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  مقــــدمــــة

ءة النقدية إلبداعات األدب العربى  ادة تدريب الطالب عىل القرا الغاية من هذه ا

دينا نصوصا من مصادر أدبية متنوعة ىف الشعر  احلديث، ويتناول الكتاب الذى ىف أ

هذا اخرتت مخسة أعامل إبداعية خلمسة من وبناء عىل . والرسد واملرسح العربى وغريها

كبار مبدعى األدب العربى احلديث متنوعة األجناس، وحللتها حتليال مفصال يغطى البناء 

الفنى لكل عمل منها واخلصائص األسلوبية التى متيزه ومتيز لغة مبدعه والقضايا املختلفة 

نب العمل املخ م بجوا تلفة واستنار الطريق التى يتضمنها بحيث خيرج الطالب وقد أ

َأمامه، وذلك من خالل األسئلة التى كانت تطرح عليه طوال الوقت خالل التحليل بغية  ْ ُ

ثقة املؤسسة عىل  كه ىف التفكري والنقد والتقويم وبناء شخصيته النقدية املستقلة الوا إرشا

عد صلبة متينة   قوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  هيم ناجى إلبرا" العودة"وقصيدة " وراء الغامم"ديوان 

َّهذه الكعبة كنا طائفيها ُ  

   

َواملصلني صباحا ومساء ً َ ُِّ  

    

  َكم سجدنا وعبدنا احلسن فيها

   

َكيف با رجعنا غرباء؟ ّ  

    

*   *   *  

    

ْدار أحالمى وحبى لقيتنا َ ِِّ َ ُ  

   

ْىف مجود مثلام تلقى اجلديد ََ ْ ٍ  

    

نا، كرتنا، وهى كانت، إن رأ ْأ ْْ ْ ْ  

   

  ْ إلينا من بعيدُيضحك النور

    

*   *   *  

    

ْرفرف القلب بجنبى كالذبيح ُ َ َ ْ  

   

ا أهتف ْيا قلب، اتئد: وأ َّ ُ  

    

اىض اجلريح ْفيجيب الدمع وا ُ ُِ:  

   

ا مل نعد ْمل عدنا؟ ليت أ َُ َّ ُ َ
ِ!  

    

*   *   *  

    

م ْمل عدنا؟ أومل نطو الغرا ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ِ  

   

م   ْوفرغنا من حنني وأ

    

ِورضينا ب ْسكون وسالمَ ٍ  

   

غ كالعدم؟ ْوانتهينا لفرا َ َ ٍ  

    

*   *   *  



    

ْأهيا الوكر، إذا طار األليف ُ ْ َ  

   

ْال يرى اآلخر معنى للسامء ًُ  

    

ام صفرا كاخلريف ْويرى األ ً ُ  

   

ء ْنائحات كرياح الصحرا َّ ٍ  

    

*   *   *  

    

ُآه مما صنع الدهر بنا َ َ ِ!  

   

ت؟ َأوهذا الطلل العابس أ ُ َ َ  

    

ا؟ ِواخليال املطرق الرأس أ ْ ُ  

   

َّشد ما بتنا عىل الضنك وبت ِ ِْ َّ ْ َّ َ!  

    

*   *   *  

    

ن السمر؟ ن ناديك؟ وأ ُأ َّ ُّ  

   

ن أهلوك بساطا وندامى؟ َأ َ َ ً  

    

ُكلام أرسلت عينى تنظر ُ ّ  

   

ُوثب الدمع إىل عينى وغاما َ  

    

                                         *                         

ْموطن احلسن ثوى فيه السأم ََ ُ َْ ِ  

   

*                               

فاسه ىف جوه ِورست أ ِّ َ ُ ْ  

    

اخ الليل فيه وجثم ْوأ َ َ ُ  

   

ِوجرت أشباحه ىف هبوه ُ ْ َ  

    

*   *   *  

    

رصته رأى العيان ْوالبىل أ َ ِ ْ َ ُ َ   ْويداه تنسجان العنكبوت  ِ



       

