعشقها هو الرواية اليت متثل فيها ،يؤلفها هذا املؤلف الذي امسه احلب ،وال تدري

هي ماذا يصنع وماذا يؤلف ،غري أنه ال يفتأ يؤلف ويصنع وينفع كما تتنزل به احلال بعد احلال ،وكما
تعرض به املصادفة بعد املصادفة؛ وعليها هي أن متثل..
ـــــــــــــــــــــــــ

 1نرجح أن يكون القراء قد أدركوا الغرض يف كتابة هذه املقاالت على هذا السرد الذي وصفته لنا إحدى
األدبيات أبن "فيه أشياء مادية" فنحن نرمي إىل تصوير الغزيرة اثئرة مهتاجة بكل أسباب الثورة واالهتياج،

ولكنها مكفوحة أبسباب أخرى من الدين والشرف واملروءة وفلسفة العقل..
اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 108

()108/1

وحي القلم
القلب املسكني5
انتقاما؟
قلت :فهذا؛ ولكن كيف يكون هذا ا

مسطورا عبارات عبارات كأنه
قال :إن األفكار أشياء حقيقية ،ولو كشف لك اجلو هذه الساعة لرأيته
ا

مقالة جريدة.

هذا الفصل حوار طويل يف اهلموم واآلالم ورقة الشوق وهتالك الصبوة ،ولو كتب له عنوان لكان عنوانه

هكذا :ما أشهاها وما أحظاها! إن اهلواء بني كل عاشقني متقاتلني أيخذ ويعطي..

قلت :اي عدو نفسه! ما أعجب ما تدقق! لقد أدركت اآلن أن املرأة تتسلح مبا شاءت ،ال من أجل أن
تدافع ،ولكن لتزيد أسلحتها يف سالح من حتبه ،فرتيده قوة على قهرها وإخضاعها..

إرساال يف اللفتة
أما هذه "العروس" فكانت أفكارها ال جتد ألفاظاا حتدها فهي تظهر كيفما اتفق ،مرسلة ا

واحلركة واهليئة والقومة والقعدة ،وهي من علمت؛ امرأة تعيش للحقائق ،وبني احلقائق ،ككل ذي صنعة يف
صنعته فكانت يف متاديها خطر أي خطر على صاحب القلب املسكني ،متثل شيئاا ال أدري أهو ظاهر
خبفائه أم هو ٍ
خاف بظهوره؛ وقد وقع صاحبنا منها فيما مل يدخل يف حسابه ،فكانت اخلبثة املاجنة كأهنا

تسكره مبسكر حقيقي ،غري أنه من جسمها ال من زجاجة مخر.

وكانت لذهنه املتخيل كالسحابة املمتلئة ابلربق؛ تومض كل حلظة أبنوار بعد أنوار ،وبني الفرتة والفرتة ترمي
الصاعقة.

وظهرت كأهنا امرأة خملوقة من دم وهلب؛ فلقد أيقنت حينئذ أن احلب إن هو إال الغريزة البهيمية بعينها

حماولة أن تكون شيئاا له وجود فين إىل وجوده الطبيعي ،فهو مصيبتان يف واحدة ،وكل عمله أن جيعل اللذة
ألذ ،واألمل أشد ،والقلة كثرة ،والكثرة أكثر ،وما هو هناية كأنه ال هناية..

هذه "العروس" كانت قبل اآلن واقفة على حدود صاحبها ،أما اآلن فإهنا تقتحم احلدود وتغزو غزوها
ومتتلك...

اي لسحر احلب من سحر! كل ما يف الطبيعة من مجال تظهره الطبيعة لعاشقها يف إحدى صور الفهم ،أما

أوقاات خمتلفة
احلبيب اجلميل فهو وحده الذي يظهر لعاشقه يف كل صور الفهم ،وهبذا يكون الوقت معه ا
متناقضة ،ففي ساعة يكون العقل ويف ساعة يكون اجلنون.
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اي لسحر احلب! لقد أرادت هذه املرأة أن تذهب بعقل صاحبها ،وأن تنقله إىل وحشية اإلنسان األول
الكامن فيه ،وأن تقذف به إىل بعيد بعيد وراء فضائله وعصمته؛ فسنحت له كما يسنح الصيد للصائد

جائعا إىل حماسنها مبثل جوع املعدة ..وبرزت له صرحية كما
حيمل يف جسمه حلمه الشهي ..وتركت شعوره ا
هي ،وملا هي؛ ومن حيث إهنا هي هي؛ وكل ذلك حني ألبست جسمها ثياب احلقيقة املؤنثة.

آه من "هي" إذا امتألت اهلاء والياء من قلب رجل حيب! وآه من "هي" إذا خرجت هذه الكلمة من لغة

الناس إىل لغة رجل واحد!

إن يف كل امرأة ..امرأة يقال هلا "هي" 1ابعتبار الضمري للتأنيث فقط ،كما يعترب يف الدابة واحلشرة
واإلدارة وحنوها من هذه املؤنثات اليت يرجع عليها هذا الضمري؛ ولكن "هي" املفردة يف الكون كله ال

توجد يف النساء إال حني يوجد هلا "هو"..

أان أان الذي يقص للقراء هذه القصة ،قد كابدت من شدة احلب وإفراط الوجد ما يفعم قلبني مسكينني ال

طويال؛ وقد ذهبت يب يف هواها كل
دهرا ا
قلباا واح ادا؛ وكانت يل "هي" من إهليات عانيت فيها احلب واألمل ا

مذهب إال مذهباا حيل حر ااما ،أو مذهباا خيل مبروءة؛ ولقد علمت أن الشيء السامي يف احلب هو أال خيرج
من العاشق حمرم.

فالشأن كل الشأن أن يستطيع الرجل الفصل بني احلب من أجل مجال األنثى يظهر عليها ،وبني احلب من
أجل األنثى تظهر يف مجاهلا؛ فهو يف األوىل يشهد اإلهلية يف إبداعها السامي اجلميل ،ويف األخرى ال يرى

غري البشرية حيوانيتها املتجملة..

وقد أدركت من فلسفة احلب أن احلقيقة الكربى هلذا اجلمال األزيل الذي ميأل العامل -قد جعلت حنني
العشق يف قلب اإلنسان هو أول أمثلتها العملية يف تعليمه احلنني إليها إن شاء أن يتعلم ،فكما حيب

إنسان بروح الشهوة حيب إنسان آخر بروح العبادة؛ وهذا هو الذي يسميه الفالسفة" :تلطيف السر" ،أي
جعله مستع ادا للتوجه إىل النور واحلق واخلري ،وقد عدوا فيما يعني عليه ،الفكر الدقيق والعشق العنيف.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1قلت :هنا رسالة إىل "فالنة" من تلك الرسائل اليت كانت بينهما بعد القطيعة ...وانظر ص " 83حياة

الرافعي".
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وكذلك تبينت مما علمين احلب أن طرد آدم وحواء من الفردوس ،كان معناه ثقل معاين الفردوس وعرضها

لكل آدم وحواء ميثالن الرواية ..فإذا "قطفا الثمرة" طردا من معاين اجلنة* ،وهبط بعد ذلك من أخيلة

السماء إىل حقائق األرض.

نعم هو احلب شيء واحد يف كل عاشق لكل مجيل ،غري أن الفرق بني أهله يكون يف مجاله العمل أو قبح

العمل؛ وهذه النفوس مصانع خمتلفة هلذه املادة الواحدة؛ فاحلب يف بعضها يكون قوة ويف بعضها يكون

ضع افا؛ ويف نفس يكون اهلوى حيوانيًّا يراكم الظلم على الظلمة يف احلياة ،ويف أخرى يكون روحانيًّا
يكشف الظالم عن احلياة.

واملعجزة يف هذا اإلنسان الضعيف أنه مع طبيعة كل شيء طبيعية اإلحساس به ،فهو مستطيع أن جيد لذة

نفسه يف األمل ،قادر على أن أيخذ هبة من معاين احلرمان؛ وهبذه الطبيعة يسمو من يسمو ،وهي على أمتها
وأقواها يف عظماء النفوس ،حىت لكأن ِّ
األايء أتيت هؤالء الظلمة سائلة :ماذا يريدون منها؟
فمن أراد أن يسمو ابحلب فليضعه يف نفسه بني شيئني :اخللق الرفيع ،واحلكمة الناضجة؛ فإن مل يستطع

فال أقل من شيئني :احلالل ،واحلرام**.

أان أان الذي يقص للقراء هذه القصة ،أعرف هذا كله ،وهبذا كله فهمت قول صاحب القلب املسكني :إن

ظهور صاحبته يف فصل العروس هو انتقامها ،حاصرت عيناها عينه ،وزحفت معانيها على معانيه ،وقاتلت
قتال جسم املرأة احملبوبة يف معركة حبها ،وبكلمة واحدة :كأمنا ليست هذه الثياب لتظهر له بال ثياب..
وأردت أن أعيبها مبا صنعت نفسها له ،وأن أعيبه هو بدخوله فيما ال يشبهه ،وقلت يف غري طائل وال

جدوى ،فما كنت إال كالذي يعيب الورد بقوله :اي عطر الشذى ،واي أمحر اخلدين!

وقد أمسك عن جوايب ،وكانت حماسنها جتعل كلمايت شوهاء ،وكان وضوحها جيعل معاينَّ غامضة ،وكانت
حالوهتا جتعل أقوايل مرة ،وكانت ثياب العروس وهي تزف تريه ألفاظي يف ثياب العجوز املطلقة؛ وكلما

غاضبته مع نفسه أوقعت هي الصلح بينه وبني نفسه.
ـــــــــــــــــــــــــ

طردا كالطرد من اجلنة.
* أي ا

** بسطنا هذا املعىن يف املقالة الثانية من هذه املقاالت على وجه آخر.
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والعجيب العجيب يف هذا احلب أن فتح العينني على اجلميل احملبوب هو نوع من تغميضهما للنوم ورؤاي

األحالم؛ ليس إال هذا ،وال يكون أب ادا إال هذا؛ فمهما أعطت من جدل فإقناعك احملب املستهام

كإقناعك النائم املستثقل؛ وكيف وله ألفاظ من عقله ال من عقلك ،وبينك وبينه نسيانه إايك ،وقد تركك

ردا إال ما تعطي وما متنع.
على ظاهر الدنيا وغاص هو يف دنيا ابطنه ال ميلك فيها أخ اذا وال ا
مث  ....مث غابت "العروس" بعد أن نظرت له وضحكت.

ضحكت حبزن ..حزن الذي يسخر من حقيقة؛ ألنه يتأمل من حقيقة غريها؛ وكان منظرها اجلميل املنكسر
فلسفة اتمة مصورة للخري الذي اعتدى عليه الشر فأحاله ،واإلرادة اليت أكرهها القدر فأخضعها ،والعفة
املسكينة اليت أذلتها ضرورة احلياة ،والفضيلة املغلوبة اليت حيل بينها وبني أن تكون فضيلة!

واي ما كان أمجلها انظرة مبعاين البكاء ضاحكة بغري معاين الضحك؛ تتنهد مالمح وجهها وفمها يبتسم!
إنساان :أال
كان منظرها انط اقا أبن قلبها احلزين يسأل ا
سؤاال أبداه على وجهها بلطف ورقة؛ كان يسأل ا

حتل هذه العقدة؟...

وانقضى التمثيل وتناهض الناس.
أما صاحب القلب املسكني؟..
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القلب املسكني ":"6
أما صاحب القلب املسكني فقام؛ ليخرج وقد تفارطته اهلموم وتسابقت إليه فانكسر وتفرت؛ وكأمنا هو قد
فارق صاحبته ابكياا وابكية من حيث ال يرى بكاءه غريها وال يرى بكاءها غريه!

ورأيته ينظر إىل ما حوله كأمنا تغشى الدنيا لون نفسه احلزينة؛ إذ كانت نفسه ألقت ظلها على كل شيء

يراه؛ وجعل يدلف وال ميشي كأنه مثقل حبمل حيمله على قلبه.
إنه ليس ُّ
أحياان وكأنه
وزان من الدمع ،ولكن النفوس املتأملة ال حتمل أثقل منه ،حىت لينثر على النفس ا
أخف ا
وكأهنا بناء قائم يتهدم على جسم؛ وبعض التنهدات على رقتها وخفتها ،قد تشعر هبا النفس يف بعض مهها

كأهنا جبل من األحزان أخذته الرجفة فمادت به ،فتقلقل ،فهو يتفلق ويتهاوى عليها.

آه حني يتغري القلب فيتغري كل شيء يف رأي العني! لقد كان صاحبنا منذ قليل وكأن كل سرور يف الدنيا

يقول له :أان لك! فعاد اآلن وما يقول له" :أان لك" إال اهلم؛ والتقى هو والظالم والعامل الصامت!

جعل يدلف وال ميشي كأنه مثقل حبمل حيمله على قلبه؛ ومىت وقع الطائر من اجلو مكسور اجلناح ،انقلبت
مكسورا يف عني الطائر املسكني؛ وتنفصل روحه عن السماء
النواميس كلها معطلة فيه ،وظهر اجلو نفسه
ا

وأنوارها ،حىت لو غمره النور وهو ملقى يف الرتاب ألحسه على الرتاب وحده ال على جسمه..

مث خرجنا  ،فانتبه صاحبنا مما كان فيه؛ وهبذه االنتباهة املؤملة أدرك ما كان فيه على وجه آخر ،فتعذب به
عذابني :أما واحد فألنه كان ومل يدم وأما اآلخر فألنه زال ومل يعد؛ والسرور يف احلب شيء غري السرور

الذي يعرفه الناس؛ إذ هو يف األول روح تتضاعف به الروح ،فكل ما سرك وانتهى شعرت أنه انتهى؛
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ولكن ما ينتهي من سرور العاشق املستهام يشعره أنه مات ،فله يف نفسه حزن املوت وهم الثكل ،وله يف
نفسه هم الثكل وحزن املوت!

أيضا كأمنا كان فيه مسرح
وينظر صاحب القلب املسكني فإذا األنوار قد انطفأت يف احلديقة ،وإذا القمر ا
وأخذوا يطفئون أنواره.

كان وجه القمر يف مثل حزن وجه العاشق املبتعد عن حبيبته إىل أطراف الدنيا ،فكان أبيض أصفر

مكم ادا ،تتخايل فيه معاين الدموع اليت ميسكها التجلد أن تتساقط.

معا مظهر أتثري القدر املفاجئ ابلنكبة.
كان يف وجه القمر ويف وجه صاحبنا ا

وبدت لنا احلياة حتت الظلمة مقفرة خاوية على أطالهلا ،فارغة كفراغ نصف الليل من كل ما كان مشرقاا يف
وضوءا ليسا يف األايم
ظالما
نصف النهار؛ اي لك من ساحر أيها احلب؛ إذ جتعل يف ليل العاشق وهناره ا
ا

والليايل!

أما احلديقة فلبسها معىن الفراق ،وما أسرع ما ظهرت كأمنا يبست كلها لتوها وساعتها ،وأنكرها النسيم
فهرب منها فهي ساكنة ،وحتولت روحها خشبية جافة ،فال نضرة فيها على النفس؛ وبدت أشجارها يف

دائما حني تنبت
الظالم ،قائمة يف سوادها كالنائحات يلطمن ويولولن ،وتنكر فيها مشهد الطبيعة كما يقع ا

الصلة بني املكان ونفس الكائن.
ماذا حدث؟

ال شيء إال ما حدث يف النفس ،فقد تغريت طريقة الفهم ،وكان للحديقة معىن من نفسه فسلب املعىن،

وكان هلا فيض من قلبه فاحنبس عنها الفيض؛ وهبذا وهذا بدت يف السلب والعدم والتنكر ،فلم يبق إبداع

يف شيء مبدع ،وال مجال يف منظر مجيل.

ضئيال من معاين الفناء كهذا الفراق؟
أكذا يفعل احلب حني يضع يف النفس العاشقة معىن ا

حمبواب ،تتوهم كأهنا ماتت مبقدار هذا الشيء؟
أكذا يرتك الروح إذا فقدت شيئاا ا
مسكني أنت أيها القلب العاشق! مسكني أنت!

ومضينا فملنا إىل ندي جنلس فيه ،وأردت معابثة صاحبنا املتأمل ابحلب
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واملتأمل أبنه متأمل ،فقلت له :ما أراك إال كأنك تزوجتها وطلقتها فتبعتها نفسك!

قال :آه! من أان اآلن؟ وما ابل ذلك اخليال الذي نسق يل الدنيا يف أمجل أشكاهلا قد عاد فبعثرها؟ أتدري
أن العامل كان يف مث أخذ مين فأان اآلن فضاء فضاء.

قلت :أعرف أن كل حبيب هو العامل الشخصي حملبه.
قال :ولذلك يعيش احملب املهجور ،أو املفارق ،أو املنتظر ،وكأنه يف أايم خلت ،وتراه كأمنا جييء إىل الدنيا

كل يوم ويرجع.

مجاال أنه ظامل قاهر عنيف ،كامللك يستبد ليتحقق من نفاذ أخره،
قلت :إن من بعض ما يكون به اجلمال ا

أحياان غري مجيل يف املعاملة!
وكأن اجلميل ال يتم مجاله إال إذا كان ا

قال :ولكن األمر مع هذه احلبيبة ابخلالف؛ فهي تطلبين وأتنكبها ،وهي مقبلة لكنها مقبلة على امتناعي؛

وكأهنا طالب يعدو وراء مطلوب يفر ،فال هذا يقف وال ذلك يدرك.
قلت :فإن هذه هي املشكلة ،ومىت كانت احلبيبة مثلها ،وكان احملب مثلك ،فقد جاءت العقدة بينهما

معقودة من تلقاء نفسها فال حل هلا.

قال :كذلك هو ،فهل تعرف يف البؤس واهلم كئوس العاشق الذي ال يتدبر كيف أيخذ حبيبته ،ولكن كيف
يرتكها؟ ما هي املسافة بيين وبينها؟ خطوة ،خطواتن؟ كال ،كال؛ بل فضائل وفضائل متأل الدنيا كلها ،إن

مسافة ما بني احلالل واحلرام مرتاخية ممتدة ذاهبة إىل غري هناية؛ وإذا كان احلب الفاسد ال يقبل من احلبيب
إال "نعم" بال شرط وال قيد؛ ألنه فاسد ،فاحلب الطاهر يقبل "ال" ألنه طاهر! مث هو ال يرضى "نعم" إال
بشرطها وقيدها من األدب والشريعة وكرامة اإلنسانية يف املرأة والرجل.

وإذا مل ينته احلب ابإلمث والرذيلة ،فقد أثبت أنه حب؛ وشرفه حينئذ هو سر قوته وعنصر دوامه.

مجال وكانت حبيبته انقة ..إنه هبذا يود أال يكون بينهما العقل
أتعرف أن بعض عشاق العرب متىن لو كان ا

والقانون وهذا احلرمان الذي يسمي الشرف ،وأال يكون بينهما إال قيد غريزهتا الذي ينحل من تلقاء نفسه

يف حلظة ما ،وأن يرتك لقوته وترتك هي لضعفها؛ والقوة والضعف يف قانون الطبيعة مها ملك ومتليك

واغتصاب وتسليم.
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قلت :وهذا ما يفعله كل عاشق ملثل هذه الراقصة إذا مل يكن فيه إال احليوان؛ فإن بينهما قوة وضع افا من
نوع آخر ،فمعه الثمن وهبا احلاجة ،ومها يف قانون الضرورة ملك ومتليك.

قال :وهذا مما يقطع يف قليب؛ فلو أن لألمة ديناا وشرفاا ملا بقي موضع الزوجة فارغاا من رجل ،وإن هذه

وأمثاهلا إمنا ينزلن يف تلك املواضع اخلالية أول ما ينزلن ،فكل بغي هي يف املعىن دين مرتوك وشرف مبتذل

يف األمة.

حمضا كأمنا
قلت :فحدثين عنك ما هذا الوجد هبا وما هذا االحرتاق فيها ،وأنت قد كنت بني يديها خياليًّا ا

معا ،وحواسك هذه ال تزال كما هي ،بل هي قد زادت حدة،
مجعتها يف حواسك فأخذهتا وتركتها يف وقت ا
فكما صنعت لك من قرب تصنع لك من بعد؟

قال :أان يف حمضرها أحبها كما رأيت ابلقدر الذي تقول هي فيه إنك ال حتبين ،إذ كان بيننا آخر امسه

اخللق؛ ولكن يفي غياهبا أفقد هذا امليزان الذي يزن املقدار وحيدده ،وإذا كنت مل تعلم كيف يصنع العاشق
يف غيبة املعشوق ،فاعلم أن كربايءه حينئذ ال ترى إبزائها ما تقاومه ،فتتخلى عنه وختذله؛ وفضيلته ال جتد

ما تستعلن فيه ،فتتوارى وتدعه؛ وشخصيته ال جتد ما تربز له ،فتختفي وهتمله؛ فما يكون من كل ذلك إال
أن يظهر املسكني وحده بكل ما فيه من الوهن والنقص وحدة الشوق؛ وهنا ينتقم احلب مما زورت عليه

الكربايء والفضيلة والشخصية ،فيضرب حبقائقه ضرابت مؤملة ال تقوم ال القوة ،وجيعل غياب احلبيب كأنه

حضوره مستخفياا لرؤية احلقيقة اليت كتمت عنه؛ وكم من عاشقة متكربة على من هتواه تصد وتباعده ،وهي
يف خلوهتا ساجدة على أقدام خياله مترغ وجهها هنا وهنا على هذه القدم وعلى هذه القدم!

ال إنه ال بد يف احلب من متثيل رواية االمتناع أو الصد أو التهاون أو أي الرواايت من مثلها؛ ولكن ثياب

دائما ثياب استعارة ما دام البسها يف دوره من القصة.
املسرح هي ا

مث وضع املسكني يده على قلبه وقال :آه! إن هذا القلب يغاضب احلياة كلها مىت أراد أن يشعر صاحبه

أنه غضبان.

َم ْن ِّم َن الناس ال يعرف أحزانه؟ ولكن من منهم الذي يعرف أسرار أحزانه
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وحي القلم
القلب املسكني6
عمال يف النفس من أعمال تنازع البقاء؛ فهذا
وحكمتها؟ أما إنه لو كشف السر األفراح واألحزان ا

الناموس يعمل يف إجياد األصلح واألقوى ،مث يعمل كذلك إلجياد األفضل واألرق ،ومن مث كانت آالم
احلب قوية حىت لكأهنا يف الرجل واملرأة هتيئ أحد القلبني؛ ليستحق القلب اآلخر.

آه من هذا اللواعج! إهنا ما تكاد تضطرم حىت ترجع النفس وكأهنا موقد يشتعل ابجلمر ،وبذلك يصهر

املعدن اإلنساين ويصنع صنعة جديدة؛ وإىل أن ينصهر ويتصفى ويصنع ،ماذا يكون لإلنسان يف كل شيء

من حبيبه؟

يكون له يف كل شيء روحه النازي.
قلت :بخ بخ*! هكذا فليكن احلب؛ إهنا حني هتيج يف نفسك احلنني إليها تعطيك ما هو أمجل من مجاهلا

وما هو أبدع من جسمها؛ إذ تعطيك أقوى الشعر وأحسن احلكمة.

قال :وأقوى األمل وأشد اللوعة! اي عجباا! كأن احلياة ال تقدم يف عشق احملبوب إال عشقها هي؛ فإذا وقعت
اجلفوة ،أو حم البني ،أو اعرتى اليأس -قدم املوت نفسه فكل ذلك شبه املوت.

إن احلزن الذي جييء من قبل العدو جييء معه بقوة حتمله وتتجلد له وتكابر فيه؛ ولكن أين ذلك يف حزن
مبعثه احلبيب؟ ومن أين القوة إذا ضعف القلب؟

خريا؛ فإذا كان غد وانسلخ النهار من الليل جئنا إليها فرأيناها يف املسرح،
قلت :ال يصنع هللا بك إال ا

مصدرا آخر ،قال :أرجو..
ولعل األمر يصدر
ا

ومل يكد ينطق هبذه الرجية حىت مر بنا سبعة رجال يقهقهون ،مث تالقينا وجئنا؛ واي ويلتنا على املسكني حني

علم أهنا رحلت؛ لقد أدرك أن الشيطان كان يضحك بسبعة أفواه ..من قوله :أرجو..
وملاذا رحلت؟ ملاذا؟

وأما هو..؟

ـــــــــــــــــــــــــ

* كلمة اإلعجاب تقال عند الرضى واملدح ،ومثلها "زه" وهذه فارسية.
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وحي القلم
القلب املسكني7
القلب املسكني ":"7

وأما صاحب القلب املسكني فما علم أهنا قد رحلت عن ليلته حىت أظلم الظالم عليه ،كأهنا إذا كانت

حاضرة أضاء شيء ال يرى ،فإذا غابت انطفأ هذا الضوء؛ ورأيته وامجاا كاسف البال يتنازعه يف نفسه ما ال
أدري ،كأن غياهبا وقع يف نفسه إنذار حرب.

ملاذا كان الشعراء ينوحون على األطالل ويلتاعون هبا ويرمتضون منها وهي أحجار وآاثر وبقااي؟ وما الذي
يتلقاهم به املكان بعد رحيل األحبة؟ يتلقاهم ابلفراغ القليب الذي ال ميلؤه من الوجود كله إال وجود

ٍ
حينئذ
شخص واحد؛ وعند هذا الفراغ تقف الدنيا مليًّا كأهنا انتهت إىل هناية يف النفس العاشقة ،فتبطل

موجودا يف موضعه وال جتده املعاين اليت متر به،
املبادلة بني معاين احلياة وبني شعور احلي؛ ويكون العاشق
ا
فرتجع منه كاحلقائق تلم ابلفراغ من وعي سكران.

اي أثر احلبيب حني يفارق احلبيب! ما الذي جيعل فيك تلك القدرة الساحرة؟ أهو فصلك بني زمن وزمن،
أم مجعك املاضي يف حلظة؛ أم حتويلك احلياة إىل فكرة ،أم تكبريك احلقيقة إىل إضعاف حقيقتها ،أم
تصويرك روحية الدنيا يف املثال الذي حتسه الروح ،أم إشعارك النفس كاملوت أن احلياة مبنية على

االنقالب ،أم قدرتك على زايدة حالة جديدة للهم واحلزن ،أم رجوعك ابللذة ترى وال متكن ،أم أنت كل
ذلك؛ ألن القلب يفرغ ساعة من الدنيا وميتلئ بك وحدك؟

اي أثر احلبيب حني يفارق احلبيب! ما هذه القوة السحرية فيك جتتذب هبا الصدر ليضمك ،وتستهوي هبا
الفم ليقبلك ،وتستدعي الدمع لينفر لك ،وهتتاج احلنني لينبعث فيك؟ أكل ذلك ألنك أثر احلبيب ،أم
ألن القلب يفرغ ساعة من الدنيا وال جيد ما خيفق عليه سواك؟

حمزوان كأن شيئاا يصله بكل مهوم العامل؛ وتلك
ووقف صاحبنا املسكني ا
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وحي القلم
القلب املسكني7
نوعا من احلياة بطريقة سلب
هي طبيعة األمل الذي يفاجئ اإلنسان من مكمن لذته وموضع سروره ،فيسلبه ا

احلياة نفسها ،وأيخذ من قلبه شيئاا مات فيدفنه يف قرب املاضي ،يكون أملاا؛ ألن فيه املضض ،وكآبة؛ ألن

وذهوال؛ ألن فيه احلسرة؛ وتتم هذه الثالثة اهلموم ابلضيق الشديد يف النفس؛ الجتماع ثالثتها
فيه اخليبة،
ا
على النفس؛ فإذا املسكني مبغوت كأن اآلالم أطبقت عليه من اجلهات األربع ،فقلبه منها صدوع

صدوع..

وجعلت أعذل صاحبنا فال ِّ
يعتذل ،وكلما حاولت أن أثبت له وجود الصرب كنت كأمنا أثبت له أنه غري
موجود؛ مث تنفس وهو يكاد ينشق غيظاا وقال :ملاذا رحلت؟ ملاذا؟

قلت :أنت أذللت مجاهلا هبذا األسلوب الذي ترى أنك تعز مجاهلا به ،وقد اشتددت عليها وعلى نفسك،
َّت على قلبك وقلبها؛ كانت ظريفة املذهب يف عشقها وكنت خشناا يف حبك ،وسوغتك ًّ
وتعن َّ
حقا فرددته
وتوددا فخفضت قدرها عن نفسك من
عليها ،وهتالكت وانقبضت أنت ،ورفعت قدرك عن نفسها حتبباا
ا
اطراح وجفاء ،واستفرغت وسعها يف رضاك فتغاضبت ،ونضت عن حماسنها شيئاا شيئاا تسأل بكل شيء

سؤاال فلم تكن أنت من جواهبا يف شيء..
ا

ومن طبع املرأة أهنا إذا أحبت امتنعت أن تكون البادئة ،فالتوت على صاحبها وهي عاشقة ،وجاحدت
وهي مقرة؛ إذ تريد يف أن تتحقق أهنا حمبوبة ،ويف الثانية أن يقدم هلا الربهان على أهنا تستحق املهامجة ،ويف
الثالثة هي تريد أال أتخذها إال قوة قوية فتمتحن هذه القوة ،ومع هذه الثالث أتىب طبيعة السرور فيها

واالستمتاع هبا إال أن يكون هلذا السرور وهذا االمتناع شأن وقيمة ،فتذيق صاحبها املر قبل احللو؛ ليكرب

هذا هبذا.

غري أهنا إذا غلبها الوجد وأكرهها احلب على أن تبتدئ صاحبها ،مث ابتدأت ومل جتد اجلواب منه ،أو مل
ِّ
أيت األمر فيما بينها وبينه على ما حتب ،فإن االبتداء حينئذ يكون هو النهاية ،وينقلب احلب عدو

احلب؛ وأان أعرف امرأة وضعتها كربايؤها يف مثل هذه احلالة وقالت لصاحبها :سأأتمل ولكن لن أغلب،
فكان الذي وقع واأسفاه -أهنا أتملت حىت جنت ،ولكن مل تغلب..1

رجال؟
قال :فما ابل هذه؟ أما تراها تبتدئ كل يوم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر قصة هذه احلبيبة اليت أتملت حىت جنت ص" 101-73حياة الرافعي".
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وحي القلم
القلب املسكني7

قلت :إهنا تبتدئ متكسبة ال عاشقة ،فإذا أحبت احلب الصحيح أرادت قيمتها فيما هو قيمتها؛ وأان

أحسبها حتب فيك هذا العنف وهذه القسوة وهذه الروحية اجلبارة؛ فإهنا لذات جديدة للمرأة اليت ال جتد
من خيضعها؛ ويف طبيعة كل امرأة شيء ال جيد متامه إال يف عنف الرجل ،غري أنه العنف الذي أوله رقة

وآخره رقة؟

بياان يف
أما وهللا إن عجائب احلب أكثر من أن تكون عجيبة؛ والشيء الغريب يسمى غريباا فيكفي ذلك ا

تعريفه ،غري أنه إذا وقع يف احلب مسي غريباا فال تكفيه التسمية ،فيوصف مع التسمية أبنه غريب فال يبلغ
فيه الوصف ،فيقع التعجب مع الوصف والتسمية من أنه شيء غريب ،مث تبقى وراء ذلك منزلة لإلغراق

يف التعجب بني العاشق وبني نسفه؛ وهكذا يشعرون.

فكل أسرار احلب من أسرار الروح ومن عامل الغيب؛ وكأن النبوة نبواتن :كبرية وصغرية ،وعامة وخاصة.
فإحدامها ابلنفس العظيمة يف األنبياء ،واألخرى ابلقلب الرقيق يف العشاق؛ ويف هذه من هذه شبه؛ لوجود

العظمة الروحية يف كلتيهما غالبة على املادة ،جمردة من إنسان الطني من النور ،حمركة هذه الطبيعة اآلدمية
حركة جديدة يف السمو ،ذاهبة ابملعرفة اإلنسانية إىل ما هو األحسن واألمجل ،واضعة مبدأ التجديد يف
كل شيء مير ابلنفس ،منبعثة ابألفراح من مصدرها العلوي السماوي.

بيد أن يف العشق أنبياء كذبة؛ فإذا تسفل احلب يف جالل ،واستعلنت البهيمية يف عظمة ،وجترد من إنسان
الطني إنسان احلجر ،وحتركت الطبيعة اآلدمية حركة جديدة يف السقوط ،وذهبت املعرفة اإلنسانية إىل ما

هو األقبح .واألسوأ ،وجتدد لكل شيء يف النفس معىن فاسد ،وانبعثت األفراح من مصدرها السفلى -إذا

وقع كل هذا من احلب فما عساه يكون؟
ال يكون إال أن الشيطان يقلد النبوة الصغرية يف بعض العشاق ،كما يقلد النبوة الكبرية يف بعض
الدجالني.

هكذا قال صاحب القلب املسكني وقد تكلم عن احلب وحنن جالسان يف احلديقة ،وكنا دخلناها ليجدد

عه ادا مبجلسه فلعله يسكن بعض ما به؛ واستفاض

اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 120

()120/1

وحي القلم
القلب املسكني7

كالمنا يف وصف تلك العبهرة* الفتانة اليت أحلته هذا احملل وبلغت به ما بلغت وكان يف رقة ال رقة بعدها،

ويف حب ال هناية وراءه حملب؛ وخيل إىل أنه يرى احلديث عنها كأنه إحضارها بصورة ما!

وأنفع ما يف حديث العاشق عن حبه وأمله أن الكالم خيرجه من حالة الفكر ،ويؤنس قلبه ابأللفاظ ،وخيفف

من حركة نفسه حبركة لسانه ،ويوجه حواسه إىل الظاهر املتحرك؛ فتسلبه ألفاظه أكثر معانيه الومهية ،وأتتيه

ابحلقائق على قدرها يف اللغة ال يف النفس؛ ويف كل ذلك حيلة على النسيان ،وتعلل إىل ساعة؛ وهو تدبري

من الرمحة ابلعاشقني يف هذا البالء الذي يسمى الفراق أو اهلجر.

وكان من أعجب ما عجبت له أن صدي اقا مر بنا فدعاه صاحبنا وقال وهو يومئ إيل :أان وفالن هذا
عذرا وال أان أقيم حجة ،وأحسب أن عندك ر اأاي فاقض بيننا...
خمتلفان منذ اليوم؛ ال هو يقيم ا

ويسأله الصديق :ما القضية؟ فيقول وهو يشري إيل:

إن هذا قد خترق قلبه من احلب فال يدري من أين جييء لقلبه برقعة ..وإنه يعشق فالنة الراقصة اليت كانت

يف هذا املسرح ،ويزعم يل ..أهنا أمجل وأفنت وأحلى من طلعت عليه الشمس ،وأنه ليس بني وجهها وبني
القمر وجه امرأة أخرى يف كل ما يضيء القمر عليه ،وأن عينيها مما ال ينسى أب ادا أب ادا أب ادا  ...ألن

أحلاظها تذوب يف الدم وجتري فيه ،وأن الشيطان لو أراد مناجزة العفة والزهد يف حرب حامسة بينه وبني

أزهد العباد لرتك كل حيله وأساليبه وقدم جسمها وفنها..
فيقول له املسؤول :وما رأيك أنت؟

فيجيبه :لو كان عنها صاحياا لقد صحا .إن املشكلة يف احلب أن كل عاشق له قلبه الذي هو قلبه،

وحسبها أن مثل هذا هو يصفها؛ وما يدرينا من تصاريف القدر هبذه املسكينة ما عليها مما هلا ،فلعلها

اجلمال حكم عليه أن يعذب بقبح الناس ،ولعلها السرور قضي عليه أن يسجن يف أحزان!

وقلت له :اي صديقي املسكني! َأوكل هذا هلا يف قلبك؟ فما هذا القلب الذي حتمله وتتعذب به؟
ـــــــــــــــــــــــــ

* هي اليت مجعت احلسن واجلسم واالمتالء ومجال اخللقة من كل انحية ،كهذه اليت حنن يف وصفها منذ

شهرين ....
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وحي القلم
القلب املسكني7
قال :إنه -وهللا -قلب طفل ،وما حبه إال التماسه احلنان الثاين من احلبيبة ،بعد ذلك احلنان األول من
األم؛ وكل كالمي يف احلب إمنا هو إمالء هذا القلب على فكره كأنه خيلق به خلق تفكريه.

طفال بعد زمن الطفولة إال يف اثنني:
آه اي صديقي! من السخرية هبذه الدنيا وما فيها أن القلب ال يستمر ا

عظيما!
عظيما ،ومن كان ا
مغفال ا
من كان فيلسوفاا ا

وافرتقنا؛ مث أردت أن أتعرف خربه فلقيته من الغد ،وكان يل يف أحالمي تلك الليلة شأن عجيب ،وكان له

شأن أعجب؛ أما أان فال يعين القراء شأين وقصيت.

وأما هو؟...
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القلب املسكني8

القلب املسكني ":"8
علي أن
وأما هو فحدثين هبذا احلديث العجيب من لطائف إهلامه وفنه ،قال :انصرفت إىل داري وقد عز َّ
يكون هذا منها وأن يكون هذا مين ،وهي إن غابت أو حضرت فإهنا يل كالشمس للدنيا :ال تظلم الدنيا

يف انحية إال من أهنا تضيء يف انحية؛ فظلمتها من عمل نورها؛ وكانت ليليت فارغة من النوم فبت أمتلمل،
وجعل القلب يدق يف جنيب كأنه آلة يف ساعة ال قلب إنسان؛ وكان يف الدنيا من حويل صمت كصمت
الذي سكت بعد خطبة طويلة ،ويف أان صمت آخر كصمت الذي سكت بعد سؤال ال جواب عليه؛

طويال وعربد؛ والوجود كله يبدو
وكان اهلواء راك ادا كالسكران الذي انطرح من ثقله السكر بعد أن هذى ا
جنما بعد جنم،
كاملختنق؛ ألن معىن االختناق يف قليب وأفكاري؛ ونظرت نظرة يف النجوم فإذا هي تتغور ا

كأن معىن الرحيل انتشر يف األرض والسماء إذ رحلت احلبيبة؛ وكأن كل وجه مضيء يقول يل كلمة :ال

تنتظر!

فلما عسعس الليل رميت بنفسي فنمت والعقل يقظان ،وصنعت األحالم ما تصنع ،فرأيتها هي يف تلك

عروسا؛ وما أعجب كربايء املرأة احملبوبة! إهنا لتبدو لعيين حمبها كالعارية وراء سرت
الشفوف اليت ظهرت فيها ا
رقيق يشف عنها كالضوء ،مث تدل بنفسها أن ترفع هذا السرت ،فإن مل يتجرأ هو مل تتجرأ هي؛ وكأهنا تقول

له :قد رفعته بطريقيت فارفعه أنت بطريقتك..
تصويرا آخر؛ فال ينسكب من جسمها معىن احلسن الذي أأتمله وأعقله ،ولكن
وكانت مصورة يف احللم
ا
معىن السكر الذي يرتك املرء بال عقل؛ ومل تكن غالئلها عليها كالثياب على املرأة ،ولكنها ظهرت يل

كاللون على الوردة الزاهية :تظهر فتنة وتتم فتنة.

أيتها األحالم ،ماذا تبدعني إال خملوقات الدم اإلنساين ،ماذا تبدعني؟
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قلت :اي صديقي دع اآلن هذه الفلسفة وخذ يف قص ما رأيت ،مث ماذا بعد الوردة ولون الوردة؟

دائما ،إنه القلب املسكني ،لقد ضحكت يل وقالت :ها أنذا قد جئت! وأقبلت
قال :إنه القلب املسكني ا
ترائيين بوجهها ،وتتغزل بعينيها ،وتتنهد بصدرها ،وألقت يديها يف يدي ،فأحسست اليدين تتعانقان وال
تتصافحان؛ مث تركنامها انئمتني إحدامها على األخرى ،وسكتنا هنيهة وقد خيل إلينا أننا إذا تكلمنا

استيقظت يداان!
أما صافحتك امرأة حتبها وحتبك؟ أما أحسست بيدها قد انمت يف يدك ولو حلظة؟ أما رأيت بعينيك نعاس
يدها وهو ينتقل إىل عينيها فإذا مها فاتراتن ذابلتان ،وحتت أجفاهنما حلم قصري؟
قلت :اي صديقي دع الفلسفة؛ مث كان ماذا بعد أن انمت يد على يد؟

قال :مث كانت سخرية من الشيطان أقبح سخرية قط.
قلت :حسيب لكأنك شرحت يل ما بقي..

أيضا ،وكأين به يقول لك :وكان ما كان مما لست
فضحك ا
طويال ،وقال :إن الشيطان يسخر اآلن منك ا
أذكره ..أفتدري ما الذي كان وما بقية اخلرب؟

مولعا ابمتحان قويت يف الضغط بيدي على أعواد منصوبة من احلديد ،أو على أيدي األقوايء إذا
لقد كنت ا

قليال ،فتنبهت يف هذه
قليال ا
سلمت عليهم1؛ فلما صافحتين لبثت مدة من الزمن مث شددت على يدها ا
العادة ،فمسخت احللم وانصرف ومهي إىل أقبح صورة وأشنعها وأبعدها مما أان فيه من احلب ولذات

احلب؛ فإذا إبزائي وجه ،وجه من؟ وجه مصارع أملاين كنت أعرفه من عشرين سنة وأضغط على يده..

قلت :إمنا هذه كربايؤك أو عفتك تنبهت يف تلك الشدة من يدك ،وال يزال أمرك عجيباا؛ فهل معك أنت
مالئكة ومع الناس شياطني؟

قال :والذي هو أعجب أين رأيت يف أضغاث أحالمي كأن قليب املسكني خياصمين وأخاصمه؛ وقد خرج

من أحناء الضلوع كأنه خملوق من الظل يرى وال يرى إذ ال شكل له؛ وسبين وسببته ،وقلت له وقال يل،

وتغالظنا كأننا عدوان؛
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر ص" 275-274حياة الرافعي".
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فهو يرى أين أان أمنعه لذاته ،وأرى أنه هو مينعين ،وأنه أشفى يب على ما أشفى؛ وقلت له فيما قلت :ال

قرار على جنايتك ،فاذهب عين وال تتسم ابمسي فإنه ال فالن لك* بعد اليوم؛ ولوال أنك خمذول يف احلب

لعلمت أن ملسة يد الرجل ليد املرأة اجلميلة نوع خمفف من التقبيل ،فإذا هي تركته يرتفع يف الدم انتهى

يوما إىل تقبيل فمه لفمها؛ ولوال أنك خمذول يف احلب لعلمت أن هذا الضم بني اليدين نوع خمفف من
ا

يوما إىل ضم الصدر للصدر؛ ولكنك خمذول يف احلب ،ولكنك
العناق ،فإذا هي تركته يشتد يف الدم انتهى ا

خمذول!.

وقال يل فيما قال :وأنت أيها اخلائب؟ أما علمت أن أانملها الرخصة هي أانملها ،ال أعوادك من احلديد؟
فكيف شددت عليها وحيك تلك الشدة اليت أخرجت لك وجه املصارع؟ ولكنك خائب يف احلب،

ولكنك خائب!

قلت :فهذه قضية بيين وبينك أيها القلب العدو؛ لقد تركتين من اهلموم كالشجرة املنخربة قد بليت
وصارت فيها التخاريب؛ فال حياهتا ابحلياة وال موهتا ابملوت ،وكم علقتين بفاتنة بعد فاتنة ال عنها إقصار

ينتهي وال فيها مطمع يبتدئ؛ ما أنت يف إال وحش أكرب لذته لطع الدم!

واستدار احللم فلم ألبث أن رأيتين يف حمكمة اجلناايت ،وكأين شكوت قليب إليها فهو جالس يف القفص

احلديدي بني اجملرمني ينتظر ما ينتظرون من الفصل يف أمرهم؛ وقد ارتفع املستشارون الثالثة إىل منصة

احلكم ،وجلس النائب العام يف جملسه يتوىل إقامة الدعوى وبني يديه أوراقه ينظر فيها ،ورأيت منها غالفاا
كتب على ظاهره :قضية القلب املسكني.
وتكلم رئيس احملكمة أول من تكلم فقال :ليس يف قضية القلب ٍ
حمام ،فابغوه من يدافع عنه؛ مث التفت إليه
وقال :من عسى ختتار للدفاع عنك؟

قال القلبَ :أوهنا موضع لالختيار اي حضرة الرئيس؟ إنه ليس حتت هذه -وأومأ إىل السماء -وال فوق

هذه -وأومأ إىل األرض -إال...

فبدر النائب العام وقال :إال احلبيبة؟ أكذلك؟ غري أهنا أستاذة يف الرقص ال يف القانون!

ـــــــــــــــــــــــــ
مثال :ال حممد لك.
* ذكر امسه ،كما تقول ا
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حمكوما علي؛ أان أريد أن أنظر فيها وانظروا أنتم يف
حمكوما يل أو
 القلب :ولكنين ال أختار غريهاا
ا

القضية..

 -الرئيس :فليكن؛ فهذه جرمية عواطف إيذن هلا أيها اآلذن.

فنادى احملضر* :األستاذة! األستاذة!

وجاءت مبادرة ،ودخلت متشي مشيتها وقد افرت ثغرها عن النور الذي يسطع يف النفس؛ وأومضت
مجيعا أبصارهم إليها وقد نظروا إىل فتنة من الفنت؛ واثرت يف كل قلب
بوجهها مييناا ومشا اال ،فصرف الناس ا
نزعة ،وغلبت احلقيقة البشرية فانتقضت طباع املوجودين يف قاعة اجللسة ،وأبطل قانون مجاهلا قانون

احملكمة ،فوقعت الضجة وعلت األصوات واختلطت؛ وترددت بني جدران املكان صدى يف صدى كأن

اجلدران تتكلم مع املتكلمني.

أصوات أصوات :سبحان هللا! سبحان هللا! تبارك هللا! تبارك هللا! آه آه! آه آه! ومسع صوت يقول:
أيضا ..فنفرت الكلمات :وأان ،وأان ،وأان! واختفت احملكمة وانبعث املسرح بدخول فاتنته
اهتموين أان ا

الراقصة؛ وكان املستشارون والنائب العام يف أعني الناس كأهنم صور معلقة على احلائط؛ ال خيشاها أحد

أن تنظر إىل ما يصنع!

فصاح الرئيس :هنا احملكمة! هنا احملكمة! سبحان هللا ..احملكمة احملكمة!

النائب العام :هذا بدء ال ترضاه النيابة وال تقبل أن تنسحب عليه ،نعم إن هذا الوجه اجلميل أبرع حماميف هذه القضية ،ونعم إن جسمها ..آه ماذا؟ إنكم أتتون ابلشهوة الغالبة القاهرة لتدافع عن املشتهي..
عن املتهم ،هذا وضع كوضع العذر إىل جانب الذنب ،وكأنكم اي حضرات املستشارين..

فبدرت احملامية تقول يف نغمة دالل وفتور :وكأنكم اي حضرات املستشارين قد نسيتم أن النائب العام له

أيضا...
قلب ا

واشتد ذلك على النائب ،وتبني الغضب يف وجهه؛ فقال :اي حضرة الرئيس..

مبتسما :واحدة بواحدة ،وأرجو أال تكون هلا اثنية ،ومعىن هذا كما هو ظاهر أال تكون هلا اثلثة..
الرئيسا

"ضحك".

ـــــــــــــــــــــــــ

* هو املوظف الذي يكون يف اجللسة للنداء على اخلصوم.
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قال صاحب القلب املسكني :وكنت بال قلب ..فلم ألتفت للجمال ،بل راعين ذكاء احملامية ونفاذها

وحسن اهتدائها إىل احلجة يف أول ضرابهتا ،وتعجبت من ذلك أشد التعجب ،وأيقنت أن النائب العام
سيقع يف لساهنا ،ال كما يقع مثله يف لسان احملامي القدير ،ولكن كما يقع زوج يف لسان زوجة معشوقة

متدللة جتادله حبجج كثرية بعضها الكالم ..وقلت يف نفسي :اي رمحة هللا ال جتعلي من النساء اجلميالت
الفاتنات حماميات يف هذه احملاكم ،فلو ألبسوهن حلى مستعارة لكان الصوت الرخيم وحده من تلك األفواه
اجلميلة العذبة ،نداء قانونيًّا للقبالت..

وهنضت احملامية العجيبة فسلطت عينيها الساحرتني على النائب ،مث قالت ختاطب احملكمة :قبل النظر يف

هذه القضية قضية احلب واجلمال ،قضية قليب املسكني ..أريد أن أتعرف الرأي القانوين يف اعتبار اجلرمية.
أهي شخصية ،فتقصر على صاحبها؛ أو خاصة ،فتضر غري جانبها ،أو عامة ،فيتناوهلا العموم احملدود ملن
جتمعهم جامعة احلب؛ أو هي أعم ،فيتناوهلا العموم املطلق للهيئة االجتماعية؛ ما هي جرمية قليب؟
-الرئيس :ما رأي النيابة؟

النائب "ضاح اكا"" :غزالتها رايقة" كما يقول الراقصات واملمثالت ..أرى أهنا جرمية آتية من ضرب اخلاص

يف العام" ..ضحك".

احملامية :جواب كجواب القائل :حب أيب بكر؛ كان ذلك الرجل حيب زوجته اجلميلة وخيافها ،وكانت

يوما وقد طابت نفسها،
تقسو عليه قسوة عظيمة وتغلظ له الكالم ،وهو يفرق منها وال خيالفها؛ فرآها ا

فأراد أن ينتهز الفرصة ويشكو قسوهتا؛ فقال :اي فالنة قد -وهللا -أحرق قليب  ..ومل تدعه يتم الكلمة،
فحددت نظرها إليه وقطبت وجهها وقالت :أحرق قلبك ماذا؟ فخاف ومل يقدر أن يقول هلا سوء

أخالقك .فقال؛ حب أيب بكر الصديق رضي هللا عنه" ..ضحك" ،ورنت ضحكة احملامية فاضطربت هلا

أيضا؛ فاخنزل ومل يزد على أن يقول :أحتج من كل قليب..
القلوب ،ووقعت يف كل دم ،ويف دم النائب ا
الرئيس :لندخل يف املوضوع ولتكن املرافعة مطلقة؛ فإن احلدود يف جرائم القلب تسدل وترفع كهذه

الستائر يف مسرح التمثيل .وعشرون ستارة قد تكون كلها لرواية واحدة.
اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 127

()127/1

وحي القلم
القلب املسكني8
 -النائب العام :اي حضرات املستشارين ،ال يطول اهتامي؛ فإن هذا القلب هو نفسه هتمة متكلمة.

احملامية :ولكنه قلب.

النائب :وأان اي سيديت مل أحرف الكلمة ومل أقل إنه كلب" .ضحك" ،وتضرج وجه احملامية وخجلت*.
 -الرئيس :املوضوع املوضوع.

 النائب :اي حضرات املستشارين ،إن أمل هذه اجلرمية إما أن يكون يف شخص اجلاين أو ماله ،أو صفتهمثال ،أو صيته األديب؛ فإما الشخص فهذا ظاهر ،وأما املال فنعم إن القلب املسكني
زوجا ا
كأن يكون ا
قرار لنفسه ولصاحبه أال يبتاع أب ادا تذكرة دخول إىل جهنم" ..ضحك".

عذرا إذا أان ..إذا أان فهمت من هذا التعبري أن حضرته يعرف على األقل أين
 احملامية :أستميح النائب اتباع هذه "التذاكر"" ..ضحك" وتفرج وجه النائب العام وخجل.

 الرئيس :كنت رجوت أال تكون لألوىل اثنية ،وقلت :إن معىن هذا كما هو ظاهر أال يكون هلا اثلثة؛فهل أان حمتاج إىل القول أبن املعىن املنطقي أال يكون للثالثة رابعة؟

 النائب :اي حضرات املستشارين ،وأما الصفة ،فهذا القلب املسكني قلب رجل متزوج؛ وال تغرنكمصوفية هذا القلب ،وال خيدعنكم أتهله وزعمه السمو .إنه على كل حال يعشق راقصة ،وهذا اعتداء يف

ضمنه اعتداء ،على الزواج وعلى الشرف؛ وهبوه متصوفاا متأهلاا ومل يتصل ابلراقصة ،فهو على كل حال

قد أخذها واختذها ولكن أبسلوبه اخلاص ..وهبذا اقرتف اجلرمية؛ آه! إن هذه القضية انقصة؛ وذلك نقص

أيضا ،فأمتوه أنتم .اي حضرات املستشارين ،إن النقص فيها أهنا ال
نقصا يف احلكم ا
فيها أخشى أن يكون ا
شهود فيها؛ ولكن هذا عمل إهلي ال يظهر إال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا

يعملون.

ـــــــــــــــــــــــــ

* إذا كان كلباا فهو يتبع كلبة ..وهذه هي غمزة النائب للمحامية ،وال ينس القراء أن احملكمة يف الرؤاي؛
ويف الرؤاي علمنا أن هذا النائب كأكثر شبان العصر يف هذه املدنية الفاسدة ،ال يتزوجون؛ ألن املدنية

جعلتهم بني الفتيان "أنصاف متزوجني" على وزن "أنصاف عذارى" بني الفتيات ..ويف الرؤاي علمنا أنه
خيادن راقصة ،ويقال ممثلة -بينها وبني صاحب القلب املسكني منافسة ...
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وحي القلم
القلب املسكني8
-احملامية :هذا تعبري أكرب من قدرة قائله ومن منزلته ووظيفته ،هذا تعبري جسور! اي حضرة النائب ،من

مفهوما
شهودا يف لسانه ويديه ورجليه ،بل ألف شاهد على ليلة واحدة ..جيب أن يكون
الذي ال حيمل
ا
ا
بيننا اي حضرة النائب أن النون والباء يف لفظة "انئب" غري النون والباء يف لفظة "نيب".

النائب :اي حضرات املستشارين ،ال أرى مما حيرجين يف االهتام أن أصرح لكم أن مما حريين يف هذه اجلرميةأن ليس فيها من أوصاف اجلرائم إال ثلم الكرامة ،فال قذف وال سب وال هتك عرض وال فجور ،وال

أصغر من ذلك ،وال كأس مخر للراقصة..

-احملامية :ال أرى أمام حضرة النائب كأس ماء ،وسيجف حلقه يف هذه القضية؛ فلعل احملكمة أتمر يل

بكأس" ..ضحك".

ثيااب ،بل
-النائب :اي حضرات املستشارين ،يعشق راقصة؛ اسم فاعل من رقص يرقص؛ امرأة ال تلبس ا

عراي يف شكل ثياب ..امرأة ال كالنساء ،كذهبا هو صدق من شفتيها؛ ملاذا؟ ألهنما محراوان رقيقتان عذبتان
ا
حمبوبتان مطلوبتان..

احملامية :تضحك..

ورجال يف الكسب..
 -النائب "بعد أن تتعتع" :امرأة ال كالنساء ،جعلتها احلرفة امرأة يف العمل ،ا

احملامية :ولكنك ال تدري أي محل سقطت* املسكينة ،وقد يكون يف الرذائل رذائل كبعض أصحاباأللقاب :ذات عظمة..
-النائب :حيب راقصة أي يضعها يف عقله الباطن ويشتهيها؛ نعم يشتهيها ،فمن عقله الباطن ،وبتعبري

اللغة ،من واعيته -خترج اجلرمية أو على األقل ،فكرة اجلرمية.

والصيت األديب اي حضرات املستشارين؟ هل من كرامة ملن يعشق راقصة؟ ال بل هل من كرامة يف احلب؟

أمل يقولوا :إن كرامة الرجل تكون حتت قدمي املرأة املعشوقة كاملمسحة اخلشنة متسح فيها نعليها!

احلب؟ ما هو احلب؟ إنه ليس فكرة ،بل هو شيطان يتلبس جلسم العاشق؛ ليعمل أعماله أبداة حية ،وهذا
الرتكيب احليواين لإلنسان هو الذي يهيئ من احلب
ـــــــــــــــــــــــــ

* هذه الكلمة لفيكتور هيجو.
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القلب املسكني8
مداخل وخمارج للشياطني يف جسمه؛ وهل رضي صاحب القلب املسكني جبناية قلبه عليه ،وعظيم ما

يرض الرضى الصحيح ،أو رضي بقدر ما؛
انتهك من أخالقه السامية؟ هل رضي عشقه راقصة؟ إن مل َ
فعلى كليهما يقوم يف نفسه مانع؛ واملانع من الرضى هو املوجب للعقوبة.

احملامية :ولكن قدرا من الرضى ينزل ابجلناية فريدها إىل جنحة كما يف القانون اإلجنليزي ،وقد قررالشراح أنه ما دام الرضى غري مستلب بكله ،فاجلرمية غري واقعة بكلها.

-النائب :جنحة كل قلب هي جناية من هذا القلب خبصوصه ،على طريقة "حسنات األبرار سيئات

املقربني"؛ والعربة هنا ابلواقع ال ابلصفة القانونية ،وقد قرر الشراح أن الواقع قد يكون أحياان سببا يف

تشديد العقوبة ،فال بد من تشديد العقوبة يف هذه القضية .ال أطلب احلكم ابملادة  230عقوابت بل

ابملواد من  230إىل  241ضربة واحدة.

احملامية :قد نسيت أن هذا قلب وعقوبته عقوبة لصاحبه الربيء.-النائب :إذن أطلب عقابه حبرمانه اجلمال :وهذا أشق عليه من العقاب ابثنيت عشرة مادة وبعشرين

وثالثني.

الرئيس :وما هي الطريقة لتنفيذ احلكم هبذا احلرمان؟

النائب :أتمر احملكم ابملراقص كلها فتغلق ،وابملسارح كلها فتقفل ،وابلسينما فتبطل إال ما ال مجال فيه
منها وال غزل وال حب ،وحيرم السفور على النساء إال العجائز والدميمات ،ومينع نشر صور اجلمال يف

الصحف والكتب ،و...

احملامية :قل يف كلمة واحدة :جيب إصالح العامل كله إلصالح القلب اإلنساين!

وجلس النائب ،فالتفت الرئيس إىل احملامية وقال هلا :وأما هو؟..
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وحي القلم
القلب املسكني تتمة
القلب املسكني "تتمة":

قال صاحب القلب املسكني :ووقفت احملامية وكأهنا بني احلراس تزدحم عليها من كل انحية ،وقد ظهرت

للموجودين ظهور اجلمال للحب ،ونقلتهم يف الزمن إىل مثل الساعة املصورة اليت ينتظر فيها األطفال مساع

القصة العجيبة؛ ساعة فيها كل صور اللذة للقلب.

وكانت تدافع بكالمها ووجهها يدافع عن كالمها ،فلو نطقت غياا أو رش ادا فلهذا صواب وهلذا صواب،

ألن أحد الصوابني منظور ابألعني.

كالما يسمع ويفهم :أما صوت احملامية اجلميلة فكان يسمع ويفهم وحيس ويذاق،
كان صوت النائب العام ا
تلقيه هي من انحية ما يدرك ،وتتلقاه النفس من انحية ما يعشق؛ فهو متصل حبقيقتني من معناه ومعناها،

وهو كله حالوة؛ ألنه من فمها احللو.

وبدأت فتناولت من أشيائها مرآة صغرية فنظرن فيها.
 -النائب العام :ما هذا اي أستاذة؟

 احملامية :إنكم تزعمون أن هذه اجلرمية أتليف عيين ،فأان أسأل عيين قبل أن أتكلم! -النائب :نعم اي سيديت ،ولكين أرجو أال تدخلي القضية يف سر املرآة وأخواهتا ..إن النيابة ختشى على

اهتامها إذا تكحلت لغة الدفاع!

فضحكت احملامية ضحكة كانت أول البالغة املؤثرة..
 النائب :من الوقار القانون أن تكون احملامية الفتانة غري فتانة وال جذابة أمام احملكمة.عجوزا أبمر النيابة؟ "ضحك".
 احملامية :تريد أن جتعلهاا

 -النائب :مجال حسناء ،يف ظرف غانية ،يف مشائل راقصة ،يف محاسة عاشقة ،يف ذكاء حمامية ،يف قدرة

حب؛ هذا كثري!
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وحي القلم
القلب املسكني تتمة

 -احملامية :اي حضرات املستشارين ،مل تكن املرآة هفوة من طبيعة املرأة ،ولكنها الكلمة األوىل يف الدفاع،

كلمة كان اجلواب عنها من النائب العام أنه أقر بتأثري اجلمال وخطره ،حىت لقد خشي على اهتامه إذا
تكحلت له لغيت.

 القضاة يتبسمون. -النائب :مل أزد على أن طلبت الوقار القانوين ،الوقار ،نعم الوقار؛ فإن احملامية أمام احملكمة ،هي متكلم

ال متكلمة.

 -احملامية :متكلم بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر "ضحك"..

قانوان آخر تنتزع منه شواهد وأدلة؛ قانون سحر املرأة للرجل ،فلو
كال اي حضرة النائب؛ إن هلذه القضية ا
اقتضاين أن أرقص لرقصت ،أو أغين لغنيت ،أو سحر اجلمال ألثبته أول شيء يف النائب..

 -الرئيس :اي أستاذة!

أيضا خصم الطبيعة النسوية.
 احملامية :مل أجاوز القانون ،فالنائب يف جرميتنا هو خصم القضية ،وهو ا -النائب :لو حدث من هذا شيء لكان إحياء لعواطف احملكمة  ...فأان أحتج!

 -احملامية :احتج ما شئت ،ففي قضااي احلب يكون العدل عدلني؛ إذ كان االضطرار قد حكم بقانونه قبل

أن حتكم أنت بقانونك.

النائب :هذه العقدة ليست عقدة يف منديل اي سيديت ،بل هي عقدة يف القانون.

 احملامية :وهذه القضية ليست قضية إخالء دار اي سيدي ،بل هي قضية إخالء قلب! -الرئيس :املوضوع ،املوضوع!

 احملامية :اي حضرات املستشارين ،إذا انتفى القصد اجلنائي وجبت الرباءة.هذا مبدأ ال خالف عليه؛ فما هو الفعل الوجودي يف جرمية قليب املسكني؟
 -النائب :أوله حب راقصة.

دائما هذا الوصف؟ هبوها يف معناها غري جديرة أبن يعرفها؛ ألنه رجل تقي ،أفليست يف
 -احملامية :آه! ا

حسنها جديرة أبن حيبها؛ ألنه رجل شاعر؟ أحكموا اي حضرات القضاة؛ هذه راقصة ترتزق وترتفق ،ومعىن
ذلك أهنا رهن أبسباهبا ،ومعىن هذا أهنا خاضعة للكلمة اليت تدفع ..فلماذا مل ينلها وهي متعرضة له،

وكالمها من صاحبه على النهاية ،ويف آخر أوصاف الشوق؟ أليس هذا حقي اقا
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القلب املسكني تتمة
إبعجابكم القانوين كما هو جدير إبعجاب الدين والعقل؟ وإن مل يكن هذا احلب شهوة فكر ،فما الذي
حيول دوهنا وما مينعه أن يتزوجها؟
 -القضاة يتبسمون.

 -النائب :نسيت احملامية أهنا حمامية وانتقلت إىل شخصيتها الواقعة على النهاية ويف آخر أوصاف

الشوق ..فأرجو أن ترجع إىل املوضوع ،موضوع الراقصة.

دائما الراقصة ،من هي هذه املسكينة األسرية يف أيدي اجلوع واحلاجة واالضطرار؟ أليست
 -احملامية :آه! ا

جمموعة فضائل مقهورة؟ أليست هي اجلائعة اليت ال جتد من الفاجرين إال حلم امليتة؟ نعم إهنا زلت ،إهنا

سقطت ،ولكن مباذا؟ ابلفقر ال غري ،فقر الضمري والذمة يف رجل فاسد خدعها وتركها ،وفقر العدل

والرمحة يف اجتماع فاسد خذهلا وأمهلها! اي للرمحة لليتيمة من األهل ،وأهلها موجودون! واملنقطعة من

الناس ،والناس حوهلا!

تقولون :جيب وال جيب ،مث تدعون احلياة الظاملة تعكس ما شاءت فتجعل ما ال ينبغي هو الذي ينبغي،
وتقلب ما جيب إىل ما ال جيب ،فإذا ضاع من يضيع يف هذا االختالط ،قلتم له :شأنك بنفسك ،ونفضتم

أيديكم منه فأضعتموه مرة أخرى ،وحيكم اي قوم! غريوا اجتاه األسباب يف هذا االجتماع الفاسد ،خترج
لكم مسببات أخرى غري فاسدة.

أتيت املرأة من أعمال الرجل ال من أعمال نفسها ،فهي اتبعة وتظهر كأهنا متبوعة؛ وذلك هو ظلم الطبيعة
ظلما آخر فيأخذها وحدها ابجلرمية ،ويقال:
للمسكينة؛ ومن كوهنا تظهر كأهنا متبوعة ،يظلمها االجتماع ا
سافلة ،وساقطة؛ وما جاءت إال من سافل وساقط!

ملاذا أوجبت الشريعة الرجم ابحلجارة على الفاسق احملصن؟ أهي تريد القتل والتعذيب واملثلة؟ كال؛ فإن
القتل ممكن بغري هذا وأبشد من هذا ،ولكنها احلكمة السامية العجيبة :إن هذا الفاسق هدم بيتاا فهو

يرجم حبجارته!

ما أجلك وأمساك اي شريعة الطبيعة! كل األحجار جيب أن تنتقم حلجر دار األسرة إذا اهندم.

تستسقطون املسكينة ،ولو ذكرمت آالمها لوجدمت يف ألسنتكم كلمات اإلصالح والرمحة ال كلمات الذم
والعار؛ إهنا تسعى برذيلتها إىل الرزق؛ فهل معىن هذا إال أهنا تسعى إىل الرزق أبقوى قوهتا؟ نعم إن ذلك
معىن الفجور ،ولكن أليس هو نفسه معىن القوت أيها الناس؟
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وحي القلم
القلب املسكني تتمة
 -الرئيس وهو ميسح عينيه :املوضوع املوضوع!

 احملامية :ما هو الفعل الوجودي يف جرمية قليب املسكني؟ ما هو الواقع من جرمية يضرب صاحبها املثلبنفسه للشباب يف تسامي غريزته عن معناها إىل أطهر وأمجل من معناها؟ لبئس القانون إن كان القانون
يعاقب على أمر قد صار إىل عمل ديين من أعمال الفضيلة!

 -النائب :أال خيجل من شعوره أبنه حيب راقصة؟

 -احملامية :ومم خيجل؟ أمن مجال شعوره أم من فن شعوره؟ أخيجل من عظمة يف مسو يف كمال؟ أخيجل

البطل من أعمال احلرب وهي نفسها أعمال النصر واجملد؟

أأتذنون اي حضرات املستشارين أن أصف لكم مجال صاحبته وأن أظهر شيئاا من سر فنها الذي هو سر

البيان يف فنه؟

 النائب :إهنا تتماجن علينا اي حضرات املستشارين ،فالذي حياكم على السكر ال يدخل احملكمة ومعهالزجاجة..

 الرئيس :ال حاجة إىل هذا النوع من ترمجة الكالم إىل أعمال اي حضرة األستاذة.مثال قد
كثريا ما تكون األلفاظ مرتمجة خطأ بنيات املتكلمني هبا أو املصغني إليها؛ فكلمة احلب ا
 احملامية :اتنتهي إىل فكر من األفكار حاملة معىن الفجور ،وهي بعينها تبلغ إىل فكر حاملة إىل مسوه من مسوها؛

وعلى حنو من هذا خيتلف معىن كلمة احلجاب عند الشرقيني واألوربيني؛ فاألصل يف مدنية هؤالء إابحة

املعاين اخلفيفة من العفة ..وإكرام املرأة إكرام مغازلة ..يقولون :إن رقم الواحد غري رقم العشرة ،فيضعونه
يف حياة املرأة ،فما أسرع ما جييء "الصفر" فإذا هو العشرة بعينها!
أما الشرقيون فاألصل يف مدنيتهم التزام العفة وإقرار املرأة يف حقيقتها ،ال جرم كان احلجاب هنا وهناك

ابملعنيني املتناقضني :االستبداد والعدل ،والقسوة والرمحة ،و ...
 -النائب :وامرأة البيت وامرأة الشارع ...

 احملامية :وبصر القانون وعمي القانون ... الرئيس :وحسن األدب وسوء األدب ...املوضوع املوضوع. احملامية :ال والذي شرفكم بشرف احلكم ،اي حضرات املستشارين؛ مااجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 134
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يرى القلب املسكني يف حبيبته إال تعبري اجلمال ،فهو يفهمها فهم التعبري ككل موضوعات الفن ،وما بينه

سرا من أسرار الطبيعة يف منظر من
وبينها إال أن حقيقة اجلمال تعرفت إليها فيها ،أئن أحس الشاعر ا
مناظرها ،قلتم أجرم وأمث؟

مجاال
هذا قلب ذو أفكار ،وسبيله أن يعان على ما يتحقق به من هذا الفن ،قد تقولون :إن يف الطبيعة ا
غري مجال املرأة فليأخذ من الطبيعة وليعط منها؛ ولكن ما الذي حييي الطبيعة إال أخذها من القلب؟ وما

هي طريقة أخذها من القلب إال ابحلب؟ وقد تقولون :إنه يتأمل ويتعذب؛ ولكن سلوه :أهو يتأمل إبدراكه

األمل يف احلب ،أو إبدراكه قسوة احلقيقة وأسرار التعقيد يف اخلري والشر؟

دائما إال يف أحد الطرفني :هم أكرب من اهلم ،فرح أكثر من الفرح؛ فإذا
إن شعراء القلوب ال يكونون ا

عشقوا جتاوزوا موضوع الوسط الذي ال يكون احلب املعتدل إال فيه؛ ومن هذا فليس هلم آالم معتدلة وال

أفراح معتدلة.
هذا قلب خمتار من القدرة املوحية إليه ،فاليت حيبها ال تكون إال خمتارة من هذه القدرة اختيار ملك الوحي،
ومها هبذا قواتن يف يد اجلمال إليداع أثر عظيم ملء قدرتني كلتامها عظيمة..

فإن قلتم إن حب هذا القلب جرمية على نفسه ،قالت احلقيقة الفنية :بل امتناع هذه اجلرمية جرمية.

إن مخسني ومخسني أتيت منهما مائة ،فهذا بديهي ،ولكن ليس أبني وال أظهر وال أوضح من قولنا :إن هذا
العاشق وهذه املعشوقة أييت منهما فن.

قال صاحب القلب املسكني :وانصرف القضاة إىل غرفتهم؛ ليتداولوا الرأي فيما حيكمون به ،وأومأت يل

احملامية اجلميلة تدعوين إليها ،فنهضت أقوم فإذا أان جالس وقد انتبهت من النوم.
جائزة :1ملن حيسن كتابة احلكم يف هذه القضية مخس نسخ من كتاب "

()135/1

وحي القلم" ،وترسل املقاالت "ابمسنا إىل طنطا" ،واملوعد "إىل آخر شهر يناير هذا" والشرط رضى

احملكمني ،ومنهم صاحب القلب املسكني وصاحبته..
ـــــــــــــــــــــــــ

 1قلت :وردت إىل املؤلف مئات الرسائل حبكم أصحاهبا يف قضية "القلب املسكني" ،ولكن مسابقة

احلكم يف هذه القضية مل يفصل فيها؛ ألن قاضيها األول ومتهمها األول قد غاله املوت قبل أن يرى رأيه

وحيكم حكمه!
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وحي القلم
انتصار احلب
انتصار احلب*:

كل ما يكتب عن حبيبني ال يفهم منه بعض ما يفهم من رؤية وجه أحدمها ينظر إىل وجه اآلخر.

وما تعرفه العني من العني ال تعرفه أبلفاظ ،ولكن أبسرار..

والغليل املتسعر يف دم العاشق كجنون اجملنون :خيتص برأسه وحده.

وضمة احملب حلبيبه إحساس ال يستعار من صدر آخر ،كما ال يستعار املولود لبطن مل حيمله.

وكلمة القبلة اليت معناها وضع الفم ،لن ينتقل إليها ما تذوقه الشفتان!
ويوم احلب يوم ممدود ،ال ينتهي يف الزمن إال إذا بدأ يوم السلو يف الزمن..
فهل يستطيع اخللق أن يصنعوا ًّ
حدا يفصل بني وقتني لينتهي أحدمها..؟
وهبهم صنعوا السلوان من مادة النصيحة واملنفعة ،ومن ألف برهان وبرهان ،فكيف هلم ابملستحيل ،وكيف

هلم بوضع السلوان يف القلب العاشق؟

وإذا سالت النفس من رقة احلب ،فبأي مادة تصنع فيها صالبة احلجر..؟

حامال للجسم اآلخر كل أسراره ،يفهمها وحده فيه وحده؟
وما هو احلب إال إظهار اجلسم اجلميل ا
وما هو احلب إال تعلق النفس ابلنفس اليت ال ميلؤها غريها ابإلحساس؟

وما هو احلب إال إشراق النور الذي فيه قوة احلياة ،كنور الشمس من الشمس وحدها؟

ـــــــــــــــــــــــــ

* شغلتنا مقاالت "القلب املسكني" عن الكتابة يف حادثة "القلب املسكني األعظم" ،قلب امللك إدوارد

عندما وقعت احلادثة.

قلت :وحادثة ختلي امللك إدوارد عن عرش اإلمرباطورية الربيطانية يف سنة  1936من أجل امرأة -ذائعة
مشهورة.
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وحي القلم
انتصار احلب
وهل يف ذهبت الدنيا وملك الدنيا ما يشرتي األسرار ،واإلحساس ،وذلك النور احلي؟..

فما هو احلب إال أنه هو احلب؟

ما هو هذا السر يف اجلمال املعشوق ،إال أن عاشقه يدركه كأنه عقل للعقل وما هو هذا اإلدراك إال

احنصار الشعور يف مجال متسلط كأنه قلب للقلب؟ وما هو اجلمال املتسلط إبنسان على إنسان ،إال
ظهور احملبوب كأنه روح للروح؟ ولكن ما هو السر يف حب احملبوب دون سواه؟ ..هنا تقف املسألة وينقطع

اجلواب.

هنا سر خفي ِّ
كسر الوحدانية؛ ألهنا وحدانيته "أان وأنت".
انقشوا احلب؛ فقالوا :أصبحت الدنيا دنيا املادة ،والروحانية اليوم كالعظام اهلرمة ال تكتسي اللحم

العاشق..

وقال احلب :ال بل املادة ال قيمة هلا يف الروح؛ وهذا القلب لن يتحول إىل يد وال إىل رجل..
انقشوا احلب؛ فقالوا :إن العصر عصر اآلالت ،والعمل الروحي ال وجود له يف اآللة وال مع اآللة..

دائما كما صنعه اخلالق..
قال احلب :ال ،يصنع اإلنسان ما شاء ،ويبقى القلب ا
وقالوا :الضعيفان :احلب والدين ،والقواين :املال واجلاه؛ فبماذا رد احلب..؟

جاء بلؤلؤة روحانية يف "مسز مسبسون"؛ ووضع هلا يف ميزان املال واجلاه أعظم اتج يف العامل إدوارد الثامن

"ملك بريطانيا" العظمى وإرلندا واملمتلكات الربيطانية فيما وراء البحار وملك-إمرباطور اهلند".
وتنافست الروحانية واملادية ،فرجع التاج وما فيه إال أضعف املعنيني من القلب.

وأعلن احلب عن نفسه أبحدث اخرتاع يف اإلعالن ،فهز العامل كله هزة صحافية:
احلب .احلب .احلب... .
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وحي القلم
انتصار احلب
"مسز مسبسون" ،تلك اجلميلة بنصف مجال ،املطلقة مرتني .هذا هو اختيار احلب!

ولكنها املعشوقة؛ وكل معشوقة هي عذراء حلبيبها ولو تزوجت مرتني؛ هذا هو سر احلب!
ولكنها الفاتنة كل الفتنة ،والظريفة كل الظرف ،واملرأة كل املرأة ،هذا هو فعل احلب!

ولكنها العقل لألعصاب اجملنونة ،واألنس للقلب املستوحش ،والنور يف ظلمة الكآبة؛ هذا هو حكم

احلب!
ومن أجلها يقول ملك اجنلرتا للعامل" :ال أستطيع أن أعيش بدون املرأة اليت أحبها"؛ فهذا هو إعالن

احلب..

إذا أخذوها عنه أخذوها من دمه ،فلذلك معىن من الذبح.

وإذا انتزعوها انتزعوها من نفسه ،فذلك معىن من القتل.

موات فيه
وهل يف غريها هي روح اللهفة اليت يف قلبه ،فيكون املذهب إىل غريها؟ لكأهنم يسألونه أن ميوت ا

حياة.

جنوان بعقل ..هذا هو جربوت احلب!
وكأهنم يريدون منه أن جين ا
وللسياسة حجج ،وعند "مسز مسبسون" حجج ،وعند اهلوى..

التاج ،امللكية ،امرأة مطلقة ،امرأة من الشعب؛ فهذا ما تقوله السياسة.

ولكنها امرأة قلبه ،تزوجت مرتني؛ ليكون له فيها إمتاع ثالث زوجات؛ وهذا ما يقوله احلب!
واللحظة الناعسة ،واالبتسامة النائمة ،واإلشارة احلاملة ،وكلمة "سيدي"1؛ هذا ما يقوله اجلمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1ال ختاطب "مسز مسبسون" إدوارد إال بكلمة "سيدي" ،وال تتحدث عنه وال تسميه إال قالت "سيدي".
ولن أيمر احلب أمره أببلغ وال أرق من كلمة العبودية اللطيفة هذه حني تنطق هبا املرأة يف صوت قلبها
وغريزهتا؛ وقد كان هذا أدب نساء الشرق مع أزواجهن ،أما اليوم..
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وحي القلم
انتصار احلب
وانتصر احلب على السياسة .وأىب امللك أن يكون كاألم األرملة يف ملك أوالدها الكبار..

رجال خل افا من رجل ،فيكون الثاين كاألول.
العرش يقبل ا

واحلب ال يقبل امرأة خل افا من امرأة ،فلن تكون الثانية كاألوىل.

وطارت يف العامل هذه الرسالة" :أان إدوارد الثامن  ...أختلى عن العرش وذرييت من بعدي"!

"وأعلن احلب عن نفسه أبحدث اخرتاع يف اإلعالن؛ فهز العامل كله هزة صحافية".
احلب .احلب .احلب ...
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وحي القلم
قنبلة ابلبارود ال ابملاء املقطر
قنبلة ابلبارود ال ابملاء املقطر*:

حياكم هللا اي شباب اجلامعة املصرية؛ لقد كتبتم الكلمات اليت تصرخ منها الشياطني..

كلمات لو انتسنب النتسبت كل واحدة منهن إىل آية مما نزل به الوحي يف كتاب هللا.
فطلب تعليم الدين لشباب اجلامعة ينتمي إىل هذه اآلية{ :إِّ َّمنَا ي ِّري ُد َّ ِّ ِّ
ب َع ْن ُك ُم ِّ
س}.
ُ
اَّللُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
وطلب الفصل بني الشبان والفتيات يرجع إىل هذه اآلية{ :ذَلِّ ُكم أَط َْهر لِّ ُقلُوبِّ ُكم وقُـلُ ِّ
وهبِّ َّن}.
َْ
ْ ُ
ِّ
ِّ
صائ ُر للن ِّ
َّاس َو ُه ادى
وطلب إجياد املثل األخالقي هلذه األمة من شباهبا املتعلم هو معىن اآليةَ :
{ه َذا بَ َ
َوَر ْمحَةٌ}.
قوة األخالق اي شباب اجلامعة؛ لقد كتبتم الكلمات اليت يصفق هلا العامل اإلسالمي كله.
كلمات ليس فيها شيء جديد على اإلسالم ،ولكن كل جديد على املسلمني ال يوجد إال فيها.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1رفع طلبة الكليات يف اجلامعة املصرية إىل مديرها وعمدائها وأساتذهتا -طلباا يلتمسون فيه إدخال

التعليم الديين يف اجلامعة والفصل بني الشبان والفتيات؛ إذ "ال إصالح إال بعد إصالح وروح الشباب
الناهض ،حىت يكون له من قوة روحه ومسو أخالقه سالح حياب به الرذيلة وينصر به الفضيلة" .قالوا" :وال
شك أن األمة أبسرها قد أحست بنقص الناحية الدينية يف اجملتمع املصري ،ونقص أخالق الفرد ووطنيته

تباعا".
ا

قلت :وكان ذلك يف مارس سنة .1937
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وحي القلم
قنبلة ابلبارود ال ابملاء املقطر
كلمات القوة الروحية اليت تريد أن تقود التاريخ مرة أخرى بقوى النصر ال بعوامل اهلزمية.

كلمات الشباب الطاهر الذي هو حركة الرقي يف األمة كلها ،فسيكون منها احملرك لألمة كلها.
كلمات ليست قوانني ،ولكنها ستكون هي السبب يف إصالح القوانني...
قوة األخالق اي شباب ،قوة األخالق :إن اخلطوة املتقدمة تبدأ من هنا...
يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين؛ فإن العلم ال يعلِّم الصرب وال الصدق وال الذمة.
يريدون قوة النفس مع قوة العقل ،فإن القانون األديب يف الشعب ال يضعه العقل وحده وال ينفذه وحده.
يريدون قوة العقيدة ،حىت إذا مل ينفعهم يف بعض شدائد احلياة ما تعلموه نفعهم ما اعتقدوه.

يريدون السمو الديين ،ألن فكرة إدراك الشهوات مبعناها هي فكرة إدراك الواجبات بغري معناها.

يريدون الشباب السامي الطاهر من اجلنسني ،كي تولد األمة اجلديدة سامية طاهرة.
قوة األخالق اي شباب ،قوة األخالق؛ إن اخلطوة املتقدمة تبدأ من هنا ...

أحس الشباب أهنم يفقدون من قوة املناعة الروحية بقدر ما أمهلوا من الدين.

وما هي الفضائل إال قوة املناعة من أضدادها؟ فالصدق مناعة من الكذب والشرف مناعة من اخلسة.

والشباب املثقل بفروض القوة هو القوة نفسها؛ وهل الدين إال فروض القوة على النفس؟
دائما وال يكسب أب ادا!
وشباب الشهوات شباب مفلس من رأس ماله االجتماعي ،ينفق ا

واملدارس خترج شباهنا إىل احلياة ،فتسأهلم احلياة :ماذا تعودمت ال ماذا تعلمتم!
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وحي القلم

قنبلة ابلبارود ال ابملاء املقطر
قوة األخالق اي شباب ،قوة األخالق؛ إن اخلطوة املتقدمة تبدأ من هنا...

وأحس الشباب معىن كثرة الفتيات يف اجلامعة ،وأدركوا معىن هذه الرقة اليت خلقتها احلكمة اخلالقة.
واملرأة أداة استمالة ابلطبيعة ،تعمل بغري إرادة ما تعمله ابإلرادة ،ألن رؤيتها أول عملها.

نعم إن املغناطيس ال يتحرك حني جيذب ،ولكن احلديد يتحرك له حني ينجذب!

ومىت فهم أحد اجلنسني اجلنس اآلخر ،فهمه إبدراكني إبدراك واحد!

ومجال املرأة إذا انتهى إىل قلب الرجل ،ومجال الرجل إذا استقر يف قلب املرأة...
مها حينئذ معنيان .ولكنهما على رغم أنف العلم معنيان متزوجان..

ال ،ال؛ اي رجال اجلامعة ،إن كان هناك شيء امسه حرية الفكر فليس هناك شيء امسه حرية األخالق.
وتقولون :أورواب وتقليد أورواب! وحنن نريد الشباب الذين يعملون الستقالان ال خلضوعنا ألوراب.

حمال لفوضى األخالق.
وتقولون :إن اجلامعات ليست حمل الدين ،ومن الذي جيهل أهنا هبذا صارت ا

وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكفي من الدين يف املدارس االبتدائية والثانوية فال حاجة إليه يف اجلامعة..

روسا ابتدائية واثنوية فقط؛ أم تريدونه شجرة تغرس هناك لتقلع عندكم..
أفرتون اإلسالم ا
ال ،ال؛ اي رجال اجلامعة ،إن قنبلة الشباب اجملاهد متأل ابلبارود ال ابملاء املقطر..

إن الشباب خملوقون لغري زمنكم ،فال تفسدوا عليهم احلاسة االجتماعية اليت حيسون هبا زمنهم.
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وحي القلم
قنبلة ابلبارود ال ابملاء املقطر

أيضا أساتذة األمة.
ال جتعلوهم عبيد آرائكم وهم شباب االستقالل؛ إهنم تالميذكم ،ولكنهم ا

لقد تكلم بلسانكم هذا البناء الصغري الذي يسمى اجلامعة ،وتكلم أبلسنتهم هذا البناء الكبري الذي
يسمى الوطن.

أما بناؤكم فمحدود ابآلراء واألحالم واألفكار ،وأما الوطن فمحدود ابملطامع واحلوادث واحلقائق.
ال ،ال؛ إن املسلمني الذين هدوا العامل ،قد هدوه ابلروح الدينية اليت كانوا يعملون هبا ال أبحالم الفالسفة.
ال ،ال ،إن الفضيلة فطرة ال علم ،وطبيعة ال قانون ،وعقيدة ال فكرة؛ وأساسها أخالق الدين ال آراء

الكتب..
من هذا املتكلم يقول لألمة" :اجلامعيون لن يقبلوا أن يدخل أحد يف شئوهنم مهما يكن أمره"؟

أهذا صوت جرس املدرسة ألطفال املدرسة ترن ترن ..فيجتمعون وينصاعون؟

كال اي رجل! يل يف اجلامعة قالب يصب فيه املسلمون على قياسك الذي تريد.

إن التعليم يف اجلامعة بغري دين يعصم الشخصية ،هو تعليم الرذيلة تعليمها العايل..
ِّ ِّ
ين} [يونس.]53 :
{ويَ ْستَـ ْنبِّئُونَ َ
كأَ
َ
َح ٌّق ُه َو قُ ْل إِّي َوَرِّيب إِّنَّهُ َحلَ ٌّق َوَما أَنْـتُ ْم مبُْعج ِّز َ
قوة األخالق اي شباب ،قوة األخالق ..إن اخلطوة املتقدمة تبدأ من هنا.
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شيطان وشيطانة*:
شغلين ما شغل الناس من حديث اجلامعة املصرية وما أراده طلبتها من ورع حيجزهم عن حمارم هللا ،ودين
خيلص به اإلميان إىل قلوهبم ،فال يكون لفظ املسلم على املسلم كأنه مكتوب على ورقة؛ مث ابتغوه من

تطهريا للطباع ونوازع النفس ،واتقاء لسوء املخالطة ،وبع ادا عن مطية اإلمث،
الفصل بني الشبان والفتيات،
ا

وتوفريا ألسباب الرجولة على الرجل ولصفات األنوثة على األنثى.
ا

وقرأت كل ما نشرته الصحف ،واستقصيت وابلغت ،ونظرت يف األلفاظ ومعانيها ومعاين معانيها؛ وكنت
قبل ذلك أتتبع ابب "فالن وفالنة" يف اجملالت األسبوعية اليت تكتب عن حوادث االختالط يف اجلامعة

وتسمى األمساء وتصف األوصاف وتذكر النوادر؛ فمأل كل ذلك صدري واجتمع الكالم يرتجم نفسه إيل
يف رؤاي رأيتها وها أنذا أقصها:

رأيتين عند ابب اجلامعة وكأين ذاهب ألقطع ابليقني على الظن ،وقد علمت أن الظنة تقوم يف حكمة

التشريع مقام احلقيقية؛ خلفائها وكثرة وجودها؛ فإن كان يف اختالط اجلنسني ما خيشى أن يقع فهو كالواقع
....
مث رأيت شيطانة قد خرجت من اجلامعة ومضت تتبع أنفها تتشمم اهلواء وتسرتوحه كأنه كأن فيه شيئاا،
حىت مالت إىل مخر هناك* من ذلك الشجر امللتف عن ميني الطريق ،فوقفت عنده تتنفس وتتنهد؛ مث
تبصرت فإذا شيطان
ـــــــــــــــــــــــــ

 1ملا كتب املؤلف "رمحه هللا" مقاله السابق يف حتية شباب اجلامعة ،راح يتتبع ما نشر الصحف من حديث
"فالن وفالنة" يف مناهضة دعوة الطالب؛ فوقع له من حديثهما ما أوحى إليه موضوع هذا فكتب يعرض

بفالن وفالنة ويروي من خربمها ويرد رده عليهما ،وبعث به إىل الرسالة ،ولكن صاحب الرسالة أىب عليه
نشره ،حفاظاا على ما بينه وبني فالن من صالت الود ،وبقي املقال يف مكتب املؤلف حىت غالته منيته!

وانظر ص" 131حياة الرافعي".

* اخلمر "بفتح امليم" :ما واراك من شجر وغريه.
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مقبل إىل اجلامعة إقبال املغري يف غارته ،فأومأت له ،فعدل إليها وحياها بتحية الشياطني ،مث قال هلا :ما

وقوفك هنا أيتها اخلبيثة؟ وكيف تركت صاحبتك اليت أنت موكلة هبا؟ وما عسى أن يعمل الشيطان بني
اجلنسني إذا مل تؤازره الشيطانة؟

كوما،
قالت :إمنا اجتذبتين إىل هنا رائحة عاشقني كاان يف هذا الظل يواريهما عن األعني ،وما أراك إال مز ا

أفكنت يف األزهر..؟

مددا لشياطني اجلامعة؛ فقد احتاجوا إىل
فجعل الشيطان يتضاحك وقال :أان مرسل من مستشفى اجملانني ا
النجدة ..ولكن أنت كيف تركت صاحبتك من أجل رائحة قبلة على مخسمائة مرت؟ ما أحسبها اآلن إال
جالسة تكتب يف منع اختالط اجلنسني ووجوب إدخال التعليم الديين يف اجلامعة!

قالت الشيطانة :إن صاحبيت ألبرع مين يف الرباعة ،وأدق يف احليلة وأهدى للمعاذير ،وأنفذ إىل الغرض،

خريا من هذا
ومثلها قليل هنا ،ولكن قليل الشر ليس ق ا
ليال ،فإنه وصلة وطريق كما تعلم؛ وما جتد الفتاة ا

أسبااب تكون فيها
املكان ينفي عنها الريبة وهو يدنيها منها هبذا االختالط مع الفتيان ،ويهيئ لعقلها ا

شااب وشابة حول كتاب علم وكأهنما على زجاجة مخر؟
أسباب قلبها؛ وقد كنت يف أوراب ،أفما رأيت هناك ًّ

إن هذا العلم شيء وخمالطة الشبان شيء آخر؛ فذلك يطلق فكرها يتجاوز احلدود واالختالط جيعل

فكرها ،حيصرها يف حدود إحساسها؛ وأحدمها يرهف ذهنها إلدراك األشياء ،واآلخر يرهف عواطفها
إلدراك الرجل؛ وقد فرغ هللا من خلقة األنثى فما ختلق هنا مرة أخرى على غري الطبيعة املفطورة على

احلب يف صورة من صورة املمكنة ،والصورة هي الشاب هنا؛ وأان الشيطانة قد تعلمت يف اجلامعة أن
قاعدة" :ال حياة يف العلم" ،هي اليت تقرر يف بعض األحيان قاعدة" :ال حياة يف احلب".

قال الشيطان :أنت أدري بسلطان الطبيعة يف املرأة ،ولكن الذي أعرفه أان أن مفاسد أوراب تدخل إىل

الشرق يف أشياء كثرية ،منها اخلمر والنساء والعادات والقوانني والكتب ونظام املدارس!