َْحيكَيا  و: ُصحت   ْتبدو ىف مكان! َ

   

  !ْ فيه حى ال يموتشىءُّكل 

    

*   *   *  

    

ْ من رسور وحزنشىءُّكل  َ َ  

   

ِواللياىل من هبيج وشجي َ ٍ  

    

ا أسمع أقدام الزمن ْوأ َُ  

   

ِوخطى الوحدة فوق الدرج َ َّ ِ ُ  

    

*   *   *  

    

ْركنى احلانى ومغناى الشفيق ََ ْ َ َ ُِ ْ  

   

ِوظالل اخللد للعانى ا ْلطليحَ َّ  

    

ْعلم اهللا لقد طال الطريق ُ ِ َ  

   

ا جئتك كيام أسرتيح ْوأ َ  

    

*   *   *  

    

قى جعبتى َوعىل بابك أ ْ َ ِ ْ ُ َ  

   

ْكغريب آب من وادى املحن َ َِ ٍ  

    

ِّفيك كف اهللا عنى غربتى َّ َ َ  

   

ْورسا رحىل عىل أرض الوطن ْ َ  

    

*   *   *  

    

ت، ولكنى طريد ْوطنى أ ِّ َ َ  

   

دى ا   َلنفى ىف عامل بؤسىأ

    



ْفإذا عدت فللنجوى أعود ُ  

   

ِثم أمىض بعدما أفرغ كأسى ْ ُ  

     

هيم ناجى ىف :إبراهيم ناجى م ىف حى شربا ١٨٩٨ ديسمرب ٣١ ولد الشاعر إبرا

صالت ثمفى ١٩٢٢وخترج ىف مدرسة الطب عام  بالقاهرة، ، وعني طبيبا ىف وزارة املوا

قبا للقسم الطب ى ىف وزارة األوقاف، وهنل من الثقافة العربية القديمة ًوزارة الصحة ثم مرا

ى نواس وغريهم من فحول الشعر العربى، كام هنل  فقرأ دواوين املتنبى وابن الرومى وأ

لغربى وبدأ . من الثقافة الغربية فقرأ قصائد شيىل وبريون وآخرين من رومانسيى الشعرا

ىل عام  فرد دى موسيه وتوماس مور  حينام ترجم بعض قص١٩٢٦حياته الشعرية حوا ائد أ

كذلك ترجم بعض األشعار للشاعر الفرنسى . األسبوعية" السياسة"ًشعرا ونرشها ىف 

" اجلريمة والعقاب"، وترجم عن اإلنجليزية رواية "أزهار الرش"شارل بودلري من ديوان 

نرش ، و"املوت ىف إجازة"لديستوفسكى الروائى الروسى الشهري، وعن اإليطالية رواية 

ف بعض الكتب األدبية مثل  ، "عامل األرسة"و" مدينة األحالم"َّدراسة عن شكسبري وأ

ومن أشهر قصائده . ١٩٥٣ مارس ٢٤وتوىف ىف ". حكيم البيت"وقام بإصدار جملة 

عام " وراء الغامم"وأصدر عدة دواوين هى . ، التى تغنت هبا أم كلثوم"األطالل"قصيدة 

م، وصدر عنه بعد ١٩٥٣عام " الطائر اجلريح"م، و١٩٤٤م عا" لياىل القاهرة"م، و١٩٣٤

هيم ناجى شاعر احلب . وفاته عدد من الدراسات والرسائل العلمية اجلامعية ويعد إبرا

ّاليائس واآلالم العاطفية املربحة رغم أن له شعرا ىف املديح والرثاء والوطنية وبعض 

ه ال يش   . كل جزءا كبريا من شعرهاهلجاء، لكنه بغري قيمة ذات شأن، فضال عن أ

:  ولطه حسني فصل باجلزء الثالث من كتابه:رأى طه حسني ىف شعر ناجى ومناقشته

ن لناجى لدن صدوره، وهو ديوان " حديث األربعاء" ، "وراء الغامم"تناول فيه أول ديوا

ْنحن نكذب شاعرنا الطبيب إن زعمنا له:  "الذى يضم فيام يضم قصيدتنا هذه، يقول فيه َ ِ ْ َ 