دائما عن رعيته ما مل يكبح ويرد عن البحث؛ إذ هو
قالت الشيطانة :وإن سلطان الطبيعة يف املرأة يبحث ا

ال يتحقق أنه سلطان إال بنفاذ حكمه وجواز أمره؛ ومن رعيته نظرات اإلعجاب ،وكلمات الثناء ،وعبارات
اإلغراء ،وعواطف امليل ،ومعاين اخلضوع؛ ورب كلمة من الرجل للمرأة ال يكون فيها شيء ويكون الرجل
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متدسسا إىل خياهلا؛ وكم من أم ترى ابنتها راجعة إىل الدار وحتس ابلغريزة النسوية
كله فيها ذاهباا إىل قلبها
ا
خياال من اجلنس اآلخر!.
أن مع ابنتها ا

ومم ينبعث احلب إال من األلفة واملخاطبة واجملاذبة واملنازعة اليت يسموهنا هنا منافسة بني اجلنسني

ويعدوهنا حسنة من حسنات االختالط؟ نعم إهنا مشحذة لألذهان وداعية إىل بلوغ الغاية من االجتهاد،
وهبا يرق اللسان وتنحل عقدته ،ويصبح الشاب كما يقولون" :ابن نكتة ويفهم الطايره "...وتعود الفتاة

وهي جتتهد أن تكون حالوة تذوقها الروح؛ ولكن األعمال ابلنيات واألمور خبواتيمها :والطبيعة نفسها

فنوان يف فسقه وفجوره ال يكون إال عاملاا من أهل
توازن العقل العلمي ابجلهل اخللقي ،ولعل أكثر الناس ا

الفن أو زندي اقا من أهل العلم ،وال يصحح هذه املوازنة إال الدين ،فهو الذي يقرر القواعد الثابتة يف كلتا
الناحيتني ،وهذا ما يطلبه اجملانني من شبان هذه اجلامعة ويوشك أن يظفروا به ،لوال أن هذه األمة مبتالة

يف كل حادثة من دينها إبجالة الرأي حىت يضيع الرأي.

كالما يف صحيفة
امسع -وحيك -هذا الفىت الذي يقرأ ..فألقى الشيطان مسعه فإذا طالب يقرأ على مجاعة ا
إلحدى خرجيات اجلامعة تقول فيه" :وهلذا أصرح أن جتربة اشرتاك اجلنسني يف اجلامعة جنحت إىل أبعد

غاية :ومل حيدث خالهلا قط ما يدعو إىل قلق القلقني واملناداة ابلفصل؛ بل ابلعكس حدث ما يدعو إىل
تشجيع األخذ ابلتجربة أكثر مما هي عليه اليوم".
كالما أغلظ وال أجفى من هذا؛ إهنا لو دافعت عن
فقهقه الشيطان وقال" :قلق القلقني" ..ما رأيت ا
الشيطان هبذه القافات خلسر القضية ...

مث إنه هلز الشيطانة هلزة وقال هلا :كذبت علي أيتها اخلبيثة ،فما لك عمل يف اجلامعة وأنت خترجني لرائحة
قبلة بني عاشقني على مسافة مخسمائة مرت؛ إن هذه القافات هلي الدليل أقوى الدليل على أن الفتاة هنا

رجال حني تتكلم!
تنظر فتاة حني ترى ،ولكنها تسمع ا

قالت الشيطانة :ولكن أمل تسمع قوهلا" :تشجيع التجربة أكثر مما هي عليه اليوم"..؟ أال يرضيك هذا
الذي ال بد أن يدعو "إىل قلق القلقني؟" مث إين أان فالنة الشيطانة قد كنت السبب يف حادثة وقعت وطر
فيها طالب من اجلامعة ،أفال يرضيك اإلغراء والكذب يف بضع كلمات؟

قال الشيطان :كل الرضى ،فهذا فن آخر والعلم الذي ينكر حادثة وقعت من تلميذة وال يقر أبهنا وقعت،
ال يكون إنكاره إال إجازة لوقوع مثلها!
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قالت الشيطانة :وهب احلادثة مل تقع ،فكيف تعرف اجلامعة ما حيدث يف القلوب؟ ومن هذا الذي يستطيع
أن يقرأ قصة تؤلفها أربع أعني يف وجهني؟ وكيف تكشف احلقيقة اليت أول وجودها كتمان الكالم عنها،
وأول الكالم عنها اهلمس بني اثنني دون غريمها؟ ومن ذا الذي طاقته أن ميد بيده إىل قلبني يف تلقي
الرسائل كصندوقي الربيد..؟

امسع امسع هذا اآلخر ..فاسرتق الشيطان السمع فإذا طالب يقرأ يف صحيفة أخرى على مجاعته:
"والذين يزعمون أن االتصال بني الطالبات والطلة خطر ،إمنا يسيئون إىل أخالقكم ..واحلق أيها األصدقاء

أن الذي محلين على أن أغصب وأثور إمنا هو الدفاع عن الكرامة اجلامعية".

قال الشيطان :كل الرضا كل الرضا ..هذا كالم داهية أريب ،فلقد أحسن قائله هللا! إهنا عبارات جامعية

حمكمة السبك تقوم على أصوهلا من فن السياسة اخلطابية؛ وكل من أظنوه بتهمة فال يستطيع أن ميخرق

على الناس أبحسن من هذا وال مبثل هذا.

وليس لنا أقوى من هذا الطبع القوي الذي يشعر ابلنقص فال هم له إال إثبات ذاته يف كل ما جيادل فيه
مجيعا يف هذا اجلانب وكان هو وحده يف جانب اخلطأ.
دون إثبات الصواب ولو كان الناس ا

ولكن أف! ماذا صنع هذا القائل؟ وأين التهمة اليت ال تبدل امسها يف اللغة؟ وأين الذنب الذي يرضى أن

توضع اليد عليه؟ وهل إنكار املذنب إال احتجاج من كرامته الزائفة وإظهار الغضب يف بعض ألفاظ؟..

إن هذا كغريه من الضعفاء حني ميارون؛ أال ما أكذب الكذب هنا! فإن الفساد ليقع من اختالط اجلنسني

يف اجلامعة األوروبية مث ال يعد ذلك عندهم إساءة إىل األخالق ،وال غضًّا من الكرامة اجلامعية؛ ويف فرنسا
جيتمع الشبان والفتيان من طلبة اجلامعة وحيتسون اخلمر ويرتاقصون ويتواعدون مث ال تقول هلم األخالق:

أين أنتم؟ ..وهناك يف األندية اخلاصة ابلطلبة ينتخبون ملكة اجلمال من بني الطالبات كل سنة ،مث ينزعون

ثيااب ،ويطوفون هبا غرف النادي كعروس واحدة جملوة على مائة زوج يف املعىن،
أبيديهم ثياهبا اليت تسمى ا
"وبلنسوار" أيتها الكرامة اجلامعية..
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ضراب من املذاهب االشرتاكية ،وكل ما بقي عندهم من لغة احلياء هو أن
واالختالط هناك يقرب أن يكون ا
يتلطفوا فيقولوا :إن هذه الطالبة صديقة فالن الطالب؛ يعربون بلفظ الصداقة عن أول املعىن ويدعون

سائر أحواله؛ إذ ال يبايل أمرمها أحد ال من الطلبة وال من األستاذين ..وهناك يعتذر للشباب يف مثل هذا

أبنه شاب ،فتقوم كلمة الشباب يف العرف مبعىن كلمة الضرورة يف الشرع!

وهم قد عرفوا أن اجلامعة حلرية الفكر ،ومن حرية الفكر حرية النزعة ،ومن هذه حرية امليل الشخصي،

ومن حرية امليل حرية احلب؛ وهل يعرف احلب يف اجلامعة أنه يف اجلامعة فيستحي ويكون شيئاا آخر غري
ما هو يف كل مكان؟ أو ليس يف لغة الزواج عنهم عبارة "نسيان ماضي الفتاة"..

ولكن امسعي امسعي..

فأصاخت الشيطانة؛ فإذا طالب من األزهر يقرأ لطالب من كلية احلقوق يف صحيفة من دفاع أحد خرجيي

اجلامعة!

نواح أخرى هي أحق
"وما ابل إخواننا األزهريني يسخطون على اجلامعة واختالط اجلنسني فيها ،ويف مصر ٍ

شهورا
حبرهبم وأوىل ابهتمامهم؟ لعلهم قد نسوا حالنا يف الصيف على شواطئ البحر ،والناس ميكثون هناك ا
عرااي أو كالعرااي".
فقالت الشيطانة :ما له وهلذا؟ لقد أخزى نفسه وأخزى اجلامعة ،وهل صنع شيئاا إال أنه يقول لألزهريني:
إن أهون الفساد من هذا االختالط يف اجلامعة ،وأكثره يف شواطئ البحر؛ فما ابلكم تدعون أشده

وأتخذون على أهونه؟
قال الشيطان :وحيه! وهل أيخذون على أهونه يف اجلامعة؛ إال ألنه يف اجلامعة ال يف مكان آخر؟ ولكن

امسعي ،ما هذا...؟

فستاان أمحر شفتشي
فأرعيا الصوت مسعهما ،فإذا طالب يقرأ يف جملة" :ظهرت اآلنسة فالنة وهي تلبس
ا

مبيب كرييب مشجر ببين وفيونكة أمحر على أبيض"..

قالت الشيطانة :هذا هذا ،فهل هي إال ألوان أفكار حتت ألوان ثياب؟ وهل يظهر سلطان الطبيعة يف املرأة

فصال
حبثاا عن رعيته إال يف ألوان مجيلة هي ،أسئلة للعيون؟ لقد مثل سرب من الطالبات يف هذه اجلامعة ا
معا
يف بعض احلفالت مسوه "عرض األزايء" والفتاة تعرض الثوب ،والثوب يعرض اجلسم ،واجلسم والثوب ا
ِّ
ين ِّزينَـتَـ ُه َّن}
يعرضان الفتاة! وعرض األزايء يف اجلامعة هو أمر من اجلامعة إبمهال هذه اآليةَ :
{وال يُـ ْبد َ
[النور.]31 :
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قال الشيطان خربيين عن صاحبتك اليت أنت موكلة هبا ،أتريها كانت أتيت إىل هذه اجلامعة لو ألبسوهن

مثل ثوب الراهبة ومخروهن ابخلمار وأضاعوا مساحة اجلسم يف مساحة الثوب وأجلسوهن يف آخر

الصفوف كأهنم يف املسجد؟ لقد فعلوا مثل هذا يف بعض جامعات أوراب ،فحرموا صبغ الشفاه على
معا ،وهجرن اجلامعة ،وقلن فيما قلن :إن املرآة
الفتيات ،ومنعوهن إبداء الزينة؛ فامتنعت الزينة واملتزينة ا

واألمحر واألبيض وحنوها هي احلقائق يف علم املرأة ،وهي من أساليب حبث كل فتاة عن رجلها املخبوء بني

الرجال يف اجلامعة أو غري اجلامعة ،والعلم وسيلة عيش ،والرجل وسيلة مثلها ،غري أنه هو أجدى الوسيلتني
على املرأة وأحقهما ابلعناية؛ إذ هي ال تتزوج الكيمياء وال الطبيعة وال القانون ،ومعىن هذا بغري اللغة اليت
هنا يف اجلامعة املصرية أن وجود الفتاة مع الشبان للتعليم ،هو كذلك وجودها بينهم لالستمالة واملكر

النسوي اجلذاب.

امسعي امسعي؛ ما هذا الصوت املنكر اجلايف اخلشن؟

فتسمعت ،فإذا الطالب األزهري يقول لصاحبه وهو حياوره :قالوا :وحيرم على املرأة أن ترى شيئاا من

الرجل ولو بال ميل وال خوف الفتنة ،وإذا هي اضطرت إىل مداواة أو أداء شهادة أو تعليم أو بيع أو حنو

ذلك -جاز نظرها بقدر الضرورة.

فقالت الشيطانة :هذا كالم رمحه هللا ..لقد كان ذلك سائغاا لو أن الشبان يتعلمون يف اجلامعة ليحملوا

معهم احلق كما حيملون معهم العلم؛ وكيف هلم هبذا ومعاين الدين قد أصبحت منهم كأمساء البالد البعيدة

يف كتاب اجلغرافيا :ال هم رأوها وال هم حققوها؟ إهنم يريدون تعليم الدين هنا .فيقول هلم رؤساؤهم :أمل

تعرفوا الصالة وأهنا الصالة ،والصيام وأنه الصيام ،والزكاة وأهنا الزكاة ،واحلج وأنه احلج؟ وهذا كالم يشبه
درس مواقع البالد على اخلريطة ،فباريس كلمة ،ولندن كلمة ،ال غري؛ أما احلقيقة العظيمة اهلائلة فشيء

غري هذا الكالم اجلغرايف التعليمي؛ إذ ما هي كل فروض الدين إال أعمال دقيقة اثبتة جيب فرضها على

اجلميع لتحقيق النفسية الواحدة يف اجلميع ،وهي سر القوة والعظمة والنجاح؛ فتعليم الدين يف اجلامعة هو
إقناع النفس جبعل فروضه من قوانينها الثابتة ،ال أبداء هذه الفروض فقط ،أي ابعتباره علم فلسفة الروح
هزءا وسخرية؛
العملية لألمة ،مث جيعل املدرسني أول العاملني به؛ ليتحقق معىن اإلقناع ،فال ينقلب الدرس ا

وبذلك خيرج الشاب من
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وحي القلم
شيطان وشيطانة

اجلامعة ويف روحه قوة اثبتة تعمل به العمل الصاحل ،وتوجهه إىل اخلري ،وحتفظه بني أهواء احلياة وشدائدها،
دائما يشعر أنه يف موضعه السامي من اإلنسانية وإن كان يف أقل مراتب املال واجلاه ،ومن مث يرجع
وجتعله ا
الشبان يف األمة آالت قوة منظمة عاملة ،وأيسر ما تعمله هذه اآلالت ،إزالة املنكرات ،وصنع الشعب

صنعة جديدة للسلم واحلرب..
قال الشيطان :وماذا أيتها اخلبيثة؟ لقد هولت علي!

قالت :وطردان حنن الشياطني من اجلامعة!

قال :اسكيت وحيك! فما أرسلت من مستشفى اجملانني إال هلذا؛ فلن يقع الفصل بني اجلنسني ،ولن يدخل

التعليم الديين يف اجلامعة ،وسيدافعون أبن هذا كله ضرب من اجلنون..
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وحي القلم
هنضة األقطار العربية
هنضة األقطار العربية:1

انرا
ال ريب يف أن النهضة واقعة يف األقطار العربية ،مستطرية يف أرجائها استطارة الشرر يضرم يف كل جهة ا
حامية ،ويستمد من كل ما يتصل به لعنصره امللتهب ،وال ريب يف أن الشرق قد تفلت من أوهام السياسة

وخرافاهتا ،وقد اختلف على الغرب بعد أن طابقه زمناا ،واتبعه مدة ،وعرفه مبقدار ما باله ،وكذبه ما

صدقه ،ونفر منه بقدر ما اطمأن إليه؛ وال ريب يف أن العقل الشرقي قد تطور وأدرك معىن نكث العهد
ونقض الشرط يف السياسة الغربية ،وعلم أن ذلك هو بعينه العهد والشرط يف هذه السياسة ما دامت

املفاوضة والتعاقد بني الذئب والشاة ..وال ريب أن الشرق جياذب اآلن مقاليده اليت ألقاها ،ويضرب على

سالسله اليت تقيد هبا ،ويكابد الصعود واهلبوط يف هنضته هذه؛ وقد كان بلغ من رضائه على الذل وقراره

على الضيم ،وجهله وجتاهله -أن أوراب ربطت أقطاره كلها يف بضعة أساطيل جتذهبا جذب الكواكب
لألرض.

غري أين مع هذا كله ال أمسي هذه النهضة إال من ابب اجملاز والتوسع يف العبارة ،والداللة مبا كان على ما

يكون؛ فإن أسباب النهضة الصحيحة اليت تطرد اطراد الزمن ،وتنمو منو الشباب ،وتندفع اندفاع العمر
إىل أجل بعينه -ال يزال بيننا وبينها مثل هذا املوت الذي يفصل بيننا وبني سلفنا وأوليتنا؛ وإال فأين
األخالق الشرقية ،وأن املزاج العقلي الصحيح ألمم الشرق ،وما هذا الذي حنن
ـــــــــــــــــــــــــ
جوااب لالستفتاء اآليت الذي وجهته إليه إحدى اجملالت العربية:
 1كتب هذا املقال ا

أ -هل تعتقدون أن هنضة األقطار العربية قائمة على أساس وطيد يضمن هلا البقاء ،أم هي فوران وقيت ال
يلبث أن خيمد؟

ب -هل تعتقدون إبمكان تضامن هذه األقطار وآتلفها؟ ومىت؟ وأبي العوامل؟ وما شأن اللغة يف ذلك؟
ج -هل ينبغي ألهل األقطار العربية اقتباس عناصر املدنية الغربية؟ وأبي قدر؟ وعند أي حد جيب أن

يقف هذا االقتباس ،يف النظامات السياسية احلديثة ،ويف األدب والشعر ،ويف العادات االجتماعية ،ويف

الرتبية والتعليم؟
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وحي القلم
هنضة األقطار العربية

فيه من روح ال شرقية وال غربية مث أين املصلحون الذين ال يساومون ميلك وال إمارة ،وال يطلبون

غرضا من أغراض الدنيا أو ابط اال من زخرفها؟ مث أين أولئك الذين جتعلهم مبادئهم العالية القوية
ابإلصالح ا
أول ضحاايها ،وتروي منهم عرق الثرى الذي يغتذي من بقااي األجداد لينبت منه األحفاد؟

إن اجلواب على هنضة أمة هنضة اثبتة ال يكون من الكالم وفنونه ،بل من مبدأ اثبت مستمر يعمل عمله

قائما على أربعة أركان :إرادة قوية ،وخلق عزيز،
يف نفوس أهلها؛ ولن يكون هذا املبدأ كذلك إال إذا كان ا
واستهانة ابحلياة ،وصبغة خاصة ابألمة.

فأما اإلرادة القوية فال تنقص الشرقيني ،وإمنا الفضل فيها لساسة الغرب الذين بصروان أبنفسنا إذ وضعوان
مع األمم األخرى أمام مرآة واحدة وجعلوا يقولون مع ذلك إننا غري هؤالء ،وإن هذا اإلنسان الذي يف
املرأة غري هذا الفرد الذي فيها  ...ولكن أين اخللق؟ وأين العزة القومية؟ وأين العصبية الشرقية؟ وهذه

مفاسد أوراب كلها تنصب يف أخالق الشرقيني كما تنصب أقذار مدينة كبرية يف هنر صغري عذب؛ فال الدين

بقي فينا أخالقاا ،وال األخالق بقيت فينا ديناا ،وأصبحت امليزة الشرقية فاسدة من كل وجوهها يف الروح
والذوق ،ومل يعد لنا شيء ميكن أن يسمي املدنية الشرقية ،وأخذ احلمقى والضعفاء منا حياولون يف

إصالحهم أن يؤلفوا األمة على خلق جديد ينتزعونه من املدنية الغربية ،وال يعلمون أن اخللق الطارئ ال

مثال :إن مصر قطعة من أوراب؛
يرسخ مبقدار ما يفسد من األخالق الراسخة ،وهم يغتبطون إذا قيل هلم ا
وال يعلمون ما حتت هذه الكلمة من تعطيل املدنية الشرقية ،والذهاب هبا ،وإفسادها ،وتعريضها للذم،

وتسليط البالد عليها ،مما ال حاجة بنا إىل التبسط يف شرحه.

أساسا من محية الشباب ،وعلم املتعلمني؛ ومن
لست أقول إن هنضة الشرق العريب ال أساس هلا؛ فإن هلا ا
جهل أوراب الذي كشفته احلرب؛ ولكن هذا كله على قوته وكفايته يف بعض األحيان إلقامة األحداث

أساسا وطي ادا يقوم
الكربى واهتياج العواصف السياسية -ال حيمل ثقل الزمن املمتد ،وال يكفي ألن يكون ا
عليه بناء عدة قرون من احلضارة الشرقية العالية ،بل ما أسرعه إىل اهلدم والنقض ،لو صدمته األساليب

اللينة من الدهاء األورويب على اختالفها ...إذا قدر ألوراب أن تفوز أبسلوهبا اجلديد ،أسلوب استعباد
الشرق ابلصداقة ...على طريقة ادعاء الثعلب للدجاج أنه قد حج واتب وجاء ليصلي هبا...
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هنضة األقطار العربية
والذي أراه أن هنضة هذا الشرق العريب ال تعترب قائمة على أساس وطيد إال إذا هنض هبا الركنان اخلالدان:

الدين اإلسالمي ،واللغة العربية؛ وما عدامها فعسى أن ال تكون له قيمة يف حكم الزمن الذي ال يقطع
حبكمه على شيء إال بشاهدين من املبدأ والنهاية.
وظاهر أن أغلبية الشرق العريب ومادته العظمى هي اليت تدين ابإلسالم ،وما اإلسالم يف حقيقته إال

جمموعة أخالق قوية ترمي إىل شد اجملموع من كل جهة ،ولعمري إين ألحسب عظماء أمريكا كأهنم مسلمو
التاريخ احلديث يف معظم أخالقهم ،لوال شيء من الفرق هو الذي ال مينعهم أن ينحطو إذا هم بلغوا

القمة؛ فإن من عجائب الدنيا أن قمة احلضارة الرفيعة هي بعينها مبدأ سقوط األمم ،وهذا عندان هو السر
يف أن الدين اإلسالمي يكره ألهله أنواع الرتف والزينة واالسرتخاء ،وال يرى النحت والتصوير واملوسيقى
واملغاالة فيها ويف الشعر إال من املكروهات ،بل قد يكون فيها ما حيرم إن وجد سبب لتحرميه؛ إذ كانت

هذه الفنون يف الغالب ويف الطبيعة اإلنسانية هي اليت تؤدي يف هنايتها إىل سقوط أخالق األمة؛ مبا تستتبعه
من أساليب الرفاهية والضعف املتفنن ،وما حتدثه للنفس من فنون اللذات واإلغراق فيها واالستهتار هبا؛

وما سقطت الدولة الرومانية وال الدولة العربية إال بكأس وامرأة ووتر ،وخيال شعري يفنت يف هذه الثالثة
ويزينها.

وإذا كان ال بد لألمة يف هنضتها من أن تتغري ،فإن رجوعنا إىل األخالق اإلسالمية الكرمية أعظم ما يصلح
لنا من التغري وما نصلح به منه ،فلقد بعد ما بيننا وبني بعضها ،وانقطع ما بيننا وبني البعض اآلخر؛ وإذا
حنن نبذان خلمر ،والفجور ،والقمار ،والكذب ،والرايء؛ وإذا أنفنا من التخنث ،والتربج ،واالستهتار

ابملنكرات ،واملبالغة يف اجملون ،والسخف ،والرقاعة ،وإذا أخذان يف أسباب القوة ،واصطنعنا األخالق
املتينة :من اإلرادة ،واإلقدام ،واحلمية ،وإذا جعلنا لنا صبغة خاصة متيزان من سواان ،وتدل على أننا أهل

روح وخلق -إذا كان ذلك كله فلعمري أي ضري يف ذلك كله ،وهل تلك إال األخالق اإلسالمية
الصحيحة ،وهل يف األرض هنضة اثبتة تقوم على غريها؟

إن من خصائص هذا الدين األخالقي أنه صلب فيما ال بد للنفس اإلنسانية منه إذا أرادت الكمال

اإلنساين ،ولكنه مرن فيما ال بد منه ألحوال األزمنة املختلفة مما ال أييت على أصول الكرمية .وليس خيفى

أنه ال يغين غناء الدين شيء يف هنضة األمم الشرقية خاصة ،فهو وحده األصل الراسخ يف الدماء
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هنضة األقطار العربية
واألعصاب .ومىت هنض املسلمون وهم مادة الشرق ،هنض إخواهنم يف الوطن واملنفعة والعادة من أهل

امللل األخرى ،واضطروا أن جيانسوهم يف أغلب أخالقهم االجتماعية ،وال حجر على حريتهم يف ذلك إال

كبعض احلجر على حرية املريض إذا أوجرته الدواء املر.
وملا كان املسلمون إخوة بنص دينهم ،وكانت مبادئهم واحدة ،ومنافعهم واحدة ،وكتاهبم واحد؛ فال جرم

دوال
كان من السهل -لو رجعوا إىل أخالق دينهم وانتبذوا ما يصدهم عنها -أن يؤلفوا من الشرق كله ا
حسااب ذا أرقام ال تنتهي..
متحدة حيسب هلا الغرب
ا

إن هذا الشرق يف حاجة إىل املبادئ واألخالق ،وهي مع ذلك كامنة فيه ،ومستقبله كامن فيها؛ غري أهنا ال

تصلح يف الكتب وال يف الفنون ،بل يف الرجال القائمني عليها .فالقلوب واألدمغة هي أساس النهضة
خراب من جهات كثرية ،ووجدان
الصحيحة الثابتة ،وإذا حنن أتملنا هذه النهضة الراهنة وجدان أساسها ا

املكان الذي ال ميلؤه إال القلب الكبري ليس فيه إال خيال كاتب من الكتاب واملوضع الذي ال يسده إال

الرأس العظيم قد سدته قطعة من صحيفة...

ولقد تنبأ نيب هذا الدين صلى هللا عليه وسلم هبذه احلالة اليت انتهى إليها الشرق العريب إبزاء الغرب ،فقال

يوما :كيف بكم إذا اجتمع عليكم بنو األصفر* اجتماع األكلة على القصاع؟ فقال عمر رضي
ألصحابه ا

هللا عنه :أمن قلة حنن يومئذ اي رسول هللا أم من كثرة؟ قال :بل من كثرة ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل** قد
أوهن قلوبكم حب الدنيا.
فوهن القلب حبب الدنيا -على ما ينطوي يف هذه العبارة من املعاين املختلفة -هو علة الشرق ،وال دواء
هلذه العلة غري األخالق ،وال أخالق بغري الدين الذي هو عمادها ،أال وإن أساس النهضة قد وضع،

يوما ،وهذا ما اعتقده؛ ألن الغرب يدفع معنا هذه الصخرة؛؛
ولكن بقيت الصخرة الكربى وستوضع ا
ليقرها يف موضعها من األساس وهو حيسب أنه يدفعنا حنن إىل احلفرة ليدفعنا فيها..

وهذا عمى يف السياسة ال يكون إال خبذالن من هللا قدره وقضاه.
ـــــــــــــــــــــــــ

* بنو األصفر :هم الروم ومن إليهم من األوربيني.
** الغثاء :ما حيمله السيل من اهلشيم وحنوه مما حتطم وتعفن وال قيمة له وال قوة فيه.
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هنضة األقطار العربية
وإين أرى أنه ال ينبغي ألهل األقطار العربية أن يقتبسوا من عناصر املدنية الغربية اقتباس التقليد ،بل

اقتباس التحقيق ،بعد أن يعطوا كل شيء حقه من التمحيص ويقلبوه على حالتيه الشرقية والغربية؛ فإن

التقليد ال يكون طبيعة إال يف الطبقات املنحطة ،وصناعة التقليد وصناعة املسخ فرعان من أصل واحد،
وما قلد املقلد بال حبث وال روية إال أتى على شيء يف نفسه من ملكة االبتكار وذهب ببعض خاصيته

العقلية؛ على أننا ال نريد من ذلك أال أنخذ من القوم شيئاا؛ فإن الفرق بعيد بني األخذ يف املخرتعات

والعلوم ،وبني األخذ من زخرف املدنية وأهواء النفس وفنون اخليال ورونق اخلبيث والطيب؛ إذ الفكر

اإلنساين إمنا ينتج اإلنسانية كلها ،فليس هو مل اكا ألمة دون أخرى؛ وما العقل القوي إال جزء من قوة

الطبيعة.

فإن حنن أخذان من النظامات السياسية فلنأخذ ما يتفق مع األصل الراسخ يف آدابنا من الشورى واحلرية
االجتماعية عند احلد الذي ال جيوز على أخالق األمة وال يفسد مزاجها وال يضعف قوهتا.
وإذا نقلنا من األدب والشعر فلندع خرافات القوم وسخافاهتم الروائية إىل لب الفكر ورائع اخليال وصميم

احلكمة ،ولنتتبع طريقتهم يف االستقصاء والتحقيق ،وأسلوهبم يف النقد واجلدل ،وأتتيهم إىل النفس
اإلنسانية بتلك األساليب البيانية اجلميلة لليت هي احلكمة بعينها.

وأما يف العادات االجتماعية فلنذكر أن الشرق شرق والغرب غرب -وما أرى هذه الكلمة تصدق إال يف
هذا املعىن وحده -والقوم يف نصف األرض وحنن يف نصفها اآلخر ،وهلم مزاج وإقليم وطبيعة ومرياث من
كل ذلك ولنا ما يتفق وال خيتلف؛ وإن أول األدلة على استقاللنا أن نتسلخ من عادات القوم ،فإن هذا

يؤدي بال ريب إىل إبطال صفة التقليد فينا ،وحيملنا على أن نتخذ ألنفسنا ما يالئم طبائعنا وينمي أذواقنا

اخلاصة بنا ،ويطلق لنا احلرية يف االستقالل الشخصي؛ ولقد كنا سادة الدنيا قبل أن كانت هذه العادات

الغربية اليت رأينا منها ومن أثرها فينا من أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا على السواء؛ وما هؤالء الشبان
املساكني الذين يدعون إىل بعض هذه العادات ويعملون على بثها يف طبقات األمة إال كالذي حيسب أن

أورواب ميكن أن تدخل حتت طربوشه ..ولقد غفلنا عن أننا ندعو األوروبيني إىل أنفسنا وإىل التسلط على
بالدان ابنتحالنا عاداهتم االجتماعية؛ ألهنا نوع من املشاكلة بيننا وبينهم ،ووجه من التقريب بني جنسني

يعني على اندماج أضعفهما يف أقوامها ويضيق دائرة اخلالف بينهما ،مث هو من أين اعتربته وجدته
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وحي القلم
هنضة األقطار العربية
يف فائدته لألوروبيني أشبه بتليني اللقمة الصلبة حتت األسنان القاطعة؛ وهل نسي الشرقيون أن ال حجة

للغرب يف استبعادهم إال أنه يريد متدينهم؟

وحيثما قلنا "الدين اإلسالمي" فإمنا نريد األخالق اليت قام هبا ،والقانون الذي يسيطر من هذه األخالق
على النفس الشرقية؛ وهذا يف رأينا هو كل شيء؛ ألنه األول واآلخر.1
ـــــــــــــــــــــــــ

 1حذفنا من هذا املقال بعض عبارات حذفها املؤلف بقلمه يف األصل الذي حتت أيدينا.
اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 156

()157/1

وحي القلم
ال جتين الصحافة على األدب ولكن على فنيته
ال جتين الصحافة على األدب 1ولكن على فنيته:

قالوا :إن األصمعي كان ينكر أن يقال يف لغة العرب "ماحل" ،ويقول :إمنا هو ملح ،وإن "ماحل" هذه

شعرا لذي الرمة حيتجون به عليه قال :إن ذا الرومة قد ابت يف حوانيت
عامية؛ فلما أنشدوه يف ذلك ا

زماان..
البقالني ابلبصرة ا

يريد شيخنا هذا :أن "املاحل" يف األكثر األعم يكون مما يبيعه البقالون ،ولغتهم عامية مزالة عن سننها

زماان حىت علقت
الفصيح ،مصروفة إىل وجهها التجاري؛ ولكن كيف ابت ذو الرمة يف حوانيت البقالني ا
الكلمة مبنطقه وجذبه إليها الطبع العامي ،ومل خيالط عربيته غري هذه الكلمة وحدها؟ مل يقل األصمعي

شيئاا ،ولكن روايته خترب أن ذا الرمة احندر من البادية إىل البصرة يلتمس ما يلتمسه الشعراء ،فلم كان هبا
استضاق فلم يصب جلوفه غري اخلبز ،ومل جيد للخبز غري "املاحلة" والبقلة "املاحلة" ،ويعرفونه مضي اقا إىل

فرج ،فينسئون له يف الثمن إىل أجل حىت ميتدح وينال اجلائزة؛ قالوا :مث ميطره املمدوح ويلوي به وال يرى

رخصا إال يف "املاحل" ،فيتتابع يف الشراء وميضون يف إسالفه إبقاء عليه وحسن نظر منهم
يف تلفيق العيش ا
ملنزلته وشعره ،ويرى هو أن ال ضمان للوفاء به عليه إال نفسه ،فما بد أن يرتاءى هلم بني الساعة

والساعة ،فيخالطهم فيحدثهم فيسمع منهم ،وهم على طبعهم وهو على سجيته؛ مث ال يقتضونه مثناا ،وال
أمرا ،ملكان
يزالون ميدون له ،فال يزال "املاحل" أيسر ا
مناال عليه ،كما هو إىل نفسه أشهى ،ويف جوفه ا

أعرابيته وخشونة عيشه ،فيصيب عندهم مرتعة من هذا "املاحل" .قالوا :مث يرى البقالون أن ال ضمان مل

اجتمع عليه إال أن يكون الشاعر معهم ،فيلزمونه احلوانيت بياض يومه ،ويغلقوهنا عليه سواد ليلته ،فهم

ميسكونه ابلنهار ومتسكه احليطان واألبواب ابلليل!
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هبذا املقال بدأ املؤلف عمله يف الرسالة؛ وانظر ص" 191حياة الرافعي".
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وحي القلم
ال جتين الصحافة على األدب ولكن على فنيته

فلما عظم الدين وبلغ اجلملة اليت فاتت حساب األايم إىل حساب األهلة أحضر الشاعر كربه ومهه ،ومل

يعد "املاحل" ينجع فيه ،وال جيد به غذاء ،بل حري اقا يف الدم ،ورأى أنه قد امتحن هبذا "املاحل" اخلبيث

وأشرط نفسه فيه وارهتنها به؛ فال يزال من "املاحل" هم يف نفسه ،ومغص يف جوفه ،ولفظ على لسانه،

مهموما به؛ إذ كان على طريق من طريقني :إما الوفاء وال قدرة عليه من مفلس،
ودين على ذمته؛ وال يزال
ا
وإما احلبس وال طاقة به لشاعر؛ وحبس ذي الرمة يف مثن "املاحل" هو حبس عند الشرطة ،ولكنه قتل أو

شر من القتل عند صاحبته "مية" إذا ترامى إليها اخلرب؛ واألعرايب اجللف الذي حيبس يف مثن "املاحل" عند

زماان رهناا به يف حوانيت البقالني ال يصلح عاش اقا ملي وهي :من هي" :هلا بشر مثل
الوايل بعد أن ابت ا

احلرير ومنطق رخيم احلواشي "..فال "املاحل" من غذائها ،وال لفظ "املاحل" من الكالم الذي يكون يف فمها
العذب ،وأبعد هللا جاريتها الزجنية إن مل أتنف لنفسها ومكاهنا من عشق هذا األعرايب الغليظ اخلشن الذي

سوادا على سوادها يف
أحلقه "املاحل" ابللصوص والغارمني ،وأخزاها هللا إن مل يكن عشق هذا األعرايب هلا ا
الناس ،فكيف مبي وهي أصفى من املرأة النقية ،وأبيض من الزهرة البيضاء؟

قالوا :ويصنع هللا لغيالن املسكني ،فيمدح وينافق وحيتال ،ويعده املمدوح ابجلائزة إذا غذا عليه ،ويكون

ذلك والشمس انزلة إىل خدرها ،فينكفئ الشاعر إىل حوانيت غرمائه من البقالني يبيت فيها أخرى لياليه،
فأرا من فئران حوانيتهم غري أنه
آكال
ا
ويغلقون عليه وقد سئموه ا
وماطال ،وهان عليهم فال يعتدونه إال ا
أيكل فيستويف ،ومل يعد امسه عندهم ذا الرمة ،بل ذا الغمة ..فلم يعطوه لعشائه هذه املرة إال ما فسد

طعاما ،وداء يباع بثمن ،وهالك حيمل عليه االضطرار كما حيمل
وخبث من عتيق "املاحل" ،فهو ننت يسمى ا

على أكل اجليفة؛ وكانوا قد وضعوه يف آنية قذرة متلجنة طال عهدها ابلغسل والنظافة وفيها بقية من عفن

قدمي ،فلصق هبا ما لصق وتراكب عليها ما تراكب ،ووقع فيها ما وقع.

مث يتهيأ الشاعر لصالة العشاء يرجو أن تناله بركتها ،فيستجيب هللا له ويفرج عنه ،وقد كان لديه قدح من

املاء لوضوئه ،ولكن "املاحل" الذي تغذى به كان قد أحرق جوفه وأضرم على أحشائه وهو يف صيف

قائظ ،فما زال يطفئه ابلشربة بعد الشربة ،واملصة بعد املصة ،حىت اشتف القدح وأتى عليه ،فيكسل عن

الصالة ويلعن "املاحل" وما جر عليه! مث يعضه اجلوع فيكسر خربته
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وحي القلم
ال جتين الصحافة على األدب ولكن على فنيته
ويسمى ويغمس اللقمة مث يرفعها فيجد هلا رائحة منكرة ،فينظر يف اآلنية وقد نفذ إليه الضوء من قنديل

شبعا ،ويدقق النظرة فإذا دويبة أخرى قد تفسخت وهرأها
احلارس ،فإذا يف "املاحل" خنفساء قد انفجرت ا
"املاحل" وفعل هبا وفعل! قالوا :وتثب نفسه إىل حلقه ،وال يرى الطاعون والبالد األصفر واألمحر إال هذا

"املاحل" ،فيتحول إىل كوة احلانوت يتنسم اهلواء منها ويتطعم الروح وهي مضببة ابحلديد ،وال يزال يراعي

منها الليل ويقدره منزلة منزلة حبساب البادية ،وهو بني ذلك يلعن "املاحل" عدد ما يسبح العابد القائم يف
جوف الليل ،ويطول ذلك عليه ،حىت إذا كان ينشق ملع الفجر لعينه ،فال يراه الشاعر إال كالغدير يتفجر

ابملاء الصايف ويود لو انصب هذا الضوء يف جوفه ليغسله من "املاحل" وأوضار "املاحل"؛ مث أييت هللا ابلفرج

وبصاحب احلانوت فيفتح له ،ويغدو ذو الرمة على املمدوح فيقبض اجلائزة ،وينقلب إىل حوانيت البقالني

فيويف أصحاهبا ما عليه؛ وال يبقى معه إال دراهم معدودة ،فيخرج من البصرة على محار اكرتاه وقد فتحت

له آفاق الدنيا ،وكأمنا فر من موت غري املوت ،ليس امسه البوار وال اهلالك وال القتل ،ولكن امسه "املاحل"!
قالوا :وحيركه احلمار للشعر كما كانت حتركه الناقة ،فيقول :أخزاك هللا من محار بصري ،إن أنت يف

املراكب إال "كاملاحل" يف األطعمة! مث يغلبه الطبع ينزو به الطرب وهتزه احلياة ،فيهتاج للشعر ويذكر شوقه
وحبه ودار مي ،ويف "عقله الباطن" حوانيت وحوانيت من "املاحل" ،فيأيت هذا "املاحل" يف شعره ويدخل يف

لغته ،فيقول الشعر الذي أمهل األصمعي روايته ألن فيه "املاحل" وما أدري أان ما هو ،ولكن لعله مثل قول
اآلخر:
ولو تفلت يف البحر والبحر "ماحل"ألصبح ماء البحر من ريقها عذاب

أو مثل قول القائل:

بصرية تزوجت بصراييطعمها "املاحل" والطراي

هذه يف الرواية التمثيلية اليت تفسر كالم األصمعي ،وال مذهب عنها يف التعليل؛ إذ صار "املاحل" كلمة

نفسية يف لغة ذي الرمة ،على رغم أنف األمحر واألسود واألصمعي وأيب عبيدة؛ فالرجل من احلجج يف

العربية إال يف كلمة "املاحل" ،فإنه هنا عامي بقال حوانييت نزل بطبعه على حكم
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وحي القلم
ال جتين الصحافة على األدب ولكن على فنيته
العيش ،وغلبه ما ال بد أن يغلب من تسلط "واعيته الباطنة"*.

واحلكمة اليت خترج من هذه الرواية أن أبلغ الناس ينحرف بعمله كيف شاءت احلرفة ،وال بد أن تقع

وجها وجاء به اهلاجس على وجه آخر؛ وإذا كان يف النفس
املشاهبة بني نفسه وعمله ،فرمبا أراد بكالمه ا
موضع من مواضعها أفسده العمل -ظهر فساده يف الذوق واإلدراك فطمس على مواضع أخرى؛ فال

تنتظر من صحايف قد ارهتن نفسه حبرفة الكالم أال يكون له يف األدب والبالغة "ماحل" كماحل ذي الرمة،

وإن كان أبلغ الناس ال أبلغ كتاب الصحف وحدهم.

و"املاحل" الذي رأيناه لكاتب بليغ من أصحابنا 1أنه كتب يف إحدى الصحف عن ديوان هو يف شعر هذه
األايم كالبعث بعد موت شوقي وحافظ رمحهما هللا فيأيت ابجملاز بعد االستعارة بعد الكناية مما قاله الشاعر،

مث يقول :هذا عجيب تصوره .ال أعرف ماذا يريد .البلى للشعاع غري مقبول؛ وال يزال ينسحب على هذه
الطريقة من النقد مث يعقب على ذلك بقوله" :واألصل يف الكتابة أهنا لإلفهام ،أي نقل اخلاطر أو

اإلحساس من ذهن إىل ذهن ومن نفس إىل نفسي ،وال سبيل إىل ذلك إذا كانت العبارة يتعاورها الضعف
واإلهبام والركاكة وقلة العناية بدقة األداء؛ وإذا كنت تستعمل اللفظ يف غري موضعه ولغري ما أريد به

فكيف تتوقع مين أن أفهم منك؟

ال ،ال ،هذا "ماحل" من ماحل األدب ،فإذا كان الضعف واإلهبام والركاكة وسوء اإلفهام وضعف األداء -

آتية يف رأي الكاتب من استعمال اللفظ يف غري موضعه ولغري ما أريد له -فإن حماسن البيان من التشبيه

واستعارة واجملاز والكناية ليس هلا مأتى كذلك إال استعمال اللفظ يف غري موضعه ولغري ما أريد له.
ِّ ِّ
وعلى طريقة الكاتب كيف يصنع يف قوله تعاىلِّ ِّ َ :
ورا}
اء َم ْنـثُ ا
{وقَد ْمنَا إ َىل َما َعملُوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َعلْنَاهُ َهبَ ا

[الفرقان]23 :

مسافرا ،وكيف قدم إىل عمل ،وهل العمل بيت أو مدينة؟
أتراه يقول :كيف قدم هللا ،وهل كان غائباا أو
ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* وضعنا هذه الكلمة ملا يسمى "العقل الباطن" ،وهي أدق يف التعبري تستويف كل معاين الكلمة ،وال معىن

غافال ،فإن هذا ال يسوغه االشتقاق.
ألن يكون هناك عقل ،مث يكون ابطناا ا

 1يعين املازين ،وكان له نقد لديوان "املالح التائه".
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وحي القلم
ال جتين الصحافة على األدب ولكن على فنيته
مث كيف يصنع يف هذه اآليةِّ :
ِّ
اء ِّك} [هود ،]44 :أيسأل :وهل لألرض حلق حتركه
يل َاي أ َْر ُ
َ
ض ابْـلَعي َم َ
{وق َ
عضالته للبلع ،وإذا كان هلا حلق أفال جيوز أن ترمي فيه فتحتاج إىل غرغرة وعالج وطب؟
صوات يقطر منه الدم -كما يف
صوات كأنه صوت الدم ،أو ا
وماذا يقول يف حديث البخاري" :إين ألمسع ا

األغاين -أيوجه االعرتاض على الصوت وجرحه ودمه ،ويسأل :مباذا جرح ،وما لون هذا الدم ،وهل
للصوت عروق فيجري الدم فيها؟

إن اإلفهام ونقل اخلاطر واإلحساس ليست هي البالغة وإن كانت منها ،وإال فكتابة الصحف كلها آايت
بينات يف األدب؛ إذ هي من هذه الناحية ال يقدح فيها وال يغض منها ،وما قصرت قط يف نقل خاطر وال

استغلقت دون إفهام.

مثال عليه الشواء وامللح والفلفل والكواميخ أصنافاا مصنفة ،وآخر
ههنا خوان يف مطعم كمطعم "احلايت" ا

يف وليمة عرس يف قصر وعليه ألوانه وأزهاره ،ومن فوقه األشعة ومن حوله األشعة األخرى من كل مضيئة
يف القلب ينور وجهها اجلميل ،أفرتى السهولة كل السهولة إال يف األول؟ وهل التعقيد كل التعقيد إال يف

الثاين؟ ولكن أي تعقيد هو؟ إنه تعقيد فين ليس إال ،به ينضاف اجلمال يف املنفعة ،فتجتمع الفائدة
معا؛ وهو كذلك تعقيد فين الءم بني إبداع الطبيعة وإبداع الفكر ،وجاء
واالستمتاع وتزين املائدة والنفس ا

بروح املوسيقى اليت يقوم عليها الكون اجلميل فبثها يف هذه األشياء اليت تقوم هبا املائدة اجلميلة ،واستنزل

متصال
شعورا ا
شعورا ا
متصال ابلقلوب من حيث جعل للقلوب ا
سر اجلاذبية فجعل للمائدة مبا عليها ا
ابملائدة.
وهذا التعقيد الذي صور يف اجلماد دقة فن العاطفة ،هو بعينه فنية السهولة وروحيتها؛ وتلك السذاجة
اليت يف املائدة األخرى هي السهولة املادية بغري فن وال روح ،وفرق بينهما أن إحدامها حتمل قصيدة رائعة
من الطعام وما يتصل به ،واألخرى حتمل من الطعام وما يتصل به مقالة كمقاالت الصحف!

والوجه يف الشوهاء ويف اجلميلة واحد :ال خيتلف أبعضائه وال منافعه ،وال يف أتديته معاين احلياة على أمتها

وأكملها؛ بيد أن انسجام اجلميل أييت من إعجاز تركيبه وتقدير قسماته وتدقيق تناسبه ،وجعله بكل ذلك
يظهر فنه النفسي بسهولة منسجمة هي فنيَّته وروحيته؛ أما اآلخر فال يقبل هذا الفن وال يظهر منه شيئاا؛

إذ كان قد فقد التدقيق اهلندسي الذي هو تعقيد فن التناسب ،وجاء على املقاييس السهلة من طويل إىل

قصري ،إىل ما يستدير وما يعرض ،إىل ما ينشأ من هنا وينخسف من
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هناك ،كالوجنة البارزة ،والشدق الغائر ،فهذه السهولة يف الوضع كما يتفق ،هي بعينها التعقيد املطلق عند
الفن الذي ال حمل فيه للفظة "كما يتفق".

مجيال هي بعينها الطريقة اليت يكون هبا البيان بليغاا ،فاملرجع يف اثنيهما إىل
والطريقة اليت يكون هبا اجلمال ا
أتثريمها يف النفس ،وأنت فقل :إن هذا مفهوم وهذا غري مفهوم ،وذاك سهل واآلخر معقد ،وواضح

ومغلق ،ومستقيم على طريقته وحمول عن طريقته؛ إنك يف ذلك ال تدل على شيء تعيبه أو متدحه يف

اجلمال أو البالغة أكثر مما تدل على ما ميدح أو يعاب يف نفسك وذوقها وإدراكها.
حماال أن تكون
ومعاين االختالف ال تكون يف الشيء املختلف فيه ،بل يف األنفس املختلفة عليه؛ فإن ا

معا ،وإال كانت قبيحة مبا هي به حسناء ،وهذا أشد بع ادا يف
اجلميلة ممدوحة مذمومة جلماهلا يف وقت ا
االستحالة ،وحكمك على شيء هو عقلك أنت يف هذا الشيء.

ومىت اتفق الناس على معىن يستحسنونه وجدت دواعي االستحسان يف أنفسهم خمتلفة ،وكذلك هم يف

دواعي الذم إذا عابوا؛ ولكن مىت تعينت الوجوه اليت هبا يكون احلكم ،ورجع إليها املختلفون ،والتزموا
األصول اليت رمستها وتقررت هبا الطريقة عندهم يف الذوق والفهم ،فذلك ينفي أسباب االختالف ملا يكون
من معاين التكافؤ وخاصة املناسبة ،وهلذا كان الشرط يف نقد البيان أن يكون من كاتب مبدع يف بيانه مل

تفسده نزعة أخرى ،ويف نقد الشعر أن يكون من شاعر علت مرتبته وطالت ممارسته هلذا الفن فليس له

نزعة أخرى تفسده.

وما اجملازات واالستعارات والكناايت وحنوها من أساليب البالغة إال أسلوب طبيعي ال مذهب عنه للنفس
دائما ما هو أعظم ،وما هو أمجل ،وما هو أدق؛ ورمبا ظهر ذلك لغري هذه
الفنية؛ إذ هي بطبيعتها تريد ا

ووضعا لألشياء يف غري مواضعها ،وخيرج من هذا أنه عمل فارغ وإساءة يف التأدية
النفس تكل افا وتعس افا
ا
ومتحل ال عربة به ،ولكن فنية النفس الشاعرة أتىب إال زايدة معانيها ،فتصنع ألفاظها صناعة توليها من

القوة ما ينفذ إىل النفس ويضاعف إحساسها؛ فمن مث ال تكون الزايدة يف صور الكالم وتقليب ألفاظه

دائما زائ ادا ابلصناعة البياينة؛
وإدارة معانيه إال هتيئة هلذه الزايدة يف شعور النفس؛ ومن ذلك أييت الشعر ا

لتخرجه هذه الصناعة من أن يكون طبيعيًّا يف الطبيعة إىل أن يكون روحانيًّا يف اإلنسانية ،والشعور املهتاج
املتفزز غري الساكن املتبلد ،والبيان يف صناعة اللغة يقابل هذا النحو ،فتجد من التعبري ما هو حي
ٍ
مستلق كالنائم
متحرك ،وما جامد
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أو كامليت؛ وهبذا ال تكون حقيقة احملسنات البيانية شيئاا أكثر من أهنا صناعة فنية ال بد منها إلحداث
االهتياج يف ألفاظ اللغة احلساسة كي تعطي الكلمات ما ليس يف طاقة الكلمات أن تعطيه.

أخريا يف جنابة الصحافة على األدب ،والصحافة عندي ال جتين على األدب ،ولكن على
لقد تكلموا ا

فنيته؛ فلها من األثر على سليقة البليغ وطبعه قريب مما كان حلوانيت البقالني يف البصرة على طبع ذي

الرمة وسليقته ،وكلما قرب الصحايف من الصنعة وحقها على اجلمهور ،بعد عن الفن ومجاله وحقه على
النفس ،وهذا واضح بال كبري أتمل ،بل هو واضح بغري أتمل..
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صعاليك الصحافة ":"1
ملا ظهر كتايب "
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وحي القلم" 1محلت منه إىل فضالء كتابنا يف دور الصحف واجملالت أهديه إليهم؛ ليقرؤوه ويكتبوا عنه،
وأان رجل ليس يف أكثر مما يف ،كالنجم يستحيل أن يكون فيه مستنقع؛ فما أعلم يف طبيعيت موضعا للنفاق
مكاان من اخلوف تنقلب فيه التفاحة إىل بصلة ،ولست أهدي من كتيب
تتحول فيه البصلة إىل تفاحة ،وال ا

إال إحدى هديتني :فإما التحية ملن أثق أبدهبم وكفايتهم وسالمة قلوهبم ،وإما إنذار حرب لغري هؤالء!

والقرآن نفسه قد أثبت هللاُ فيه أقوال من عابوه ،ليدل بذلك على أن احلقيقة حمتاجة إىل من ينكرها

ويردها ،كحاجتها إىل من يقرهبا وي ْقبلها ،فهي أبحدمها تثبت وجودها ،وابآلخر تثبت قدرهتا على الوجود

واالستمرار.

والشعور ابحلق ال خيرس أب ادا؛ فإذا كانت النفس قوية صرحية مر من ابطنها إىل ظاهرها يف الكلمة اخلالصة،
فإن قال :ال أو :نعم صدق فيهما؛ وإذا كانت النفس ملتوية اعرتضته األغراض والدخائل ،فمر من ابطن

شعورا ابحلق يغطيه غرض آخر كاحلسد
إىل ابطن حىت خيلص إىل الظاهر يف الكلمة املقلوبة؛ إذ يكون ا

مجيعا.
وحنوه ،فإن قال :ال أو نعم كذب فيهما ا

سؤاال يسألين به املكان :ملاذا مل جتئ؟ فإين
وكنت يف طوايف على دور الصحف واجملالت أحس يف كل منها ا

يف ابتداء أمري كنت نزعت إىل العمل يف الصحافة ،وأان يومئذ متعلم ريض ومتأدب انشئ ،ولكن أيب رمحه

هللا ردين عن ذلك ووجهين يف سبيلي هذه واحلمد هلل ،فلو أنين نشأت صحافيًّا لكنت اآلن كبعض
احلروف املكسورة يف الطبع..
ـــــــــــــــــــــــــ

 1يعين اجلزأين األول والثاين يف طبعتهما األوىل.
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وللصحافة العربية شأن عجيب ،فهي كلما متت نقصت ،وكلما نقصت متت؛ إذ كان مدار األمر فيها على

اعتبار أكثر من يقرؤوهنا أنصاف قراء أو أنصاف أميني؛ وهي هبذا كالطريقة لتعليم القراءة االجتماعية أو

السياسية أو األدبية؛ فتمامها مبراعاة قواعد النقص يف القارئ ..وما بد أن تتقيد أبوهام اجلمهور أكثر مما
تتقيد حبقيقة نفسها ،فهي معه كالزوجة اليت مل تلد بعد ،هلا من رجلها من أيمرها وجيعلها يف حكمه وهواه،
وليس هلا من أبنائها من أتمرهم وجتعلهم يف طاعتها ورأيها وأدهبا؛ مث هي عمل الساعة واليوم ،فما أبعدها
من حقيقة األدب الصحيح؛ إذ ينظر فيه إىل الوقت الدائم ال إىل الوقت الغابر ،ويراد به معىن اخللود ال

معىن النسيان.

وال يقتل النبوغ شيء كالعمل يف هذه الصحافة بطريقتها؛ فإن أساس النبوغ "ما جيب كما جيب"؛ ودأبه

العمق والتغلغل يف أسرار األشياء وإخراج الثمرة الصغرية من مثل الشجرة الكبرية بعمل طويل دقيق؛ أما

هي فأساسها "ما ميكن كما ميكن" ودأهبا السرعة والتصفح واإلملام وصناعة كصناعة العنوان ال غري.

فليس حيسن ابألديب أن يعمل يف هذه الصحافة اليومية إال إذا نضج ومت وأصبح كالدولة على "اخلريطة"،
ال كاملدينة يف الدولة يف اخلريطة؛ فهو حينئذ ال يسهل حموه وال تبديله ..مث هو ميدها ابلقوة وال يستمد

اتجا من تيجاهنا ال خرزة من خرزاهتا ،ويقوم فيها كاملنارة العظيمة تلقي أشعتها من
القوة منها ،ويكون ا
أعلى اجلو إىل مدى بعيد من اآلفاق ،ال كمصباح من مصابيح الشارع!

مكاان طبيعيًّا لرجل السياسة قبل غريه؛ إذ كان الرجل السياسي هو
وحالة اجلمهور عندان جتعل الصحافة ا

سائال وجميباا ،مث يليه الرجل شبه العامل ،مث الرجل شبه املمثل اهلزيل ..واألديب العظيم فوق
صوت احلوادث ا

مجيعا!.
مجيعا ،غري أنه عندان يف الصحافة وراء هؤالء ا
هؤالء ا

وملا فرغت من طوايف على دور الصحف جاءت هي تطوف يب يف نومي فرأيتين ذات ليلة أدخل إحداها

ألهدي "

()167/1

وحي القلم" إىل األديب املتخصص فيها للكتابة األدبية؛ ودلوين عليه فإذا رجل مربوع مشوه اخللق صغري
الرأس دقيق العنق جاحظ العينني ،تدوران يف حمجريهما دورة وحشية كأمنا رعبته احلياة مذ كان جنيناا يف

بطن أمه؛ ألنه خلق لإلحساس والوصف ،أو كأمنا ركب فيه هذا النظر الساخر لريى أكثر مما يرى غريه من

أسرار السخرية فينبغ يف فنوهنا ،أو هو قد
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خلق هباتني اجلاحظتني داللة عليه من القدرة اإلهلية أبنه رجل قد أرسل لتدقيق النظر.

وقال الذي عرفين به :حضرته عمرو أفندي اجلاحظ ..وهو أديب اجلريدة.
قلت :شيخنا أبو عثمان عمرو بن حبر؟

فضحك اجلاحظ وقال :وأديب اجلريدة ،أي شحاذ اجلريدة ،يكتب هلا كما يقرأ القارئ على ضريح:

ابلرغيف واجلنب والبيض والقرش..

قلت :إان َّلل! فكيف انتهيت اي أاب عثمان إىل هذه النهاية وكنت من أعاجيب الدنيا؟ وكيف خبت يف

أسا يف الكالم؟
الصحافة وكنت ر ا

قال :جنحت أخالقي فخابت آمايل ،ولو جاء الوضع ابلعكس لكان األمر ابلعكس؛ واملصيبة يف هذه

رجال واح ادا هو قانون كل رجل هنا.
الصحف أن ا
قلت :وذاك الرجل الواحد ما قانونه؟

قال :له ثالثة قوانني :اجلهات العالية وما يستوحيه منها ،واجلهات النازلة وما يوحيه إليها ،وقانون الصلة
بني اجلهتني وهو..
قلت :وهو ماذا؟

فحملق يف وقال :ما هذه البالدة؟ وهو الذي "هو" ..أما ترى الصحيفة ككل شيء يباع؟ وأنت فخريين -

ولك الدولة والصولة عند القراء -أمل تر بعينيك أنك لو جئت تدفع مثامنائة قرش ،لكنت يف نفوسهم
أعظم مما أنت وقد جئت هتدي مثامنائة صفحة من البيان واألدب؟

قلت :اي أاب عثمان ،فماذا تكتب هنا؟

قال :إن الكتابة يف هذه الصحافة صورة من الرؤية ،فماذا ترى أنت يف ...ويف ...ويف؟ ...لقد كنا نروي
يف احلديث" :يكون قوم أيكلون الدنيا أبلسنتهم كما تلحس األرض البقرة بلساهنا"؛ فلعل من هذه األلسنة

الطويلة لسان صاحب اجلريدة...

قلت :ولكنك اي شيخنا قد نسيت القراء وحكمهم على الصحيفة.

قال :القراء ما القراء؟ وما أدراك ما القراء؟ وهل أساس أكثرهم إال بالدة املدارس ،وسخافة احلياء،
وضعف األخالق ،وكذب السياسة؟ إن اإلبداع كل اإلبداع يف أكثر ما تكتب هذه الصحف ،أن جتعل

الكذب يكذب بطريقة جديدة ...وما دام املبدأ هو الكذب ،فاملظهر هو اهلزل؛ والناس يف حياة قد ماتت

فيها
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املعاين الشديدة القوية السامية ،فهم يريدون الصحافة الرخيصة ،واللغة الرخيصة ،والقراءة الرخيصة؛

وهبذا أصبح اجلاحظ وأمثاله هم "صعاليك الصحافة".

ودق اجلرس يدعو أاب عثمان إىل رئيس التحرير ،فنهض إليه ،مث رجع بعينني ال يقال فيهما جاحظتان ،بل
ِّ
يها َوَاب ِّط ٌل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن} [هود.]16 :
{و َحبِّ َ
صنَـ ُعوا ف َ
ط َما َ
خارجتان ...وقال :أفَ .

"كال والذي حرم التزيد على العلماء ،وقبح التكلف عند احلكماء ،وهبرج الكذابني عند الفقهاء ،ال يظن

هذا إال من ضل سعيه"*.

قلت :ماذا دهاك اي أاب عثمان؟

قال :وحيها صحافة! قل يف عمك ما قال املثل :جحظ إليه عمله**.

قلت :ولكن ما القصة؟
كامال ،ومن تعلق خبصلة منهن كان من صاحلي
قال :وحيها صحافة! وقال األحنف :أربع من كن فيه كان ا
قومه :دين يرشده ،أو عقل يسدده ،أو حسب يصونه ،أو حياة يقناه" .وقال" :املؤمن بني أربع :مؤمن

حيسده ،ومنافق يبغضه ،وكافر جياهده ،وشيطان يفتنه ،وأربع ليس أقل منهن :اليقني ،والعدل ،ودرهم

حالل ،وأخ يف هللا" .وقال احلسن بن علي...*** :

قلت :اي شيخنا ،دعنا اآلن من الرواية واحلفظ واحلسن واألحنف؛ فماذا دهاك عند رئيس التحرير؟

قال :مل أحسن املهاترة يف املقال الذي كتبته اليوم ...ويقول رئيس التحرير :إن كان نصف التمويه رذيلة؟

فإن نصفه اآلخر يدل على أنه متويه .ويقول :إن مسو الكتابة احنطاط فصيح؛ ألن القراء يف هذا العهد ال
خيرجون من حفظ القرآن واحلديث ودراسة كتب العلماء والفصحاء ،بل من الرواايت واجملالت اهلزلية.
وحفظ القرآن واحلديث وكالم العلماء يضع يف النفس قانون النفس ،وجيعل معانيها مهيأة ابلطبيعة

لالستجابة لتلك املعاين الكبرية يف الدين والفضيلة واجلد والقوة؛ ولكن ماذا تصنع الرواايت واجملالت

وصور

ـــــــــــــــــــــــــ
 1هذه اجلملة من كالم اجلاحظ.

 2يريدون أنه إذا نظر يف عمله رأى سوء ما صنع.
دائما ابلنقل.
 3هذه طريقة اجلاحظ ،خيلط الكالم ا
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املمثالت املغنيات وخرب الطالب فالن والطالبة فالنة واملسارح واملالهي؟

ويقول رئيس التحرير :إن الكاتب الذي ال يسأل نفسه ما يقال عين يف التاريخ ،هو كاتب الصحافة

احلقيقي؛ ألن القروش هي القروش والتاريخ هو التاريخ؛ ومطبعة الصحيفة الناجحة هي بنت خالة مطبعة

البنك األهلي؛ وال يتحقق نسب ما بينهما إال يف إخراج الورق الذي يصرف كله وال يرد منه شيء!

إهنم يريدون إظهار املخازي مكتوبة ،كحوادث الفجور والسرقة والقتل والعشق وغريها؛ يزعمون أهنا أخبار
تروى وتقص للحكاية أو العربة ،واحلقيقة أهنا أخبارهم إىل أعصاب القراء...
ودق اجلرس يدعو أاب عثمان إىل رئيس التحرير...
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صعاليك الصحافة ":"2
وغاب شيخنا أبو عثمان عند رئيس التحرير بعض ساعة ،مث رجع تدور عيناه يف جحاظيهما وقد اكفهر
وجهه وعبس كأمنا جيري فيه الدم األسود ال األمحر ،وهو يكاد ينشق من الغيظ ،وبعضه يغلي يف بعضه

كاملاء على النار؛ فما جلس حىت جاءت ذاببتان فوقعتا على كنفي أنفه تتمان كآبة وجهه املشوه ،فكان
منظرمها من عينيه السوداوين اجلاحظتني منظر ذاببتني ولدات من ذاببتني..

وتركهما الرجل لشأهنما وسكت عنهما؛ فقلت له :اي أاب عثمان ،هااتن ذاببتان ،ويقال إن الذابب حيمل

العدوى.

فضحك ضحكة املغيظ وقال :إن الذابب هنا خيرج من املطبعة ال من الطبيعة ،فأكثر القول يف هذه

اجلرائد حشرات من األلفاظ :منها ما يستقذر وما تنقلب له النفس ،وما فيه العدوى ،وما فيه الضرر؛ وما
بد أن يعتاد الكاتب الصحايف من الصرب على بعض القول مثل ما يعتاد الفقري من الصرب على بعض

كالما لو أعفاه منه وأراده
احلشرات يف ثيابه ،وقد يريده صاحب اجلريدة أو رئيس التحرير على أن يكتب ا

على أن جيمع القمل والرباغيث من أهدام الفقراء والصعاليك بقدر ما ميأل مقالة ..كان أخف عليه وأهون،
وكان ذلك أصرح من معىن الطلب والتكليف*.

ذاباب
كثريا من كالم الصحف لو مسخه هللا شيئاا غري احلروف املطبعية ،لقطار كله ا
وكيفما دار األمر فإن ا
على وجوه القراء!
قلت :ولكنك اي أاب عثمان ذهبت متلط افا إىل رئيس التحرير ورجعت متعق ادا فما الذي أنكرت منه؟
قال" :لو كان األمر على ما يشتهيه الغرير واجلاهل بعواقب األمور؛ لبطل

ـــــــــــــــــــــــــ

* هذه طريقة اجلاحظ يف اإلغراق حني يتهكم.
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النظر وما يشحذ عليه وما يدعو إليه ،ولتعطلت األرواح من معانيها والعقول من مثارها ،ولعدمت األشياء

حظوظها وحقوقها ،1هناك رجل من هؤالء املعنيني ابلسياسة يف هذا البلد ...يريد أن خيلق يف احلوادث
غري معانيها ،ويربط بعضها إىل بعض أبسباب غري أسباهبا ،وخيرج منها نتائج غري نتائجها ،ويلفق هلا من

رقعا كهذه الرقع يف الثوب املفتوق؛ مث ال يرضى إال أن تكون بذلك ردًّا على مجاعة خصومه وهي
املنطق ا
رد عليه وعلى مجاعته ،وال يرضى مع الرد إال أن يكون كاألعاصري تدفع مثل تيار البحر يف املستنقع

الراكد.

مث مل جيد هلا رئيس التحرير غري عملك أيب عثمان يف لطافة حسه وقوة طبعه وحسن بيانه واقتداره على
املعىن وضده ،كأن أاب عثمان ليس عنده ممن حياسبون أنفسهم ،وال من املميزين يف الرأي ،وال من

املستدلني ابلدليل ،وال من الناظرين ابحلجة؛ وكأن أاب عثمان هذا رجل حرويف..

كحروف املطبعة :ترفع من طبقة وتوضع يف طبقة وتكون على ما شئت ،وأدىن حاالهتا أن متد إليها اليد

فإذا هي يف يدك.

وأان امرؤ سيد يف نفسي ،وأان رجل صدق ،ولست كهؤالء الذين ال يتأملون وال يتذممون؛ فإن خضت يف
مثل هذا انتقض طبعي وضعفت استطاعيت وتبني النقص فيما أكتب ،ونزلت يف اجلهتني؛ فال يطرد يل

القول على ما أرجو ،وال يستوي على ما أحب؛ فذهبت أانقضه وأرد عليه؛ فبهت ينظر إيل ويقلب عينيه

يف وجهي ،كأن الكاتب عنده خادم رأيه كخادم مطبخه وطعامه ،هذا من هذا.

مث قال يل :اي أاب عثمان ،إين ألستحي أن أعنفك؛ وهبذا القول مل يستح أن يعنف أاب عثمان ..وهلممت
وهللا أن أنشده قول عباس بن مرداس:
أكليب مالك كل يوم ظاملاوالظلم أنكد وجهه معلون
لوال أن ذكرت قول اآلخر:

وما بني من مل يعط مسعا وطاعةوبني متيم غري حز الغالصم

وحز الغالصم "وقطع الدراهم" من قافية واحدة ..وقال سعيد بن أيب عروبة" :ألن يكون يل نصف وجه
ونصف لسان على ما فيهما من قبح املنظر وعجز املخرب -أحب إىل من أن أكون ذا وجهني وذا لسانني

وذا قولني خمتلفني" .وقال أيوب السختياين:
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذه اجلملة من كالم اجلاحظ.
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وهم شيخنا أن مير يف احلفظ والرواية على طريقته ،فقلت :وقال رئيس التحرير...؟

فضحك وقال :أما رئيس التحرير فيقول :إن اخلالبة واملواربة وتقليب املنطق هي كل البالغة يف الصحافة
احلديثة ،وهلي كقلب األعيان يف معجزات األنبياء -صلوات هللا عليهم -فكما انقلبت العصا حية تسعى،
وهي عصا وهي من اخلشب ،فكذلك تنقلب احلادثة يف معجزات الصحافة إذا تعاطاها الكاتب البليغ

ابلفطنة العجيبة واملنطق امللون واملعرفة أبساليب السياسة؛ فتكون للتهويل ،وهي يف ذاهتا اطمئنان،
وللتهمة وهي يف نفسها براءة ،وللجناية وهي يف معناها سالمة ،ولو نفخ الصحايف احلاذق يف قبضة من
الرتاب الستطارت منها النار وارتفع هلبها األمحر يف دخاهنا األسود .قال :وإن هذا املنطق امللون يف

السياسة إمنا هو إتقان احليلة على أن يصدقك الناس؛ فإن العامة وأشباه العامة ال يصدقون الصدق

لنفسه ،ولكن للغرض الذي يساق له؛ إذ كان مدار األمر فيهم على اإلميان والتقديس ،فأذقهم حالوة

اإلميان ابلكذب فلن يعرفوه إال صدقاا وفوق الصدق ،وهم من ذات أنفسهم يقيمون الرباهني العجيبة

ويساعدون هبا من يكذب عليهم مىت أحكم الكذب؛ ليحققوا ألنفسهم أهنم حبثوا ونظروا ودققوا...

مث قال أبو عثمان :ومعىن هذا كله أن بعض دور الصحافة لو كتبت عبارة صرحية لإلعالن لكانت العبارة

هكذا :سياسة للبيع...

قلت :اي شيخنا ،فإنك هنا عندهم؛ لتكتب كما يكتبون ،ومقاالت السياسة الكاذبة كرسائل احلب
الكاذب :تُقرأ فيها ٍ
معان ال تكتب ،ويكون يف عبارهتا حياة ويف ضمنها طلب ما يستحي منه ...واحلوادث
عندهم على حسب األوقات ،فاألبيض أسود يف الليل ،واألسود أبيض يف النهار؛ أمل تر إىل فالن كيف

يصنع وكيف ال يعجزه برهان وكيف خيرج املعاين؟

قال :بلى ،نعم الشاهد هو وأمثاله!؛ إهنم مصدقون حىت يف اتريخ حفر زمزم.
قلت :وكيف ذلك؟

قال :شهد رجل عند بعض القضاة على رجل آخر ،فأراد هذا أن جيرح شهادته ،فقال للقاضي :أتقبل منه

وهو رجل ميلك عشرين ألف دينار ومل حيج إىل بيت هللا؟ فقال الشاهد :بلى قد ححجت .قال اخلصم؛
فاسأله أيها القاضي عن زمزم كيف هي؟ قال الشاهد :لقد حججت قبل أن حتفر زمزم فلم أرها...
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قال أبو عثمان :فهذه هي طريقة بعضهم فيما يزكي به نفسه :ينزلون إىل مثل هذا املعىن وإن ارتفعوا عن

عمال يعملونه
جدال يف الصحف لنفي املنفي وإثبات املثبت ،ال ا
مثل هذا التعبري؛ إذ كانت احلياة السياسية ا
ابلنفي واإلثبات؛ ومىت استقلت هذه األمة وجب تغيري هذه الصحافة وإكراهها على الصدق ،فال يكون

الشأن حينئذ يف إطالق الكلمة الصحافية إال من معناها الواقع.

واحلياة املستقلة ذات قواعد وقوانني دقيقة ال يرتخص فيها ما دام أساسها إجياد القوة وحياطة القوة

وأعمال القوة ،وما دامت طبيعتها قائمة على جعل أخالق الشعب حاكمة ال حمكومة؛ وقد كان العمل
السياسي إىل اآلن هو إجياد الضعف وحياطة الضعف وبقاء الضعف؛ فكانت قواعدان يف احلياة مغلوطة؛

ومن مث كان اخللق القوي الصحيح هو الشاذ النادر يظهر يف الرجل بعد الرجل والفرتة بعد الفرتة ،وذلك
هو السبب يف أن عندان من الكالم املنافق أكثر من احلر ،ومن الكاذب أكثر من الصادق ،ومن املماري

أكثر من الصريح؛ فال جرم ارتفعت األلقاب فوق حقائقها ،وصارت نعوت املناصب وكلمات "ابشا"

و"بك" من الكالم املقدس صحافيًّا...
موضعا يف "حمليات اجلريدة"؛ وأيتيهم اسم الباشا أو
اي لعباد هللا! أيتيهم اسم األديب العظيم فال جيدون له
ا
البك أو صاحب املنصب الكبري فبماذا تتشرف "احملليات" إال به؟ وهذا طبيعي ،ولكن يف طبيعة النفاق؛

وزان يف ميزان األمة لكان له مثل
وهذا واجب ،ولكن حني يكون اخلضوع هو الواجب؛ ولو أن لألديب ا

ذلك يف ميزان الصحافة؛ فأنت ترى أن الصحافة هنا هي صورة من عامية الشعب ليس غري  ..ومن ذا

الذي يصحح معىن الشرف العامل هلذه األمة واترخيها ،وأكثر األلقاب عندان هي أغالط يف معىن
الشرف...؟

مث ضحك أبو عثمان وقال :زعموا أن ذاببة وقعت يف ابرجة "أمريال" إجنليزي أايم احلرب العظمى؛ فرأت

درجا من الورق وهو خيطط فيه رمساا من رسوم احلرب؛ ونظرت فإذا هو
القائد العظيم وقد نشر بني يديه ا

يلقي النقطة بعد النقطة من املداد ويقول :هذه مدينة كذا ،وهذا حصن كذا ،وهذا ميدان كذا .قالوا:
فسخرت منه الذاببة وقالت :ما أيسر هذا العمل وما أخف وما أهون! مث وقعت على صفحة بيضاء

وجعلت تلقي ونيمها* هنا وهناك وتقول :هذه مدينة ،وهذا حصن...
ـــــــــــــــــــــــــ

* ونيم الذابب :هو " "...أي هذه النقط السود اليت حيدثها.
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والتفت اجلاحظ كأمنا توهم اجلرس يدق ...فلما مل يسمع شيئاا قال:

لو أنين أصدرت صحيفة يومية لسميتها "األكاذيب" فمهما أكذب على الناس فقد صدقت يف االسم،

ومهما أخطئ فلن أخطئ يف وضع النفاق حتت عنوانه.

قال :مث أخط حتت اسم اجلريدة ثالثة أسطر ابخلط الثالث هذا نصفها:

ما هي عزة األذالء؟ هي الكذب اهلازل.
ما هي قوة الضعفاء؟ هي الكذب املكابر.

ما هي فضيلة الكذابني؟ هي استمرار الكذب.
قال :مث ال حيرر يف جريديت إال "صعاليك الصحافة" من أمثال اجلاحظ؛ مث أكذب على أهل املال فأجمد

الفقراء العاملني ،وعلى رجال الشرف فأعظم العمال املساكني ،وعلى أصحاب األلقاب فأقدم األدابء
واملؤلفني ،و...
ودق اجلرس يدعو أاب عثمان إىل رئيس التحرير...
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ومل يلبث أن رجع أبو عثمان يف هذه املرة وكأنه مل يكن عند رئيس التحرير يف عمل وأدائه ،بل كان عند

دميما شوه تشويهه وزاد فيه زايدات...
رئيس الشرطة يف جناية وعقاهبا؛ فظهر منقلب السحنة
انقالاب ا
ا

شنيعا بدت فيه عيناه اجلاحظتان كأهنما غري مستقرتني يف وجهه ،بل معلقتان على
ورأيته ممطوط الوجه مطا ا
جبهته...

وجعل يضرب إحدى يديه ابألخرى ويقول :هذا ابب على حدة يف االمتحان والبلوى ،وما فيه إال املؤنة
العظيمة واملشقة الشديدة؛ والعمل يف هذه الصحافة إمنا هو امتحانك ابلصرب على اثنني :على ضمريك،

وعلى رئيس التحرير! وسأل بعض أصحابنا أاب لقمان املمرور عن اجلزء الذي ال يتجزأ ما هو؟ فقال :اجلزء
الذي ال يتجزأ علي بن أيب طالب عليه السالم .فقال له أبو العيناء حممد :أفليس يف األرض جزء ال يتجزأ
غريه! قال :بلى ،محزة جزء ال يتجزأ ...قال :فما تقول يف أيب بكر وعمر؟ قال :أبو بكر يتجزأ ...قال:

فما تقول يف عثمان؟ قال :ويتجزأ مرتني ،والزبري يتجزأ مرتني ...قال :فأي شيء تقول يف معاوية؟ قال :ال

يتجزأ.

"فقد فكران يف أتويل أيب لقمان حني جعل األايم أجزاء ال تتجزأ إىل أي شيء ذهب؟ فلم نقع عليه إال أن

يكون أبو لقمان كان إذا مسع املتكلمني يذكرون اجلزء الذي ال يتجزأ ،هاله ذلك وكرب يف صدره وتوهم أنه

الباب األكرب من علم الفلسفة ،وأن الشيء إذا عظم خطره مسوه ابجلزء الذي ال يتجزأ"*.
قلت :ورجع بنا القول إىل رئيس التحرير...

أمرا أبن اجلزء الذي ال يتجزأ اليوم
فضحك حىت أسفر وجهه مث قال :إن رئيس التحرير قد تلقى الساعة ا

فالان اآلخر يتجزأ مرتني ...وأن املعىن الذي يبىن عليه رأي الصحيفة يف هذا النهار هو
هو فالن؛ وأن ا
شأن كذا يف عمل كذا؛ وأن هذا اخلرب
ـــــــــــــــــــــــــ
* هذه اجلملة من كالم اجلاحظ.
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جيب أن يصور يف صيغة تالئم جوع الشعب فتجعله كاخلبز الذي يطعمه كل الناس ،وتثري له شهوة يف

النفوس كشهوة األكل وطبيعة كطبيعة اهلضم ...وقد رمى إيل رئيس التحرير جبملة اخلرب ،وعلي أان بعد

ذلك أن أضرم النار وأن أجعل الرتاب دقي اقا أبيض يعجن وخيبز ويؤكل ويسوغ يف احللق وتستمرئه املعدة

ويسري يف العروق.

وإذا أان كتبت يف هذا احتجت من الرتقيع والتمويه ،ومن التدليس والتغليط ،ومن اخلب واملكر ،ومن

الكذب والبهتان -إىل مثل ما حيتاج إليه الزنديق والدهري واملعطل يف إقامة الربهاانت على صحة مذهب

معلوما من الدين ابلضرورة أنه فاسد؛ وأين ترى إال يف تلك
عرف الناس ا
مجيعا أنه فاسد ابلضرورة؛ إذ كان ا

النحل ويف هذه الصحافة أن ينكر املتكلم وهو عارف أنه منكر ،وأن جيرتئ وهو موقن أنه جمرتئ ،ويكابر
وهو واثق أنه يكابر؟ فقد ظهر تقدير من تقدير ،وعمل من عمل ،ومذهب من مذهب؛ واآلفة أهنم ال

يستعملون يف اإلقناع واجلدل واملغالطة إال احلقائق املؤكدة؛ أيخذوهنا إذ وجدت ويصنعوهنا إن مل توجد؛ إذ
كان التأثري ال يتم إال جبعل القارئ كاحلامل :ميلكه الفكر وال ميلك هو منه شيئاا ،ويلقي إليه وال ميتنع ويعطي

وال يرد على من أعطاه.

قلت :ولكن ما هو اخلري الذي أرادوك على أن جتعل من ترابه دقي اقا أبيض؟

قال :هو بعينه ذلك الشأن الذي كتبت فيه هلذه الصحيفة نفسها أنقضه وأسفهه وأرد عليه ،وكان يومئذ

حائال
كاسرا يل ،وال ا
ا
جزءا يتجزأ ..فإن صنعت اليوم بالغيت يف أتييده وتزيينه واإلشادة به ،ومل يكن هذا ا
بيين وبني ذات نفسي -فال أقل من أن يكون اجلاحظ تكذيباا للجاحظ ،آه لو وضع الرديو يف غرف
رؤساء التحرير ليسمع الناس...

قلت :اي أاب عثمان ،هذا كقولك :لو وضع الرديو يف غرف قواد اجليوش أو رؤساء احلكومات.

قال :ليس هذا من هذا ،فإن للجيش معىن غري احلذق يف تدبري املعاش والتكسب ومجع املال؛ ويف أسراره

فالان اخنفض ،وال
فالان ارتفع وأن ا
أسرار قوة األمة وعمل قوهتا؛ وللحكومة دخائل سياسية ال حيركها أن ا
تصرفها العشرة أكثر من اخلمسة؛ ويف أسرارها أسرار وجود األمة ونظام وجودها.

قال أبو عثمان :وإمنا نزل بصحافتنا دون منزلتها أهنا ال جتد الشعب القارئ املميز الصحيح القراءة
الصحيح التمييز ،مث هي تريد أن تذهب أمواهلا يف إجياده
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وتنشئته؛ وعمل الصحافة من الشعب عمل التيار من السفن يف حتريكها وتيسري جمراها ،غري أن املضحك

مميزا
أن تياران يذهب مع سفينة ويرجع مع سفينة ...ولو أن الصحافة العربية وجدت الشعب ا
قارًئ مدراكا ا
عجزا وضع افا وفسولة ،وال خرجت عن النسق
معتربا
مستبصرا ملا رمت بنفسها على احلكومات واألحزاب ا
ا
ا
الطبيعي الذي وضعت له ،فإن الشعب حتكمه احلكومة ،وإن احلكومة حتكمها الصحافة ،فهي من مث
لسان الشعب؛ وإمنا يقرؤها القارئ لريى كلمته مكتوبة؛ وشعور الفرد أن له ح اقا يف رقابة احلكومة وأنه

جزء من حركة السياسة واالجتماع ،هو الذي يوجب عليه أن يبتاع كل يوم صحيفة اليوم.

قارًئ ،وحيث يكون كل قارئ للصحيفة
قال أبو عثمان :فالصحافة ال تقوى إال حيث يكون كل إنسان ا

كأنه حمرر فيها ،فهو مشارك يف الرأي؛ ألنه واحد ممن يدور عليهم الرأي ،متتبع للحوادث؛ ألنه هو من
مادهتا أو هي من مادته ،وهو لذلك يريد من أن الصحيفة حكاية الوقت وتفسري الوقت ،وأن تكون له

كما يكون التفكري الصحيح للمفكر ،فيلزمها الصدق ويطلب منها القوة ويلتمس فيها اهلداية ،وأتيت إليه
يف مطلع كل يوم أو مغربه كما يدخل إىل داره أحد أهله الساكنني يف داره.

ويف قلة القراءة عندان آفتان :أما واحدة فهي القلة اليت ال تغين شيئاا؛ وأما األخرى فهم على قلتهم ال ترى
أكرب شأهنم إال عبادة قوم لقوم ،وزراية أانس آبخرين ،وتعلق نفاق بنفاق ،وتصديق كذب لكذب؛ وآفة

اثلثة خترج من اجتماع االثنني :وهي أن أكثرهم ال يكونون يف قراءهتم الصحيفة إال كالنظارة اجتمعوا

ليشهدوا ما يتلهون به ،أو كالفراغ يلتمسون ما يقطعون به الوقت؛ فهم أيخذون السياسة مأخذ من ال

يشارك فيها ،ويتعاطون اجلد تعاطي من يلهو به ،ويتلقون األعمال بروح البطالة ،والعزائم أبسلوب عدم
املباالة ،واملباحثة بفكرة اإلمهال ،واملعارضة بطبيعة اهلزء والتحقري؛ وهم كاملصلني يف املسجد؛ فمثل

نوعا من املصلني إذا اصطفوا وراء اإلمام تركوه يصلي عن نفسه وعنهم انصرفوا.
لنفسك ا

قال أبو عثمان :هبذا وحنوه جاءت الصحف عندان وأكثرها ال ثبات له إال يف املوضع الذي تكون فيه بني

منافعه ووسائل منافعه؛ ومن هذا وحنوه كان أقوى املادة عندان أن تظهر الصحيفة مملوءة حكومة وسلطة
وابشوات وبيكوات ...وكان من الطبيعي أن حمل الباشا والبك واحلوادث احلكومية التفهة ال يكون من

اجلريدة إال يف موضع قلب احلي من احلي.
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مث استضحك شيخنا وقال :لقد كتبت ذات يوم مقالة أقرتح فيها على احلكومة تصحيح هذه األلقاب،
وذلك بوضع لقب جديد يكون هو املفسر جلميعها ويكون هو اللقب األكرب فيها ،فإذا أنعم به على

إنسان كتبت الصحف هكذا :أنعمت احلكومة على فالن بلقب "ذو مال".
ودق اجلرس يدعو أاب عثمان إىل رئيس التحرير...

متهلال ضاح اكا وقد طابت نفسه فليس له جحوظ العينني إال ابلقدر الطبيعي،
يسريا مث عاد ا
فلم يلبث إال ا

وجلس إيل وهو يقول:

ابتكارا وال نكتة وال حجة صادقة ،بل
بيد أن رئيس التحرير مل ينشر ذلك املقال ،ومل ير فيه استطرافاا وال
ا
قال :كأنك اي أاب عثمان تريد أن أيكل عدد اليوم عدد الغد ،فإذا حنن زهدان يف األلقاب وأصغران أمرها

وهتكمنا هبا وقلنا إهنا أفسدت معىن التقدير اإلنساين وتركت من مل ينلها من ذوي اجلاه والغىن يرى نفسه
إىل جانب من انهلا كاملرأة املطلقة جبانب املتزوجة ...وقلنا إهنا من ذلك تكاد تكون وسيلة من وسائل

الدفع إىل التملق واخلضوع والنفاق ملن بيدهم األمر ،أو وسيلة إىل ما هو أحط من ذلك كما كان شأهنا يف
عهد الدولة العثمانية البائدة حني كان الوسام كالرقعة من جلد الدولة يرقع هبا الصدر الذي شقوه وانتزعوا

ضمريه -إذا حنن قلنا هذا وفعلنا هذا ،مل جند الشعب الذي حيكم لنا ،ووجدان ذوي املال واجلاه واملناصب
الذي حيكمون علينا؛ فكنا كمن يتقدم يف التهمة بغري حمام إىل قاض ضعيف.

اي أاب عثمان ،إمنا هي حياة ثالثة أشياء :الصحيفة ،مث الصحيفة ،مث احلقيقة ..فالفكرة األوىل للصحيفة،
أيضا؛ ومىت جاء الشعب الذي يقول :ال ،بل هي احلقيقة ،مث احلقيقة ،مث
والفكرة الثانية هي للصحيفة ا
ِّ
وهنَا َوُختُْفو َن
الصحيفة -فيومئذ ال يقال يف الصحافة ما قيل لليهود يف كتاب موسىَ :
يس تُـ ْب ُد َ
{جتْ َعلُونَهُ قَـ َراط َ
ِّ
ريا} [األنعام.]91 :
َكث ا
قلت :أراك اي أاب عثمان مل تنكر شيئاا من رئيس التحرير يف هذه املرة ،فشق عليك أال تثلبه ،فغمزته
ابلكالم عن مرة سالفة.

قال :أما هذه املرة فأان الرئيس ال هو ،ويف مثل هذا ال يكون عمك أبو عثمان من "صعاليك الصحافة"؛

إن الرجل اشتبه يف كلمة :ما وجهها :أمرفوعة
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هي أم منصوبة؟ ويف لفظة ما هي :أعربية أم مولدة؟ ويف تعبري أعجمي ما الذي يؤديه من العربية

الصحيحة؟ ويف مجلة :أهي يف نسقها أفصح أم يبدهلا.
إن املعجم هنا ال يفيدهم شيئاا إال إذا نطق...

ولقد ابتليت هذه األمة يف عهدها األخري حبب السهولة مما أثر فيها االحتالل وسياسته وحتمله األعباء

عنها واستهدافه دوهنا للخطر ،فشبه العامية يف لغة الصحف ويف أخبارها ويف طريقها إمنا هو صورة من

سهولة تلك احلياة ،وكأنه تثبيت للضعف واخلور ،وأنت خبري أن كل شيء يتحول مبا حتدث له طبيعته

انزال ،فقد حتولت السهولة من شبه العامية إىل نصف العامية يف كتابة أكثر اجملالت ويف رسائل
عالياا أو ا

طلبة املدارس ،حىت لتبدو املقاالت يف ألفاظها ومعانيها كأهنا القنفد أراد أن حيمل مأكلة صغاره ،فقرض

عنقودا من العنب ،فألقاه يف األرض وأتربه ومترغ فيه ،مث مشى حيمل كل حبة مرضوضة يف عشرين إبرة من
ا
شوكه.

مث مد أبو عثمان يده فتناول جملة مما أمامه وقعت يده عليها اتفاقاا مث دفعها إيل وقال :اقرأ وال جتاوز عنوان

كل مقالة .فقرأت هذه العناوين.

"مسئولية طبيب عن فتاة عذراء"" ،مودة الراقصات الصينيات"" ،ختر مغشياا عليها؛ ألهنم اكتشفوا صورة

دليال على احلب ،وإذا كانت مالبس داخلية ...فهل تعترب وع ادا ابلزواج؟
حبيبها"" ،هل يعترب قبول اهلدية ا
هل حيق لألب أن يطالب صديق ابنته بتعويض إذا كانت ابنته غري شرعية" ،بني خطيبتني لشاب واحد"،

"بعد أن قص على زوجته أخبار السهرة ...ملاذا أطلقت عليه الرصاص"" ،عروس أتخذ "شبكة" من شابني

مث تطردمها"" ،زوجة املوظف أين ذهبت"" ،ملاذا خطفت العروس يف اليوم احملدد للزفاف؟"" ،يف الطريق:

حب ابإلكراه" فالنون وفالانت ،زواج وطالق ،وأخبار املراقص ،وحوادث أماكن الدعارة" ...اخل اخل.

فقال أبو عثمان :هذه هي حرية النشر؛ ولئن كان هذا طبيعيًّا يف قانون الصحافة إنه إلمث كبري يف قانون

الرتبية؛ فإن األحداث والضعفاء جيدونه عند أنفسهم كالتخيري بني األخذ ابلواجب وبني تركه ،وال يفهمون

من جواز نشره إال هذا" .وابب آخر من هذا الشكل فبكم أعظم حاجة إىل أن تعرفوه وتقفوا عنده ،وهو
ما يصنع اخلرب وال سيما إذا صادق من السامع قلة جتربة ،فإن قرن بني قلة
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سهال ،وصادف
دخوال ا
التجربة وقلة التحفظ دخل ذلك اخلرب إىل مستقره من القلب ا
موضعا وطيئاا وطبيعةا
ا
رسوخا ال حيلة يف إزالته.
ونفسا ساكنة ،ومىت صادف القلب كذلك رسخ ا
قابلة ا
ومىت ألقي إىل الفتيان شيء من أمور الفتيات يف وقت الغرارة وعند غلبة الطبيعة وشباب الشهوة وقلة

التشاغل و.*"...

ودق اجلرس يدعو أاب عثمان إىل رئيس التحرير...
ـــــــــــــــــــــــــ

* هذه اجلملة من كالم اجلاحظ.
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صعاليك الصحافة* "تتمة":

وجاء أبو عثمان ويف بروز عينيه ما جيعلهما يف وجهه شيئاا كعالميت تعجب ألقتهما الطبيعة يف هذا الوجه،

وقد كانوا يلقبونه "احلدقي" فوق تلقيبه ابجلاحظ ،كأن لقباا واح ادا ال يبني عن قبح هذا النتوء يف عينيه إال
مبرادف ومساعد من اللغة ...وما تذكرت اللقبني إال حني رأيت عينيه هذه املرة.

واحنط يف جملسه كأن بعضهم يرمي بعضه من سخط وغيظ ،أو كأن من جسمه ما ال يريد أن يكون من
هذا اخللق املشوه ،مث نصب وجهه يتأمل ،فبدت عيناه يف خروجهما كأمنا هتمان ابلفرار من هذا الوجه

الذي حتيا الكآبة فيه كما حييا اهلم يف القلب؛ مث سكت عن الكالم؛ ألن أفكاره كانت تكلمه.

انقصا شيئاا؛ فما
فقطعت عليه الصمت وقلت :اي أاب عثمان ،رجعت من عند رئيس التحرير زائ ادا شيئاا أو ا

هو يرمحك هللا؟

قال :رجعت زائ ادا أين انقص ،وههنا شيء ال أقوله ولو أن يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لوقفوا على

عمك وأمثال عمك من كتاب الصحف يتعجبون هلذا النوع اجلديد من الشهداء!
ـــــــــــــــــــــــــ

مقاال يف جريدة املصري الغراء زعم فيه أننا قلنا" :إن الصحافة ال تنجح إال يف
* كتب الدكتور زكي مبارك ا
أيدي الصعاليك" ،وال ندري كيف أحس هذا املعىن ،مث هتددان!! فقال" :ما رأيك إذا وقفت لك أحد

الصحفيني "ولعله يعين نفسه" يف معركة فاصلة!! ورماك حبب التكلف واالفتعال يف عامل اإلنشاء والتأليف؟
"ما رأيك إذا محلك رجل منهم "ولعله يعين نفسه" على عاتقه وألقى بك يف هاوية التاريخ لتعيش مع

صعصعة بن صوحان؟ -أبلغ خطباء العرب وأنطقهم.

وجوابنا لصاحبنا هذا :أن وزارة الداخلية اطلعت على مقالة فأمرت مجيع احملال اليت تبيع لعب األطفال،
أال يبيعوا "معركة فاصلة" وال "هاوية اتريخ"...
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وقال ابن حيىي الندمي :دعاين املتوكل ذات يوم وهو خممور فقال :أنشدين قول عمارة يف أهل بغداد،
فأنشدته:

ومن يشرتي مين ملوك ِّ
ِّ
بدرهم
خمرمابع حسناا وابين هشام
"دينارا" بغري ِّ
تندم
"رجاء" بعد ذاك زايدةوأمنح
وأعطي
ا
ا
قال أبو عثمان:

و"املستطيل بن ِّ
أكثم"
فإن طلبوا مين الزايدة زدهتم"أاب دلف"
َ

ويلي على هذا الشاعر! اثنان بدرهم ،واثنان زايدة فوقهما لعظم الدرهم ،واثنان زايدة على الزايدة جلاللة

كتااب ،ولكن ههنا شيئاا ال أقوله.
الدرهم :كأنه رئيس حترير جريدة يرى الدنيا قد ملئت ا

وزعموا أن كسرى أبرويز كان يف منزل امرأته شريين ،فأاته صياد بسمكة عظيمة ،فأعجب هبا وأمر له
أبربعة آالف درهم ،فقالت له شريين :أمرت للصياد أبربعة آالف درهم ،فإن أمرت هبا لرجل من الوجوه

قال :إمنا أمر يل مبثل ما أمر للصياد! فقال كسرى :كيف أصنع وقد أمرت له؟

قالت :إذا أاتك فقل له :أخربين عن السمكة ،أذكر هي أم أنثى؟ فإن قال أنثى ،فقل له :ال تقع عليك
حىت أتتيين بقرينها ،وإن قال غري ذلك فقل له مثل ذلك.

فلما غدا الصياد على امللك قال له :أخربين عن السمكة ،أذكر هي أم أنثى؟ قال :بل أنثى ،قال امللك:

بكرا مل تتزوج بعد..
فأتين بقرينها .فقال الصياد :عمر هللا امللك ،إهنا كانت ا

قلت :اي أاب عثمان ،فهل وقعت يف مثل هذه املعضلة مع رئيس التحرير؟

بكرا ،فإمنا يريدون إخراجه من اجلريدة؛ وما بالغة أيب عثمان اجلاحظ
قال :مل ينفع عمك أن مسكته كانت ا

جبانب بالغة التلغراف وبالغة اخلرب وبالغة األرقام وبالغة األصفر وبالغة األبيض ...ولكن ههنا شيئاا ال
أريد أن أقوله.

ومسكيت هذه كانت مقالة جودهتا وأحكمتها وبلغت أبلفاظها ومعانيها أعلى منازل الشرف وأسىن رتب
البيان ،وجعلتها يف البالغة طبقة وحدها ،وقيل أن يقول األوروبيون "صاحبة اجلاللة الصحافة" قال

املأمون" :الكتاب ملوك على الناس" ،فأراد عمك أبو عثمان أن جيعل نفسه مل اكا بتلك املقالة فإذا هو هبا

من "صعاليك الصحافة".
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لقد كانت كالعروس يف زينتها ليلة اجللوة على حمبها ،ما هي إال الشمس الضاحية ،وما هي إال أشواق

ولذات ،وما هي إال اكتشاف أسرار احلب ،وما هي إال هي؛ فإذا العروس عند رئيس التحرير هي املطلقة،
نظراي فنعم ،وأما عمليًّا فال؛ وهذا عصر خفيف يريد
وإذا املعجب هو املضحك ،ويقول الرجل :أما ًّ

اخلفيف ،وزمن عامي يريد العامي ،ومجهور سهل يريد السهل؛ والفصاحة هي إعراب الكالم ال سياسته
بقوى البيان والفكر واللغة ،فهي اليوم قد خرجت من فنوهنا واستقرت يف علم النحو.

وحسبك من الفرق بينك وبني القارئ العامي :أنك أنت ال تلحن وهو يلحن.

قال أبو عثمان :وهذه -أكرمك هللا -منزلة بقل فيها اخلاصي ويكثر العامي فيوشك أال يكون بعدها إال
بلداي "حنشصيًّا" ،وينقلب النحو نفسه وما هو إال
غلبة العامية ،ويرجع الكالم الصحايف كله سوقياا ًّ

التكلف والتوعر والتقعر كما يرون اآلن يف الفصاحة ،والقليل من الواجبات ينتهي إىل األقل؛ واألقل

ينتهي إىل العدم ،واالحندار سريع يبدأ ابخلطوة الواحدة ،مث ال متلك بعدها اخلطى الكثرية.

ال جرم فسد الذوق وفسد األدب وفسدت أشياء كثرية كانت كلها صاحلة ،وجاءت فنون من الكتابة ما
هي إال طبائع كتاهبا تعمل فيمن يقرؤها عمل الطباع احلية فيمن خيالطها ،ولو كان يف قانون الدولة هتمة

وفسادا
إفساد األدب أو إفساد اللغة ،لقبض على كثريين ال يكتبون إال صناعة هلو ومسالة فراغ
ا

وإفسادا؛ واملصيبة يف هؤالء ما يزعمون لك من أهنم يستنشطون القراء ويلهوهنم ،وحنن إان نعمل يف هذه
ا
عدما؛ مث مللء الفراغ الذي جعل نصف حياتنا
النهضة ملعاجلة اللهو الذي جعل نصف وجودان السياسي ا

أيضا مما جعل عمك أاب عثمان يف هذه الصحافة من "صعاليك الصحافة" ،وتركه
االجتماعية بطالة؛ وهذا ا
يف املقابلة بينه وبني بعض الكتاب كأنه يف أمس وكأهنم يف غد.

ودق اجلرس يدعو أاب عثمان إىل رئيس التحرير...

ثراثرا يكون كاملتصل من دماغه بصندوق
فما شككت أهنم سيطردونه ،فإن هللا مل يرزقه ا
لساان مطبعياا ا

حروف ...ومل جيعله كهؤالء السياسيني الذين يتم هبم النفاق ويتلون ،وال كهؤالء األدابء الذين يتم هبم
التضليل ويتشكل.

ورجع شيخنا كاملخنوق أرخي عنه وهو يقول :ويلي على الرجل! ويلي من
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الكالم الظريف الذي يقال يف الوجه ليدفع يف القفا ...كان ينبغي أال ميلك هذه الصحافة اليومية إال

مجيعا؛ أما يف هذه الصحف ،فالكاتب خيبز
جمالس األمة؛ فذلك هو إصالح األمة والصحافة والكتاب ا
عيشه على انر أتكل منه قدر ما أيكل من عيشه؛ ولو أن عمك يف خفض ورفاهية وسعة ،لكان يف

عمال للبطل ،تفضله اإلبرة اليت تعمل للخياط،
استغنائه عنهم حاجتهم إليه؛ ولكن السيف الذي ال جيد ا

وماذا ميلك عمك أبو عثمان؟ ميلك ما ال ينزل عنه بدون امللوك ،وال ابلدنيا كلها ،وال ابلشمس والقمر؛

إذ ميلك عقله وبيانه ،على أنه مستأجر هنا بعقله وبيانه ،ويعقل ما شاءوا ويكتب ما شاءوا.
لك هللا أن أصدقك القول يف هذه احلرفة اليومية :إن الكاتب حني خيرج من صحيفة إىل صحيفة ،خترج

كتابته من دين إىل دين...

ورأيت شيخنا كأمنا وضع له رئيس التحرير مثل البارود يف دماغه مث أشعله ،فأردت أن أمازحه وأسري عنه،

فقلت :امسع اي أاب عثمان ،جاءتين ابألمس قضية يرفعها صاحبها إىل احملكمة ،وقد كتب يف عرض دعواه

دارا ،وفتح هلذه الدار
أن جار بيته غصبه قطعة من أرض فنائه الذي تركه حول البيت ،وبىن يف هذه الرقعة ا
انفذات ،فهو يريد من القاضي أن حيكم برد األرض املغصوبة ،وهدم هذه الدار املبنية فوقها ...وسد

انفذهتا املفتوحة!..
فضحك اجلاحظ حىت أمسك بطنه بيده وقال :هذا أديب عظيم كبعض الذين يكتبون األدب يف

شرا من عدمه؟ قال :إذا
الصحافة؛ كثرت ألفاظه ونقص عقله" ،وسئل بعض احلكماء :مىت يكون األدب ًّ
كثر األدب ونقصت القرحية .وقد قال بعض األولني :من مل يكن عقله أغلب خصال اخلري عليه ،كان

حتفه يف أغلب خصال اخلري عليه؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض"  1واألدب وحده هو املرتوك يف هذه
الصحافة ملن يتواله كيف يتواله؛ إذ كان أرخص ما فيها ،وإمنا هو أدب؛ ألن األمم احلية ال بد أن يكون

هلا أدب؛ إذ كان أرخص ما فيها ،وإمنا هو أدب؛ ألن األمم احلية ال بد أن يكون هلا أدب ،مث هو من بعد

هذا االسم العظيم ملء فراغ ال بد أن ميأل ،وصفحة األدب وحدها هي اليت تظهر يف اجلريدة اليومية كبقعة

الصدأ على احلديد :أتكل منه وال تعطيه شيئاا.
مث أيىب من ترتك هذه الصفحة إال أن جيعل نفسه "رئيس حترير" على األدابء ،فما يدع صفة من صفات
النبوغ وال نعتاا من نعوت العبقرية إال حنله نفسه
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هذه اجلملة من كالم اجلاحظ.
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ووضعه حتت ثيابه؛ وما أيسر العظمة وما أسهل مناهلا إذا كانت ال تكفك إال اجلراءة والدعوى والزعم،

وتلفيق الكالم من أعراض الكتب وحواشي األخبار.

وقد يكون الرجل يف كتابته كالعامة ،فإذا عبته ابلركاكة والسخف واالبتذال وفراغ ما يكتب ،قال :هذا ما
يالئم القراء ،وقد يكون من أكذب الناس فيما يدعي لنفسه وما يهول به لتقوية شأنه وإصغار من عداه،
فإذا كذبه من يعرفه قال :هذا ما يالئمين ،وهو واثق أنه يف نوع من القراء ليس عليه إال أن ميألهم هبذه

مجيعا يقولون :تك تك ...تك ...تك
الدعاوى كما متأل الساعة ،فإذا هم ا

فمن زعم أن البالغة أن يكون السامع يفهم معىن القائل ،جعل الفصاحة واللكنة واخلطأ والصواب

بياان 1وكان املكي طيب احلجج ،ظريف احليل،
واإلغالق واإلابنة وامللحون واملعرب ،وكله سواء وكله ا

عجيب العلل ،وكان يدعي كل شيء على غاية اإلحكام ومل حيكم شيئاا قط من اجلليل وال من الدقيق؛ وإذ
قد جرى ذكره فسأحدثك ببعض أحاديثه ،قلت له مرة :أعلمت أن الشاري حدثين أن املخلوع "أي

األمني" بعث إىل املأمون جبراب فيه مسسم ،كأنه خمربه أن عنده من اجلند بعد ذلك ،وأن املأمون بعث له

بديك أعور ،يريد أن ظاهر بن احلسني يقتل هؤالء كلهم كما يلقط الديك احلب؟
قال :فإن هذا احلديث أان ولدته ،ولكن انظر كيف سار يف اآلفاق2...

مث قال أبو عثمان :وقد زعم أحد أدابئكم أنه اكتشف يف اتريخ األدب اكتشافاا أمهله املتقدمون وغفل عنه
املتأخرون ،فنظر عمك يف هذا الذي ادعاه ،فإذا الرجل على التحقيق كالذي يزعم أنه اكتشف أمريكا يف

كتاب من كتب اجلغرافيا...

وما يزال البلهاء يصدقون الكالم املنشور يف الصحف ،ال أبنه صدق ،ولكن أبنه "مكتوب يف اجلريدة"...

إنساان فما هدده بصفحته ،بل
فال عجب أن يظن كاتب صفحة األدب -مىت كان
مغرورا -أنه إذا هتدد ا
ا

حبكومته...

نعم أيها الرجل إهنا حكومة ودولة؛ ولكن وحيك إن ثالث ذابابت ليست ثالث قطع من أسطول
إجنلرتا!...

وضحك أبو عثمان وضحكت! فاستيقظت.
ـــــــــــــــــــــــــ

 2 ،1هذا من كالم اجلاحظ.
 3يعين زكي مبارك يف دعوى معرفته أول من اخرتع فن املقامات.
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أبو حنيفة ولكن بغري فقه:1
نفسا
قد انتهينا يف األدب إىل هناية صحافية عجيبة ،فأصبح كل من يكتب ينشر له ،وكل من ينشر له يعد ا

أديبًّا ،وكل من عد نفسه أديباا جاز له أن يكون صاحب مذهب وأن يقول يف مذهبه ويرد على مذهب

غريه.

فعندان اليوم كلمات ضخمة تدور يف الصحف بني األدابء كما تدور أمساء املستعمرات بني السياسيني
املتنازعني عليها ،يتعلق هبا الطمع وتنبعث هلا الفتنة وتكون فيها اخلصومة والعداوة ،منها قوهلم :أدب

الشيوخ وأدب الشباب؛ ودكتاتورية األدب ودميقراطية األدب ،وأدب األلفاظ وأدب احلياة ،واجلمود
والتحول ،والقدمي واجلديد ،مث ماذا وراء ذلك من أصحاب هذا املذهب؟

وراء ذلك أن منهم أاب حنيفة ولكن بغري فقه ،والشافعي ولكن بغري اجتهاد ،ومالك ولكن بغري رواية ،وابن

حنبل ولكن بغري حديث؛ أمساء بينها وبني العمل أهنا كذب عليه وأنه رد عليها.

أداب إال إذا ذهب يستحدث وخيرتع على ما يصرفه النوابغ من أهله حىت يؤرخ هبم
وليس يكون األدب ا

فيقال :أدب فالن وطريقة فالن ومذهب فالن؛ إذ ال جيري األمر فيما عال وتوسط ونزل إال على إبداع

غري تقليد ،وتقليد غري اتباع ،واتباع غري تسليم؛ فال بد من الرأي ونبوغ الرأي واستقالل الرأي حىت يكون
يف الكتابة إنسان جالس هو كاتبها ،كما أن احلي اجلالس يف كل حي هو جمموعه العصيب ،فيخرج ضرب
من اآلداب كأنه من التحول يف الوجود اإلنساين يرجع ابحلياة إىل ذرات معانيها ،مث يرسم من هذه املعاين

مثل ما أبدعت ذرات اخلليقة يف تركيب من تركيب ،فال يكون لألديب تعريف إال أنه املقلد اإلهلي*.
وإذا اعتربان هذا األصل فهل يبدأ األدب العريب يف عصران أو ينتهي؛ وهل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1وهذا فصل من املعركة األخرية بينه وبني زكي مبارك.
* استوفينا هذه املعاين يف مقالة "األدب واألديب".
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تراه يعلو أو ينزل؛ وهل يستجمع أو ينقض ،وهل هو من قدميه الصريح بعيد من بعيد أو قريب من قريب

أو هو يف مكان بينهما؟
هذه ٍ
طويال أمر فيه بعظام مبعثرة يف ثياهبا ال يف قبورها ...ولكين
معان لو ذهبت أفضلها القتحمت اترخياا ا
موجز مقتصر على معىن هو مجهور هذه األطراف كلها ،وإليه وحده يرجع ما حنن فيه من التعادي بني

األذواق واإلسفاف مبنازع الرأي واخللط واالضطراب يف كل ذلك؛ حىت أصبح أمر األدب على أقبحه
وهم يرونه على أحسنه ،وحىت قيل يف :األسلوب أسلوب تلغرايف ،ويف الفصاحة فصاحة عامية ،ويف اللغة

لغة اجلرائد ،ويف الشعر شعر املقالة؛ وجنمت النامجة من كل علة ويزين هلم أهنا القوة قد استحصفت

واشتدت ،وانزع األدب العريب إىل سخرية التقليد وإىل أن يكون لصي اقا دعيًّا يف آداب األمم ،واستهلكه

التضييع وسوء النظر له على حني يؤتى له أن كل ذلك من حفظه وصيانته وحسن الصنيع فيه ومن توفري

املادة عليه.

أين تصيب العلة إذا التمستها؟ أيف األدب من لغته وأساليب لغته ،ومعانيه وأغراض معانيه؟ أم يف القائمني

عليه يف مذاهبهم ومناحيهم وما يتفق من أسباهبم وجواذهبم؟
إن تقل إهنا يف اللغة واألساليب واملعاين واألغراض ،فهذه كلها تصري إىل حيث يراد هبا ،وتتقلد البلية من

كل من يعمل فيها؛ وقد استوعبت واتسعت ومادَّت العصور الكثرية إىل عهدان فلم تؤت من ضيق وال

مجود وال ضعف مث هي مادَّة وال عليها ممن ال حيسن أن يضع يده منها حيث ميأل كفه أو حيث تقع يده

على حاجته.

وإن قلت إن العلة يف األدابء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسباهبم ،سألناك :ومل قصروا عن الغاية ،ومل
وقعوا ابخلالف ،وكيف ذهبوا عن املصلحة ،وكيف اعتقمت اخلواطر وفسدت األذواق مع قيام األدب

كتااب وشعراء ،ومع انفساح األفق العقلي يف هذا
الصحيح يف كتبه مقام أمة من أهله أعر اااب وفصحاء و ا
الدهر واجتماعه من أطرافه ملن شاء ،حىت لتجد عقول نوابغ القارات اخلمس حتتقب يف حقيبة من

الكتب ،أو تصندق* يف صندوق من األسفار.

نشرا متبددين تعلو هبم الدائرة وهتبط،
كيف ذهب األدابء يف هذه العربية ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* كلمة وضعناها على قياس حتتقب.
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فكل أعلى وكل أسفل؟ هذا فالن شاعر قد أحاط ابلشعر عربية وغريبه وهو ينظمه ويفنت يف أغراضه

ويولد ويسرق وينسخ وميسخ ،وهو عند نفسه الشاعر الذي فقدته كل أمة من اترخيها ووقع يف اتريخ

العربية وحدها ابتالء وحمنة؛ وهو ككل هؤالء املغرورين حيسبون أهنم لو كانوا يف لغات غري العربية لظهروا
جنوما ،ولكن العربية جعلت ًّ
كال منهم حصاة بني احلصى ،وتقرأ شعره فإذا هو شعر تتوهم من قراءته تقطيع
ا

ثيابك ،إذا جتاذب نفسك لتفر منه فر اارا.
وهذا فالن الكاتب الذي والذي ...والذي يرتفع إىل أقصى السموات على جناحي ذاببة.
وهذا فرعون األدب الذي يقول :أان ربكم األعلى! وهذا فالن وهذا فالن...

أين يكون الزمام على هؤالء وأمثاهلم؛ ليعرفوا ما هم فيه كما هم فيه ،وليضبطوا آراءهم وهواجسهم،

وليعلموا أن حساهبم عند الناس ال عند أنفسهم فالواحدة منهم واحدة وإن تومهوها مائة وتومهها بعضهم

أل افا أو ألفني ،ومىت قال الناس :غلطوا ،فقد غلطوا ،ومىت قالوا :سخفاء فهم سخفاء.

وأين الزمام عليهم وقد انطلقوا كأهنم مسخرون ابجلرب على قانون من التدمري والتخريب ،فليس فيهم إال

طبيعة مكابرة ال إقرار منها ،ابغية ال إنصاف معها ،انفرة ال مساغ إليها ،متهمة ال ثقة هبا؛ طبيعة يتحول

كل شيء فيها إىل أثر منها كما يتحول ماء الشجر يف العود الرطب املشتعل إىل دخان أسود!

يرجع هذا اخللط يف رأيي إىل سبب واحد :هو خلو العصر من إمام ابملعىن احلقيقي يلتقي عليه اإلمجاع

دائما
ويكون ملء الدهر يف حكمته وعقله ورأيه ولسانه ومناقبه ومشائله؛ فإن مثل هذا اإلمام خيص ا

ابإلرادة اليت ليس هلا إال النصر والغلبة واليت تعطي القوة على قتل الصغائر والسفاسف؛ وهو إذا ألقي يف
امليزان عند اختالف الرأي ،وضع فيه ابجلمهور الكبري من أنصاره واملعجبني آبدابه ،وابلسواد الغالب من

كل الفاعليات احمليطة به واملنجذبة إليه؛ ومن مث تتهيأ قوة الرتجيح ويتعني اليقني والشك؛ وامليزان اليوم

فارغ من هذه القوة فال يرجح وال يعني.

ومكانة هذا اإلمام حتد األمكنة ،ومقداره يزن املقادير ،فيكون هو املنطق اإلنساين يف أكثر اخلالف
اإلنساين :تقوم به احلجة ،فتلزم وإن أنكرها املنكر،
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ومتضي وإن عاند فيها املعاند ،ويؤخذ هبا وإن أصر املصر على غريها؛ ألن ابإلمجاع على القياس بني

التطرف يف الزايدة أو التقصري؛ واإلمجاع إذا ضرب ضرب املعصية ابلطاعة ،والزيغ ابالستقامة ،والعناد
ابلتسليم؛ فيخرج من خيرج وعليه ومسه .ويزيغ من يزيغ وفيه صفته ،ويصر املكابر وامسه املكابر ليس غري،

وإن هو تكذب وأتول ،وإن زعم ما هو زاعم.

ولكل القواعد شواذ ولكن القاعدة هي إمام ابهبا؛ فما من شاذ حيسب نفسه منطل اقا خملى ،إال هو حمدود

هبا مردود إليها ،متصل من أوسع جهاته أبضيق جهاهتا؛ حىت ما يعرف أنه شاذ إال مبا تعرف به أهنا قاعدة،
فيكون شأنه يف نفسه مبا تعني هي له على مكرهته وحمبته.

وإبداعا ،ويزين ماضيها أبنه يف هنايته ،ومستقبلها
فكرا ور اأاي ،ويزيد فيها قوة
ا
واإلمام ينبث يف آداب عصره ا
أبنه يف بدايته ،فيكون كالتعديل بني األمنة من جهة ،واالنتقال فيها من جهة أخرى؛ ألن هذا اإلمام إمنا
خيتار إلظهار قوة الوجود اإلنساين من بعض وجوهها وإثبات مشوهلا وإحاطتها كأنه آية من آايت اجلنس
أينس اجلنس فيها إىل كماله البعيد ،ويتلقى منه حكم التمام على النقص ،وحكم القوة على الضعيف،

وحكم املأمول على الواقع؛ وجيد فيه قومه كما جيدون يف احلقيقة اليت ال يكابر عندها متنطع بتأويل ،ويف
القوة اليت ال خيالف عندها مبطل بعناد ،ويف الشريفة اليت ال يروغ منها متعسف حبيلة؛ ولن يضل الناس يف

حق عرفوا حده ،فإن ما وراء احلد هو التعدي؛ ولن خيطئوا يف حكم أصابوا وجهه فإن ما عدا الوجه هو
اخلالف واملراء.

وقد طبع الناس يف ابب القدوة على غريزة ال تتحول ،فمن انفرد ابلكمال كان هو القدوة ،ومن غلب
كان هو السمت؛ والبد هلم ممن يقتاسون به ويتوازنون فيه حىت يستقيموا على مراشدهم ومصاحلهم،

فاإلمام كأنه ميزان من عقل ،فهو يتسلط يف احلكم على الناقص والوايف من كل ما هو بسبيله ،مث ال

وزان بعد وزن ،وكانت فيه منازل أحواهلا منزلة بعد منزلة.
خالف عليه؛ إذ كانت فيه أوزان القوى ا

هو إنسان تتخري بعض املعاين السامية؛ لتظهر فيه أبسلوب عملي ،فيكون يف قومه ضرااب من الرتبية

والتعليم بقاعدة منتزعة من مثاهلا ،مشروحة هبذا املثال نفسه ،فإليه يرد األمر يف ذلك وبتلوه يتلى وعلى
سبيله ينهج ،فما من شيء يتصل ابلفن الذي هو إمام فيه ،إال كان فيه شيء منه ،وهو من ذلك متصل
بقوى النفوس
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وإيضاحا ،وإبالغاا وهداية؛ ويكون
وتسهيال
وتنبيها،
ا
كأنه هداية فيها؛ ألنه بفنه حكم عليها ،فيكون قوة ا
ا
رجال وإنه ٍ
ملعان كثرية ،ويكون يف نفسه وإنه لفي األنفس كلها ،ويعطي من إجالل الناس ما يكون به امسه
ا

كأنه خلق من احلب طريقه على العقل ال على القلب.

ولعل ذلك من حكمة إقامة اخلليفة يف اإلسالم ووجوب ذلك على املسلمني؛ فال بد على هذه األرض من
ضوء يف حلم ودم ،وبعض معاين اخلليفة يف تنصيبه كبعض معاين "الشهيد اجملهول" يف األمم احملاربة املنتصرة

املتمدنة :رمز التقديس ،ومعىن املفاداة ،وصمت يتكلم ،ومكان يوحي ،وقوة تستمد ،وانفراد جبمع،

وحكم الوطنية على أهلها أبحكام كثرية يف شرف احلياة واملوت؛ وبل احلرب خمبوءة يف حفرة ،والنصر

مغطى بقرب؛ بل اجملهول الذي فيه كل ما ينبغي أن يعلم.

إماما هو من بعض
فعصران هذا مضطرب خمتل؛ إذ ال إمام فيه جيتمع الناس عليه ،وإذ كل من يزعم نفسه ا

جهاته كأنه أبو حنيفة ولكن بغري فقه!

موضعا خالياا يظهر خالؤه مكان الفصل بني
ولعمري ما نشأ قوهلم" :اجلديد والقدمي" إال ألن ههنا
ا

الناحيتني وجيعل جهة تنماز من جهة ،فمنذ مات اإلمام الكبري الشيخ حممد عبده -رمحه هللا -جرت

أحداث ،ونتأت رءوس ،وزاغت طبائع وكأنه مل ميت رجل ،بل رفع قرآن.
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إذا اعتربت اخليال يف الذكاء اإلنساين وأوليته دقة النظر وحسن التمييز ،مل جتده يف احلقيقة تقلي ادا من

النفس لأللوهية بوسائل عاجزة منقطعة ،قادرة على التصور والوهم مبقدار عجزها عن اإلجياد والتحقيق.

وهذه النفس البشرية اآلتية من اجملهول يف أول حياهتا ،والراجعة إليه آخر حياهتا ،واملسددة يف طريقه مدة
حياهتا ،ال ميكن أن يتقرر يف خياهلا أن الشيء املوجود قد انتهى بوجوه ،وال ترضى طبيعتها مبا ينتهي؛ فهي
ال تتعاطى املوجود فيما بينها وبني خياهلا على أنه قد فرغ منه فما يبدأ ،ومت فما يزاد ،وخلد فال يتحول؛

بل ال تزال تضرب ظنها وتصرف ومهها يف كل ما تراه أو يتلجلج يف خاطرها ،فال تربح تتلمح يف كل

دأاب على جماريها اخليالية اليت توثق صلتها
وجود غيباا ،وتكشف من الغامض وتزيد يف غموضه ،وجتري ا

ابجملهول؛ فمن مث ال بد يف أمرها مع املوجود مما ال وجود له ،تتعلق به وتسكن إليه؛ وعلى ذلك ال بد يف

كل شيء -مع املعاين اليت له يف احلق -من املعاين اليت له يف اخليال؛ وها هنا موضع األدب والبيان يف

طبيعة النفس اإلنسانية ،فكالمها طبيعي فيها كما ترى.

وإذا قيل :األدب ،فاعلم أنه ال بد معه من البيان؛ ألن النفس ختلق فتصور فتحسن الصورة؛ وإمنا يكون

متام الرتكيب يف معرضه ومجال صورته ودقة حملاته؛ بل ينزل البيان من املعىن الذي يلبسه منزلة النضج من
متميزا بنفسه ،فلن تكون بغري النضج
الثمرة احللوة إذا كانت الثمرة وحدها قبل النضج شيئاا مسمى أو ا

صحيحا ،وما بد من أن تستويف كمال عمرها األخضر الذي هو بياهنا وبالغتها.
اتما وال
ا
شيئاا ا

وهذه مسألة كيفما تناولتها فهي هي حىت متضيها على هذا الوجه الذي رأيت يف الثمرة ونضجها ،فإن

البيان صناعة اجلمال يف شيء مجاله هو من فائدته،
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر ص" 234حياة الرافعي".
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اباب من
اباب من االستعمال بعد أن كان ا
وفائدته من مجاله؛ فإذا خال من هذه الصناعة التحق بغريه ،وعاد ا

التأثري؛ وصار الفرق بني حاليه كالفرق بني الفاكهة؛ إذ هي ابب من النبات ،وبني الفاكهة إذ هي ابب من

اخلمر؛ وهلذا كان األصل يف األدب البيان واألسلوب يف مجيع لغات الفكر اإلنساين ،ألنه كذلك يف طبيعة

النفس اإلنسانية.
فالغرض األول لألدب املبني أن خيلق للنفس دنيا املعاين املالئمة لتلك النزعة الثابتة فيها إىل اجملهول وإىل

كثريا وافياا مبا
جماز احلقيقة ،وأن يلقي األسرار يف األمور املكشوفة مبا يتخيل فيها ،ويرد القليل من احلياة ا
قارا مبا خيلد من وصفه ،وجيعل املؤمل منها ًّ
لذا خفي افا مبا يثبث
يضاعف من معانيه ،ويرتك املاضي منها اثبتاا ا
حلوا مبا يكشف فيه من اجلمال واحلكمة؛ ومدار ذلك كله على إيتاء
فيه من العاطفة واململول ا
ممتعا ا

جمهوال
أيضا؛ فإن هذه النفس طلعة متقلبة ،ال تبتغي ا
النفس لذة اجملهور اليت هي يف نفسها لذة جمهولة ا
معلوما صرفاا ،كأهنا مدركة بفطرهتا أن ليس يف الكون صريح مطلق وال خفي مطلق؛ وإمنا تبتغي
صرفاا وال ا
حالة مالئمة بني هذين ،يثور فيها قلق أو يسكن منها قلق.

أداب إال إذا وضع املعىن يف احلياة اليت ليس هلا معىن ،أو
وأشواق النفس هي مادة األدب؛ فليس يكون ا

تغيريا جييء
متصال بسر هذه احلياة فيكشف عنه أو يومئ إليه من قريب ،أو َّ
كان ا
غري للنفس هذه احلياة ا

طباقاا لغرضها وأشواقها؛ فإنه كما يرحل اإلنسان من جو إىل جو غريه ،ينقله األدب من حياته اليت ال

ختتلف إىل حياة أخرى فيها شعورها ولذهتا وإن مل يكن هلا مكان وال زمان؛ حياة كملت فيها أشواق

النفس؛ ألن فيها اللذات واآلالم بغري ضرورات وال تكاليف؛ ولعمري ما جاءت اجلنة والنار يف األداين
عبثاا؛ فإن خالق النفس مبا ركبه فيها من العجائب ،ال حيكم العقل أنه قد أمت خلقها إال خبلق اجلنة والنار
معها؛ إذ مها الصوراتن الدائمتان املتكافئتان ألشواقها اخلالدة إن هي استقامت مسددة أو انعكست

حائلة.
وقد صح عندي أن النفس ال تتحقق من حريتها وال تنطلق انطالقتها اخلالدة فتحس وحدة الشعور

ووحدة الكمال األمسى إال يف ساعات وفرتات تنسل فيها من زمنها وعيشها ونقائضها واضطراهبا إىل
"منطقة حياد" خارجة وراء الزمان واملكان؛ فإذا هبطتها النفس فكأمنا انتقلت إىل اجلنة واسرتوحت اخللد؛

وهذه املنطقة السحرية ال تكون إال يف أربعة :حبيب فاتن معشوق أعطي قوة سحر النفس ،فهي تنسى
به؛ وصديق حمبوب ويف أويت قوة جذب النفس ،فهي تنسى
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عنده؛ وقطعة أدبية آخذة ،فهي ساحرة كاحلبيب أو جاذبة كالصديق؛ ومنظر فين رائع ،ففيه من كل شيء

شيء.

وهذه كلها تنسي املرء زمنه مدة تطول وتقتصر؛ وذلك فيها دليل على أن النفس اإلنسانية تصيب منها
أساليب روحية التصاهلا هنيهة ابلروح األزيل يف حلظات من الشعور كأهنا ليست من هذه الدنيا وكأهنا من

األزلية؛ ومن مث نستطيع أن نقرر أن أساس الفن على اإلطالق هو ثورة اخلالد يف اإلنسان على الفاين فيه؛
وأن تصوير هذه الثورة يف أوهامها وحقائقها مبثل اختالجاهتا يف الشعور والتأثري -هو معىن األدب

وأسلوبه.

مث إن االتساق واخلري واحلق واجلمال -وهي اليت جتعل للحياة اإلنسانية أسرارها -أمور غري طبيعية يف عامل
عالجا من
يقوم على االضطراب واألثرة والنزاع والشهوات؛ فمن ذلك أييت الشاعر واألديب وذو الفن ا

حكمة احلياة للحياة ،فيبدعون لتلك الصفات اإلنسانية اجلميلة عاملها الذي تكون طبيعية فيه ،وهو عامل

أركانه االتساق يف املعاين اليت جيري فيها ،واجلمال يف التعبري الذي يتأدى به ،واحلق يف الفكر الذي يقوم
عليه ،واخلري يف الغرض الذي يساق له ،ويكون يف األدب من النقص والكمال حبسب ما جيتمع له من

هذه األربعة ،وال معيار أدق منها إن ذهبت تعتربه ابلنظر والرأي؛ ففي عمل األديب خترج احلقيقة مضافاا

إليها الفن ،وجييء التعبري مزي ادا فيه اجلمال ،وتتمثل الطبيعة اجلامدة خارجة من نفس حية ،ويظهر الكالم
وفيه رقة حياة القلب وحرارهتا وشعورها وانتظامها ودقها املوسيقي؛ وتلبس الشهوات اإلنسانية شكلها
املهذب لتكون بسبب من تقرير املثل األعلى ،الذي هو السر يف ثورة اخلالد من اإلنسان على الفاين،

معا؛ وهبذا يهب لك األدب تلك القوة الغامضة اليت تتسع بك
والذي هو الغاية األخرية من األدب والفن ا
حىت تشعر ابلدنيا وأحداثها مارة من خالل نفسك ،وحتس األشياء كأهنا انتقلت إىل ذاتك؛ وذلك سر

األديب العبقري؛ فإنه ال يرى الرأي ابالعتقاب 1واالجتهاد كما يراه الناس ،وإمنا حيس به؛ فال يقع له رأيه

إهلاما؛ وليس يؤاتيه اإلهلام إال من كون األشياء متر فيها مبعانيها وتعربه كما تعرب السفن
ابلفكر ،بل يلهمه ا

النهر ،فيحس أثرها فيه فيلهم ما يلهم ،وحيسبه الناس انف اذا بفكره من خالل الكون ،على حني أن حقائق
الكون هي النافذة من خالله.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1االعتقاب :إطالة النظر وكذا الفكر.
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ولو أردت أن تعرف األديب من هو ،ملا وجدت أمجع وال أدق يف معناه من أن تسميه اإلنسان الكوين،

وغريه هو اإلنسان فقط؛ ومن ذلك ما يبلغ من عمق أتثره جبمال األشياء ومعانيها ،مث ما يقع من اتصال
املوجودات به آبالمها وأفراحها؛ إذ كانت فيه مع خاصة اإلنسان خاصية الكون الشامل ،فالطبيعة تثبت

جبمال فنه البديع أنه منها ،وتدل السماء مبا يف صناعته من الوحي واألسرار أنه كذلك منها ،وتربهن احلياة
أيضا منها؛ وهذا وذاك وذلك هو الشمول الذي ال حد له ،واالتساع الذي كل
بفلسفته وآرائه أنه هو ا

آخر فيه لشيءٌ ،
أول فيه لشيء.

وهو إنسان يدله اجلمال على نفسه ليدل غريه عليه ،وبذلك زيد على معناه معىن ،وأضيف إليه يف
دائما أن يزيد على كل فكرة صورة هلا ،ويزيد على
إحساسه قوة إنشاء اإلحساس يف غريه؛ فأساس عمله ا
كل صورة فكرة فيها ،فهو يبدع املعاين لألشكال اجلامدة فيوجد احلياة فيها ،ويبدع األشكال للمعاين

اجملردة فيوجدها هي يف احلياة ،فكأنه خلق ليتلقى احلقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم فيها الشعور جبماهلا

الفين؛ وابألدابء والعلماء تنمو معاين احلياة ،كأمنا أوجدهتم احلكمة؛ لتنقل هبم الدنيا من حالة إىل حالة؛
وكأن هذا الكون العظيم مير يف أدمغتهم ليحقق نفسه.

ومشاركة العلماء لألدابء توجب أن يتميز األديب ابألسلوب البياين؛ إذ هو كالطابع على العمل الفين،

وكالشهادة من احلياة املعنوية هلذا اإلنسان املوهوب الذي جاءت من طريقه ،مث ألن األسلوب هو

ختصيص لنوع من الذوق وطريقة من اإلدراك ،كأن اجلمال يقول ابألسلوب :إن هذا هو عمل فالن.

وفضل ما بني العامل واألديب ،أن العامل فكرة ،ولكن األديب فكرة وأسلوهبا؛ فالعلماء هم أعمال متصلة
متشاهبة يشار إليهم مجلة واحدة ،على حني يقال يف كل أديب عبقري :هذا هو ،هذا وحده؛ وعلم
األديب هو النفس اإلنسانية أبسرارها املتجهة إىل الطبيعة ،والطبيعة أبسرارها املتجهة إىل النفس؛ ولذلك

فموضع األديب من احلياة موضع فكرة حدودها من كل نواحيها األسرار.

قائما حبقائقه وأوصافه ،فاألدب العبقري ال يراها إال أجزاء ،كأمنا
وإذا رأى الناس هذه اإلنسانية تركيباا ًّ
اتما ا

هو يشهد خلقها وتركيبها ،وكأمنا أمرها يف "معمله" ،أو كأن هللا -سبحانه -دعاه لريى فيها رأيه ...وبذلك

جييء النابغ من أدب العباقرة وبعضه كاملقرتحات لتجميل الدنيا وهتذيب اإلنسانية ،وبعضه كاملوافقة
وإقرار احلكمة؛ وأساسه على كل هذه األحوال النقد ،مث النقد ،وال
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شيء غري النقد؛ كأن القوة األزلية تقول هلذا امللهم :أنت كلميت فقل كلمتك..

وترى اجلمال حيث أصبته شيئاا واح ادا ال يكرب وال يصغر ،ولكن احلس به يكرب يف أانس ويصغر يف أانس؛
وها هنا يتأله األدب؛ فهو خالق اجلمال يف الذهن ،واملمكن لألسباب املعينة على إدراكه وتبني صفاته

ومعانيه ،وهو الذي يقدر هلذا العامل قيمته اإلنسانية إبضافة الصور الفكرية واجلميلة إليه ،وحماولته إظهار
النظام اجملهول يف متناقضات النفس البشرية ،واالرتفاع هبذه النفس عن الواقع املنحط اجملتمع من غشاوة

الفطرة وصولة الغريزة وغرارة الطبع احليواين.

وإذا كان األمر يف األدب على ذلك؛ فباضطرار أن تتهذب فيه احلياة وتتأدب ،وأن يكون تسلطه على
بواعث النفس دربة إلصالحها وإقامتها ،ال إلفسادها واالحنراف هبا إىل الزيغ والضاللة؛ وابضطرار أن

يكون األديب مكل افا تصحيح النفس اإلنسانية ،ونفي التزوير عنها ،وإخالصها مما يلتبس هبا على تتابع

الضرورات؛ مث تصحيح الفكرة اإلنسانية يف الوجود ،ونفي الوثنية عن هذه الفكرة ،والسمو هبا إىل فوق،

ودائما إىل فوق!
مث إىل فوق ،ا

وإمنا يكلف األديب ذلك ألنه مستبصر من خصائصه التمييز وتقدم النظر وتسقط اإلهلام ،وألن األصل

يف عمله الفين أال يبحث يف الشيء نفسه ،ولكن يف البديع منه؛ وأال ينظر إىل وجوده ،بل إىل سره؛ وال

يعين برتكيبه ،بل ابجلمال يف تركيبه؛ وألن مادة عمله أحوال الناس ،وأخالقهم ،وألوان معايشهم،
وأحالمهم ،ومذاهب أخيلتهم وأفكارهم يف معىن الفن ،وتفاوت إحساسهم به ،وأسباب مغاويهم

ومراشدهم؛ يسدد على كل ذلك رأيه ،وجييل فيه نظره ،وخيلطه يف نفسه ،وينفذه من حواسه ،كأمنا له يف

السرائر القبض والبسط ،وكأنه ويل احلكم على اجلزء اخلفي يف اإلنسان يقوم على سياسته وتدبريه ،ويهديه
إىل املثل األعلى ،وهل خيلق العبقري إال كالربهان من هللا لعباده على أن فيهم من يقدر على الذي هو

أكمل والذي هو أبدع ،حىت ال ييأس العقل اإلنساين وال ينخذل ،فيستمر دائباا يف طلب الكمال واإلبداع

اللذين ال هناية هلما؟

فاألديب يشرف على هذه الدنيا من بصريته فإذا وقائع احلياة يف حذو واحد من النزاع والتناقض ،وإذا
هي دائبة يف حمق الشخصية اإلنسانية ،اتركة كل حي من الناس كأنه شخص قائم من عمله وحوادثه

وأسباب عيشه؛ فإذا تلجلج ذلك يف نفس األديب اجتهت هذه النفس العالية إىل أن حتفظ للدنيا حقائق
الضمري
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تسخريا ال متلك معه
واإلنسانية واإلميان والفضيلة ،وقامت حارسة على ما ضيع الناس ،وسخرت يف ذلك
ا

أن أتىب منه ،وال يستوي هلا أن تغمض فيه؛ ونقلت اإلنسانية كلها ووضعت على جماز طريقها أين توجهت،
فتأكد األمر فيها ،ووصل هبا ،وعلمت أهنا من خالصة هللا ،رسالتها للعامل هي تقرير احلب للمتعادين،

وبسط الرمحة للمتنازعني ،وأن جتمع الكل على اجلمال وهو ال خيتلف يف لذته وتصل بينهم ابحلقيقة وهي

ال تتفرق يف موعظتها ،وتشعرهم احلكمة وهي ال تتنازع يف مناحيها :فاألدب من هذه الناحية يشبه الدين:

كالمها يعني اإلنسانية على االستمرار يف عملها ،وكالمها قريب من قريب؛ غري أن الدين يعرض للحاالت
النفسية ليأمر وينهي ،واألدب يعرض هلا ليجمع ويقابل؛ والدين يوجه اإلنسان إىل ربه ،واألدب يوجهه إىل
نفسه؛ وذلك وحي هللا إىل امللك إىل نيب خمتار ،وهذا وحي هللا إىل البصرية إىل إنسان خمتار.

فإن مل يكن لألديب مثل أعلى جيهد يف حتقيقه ويعمل يف سبيله ،فهو أديب حالة من احلاالت ،ال أديب

عصر وال أديب جيل؛ وبذلك وحده كان أهل املثل األعلى يف كل عصر هم األرقام اإلنسانية اليت يلقيها
العصر يف آخر أايمه ليحسب رحبه وخسارته...

وال خيدعنك عن هذا أن ترى بعض العبقريني ال يؤتى يف أدبه أو أكثره إال إىل الرذائل ،يتغلغل فيها،

ويتمأل هبا ،ويكون منها على ما ليس عليه أحد إال السفلة واحلشوة من طغام الناس ورعاعهم؛ فإن هذا
كثريا
وأضرابه مسخرون خلدمة الفضيلة وحتقيقها من جهة ما فيها من النهي؛ ليكونوا ا
مثال وسل افا وعربة؛ و ا
أتثريا مما هي يف الفضائل؛ بل هم عندي كبعض األحوال النفسية
ما تكون املوعظة برذائلهم أقوى وأشد ا
الدقيقة اليت أيمر فيها النهي أقوى مما أيمر األمر ،على حنو ما يكون من قراءتك موعظة الفضيلة األدبية

طاهرا؛ مث ما يكون من رؤيتك الفاجر املبتلى املشوه املتحطم الذي ينهاك
اليت أتمرك أن تكون عفي افا ا

بصورته أن تكون مثله؛ وهلذه احلقيقة القوية يف أثرها -حقيقة األمر ابلنهي -يعمد النوابغ يف بعض أدهبم
إىل صرف الطبيعة النفسية عن وجهها ،بعكس نتيجة املوقف الذي يصورونه ،أو اإلحالة يف احلادثة اليت

قاتال
فاجرا ،وترتد املرأة البغي قديسة ،ويرجع االبن الرب ا
يصفوهنا؛ فينتهي الراهب التقي يف القصة ملح ادا ا
جمنوان جنون الدم؛ إىل كثري مما جيري يف هذا النسق ،كما تراه ألانطول فرانس وشكسبري وغريمها ،وما كان
ا
ذلك عن غفلة منهم وال شر ،ولكنه أسلوب من الفن ،يقابله
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أسلواب من التأثري؛ وكل ذلك شاذ معدود ينبغي أن ينحصر وال يتعدى؛ ألنه
أسلوب من اخللق؛ ليبدع
ا
وصف ألحوال دقيقة طارئة على النفس ،ال تعبري عن حقائق اثبتة مستقرة فيها.

والشرط يف العبقري الذي تلك صفته وذلك أدبه ،أن يعلو ابلرذيلة ...يف أسلوبه ومعانيه ،آخ اذا بغاية

الصنعة ،متناهياا يف حسن العبارة؛ حىت يصبح وكأن الرذائل هي اختارت منه مفسرها العبقري الشاذ الذي
يكون يف مسو فنه البياين هو وحده الطرف املقابل لسمو العبارة عن الفضيلة ،فيصنع اإلهلام يف هذا ويف

هذا صنعه الفين بطريقة بديعة التأثري ،أصلها يف أديب الفضيلة ما يريده وجياهد فيه ،ويف أديب الرذيلة ما
حيواان يكتب...
وإنساان عاد
إنساان صار مل اكا يكتب،
ا
ا
يقوده ويندفع إليه ،كأن منهما ا

وإذا أنت ميَّلت بني رذيلة األديب العبقري يف فنه ،ورذيلة األديب الفسل الذي يتشبه به -يف التأليف

والرأي واملتابعة واملذهب -رأيت الواحدة من األخرى كبكاء الرجل الشاعر من بكاء الرجل الغليظ

اجللف :هذا دموعه أمله ،وذاك دموعه أمله وشعره؛ ويف كتابة هذه الطبقة من العبقريني خاصة يتحقق لك

أن األسلوب هو أساس الفن األديب ،وأن اللذة به هي عالمة احلياة فيه؛ إذ ال ترى غري قطعية أدبية فنية،

شاهدها من نفسها على أهنا أبسلوهبا ليست يف احلقيقة إال نكتة نفسية الهتياج البواعث يف نفوس قرائها،

أيضا مسألة من مسائل اإلنسانية مطروحة للنظر واحلل ،مبا فيها من مجال الفن
وأهنا على ذلك هي ا

ودقائق التحليل.

موضوعا على ذلك فيخرج إىل أن يكون
واللذة ابألدب غري التلهي به واختاذه للعبث والبطالة فيجيء
ا

ملهاة وسخ افا ومضيعة؛ فإن اللذة به آتية من مجال أسلوبه وبالغة معانيه وتناوله الكون واحلياة ابألساليب
الشعرية اليت يف النفس ،وهي األصل يف مجال األسلوب؛ مث هو بعد هذه اللذة منفعة كله كسائر ما ركب

مثال على أن يكون من فعلها الطبيعي استمراء التغذية لبناء
يف طبيعة احلي؛ إذ حيس الذوق لذة الطعام ا
اجلسم وحفظ القوة وزايدهتا؛ أما التلهي فيجيء من سخف األدب؛ وفراغ معانيه ،ومؤااتته الشهوات

اخلسيسة والتماسه اجلوانب الضيقة من احلياة؛ وذلك حني ال يكون أدب الشعب وال اإلنسانية بل أدب

فئة بعينها وأحواهلا؛ فإن أديب صناعته أو أديب مجاعته ،غري أديب قومه وأديب عصره ،أحدمها إىل حد
حمدود من احلياة ،واآلخر عمل جامع مستمر متفنن؛ ألن عمله
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وحي القلم
األدب واألديب
األديب وهو وجوده ،وكل شيء يف قومه ال يربح يقول له :اكتب...

ومن األصول االجتماعية اليت ال تتخلف ،أنه إذا كانت الدولة للشعب ،كان األدب أدب الشعب يف
حياته وأفكاره ومطاحمه وألوان عيشه ،وزخر األدب بذلك وتنوع وافنت وبين على احلياة االجتماعية؛ فإن

كانت الدولة لغري الشعب ،كان األدب أدب احلاكمني وبين على النفاق واملداهنة واملبالغة الصناعية

والكذب والتدليس ،ونضب األدب من ذلك وقل وتكرر من صورة واحدة؛ ويف األوىل يتسع األديب من
اإلحساس ابحلياة وفنوهنا وأسرارها يف كل من حوله ،إىل اإلحساس ابلكون وجماليه وأسراره يف كل ما حوله؛

أما الثانية فال حيس فيها إال أحوال نفسه وخليطه ،فيصبح أدبه أشبه مبسافة حمدودة من الكون الواسع ال
يزال يذهب فيها وجييء حىت ميل ذهابه وجميئه.
والعجب الذي مل يتنبه له أحد إىل اليوم من كل من درسوا األدب العريب قدمياا وحديثاا ،أنك ال جتد تقرير
املعىن الفلسفي االجتماعي لألدب يف أمسى معانيه إال يف اللغة العربية وحدها ،ومل يغفل عنه مع ذلك إال

أهل هذه اللغة وحدهم!

فإذا أردت األدب الذي يقرر األسلوب شرطاا فيه ،وأييت بقوة اللغة صورة لقوة الطباع ،وبعظيمة األداء
صورة لعظمة األخالق ،وبرقة البيان صورة لرقة النفس ،وبدقته املتناهية يف العمق صورة لدقة النظر إىل

احلياة؛ ويريك أن الكالم أمة من األلفاظ عاملة يف حياة أمة من الناس ،ضابطة هلا املقاييس التارخيية،
حمكمة هلا األوضاع اإلنسانية ،مشرتطة فيها املثل األعلى ،حاملة هلا النور اإلهلي على األرض...

دفعا ،ويردها عن سفاسف
 ....وإذا أردت األدب الذي ينشئ األمة إنشاء سامياا ،ويدفعها إىل املعايل ا

احلياة ،ويوجهها بدقة اإلبرة املغناطيسية إىل اآلفاق الواسعة ،ويسددها يف أغراضها التارخيية العالية تسديد

نظرا وعقوهلا
القنبلة خرجت من مدفعها الضخم احملرز احملكم ،وميأل سرائرها يقيناا ونفوسها ا
حزما وأبصارها ا
حكمة ،وينفذ هبا من مظاهر الكون إىل أسرار األلوهية...

 ...إذا أردت األدب على كل هذه الوجوه من االعتبار -وجدت القرآن احلكيم قد وضع األصيل احلي

مقدسا ،وفرض هذا التقديس عقيدة ،واعترب هذه
يف ذلك كله ،وأعجب ما فيه أنه جعل هذا األصل ا
العقيدة اثبتة لن تتغري؛ ومع ذلك كله مل يتنبه له األدابء ومل حيدوا ابألدب حذوه ،وحسبوه ديناا فقط،

وذهبوا أبدهبم
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وحي القلم
األدب واألديب
إىل العبث واجملون والنفاق؛ كأنه ليس منهم إال بقااي اتريخ حمتضر ابلعلل القائلة ،ذاهب إىل الفناء احلتم!

والقرآن أبسلوبه ومعانيه وأغراضه ال يستخرج منه لألدب إال تعريف واحد هو هذا :إن األدب هو السمو
بضمري األمة.
وال يستخرج منه لألديب إال تعريف واحد هو هذا :إن األديب هو من كان ألمته وللغتها يف مواهب قلمه

لقب من ألقاب التاريخ.
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وحي القلم
سر النبوغ يف األدب

سر النبوغ يف األدب:1
لو ترمجنا اخلاطرة اليت متر يف ذهن احليوان الذكي حني ينقاد يف يد رجل ضعيف أبله يصرفه ويديره على

أغراضه ،فنقلناها من فكر احليوان إىل لغتنا ،وأديناها مبعىن مما بني اإلنسان واحليوان -لكانت يف العبارة
هكذا :ما أنت أيها األبله فيما يبين وبني احلقيقة املدبرة للكون إال نيب مرسل صلى هللا عليه وسلم...

ذلك أن الرتكيب الذي يبني به اإلنسان من احليوان قد جعل دماغ هذا احليوان خامتاا من هللا دمغ به على
خصائصه فأفرغه هللا يف جلده ،ووضع يف رأسه ذلك القفل اإلهلي الذي حبسه يف ابب االضطرار من

غرائزه البهيمية ،وأقفل به على الدنيا العقلية املتسعة بينه وبني اإلنسان؛ فالكون عنده لغو كله ليس فيه
إال حقائق يسرية ،مث ال تفسري هلذه احلقائق إال من طبيعته هو ،فجلده أدق تفسري فلكي ...للشمس

والنور واهلواء وما جييء منها؛ وجوفه أصح تعبري جغرايف ...للكرة األرضية وما حتمل ،وجوعه وشبعه مها
كل فلسفة الشر واخلري يف العامل!...

وانزال هو الرتكيب الطبيعي ال غريه :لو زادت يف الدماغ ذرة أو نقصت لزادت للدنيا
فأساس الذكاء عالياا ا

صورة أو نقصت؛ فبالضرورة تكون هذه هي القاعدة فيما نرى من تباين حدة الذكاء يف أفراد كل نوع من
احليوان ،وما نشهد من ذلك يف أحوال الناس ،من الفطنة إىل الذكاء* إىل األملعية إىل اجلهبذة إىل النبوغ

إىل العبقرية؛ وهي طبقات من ألفاظ اللغة ألحوال قائمة من هذه املعاين ترجع إىل درجات اثبتة يف تركيب
الدماغ.

ومما يسجد له العقل اإلنساين سجدة طويلة إذا هو أتمل يف حكمة هللا ومر يتصفح من أسرار ما حنن
بسبيله من الكالم على النبوغ -أن هذا الوجود الذي حيمل أسرار األلوهية يف كرة متقاذفة يف الفضاء

األبدي ،وأن األرض اليت حتمل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1املقتطف :يناير سنة .1933

* عندان أن الفطنة يف اللغة ،دون الذكاء؛ تقابل ما عند احليوان من التنبه؛ والذكاء :والتوقد واللهيان.
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وحي القلم
سر النبوغ يف األدب

أسرار اإلنسانية ،هي كرة طائرة فيما مد هلا من الوجود ،وأن كل حي فيها حيمل أسرار حياته يف كرة خاصة

به هي رأسه ،وأن الوجود من كل حي هو بعد ذلك ليس شيئاا يف النظر وال يف احلس وال يف الفهم إال كما
يرى وحيس ويفهم يف هذا الرأس بعينه على طريقته وتركيبه ،فيصعد التدريج إىل الكبري إىل األكرب ،وينزل

إىل الصغري إىل األصغر؛ مث ال معىن ملا صعد إال مما نزل ،وهبذا ستكون آخرة مجيع العلوم مىت نفذ العلماء

إىل السر احلقيقي ،أن العقل اإلنساين فهم كل شيء ومل يفهم شيئاا...
والناس خيتلفون برتكيب أدمغتهم على شبيه من هذا التدريج؛ فأما واحد فيكون دماغه ابعتباره من سائر
الناس يف الذكاء والعقل كالوجود احمليط ،وأما آخر فكالشمس ،مث غريمها كاألرض ،مث الرابع كاإلنسان ،مث
يكون منهم كاحليوان ومنهم كاحلشرة؛ وال علة لك هلذا إال ما هيأت األقدار "أبسباهبا الكثرية" ،لكل

إنسان يف تركيب دماغه يف نوع املادة السنجابية من املخ ،وأحوال الرتكيب يف املاليني من اخلالاي العصبية،
وما ال يعد من فروع هذه اخلالاي وشعبها :مث ما يكون من قبل العالقات بني هذه الفروع اليت هي لكل

رأس كرمل الكرة األرضية ،مث اختالف مقادير املواد الكيماوية اليت تتخلق يف غدد اجلسم وتنفثها الغدد يف

الدم.

فقد يكون العمل النابغ املتمرد على العقول آتياا من قطرة يف هذه الغدد ،كما ينبعث العمالق املارد
بعظامه املمتدة وألواحه املشبوحة من غدته النخامية ال غريها.

فالذكي من ذكي مثله إمنا هو كاجليش من جيش إبزائه :يقع االختالف بينهما فيما اشتمال عليه من كثرة

اجلند ،وصفاهتم من القوة والضعف ،وأحواهلم من النظام واالختالل ،وقوة آالهتم ومقدارها ونوع االخرتاع
فيها ،مث طبيعة موضعهم وحسن توجيههم وقيادهتم ،وما اكتنفهم من صعب أو سهل ،وما تظاهر علهيم

هوان وطار
من احلوادث واألقدار ،مث التوفيق الذي ال حيلة فيه إن وقع يف حصة أحدمها واستقر ،أو وقع ا
لآلخر ،وبنحو من هذا كله تكون املفاضلة إذا وازنت بني اثنني من النوابغ يف حقيقة نبوغهما.

فالنابغة خلق من خالقه ،يصنع كما ترى أبقدار هللا؛ إذ هو قدر على قومه وعلى عصره ،وهو من الناس

ماال وتركت الباقيات ورقاا وأحدثت بينهما
كالورقة الراحبة من ورق السحب "اليانصيب" :سلة يد جعلتها ا
جنما
الفرق الذهيب؛ وهبذا ال يستطيع العامل أن يزيد الدنيا انبغة إال إذا استطاع أن يزيد يف الكوكب ا
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وحي القلم
سر النبوغ يف األدب
فيصنعه؛ وهبه صنعه من الكهرابء ،فيبقى أن حيمله ،وإذا محله بقي أن يرفعه إىل السموات؛ وهبه قد رفعه
فيبقى كل شيء ...يبقى عليه أن يقحمه يف النجوم ويرسله فيها يدور وينفلك.

انفعا،
وكما خيلق النابغة برتكيبه ،ختلق له األحوال املالئمة لعمله الذي خص به يف أسرار التقدير ا
عامال ا

منتفعا؛ فإنه هو غري مقصود إال من حيث إنه وسيلة أو آلة تكابد ما حتتمل يف
وإن كانت ال تالئمه هو ا

أعماهلا ،ويؤتى هلا لتأخذ على طريقة وتعطي على طريقة؛ وبذلك يرجع التقدير إىل أن يكون العقل لنابغة

دليال للناس من الناس أنفسهم على اخلالق الذي هو وحده أمره األمر.
ا

وإذا كان اجلمال يستعلن يف كالم هؤالء النوابغ ،واخليال يظهر يف تعبريهم ،واحلكمة هتبط إىل الدنيا يف
تفكريهم ،واملثل األعلى هم الداعون إليه ،واألشواق النفسية هم موقظوها ،والعواطف هم املصورون هلا،

وسرور احلياة هم الذين حولوه إىل الفن -إذا كان هذا كله فهذا كله إمنا هو توكيد التصاهلم ابلقوة األزلية
املدبرة ،وأهنم أدواهتا يف هذه املعاين؛ فما هي أعماهلم أكثر مما هي أعماهلا؛ وقد يظن الناس أن النابغة
يلتمس القوى احمليط به ليبدع منها ،واحلقيقة أهنا هي تلتمسه لتبدع به.

وبعده؛ فالنابغة كأنه إنسان من الفلك ،فهو خيزن األشعة العقلية ويريقها ،ويف يده األنوار والظالل
واأللوان يعمل هبا عمل الفجر كلما أظلمت على الناس معاين احلياة؛ وال تزال احلكمة تلقي إليه الفكرة

اجلميلة ليعطيها هو صورة فكرهتا ،وتوحي إليه معىن احللق ليؤتيها هو معىن مجال احللق؛ والطبيعة خلقها

هللا وحده ،ولكنها ليست معقولة إال ابلعلم ،وليست مجيلة إال ابلشعر ،وليست حمبوبة إال ابلفن؛ فالنوابغ

شرحا
يف هذا كله هم شروح وتفاسري حول كلمات هللا ،وكلهم يشعر ابلوجود فنًّا ا
كامال ويشعر بنفسه ا

ألشياء من هذا الفن ،ويرى معاين الطبيعة كأمنا أتتيه تلتمس يف كتابته وشعره حياة أكرب وأوسع مما هي فيه

من حقائقها احملدودة ،وتتعرض له أحزان اإلنسانية تسأله أن يصحح الرأي فيها ابستخراج معناها اخليايل
آالما وأحز ااان إال أن معناها اخليايل هو سرور حتمله للناس؛ إذ كان من طبيعة
اجلميل ،فإهنا وإن كانت ا

النفس البشرية أن تسكن إىل وصف آالمها وفلسفة حكمتها حني تبدو بصائرها حاملة أثرها اإلهلي ،كأن

املؤمل ليس هو األمل ،وإمنا هو جهل سره.

وابجلملة فالكون خيتار يف كل شيء مفسره العبقري ليكشف من غموضه
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وحي القلم

سر النبوغ يف األدب

أيضا ...مث ليؤتى الناس املثل األعلى من املعىن على يد املثل األعلى من الفكر؛ وهلذا تصيب
ويزيد فيه ا

الكالم الذي يكتبه النابغة امللهم يف أوقات التجلي عليه كأنه كالم صور نفسه وصاغها ،أو كأنه قطعة من
احلس قد مجدت يف أسطر؛ وال بد أن تشعرك اجلملة أهنا قذفت وحيا؛ إذ ال جتدها إال وكأن يف كلماهتا

روحا يرتعض؛ ولقد خيطر يل وأان أقرأ بعض املعاين اجلميلة لذهن من األذهان امللهمة كشكسبري واملتنيب
ا

وغريمها -حني أأتمل اخرتاع املعىن وإبداع سياقه وضحى البيان عليه وإشراقه فيه وما أتيح له من جالل
أحياان
ظاهر يف شكل حي يلمح بسره يف النفس -خييل إيل من ذلك أن سر الطبيعة القادر يعمل عمله ا

تعبريا عن جالله يف مثل جالله.
بذهن إنساين ليخلق ا

وأنت فلو أخذت معىن من هذه املعاين اآلتية من اإلهلام وأجريته يف كتابة كاتب أو شعر شاعر من الدين

أحياان ...لرأيت الفرق بني شيء وشيء يف أحسن
ليس هلم إال أذهاهنم يكدوهنا ،وكتبهم جيعلوهنا أذهاهنم ا
ما أنت واجده هلم على حنو ما ترى بني زهرة حريرية جاءت من عمل اإلنسان ابإلبرة واخليط ،وزهرة

أخرى قد انبثقت عطرة انضرة يف غصنها األخضر من عمل احلياة ابلسماء واألرض.
والعبقري هو أب ادا وراء ما ال ينتهي من مجال ،أوله يف نفسه وآخره يف اجلمال األقدس الذي مسح على

هذه النفس اجلميلة السامية؛ فما دام فيه سر العبقرية فهو دائب يعمل ممزقاا حياته يف سبحات النور متزي اقا

جيتمع منه أدبه؛ وما أدبه إال صورة حياته؛ وهو كلما أبدع شيئا طلب الذي هو أبدع منه؛ فال يزال متأملاا
إن عمل ألن طبيعته ال تقف عند غاية من عمله ،ومتأملا إن مل يعمل؛ ألن تلك الطبيعة بعينها ال هتدأ إال

يف عمل ،وهي طبيعة متمردة بذلك اجلمال األقدس مترد العشق يف حامله؛ إذ مها صوراتن ألمر واحد كما

شبها منه يف نفس
سنشري إليه؛ فكل ما جتده يف نفس العاشق املتدلة مما يرتامى به إىل جنونه وهالكه ،جتد ا

العبقري؛ فكالمها قانونه من طبيعة وحدها؛ إذ قد اختذت حياته شكلها الفين من ذوقه هو وحده؛ فليس
يتبع طريقة أحد ،بل هو يف طريقة نفسه ،1وكالمها مسرتسل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1ال وجه عندان ملا استعمله بعض الكتاب يف األدب من قوهلم مدرسة امرئ القيس ،ومدرسة النابغة وحنو
ذلك ،ترمجة حرفية لقول األوروبيني مدرسة فالن ومدرسة فالن؛ فإن األدب إن كان تقلي ادا فهو أدب
ٌّ
إبداعا فليس اإلبداع مدرسة تكون ابلتعليم
منحط ال جيعل مدرسة حيتذى عليها ويتخرج هبا ،وإن كان ا

والتلقني ويتخرج هبا الواحد واملائة واأللف على طراز ال خيتلف؛ إمنا تنطبق هذه الكلمة على املذاهب
املستقرة يف الفنون التعليمية ،ويف هذا ال
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أب ادا إىل مجال مستفيض على روحه يتقلب فيها ابللذة واألمل يرجع إليه ويستمد منه ،وكالمها ال جيد املعىن

رسوال من اجلمال أرسل إليه وحده ،وال يزال يشعر يف كل وقت أن له رسائل
اجلميل يف الطبيعة معىن ،بل ا

ورسال هو بعد يف انتظارها ،وكالمها مىت ظفر بشيء من مصدر اجلمال انتهى من شدة فرحه إىل الظن أنه
ا

ربح من الكون رحباا مل يكن له من قبل ،وكالمها متهالك بني قيود احلياة اليت يف احلياة والواقع ،وبني حريتها

اليت يف خياله وأمله ،كأن عليه يف سبيل هذه احلرية أن يقطع الليل والنهار ال قي ادا من قيود االجتماع أو
العيش؛ وكالمها متصل بقوة غيبية وراء ما يرى وما حيس جتعل نظرته يف األشياء خاضعة لقانون النظرة
العاشقة يف العينني الساحرتني املعشوقتني ،فإذا مد عينيه يف شيء مجيل فهناك سؤال وجوابه ،ووحي

وترمجته ،ومرور من يقظة إىل حلم ،وانتقال من حقيقة إىل خيال!

غري أن طبيعة العبقري تزيد على كل ذلك أملا تنفرد به ال تستقر معه على رضا ،وال يربح يسلط اإلعنات
عليها ويستغرقها قاهلموم السامية؛ وذلك أمل الكمال الفين الذي ال يدرك العبقري غايته عند نفسه ،وإن

كان عند الناس قد أدرك غاايت وغاايت؛ فطبيعة كل عبقري جتهد جهدها يف العمل لتخرج به مما

يستطيعه الناس ،فإذا أتتى صاحبها لذلك وكابد فيه وأدرك منه وبلغ وأعجز ،اندفعت طبيعته إىل اخلروج

معا ،وكأنه نفسه وفوق نفسه يف
مما يستطيع هو ..كأنه خارج عن الطبيعة وداخل يف الطبيعة يف وقت ا
حال ،وهذا سر حريته ومسوه ،كما أنه سر أمله وحريته.

ومن أثر ذلك ما حتسه أنت إذا قرأت لألديب البليغ التام صاحب الفكر واألسلوب والذهن امللهم؛

وإعجااب ،فنقول :ال أحس من
فإنك تقف على املعىن من معانيه ميأل نفسك ويتمدد فيها ويهتز هبا طرااب
ا

هذا! مث تؤمل مع ذلك أن جتد منه ما هو أحسن من هذا  ..كأنه وإن تناهى إىل الغاية ال يزال عندك فوق

الغاية؛

ـــــــــــــــــــــــــ

= تطلق يف األدب العريب إال على فئتني فقط ،مها البصريون والكوفيون ،على أن كلمة مذهب هي
املستعملة يف هذا ،وهي أسد منها؛ إذ يدل املذهب على منحى اختاره الرأي وذهب إليه ،فكأنه عن
حتقيق يف صاحبه واتبعيه؛ أما تسمية جمموعة اإلهلامات اليت مرت يف ذهن انبغة من النوابغ ابملدرسة،

فتسمية مضحكة ابردة؛ إذ اإلهلام بصرية حمضة ،وما هو مما يقلد ،وقلما تشابه ذهنان على األرض يف

عناصر التكوين اليت أييت منها النبوغ؛ وقد قال علماؤان :طريقة فالن وطريقة فالن؛ فالطريقة هي الكلمة

الصحيحة؛ ألن عليها ظاهر العمل وأسلوبه يتوجه هبا من يتوجه ،ويقلد فيها من يقلد ،أما سر العمل فهو
أيضا ،وهو شيء يف الروح والبصرية ،وهو يف العبقري أمر ال يستطيعه إنسان وشذ يف إنسان
سر العامل ا

خبصوصه.

اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 203

()206/1

وحي القلم
سر النبوغ يف األدب

وهذا غريب ،ولكن ال دليل على العبقرية إال الغرابة دائما؛ فهي نظام ال نظام فيه؛ ألها طريقة ال طريقة

هلا؛ وهبذه الغرابة جاءت العبقرية كلها أمثلة وليس فيها قواعد حيتذى عليها وال هداية فيها إال من الروح؛

وإذا كان الفن قدرة متصرفة يف اجلمال ،فالعبقرية قدرة متصرفة يف الفن ،والنابغة كاملتكيس* الذي معه

قوي العقل ويريد أن يزداد على قدره منها ،ولكن العبقري كاإلهلي الذي معه قوى الروح ويريد أن يزيد

الناس على قدرهم هبا؛ وذاك مرجعه الفكر الدقيق الباحث؛ وهذا مناطه البصرية الشفافة النافذة ،وهي
أغرب الغرائب يف اإلنسان؛ إذ هي اجلهة املطلقة يف هذا املخلوق املقيد ،وهبا تتسع الناس إلدراك املطلق

الظاهر من خالل املوجودات ،وفيها تتحول األشياء من نظام احلاسة إىل نظام الروح فيسمع املرئي ويبصر

املسموع ،وختلع األجسام أنغاما ،وتلبس األصوات أشكاال ،ويبدو عندها كل خملوق وكأن فيه بقية زائدة

على خلقه تركت ليعمل فيها الكاتب أو الشاعر احملدث 2عمل فنه ،الزائد على الطبيعة ابحلاسة الزائدة
على ذهنه ،وهي اليت نسميها اإلهلام.

وهذه احلاسة هي كذلك من بعض الغرابة ،تكون يف صاحبها املوهوب كما تكون حاسة االجتاه يف الطيور

اليت تقطع يف جو السماء إىل غاايهتا البعدية من قطب األرض إىل قطبها اآلخر بغري دليل حتمله ،وال رسم
تنظر فيه ،وال علم ترجع إليه؛ وكما تكون حاسة التمييز يف النحل الذي يبين عسلته على هندسة ليست

من كتاب وال مدرسة ،وحاسة التدبري يف النمل الذي يدبر مملكته بغري علوم املمالك وسياستها؛ وكثريا ما
جييء األديب امللهم من حقائق الفكر وبيانه وأسرار الطبائع وأوصافها مبا يغطي على فلسفة الفالسفة
وعلم العلماء ،ومثل هذا العبقري هو عندي فوق العلم ،ال أقول بدرجة ،ولكن حباسة.

وابإلهلام يكون لكل عبقري ذهنه الذي معه وذهنه الذي ليس معه؛ إذ كنت له من وراء خياله قوة غري
منظورة ليست فيه ،ومع ذلك تعمل كما تعمل األعضاء يف جسمه ،هينة منقادة كأهنا تتصرف على اطراد
العادة بال فكر وال روية وال عسر ما دامت تتجلى عليه.
ـــــــــــــــــــــــــ

* من الكيس وهو العقل فيكون عاقال ويريد أن يزداد على مقداره.

** هذه هي الكلمة القدمية اليت تقابل ما نسميه العبقري بلغة عصران ،كأن األشياء حتدثه أبسرارها ،أو
حتدثه هبا قوة أعلى من القوى اإلنسانية؛ وإذا كان حمداث فمعىن ذلك أنه ينطق عن مسع من الغيب؛ ومن

ذلك ما زعم العرب من أن لكل شاعر شيطاان ينفث على لسانه ،وهووصف دقيق للعبقرية إال أنه ابللغة
اجلاهلية ،وقد صححه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لشاعره حسان :قل وروح القدس معك .ويف كلمة

"روح القدس" تنطوي فلسفة العبقرية كلها.
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وليست تتصل هذه القوة إال برتكيب عصيب تكون فيه اخلصائص اليت تصلح أن تتلقى عنها ،وهي يف

ليتسر هبا العبقري حلالة خفيفة من
العبقريني خصائص مرضية يف األعم األغلب ،بل لعلها كذلك دائما؛ َّ

املوت ...حيمل هبا كده وتعبه وما يعانيه من مضض الفكر وثقلته؛ مث لتكون هذه احلالة كالتقريب بني عامل

الشهادة فيه وبني عامل الغيب منه؛ فالرتكيب العصيب يف دماغ العبقري إنسان على حياله مع إنسان آخر،

أحدها ملا يف الطبيعة والثاين ملا وراء الطبيعة؛ ومن مث كان الرجل من هذه الفئة كاملصباح :يتقد وينطفئ؛
ألنه آلة نور تعرض هلا العلل فتذهب بقدرهتا عليه ،وتنضب مادة النور منها ،فكذلك ال تقدر عليه،

وتكون مضيئة فتنطفئ بسبب ليس منها وال من نورها ،وهي على كل هذه األحوال ال متلك منها حالة؛
فبينما العبقري الذي ميأل الدنيا من آاثره النابغة ،تراه يف حالة من أحواله يدأب ال أيتلي فيجد يف العمل

ويبذل الوسع فيه ويصرب على مطاولة التعب يف إحكامه ويفيض به فيضا وكأن يف طبيعة الربيع املتفتح

طول أايمه ابجلمال  -إذا هو يف حالة أخرى يتلكأ ويرتبص ال يعمل شيئا كأمنا دخل يف قرحيته الشتاء ،ويف
يعن له جديد كأمنا حبس عنه فكره أو نبا طبعه أو هو يف قيظ طبيعته ومخوهلا
اثلثة يتباطأ ويتلبث فال ُّ

وضجرها؛ مث ال متضي على ذلك إال َّتوةٌ وساعة فإذا على صيفه هواء نوفمرب وديسمرب ...وإذا هو منبعث
ملء القوة والنشاط؛ ورمبا أيخذ يف غرض من الكتابة قد رسم له املعىن وهيأ له املادة ،فال يكاد ميضي

لنحو منه حىت تتناسخ يف ذهنه املعاين فإذا هو يكتب ما ال يستملي؛ وقد يبتدئ معىن مث يقطع عنه بطارئ
من عمل أو حديث ،مث يعاوده فإذا هو معىن آخر وإذا جهة من الفكر هي جهة اإلبداع واالخرتاع يف
جرا ليدعه إىل األكمل واألصح ،وأيقن
موضوعه ،وإذا هو إمنا كان جير بذلك الصارف عن معناه األول ًّ

أنه لو كان استوىف على ما بدأ ألسف وضعف وجاء مبا غريه أقدر عليه؛ كأن هذه القوة اخلفية اليت تلهمه

مسرتسال إىل ما ينكشف له
أيضا أبساليبها الغريبة؛ وقد يكون آخ اذا يف عمله ماضياا على طبعه
ا
تنقح له ا
من أسرار املعاين ثق افا من هنا لق افا من هناك* ،مث ينظر فإذا هو قد مسح لوح خياله ،ويطلب املعىن فال

يتاح له ،ويتمادى فال يزيد إال كدًّا وعسرا كأمنا ذهب إهلامه يف غمض من غموض
ـــــــــــــــــــــــــ

* يقال :هو ثقف لقف :أي سريع الفهم ملا يلقى إليه ،ولكنا استعملناه كما ترى فجاء أشد متكناا من

أصله.
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األبدية*؛ وكل من اراتض بصناعة الفكر واستحكمت له عادهتا ومر يف درجاهتا حىت بلغ املكانة اليت

يستشرف منها لإلهلام ويتعرض فيها بروحه وبصريته لنبضات الوحي وانكشافات الغيب ،يعلم أن كل معىن

ظاهرا يف شيء
بديع أييت به يف صناعته إمنا يقع له ا
إهلاما من ذلك املعىن احلي املتمدد يف الكائنات كلها ،ا
منها ابلضوء ،ويف أشياء ابأللوان ،ويف بعضها ابحلركة ،ويف بعضها ابالنسجام ،ويف بعضها ابلروعة

وظاهرا يف حاالت كثرية أبنه غري ظاهر؛ ويعرف كذلك أن هذا املعىن
والفخامة ،ويف غريها بنبضة اهليئة؛
ا
الشامل الذي ال حيد هو الذي ينقل الوجود كله إىل نفوس النوابغ** مىت نبض يف هذه النفوس الرقيقة

وأشعرها سره ،وإذا هم النابغة أن يتوضحه ال يرى شيئاا ،وإذا أراد حجة عليه مل يستطع اجلالء عن بيانه
بكلمة ،وإذا التمس التعريف به مل جيد إال ما يشهد له إحساسه وقلبه ،وهذا الذي ينقدح يف أذهان

أفكارا حني يفيض لكل منهم بسبب من قراءة أو مشاهدة أو حالة أو مراس ،وهو هو بعينه الذي
النوابغ ا
ينقدح عش اقا يف قلوب احملبني حني يرتاءى لكل منهم يف معىن على وجه مجيل؛ ومن مث كان النابغة يف

األدب ال يتم متامه إال إذا أحب وعشق ،وكان األدب نفسه يف حتصيل حقيقته الفلسفية ليس شيئاا سوى

صناعة مجال الفكر..

وهذا العمل يف ذلك اجلهاز العصيب اخلاص به يف بعض األدمغة هو الذي كان يسميه علماء األدب العريب

ابلتوليد ،وقد عرفوا أثره ،ولكنهم مل يتنبهوا إىل حقيقته وال أدركوا من سره شيئاا؛ وأحسن ما قرأانه فيه قول
شاعرا؛ ألنه يشعر مبا ال يشعر به غريه؛ فإذا مل يكن
ابن رشيق يف كتاب العمدة" :إمنا مسي الشاعر ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* قالوا :كان الفرزدق وهو فحل مضر يف زمانه يقول :متر علي الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون

على من عمل بيت من الشعر! وذكروا أنه كان من عمله إذا استصحب الشعر عليه أن يركب انقته

منفردا يف شعاب اجلبال وبطون األودية فينقاد له الكالم؛ وأخبارهم كثرية يف الطرق
ويطوف وحده خالياا ا
اليت يستعان هبا على الشعر وجيتلب هبا انفره ،واحلقيقة أهنا علل من النفس تعارض حالة اإلهلام إىل أن

تزول وتصفو النفس منها ،أو أسباب تتفق وال تلهم شيئاا إىل أن تتغري أبسباب ملهمة.

** هناك فرق علمي بني ما يسمى نبوغاا وما يسمى عبقرية ،ولكنا يف هذا الفصل أطلقنا الكالم وقيدان يف
مواضع خبصوصها ،ويكاد الفرق بني النابغة والعبقري يف مجاع أمره أن يكون كالفرق بني التلغراف الذي
طريقه مادة السلك وبني اآلخر الذي طريقه روح اجلو؛ فكالمها هو اآلخر ولكن أحدمها ال بد له من

طريق سلوك واآلخر طريقه كل الطرق ،أي فوق أن يقيد بطريقة.
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عند الشاعر توليد معىن وال اخرتاعه ،أو استطراف لفظ وابتداعه ،أو زايدة فيما أجحف فيه غريه من
املعاين ،أو نقص مما أطاله سواه من األلفاظ ،أو صرف معىن إىل وجه عن وجه آخر -كان اسم الشاعر

جمازا ال حقيقة ،ومل يكن له إال فضل الوزن" .هذا كالم ابن رشيق ،وليس هلم أحسن منه ،وهو مع
عليه ا
ذلك ختليط ال قيمة له وليس فيه من موضوعنا إال لفظ التوليد.

ومما ال نقضي منه عجباا يف تتبع فلسفة هذه اللغة العربية العجيبة ،أننا نرى أكثر ألفاظها كالتامة ال ينقصها
شيء من دقائق املعىن يف أصل وضعها ،على حني ال يفهم علماؤان من هذه األلفاظ إال بعض ما تدل

عليه ،كأهنا منزلة تنز ايال ممن يعلم السر؛ وقد نبهنا إىل هذا يف كتاب "اتريخ آداب العرب" وأفضنا فيه
واستوفينا هناك من فلسفته ،وجاء القرآن الكرمي من هذا ابلعجائب اليت تفوت العقل ،حىت أن أكثر

ألفاظه لتكاد تكون خمتومة نزلت كذلك لتفض العلوم والفلسفة خوامتها يف عصور آتية ال ريب فيها*؛
وكلمة التوليد اليت مل يفهم منها العلماء إال أخذ معىن من معىن غريه بطريقة من طرق األخذ اليت أشاروا

إليها يف كتب األدب -هي الكلمة اليت ال خيرج عنها شيء من أسرار النبوغ وال جتد ما يسد يف ذلك

مسدها أو حييط إحاطتها ،وال نظن يف لغة من اللغات ما يشبهها يف هذه الداللة واستيعاهبا كل أسرار

املعىن؛ إذ هو بلفظها نص على حياة الكون يف الذهن اإلنساين ،وأنه يتخذه وسيلة إلبداع معانيه ،كما

بعضا يف أسلوب من
يتخذ سر احلياة بطن األم وسيلة إلبداع موجوداته؛ وأن املعاين تتالقح فيلد بعضها ا

احلياة ،وأن هذه هي وحدها الطريقة لتطور الفكر وإخراج سالالت من املعاين بعضها أمجل من بعض ،كما

يكون مثل ذلك يف النسل بوسائل التلقيح من الدماء املختلفة ،وأن النبوغ ليس شيئاا إال الرتكيب العصيب
اخلاص يف الذهن ،مث منو هذا الرتكيب مع احلياة يف طريقة سواء هي وطريقة الوالدة احمليية اليت مرجعها

كذلك إىل تركيب خاص يف أحشاء األنثى؛ ينمو ،مث يدرك مث يعمل عمله املعجز؛ وإذا كان من كل شيء
يف الطبيعة زوجان ،فالكلمة نص على أن أذهان النوابغ أذهان مؤنثة يف طباعها اليت بنيت عليها؛ وهذا

صحيح؛ إذ هي أقوى األذهان على األرض يف احلس ابآلالم واملسرات ،ومعاين الدموع واالبتسام أسرع

إليها من غريها ،بل هي طبيعة فيها؛ وهي وحدها املبدعة للجمال واملنشئة للذوق ،وعملها يف ذلك هو

قانون وجودها؛ مث هي قائمة على االحتمال واإلعطاء والرضا

ـــــــــــــــــــــــــ

* على هذا املعىن وكشف أسراره يف آايت القرآن سيبىن كتابنا اجلديد "أسرار اإلعجاز" .قلت :وانظر
ص" 289حياة الرافعي".
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وحي القلم
سر النبوغ يف األدب
ابحلرمان يف سبيل ذلك وإدمان الصرب على التعب والدقة واالهتمام ابلتفاصيل وأساسها احلب؛ وكل ذلك
من طباع األنثى وهي النابغة فيه ،بل هي النابغة به.

فسر النبوغ يف األدب ويف غريه هو التوليد ،وسر التوليد يف نضج الذهن املهيأ أبدواته العصبية ،املتجه إىل

اجملهول ومعانيه كما تتجه كل آالت املرصد الفلكي إىل السماء وأجرامها؛ وبذلك العنصر الذهين يزيد

النابغة على غريه ،كما يزيد املاس على الزجاج ،واجلوهر على احلجر ،والفوالذ على احلديد ،والذهب على
النحاس؛ فهذه كلها نبغت نبوغها ابلتوليد يف سر تركيبها؛ ويتفاوت النوابغ أنفسهم يف قوة هذه امللكة،

فبعضهم فيها أكمل من بعض ،ومتد هلم يف اخلالف أحوال أزماهنم ومعايشهم وحوادثهم وحنوها؛ وهبذه

املباينة جتتمع لكل منهم شخصية وتتسق له طريقة؛ وبذلك تتنوع األساليب ،ويعاد الكالم غري ما كان يف

نفسه ،وتتجدد الدنيا مبعانيها يف ذهن كل أديب يفهم الدنيا وتتخذ األشياء اجلارية يف العادة غرابة ليست
يف العادة ويرجع احلقيقي أكثر من حقيقته.
وقد سئل مصور مبدع مباذا ميزج ألوانه فتأيت وهلا إشراقها ومجاهلا ونبوغ مبانيها وزهو احلياة هبا يف الصورة،

مجيعا ،ولكن خمه عنده وحده وله تركيبه
فقال :إمنا أمزجها مبخي ،وهذا هذا؛ فإن األلوان عند الناس ا

اخلاص به وحده وسر الصناعة يف توليد هذا الدماغ فكأن ألوانه يف صناعته جاءت منه خبصوصه ،وكذلك

كل ما يتناوله العبقري فإنك لتجد الشعر يف وزن خاص به يدل عليه ويتمم الغرض منه ويضيف إىل معانيه

نغما من املوسيقى وطرهبا ،فما أشبه اجلهاز العصيب يف دماغ كل انبغة
أن اقا من اجلمال وحسنه وإىل صورته ا
شعراي هلذا النابغة خباصته ،أال ترى أنك ال تقرأ األديب احلق إال وجدت كل ما يكتبه جييء
أن يكون ا
وزان ا
يف وزن خاص به حىت ال خيرج عنه مرة ،أو تزيد أنت فيه وتنقص إال ظهر لك أنه مكسور...؟

والذهن العبقري ال يتخذ املعاين موضوع حبث ونظر وتعقب يستخرج منها أو يتعلق عليها فهذا عمل

الذهن الذكي وحده وهو غاية الغاايت فيه يبحث وينظر ويتصفح وجيمع من هنا وأيخذ من مث ويعرتض
ويصحح وأيتيك ابملقالة حيسب فيها كل شيء وما فيها إال أشياؤه هو وأمثاله .أما الذهن العبقري فليس

وصورا يف
أشكاال
له من املعاين إال مادة عمل فال تكاد تالبسه حىت تتحول فيه وتنمو وتتنوع وتتساقط له
ا
ا
مثل خطرات الربق ،ورمبا غمر ابملعىن الواحد يف مجاله ومسوه وقوة أتثريه مقاالت عدة ألولئك األذكياء

نسخا وجعلها منه كالشموع املوقدة إبزاء الشمس .فإذا ذهبت توازن بني مثل هذا املعىن ومثل
فنسخها ا

هذه املقاالت يف الروعة
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وحي القلم
سر النبوغ يف األدب
واجلالل ورأيت عربدة املقالة وغرورها مل تستطع إال أن تقول هلا :اي حصاة امليزان يف إحدى كفتيه أال

يكفيك اجلبل يف الكفة األخرى ...؟

مجيعا أن كاتب فرنسا العظيم أانتول فرانس كان يكتب اجلملة ،مث ينقحها ،مث يهذهبا ،مث
وقد عرف األدابء ا
يعيدها ،مث يرجع فيها ،وهكذا مخس مرات إىل مثان ويقدم ويؤخر من موضع إىل موضع وحيتسبون هذا

حتكي اكا وهتذيباا ،وما هو منها يف شيء وال أحسب األوروبيني أنفسهم تنبهوا إىل سر هذه الطريقة ،وإمنا

سرها من جهاز التوليد يف رأس ذلك الكاتب العظيم فإذا قرأ كتابة حوهلا فكرة وأبدع له منها من غري أن

حلوا
مثرا
ا
انضجا ا
يعمل يف ذلك أو يتكلف له إال ما يتكلف من يهز إليه جبذع الشجرة؛ لتساقط عليه ا

جنيًّا ،فكلما قرأ ولد ذهنه فيثبت ما أيتيه فال تزال صورة خترج من صورة حىت جييء املعىن يف النهاية وإنه
حموال عن وجهه
ألغرب الغرائب ال يكاد العقل يهتدي إىل طريقته وسياق الفكر فيه إذ كان مل أيت إال ا

مرات ال مرة واحدة.

فجهاز التوليد مىت استمر واستحكم يف إنسان أصبح له مبقام ملك الوحي من النيب وهو عندان دليل من

أقوى األدلة على صحة النبوة وحدوث الوحي وإمكانه؛ إذ ال تتصرف به إال قوة غيبية ال عمل لإلنسان
فيها ،بل هي تبدع إبداعها وتلقى عليه إلقاء .وليس كل من تعرض هلا أدرك منها ،وال كل من أدرك منها

بلغ هبا ،بل ال بد هلا من اجلهاز العصيب احملكم كجهاز الالسلكي الدقيق املصنوع لتلقي أبعد األمواج

الكهرابئية وأقواها .وهذه القوة إن أرادت معاين اجلمال أخرجت الشاعر وإن أرادت كشف السر عن
األشياء أخرجت األديب وإن أرادت حقائق الوجود أخرجت احلكيم .فإن كان اآلمر أكرب من هذا كله

وكان أمر تغيري احلياة وصب أزمان جديدة لإلنسانية والوثوب هبذه الدنيا درجة أو درجات يف الرقي فهنا
تكون الوسيلة أكرب من البصرية ،فليس هلا من قوة الغيب إال الوحي ،ويكون الغرض أكرب من الشاعر

واألديب واحلكيم ،فال خيتار إال النيب مث ال يوحى إليه إال وهو يف حس لساعة الوحي وحدها ،وهي ساعة
ليست من الزمن بل من الروح املنصرف عن الزمن وما فيه؛ ليتلقى عن روح اخللد؛ وقريب من ذلك خلوة
النابغة بنفسه يف ساعة التوليد؛ فسر النبوغ من سر الوحي ،ال ريب يف ذلك ،وما أسهل سر الوحي وأيسر
أمره ،ولكن يف األنبياء وحدهم ،وهنا كل الصعوبة" ...أن نكون أو ال نكون؛ هذه هي املسألة".
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته

نقد الشعر وفلسفته:1
الشاعر يف رأينا هو ذاك الذي يرى الطبيعة كلها بعينني هلما عشق خاص وفيهما غزل على حدة ،وقد
خلقتا مهيأتني مبجموعة النفس العصبية لرؤية السحر الذي ال يرى إال هبما ،بل الذي ال وجود له يف
الطبيعة احلية لوال عينا الشاعر ،كما ال وجود له يف اجلمال احلي لوال عينا العاشق.