ه عظيم احلظ من االمتياز، وإنام هو شاعر جميد  ه نابغة، بل نحن نكذبه إن زعمنا له أ ِأ ُ ْ ِ ْ َ

س إليه قارئه أحيانا، ويطرب له سامعه دائام، فإذا  فه النفس، ويصبو إليه القلب، ويأ ًتأ ً



الثا وأرباعا صافا وأ ًنظرنا إليه نظرة الناقد املحلل الذى يريد أن يقسم الشعر أ ً ً  كام يقول ِّْ

ْالفرنسيون مل يكد يثبت لنا أو يصرب عىل نقدنا، وإنام يدركه اإلعياء قبل أن يدركنا، ويفر 

  . ْعنه اجلامل الفنى قبل أن يفر عنا الصرب عىل الدرس والنقد والتحليل

ء الذين حيسن أن يقرأوا ىف رفق ألهنم قد فطروا عىل رقة ال  ٍهو من هؤالء الشعرا ِ ُ ْ َْ ُ

ء الذين حيسن أن نستمتع بام ىف شعرهم . وشدة الضغطحتتمل العنف  ْهو من هؤالء الشعرا

ّمن اجلامل الفنى كام نستمتع بجامل الوردة الرقيقة النرضة دون أن نشط عليها بالتقليب  ْ

هو شاعر هني لني رقيق، حلو الصوت، عذب النفس، خفيف الروح، قوى . والتعذيب

وفة وال أن يرتفع ىف اجلو ارتفاعا ْاجلناح ولكن إىل حد، ال يستطيع أن يت أ ًجاوز الرياض ا ْ

ْبعيد املدى، وإنام قصاراه أن يتنقل ىف هذه الرياض التى تنبت ىف املدينة أو من حوهلا والتى  َُ

م بحديقة من احلدائق أو جنة من اجلنات ال حيب أن . ًال تكاد تبعد عنها كثريا َّوهو إذا أ َ ٍ ٍ َّ

ْلشاخمة ىف السامء، وإنام حيب أن يقع عىل أشجارها املعتدلة يقع عىل أشجارها الضخمة ا

ًاهلينة، ويتخري من هذه األشجار أغصاهنا الرطبة اللدنة التى تثري ىف النفس حنانا إليها ال  ْ َّ ْ َّ

ًإكبارا هلا وال إشفاقا منها ًهو شاعر حب رقيق، ولكنه ليس مرسفا ىف العمق وال مرسفا ىف . ً ً

ً احلب الذى حيرق القلوب حتريقا ويمزق النفوس متزيقاًالسعة وال مرسفا ىف ًِّ ِّ .  

منه هبذه املوسيقى الكربى التى " موسيقى الغرفة: "شعره أشبه بام يسميه الفرنجة

ء شعره كهذه . تذهب بك كل مذهب، وهتيم بك فيام تعرف وما ال تعرف من األجوا

َّلواسعة، وجتود كل اجلودة املوسيقى التى يفسدها الفضاء الطلق وتضيع ىف امليادين ا ُ َ

ب، وترخى األستار، وخيلو النجى إىل النجى، ويفرغ  وا ُوحتسن كل احلسن حني تغلق األ ْ ُْ َ ِ َِّ َّ َ ُ َُ ْ ْ َ

ِالصفى للصفى، ويتمتع احلبيب بقرب احلبيب َّ ."  