فإذا كان الشاعر العظيم أعمى كهومريوس وملتون وبشار واملعري وأضراهبم ،انبعث البصر الشعري من

وراء كل حاسة فيه ،وأبصر من خواطره املنبثة يف كل معىن ،فأدى ابلنفس يف الوجود املظلم أكثر ما كان
معان وأرىب عليهم يف ٍ
يؤديه هبذه النفس يف الوجود املضيء ،وقصر عن املبصرين يف ٍ
معان أخرى ،فيجتمع
الشعر من هؤالء وأولئك مد النفس امللهمة مما بني أطراف النور إىل أغوار الظلمة.

والشعر يف أسرار األشياء ال يف األشياء ذاهتا ،وهلذا متتاز قرحية الشاعر بقدرهتا على خلق األلوان النفسية
اليت تصبغ كل شيء وتلونه إلظهار حقائقه ودقائقه حىت جيري جمراه يف النفس وجيوز جمازه فيها؛ فكل

شيء تعاوره الناس من أشياء هذه الدنيا فهو إمنا يعطيهم مادته يف هيئته الصامتة ،حىت إذا انتهى الشاعر

أعطاه هذه املادة يف صورهتا املتكلمة ،فأابنت عن نفسها يف شعره اجلميل خبصائص ودقائق مل يكن يراها

الناس كأهنا ليست فيها.

فبالشعر تتكلم الطبيعة يف النفس وتتكلم النفس للحقيقة وأتيت احلقيقة يف أظرف أشكاهلا وأمجل معارضها،
أي يف البيان الذي تصنعه هذه النفس امللهمة حني تتلقى النور من كل ما حوهلا وتعكسه يف صناعة نورانية

متموجة ابأللوان يف املعاين والكلمات واألنغام.

واإلنسان من الناس يعيش يف عمر واحد ،ولكن الشاعر يبدو كأنه يف أعمار
ـــــــــــــــــــــــــ

 1جملة أبوللو :مايو سنة .1932
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وحي القلم

نقد الشعر وفلسفته
كثرية من عواطفه ،وكأمنا ينطوي على نفوس خمتلفة جتمع اإلنسانية من أطرافها ،وبذلك خلق ليفيض من

هذه احلياة على الدنيا ،كأمنا هو نبع إنساين لإلحساس يغرتف الناس منه ليزيد كل إنسان معاين وجوده

احملدود ما دام هذا الوجود ال يزيد يف مدته ،مث لريهف اإلنسان بذلك أعصابه فتدرك شيئاا مما فوق

احملسوس ،وتكننه طرفاا من أطراف احلقيقة اخلالدة اليت تتسع ابلنفس وخترجها من حود الضرورات الضيقة
اليت تعيش فيها لتصلها بلذات املعاين احلرة اجلميلة الكاملة؛ وكأن الشعر مل جيئ يف أوزان إال ليحمل فيها
نفس قارئه إىل تلك اللذات على اهتزازات النغم؛ وما يطرب الشعر إال إذا أحسسته كأمنا أخذ النفس
حلظة وردها.

والشاعر احلقيق هبذا االسم -أي الذي يغل بعلى الشعر ويفتتح معانيه ويهتدي إىل أسراره وأيخذ بغاية

الصنعة فيه -تراه يضع نفسه يف مكان ما يعانيه من األشياء وما يتعاطى وصفه منها ،مث يفكر بعقله على
أن عقل هذا الشيء مضافاا إليه اإلنسانية العالية ،وهبذا تنطوي نفسه على الوجود فتخرج األشياء يف

خلقة مجيلة من معانيها وتصبح هذه النفس خليقة أخرى لكل معىن داخلها أو اتصل هبا؛ ومن مث فال ريب

أن نفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من حواس الكون.

ولو سئلت أزمان الدنيا كيف فهم أهلها معاين احلياة السامية وكيف رأوها يف آاثر األلوهية عليها ،لقدم
كل جيل يف اجلواب على ذلك معاين الدين ومعاين الشعر.

شعرا إذا جاءت كما هي يف العلم واملعرفة ،فهي يف ذلك علم وفلسفة ،وإمنا الشعر يف
وليست الفكرة ا

تصوير خصائص اجلمال الكامنة يف هذه الفكرة على دقة ولطافة كما تتحول يف ذهن الشاعر الذي يلوهنا

بعمل نفسه فيها ويتناوهلا من انحية أسرارها.

فاألفكار مما تعانيه األذهان كلها ويتواطأ فيه قلب كل إنسان ولسانه ،بيد أن فن الشاعر هو فن
خصائصها اجلميلة املؤثرة ،وكأن اخليال الشعري حنلة من النحل تلم ابألشياء لتبدع فيها املادة احللوة

للذوق والشعور ،واألشياء ابقية بعد كما هي مل يغريها اخليال ،وجاء منها مبا ال حتسبه منها؛ وهذه القوة
وحدها هي الشاعرية.

فالشاعر العظيم ال يرسل الفكرة إلجياد العلم يف نفس قارئها حسب ،وإمنا هو يصنعها وحيذر الكالم فيها
معا؛ وعبقرية األدب ال تكون يف
بعضه على بعض ،ويتصرف هبا ذلك التصرف ليوجد هبا العلم والذوق ا

تقرير األفكار تقر ايرا علميًّا حبتاا ،ولكن يف إرساهلا على وجه من التسديد ال يكون بينه وبني أن يقرها يف
كثريا ما تكون األفكار األدبية العالية اليت
مكاهنا من النفس اإلنسانية حائل .و ا
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
يلهمها أفذاذ الشعر والكتاب هي أفكار عقل التاريخ اإلنساين ،فال تنفصل عنهم الفكرة يف أسلوهبا

البياين اجلميل حىت تتخذ وضعها التارخيي يف الدنيا ،وتقوم على أساسها يف أعمال الناس ،فتتحقق يف

الوجود ويعمل هبا؛ وهذا طرف مما بني األدب العايل وبني األداين من املشاهبة.
هوان
ومىت نزلت احلقائق يف الشعر وجب أن تكون موزونة يف شكلها كوزنه ،فال أتيت على سردها وال تؤخذ ا
شبيها ابلوزن،
كالكالم بال عمل وال صناعة ،فإهنا إن مل جيعل هلا الشاعر ا
مجاال ونس اقا من البيان يكون هلا ا

روحا موسيقية حبيث جييء الشعر هبا وله وزانن يف شكله وروحه -فتلك حقائق مكسورة تلوح
ويضع فيها ا

خمتال قد زاغ أو فسد.
يف الذوق كالنظم الذي دخلته العلل فجاء ا

واخليال هو الوزن الشعري للحقيقة املرسلة ،وختيل الشاعر إمنا هو إلقاء النور يف طبيعة املعىن ليشف به،

فهو هبذا يرفع الطبيعة درجة إنسانية ،ويرفع اإلنسانية درجة مساوية؛ وكل بدائع العلماء واملخرتعني هي منه

هبذا املعىن ،فهو يف أصله ذكاء العلم ،مث يسمو فيكون هو بصرية الفلسفة ،مث يزيد مسوه فيكون روح
انزال كما صعدت به ،حصل معك أن اخليال روح الشعر ،مث
الشعر؛ وإذا قلبت هذا النسق فاحندرت به ا
ينحط شيئاا فيكون بصرية الفلسفة ،مث يزيد احنطاطاا فيكون ذكاء العلم ،فالشاعر كما ترى هو األول إن
ارتقت الدنيا ،وهو األول إن احنطت الدنيا؛ وكأمنا إنسانية اإلنسان تبدأ منه.

إذا قرران للشعر هذا املعىن وعرفنا أنه فن النفس الكبرية احلساسة امللهمة حني تتناول الوجود من فوق

وجوده يف لطف روحاين ظاهر يف املعىن واللغة واألداء -وجب أن نعترب نقد الشعر ابعتبار مما قررانه ،وأن
نقيمه على هذه األصول؛ فإن النقد األديب يف أايمنا هذه -وخاصة نقد الشعر -أصبح أكثره ما ال قيمة
له ،وساء التصرف به ،ووقع اخللط فيه ،وتناوله أكثر أهله بعلم انقص ،وطبع ضعيف ،وذوق فاسد،

صحيحا ،وال يتجه لرأي جيد ،حىت جاء كالمهم وإن يف اللغو والتخليط ما
وطمع فيه من ال حيصل مذهباا
ا
ولغوا ،ولكنك من نقد
هو خري منه وأخف ا
حممال ،فإنك من هذين يف حقيقة مكشوفة تعرفها ختليطاا ا

أولئك يف أدب مزور ودعوى فارغة وزوائد من الفضول والتعسف يتزيدون هبا للنفخ والصولة وإيهام الناس

أن الكاتب ال يرى أح ادا إال هو حتت قدرته ...على أن جهد عمله إذا فتشته واعتربت عليه ما خيلط فيه،
أنه يكتب حيث يريد النقد أن حيقق ،وميأل فراغاا من الورق حيث يقتضيه البحث أن ميأل فراغاا من

املعرفة.
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
وقد قلنا يف كتابنا "حتت راية القرآن" :إن أستاذ اآلداب جيب أن جيمع إىل اإلحاطة بتارخيها وتقصي

مصقوال ،وليس ميكن أن أييت له هذا الذوق إال من إيداع يف صناعيت الشعر
مهذاب
ا
موادها ذوقاا فنياا ا

والنثر ،مث جيمع إىل هذين" :أي اإلحاطة والذوق" تلك املوهبة الغريبة اليت تلف بني العلم والفكر واملخيلة

مجيعا هو الذي نسميه الناقد األديب.
فتبدع من املؤرخ الفيلسوف الشاعر العامل
ا
شخصا من هؤالء ا

هذه هي صفات الناقد يف رأينا؛ فانظر أين جتده بني هؤالء األساتذة املختصرين ...يف أدهبم ،املطولني...

وإدابرا ،وقد فاهتم ما ال حتمله
يف ألقاهبم ،وإهنم ليتعاطون النقد وليس هلم وسائله إال ما كان ضعفة وقلة
ا

درسا عالياا ال يدل فيه على العيوب الفنية إال
أقدارهم وال تبلغه قواهم ،وجهلوا أن الناقد األديب إمنا يلقي ا
وختليصا لفنون
إبظهار احملاسن اليت تقابلها يف أمسى ما انتهى إليه الفن من آاثر اترخيه ،فيكون النقد هتذيباا
ا

األدب كلها؛ وهو هبذه الطريقة جيلوها على الناس ويبدع فيها ويزيد يف مادهتا ويسهلها على القراء

حتصيال ال يبلغونه أبنفسهم ،ويعطيهم من كل ضعيف ما هو قوي ،ومن كل قوي ما هو
وحيصلها هلم
ا

أقوى.

ورأيناهم يف نقد الشعر ال يزيدون على أن يعلقوا على كالم الشاعر ،فيجيء عملهم يف اجلملة كأنه
تصنيف من هذا الشعر وشرح له وتصفح على بعض معانيه؛ وهبذا يرجع الشاعر وإنه هو املتصرف يف

متطفال ،فتأيت كتابته وإهنا لضرب من سخرية املنقود
انقده يديره كيف شاء ،وجييء هذا الناقد زائ ادا
ا

بناقده ،ويصبح وضع الكالم على العكس ،فالشاعر املنقود مل يتكلم ولكنه أابن قصور الناقد وجهله،
فهو الناقد وإن سكت ،وذاك هو املنقود وإن تكلم.

وهذا املتعلق على أخبار الشاعر وشعره كتعلق التلخيص على أصله املطول والشرح على متنه املوجز ،إمنا

هو كاتب جيد من ذلك مادة إنشائية فيتصرف هبا ليكتب؛ وال يراد من النقد أن يكون الشاعر وشعره
مادة إنشاء ،بل مادة حساب مقدر حبقائق معينة ال بد منها؛ فنقد الشعر هو يف احلقيقة علم حساب

الشعر ،وقواعده األربع اليت تقابل اجلمع والطرح والضرب والقسمة :هي االطالع والذوق واخليال
والقرحية امللهمة.

رجال له موضعه من الناس ومنزلة من احلياة ،مث
ومث ضرب آخر من تعلق الضعفاء ،يتناول الشاعر ابعتباره ا

ال يعدو ذلك* وهو تزوير للمؤرخ جبعله انق ادا،
ـــــــــــــــــــــــــ

* مل نذكر يف هذه املقالة أمثلة ومل نعني أمساء حىت ال ميتد الكالم فتخرج املقالة إىل أن تكون كتااب ،ولكنك
إذا قرأت الشعر وما يكتب يف نقده ،واحملاضرات اليت تلقى عن الشعراء فقد وجدت األمثلة واألمساء.
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
مؤرخا؛ على أن هذا ال بد منه منه يف النقد الصحيح ،ولكنه ال يقوم بنفسه وال تنفذ به
وتزوير للناقد برده ا
شاعرا أبنه رجل من الناس وحي يف األحياء وعمر من احلوادث املؤرخة،
بصرية النقد؛ إذ الشاعر مل يكن ا
ولكن مبوضوعه من أسرار احلياة وصلة نفسها هبا وقدرة هذه النفس على أن تنفذ إىل حقائق الطبيعة يف

كائناهتا عامة ،ويف إنساهنا خاصة ،مث بقدرة مثل هذه يف النفاذ إىل أسرار اللغة الشعرية اليت هي الوجود

املعنوي لكل ذلك ،والتصرف هبا على طبقات معانيه حىت ال تقصر عن الغاية وال تقع دون القصد ،فإن
الشعر إن هو إال ظهور عظمة النفس الشاعرة مبظهرها اللغوي ،ولئن كان يف نقد الشعر اتريخ ال يتم النقد
إال به ،فهو اتريخ الشعر يف نفس قائله ،مث اتريخ هذه النفس يف معاين الشعر من عصرها ،مث أدب هذا

حمصال من
الشاعر من الوجود األديب للغة اليت نظم هبا؛ وذلك ال بد أن يقع فيه اتريخ الشاعر نفسه ا

نواحيه يف جهات احلياة ،متعم اقا فيه ابالستقصاء ،متغلغ اال إليه ابلنقد...

وإن لنا ر اأاي بسطناه مر اارا ،وهو أنه ال ينبغي أن يعرض لنقد الشاعر والكالم عنه إال شاعر كبري يكون ذا
معا لنقد الشعر
طبيعة يف النقد ،أو كاتب عظيم يكون ذا طبيعة يف الشعر؛ أي ال بد من األدب والشعر ا
مجيعا ،فيتبني الناقد وجوه النقص الفين،
وحده فيأيت الكالم فيه من العلم والذوق واإلحساس واإلهلام ا

ويعرف مبا نقصت وماذا كان ينبغي هلا وما وجه متامها ،مث يعرف من الكمال الفين مثل ذلك ،وحيس على
احلالتني ابملعاين اليت أحسها الشاعر حني انتزع شعره منها ،وما كان يتخاجله وقتئذ من الفكر ويتمثل له

من الصور املعنوية اليت أهلمته إهلامها؛ فإن املعاين املكتوبة هي شعر الشاعر ،ولكن تلك املعاين احملسوسة
هي شعر الشعر ،وإمنا يوقف عليها ابلتوهم واالسرتسال إىل ما وراء الطبيعة من بواعثه ،وما متوجت به روح

شاعرا يف قوة ما
الشاعر عند عمله ،وما عرضت هلا به طبائع املعاين؛ وهذا كله ال حيسه الناقد إن مل يكن ا

ينقده أو أقوى منه طبيعة شعر.

لساان يتكلم به عن نفسه كالم منهم يف حمكمة؛ ليقيم أو يزيح شبهة أو يقر
والنقد إمنا هو إعطاء الكالم ا

حقيقة أو يبسط معىن أو يوجه علة أو يكشف خافياا أو
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
إحساان؛ وابجلملة فهو نقص السيئة واحلسنة ،ووقوع أدلة العلم والفن والذوق
يثبت نقيصة أو يظهر
ا

مجيعا يف القارئ
مواقعها ،وتكلم الكالم بذات نفسه ما تنكر منه وما تستجيد؛ والشاعر .والناقد يلتقيان ا

فوجب من مث أن يكون الناقد قوة تكشف قوة مثلها أو دوهنا؛ ليصحح فن فنًّا مثله أو يقره أو يزيد عليه
فضل بيان ومزية فكر؛ وهبذا يصبح القارئ كالسائح الذي معه الدليل وأمامه املنظر ،أي معه التاريخ

الناطق وإبزائه التاريخ الصامت .وإذا كان الشاعر وشعره إمنا مها النفس املمتازة وحوادثها ومعاين احلياة
اتما إال بنفس من نوعها يف دقة احلس ولطف النظر واالستشفاف وقوة
فيها ،فليس يتجه أن يكون الناقد ا

منخوال كأنه شرح نفس
خالصا
بياان
ا
التأثر مبعاين احلياة ومسو اإلهلام والعبقرية ،وبذلك جييء النقد الصحيح ا
ا

لنفس مثلها.

وليس األنف هو الذي ينقد الوردة العطرة الفياحة ،وإمنا تنقدها احلاسة اليت يف األنف ،وانقد الشعر إن مل
شاعرا فهو أنف صحيح الرتكيب ،ولكن ابجللد والعظم دون تلك احلاسة اليت هي روح العصب
يكن ا

املنبث يف هذا الرتكيب واملتصل مبا وراءه من أعصاب الدماغ ،فهذا األنف ...يستطيع أن يتناول الوردة،

حجرا أو حدي ادا أو خشباا أيها كان ،فالوردة عنده شيء من
ولكن حيس غليظ حمقته اآلفة كما يتناول ا

األشياء ميتاز ابللني وخيتص ابلنعومة ويسطع ابلرونق ويزهو ابللون ،ويذهب يتكلم يف هذا كله ،وهذا كله

يف الوردة ،ولكنه ليس الوردة.

ومىت كان البحث هو البحث يف السماء وأفالكها وأجرامها فال يستقل به إال الناظر املركب أي الذي معه
مجيعا ،إن نقص من ذلك فبقدر نقصانه يكون ضعفه ،وإن مت فبقدر متامه يكون
عينه وتلسكوبه وعلمه ا
وفاؤه؛ ولو أمكن أن ينفصل الشاعر من شعره فيقطع ما بينه وبني املعاين من نسبه نفسه ،ويبتعد عن

الشعر لرياه جدي ادا عليه ومييزه من كل جهاته -لكان هو الناقد؛ فناقد الشعر هو الشاعر نفسه ،ولكن يف
اتما بغري ضعف وال نقص.
وضع أمت وأوىف ،وحالة أبني وأبصر ،أي كأنه الشاعر نفسه ا
منقحا ا

ومن أجل ذلك ترى من آية النقد البديع احملكم إذا قرأته ما خييل إليك أن الشعر يعرض نفسه عليك

عرضا وحيصل لك أمره ويبني حالته يف ذهن شاعره.
ا

وكيف تواىف وائتلف ،وكيف انتزعه الشاعر من احلياة ،وما وقع فيه من قدر اإلهلام ،وما أصابه من أتثري
اإلنسان وما اتفق من خظ الطبيعة واألشياء ،وابجلملة يورد النقد عليك ما ترى معه كأن حركة الدم

واألعصاب قد عادت مرة أخرى إىل الشعر.
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
أال وإن شعران العريب اجلميل قد أصبح اليوم يف أشد احلاجة إىل من يعلم القارئ كيف يذوقه ويتبينه

سراي يف أنغامه وأحلانه وأييت به من نفس شاعره ومن نفسه
خمرجا ًّ
وخيلص إىل سر التأثري فيه ،وخيرجه ا

مجيعا؛ فقوة التمييز يف هذا كله على تسديد وصواب هي اليت يعطيها الناقد لقرائه؛ والشعر فكر وقراءته
ا
فكر آخر ،فإن قصر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتصل به ويتغلغل فيه فالبد للمفكرين من صلة فكرية هي

كتابة الناقد الذي هو من انحية كمال للطبيعة الناقصة ،ومن انحية أخرى شرح للطبيعة الكاملة ،ومن
اعوج.
انحية اثلثة هو بذوقه وفنه قانون االنتظام الدقيق الذي يبني به ما استقام يف الكالم وما َّ

وطريقتنا حنن يف نقد الشعر تقوم على ركنني :البحث يف موهبة الشاعر ،وهذا يتناول نفسه وإهلامه

معا:
وحوادثه؛ والبحث يف فنه البياين ،وهو يتناول ألفاظه وسبكه وطريقته ،وسنقول فيهما ا
فأما الكالم يف فن الشعر ،فاملراد ابلشعر -أي نظم الكالم -هو يف رأينا التأثري يف النفس ال غري ،والفن
كله إمنا هو هذا التأثري ،واالحتيال على رجة النفس له واهتزازها أبلفاظ الشعر ووزنه وإدارة معانيه وطريقة
مستواي يف نسجه ال يقع فيه تفاوت
متالئما
أتديتها إىل النفس ،وأتليف مادة الشعور من كل ذلك أتلي افا
ا
ا

وال اختالل ،وال حيمل عليه تعسف وال استكره؛ فيأيت الشعر من دقته وتركيبه احلي ونسقه الطبيعي كأمنا

يقرع به على القلب اإلنساين ليفتح ملعانيه إىل الروح؛ والشعر العريب إذا متت له يف صناعته وسائل التأثري
وأحكم من كل جهاته ،كان أمسى شعر إنساين فرتاه يطرد أبلفاظه اجلميلة السائغة وكأنه ال حيمل فيها
معاين ،بل حيمل حركات عصبية ليس بينها وبني أن تنساب يف الدم حائل ،فما يكون إال أن يغمرك
ابلطرب ويهزك من أعماق النفس ويورد عليك يف نفحة الروح ما إن تدبرته يف نفسك وأفصحت عنه

وجها من نسيان احلياة األرضية واالنتقال إىل حياة أخرى من السرور واالهتياج
شعورك رأيته يف حقيقته ا
واألمل والشجو حيياها الدم التأثر وحده غري مشارك فيها إال من القلب.

والذين جيهلون ذلك من أمر الشعر العريب يف مزاجه اخلاص -فال يعتربونه حياا ذا طباع وخصائص البد من
مراعاهتا والنزول على حكمها والتلقي مبا يوافقها كما ال بد من أشباه ذلك المرأة مجيلة -تراهم خيلون
بقوانني صناعته البيانية وينزلون ألفاظه دون منازهلا ويرسلون معانيه على غري طريقتها الشعرية ويبتلونه

بفضول كثرية هي كاآلفات واألمراض ،فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته وأنت تتلوى
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
كأمنا يقرع على قلبك بقبضة يد عليه حبجر ...وقد فشا هذا النوع من الشعر يف هذه األايم وأصبح ملا

فسد من ذوق األدب وما التاث من أمر اللغة وما اعوج من طرق الفلسفة وما عمت به البلوى من

كثريا ما رأيت القصيدة من هذا الشعر كامرأة سلخ وجهها ووضعت هلا جلدة وجه
التقليد األورويب ،و ا

ميت ...والناظم من هؤالء ال يصرف الشعر على حدوده النفسية وال حيكمه فيها ،بل تصرفه األلفاظ

معا ،وحيسبون
كيف اتفقت له على وجوهها امللتوية ،وتسوسه املعاين سياسة عمياء فقدت ابصرتيها ا

كالمهم من النور العقلي ،ولكنه النور يف قطعه مثانني ألف ميل يف الثانية ،فال يكاد يقال يف هذا العامل،

حىت خيرج منه وينسى ويلحق ابلالهناية...

وهذا الضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النوع الصناعي الذي أفسد الشعر منذ القرن اخلامس،

فسادا يف
فسادا يف األلفاظ جيعلها كلها أو أكثرها ا
حماال من الصنعة ،واحلديث جاء ا
غري أن القدمي كان ا

حماال من البيان.
املعاين جيعلها كلها أو أكثرها ا

ويزعم أصحاب هذا الشعر أهنم فالسفة ،ولكنهم كذلك يف سرقة الفالسفة ال غري ...ولو علموا لعلموا

معا ،فتخرج بذلك من طبيعة
أن ألفاظ الشعر هي ألفاظ من الكالم يضع الشعر فيها الكالم واملوسيقى ا

اللغة القائمة على أتدية املعىن ابلداللة وحدها إىل طبيعة لغة خاصة أرقى منها تؤدي املعىن ابلداللة والنغم

والذوق ،فكل كلمة يف الشعر جتتلب ملعناها من تركيبه ،مث ملوضعها من نسقه ،مث جلرسها يف أحلانه؛ وذلك

كله هو الذي جيعل للكلمة لوهنا املعنوي يف مجلة التصوير ابلشعر؛ وما مير الشاعر العظيم بلفظة من اللغة
إال وهي كأهنا تكلمه تقول :دعين أو خذين.

وكما أنه ال بد لألزهار من جو األشعة ،كذلك البد للمعاين الشعرية من جو اللغة البيانية ،فالبيان إمنا هو
أشعة معاين القصيدة؛ وقد حيسبون أن الصناعة البيانية صناعة متكلفة ال شأن هلا يف مجال الشعر ودقة

التعبري ،وما ننكر أن من البيان اجلميل أشياء متكلفة ،ولكنها تنزل من أساليب البالغة العاملية منزلة
كمنزلة الظرف والدل واخلالعة يف احلبيبة اجلميلة.

إن هذه الفنون ليست من مجال اخللقة والرتكيب يف املرأة ،ولكنها مىت ظهرت يف اجلمال الفاتن أصبح

أحياان.
دائما -كأنه غري مجيل ا
بدوهنا -وهو مجيل ا

هنا صناعة هي روح احلسن يف احلياة ،وصناعة مثلها هي روح احلسن
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
أحياان يف البالغة* ،وما الرتاكيب البيانية يف مواضعها من الشعر احلي إال كاملالمح والتقاسيم يف مواضعها
ا

كثريا ما خييل إيل حني أأتمل بالغة اللفظ الرشيق إىل جانب لفظ مجيل يف شعر حمكم
من اجلمال احلي؛ و ا

السبك ،أن هذه الكلمة من هذه الكلمة كحب رجل متألق يتقرب من حب امرأة مجيلة ،وعطف أمومة

على طفولة ،وحنني عاطفة لعاطفة ،إىل أشباه ونظائر من هذا النسق الرقيق احلساس؛ فإذا قرأت يف شعر

معا كالضارب
أصحابنا أولئك رأيت من لفظ كالشرطي أخذ بتالبيب لفظ كاجملرم ...إىل كلمتني مها ا
فكثريا ما تكون يف شعرهم لفظاا
واملضروب ...إىل مهج ورعاع وهرج ومرج وهيج وفتنة؛ أما القافية
ا
مالكما ...ليس أمامه إال رأس القارئ.
ا

وكما يهملون اختيار اللفظ والقافية يتسهلون يف اختيار الوزن املالئم ملوسيقية املوضوع فإن من األوزان ما
يستمر يف غرض من املعاين وال يستمر يف غريه؛ كما أن من القوايف ما يطرد يف موضوع وال يطرد يف سواه،

وإمنا الوزن من الكالم كزايدة اللحن على الصوت :يراد منه إضافة صناعة من طرب النفس إىل صناعة
الفكر ،فالذين يهملون كل ذلك ال يدركون شيئاا من فلسفة الشعر وال يعلمون أهنم إمنا يفسدون أقوى

نثرا فال ينقصه ذلك عن الشعر من حيث هو معىن ،بل رمبا زاده
الطبيعتني يف صناعته؛ إذ املعىن قد أييت ا

وتفصيال وقوة مبا يتهيأ فيه من البسط والشرح والتسلسل ،ولكنه يف الشعر أييت غناء ،وهذا
إحكاما
النثر
ا
ا
ما ال يستطيعه النثر حبال من األحوال.

فإذا مل يستطع الشاعر أن أييت يف نظمه ابلروي املونق والنسج املتالئم واحلبك املستوي واملعاين اجليدة اليت
ختلص إىل النفس خلوص طبيعة إىل طبيعة متازجها ،ورأيته أييت ابلشعر اجلايف الغليظ واأللفاظ املستومخة

الرديئة والقافية القلقة النافرة واجملازات املتفاوتة املضطربة واالستعارات البعيدة املمسوخة -فاعلم أنه رجل
قد ابعده هللا من الشعر وابتاله مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرف التقليد ،فما جييء الشعر على لسانه يف

بيت إال بعد أن جييء اللغو على لسانه يف مائة بيت أو أكثر أو أقل.

شاعرا وعلى
ذلك قولنا يف فن الشاعر ،أما الكالم يف موهبته اليت هبا صار ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1لنا كالم طويل يف فلسفة األسلوب البياين سنذكره إن شاء هللا يف كتابنا اجلديد "أسرار اإلعجاز".
[قلت :واقرأ حديثنا عن "أسرار اإلعجاز" يف كتاب "حياة الرافعي" ص .]289
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
مقدارها يكون مقداره واتصال أسبابه أو انقطاعها من الشعر ،فذلك ابب ال ميكن بسط املعىن فيه وال

حتصيل دقائقه إال إذا صورت روح الشاعر الدقيق املعجز ووزنت يف ميزاهنا اإلهلي وعرف نقصها إن

نقصت ومتامها إن متت ،وأمكن تتبع مواقعها من أسرار األشياء ومساقطها من منازل اإلهلام ،وهذا ما ال
بعضا ،وقد تكون حملة الروح الشاعرة لروح
سبيل إليه إال ابلتوهم النفسي ،فإن األرواح القوية يلمح بعضها ا

مثلها هي تدبرها ووزهنا وإدراك ما تنطوي عليه كما ترى من وضع النور إبزاء النور ،فإن هذا الوضع هو
نفسه وزن لكليهما يف ميزان البصر دون أن يكون مثة موازنة إال يف التألق والشعاع؛ فهما يف هذه احلالة

أيضا كلمتان يبينان عما فيهما من األكثر واألقل.
نوران يضيئان ،ولكنهما ا

هلذا قلنا :إن الشاعر ال يستع لنقده و الحييط به إال من كانت له روح شعرية تكافئه يف وزهنا أو ترىب على
مقداره؛ فإن هناك قوى روحية إلدراك اجلمال وخلقه يف األشياء خل اقا هو روح الشعر وروح فنه ،وقوى
أخرى لصلة العواطف ابلفكر صلة هي سر الشعر وسر فنه ،وقوى غري هذه وتلك لتحويل ما خياجل

النفس الشاعرة حتويل املبالغة اليت هي قوة الشعر وقوة فنه؛ ومبجموع هذه القوى كلها متتاز روح الشاعر
من غري الشاعر :أما ما متتاز به هذه الروح من روح شاعرة مثلها فهو ما يكون من تفاوت املقادير اليت

شاعرا ابلزايدة وآخر ابلنقص ،ويهب أسباهبا اليت تكون عنها فيوسع لواحد
يهبها هللا وحده ،فيخص ا

ويضيق على اآلخر؛ وإذا متت تلك القوى واستحكمت هتيأ منها للشاعر جهاز عصيب خالص هو جهاز

التوليد ال مير به معىن إال جتسد فيه بصورة غري صورته.
وقد استوفينا الكالم على ذلك يف مقالنا "سر النبوغ يف األدب" .وهو ال غري سر العبقرية.

فأمثل الطرق يف نقد موهبة الشاعر إدراكها ابلروح الشعرية القوية من انحية إحساسها والنفاذ إىل بصريهتا،

واكتناه مقادير اإلهلام فيها ،وأتمل آاثرها يف الفرح واحلزن أبشجى وأرق ما هتتاج يف النفس احلساسة،

حتويال جيعل القوة أقوى مما تبلغ ،واحلقيقة
ومعرفة قوة التحويل يف عواطفها للمعاين اإلنسانية والطبيعة ا

أكرب مما تظهر ،وأتيت بكل شيء ومعه شيء؛ وليس ينتهي الناقد إىل ذلك إال ابلبحث يف األغراض أي
"املواضيع" اليت نظم فيها الشاعر وما يصله هبا من أمور عيشه وأحوال زمنه وكيف تناوهلا من انحيته ومن

انحيتها وماذا أبدع ،مث يف أي
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وحي القلم
نقد الشعر وفلسفته
املنازل يقع شعره من شعر غريه يف اتريخ لغته وآدابه ،مث نظرته الفلسفية إىل احلياة ومسائلها واتساعه

ألفراحها وآالمها وقوة أمواجه الروحية يف هذا البحر اإلنساين الرجاف املتضرب الذي يبلغ يف نفوس
بعض الشعراء أن يكون كاألقيانوس ويف بعضها أن يكون كاملستنقع ...مث دقة فهمه عن وحي الطبيعة
واإلشراف على جلية معناها ابهلمسة واللمسة ،وتسقط إهلام الغيب منها ابإلمياءة واللحظة؛ وهذا كله ال

بصريا
يستوسق للناقد العظيم إال إذا كان مع روحه الشعرية اليت اختص هبا حميطاا آباثر الشعراء يف لغته ،ا
حمكما ألسباب املوازنة بينها ،متصرفاا مع ذلك أبداة قوية من صناعة اللغة والبيان وفنون
مبآخذها؛ ا

األدب.

وإذا كان من نقد الشعر علم فهو علم تشريح األفكار ،وإذا كان منه فن فهو فن درس العاطفة ،وإذا كان

منه صناعة فهي صناعة إظهار اجلمال البياين يف اللغة...
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وحي القلم
فيلسوف وفالسفة

فيلسوف وفالسفة:1
محرا يف لون
أأتمل اآلن هذا القلم يف يدي -وأان أفكر فيما سأكتبه للزهراء -فأرى نصاب القلم
ا
أضالعا ا

قليال ،مث تستدير ،مث تستدق ،مث خترج منها قادمة سوداء كأهنا قصبة ريشة من جناح،
املرجان ،تنسرح ا
وقد خيل إيل أن هذا اللون األمحر املزهو يقول لألسود :إمنا أنت غلطة الذي صنعين ،فكيف أهلم يف

اإلهلام فومسين هبذا امليسم من حسن ولون وتركيب ،مث اعرتضته الغفلة فيك فأخطأ ،وأدركه العجز فلم

مييز ،ودخل على رأيه الوهن فإذا هو يصلك يب كالسيئة بعد احلسنة ،وينزلك مين منزلة القبح من اجلمال!

فأين كانت صحة رأيه اليت بلغ هبا يف أحسن ما وفق إليه حني بلغ فيك أسوأ ما ميكن أن يصنع؟ فيقول
األسود؛ إمنا فيك أنت غلطة الصانع وبك أخطأ جهة الفن ،فلم يزن منك ما كان وزن مين ،وال قدر لك
مثل ما قد يل ،وجئت غليظاا غري مقدود ،وكنت إىل العرض ومل تكن إىل الطول ،وكنت أمحر ومل تكن

أسود؛ وما أراك إال فاسد احلس ،متغري الذوق ،وما أراك صنعك هذا الرجل إال يف ساعة هم قاربت بني

نفسه ورأيه ،فما زجت بني رأيه وعمله ،فجمعت بني عمله وغلطه.

ذلك منطق اللونني فيما أدركت منهما ،وكالمها خمطئ يف جهة ما هو مستدل به أو متنظر فيه؛ واحلقيقة

مجيعا ،فال
مجيعا الئتالفهما ا
من ورائهما ،إذ احلكمة ليست يف أحدمها حلمزة أو سواد ،بل هي يف اثنيهما ا

تنقسم عليهما قسمة ما؛ ألهنا آتية ابملقابلة بني اثنيهما ،وما ال خيرج أب ادا إال من اثنني فهو أب ادا واحد ال
نصف له؛ كالطفل من أبويه :لن تعرف شطره من أمه ألنك لن تعرف شطره من أبيه.

طفال واح ادا فيجعله طفلني تعتدل هبما احلياة ومتدمها بروحني من
أيف األرض كلها من يستطيع أن يقسم ا

روح واحدة؟ إنك لن جتد هذا اخلالق األرضي  ...إال يف طائفتني :األوىل قوم من ذاهيب العقول خيلقون كل

شيء ألهنم ال خيلقون
ـــــــــــــــــــــــــ

 1جملة الزهراء سنة .1925
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وحي القلم
فيلسوف وفالسفة
شيئاا؛ والثانية قومن من جبابرة العقول ...تعرف هلم من اخللط وسخف الرأي ما يريدون أن يعلوا به على

الناس؛ إذ كان الناس ال جياوزون احلقائق ،فظن هؤالء أهنم إن جاوزوها وعدوا عليها خرجوا إىل طبقة فوق

العقل اإلنساين .وللجنون طرفان :أحدمها أال يعقل اجملنون عن الناس ،واآلخر أال يعقل الناس عن العاقل:
فذلك ذلك وهذا هذا؛ وكأن يف رأس كل منهما مضمرة من قوة اخللق تنطوي على حمجوبة إهلية ،فكل

منهما يزيد يف اخللق ما يشاء ،وكل منهما فوق الطبيعة ألنه من ذوي األسرار اجملهولة اليت ال تستبني عندان
من خفائها ،مث ال ختفى عندهم من استبانتها.

وطورا
يضحكين من جبابرة العقول هؤالء أهنم يرون الدين مرة عادة ،واترة اخرت ا
اعا ،وحيناا خرفة ،ا
استبعادا؛ وكل ذلك هلم رأي ،وكل ذلك كانوا يعقدونه ابحلجة ويشدونه ابلدليل؛ فلما جاء طاغور الشاعر
ا
اهلندي املتوصف إىل مصر ،وجلسوا إليه ومسعوه ،خرجوا يتكلمون كأمنا كانوا يف معبد ،وكأمنا تنزلت عليهم
حقيقته اإلهلية ،وكأمنا اتضعت هذه الدنيا عن املكان الذي جلس فيه الرجل ،فال يعرفونه من األرض ،وال
من هذا العامل؛ بل كانوا يف غشية قد فروا هلا وسكنوا إليها ،وما أراهم صرفوا عن عقوهلم وال صرفت

عقوهلم عنهم؛ ولكن طاغور شاعر فيلسوف ،وهم يعرفون أنفسهم من لصوص كتبه وآرائه ،ويقعون منه
موقع السفسطة الفارغة من الربهان القائم ،وإذا قيسوا إليه كانوا كالذابب تزعم أنفسها نسور املزابل،

ولكنها ال تكابر يف أن من اهلزؤ هبا قياسها بنسور اجلو.

لقد ضرهبم طاغور ،ال أبنه ملسهم ،بل أبهنم ملسوه  ...وفضحهم فضيحة اللؤلؤة للزجاج املدعى أنه لؤلؤ،

وأظهر لنا جتملهم العقلي كهذه األصباغ يف وجه الشوهاء :تذهب تتصنع وال تدري أنه إن كان أدهاهنا

وأصباغها روح النقاش ففي وجهها هي معىن احلائط!

لقد قرأت كل ما كتبوا عن طاغور ألتمس فيه هذه احلقيقة ألرى كيف يكون جبابرة العقول حني تنكشف
عنهم املعاذير وتنزاح العلل وتنهتك األستار ،فإذا هم يف كل ما كتبوه ال حيسون إال هذه احلقيقة ،وال

يصفون إال هذا احلس ،فلم يزهم عندان إال هذا الوصف؛ ال جرم فكل ما أثنوا به على الشاعر الفيلسوف
قدحا فيهم ،وأخذانه هتمة عليهم ،وكل ما أعظموه من أمره صغر من أمرهم ،ولقد
ذما هلم ،وعرفناه ا
قرأانه ا

قياسا
جعلواه ا
إنساان كأمنا تنتهي قمة هذه الدنيا عند قدمه ،وتبدأ قدمه من قمة الدنيا ،فما عرفنا من ذلك ا

لسمو طاغور وارتفاع نفسه ،بل
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وحي القلم
فيلسوف وفالسفة
قياسا الحنطاط أنفسهم وهوان أمرهم وقلة خطرهم؛ فإن الرجل املقلد املخدوع ال يزال يطول يف تقليده،
ا

وال يزال يتوعر يف الرأي الذي يراه ويعتسف طرق العلم اعتسافاا؛ حىت يرميه هللا أبصل من هذه األصول

اإلنسانية اليت يقلدها؛ فإذا هو مفحم يتقاصر من طول ،ويتسهل من وعر ،ويهتدي من تعسف ،وينحط
إىل الوهدة بعد أن كان على اجلبل ،ويسلم يف نفسه ،ويذعن برأيه ،وينقاد من حيث أيىب ومن حيث ال

أيىب ،ويصبح وقد غمرته تلك النفس أشبه ابلظل مما يرميه ويفيء به؛ فهو مسخ يف متثيله الصورة ،وهو
كذب عليها مبا يطول ويقصر ،وهو على كل أحواله إهبام سخيف مظلم حلقيقة شريفة نرية.

وأنت أفال ترى هذا من جبابرة العقول كتلك الشيمة يف أخالق العامة ،إذ ال يصلحون أب ادا إال أن يكونوا

تبعا ،وال علم هلم إال ما يربط يف صدورهم من فالن وفالن ،مث يعملون بال حتقيق ،وحيملون بال متييز ،مث ال
ا
تكون هنمة أنفسهم مع الرجل العامل -إذا اجتمعوا به -إال يف التسليم له ،واتقاء حقائقه ،والنزول عن
آرائهم إىل رأيه ،واخلروج من أنفسهم إىل نفسه!
لقد قلنا من قبل :إن جبابرة العقول هؤالء الذين أيبون إال أن يكونوا علماءان وسادتنا؛ ليصرفوا عقولنا

ويغريوا عقائدان ويصلحوا آدابنا ويدخلوان يف مساخط هللا ويهجموا بنا على حمارمه ويركبوان معاصيه -إن

هم يف أنفسهم إال عامة وجهلة ومحقى إذا وزنوا بعلماء األمم وقيسوا إىل حكماء الدنيا ،وما يكتبون لألمة

يف نصيحتها وتعليمها إال ما يتحول من كلمات ومجل يف الصحف والكتب إىل أن يصريوا يف الواقع فساقاا
وفجرة وملحدين وساخرين ومفسدين؛ فاملصيبة فيهم من انحية العلم الناقص يف وزن املصيبة هبم من

معا يف وزن املصيبة الكربى اليت جينون هبا على األمة لتهدميها فيما يعلمون،
انحية اخللق الفاسد ،وهااتن ا

وجتديدها فيما يزعمون..

مل أخندع قط يف هؤالء من فالسفة أو دكاترة أو جبابرة ،ولست أضع أمرهم إال على حقه ،فإين ألعرف أن
اهلر من قبيلة األسد ،ولكن أسديته على الفأرية وحدها ...ولعلما عاقبة اجلهل خري لألمة من عواقب

علمهم وختبطهم ومحاقاهتم فإهنم قوم مقلدون ،وهلم طباع معتلة زائغة ،وعقول ال مساك هلا من دين أو
ضمري؛ فما جينحون إال إىل بدعة سيئة ،أو آفة حمذورة ،أو فكرة متهمة؛ وال يعملون إال ما يشبه الظن

صحيحا حيكم
هبم ،والرأي فيهم؛ من متدين األخالق السافلة وإحلاقها ابلعلم أو الفلسفة ،مع بقاء العقل
ا

على هذا اخلبيث
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كما كان حيكم على ذلك الطيب؛ وليس من سبيل إىل هذا إال من جهة حتويل األخالق ،فإن هي

استمسكت ومل تتحول فيها هنا موضع النزاع وحمل اخلالف ،وال بد من حرب منا كحرب االستقالل ،مث

حرب منهم كحرب االستعمار...

فالذي بيننا وبينهم ليس القدمي واجلديد ،وال التأخر والتقدم ،وال اجلمود والتحول؛ ولكن أخالقنا وجتردهم
منها ،وديننا وإحلادهم فيه ،وكمالنا ونقصهم ،وتوثقنا واحنالهلم ،واعتصامنا مبا ميكننا وتراخيهم تراخي احلبل

ال جيد ما يشده.

واآلن انظر إىل قلمي فأرى شطره األسود ما جعل كذلك إال ليزيد يف مجال محرته وبريقها ،ويكسبها ملعة
حمصورا يف موضعه ومل يتجاوزه؛ فإذا تنبهت األمة
ال أتتيها إال من السواد خاصة؛ والشر خري إال إذا بقي
ا
جلبابرة العقول هؤالء ،قلنا ال أبس ابلسواد املظلم إذا كانت حكمته محراء...
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شيطاين وشيطان طاغور:1...

طاغور هذا شاعر اهلند ،مر مبصر مرور مشس الشتاء ابليوم املطري :ال يقع نورها إال يف القلوب مما

تستخف وتستهوي ،ومما متتنع وتتأىب ،ومما ترق وتلطف؛ وتنقدح بني السحب اهلامية فإذا هلا من اجلمال

والسحر والعجب ما يكون جلمرة خترجها السماء معجزة للناس فريوهنا ترسل الشعاع مرة ومتطر املاء مرة.
مل ألق طاغور ولكين أنفذت إليه شطاين وقلت أوصيه قبل أن خيرج لوجهه :قد علمت أن هذا الرجل

هندي؛ ولكنه إنسان ،فما أرض أوىل به من أرض؛ وأنه شاعر ،ولكنه خملوق ،فما طبيعة أغلب عليه من
طبيعة؛ وأنه حكيم ،ولكنه تركيب ما جبلت له طينة غري الطينة؛ وأنه مساوي ،غري أنه مساوي كعلماء

الفلك :مساؤه يف منظار وكتاب وقلم وحرب ...فاذهب إليه فداخل شيطانه ،فإنك واجد له من ذلك ما

لكل الشعراء ،ورمبا عرفت شيطانه من ذوي قرابتك أو خالصة أهلك ،مث ائتين بكالمه على جهة ما هو
مفكر فيه ،ال على جهة ما متكلم به؛ وخذ ما يهجس على قلبه ،ودع ما جيري يف لسانه؛ فإن هذا سيأيت

الما .غري أن معاين من
به إخوانك من "مندويب الصحف" ...واعلم أن كل حكيم مهيئ ملسائل من حوله ك ا
حوله مهيئة له مسائل أخرى يفكر يف كل جواب عليها وال ينطق جبواب عليها.

فحدثين شيطاين بعد رجوعه قال :حدثين شيطان طاغور قال :ملا هبط طاغور هذا الوادي نظر نظرة يف

الشمس ،مث قال :أنت هنا وأنت هناك ،تقربني أبثر وتبعدين أبثر ،وتطلعني جبو وتغربني جبو ،فال ختتلفني
وختتلف بك األقاليم ،مث تتغري ابألقاليم األمم ،مث تتغري ابألفكار واملنازع أغراضها ومصاحلها ،مث تتغري

مبصاحلها وأغرضها احلقائق اإلنسانية؛ وإمنا الباطل واحلق فيما تستقبل هذه احلقائق أو تستدبر ،وقد
غلبت
ـــــــــــــــــــــــــ

 1البالغ األسبوعي سنة .1926
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السياسة على كل شيء حىت أصبحت هذه احلقائق اإلنسانية جغرافية ،هلا شعوب وهلا مستعمرات؛

فاإلخاء يف الغرب سيادة يف الشرق ،واملساواة هناك امتياز هنا ،واحلرية يف مملكة استعباد ململكة ،والتحية
ِّ ِّ
ك
ني إِّالَّ َم ْن َرِّح َم َربُّ َ
{وال يَـ َزالُو َن ُخمْتَلف َ
يف موضع صفعة يف موضع والضيافة يف مكان استئكال يف مكان؛ َ
ك َخلَ َق ُه ْم} [هود ]119 ،118 :فلن يتصل الناس ابلروح األعلى إال من اجلهة الواحدة اليت مل
َولِّ َذلِّ َ

تتغري ولن تتغري فيهم ،جهة الدموع اليت ال ختتلف يف أسود وال أمحر ،واليت ال تنبعث إال من الرقة والوجد
واألحزان واآلالم ،وهي بذلك نسب كل قلب إىل كل قلب ،فلو غمر العامل كله بالء واحد ال حترز منه

أرض أهلها وال تتحاجز األمم فيه ،الستلب مطامع الناس بعضهم يف بعض ،وأرجع اإلنسانية الزائغة إىل

مستقرها ،فتجردوا من الدنيا وهم يف الدنيا ،فاتصلوا ابلالهناية وهم يف النهاية؛ فإن مل يكن بالء عام ففكر
عام يف ٍ
بالء مييت الشهوات املتطلقة ويكون كالداء تلبس ابجلنس اإلنساين كالذي تصفه األداين من
جهنم واملصري إليها واحلساب عندها واجلزاء على الشر هبا ،حىت ال تبقى نفس إال وهي يف واثق من

حالهلا وحرامها ،وال يبقى شر يتخيل أو يشتهى إال وهو كاملتاع النفيس بني أربعة جدران تتساقط وحترتق

لصا ،فإن مل يكن هذا وال ذاك فاحلب العام حىت ال يبقى جيش وال سالح وال
ال جيد يف كل اللصوص ًّ
بيوات إنسانية بني الواحدة والكل من الشابكة واللحمة ما بني
سياسة وال دول ،وال تكون املمالك إال ا

الكل والواحدة ،وحىت تقول مصر الجنلرتا :اي بنت عمي ...فإن استحال كل هذا فاحلرية العامة على أن

حمدودا ابلطبيعة والطبيعة حمدودة ابهلل ،فينتزع
تكون حمدودة من كل جهاهتا ابلشعر ،وعلى أن يكون الشعر
ا

النوم من األرض لتتصل اليقظة ابحللم ...من طريق غري النوم.

قال شيطان طاغور :مث ابتأس طاغور وقال :كل ذلك مستحيل أو كاملستحيل ولكنه يف األمل ممكن أو

كاملمكن؛ وللفظ معنيان :أحدمها ما يكون ،والثاين ما حيسن أن يكون؛ ذلك ال بد له منا؛ ألنه جانب

النظام اإلهلي ،وهذا ال بد لنا منه؛ ألنه جانب اخليال اإلنساين؛ ذلك من الطبيعة اليت تعمل وال تتكلم،

وهذا من الشعر الذي يتكلم وال يعمل .آه آه! إمنا السالم العام أن يكون الوجود شركة إهلية إنسانية

برضى واتفاق بني الطرفني ...ولعمري إن كل املستحيالت ممكنة ابإلضافة إىل هذا املستحيل .مث تبسم
طاغور إذ خطر له أنه شاعر عليه أن يصف الوردة ويقول فيها ما جيعلها بيت شعر يف كتاب الطبيعة له
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وزن ونغم ،ولكن على الطبيعة قبل ذلك أن تنبتها انضرة عطرة مجيلة تتميز عن غريها برائحة ولون
وشكل.

قال شيطانه :وملا انتهى من أتمله إىل هذه اخلاطرة قدمت له سيدة هندية عقود الزهر ،وبينا هي تقلده

إايها قال يف نفسه :إن هذه األزهار من معاين املاء العذب؛ فإذا انطلقنا يف أوهامنا وراء احلب العام

والسالم العام فلمن تكون معاين املاء امللح ،وهو ثالثة أرابع األرض ،ومن أزهاره األسطول اإلجنليزي.

حدثين شيطاين قال :حدثين شيطان طاغور قال :وملا استقر طاغور يف قصر شوقي بك ورآه يف مثل حسن

الدينار ونقشه ونفاسته ،قال :ال جرم هذه أمة أغنت شاعرها ،فما أخطئ التقدير ،وإن أخطأته فال أبعد

عن املقارنة إذا حسبت أن هذا الشاعر يطبع هلذه األمة نصف مليون نسخة من كل ديوان شعر أو دفرت
حكمة أو كتاب قصة ،وليتين أعرف العربية ألعرف كيف يبدع هذا الشعب فلسفته يف أغانيه املتصلة

بغيوم السماء املتكلم أبحسن وأطهر ما ميكن أن يكون ترمجة للحقيقة اخلالدة اليت يتوارثها شعب خالد.
الشعر فكرة الوجود يف اإلنسان ،وفكرة اإلنسان يف الوجود ،وال يكفي أن خيلق هذا اإلنسان مرة واحدة

حيواان أعجم؛ فالشاعر يبدع أمة
من حلم ودم ،بل البد أن خيلق مرة أخرى من معان وألفاظ ،وإال خرج
ا

كاملة ،إن مل خيلقها فإنه خيلق أفكارها اجلميلة وحكمتها اخلالدة وآداهبا العالية وسياستها املوفقة وما

أحسب النهضة املصرية إال ابألغاين واألانشيد ،فتأيت من اجنلرتا جنود وخترج هلا من دور الغناء والتمثيل

ملهما حني قلت مرة" :إن هللا خياطب الناس عن طريق املوسيقى"*.
جنود أخرى؛ لقد كنت ا

بعضا،
نعم عن طريق املوسيقى ،فكل شيء هو موسيقى يف نفسه حىت حني يتطاحن الناس ويذبح بعضهم ا

فإن صلصلة األسلحة ودوي القنابل وأزيز الرصاص وتصايح اجلند -كل ذلك حلن أعده هللا جلت قدرته

"وموسيقاه" ...جلنازات األمم.

حدثين شيطاين قال :حدثين شيطان طاغور قال :وملا رأى طاغور األستاذ
ـــــــــــــــــــــــــ

* هذه العبارة من كالم طاغور يف حماضرته مما ترمجته جريدة السياسة.
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الفاضل مدير اجلامعة املصرية -وهي اليت دعته إىل إلقاء حماضرته -قال :نعم وحباا وكرامة ،إنه ال يستقيم
شاعرا روحانيًّا مثلي إال وهي فلك نري يعده هللا من جنومه ،وما أحسب
يف العقل أن تدعو هذه اجلامعة ا
أستاذ آداهبا العربية إال تلك الذرة اللؤلؤية اليت كانت جتاورين يف طينة اخللق األزلية ،فلو أن الذرات

الثماين اليت كانت حولنا خلقت يف عصران هذا وتوزعت على األمم الفلسفية لكنا وإايها كوصااي هللا

إمياان ابهلل ،ولصار هللا -تعاىل -يف أرضه عشر آالت مساوية
العشر يف هذا العصر املادي ...وملألان طياهتا ا

السلكية بينه وبني اخللق ،تباهي اجلامعة املصرية أبن فيها إحداها ...لقد نغص علي هذه الشيخوخة أين مل
أتعلم العربية ،وكيف يل أبن أرتل أانشيد أستاذ اآلداب يف اجلامعة املصرية ألستمتع أبحلانه السماوية يف

شعره وأغانيه ،وأمسع املالئكة من هذه املئذنة اإلنسانية يف اجلامعة هتتف بكلمة اإلسالم الرهيبة صارخة

حبقيقة الوجود يف الوجود :هللا أكرب هللا أكرب ،أشهد أن ال إله إال هللا...

حاضرا معنا ،فلما أملَّ مبا يف نفس طاغور قال
قال شيطاين :وكان شيطان الدكتور طه حسني أستاذ اجلامعة
ا
يلًّ :
حقا إن من اخلري أن ال يعرف هذا اهلندي اللغة العربية؛ ألنه لو عرف اللغة العربية ملا أرضته اللغة
العربية وال أداب اللغة العربية وال أستاذ آداب اللغة العربية! فقلت :اسكت وحيك ودع الرجل يف
أحالمه ،وال تكن غيمة مسائه املشرقة؛ أما تراه حيلم ،أما مسعته يقول" :واحلقيقة من حيث هي مجال ليس

يعدله مجال؛ ألست ترى إىل صورة هذه املرأة العجوز أبدعها فنان ماهر ،إنك تنظر إىل الصورة فتقر

جبماهلا ،ولكن املرأة العجوز اليت فيها ليست على شيء من اجلمال؛ لكنما مجال الصورة أهنا متثل هذه

املرأة العجوز على حقيقتها*" ،فهذه كلمات يف سبحات النور ،وهي من لغة السماء ذات الكواكب ال

من لغة النفس ذات العواطف؛ وإال فهل يصح يف العقل أن تصوير العجوز اليت اضطرب ميزان اخللق فيها
حىت ال يزن منها إال بقااي اخللقة وأنقاض العمر وخرائب املرأة ...يكون مبا يظهر من شوهتها وهتدمها

مجاال يف الصورة؛ ألنه قبيح يف األصل؟ أفليس لو كان
وتشنن جلدها وموت ظاهرها  -ا

ـــــــــــــــــــــــــ

* هذه العبارة مما ترمجته السياسة من حماضرة طاغور ،وإذا قيل إن الصناعة يف نقل الصورة حمكمة فليس

معىن ذلك أن الصورة مجيلة ،واملعىن الذي يرمي إليه الشاعر معروف وقد كتبناه يف "السحاب األمحر"

ولكنه أخطأ يف العبارة عنه أو أخطأت الرتمجة.
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صحيحا مللئت املتاحف والقصور أبلواح العجائز ،وملا بقيت على األرض عجوز إال ذهبت ألحد
ذلك
ا
املصورين تقول له :اخلقين!...

حدثين شيطان قال :حدثين شيطان طاغور قال :وكان طاغور رطب اللسان يف حماضرته كأن غابة من

غاابت اهلند أمدته بكل ما اعتصرته الشمس فيها ماء وحياة ونضرة ،فهو يف كالمه ومعانيه ورق وزهر

ونسيم وظل وحفيف وتغريد ،يسحر الناظر؛ إذ ال يرى الناظر شكله اإلنساين فيه ،بل يراه شيئاا من خياله

يوما يف املرأة فإذا خيالك فيها يكلمك ويستأنسك
بشرا ًّ
سواي ،ولو أنك اطلعت ا
كأمنا انفصل منه فتمثل ا

ويطلف لك ،ملا أدهشك من ذلك وال أطربك وال استخرج من عجبك وذهولك إال كالذي يعرتي نفسك

حني يكلمك طاغور؛ وتراه يستخلص آراءه املتصرفة بكالمه من روح النواميس اإلهلية املدبرة للكون،
فتحسه يضيق إليك زايدة ليست فيك؛ فمما كربت به تصغر نفسك عندك بني يديه؛ مث هو يتصل

بروحك مرة يف جالل حب األب لطفله ،ومرة يف رقة فرح الطفل أببيه؛ فإذا أنت منه مبوقف عجيب من

معجزة إنسانية تروعك بطفل شيخ قد اجتمع فيه طرفاا العمر وجاء كأنه مظهر روحه اليت ال عمر هلا.

مجيعا تلك
إنسان كهرابئي حياول أن يزيد يف تركيب الناس عظمة من حديد أو عصباا من سلك؛ لتصل هبم ا
ني أَيْ ِّد ِّيه ْم َو ِّأب َْميَ ِّاهنِّ ْم} [احلديد]12 :؛
ورُه ْم بَ ْ َ
الشعلة الطائفة؛ فإذا هم خلق آخر كأهل اجلنة{ :يَ ْس َعى نُ ُ
ولكنه بصر وهو خارج من املسرح إبعالن السيما اليت جتاوره وما عليه من التصاوير والتهاويل ،فقال يف
نفسه :بعد قليل جتيء إىل هنا لندن وابريس ونيويورك وغريها من أرض هللا بناسها وحيواهنا ونباهتا ،يراها

اتصاال بعي ادا ال جيعلهم فيها ولكنه ال خيليهم منها؛ وجيب لعمران هذه
اجلالسون رأي العني ويتصلون هبا ا

مجيعا؛ ليتصلوا مجيعا مبا تشتاقه أنفسهم من ابريس أو غري
األرض أن يبقى أهل مصر يف مصر فال يدعوها ا
ابريس من حقائق العامل الكربى ،وال حيسن هذا االتصال إال إذا خص ومل يعم ،فيقوم به الواحد واالثنان

واجلماعة وتبقى األمة مبا هي وكما هي؛ ألهنا بذلك وحده أمة ،كما أن الناس بطبائعهم انس ،والكون
ابختالفه كون ،فهيهات هيهات احلب العام والسالم العام واالتصال العام ابحلقيقة الروحية العليا .مث تبسم
وقال :ما أشبهين هبذه السيما ،غري أن شريطي ال يرى فيه الناس رواية من لندن وابريس ،بل رواية وقعت

حوادثها يف جنة اخللد...
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وحي القلم
فلسفة القصة وملاذا ال أكتب فيها
فلسفة القصة وملاذا ال أكتب فيها ...؟*

قليال ،إذا أنت أردت الطريقة الكتابية املصطلح على تسميتها هبذا االسم ،ولكين
مل أكتب يف القصة إال ا

مع ذلك ال أراين وضعت كل كتيب ومقااليت إال يف قصة بعينها ،هي قصة هذا العقل الذي يف رأسي ،وهذا
القلب الذي بني جنيب...

أان ال أعبأ ابملظاهر واألغراض اليت أييت هبا يوم وينسخها يوم آخر ،والقبلة اليت أجته إليها يف األدب إمنا

هي النفس الشرقية يف دينها وفضائلها ،فال أكتب إال ما يبعثها حية ويزيد يف حياهتا ومسو غايتها ،وميكن

دائما أين
لفضائلها وخصائصها يف احلياة؛ ولذا ال ُّ
أمس من اآلداب كلها إال نواحيها العليا؛ مث إنه خييل إيل ا

رسول لغوي بعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه ،فأان أب ادا يف موقف اجليش "حتت السالح" :له ما يعانيه

وما يكلفه وما حياوله ويفي به ،وما يتحاماه ويتحفظ فيه ،واتريخ نصره وهزميته يف أعماله دون سواها؛

فن نفسه ،ال فنك أنت وال فن سواك؛ إذ هو لطريقته وغايته وما يتأدى به
وكيف اعرتضت اجليش رأيته َّ

للحياة والتاريخ.

صا؟ وإن هي صنعت شيئاا يف قرائها مل تزد على
أال ترى أن تلك الرواايت توضع
قصصا ،مث تقرأ فتبقى قص ا
ا
ما تفعل املخدرات؛ تكون مسكنات عصبية إىل حني ،مث تنقلب هي بنفسها بعد قيل إىل مهيجات

عصبية؟

أداب عالياا ،ولكن هذا األدب العايل يف رأيي ال يكون إال أبخذ احلوادث وتربيتها
وأان ال أنكر أن يف القصة ا

يف الرواية كما يريب األطفال على أسلوب سواء يف العلم والفضيلة؛ فالقصة من هذه الناحية مدرسة هلا

قانون مسنون ،وطريقة ممحصة ،وغاية معينة؛ وال ينبغي أن يتناوهلا غري األفذاذ من فالسفة الفكر الذين

تنصبهم

ـــــــــــــــــــــــــ

* وجه إلينا سؤال :ملاذا ال تكتب يف القصة؟ وكان هذا قبل أن نكتب مقاالتنا يف جملة الرسالة ،فرددان
هبذا الرد.

[قلت :وانظر ص 189من "حياة الرافعي"].
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وحي القلم
فلسفة القصة وملاذا ال أكتب فيها

مواهبهم إللقاء الكلمة احلامسة يف املشكلة اليت تثري احلياة أو تثريها احلياة؛ واألعالم من فالسفة البيان
الذين رزقوا من أدهبم قوة الرتمجة عما بني النفس اإلنسانية واحلياة ،وما بني احلياة وموادها النفسية يف

هؤالء وهؤالء ،تتخيل احلياة فتبدع أمجل شعرها ،وتتأمل فتخرج أمسى حكمتها ،وتشرع فتضع أصح
قوانينها.

وأما من عداهم ممن حيرتفون كتابة القصص ،فهم يف األدب رعاع ومهج ،كان من أثر قصصهم ما يتخبط
فيه العامل اليوم من فوضى الغرائز ،هذه الفوضى املمقوتة اليت لو حققتها يف النفوس ملا رأيتها إال عامية

روحانية منحطة تتسكع فيها النفس مشردة يف طرق رذائلها.

إذا قرأت الرواية الزائفة أحسست يف نفسك أبشياء بدأت تسفل ،وإذا قرأت الرواية الصحيحة أدركت
من نفسك أشياء بدأت تعلو ،تنتهي األوىل فيك أبثرها السيئ ،وتبدأ الثانية منك أبثرها الطيب؛ وهذا

عندي هو فوق ما بني فن القصة وفن التلفيق القصصي!!.
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وحي القلم
شعر صربي
شعر صربي*:

يف احلادي والعشرين من شهر مارس من سنتنا 1هذه نزع الشعر العريب عن رأسه عمامة املشيخة ونشرها
للموت ،فكانت الكفن الذي طوي فيه بقية شيوخ األدب :املرحوم إمساعيل ابشا صربي.

رجال ،وجاءوا يف غري زمنهم ليجيء هبم
كان -رمحه هللا -من الرجال الذين نشأوا يف اتريخ ال ينشئ ا

زمنهم بعد؛ وهؤالء إن مل يكن فيهم قوة أكرب من القوة ،فهم أقدار وأحداث تولد وتنشأ وتنمو يف أسلوب

دما؛ مث ليكون للزمن منها
إنساين؛ ليتم هبا شيء كان ا
أمرا كان ع ا
نقصا ،وحيسن شيئاا كان هجنة ،ويوجد ا

حدود يبدأ عند الواحد منها فيتغري فيه ويتحول به وخيرج معه يف بعض معانيه زمناا جدي ادا يف رجل جديد.

كذلك كان صربي يف منحى من مناحي الشعر ،وكان البارودي -رمحهما هللا -يف منحى آخر؛ فهما طرفا
احملور الذي استدار عليه هذا الفلك ليبدأ بعد اترخيه امليت اترخياا حيًّا ،وليخرج من اجلو القامت يف أعراض

األرض إىل الفضاء املشرق مبعاين السماء ،مث لينفض عنه يف مهب الرايح العلوية ما لصق به من طباع أهله
وأخالقهم ،ويغلق هبا ما فتح الزمن عليهم من أبواب هذه احلرفة ،فكان الشعر يف حاجة إىل رجل كامللك،

نفسا تعد معهما ،وال خل اقا جيري يف
فأصاب رجلني؛ وعلم هللا ما رأيت يف كل من رأيتهم من الشعراء ا

شرحا منهما أو توكي ادا لشيء فيهما أو
أداب وال شيئاا يصلح أن يكون ا
أخالقهما ،وال ظرفاا وال رقة وال ا

تقوية ملعىن من معانيهما ،كأمنا وجدا ليكون أحدمها مبدأ واآلخر هناية ،ولينفردا انفراد الطرفني من املسافة

ابلغة ما بلغت.

كان الشعر لعهدمها بقية رثة يف معرض خلق مما كان يسميه أدابء األندلس ابألغراض املشرقية وطريقة

املشارقة ،وهم يعنون بذلك الصناعة والتكلف للبديع
ـــــــــــــــــــــــــ

* هو إمساعيل ابشا صربي ،تويف رمحه هللا يف شهر مارس سنة1923م.
 1املقتطف :مايو سنة.1923
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شعر صربي

واالنصراف إىل اللفظ واستكراهه على الوجه الذي أرادوا ،إىل ما يتشعب من ذلك وخيرج أو يدخل يف

اببه؛ وقد كان هذا ومثله مما يساغ وحيتمل يف القرن الثامن وأكثر التاسع للهجرة ،مث يف أايم بعد ذلك؛
غري أنه بلي وهتتك يف مصر خاصة ومل يبق منه إىل منتصف القرن الثالث عشر إال رقع وخيوط يف قصائد

ومقاطيع.

مث كان أكثر الشعراء يومئذ إمنا حيرتفون فن األدب صناعة كسائر املهن والصناعات اليت هبا قوام العيش
هلؤالء املستأكلني واملتكسبني من السوقة واملرتزقة.

ظهر البارودي ونبغ يف شعره قبل أن يقول صربي الشعر بسنوات ،ولكن األدب الفارسي واجلزالة العربية
مها اللذان حتوال فيه؛ مث نبغ صربي بعد ذلك بزمن ،فتحول فيه األدب اإلفرجني والرقة العربية؛ وهذا

موضع التفاوت يف شعر الرجلني اللذين اقتنصا اخليال الشعري من طريف األرض ،وكالمها يذهب مذهباا
ويرجع إىل طبع ويروض شعره على وجه؛ فالبارودي يستجزل وجيمع إىل سبكه اجليد قوة الفخامة وشدة
اجلزالة ،مث يعرتض اخليال من حيث يهبط على النفس يف ممر الوحي؛ وصربي يسرتق ويضيف إىل صفاء
لفظه مجال التخري وحالوة الرقة ،ويعارض الفكر من حيث يتصل ابلقلب؛ والبارودي ال يرى إال ميزان
اللسان يقيم عليه حروفه وكلماته ،وصربي ال يرى إال ميزان الذوق الذي هو من وراء اللسان؛ وقد

يسرت لكليهما أسباب انحيته يف أحسن ما يتصرف فيه؛ فجاء البارودي حافظاا كأنه جمموعة من دواوين

معا يف التلوم على صنعة
مفكرا كأنه جمموعة أذواق وأفكار؛ ومها يشرتكان ا
العرب واملولدين ،وجاء صربي ا

الشعر والتأين يف عمله وتقليبه على وجوه من التصفح ،ومتحيصه ابلنقد واالبتالء لفظاا لفظاا ومجلة مجلة،

مث مطاولة معانيه ومصابرهتا كأمنا ينتزعان حماسنها من أيدي املالئكة؛ وأان أعرف ذلك فيهما؛ وقال يل

صربي ابشا مرة وقد جاريته يف بعض هذا املعىن :إنه يعلم هذا من البارودي ومن نفسه .قلت :أفيبلغ به

أحياان! وليس ينقصهما هذا األمر
ذلك أن ميحو بياض اليوم يف سواد بيت واحد؟ قال :ويف سواد شطرة ا
شيئاا ،فإن خرب زهري يف حولياته معروف ،وقد عمل سبع قصائد يف سبع ستني :حيوك القصيدة منها يف

سنة.

ونقلوا عن مروان بن أيب حفصة أنه قال :كنت أعمل القصيدة يف أربعة أشهر ،وأحككها يف أربعة أشهر،

وأعرضها يف أربعة أشهر ،مث أخرج هبا إىل الناس؛ فقيل هذا هو احلويل املنقح.
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وحي القلم
شعر صربي
كان مرجع البارودي إىل احلفظ ،فنبغ يف وثبات قليلة؛ أما صربي فاحتاج إىل زمن حىت استحكمت انحيته

وآتته أسبابه على اإلجادة ،ألن مرجعه إىل الذوق ،وهذا يكتسب ابملران وينضج عند نضوج الفكر وال
أييت ابملاء والرونق حىت أتيت له أسباب كثرية؛ وأنت تعرف ذلك يف الرجلني من أوائل شعرمها ،فقد رثى
البارودي أابه يف سن العشرين أببياته الدالية الشهرية اليت مطلعها:

ال فارس اليوم حيمي السرح ابلواديطاح الردى بشهاب احلي والنادي
وهي مثانية عشر بيتاا ،وجيدها جيد ،وكأهنا خرجت من لسان أعرايب؛ وإمنا جاءته من صنعة احلفظ ،كالذي

معتقال
اتفق للشريف الرضي يف أبياته اخلائية اليت كتب هبا إىل أبيه وعمره أربع عشرة سنة ،وكان أبوه ا
بقلعة شرياز ومطلعها:

أبلغا عين احلسني ألواكاإن ذا الطود بعد بعدك ساخا

والشهاب الذي اصطليت لظاهعكست ضوءه اخلطوب فباخا
هذا على أن البداية كما يقال مزلة؛ وقد وفقنا إىل الوقوف على أول ما نشر من شعر صربي ابشا ،وذلك
قصيداتن نشرات يف جملة روضة املدارس يف مدح إمساعيل ابشا ،فنشرت األوىل يف العدد الصادر يف غاية

شوال سنة  1287للهجرة  1870-للميالد؛ ونشرت الثانية يف عدد شهر ربيع اآلخر من سنة

1288هـ 1871م؛ وبينهما مخسة أشهر ،كانت وثبته فيها ضعيفة متقاصرة ،مما يدل على بطء نضجه
بطبيعة األسباب اليت تسبب هبا إىل الشعر؛ وكانت الروضة يومئذ تنشر لطائفة من فحول دهرهم :كالسيد
صاحل جمدي ،ورفاعة بك رافع ،وحممد أفندي قدري "وانبغة الزمان حممد أفندي رضوان" ،وغريهم .وكانت
تستقبل قصائدهم بسجعات داوية مفرقعة ،هي لذلك العهد أشبه األشياء بطلقات مدافع التحية للملوك

واألمراء؛ فلما نشرت لصربي قالت يف القصيدة األوىل :هتنئة ابلعيد األكرب للخديوي األعظم بقلم

إمساعيل صربي أفندي" .وقالت يف الثانية" :قصيدة رائية يف مدح احلضرة اخلديوية من نظم الشاب
النجيب إمساعيل صربي أفندي من تالمذة مدرسة اإلدارة" .ومطلع القصيدة األوىل:
سفرت فالح لنا هالل سعودومنا الغرام بقليب املعمود

وال شيء فيها أكثر من حروف املطبعة ...ومطلع الثانية:

ِّ
السمر
أغرتك الغراء أم طلعة البدروقامتك اهليفاءُ أم عادل
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ويف هذه القصيدة بيت وقفت عنده أرى صربي ابشا يف صربي أفندي كأنه خيال مولود يستهل ،وذلك

قوله:

فطول من اهلجران عل وقوفناطول معا -اي قاتلي -ساعة احلشر
ويكاد هذا البيت يكون أول انقالب للفكرة فيه :وهو غريب ،والتأمل فيه أغرب ،ولكنه يدل على خيال

يوما على أقطار السموات.
سيثب ا

شهااب يتلهب ،وكان قد بلغ مبلغه واستجمع أسباب هنايته ،بل هو
ويف ذلك الزمن عينه كان البارودي ا
نظم قبل ذلك بست سنوات قصيدته الشهرية:

أخذ الكرى مبعاقد األجفانوهفا السرى أبعنة الفرسان

فلم يكن ليذهب وجه الشعر عن صربي ،ومل يكن ليغضي عند احتذاء هذه الصنعة البارعة وأيخذ يف

مستقال يذهب إىل كماله يف أسلوب آخر كأسلوب كل زهرة يف غصنها؛ وأخص
طبعا
ا
غريها لوال أن فيه ا
شاعرا فجاء أكرب من شاعر ،وكان السبب الذي صرفه من انحية هو
أحوال صربي أنه مل يرد أن يكون ا
نفسه الذي جاء به من انحية أخرى.

ينبغ الشاعر أبربعة أشياء ال بد منها :طريقة الدرس اليت عاجل هبا الشعر ،وكتب هذه الطريقة ،والرجال

الذين هم أمثلتها يف نفسه ،مث  ...وايهلل من "مث" هذه ،فهي اللمحة السماوية اليت تشرق على فؤاد

الشاعر من وجه مجيل ،والثالث األوىل تنشئ نبوغاا معروفاا يف نوعه ومقداره ،ولكن األحرية هي طريق

القدر اليت ال يعرف آخرها؛ وإذا جتددت يف حياة الشاعر أو اتصلت جتدد هبا نبوغه أو اتصل ،فعلى قدر

ما حيب حتبوه السماء من أسرار اجلمال ،وهي نفسها أمجل أسباب الشعر وأمجل معانيه وأمجل غاايته،
فهي هي املادة اليت تؤلف بني نفس الشاعر وبني معىن اجلمال الشعري يف هذا الكون كله؛ وإذا أنت

نزعت النظرة واالبتسامة -ومها عنصرا تلك املادة -من حياة الشاعر ،نزعت احلياة نفسها يف شعره فما
يبقى منه إال أنه مقربة لأللفاظ واملعاين ،وتسمع شعره فال جتزيه به أحسن من قولك :يرمحك هللا...
وصربي مل يدرس الشعر يف الكتب أكثر مما درسه يف الوجوه والعيون ،وقد عاجل هذا الشعر يف بدايته

ليتأتى إليه من طرقه البعيدة؛ أما الرجال الذين كانوا أمثلته فكانوا رجال الظرف والرقة والنكتة املصرية
الشهرية اليت انفرد هبا الطبع املصري ونص عليها علماء البالغة ،كالسكاكي
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حتوال رقي اقا أرجعها إىل
وغريه؛؛ بل كان عصره كله عصر هذه النكتة ،فتحولت يف طبعه الرقيق املبتكر ا
الظرف احملض الذي اجتمعت فيه كل طباعه كما جيتمع السحاب من املاء.

ولقد كان يف شعره أحق الناس بقول ابن سعيد املغريب:
أسكان مصر جاور النيل أرضكمفأكسبكم تلك احلالوة يف الشعر

وكان بتلك األرض سحر فما بقيسوى أثر يبدو على النظم والنثر

وإين ألعلم أنه كان دائم احلب :ميزج ذكرى ماضيه حباضره فيخرج منهما حبًّا جدي ادا؛ وكان الرجل كأنه

جمروح القلب ،فال يزال يئن حىت يف بعض أنفاسه؛ إذ يرسل النفس الطويل بني هنيهة وأخرى ،وكأنه يريد

أن يطمئن أن نفسه فيه ،أو أن شيئاا ابقياا يف نفسه؛ وتلك مههمة ال تكون يف شاعر من الشعراء بغري
معىن.

روحا من
كانت النظرة واالبتسامة تتمثل له حيث شاء وتعرتضه حيث أراد أن يراها ،فيجد يف كل شيء ا
الشعر ،ويقرأ حملاهتا مىت التمعت ،وكان يعيش يف ذات نفسه كأنه معىن يف قصيدة هو أمري أبياهتا.

فشاعران هذا أخرجه اثنان :الظرف واجلمال؛ وهذا سر إابئه أن يعد من الشعراء؛ ألنه أرفع من أن يدخل
بينهم يف هذه احملنة والبلوى اليت ابتلوا هبا...

ولقد هم صربي يف أواخر عمره مبحو شعره لو أنه كان يف منال يده على أنه حما منه إبمهاله أكثر مما أثبت؛

وعلمت منه أنه مل يدون شيئاا ،وأنه ينسى مىت انتهوا إىل التحقيق رأوا عمرهم كله بداية ورأوا ما فعلوا

ابطال فغسلوا كتبهم أو أحرقوها ،ولكنا مل نعرف هذه الطبيعة يف شاعر بعد عصر الكتابة والتدوين ،وإن
ا

كان بعضهم أينف لنفسه أن يعد من الشعراء وهو مع ذلك جيمع يده على شعره ،كالشريف الرضي الذي

يقول:

شاعرابع ادا هلا من عدد الفضائل
ما لك ترضى أن تعد ا

ويقول يف مدح أبيه:

ممدحاوعالك ال ترضى أبين شاعر
إين ألرضى أن أراك ا

ومثله أبو طالب املأموين وآخرون يدعون ذلك دعوى ويف ألسنتهم ما ليس يف قلوهبم.
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وإلفراط صربي يف الظرف واجلمال وقيام شعره على هذين الركنني ،جاء ًّ
مقال من أصحاب القصار ،وزاد
إقالله يف قيمة شعره ،فخرجت مقاطيعه خمرج الشيء الطريف الذي يتعجب منه يف وجوده أكثر مما

يتعجب منه لقلة وجوده؛ وبذلك ربح تعب املكثرين واملطيلني؛ إذ كان ال يقول إال فيما تؤاتيه السجية
وينزع الطبع ،فيدنو مأخذه ويكثر بقليله ويرمي منه مبثل احلجة والربهان ،فيطمس هبما على كالم طويل

وجدل عريض.

وال يعيب املقل أنه مقل إذا كثرت حسناته ،بل ذلك أعون له على القلوب والنفوس إذا أصابت يف شعره

ما يغريها بطلب املزيد منه؛ وقد عدوا بني املقلني يف اجلاهلية :طرفة بن العبد ،وعبيد بن األبرص ،وعلقمة
الفحل ،وعدي بن زيد ،وسالمة بن جندل ،وحصني بن احلمام ،واملتلمس ،واحلارث بن حلزة ،وابن

كلثوم ،وغريهم أتينا على أمسائهم يف اجلزء الثالث من "اتريخ آداب العرب"؛ ومن أولئك من يعرف

ابلقصيدة الواحدة :كطرفة ،ومنهم من يعرف بثالث قصائد :كعلقمة ،أو أبربع :كعدي بن زيد؛ ومنهم من
يعرف ابألبيات املتفرقة ،وال عربة مبا ينسب إليهم عند غري املصححني وأهل التحقيق ،فإن احلمل على

شعراء اجلاهلية كثري؛ وقد يعرفون الشاعر ابلبيت الفرد؛ ألن العرب إمنا يعتربون الشعر مبقدار ما حيرك من
ميزانه الطبيعي الذي هو القلب ،ال ابلطول وال ابلقصر ،وقد قالوا يف بيت النابغة:

ولست مبستبق أخا ال تلمهعلى شعث؛ أي الرجال املهذب؟

إنه ال نظري له يف كالم العرب؛ وما ذلك إال على االعتبار الذي أشران إليه .وكانوا يسمون البيت الواحد:
يتيما ،فإذا بلغ البيتني والثالثة فهي نتفة ،وإىل العشرة تسمى قطعة ،وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمي
ا
قصي ادا.

وكان من الشعراء من يعتمد أن ال جييء يف شعره اجليد بغري البيتني والثالثة إىل القطع الصغرية ،كشاعران

صربي ابشا؛ ومنهم عقيل بن علقمة:كان يقصر هجاءه ويقول :يكفيك من القالدة ما أحاط ابلعنق.

ومنهم أبو املهوس ،وكان حيتج لذلك أبنه مل جيد املثل النادر إال بيتاا واح ادا ،ومل جيد الشعر السائر إال بيتاا
واح ادا؛ ومنهم اجلماز :قال له بعضهم وقد أنشده بيتني :ما تزيد على البيت والبيتني؟ فقال :أردت أن
أنشدك مذارعة؟؟ وابن لنكك املصري ،وابن فارس ،ومنصور الفقيه الذي كان يقال فيه :إذا رمح بزوجيه
موضعا.
قتل .وال نستقصي يف هذا فلندعه فإن له
ا

قصد ،كقوم
غري أن صربي كان له مع جودة املقاطيع جودة القصيد إذا َّ
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عرفوا بذلك يف التاريخ ،منهم العباس بن األحنف وسواه ،وكان من أسباب إقالله ما أعلمين به من أن
طريقته يف أكثر ما ينظم معارضة معىن يقف عليه ،أو تضمني حكمة ،أو ضرب مثل على طريقة النظر

واملالحظة ،أو تدوين خطرة عرضت له ،أو حملة أوحيت إليه؛ وهو ينزل يف ذلك على النصفة واملعدلة فال
ينتحل شيئاا ليس له ،بل يدلك بنفسه على األصل الذي منه أخذ أو املثال الذي عليه احتذى.
قال يل مرة :إن البستاين عقد حكمة فارسية يف قوله:

قضيت إهلي ابلعذاب فيا ترىبأي مكان ابلعذاب تدين

وليس عذاب حيثما أنت كائنوأي مكان لست فيه تكون؟

مث قال :فأخذت من هذا املعىن وقلت:

اي رب أين ترى تقام جهنمللظاملني غ ادا ولألشرار

شربا خالياا للنار
مل يبق عفوك يف السموات العلىواألرض ا

اي رب أهلين لفضلك واكفنيشطط العقول وفتنة األفكار
وم ِّر الوجود يشف عنك لكي أرىغضب اللطيف ورمحة اجلبار
ُ
اي عامل األسرار حسيب حمنةعلمي أبنك عامل األسرار

والفرق بني الشعرين أن البستاين جاء بكالمه على طريقة املتصوفة اليت يسموهنا طريقة أهل التحقيق ،كابن

العريب والششرتي؛ وأما صربي فانظر كيف استوىف وكيف الءم وكيف امتألت أعطاف شعره .وقد أيخذ
املأخذ الدقيق الذي ال ينتبه له إال املطَّلع احلاذق بصناعة الكالم ،كقوله:
يوما يف مقاتله سهمي
إذا ما صديق عقين بعداوةوفوقت ا

تعرض طيف الود بيين وبينهفكسر سهمي فانثنيت ومل أرم

فهذا ينظر إىل قول احلارث بن وعلة:

قومي هم قتلوا أميم أخيفإذا رميت يصيبين سهمي
ولكنه ليس بذاك؛ فإن أساس املعىن قوله" :تعرض طيف الود بيين وبينه" وهو من قول العباس بن

األحنف:

وإذا ما مددت طريف إىل غريك مثِّلت دونه فأراكا

معرضا جدي ادا وكيف أداه أحسن أتدية يف ألطف وجه
فتأمل كيف أبدع يف انتزاع املعىن وكيف جعل له ا

كأنه شيء خمرتع.
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ومن شعره السائر قوله يف العناق وتالزم احلبيبني:

وملا التقينا قرب الشوق جهدهشجيني فاضا لوعة وعتااب
كأن صدي اقا يف خالل صديقهتسرب أثناء العناق وغااب

وهذا املعىن على إبداعه فيه متداول ،وأصله لبشار -أظن -يف قوله:1

وبتنا مجي اعا لو تراق زجاجةمن اخلمر فيما بيننا مل تسرب

فأبدع صربي يف أخذه وجعل من هذه الزجاجة املنصدعة جوهرة تتألق؛ على أين ال أستحسن قوله" :كأن

اجعا من سفر اآلخرة؛ وإذا غاب واحد يف
صدي اقا "...فما هذا بعناق األصدقاء ،ولو كان الصديق ر ا
اآلخر ،فاآلخر حامل به ...وقد أخذت أان هذا املعىن منه ،ولواله ما اهتديت إليه ،فقلت يف ذلك:
وملا التقينا ضمنا احلب ضمةهبا كل ما يف مهجتينا من احلب

صدرا لصدر كأمنايريد اهلوى إنفاذ قلب إىل قلب
وشد اهلوى ا

وأحسن ما جتد شعر صربي يف الغزل والنسيب والوصف واحلكمة ،فهي عناصر قلبه وذوقه ،وال يتصرف

معه أقوى ما يتصرف إال يف هذه األغراض ،ولعله إن جاوزها قصر معه شيئاا ما وضعفت أداته ضع افا ما؛
شاعرا من أجلها؛ وقلما جياريه أحد يف تلك
ألنه يكون شاعر الصنعة وهو أيابها ويكره أن يكون ا

األغراض ،وهو الذي فتح أبواهبا؛ وحسبك أنه املثال الذي احتذى عليه شوقي بك؛ وقد ينقسم املعىن
الواحد يف رجلني حني يقدر ،فإذا مل يوجد أحدمها مل يوجد اآلخر ،وأان أرى وأعلم أنه لوال صربي ملا نبغ

شوقي ،وكان هذا خيتلف إليه يعرض عليه شعره ويرجع آباثر ذوقه فيه ،وكذلك كان يفعل خليفة البارودي
حافظ بك إبراهيم ،واسرتفد شوقي من صربي ابشا هذا البيت السائر:
صوين مجالك عنا إننا بشرمن الرتاب وهذا احلسن روحاين
ـــــــــــــــــــــــــ
 1البيت لعلي بن اجلهم ،وقبله:

فؤادا من فؤاد معذب
أال رب ليل ضمنا بعد هجعةوأدىن ا
أخذه من قول بشار:

ومرجتة األعطاف مهضومة احلشامتور بسحر عينها وتدور
إذا نظرت صبت عليك صبابةوكادت قلوب العاشقني تطري
خلوت هبا ال خيلص املاء بينناإىل الصبح دوين حاجب وستور
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فهو لصربي ابشا ،واملرافدة سنة معروفة من قدمي ،وهي غري االنتحال وغري السرقة وما يسمى إغارة

زهريا ابنه كعباا فرفده ،واحلكاية يف ذلك مشهورة عنه وعن سواه.
وغصباا؛ وقد اسرتفد النابغة ا

ومل يكن يف مصر ممن حيسن ذوق البيان ومتييز أقدار األلفاظ بعضها من بعض وألوان دالالهتا كالبارودي

وصربي وإبراهيم املويلحي والشيخ حممد عبده ،رمحهم هللا مجيعا؛ والبارودي يذوق ابلسليقة ،وصربي

ابلعاطفة ،واملويلحي ابلظرف ،والشيخ ابلبصرية النفاذة؛ وذلك شيء ركبه هللا يف طبيعة صربي مل حيصله
ابلدرس أكثر مما حصله ابحلس ،ومن أجله كان يفضل البحرتي على غريه ،وهو بال نزاع حبرتي مصر ،كما

لقبوا ابن زيدون حبرتي املغرب؛ وإنك لتجد بعض األلفاظ يف شعر الرجل كأهنا شعر مع الشعر ،فتقف

غمزا وكأهنا نفثة
على العبارة منها وقلبك يتنفس عليها كأهنا إمنا وضعت لقلبك خاصة ،فهي تغمز عليه ا
ملك من املالئكة جاءتك يف نفس من أنفاس اجلنة.

ضوءا من مجال الشمس والقمر ،وهو عندي أنسب من
وميتاز نسيبه أبنه يكاد يكون يف طهارته وعفته ا

العباس بن األحنف الذي صرف كل شعره إىل هذا املعىن؛ ولو أن عصره كان عصر أدب صحيح ألمخل

كل شعراء هذا الباب ،من ابن أيب ربيعة إىل طبقة عشاق العرب إىل أئمة الطريقة الغرامية آلخر القرن
السابع.

ومن غزله البديع قوله:

اي من أقام فؤادي إذ متلكهما بني انرين من شوق ومن شجن
تفديك أعني قوم حولك ازدمحتعطشى إىل هنلة من وجهك احلسن

جردت كل مليح من مالحتهلم تتق هللا يف ظيب وال غصن
وقوله:

أقصر فؤادي فما الذكرى بنافعةوال بشافعة يف رد ما كاان

سال الفؤاد الذي شاطرته زمنااخفق الصبابة فاخفق وحدك اآلان

واي رمحة هللا للقلب الذي يفهم هذا البيت ،فإنه ليجن به من يكون فيه استعداد هلذا النوع من اجلنون.

ومن قالئده الغرامية قوله:
اي آسى احلي هل فتشت يف كبديوهل تبينت داء يف زواايها

أواه من حرق أودت مبعظمهاومل تزل تتمشى يف بقاايها
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شعر صربي
ذعرا يف حناايها
اي شوق رف اقا أبضالع عصفت هبافالقلب خيفق ا

وله قصيدة "متثال مجال" وقد نظمها لتنقل إىل الفرنسوية ،ومن عيوهنا قوله:

ابتساما وازدهاء
وابسمي ،من كان هذا ثغرهيمأل الدنيا
ا
ال ختايف شططاا من أنفستعثر الصبوة فيها ابحلياء

راضت النخوة من أخالقنا وارتضى آدابنا حسن الوالء

فلو امتدت أمانينا إلىملك ما كدرت ذاك الصفاء

والشعراء من أول اتريخ األدب إىل اليوم يقولون يف معىن قوله" :ال ختايف شططا" األبيات ،وما منهم من

وفق إىل مثل هذا البيت األخري ،وإن كان بعضهم بلغ الغاية ،كابن نباتة السعدي والسري الرفاء وغريمها.
ومن أبدع ما اتفق له يف الوصف أبيات يف الدواة ختلص يف آخرها إىل مدح النيب صلى هللا عليه وسلم،

وهو ختلص ليس يف الشعر العريب كله مثله يف اإلبداع وحسن االخرتاع ،يقول فيها:
أكرمي العلم وامنحي خادميهماءك الغايل النفيس الثمينا
وابذيل الصايف املطهر منهلهداة السرائر املرشدينا

وإذا الظلم والظالم استعاانيوم حنس أبجهل اجلاهلينا

مدادافاجعليه من قسمة الظاملينا
واستمدا من الشرور ا

واقذيف يف النقطة اليت ابت فيهاغضب القاهر املذل كمينا

لرياع امرئ إذا خط سطرانبذ احلق وارتضى املني دينا
وإذا كان فيك نقطة سوءكونت من خباثة تكوينا

فاجعليها قسط الذين استباحوايف السياسات حرمة األضعفينا

وإذا خفت أن يكون من الصخر جالميد ترجم السامعينا
فاخبلي ابملداد خبال وإن أعطيت فيه املئني مث املئينا

فإذا أعوز املداد طبيبايصف الداء دائباا مستعينا

فامنحيه املراد منا وعرفااواستطييب معونة احملسنينا

وإذا مهجة احلمائم أسدتنقطة سرها الزكي املصوان

فاجعليها على املودات وق افاوهبيها رسائل الشيقينا
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شعر صربي
فإذا مل يكن بقلبك إالما أعد اإلخالص للمخلصينا

فاجعليه حظي ألكتب منهشرح حايل لسيد املرسلينا
هذا وهللا هو الشعر ،وما وفق إىل مثله أحد كائناا من كان يف هذا العصر.