دأ بام قاله د ن ومذاهب بام ىف ذلك . وأ وا طه ىف الفقرة األخرية فأقول إن الناس أ

حاهنا ىف : سيقىعاشقو املو َفمن هؤالء من يؤثر فرقة املوسيقى الصغرية التى تعزف أ ِ ْ ُ

َغرفة لعدد حمدود من املستمعني، ومنهم من يفضلون فرق املوسيقى الكبرية ذات العدد  ِ

ء الطلق ِاهلائل من العازفني والتى تعزف ىف املسارح الكبرية الواسعة أو ىف اهلوا ْ وليس . َ



ٍهذا أو ذاك بمحقر م ٍن املوسيقى أو بمعظم هلاِّ فالفن موجود هنا وهناك، وإن كان عدد  . ِّ

  .العازفني واآلالت متباينا، وذلك عامل غري حاسم ىف التفضيل الفنى

وهذا إن قرصنا كالمنا عىل اجلانب اخلاص بالفرق بني موسيقى الغرفة وموسيقى 

جتود كل "ملوسيقى التى طه استطرد إىل احلديث عن ا. لكن د. األماكن الواسعة املنبسطة

واب، وترخى األستار، وخيلو النجى إىل النجى،  ّاجلودة وحتسن كل احلسن حني تغلق األ ُّ ِْ َِّ َّ َ ُ َُ ْ

ّويفرغ الصفى للصفى، ويتمتع احلبيب بقرب احلبيب ُِّ َِّ ه ". َّ د مل يوفق فيه أل وهو استطرا

 تتحدث عن مثل هذا بعيد عن طبيعة احلب الذى تدور حوله أشعار ناجى، فأشعاره ال

َاحلب الذى رسمه طه حسني بل عن حب يائس حمرق ال يدع صاحبه هينأ باحلياة حلظة، 

فضال عن أن خيلو بحبيبه فيناجيه ويستمتع بقربه ىف غرفة مغلقة قد أسدلت عليها األستار 

ه . ورفرفت عليها أجنحة الرومانسية شاعر حب "كذلك مل  يوفق حني وصف ناجى بأ

ِّنه ليس مرسفا ىف العمق وال مرسفا ىف السعة وال مرسفا ىف احلب الذى حيرق رقيق، ولك ً ً ً

ًالقلوب حتريقا ويمزق النفوس متزيقا فباهللا إن كان شعر ناجى ليس من ذلك الشعر ". ًِّ

سة وعنف فليس  هناك إذن شعر حمرق ممزق  ِّالذى حيرق القلوب ويمزق النفوس ىف رشا ِّّ ّ

َّالبتة س حبا رقيقا وليس حبا قريب الغور وليس حبا ضيقا، بل هو شعر إن حب ناجى لي. َ

  .ىف معظم األحيانمؤمل غاية اإليالم وال ينتهى هناية سارة بل يطوقه احلرمان 

وحتى لو كان ناجى كام يصفه طه حسني فإنه ال يغض من قيمة شعره أن يكون هينا 

، فالبالبل تصنع هذا فال تقع إال ّلينا ال يرتفع ىف اجلو وال حيط عىل قمم األشجار السامقة

ة . عىل أشجار الورد وما يشاهبها، ومع ذلك يفضلها الناس عىل الصقور والنسور وعىل أ

ِحال فليس شعر ناجى هينا لينا بل هو شعر يعدى قارئه بإحساسات صاحبه املؤملة أشد  ْ ُ

وهى . وة وعنفوانوالقصيدة التى نتعرض هلا اآلن تقول هذا بكل ق. اإليالم كام قلنا آنفا

والغريب العجيب أن طه ". وراء الغامم: "من أوائل شعره، ومنشورة ىف أول دواوينه

حسني مل تلفت نظره تلك  الدرة الثمينة التى تستطيع بكل جدارة أن حتتل موضعا بارزا ىف 

ن الشعر اإلنسانى   .ديوا



فق د من كالمه عن ناجى طه ىف قوله ىف بداية النص الذى اخرتناه له . وباملثل ال نوا

الثا : "وشعره صافا وأ ًفإذا نظرنا إليه نظرة الناقد املحلل الذى يريد أن يقسم الشعر أ ً ّْ

ًوأرباعا، كام يقول الفرنسيون، مل يكد يثبت لنا أو يصرب عىل نقدنا، وإنام يدركه اإلعياء قبل 

ّأن يدركنا، ويفر عنه اجلامل الفنى قبل أن يفر عنا الصرب عىل ال ّْ ". درس والنقد والتحليلْ

د كبوة  آخذ، فهو برش، ولكل جوا ذلك أن شعر ناجى شعر بديع، وإن مل يسلم من بعض ا

ت، والعربة بأن يكون أغلب شعره سليام من املعايب   . بل كبوا

: طه قبل ذلك ىف نفس الفصل املذكور عن ناجى. والعجيب الغريب أن يقول د

هيم ناجى رجال ح" سن البالء صادق النية ىف حب الشعر فحسب، ًفليس الدكتور إبرا

موفق فيام : ٍّوإنام هو فوق هذا كله موفقا إىل حد بعيد فيام حاول من إرضاء الشعر وأصحابه

. قصد إليه من املعانى، موفق فيام اصطنع من األلفاظ، وموفق فيام اختذمن األساليب

ْمعانيه جيدة تصل أحيانا إىل الروعة، وإن كانت تنتهى إىل فاظه جيدة قد ً  االبتذال، وأ

َمن املتانة والرصانة، وقد تكره أذن السامع عىل االلتفات واإلعجاب  يعظم حظها ِ ْ ُ

ْوالشعور هبذه اللذة املوسيقية التى يشعر هبا الناس أحيانا بآذاهنم، وإن مل تصل إل  ً

ضا عظيمة. عقوهلم َاحلظ من الصفاء، ال يفسدها العوج وال ًوأساليبه جيدة أ  يفسدها ِ

ء ىف كثري من األحيان وهذا احلكم يقرتب من احلكم الذى قلته عن شعر ناجى ". ٍااللتوا

ُفكيف يتسق كالم طه حسني هنا مع كالمه الذى سقته له آنفا؟. قبيل قليل ْ ُ  

يات لناجى فال يعجبه منها  ومن ذلك حتليله للنص . شىءوهو يقف أمام بعض أ

ن    ": ب راقصةقل"التاىل، وهو من قصيدة بعنوا

نا ْأمسيت أشكو الضيق واأل َ ُ  

   

ِمستغرقا ىف الفكر والسأم ً  

    

نا ْفمضيت ال أدرى إىل أ َ ُ  

   

  ُومشيت حيث جترنى قدمى

    

رصت عينى ت فيام أ ِملهى أعد ليبهج الناسا  ْفرأ ْ ُ ًّ ِ ُ ْ َ  



       

ئح احلسن   ِجيلون فيه قرا

   

ُويباع فيه اللهو أجناسا َ ُ  

    

ن م ئب األلوا   ٌزدهربغرا

   

ء مغمورا ه باألضوا   وترا

    

ٌفقصدته عجال، وىل برص ِ َ ً ِ َ ُ  

   

ْشبه الفراشة يعشق النورا ِ  

     

ن وهو مستغرق ىف الفكر والسأم: "يقول . ْفانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق واأل

ْفأما الضيق والسأم فقد نفهمهام من الشاعر، وقد نفهم أن يشكو التعب، وال سيام إذا كان 

فق ساعات طواال يلقى املرىض ويفحصهم، ويصف هلم الدواء، ويسمع منهم ًطبيب َا قد أ ْ َ ً ٍ

ء أن يسمعوه ق ىف . ْما ال حيب الشعرا ِولكن الذى ال يستقيم للشاعر املجيد هو االستغرا ُ

ِفاملفكر ال يسأم، والسئم ال يفكر ألن التفكري يشغل صاحبه حتى عن . ًالفكر والسأم معا َّ

ِّالسأم، وألن السأم ال يمكن صاحبه من التفكري، وال خيىل بينه وبينهالضيق والتعب و َ ُ ِّ .