وال نطيل ابلنقل من شعره وتتبع أغراضه ،فهو كاألملاس يف الشمس :يشع من كل جهة ،وال خيتلف ضوءه

إال يف بعض اللون مما يكون األمجل فيما كله مجال ،وميج من الشعاع ما ال جتد حسنه يف الشعاع نفسه،
وأحياان يرق كبعض البلور فيمتص حرارة الشمس ويستوقد هبا يف ذاته ليضرم ما وراء قلبه ،وما وارءه إال
ا
قلوبنا احلزينة ..عليه رمحة هللا!.
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حافظ إبراهيم

حافظ إبراهيم:1
فرغت اآلن من قراءة شعر حافظ بعد أن مل يعد حافظ بيننا إال شعره ونثره ،وفباهلل أحلف ما نظرت يف

صفحة مما بني يدي إال وأحسست أن ذلك الشاعر العيظم يقول يف بيانه الرائع وصناعته البديعة :أان هنا!
ولغة هذا الشعر املتدفعة ابحلياة كأن كلماهتا القوية عروق يف جسم حي متوثب مل خترج عن أن تكون هي
العربية املبينة يف جزالتها ونصاعتها ودقة تركيبها البياين ،ومع ذلك فليس يف هذا العصر كله من يكابر أو

مياري يف أهنا هي لغة حافظ وحده ،كأنه أرغم التاريخ أن حيتفظ به يف أمجل آاثره.

وأان أعرف يف شعره مواضع من االضطراب والضعف والنقص سأشري إىل بعضها ،ولكين على ما أعرفه

أجد هذا الشعر كالتيار يعب عبابه ال يبايل ما تناثر منه وما ركد وما وقع يف غري موقعه ،إذ كانت عظمته

يف اجتماع مادته ال يف أجزاء منها ،ويف السر الذي يدفعها يف كل موضع ال يف املظهر الذي تكون به يف

موضع دون موضع؛ فهو أب ادا يقول ملن يتصفح عليه أو ينتقده :انظر ملا بقي.

ترجع صداقيت حلافظ رمحه هللا إىل سنة  ،1900أول عهدي ابألدب وطلبه ،وقد شهدت من يومئذ بناءه

األديب عالياا فعاليًّا إىل الذروة اليت انتهى إليها ،وأخلص يل ثقته وأصفاين مودته ،وكان مهك من أخ كرمي،

وله يف نفسي مكان مل ينكره مذ عرفته ،ومل يضق مبحبته منذ اتسع هلا .وكنت وإايه يرى أحدان اآلخر من
هذه اللغة كاجلانبني لصورة واحدة :ال يتهيأ يف الطبيعة أن خيتلفا والصورة بعد قائمة ،وال أن يضطرب ما

بينهما والصورة منهما على وزن وتقدير.

ولكن هذا ال مينعين أن أقرر أنه كان عندي أكرب من شعره -ولعله كذلك عند كل من خلطوه أبنفسهم-

فإنه يتعاظمك بنفسه القوية وابملعىن الذي حتسه يف
ـــــــــــــــــــــــــ

 1املقتطف :أكتوبر .1932
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حافظ إبراهيم
العبقري وال تدري ما هو؛ وذلك من سحر العبقريني وأثرهم يف نفس من يتصل هبم ،فيتسق هلم أمران من
إعجااب آخر ابلقوة اليت أبدعت
أمر واحد ،وحظان حبظ ،ونصيبان بنصيب؛ ألن مع اإلعجاب آباثرهم
ا

هذه اآلاثر؛ ففي ذواهتم احملبوبة يستمر اإلعجاب كالسائر على طريق ال موقف عليه ،ويف آاثرهم يكون

اإلعجاب يف موقف قد انتهت الطريق به ،فوقف على حد إن بعد وإن قرب.

حتوال وقع يف صورة من
عبقراي عجيب الصنعة قوي اإلهلام بليغ األثر يف عصره ،يشبه ا
ال جرم كان شاعران ًّ

صور التاريخ ،ولكنه كذلك يف مذاهب من الشعر دون غريها ،فلم يكن معه من التمام يف فنون الشعر ما
يكون به الشاعر التام أو األديب الكامل األداء؛ وكم من مرة كلمته يف ذلك ونبهته إىل أنه كالنمط

الواحد ،وأنه جيب أن يرتسل شعره بني النفوس اإلنسانية وأغراضها الكثرية املختلفة ،فإذا كانت السياسة
مشسا
من احلياة فليست احلياة هي السياسة ،وال ينبغي أن يكون شعره كله كشمس الصيف ،فإن للربيع ا
أمجل منها وأحب كأهنا جمتمعة من أزهاره وعطره ونسيمه.

ولقد كان يفخر أبنه "الشاعر االجتماعي" ،وهذا لقب ميزه به صديقنا األستاذ حممد كرد علي أايم كان يف
يوما يف سنة
تعبريا
ا
صحيحا ملا يف نفسه وللملكة اليت اختص هبا ،قال يل ا
مصر قدمياا ،فتعلق به حافظ ورآه ا

شاعرا إال من كان ينظم يف االجتماعيات ،فقلت له :وما لك ال تقول ابلعبارة
 :1903أان ال أعد ا
املكشوفة :إنك ال تعد الشاعر إال من ينظم مقاالت اجلرائد..

دائما أن شاعران "حافظ" خلق للتاريخ
وال بد يل أن أبسط هذا املعىن يف هذا الفصل ،فإنه كان خييل إيل ا
مؤرخا حي الوصف بليغ التأثري قوي التصرف؛ ومن
يف أصل طبيعته ،مث زيدت فيه موهبة الشعر؛ ليكون ا

مث جاء أكثر ما نظمه وأساسه التاريخ والسياسة ،وصح له هبذا االعتبار أن يقول إنه الشاعر االجتماعي،

ولكن مادة الشعر غري روح الشعر ،فإذا كان يف املادة اجتماعي وسياسي فليس يف الروح إال الشاعر على
إطالقه؛ واالجتماعيات ليست كل حقائق احلياة ،وهي بعد ذلك ٍ
معان خاصة حمصورة يف زمنها ومكاهنا؛
على أن احلقائق ليست هي الشعر ،وإمنا الشعر تصويرها واإلحساس هبا يف شكل حي تلبسه احلقيقة يف

النفس ،فالشاعر االجتماعي شاعر يف حيز حمدود من وجوه الشعر ومذاهبه ،وإذا كان االجتماع كل شعره
عاما واملقاييس اليت يطرد عليها الفن األديب ال
شامال ًّ
فال يسمى شعره فنًّا؛ إذ كان الفن إنسانيًّا وكان ا

تكون يف الزمن وال يف املوضع ،بل يف النفس اإلنسانية اليت ال
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عاما يولد ك جليل من الناس فيجده كأمنا وضع له
ختص بوقت وال مكان ،فإذا مل يكن الشعر إنسانيًّا ًّ

وارهتن أبغراضه وحقائقه ،فهو شعر "كاألخبار احمللية" ،وهذا وجه الشبه بينه وبني ما أشرت إليه آن افا من
نظم مقاالت اجلرائد.

فمقاالت اجلرائد هذه ال أتتينا ابألشياء اليت حنن منها يف اإلنسانية والطبيعة واجلمال وحقائق احلياة

واملوت ،بل اليت يكون منها يومنا املرقوم أبنه يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ..فإذا مات اليوم ماتت
اجلريدة ،مث تولد مث متوت ،وقد أدرك املتنيب سر الشعر وأنه قائم على حتويل الشعور اإلنساين إىل معرفة
إنسانية ،فخلد شعره ،فال ميكن أن ميحى من العربية ما بقيت .وهذا على ما يقدح من وجوه االعرتاض

ظاهرا كضعف شاعران حافظ يف هذا
والنقص ،وعلى أن املتنيب كان ضعي افا يف انحية اجلمال واحلب ضع افا ا
املعىن ،ولكن حكمته اإلنسانية ودقة أوصافه وإقامته الفضائل والرذائل يف كماهلا الفين مقام متاثيل ابرعة

مستمرا ابستمرار احلياة وابستمرار اإلنسانية وابستمرار الذوق.
من اجلمال ،كل ذلك ترك شعره
ًّ

إن هذا الكون مبين يف نفسه مما يعلم العلم تركيبه وال يعلم سر تركيبه إال هللا وحده ،ولكنه مبين يف أنفسنا
من عمل احلواس ،مث من التعليل والتفسري؛ أما احلواس ففي كل حي ،ال ختلق بصناعة وال عمل؛ وأما

التعليل والتفسري فهما من صناعة الشاعر واألديب ،فكالمها خيلق إلمتام اخللق يف احلقيقة ،وهي منزلة ال
أدري كيف ميكن أن متسخ حىت تقتصر على معىن الشاعر االجتماعي أو السياسي ،فرتجع به منطاا واح ادا،
مع أن اآلاثر األدبية ويف مجلتها الشعر -إن هي إال قوى الفكرة وإهلام النفس وبصرية الروح مسجلة كلها

يف بواعثها وأسباهبا من نفس عالية ممتازة؛ وهذه القوى كثرية التحول ،فيجب ضرورة أن تكون آاثرها كثرية

التنوع ،وتنوع الصور الفكرية يف آاثر الشاعر أو األديب وجميئها متوافرة متتابعة هو معيار أدبه وقياس

مبتكرا ،وفيما يضيء من نواحيه وما ينطفئ.
نبوغه عالياا أو ا
انزال ،ا
ومتبعا أو ا

على أن شاعران االجتماعي "كما كان جيب أن يوصف -رمحه هللا -وإن كان قد نفخ يف روح الشعب

أنفاسه إهلية ،وأحسن يف وصف حوادثه وآالمه وعيوبه ،وأبلغ البيان يف كل ذلك -فإنه نزل يف هذه املرتبة
عن وضعه الصحيح ،فكان يف منزلته مبكان الشرطي يف الطريق :يقف للجرائم واحلوادث ،على حني أن
مقامه االجتماعي من الشعب مقام املعلم يف مدرسته :جيلس للطباع واألخالق ،ليس الشأن أن جتد يف
شعر الشاعر حوادث عصره أكثرها أو أقلها ،فإن فوق هذه منزلة أعلى منها ،وهي أن توجد حوادث
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النهضة بشعر الشاعر ،وأن يكون يف شعره العنصر الناري من اللغة الشعبية.

على أن "حافظ" -رمحه هللا -أدرك كل هذا يف آخر عهده ،فكان يريد أن مييت ديوانه ويستخرج منه

صغريا خيتار فيه ألف بيت ويسقط ما عداها وإن ...وإن كان فيه شعر اجتماعي ...ومع هذا النقص
ا
جزءا ا
معا ،فإن متام حافظ يف مذهبه االجتماعي الذي نبغ فيه
الذي بعثت عليه طبيعة الزمن وطبيعة الشاعر ا

جاء من وراء القوة وفوق الطاقة ،ال جياريه فيه شاعر آخر ،حبيث دل على أن النابغة قدر إهلي ال ينقص

من عظمته أن يكون حادثة واحدة تدوي دويها يف الدنيا ،فهو ميسر منذ نشأته ملا خلق له من ذلك،
فأحكمته املدرسة احلربية ،مث قيده اجليش ،مث تقاذفه السودان ،مث قذف به الظلم ،مث تواله إمام عصره

الشيخ حممد عبده ،وهو كذلك يف غاايته الوعرة ومقاصده العمرانية ومعاانته إلصالح -مدرسة حربية
وجيش وفالة ،فلم يكن حافظ إال الصوت اإلنساين الذي أعد خبصائصه للتعبري عن حوادث أمته

وخصائصها ،وكأنه يف نقلته من السودان إىل مصر قد انتقل من جيش حيارب األقوام األعداء ألمته ،إىل

جيش آخر حيارب املعاين األعداء ألمته.
ولد حافظ إبراهيم سنة ،1871وكان الكتاب األول الذي هداه إىل سر األدب العريب وأرهف ذوقه

وأحكم طبيعته ،هو كتاب "الوسيلة األدبية" للشيخ حسني املرصفي ،املطبوع يف مصر خلمس ومخسني

سنة؛ ففي هذا الكتاب قرأ حافظ خالصة خمتارة حمققة من فنون األدب العريب يف عصوره املختلفة ودرس

ذوق البالغة يف أمسى ما يبلغ هبا الذوق ،ووقف على أسرار تركيبها ،وعرف منه الطريقة اليت نبغ هبا

البارودي ،وهي قراءته دواوين فحول الشعراء من العرب ومن بعدهم ،وحفظه الكثري منها؛ فبىن شاعران

من يومئذ قرحيته على احلفظ ،ومل يزل حيفظ إىل آخر عمره؛ إذ كانت قرحيته كآلة التصوير :ال تنبه لشيء

إال علقته وهذا سبب من أسباب ضعف خياله ،ولكنه رد عليه من القوة يف اللغة ما تناهى فيه إىل الغاية.
واتفق لذلك العهد أن طبعت لزوميات املعري يف مصر ،فتناوهلا حافظ واستظهر أكثرها ،فكانت ابعث
ميله ونزعته إىل الشعر االجتماعي؛ والفرق بني حافظ وبني املعري يف املوهبة الفلسفية هو الذي نفذ

ابملعري إىل أسرار كثرية ووقف حبافظ عند الظاهر وما حوله ،يطري هناك ويقع.
وقد كان صاحبنا ضعيف من هذه الناحية ،فاستصعبت عليه أسرار واستغلقت أخرى من أسرار اخلري

والشر يف احلياة ،واجلمال واحلسن يف اخلليقة ،واجلالل
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واإلبداع يف الكون ،واإلقرار والشك يف كل ذلك؛ وقد بلغ املعري من هذا مبلغاا ال أبس به ،إال أنه مل

يصف كما تصفي األشياء يف عني مبصرة؛ فخبط وخلط؛ ووضع من أغراض نفسه املريضة على الصحيح

مجيعا .واتبعه حافظ يف طريقة أخرى سنشري إليها بعد.
واملريض ا

وفنت شاعران مبا قرأ يف "الوسيلة" من شعر البارودي ،فأصبح من يومئذ تلميذه ،وسار على هنجه يف قوة

اللفظ وجزالة السبك ومتانة الصنعة وجودة التأليف على نغم األلفاظ وأجراس احلروف ،ولكنه مل يدرك
شأو البارودي يف ذلك؛ ألن هذا مجع من دواوين الشعراء وكتب األدب ما مل يتفق لغريه يف عصره،

وأدخل يف شعره أحسن ما صنعت الدنيا يف ألف سنة من اتريخ البالغة العربية؛ ولذا انتقل عنه حافظ إىل

طريقة مسلم بن الوليد يف التصنيع ولزمها إىل آخر مدته.

وابتدأ يعاجل الشعر يف السودان وينظم يف جنس ما هو بسبيله من وصف اهلم املستويل عليه من مجيع

شاعرا تصده احلياة عن منزلة الشاعر وعن أمكنة الشعر،
فقريا ا
جهاته؛ إذ كان ا
يتيما ا
مشردا ،ويرى نفسه ا
كالذي غصب مرياثه من عرش وملك ،ونفي إىل غري أرضه ،ووضعت روحه إبزاء روح الفقر وقيل هلا:

عدو ما من صداقته بد.

مث جاء إىل مصر واتصل ابإلمام الشيخ حممد عبده ،واستقال من اجليش وفرغ لألدب؛ فبدأ من مث تكوينه
األديب املندمج احملكم ،أما قبل ذلك إىل سنة  1901اليت طبع فيها اجلزء األول من ديوانه ،فكان شعره

قليال ظاهر التكلف ،وأكثره يدل على طريقة مضطربة مل تستحكم ،وفكر مل ينضج ،وموهبة يف التوليد
ا

الشعري بينها وبني االستقالل أمد قريب.

ودرس يف مدرسة الشيخ حممد عبده من سنة  1899إىل سنة  ،1905وهذا اإلمام -رمحه هللا -كان من
رجال ًّ
ووهب الوحي ولكن يف
كل نواحيه ا
فذا ،وكأنه نيب أتخر عن زمنه؛ فأُعطي الشريعة ،ولكن يف عزميتهُ ،
شاعرا من
عقله ،واتصل ابلسر القدسي ولكن من قلبه؛ ولوال هو ولوال أنه هبذه اخلصائص ،لكان حافظ ا
الطبقة الثانية ،فإنه من الشيخ وحده كانت له هذه القوة اليت جعلته يصيب اإلهلام من كل عظيم يعرفه،

وكان له من أثرها هذا الشعر املتني يف وصف العظماء والعظائم وهو أحسن شعره.
ومل جيد حافظ من قومه ما جيعله لساهنم حىت تنطقه ابلوحي نفسيتهم التارخيية الكربى ،وال تواله ملك أو
أمري يرغب يف أدبه رغبة أديب ملك ،أو
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أديب أمري ،ليظهر منه عبقرية جديدة يف التاريخ؛ وال عرف احلب الذي جيعل للشاعر من سحر احلبيب ما

معا ويزيد عليهما؛ وهذه الثالثة اليت مل تتفق حلافظ ،هي اليت ال ينبغ
جيمع النفسية التارخيية وامللكية ا

الشاعر نبوغاا يفرده ومييزه إال بواحد منها أو ابثنني أو هبا كلها؛ غري أن "حافظ" وجد يف اإلمام ما هو

أمسى من كل هؤالء يف النفس واجلاذبية ،وعرف فيه من ذوق األدب والبالغة ما مل يعرف شاعر يف ملك

وال أمري؛ وقد حضر درسه يف املنطق وأسرار البالغة ودالئل اإلعجاز ،وخرج منها بذوقه الدقيق وأسلوبه
املتمكن ،وحضر جمالسه وخرج منها مبواضيعه االجتماعية وأغراضه الواثبة ،وحضر نظرات عينيه وخرج

منها بروحانية قوية هي اليت تنضرم يف شعره إىل األبد ،فحافظ إحدى حسنات الشيخ على العامل العريب،
وهو خطة من خططه يف عمله لإلصالح الشرقي اإلسالمي والنهضة املصرية الوطنية وإحياء العربية

وآداهبا؛ وإذا ذكرت حسنات الشيخ أو عدت للتاريخ ،وجب أن يقال :أصلح وفعل وفعل وفسر القرآن

وأنشأ حافظ إبراهيم...

موج اها بفكرة اإلمام وروحه ،واستمر يف ذلك بعد موت الشيخ كما يستمر النهر إذا احتفر
ومضى شاعران َّ
جمراه :ال يستطيع أن خيرج عنه ما دام جيري إىل ِّ
مقاره.
وكان حافظ يف بديعه وصناعته على مذهب مسلم بن الوليد كما قلنا ،وهو مثله إبطاء يف عمل الشعر،

ادا بكل لفظة منه ،وتقليباا للنظر فيما بني الكلمة والكلمة ،واعتبار كل بيت
وتلوما على حوكه ،وانفر ا
ا

شعرا انبث خواطره يف كل وجه ،وذهب وراء األلفاظ
كالعروس :هلا معرض وحلية وزينة؛ فإذا عمل ا

واملعاين ،وترك هاجسه "العقل الباطن" 1يعمل عمله فيما التوى عليه أو استصعب ،وهو واثق أنه سينقاد

ويتسهل بقوة إن مل تكن فيه اآلن فستكون فيه؛ مث ينظم ما يتسمح إن جاء يف موضعه من القصيدة أو يف

غري موضعه ،فال يتبع فيها نس اقا بعينه ،وإمنا القصيدة عنده كل سيجتمع من بعد ،تتهيأ أجزاؤه متسقة

أوال يف أبياهتا ،مث تكون أبياهتا فيها ،أي مث ترتب
ومبعثرة كما جييء هبا اإلهلام وأسباب االتفاق؛ فالقصيدة ا

األبيات وتنزل يف منازهلا ،وال ينظم إال متغنياا ،يروض الشعر بذلك؛ ألن النفس تتفتح للموسيقى فتسمح

وتنقاد ،وهو يتبع يف ذلك طريقة
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كذا مساه املؤلف هنا ،وقد مساه يف غري هذا املوضع "الواعية الباطنة".
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معروفة ذكرها ابن حجة احلموي يف كتابه "خزانة األدب" ،وهي من وصية أيب متام البحرتي ،وكان املتنيب

يعمل عليها؛ وابجلملة فإن "حافظ" يرهتن فكره ابلقصيدة اليت ينظمها ويتوفر عليها وعلى أسباهبا ،ال كما

يفرغ الشاعر للشعر ،ولكن كما يتوفر املؤلف العظيم على كتاب يؤلفه ،وهو كذلك يبطئ يف نثره أكثر مما

يبطئ يف الشعر ،دلين بنفسه رمحه هللا على صفحة يف اجلزء الثاين من ترمجة البؤساء ،وقال :إنه ترمجها

يوما*.
خبمسة عشر ا

أسطرا من اجلزء األول "يف قهوة الشيشة" خيطها يف دفرت صغري دون حجم الكف،
وحضرته مرة يرتجم ا
فاجتمعت له ثالثة أسطر يف ثالث ساعات ،وهذا ال يعيبه ما دام يريد قسط الفن ،وما دام حياول أن

خيرج الكلمات من عاملها إىل عامله هو املتموج من األلفاظ والعبارات مبثل الكواكب يف االستواء واجلاذبية
والشعاع والرونق واجلمال.

سهال مشرقاا ممتلئاا متعادل األجزاء
جزال ا
ويرى مع الصناعة أن يكون سبك شعره سبك البدوي املطبوع :ا

والتقاسيم ،يرن رنيناا كأمنا قذفت به سليقة أعرايب فصيح ،حتت ضوء كواكب البادية ،على برد الرمل ،يف
نسمات الليل ،حني متتلئ تلك النفس البدوية حبنني احلب ،أو شوق اجلمال ،أو عظمة القوة؛ وهذا هو

األصل الذي اتبعه ،وقفين عليه هو بنفسه يف سنة ،1902وقرظين به يف اجلزء األول من ديواين فقال:

بدواي
أنت وهللا كاتب
شاعرا َّ
ُّ
حضرُّين عددانك ا
ولو أنك أجريت شعر حافظ يف أبلغ ما قاله املطبوعون من األعراب وشعراء القرن األول ،اللتأم به وزاد
عليه يف الصناعة وبعض املعىن؛ وقل أن جتد يف شعره كلمة ينبو هبا مكاهنا ،إال ألفاظاا قليلة كان

يستكرهها ،حيسب أنه يستطرف منها ويرى يف غرابتها جدي ادا؛ وهذا من خطأ رأيه يف األسلوب؛ ألنه مع

بالغته كان ينقصه أن يكون فيلسوفاا يف البالغة ،وأان أرى أنه لو متت له املوهبة الفلسفية ملا جاراه شاعر
آخر ،ولكن الكمال عزيز يف البشرية؛ وقد عرفت رأيه يف األسلوب يف سنة  ،1906إذ نشرت له جملة

األقالم اليت كان يصدرها صاحبنا األديب جورج طنوس كلمات كان يريد أن يضمنها كتابه "ليايل سطيح"،
أظهر فيها
ـــــــــــــــــــــــــ

* ملا أهدي إيل هذا اجلزء كنا قبل الظهر ،فلم يدعين حىت قرأته كله معه إىل العصر وكتبت عنه يف املقطم

بعد ذلك.
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طبعا
رأيه يف الشعراء ،فقال يف إمساعيل صربي :يقول الشعر لنفسه ال للناس ،ويف شوقي :أرق الشعراء ،ا

يف -ومل يكن مضى علي إال ست سنني
خياال ويف مطران :أسرعهم بديهة وأقدرهم
وأمساهم ا
ابتكارا .وقال َّ
ا

يف طلب األدب :مكثار راقي اخليال بعيد الشوط يف ميادين األدب ،غري انضج األسلوب .فلما اجتمعت
طائال ،وكل ما قاله يف ذلك :أن الشيخ
به فاحتته يف ذلك وسألته رأيه يف األسلوب الناضج ،فلم أر عنده ا
عبد القاهر اجلرجاين قرر أن البالغة ليست يف اللفظ وال يف املعىن ،ولكنها يف األسلوب .وعبد القاهر مل

يقل هذا وال قاله غريه ،فإن األسلوب عنده "طريقة خمصوصة يف نسق األلفاظ بعضها على بعض لرتتيب
املعاين يف النفس وتنزيلها" ،و"أن املنزلة من حيز املعاين دون األلفاظ ،وأهنا ليست لك حيث تسمع

أبذنك ،بل حيث تنظر بقلبك وتستعني بفكرك".

وقد قررت أن لأللفاظ ما يشبه األلوان ،فليست كلها زرقاء وال صفراء وال محراء ،ورب لفظة رقيقة تقع
ضعيفة يف موضع فيكون ضعفها يف موضعها ذاك هو كل بالغتها وقوهتا ،كفرتة السكوت بني أنغام
املوسيقى :هي يف نفسها صمت ال قيمة له :ولكنها يف موضعها بني األنغام نغم آخر ذو أتثري بسكونه ال

برنينه؛ وهذا من روح الفن يف األسلوب.

وأدرك شاعران من يومئذ ما مسيته "قوة الضعف" ،ولعل هذا هو السبب يف أن طبعه رجع يعدل به إىل

التسهيل ،حىت أنه لتقع يف شعره أبيات متهافتة فيأيت هبا وال ينكرها؛ ولقيين مرة فأنشدين قول الشاعر:

ان مل أرزق حمبتها إمنا للعبد ما رزقا

وجعل يعجين من بالغة قوله "مل أرزق" وأهنا مع ذلك ضعيفة مبتذلة جتري يف منطق كل عامي ،قلت:

ولكن "حمبتها" جعلتها كمحبتها...

وضعف املوهبة الفلسفية يف حافظ عوضه انحية أخرى من أقوى القوة يف الشعر ،وهي اهتداؤه إىل حقيقة

الغرض الذي ينظم فيه ،وتركه احلواشي والزايدات ،وانصراف قواه إىل دقة الوصف حني يصف ،وتعويله
على إحساسه أكثر من تعويله على فكره؛ فزاد ذلك يف رونق شعره ومائة ،وحنا به منحى املطبوعني،
فخرج يتدفق سالسة وحالوة ،ممتلئاا من صواب املعىن وبالغة األداء وقوة التأثري؛ وهبذا نبغ يف الراثء

ووصف الفجائع نبوغاا انفرد به ،حىت ألحسب أن
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روحا ميده يف هذه املواقف ،وأن احلقيقة تتربج له يف هذه العظائم خاصة لريى منها ما ال يراه غريه؛
هناك ا

وهو يتحد ابلعظيم الذي يرثيه فيجيد فيمن يعرفه إجادة منقطعة النظري ،تتبني الفرق بينها وبني شعره فيمن
ال يعرفه تلك املعرفة؛ وأحسبه يسأل روح العظيم الذي يصفه أو يرثيه :أين املعىن الذي فيه حقيقتك؟

وأين احلقيقة اليت فيها معناك؟

معا ،املستقر
والفلسفة الشعرية كلها أن حيل يف الشاعر امللهم ذلك السر اجلميل اجلاذب واملنجذب ا

مجيعا ،الباطن والظاهر يف وقت؛ فيكتنه الشاعر ما ال يدركه غريه ،فيقف على اجلمال واحلسن
واملتحول ا

والرقة ،ويلهم احلكمة والبصرية ويتناول األغراض ابلتحليل والرتكيب ،ويؤتى التعبري عن كل ذلك يف طريقة

خاصة به هي أسلوبه ،وهذا مل يتفق على أمته وأحسنه يف حافظ ،فقصر به يف توليد املعاين املبتكرة ،ونزل

به يف الغزل ووصف اجلمال؛ بيد أنه اتفق له مثل هذا اجلالل بعينه يف "اجلانب املتأمل من شعره" ،أي الراثء

والشكوى ووصف الفجيعة ،ولو ذهبت تستعرض املراثي يف الشعر العريب ،ومثلت بينها وبني راثء حافظ
للعظماء الذين خالطهم ،كاألستاذ اإلمام ،والبارودي ،ومصطفى كامل ،وثروت ،لراعك أنك واجد
للشعراء ما هو أمسى من معانيه وأقوى من خياله ،ولكنك ال جتد البتة ما هو أفخر وأدق مما جاء به يف

هذا الباب ،كأنه منفرد يف العربية هبذه اخلاصة.
وهذا املعري يقول:

ولوال قولك اخلالق ربيلكان لنا بطلعتك افتتان
ويقول يف شعر آخر:

أسهب يف وصفه عالك لناحىت خشينا النفوس تعبدها

وهذان البيتان ترامها صعلوكني إذا قستهما بقول حافظ يف راثء الشيخ حممد عبده:

فال تنصبوا للناس متثال "عبده"وإن كان ذكرى حكمة وثبات

فإين ألخشى أن يضلوا فيومئواإىل نور هذا الوجه ابلسجدات
مع أن معىن حافظ مأخوذ منهما ،ولكن انظر كيف جاء به؟ ويقول املعري يف راثء أبيه:

ولو حفروا يف درة ما رضيتهاجلسمك إبقاء عليك من الدفن
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ويقول يف راثء غريه:
كربا عن أنفس األبرار
وا ْخبُـ َواه األكفان من ورق املصحف ا

أيضا كالصعاليك عند قول حافظ يف البارودي:
وهذان ا

لو أنصفوا أودعوه جوف لؤلؤةمن كنز حكمته ال جوف أخدود

وكفنوه بدرج من صحيفتهأو واضح من قميص الصبح مقدود

مع أن "حافظ" أملَّ بقول املعري .ومن بديع ما اتفق له يف قصيدة "األمتان تتصافحان" قوله يصف

السوريني:

رادوا املناهل يف الدنيا ولو وجدواإىل اجملرة ركباا صاع ادا ركبوا

أو قيل يف الشمس للراجني منتجعمدوا هلا سبباا يف اجلو وانتدبوا
فاقرأ هذين وأقرأ بعدمها قول املتنيب يف سيف الدولة:

وصول إىل املستصعبات خبيلهفلو كان قرن الشمس ماء ألوردا
فإنك جتد بيت املتنيب صعلواكا على بييت حافظ ،مع أنه املبتدع السابق.

وأعجب ما عجبت له هذا البيت من شعر صاحبنا يف مقطوعة خياطب هبا األمريكان ،نشرها يف املقطم من

ثالث سنوات أو حنوها ،قال:

وختذمت موج األثري بريداحني خلتم أن الربوق كساىل

جالسا يف زايرة الصديق األستاذ فؤاد صروف حمرر املقتطف ،فجاء حافظ ،فلم يكد
واتفق يومئذ أن كنت ا
يصافحين حىت قال :كيف ترى هذا البيت :وختذمت موج األثري بريدا ...اخل؟ فأثنيت عليه الذي يهوى،

وهنأته هبذا املعىن ،وأظهرت له ما شاء من اإلعجاب ،ولكين أضمرت عجيب من حسن ما اتفق له فإن

اجلمال الشعري يف البيت إمنا هو يف استعارة الكسل للربوق ،وهذا بعينه من قول ابن نباتة السعدي يف

سيف الدولة:

وردإىال قضيت للمح الربق ابلكسل
يوما يف ندى ا
وما متهل ا

غري أن "حافظ" نقل املعىن إىل حقه ،ومكن له أحسن متكني يف صدر كالمه ،وأمت مجاله يف قوله "حني
خلتم" ،فاقتطع املعىن وانفرد به ،وعاد معىن السعدي كالصعلوك على ابب بيته؛ وكانت هذه املقابلة يف

املقتطف آخر عهدي حبافظ ،فلم أره من بعدها؛ رمحه هللا!

وما مر بك إمنا كان من صناعة الشعر يف غري اجلزء األول من ديوانه بعد
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أن استفحل وخترج يف مدرسة اإلمام ،أما يف اجلزء األول فله هو صعاليك ...كقوله يف اخلمر:

مخرة قيل إهنم عصروهامن خدود املالح يف يوم عرس
فهذا البيت صعلوك عند قول ابن اجلهم:

مشعشعة من كف ظيب كأمناتناوهلا من خده فأدارها
وقول حافظ" :عصروها يف خدود املالح" كالم من مل ينضج يف البيان وال الذوق ،ال يكاد يتوهم معه إال
أن يف خدود املالح "خراجات" عصرت...

وعلى ضد هذا قول ابن اجلهم" :تناوهلا من خده" ،فهي كلمة أكثر نعومة من ذلك اخلد وأمجل نضرة.

وقول حافظ يف مدح اخلديو:

اي من تنافس يف أوصافه كلميتنافس العرب األجماد يف النسب

فهو صعلوك على بيت أيب متام:
تغاير الشعر فيه إذ سهرت هلحىت ظننت قوافيه ستقتتل

وال نطيل االستقصاء ،فإمنا نريد التمثيل حسب.

وكان الشاعر أول نشأته أيخذ يف طريقة املعري الذي عمي عن الطبيعة فجعل خيلقها من فكره وحمفوظه
مببالغات كاذبة يغرق فيها حيسب أنه بذلك يعظم احلقائق فتخرج له األخيلة الكبرية ،وما يدري أنه هبذا

رجال مبنياا على الوضوح
الغلو ال جييء إال ابألابطيل الكبرية ...ولكن حافظ يف مزاجه وتركيبه ونشأته كان ا

والقصد .فلم يفلح يف طريقة املعري؛ ووضوحه كذلك ابعده من الفلسفة وإهبامها ،ومن الطبيعة وألغازها،
ومن الغزل ووساوسه؛ وهو الذي أداه إىل الشغف ابحلقيقة واستخالصها يف كل أغراضه اليت أجاد فيها؛

ومن مث خال شعره أو كأنه خال ...من أوصاف الطبيعة يف مجاهلا بلغة الفكرة املتأمل ،ومن أوصاف اجلمال

يف سحره بلغة القلب العاشق.

وأنت فال حتسنب الشاعر جييد يف الغزل والنسيب من أنه شاعر حيسن الصنعة وجييد األسلوب ،فيكون
عوان على فن ،وتكون رقة األلفاظ وهلهلة النسج ،وقليب،
غرض من الشعر ا
سبيال إىل غرض ،وفن ا

قمرا،
وكبدي ،واي ليلة واي ا
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أيضا....
واي غز ااال  ...وأشباه ذلك -ا
غزال ونسيباا؛ كال مث كال ،والثالثة كال ا

إن الغزل وأوصاف اجلمال موهبة يف الشاعر أو الكاتب تسخر هلا قوى هي أشبه يف معجزاهتا مبا سخر

لسليمان من قوى اجلن والريح ،غري أهنا قوى آالم ولذات ووساوس؛ تلك عظمة يف بعض النفوس

الشاعرة كعظمة امللوك واألبطال ،غري أهنا ال تكمل إال خائبة أو مغلوبة ،فإذا انتصرت سقطت فال بد هلا

من اتريخ وحوادث ومزاج عصيب يهيئ هلا بروحانية شديدة احلس شديدة الفورة اثئرة أب ادا ال هتدأ إال على

توليد معىن بديع يف مجال من حتبه أو كجماله؛ مث إذا هدأت بذلك أاثرها أهنا هدأت ،فتعود إىل التوليد،

فال تزال تبتدع وتصف كأهنا آلة تعبري تدور بقلب وعصب؛ هناك قواتن :إحدامها تويت احلب كما يصلح

وتعبريا؛ واألوىل جتعل صاحبها عاش اقا حيب
فكرا
ا
غر ااما وعش اقا ،واألخرى فوق هذه تؤيت احلب كما يصلح ا
ويدرك ليس غري ،والثانية جتعله حمباا عمله أن ينقل من لغة ما يف نفسه إىل ما حوله ،ومن لغة ما حوله إىل

ما يف نفسه؛ فهو مرتجم النفس إىل الطبيعة ،ومرتجم الطبيعة إىل النفس؛ والذي أعرفه أن "حافظ" مل يرزق

ال هذه وال تلك ،فال طبيعة فيه للغزل وفلسفة اجلمال؛ مث إن التاريخ حصره يف "الشاعر االجتماعي"
الذي اختار أن ميتاز به ،فهو يف أكثر شعره كان ليس فيه شخص ،بل فيه شعب مأسور غفل عن اجلمال

وعن الطبيعة وعن النشوة هبما؛ إذ يعيش يف معاانة احلرية ال يف التأمل اجلميل ،ويف أسباب القوة ال يف
أسباب الرقة ،ويريد أن يعمل؛ ليوجد حقيقته قبل أن يعمل؛ ليبدع خياله.

ومع ذلك فقد جاء يف ديوان حافظ غزل قليل كان كله متابعة وتقلي ادا يف فن حيسن التقليد إال فيه خاصة؛

صدرا لقصيدة مدح هبا اخلديو مطلعها:
عمل ا

كم حتت أذايل الظالم متيمدامي الفؤاد وليله ال يعلم

ظاهرا ،مث زعم أن احلبيبة قالت له يف آخرها:
وقلد ابن أيب ربيعة يف حكاية حب لفقها تلفي اقا ا
فاذهب بسحرك قد عرفتك واقتصدفيما تزيَّن للحسان وتوهم
وكلمة صاحبة ابن أيب ربيعة:

أهذا سحرك النسوانقد عرفتين اخلربا
أهذا سحرك النسوان؟  ...هذه كلمة ال خترج إال من فم حبيبته آية يف الظرف ،وفيها جتاهلها وعرفاهنا

وابتسامها وإشراق وجنتيها ،وأكاد وهللا أرى فيها
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تلك اجلميلة وهي تدق بيدها على صدرها دقة االستفهام املتدلل املتظاهر ابلدهشة؛ ليتنهد فيه الكالم
معا ،أما قول حبيبة حافظ اخلشبية ،أو احلجرية ...اذهب ...قد عرفتك واقتصد ...فهذا خليق
واملتكلم ا
أن يكون من فم ٍ
قاض وهو ينصح املتهم بعد األمر ابإلفراج عنه ...أو مأمور قسم عند ضبط احلادثة!
أكرب ظين أن روح حافظ نفسه هي اليت أوحت إىل اآلن هذه "النكتة" ،فإنه -رمحه هللا -كان آية يف

شاعرا ،وزاول
الباب ،وله من النوادر حمفوظة وخمرتعة ما ال يلحق فيه؛ ولو كان كاتباا على قدر ما كان ا

النقد واستظهر للكتابة فيه بتلك امللكة املبدعة يف التندر والتهكم ،مع ما أويت من القوة يف اللغة والبيان

-لكانت النعمة قد متت به على األدب العريب ،ولقلنا يف شعره وكتابته وأدبه ما قال هو يف األستاذ

اإلمام:

نورا من ثالث جهات
فأطلعت ا

وما دمنا قد ذكران النقد فمن الوفاء للتاريخ األديب أن نذكر مذهب شاعران فيه :فلم يكن عنده منه إال

ذوق الكالم ،وإدراك النفرة والنبوة يف احلرف ،والغلظ واجلسأة يف اللفظ ،والضعف والتهافت يف الرتكيب،
مث ما جييش يف اخلاطر أو يتلجلج يف الفكر من ذوق املعىن وإدراك كنهه والنفاذ إىل آاثر النفس احلية فيه؛

فكأن النقد هو احلس ابلكالم كما تلمس احلار والبارد وما بينهما؛ ووصف يل مرة إمساعيل صربي ابشا
وأراد أن يبالغ يف دقة متييزه وحسن بصره ابلشعر وإدراكه دقائق املعاين ،فقال" :ذواق اي مصطفى" ومل

يزد.

ومذهب احلس ابلكالم هذا وإن صلح أن يكون من بعض معاين النقد ،فال يتهيأ أن يكون هو النقد مبعناه

الفلسفي أو األديب ،وهو يف مجلة أمره كقولك حسن حسن؛ وردي رديء ،أما كيف كان حسناا أو رديئاا،
ومباذا وملاذا ،فذلك ما ال سبيل إليه من مذهب "ذواق" ...وال وسيلة له إال العلم املستفيض ،واالطالع
الواسع ،واحلس املرهف ،والقدرة املتمكنة ،مضافة كلها إىل األدب البارع وفلسفته الدقيقة؛ وال نعرف

حلافظ كتابة يف النقد البتة ،وقد كان حاول شيئاا من هذا يف مقدمة كتابه "ليايل سطيح" ،فتناول بعض

خصومه بكلمات رأى هو أن ميحوها بعد أن طبعت الكراسة األوىل ،فأسقطها وأعاد كتابة املقدمة وطبعها

شاعرا كان أصفى
مرة اثنية ،وكانت عندي النسخة اليت حماها ،وهذا ما ال أظن أح ادا يعرفه اآلن؛ رحم هللا ا
من الغمام ،وكان شعره كأنه الربق والرعد...
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كلمات 1عن حافظ*
ذهبت بقليب إىل كل مكان فوجدت أمكنة األشياء ومل أجد مكان قليب؛ أيها القلب املسكني ،أين أذهب

بك؟

هذا ما أجبت به "حافظ" حني سألين مرة :ما لك ال ترضى وال هتدأ وال تستقر؟ وكان خييل إيل أنه هو
ر ٍ
اض مستقر هادئ ،كأمنا قضى من احلياة هنمته ومل يبق يف نفسه ما تقول نفسه ليست ذلك يل! .وكنت
مطبوعا بطابع اليتم فلم يعرف منذ أدرك
أعجب هلذا اخللق فيه وال أدري ما تعليله إال أن يكون قد خلق
ا

إال أنه ابن القدر؛ أتتيه األفراح واألحزان من يد واحدة مقبلة كما تنال الصيب ألطاف أبيه ولطمات أبيه...
وقد قلت له مرة :كأنك اي حافظ تنام بال أحالم! فضحك وقال :أو كأنين أحلم بغري نوم...

ولقد عرفته منذ سنة  1900إىل أن حلق بربه يف سنة  ،1932فما كنت أراه على كل أحواله إال كاليتيم:
حمكوما بروح القرب ،ويف القرب أوله؛ وملا أزمع السفر إىل اليوانن قلت له :أال ختشى أن متوت هناك فتموت
ا

يواننياا ...فقال :أو تراين مل أمت بعد يف مصر؟ ...إن الذي بقي هني!

ومن عجائب هذا اليتيم احلزين أنه كان قوي امللكة يف فن الضحك ،كأن القدر عوضه به؛ ليوجده يف

الناس عطف اآلابء وحمبة اإلخوة .ومل خيل مع فقره من ذريعة قوية إىل اجلاه ،ووسيلة مؤكدة إىل ما هو خري
من الغىن؛ فكانت أسبابه إىل األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده ،مث حشمت ابشا ،مث سعد ابشا زغلول؛

وهذا نظام عجيب يف زمن "حافظ" يقابل االختالل العجيب يف نفس حافظ؛ فالرجل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتبها يف الذكرى الثالثة لوفاته.

طويال عن أدبه للمقتطف ،فلم نعرض يف كلماتنا هذه لشيء من
فصال ا
* ملا تويف حافظ رمحه هللا كتبنا ا

أدب الرجل وإمنا هي ذكرى وبقااي من األايم.
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كالسفينة املتكفئة :متيل هبا موجة وتعدهلا موجة ،وهي هبذه وهبذه متر وتسري.

نظاما يف زمن حافظ ،كانوا من أفقر الناس إىل الفكاهة
وأولئك الرؤساء العظماء الذين جعلهم القدر ا

إصالحا يف عيشه؛ ولو أن
إصالحا يف عيشهم وكانوا
والنادرة ،فكان هلم كالثروة يف هذا الباب ،ووقع
ا
ا

األقدار تشبه ابملدارس املختلفة ،لقلنا إن "حافظ" خترج منها يف مدرسة التجارة العليا ...فهو كان أبرع

من يتاجر ابلنادرة.
فقريا ،ومع هذا كان للمال عنده
وهذه النوادر كأهنا هي ا
أيضا صنعت "حافظ" يف شكل اندرة؛ فكان ا

دائما متودد؛ وكان حزيناا ،ولكنه أنيس الطلعة؛
يتيما ،ولكنه ا
متمم ،هو إنفاقه وإخراجه من يده؛ وكان ا

ايئسا ،ولكنه سليم الصدر ،وكان يف ضيق ،ولكنه واسع اخللق؛ ومتام النادرة فيه أنه كان طوال عمره
وكان ا

مهتزا كأن له زمناا وحده غري زمن الناس ،فترتاكم عليه اهلموم وهو مستنيم إىل الراحة ،ويعرتيه من
متبسطاا ا

اجلوع مثل مكسلة الشبع ويسرتسل إىل البطالة وكأنه مشمر للجد ،ويستمكن احلزن منه يف ساعة فيتهدد

حزنه ابلساعة التالية...

رأيته يف أحد أايم بؤسه األوىل قبل أن يتصل عيشه ،وكان يعد قرو اشا يف يده ،فقلت :ما هذه القروش؟

نتعش .ودخل
قال :كنت أقامر الساعة فأضعت ثالثني قر اشا ومل يبق يل غري هذه القروش امللعونة ،فهلم َّ
إىل مطعم كان وراء حديقة األزبكية ،فزعمت له أين تعشيت ...فأكل هو ودفع مثن طعامه ثالثة قروش؛

وكنت أطالع يف وجهه وهو أيكل ،فما أتذكره اآلن إال كما طالعته بعد عشرين سنة من ذلك التاريخ حني
دعاين "حافظ" إىل مطعم ابر اللواء وقد فاضت أانمله ذهباا وفضة ،وكان رمحه هللا قد أصدر اجلزء الثاين

من "البؤساء" ورآين يف القاهرة فأمسك يب حىت قرأت معه الكتاب كله فيما بني الظهر واملغرب ،وركبنا يف

األصيل عربة وخرجنا نتنزه ،أي خرجنا نقرأ...

وكان على وجه "حافظ" لون من الرضى ال يتغري يف بؤس وال نعيم ،كبياض األبيض وسواد األسود؛ وهذا
من عجائب الرجل الذي كان يف ذات نفسه فنًّا من الفوضى اإلنسانية ،حىت لكأنه حلم شعري بدأ من

أبويه مث انقطع وترك لتتممه الطبيعة!

مجيال مجال األشياء الطبيعية ال مجال
ومن نظر إىل "حافظ" على اعتبار أنه فن من الفوضى اإلنسانية رآه ا
الناس؛ ففيه من الصحراء واجلبال والصخور والغياض والربق والرعد وأشباهها؛ وكنت أان أراه هبذه العني

فأستجمله ،ويبدو يل
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مطهما ،وأرى يف شكله هندسة كهندسة الكون؛ تتمم حماسنها مبقاحبها وكم قلت له :إنك اي حافظ
ا
جزال ا

أمجل من القفر...

دميما شنيع املرآة متفاوت اخللق كأنه إنسان مغلوط يف تركيبه...
أما هو فكان يرى نفسه ا

وقد سألته مرة :هل أحب؟

فقال :النساء اثنتان :فإما مجيلة تنفر من قبحي ،وإما دميمة أنفر من قبحها! وهلذا مل يفلح يف الغزل

شاعرا غري اتم ،فإن املرأة للشاعر كحواء
والنسيب ،ومل حيسن من هذا الباب شيئاا يسمى شيئاا؛ وبقي ا

انزال...
آلدم :هي وحدها اليت تعطيه حببها عاملا جدي ادا مل يكن فيه ،وكل شرها أهنا تتخطى به السموات ا

وهتدم حافظ يف أواخر أايمه من أثر املرض والشيخوخة ،وكان آخر العهد به أن جاء إىل إدارة "املقتطف"

وأان هناك ،فلم يرين حىت ابدرين بقوله :ماذا ترى يف هذا البيت يف وصف األمريكان:
وختذ ْمت موج األثري بري اداحني خلتم أن الربوق كساىل*

فنظرت إىل وجهه املعروق املتغضن وقلت له :لو كان فيك موضع قبلة لقبلتك هلذا البيت! فضحك وأدار
يل خده؛ ولكن بقي خده بال تقبيل.

وشهرة هذا األديب العظيم بنوادره وحمفوظاته من هذا الفن أمر جممع عليه؛ وكان يتقصص النوادر

والفكاهات ومطارحات السمر من مظاهنا يف الكتب ورجال األدب وأهل اجملون ،فإذا قصها على من
جيالسه زاد يف أسلوهبا أسلوبه هو ،وجعل يقلبها ويتصرف فيها ويبني عنها أحسن اإلابنة مبنطقه ووجهه

ونربات يف لسانه ونربات يف يده.

سحا كأهنا قوايف
وهو أصمعي هذا الباب خاصة ،يروي منه رواية عريضة ،فإذا استهل سح ابلنوادر ا

قصيدة تدعو الواحدة منها أختها اليت بعدها.

جملسا حضرته قدمياا يف سنة 1901أو،1900
وقد أذكرتين "ألقوايف" ا

ـــــــــــــــــــــــــ

* هذا البيت من قصيدة نظمها حافظ خياطب فيها األمريكيني ،وقد أشران يف مقالنا يف املقتطف إىل أن

معناه مسروق.
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وكان "مصباح الشرق" قد نشر قصيدة رائية البن الرومي ،فتعجب املرحوم الشيخ حممد املهدي من بسطة

ابن الرومي يف قوافيه ،فقال له "حافظ" :هلم نتساجل يف هذا الوزن حىت ينقطع أحدان؛ وكانت القافية من

وزن :قدرها ،أمحرها ،أخضرها  ...اخل ،وجعلت أان أحصي عليهما؛ فلما ضاق الكالم كان الشيخ املهدي

طويال مث ينطق ابللفظ ،وال يكاد يفعل حىت يرميه حافظ على البديهة ،فيعود الرجل إىل اإلطراق
يفكر ا

أخريا وبقي حافظ يسرد له من حفظه الغريب.
والتفكري؛ مث انقطع ا

أما يف النوادر فالعجيبة اليت اتفقت له يف هذا الباب أنه جاء إىل طنطا يف سنة  1912ومديرها يومئذ

املرحوم "حممد حمب ابشا" وكان داهية ذكياا وظري افا لب اقا ،وكنت أخالطه وأتصل به ،فدعا "حافظ" إىل

العشاء يف داره؛ فلما مدت األيدي قال الباشا :يل عليك شرط اي حافظ ،قال :وما هو؟ قال :كل لقمة

بنادرة!

هنما ،فما
فتهلل حافظ وقال :نعم ،لك َّ
علي ذلك ،مث أخذ يقص وأيكل ،والعشاء حافل ،وحافظ كان ا
انقطع وال أخل حىت وىف ابلشرط؛ وهذا ال مينع أن الباشا كان يتغافل ويتغاضى ويتشاغل ابلضحك،

فيسرع حافظ ويغالط بفمه...

ولكن هذه املضحكات أضحكت من "حافظ" مرة كما أضحكت به؛ فلما كان يرتجم "مكبث" لشكسبري
دائما -دعوه إللقاء حماضرة يف اندي املدارس العليا ،والنادي يومئذ جيمع خري
-وهي كأعماله الناقصة ا

وعلما وكان صاحب السر فيه "السكرتري" زينة شباب الوطنية املرحوم أمني بك الرافعي؛
الشباب محية ا

متثيال أفرغ فيه جهده ،فأطرب وأعجب:
نظما عن شكسبري ،ومثله ا
فقام حافظ فأنشدهم بعض ما ترمجه ا
مث سألوه احملاضرة فأخذ يلقي عليهم من نوادره ،وبدأ كالمه هبذه النادرة :عرضت على املعتصم جارية

يشرتيها ،فسأهلا أنت بكر أم ثيب؟ فقالت :كثرت الفتوح على عهد املعتصم...

ونظر حافظ إىل وجوه القوم فأنكرها ...وبقيت هذه الوجوه إىل آخر احملاضرة كأهنا تقول له :إنك مل تفلح!
ولقد كان هذا من أقوى األسباب يف تنبه "حافظ" إىل ما جيب للشباب عليه إن أراد أن يكون شاعره،

فأقبل على القصائد السياسية اليت كسبهم هبا من بعد؛ واندرة املعتصم كالعورة املكشوفة؛ ولست أدري

أكان حافظ يعرف النادرة البديعة األخرى
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أم ال؛ فقد عرضت جارية أديبة ظريفة على الرشيد فسأهلا :أنت بكر أم إيش؟

"أم إيش" اي أمري املؤمنني...
فقالت :أان ُّ

وفن "الشعر االجتماعي" الذي عرف به حافظ ،مل يكن فنه من قبل ،وال كان هو قد تنبه له أو حتراه يف

طريقته؛ فلما جاءت إىل مصر اإلمرباطورة "أوجيين" نظم قصيدته النونية اليت يقول فيها:

فاعذرينا على القصور ،كالانغريته طوارئ احلداثن

مدال معجباا ،شأنه يف كل شعره؛ فانتقدت منها أشياء
ولقيته بعدها فسألين رأيي يف هذه القصيدة ،وكان هبا ا
يف ألفاظها ومعانيها ،وأشرت إىل الطريقة اليت كان حيسن أن ختاطب هبا اإلمرباطورة؛ فكأنين أغضبته؛

فقال :إن الشيخ حممد عبده ،وسعد زغلول ،وقاسم أمني -أمجعوا على أن هذا النمط هو خري الشعر،
وقالوا يل :إذا نظمت فانظم مثل هذا "الشعر االجتماعي" ،مث كأنه تنبه إىل أهنا طريقة يستطيع أن ينفرد
هبا ،إن كل قصائد شوقي اآلن غزل ومدح ،وال أثر فيها هلذا الشعر ،على أنه هو الشعر.

وتتابعت قصائده االجتماعية ،فلقيين بعدها مرة أخرى فقال يل :إن الشاعر الذي ال ينظم يف
االجتماعيات ليس عندي بشاعر .وأردت أن أغيظه فقلت له :وما هي االجتماعيات إال جعل مقاالت

الصحف قصائد؟...

فاألستاذ اإلمام وسعد زغلول وقاسم أمني :أحد هؤالء أو مجيعهم أصل هذا املذهب الذي ذهب إليه

كثريا ما كان يقتبس من األفكار اليت تعرض يف جملس الشيخ حممد عبده ،من حديثه أو
حافظ ،وهو ا

أحياان رديء األخذ جدًّا حني يكون املعىن فلسفيًّا؛ إذ
حديث غريه ،فيبين عليها أو يدخلها يف شعره ،وهو ا
كانت ملكة الفلسفة فيه كاملعطلة ،وإمنا هي يف الشاعر من ملكة احلب ،وإمنا أوهلا وأصلها دخول املرأة يف

عامل الكالم إبيهامها وثرثرهتا...

وكنت أول عهدي ابلشعر نظمت قصيدة مدحت فيها األستاذ اإلمام وأنفذهتا إليه ،مث قابلت حافظ

بعدها فقال يل :إنه هو تالها على اإلمام ،وإنه استحسنها؛ قلت :فماذا كانت كلمته فيها؟ قال :إنه قال:

ال أبس هبا ...

فاضطرب شيطاين من الغضب ،وقلت له :إن الشيخ ليس بشاعر ،فليس
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لرأيه يف الشعر كبري معىن! .قال :وحيك! .إن هذا مبلغ االستحسان عنده.

قليال ..فأرضاين وهللا أن يكون بيين وبني
قلت :وماذا يقول لك أنت حني تنشده؟ قال :أعلى من ذلك ا
حافظ "قليل" وطمعت من يومئذ.

وأان أرى أن "حافظ إبراهيم" إن هو إال ديوان الشيخ "حممد عبده" :لوال أن هذا هذا ،ملا كان ذلك ذلك.

أبياات ركب إىل إمساعيل
دائما يف حاجة إىل من يسمعه ،فكان إذا عمل ا
ومن أثر الشيخ يف حافظ أنه كان ا

ابشا صربي يف القصر العيين ،وطاف على القهوات واألندية يسمع الناس ابلقوة  ...إذ كانت أذن اإلمام
هي اليت ربت امللكة فيه؛ وقد بينا هذا يف مقالنا يف "املقتطف".
وكان متام الشعر احلافظي أن ينشده حافظ نفسه؛ وما مسعت يف اإلنشاد أعرب عربية من البارودي ،وال

مجيعا.
أعذب عذوبة من الكاظمي ،وال أفخم فخامة من حافظ -رمحهم هللا ا

عظيما ،وملا قال يف مدحه:
وكان أديبنا جيل البارودي ا
إجالال ا
فمر كل معىن فارسي بطاعتيوكل نفور منه أن يتوددا

قلت له :ما معىن هذا؟ وكيف أيمر البارودي كل معىن فارسي وما هو بفارسي؟ قال :إنه يعرف الفارسية،
وقد نظم فيها ،وعنده جمموعة مجع فيها كل املعاين الفارسية البديعة اليت وقف عليها؛ قلت :فكان الوجه
أن تقول له :أعرين اجملموعة اليت عندك...

أما الكاظمي فكان حافظ جيافيه ويباعده ،حىت قال يل مرة وقد ذكرته به" :عققناه اي مصطفى!".

وما أنسى ال أنسى فرح حافظ حني أعلمته أن الكاظمي حيفظ قصيدة من قصائده ،وذلك أهنم يف سنة
- 1901على ما أذكر -أعلنوا عن جوائز مينحوهنا من جييد يف مدح اخلديو ،وجعلوا احلكم يف ذلك إىل
البارودي وصربي والكاظمي ،مث ختلى البارودي وصربي ،وحكم الكاظمي وحده ،فنال حافظ امليدالية

الذهبية ،وانل مثلها السيد توفيق البكري.

مبتدًئ يف الشعر ،وال أزال يف الغرزمة*
وملا زرت الكاظمي وكنت يومئذ ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* الغرزمة :أول قول الشعر ،حني يكثر الرديء فيه ،يقال :فالن يغرزم.
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قال :ملاذا مل تدخل يف هذه املباراة؟ قلت :وأين أان من شوقي وحافظ وفالن وفالن فقال" :ليه ختلي مهتك

ضعيفة؟" مث أمسعين قصيدة حافظ وكان معجباا هبا ،فنقلت ذلك إىل حافظ ،فكاد يطري عن كرسيه يف

القهوة.

وكان تعنت حافظ على الكاظمي؛ ألنه غري مصري ،ففي سنة  1903كانت تصدر يف القاهرة جملة امسها
"الثراي" ،فظهر يف أحد أعدادها 1مقال عن الشعراء هبذا التوقيع ،وانفجر هذا املقال انفجار الربكان ،وقام
به الشعراء وقعدوا ،وكان له يف الغارة عليهم كزفيف اجليش وقعقعة السالح ،وتناولته الصحف اليومية،

واستمرت رجفته األدبية حنو الشهر؛ وانتهى إىل اخلديو؛ وتكلم عند األستاذ اإلمام يف جملسه ،واجتمع له
مجاعة من كبار أساتذة العصر السوريني ،كالعالمة سليمان البستاين ،وأديب عصره الشيخ إبراهيم

اليازجي ،واملؤرخ الكبري جورجي زيدان -إذ كان صاحب اجمللة سوراي -وجعلوا ينفذون إىل صاحب اجمللة
دسيسا بعد دسيس ليعلموا من هو كاتب املقال.
ا

وشاع يومئذ أين أان الكاتب له؛ وكان الكاظمي على رأس الشعراء فيه ،فغضب حافظ لذلك غضباا
شدي ادا ،وما كاد يراين يف القاهرة حىت ابتدرين بقوله :ورب الكعبة أنت كاتب املقال ،وذمة اإلسالم أنت
صاحبه!

مث دخلنا إىل "قهوة الشيشة" ،فقال يف كالمه :إن الذي يغيظين أن أييت كاتب املقال بشاعر من غري مصر
فيضعه على رءوسنا حنن املصريني! .فقلت :ولعل هذا قد غاظك بقدر ما سرك َّأال يكون الذي على
رأسك هو شوقي...

وغضب السيد توفيق البكري غضباا من نوع آخر ،فاستعان ابملرحوم السيد مصطفى املنفلوطي استعانة

مقاال يف "جملة سركيس" يعارض به مقال "الثراي" ،وجعل فيه البكري على
ذهبية ...ومشر املنفلوطي فكتب ا

مدحا يرن رنيناا.
رأس الشعراء ...ومدحه ا
مجيعا ،وعدين يف الشعراء ليقول إين
أما أان فتناولين مبا استطاع من الذم ،وجردين من األلفاظ واملعاين ا

لست بشاعر ...فكان هذا رد نفسه على نفسه*.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1عدد يناير سنة  ،1905وانظر ص" 43-38حياة الرافعي".

 2نشر املرحوم املنفلوطي مقاله يف الطبعة األوىل من كتابه "النظرات" بعد أن هذبه ،مث حذفه من الطبعات
األخرى؛ ألنه هو كان يعلم أن النائحة املستأجرة ال يسمى بكاؤها بكاء...
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وتعلق مقال املنفلوطي على املقال األول فاشتهر به ال ابملنفلوطي؛ وغضب حافظ مرة اثنية ،فكتب إيل

كتااب يذكر فيه تعسف هذا الكاتب وحتامله ،ويقول :قد وكلت إليك أمر أتديبه....1

مقاال يف جريدة "املنرب" ،وكان يصدرها األستاذان حممد مسعود وحافظ عوض ،ووضعت كلمة
فكتب ا

املنفلوطي اليت ذمين هبا يف صدر مقايل أفاخر هبا ...وقلت :إين كذلك الفيلسوف الذي أرادوه أن يشفع

إىل ملكه ،فأكب على قدم امللك حىت شفعه؛ فلما عابوه أبنه أذال حرمة الفلسفة ابحننائه على قدم امللك
وسجوده له ،قال :وحيكم! .فكيف أصنع إذا كان امللك قد جعل أذنيه يف رجليه...

ومل يكن مضى يل يف معاجلة الشعر غري سنتني حني ظهر مقال "الثراي" ،ومع ذلك أصبح كل شاعر يريد أن

يعرف رأيي فيه؛ فمررت ذات يوم "حبافظ" وهو يف مجاعة ال أعرفهم ،فلما اطمأن يب اجمللس قال حافظ:

ما رأيك يف شعر اليازجي؟ فأجبته :قال :فالبستاين؟ فنجيب احلداد؟ ففالن؟ ففالن؟ فداود عمون؟ قلت:

قليال ال يسوغ معه احلكم على شعره .قال :فماذا قرأت له؟ قلت :رده على قصيدتك
هذا مل أقرأ له إال ا

إليه:

شجتنا مطالع أقمارها
قال :فما رأيك يف قصيدته هذه؟ قلت :هي من الشعر الوسط الذي ال يعلو وال ينزل.

فما راعين إال رجل يف اجمللس يقول :أنصفت وهللا! .فقال حافظ :أقدم لك داود بك عمون!...
رحم هللا تلك األايم!.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر ص" 121حياة الرافعي".
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شوقي
شوقي:1

مجيعا لتضع فيه روحها املتكلم ،فأوجبت له ما
هذا هو الرجل الذي خييل إيل أن مصر اختارته دون أهلها ا

مل توجب لغريه ،وأعانته مبا مل يتفق لسواه ،ووهبته من القدرة والتمكني وأسباب الرايسة وخصائصها على

قدر أمة تريد أن تكون شاعرة ،ال على قدر رجل يف نفسه؛ وبه وحده استطاعت مصر أن تقول للتاريح:

شعري وأديب!

شوقي :هذا هو االسم الذي كان يف األدب كالشمس من املشرق :مىت طلعت يف موضع فقد طلعت يف

كل موضع ،ومىت ذكر يف بلد من بالد العامل العريب اتسع معىن امسه فدل على مصر كلها كأمنا قيل النيل
أو اهلرم أو القاهرة؛ مرتادفات ال يف وضع اللغة ولكن يف جالل اللغة.

رجل عاش حىت مت ،وذلك برهان التاريخ على اصطفائه ملصر ،ودليل العبقرية على أن فيه السر املتحرك

الذي ال يقف وال يكل وال يقطع نظام عمله ،كأن فيه حاسة حنلة يف حديقة ،ويكرب شعره كلما كرب الزمن،
فلم يتخلف عن دهره ،ومل يقع دون أبعد غاايته ،وكأنه مع الدهر على سياق واحد ،وكأن شعره اتريخ من

الكالم يتطور أطواره يف النمو فلم جيمد ومل يرتكس ،وبقي خيال صاحبه إىل آخر عمره يف تدبري السماء
كعراص الغمامة ،سحابه كثري الربق ممتلئ ممطر ينصب من انحية وميتلئ من انحية.

والناس يكتب عليهم الشباب والكهولة واهلرم ،ولكن األديب احلق يكتب عليه شباب وكهولة وشباب؛ إذ

بعضا إىل ما ال انقطاع له ،فإهنا ليست من
كانت يف قلبه الغاايت احلية الشاعرة ،ما تنفك يلد بعضها ا
حياة الشاعر اليت خلقت يف قلبه ،ولكنها من حياة املعاين يف هذا القلب.

ـــــــــــــــــــــــــ

 1املقتطف :نوفمرب سنة ،1932وانظر ص" 157-156حياة الرافعي".
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وحي القلم
شوقي
أقرر هذا يف شوقي -رمحه هللا -وأان من أعرف الناس بعيوبه وأماكن الغميزة يف أدبه وشعره؛ ولكن هذا
الرجل انفلت من اتريخ األدب ملصر وحدها كانفالت املطرة من سحاهبا املتساير يف اجلو ،فأصبحت

مصر به سيدة العامل العريب يف الشعر ،وهي مل تذكر قدمياا يف األدب إال ابلنكتة والرقة وصناعات بديعية

ملفقة ،ومل يستفض هلا ذكر بنابغة وال عبقري ،وكانت كاملستجدية من اتريخ احلواضر يف العامل ،حىت أن أاب

حممد امللقب بويل الدولة صاحب ديوان اإلنشاء يف مصر للظاهر بن املستنصر "-وقد تويف سنة

341هـ" ،وكان رزقه ثالثة آالف دينار يف السنة غري رسوم يستوفيها على كل ما يكتبه -سلم لرسول

التجار إىل مصر من بغداد جزأين من شعره ورسائله حيملهما إىل بغداد ليعرضهما على الشريف املرتضي

وغريه من أدابئها ،فيستشريهم يف ختليد هذا األدب املصري بدار العلم إن استجادوه وارتضوه ،كأن حفظ
ديوان من شعر مصر ونثرها يف مكتبة بغداد قدمياا يشبه يف حوادث دهران استقالل مصر وقبوهلا يف عصبة

األمم.

شاعرا جيمع إىل
وهذا أمحد بن علي األسواين إمام من أئمة األدب يف مصر "تويف سنة  ،"562وكان كاتباا ا

علوم األدب الفقه واملنطق واهلندسة والطب واملوسيقى والفلك -أراد أن يدون شعر املصريني ،فجمع من
شعرهم "وشعر من طرأ عليهم" أربع جملدات ،كأن الشعر املصري وحده إىل آخر القرن السادس للهجرة،
يف العهد الذي مل يكن ضاع فيه شيء من الكتب والدواوين ال ميأل أربع جملدات ...على اختالفهم يف

جزءا لطيف احلجم؛ واألسواين نفسه يبلغ ديوانه حنو مائة ورقة.
مقدار اجمللدة ،فقد تكون ا

وأخوه احلسن املعروف ابملهذب "األسواين املتوىف سنة  "561قال العماد الكاتب :إنه مل يكن مبصر يف

زمنه أشعر منه ،وسارت له يف الناس قصيدة مسوها النواحة ،وصف فيها حنينه إىل أخيه وقد رحل إىل مكة

وطالت غيبته هبا وخيف عليه؛ فالرجل أشعر أهل مصر يف زمنه ،وحادثة النواحة جتعله يف هذا املعىن أشعر
من نفسه ،على أنه مع هذا مل يقل إال من هذا:

اي ربع أين نرى األحبة ميمواهل أجندوا من بعدان أم أهتموا
املعىن بعدمهوجد على مر الزمان خميم
رحلوا ويف القلب َّ

وتعوضت ابألنس نفسي وحشةال أوحش هللا املنازل منهم...
ولوال ابن الفارض والبهاء زهري وابن قالقس اإلسكندري وأمثاهلم ،وكلهم
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وحي القلم
شوقي
أصحاب دواوين صغرية ،وليس يف شعرهم إال طابع النيل ،أي الرقة واحلالوة لوال هؤالء يف املتقدمني
ألجدب اتريخ الشعر يف مصر؛ ولوال البارودي وصربي وحافظ يف املتأخرين؛ وكلهم كذلك أصحاب

دواوين صغرية ،ملا ذكرت مصر بشعرها يف العامل العريب؛ على أن كل هؤالء وكل أولئك مل يستطيعوا أن

يضعوا اتج الشعر على مفرق مصر ،ووضعه شوقي وحده!

والعجب أن دواوين اجمليدين من شعراء املصريني ال تكون إال صغرية ،كأن طبيعة النيل أتخذ يف املعاين
كأخذها يف املادة ،فال فيض وال خصب إال يف وقت بعد أوقات ،ويف ثالثة أشهر من كل اثين عشر

شهرا؛ ومن مجال الفراشة أن تكون صغرية ،وحسبها عند نفسها أن أجنحتها منقطة ابلذهب ،وأهنا هي
ا

نكتة من بديع الطبيعة!

على أنك واجد يف اتريخ األدب املصري عجيبة من عجائب الدنيا ال تذكر معها اإللياذة وال اإلنيادة وال

الشاهنامة وال غريها ،ولكنها عجيبة مألهتا روح الصحراء إن كانت تلك الدواوين الصغرية من روح النيل؛
فقيها أديبا عاملا كما قالوا،
شاعرا ا
وهي قصيدة نظمها أبو رجاء األسواين املتوىف سنة 335هـ ،وكان ا

وزعموا أنه اقتص يف نظمه أخبار العامل وقصص األنبياء واح ادا بعد واحد ،قالوا :وسئل قبل موته كما

بلغت قصيدتك؟ فقال :ثالثني ومائة ألف بيت ....وما أشك أن هذا الرجل وقع له اتريخ الطربي وكتب

متوان ...وأفىن عمره يف  130ألف بيت حوهلا التاريخ إىل خرب
متوان ا
السري وقصص اإلسرائيليات فنظمها ا
مهمل يف ثالثة أسطر.1

كل شاعر مصري هو عندي جزء من جزء ،ولكن شوقي جزء من كل ،والفرق بني اجلزأين أن األخري يف

قوته وعظمته ومتكنه واتساع شعره جزء عظيم كأنه بنفسه الكل؛ ومل يرتك شاعر يف مصر قدمياا وحديثاا ما

ترك شوقي ،وقد اجتمع له ما مل جيتمع لسواه؛ وذلك من األدلة على أنه هو املختار لبالده ،فساوى

املمتازين من شعراء دهره وارتفع عليهم أبمور كثرية هي رزق اترخيه من القوة املدبرة اليت ال حيلة ألحد أن

أيخذ منها ما ال تعطي ،أو يزيد ما تنقص ،أو ينقص ما تزيد؛ وقد حاولوا إسقاط شوقي مر اارا فأراهم غباره

متقدما،
ومضى
ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر خرب "مصر الشاعرة" ص" 147-146حياة الرافعي".
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وحي القلم
شوقي
ورجع من رجع منهم ليغسل عينيه ...ويرى هبما أن شوقي من النفس املصرية مبنزلة اجملد املكتوب هلا يف

التاريخ حبرب ونصر ،وما هو مبنزلة شاعر وشعره.

ولد شاعران سنة  1868يف نعمة اخلديو إمساعيل ابشا ،ونثر له اخلديو الذهب وهو رضيع يف قصة ذكرها

شوقي يف مقدمة ديوانه القدمي ،مث كفله اخلديو توفيق ابشا وعلمه وأنفق عليه من سعة ،وأنزل نفسه منه
منزلة أب غين كما يقول شوقي يف مقدمته ،مث تواله اخلديو عباس ابشا وجعله شاعره وتركه يقول:

شاعر العزيز وماابلقليل ذا اللقب

وإذا أنت فسرت لقب شاعر األمري هذا ابألمري نفسه يف ذلك العهد ،خرج لك من التفسري :شاعر

مرهف معا ٌن أبسباب كثرية؛ ليكون أداة سياسية يف الشعب املصري ،تعمل إلحياء التاريخ يف النفس

املصرية ،وتبصريها بعظمتها ،وإقحامها يف معارك زمنها ،وهتيئتها للمدافعة ،وتصل الشعر ابلسياسة الدينية

اليت توجهت هلا اخلالفة يومئذ لتضرب فكرة أورواب يف تقسيم الدولة بفكرة اجلامعة اإلسالمية وال خيرج لك
غلياان،
شبااب يغلي ا
شوقي من هذا التفسري على أنه رجل يف قدر نفسه ،بل يف قدر أمريه ذلك؛ وكان ممتلئاا ا

ومع ادا يوميذ ملطامع بعيدة ملفقة حشوها الديناميت السياسي...

إعجااب
كنت ذات مرة أكلم صديقي الكاتب العميق فرح أنطون صاحب "اجلامعة" وكان معجباا بشوقي
ا
شدي ادا ،فقال يل :إن شوقي اآلن يف أفق امللوك ال يف أفق الشعراء! قلت :كأنك نفيته من امللوك والشعراء
معا؛ إذ لو خرج من هؤالء مل يكن شيئاا ،ولو نفذ إىل أولئك مل يعد شيئاا ،إمنا الرجل يف السياسة امللتوية
ا
اليت تصله ابألمري ،هو مرة كوزير احلربية ،ومرة كوزير املعارف.

وهذه السياسة اليت اراتض هبا شوقي والبسها من أول عهده ،واجته شعره يف مذاهبها ،من الوطنية
املصرية ،إىل النزعة الفرعونية ،إىل اجلامعة اإلسالمية ،فكانت هبذا سبب نبوغه ومادة مده الشعري هي

بعينها مادة نقائصه؛ فلقد ابتلته حبب نفسه وحب الثناء عليها ،وتسخري الناس يف ذلك مبا وسعته قوته،
إىل غرية أشد من غرية احلسناء تقشعر كل شعرة منها إذا جاءها احلسن بثانية ،وهي غرية وإن كانت
مذمومة يف صلته ابألدابء الذين لذعوه ابجلمر ...وحنن منهم ،غري أهنا ممدوحة يف موضعها من طبيعته هو؛
إذ جعلته كاجلواد العتيق الكرمي ينافس حىت ظله ،فعارض املتقدمني بشعره كأهنم معه ،وانفس املعاصرين

أيضا ليجعل شوقي أشعر من شوقي؛ وعندي أن كل
ليجعلهم كأهنم ليسوا معه ،وانفس ذاته ا
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وحي القلم
شوقي
ما يف هذا الرجل من املتناقضات فمرجعه إىل آاثر تلك السياسة امللتوية اليت ردت بطبيعة القوة عن

وجوهها الصرحية ،فجعلت تضطرب يف وجوه من احليل واألسباب مدبرة مقبلة ،متهدية يف كل جماهلها
دائما إىل رائحة الدجاج.
إببرة مغناطيسية عجيبة ال يشبهها يف الطبيعة إال أنف الثعلب املتجه ا

ومؤرخ األدب الذي يريد أن يكتب عن شوقي ال يصنع شيئاا إن هو مل يذكر أن هذا الشاعر العظيم كان
هدية اخلديو توفيق واخلديو عباس ملصر ،كالدلتا بني فرعي النيل؛ وما أصابه املتنيب من سيف الدولة مما

ابتعث قرحيته وراش أجنحته السماوية وأضفى ريشها وانتزى هبا على الغاايت البعيدة يف اتريخ األدب

أصاب شوقي من مسو اخلديو عباس أكثر منه ،فكان حقي اقا أن يساوي املتنيب أو يتقدمه ،ولكنه مل يبلغ

منزلته؛ ألن اخلديو مل يكن كسيف الدولة يف معرفته ابألدب العريب ورغبته فيه؛ وسر املتنيب كان يف ثالثة

أشياء :يف جهازه العصيب العجيب الذي ال يقل يف رأيي عما يف دماغ شكسبري ،ويف ممدوحه األديب امللك

الذي ينزل من هذا اجلهاز منزلة املهندس الكهرابئي من آلة عظيمة يديرها بعلم ويقوم عليها بتدبري

وحيوطها بعناية ،مث يف أفق عصره املتألق بنجوم األدب اليت ال ميكن أن يظهر بينها إال ما هو يف قدرها،
وال يتميز فيها إال ما هو أكرب منها ،وال يرتكها كاملنطفئة إال مشس كشمس املتنيب تتفجر على الدنيا

مبعجزاهتا النورانية.

ولقد -وهللا -كان هذا املتنيب كأنه يوزع الشرف على امللوك والرؤساء؛ وهل أدل على ذلك من أن أاب
إسحاق الصايب شيخ الكتاب يف عصره يراسله أن ميدحه بقصيدتني ويعطيه مخسة آالف درهم ،فريسل
إليه املتنيب :ما رأيت ابلعراق من يستحق املدح غريك ،ولكين إن مدحتك تنكر لك الوزير "يعين املهليب"

عوضا! فأين يف
ألين مل أمدحه ،فإن كنت ال تبايل هذا احلال فأان أجيبك وال أريد منك ا
ماال وال من شعري ا
دهران من تشعره عزة األدب مثل هذا الشعور ليأيت ابلشعر من نفس مستيقنة أن الدنيا يف انتظار كلمتها؟

على أن شوقي مل يكن ينقصه ابعتبار زمنه إال "اجلمهور الشعري" ،وكل بالء الشعر العريب أنه ال جيد هذا
اجلمهور ،فالشاعر بذلك منصرف إىل ٍ
معان فردية من ممدوح عظيم أو حبيب عظيم أو سقوط عظيم...
حىت الطبيعة تظهر يف الشعر العريب كأهنا قطع مبتورة من الكون داخلة يف احلدود البسة الثياب؛ ومن

ذلك ينبغ الشاعر وليس فيه من اإلحساس إال قدر نفسه ال قدر مجهوره ،وإال ملء حاجاته ال ملء
الطبيعة؛ فال جرم يقع بعي ادا عن املعىن الشامل املتصل ابجملهول ،ويسقط
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وحي القلم
شوقي
بشعره على صور فردية ضيقة احلدود ،فال جتد يف طبعه قوة اإلحاطة والتبسط والشمول والتدقيق ،وال

تؤاتيه طبيعته أن يستوعب كل صورة شعرية خبصائصها ،فإذا هو على اخلاطر العارض أيخذ من عفوه وال
حيسن أن يتوغل فيه ،وإذا هو على نزوات ضعيفة من التفكري ال يطول هلا حبثه وال يتقدم فيها نظره ،وإذا

قطعا ،وإذا آالمه وأفراحه أوصاف ال شعور ،وكلمات
نفسه متر على الكون ًّ
مرا سر ايعا ،وإذا شعره مقطع ا
ال حقائق ،وظل طامس ملقى على األرض إذا قابلته بتفاصيل اجلسم احلي السائر على األرض.

واجتمع لشوقي يف مرياث دمه وجماري أعراقه عنصر عريب ،وآخر تركي ،واثلث يوانين ،ورابع شركسي؛

وهذه كثرة إنسانية ال أييت منها شاعر إال كان خلي اقا أن يكون دولة من دول الشعر ،وإىل هذا ولد شاعران

ابختالله العصيب يف عينيه ،كأن هذا دليل طبيعي على أن وراءمها عينني للمعاين تزامحان عيين البصر؛ وما

مل يكن الرتكيب العصيب يف الشاعر مهيأ للنبوغ ،فاعلم أنه وقع من تقاسيم الدنيا يف غري الشعر ،وليس يف

الطبيعة وال يف الصناعة قوة جتعل حنجرة البلبل يف غري البلبل؛ ومع كل ما تقدم فقد أعني شوقي على

الشعر بفراغه له أر ابعا وأربعني سنة ،غري مشرتك العمل ،وال متقسم اخلاطر ،على سعة يف الرزق وبسطة يف
اجلاه وعلو يف املنزلة ،وبني يديه دواوين الشعر العريب واألورويب والرتكي والفارسي؛ وإن تنس فال تنس أن

شاعران هذا خص بنشاط احلياة ،وهو روح الشعر ال روح للشعر بدونه ،فسافر ورحل وتقلب يف األرض،
وخالط الشعوب واستعرض الطبيعة يتخللها ببصره ما بني األندلس واألستانة ،وظهريه على ذلك ماله

وفراغه ،وإمنا قوة الشعر يف مساقط اجلو ،ففي كل جو جديد روح للشاعر جديدة؛ والطبيعة كالناس :هي
يف مكان بيضاء ويف مكان سوداء ،وهي يف موضع انئمة حتلم ويف موضع قائمة تعمل ،ويف بلد هي

كاألنثى اجلميلة ،ويف بلد هي كالرجل املصارع؛ ولن جيتمع لك روح اجلهاز العصيب على أقواه وأشده إال

إذا أطعمته مع صنوف األطعمة اللذيذة املفيدة ،ألوان اهلواء اللذيذ املفيد.

وعندي أنه ال أمل أن ينشأ ملصر شاعر عظيم يف طبقة الفحول من شعراء العامل ،إال إذا أعيد اتريخ شوقي
مهذاب يف رجل وهبه هللا مواهبه ،مث هتبه احلكومة املصرية مواهبها.
ا

والكتاب األول الذي راض خيال شوقي وصقل طبعه وصحح نشأته األدبية،
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هو بعينه الذي كانت منه بصرية حافظ وذكرانه يف مقالنا عنه ،أي كتاب "الوسيلة األدبية" للمرصفي؛

وليس السر يف هذا الكتاب ما فيه من فنون البالغة وخمتارات الشعر والكتابة ،فهذا كله كان يف مصر
قدمياا ومل ِّ
شاعرا كشوقي ،ولكن السر ما يف الكتاب من شعر البارودي؛ ألنه معاصر،
يغن شيئاا ومل خيرج هلا ا
واملعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان الصواب ،وعلى خطأ إن كان اخلطأ؛ وقد تصرمت القرون
الكثرية والشعراء يتناقلون ديوان املتنيب وغريه ،مث ال جييئون إال بشعر الصناعة والتكلف ،وال خيلد اجليل

جاهال
منهم إال ملا رأى يف عصره ،وال يستفتح غري الباب الذي فتح له ،إىل أن كان البارودي ،وكان ا
بفنون العربية وعلوم البالغة ،ال حيسن منها شئاا ،وجهله هذا هو كل العامل الذي حول الشعر من بعد؛ فيا
خضوعا لقوانني انفذة على الناس.
هلا عجيبة من احلكمة! وهي دليل على أن أعمال الناس ليست إال
ا
وأكب البارودي على ما أطاقه ،وهو احلفظ من شعر الفحول؛ إذ ال حيتاج احلفظ إىل غري القراءة ،مث

املعاانة واملزاولة؛ وكانت فيه سليقة ،فخرجت خمرج مثلها يف شعراء اجلاهلية والصدر األول من احلفظ
والرواية ،وجاءت بذلك الشعر اجلزل الذي نقله املرصفي إبهلام من هللا -تعاىل -ليخرج به للعربية حافظ
وشوقي وغريمها ،فكل ما يف الكتاب أنه ينقل روح املعاصرة إىل روح األديب الناشئ ،فتبعثه هذه الروح

على التمييز وصحة االقتداء ،فإذا هو على ميزة وبصرية ،وإذا هو على الطريق اليت تنتهي به إىل ما يف قوة

نفسه ما دام فيه ذكاء وطبع؛ وهبذا ابتدأ شوقي وحافظ من موضع واحد ،وانتهى كالمها إىل طريقة غري
معا غري طريقة البارودي.
طريقة اآلخر ،والطريقتان ا

حتول شوقي هبذا الشعر ال إىل طريقة البارودي ،فإنه ال يطيقها وال تتهيأ يف أسبابه ،وخاصة يف أول عهده،

وكأن لغة البارودي فيها من لقبه ،أي فيها البارود ...ولكن حتول انبغتنا كان عن طريقة معاصريه من أمثال
الليثي وأيب النصر وغريمها ،فرتك األحياء وانطلق وراء املوتى يف دواوينهم اليت كان من سعادته أن طبع

الكثري منها يف ذلك العهد :كاملتنيب وأيب متام والبحرتي واملعري ،مث أهل الرقة أصحاب الطريقة الغرامية:
كابن األحنف والبهاء زهري والشاب الظريف والتلعفري واحلاجري ،مث مشاهري املتأخرين :كابن النحاس

واألمري منجك والشرقاوي .وقد حاول شوقي يف أول أمره أن جيمع بني هذا كله ،فظهر يف شعره تقليده

وعمله يف حماولة االبتكار واإلبداع وإحكام التوليد ،مع السهولة والرقة وتكلف الغزل ابلطبع املتدفق ال
ابحلب الصحيح.
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وأان حني أكتب عن شاعر ال يكون مهي إال البحث يف طريقة ابتداعه ملعانيه ،وكيف أمل وكيف حلظ ،وكيف

نقال
شعورا فخالط نفسه وجاء منها ،أم نقله ا
كان املعىن منبهة له ،وهل أبدع أم قلد ،وهل هو شعر ابملعىن ا
فجاء من الكتب؛ وهل يتسع يف الفكرة الفلسفية ملعانيه ،ويدقق النظرة يف أسرار األشياء ،وحيسن أن
يستشف هذه الغيوم اليت يسبح فيها اجملهول الشعري ويتصل هبا ويستصحب للناس من وحيها؛ أم فكره

اسرتسال وترجيم يف اخليال وأخذ للموجود كما هو موجود يف الواقع؟ وابجلملة هل هو ذاتية متر فيها

خملوقات معانيه لتخلق فتكون هلا مع احلياة يف نفسها حياة من نفسه ،أم هو تبعية كالسمسار بني طرفني:

يكون بينهما ،وليس منهما وال من أحدمها؟ يف هذه الطريقة من البحث اتريخ موهبة الشاعر ،وال يؤديك
إىل هذا التاريخ إال ذلك املذهب إليه إن أطقته ،أما اتريخ الشاعر نفسه فما أسهله؛ إذ هو صورة أايمه

وصلته بعصره ،وليس يف أتريخ ما كان إال نقله كما كان.

وإذا عرضنا شوقي بتلك الطريقة رأيناه انبغة من أول أمره ،ففيه تلك املوهبة اليت أمسيها حاسة اجلو؛ إذ
يتلمح هبا النوابغ معاين ما وراء املنظور ،ويستنزلون هبا من كل معىن معىن غريه.

انظر أبياته اليت نظمها يف أول شبابه وسنه يومئذ  23سنة على ما أظن ،وهي من شعره السائر:
خدعوها بقوهلم حسناءوالغواين يغرهن الثناء

امسي ملاكثرت يف غرامها األمساء
ما تراها تناست َ
إن رأتين متيل عين كأن ملتك بيين وبينها أشياء
نظرة فابتسامة فسالمفكالم فموعد فلقاء

دع غلطته يف قوله "متيل عين" ،1فإن صواهبا :متل؛ إذ هي جواب إن الشرطية؛ ولكن أتمل كيف استخرج
إكبارا ملعنامها ،فهما ال شيء عندي،
دائما وما أزال معجباا ابلبيتني الثاين والرابع ،ال ا
معانيه؛ وأان كنت ا

إعجااب مبوهبة شوقي يف التوليد ،فإنه أخذ البيت الثاين من قول أيب متام:
ولكن
ا
أتيت فؤادها أشكو إليهفلم أخلص إليه من الزحام

نسيما يرتقرق
فمر املعىن يف ذهن شوقي كما مير اهلواء يف روضة ،وجاء ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر املساجالت بني الرافعي والعقاد يف هذه القولة ابملقتطف.
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بعدما كان كالريح السافية برتاهبا؛ ألن الزحام يف بيت أيب متام حقيق بسوق قائمة للبيع والشراء ،ال بقلب

عضوا يف جسمها ،بل غرفة يف بيتها ...وقد
امرأة حيبها ،بل هو جيعل قلب املرأة شيئاا غريباا كأنه ليس ا
سبق شاعران أاب متام مبراحل يف إبداعه وذوقه ورقته.

والبيت الرابع من قول الشاعر الظريف:

قف واستمع سرية الصب الذين قتلوافمات يف حبهم مل يبلغ الغرضا

صربا فأعيا نيله فقضى
رأى فحب فسام الوصل فامتنعوافرام ا

وهذه "فاءات" جتر إىل القرب ونعوذ ابهلل منها ...ومما كنت أعيبه على شوقي ضعفه يف فنون األدب ،فإن

املويلحي الكاتب الشهري انتقد يف جريدته "مصباح الشرق" أبيات "خدعوها" عند ظهور الشوقيات يف

سنة  ،1899فاراتع شوقي وحتمل عليك ليمسك عن النقد ،مع أن كالم املويلحي ال يسقط ذاببة من
ارتفاع نصف مرت ...ومن مصيبة األدب عندان ،بل من أكرب أسرار ضعفه ،أن شعراءان ال طاقة هلم ابلنقد،
وأهنم يفرون منه فر اارا ويعملون على تفاديه وأهنم ال حيسنون غري الشعر؛ فال البارودي وال صربي وال

فصال يف النقد األديب ،أو حيقق
حافظ وال شوقي كان حيسن واحد منهم أن يدفع عن نفسه أو يكتب ا
مسألة يف اتريخ األدب.

ومن معاين شوقي السائرة:
جداال
لك نصحي وما عليك جداليآفة النصح أن يكون ا
وكرره يف قصيدة أخرى فقال:
جهارا
آفة النصح أن يكون ا
جداالوأذى النصح أن يكون ا
أيضا ،ومها من قول ابن الرومي:
والبيتان يف شعر صباه ا
ِّ
مواثب
ويف النصح خري من نصيح موادعوال خري فيه من نصيح
فصحح شوقي املعىن وأبدل املواثبة ابجلدال ،وذلك هو الذي عجز عنه ابن الرومي؛ ومن إبداعه يف

قصيدته "صدى احلرب" يصف هزمية اليوانن:

يكادون من ذعر تفر دايرمهوتنجو الرواسي لو حواهن مشعب
بعضا ويقضب
يكاد الثرى من حتتهم يلج الثرىويقضم بعض األرض ا

وهذا خيال بديع يف الغاية ،جعل هزميتهم كأهنا ليست من هول الرتك ،بل من
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هول القيامة؛ وهو مع ذلك مولد من قول أيب متام يف وصف كرم ممدوحه أيب دلف:
تكاد مغانيه هتش عراصهافرتكب من شوق إىل كل راكب

فقاس شاعران على ذلك؛ وإذا كادت الدار تركب إىل الراكب إليها من فرحها ،فهي تكاد تفر مع املنهزم

من ذعرها؛ ولكن شوقي بين فأحكم ومسا على أيب متام ابلزايدة اليت جاء هبا يف البيت الثاين.