ًوعىل كل حال فقد أمسى الشاعر ضيقا متعبا مغرقا ىف السأم والتفكري، فخرج ال يدرى إىل  ًً ِّ َ

ن، ومىض حيث جتره قدمه . ًفانظر إىل هذه الصورة التى ال تالئم شعرا وال تالئم لغة. أ

ْبها، وإنام حتمله، وحتمله متثاقلة مكدودة إن مل يتح هلا النشاط، وإنام جير فالقدم ال جتر صاح

ًصاحب القدم قدمه إذا خرج فاترا مكدودا ال يقوى عىل املشى ولكن الشاعر أراد قافية . ً

َّفإذا الحظت أن . ْتالئم السأم، فجعل قدمه جتره عىل حني كان ينبغى أن جيرها هو " السأم"َ

ن، نفسها قلقة ىف موض ْعها إذ ال يستقيم مع التفكري، وال سيام بعد أن ذكر الضيق واأل

ء املجيدين أحيانا ن ينتهى تكلف النظم بالشعرا ًعرفت إىل أ ُّ َ ْ َ َ !  

  : ثم انظر إىل قوله

رصت عيني ت فيام أ ِفرأ ْ َ ْ ُ  

   

ِملهى أعد ليبهج الناسا ْ ُ ًَّ ِ ُ ْ َ  

     



رصت عينى" و.فالشطر الثانى كله ال معنى له وال امتياز فيه  غريبة ألهنا ”ْفيام أ

ًتشعر أن هذا امللهى كان شيئا ضئيال ضائعا بني ما رأى من األشياء ً ً َّ ِ ْ َّوأكرب الظن أن هذه . ُ

قة التى تعلن عن املالهى خليقة أال جتعله ضئيال يستخفى بني األشياء التى  ر املتأ وا ًاأل

ِترى، بل عظيام يرصف عام حوله من األشياء، و ْ َ ً َ ِلكنه أراد أن يقيم الوزن، فأكره عىل هذه ُ ْ ُ ْ

ها، وأراد أن يقيم الوزن والقافية فأكره عىل قوله ِاجلملة إكرا ْ ُ ْ ِأعد ليبهج الناسا: "ً ْ ُ َّ ِ فامللهى ". ُ

ّال يعد ل َ ً، وتعقد معها شيئا من النظام، "األجناس"كلمة تالئم " الناس" آخر، ولكن شىءُ

  !". جعلها قافيةفاحتال الشاعر هلذه الكلمة حتى 

طه، ينظم قصيدته من حتت إىل . ومن هذا النص يبدو لنا وكأن الشاعر، ىف عرف د

فوق ال العكس، إذ هو يتصور أن ناجى قد اختار كلمة القافية السابقة ألهنا تالئم كلمة 

ء ينظمون البيت املتأخر قبل املتقدم كيف ذلك؟ علمه عند . القافية الالحقة، وكأن الشعرا

 شىءكذلك ليس ىف حصول التفكري والسأم ىف نفس إنسان ىف وقت واحد . طه. د

 خيرجه من هذا شىءوعىل األقل فاإلنسان السئم ال ينفك عن التفكري ىف . مستغرب

كام أن الفكر ال يكون بالرضورة فكرا فلسفيا أو علميا بل كل ما يمر بعقل اإلنسان . السأم

هو من التصوير البديع " يث جترنى قدمىُفمضيت ح: "كذلك فإن قول ناجى. هو فكر

لنتيجة حالة السأم التى خامرت الشاعر، فليس هو بالذى يمشى حسبام يريد بل إن حالة 

إن طه حسني حياسب ناجى حسابا . السأم جعلته يستسلم لقدمه تقوده أو جتره حيثام تشاء

قع هو فعال الذى ينقل قدمه، لكن الشعر غري  العلم، ولوال ذلك علميا، فاإلنسان ىف الوا

ء ألن معظم صورهم ال تتسق مع ما يقوله العلم فه الشعرا ء هم أ . لكان كبار الشعرا

قع أن نقد طه حسني لناجى هو نقد خشابى ال يصلح لإلبداع األدبى والشعرى ّالوا ِ َّ َ.  

ضا قوله إنه رأى بني ما رأى ملهى مستغربا أال ... ًويأخذ طه حسني عىل ناجى أ

ٍمن أول حلظة انتباه الشاعر لتميزه عام حوله من مبان، ناسيا أن الشاعر قد ذكر يشد امللهى 

ه استسلم لقدمه تقوده إىل املكان الذى تريد، فهو من ثم مل  ه قد أرهقه الفكر والسأم وأ أ



ومما يأخذه طه حسني عىل ناجى . يلتفت إىل امللهى إال حني اقرتب متاما منه وصار قبالته

ضا رفعه ك ُأ ْ  :انظر إىل قوله: "يقول. التى ينعت هبا امللهى بدال من نصبها" مزدهر"لمة َ

  ٌبغرائب األلوان مزدهر

   

ء مغمورا ه باألضوا   وترا

    

ٌفقصدته عجال، وىل برص َ َ ِ َ ً ِ َ ُ  

   

ُشبه الفراشة يعشق النورا ْ ِ  

     

ه رفع  هذه، وكان اخلري ىف نصبها ألن امللهى منصوب، فكان " ٌمزدهر"فسرتى أ

فه ال لحي  إال ليالئم بني شىءْسن أن تقع منه موقع النعت، ولكنه قطع الكالم واستأ

ٌوىل برص: "هذه وبني قوله ىف البيت الذى يليه" ٌمزدهر" ِ ْهل رفع : والسؤال هو". َ " مزدهر"َ

هنا خطأ نحوى؟ ال بل هى مرفوعة، كام يقول هو نفسه، عىل القطع بمعنى أهنا ليست 

وهذا مقبول متاما ىف النحو العربى . ا لضمري مقدر يعود عىل امللهىبل خرب" ملهى"نعتا لـ

يا لغة الضاد ب، الذى هو ميزة عظمى من مزا عد اإلعرا ا أشد عىل . وجيرى عىل قوا ّوأ

ه حيسن النحو ويعرف ماذا تضم  ه صاغ شعره هذه الصياغة التى تدل عىل أ يدى ناجى أل

 إمكانة من إمكانات النحو العربى فكيف وما دامت هذه. أركانه وزواياه من عجائب

ء تكمن، فيام تكمن، ىف الوصول إىل تلك  عة الشعرا يعيب طه حسني شاعرنا عليها؟ إن برا

ج ما فيها من اإلمكانات اللغوية والشاعر، كام أقول دائام، يشبه . الزوايا املنفردة واستخرا

ء قيود الوزن وا ء جرا َمن يمشى فوق حبل منصوب ىف اهلوا َّ لقافية، فال حيق أن نحاسبه َ

دا   .  ٌباملليمرت، وإال مل يكتب شاعر شعرا أ

  : ومما يأخذه طه حسني عىل شاعرنا قوله

  مرت الساعة، والليل دنا

   

  ْواهلوى الصامت يغدو ويروح

    

فنحن ىف الليل، أو نحن ىف  : "عىل النحو التاىل" يغدو ويروح"فقد علق عىل تعبري 

ّوالغدو ال يكون إال ىف . الليل، ولكن اهلوى الصامت يغدو ويروحاملساء غري بعيد من  ُ ُ



ًالغداة ال ىف الليل وال قريبا من أول الليل، وإنام أراد الشاعر  َ َّ، فظن أن "يذهب وجييء"َ

ْالغدو والرواح يؤديان معنى الذهاب واملجيء، وكان يستطيع أن يقول َ َّّ ُ ، "يمىض وجييء: "ُ

ى بعد ذلك، وهو قوله" يروح"ولكنه حمتاج إىل   :ملكان القافية ىف البيت الذى يأ

ُوتالشت واختفت أجسادنا ْ ْ  

   

ْواعتنقنا ىف الدنا روحا بروح ً ُ َ ُّ ْ"  

     

طه لناجى عند هذا احلد بل يبدى نفوره من استخدام كلمة . وال يقف انتقاد د

 ثم كان ، ومن"اختفت"أقوى من " تالشت"ىف الشعر، ويزيد فيؤكد أن كلمة " َتالشى"