ومن أحسن شعره يف الغزل:

حوت اجلمال فلو ذهبت تزيدهايف الوهم حسناا ما استطعت مزي ادا

وهو من قول القائل:

ذات حسن لو استزادت من احلسن إليها ملا أصابت مزيدا
غري أن شوقي قال :لو ذهبت تزيدها يف الوهم  ...والشاعر قال :لو استزادت هي؛ فلو خال بيت شوقي

من كلمة "يف الوهم" ملا كان شيئاا ،ولكن هذه الكلمة حققت فيه املعىن الذي تقوم عليه كل فلسفة

اجلمال؛ فإن مجال احلبيب ليس شيئاا إال املعاين اليت هي يف وهم حمبه؛ فالزايدة تكون من الوهم ،وهو

بطبيعته ال ينتهي؛ فإذا مل تبق فيه زايدة يف احلسن فما بعد ذلك حسن ،وقد بسطنا هذا املعىن يف صور

كثرية يف كتبنا" :رسائل األحزان" و "السحاب األمحر" ،و "أوراق الورد"؛ فانظر فيها.
ومما يتمم ذلك البيت قول شوقي يف قصيدة النفس:
اي دمية ال يستزاد مجاهلازيديه حسن احملسن املتربع

موقعا وله من إعجايب حمل؛ فهذه الزايدة اليت فيه كزايدة العمر لو أمكنت،
وهذا املعىن يقع من نفسي ا
وهي يف موضعها كما ينقطع اخلط مث يتصل ،وكما يستحيل األمل مث يتفق ويسهل؛ وقد علمت مأخذ

الشطر األول ،أما الثاين فهو من قول ابن الرومي:

اي حسن الوجه لقد شنتهفاضمم إىل حسنك إحساان

ويف القصيدة اليت رثى هبا ثروت ابشا وهي من أحسن شعره جتد من أبياته هذا البيت النادر:
وقد ميوت كثري ال حتسهموكأهنم من هوان اخلطب ما وجدوا
وشوقي يعارض هبذه القصيدة أاب خالد بن حممد املهليب يف داليته اليت رثى
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حاضرا قتله هو والبحرتي ،فراثه كل منهما بقصيدة قالوا :إهنا من أجود ما قيل
هبا املتوكل ،وكان املهليب
ا
يف معنامها؛ وبيت شوقي مأخوذ من قول املهليب:

إان فقدانك حىت ال اصطبار لناومات قبلك أقوام فما فقدوا

أي مل حيس موهتم أحد؛ ولكن البيت غري مستقيم؛ ألن الذي ميوت فال يفقد هو اخلالد الذي كأنه مل ميت؛
فاستخرج شوقي املعىن الصحيح وجعل العدم الذي هو آخر الوجود يف الناس ،أول الوجود ووسطه

فوجدوا وماتوا كأهنما ماتوا وما وجدوا.
وآخره يف هؤالء الذين هانوا على احلياة ُ

وإىل ما علمت من قوة هذه الشاعرية ،ودقتها فيما تتأتى له ،وجميئها ابملعاين النادرة مستخرجة استخراج

الذهب ،مصقولة صقل اجلوهر ،معدلة ابلفكر ،موزونة ابملنطق -جتد هلا هتافتاا كتهافت الضعفاء ،وغرة

كثريا ما تنبعث يف شعره العبة هازلة ،أو كأن للرجل
كغرة األحداث؛ حىت لتحسب أن طفولة شوقي ا
ونزوال ،أو قل هي العربية
وعلوا ا
شخصيتني كما يقول األطباء ،فهما تتعاوران شعره ا
كماال ا
ونقصا ،ا

واليواننية يف انحية من نفسه ،والرتكية والشركسية يف انحية أخرى :لتلك االبتكار والبالغة واملنطق ،وهلذه

مجيعا؛ تفتنه القوية منهما فيعجب هبا إعجاب القوة ،وختدعه
التهويل واملبالغة واخللط؛ وشوقي هو هبما ا

الضعيفة فيعجب هبا إعجاب الرقة؛ ما أعجب بيته الذي قاله يف احلنني إىل الوطن من قصيدته األندلسية

الشهرية:

وطين لو شغلت ابخللد عنه انزعتين إليه يف اخللد نفسي

وهذا البيت مما يتمثل به الشبان وكتاب الصحافة ،ومل يفطن أحد إىل فساده وسخافة معناه؛ فإن اخللد ال

يكون خل ادا إال بعد فناء الفاين من اإلنسان وطبائعه األرضية ،وبعد أن ال تكون أرض وال وطن وال حنني
وال عصبية؛ فكان شوقي يقول :لو شغلت عن الوطن حني ال أرض وال وطن وال دول وال أمم وال حنني

إىل شيء من ذلك -فإين على ذلك أحن إىل الوطن الذي ال وجود له يف نفسي وال يف نفسه ....وهذا
كله لغو ...واملعىن بعد من قول ابن الرومي:

وحبب أوطان الرجال إليهموامآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطاهنم ذكرهتموعهود الصيب فيها فحنوا لذلكا
صحيحا غري أنه ال يصلح لفلسفة الوطنية يف زمننا.
ومنازعة النفس هي احلنني ،ومعىن ابن الرومي وإن كان
ا
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وإن يف شوقي عيبني يذهبان بكثري من حسناته :أحدمها املبالغات الرتكية الفارسية مما تنزعه إليه تركيته وال

مبالغة يف الدنيا تقارهبا ،كقول بعض شعرائهم إن النملة بزفرهتا جففت األحبر السبعة ...وهو إغراق

سخيف ال أييت خبيال عجيب كما يتومهون ،بل أييت هبذاين عجيب؛ وإذا كان الصدق أينف من الكذب،
فإن الكذب نفسه أينف من هذا اإلغراق؛ ومن هذه الرتكية يف شوقي إضافات ومهية ،هي من تلك

املبالغات كذيل احلمار من احلمار :قطعة فيه ودليل عليه وآخر ألوله وال حمل هلا يف ذوق البالغة العربية،

كقوله:

عيسى الشعور إذا مشىرد الشعوب إىل احلياة
وقوله يف سعد ابشا يف حادثة االعتداء عليه:

ولو زلت غيب "عمرو األمور" وأخلى املنابر سحباهنا
ويدخل يف جناايت هذه الرتكية على شعره تكراره األمساء املقدسة واألعالم التارخيية :كيوشع وعيسى
ثقيال
وموسى وخالد وبدر وسيناء وحامت وكعب وغريها مما هو شائع يف نظمه وال جتده أكثر ما جتده إال ا
أحياان تكون السحر كله والبالغة كلها ،على
ا
مملوال؛ وهلذه األلفاظ عندان فلسفة ال حمل هلا اآلن ،فهي ا

شرط أن يكون القلب هو الذي وضعها يف موضعها ،وأن ال يضعها إال على هيئة قلبية ،فيكون كأنه وضع
نفسه يف الشعر ليخفق خفقانه احلي يف بضعة ألفاظ ،وهذا ما مل حيسنه شوقي -والعيب الثاين أن ألفاظ
شاعران يثبت أكثرها على النقد؛ لضعفه يف الصناعة البيانية ،مث لضعف املوهبة الفلسفية فيه واعتباره

شعرا واملبالغة بالغة وإن فسدت هبما البالغة والشعر؛ انظر إىل قوله من قصيدته الشهرية 28
التهويل ا
فرباير:

قالوا :احلماية زالت قلت ال عجبقد كان ابطلها فيكم هو العجبا

حزما يقطع الذنبا
رأس احلماية مقطوع فال عدمتكنانة هللا ا

قلنا :فإذا قطع "رأس احلماية" وبقيت منها بقية ما ذنب أو يد أو رجل؛ فإن هذه البقية يف لغة السياسة

رجال ،بل هي "رأس احلماية"
اليت تنقذ األلفاظ وحروفها ونقط حروفها ...لن تكون ذنباا وال ي ادا وال ا
بعينه ....على أن شوقي إمنا عكس قول الشاعر:

شهما فأتبع رأسها الذنبا
ال
ْ
تقطعن ذنب األفعى وترسلهاإن كنت ا

وهذا كالم على سياقه من العقل ،فما غناء قطع ذنب األفعى إذا بقي رأسها ،وإمنا األفعى كلها هي هذا

الرأس.
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ولقد ظهر يل من درس شوقي يف ديوانه أمر عجبت له؛ فإين رأيته أيخذ من أيب متام والبحرتي واملعري

وابن الرومي وغريهم؛ فرمبا ساواهم ورمبا زاد عليهم ،حىت إذا جاء إىل املتنيب وقع يف الرب وأدركه الغرق؛
ألنه نشأ على رهبة منه كما تشري إليه عبارته يف مقدمة ديوانه األول؛ وقد وصف خيل الرتك يف قصيدة

أنقرة بقوله:

والصرب فيها ويف فرساها خلقتوارثوه اأاب يف الروع بعد أب

كما ولدمت على أعرافها ولدتفي ساحة احلرب ال يف ابحة الرحب
وشعره هذا كله يرتعد أمام قول املتنيب:

أقبلتها غرر اجلياد كأمنا أيدي بين عمران يف جبهاهتا
الثابتني فروسة كجلودهايف ظهرها ،والطعن يف لباهتا

قياما حتتهموكأهنم ولدوا على صهواهتا
فكأهنا نتجت ا

فانظر أين صناعة من صناعة وأين شعر من شعر؟ وقال يف "صدى احلرب" يصف مدافع الدردنيل:
قذائف ختشى مهجة الشمس كلماعلت مصعدات أهنا ال تصوب

إذا هب حاميها على السفن انثنتوغامنها الناجي فكيف املخيب

وهذا االستفهام "فكيف املخيب" استفهام مضحك؛ ألنه إذا كان الناجي غامناا ،فاملخيب خاسر بال سؤال
وال فلسفة؛ والكلمة الشعرية يف هذا كله هي قوله "وغامنها الناجي" ،وهي كاهلاربة تتوارى خوفاا من بيت

أيب الطيب:

أغر أعداؤه إذا سلمواابهلرب استكربوا الذي فعلوا

أبياات هي من أمسى الشعر ،وكأن
فهذا هو الشعر ال ذاك؛ على أين أشهد أن يف قصيدة "صدى احلرب" ا

شوقي -رمحه هللا -كان ينظم هذه القصيدة من إميانه ومن دمه ومن كل مطامع دنياه وآخرته ،يبتغي هبا

الشهرة اخلالدة يف الناس ،واملنزلة السامية عند اخلديو ،ونباهة الشأن عند اخلليفة ،والثواب عند هللا تعاىل؛
ولو هو يف أثناء عملها أسقط نصفها أو أكثر جلاءت فريدة يف الشعر العريب ،غري أن احلرص كان يغرته،

مفتوان بشعره؛ فجاء يف هذا الشعر ابلطم والرم كما يقولون؛ وله كثري من الكالم الرذل
وكان طول عمره ا
الساقط بضعفه وهتافته؛ ولوال تلك الرتكية الفارسية وضعفه البياين ،ملا رضي أن يكون ذلك يف شعره؛

وليت شعري كيف غاب عن مثله أن التهويل واإلغراق واإلحالة مما يهجن الشعر ويذهب أبثره
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شوقي

يف النفس وحييله إىل صناعة هي شر من الصناعة البديعية؛ ألن هذه تكون يف واأللفاظ؛ واأللفاظ حتتمل

ضراب من الرايضة كمعاانة بعض املسائل يف اجلرب واهلندسة
العبث البديعي وخيرج هبا األمر إىل أن يكون ا

وحال؛ ولكن املعاين ال حتتمل ذلك؛ إذ هي تفكري ال يلتوي إال فسد ،واملعاين اليت أييت هبا الشاعر
تركيباا ا
جيب أن تكون فيها مزية خباصتها من اجلمال والبيان ،وأن تكون أخيلتها هي احلقائق اليت أول مواضعها

فوق حقائق البشر.

وهناك ضرب آخر من املبالغة جييء من سقوط اخليال؛ ألن يف األسفل مبالغة كما يف األعلى ،وإن كانت
مبالغة األسفل زايدة يف السخرية منه واهلزء به؛ وهذه املبالغة أتيت من مجع أشتات خمتلفة وإدماجها كلها يف

معىن واحد ،كهذا الذي حاول أن يدمج الطبيعة كلها يف حبيبته فزعم أن فيها من كل شيء ،ونسي أن كل
قبيح وكل بغيض هو من كل شيء...

إن اخليال الشعري يزيغ ابحلقيقة يف منطق الشاعرال ليقبلها عن وضعها وجييء هبا ممسوخة مشوهة ،ولكن

ليعتدل هبا يف أفهام الناس وجيعلها اتمة يف أتثريها؛ وتلك من معجزاته؛ إذ كانت فيه قوة فوق القوة عملها

وجودا بوضوحه مرة وبغموضه أخرى.
أن تزيد املوجود ا

ولعلماء األدب العريب كلمة ما أراهم فهموها على حقها وال نفذوا إىل سره؛ قالوا :أعذب الشعر أكذبه؛

يعنون أن الشعر املبالغة واخليال :وال ينفذون إىل ما وراء ذلك ،وما وراءه إال احلقيقة رائعة بصدقها
وجالهلا؛ وفلسفة ذلك أن الطبيعة كلها كذب على احلواس اإلنسانية ،وأن أبصاران وأمساعنا وحواسنا هي

عمل شعري يف احلقيقة؛ إذ تنقل الشيء على غري ما هو يف نفسه؛ ليكون شيئاا يف نفوسنا ،فيؤثر هبا أثره

مثال؟ هي رضاب احلبيبة؛ ولكن العاشق لو رأى هذا
وقبحا وما بينهما؛ وما هي مخرة الشعر ا
ا
مجاال ا

صغريا .ولو كان هذا اجملهر أضعاف األضعاف مما جيهر به
الرضاب حتت اجملهر لرأي ..لرأى
ا
مستنقعا ا

عجيجا ابهلوام واحلشرات اليت ال ختفى بنفسها ولكن أخفاها التدبري اإلهلي أبن
لرأيت ذلك الرضاب يعج
ا

جعل رتبتها يف الوجود وراء النظر اإلنساين ،رمحة من هللا ابلناس؛ فأعذب الشعر ما عمل يف جتميل الطبيعة

كما تعمل احلواس احلية بسر احلياة؛
ـــــــــــــــــــــــــ

 1يعين قول العقاد يف وحي األربعني:
فيك مين ومن الناس ومنكل موجود وموعود توام
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وهلذا املعىن كان الشعراء النوابغ يف كل جمتمع هم كاحلواس هلذا اجملتمع.

ومن سخيف اإلغراق يف شعر شوقي قوله يف راثء مصطفى ابشا كامل ،وهي أبيات يظن هو أنه أوقع

بديعا من اإلغراب:
موقعا ا
كالمه فيها ا

هيكالدفنوك بني جوانح األوطان
أوطاان تصور ا
فلو ان ا
َ

أو كان حيمل يف اجلوارح ميتحملوك يف األمساع واألجفان
أو كان للذكر احلكيم بقيةمل ِّ
أتت بع ُد رثيت يف القرآن

فهذه فروض فوق املستحيل أبربع درجات ...وتصور أنت ميتاا حيمل يف اجلوارح فيرتمم فيها ويبلى ...وما
زال الشاعر يف أبياته خيرج من طامة إىل طامة ،حىت قال :رثيت يف القرآن ،ولو سئلت أان إعراب "لو" يف

هذه األبيات لقلبت :إهنا حرف نقص وتلفيق وعجز ...وكيف يسوغ يف الفرض أن تكون للقرآن بقية مل
ْت لَ ُك ْم ِّدينَ ُك ْم} [املائدة]3 :؛ واألمر أمر دين قد مت ،وكتاب
تنزل ،وهللا تعاىل يقول فيه{ :الْيَـ ْوَم أَ ْك َمل ُ
مقدس ختم ،ونبوة انقضت؛ والشاعر ٍ
فرضا هبدم اإلسالم
ماض يف غفلته مل يتنبه لشيء ومل يدر أنه يفرض ا
كله ،بل حسب أنه جاء خبيال وبالغة فارسية؛ وشوقي يف احلقيقة كامل كناقص ،وإن من معجزات هذا
انقصا هذا النقص كله ويكمل.
الشاعر أن يكون ا

ويف الشوقيات صفحات تكاد تغرد تغري ادا ،وفيها صفحات أخرى تنق نقيق الضفادع؛ ويف هذا الديوان
عيوب ال نريد أن نقتصها؛ فإن ذلك حيتاج إىل كتاب برأسه إذا ذهبنا أنيت هبا ونشرح العلة فيها وخنرج

الشواهد عليها ،ولكن من عيوبه يف التكرار أن له بيتاا يدور يف قصائده دوران احلمار يف الساقية ،وهو

هذا البيت:

وإمنا األمم األخالق ما بقيتفإن مهو ذهبت أخالقهم ذهبوا
بل هذا البيت:

وإمنا األمم األخالق ما بقيتفإن تولت مضوا على آاثرمها قدما

بل هو هذا:

كذا الناس ابألخالق يبقى صالحهمويذهب عنهم أمرهم حني تذهب

بل هو هذا البيت:
وال املصائب إذ يرمي الرجال هبابقاتالت إذا األخالق مل تصب

وقد تكرر "فيما قرأته من ديوانه" ثالث عشرة مرة ،فعاد املعىن كطيلسان ابن
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حرب الذي جعل الشاعر يرقعه مث يرقعه حىت ذهب الطيلسان وبقيت الرقع ....والبيت األول من العني

النادر ،ولكن أفسده يف الباقي سوء ملكة احلرص يف شوقي ،أو ضعف احلس البياين ،أو ابتذاله الشعر يف
غري موضعه ،أو وهن فكرته الفلسفية من جوانب كثرية؛ وهذه األربعة هي األبواب اليت يقتحم منها النقد

على شعر صاحبنا ،ولو هو كان قد حصنها أبضدادها لكان شاعر العربية من اجلاهلية إىل اليوم ،ولكان

عسى أن ينقل الشعر إىل طور جديد يف التاريخ؛ ولكن الفوضى وقعت يف شوقي من أول أمره؛ فأرسل إىل

أوراب لدرس احلقوق وكان الوجه أن يرسل لدرس اآلداب والفلسفة ،وغامر يف سياسة األرض ،وكان احلق
أن يشتغل بسياسة السماء ،وهتالك يف مادة الدنيا ،وكان الصواب أن يتهالك يف معانيها.

إن الفوضى ذاهبة مذاهبها يف األدب والشعر ،فكل شاعر عندان كمؤلف يضع رواية مث ميثلها وحده وعليه

كالما ملكيًّا ،مث ينفتل فيجيء يف ثواب
أن ميثلها وحده ،فهو خيرج على النظارة يف ثياب امللك فيلقى ا

كالما سوقيًّا ،مث يروح فريجع يف مباذل
كالما حربيًّا ،مث ينقلب فيعود يف هيئة التاجر فيلقى ا
القائد فيلقى ا
اخلادم ،مث ..مث ..يتوارى فيظهر يف جلدة بربري ..وهذه الفوضى اليت أمهلتها احلكومة وأمهلها األمراء

والكرباء هي حقيقة مؤملة ،ولكن هي احلقيقة!

وشوقي على كل هذا هو شوقي :أول من احتفى بتاريخ مصر من الشعراء ،وأول من توسع يف نظم الرواية

الشعرية فوضع منها ست رواايت ،وهو صاحب اآلايت البديعة يف الوصف ،وهذه الناحية هي أقوى

نواحيه ،ولقد أهلمتين قراءة البارع من شعره يف أغراضه وفنونه املختلفة أن هللا تعاىل ينعم على اآلداب
اجلميلة أبفراد ممتازين يف مجال أرواحهم وقوهتا ،جتد اآلداب لذهتا فيهم ومسوها هبم ،كأن األمر قياس على
ما يقع من عشق الناس لبعض املعاين ،فيكون يف املعاين ما يعشق بعض الناس ،ومىت بلغ عشق املعىن

إلنسان مبلغ االختصاص والوجد ظهر الفن أبدع ما يرى ،كأن املعىن األديب يتجمل ويتحبب ليستميل

هذا اإلنسان احلاكم عليه حكم احلب.

فيا مصر ،لقد مات شاعرك الذي كان حياول أن خيرج ابجليل احلاضر إىل الزمن الذي مل أيت بعد ،فإذا
جاء هذا الزمن الزاخر بفنونه وآدابه العالية ،وذكرت جمد شعرك املاضي ،فليقل أساتذتك يومئذ :كان هذا

شاعرا امسه شوقي!
املاضي ا
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بعد شوقي
بعد شوقي*:

كان يتوجه الظن على شوقي رمحه هللا فيزعم الزاعم أن شوقي هو حيىي شعره ،وهو يرفع منه ،وهو يشيع

مجيعا ألنه أفضلهم ،بل
حوله قوة اجلذب من مغناطيس الثروة واملكانة ،وأن الرجل ما أوىف على الشعراء ا
ألنه أغناهم؛ وال من أنه أقواهم قوة ،بل ألنه أقواهم حيلة؛ وأن الشاعر لو جاء يومه لبطل السحر

عصا بعد أن انقلبت حية ،ويؤول هذا الشعر إىل حقيقته ،وتتسم احلقيقة
والساحر ،فرتجع العصا وهي ا

بسمتها؛ كأن شوقي كان يعمل لشعره بقوة السموات واألرض ال بقوة رجل من الناس.

فقد ذهب الرجل إىل ربه ،وخال مكانه ،وبطلت كل وسائله ،وانم عن شعره نومة األبدية ،وتركه ملا فيه

حيفظه أو يضيعه إن كان فيه حق من الشعر أو ابطل ،وأصبح الشاعر هو وماله وجاهه وشعره يف حكم

الكلمة اليت يقوهلا الزمن ،ومل تعد هذه الكلمة يف حكمه؛ فهل أثبته الزمن أو نفاه ،وهل سلم له أو كابره،
وهل رده يف أغمار الشعراء أو جعل الشعراء بعده أدلة من أدلته؟
أول ما ظهر يل أن الزمن بعد شوقي أصبح أقوى يف الداللة عليه وأصدق يف الشهادة له ،كما تكون

طويال ملعىن ذلك الضياء ،وإن سطعت فيها الكواكب وتوقد منها شيء
شرحا ا
الظلمة بعد غياب القمر ا

مفنت جميد
وتألأل شيء؛ فقد دل الزمن على أن ذلك الشأن مل يكن لشاعر كالشعراء يقال يف وصفه إنه ٌّ
مبدع؛ ولكنه للذي يقال فيه إنه صوت بالده وصيحة قومه.

كانت حتدث احلادثة ،أو يتخاجل الناس معىن من اهلم الذي يعمهم ،أو يستطريهم فرح من أفراح الوطن،
أو يزول عظيم من العظماء فيزيد صفحة يف
ـــــــــــــــــــــــــ

طويال عنه وعن شعره ومنزلة شعره؛ فلم نعرض
فضال ا
* ملا تويف شوقي كتبنا لشيخ جمالتنا "املقتطف" ا

لشيء من ذلك هنا.

[قلت :وقد نشرانه قبل هذا الفصل].
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التاريخ ،أو ينشأ كون صغري من أكوان احلضارة يف الشرق كبنك مصر ،أو ترتج زلزلة يف احلياة العربية

أينما ارجتت ،فإذا كل ذلك قد وقع يف الدنيا هبيئتني :إحدامها يف ذهن شوقي ،فريسل قصيدته الشرود

شعرا
السائرة داوية جملجلة ،فال تكاد تظه ريف مصر حىت تلتقي حوهلا األفكار يف العامل العريب كله ،فتكون ا
من أسرى الشعر وأحسنه ،مث جتاوزه فإذا هي صلة من أقوى الصالت الذهنية بني أدابء العربية وأوثقها ،مث
جتاوزها فإذا هي عاطفة جتمع القلوب على معناها ،مث تسمو فوق هذا كله فإذا هي من هذا كله زعامة

مصر على الشعر العريب.
واليوم يقع مثل ذلك فتتطاير بعض الفقاقيع الشعرية من هنا ومث ملونة منتفخة ماضية على قانون الفقاقيع

يف الطبيعة ،من أن حلظة وجودها هي حلظة فنائها ،وأن ظهورها يكون لتظهر فقط ال لتنفع.

ولست أماري يف أن بيننا شعراء قليلني جييدون الشعر ،وهلم فكر وبيان ومذهب وطريقة :ولكن ما منهم

أحد إال وهو يشعر من ذات نفسه أن احلوادث مل خترته كما اختارت شوقي ،وأنه يف احلياة كالواقف على

ابب ديوان ينتظر أن يعهد إليه ،وأن خيرج له التقليد؛ فهو ينتظر وسينتظر.

وهذا عجيب حىت كأنه سحر من سحر الزمن حني تفصل الدنيا بني العبقري الفذ وبني من يشبهونه أو

ينافسونه -بضروب خفية من الصرفة والعوائق ،ال هي كلها من قوة العبقري ،وال هي كلها من عجز
اآلخرين.

وأعجب من ذا أن "شوقي" كان يف العامل العريب كأنه عمل اترخيي متميز من أعمال مصر ،غري أنه مسمى
ابسم رجل؛ وكان على احلقيقة ال على اجملاز -كأن فيه شيئاا من هذه الروح التارخيية املتغلبة اليت ختلد
أبمساء اآلاثر الفنية وتكسبها العظمة يف الوجودين :من حملها ومن نفس اإلنسان.

شعرا عربياا حيسن يف وصف اآلاثر املصرية ما حيسن يف وصفها شعر
وأعجب من هذا وذلك أين مل أر ا

شوقي ،حىت ألسأل نفسي :هل ختتار بعض األشياء العظيمة وصفها ومفسر عظمتها ،كما ختتار املرأة

اجلميلة عاشقها ومستجلي حسنها؟

وما ابن شوقي على غريه إال أبنه رجل أفرغ يف رأسه الذهن الشعري الكبري ،فكان يف رأسه مصنع عماله

األعصاب ،ومادته املعاين ،ومهندسه اإلهلام؛ والدنيا

اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 281

()284/1

وحي القلم
بعد شوقي

ترسل إليه وأتخذ منه؛ وعالمة ذلك من كل شاعر عظيم أن تضع دنياه على امسه شهادهتا له؛ وهلذا ما

يكون بعض الشعراء كأن امسه يف وزن اسم مملكة ،فإذا قلت :شكسبري واجنلرتا ،فهما يف العظمة النفسية

من وزن واحد ،وكذلك املتنيب والعامل العريب ،وكذلك شوقي ومصر.

قالوا :كان الفرزدق ينقح الشعر ،وكان جرير خيشب "أي يرسل شعره كما جييء فال يتنوق فيه وال ينقحه"؛

خريا من تنقيح الفرزدق ومل يتنبه أحد إىل السر يف ذلك؛ وما هو إال السر الذي كان يف
وكان خشب جرير ا
شوقي بعينه ،سر االمتالء الروحي قد أُمد ابلطبع ،وأعني ابلذوق ،وأويت القوة أن يتحول آباثره يف الكالم؛

دائما قريباا بعضه من بعضه ،وال يكاد ينفذ إىل شعور إال احتد به.
فكل ما كان منه فهو منه :جييء ا

جوا من روحه ،فيجعل كل ما حوله
وقد كان عمرو بن ذر الواعظ البليغ* إذا تكلم يف جملسه نشر حوله ًّ
يتموج أبمواج نفسية؛ فكان كالمه يعصف ابلناس عصف اهلواء ابلبحر يقوم به ويقعد ،وكان من الوعاظ

من يقلده وحيكيه وال يدري أنه بذلك يعرض الغلطة على ردها وصواهبا ،فقال بعض من جالسه

وجالسهم :ما مسعت عمرو بن ذر يتكلم إال ذكرت النفخ يف الصور ،وما مسعت أح ادا حيكيه إال متنيت أن

جيلد مثانني..

فالفرق روحاين طبيعي كما ترى ،ال عمل فيه ألحد وال لصاحبه ،وهو يشبه الفرق بني عاصفة من اهلواء

وبني نسيم من الريح يرسالن على جهتني يف البحر؛ ففي انحية يلتج املاء ويثب ويتضرب ويقصف قصف
الرعد ،ويف األخرى يرتجرج ويتزحف ويقشعر ويهمس كوسواس احللي.

والشأن كل الشأن للكمية الوجدانية يف النفس الشاعرة أو املمتازة ،فهي اليت تعني هلذه النفس عملها

على وجه ما ،وهتيئها ملا يراد منها بقدر ما ،وتقيمها على دأهبا إىل زمن ما ،وختصها خبصائصها لغرض ما؛

مقدارا من
وإذا أنت حققت مل جتد الفروق بني النوابغ بعضهم من بعض إال فروقاا يف هذه الكمية ذاهتا
ا

مقدار؛ ولوال ذلك لكان أصغر العلماء أعظم من أكرب الشعراء؛ فقد يكون الشاعر كأنه تلميذ يف العلم،

مث يكون العلم كأنه تلميذ لقلب هذا الشاعر وعواطفه؛ ولئن عجز النقد العلمي أن ينال من الشاعر
العبقري ،لقدمياا عجز يف كل أمة.
ـــــــــــــــــــــــــ

* هو عمر بن ذر اهلمذاين الكويف املتوىف سنة 156للهجرة وكان من أبلغ املتكلمني.
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اطالعا على آداب األمم ،وأبصر أبغراض الشعر
وقد كان فيمن حاولوا إسقاط شوقي من هو أوسع منه
ا
وحقيقته ،وكان مع ذلك حاس ادا شانئاا قد ثقب يف قلبه احلقد؛ واحلاسد املبغض هو يف اتساع الكالم

وطغيان العبارة أخو احملب العاشق؛ فكالمها يدور الدم يف كبده معاين ووساوس ،وكالمها جيري كالمه على

انزال مبن يبغض ؛ وكان
انزال ا
أصل مما يف سريرته ،فال جتد أحدمها إال عالياا مبن حيب ،وال جتد اآلخر إال ا

شاعرا ،فانضاف شعره إىل حسده ،إىل بغضه ،إىل ذكائه ،إىل اطالعه ،إىل جهده ،إىل طول
هذا الناقد ا

الوقت وتراخي الزمن؛ وهذه كلها مفرقات نفسية ..بعضها أشد من بعض كالبارود ،إىل الديناميت ،إىل

عجزا ،وأصبح البارود والرتاب يف
امليلينيت؛ ولكن شوقي كان يف مرتقى مل يبلغه الناقد ،فانقلب جهد هذا ا

يده مبعىن واحد..1

ومن أعجب ما عجبت له من أمر هذا الناقد ،أين رأيته يقرر لناس صواب احلقيقة بزعمه ،فإذا هو يقرر
غلطه وجهله وتعسفه؛ وهو يف كل ما يكتب عن شوقي يكون كالذي يرى املاء العذاب وعمله يف إنبات
الروض وتوشيته وتلوينه ،فيذهب يعيبه للناس أبنه ليس هو البنزين ...الذي حيرك السيارات والطيارات!

تناول شوقي بعد موته فجرده من الشخصية ،أي من حاسة الشعر ،ومن إدراك السر ال خيلق الشاعر احلق

إال إلدراكه والكشف عن حقائقه؛ وكان فيما استدل به على ذلك أن ال حيسن وصف الربيع مبثل ما
وصفه ابن الرومي يف قوله:
جتد الوحوش هبا كفايتهاوالطري فيه عتيدة الطعم

فظباؤه تضحى مبنتطحومحامه يضحى مبختصم

وزعم أن ابن الرومي قد ولد حباسة مل يولد هبا شوقي ،وهلذه احلاسة اندمج يف الطبيعة فأدرك سر الربيع،
وأنه غليان احلياة يف األحياء ،فالظباء تنتطح من األشر ...اخل اخل وبىن على ذلك انطحة سحاب ..ال

انطحة ظباء*.
أما شوقي الشاعر الضعيف العاجز مل يولد مبثل تلك احلاسة ،فلو أنه شهد ألف ربيع ملا أحس هذا

اإلحساس ،وال استطاع أن جييء هذا القول املعجزة؛ وكل ذلك من هذا الناقد جهل يف جهل يف جهل،

وأعاليل أبضاليل أبابطيل؛ فابن
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أحسبه يعين العقاد.
* ال حيضرين كالم الكاتب بنصه ،ولكن هذا بعض معناه ،وكله هتويل.
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الرومي يف هذا املعىن لص ال أكثر وال أقل ،فلم حيس شيئاا وال ابتدع وال اخرتع.

أرضا تظامل معزاها "أي تتظامل"؛
قال اجلاحظ :يقال يف اخلصب "أي الربيع" :نفشت العنز ألختها؛ وخلفت ا

قال :ألهنا تنفش شعرها وتنصب روقيها يف أحد شقيها فتنطح أختها ،وإمنا ذاك من األثر" ،أي حني مسنت

وأخصبت وأعجبتها نفسها".

مجيعا ،مث جاء للقافية هبذه الزايدة
فأنت ترى أن ابن الرومي مل يصنع شيئاا إال أنه سرق املعىن واللفظ ا

السخيفة اليت قاس فيها احلمام على الظباء واملعزى ..فاستكره احلمام على أن خيتصم يف زمن بعينه وهو
خيتصم يف كل يوم؛ وإمنا شرط الزايدة يف السرقة الشعرية أن تضاف إىل املعىن فتجعله كاملنفرد بنفسه أو

كاملخرتع.

تسعا وتسعني منها ،لقال
ولعمري لو كان للطبيعة مائة صورة يف اخليال الشعري ،مث قدم شوقي للناس ا
ذلك الناقد املتعنت :ال ،إال الصورة اليت مل يقدمها..

وكان شعر شوقي يف جزالته وسالسته كأمنا حيمل العصا لبعض الشعراء يردهم هبا عن السفسفة والتخليط

واالضطراب يف اللفظ والرتكيب؛ فكثر االختالل يف الناشئني من بعده ،وجاءوا ابلكالم املخلط الذي
سهال ولكن سهولته أقبح يف الذوق من جفوة
تبعث عليه رخاوة الطبع وضعف السليقة ،فرتاه مكشوفاا ا
اإلعراب على كالمهم الوحشي املرتوك.

فرضا على الشعر العريب ،كأهنم يقولون للناس :دعوا
واآلفة أن أصحاب هذا املذهب يفرضون مذهبهم ا
اللغة وخذوان حنن! وليس يف أذهاهنم إال ما اختلط عليهم من تقليد األدب األورويب ،فكل منهم عابد

احلياة ،مندمج يف وحدة الكون ،أيخذ الطبيعة من يد هللا وجياري الالهناية ،ويفىن يف اللذة ،ويعانق الفضاء،
ويغين على قيثارته للنجوم؛ وابالختصار :فكل منهم جمنون لغوي..

وأان فلست أرى أكثر هذا الشعر إال كاجليف ،غري أهنم يقولون :إن اجليفة ال تعد كذلك يف الوجود
األعظم ،بل هي فيه عمل حتليلي علمي دقيق؛ لقد صدقوا؛ ولكن هل يكذب من يقول :إن اجليفة هي

فساد وننت وقذر يف اعتبار
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وجودان الشخصي ،وجود النظر والشم ،واالنقباض واالنبساط ،وسالمة الذوق وفساد الذوق.
وكان حاسدو شوقي حيسبون أنه إذا أزيح من طريقهم ظهر تقدمهم؛ فلما أزيح من الطرق ظهر أتخرهم..

وهذه وحدها من عجائبه -رمحه هللا.

وقد كان هذا الشاعر العظيم هبة ثالثة ملوك للشعب ،فهيهات ينبغ مثله إال إذا عمل الشعب يف خدمة
الشعر واألدب عمل ثالثة ملوك ..وهيهات!
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الشعر العريب يف مخسني سنة:1

إذا اعتربت الشعر العريب قبل مخسني سنة خلت "أي قبل إنشاء املقتطف" وأتملت حليته ومعرضه،

شبيها مبا تراه من بقااي الورق
ونظرت يف منهاجه وطريقته ،وتصفحت معانيه وأغراضه -مل تر منه إال ا

األخضر يف شجرة ثقل عليها الظل فهو جامد مستوخم ،وحم يف ظلها شعاع الشمس فهو ابرد يرتعد،
فاحلياة فيها ضعيفة متهالكة ،ال هي متوت كاملوت وال هي حتيا كاحلياة ،وما مث إال ماء انشف ورونق عليل

ومنظر من الشجرة الواهنة كأنه جسم الربيع املعتل بدت عروقه وعظامه.

كان ذلك الشعر فاسد السبك ،متخلف املنزلة ،قليل الطالوة ،بني مديح قد أعيد كل معىن من معانيه يف
اتريخ هذه اللغة مبا ال حيصيه إال املالئكة املوكلون إبحصاء الكذب ،وبني هجاء ساقط هو بعض املواد

اليت تشتعل هبا انر هللا يوم تطلع على األفئدة ،وبني غزل مسروق من القلوب اليت كانت حتب وتعشق،

وبني وصف ال عيب ملوصوفه سواه ،وشكوى من الدهر يشكو الدهر منها ،وحتزن وأبس وندب جتعل
ديوان الشاعر كما مسي أحد ظرفاء القرن الثاين عشر للهجرة ديوان أحد أصحابه "ابمللطمة "..وراثء

كقراءة القراء يف جنازات املوتى ،ال فيها عظة السكوت وال فائدة النطق ،وتغمر كل ذلك أنواع من

الصناعة بينة التعسف ،ضعيفة التقليد ،ال ترى املتأخر فيها مع املتقدم إال قريباا مما يكون عمل اللص يف

أخذ املال ،من عمل صاحب املال يف مجيعه؛ والعجيب أنك إذا اعرتضت الشعر من القرن العاشر للهجرة

انزال من عصر إىل عصر بتدريج
إىل القرن الثالث عشر "السادس عشر للميالد إىل التاسع عشر" رأيته ا

من الضعيف إىل األضعف ،حىت كأمنا ينحط بقوة طبيعية كقوة اجلذب ،كلما هبطت شيئاا أسرعت شيئاا إىل
أن تلصق ابألرض ،وبعضهم يسمي هذه العصور ابلعصور املظلمة ،ومل
ـــــــــــــــــــــــــ

 1املقتطف :يناير سنة.1926
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انموسا كناموس رد الفعل ،خيرج أضعف الضعف من أقوى القوة ،وأن احنطاط
يتنبه أحد إىل أن يف األدب ا

الشعر يف تلك العصور -على أنه مل يكن إال صناعة بديعية -إمنا سببه القوة الصناعية العجيبة اليت كانت
للشعر منذ القرن السادس إىل العاشر ،بعد أن نشأ القاضي الفاضل املتوىف سنة 596هـ "1199م"؛

حدودا للحوادث تبدأ منها أزمنة وتنتهي عندها أزمنة؛ ففنت الناس
رجال من الرجال الذين خيلقون
وكان ا
ا
أبدبه وصناعته ،وصرف الشعر والكتابة إىل أساليب النكتة البديعية؛ وظهرت من بعده عصابته اليت

يسموهنا العصابة الفاضلية ،وما منهم إال إمام يف األدب وعلومه ،فكان يف مصر القاضي ابن سناء امللك،

وسراج الدين الوراق ،وأبو احلسني اجلزار ،وأضراهبم؛ وكان يف الشام عبد العزيز األنصاري ،واألمري جمري
الدين بن متيم ،وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهيب ،وأمثاهلم؛ فهذه العصابة هي اليت تقابل يف اتريخ
األدب العريب عصابة البديع األوىل :كمسلم ،وأيب متام ،وابن املعتز ،وغريهم؛ وكلتا الفئتني استبدت

متميزا؛ بيد أن العصابة الفاضلية بلغت من الصنعة مبلغاا
ابلشعر وصرفته زمناا ،وأحدثت فيه
انقالاب اترخييًّا ا
ا
ال مطمع يف مثله ألحد من بعدها ،حىت كأهنم مل يدعوا كلمة يف اللغة جيري فيها نوع من أنواع البديع إال
جاءوا هبا وصنعوا فيها صنعة؛ وكان بعضهم أيخذ من بعض ويزيد عليه ،إىل آخر املائة الثامنة ،فلم يرتكوا

اباب ملن أييت بعدهم إال ابب السرقة أبساليبها املعروفة عند علماء األدب.
ا

صورا ممسوخة مما قبله؛
شعرا عربيًّا بعد القرن التاسع إال أول النهضة احلديثة ،إال رأيته ا
وهلذا ال تكاد جتد ا

وكل شعراء هذه القرون ليسوا ممن وراءهم إال كالظل من اإلنسان :ال وجود له من نفسه ،وهو ممسوخ أب ادا
إال يف الندرة حني يسطع يف مرآة صافية؛ ومىت كان الشعراء ال ينشئون إال على فنون البالغة وصناعاهتا،
وكانت هذه كلها قد فرغ منها املتقدمون؛ فما مث جديد يف األدب والفن إال والدة الشعراء وموهتم ،وإال

تغري تواريخ السنني ..وهذا إذا مل نعد من األدب تلك الصناعات املستحدثة اليت ابتدعها املتأخرون مما

سنشري إىل بعضه :كالتاريخ الشعري وغريه.

قدرا فيه ،وال ينقله من رسم إىل رسم؛ ألنه هو نفسه كما
إن الفكر اإلنساين ال يسري التاريخ ،وال يقدر ا

مصلحا خلق مفس ادا وكما يستطيع أن يوجد يستطيع أن يفين ،وكما تطرد به سبيل تلتوي به سبيل
خلق
ا

أخرى؛ وما أشبه هذا الفكر
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يف روعته بقطار احلديد :يطري كالعاصفة وحيمل كاجلبل ويدهش كاملعجزة ،وهو مع كل ذلك ال شيء لوال

القضيبان املمتدان يف سبيله ،حيرفانه كيف احنرفا ،ويسريان به أين ارمتيا ،ويقفان به حيث انتهيا؛ مث هو
جبملته ينقلب ألوهى اختالل يقع فيهما.

ال جرم كانت العصور مرسومة معينة النمط ذاهبة إىل الكمال أو منحدرة إىل النقص ،حسب الغاايت

احملتومة اليت يسري هبا الفكر يف طريق القدر الذي يقوده.

فهذه علوم البالغة اليت أحدثت فنًّا طري افا يف األدب العريب ،وأنشأت الذوق األديب نشأته الرابعة يف اتريخ
هذه اللغة ،بعد الذوق اجلاهلي ،واحملدث واملولد -هي بعينها اليت أضعفت األدب وأفسدت الذوق

علوما من اجلهل ،حىت صار النمط العايل من
وأصارته إىل رأينا يف شعر املتأخرين ،كأمنا انقلبت عليهم ا

الشعر كأنه ال قيمة له؛ إذ ال رغبة فيه ،وال حفل به؛ ملباينته ملا ألفوا وخلوه من النكتة والصناعة؛ وحىت
كان يف أهل األدب ومدرسيه من ال يعرف ديوان املتنيب!

وال يصف لك معىن الشعر يف رأي أدابء ذلك العهد كقول الشيخ انصيف اليازجي املتوىف سنة :1871

مللت من القريض وقلت يكفيألمر شاب قوته بضعف

أحاول نكتة يف كل بيتوذلك قد تقصر عنه كفى

أجل الشعر ما يف البيت منهغرابة نكتة أو نوع لطف
يريد النكتة البالغية وأنواع البديع ،وذلك ما قصرت عنه كفه وكف غريه؛ ألنه شيء مفروغ منه ،حىت ال
أييت املتأخر مبثال فيه إال وجدته بعينه ملن تقدموه على صور خمتلفة ينظر بعضها إىل بعض وما أييت

اختالفها إال من انحية احلذق يف إخفاء السرقة ابلزايدة والنقص ،واإلملام واملالحظة والتعريض والتصريح
وغريها مما يعرفه أئمة الصناعة ،وال يتسبب إليه أبقوى أسبابه إال من رزق القوة على التوليد واالخرتاع.

إذا عرفت ذلك السر يف سقوط الشعر واضطرابه وسفسفته ،مل تر غريباا ما هو غريب يف نفسه ،ومن أن
بدء النهضة الشعرية احلديثة مل تكن العلم الذي يصحح الرأي ،وال االطالع الذي يؤيت الفكر ،وال

ضراب من اجلهل وقف حدًّا
احلضارة اليت هتذب الشعور ،وال نظام احلكم الذي حيدث األخالق ،وإمنا كان ا
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منيعا بني زمن فنون البالغة وبني زماننا؛ وكان كالساحل لذلك املوج املتدفع الذي يتضرب على مدة
ا
مثامنائة سنة من القرن السادس إىل الرابع عشر للهجرة؛ وهلل أسرار عجيبة يف تقليب األمور وخلق

األحداث ودفع احلياة الفكرية من منط إىل منط ،وإخراج العقل املبتدع من هيئة إىل هيئة ،وجعل بعض
حدودا على
النفوس كالينابيع للتيار اإلنساين يف عصر واحد أو عصور متعاقبة ،وإقامة بعض األشخاص
ا
األزمنة والتواريخ؛ فكان الذي أحدث االنقالب الرابع يف اتريخ الشعر العريب ،وأنشأ الذوق نشأته

اخلامسة ،هو الشاعر الفحل حممود ابشا البارودي الذي مل يكن يعرف شيئاا البتة من علوم العربية أو فنون

البالغة؛ وإمنا مسَت به اهلمة؛ ألنه حادثة مرسلة للقلب والتغيري ،فأبعده هللا من تلك العلوم ،وأخرجه لنا

من دواوين العرب ،كما نشأ مثل ابن املقفع واجلاحظ من فصحاء األعراب ،ويسر له من أسباب ذلك ما
مل يتفق ألحد غريه مما ال حمل لبسطه هنا ،وال تكاد جتد شعر أديب متأخر يستقيم له أن يذكر يف شعر كل

عصر من لدن زمننا إىل صدر اإلسالم مث ال تنحط مرتبته غري كالم البارودي هذا؛ وهو وحده الذي يقابل
القاضي الفاضل يف أدوار التاريخ األديب ،على بعد ما بينهما؛ ألن شعره هو الذي نسخ آية الصناعة،

ودار يف ألسنة الرواة ،وكان املثل احملتذى يف القوة واجلزالة ودقة التصوير وتصحيح اللغة؛ ومل يشأ هللا أن
يسبقه إىل ذلك أحد؛ ألن النهضة االجتماعية يف هذا الشرق العريب كانت يف علم هللا مرهونة أبوقاهتا

وأسباهبا؛ ولوال ذلك لسبقه شاعر القرن احلادي عشر األمري منجك املتوىف سنة 1080هـ "1669م"؛
فقد اتفقت هلذا األمري نشأة كنشأة البارودي ،فكان كثري احلفظ من دواوين العصور األوىل ،وكان يقلد أاب

فراس احلمداين وحيتذي على مثاله؛ ولكن عصره كان يف العصور اهلالكة ،فخرج الشاعر ضعي افا كما خيرج

كل شيء يف غري وقته ولغري متامه وبغري وسائله الطبيعية.

ونشأت العصابة البارودية وفيها إمساعيل صربي وشوقي وحافظ ومطران وغريهم ،وأدركوا ما مل يدركه

البارودي وجاءوا مبا مل جيئ به ،واتصل الشعر بعضه ببعضه ،وسارت به الصحف ،وتناقلته األفواه ،وأنسي
ذكر البالغة وفنوهنا ابلنشأة املدرسية احلديثة اليت جعلت من ترك البالغة بالغة؛ ألهنا صادفت أوائل
االنقالب ليس غري؛ وبذلك بطل يف مصر عصر أيب النصر والليثي والساعايت والندمي وطبقتهم ،ويف الشام

عصر اليازجي والكسيت واألنسي واألحدب وأضراهبم ،ويف العراق عهد الفاروقي واملوصلي والبزاز
والتميمي وسواهم؛
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واستقل الشعر عربيًّا وخرج كما خيرج الفكر املخرتع ماضياا يف سبيل غري حمدودة.

ال ريب يف أن الطرق اليت تتبع يف تربية األمة وتكوين روحها العاملية ال بد أن يكون هلا أثر بني يف شعر

شعرائها؛ فإمنا الشعر فكر ينبض وعاطفة ختتلج ،وما أرى الشاعر احلق من أمته إال كالزهرة الصغرية من
شجوهتا :إن مل تكن خالصة ما فيها من القوة ،فهي خالصة ما يف الشجر من معىن اجلمال ولونه

وملمسه ،وال تعدم مع هذه الصفة أن تكون وحدها الكوكب الساطع يف هذا األفق األخضر كله ،ولقد

اطردت النهضة منذ مخسني سنة أو حوهلا ،يف األدب والعلم؛ ويف الفكر والفن والصناعة؛ وساتوى لنا من

أرضا من أوراب
ذلك ما مل يتفق هلذه األمة يف عصر من عصورها ،حىت بلغنا من ذلك أن صران كأمنا فتحنا ا
وتغلبنا عليها ،أو أنشأان أوراب عربية وما نزال نعمرها وننقل إليها العلوم والفنون واآلداب ،ونستخرج هلا

األمثلة واألساليب؛ غري أن الشعر العريب مع هذا كله مل يوف قسطه ومل يبلغ مبلغه يف جماراة هذه النهضة
قوة ابتكار وسالمة اخرتاع وحسن تنوع ،لسببني :األول أنه ال يزال كما كان منذ فسدت اللغة العربية:

شعر فئة ال شعر أمة ،فهو يوضع للخاصة ال للشعب .ويدور مع األغراض واحلاجات ال مع الطبائع

واألذواق؛ وذلك لو أتملت هو من بعض األسرار يف مسو هذا الشعر وقوة إحكامه وإبداع تنسيقه ومجال
توشيحه منذ الدولة العباسية إىل القرن اخلامس؛ مث احنطاطه بعد ذلك وتدنيه شيئاا فشيئاا حىت بلغ الدرك

األسفل يف العصور املتأخرة؛ إذا كانت الفئة اليت يوضع هلا ويصف أهواءها وأغراضها وتتقبله وتثيب عليه

وحتسن وزنه ونقده ،هي يف الناحيتني كما ترى من طريف املنظار الذي يقرب البعيد ،فهي ابلنظر يف أوله
واضحة جلية مرتامية إىل اجلهات ،وابلنظر يف آخره ضئيلة ممسوخة ال تكاد تعرف .وما أقضي العجب من

غفلة بعض الكتاب يف هذا الزمن إذ يناهضون العربية ويزرون على الفصاحة ويعملون على انكماش

سوادها وتقليل أهلها ،وما يدرون أهنم بذلك يسقطون الشعر قبل الكتابة على خطأ أو عمد وقلما جتد

شعرا وجدته ال غناء فيه أو يف أكثره ،وأين وضعت
واح ادا من هؤالء حيسن معاجلة الشعر ،فإن أصبت له ا
يدك منه مل ختطئ أن تقع على مثل مما ميثل به لعيب من عيوب البالغة.

أسبااب من تلك اليت كانت يف الدولة
وهذه النهضة اليت حنن يف صدد الكالم عنها أوسع مدى وأوفر ا
العباسية ،مبا دخلها من أدب كل أمة ،وما اتصل هبا من
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أساليب الفكر :ولكن أين رجال الفصاحة املتمكنون منها ،املتعصبون هلا العاملون على بثها يف األلسنة،
مع أن عصرهم أوسع من عصر الرواة ،بكثرة ما أخرجت املطابع من أمهات الكتب والدواوين ،حىت

أغنت كل مطبعة أدبية عن راوية من أئمة الرواة.
والسبب الثاين الذي من أجله ال يزال الشعر متخل افا عن منزلته الواجبة له سقوط فن النقد األديب يف هذه
النهضة؛ فإن من أقوى األسباب اليت مست ابلشعر فيما بعد القرن الثاين وجعلت أهله يبالغون يف جتويده

وهتذيبه ،كثرة النقاد واحلفاظ .وتتبعهم على الشعراء ،واعتبار أقواهلم ،وتدوين الكتب يف نقدهم ،كالذي

كان يف دروس العلماء وحلقات الرواية وجمالس األدب ،وكالذي صنفه مهلهل بن ميوت يف نقد أيب نواس
وأمحد بن طاهر ،وابن عمار يف أيب متام ،وبشر بن متيم يف البحرتي ،واآلمدي يف املوازنة ،واحلامتي يف

رسالته ،واجلرجاين يف الوساطة ،وما ال حيصى من مثل هذه الكتب والرسائل ،وأنت من النقد يف هذه

النهضة بني اثنني :صديق هو الصديق أو عدو هو العدو ..فإن ابتغيت هلما اثلثاا فكاتب ال تتعادل وسائل
شاعرا كاتباا قوي
النقد فيه فال خري يف كالمه ،أما الناقد الذي استعرض علم العربية وآداهبا ،وكان ا

مربزا يف
بصريا مبذاهب األدب متمكناا من فلسفة النقد ا
العارضة ،دقيق احلس اثقب الذهن ،مستوي الرأي ا

يوما للبارودي إذ قلت له :إن الشاعر ال يكون لسان زمنه
ذلك كله -فهذا اخليال يذكرين كلمة قلتها ا

حىت يوجد معه الناقد الذي هو عقل زمنه؛ فقال :ومن انقد الشعر يف رأيك؟ قلت :الكاتب وهو شاعر،

واألديب وهو فيلسوف ،واملصلح وهو موفق؛ فكأمنا هولت عليه حىت قال -رمحه هللا" -فني دا كله؟"
أسطوال كأسطول اجنلرتا.
قلت :فلعله ال ينشئ لنا هذا العقل امللتهب إال العصر الذي يوجد لنا
ا

وعلى ما نزل ابلشعر العصري من هذين السببني فقد استقلت طريقته وظهر فيه أثر التحول العلمي

صورا من اللغة ،وأضافوا به مادة
واالنقالب الفكري ،وعدل به أهله إىل صور احلياة بعد أن كان يف أكثره ا

أنواعا بعد أن كان كالشيء الواحد ،واتسعت فيه دائرة
حسنة إىل جمموعة األفكار العربية ،ونوعوا منه ا

اخليال مبا نقلوا إليه من املعاين املرتمجة من لغات خمتلفة ،وهو من هذه الناحية أوسع من شعر كل عصر يف

قليال من
قليال ا
اتريخ هذه اللغة :إذ كان األولون إمنا أيخذون من اليواننية والفارسية ،مث أخذ املتأخرون ا
الرتكية؛ أما يف العهد األخري فيكاد
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العقل اإلنساين كله يكون مادة الشاعر العريب ،لوال ضعف أكثر احملدثني من النشء اجلديد يف البيان

وأساليبه ،وبعدهم من ذوق اللغة واعتياص مرامها عليهم ،حىت حسبوا أن الشعر معىن وفكر ،وأن كل

كالم أدى املعىن فهو كالم ،وال عليهم من اللغة وصناعتها ،والبيان وحقيقته؛ وحىت صران وهللا من بعض
الغثاثة والركاكة واالختالل يف شر من توعر نظم اجلاهلية وجفاء ألفاظه وكزازة معانيه؛ وهل مث فرق بني أن
تنفر النفس من الشعر؛ ألنه وعر األلفاظ عسري االستخراج شديد التعسف ،وبني أن متجه؛ ألنه ساقط

اللفظ ،متسول املعىن ،مضطرب السياق؟ مث تراهم ينجزون الشعر كله على اختالف أغراضه منطاا واح ادا

من تسهيل اللفظ ونزوله ،حىت كأن هذه اللغة ال تنوع يف ألفاظها وأجراس ألفاظها ،مع أن هذا التنوع من

أحسن حماسنها وأخص خصائصها دون غريها من اللغات ،كما أن كل تنوع هو من أبدع أسباب اجلمال

والقوة يف كل فن؛ وال يدري أصحابنا أن كل ذلك من عملهم عبث يف عبث إذا هم مل يعطوا الشعر حقه
من صناعة اللغة؛ وهذا شاعر الفرس الشهري مصلح الدين السعدي الشريازي إمام من أئمة البالغة يف
قومه ال يدفع مكانه وشعره مثل من أمسى األمثلة يف مجال املنطق الروحي ،وليس يف الناس إال من يسلم له

هذا احملل من النبوغ ،وهو مع ذلك حني نظم الشعر مل تنفعه انفعة من حكمة أو خيال أو فكر ،وذهب يف
التعسف كل مذهب ،ومحل على كالمه من العيوب ما مل يسلم معه إال صحة الوزن ،كقوله يف وصف نكبة

بغداد وختريبها:

فقد ثكلت أم القرى ولكعبةمدامع يف امليزان تسكب يف احلجر
على جدر املستنصرية ندبةعلى العلماء الراسخني ذوي احلجر
نوائب دهر ليتين مت قبلهاومل أر عدوان السفيه على احلرب

حمابر تبكي بعدهم بسوادهاوبعض قلوب الناس أتلف ابلغدر

حلى هللا من تسدي إليه بنعمةوعند هجوم اليأس أحلك من حرب

فانظر أي شعر هذا يف الركاكة واهلذاين والسخف ،ويف مخود الفكر وضعف الروح وذهاب الرونق ،وأتمل
كيف هوى به السعدي من مكانته اليت بوأه إايها أدبه العايل ،وكيف سقط إىل حيث ترى ،مع أنه يف

حمراب الفكر إمام وراءه صفوف من عصور البالغة.

ومن ههنا نشأ يف أايمنا ما يسمونه " الشعر املنثور" ،وهي تسمية تدل على
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جهل واضعها ومن يرضاها لنفسه؛ فليس يضيق النثر ابملعاين الشعرية ،وال هو قد خال منها يف اتريخ

األدب؛ ولكن سر هذه التسمية أن الشعر العريب صناعة موسيقية دقيقة يظهر فيها االختالل ألوهى علة
وأليسر سبب ،وال يوفق إىل سبك املعاين فيها إال من أمده هللا أبصح طبع وأسلم ذوق وأفصح بيان؛ فمن
أجل ذلك ال حيتمل شيئاا من سخف اللفظ أو فساد العبارة أو ضعف التأليف ،وال تستوي فيه أمسى

املعاين مع شيء من هذه العلل وأشباهها ،وتراه يلقي مبثل "السعدي" من الفلك األعلى إىل احلضيض ،ال

عذرا وال رخصة؛ غري النثر حيتمل كل أسلوب ،وما من صورة
يقيم له وزاان وال يرعى له ا
حمال وال يقبل فيه ا

فيه إال ودوهنا صورة إىل أن تنتهي إىل العامي الساقط والسوقي البارد؛ ومن شأنه أن ينبسط وينقبض على

ما شئت منه ،وما يتفق فيه من احلسن الشعري فإمنا هو كالذي يتفق يف صوت املطرب حني يتكلم ال حني
يغين :فمن قال" :الشعر املنثور" فاعلم أن معناه عجز الكاتب عن الشعر من انحية وادعاؤه من انحية

أخرى.
والذي أراه جدي ادا يف الشعر العريب مما أبدعته هذه النهضة أشياء:

أوال :هذا النوع القصصي الذي توضع فيه القصائد الطوال ،فإن اآلداب العربية خالية منه؛ وكان العرب
ا

اقتضااب وجاءوا هبا يف مجلة السياق على أهنا مثل مضروب أو حكمة
ومن بعدهم إذا ذكروا القصة أملوا هبا
ا
مرسلة أو برهان قائم أو احتجاج أو تعليل وما جرى هذا اجملرى مما ال ترد فيه القصة لذاهتا وال لتفصيل

حوادثها؛ وهو كثري يف شعر اجلاهليني واإلسالميني ،واجليد منه قليل حىت يف شعر الفحول؛ فإن طبيعة
وأبياات تتفق
قطعا تعرض يف القصيدة ا
الشعر العريب أتابه؛ والذين جاءوا به من العصريني ال جيدون منه إال ا

يف بعض معانيها وأغراضها مما جيري على أصله يف سائر الشعر طال أو قصر؛ والسبب يف ذلك أن القصة
إمنا يتم متامها ابلتبسط يف سردها وسياقة حوادثها وتسمية أشخاصها وذكر أوصافهم وحكاية أفعاهلم وما
يداخل ذلك أو يتصل به ،وإمنا بين الشعر العريب يف أوزانه وقوافيه على التأثري ال على السرد ،وعلى

الشعور ال على احلكاية؛ وال يريدون منه حديث اللسان ولكن حديث النفس؛ فهو يف احلقيقة عندهم
صناعة روحية يصنعون هبا مقادير من الطرب واالهتزاز والفرح واحلزن والغضب واحلمية والنزعة؛ فال جرم

كان سبيلهم إىل ذلك هو التحديد ال اإلطالق ،وضبط املقادير
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ال اإلسراف؛ إذ كان من شأن هذه األمور يف طبيعة النفس أن ما زاد منها عن مقداره حتول وانقلب يف

قائما على اختيار اللفظ وصنعة العبارة
أتثريه ،وذلك هو السبب ا
أيضا يف أن هذا الشعر ما مل يكن ا

وتصفيتها وهتذيبها واختيار الوزن للمعىن وإدارة الفكر على ما يلفت من ضروب اجملاز واالستعارة

رواي
وحنوها -سقط ورك مبقدار ما ينقصه من ذلك؛ وليس الشأن يف إطالة القصيد؛ فمن الشعراء من نظم ًّ
واح ادا يف أربعة آالف بيت ،ومنهم من نظم تفسري القرآن كله؛ ولكن عيب مثل هذا الشعر يف العربية أنه
شعر ...وما أمخل ابن الرومي على جاللة حمله إال طول قصائده وسياقه الكالم فيها مع ذلك على ما

يشبه أسلوب احلكاية وخروجها خمرج املقالة يتحدث هبا ،فلم َحتْ َي له إال مقطعات وأبيات ومات سائر

شعره وهو حي وميت على السواء ،حىت قال فيه صاحب الوساطة" :وحنن نستقرئ القصيدة من شعره

وهي تناهز املائة أو تريب أو تضعف ،فال نعثر فيها إال ابلبيت الذي يروق أو البيتني ،مث قد تنسلخ قصائد
منه وهي واقفة حتت ظلها جارية حتت رسلها ال حيصل منها السامع إال على عدد القوايف."..

والعجيب أن بعض الكتاب يف عصران ممن ال حتقيق هلم يف مثل هذه املسائل ،يعدون أحسن حماسن ابن

الرومي ما هو أقبح عيوبه ،وقاتل هللا صناعة الكتابة ،فكما أهنا مللء الفراغ هي كذلك إلفراغ املآلن..1

اثنياا :صياغة بعض الشعر على أصل التفكري يف اإلجنليزية أو الفرنسية أو غريمها من لغات األمم ،فيخرج

الشعر عربيًّا وأسلوبه يف أتدية املعىن أجنيب؛ وأكثر ما أييت هذا النوع من أمريكا ،وأان أعجب بكثري منه ملا
فيه من الغرابة واحلسن.

وما زالت أجناس األمم يضيق بعضها أبشياء ويتسع بعضها أبشياء فلسنا مقيدين ابلفكر العريب وال

بطريقته ،وعلينا أن نضيف إىل حماسن لغتنا حماسن اللغات األخرى؛ ولكن من غري أن نفسدها أو حنيف
حمكما جيد السبك رشيق املعرض ،كان
عليها أو نبيعها بيع الوكس؛ ومىت كان هذا النوع من الشعر رصيناا ا
يف النهاية من الرقة واإلبداع؛ ومل أيت التجديد يف هذه اللغة إال من هذه الناحية ،كالذي تراه فيما أخذ

عبد احلميد وابن املقفع من منط األداء يف اللغة الفارسية.
اثلثاا :االنصراف عن إفساد الشعر بصناعة املديح والراثء ،وذلك بتأثري احلرية الشخصية يف هذا العصر؛

اباب من التاريخ الصحيح مل
واملدح إذا مل يكن ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر دراسة العقاد البن الرومي.
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مدحا حني يتلى على سامعه ،ولكنه ذم
يدل على مسو نفس املمدوح ،بل على سقوط نفس املادح؛ وتراه ا
حني يعزى إىل قائله! وما ابتليت لغة من لغات الدنيا ابملديح والراثء واهلجاء ما ابتليت هذه العربية؛

ولذلك أسباب ال حمل لتفصيلها.
ابعا :اإلكثار من الوصف واإلبداع يف بعض مناحيه والتفنن يف بعض أغراضه احلديثة :وذلك من أمسى
را

ضروب الشعر ،ال تتفق اإلجادة فيه واإلكثار منه إال إذا كان الشعر حيًّا ،وكانت نزعة العصر إليه قوية،

صحيحا؛ وملا وصف الشيخ أمحد الكردي "من شعراء القرن الثاين عشر" السفينة واستهل
وكان النظر فيه
ا
هبذا الوصف مدح الوزير راغب ابشا ،عدُّوا ذلك حادثة من حوادث األدب يف عصره فتأمل!

جناسا أو طباقاا أو
خامسا :إمهال الصناعات البديعية اليت كان يبىن عليها الشعر ،فينظم البيت؛ ليكون ا
ا

ضراب آخر من صناعة العدد واحلساب ،كالتاريخ الشعري أبنواعه ،أو
ا
استخداما أو تورية ...اخل ،أو ا

صناعة احلرف ،كاملقلوب واملهمل وغريمها :أو صناعة الفكر ،كاللغز واملعمى؛ أو صناعة الوضع كالتشجري

والتطريز ،إىل ما يلتحق هبذا الباب الذي ذهب أهله فال يتيسر ألحد من بعدهم أن جياريهم فيه ،وكانت
هلم يف كل ذلك عجائب استقصيناها ابلتدوين يف موضعها من "اتريخ آداب العرب"1؛ بيد أن إمهال

صناعة البديع شيء وإمهال فن البديع نفسه شيء آخر؛ ومن هنا جاء ما نراه يف بعض الشعر احلديث

"والشعر املنثور" من اإلغراق السخيف الذي ال يقوم على أصل ،من التعدي يف ضروب االستعارة ،والبعد
ضراب من الفساد
يف اجملاز ،واإلحالة يف الوضع ،وحنوها مما يرجع إىل اجلهل بطبيعة البالغة ،ومما ال نعده إال ا
يلتحق مبا كان يف العصور املاضية وإن كان على الضد منه.

سادسا :النظم يف الشؤون الوطنية واحلوادث االجتماعية ،مما جيعل الشعر حميطاا بروح العصر وفكره
ا

وخياله ،وهو ابب ال ينهض به إال أفراد قالئل ،وال يزال ضعي افا مل يستحكم؛ وقد قالوا :إن للقاضي

الفاضل اثين عشر ألف بيت يف مدح الوطن واحلنني إليه ،ولكن ال أحسب أن هبا مائة من حنو ما ينظم يف

هذا العصر مما أدى ابلشعر إىل أن يدخل يف ابب السياسة ويعد من وسائلها ،ويف طرق الرتبية ويعد من
أسباهبا.

سابعا :اسخراج بعض أوزان جديدة من الفارسية والرتكية ،وهو قليل ،جاء
ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1انظر اجلزء الثالث من "اتريخ آداب العرب" للرافعي.
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به شوقي يف قصيدتني ومل يتابعه أحد؛ إلفراط ذلك الوزن يف اخلفة حىت رجع إىل الثقل ..مث نظم بعض

الشعر من أوزان خمتلفة قريبة التناسق على قاعدة املوشح ،ولكنه شعر ال توشيح ،كما ينظم بعض شعراء
أمريكا وسوراي؛ ومل حيدث مثل ذلك يف العربية ،فإن القصيدة كانت تنظم من حبر واحد ،وقد خيرج منه
وزن آخر :وال نعرف يف اتريخ األدب قصيدة تتألف من وزنني إال الذي قالوا إن حسني بن عبد الصمد

املتوىف سنة 984هـ "1576م" قد اخرتعه ونظم فيه أبياته اليت مطلعها:
فاح عرف الصبا وصاح الديكوانثىن البان يشتكي التحريك
قم بنا جنتلي مشعشعةاته من وصفه هبا النسيك

وعارضها ولده اإلمام الشهري هباء الدين العاملي صاحب الكشكول أببيات قالوا :إهنا سارت يف عصره

مسري املثل ،ونسج عليها شعراء ذلك العصر ،كالنابلسي وغريه ،ومطلعها:
اي ندميي مبهجيت أفديكقم وهات الكؤوس من هاتيك
مخرة إن ضللت ساحتهافسنا نور كأسها يهديك

على أن هذا الوزن بشطريه مستخرج من اخلفيف ،فليس ابخرتاع كما زعموا ،وإمنا هو ابتداع يف التأليف

الشعري؛ وقد اجتزأان مبا مرت اإلشارة إليه ،فإنه كل ما تغري به الرسم يف هذه الصناعة؛ وتركنا األمثلة

تفاداي من اإلطالة.
ا

وبعد فال ريب أن النفس البشرية يف حاجة أب ادا مع دينها الروحي إىل دين إنساين يقوم على الشعور

والرغبة والتأثري ،فيفسر هلا حقائق احلياة ،ويكون وسيلة من وسائل تغيريها؛ ليجعلها ألطف مما هي يف

اللطف؛ وأرق مما تكون يف الرقة ،وأبدع مما تتفق يف اإلبداع؛ ذلك الذي يصل بظهوره وإهبامه بني الواضح
والغامض ،واخلالد والفاين؛ ذلك الذي ال جيمل اجلمال إال به ،وال تسكن النفس إال إليه؛ ذلك هو

الشعر!
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صروف اللغوي*:
قواي
رجال حصي افا جيد املنزعة حسن الرأي ،ممكناا له فيما كان يعرتضه من مسائل اللغةًّ ،
كان شيخنا هذا ا

على األحوال اليت جتري له من أوضاعها فيما يعانيه من النقل ويزاوله من الرتمجة على اختالف مناحيها

وكثرة فنوهنا ،وعلى أهنا ال تزال كل يوم تنبعث من علم وحتتفل من رأي ومتد مد السيل كأهنا دنيا عقلية ال
يربح عقل اإلنسان دائباا حيلق فيها ويبنيها من معاين الكون وأسراره ،فال الكون ينفد لتتم ،وال هي تتم قبل

أن ينفد الكون.

وثبت شيخنا على ذلك عمر دولة من الدول يف مخسني سنة ونيف ،يضرب قلمه يف السهل والصعب،
حذوا ال خيتلف ،كأن الصعب عنده نسق
ويف املمكن واملمتنع؛ وإنه ليمر يف كل ذلك ًّ
مرا ال ينثين ،وحيذو ا
السهل ،واملمتنع صوغ املمكن؛ فلو قلت :إنه بين يف أصل خلقه وتركيبه على أن يكون قوة من قوى

التحويل لتحقيق املشاهبة العقلية بني الشرق والغرب ملا أبعدت ،ولو زعمت أن ذلك القلم احلي مل يكن

إال عرفاا يف جسم اإلنسانية لكان عسى..

وانتهى شيخنا يف العهد األخري إىل أن صار يعد وحده حجة اللغة العربية يف دهر من دهورها العاتية ،ال يف
األصول واألقيسة والشواذ وما يكون من جهة احلفظ والضبط واإلتقان ،بل فيما هو أبعد من ذلك وأرد

ابملنفعة على اللغة واترخيها وقومها ،بل فيما ال تنتهي إليه مطمعه أحد من علمائها وكتاهبا وأدابئها؛ إذ وقع
اإلمجاع على أنه انفرد يف إقامة الدليل العلمي على سعة العربية وتصرفها وحسن انقيادها وكفايتها ،وأهنا

تؤايت كل ذي فن على فنه ،ومتاد كل عصر مبادته؛ وأهنا من دقة الرتكيب ومطاوعته مع متام اآلالت

واألدوات حبيث ينزل منها رجل واحد جبهده وعمله منزلة اجلماعات الكثرية يف اللغات األخرى ،كأهنا

آخر ما انتهت إليه احلضارة قبل أن تبدأ احلضارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1هو العالمة الدكتور يعقوب صروف صاحب "املقتطف" ،وقد نشر هذا املقال يف مقتطف شهر يناير
سنة .1928
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وال يذهنب عنك الفرق بني رجل حافظ والكتاب أحفظ منه ،وهو من الكتاب خرج وإىل الكتاب يرجع؛

ترمجاان من ترامجة العقل اإلنساين املعين بتأويل الكون وتفسريه ،والطائر ابأللفاظ
وبني رجل يكون
ا

اإلنسانية على أجنحة العلوم والفنون واملخرتعات واملعاين؛ فإن ذاك ينقل عن الواقع مث ال يتعدى هذه

املنزلة وال يتجاوز متون األلفاظ ،وأما هذا فال يزال يضطرب مع األلفاظ ومعانيها جياذهبا ويدافعها ،مث ال

يزال يضع يده يف النسيج اللغوي يسدي ويلحم ،فهو مدفوع إىل املسالك الدقيقة من مذاهب الوضع

وطرقه ،وأساليب األخذ واالنتزاع؛ وهو مقيد أب ادا خباص املعىن وخاص اللفظ على التعيني والتحديد ،ال
جيد فسحة من ضيقني؛ فإن مل يكن مثل هذا يف منزلة الواضع فهو يف املنزلة بعده وال ريب.

إمنا اللغوي األكرب عندي هو هذا الكون ،وما العامل ابللغة وفنوهنا إال وسيلة لتهذيب الطريقة هتذيباا عقلياا،
فيجب من مث إن يكون للغوي رأي وعلم وذكاء وبصر ،وجيب أن يطابق النواميس ،فال يتعادى ما بينه
وبينها؛ ألنه وسيلة إنطاقها ليس غري؛ ومن ذلك أرى الدكتور صروف يف الغاية ،فقد كان ينزع يف مذهبه
اللغوي منازع علمية دقيقة توزن وتقاس وختترب ،يف حني ال تزيغ وال هتن وال ختتل ،وتراها تنطلق وهي

مقيدة ،وتتقيد وهي مطلقة؛ إذ كان ال يعتد اللغة عربية للعرب ،بل عربية للحياة؛ وما هتدمه وتبنيه وما

حتدثه وتنسخه فهي على أصوهلا فيمن قبلنا ،ولكن فروعها فينا حنن وفيمن يلينا وفيمن بعد هؤالء ،قلنا
أن نتوالها على تلك األصول وعلى ما يشبهها يف الطريقة حني تنتقل احلال ويتغري الرسم ،ولعلة إن

وجبت ،ولقياس إن جاز .والدكتور هبذا االعتبار يشتد يف التمسك ابلقواعد والضوابط وال يرتخص يف
شيء منها غري أنه ال يكون كأقوام يرون الفروع من اجلذوع قد خرجت ،فيحسبون الثمرات سبيلها من
أيضا ..وإن مل جتيء منها فستجيء منها.
اجلذوع ا

يوما أحد هؤالء اللغويني فانتقد يف املقطم قصيدة من القصائد اليت رفعتها إىل امللك فؤاد،
عرض يل ا

ومتحل يف نقده ودلل ببعض ما نقله من كتب اللغة ،فكان فيما تكلم فيه لفظا" :األزاهر والورود" ،فقال

إهنما ليسا من اللغة ومل جيراي يف كتبها؛ وكان من ردي عليه أن قلت له :إن العرب مجعوا اجلمل ستة مجوع،

ومجعوا الناقة سبعة؛ ألهنا أكرم عليهم منه ،وإن لكل حياة صورها الدائرة يف ألفاظها ،فالزهر والورد عند
املولدين واحملدثني أكرم من اجلمل والناقة عند العرب ،أو هذان كهذين؛ مث مها من خاص األلفاظ املولدة،

فلنا أن جنمعهما
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على كل صور اجلمع اليت يسوغها القياس؛ ألن ههنا املوجبة اليت مل تكن مع العرب فيهما؛ فمن الصحيح
أن تقول :زهور ،وأزهار ،وأزاهر ،وأزاهري اخل ،فلما لقيت الدكتور بعد نشر هذا الرد هنأين به ،مث قال فيما

قال :حيسبون أن العرب هم اجلمل والناقة وليس غري ما استجمل وما استنوق ..أما هذا الدهر الطويل

العريض فليس عندهم شيئاا ،وهم يستطيعون أن ينكروا على املولدين ألف كلمة ،ولكن هل يف استطاعتهم

أن ينكروا على التاريخ ألف سنة؟ فذكرت له األصل الذي قرره أبو علي الفارسي يف العريب الصحيح

نفسه :من أنه ليس كل ما جيوز يف القياس جيب أن خيرج به مساع ،فإذا أخذ إنسان على طريقة العرب وأم
مذهبهم فال يسأل ما دليله وما مساعه وما روايته ،وال جيب عليه من ذلك شيء ،حىت قال أبو علي :لو

وفعال وصفة جلاز له ،ولكان ذلك من كالم العرب؛ وذلك
شاء شاعر أو متسع أن يبين إبحلاق الالم* امساا ا
عمرا ،ومررت برجل ضربب وكرمم ،وحنو ذلك .قال
حنو قولك :خرجج أكثر من دخلل ،وضربب زيد ا

ارجتاال؟ قال :ليس ابرجتال لكنه مقيس على كالمهم فهو إذاا من
تلميذه ابن جين :فقلت له :أترجتل اللغة ا

كالمهم.

وسألين مرة عن وجه اخلالف بني ما يسمونه القدمي واجلديد ،فقلت له :إن اخلالف ليس علي جديد وال

قوما يكتبون وينظمون ولكن مل تقسم الفصاحة والبالغة على مقدار
قدمي ،ولكن على ضعف وقوة؛ فإن ا
ما يطيقونه من ذلك ،وال يتسع الصحيح آلرائهم يف اللغة واألدب ،وقد أرادوا أن يسعوا كل ذلك من

حيث ضاقوا ،ويطاولوه من حيث تقاصروا ،وينالوه من حيث عجزوا؛ فظنوا ابألمر ما يظن إنسان ميشي
على األرض ويعرف أهنا تدور ،فيؤول ذلك أبنه هو يدير األرض على حمورها حبركة قدميه ...حنن نقول:
أسلوب ركيك ،فيقولون :ال بل جديد ،وتقول :لغة سقيمة ،فيقولون :بل عصرية ،ونقول :وجه من اخلطأ،

جرا أو سخيًّا ...مث قلت له :أفتجد أنت الركاكة واللحن واخلطأ
فيقولون :بل نوع من الصواب ،وهلم ًّ

مبتدعا أو شيئاا حيتاج إىل اسم جديد غري امسه العريب؟ قال :ال،
أمرا
ا
والغثاثة وإن وأخواهتا ا
اباب جدي ادا أو ا
وأان معك يف هذا ،وطريقيت يف املقتطف أن اللغة يف قواعدها عربية ،ولكن من قواعدها أن لكل مقام

مقاال ،فنحن نكتب كتابة صحيحة ونريد هبا أن ترفع العامة وال تنزل ابخلاصة ،فنخدم العربية من اجلهتني.
ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* زايدة حرف من جنس الم الكلمة وإحلاقه هبا.
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مقاال جعل عنوانه "أسلوبنا يف الرتمجة والتعريب" وابتدأه
مث نشر بعد ذلك يف عدد شهر مايو سنة  1927ا
هبذه العبارة" :اللغة جسم حي ٍ
انم ،وشأن من حياول منعها من النمو شأن الصينيني الذين يربطون أقدام
شوها فال بد من تقييده وهتذيبه؛ وكل ما
بناهتم لكي ال تنمو وتبلغ حدها الطبيعي ،ولكن إذا كان النمو م ا
نقوله حنن هو التقييد والتهذيب واتقاء الشوهة أن تلم ابللغة وأساليبها فترتادف على حماسنها مبعايبها،

وتطمس مفاتنها مبقاحبها؛ فإن هذه املعايب واملقابح إذا هي استجمعت وانساغت يف لغة من اللغات

لبستها أبشكاهلا فال تزال تنكر منها حىت ال تبقي هلا وص افا يعرف ،واحلسن وحده هو الذي حيد

ابألوصاف والتعاريف ،وهو الذي يدقق فيه ويبالغ فيه قياسه وتقديره ،فإن وقع فيه الفضول واختلطت

انقصا وزائ ادا فقد خرج إىل القبح ،وإن خرج إىل القبح مل يعد
احلدود وضعفت املالءمة وجرى الوصف ا

الناس حيدون له حدًّا أو يعبأون له بقاعدة ،ووجدوا فيه كل األوصاف اجلميلة مقلوبة منكرة؛ ألنه هو

مجال مقلوب؛ "فتقييد التشويه وهتذيبه" كلمتان فيهما الكالم كله ،أو مها املصراعان هلذا الباب؛ ومن

علما وأمدهم
أجل ذلك كنا نعد الدكتور من حجتنا على أصحاب اجلديد؛ ألنه أوسعهم إحاطة وأكثرهم ا

عمال ،مث لن يدانيه أحد منهم إال إذا مجع لنفسه عمرين ،وهل يف اجلديد رجل ذو عمرين؟..
ا

دفعا ،ألنه مقيد خباص
قلنا :إن الشيخ كان يف املنزلة اليت تلي منزلة الواضع ،وقد دفعته العلوم إىل ذلك ا
املعىن يف كل ما يرتجم أو يعرب ،مث ابخلصائص العلمية الدقيقة اليت ال حتتمل يف أدائها ما حتتمل املعاين
األدبية؛ وقد تصدر للكتابة والرتمجة منذ شباب هذا العصر ،ومنذ بدأ الناس يقرأون العلوم احلادثة يف

لغواي كأيب عمرو وأيب زيد واخلليل واألصمعي وأيب حامت وأيب عبيدة وأضراهبم ممن
الشرق؛ فال جرم مل يكن ًّ

لغواي يف طريقة سيبويه والكسائي والزجاج واألخفش
حيملون عن العرب ويؤدون ما محلوه ،وال كان ًّ

واليزيدي وأشباههم ممن ينظرون يف اللغة وعللها وأقيستها وشواذها؛ ولكنه لغوي فيما يعمر بني الشرق

والغرب ،حيمل بلسان ويؤدي بلسان غريه ويوافق بني املعاين اجلديدة واأللفاظ القدمية ،ويشابك بني خيوط

التاريخ يف هذه وهذه ،وأيخذ اللغة لالستعمال ال للحفظ وللتعليم ال للتدوين وللمنفعة ال للمباهاة
وللفائدة ال للتنبل؛ ويرتجم وإن يف خياله العامل الواسع الذي ينقل عنه بعلمائه وأدابئه وكتبه وجمالته
ومصطلحاته ،ويكتب وإن له تلك امللكة الدقيقة اليت كونتها العلوم الرايضية
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والطبيعية والفلسفية وغريها؛ فلم يكن بد من أن يبتدع ،وأن تكون له طريقة يوافق فيها وخيالف ،وقد

مقاال يف "املقتطف" شهر يوليو لسنة ،1906
بسط هو القواعد اليت أخذ هبا وجرى عليها ،فكتب فيها ا

وأعاد نشره يف عدد شهر مايو لسنة  ،1927وهو يوافق فيه أكثر العلماء ،وخاصة اإلمام اجلاحظ؛ ومع
أن قاعدة اجلاحظ مل تكن يومئذ معروفة ،ولكن كال الشيخني حصيف الرأي اتم اإلدارة يف عمله ،قوي

احلسبة والتدبري فيما أيخذ وما يدع؛ وخالصة رأي الدكتور أنه ينظر يف الكلمة األعجمية ،فإن أصاب هلا

مرادفاا يف العربية حيددها ويفي هبا فذاك ،وإال أمرها يف كتابته وهو مقيد بقاعدة القارئ وما هو أخف على

قارئه يف املئونة وأبني له يف الداللة ،فإن كانت اللفظة األعجمية أوىف وأشبع يف استعمال عدل إليها ،قال:

وغين عن البيان أننا التزمنا أن جناري العلماء يف املصطلحات العلمية اليت تفقد داللتها بتعريبها :كاحلامض
خاصا يدل على
الكربيتوس والكربيتيك ...اخل ،فإن لكل من هذه امللحقات والزوائد اليت فيها ،معىن ًّ

تركيب احلامض املراد كما يعلم دارسو الكيمياء؛ قال :فمن يسمي احلامض الكربيتيك ابحلامضي الكربييت

أسا وذنباا..
محارا؛ ألن لكل منهما ر ا
كمن يسمي الفرس ا
واجلاحظ يقول يف مثل ذلك :إن رأيي يف هذا الضرب من هذا اللفظ أن أكون ما دمت يف املعاين اليت هي
عبارهتا واملادة فيها على أن ألفظ ابلشيء العتيد املوجود "يعين اللفظ العلمي االصطالحي" وأدع التكلف
ملا عسى أال يسلس وال يسهل إال بعد الرايضة الطويلة ..ولكل صناعة ألفاظ قد جعلت ألهلها بعد

امتحان سواها ،فلم تلزق بصناعتهم إال بعد أن كانت بينها وبني معاين تلك الصناعة مشاكالت.

فأنت ترى اجلاحظ ال ميتنع من األلفاظ األعجمية والعامية كما هي ما دامت املعاين قائمة ،وقاعدته هي
األخف واألدل واألفهم واألشيع ،وهذا بعينه يقول الدكتور فيه" :يشرتط يف حسن التعبري أن يؤدي املعىن
املراد إىل ذهن السامع أبقل ما يكون من الوقت والكلفة واإلسراف يف القوة العصبية".

وقد كلمين بعضهم يف خطأ الدكتور من انحية األلفاظ األعجمية وإقحامها يف كتابته ،وأنه جينح إىل ذلك
أبوهى سبب؛ وال أراه خطأ ،بل أان أرد ذلك إىل ما بينه آن افا من أمر الناقل والواضع وال يعجزان أن جند

نصا يقوم به وينهض حبجته؛ فقد قال أبو علي الفارسي :إن العرب إذا اشتقت من
لصنع الدكتور ا
األعجمي خلطت فيه ،فإذا كان هذا يف االشتقاق وهو ال يكون إال من أصل ،فكيف
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ابلتعريب؟ على أنه ال خلط وال اضطراب ،إمنا هو سبيل الوضع وحكمة الداللة وأن اللغة هكذا جتيء ،مث
أييت بعد ذلك النحوي يقول ملاذا وألن...

اباب جدي ادا يف
وقد أعجبين حسن تقسيم الدكتور لقواعده اليت بسطها يف مقاله املستفيض ،حىت أين ألراه ا
التقسيم املعروف عند علماء البالغة واللغة البتذاله األلفاظ وغرابتها؛ إذ مل يبق عندان غريب ومبتذل وال

بيننا عرب وحمدثون.

بيد أن من تلك القواعد أن األستاذ يرتخص يف األلفاظ العامية وهو جيد فصيحها ،ويقول يف ذلك" :إذا

أمسعت الفالح املصري كلمة بذار مرة يف األسبوع أو يف الشهر ،مسع كلمة "تقاوي" مائة مرة وألف مرة،
فرأينا أن حماولة تغيري لغة العامة يف هذه الكلمات وأمثاهلا ضرب من العبث وإضاعة للوقت وتضييع

أصال
للفائدة ،فجاريناهم فيما نكتبه هلم" .وهذا ما كنت أجادله فيه وال أسلم له بشيء منه؛ ألنه أغفل ا
عظيما ،فإن عامتنا غري منقطعة من العربية الفصحى ،وال يزال فيهم مرياثها من القرآن واحلديث
اجتماعيًّا ا

وكالم العلماء يف أمور دينهم ،وهذه هي وسائل مزجهم ابلفصيح وردهم إليه ،وال تزال هذه الوسائل تفعل
ما تفعله النواميس احملتومة ولوالها ملا بقي للفصحى بقية بعد.

وقد كان جاء إىل مصر من بضع سنني رجل من أمريكا هو من تالميذ الدكتور القدماء ،فنزح إىل ذلك الرب

فاجتر فأثرى وفشت له نعمة عظيمة؛ وملا لقيته لقيت يف يده صحيفة وضع فيها مسائل يف اللغة والنحو،
وكأن أعدها ليسأل عنها؛ ويف أوهلا هذا السؤال :ملاذا يقال فصح الرجل فصاحة فهو فصيح ،مث يقول:

شعرا فهو شاعر؟ أمل يكن القياس أن يقال شعر شعارة فهو شعري ،والفصاحة والشعر من ابب واحد؟
شعر ا

لغوا وعبثاا ولكنه دقيق يف اتريخ اللغة وأقيستها ،وال حمل لبسط
وهذا السؤال وإن كان يف ظاهر الرأي ا

الكالم عليه يف هذا املوضع ،غري أين أهنيت اخلرب للدكتور صروف وقلت له :إن صاحبك هذا يضع قواعد

أحياان ببعض الغازات واحلوامض.
اللغة يف امليزان الذي يف حانوته ..وأنت كذلك تعاجل بعض األلفاظ ا

قلت هذا؛ ألين مل أسلم له قط فيما كان يراه يف مثل البذار والتقاوي ،على أنه قيد الكالم بقوله "فيما
نكتبه هلم" ،وهذا احرتاس يدافع عنه بقوة كما ترى.

وال ميرتي أحد يف أن هذه النهضة اللغوية اليت أدركناها وعملنا فيها مل تكن سوى منو طبيعي لعمل رجال

أفذاذ نظن الدكتور صروف يف طليعتهم؛ ألنه كان
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صروف اللغوي
أثرا؛ وكان املقتطف جييء هلا كل شهر كأنه قطعة زمنية مسلطة
جهادا وأكثرهم ا
أطوهلم ا
عمال وأظهرهم ا

عصرا من العصور قد خرج يف شكل الكتابة؛
بناموس كناموس النشوء ،حىت ألمل هذا املقتطف أن يكون ا
ولقد كاشفين الدكتور يف آخر أايمه أنه كان يود لو ختم عمله بوضع معجم يف اللغة يصلح أن يقال فيه
إنه معجم الشعب ،وفصل يل طريقته؛ إذ كنت أكلمه يف كتاب لغوي افتتحت العمل فيه من زمن وال

خربا 1فقال يل :خذ بني طريقيت وطريقتك ،وامض أنت يف هذا العمل؛ فإين لو
يعرف أحد من أمره ا
وجدت فراغاا ملا عدلت هبذا األثر شيئاا ،وما كل سهل هو سهل..

على أن شيخنا هذا لو قد كان تفرغ للغة وتوفر عليها واجتمع هلا بذلك العمر وتلك العلوم واألدوات،

لكان فيها أبمة من األشياخ املاضني من لدن أيب عمرو بن العالء إىل الدكتور يعقوب صروف ،ولكن لعل
الدهر أضيق من أن يتسع أو هو أوسع من أن يضيق ...إلمام آخر كأيب علي الفارسي ،يفرغ سبعني سنة

لفرع واحد من علوم اللغة هو علم القياس واالشتقاق والعلل الصرفية وجيعله مهه وسدسه على ما قال

ئيسا؛ فكأنه
تلميذه ابن جين" :ال يعتاقه عنه ولد ،وال يعارضه فيه متجر ،وال يسوم به مطلباا ،وال خيدم به ر ا

إمنا كان خملوقاا له".

وكانت للدكتور طريقة جريئة يف رد األلفاظ العربية إىل أصوهلا والرجوع هبا إىل أسباب أخذها واشتقاقها

وتصاريفها من لغة إىل لغة ،وأعانه على ذلك ثقوب فكره وسعة علمه ودقة متييزه وميله الغالب عليه يف

حتقيق انموس النشوء وتبني آاثره يف هذه املخلوقات املعنوية املسماة ابأللفاظ؛ وكان معجباا بكل ما جاءه
من هذا الباب ولو كان من خطأ؛ ألنه إىل الرأي يقصد وللطريقة ميكن ومع احلاضر جيري.

وهذا ابب حيتاج إىل التسمح والتساهل؛ إذ ال ميكن حتقيقه ،وال تتفق احليطة فيه ،وليس إال أن يتلوح
شيء منه ويسنح شيء وتتالمح علة ويعرض سبب؛ مث هو يف الدكتور من بعض الداللة على استحكام
ملكة الوضع فيه ،ونزعه إىل أن يقتاس بقياسه ويستخرج من علله؛ وقد تراه يبعد يف ذلك فينصب لك

الدليل من وراء بضعة آالف سنة ،وأان الساعة أعان ذاكريت وأديرها من ههنا وههنا ألجد ،كلمة ،قال يل
مرة يف اترخيها :إن العرب أخذوها عن اليوانن حني
ـــــــــــــــــــــــــ

 1أحسبه يعين املعجم الذي كان يعاون فيه صديقه املرحوم أمحد زكي ابشا ،وانظر ص" 262حياة
الرافعي".
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وحي القلم
صروف اللغوي
كانت مكة نفسها جارية يف حكمهم ،ولكن أنسيت هذه الكلمة؛ إذ مل أرتبطها ،وإذ كنت ال أرى هذا

قوال ،وأعد كل ما يقال فيه من ابب تلفيق األدلة ،كأنه ذئب ذلك
املذهب وال أحسن أن أقول فيه ا
األعرايب الذي يريد أن جيعل يف الناس منه مثل غرائز الغنم ...فيقول" :إال تره تظنه".

مجيعا .فمذهبه القصد يف الداللة والقصد يف الوقت
والدكتور صروف رجل مايل يف املال ويف اللغة ا

والقصد يف القوة ،وقد صرفته ثالثتها عن الشعر وعما كان يف حكمه من حتبري النثر وتوشيته ،على أنه

حيسنهما لو أراد ولو سخت نفسه ابلوقت ينفقه وال يتعرف قدر ما مضى منه يف هذه الساعات ،بل يف

يوما يف بيت أو بيتني.
ساعة الكون الكربى اليت يتعاقب فيها عقراب النهار والليل ،كما كان ينفق البارودي ا
وكان شيخنا يف آخر جمالسي معه قبل وفاته بشهر أو حنوه ،أطلعين على كل ما نشره يف جملدات

"املقتطف" من شعره ،فأعجبت أبشياء منه ،وأشرت على صديقنا األستاذ فؤاد صروف أن يعيد نشر

قصيدة الرقاش اليت ترمجها الدكتور عن اإلجنليزية يف نسق سلس موشح القوايف ،واليت يقول فيها صاحبها
يصف خمازي املدنية:
دودا ويف العظم سوسا
خما ٍز توالت فصالت وصارتعلى احللم ا

قليال مث قلت له :يف
وسألين الدكتور بعد أن فرغت من شعره :يف أي طبقة تعدين من شعرائهم؟ ففكرت ا

كثريا.
طبقة الدكتور صروف! .فضحك هلا ا
وكانت له آراء يف الشعر العريب غري بعضها يف آخر عهده ،ومما قاله يل مرة :إن الذي يريد أن خيلد ذكره

هرما كهرم اجليزة! .وهي كلمة فلسفية
يف هذا الشرق فال ينسى ،ال ينبغي له أن يطمع يف هذا إال إذا بىن ا
كبرية تنطوي على شرح طويل يعرفه من يعرفه.

وقد كادت قاعدة القصد اليت أومأت إليها تنتهي به يف آخر مدته إىل القول إبسقاط اإلعراب بتة ،وأظن

خاطرا سنح له فأخذ أبوله وترك أن ينظر يف أعقابه ،فزرته مرة يف شهر يناير لسنة  ،1927وكان
ذلك ا
يصحح تسويده جواب كتبه عن سؤال ورد عليه يف هل ميكن الرجوع إىل اللغة الفصحى يف القراءة

والتكلم ،وما الفائدة من ذلك؟ فلما أمر ابجلواب على نظره دفعه إيل فقرأته ،فإذا هو يرى أن كل حركة

من حركات اإلعراب والبناء يتهور فيها وقت ما؛ قال :فإذا قضينا
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صروف اللغوي
معراب نكون قد أضعنا عليهم ثلث الوقت الذي يقضونه يف التكلم
على أبناء العربية أال يتكلموا إال ا
كالما ا
من غري فائدة جتىن.

ولقد جادلته يف ذلك وجلجت يف اخلالف معه ،وقلت له :إن هذه قاعدة مالية ،مث إنك أغفلت أمر العادة

وما تيسره ،ويف الكالم إجياز يقوم مع اإلعراب ،هذا املقام ال يكون من اإلجياز بد ،ويف اللهجات العامية

من احلشو ومط الصوت وفساد الرتكيب ما يذهب أبكثر من ثلث الوقت؛ فأحسبه اقتنع وإن كنت رأيته

مل يقتنع.

وإنه ليحضرين بعد هذا كالم كثري يف فضائل وآدابه ومشائل نفسه الزكية ومنزعه يف األخالق الطيبة الكرمية،

دائما
ولو ذهبت فضل خلرجت إىل اإلفاضة يف فنون خمتلفة ،ولكين أجتزئ من كل ذلك أبنه كان يظهر يل ا

كأنه يف ظل من حمبة هللا.
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الشيخ اخلضري
الشيخ اخلضري:1

حتول الكتاب إىل كتاب ،ورجع املفكر إىل فكرة ،وأصبح من كان يدارس الناس فإذا هو درس يذكر أو

ينسى ،وتناول التاريخ عاملاا ،من علمائه فجعله نبأ من أنبائه ،وكان يبنيه فوضعه يف بنائه ،وقيل :مات

الشيخ اخلضري!

آه لو يرجع إنسان واحد من طريق املوت اليت أوهلا هذه النقطة الصغرية املسماة ابلكرة األرضية ،وآخرها
حيث جتد كلمة" :اآلخرة" بال معىن ال حمدود وال مظنون! وآه لو استطعنا أن نتكلم عن امليت كأنه حي

كثريا ما نتكلم عن احلي كأنه مات يف زمن! إين ألكتب هذه الكلمات وكأين أنظر إىل وجه أيب
بيننا ،وحنن ا

وجالال ،وأسرتوح ذلك
رمحه هللا -وأشهد ذلك السمت العجيب ،وذلك الوقار الذي يغمر النفس هيبةا
احلب الذي هو أحد الطرق الثالث املنتهية من األرض إىل السماء ،ومن املخلوق إىل اخللق ،واملبتدئة من

السماء إىل األرض ومن اخلالق إىل املخلوق :طريق األم ،وطريق األب ،وطريق اإلنسانية؛ أكتب وكأن ي ادا
من وراء املادة متسح على قليب فأجد ثقلة وفرتة ،وأستشعر حنيناا وشوقاا ،وأحس هذا القلب ينازعين إىل
قوم ذهبوا بال رجعة ،وفارقوا بال وداع ،وغابوا عناا بال خرب؛ دخلوا إىل أنفسنا وال حتويهم ،وخرجوا منها

وال ختلو منهم؛ فما دخلوا وال خرجوا ،وهذه هي احلرية اليت يرتكها امليت العزيز للحي املتفجع كيما يعرف

أبمواته ما هو املوت!

كنا منذ بضع وثالثني سنة يف مدينة املنصورة ،وكان أيب يومئذ كبري قضاة الشرع يف ذلك اإلقليم ،فإين
أللعب ذات يوم يف هبو داران إذ طرق الباب ،فذهبت أفتح فإذا أان بشيخ مل يبلغ سن العمامة* ،ومل أميز

حداث لكنه يتسم بسمة اجلد؛ ورأيته ال متوج به اجلبة
من هيئته أهو طالب علم أو هو عامل ،فكان ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1املقتطف :مايو سنة.1927

* كناية عن احلداثة وأنه شيخ ابملنظر ال ابلسن.
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كالعلماء ،غري أهنا ال متجه كالطلبة؛ وكان يف يده جملد ضخم لو نطق لقال له :دعين ملن هو أسن منك!

فما قدرته يزن عشرين جمل ادا من مثله ،ونظر إيل نظرة كأين ال أزال أراها يف عينه إىل الساعة ،فسلمت

عليه فقال :أين الشيخ؟ يعين -الوالد -قلت :خرج آن افا؛ قال :فادفع إليه هذا الكتاب ،وقل له جاء به

اخلضري.

مث أغلقت الباب وانتحيت جانباا وفتحت اجمللد ،فإذا هو جزء من التفسري الكبري للفخر الرازي ،كان قد

استعاره من مكتبتنا؛ وعرفت الشيخ من يومئذ ،وكان أستاذاا للعربية يف مدرسة الصنائع ،يضع كتاب النحو

والصرف مع املطرقة واملنشار والقدوم ،فيذهب شيء يف شيء ،وكأنه ال يعلم شيئاا؛ وقلما كنا نذكره يف

مدرستنا إذ كان لنا شيخ فحل ثقة من رجال األزهر ،غري أن اخلضري كان له موضع يف كل جملس ،وكان

قوما من اخلاصة يعنون ابملسائل اإلسالمية وفلسفتها وتقريبها من العامة والدمهاء ،وإبشارة من
يداخل ا

بعض هؤالء وضع أول كتبه" :نور اليقني يف سرية سيد املرسلني" ،ويكاد هذا االسم يدل على وزن األستاذ

يف أول عهده ،وأنه ال يزال وراء السجعة اآلتية من القرون األخرية مل ميض على وجه ومل يعرف مبذهب.

صحيحا يف هذا الفقيه العامل املؤرخ األديب املريب ،جيب أن يرجع بتياره إىل
قوال
إن الذي يريد أن يقول ا
ا

منبعه مبلغ انبعاثه وقوة جريته ومد عبابه؛ فما كان اخلضري شيئاا قبل أن يتعلق مبدار ذلك النجم اإلنساين
العظيم الذي أهدته السماء إىل األرض ومسى يف أمسائها "حممد عبده" ،لقد أخرجته دار العلوم كما

أخرجت الكثريين؛ ولكن دار علومه الكربى كانت أخالق األستاذ اإلمام ومشائله وآراءه وبالغته ومهة

نفسه .أال أنه ال بد من رجل واحد يكون هو الواحد الذي يبدأ منه العدد يف كل عصر ،وأنت فكيف
أتملت اخلضري فاعلم أنك إبزاء معىن من معاين الشيخ حممد عبده ،على فرق ما بني النفسني ،بل أنت
ساراي يف مظهر من مظاهر الزمن.
من اخلضري كأنك ترى الشيخ ا

كان حيضر دروس الشيخ ،وخيتلف إىل انديه ،ويناقله بعض الرأي ،ويعارض معه بعض الكتب اليت كان
يرجع إىل الشيخ يف تصحيحها أو اإلشراف على طبعها ،فنفذ الشيخ إىل نفسه ووجد السبيل إىل

االستقرار فيها ،فهو من بعد حريص على وقته ،جمد يف عمله ،دائب على طريقه ،آخ اذا ابألخالق
الفاضلة ،مصلح مرب غيور ،وكل ذلك يف مست وهيبة ،وجزالة رأي ،وشرف مهة ،وإخالص حق

اإلخالص؛ وما أرى فوضى عصران هذا واحنطاطه وإسفافه وسخافة قوهلم :جديد
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وقدمي ،وجريء ورجعي ،وحر وجامد -إال من خالء العصر وفراغه من النفس الكبرية ،وحاجته إىل إمام

عظيم؛ ومىت أصبحنا نضرب يف دائرة ال مركز هلا ،فهي املربع وهي املستطيل وهي كل شكل إال أن تكون
الدائرة؛ والذين رأوا طاغور الشاعر اهلندي املتصوف حني نزل مبصر ،ورأوا سحره وحتويله كل جديد مدة

وضالال
شا ونزقاا
ا
أايم إىل قدمي ،وإخراسه هذه األلسنة عن نقده ومعارضته ،وعن معاندة احلق طي ا
وجتدي ادا ...يستطيعون أن يدركوا ما أومأان إليه ،ويتبينوا السر فيما حنن فيه ،ويتمثلوا ما كان للشيخ حممد
عبده يف عصره ،بل يف خلق عصره.

وانتهى اخلضري إىل مدرسة القضاء الشرعي ،فألف كتابه يف األصول ،اختصر فيه وهذب وقارب ،فهو
كتاب يف هذا العلم ال كتاب هذا العلم ،وأساتذة األصول قوم آخرون لو أنت منهم مثل الشيخ الرافعي

الكبري ،لرأيت البحر الذي يذهب يف ساحله نصف طول األرض ،وقد بعث اخلضري على ذلك أن مجاعة

يومئذ كان منها صديقنا املرحوم حفين انصف ،والشيخ املهدي ،وغريمها ،اجتمعوا على إبداع هنضة يف

التأليف ،فذهب ثالثة منهم حبصة األدب ،وفرغ اخلضري لألصول؛ أخربين بذلك حنفي بك -رمحه هللا-
مث ملا اختار القائمون على اجلامعة املصرية القدمية صديقنا العالمة املؤرخ جورجي زيدان لدرس التاريخ
اإلسالمي فيها .طار اخلرب يف األمة أبهنم اختاروا القنبلة ..وشعر الناس مبعىن اهلدم قبل أن يتهدم شيء،
فاضطرت اجلامعة إىل أن تنحيه ،وعهدت يف الدرس إىل األستاذ اخلضري ،فألقى دروسه اليت مجعها يف

كتابه "اتريخ األمم اإلسالمية" .وقال يف مقدمة هذا الكتاب" :أرجو أن أكون قد وفقت لتذليل صعوبة

كربى .وهي صعوبة استفادة التاريخ العريب من كتبه"؛ نقول :وعلى أن الشيخ أحسن يف كتابه ،وجاء مبادة
غزيرة من فكره ورأيه ،وبسط واختصر ،وابعد وقرب ،فإن كلمته هذه إما أن تكون أكرب من التاريخ أو
أكرب من كتابه.

َّ
خطااب أراد أن حياضر به
ورد يف السنة املاضية على كتاب "الشعر اجلاهلي" للدكتور طه حسني ،وكان رده ا
طلبة اجلامعة؛ ألنه أستاذ أستاذهم؛ فكأنه أراد جعل أستاذهم هذا تلمي اذا معهم ،وأبت عليه اجلامعة ما
أراد ،ولعلها فطنت إىل هذا الغرض؛ وملا علم أين شرعت يف طبع ردي على الدكتور طه ،1كلمين يف

ـــــــــــــــــــــــــ

 1املعركة حتت راية القرآن.
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وحي القلم
الشيخ اخلضري
ذيال يف الكتاب ،وقدرانه يومئذ يف حنو مخسني صفحة أو دوهنا ،وقد سألته أن
استلحاق مقاله وجعله ا

ينفي منه ما كان يف مقادير الرصاص ،ويقتصر على ما هو يف وزن القنابل ،فقال" :كله قنابل"! .مث اتسع
كتايب وجاوز مقداره إىل الضعف ،فوسع هو رده وزاد فيه وطبعه يف قريب من ضعفه على حدة.

دع كتابه املشهور "مهذب األغاين" ،فهذا ال يقال :إن الشيخ ألفه ،بل ألفته مخس عشرة سنة؛ وأظن كل
أخريا ،وهو كتاب "األدب املصري" ،أخربين أنه يف
ذلك ال يذكر يف جنب الكتاب الذي كان يعمل فيه ا
جزأين ودعاين إىل داره ألرى "املكتبة اخلضرية"؛ وألطلع على هذا الكتاب ،فوعدته ومل يقدر يل؛ وقد

حدثين أنه معينٌّ أشد العناية ابستجماع الفروق اليت ميتاز هبا األدب املصري عن األدب احلجازي والشامي

والعراقي واألندلسي ،وأنه أصاب من ذلك أشياء متميزة منذ الدولة الطولونية ،حيق ملصر أن تقول فيها:
هذا أديب؛ وكان يكتم خرب هذا الكتاب ،حىت أن صديقنا األستاذ حافظ بك عوض صاحب جريدة

فصال يف الشعراء املصريني وأدهبم يعقده لكتاب حفلة تكرمي
"كوكب الشرق" ،اقرتح عليه أن يكتب ا
شوقي بك؛ مث لقيه بعد ذلك فقال له الشيخ :إن البحث سائر على أحسن وجوهه!

كان اخلضري يفرح للقائي ويهش يل ،وكنت أتبني يف وجهه أشعة روحه الصافية ،ولعله كان يرى يب يف
نفسه ذلك الشيخ الذي أعطاين اجمللد ،كما كنت أرى به يف نفس ذلك التلميذ الذي أخذ اجمللد منه!
على أن مرجع ذلك يف احلق إىل سعة صدره ،وفسحة رأيه ،وبسطة ذرعهِّ ،
ومسو أدبه وإنصافه؛ فال حيقد
وال حيسد ،وال يتجاوز قدره ،وال ينزل أبحد عن قدره ،وال يدعي ما ال حيسن؛ وقد عرف قراء "املقتطف"

مثال من أخالقه هذه أو أكثرها حىت انتقده صديقنا األستاذ عبد الرحيم بن حممود ،وتناول اجلزء األول
ا
من كتابه "مهذب األغاين" وراح يتقلقل له كجلمود صخر ..فوسعه الشيخ وعين به ورد عليه يف

كتااب يف
"املقتطف" ،ونعته ابألستاذ اجلهبذ وانتصف منه ،وأنصفه ا
معا .ولقد اقرتحت عليه مرة أن يضع ا
حكمة التشريع اإلسالمي وفلسفته ،فقال يل" :مش قده" يعين أن العمل أكرب منه ،ولكن هذا نبهه إىل

وضع كتابه يف "اتريخ التشريع اإلسالمي.

وملا أصدرت اجلزء األول من "اتريخ آداب العرب" يف سنة  ،1911مل أهده إىل الشيخ ،فاشرتاه وقرأه ،مث

لقيته وسألته رأيه فيه ،فقال" :جدًّا كويس"
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وحي القلم
الشيخ اخلضري
فكان تقدمي "جدًّا" تقريظاا ،و"كويس" تقريظاا آخر؛ وهو يقول هذا على حني كان بعض إخوانه الشيوخ

غما هبذا الكتاب وما كتب عنه ،وعلى حني كلمين بعضهم مرتني يف ترك هذا العمل ونفض
يكاد ميوت ًّ
يدي منه؛ ألنه -زعم -عمل ٌّ
شاق بال فائدة..

وقد زرت األستاذ اخلضري يف وزارة املعارف يف السنة املاضية ،فبعد أن جلست إىل جانبه هنض مرة اثنية
وجعل يثبتين بقوة يف الكرسي ،كأنه مل يطمئن بعد إىل أين جلست ،مث فاض بكالم كثري ،فكان فيما قاله:

"أان اآلن أعيش يف غري زمين" ،وكأمنا كان ينعي إيل نفسه هبذه الكلمة من حيث ال يدري وال أدري ،وقال
يل :إنه جيلس إىل مكتبة يف كل يوم ست ساعات ،يقرأ ويؤلف أو ينسخ؛ ألن كل كتبه املخطوطة هو
انقلها وانسخها ومصححها ،وأنه يتلو كل يوم أربعة أجزاء من القرآن الكرمي .قال :وال يعرتيه الربد وال

مرض من أمراضه ،ملا اعتاد من رايضة صدره هبذه التالوة ،وقال :إن كل ما هو فيه إمنا هو من بركة
القرآن.

غمزا على القلب ،وابجلملة فقد كان -رمحه هللا -عاملا كال ُكتَّاب،
ولنمسك عند هذا احلد؛ فإن للذكرى ا

وكاتباا كالعلماء؛ فهو من هؤالء وأولئك يلف الطبقتني ،وهو وحده منزلة بني املنزلتني؛ وبذلك متيز وظهر،
فإنه يف إحدى اجلهتني عقل جريء متده رواية واسعة يف علوم خمتلفة ،فنراه يبعث من عقله احلياة إىل

املاضي حىت كأنه مل ميض ،وهو يف اجلهة األخرى علم مستفيض ال يقف عند حد الصحيفة أو الكتاب،
عقال خيرجه ويتصرف به ،حىت يكرب عن أن يكون قدمياا حبتاا فينتظم احلاضر إىل
بل ال يزال يلتمس له ا

ماضيه ويطلقهما إطالقاا واح ادا ..مل يكن الشيخ جدي ادا إال ابلقدمي ،وال قدمياا إال ابجلديد؛ فإننا ال نعرف

حمضا وال جدي ادا صرفاا ،وال نقيم وزن أحدمها إال بوزن من اآلخر إذا أردان هبما سنة احلياة؛ وأنت لن
قدمياا ا

منقطعا مما وراءه ،بل أنت ترى الطبيعة قيدت كل حي جديد إىل أصلني من القدمي ال أصل واحد
جتد حيًّا
ا
ومهَا أب ادا فيه وإن كان على حدة؛ وبعد ،فلو جاريت السخافة
مها أبواه فمنهما أييت ومنهما يستمد ُ

العصرية املشهورة لقلت :إن املذهب القدمي ..قد اهند ركن من أركانه ،ونقص قنطار كتب من ميزانه؛

جنما يف السماء؛ ألنه قدمي ،فاتفقوا على
ولكن هذه السخافة يف رأيي كما ترى من مجاعة ائتلوا أن يطفئوا ا
ذلك وأمجعوه بينهم وفرغوا من أمره ،وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كيف يهيئون العرابت

واملضخات اليت حتمل إىل السماء بضعة أحبر ليصبوها على النجم...
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وحي القلم
رأي جديد يف كتب األدب القدمية
رأي جديد 1يف كتب األدب القدمية:

أدب الكاتب البن قتيبة من الدواوين األربعة اليت قال ابن خلدون فيها من كالمه على حد علم األدب:

"ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين :وهي "أدب الكاتب" البن
قتيبة ،و "كتاب الكامل" للمربد ،و "كتاب البيان والتبيني" للجاحظ ،وكتاب "النوادر" أليب علي القايل

البغدادي؛ وما سوى هذه األربعة فتبع هلا وفروع عنها".

وقد يظن أدابء عصران أن كلمة ابن خلدون هذه كانت تصلح لزمنه وقومه ،وأهنا تتوجه على طريقة من
قبلهم يف طبقة بعد طبقة إىل أصول هذه السلسلة اليت يقولون فيها :حدثنا فالن عن فالن إىل األصمعي
أو أيب عبيدة أو أيب عمرو بن العالء وغريهم من شيوخ الرواية ونقلة اللغة .ولكنها ال تستقيم يف آدابنا وال
تعد من آالئنا وال تقع من معارفنا ،بل يكاد يذهب من يتغرر منهم ابآلراء األوروبية اليت يسميها علمه...

ومن يسرتسل إىل التقليد الذي يسميه مذهبه ..إىل أن تلك الكتب وما جرى يف طريقتها هي أموات من

الكتب ،وهي قبور من األوراق ،وأنه جيب أن يكون بيننا وبينها من اإلمهال أكثر مما بينها وبيننا من الزمن،
وأن بعث الكتاب منها وإحياءه يوشك أن يكون كبعث املوتى :عالمة على خراب الدنيا..
فأما أن يكون ذلك عالمة على خراب الدنيا ،فهو صحيح إذا كانت الدنيا هي حمرر جريدة ..من أمثال

أصحابنا هؤالء ،وأما تلك الكتب فأان أحسبها مل توضع إال لزمننا هذا وألدابئه وكتابه خاصة ،وكأن القدر
هو أثبت ذلك القول يف مقدمة ابن خلدون لينتهي بنصه إلينا فنستخرج منه ما يقيمنا على الطريقة يف

هذا العصر الذي وقع أدابؤه يف متسع طويل من فنون األدب ومضطرب عريض من مذاهب الكتابة وأفق
ال تستقر حدوده من العلوم والفلسفة ...فإن هذه املادة
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتب مقدمة لشرح اجلواليقي على أدب الكاتب البن قتيبة.
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وحي القلم
رأي جديد يف كتب األدب القدمية
احلافلة من املعاين حتيي آداب األمم يف أورواب وأمريكا ،ولكنها تكاد تطمس آدابنا ومتحقنا حم اقا تذهب فيه
خصائصنا ومقوماتنا ،وحتيلنا عن أوضاعنا التارخيية ،وتفسد عقولنا ونزعاتنا ،وترمي بنا مراميها بني كل أمة

وأمة ،حىت كأن ليست منا أمة يف حيزها اإلنساين احملدود من انحية ابلتاريخ ومن انحية ابلصفات ومن
انحية ابلعلوم ومن انحية ابآلداب؛ ومن ذلك ابتلي أكثر كتابنا ابالحنراف عن األدب العريب أو العصبية

عليه أو الزراية له ،ومنهم من حتسبه قد رمي يف عقله هلوسه ومحاقته ،ومنهم من كأنه يف حقده سلح قلبه،

ومنهم املقلد ال يدري أعلى قصد هو أم جور ،ومنهم احلائر يذهب يف مذهب وجييء من مذهب وال يتجه

لقصد ،ومنهم من هو منهم وكفى..

وقلما تنبه أحد إىل السبب يف هذا؛ والسبب يف حقارته وضعفه "كاملكروب" :بذرةٌ طامسةٌ ال شأن هلا،

وموات وأحز ااان ومصائب شىت.
ولكن مىت تنبت تنبت
وآالما ا
ا
أوجاعا ا

السبب أن أولئك األدابء كلهم مث من يتشيع هلم أو أيخذ برأيهم ،ليس منهم واحد ترى يف أساسه األديب
تلك األصول العربية احملضة القائمة على دراسة اللغة ومجعها وتصنيفها وبيان عللها وتصاريفها ومطارح

قيما هبا
اللسان فيها ،واملتأدية بذلك إىل متكني األديب الناشئ من أسرار هذه اللغة وتطويعها له ،فيكون ا
وتكون هي مستجيبة لقلمه جارية يف طبيعته مسددة يف تصرفه ،حىت إذا نشأ هبا واستحكم فيها أحسن

العمل هلا وزاد يف مادهتا وأخذ هلا من غريها وكان خلي اقا أن ميد فيها وحيسن املالءمة بينها وبني اآلداب

وبياان بعضه من بعضه ،فينمو األدب العريب يف صنيعه كما تنمو الشجرة احلية:
نسجا واح ادا ا
وجيعل ذلك ا
أتخذ من كل ما حوهلا لعنصرها وطبيعتها وليس إال عنصرها وطبيعتها حسب.

إن "أدب الكاتب" وشرحه هذا لإلمام اجلواليقي* وما صنف من ابهبما على طريقة اجلمع من اللغة واخلرب

وشعر الشواهد واالستقصاء يف ذلك والتبسط يف الوجوه والعلل النحوية والصرفية واإلمعان يف التحقيق،

أداب كما يفهم من املعىن الفلسفي هلذه
كل ذلك عمل ينبغي أن يعرف على حقه يف زمننا هذا؛ فهو ليس ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* اجلواليق :مجع شاذ جلوالق ،وقد نسب هذا اإلمام إىل عمل اجلوالق وبيعها؛ وهذا اجلمع ليس بينه وبني

واحده إال احلركة ،فاملفرد ُجوالق "بضم اجليم" واجلمع ابلفتح ،ومثله ألفاظ أحصوها :كحالحل ،وعدامل،

وخثارم ،وغريها.
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وحي القلم
رأي جديد يف كتب األدب القدمية
الكلمة ،بل هو أبعد األشياء عن هذا املعىن؛ فإنك ال جتد يف كتاب من هذه الكتب إال التأليف الذي بني

يديك ،أما املؤلف فال جتده وال تعرفه منها إال كالكلمة احملبوسة يف قاعدة ..وكأنه مل يكن فيه روح إنسان
بل روح مادة مصمتة ،وكأنه مل ينشأ ليعمل يف عصره بل ليعمل عصره فيه ،وكأن ليس يف الكتاب جهة
إنسانية متعينة ،فثم أتليف ولكن أين املؤلف؟ وهذا كتاب ابن قتيبة ،ولكن أين ابن قتيبة فيه؟

أداب؛ فذلك هو رسم األدب يف عصرهم ،غري أن هذا الرسم
وما أخطأ املتقدمون يف تسميتهم هذه الكتب ا
قد انتقل يف عصران حنن ،فإان حنن املخطئون اليوم يف هذه التسمية ،كما لو ذهبنا نسمي اجلمل يف البادية

"اإلكسربيس" ،واهلودج عزبة "بوملان".

ومن هذا اخلطأ يف التسمية ظهر األدب العريب لقصار النظر كأنه تكرار عصر واحد على امتداد الزمن،
فإن زاد املتأخر مل أيخذ إال من املتقدم؛ وصارت هذه الكتب كأهنا يف مجلتها قانون من قوانني اجلنسية
انفذ على الدهر ،ال ينبغي لعصر أييت إال أن يكون من جنس القرن األول.
عسال مث تذوقه فال جيين عليه عندك إال االسم الذي زور
يسمى لك ا
هذه الكتب من هذه الناحية كاخللَّ :
له؛ أما هو فكما هو يف نفسه ويف فائدته ويف طبيعته ويف احلاجة إليه ،ال ينقص من ذلك وال يتغري.

أداب ،ال من معىن أدب الفكر
احلقيقة اليت يعينها الوضع الصحيح أن تلك املؤلفات إمنا وضعت لتكون ا
وفنه ومجاله وفلسفته ،بل من معىن أدب النفس وتثقيفها وتربيتها وإقامتها ،فهي كتب تربية لغوية قائمة

على أصول حمكمة يف هذا الباب ،حىت ما يقرؤها أعجمي إال خرج منها عربيًّا أو يف هوى العربية وامليل

فصيحا
إليها؛ ومن أجل ذلك بنيت على أوضاع جتعل القارئ املتبصر كأمنا يصاحب من الكتاب أعرابيًّا
ا

مساعا وتلقيناا ،والقارئ
يسأله فيجيبه ،ويستهديه فريشده؛ وخيرجه الكتاب
تصفحا وقراءة كما خترجه البادية ا
ا

يف كل ذلك مستدرج إىل التعريب يف مدرجة مدرجة من هوى النفس وحمبتها ،فتصنع به تلك الفصول
فيما دبرت له مثلما تصنع كتب الرتبية يف تكوين اخللق ابألساليب اليت أديرت عليها والشواهد اليت

وضعت هلا واملعامل النفسية اليت فصلت فيها ومن مث جاءت هذه الكتب العربية كلها على نسق واحد ال
خيتلف يف اجلملة فهي أخبار وأشعار ولغة وعربية ومجع وحتقيق ومتحيص ،وإمنا تتفاوت ابلزايدة والنقص
واالختصار
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وحي القلم
رأي جديد يف كتب األدب القدمية
والتبسط والتخفيف والتثقيل وحنو ذلك فما هو يف املوضوع ال يف الوضع ،حىت ليخيل إليك أن هذه كتب
جغرافية للغة وألفاظها وأخبارها؛ إذ كانت مثل كتب اجلغرافية :متطابقة كلها على وصف طبيعة اثبتة ال

تتغري معاملها وال خيلق غريها إال اخلالق سبحانه وتعاىل.
وإذا تدبرت هذا الذي بيناه مل تعجب كما يعجب املتطفلون على األدب العريب واملتخبطون فيه من أن

مجيعا يقرون إمنا يريدون هبا املنزلة عند هللا يف
يروا إميان املؤلفني ا
متصال بكتبهم ظاهر األثر فيها ،وأهنم ا

العمل حلياطة هذا اللسان الذي نزل به القرآن وأتديته يف هذه الكتب إىل قومهم كما تؤدى األمانة إىل

أهلها ،حىت لوال القرآن ملا وضع من ذلك شيء البتة.

دائما العامل اإلهلي يف كل أطوار هذه اللغة وأراه يديرها على حفظ القرآن الذي هو معجزهتا
وأان أتلمح ا
الكربى ،وأرى من أثره جميء تلك الكتب على ذلك الوضع ،وتسخري تلك العقول الواسعة من الرواة

جيال بعد جيل يف اجلمع والشرح والتعليق بغري ابتكار وال وضع وال فلسفة وال زيغ عن
والعلماء واحلفاظ ا
تلك احلدود املرسومة اليت أومأان إىل حكمتها ،فلو أنه كان فيهم جمددون من طراز أصحابنا من أهل

التخليط ،مث ترك هلم هذا الشأن يتولونه كما نرى ابلنظر القصري والرأي املعاند واهلوى املنحرف والكربايء
املصممة والقول على اهلاجس والعلم على التوهم وجمادلة األستاذ حيص لألستاذ بيص ...إذن لضرب
بعضهم وجه بعض وجاءت كتب متدابرة ،ومسخ التاريخ وضاعت العربية وفسد ذلك الشأن كله ،فلم

يتسق منه شيء.
ومما ترده على قارئها تلك الكتب يف تربيته للعربية أهنا متكن فيه للصرب واملعاانة والتحقيق والتورك يف

البحث والتدقيق يف التصفح ،وهي الصفات اليت فقدها أدابء هذا الزمن ،فأصبحوا ال يثبتون وال حيققون،
وطال عليهم أن ينظروا يف العربية ،وثقل عليهم أن يستبطنوا كتبها؛ ولو قد تربوا يف تلك األسفار ،وبذلك

األسلوب العريب لتمت املالءمة بني اللغة يف قوهتا وجزالتها وبني ما عسى أن ينكره منها ذوقهم يف ضعفه
وعاميته وكانوا أحق هبا وأهلها.

وذلك بعينه هو السر يف أن من ال يقرؤون تلك الكتب أول نشأهتم ،ال تراهم يكتبون إال أبسلوب منحط،

وال جييئون إال بكالم سقيم غث ،وال يرون يف األدب العريب إال آراء ملتوية؛ مث هم ال يستطيعون أن يقيموا
على درس كتاب عريب .فيساهلون أنفسهم وحيكمون على اللغة واألدب مبا يشعرون به يف حالتهم
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تلك ،ويتورطون يف أقوال مضحكة ،وينسون أنه ال جيوز القطع على الشيء من انحية الشعور ما دام

الشعور خيتلف يف الناس ابختالف أسبابه وعوارضه ،وال من انحية جيوز أن يكون اخلطأ فيها؛ وهم أب ادا يف
إحدى الناحيتني أو يف كلتيهما.

وهذا شرح اجلواليقي من أمتع الكتب اليت أشران إليها ،وصاحبه هو اإلمام أبو منصور موهوب اجلواليقي

املولود يف سنة  465للهجرة ،واملتوىف سنة ،540وهو من تالميذ اإلمام الشيخ أيب زكراي اخلطيب

التربيزي؛ أول من درس األدب يف املدرسة النظامية ببغداد* وقرأ اجلواليقي على شيخه هذا سبع عشرة

سنة ،استوىف فيها علوم األدب من اللغة والشعر واخلرب والعربية بفنوهنا ،مث خلف شيخه على تدريس
األدب يف النظامية بعد علي بن أيب زيد املعروف ابلفصيحى**.

وما نشك أن هذا الشرح هو بعض دروسه يف تلك املدرسة ،فأنت من هذا الكتاب كأنك إبزاء كرسي
التدريس يف ذلك العهد ،تسمع من رجل انتهت إليه إمامة اللغة يف عصره ،فهو مدقق حميط مبالغ يف

معين ابلتصريف ووجوهه مما انتهى إليه من أثر
االستقصاء ال يند عنه شيء مما هو بسبيله من الشرحٌّ ،

اإلمام ابن جين فيلسوف هذا العلم يف اتريخ األدب العريب ،فإن بني اجلواليقي وبينه شيخني كما تعرف من

إسناده يف هذا الشرح.

معا؛ إذ كان يذهب يف بعض علل
وقد قالوا :إن أاب منصور يف اللغة أمثل منه يف النحو ،على إمامته فيهما ا
النحو إىل آراء شاذة ينفرد هبا ،وقد ساق منها عبد الرمحن األنباري مثلني يف كتابه "نزهة األلباء" ،ولكن

هذا الشذوذ نفسه دليل على استقالل الفكر وسعته وحماولته أن يكون يف الطبقة العليا من أئمة

العربية*** ،وهو على ذلك رجل ثقة صدوق كثري الضبط عجيب يف التحري والتدقيق؛ حىت
ـــــــــــــــــــــــــ

* أنشأها نظام امللك وزير ملك شاه السلجوقي املتوىف سنة485هـ.

** لقب بذلك لكثرة إعادته كتاب الفصيح يف اللغة.
*** قال ايقوت يف ترمجة أيب علي الفارسي من معجم األدابء :قرأت خبط الشيخ أيب حممد اخلشاب :كان

شيخنا "يعين اجلواليقي" قلما يتنبل عنده ممارس للصناعة النحوية ولو طال فيها ابعه ،ما مل يتمكن من علم

الرواية وما تشتمل عليه من ضروهبا ،وال سيما رواية األشعار العربية وما يتعلق مبعرفتها من لغة وقصة؛

مقدما أليب سعيد السريايف على أيب علي الفارس -رمحهما هللا -ويقول :أبو سعيد أروى من أيب
وهلذا كان ا

علي ،وأكثر حتق اقا منه ابلرواية وأثرى منه فيها.
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قوال إال بعد تدبر وفكر طويل،
كان من أثر ذلك يف طباعه أن اعتاد التفكري وطول الصمت فال يقول ا
كثريا ما كان يسأل يف املسألة فال جييب إال بعد أايم.
فإن مل يهتد إىل شيء قال :ال أدري ،و ا

ورعا قوي اإلميان ،انتهى به إميانه وعلمه وتقواه إىل أن صار أستاذ اخلليفة املقتفي ألمر هللا ،فاختص
وكان ا
إبمامته يف الصلوات ،وقرأ عليه املقتفى شيئاا من الكتب ،وانتفع بذلك وابن أثره يف توقيعاته كما قالوا.

والذي يتأمل هذا الشرح فضل أتمل يرى صاحبه كأمنا خلقه هللا رجل إحصاء يف اللغة ،ال يفوته شيء مما

عرف إىل زمنه ،وهو وال ريب جيري يف الطريقة الفكرية اليت هنجها ابن جين وشيخه أبو علي الفارس؛ ومن
أثر هذه الطريقة فيه أنه ال يتحجر وال مينع القياس يف اللغة ،ويلحق ما وضعه املتأخرون مبا مسع من
العرب ،ويروي ذلك مجيعه وحيفظه ويلقيه على طلبته؛ ومن أمتع ما جاء من ذلك يف شرحه قوله يف

صفحة  ،235وهو ابب مل يستوفه غريه وال جتده إال يف كتابه ،وهذه عبارته:
قوهلم :يدي من ذلك فعِّلة :املسموع منهم يف ذلك ألفاظ قليلة ،وقد قاس قوم من أهل اللغة على ذلك
فقالوا :يدي من اإلهالة سنخة ،ومن البيض زمهة ،ومن الرتاب تربة ،ومن التني والعنب والفواكه كتنة

أيضا ،ومن اجلنب نسمة ،ومن اجلص شهرة ،ومن احلديد والشبهة والصفر
وكمدة ولزجة ،ومن العشب كتنة ا

أيضا ،ومن احلمأة ردغة ورزغة ،ومن اخلضاب ردعة ،ومن احلنطة والعجني واخلبز
والرصاص سهكة وصدئة ا
أيضا ،ومن الدم شحطة وشرفة ومن
نسغة ،ومن اخلل والنبيذ مخطة ،ومن الدبس والعسل دبقة ولزقة ا

الدهن زخنة ،ومن الرايحني ذكية ،ومن الزهر زهرة ،ومن الزيت قنمة ،ومن السمك سهكة وصمرة ،ومن
السمن دمسة ومنسة ومنسة ،ومن الشهد والطني لثقة ،ومن العطر عطرة ،ومن الغالية عبقة ،ومن الغسلة

والقدر وحرة ،ومن الفرصاد قنئة ،ومن اللنب وضرة ،ومن اللحم واملرق مسرة ،ومن املاء بللة وسربة ،ومن
املسك ذفرة وعبقة ،ومن الننت قنمة ،ومن النفط جعدة .انتهى.

سبعا فيما نرى ،والباقي كله أجراه علماء اللغة وأهل
فاملسموع من هذه األلفاظ عن العرب ال يتجاوز ا

األدب على القياس ،فأبدع القياس منها أر ابعا وثالثني كلمة :ولو تدبرت كيفية استخراجها ورجعت إىل

األصول اليت أخذت

اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 316

()319/1

وحي القلم
رأي جديد يف كتب األدب القدمية
منها أليقنت أن هذه العربية هي أوسع اللغات كافة ،وأهنا من أهلها كالنبوة اخلالدة يف دينها القوي :تنتظر

كل جيل أييت كما ودعت كل جيل غري ألهنا اإلنسانية ،هلؤالء وهؤالء.

إن ظهور مثل هذا الشرح كالتوبيخ ألكثر كتاب هذا الزمن أن اقرءوا وادرسوا وخصوا لغتكم بشطر من
عنايتكم ،وتربوا هلا برتبيتها يف مدارسكم ومعاهدكم ،واصربوا على معاانهتا صرب احملب على حبيبته ،فإن

ضعفتم فصرب البار على من يلزمه حقه؛ فإن ضعفتم عن هذا فصرب املتكلف املتجمل على األقل!
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أمري الشعر يف العصر القدمي:1
إنساان
الوجه يف إفراد شاعر أو كاتب من املاضني ابلتأليف ،أن تصنع كأنك تعيده إىل الدنيا يف كتاب وكان ا
عمال ،وتنقله بزمنه إىل زمنك ،وتعرضه بقومه على قومك ،حىت كأنه بعد
عمرا ،وترده حكاية وكان ا
وكان ا
أن خلقه هللا خلقة إجياد خبلقه العقل خلقة تفكري.

من أجل ذلك ال بد أن يتقصى املؤلف يف اجلمع من آاثر املرتجم وأخباره ،وأن حيمل يف ذلك من العنت
ما حيمله لو هو كان جيري وراء ملكي من يرتمجه لقراءة كتاب أعماله يف يديهما ..وال بد أن يبالغ يف
التمحيص واملقابلة ،ويدقق يف االستنباط واالستخراج ،ويضيف إىل عامة ما وجد من العلم واخلرب خاصة

ما عنده من الرأي والفكر ،ويعمل على أن ينقح ما انتهى إليه املاضي يف أدبه وعلمه مبا بلغ إليه احلاضر
يف فنه وفلسفته؛ وذلك من عمل العقل املتجدد أب ادا واملرتادف على هذه احلياة مبذاهبه املختلفة ،يشبه

عمل الدهر املتجدد أب ادا واملرتادف ابلليل والنهار على هذه األرض ،كل هنار أو ليل هو آخر وهو أول،

وكذلك العقول كلها آخر من انحية وأول من انحية.

والتجديد يف األدب إمنا يكون من طريقتني :فأما واحدة فإيداع األديب احلي يف آاثر تفكريه مبا خيلق من

الصور اجلديدة يف اللغة والبيان ،وأما األخرى فإبداع احلي يف آاثر امليت مبا يتناوهلا به من مذاهب النقد

املستحدثة وأساليب الفن اجلديدة ويف اإلبداع األول إجياد ما مل يوجد ،ويف الثاين إمتام ما مل يتم؛ فال جرم

معا حقيقة التجديد بكل معانيها ،وال جتديد إال من مثة ،فال جديد؛ إال مع القدمي.
كانت فيهما ا
ـــــــــــــــــــــــــ

" 1املقتطف" :وضع األديب حممد صاحل مسك رسالة قيمة يف امرئ القيس "أمري الشعر يف العصر القدمي"
تقع يف حنو مائتني ومخسني صفحة ،سلك فيها مسل اكا طري افا ،وحالها مبقدمة بليغة لألستاذ اجلليل
مصطفى صادق الرافعي ،فخص املؤلف املقتطف املقدمة وبعض أحباث الرسالة فيها طب اقا لرغبتنا.
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زورا،
وإذا تبينت هذا وحققته أدركت ملاذا يتخبط منتحلو اجلديد بيننا وأكثرهم يدعيه ا
سفاها ويتقلده ا
ومجلة عملهم كوضع الزجني الذرور األبيض "البودرة" على وجهه مث يذهب يدعي أنه خرج أبيض من أمه
ال من العلبة ..فإن منهم من يصنع رسالة يف شاعر وهو ال يفهم الشعر وال حيسن تفسريه وال جيده يف

طبعه؛ ومنهم من يدرس الكاتب البليغ وقد ابعده هللا من البالغة ومذاهبها وأسرارها ،ومنهم من جيدد يف
اتريخ األدب ،ولكن ابلتكذب عليه والتقحم فيه والذهاب يف مذهب املخالفة ،يضرب وجه املقبل حىت
مقبال ،فإذا لكل فريق جديد ،وينسى أن جديده ابلصنعة ال ابلطبيعة
مدبرا ،ووجه املدبر حىت يعود ا
جييء ا

وابلزور ال ابحلق.

قوال يقوله وتلفي اقا يدبره ،ولكن
أال إن كل من شاء استطاع أن يطب لكل مريض ،ال يكلفه ذلك إال ا
أكذلك كل من وصف دواء استطاع أن يشفي به؟

وبعد؛ فقد قرأت رسالة امرئ القيس اليت وضعها األديب السيد حممد صاحل مسك ،فرأيت كاتبها -مع أنه
انشئ بعد -قد أدرك حقيقة الفن يف هذا الوضع من جتديد األدب ،فاستقام على طريقة غري ملتوية،
ومضى يف املنهج السديد ،ومل يدع التثبت وإنعام النظر وتقليب الفكر وحتصني الرأي ،وال قصر يف

التحصيل واالطالع واالستقصاء ،وال أراه قد فاته إال ما ال بد أن يفوت غريه مما ذهب يف إمهال الرواة

وحكما ابلظن.
املتقدمني وأصبح الكالم فيه من بعدهم رمجاا ابلغيب
ا

فإن امرأ القيس يف رأيي إمنا هو عقل بياين كبري من العقول املفردة اليت خلقت خلقتها يف هذه اللغة،

أوضاعا كان هو مبتدعها والسابق إليها ،وهنج ملن بعده طريقتها يف االحتذاء عليها
فوضع يف بياهنا
ا

والزايدة فيها والتوليد منها؛ وتلك هي منقبته اليت انفرد هبا واليت هي سرد خلوده يف كل عصر إىل دهران

هذا وإىل ما بقيت اللغة؛ فهو أصل من األصول ،يف أبواب من البالغة كالتشبيه واالستعارة وغريمها ،حىت
لكأنه مصنع من مصانع الغة ال رجل من رجاهلا؛ وكما يقال يف أمننا يف أمم الصناعة :سيارة فورد وسيارة
فيات ،ميكن أن يقال مثل ذلك يف بعض أنواع البالغة العربية :استعارة امرئ القيس ،وتشبيه امرئ

القيس.

ولكن حتقيق هذا الباب وإحصاء ما انفرد به الشاعر وأتريخ كلماته البيانية مما ال يستطيعه ابحث وليس لنا

فيه إال الوقوف عند ما جاء به النص.

ولقد نبهنا يف "إعجاز القرآن" إىل مثل هذا؛ إذ نعتقد أن أكثر ما جاء يف القرآن الكرمي كان جدي ادا يف

اللغة ،مل يوضع من قبله ذلك الوضع ومل جير يف
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استعمال العرب كما أجراه ،فهو يصب اللغة صبًّا يف أوضاعه ألهلها ال يف أوضاع أهلها؛ وبذلك حيقق من

حنو ألف وأربعمائة سنة ما ال نظن فلسفة الفن قد بلغت إليه يف هذا العصر؛ إذ حقيقة الفن على ما نرى
أن تكون األشياء كأهنا انقصة يف ذات أنفسها ليس يف تركيبها إال القوة اليت بنيت عليها ،فإذا تناوهلا
الصنع احلاذق امللهم أضاف إليها من تعبريه ما يشعرك أنه خلق فيها اجلمال العقلي ،فكأهنا كانت يف

اخللقة انقصة حىت أمتها.

وهذا املعىن الذي بيناه هو الذي كان حيوم عليه الرواة والعلماء ابلشعر قدمياا ،حيسونه وال جيدون بيانه

مثال يقول يف شعر لبيد؛ إنه طيلسان طربي .أي حمكم متني ،ولكن ال رونق له؛
وأتويله ،فرتى األصمعي ا
أي فيه القوة وليس فيه اجلمال؛ أي فيه الرتكيب وليس فيه الفن.

والعقل البياين كما قلنا يف غري هذه الكلمة ،هو ثروة اللغة ،وبه وأبمثاله تعامل التاريخ ،وهو الذي حيقق

فن ألفاظها وصورها؛ فهو بذلك امتدادها الزمين وانتقاهلا التارخيي وختلقها مع أهلها إنسانية بعد
فيها َّ

إنسانية يف زمن بعد زمن ،وال جتديد وال تطور إال يف هذا التخلق مىت جاء من أهله واجلديرين به؛ وهو

العقل املخلوق للتفسري والتوليد وتلقي الوحي وأدائه واعتصار املعىن من كل مادة وإدارة األسلوب على
كل ما يتصل به من املعاين واآلراء ،فينقلها من خلقتها وصيغها العالية إىل خلق إنسان بعينه ،هو هذا

العبقري الذي رزق البيان.

وللسبب الذي أومأان إليه بقي امرؤ القيس كامليزان املنصوب يف الشعر العريب يبني به الناقص والوايف؛ قال

وفالان ويضمون
الباقالين يف كتابه "اإلعجاز" :وقد ترى األدابء ا
فالان ا
أوال يوازنون بشعر "يريد امرأ القيس" ا

أشعارهم إىل شعره ،حىت رمبا وازنوا بني شعر من لقيناه "تويف الباقالين سنة  403للهجرة" وبني شعره يف

أشياء لطيفة وأمور بديعة ،ورمبا فضلوهم عليه أو سووا بينهم وبينه أو قربوا موضع تقدمه عليهم وبروزه بني

أيديهم ،ا هـ.

ومعىن كالمه أن امرأ القيس أصل يف البالغة ،قد مات وال يزال خيلق ،وتطورت الدنيا وال يزال جييء معها،

وبلغ الشعر العريب غايته وال تزال عربية عند الغاية.

أبياات كثرية،
وعرض الباقالين يف كتابه طويلة امرئ القيس* فانتقد منها ا
ـــــــــــــــــــــــــ

* أي معلقته ،وهذه القصائد اليت تسمى املعلقات ومل تعلق كما سنبينه يف اتريخ آداب العرب.

"قلت :انظر اجلزء الثالث".
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وحي القلم

أمري الشعر يف العصر القدمي
ليدل بذلك على أن أجود شعر وأبدعه وأفصحه وما أمجعوا على تقدمه يف الصناعة والبيان ،هو قبيل
معا...
آخر غري نظم القرآن ال ميتنع من آفات البشرية ونقصها وعوارها؛ فركب يف ذلك رأسه ورجليه ا

فأصاب وأخطأ ،وتعسف وهتدى ،وأنصف وحتامل؛ وكل ذلك ملكانة امرئ القيس يف ابتكاره البياين الذي

ال ميكن أن يدفع عنه؛ وملا انتقد قوله:

وبيضة خدر ال يرام خباؤهامتتعت من هلو هبا غري معجل
قال" :فقد قالوا :عىن بذلك أهنا كبيضة خدر يف صفائها ورقتها ،وهذه كلمة حسنة ولكن مل يسبق إليها
بل هي دائرة يف أفواه العرب" .أال ليت شعري هل كان الباقالين يسمع من أفواه العرب يف عصر امرئ

القيس قبل أن يقول "وبيضة خدر"؟

على أن الكناية عن احلبيبة "بيضة اخلدر" من أبدع الكالم وأحسن ما يؤتى العقل الشعري ،ولو قاهلا اليوم
شاعر يف لندن أو ابريس ابملعىن الذي أراده امرؤ القيس -مبا فسرها به الباقالين -الستبدعت من قائلها

وألصبحت مع القبلة على كل فم مجيل؛ بل هم ميرون يف بعض بياهنم من طريق هذه الكلمة ،فيكنون عن
البيت الذي يتالقى فيه احلبيبان "ابلعش" ،وما يتخذ العش إال للبيضة .إمنا عين الشاعر العظيم أن حبيبته

يف نعومتها وترفها ولني ما حوهلا ،مث يف مسها وحرارة الشباب فيها ،مث يف رقتها وصفاء لوهنا وبريقها ،مث يف
قيام أهلها وذويها عليها ولزومهم إايها ،مث يف حذرهم وسهرهم ،مث يف انصرافهم جبملة احلياة إىل شأهنا

وجبملة القوة إىل حياطتها واحملاماة عنها -هي يف كل ذلك منهم ،ومن نفسها كبيضة اجلارح يف عشه ،إال
أهنا بيضة خدر ،ولذلك قال بعد هذا البيت:

اصا لو يسرون مقتلي
اسا إليها
ومعشراعلي حر ا
جتاوزت أحر ا
ا

فتلك بعض معاين الكلمة وهي كما ترى ،وكذلك ينبغي أن يفسر البيان....
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وحي القلم
البؤساء

البؤساء:1
ترجم حافظ هذا اجلزء الثاين من البؤساء فطوى به األول ،وكانوا حيسبون األول قد عقمت مبثله البالغة

فال اثين له .وبني اجلزأين زمن لو اتسع به أديب يف قراءة كتب األدب الستوعبها كلها ،فكأن ارتفاع السن
معا.
حبافظ يف هذه املدة جعل منه يف قوة األدب حافظني يرتمجان ا

وما البؤساء يف ترمجته إال فكر فيلسوف تعلق يف قلم شاعر فانطفعت عليه حواشي البيان من كل نواحيه،

نثرا من الشعر ،وخرجت به الكتابة يف لون من الصفاء واإلشراق كأمنا
أشعرا من النثر أم ا
وجاء ما تدري ا
تنحل عليه أشعة الضحى.

ترجم حافظ فوضع اللغة بني فكره ولسانه ،ووقف حتت سحابة من السحب اليت خفق عليها جناح

جربيل ،فما ختلو كنايته من ظل يتنفس عليك برائحة اإلعجاز؛ وتراه يتحدر مع الكالم ويتناول منه ويدع،

منزعا إال وجده متمكناا منه وأصابه حيث أصابه كالتيار مجلة واحدة تلف أول النهر
فما نزع به الكالم ا

وآخره على مد ما جيري؛ فهو حيث كان يف السهل ويف الصعب ،غري أنه يستسر يف موضع ويستعلن يف
موضع ،وجييش ويهدر ويرتامى يف العمق ِّ
دواي.
فيدوي ًّ

ومن هنا حيسبه بعضهم جينح إىل ما يستجفي من الكالم ،وإىل استكراه بعض األلفاظ والتكليف لبعضها؛
وإمنا ذاك وضع من أوضاع اللغة ومذهب من مذاهب البالغة ،وال بد أن يشتد القول ويلني ،وأن يكون يف

أجراس احلروف ما يف نغم اإليقاع؛ وما أشبه هندسة البيان هبندسة الطبيعة اليت تغمز النهر وترمي ابلبحر

وتقذف ابجلبل األشم ،وما اجلبل لو حتققت يف وجوه التناسب الطبيعي إال حبر قد حتجر فانتشرت أمواجه
من صخوره ،وكال اثنيهما على ما بني الصالبة واللني تعبري يف أساليب القوة عن القوة ،وتوضح ألقوى ما

ال ميكن أن يظهر ،أبقوى ما ال ميكن أن خيفى.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتبها عن اجلزء الثاين من البؤساء؛ وانظر مقايل املؤلف عن حافظ يف هذا اجلزء.
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وحي القلم
البؤساء
قبيال واح ادا من اللفظ
خيطئ الضعاف من الكتاب وخباصة يف أايمنا هذه ..إذا حسبوا الفصاحة العربية ا
الرقيق املأنوس؛ ولقد جتد بعض هؤالء الضعفاء وإنه لريى يف الكالم اجلزل املتفصح ما يرى يف مججمة

األعاجم إذا نطقوا فلم يبينوا؛ وإمنا هي العربية ،وإمنا فصاحتها يف جمموع ما يطرد به القول؛ والفصاحة يف
مجلتها وتفصيلها إحكام التناسب بني األلفاظ واملعاين ،والغرض الذي يتجه إليه كالمها؛ فمىت فصل

واضحا بيناا يف كل لفظ تقوم به العبارة ،من
الكالم على هذا الوجه وأحكم على هذه الطريقة ،رأيت مجاله
ا
النسج املهلهل الرقيق ،إىل احلبك احملكم الدقيق ،إىل األسلوب املندمج املوثق الذي يسرد يف قوة احلديد؛
إذ يكون كل حرف ملوضعه ،ويكون كل موضع حلرفه ،ويكون كل ذلك مبقدار ال يسرف ،وقياس ال

خيطئ ،ووزن ال خيتلف؛ وهذه هي طبيعة الفصاحة العربية دون سائر اللغات ،وهبا أمكن اإلعجاز يف هذه

اللغة ومل ميكن يف سواها.

ومرتجم البؤساء أحد األفراد املعدودين الذين أحكموا هذه الطريقة ونفذوا إىل أسرارها ،ففي كل موضع
من كتابته موضع روعة ،حىت ما تدري أيكتب أم يصوغ أم يصور ،وكأنه ال ينقل من لسان إىل لسان ،بل

من فكر إىل فكر ،فرتى أكثر مجلة كأهنا تضيء فيها املصابيح.

ومن اخلواص اليت انفرد هبا حافظ أنه ظاهر يف صنعة ألفاظه ظهور هيجو يف صنعة معانيه؛ إذ ال جتد غريه

من املرتمجني يتسع هلذا األسلوب أو يطيقه؛ وأكثر الكتب املرتمجة إىل العربية إمنا تطمس على اسم املرتجم
قبل أن تكشف عن اسم املؤلف ،فال حييا امليت إال مبوت احلي؛ وهم يف أكثر ما يصنعون ال يعدون أن

قليال ،فيستوي يف صنعة البيان أن يكون انقل الكتاب هذا أو ذاك أو
يصححوا العامية أو يفصحوا هبا ا
ذلك؛ ألهنم سواسية ،وال تؤتيك كتبهم أكثر مما يؤتيك االسم املعلق على مسماه.

غري أنك يف البؤساء ترى مع الرتمجة صنعة غري الرتمجة ،وكأمنا ألف هيجو هذا الكتاب مرة وألفه حافظ

مرتني ،إذ ينقل عن الفرنسية؛ مث يفنت يف التعبري عما ينقل ،مث حيكم الصنعة فيما يفنت ،مث يبالغ فيما حيكم؛

فأنت من كتابه يف لغة الرتمجة ،مث يف بيان اللغة ،مث يف قوة البيان؛ وهبذا خرج الكتاب وإن مرتمجه ألحق به

يف العربية من مؤلفه ،وجاء وما يستطيع أحد أن ينسى أنه حلافظ دون سواه.

وتلك طريقة يف الكتابة ال يستعان عليها إال ابألدب الغزير ،والذوق الناضج ،والبيان املطبوع؛ مث ابلصرب
على مطاولة التعب ومعاانة الكد يف ختري
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وحي القلم
البؤساء
سطرا يف
اللفظ وجتويد األسلوب وتصفية العبارة؛ فلقد ينفق الكاتب وقتاا يف عمر الليل ليخرج من آخره ا

نور الفجر ،وهبذا الصنيع جاءت صفحات البؤساء على قلتها كشباب اهلوى؛ لكل يوم منه فجره ومشسه،

ولكل ليلة قمرها وجنومها.

حياان بصاحبنا فيستكرهه على غري طبعه ،ويرده إىل غري
والذي نغتمزه يف هذه الرتمجة أن الضجر يستبد أ ا
مألوفه؛ ومن مث يضطرب ذوقه وسليقته أو يذهب به عنهما ،فيعدل ابملعىن عن لفظه املعروف الذي

استعمله األدابء فيه ،كاستعماله قارن بني كذا وكذا ،وإمنا يستعملون مثل بينهما ،أو خيل بوزن الكلمة يف

ميزان الذوق ،فرتى العبارة اليابسة يف اجلملة اخلضراء اليت ترف؛ وذلك ما ال مطمع ألحد أن يسلم منه؛
ألنه أثر الضعف اإلنساين فيمن ارهتنوا أنفسهم مبالبسة القوة العليا يف هذه اإلنسانية.

ومل يتنزه عنه كتاب إال ذلك الكتاب العزيز الذي اهتزت له السموات السبع واألرض ومن فيهن.
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وحي القلم
املالح التائه

املالح التائه:1
إذا أردت أن أكتب عن شعر فقرأته ،كان من دأيب أن أقرأه متثبتاا أتصفح عليه يف احلرف والكلمة ،إىل
البيت والقصيدة والنهج ،إىل ما وراء الكالم من بواعث النفس الشاعرة ودوافع احلياة فيها ،وعن أي
أحوال هذه النفس يصدر هذا الشاعر ،وأبيها يتسبب إىل اإلهلام ،ويف أيها يتصل اإلهلام به ،وكيف

يتصرف مبعانيه ،وكيف يسرتسل إىل طبعه ،ومن أين املأتى يف رديئه وسقطه ،ومباذا يسلك إىل جتويده

وإبداعه.

مث كيف حدة قرحيته وذكاء فكره وامللكة النفسية البيانية فيه ،وهل هي جبارة متعسفة متلك البيان من

مجيعا ،أو هي ضعيفة
حدود اللغة يف اللفظ إىل حدود اإلهلام يف املعىن ،ملكة استقالل تنفذ ابألمر والنهي ا
رخوة ليس معها إال االختالل واالضطراب ،وليس هلا ما حيمل الضعيف على طبعه املكدود كلما عنف به

سقط به؟

أتبني كل هذا فيما أقرأ من الشعر ،مث أزيد عليه انتقاده مبا كنت أصنعه أان لو أين عاجلت هذا الغرض أو

تناولت هذا املعىن ،مث أضيف إىل ذلك كله ما أثبته من أنواع االهتزاز اليت حيدثها الشعر يف نفسي؛ فإين

نوعا واح ادا ،وهي تشبه يف التفاوت ما بني قطرة الندى
أنواعا من الطرب ال ا
ألطرب للشعر اجليد الوثيق ا
الصافية يف ورق الزنبقة وقطرة الشعاعة املتألقة يف جوهر املاسة وموجة النور املتأهلة يف كوكب الزهرة.

وأكثر الشعر الذي يف أايمنا هذه ال يتصل بنفسي وال خيف على طبعي ،وال أراه يقع من الشعر الصحيح
إال من بعد ،وهو مين أان كالرجل مير يب يف الطريق ال أعرفه :فال ينظر إيل وال أنظر إليه ،فما أبصر منه

ثواب وحذاء وطربو اشا! والعجيب أنه كلما ضعف الشاعر من هؤالء قوي
ا
رجال وإنسانية وحياة أكثر مما أراه ا

على

ـــــــــــــــــــــــــ

 1ديوان الشاعر املهندس على حممود طه ،وانظر "حياة الرافعي" .178-176
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وحي القلم
املالح التائه
مقدار ذلك يف االحتجاج لضعفه ،وأهلم من الشواهد واحلجج ما لو أهلم بعدده من املعاين واخلواطر لكان

عسى...

فإذا انفرت املعاين ألفاظها واختلفت األلفاظ على معانيها قال :إن هذا يف الفن ..هو االستواء واالطراد
مجيعا وأساء ليتكلف وتساقط ليتحذلق وجاءك
واملالءمة وقوة احلبك؛ وإذا عوض وخانه اللفظ واملعىن ا

بشعره وتفسري شعره والطريقة لفهم شعره قال :إنه أعلى من إدراك معاصريه ،وإن عجرفة معانيه هذه آتية
من أن شعره من وراء اللغة ،من وراء احلالة النفسية ،من وراء العصر ،من وراء الغيب :كأن املوجود يف

الدنيا بني الناس هو ظل شخصه ال شخصه ،والظل بطبيعته مطموس مبهم ال يبني إابنة الشخص .وإذا
أهلك الشاعر االستعارة وأمرض التشبيه وخنق اجملاز حببل -قال لك :إنه على الطريقة العصرية وإمنا سدد
وقارب وأصاب وأحكم ،وإذا مسى املقالة قصيدة ..وخلط فيها خلطه وجاء يف أسوأ معرض وأقبحه وخرج

إىل ما ال يطاق من الركاكة والغثاثة -قال لك :هذه هي وحدة القصيدة ،فهي كل واحد أفرغ إفراغ اجلسم
احلي :رأسه ال يكون إال يف موضع رأسه ورجاله ال تكون إال يف موضع رجليه..

تلك طبقات من الضعف تظاهرت احلجج من أصحاهبا على أهنا طبقات من القوة ،غري أن مصداق

الشهادة لألقوايء عظامهم املشبوحة ،وعضالهتم املفتولة ،وقلوهبم اجلريئة ،أما األلسنة فهي شهود الزور يف

هذه القضية خاصة.

هناك ميزان للشاعر الصحيح ولآلخر املتشاعر :فاألول أتخذ من طريقته وجمموع شعره أنه ما نظم إال
شعرا ...وهذا الثاين
شعرا ،والثاين أتخذ من شعره وطريقته أنه إمنا نظم ليثبت أنه قرأ ا
ليثبت أنه قد وضع ا

شاعرا ،ولكن األول يريك بقوته وعبقريته إىل الشعر نفسه
يشعرك بضعفه وتلفيقه أنه خيدم الشعر؛ ليكون ا

خيدمه؛ ليكون هو شاعره.

أما فريق املتشاعرين فليمثل له القارئ مبا شاء وهو يف سعة ..وأما فريق الشعراء ففي أوائل أمثلته عندي
الشاعر املهندس علي حممود طه .أشهد :أين أكتب عنه اآلن بنوع من اإلعجاب الذي كتبت به يف

"املقتطف" عن أصدقائي القدماء :حممود ابشا البارودي ،وإمساعيل ابشا صربي ،وحافظ ،وشوقي -رمحهم

هللا وأطال بقاء صاحبنا -فهذا الشاب املهندس أويت من هندسة البناء قوة التمييز ودقة احملاسبة ،ووهب
ملكة الفصل بني احلسن والقبح يف األشكال مما
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املالح التائه
ِّعلَّته من العلم وما علته من الذوق وهذا إىل جالء الفطنة وصقال الطبع ومتوج اخليال وانفساح الذاكرة

شاعرا
وانتظام األشياء فيها؛ وهبذا كله استعان يف شعره وقد خلق
ا
شاعرا ،ومعىن هذا أنه خلق ا
مهندسا ا
مهندسا؛ وكأن هللا -تعاىل -مل يقدر هلذا الشاعر الكرمي تعلم اهلندسة ومزاولتها واملهارة فيها إال ملا سبق يف
ا
علمه أنه سينبغ نبوعه للعربية يف زمن الفوضى وعهد التقلل ،وحني فساد الطريقة وختلف األذواق وتراجع

الطبع ووقوع الغلط يف هذا املنطق النعكاس القضية ،فيكون الربهان على أن هذا شاعر وذاك انبغة وذلك

عبقري -هو عينه الربهان على أن ال شعر وال نبوغ وال عبقرية؛ وهذه فوضى حتتاج يف تنظيمها إىل

"مصلحة تنظيم" ابهلندسة وآالهتا والرايضة وأصوهلا واألشكال والرسوم وفنوهنا ،فجاء شاعران هذا وفيه

الطب ملا وصفنا؛ فهو ينظم شعره بقرحية بيانية هندسية ،أساسها االتزان والضبط ،وصواب احلسبة فيما
قائما ليقع إذ يكون واهناا يف
يقدر للمعىن ،وإبداع الشكل فيما ينشئ من اللفظ ،وأال يرتك البناء الشعري ا
أساسه من الصناعة ،بل ليثبت إذ يكون أساسه من الصناعة يف رسوخ وعلى قدر.

وديوان "املالح التائه" الذي أخرجه هذا الشاعر ال ينزل بصاحبه من شعر العصر دون املوضع الذي

أومأان إليه؛ فما هو إال أن تقرأه وتعترب ما فيه بشعر اآلخرين حىت جتد الشاعر املهندس كأنه قادم للعصر

حممال بذهنه وعواطفه وآالته ومقاييسه ليصلح ما فسد ،ويقيم ما تداعى ،ويرمم ما خترب ،ويهدم ويبين.
ا

ديوان الشاعر احلق هو إثبات شخصيته برباهني من روحه ،وههنا يف "املالح التائه" روح قوية فلسفية

بيانية ،تؤتيك الشعر اجليد الذي تقرؤه ابلقلب والعقل والذوق ،وتراه كفاء أغراضه اليت ينظم فيها؛ فهو

شعرا ،مقبل حني يكون الشعر هو اإلقالل؛ مث هو على ذلك متني رصني ،ابرع
مكثر حني يكون اإلكثار ا
اخليال ،واسع اإلحاطة ،تراه كالدائرة :يصعد بك حميطها ويهبط ال من أنه انزل أو ٍ
عال ،ولكن من أنه
ملتف مندمج ،موزون مقدر ،وضع وضعه ذلك ليطوح بك.
ٌ

نقال فنيًّا شعرًّاي ،فرتى الشيء يف
وهو شعر تعرف فيه فنية احلياة ،وليس بشاعر من ال ينقل لك عن احلياة ا

معا؛ وليس بشعر ما إذا قرأته،
الطبيعة كأنه موجود بظاهره فقط ،وتراه يف الشعر بظاهره وابطنه ا

وجها من وجوه الفهم والتصوير للحياة والطبيعة يف نفس ممتازة مدركة
واسرتسلت إليه مل يكن عندك ا

مصورة.

وهلذا فليس من الشرط عندي أن يكون عصر الشاعر وبيئته يف شعره ،وإمنا
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الشرط أن تكون هناك نفسه الشاعرة على طريقتها يف الفهم والتصوير ،وأنت تثبت هذه النفس هبذه

الطريقة أن هلا أن تقول كلمتها اجلديدة ،وأهنا خمولة له احلق يف أن تقوهلا؛ إذ هي للعقول واألرواح أخت

الكلمة القدمية :كلمة الشريعة اليت جاءت هبا النبوة من قبل.
وليس يف شعر علي طه من عصرايتنا غري القليل ،ولكن العجيب أنه ال ينظم يف هذا القليل إال حني خيرج

املعىن من عصره ويلتحق ابلتاريخ ،كراثء شوقي ،وحافظ ،وعديل ابشا ،وفوزي املعلوف ،والطيارين دوس
وحجاج ،وامللك العظيم فيصل؛ فإن يكن هذا التدبري عن قصد وإرادة فهو عجيب ،وإن كان اتفاقاا
ومصادفة فهو أعجب؛ على أنه يف كل ذلك إمنا يرمي إىل متجيد الفن والبطولة يف مظاهرها ،متكلمة،
وسياسية ،ومغامرة ،ومالكة.

أما سائر أغراضه فإنسانية عامة ،تتغىن النفس يف بعضها ،ومترح يف بعضها ،وتصلي يف بعضها؛ وليس فيها

ظالال من احلرية أو الشك ،كتلك اليت يف قصيدة "هللا والشاعر" ،وأظنه
طيش وال فجور وال زندقة إال  ...ا
يتابع فيها املعري؛ ولست أدري كم ينخدع الناس ابملعري هذا ،وهو يف رأيي شاعر عظيم ،غري أن له

بضاعة من التلفيق تعدل ما خترجه "ال نكشري" من بضائعها إىل أسواق الدنيا.

دائما ،وهو أن
ومما يعجبين يف شعر علي طه أنه يف مناحي فلسفته وجهات تفكريه يوافق رأيي الذي أراه ا

ثورة الروح اإلنسانية ومعركتها الكربى مع الوجود -ليستا يف ظاهر الثورة وال العراك مع هللا كما صنع

املعري وأضرابه يف طيشهم ومحاقتهم ،ولكنها يف اهلدوء الشعري للروح املتأملة ،ذلك اهلدوء الذي جيعل
الطبيعة نفسها تبتسم بكالم الشاعر كما تبتسم أبزهارها وجنومها ،وجيعل الشاعر أداة طبيعية متخذة

معا؛ فإن العجب الذي ليس أعجب منه يف التدبري اإلهلي للنفوس احلساسة -
لكشف احلكمة وتغطيتها ا

أن زخرفة الشعر وما جيري جمراه يف الفن إمنا هي ضرب من زخرف الطبيعة حني تبتدع الشكل اجلميل

مثال -على الوجود وخالقه ثورة أولئك الشعراء ملا صنعت
لتتمم أغراضها من ورائه؛ ولو اثرت األزهار  -ا

أزهارا،
شيئاا غري إفساد حكمتها هي وما يتصل هبذه احلكمة من املصاحل واملنافع ،ولن تنتصر إال ببقائها ا
معا.
فذلك حرهبا وسلمها ا
وأسلوب شاعران أسلوب جزل ،أو إىل اجلزالة ،تبدو اللغة فيه وعليها لون خاص من ألوان النفس اجلميلة
يزهو زهوه فيكثر منه يف النفس أتثريها ومجاهلا،
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وهذه هي لغة الشعر خباصته؛ وال بد أن ننبه هنا إىل معىن غريب ،وذلك أنك جتد بعض النظامني حيسنون

من اللغة وفنون األدب ،فإذا نظموا وخال نظمهم من روح الشعر -ظهرت األلفاظ يف أوزاهنم وكأهنا

فقدت شيئاا من قيمتها ،كأن موضعها مث هو الذي أعلن إفالسه؛ إذ أقام مقام الذي يريد أن يعطي مث هو
رجال من الناس ،وكان يف سرت
إذا وقف ال يصنع شيئاا إال أن يعتذر أبنه مل جيد ما يعطيه ..فهذا كان ا

كاذاب مدعياا فاختلفت به احلال وهو هو مل يتغري.
مدلسا ا
وعافية ،فلما وقف موقفه انقلب ا

وما األسلوب البياين إال وسيلة فنية ملضاعفة التعبري ،فإن مل يكن هذا ما يعطيه كان وسيلة فنية أخرى

ملضاعفة اخليبة؛ وهذا ما حتسه يف كثري من شعر النظامني أو البديعيني يف العصور امليتة ،وحتسه يف الشعر

امليت الذي ال يزال ينشر بيننا.
متقدما فيها ،متعم اقا يف
وعلي طه إذا حرص على أسلوبه وابلغ يف إتقانه واستمر جبريه على طريقته اجليدة
ا

أسرار األلفاظ وما وراء األلفاظ ،وهي تلك الروعة البيانية اليت تكون وراء التعبري وليس هلا اسم يف التعبري،

لغواي ..فإنه وال ريب سيجد من
معتربا اللغة الشعرية -كما هي يف احلقيقة -أتلي افا موسيقياا ال أتلي افا ا
ا

إسعاف طبعه القوي ،وعون فكره املشبوب ،وإهلام قرحيته املولدة -ما جيمع له النبوغ من أطرافه ،حبيث
يعده الوجود من كبار مصوريه ،وتتخذه احلياة من بلغاء املعربين عنها يف العربية؛ ومن مث تنظمه العربية يف

مسط جواهرها التارخيية الثمينة ،ويصله السلك بشوقي وحافظ والبارودي وصربي ،إىل املتنيب والبحرتي

وابن الرومي وأيب متام ،إىل ما وراء ذلك ،إىل اجلوهرة الكربى املسماة جبل النور البياين ،إىل امرئ القيس.

وليس هذا ببعيد على من يقول يف صفة القلب:

اي قلب عندك أي أسرارما زلن يف نشر ويف طي
اي ثورة مشبوبة النارأقلقت جسم الكائن احلي

محلته العبء الذي فرقتمنه اجلبال وأشفقت رهباا
وأثرت منه الروح فانطلقتتحسو احلميم وأتكل اللهبا
وعجبت منك ومن إابئك يف أسر اجلمال وربقة احلب
وتلفت املتكرب الصلفعن ذلة املقهور يف احلرب
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انرا ذات إمياضفبسطت كفك حنوها فزعا
وومهت ا
مرت بعينك حملة املاضيفوثبت متسك ابرقاا ملعا

واألرض ضاق فضاؤها الرحبوخلت فال أهل وال سكن

حال اهلوى وتفرق الصحبوبقيت وحدك أنت والزمن
ولو ذهبنا خنتار من هذا الديوان الخرتان أكثره ،فقصائده ومقاطيعه تتعاقب ،ولكن تعاقب الشمس على

أايمها :تظهر جديدة اجلمال يف كل صباح؛ ألن وراء الصباح مادة الفجر ،وكذلك أتيت القصائد من نفس

شاعرها.
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املقتطف واملتنيب
"املقتطف" و"املتنيب":1

"املقتطف" شيخ جمالتنا؛ كلهن أوالده وأحفاده؛ وهو كاجلد األكرب :زمن جيتمع ،واتريخ يرتاكم ،وانفراد ال
وجواب ويتضاعف
يلحق ،وعلم يزيد على العلم أبنه يف الذات اليت تفرض إجالهلا ا
فرضا وجتب هلا احلرمة ا
منها االستحقاق فيتضاعف هلا احلق.

وهل اجلد إال أبوة فيها أبوة أخرى .وهل هو إال عرش حي درجاته اجليل حتت اجليل ،وهل هو إال امتداد
مسافاته العصر فوق العصر؟
واملقتطف يكرب وال يهرم ،ويتقدم يف الزمن تقدم املخرتعات ماضية ابلنواميس إىل النواميس ،مقيدة ابملبدأ

دائما األول؛ فلقد أنشئ هذا املقتطف وما
إىل الغاية؛ وهو كالعقل املنفرد بعبقريته :واجبه األول أن يكون ا
دليال على أن
يف اجملالت العربية ما يغين عنه ،مث طوى يف الدهر سبعة ومثانني جمل ادا أقامها سبعة ومثانني ا
ليس ما يغين عنه؛ مث أسفت الدنيا حوله أبخالقها وطباعها ،وحتولت جمالت كثرية إىل مثل الراقصات

واملغنيات واملمثالت ...وبقي هو على وفائه ملبدئه العلمي والسمو فيه والسمو به ،كأمنا أخذ عليه يف

العلم واألدب ميثاق كميثاق النبيني يف الدين والفضيلة؛ فبني يديه الواجب ال الغرض ،ومهه اإلبداع بقوى

العقل ال االحتيال هبا ،وهديه احلقيقة الثابتة يف الدنيا ال األحالم املتقلبة هبذه الدنيا ،وطريقه يف كل ذلك
طريق الفيلسوف ،من هدوء نفسه ال من أحوال الدهر ،فهو ٍ
ماض على اليقني ،انفذ إىل الثقة ،متنقل يف
منز ٍلة منز ٍلة من يقينه إىل ثقته ،ومن ثقته إىل يقينه.
وقد بدأ املقتطف جملدة الثامن والثمانني بعدد ضخم أفرده للمتنيب .2ولئن كانت األندية واجملالت قد

احتفلت هبذا الشاعر العظيم ،فما أحسب إال أن روح الشاعر العظيم قد احتفلت هبذا العدد من
املقتطف.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتاب "املتنيب" للصديق حممود حممد شاكر.
 2يناير سنة .1936
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ولست أغلو إذا قلت :إن هذه الروح املتكربة قد أظهرت كربايءها مرة أخرى ،فاعتزلت املشهورين من

الكتاب واألدابء ،ولزمت صديقنا املتواضع األستاذ حممود شاكر مدة كتابته هذا البحث النفيس الذي

أخرجه املقتطف يف زهاء ستني ومائة صفحة ،تدله يف تفكريه ،وتوحي إليه يف استنباطه ،وتنبهه يف شعوره،

وتبصره أشياء كانت خافية ،وكان الصدق فيها ،لريد هبا على أشياء كانت معروفة ،وكان فيها الكذب ،مث
تعينه بكل ذلك على أن يكتب احلياة اليت جاءت من تلك النفس ذاهتا ،ال احلياة اليت جاءت من نفوس

أعدائها وحسادها.

كتب
ولقد كان أول ما خطر يل بعد أن مضيت يف قراءة هذا العدد أن املؤلف جاء مبا يصح القول فيه إنه َ
اتريخ املتنيب ومل ينقله؛ مث مل أكد أمعن يف القراءة حىت خيل إيل أنه قد وضع لشعر املتنيب بعد تفسري

تفسريا جدي ادا من املتنيب نفسه ،وما الكلمة اجلديدة يف اتريخ هذا الشاعر
الشراح املتقدمني واملتأخرين
ا
الغامض إال الكلمة اليت نشرها املقتطف اليوم.

نفسا عظيمة خلقها
إن هذا املتنيب ال يفرغ وال ينتهي ،فإن اإلعجاب بشعره ال ينتهي وال يفرغ وقد كان ا
هللا كما أراد ،وخلق هلا مادهتا العظيمة على غري ما أرادت ،فكأمنا جعلها بذلك زمناا ميتد يف الزمن.

مطواي على سر ألقي الغموض فيه من أول اترخيه ،وهو سر نفسه ،وشر شعره ،وسر قوته؛
وكان الرجل ا

مجيعا ،فهو يتقي السيف
وهبذا السر كان املتنيب كامللك املغصوب الذي يرى التاج والسيف ينتظران رأسه ا
ابحلذر والتلفف والغموض ،ويطلب التاج ابلكتمان واحليلة واألمل.

متسلسال ابلتاريخ كأنه والدة ومنو
ومن هذا السر بدأ كاتب املقتطف ،فجاء حبثه يتحدر يف نسق عجيب،
ا

عرضا خيل إيل أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره
وشباب؛ وعرض بني ذلك شعر أيب الطيب ا
على حوادث نفسه وأحواهلا؛ وبذلك انكشف السر الذي كان مادة التهويل يف ذلك الشعر الفخم ،إذ

شعرا أضخم شعر ،وجاءت
كانت يف واعية الرجل دولة أضخم دولة ،عجز عن خلقها وإجيادها فخلقها ا
مبالغاته كأهنا أكاذيب آماله البعيدة متحققة يف صورة من صور اإلمكان اللغوي.

ومن أعجب ما كشفه من أسرار املتنيب سر حبه ،فقال :إنه كان حيب خولة أخت األمري سيف الدولة،

وكتب يف ذلك مخس عشرة صفحة كبرية ،وكأهنا مل
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وحي القلم
املقتطف واملتنيب

وجها من املقتطف؛ وهذا الباب من غرائب
ترضه فقال :إنه كان يؤمل أن يكتب هذا الفصل يف مخسني ا

هذا البحث ،فليس من أحد يف الدنيا املكتوبة "أي التاريخ" يعلم هذا السر أو يظنه ،واألدلة اليت جاء هبا

إثباات يف خرب جديد يكشفه
املؤلف تقف الباحث املدقق بني اإلثبات والنفي؛ ومىت مل يستطع املرء نفياا وال ا

فوزا يعد.
الباحث ومل يهتد إليه غريه ،فهذا حسبك
إعجااب يذكر ،وهذا حسبه ا
ا

ولعمري لو كنت أان يف مكان املتنيب من سيف الدولة لقلت إن املؤلف قد صدق ..فهناك موضع ال بد أن

يبحث يف القلب الشاعر الذي وضعت يه الدنيا حكمتها ،وطوت فيه القوة سرها ،وبث فيه اجلمال
وحيه؛ وأصغر هذه الثالث أكرب من امللوك واملمالك ،ولكن احلبيبة أكرب منها كلها ....
اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 333

()336/1

وحي القلم
حممد
حممد *:

عمل األستاذ توفيق احلكيم يف تصنيف هذا الكتاب أشبه شيء بعمل "كريستوف كوملب" يف الكشف عن

أمريكا وإظهارها من الدنيا للدنيا :مل خيلق وجودها ،ولكنه أوجدها يف التاريخ البشري ،وذهب إليها فقيل

جاء هبا إىل العامل ،وكانت معجزته أنه رآها ابلعني اليت يف عقله ،مث وضع بينه وبينها الصرب واملعاانة واحلذق

والعلم حىت انتهى إليها حقيقة ماثلة.
قرأ األستاذ كتب السرية وما تناوهلا من كتب التاريخ والطبقات واحلديث والشمائل ،بقرحية غري قرحية

املؤرخ ،وفكرة غري فكرة الفقيه ،وطريقة غري طريقة احملدث ،وخيال غري خيال القاص ،وعقل غري عقل

الزندقة ،وطبيعة غري طبيعة الرأي ،وقصد غري قصد اجلدل؛ فخلص له الفن اجلميل الذي فيها؛ إذ قرأها

بقرحيته الفنية املشبوبة ،وأمرها على إحساسه الشاعر املتوثب ،واستلها من التاريخ هبذه القرحية وهذا
اإلحساس كما هي يف طبيعتها السامية متجهة إىل غرضها اإلهلي حمققة عجائبها الروحانية املعجزة.
وقد أمدته السرية بكل ما أراد ،وتطاوعت له على ما اشتهى ،والنت يف يده كما يلني الذهب يف يد

صائغه؛ فجاء هبا من جوهرها وطبيعتها ليس له فيها خيال وال رأي وال تعبري ،وجاءت مع ذلك يف تصنيفه
حافلة أببدع اخليال ،وأمسى الرأي ،وأبلغ العبارة؛ إذ أدرك بنظرته الفنية تلك األحوال النفسية البليغة،

فنظمها على قانوهنا يف احلياة ،ومجع حوادثها املدونة فصورها يف هيئة وقوعها كما وقعت ،واستخرج

القصص املرسلة فأدارها حو اارا كما جاءت يف ألسنة أهلها؛ وهبذه الطريقة أعاد التاريخ حيًّا يتكلم وفيه

الفكرة ومالئكتها وشياطينها ،وكشف ذلك اجلمال الروحاين فكان هو الفن ،وجال تلك النفوس العاملية

فكانت هي الفلسفة ،وأبقى على تلك البالغة فكانت هي البيان ،كانت السرية كاللؤلؤة يف الصدفة،
فاستخرجها فجعلها اللؤلؤة وحدها.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1كتاب توفيق احلكيم.
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وحي القلم
حممد
إن هذا الكتاب يفرض نفسه هبذه الطريقة الفنية البديعة ،فليس ميكن أن يقال إنه ال ضرورة لوجوده؛ إذ
هو الضروري من السرية يف زمننا هذا ،وال يغتمز فيه أنه ختريف وتزوير وتلفيق؛ إذ ليس فيه حرف من
ذلك ،وال يرد أبنه آراء خيطئ املخطئ منها ويصيب املصيب؛ إذ هو على نص التاريخ كما حفظته

األسانيد ،وال يرمي ابلغثاثة والركاكة وضعف النسق؛ إذ هو فصاحة العرب الفصحاء اخللص كما رويت
خملصا أمت اإلخالص ،أميناا أبوىف األمانة،
أبلفاظها؛ فقد حصنه املؤلف حتصيناا ال يقتحم ،وكان يف عمله ا

حذرا بغاية احلذر.
دقي اقا كل الدقة ،ا

ومن فوائد هذه الطريقة أهنا هيأت السرية للرتمجة إىل اللغات األخرى يف شكل من أحسن أشكاهلا يرغم
هذا الزمن على أن يقرأ ابإلعجاب تلك احلكاية املنفردة يف التاريخ اإلنساين؛ كما أهنا قربت وسهلت

كتااب مدرسياا بليغاا بالغة القلب واللسان ،مربياا للروح ،مره افا للذوق،
فجعلت السرية ،يف نصها العريب ا

مصححا للملكة البيانية.
ا

وحسب املؤلف أن يقال بعد اليوم يف اتريخ األدب العريب :إن ابن هشام كان أول من هذب السرية هتذيباا
اترخييًّا على نظم التاريخ ،وأن توفيق احلكيم كان أول من هذهبا هتذيباا فنيًّا على نسق الفن.
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ديوان األعشاب
ديوان األعشاب*:
أبو الوفاء شاعر ملء نفسه ،ما يف ذلك شك ،مذهبه اجلمال يف املعىن يبدعه كأمنا يزهر به ،واجلمال يف

الصورة خيرجها من بيانه كما خترج الغصون واألوراق من شجرهتا ،وله طبع وفيه ورقة ،وهو جيري من البيان
على عرق ،وسليقته جتعله ألزم لعمود الشعر وأقرب إىل حقيقته ،حىت أنه ليعد أحد الذين يعتصم الشعر

العريب هبم ،وهم قليل يف زمننا ،فإن الشعر منحدر يف هذا العصر إىل العامية يف نسقه ومعانيه ،كما احندر

التمثيل ،وكما احندرت أساليب الكتابة يف بعض الصحف واجملالت.

وللعامية وجوه كثرية تنقلب فيها احلياة ،ومرجعها إىل روح اإلابحة الذي فشا بيننا ونشأ عليه النشء يف
هذه املدنية اليت تعمل يف الشرق غري عملها يف الغرب ،فهي هناك رخص وعزائم ،وهي هنا تسمح

مظهرا
وترخص ،يف ظل ضعيف من العزمية ،وإمهال البالغة العربية اجلميلة كما هي يف قوانينها ليس إال ا
لتلك الروح تقابله املظاهر األخرى ،من إمهال اخللق ،وسقوط الفضيلة ،وختنث الرجولة ،وزيغ األنوثة،
وفساد العقيدة ،واضطراب السياسة ،إىل ما جيري هذا اجملرى مما هو يف بالغة احلياة املبينة كاملرذول

واملطرح والسفساف يف بالغة الكالم الفصيح؛ كل ذلك يف مواضعه حتلل من القيود وإابحة وتسمح

وترخص ،وكل ذلك عامية بعضها من بعض ،وكل ذلك حلن يف البالغة واخللق والفضيلة والرجولة واألنوثة

والعقيدة والسياسة.

والشعر اليوم أكثره "شعر النشر" يف اجلرائد ،على طبيعة اجلرائد ال على طبيعة الشعر؛ وهذه إابحة

صحافية غمرت الصحف ،وأخضعت أذواق كتاهبا لقوانني التجارة ،فإهنم لينشرون بعض القصائد كما
تنشر "اإلعالانت" :ال يكون احلكم يف هذه وال هذه لبيان أو متييز أو منفعة ،بل على قدر الثمن أو ما

فيه معىن الثمن!

ومن مادية هذا العصر وطغيان العامية عليه ،أننا نرى يف صدر بعض اجلرائد

ـــــــــــــــــــــــــ

 1للشاعر اجمليد حممود أبو الوفا ،وهذا املقال كان حديثاا مع بعض األصدقاء عن الديوان ونشر يف
الرسالة الغراء قلت :وانظر "حياة الرافعي" ص ."191 - 189
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ديوان األعشاب
شعرا ال يكون يف صناعة الشعر وال يف طبقات النظم أضعف وال أبرد منه .وال أدل على فساد
ا
أحياان ا

كالما صاحلاا للنشر ،وإن يكن صاحلاا
الذوق الشعري ،ولكنه على ذلك األصل الذي أومأان إليه يعد ا
للشعر.

علوا فلسفيًّا ،ومن الركاكة
وهكذا أصبحت العامية يف متكنها جتعل من الغفلة حذقاا جتارًّاي ،ومن السقوط ا

بالغة صحفية ،ومىت تغري معىن احلذق ،ودخلته اإلابحة ،ووقع فيه التأويل ،وأحيط ابلتمويه والشبه فالريبة

حينئذ أخت الثقة ،والعجز ابب من االستطاعة ،والضعف معىن من التمكني ،وكل ما ال يقوم فيه عذر

صحيح كان هو بطبيعة التلفيق عذر نفسه.

وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هو يف رأيي صناعة احتطاب من الكالم ..وقد بطل التعب إال تعب
التقشش واحلمل ،فلم تعد هناك صناعة نفسية يف وشي الكالم ،وال طبع موسيقي يف نظم اللغة ،وال

طريقة فكرية يف سبك املعاين ،وهبذه العامية الثقيلة أخذ الشعر يزول عن هنجه ،ويضل عن سبيله ،ووقع
فيه التوغر السهل ..واالستكراه احملبوب ..وصران إىل ضرب حديث يف الوحشية ،هو الطرف املقابل

للشعر الوحشي يف أايم اجلاهلية؛ فما دام الكالم غريباا ،والنظم قل اقا ،واملأيت بعي ادا ،واملعىن مستهل اكا،
والنسج ال يستوي ،والطريقة ال تتشابه فذلك كله مسخ وتشويه يف اجلملة وإن اختلفت األسباب يف

التفصيل ،وإذا كان املسخ جاهليًّا ابلغريب من األلفاظ ،والنافر من اللغات ،والوحشي من املعاين؛ وكان

عصراي ابلركيك من األلفاظ ،والنازل من التعبري ،واهلجني من األساليب ،والسخيف من املعاين؛ مث
ًّ

ابلسقط واخللط واالضطراب والتعقيد فهل بعض ذلك إال من بعضه؟ وهل هو يف الشعر اجلميل إال
إنساان ،ليضعه يف ٍ
كسلخ اإلنسان الذي مسخه هللا فسلخه من ٍ
قردا أو
معان كان هبا ا
معان يصري هبا ا
خنز ايرا ليس عليه إال ظاهر الشبه ،وليس معه إال بقية األصل؟

فالقردية الشعرية ،واخلنزيرية الشعرية ،متحققان يف كثري من الشعر الذي ينشر بيننا ،ولكن أصحاب هذا

كماال يف تطور الفن والعلم والفلسفة؛ وأنت مىت ذهبت حتتج لزيغ الشعر من قبل
الشعر ال يروهنما إال ا

الفلسفة ،وتدفع عن ضعفه حبجة العلم ،وتعتل لتصحيح فساده ابلفن -فذلك عينه هو دليلنا حنن على

أن هذا الشعر قردي خنزيري ،مل يستو يف تركيبه ،ومل أيت على طبعه ،ومل خيرج يف صورته؛ وما يكون
الدليل على الشعر من رأي انظمه وافتتانه به ودفاعه عنه ،ولكن من إحساس قارئه واهتزازه له وأتثره به.
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ديوان األعشاب
والشاعر أبو الوفاء جيد الطريقة ،حسن السبك ،يقول على فكر وقرحية ،ويرجع إىل طبع وسليقة ،ولكن
نفسه قلقة يف موضعه الشعري من احلياة؛ ويف رأيي أن الشاعر ال يتم أبدبه ومواهبه حىت يكون متامه

مبوضع نفسه الشعري الذي تضعه احلياة فيه؛ والكالم يطول يف صفة هذا املوضع ،ولكنه يف اجلملة

كمنبت الزهرة :ال تزكو زكاءها وال تبلغ مبلغها إال يف املكان الذي يصل عناصرها بعناصر احلياة وافية

اتمة ،فال يقطعها عن شيء وال يرد شيئاا عنها؛ إذ هي مبا يف تركيبها وهتيئتها إمنا تتم مبوضعها ذاك لتهيئة

وتركيبه ،فإن كانت الزهرة على ما وصفنا ،وإال فما بد من مرض اللون ،وهرم العطر ،وهزال النضرة،

وسقم اجلمال.

نفسا متأملة حصرهتا يف أسباب ألَ ِّمها
ولوال أن احلكمة وفت األستاذ أاب الوفا قسطه من األمل ،ووهبته ا

مضطراب منقطع األسباب من
حائال
نظما ا
ا
حصرا ال مفر منه -لفقدت زهرته عنصر تلوينها ،وخلرج شعره ا
ا
الوحي؛ غري أن جهة األمل فيه هي هي جهة السماء إليه ،ولو هو تكافأت جهاته املعنوية األخرى،

وأعطيت كل جهة حقها ،وختلصت مما يالبسها -الرتفع من مرتبة األمل إىل مرتبة الشعور ابلغامض واملبهم،

عقال من العقول الكبرية املولدة اليت حييا فيها كل شيء حياة شعرية ذات حس.
ولكان ا

ولكن ما دامت احلياة قد وزنت له مبقدار ،وطفقت مع ذلك وخبست ،فقد كان حيسن به أن يقصر شعره

على أبواب الزفرة والدمعة واللهفة ،أو انقطعت وسيلته إليه أن تبلغ؛ ويظهر يل أن أاب الوفا حيذو على

حذو إمساعيل ابشا صربي ،وهو شبيه به يف أنه مل تفتح له على الكون إال انفذة واحدة؛ غري أن صربي
أقبل على انفذته ونظر ما وسعه النظر ،أما أبو الوفا فيحاول أن ينقب يف احلائط ليجعلهما انفذتني.

أما أنه ليس من الشعر أن تنزل احلرية الفلسفية عن منزلتها بني اليقني والعقل ،أو املشهود واحملجب ،أو
الواقع والسبب ،أو الرسم واملعىن -فتنقلب بني شعر القلب العاشق ،وشعر الفكر املتأمل ،شعر املعدة
اجلائعة ،وتضع بني أشواق الكون شوقها هي إىل الطعام والثياب واملال..

على أنه كان األمثل يف التدبري ،واألقرب إىل طريقة النفس الشاعرة أن يصرف أبو الوفا هذا الشعور

اباب من حكمة السخر الشعري ابلدنيا وأهلها وحوادثها ،كما
املادي الذي يتلذع به ،فيحوله فيجعله ا

اباب من اهلجاء
اباب من املدح والنفاق ،ومرة ا
صرفه ابن الرومي من قبل فأخطأ يف حتويله ،فجعله مرة ا

واإلقذاع.
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ولو بذل الشاعر أبو الوفا جمهوده يف ذلك ،واهتم الدنيا مث حاكمها ،ونص هلا القانون ،وأجلس القاضي،

حكما ،اترة يف اندرة بعد اندرة ،ومرة يف حكمة إىل
حكما ا
وافتتح اجمللس ،ورفعها قضية قضية ،مث أخذها ا
حكمة ،وآونة يف سخرية مع سخرية -إذن الهتدى هذا املتأمل الرقيق إىل اجلانب اآلخر من سر املوهبة

اليت يف نفسه ،فأخرج مكنون هذه الناحية القوية منها ،فكان وال ريب شاعر وقته يف هذا الباب ،وإمام

عصره يف هذه الطريقة.

على أن يف صفحات ديوانه أشياء قليلة تومئ إىل هذه امللكة ،ولكنها مبثوثة يف تضاعيف شعره ،والوجه

أن يكون وجهه يف تضاعيفها ،وإنه ليأيت أبمسى الكالم وأبدعه ،حني يعمد إىل ذلك األصل الذي نبهنا

إليه ،فيصرف هلفة نفسه إىل بعض وجوهها الشعرية ،كقوله يف "حلم العذارى" وهي من بدائعه وحماسن

شعره:

ها مها عيناك تغريين على شىت الظنون
فيهما حبر وموج وسهول وحزون

ووضوح وغموضواضطراب وسكون
ٍ
ٍ
بيناتومعان ال تبني
ومعان
وهتاويل فنومنن رشاد وجنون

وأشعات حيارىمن مىن أو من حنني

ليت شعري أي سرخلف هاتيك اجلفون

آه إن السر أنباعنه ذان الطائران
حينما ماال على غصنيهما يعتنقان..

فهذه أبيات يف شعر اجلمال كاحملراب ملؤه عابده..
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النجاح وكتاب سر النجاح:1
ما خلق هللا ذا عقل من بين آدم إال أودع يف تركيبه شيئني كاملقدمة والنتيجة ،وأعطاه هبما القدرة على

الوسيلة والغاية" ،ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة" ،ففي تركيب اإلنسان قوة الرغبة يف
النجاح وأن يتأتى إىل سره أو يبلغ منه أو يقاربه ،ويف هذا الرتكيب عينه ما يهتك به هذا احلجاب ويفضي
منه إىل هذا السر وجيمع بك عليه ،وما أنكر أن النجاح قدر من األقدار ،ولكنه قدر ذو رائحة قوية

خاصة به يسرتوحها من حتت السماء وهو ال يزال يف السماء وبينه وبني األرض أمد ودهر وأسباب وأقدار
كثرية ،ولوال أن هذه اخلاصية فيه ويف اإلنسان منه ملا توفرت رغبة يف عمل وال صح نشاط يف الرغبة وال

توجه عزم إىل النشاط وال توثقت عقدة على العزم.

تعطيال ،فإذا هي تضل وال هتدي
غري أن يف اإلنسان كذلك ما يفسد هذه اخلاصية أو يضعفها أو يعطلها ا

وكانت هتدي وال تضل ،وإذا هي زائغة عن احلق ملتوية عن القصد وكانت هي السبيل إىل احلق وهي

الدليل على القصد؛ وما ينال منها شيء إال واحد من ثالث :العجز ،وضعف اهلمة ،واضطراب الرأي.
فأما العجز فمنزلة جتعل اإلنسان كالنبات يرتفع عن األرض بعوده ولكنه غائر فيها أبصول حياته ،وأما

ضعف اهلمة فمنزلة احليوان الذي ال هم له إال أن يوجد كيفما وجد وحيثما جاء موضعه من الوجود؛ إذ

ومتاعا ،وكأنه ضرب آخر من النبات
حلما
وشعرا ا
أاثاث ا
ا
هو يولد ويكدح ويكد ليكون ا
ووبرا ا
وعظما وصوفاا ا

إال أنه نوع آخر من املنفعة.

وأما اضطراب الرأي فمنزلة بني املنزلتني ترجع إىل هذه مرة وإىل هذه مرة وتقع من كلتيهما موقعها،
والعجز وضعف اهلمة واضطراب الرأي يف لغة العقل ٍ
معان ثالثة لكلمة واحدة هي اخليبة ،وما أسرار
النجاح إال الثالثة اليت تقابلها وهي القوة والعزمية والثبات.
ـــــــــــــــــــــــــ

 1املقطم :مايو سنة .1923
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وشبااب ،ومها حالتان ال بد منهما ،ومها من الضعف والنزق بطبيعتهما،
ولكن يف هذا اإلنسان طفولة
ا

وفيهما يتثاقل اإلنسان إىل أغراضه ،ويرتد عن صعاهبا ،وينخذل دون غاايهتا؛ وليس أييت للطفل أن يدرك
الرجل يف معانيه ،وال للشاب أن يبلغ احلكيم يف كماله؛ فكأن هذين ليس هلما أمل يف أسباب النجاح،

وكأن كليهما ال حيسن أن يطوي فؤاده على شيء وال أن جيمع رأيه على أمر ،غري أن من حكمة هللا ورمحته
أنه أرصد من نواميسه القوية لضعف الطفولة ونزق الشباب ما هو سناد مينع ،وموئل يعصم ،وقوة تصلح،

وهو انموس القدوة الذي يتمثل يف األب واألم والصاحب والعشري واملعلم والكتاب؛ ألن هللا جلت قدرته
دائما إىل االعتقاد وحيملهم عليه ويبصرهم به ،حىت كأن احلياة كلها إمنا هي
يبث يف اخللق ما يوجههم ا
ممارسة لفضيلة اإلميان به من حيث يدري اإلنسان أو ال يدري.

و"كتاب سر النجاح" الذي ترمجه أستاذان العالمة الدكتور يعقوب صروف يف سنة  ،1880وظهرت
كتااب تالءم نسجه
طبعته الرابعة يف هذه األايم ،هو وهللا يف ابب القدوة انموس على حدة ،وما رأيت ا

مقطعا واح ادا يف
واستوت أجزاؤه ووضع آخر على أوله وانصب كله إىل الغرض الذي كتب فيه وجاء ا

معناه وفائدته -كهذا الكتاب الذي يعلم الضعيف كيف يقوى ،والعاجز كيف يعتمد ،واملضطرب كيف

يقبل ،والساقط كيف ينتهض ،ويعلمك مع ذلك كيف تريح الكد ابلكد ،وكيف تسقط التعب ابلتعب،

وكيف متضي عزميتك وتعتقدها وتضرب كرة األرض بقدميك وإن مل تكن مل اكا وال قائ ادا وال فاحتاا ،وإن

كنت من صميم السوقة ،وإن كنت من فقرك وراء عتبة واحدة؛ ال أقول :إن هذا الكتاب علم ،فإن هذا

جمموعا من الورق الصقيل على طبع جيد ،مع أنه
القول يسقط به دون منزلته وال يعدو يف وصفه أن جيعله
ا
جمموع من األرواح والعزائم وأعصاب القلوب؛ ولكين أقول يف وصفه العلمي إن املدارس خترج من الكتب

رجاال أقوايء أشداء معصومني عصيب جذوع الشجر العايت ،من
تالميذ ..وهذا الكتاب خيرج من التالميذ ا
قوة النفس وصالبتها وصحة العزمية ومضائها ،وتصميم الرأي ونفاذه؛ ومما يعطي من قوة الصرب والثبات

ومطاولة التعب إىل أبعد حدود الطاقة اإلنسانية.

وما تقرؤه حق قراءته وتستوفيه على وجهه من التدبري واإلمعان إال خرجت منه وقد وضع يف نفسك شيئاا
رجال خرجت
رجال ،وإن كنت ا
طفال خرجت ا
أعظم من نفسك كائناا من كنت وكيف كنت ،فإن تكن ا

حكيما ،وإن كنت
ا
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حكيما استحدث يف نفسك ما جيعلك ابحلكمة فوق الدنيا وكنت هبا يف الدنيا.
ا

قال األستاذ املرتجم يف مقدمته" :أشهد ألبناء وطين أنين مل أنتفع بكتاب قدر ما انتفعت هبذا الكتاب".
وهذه هي الكلمة اليت ال يقول غريها من يقرأ "سر النجاح" ،وال ميكن أن يقول غريها؛ إذ هو مبين يف

وضع من فائدة النفس وما يرهف حدها ويبتعث ملكاهتا ويستنهض قواها ويستنفذ وسائلها على ما يشبه
القواعد اليت ال تؤدي إال إىل نتيجة واحدة من أين اعتربهتا ،كـ "اثنان واثنان أربعة" ،وثالثة وواحد أربعة،
ٍ
وحدات أربعة ،وهلم جرا..
وأربعة
تلك شهادة املرتجم ،أما أان فأشهد لقد عرفت منذ زمن طالباا يف األزهر ،فلما تعرف إيل جعل يشكو

ويتربم وينفض يل نفسه ويقول :األزهر وعلومه وفنونه ومسائله ومشاكله ،واملتون وما فيها ،والشروح وما

إليها ،واحلواشي وما يرد ويعرتض وجياب به ويقال فيه ،وكل كلمة بساعة من العمر ،وكل سطر بيوم ،وكل

علما ،فال حصدت من هذه وال من
جزء بسنة ،وتركت ورائي كذا وكذا ا
فداان وأقبلت على كذا وكذا ا

تلك! قلت :وما ميسكك والباب مفتوح وال يسألك األزهر إىل أين وال تسألك الدنيا إذا خرجت إليها من

أين؟ قال :وهللا ما ربطين إىل هذه األعمدة مخس عشرة سنة كاملة على أيس ومضض إال كتاب "سر

النجاح" وما أمضيت نييت مرة على وجه من وجوه العيش إال رأيت هذا الكتاب قد ضرب وجه هذه النية
فردها إىل هذا املكان وألقاها يف هذا املستقر ،وما مهمت برتك األزهر إال انتصب يف وجهي كل األبطال
الذين قرأت أخبارهم فيه وأمسكوين ،ال من يدي وال من رجلي ،ولكن من اعتقادي وإمياين وأملي!

قلت :فوهللا ال يدعك حىت تنجح ،وما ربط هللا على قلبك هبذا الكتاب وثبت فؤادك ابليقني الذي فيه
إال وقد كتب لك اخلري كله.
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أبو متام الشاعر :حتقيق مدة إقامته مبصر1

مل يبق بد من أن نبلغ ابلكالم يف هذا املعىن إىل مقطع احلق فيه ،وأن ننفذ بتحقيقه إىل خاصته ،وننتهي من
مرسال حبري يف الرواية على
كالما ا
خاصته إىل برهانه؛ فإن علماء األدب قدمياا وحديثاا ألقوا خرب أيب متام ا
طرقها املختلفة ،ال على التاريخ يف ِّ
وجه ِّه املتعني ،ويؤخذ على أنه خرب كاألخبار إن صدق فقد صدق وإن
كذب فهو على ما جييء؛ إذ مل يكن يعنيهم من الشاعر إال شعره ،حيملونه عنه أو أيخذونه من رواته ،أو

جيدونه يف ديوانه؛ أما أخبار الشاعر فهي ال تتصل ابلكتاب وال ابلسنة ،فتجتمع هلم كما جتتمع ويتناولوهنا

بعضا أو ينقض بعضه
كما اتفقت مبا دخلها من الكذب والتزيد والتلفيق ،وما يكون فيها مما يظاهر بعضه ا
معا ليخرج من التبعة ،فال بد من تبعة يف أحد
على بعض؛ واحملقق منهم من يروي الصدق والكذب ا

النقيضني؛ وليربأ بصدق أحدمها من كذب أحدمها كما صنع ابن خلكان يف سياقه خرب أيب متام وهذا نص

عبارته:

كانت والدة أيب متام  ...جباسم وهو قرية بني دمشق وطربية ،ونشأ مبصر ،قيل :إنه كان يسقي املاء ابجلرة
مخارا هبا.
يف جامع مصر ،وقيل كان خيدم حائ اكا يعمل عنده بدمشق وكان أبوه ا

والذين يعرفون طرق الرواية ومصطلحاهتا يدركون من هذه العبارة أن ابن خلكان ينتفي من أن تكون عليه

تبعة أحد اخلربين أو كليهما ،فإن الرواية مىت افتتح
ـــــــــــــــــــــــــ

 1ملا أنشأ املؤلف مقاله عن شوقي "رمحه هللا" غضب من غضب من أدابء مصر ،وزعموا أنه يقصد الغض
من مكانة "مصر الشاعرة" ،ورماه من رماه يف وطنيته ،وحاول بعضهم أن يرد عليه رأيه يف الشعر املصري

بتعداد شعراء مصر العربية ،واستتبع شيء شيئاا فجاء ذكر أيب متام وما قالوا عن إقامته يف مصر؛ فأنشأ

املؤلف هذا املقال ،وانظر ص" 147-146حياة الرافعي".
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اخلرب "بقيل أو يقال" فقد دل على أن هذا اخلرب غري مقطوع به؛ إذ تسمى هذه الصيغة عندهم صيغة

التمريض ،فهي ال تفيد الصحة وال اجلزم هبا ،وظاهر أن أاب متام ال ميكن أن يكون قد نشأ مبصر وبدمشق
معا.
يف وقت ا

وابن خلكان قد وقف على الكتاب الذي عمله الصويل يف أخبار أيب متام ونقل عنه ،وهو املرجع يف هذا
الباب؛ فال بد أن يكون هذا الكتاب قد خال من حتقيق هذه الرواية ،بل حنن نرجح أنه قد خال منها بتة،

فلم يذكر أن نشأة أيب متام كانت مبصر؛ ألن صاحب األغاين أغفلها ومل يشر إليها حبرف ،مع أنه ينقل عن

أيضا عن
الصويل نفسه ويقول يف كتابه" :أخربين الصويل" وكانت أمهلها صاحب مروج الذهب ،وهو ينقل ا
الصويل ،وهذا يثبت لنا أن اخلرب مل يكن معروفاا يومئذ ،وإال هو التاريخ عند أيب الفرج واملسعودي إن مل

يكن هو هذا؟

ولكن ذكرت الرواية يف كتاب األنباري "طبقات األدابء" ،واقتصر انقلها على أن أاب متام نشأ مبصر ،وأنه
كان يسقي املاء هبا ،ومل يذكر رواية عمله بدمشق؛ واألنباري متأخر تويف سنة ،577فهو بعد موت أيب
متام بثالثة قرون ونصف ،فال قيمة لروايته ،وشأنه شأن غريه من الناقلني؛ وحنن نرى أن هذه الرواية قد
صنعت يف مصر نفسها للغض من أيب متام والزراية عليه ،وبقيت مروية فيها مث محلت كما حتمل كل رواية

معدوال هبا عنه؛ وال أوضع يف املهنة من سقاية املاء
لذاهتا ال لتحقيقها ،سواء أكانت موجهة على احلق أم
ا

يف اجلامع ابجلرة ،ولعمري ما ذكرت "اجلرة" هنا عبثاا؛ والغلو يف التحقري هو بعينه الدليل على الكذب،
فهذه الكلمة كأثر اجملرم يف جرميته..

شاعرا
وبعد ،فإان نقرر أن هذا الشاعر العظيم مل ينشأ مبصر ،وأنه ولد وأتدب يف الشام مث قدم إىل مصر ا
انشئاا يتكسب أبدبه كما قدم عليها غريه من األندلس واملغرب والشام ،والعراق ،وأنه مل ِّ
أيت إىل مصر إال
يف والية عبد هللا بن طاهر األديب الشاعر القائد العظيم ،وقد جعلت له والية مصر والشام واجلزيرة يف
سنة  210أو  211على خالف بني املؤرخني ،وكانت سن أيب متام يومئذ بني  21و 23سنة؛ وقد كان
مغناطيسا للشعراء يف كل مكان ينزله ،حىت قال فيه بعضهم وعزم على اهلجرة إىل مصر:
ابن طاهر
ا
يقول رجال إن مصر بعيدةوما بعدت مصر وفيها ابن طاهر

وأبعد من مبصر رجال نرامهبحضرتنا معروفهم غري ظاهر

عن اخلري موتى ما تبايل أزرهتمعلى طمع أم زرت أهل املقابر
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وقد قصده أبو متام إىل مصر ،كما قصده بعد ذلك إىل خراسان يف سنة ،220وهي السنة اليت وضع فيها
أبو متام أو يف اليت تليها كتاب "احلماسة" كما حققناه وال حمل لذكره هنا.

طفال ،أو
وحنن نسوق أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه يف نفي أن يكون أبو متام قد نشأ مبصر أو جاءان ا
تكون منها طبيعته يف الشعر ،أو يكون هلا أثر يف عبقريته:

 -1اجملمع عليه بال خالف أن الشاعر ولد يف الشام ،وما دام كذا لقد قالت الطبيعة كلمتها يف أصل
نبوغه وعبقريته ،فإن األديب يولد وال يصنع كما يقول اإلجنليزي؛ وكل العلماء يعرفونه ابلطائي! وال يطعن
يف نسبه إال من ال حيقق وهو نفسه يباهي بطائيته ،وذلك كالشرح على كلمة الطبيعة يف أسباب نبوغه

الوراثية؛ وقد تنقل الرجل بني مصر والشام والعراق وخراسان وأرمينيا وغريها ،فما بلد أوىل من بلد أبن
يكون مثار عبقريته.

 -2إن الشاعر إمنا يتكسب من شعره ميدح من يهتز له أو يعطي عليه ،ومل ميدح أبو متام أح ادا من أهل

مصراي ،وقد جاء إىل
مصر؛ فإن كان مدح فيها عبد هللا بن طاهر فإمنا إليه قصد وله جاء؛ وابن طاهر ليس
ًّ
مصر ورجع منها قبل أن حيول عليه احلول ،فلو أن نشأة هذا الشاعر كانت مبصر وأتدبه كان فيها ألصبنا

كثريا يف أعياهنا وعلمائها؛ إذ هو مىت قال الشعر ال يتكسب إال منه؛ ويف ديوان الشاعر هجاء
له ا
مدحا ا

مصراي بل هو قائد من قواد املأمون ،واله حماربة
البن اجللودي نظمه يف مصر ،ولكن ابن اجللودي ليس
ًّ

الزط سنة  ،205مث أقدم بعد ذلك مصر ،مث ويل عليها يف سنة 214؛ فكل املصرية يف شعر أيب متام هي
يف هجائه للشاعر املصري يوسف السراج ،ولعلها يف بعض مقاطيع أخرى من الغزل أو الوصف.
 -3ولد أبو متام يف سنة  188أو ،190ومن الثابت أنه كان مبصر يف سنة  ،214حني نظم قصيدته

عامال
الدالية والنونية يف راثء عمري بن الوليد -وعمري هذا ليس
مصراي ،بل هو من خراسان ،وكان مبصر ا
ًّ
طفال كما يقال لكانت مدة قوله
أليب إسحاق املعتصم بن الرشيد فلو كان أبو متام قد جاء إىل مصر ا

الشعر فيها ال تقل عن عشر سنوات ،مع أن كل ما نظمه وهو فيها ال يبلغ عشر قصائد؛ وهذا ديوانه بني

أيدينا وإليه وحده املرجع يف الداللة على صاحبه.

 -4روى املرزابين يف "املوشح" عن العباس بن خالد الربمكي قال :أول ما نبغ "أي قال الشعر" أبو متام
الطائي أاتين بدمشق ميدح حممد بن اجلهم فكلمته
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شاعرا.
فيه فأذن له؛ فدخل عليه وأنشده ،مث خرج فأمر له بدراهم يسرية ،مث قال :إن عاش هذا ليخرجن ا
شاعرا بعد وكان شعره من
فهذا نص على أن الشاعر مل يكن يومئذ إال يف ابتداء الشعر ،ومل يكن قد خرج ا
الطبقة اليت يثاب عليها "بدراهم يسرية" .وأبو متام بعد ذلك هو نفسه الذي نثر عليه عبد هللا بن طاهر

ألف دينار فرتفع أن ميسها وترك اخلدم ينتهبوهنا ،وكان ذلك سبباا يف تغري ابن طاهر عليه.

 -5نقل ابن خلكان يف ترمجة ديك اجلن الشاعر احلمصي املشهور ،عن عبد هللا بن حممد بن عبد امللك
شعرا عمله ،فأخرج
جالسا عند ديك اجلن" ،يعين حبمص" فدخل عليه حدث فأنشده ا
الزبيدي قال :كنت ا
كبريا فيه كثري من شعره ،فسلمه إليه وقال :اي فىت تكسب هبذا واستعن
ديك اجلن من حتت مصاله ا
درجا ا
به على قولك .فلما خرج سألته عنه فقال :هذا فىت من أهل جاسم ،يذكر أنه من طيء ،يكىن أاب متام،

حداث
وامسه حبيب بن أوس ،وفيه أدب وذكاء وله قرحية وطبع .فهذا نص آخر على أن أاب متام كان يومئذ ا
غالما -وكان ال يزال يطلب األدب ،وقد أعانه أستاذه بنسخ من قصائده يتخرج هبا وحيذو عليها؛
أي افهو قد نشأ يف الشام وأتدب فيها.

 -6نظم أبو متام قصيدته الالمية:

أصب حبميا كأسها مقتل العذل
ُّ

يصف تقتري الرزق عليه مبصر وخيبة أمله الذي أمله من املال ،ويف هذه القصيدة حين إىل الشام ويستقي

هلا ويذكر أرض البقاعني وقرى اجلوالن اليت نشأ فيها :وال حين الشاعر ألرض إال إذا كان فيها حبه أو
شبابه وأدبه ،أما الطفولة فمنسية آباثرها؛ إذ ال آاثر هلا يف النفس مىت شب املرء إال بعي ادا بعي ادا ،وإمنا

احلنني ملا تتعلق به الغريزة املميزة.

 -7يف هذه القصيدة يقول أبو متام خياطب أحبابه:
عدتين عنكم مكرها غربة النوىلها وطر يف أن متر وال حتلى

والنوى يف لغة الشاعر هي رحيله للتكسب بشعره؛ وملا رجع عوف بن حملم الشيباين إىل وطنه بعد وفادته
على عبد هللا بن طاهر يف خراسان؛ سئل عن حال فقال :رجعت من عند عبد هللا ابلغىن "والراحة من

النوى"؛ ويؤيده قول أيب متام يف قصيدته تلك:

ماال حويت ومل أقمفأمتع ،إذ فجعت ابملال واألهل
أنيت فال ا
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مكرها يطلب الكسب ال غري ،وال كسب للشاعر إال من شعره ،فهو بنص كالمه عن
يعين أنه اغرتب ا

شاعرا يتكسب ويتعرض للغين كما يصنع غريه.
نفسه قدم إىل مصر ا

دليال أيكل األدلة ،كأمنا أهلم من وحي الغيب
 -8يف هذه القصيدة الالمية يقدم لنا أبو متام -رمحه هللا -ا
يوما لندفع به عنه؛ فهو حين إىل حيبب له يف الشام ،ويقول :إن غربة النوى
أننا سنحتاج إىل هذا الدليل ا

اليت وصفها:

أنت بعد هجر من حبيب فحركتصبابة ما أبقى الصدود من الوصل
أمخسة أحوال مضت ملغيبه؟وشهران بل يومان ثكل من ِّ
الثكل

يعين أنه قال هذا الشعر وقد مضى على إقامته يف مصر مخس سنوات ،وكان قد جاء من الشام عاش اقا

ذلك العشق الذي فيه "الصدود والوصل" ،والطفل ال حيب مثل هذا احلب وال حين ذلك احلنني؛ فإذا كان

الشاعر قدم إىل مصر يف سنة ،210كما رجحناه ،وسنه بني 21و 23سنة فيكون قد نظم هذه القصيدة
صغريا فكيف
يف سنة  ،215وعمره يومئذ بني  26و 28سنة؛ فلو أن أاب متام جاء من الشام ا
طفال ا
للطفل أن يقول مثل هذا الشعر بعد مخس سنوات؟ وما هجر احلبيب "وصبابة ما أبقى الصدود من

الوصل"؟

 -9مدح شاعران حممد بن حسان الضيب بقصيدة نونية يذكر فيها تنقله يف البالد فقال فيها:
ابلشام أهلي ،وبغداد اهلوى ،وأانابلرقمتني ،وابلفسطاط إخواين
وما أظن النوى ترضى مبا صنعتحىت تشافه يب أقصى خراسان!
فأنت ترى أنه جعل أهله ابلشام ،وجعل أصدقاءه مبصر؛ فلو أنه كان قد نشأ هبا جلعل هبا أهله؛ إذ ال

متنقال كما
ينشأ إال مع أبيه وأمه ،والبيت الثاين دليل منه هو على أنه مل ينزل مبصر مقيم وال متوطناا ،بل ا

نزل بغريها.

صغريا فنشأ هبا وقد بينا فساد
 -10تقول كتب األدب يف مدارس احلكومة :إن أاب متام نقل إىل مصر ا

ذلك ،مث خرج إىل مقر اخلالفة فمدح املعتصم؛ وهذا غري صحيح؛ فإن أاب متام خرج من مصر قبل أن

يدخلها املأمون يف سنة  ،216حني جاءها وقتل هبا عبدوس الفهري؛ فلو كان الشاعر يومئذ ملدح

املأمون ،وذكر هذه الواقعة ،واملعتصم ويل اخلالفة سنة  ،218وديوان أيب متام يثبت أنه يف سنة ،217

كان ابلعراق ،وقد مدح املأمون بقصيدته امليمية ،وذكر يف مدحه وقعة الروم ،وهذه كانت يف تلك السنة.
اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 347

()350/1

وحي القلم
أبو متام الشاعر حتقيق مدة إقامته مبصر
كبريا يتكسب ابلشعر ،فأقام
خيلص من كل ما تقدم أن أاب متام ولد يف الشام وأتدب فيها ،وقدم إىل مصر ا

شا هبا بعد قتل عمري بن الوليد الذي قتل يف سنة 214؛ فإنه كان
هبا بني مخس سنني وست ،ومل جيد له عي ا
يعيش يف كنفه ،وقد صرح يف قصيدته النونية اليت راثه هبا أنه أيمل من بعده يف ابنه حممد.

فقدوم الشاعر إىل مصر كان يف سنة 210أو حواليها ،وخروجه منها كان يف سنة 215أو حواليها ،وهللا
أعلم.
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القدمي واجلديد:1
أيضا :إين يف هذه األايم ضنني مبا
أقول لألستاذ الفاضل الدكتور طه حسني "يف رفق ولني" ويف عجلة ا

أملك من وفيت أشد الضن ،أحسب السماء تتفجر من يومي يف ساعة كالفجر ،فال يصرفين عن تلك
الساعة شيء وال يصرفها عين شيء؛ إذ بني يدي كتاب يف الرسائل أعمل فيه وأستعني هللا على الفراغ منه
يف وقت معني ،وقد أظل أو كاد؛ فال يرين األستاذ أين أستطري هذه املرة كالطرية األوىل ،فإن جناحي يف

فضاء آخر ،وإن هذا الكتاب الذي أعاجله ال جيشمين عرفاا من القرية كما قالوا قدمياا ،بل لعله يف أمله

أشبه "بعملية" تشريح يف القلب ،وستذهب الدقائق اليت أكتب فيها هذه الكلمة مأسوفاا عليها ،ألهنا

ذاهبة بصفحتني من كتايب.

وأما بعد ،فال أرى من اإلنصاف أن يعمد الدكتور إىل مجل يقتضبهن من مقايل يف جملة اهلالل مث يهدفها

للرد ،وكان عسى أن يدفع عنها شيء مما قبلها أو ما بعدها أو يشد منها بعض جهاهتا أو أييت هبا يف سياق

يبني عن معناها.

وزعم األستاذ أنه ال يفهم من كالمي هذه اجلملة "وأنت تعلم أن الذوق األديب يف شيء إمنا هو فهمه ،وأن

مجيعا ..مث دار هبذه الكلمات
احلكم على شيء إمنا هو أثر الذوق فيه ،وأن النقد إمنا هو الذوق والفهم ا
دورة العاصفة وجعلها مسألة كمسألة الدور والتسلسل املشهورة ،بل جعلها من قبيل "قصة وقضية"..

فرتاه يقول :ذوق هو الفهم ،وفهم هو الذوق ،وفهم ليس ابلذوق ،وذوق ليس ابلفهم ،وهلم صاع ادا

مثال ابملوسيقى فقال" :ما نظن أن الذين يطوقون املوسيقى ويطربون هلا يفهموهنا
وانزال؛ وضرب لنا ا
ا

مجيعا" .وأان أفسر كالمي هبذا املثل نفسه ،أقتصر عليه وال أعدوه.
ا

أنيت اآلن أبستاذ قد برع يف املوسيقى وخالطت أعصابه وحلمه ودمه ،وندفع

ـــــــــــــــــــــــــ

 1نشرها حني املعركة بينه وبني الدكتور طه حسني حول كتابيه" :رسائل األحزان" و"السحاب األمحر"؛
وللدكتور فيهما ويف أسلوهبما رأي.
وانظر كتايب" :املعركة حتت راية القرآن" .و"حياة الرافعي".
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إليه قطعة ملحنة ونقول له :امسع وافهم واحكم وانتقد؛ يسمعها مرة بعقله أو لعقله يتبني ما يكون فيها

صوااب وما يكون خطأ ،مث ما يعلو عن الصواب من اإلجادة واإلتقان ،وما ينحط عن اخلطأ من اإلساءة
ا

والتخليط؛ فهذا هو الفهم.

ويسمعها مرة اثنية حبسه أو حلسه ،فريى أثر ما فهم ،ويديرها يف ذوقه ليعرف كيف موقعها من الغرض

أصواات ،بل لتخلق من األصوات شيئاا؛ فهذا هو الذوق ،وهو كما
الذي وضعت له ،فإهنا مل توضع لتكون
ا
تراه بعد الفهم وانشئ عنه .ومثل األستاذ طه حسني ال خيفى عليه أن من يقول :إن الذوق يف شيء إمنا
هو فهمه ،أو إمنا هو عن فهمه ،أو إمنا ينشأ عن فهمه ،فالعبارة يف ابب اجملاز واحدة ال ختتلف.

مث إن أستاذ املوسيقى وقد مسع القطعة مرتني ،أو مرة كمرتني إن بلغ أن يكون له يف كل أذن واحدة أذانن،

يستفيت ذوقه الفين وحيكم للقطعة أم عليها؛ فهذا هو أثر الذوق.

اآلن قد حكم األستاذ وانتقد وجزم برأيه ،فندب له فالن يقول :أخطأت وأسأت وجهلت وغفلت ،أو

تعصبت وحططت يف هوى صاحب اللحن؛ فمن أين جاء هذا اخلالف وكيف وقع هذا القول؟ بل كيف

ساغ للثاين أن جيهل األول ويرى غري رأيه وحيكم غري حكمه ،إال إذا كان قد فهم غري فهمه فأنشأ له

حكما وجاءت من هذه املقدمات تلك النتيجة اليت نسميها النقد ،وما هي
الفهم ذوقاا وأحدث له الذوق ا
مجيعا ،فالذين يذوقون املوسيقى ويطربون هلا وال يفهموهنا فقد فهموها على
يف احلقيقة إال الذوق والفهم ا

مقدار ما استقر يف نفوسهم من أساليب التطريب وما فيهم من املطاوعة هلذه العاطفة؛ أو ال تراهم يقولون

آذاان موسيقية؟ فهذه األذن هي الفهم بعينه ،ألهنا حاسة اجتمعت من مران
يف أمثال هؤالء :إن هلم ا
طويل ،وقد تقوم يف بعض الناس على جهله ابملوسيقى مقام علم برأسه.

ويقول األستاذ طه :إنه قد يقرأ كالمي ويفهمه وال يذوقه ،ولكن عدم الذوق هنا هو الذوق؛ وليت شعري
ما معىن قول املتنيب:

ومن يك ذا فم مر...

ولو كان األستاذ وأمثاله هم يف هذا القياس املرت والكيلومرت ،لوجب أال أجد من يذوق كالمي ويعجب به

ويغايل فيه ويكون ذنباا من ذنويب عند هللا إبسرافه يف املغاالة ،وأان واجد لكل واحد مثل األستاذ طه عشرة
ومائة من غريه ،ولو خرج هو إىل العامل لرأى ومسع ،وفيهم من هم أعلى منه كعباا وأمد عن اقا وأضخم هامة

بديعا وأبلغ وأزكى وأعلم إىل عدد من هذه الواوات.
وأبدع ا
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وعجبت للدكتور يريد أن ال يفهم من عباريت كما يقول إال أن "الذوق هو نفس الفهم ،فاللفظان يدالن

على معىن واحد ،وإذن وإذن وإذن."..

فهل يرى إذا قلت له :رأيت القمر وفالنة ليلة كذا فكانت إمنا هي القمر -أين أقصد هبما معىن واح ادا

فيقول هلا" :وإذن" فليسا شيئني خمتلفني وإمنا هو شيء واحد ،وإذن فكيف صار هلا وجه يف السماء ووجه

يف األرض وبقيت مع ذلك امرأة من اإلنس؛ وإذن فهذا كالم ال يفهم...

قال بعضهم إن "لو" تفتح عمل الشيطان ،يريد أهنا أداة التمين ،واملذهب اجلديد سيضم "إذن" إىل "لو"

مث ما هي الكلمة الثالثة اي ترى؟

أان -مع إعجايب ابلدكتور الفاضل -أرى أنه مستهرت أبشياء ،وأن من خلقه أن ما ال يرضى عنه وما ال
يفهمه "ليسا شيئني خمتلفني" .فإذا مل يكن من الفهم بد قال :إنه ال يقتنع ،فإذا ضايقته وضيقت عليه مل

يبق إال ما يقول النحاة يف "أي" اليت حريهم إعراهبا وبناؤها :أي كذا خلقت...

وأان وأمثايل إمنا حنرص أشد احلرص على هذه اللغة؛ ألهنا أساس األمة اإلسالمية فال نرضى غال أن يكون

هذا األساس اثبتاا متيناا ال يزعزعه شيء وال يثلمه شيء وال يضعفه شيء؛ والدكتور وأمثاله ال يبالون أن

تكون هذه األمة كبيوت أمريكا املتحركة...

لست أنكر التجديد ،بل لعل الدكتور يذكر مناقشيت إايه يف "اجلريدة" وإصراره يومئذ أن ليس ألحد أن
يدخل يف اللغة كلمة ،وأن قول الناس تنزه ومتنزه ونزهة اخل كلها منا لكالم العامي ،وتعلقه بنص ابن سيده

كثريا من استعمال العلماء ،مث قوله أحسنت ،ولكن لو
يف ذلك ،واستخراجي له نص ابن قتيبة وكال اما ا
جئتين ابللفظة يف كالم املربد واجلاحظ وفالن وفالن ما اقتنعت.

إمنا أنكر شيئاا واح ادا ،وهو أن يقال مذهب قدمي ومذهب جديد؛ فقد وسع هللا على الناس فيما علموا

وفيما جهلوا ،ولكن أصحابنا يريدون أال نكتب إال منطاا بعينه ،وال نذهب إال مذهباا بعينه؛ ألن كل ذلك
هو اجلديد؛ فأيهما خري لنا وهلم وللذين سيخرجون اترخيهم من قبوران :أن نعتد اللغة واألدب كل ما

اجتمع من قدمي وجديد وحنكم هذه اللغة وحنفظها وندفع عنها وجنعل جتديدها كتجدد احلسناء يف أثواهبا
ويف ألواهنا دون تشويه وال مسخ وال مس اجلسم اجلميل ،أن تقول :هذه الشفة وهذا األنف وهذا املوضع
املمتلئ اخلدل وهذا املوضع
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وحي القلم
القدمي واجلديد

اهلضيم الناحل وتعال اي دكتور هات املبضع واملشرط واملقص واملنشار واإلبرة واخليط وإذن...؟
لقد أذكر أين رأيت يف بعض مقاالت األستاذ طه حسني أو يف بعض ما يقرظ به الكتب أنه قال :إن

دائما أنه أقوى وأمنت وأصح؛ فهل رجل عن هذا الرأي أم ظهر يف اجلديد ما هو أقوى
القدمي قد أثبت ا

وأمنت وأصح؟ مث اي أيها املأل أفتوين ما هو هذا اجلديد؟ أهو ذاك اخليال الشارد اجملنون ،أم تلك الشهوات
املتوثبة املتلهفة ،أم ذلك األسلوب الفج املتسوخم ،أم العامية السقيمة امللحونة؛ أم هو يف احلقيقة بني

رغبة يف النبوع قبل أن تتم األداة وتستحكم الطريقة ،كما هو شأن فريق من الكتاب ،فيختصرون الطريق

بكلمة واحدة هي املذهب اجلديد  -وبني غربة يف التعصب لآلداب األجنبية كما هو شأن فريق آخر-

وبني رغبة يف احلط من قيمة بعض الناس ورميهم ابجلهل والسخف وأنه ال قيمة ملا جييئون به ،كل ذلك يف
شاءُ لَُقلْنَا ِّمثْ َل
تعبري علمي يصح أن يكون نظرية علمية ...وقبلهم قاهلا العرب يف القرآن الكرمي{ :لَ ْو نَ َ

ِّ
ه َذا إِّ ْن ه َذا إَِّّال أ ِّ
يوما ..لقال
َ
َ
ري ْاأل ََّول َ
ني} فقد شاءوا فلم يقولوا؛ ولو أن املذهب اجلديد فسر القرآن ا
َ
َساط ُ
يف معىن أساطري األولني إهنم أرادوا هبذا املذهب القدمي...

قوما ينصرون املذهب اجلديد وليس هلم من اللغات األجنبية وآداهبا حظ،
ويقول الدكتور طه :إن هناك ا
وحظهم من اللغة العربية وآداهبا موفور؛ مث طلب رأيي يف هؤالء وما أصل مذهبهم اجلديد؛ فأقول :إين

أعرف بعضهم ،وأعرف أن أدمغتهم ال يشبهها شيء إال جلود بعض الكتب اليت ليس فيها إال منت وشرح
وحاشية :جلد ملفوف على ورق ،وورق ينطوي على قواعد حمفوظة ،وهم أفقر الناس إىل الرأي؛ وهذه
علة حبهم لألساليب اجلديدة القائمة على الرتمجة ونقل اآلراء من الغرب إىل الشرق ،وابملعىن الصريح

املكشوف :من األدمغة اململوءة إىل األدمغة الفارغة ،وفيهم بعض أذكياء ،ولكن ذكاءهم يف حواسهم،

فإن مل يكن هذا فليقولوا هم ملاذا؟

ولو أنك سألت العنكبوت :ما هي الظبية احلوارء العيناء اليت تطمعني فيها وتنصبني هلا كل هذه األشراك

مهال حىت تقع فرتاها! فإذا وقعت رأيتها مثة ورأيتها ذاببة..
واحلبائل؟ لقالت لك :ا
ولكن ماذا يقول الدكتور يف األستاذ اإلمام الكبري الشيخ حممد عبده؟ أكان
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وحي القلم

القدمي واجلديد
يدعو إىل مذهب جديد يف اللغة واألدب ويفتنت ابلرواايت الغرامية وأبسلوب "إميل زوال" يف روايته
املعروفة ومبثل رواية "األجرسون".

إن كان الناس عند الدكتور من بعض احلجج فإن الشيخ وحده أبمة كاملة ممن يعنيهم.
وأختتم هذه الكلمة ابلشكر لألستاذ طه حسني والثناء عليه ،مث إين مسرتسل يف عملي ،وهذا عذري إليه.
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وحي القلم
املرأة واملرياث
املرأة واملرياث:

قرأت يف "املقطم" كلمة الكاتب املعروف سالمة موسى فيما يزعمه إجاابت خمتصرة عن اعرتاضات هتافت
هبا رأيه يف الدعوة إىل مساواة املرأة ابلرجل يف املرياث ،وهو ينصح ملن يريد أن يناقشه أن يقرأ نص

حماضرته يف "السياسة األسبوعية".

وقد رجعت إىل نص احملاضرة فإذا الكاتب هو هو يف ضعف تفكريه وسوء تقليده ،يكاد ال مييز بني الرأي
الصحيح الثابت يف نفسه؛ ألنه قائم على حكمته الباعثة عليه ،وبني الرأي املتغري يف كل نفس حبسبها؛
ألنه قائم على منزع أو غفلة أو مرض يف النفس.

ترى الكاتب ال يدعو إال إىل تقليد أوراب ،وتكاد عباراته يف ذلك ال حتصى ويقول :إن "املصلح املثمر
عندان هو مقلد ألوراب ال غش يف تقليده" فليس إال أوراب وتقليدها وإذا مل يكن يف أوراب قرآن وال إسالم

فاإلصالح املثمر عند الكاتب أال يبقى من ذلك شيء...

"مقلد أوراب ال غش يف تقليده" ،وما هو الغش يف التقليد؟ هو أن تستعمل رأيك وفكرك فتدع وأتخذ على
بينة يف احلالني ،وأن أتىب أن حتمل على طبيعتك الشرقية ما ال تصلح عليه وال تقوم به؛ وإذا انقلبت أوراب

شيوعية أو إابحية وجب أال نغش يف التقليد ..وإذا كانت الشمس ال تطلع ستة أشهر يف بعض جهات
أوراب وتطلع يف مصر كل يوم وجب أن يكون املصري أعمى ستة أشهر...

والظاهر أن الكاتب يقول ابلتقليد؛ ألنه طبيعي فيه ..ورأيه يف املرياث إمنا هو ترمجة  ..لعمل مصطفى

كمال؛ وإن كان مصطفى كمال قد أصلح الرتك يف سنوات كما يقولون :فربهان التاريخ ال خيضع للمشقة

وال حملاكم االستقالل وال أييت إال يف وقته الذي سيأيت فيه ،وسريى الناس يومئذ ما يكون ومهاا مما يكون

حقيقة.

ويرد الكاتب على رأي األستاذ األخالقي رئيس حترير "املقطم" يف خشيته أن يقتصر اإلصالح على

القشور دون اللباب ،فيقول :إنه "معتقد أن األمة اليت
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وحي القلم
املرأة واملرياث

تشرع يف اختاذ املدنية احلديثة جيب أن تبدأ ابلقشور ...ألهنا أسهل عليها من اللباب بل هي ال تستطيع

غري ذلك" .أكذلك بدأت الياابن؟ .وهل كل الطباع كطبيعة بعض الناس ،تستطيع أن تعتلف قشور

املدنية ..وتنصرف إىل مداقها وسفاسفها؟

وال ريب أن حضرته ال يفهم الدين اإلسالمي؛ ألنه ليس من أهله ،فهو يقران على ذلك ،وهو بذلك يقران

على أنه متطفل يف اقرتاحه؛ وإن الذي يقرأ يف حماضرته قوله" :إن الطبقة الغنية يف األمة هي اليت تقرر

داينة األمة "..يستيقن أنه ال يفهم دينا من األداين ،وأنه قصري النظر يف أمور االجتماع وأبواب السياسة؛
وأن ميينه ومشاله وأمامه ووراءه إن هي إال جهات الزمام الذي ينقاد فيه؛ فال شخصية له ،وإمنا يتابع وينقاد

لآلراء اليت يرتجم منها بال نقد وال متييز.

إن مرياث البنت يف الشريعة اإلسالمية مل يقصد لذاته ،بل هو مرتب على نظام الزواج فيها ،وهو كعملية
معا ،فإذا وجب للمرأة أن أتخذ من انحية
الطرح بعد عملية اجلمع إلخراج نتيجة صحيحة من العملني ا
وجب عليها أن تدع من انحية تقابلها؛ وهذا الدين يقوم يف أساسه على تربية أخالقية عالية ينشئ هبا

طباعا أخرى ،كما بيناه يف مقالنا املنشور يف "مقتطف" هذا الشهر؛ فهو يرأب ابلرجل أن
طباعا ويعدل هبا ا
ا
يطمع يف مال املرأة أو يكون عالة عليها؛ فمن مث أوجب عليه أن ميهرها وأن ينفق عليها وعلى أوالدها،

وأن يدع هلا رأيها وعملها يف أمواهلا ،ال حتد إرادهتا بعمله وال أبطماعه وال أبهوائه؛ وكل ذلك ال يقصد منه

عامال كاسباا معتم ادا ،متهيئاا ملعايل األمور ،فإن األخالق كما هو مقرر يدعو بعضها إىل
إال أن ينشأ الرجل ا

بعض ،ويعني شيء منها على شيء مياثله ،ويدفع قويها ضعيفها ،وأينف عاليها من سافلها؛ وقد قلنا إنه ال
جيوز ملتكلم أن يتكلم يف حكمة الدين اإلسالمي إال إذا كان قوي اخللق ،فإن من ال يكون الشيء يف

طبعه ال يفهمه إال فهم جدل ال فهم اقتناع.

للمرأة حق واجب يف مال زوجها ،وليس للرجل مثل هذا احلق يف مال زوجه؛ واإلسالم حيث على الزواج،
رجال ويعطيها به ًّ
حقا جدي ادا ،فإن هي ساوت أخاها يف املرياث مع
بل يفرضه؛ فهو هبذا يضيف إىل املرأة ا

هذه امليزة اليت انفردت هبا انعدمت املساواة يف احلقيقة ،فتزيد وينقص؛ إذ هلا حق املرياث وحق النفقة
وليس له إال مثل حقها يف املرياث إذا تساواي.
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املرأة واملرياث
فإن قلت كما يقول سالمة موسى :إن يف احلق أن تنفق املرأة على الرجل وأن تدفع له املهر مث تساويه يف

أصال يعمل عليه بطل زواج كل الفقريات وهن سواد النسوة؛ إذ ال
املرياث ،قلنا :إذا تقرر هذا وأصبح ا

ميلكن ما ميهرن به وال ما ينفقن منه؛ وهذا ما يتحاماه اإلسالم؛ ألنه فيه فساد االجتماع وضياع اجلنسني
مجي اعا؛ وهو ٍ
بدال
مفض بطبيعته إىل جعل الزواج للساعة ولليوم وللوقت احملدود ..وإلجياد لقطاء الشوارع ،ا
من أن يكون الزواج للعمر وللواجب ولرتبية الرجل على احتمال املسؤولية االجتماعية إبجياد األسرة

وإنشائها والقيام عليها والسعي يف مصاحلها.

من هنا وجب أن ينعكس القياس إذا أريد أن تستقيم النتيجة االجتماعية اليت هي يف الغاية ال من حق
الرجل وال من حق املرأة بل من حق األمة؛ وما نساء الشوارع ونساء املعامل يف أوراب من نتائج ذلك

مقلواب ،فهن غلطات البيوت املتخربة واملسؤولية املتهدمة ،وهن الواجبات اليت ألقاها
النظام الذي جاء ا

الرجال عن أنفسهم فوقعت حيث وقعت!

وإذا انزاحت مسؤولية املرأة عن الرجل انزاحت عنه مسؤولية النسل ،فأصبح لنفسه ال ألمته؛ ولو عم هذا
املسخ االجتماع أسرع فيه اهلرم وأتى عليه الضعف ،وأصبحت احلكومات هي اليت تستولد الناس على

الطريقة اليت تستنتج هبا البهائم ،وقد بدأ بعض كتاب أوراب يدعون حكوماهتم إىل هذا الذي ابتلوا به وال

يدرون سببه وما سببه إال ما بينا آن افا.

مث إن هناك حكمة سامية ،وهي أن املرأة ال تدع نصف حقها يف املرياث ألخيها يفضلها به -بعد األصل

الذي نبهنا إليه -إال لتعني هبذا العمل يف البناء االجتماعي؛ إذ ترتك ما ترتكه على أنه المرأة أخرى ،هي

عمال آخر أمسى منه بتيسري
زوج أخيها؛ فتكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه لألمة ،وأسدت لألمة ا

زواج امرأة من النساء.

فأنت ترى أن مسألة املرياث هذه متغلغلة يف مسائل كثرية ال منفردة بنفسها ،وأهنا أحكم احلكمة إذا أريد

ابلرجل رجل أمته وابملرأة امرأة أمتها ،فأما إذا أريد رجل نفسه وامرأة نفسها ،وتقرر أن االجتماع يف نفسه
محاقة وأن احلكومة خرافة ،وأن األمة ضاللة ،فحينئذ ال تنقلب آية املرياث وحدها بل تنقلب احلقيقة.

ومما نعجب له أن سالمة موسى يتكلم يف حماضرته كأن كل الوالدين ذوو مال وعقار ،فنصف األمة على
هذا حمروم نصف حقه وكأنه ال يعرف أن السواد
اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 375 | 356

()359/1

وحي القلم
املرأة واملرياث
كثريا ممن ميوتون عن مرياث ال
األعظم من الناس ال يرتك ما يورث ،ال على الربع وال على النصف؛ وأن ا

أايما من بعدهم ،مث يذهب يف الديون ،إذ ال تركة مع دين ،وكثريون ال يسمن مرياثهم وال
حييا مرياثهم إال ا

يغين ،فلم تبق إال فئات معينة من كل أمة ال جيوز أن تنقلب من أجلها تلك احلكمة االجتماعية اليت هي

من حظ األمومة كلها لقيام بعض األخالق عليها كما بسطناه.

ومما تشمئز له النفوس الكرمية قول املرتجم يف حماضرته :فلو كانت الفتيان يرثن مثل إخوهتن الذكور ،لكان

"يف ثروهتن" إغراء للشبان على الزواج ..

هدما ويوجب على كل
إن الدين اإلسالمي ال يعرف مثل هذا اإلسفاف يف اخللق وال يقره ،بل هو يهدمه ا
رجل أن حيمل قسطه من املسؤولية ما دام مطي اقا إن كره أو رضي ،ولعمري ،إن تلك الكلمة وحدها من

كاتبها هلي أدل من اسم احملل على بضاعة احملل...
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كلمة مؤمنة يف رد "كلمة كافرة":1
كتااب هذه نسخته:
تلقيت ا

متعجال بعد أن قرأت "كلمة كافرة" يف "كوكب الشرق" الصادر مساء اجلمعة  27من
أكتب إليك
ا
أكتوبر؛ كتبها متصدر من نوع قوهلم:

حبذا اإلمارة ولو على احلجارة  ...ومسى نفسه "السيد ،فإن صدق فيما كتب صدق يف هذه التسمية.

طعن القرآن وكفر بفصاحته ،وفضل على آية من كالم هللا مجلة من أوضاع العرب ،فعقد فصله بعنوان
"العثرات" على ذلك التفضيلَّ ،
كأن اآلية عثرة من عثرات الكتاب يصححها ويقول فيها قوله يف غلط
اجلرائد والناشئني يف الكتابة؛ وبرقع وجهه وجنب أن يستعلن ،فأعلن بزندقته أنه حديث يف الضاللة.

غلى الدم يف رأسي حني رأيت الكاتب يلج يف تفضيل قول العرب" :القتل أنفى للقتل" على قول هللا -
ِّ
ص ِّ
{وإِّ َّن
{ولَ ُك ْم ِّيف الْق َ
اص َحيَاةٌ} [البقرة ،]179 :فذكرت هذه اآلية القائلةَ :
تعاىل -يف كتابه احلكيمَ :
ِّ
نس وا ْجلِّ ِّن ي ِّ
ِّ
َّ ِّ
ني ِّ
ض ُه ْم إِّ َىل
وحي بَـ ْع ُ
وحو َن إِّ َىل أ َْوليَائِّ ِّه ْم} [األنعام ]121 :وهذه اآليةَ { :شيَاط َ
الشيَاط َ
اإل ِّ َ ُ
ني لَيُ ُ
بَـ ْع ٍ
ض} [األنعام ]112 :مث مهمت ابلكتابة فاعرتضين ذكرك ،فألقيت القلم؛ ألتناوله بعد ذلك وأكتب به
إليك.

مجيعا لتكتنب يف الرد على هذه الكلمة الكافرة إلظهار وجه اإلعجاز يف اآلية
ففي عنقك أمانة املسلمني ا

الكرمية ،وأين يكون موقع الكلمة اجلاهلية منها؛ فإن هذه زندقة إن تركت أتخذ مأخذها يف الناس؛ جعلت
ص َّ َّ ِّ
ِّ
اصةا} [األنفال.]25 :
ين ظَلَ ُموا ِّم ْن ُك ْم َخ َّ
{واتَّـ ُقوا ف ْتـنَةا ال تُ ِّ َ
فجوراَ :
فاجرا ،وزادت الفاجر ا
ينب الذ َ
الرب ا
ـــــــــــــــــــــــــ

 1البالغ .نوفمرب سنة  ،1923وانظر ص" 174-172حياة الرافعي".
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خملصا ،ميليها على احلق الذي أعلم إميانك به ،وتفانيك يف إقراره واملدافعة
واعلم أنه ال عذر لك .أقوهلا ا
عنه والذود عن آايته؛ مث اعلم أنك ملجأ يعتصم به املؤمنون حني تناوشهم ذًئب الزندقة األدبية اليت

جعلت مهها أن تلغ ولوغها يف البيان القرآين.

ولست أزيدك ،فإن موقفي هذا موقف املطالب حبقه وحق أصحابه من املؤمنني وأذكر حديث رسول هللا

ملجما بلجام من انر" أو كما قال..
علما فكتمه جاء يوم القيامة ا
صلى هللا عليه وسلم" :من سئل ا
والسالم عليكم ورمحة هللا.

م.م.ش

قرأت هذا الكتاب فاقشعر جسمي لوعيد النيب صلى هللا عليه وسلم ،وجعلت أردد احلديث الشريف

يف كل مرة ،فإذا هو أبلغ هتكم ابلعلماء املتجاهلني ،واجلهالء
أستكثر منه وأمأل نفسي مبعانيه ،وإنه ليكثر َّ
ملجما،
املتعاملني؛ وإذا هو يؤخذ من ظاهره أن العامل الذي يكتم علمه النافع عن الناس جييء يوم القيامة ا

مربذعا ..أي :فهذا
ملجما ا
ويؤخذ من ابطنه أن اجلاهل الذي يبث جهله الضار يف الناس جييء يوم القيامة ا

وهذا كالمها من محري جهنم!

مميزا يضع نفسه هذا
والتمست عدد "الكوكب" الذي فيه املقال وقرأته ،ومل أكن أصدق أن يف العامل أديبا ا
فضال عن أن
املوضع من التصفح على كالم هللا وأساء األدب يف وضع آية منه بني عثرات الكتاب ،ا

فضال عن أن
فضال عن أن يلج يف هذا التفضيل ،ا
يسمو لتفضيل كلمة من كالم العرب على اآلية ،ا
يتهوس يف هذه اللجاجة؛ ولكن هذا قد كان ،وال حول وال قوة إال ابهلل!

ولعمري وعمر أبيك أيها القارئ ،لو أن كاتباا ذهب فأكل فخلط فتضلع فنام فاستثقل فحلم ..أنه يتكلم

يف تفضيل كلمة العرب على تلك اآلية ،واجتهد جهده ،وهو انئم ذاهب الوعي فلم أيل ختري افا واستطالة،

وأخذ عقله الباطن يكنس دماغه وخيرج منه "الزابلة العقلية" ليلقيها يف طريق النسيان أو يف طريق الشيطان

-ملا جاء يف شأوه أبسخف وال أبرد من مقالة "السيد" فسواء أوقع هذا التفضيل من جهة اهلذاين

والتخريف كما فعل كاتب النوم ،أم وقع من جهة اخللط واحلبط ما فعل كاتب الكوكب -فهذا من هذا،
طباق سخافة بسخافة..
نعم إن مقالة الكوكب أفضل من مقالة الكاتب احلامل ...ولكن قليل
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الزيت يف الزجاجة اليت أهديت جلحا ال يعد زيتاا ما دام هذا القليل يطفو على ملء الزجاجة من ..من

البول!

ولقد تنبأ القاضي الباقالين قبل مئات السنني مبقالة الكوكب هذه فأسفلها الرد بقوله:
"فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو انشئ أو ٍ
مرمد فصاحة القرآن وموقع بالغته وعجيب براعته فما
عليك منه ،إمنا خيرب عن نفسه ،ويدل على عجزه ،ويبني عن جهله ،ويصرح بسخافة فهمه وركاكة عقله"
ما علينا...

يقول كاتب الكوكب ابلنص:

قالت العرب قدمياا يف معىن القصاص" :القتل أنفى للقتل" ،مث أقبل القرآن الكرمي على آاثر العرب
ِّ
اص َحيَاةٌ َاي أ ُْوِّيل األَلْبَ ِّ
ص ِّ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن} [البقرة ،]179 :وقد مضت
{ولَ ُك ْم ِّيف الْق َ
"هكذا" فقالَ :
سنة العلماء من أساطني البيان أن يعقدوا املوازنة بني مقالة العرب هذه وبني اآلية احلكيمة أيتهما أشبه

ابلفصاحة "هكذا" ،مث خيلصون منها إىل تقدمي اآلية والبيان القرآين ...مث قال :من رأي كاتب هذه الكلمة

غفرا" على ثلج الصدر إبعجاز القرآن "كلمة للوقاية من
تقدمي الكلمة العربية على اآلية الغراء" ،اللهم ا
النيابة ...وإال فماذا بقي من اإلعجاز وقد عجزت اآلية؟ ِّزه ِّزه اي رجل"...
ثالاث :أوىل هذه املزااي
فرا" -مزااي ا
مث قال :إن فيم تقدم به الكلمة العربية على اآلية احلكيمة "-اللهم غ ا
الثالث ،هذا اإلجياز الساحر فيها؛ ذلك أن" :ألقتل أنفى للقتل" ثالث كلمات ال أكثر ،أما اآلية فإهنا

ميالدا من آية التنزيل "أتمل" حاشا كالم هللا
سبع كلمات "كذا" ،وعلى تلك فهي أقدم عه ادا وأسبق ا

القدمي ،واإلجياز ميزة أية ميزة؛ امليزة الثانية للكلمة االستقالل الكتايب وقد التعاقد بينها وبني شيء آخر
مستتما وخيتتمه يف غري مزيد وال فضل ،فال
سابق عليها ،حىت أن املتمثل هبا املستشهد يبتدئ هبا حديثاا
ا

يتوقف وال يستعني بغريها ،أما اآلية فإهنا منسوقة مع ما قبلها ابلواو ،فهي متعاقدة مرتابطة معه ،ال يتمثل
هبا املتمثل حىت يستعني بشيء سواها ،وليس الذي يعتمد على غريه فال يستقل كالذي يعتمد على نفسه

فيستقل؛ امليزة الثالثة أن الكلمة ليست متصلة يف آخرهتا بفضل من القول تغين عنه ،على حني تتصل
{اي أ ُْوِّيل األَلْبَ ِّ
اب} [البقرة ]179 :و{لَ َعلَّ ُك ْم
ابآلية مبا تغين عنه من القول .ويعتد كالفضل وهو كلمتا َ

تَـتَّـ ُقو َن} [البقرة ،]179 :وإن كان ال زايدة يف القرآن وال فضول.
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مدرسا جاء ابلفصل الذي عقده اإلمام السيوطي يف كتابه "اإلتقان" لتفضيل اآلية على الكلمة
مث قال :إن ا
وفيه قرابة مخسة وعشرين ُحجة؛ قال :إهنا احنطت بعد أن رماها بنظره العايل إىل أربع" :أما الباقيات فمن
نسج االنتحال والتزيد" ،قال :وأوالها أن اآلية أوجز لفظاا ،والكاتب يرى اآلية" :سبع كلمات يف حتديد

غفرا" ،قال :والثانية" :أن يف الكلمة العربية
ودقة" ،قال :إذا لقد بطلت حجة اإلجياز يف اآلية "اللهم ا

تكر اارا لكلمة القتل سلمت اآلية منه ،ورد الكاتب أن هذا التكرار" :يتحلل طالوة ويقطر رقة" ،قال":

ذكرا للقصاص بلفظه
وهذا فمي فيه طعم العسل" ،قلنا :وعليه الذابب اي سيدان "...والثالثة :أن يف اآلية ا

قصاصا؛ ودفع الكاتب هذا أبن الكلمة انطوت
على حني ال تذكر الكلمة إال القتل وحده ،وليس كل قتل
ا
على قتلني أحدمها ينفي صاحبه ،فذاك هو القصاص؛ قال" :إذن فالكلمة واآلية يف قصد القصاص

يلتقيان فرسي رهان"؛ والرابعة :أن القصاص يف اآلية أعم يشمل القتل وغريه .وأقر الكاتب أن لآلية
فضال على الكلمة من هذه الناحية ،ولكن الكلمة حكمة ال شريعة ،وهي من قضاء اجلاهلية ،فليس
ا

عليها أن تبني ما مل يعرفه العرب ومل خيلق بعد ،قال" :إذن فليست الكلمة مقصرة عن بيان ،متبلدة عن

إحسان".

هذا كل مقاله حبروفه بعد ختليصه من الركاكة واحلشو وما ال طائل حتته ،وحنن نستغفر هللا ونستعينه ونقول

قولنا ،ولكنا نقدم بني يدي ذلك مسألة ،فمن أين للكاتب أن كلمة" :القتل أنفى للقتل" مما صحت نسبته

إىل عرب اجلاهلية ،وكيف له أن يثبت إسنادها إليهم وأن يوثق هذا اإلسناد حىت يستقيم قوله :إن القرآن
أقبل على آاثر العرب؟...

أان أقرر أن هذه الكلمة مولدة وضعت بعد نزول القرآن الكرمي وأخذت من اآلية ،والتوليد ِّبني فيها ،وأثر
الصنعة ظاهر عليها؛ فعلى الكاتب أن يدفع هذا مبا يثبت أهنا مما صح نقله عن اجلاهلية؛ ولقد جاء أبو

متام أببدع وأبلغ من هذه الكلمة يف قوله:

وأخافكم كي تغمدوا أسيافكمإن الدم املغرب حيرسه الدم

"الدم حيرسه الدم" هذه هي الصناعة وهذه هي البالغة ال تلك ،ومع هذا فكلمة الشاعر مولدة من اآلية،

يدل عليها البيت كله؛ وكأن أاب متام مل يكن مسع
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قوهلم" :القتل أنفى للقتل" ،وأان مستيقن أن الكلمة مل تكن وضعت إىل يومئذ*.

حتما من احلتم
ولو أن ا
متمثال أراد أن يتمثل بقول أيب متام فانتزع منه هذا املثل الدم حيرسه الدم" ،أيكون ا

أن يقال له :كال اي هذا فإن البيت سبع كلمات فال يصح انتزاع املثل منه وال بد من قراءة البيت
مبصراعيه كما يقول كاتب الكوكب يف اآلية الكرمية ليزعم أهنا ال تقابل الكلمة العربية يف اإلجياز؟

إن الذي يف معاين اآلية القرآنية مما ينظر إىل معىن قوهلم القتل أنفى للقتل كلمتان ليس غري ،ومها

"القصاص ،حياة"؛ واملقابلة يف املعاين املتمثلة إمنا تكون ابأللفاظ اليت تؤدي هذه املعاين دون ما تعلقت به

أو تعلق هبا مما يصل املعىن بغريه أو يصل غريه به؛ إذ املوازنة بني معنيني ال تكون إال يف صناعة تركيبهما،
وخييل إيل أن الكاتب يريد أن يقول إن يف ابقي اآلية الكرمية لغو وحشو ،فهو محيلة على الكلمتني:

القصاص حياة ،يريد أن يقوهلا ،ولكنه غص هبا ،وإال فلماذا يلج يف أنه ال بد يف التمثل ،أي ال بد يف

مجيعا؟
املقابلة ،من رد اآلية أبلفاظها ا

نتزعا منها على التالوة ،قلنا :فإن
فإذا قيل :إنه ال جيوز أن يتغري اإلعراب يف اآلية ،وجيب أن يكون املثل م ا

ما يقابل الكلمة منها حينئذ هو هذا" ،يف القصاص حياة" ،ومجلتها اثنا عشر حرفاا ،مع أن الكلمة أربعة

عشر ،فاإلجياز عند املقابلة هو يف اآلية دون الكلمة.
وأما قوله تعاىل{ :أ ُْوِّيل األَلْبَ ِّ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن} [البقرة ،]179 :لو كان الكاتب من أويل األلباب لفهمها
وعرف موقعها وحكمتها ،وأن إعجاز اآلية ال يتم إال هبا ،إذ أريد أن تكون معجزة زمنية كما سنشري إليه،
ولكن أين له وهو من الفن البياين على هذا البعد السحيق ،ال يعلم أن آايت القرآن الكرمي كالزمن يف

نسقها :ما فيه من شيء يظهره إال ومن ورائه سر حيققه.

مث إن اإلجياز يف الكلمة العربية ليس من "اإلجياز الساحر" كما يصفه الكاتب ،بل هو عندان من اإلجياز

فضال عن أن يشبهه؛ إذ ال بد يف فهم صيغة
الساقط؛ وليس من قبيل إجياز اآلية الكرمية وال يتعلق به ا

التفضيل من تقدير املفضل عليه ،فيكون املعىن "القتل أكثر نفياا للقتل من كذا" ،فما هو هذا "الكذا"

أيها الكاتب املتعثر؟

أليس تصور معىن العبارة وإحضاره يف الذهن قد أسقطها ونزل هبا إىل
ـــــــــــــــــــــــــ

* سنثبت هذا بعد يف تعليق على هذه املقالة.
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الكالم السوقي املبتذل وأوقع فيها االختالل؟ وهل كانت إال صناعة شعرية خيالية ملفقة كما أومأان إىل

ذلك آن افا ،حىت إذا أجريتها على منهجها من العربية رأيتها يف طريقة هذا الكالم العريب األمريكاين كقول
القائل" :الفرح أعظم من الرتح"" ،احلياة هي اليت تعطى للحياة"...؟

هبذا الرد املوجز بطلت امليزات الثالث اليت زعمها الكاتب لتلك الكلمة ،وإن الكلمة نفسها لتربأ إىل هللا

فضال عن ثالثة.
من أن تكون هلا على اآلية ميزة واحدة ا

"فرضا" أن الكلمة وثيقة اإلسناد إىل عرب اجلاهلية وأهنا من بياهنم ،فما الذي فيها؟
ولنفرض ا
 -1إهنا تشبه قول من يقول لك :إن قتلت خصمك مل يقتلك .وهل هذا إال هذا؟
وهل هو إال بالغة من اهلذاين؟

مقررا يف نفسه
 -2إهنا تشبه أن تكون لغة قاطع طريق عارم يتوثب على احلالل واحلرام ال خيرج لشأنه إال ا
أنه إما قاتل أو مقتول ،ولذلك تكرر فيها القتل على طرفيها ،فهو من أشنع التكرار وأفظعه.

قاتال منها ،بل
 -3إن فيها اجلهل والظلم واهلمجية ،إذ كان من شأن العرب أال تسلم القبيلة العزيزة ا

حتميه ومتنعه ،فتنقلب القبيلة كلها قاتلة هبذه العصبية؛ فمن مث ال ينفي عار القتل عن قبيلة املقتول إال

قتال وأكل احلياة للحياة ،فهذا من معاين الكلمة :أي القتل أنفى لعار القتل ،فال
قتال ا
احلرب واالستئصال ا
قصاص وال قضاء كما يزعم الكاتب.

 -4إن القتل يف هذه الكلمة ال ميكن أن خيصص مبعىن القصاص إال إذا خصصته اآلية فيجيء مقرتاان هبا،
فهو مفتقر إليها يف هذا املعىن ،وهي تلبسه اإلنسانية كما ترى ،ولن يدخله العقل إال من معانيها؛ وهذا

وحده إعجاز يف اآلية وعجز من الكلمة.

وقبل أن نبني وجوه اإلعجاز يف اآلية الكرمية ونستخرج أسرارها ،نقول هلذا الطفيلي :إنه ليس كل من
استطاع أن ِّ
يطري يف اجلو ورقةا يف قصبة يف خيط جاز له أن يقول يف تفضيل ورقته على منطاد زبلني ،وأن
ثالاث :الذيل ،والورق امللون ،واخليط...
فيما تتقدم به على املنطاد الكرمي ميزات ا
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ِّ
ص ِّ
اص َحيَاةٌ} [البقرة.]179 :
{ولَ ُك ْم ِّيف الْق َ
يقول هللا تعاىلَ :

{ولَ ُك ْم} [البقرة ،]179 :وهذا قيد جيعل هذه اآلية خاصة ابإلنسانية املؤمنة اليت
 -1بدأ اآلية بقوله َ

تطلب كماهلا يف اإلميان ،وتلتمس يف كماهلا نظام النفس ،وتقرر نظام النفس بنظام احلياة؛ فإذا مل يكن هذا

متحق اقا يف الناس فال حياة يف القصاص ،بل تصلح حينئذ كلمة اهلمجية :القتل أنفى للقتل ،أي اقتلوا

أعداءكم وال تدعوا منهم أح ادا ،فهذا هو الذي يبقيكم أحياء وينفي عنكم القتل؛ فاآلية الكرمية بداللة

كلمتها األوىل موجهة إىل اإلنسانية العالية ،لتوجه هذه اإلنسانية يف بعض معانيها إىل حقيقة من حقائق

احلياة.

 -2قالِّ ِّ :
ص ِّ
اص} [البقرة ]179 :ومل يقل يف القتل ،فقيده هبذه الصيغة اليت تدل على أنه جزاء
{يف الْق َ

ومؤاخذة ،فال ميكن أن يكون منه املبادأة ابلعدوان ،وال أن يكون منه ما خيرج عن قدر اجملازاة قل أو كثر.

 -3تفيد هذه الكلمة "القصاص" بصيغتها "صيغة املفاعلة" ما يشعر بوجوب التحقيق ومتكني القاتل من
املنازعة والدفاع ،وأال يكون قصاص إال ابستحقاق وعدل؛ ولذا مل أيت ابلكلمة من اقتص مع أهنا أكثر

استعماال؛ ألن االقتصاص شريعة الفرد ،والقصاص شريعة اجملتمع.
ا

قتال كما فعلت
 -4من إعجاز لفظة القصاص هذه أن هللا -تعاىل -مسى هبا قتل القاتل ،فلم يسمه ا

الكلمة العربية؛ ألن أحد القتلني هو جرمية واعتداء ،فنزه -سبحانه -العدل الشرعي حىت عن شبهه بلفظ

اجلرمية؛ وهذا منتهى السمو األديب يف التعبري.

 -5ومن إعجاز هذه اللفظة أهنا ابختيارها دون كلمة القتل تشري إىل أنه سيأيت يف عصور اإلنسانية العاملة
شرا من قتل املقتول؛ ألن املقتول يهلك أبسباب كثرية
املتحضرة عصر ال يرى فيه قتل القاتل جبنايته إال ًّ
خمتلفة ،على حني أن أخذ القاتل لقتله ليس فيه إال نية قتله؛ فعربت اآلية ابللغة اليت تالئم هذا العصر

القانوين الفلسفي ،وجاءت ابلكلمة اليت لن جتد يف هذه اللغة ما جيزئ عنها يف االتساع لكل ما يراد هبا
من فلسفة العقوبة.

 -6ومن إعجاز اللفظة أهنا كذلك حتمل كل ضروب القصاص من القتل فما دونه ،وعجيب أن تكون
هبذا اإلطالق مع تقييدها ابلقيود اليت مرت بك؛ فهي بذلك لغة شريعة إهلية على احلقيقة ،يف حني أن
كلمة القتل يف املثل العريب تنطق
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يف صراحة أهنا لغة الغريزة البشرية أبقبح معانيها؛ وبذلك كان تكرارها يف املثل كتكرار الغلطة؛ فاآلية

بلفظة القصاص تضعك أمام األلوهية بعدهلا وكماهلا ،واملثل بلفظة القتل يضعك أمام البشرية بنقصها

وظلمها.

 -7وال تنس أن التعبري ابلقصاص تعبري يدع اإلنسانية حملها إذا هي ختلصت من وحشيتها األوىل
وجاهليتها القدمية ،فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغريمها؛ أما املثل فليس فيه إال حالة واحدة بعينها
كأنه وحش ليس من طبعه إال أن يفرتس.

 -8جاءت لفظة القصاص معرفة أبداة التعريف ،لتدل على أنه مقيد بقيوده الكثرية؛ إذ هو يف احلقيقة
قوة من قوى التدمري اإلنسانية فال تصلح اإلنسانية بغري تقييدها.

 -9جاءت كلمة "حياة" منونة ،لتدل على أن ههنا ليست بعينها مقيدة ابصطالح معني؛ فقد يكون يف
القصاص حياة اجتماعية ،وقد يكون فيه حياة سياسية ،وقد تكون احلياة أدبية ،وقد تعظم يف بعض

األحوال عن أن تكون حياة.

 -10إن لفظ "حياة" هو يف حقيقته الفلسفية أعم من التعبري "بنفي القتل"؛ ألن نفي القتل إمنا هو حياة
واحدة ،أي ترك الروح يف اجلسم ،فال حيتمل شيئاا من املعاين السامية ،وليس فيه غري هذا املعىن الطبيعي

الساذج؛ وتعبري الكلمة العربية عن احلياة "بنفي القتل" تعبري غليظ عامي يدل على جهل مطبق ال حمل فيه

لعلم وال تفكري ،كالذي يقول لك :إن احلرارة هي نفي الربودة.

 -11جعل نتيجة القتل حياة تعبري من أعجب ما يف الشعر يسمو إىل الغاية من اخليال ،ولكن أعجب ما
خياال ،بل يتحول إىل تعبري علمي يسمو إىل الغاية من الدقة ،كأنه يقول بلسان العلم :يف نوع
فيه أنه ليس ا
من سلب احلياة نوع من إجياب احلياة.

 -12فإذا أتملت ما تقدم وأنعمت فيه حتققت أن اآلية الكرمية ال يتم إعجازها إال مبا متت به من قوله:
{اي أ ُْوِّيل األَلْبَ ِّ
اب} [البقرة ]179 :فهذا نداء عجيب يسجد له من يفهمه؛ إذ هو موجه للعرب يف ظاهره
َ
على قدر ما بلغوا من معاين اللب ،ولكنه يف حقيقته موجه إلقامة الربهان على طائفة من فالسفة القانون

واالجتماع ،هم هؤالء الذين يرون إجرام اجملرم شذوذاا يف الرتكيب العصيب ،أو وراثة حمتومة ،أو حالة نفسية
قاهرة ،إىل ما جيري هذا اجملرى؛ فمن مث يرون أن ال عقاب على جرمية؛ ألن اجملرم عندهم مريض له حكم

املرضى؛ وهذه
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فلسفة حتملها األدمغة والكتب ،وهي حتول القلب إىل مصلحة الفرد وتصرفه عن مصلحة اجملتمع ،فنبههم

هللا إىل ألباهبم دون عقوهلم ،كأنه يقرر هلم أن حقيقة العلم ليست ابلعقل والرأي ،بل هي قبل ذلك ابللب
والبصرية ،وفلسفة اللب هذه هي آخر ما انتهت إليه فلسفة الدنيا.
 -13وانتهت اآلية بقوله تعاىل{ :لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن} [البقرة ،]179 :وهي كلمة من لغة كل زمن ،ومعناها
يف زمننا حنن :اي أويل األلباب ،إنه برهان احلياة يف حكمة القصاص تسوقه لكم ،لعلكم تتقون على احلياة

االجتماعية عاقبة خالفه فاجعلوا وجهتكم إىل وقاية اجملتمع ال إىل وقاية الفرد.

وجها من وجوه البيان املعجز ،فمعىن ذلك
وبعد فإذا كان يف اآلية الكرمية -على ما رأيت -ثالث عشرة ا
من انحية أخرى أهنا أسقطت الكلمة العربية ثالث عشرة مرة.
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"القتل أنفى للقتل" ليست مرتمجة:

بعد أن نشرت مقالة "الكلمة املؤمنة" يف "البالغ" ،كتب األديب الفلسطيين األستاذ إسعاف النشاشييب:

إن هذه الكلمة مرتمجة عن الفارسية ،وقد نقلها الثعاليب يف كتابه "اإلجياز واإلعجاز" ،فنشران يف "البالغ"
هذا التعليق:

قال األستاذ الكبري حممد إسعاف النشاشييب يف كلمته للبالغ إن عبارة "القتل أنفى للقتل" ،ليست بعربية

وال مولدة ،بل هي مرتمجة؛ أي فهي مطموسة الوجه من كوهنا أعجمية وقع اخلطأ يف نقلها إىل العربية،

فكانت غلطة من جهتني.

وإنه ليسرين أن تكون فوق ذلك زجنية نقلت إىل املالطية ،مث ترمجت إىل العربية ،فتكون غلطة من أربع
جهات ،ال من جهتني فقط ...ولكن هذه الكلمة مل يشر إىل أصلها غري "الثعاليب" ،وهو مع ذلك مل يقطع

فيها برأي ،بل أشار إىل ترمجتها يف صيغة من صيغ التمريض املعروفة عند الرواة فقال" :حيكى أن فيما

نصا يف ابب الرواية ،وقد يكون هذا اإلمام اتقى هللا فابتعد
ترجم عن أزدشري "..و"حيكى" هذه ليست ًّ

ابلكلمة وطوح هبا إىل ما وراء بالد العرب ،أو تكون الكلمة ألقيت إليه على أهنا مشتبه يف نسبتها؛ ولو

كانت العبارة مرتمجة لتناقلها األئمة معزوة إىل قائلها أو لغتها اليت قيلت فيها.

ولقد ذكرها العسكري يف كتابه "الصناعتني" على أهنا "من قوهلم" ،أي العرب أو املولدين؛ ونقلها الرازي
يف تفسريه ،فقال :إن للعرب يف هذا املعىن كلمات منها "قتل البعض إحياء للجميع" وأحسنها "القتل

أنفى للقتل"؛ وكذلك جاء هبا ابن األثري يف كتاب "املثل السائر" ومل يعزها؛ وقال مفسر األندلس أبو حيان

يف تفسريه :إهنا تروى برواية أخرى وهي" :القتل أوقى للقتل" ،وكل ذلك صريح يف أن خرب الرتمجة قد
انفرد به الثعاليب.
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وال يقوم الدليل على ترمجتها إال بظهور أصلها الفارسي ،فإن كان علم ذلك عند أحد فليتفضل به

مأجورا.
مشكورا
ا
ا
أصال فارسيًّا ،فلم يبق
"تنبيه" :نشران هذه الكلمة ومضت بعدها سنوات ومل يقف أحد على أن للعبارة ا

عندان ريب أهنا من صنيع بعض الزاندقة وقد ولدها من اآلية الكرمية ليجريها يف جمرى املعارضة؛ وقد كتب

األستاذ الكبري عبد القادر محزة صاحب جريدة "البالغ" أن تلك العبارة حكمة مصرية قدمية؛ وال مننع أن
يكون هذا ،فإن بعض احلكم مما تتوارد عليه العقول اإلنسانية النابغة؛ إذ كانت الطبيعة البشرية كأهنا متليه؛
غري أن العبارة ليست يف كالم اجلاهلية القدمية وال احلديثة ،وألفاظ املصرية غري ألفاظ العربية ،فلم يبق إال

توارد اخلواطر ،وهللا أعلم.
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"القتل أنفى للقتل" ليست جاهلية:
وبعد كلمتنا تلك عن الرتمجة نشر أديب يف البالغ أن الكلمة جاهلية ،فتعقبناه هبذا التعليق:

أثبت األستاذ عبد العزيز األزهري فيما نشره يف "البالغ" أن هذه الكلمة عربية يف دعواه ،واحتج لذلك
حبجج ،أقواها زعمه" :أهنا وردت بني ثنااي عهد القضاء الذي بعث به سيدان عمر إىل أيب موسى األشعري؛

فضال عن" :القتل أنفى للقتل" -يف ذلك العهد املشهور
وال ندري أين وجد الكاتب كلمة" :القتل" ،ا

احملفوظ ،وقد رواه اجلاحظ يف "البيان والتبيني" ،وجاء به املربد يف "الكامل"؛ ونقله ابن قتيبة يف "عيون
األخبار" .وأورده ابن عبد ربه يف "العقد الفريد" ،وساقه القاضي الباقالين يف "اإلعجاز"؛ ويف كل هذه

الرواايت املوثقة مل أتت الكلمة يف قول عمر ،بل ال حمل هلا يف سياقه ،وإمنا جاء قوله" :فإن أحضر بينة

أخذت له حبقه وإال وجهت عليه القضاء ،فإن ذلك أنفى للشك".
أما سائر حجج الكاتب فال وزن هلا يف ابب الرواية التارخيية وقد أصبح عاليها سافلها كما رأيت.

والذي أان واثق منه أن الكلمة مل تعرف يف العربية إىل أواخر القرن الثالث من اهلجرة ،وهذا اإلمام اجلاحظ
عددا
يقول يف موضع من كتابه "البيان والتبيني" ،يف شرح قول علي -كرم هللا وجهه" :-بقية السيف أمنى ا
وأكثر ول ادا ،ما نصه" :ووجد الناس ذلك ابلعيان للذي صار إليه ولده من هنك السيف وكثرة ِّ
الذرء وكرم

ِّ
اص َحيَاةٌ َاي أ ُْوِّيل األَلْبَ ِّ
ص ِّ
اب} [البقرة ]179 :وقال بعض
{ولَ ُك ْم ِّيف الْق َ
النجل؛ قال هللا تبارك وتعاىلَ :
احلكماء" :قتل البعض إحياء للجميع".
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خصوصا
ومل يزد اجلاحظ على هذا ،ولو كانت الكلمة معروفة يومئذ ملا فاتته كما هو صنيعه يف كتبه*،
ا

وهي أوجز وأعذب مما نسبه لبعض احلكماء؛ وهذه العبارة األخرية "قتل البعض "...هي اليت زعم الرازي
يف تفسريه أهنا للعرب ...فال عربة يف هذا الباب بكالم املفسرين وال املتأخرين من علماء البالغة ،وإمنا

الشأن للتحقيق التارخيي.

قوما منهم ابن أيب العوجاء ،وإسحاق بن املوت ،والنعمان
ونص اجلاحظ يف كتاب "حجج النبوة" على أن ا

كفرا ،وابلسعادة شقوة ،وابحلجة
بن املنذر" :أشباههم من األرجاس الذين استبدلوا ابلعز ا
ذال ،وابإلميان ا
شبهة ،كانوا يصنعون اآلاثر ،ويولدون األخبار ،ويبثوهنا يف األمصار ،ويطعنون هبا على القرآن"؛ فهذا

عندان من ذاك.

وإن مل ينهض الدليل القاطع على أن الكلمة مرتمجة عن الفارسية بظهور أصلها يف تلك اللغة ورجوعه إىل

ما قبل اإلسالم ،فهي -وال ريب -مما وضع على طريقة ابن الرواندي الزنديق امللحد الذي كان يف

منتصف القرن الثالث وألف يف الطعن على القرآن وقال يف كتابه" :الزمردة"" :إان جند يف كالم أكثم بن
اك الْ َك ْوثَـ َر} فكأن واضع الكلمة يقول على هذه الطريقة" :إان جند يف
صيفي شيئاا أحسن من {إِّ َّان أَ ْعطَْيـنَ َ

ِّ
ص ِّ
اص َحيَاةٌ} [البقرة.]179 :
{ولَ ُك ْم ِّيف الْق َ
كالم العرب شيئاا أبلغ من َ

وهؤالء املتطرفون على القرآن الكرمي إمنا يريدون ما يصنعونه من مثل هذه الكلمة أن يوجدوا للعامة
سبيال إىل القول يف نقض اإلعجاز،
وأشباههم من األحداث واألغرار وأهل الزيغ والضعفاء يف العلم  -ا

ومساغاا إىل التهمة يف أن القرآن تنزيل؛ واخلطأ يف مثل هذا يتجاوز معىن اخلطأ يف البيان إىل معىن الكفر يف

الدين ،وذلك ما يرمون إليه؛ وهذه بعينها
ـــــــــــــــــــــــــ

* أورد اجلاحظ اآلية الكرمية يف اجلزء الثاين من كتابه "احليوان" صفحة  31مث قال :إىل هذا املعىن رجع
قول احلكيم األول :بعض القتل إحياء للجميع .وهذا إىل ما تقدم هو نص على أن اجلاحظ مل يسمع هذه

الكلمة ومل يعرفها ،وقد تويف اجلاحظ سنة  255للهجرة ،وألف كتاب "احليوان" يف آخر عمره ،وهو
مفلوج ،فلم تكن الكلمة معروفة إىل ذلك العهد ،ال يف الرواية وال يف الرتمجة ،مع انتهاء زمن الرواية

واستبحار الرتمجة عن الفارسية.
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وحي القلم
القتل أنفى للقتل ليست جاهلية

هي طريقة املبشرين اليوم ،فكأن إبليس من عهد أولئك الزاندقة إىل عهد املبشرين مل يستطع أن يتغري ،وال

جمددا ...
أن يكون ...أن يكون ا

مت اجلزء الثالث من

()374/1

وحي القلم ،وبه مت الكتاب
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وحي القلم
فهرس احملتوايت
فهرس احملتوايت:

 3السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف البالغة النبوية.
 23قرآن الفجر.
 26اللغة والدين والعادات ابعتبارها من مقومات االستقالل.
 31جتديد اإلسالم رسالة األزهر يف القرن العشرين.
 37األسد.

 43أمراء للبيع.
 49العجوزان "."1
 55العجوزان "."2
 60العجوزان "."3
 65العجوزان "."4

 72السطر األخري من القصة.
 79عاصفة القدر.

 89القلب املسكني "."1
 94القلب املسكني "."2
 99القلب املسكني "."3

 104القلب املسكني "."4
 108القلب املسكني "."5
 113القلب املسكني "."6
 118القلب املسكني "."7
 123القلب املسكني "."8

 131القلب املسكني "تتمة".
 136انتصار احلب.
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وحي القلم
فهرس احملتوايت
 140قنبلة ابلبارود ال ابملاء املقطر.
 144شيطان وشيطانة.

 151هنضة األقطار العربية.
 157ال جتين الصحافة على األدب ولكن على فنيته.
 164صعاليك الصحافة "."1
 169صعاليك الصحافة "."2
 174صعاليك الصحافة "."3
 180صعاليك الصحافة تتمة.

 185أبو حنيفة ولكن بغري فقه!
 190األدب واألديب.
 199سر النبوغ يف األدب.
 210نقد الشعر وفلسفته.
 221فيلسوف وفالسفة.

 225شيطاين وشيطان طاغور.
 230فلسفة القصة وملاذا ال أكتب فيها..؟
 232شعر صربي.

 243حافظ إبراهيم.
 256كلمات عن حافظ.
 264شوقي.

 280بعد شوقي.
 286الشعر العريب يف مخسني سنة.
 297صروف اللغوي.

 306الشيخ اخلضري.

 311رأي جديد يف كتب األدب القدمية.
 318أمري الشعر يف العصر القدمي.
 322البؤساء.

 325املالح التائه.

 331املقتطف واملتنيب.
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وحي القلم
فهرس احملتوايت
 334حممد.

 336ديوان األعشاب.
 340النجاح وكتاب سر النجاح.

 343أبو متام الشاعر حتقيق مدة إقامته مبصر.
 349القدمي واجلديد.
 354املرأة واملرياث.

 358كلمة مؤمنة يف رد كلمة كافرة.
 367القتل أنفى للقتل ليست مرتمجة.

 369القتل أنفى للقتل ليست جاهلية.
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