ى بعدها ال قبلها ومل حياول األستاذ الدكتور أن يبني لنا وجه نفوره من ورود . ينبغى أن تأ

وعىل كل حال فليس هناك قائمة باأللفاظ الشعرية وغري . ىف الشعر" تالشت"كلمة 

ة أذواق. الشعرية ا ال أرى ىف استعامهلا شيئا معيبا. وأقىص ما يمكن قوله إهنا مسأ ثم . وأ

الشىء حني يتالشى خيتفى بكل يقني، أما إن اختفى فقد ال يتالشى شسئا فشيئا بل إن 

ا . خيتفى مرة واحدة، وعىل هذا فلرتتيب الفعلني ىف البيت عىل الوضع احلاىل وجه وجيه وأ

و العاطفة ال  ما يكن احلال فالدكتور طه يعرف النحو العربى جيدا، ويعرف منه أن الوا

  .اجلمع، وعليه فلم خيطئ ناجى كيفام قلبنا الكالمتفيد ترتيبا بل مطلق 

فقد كثر استخدامه حتى بات يدل عىل مطلق الذهاب " يغدو ويروح"أما تعبري 

والتطور عنرص قوى ىف اللغة، ولو جتاهلناه لكان معظم ما نكتبه اليوم . واملجىء ليس إال

ى ربيعة متغزال. فاسدا عىل ما هو معروف   :يقول عمر بن أ

ّحتى  يح لظبينا رجلَ ٌأ ُ ْ ََ ِ َ ِ ُ  

   

ْمن أهل مكة زانه حلله ُ ُُ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ  

    

ُيغدو عليه اخلز يسحبه ُ َ َ َ َْ ُّ َِ َ  

   

ْويروح ىف عصب ويبتذله ْ َ َ َ ُ َ َُ ِ َ ٍ َ  

     

و العتاهية من أهل القرن الثانى اهلجرى   :ويقول أ

  ًجسدا ما فيه روح  ًسيصري املرء يوما



       

ٍّبني عينى كل حى ّْ َ ْ َ  

   

ُعلم َ    املوت يلوحَ

    

ٍكلنا ىف غفلة، والـ ّ  

   

  ُـموت يغدو ويروح

     

بع اهلجرى   :ويقول متيم الفاطمى ىف القرن الرا

  ًسيصري املرء يوما

   

  ًجسدا ما فيه روح

    

ّبني عينى كل حى ّ َ  

   

َعلم املوت يلوح َ  

    

ٍكلنا ىف غفلة، والـ ّ  

   

  ُـموت يغدو ويروح

     

بع واخلامس اهلجرينيويقول ابن زريق البغدادى من    :أهل القرنني الرا

ٍيغدو عليه من طهاه بعجة َّ ُ ِْ َ  

   

ِويروح باملشوى واملصلوق ْ ِّ ُ  

     

 :ويقول ابن محديس ىف القرنني اخلامس والسادس

ٍما تريد اخلود من شيخ غدا ُ ْ َ ُ  

   

ْىف مدى السبعني بالعمر وراح؟ ُ ْْ َّ  

     

له البغدادى من أهل القرن السادس   :ويقول األ

ِخلنى والوجد يغدو ِّ َ  

   

  ُبفؤادى ويروح

    

ا بالرو   ٍلبخيل أ

   

ُح له دهرى سموح ُ َ  

     

 :ويقول البوصريى من أهل القرن السابع

ُىل غبوق من اهلوى وصبوح ُ َ َ َ َُ
ِ ٌ ُوبقلبى يغدو اهلوى ويروح  َ َ َ َُ َ ُ ْ َ ِ  



        

عىل قلوب ويقول النبهانى العامنى من القرنني التاسع والعارش عن تسلط النساء 

  :العاشقني

ّكم مالك ملك الرقا ََ َ ٍ  

   

َّب غدا وراح هلن عبدا َ!  

     

  :ويقول األمري الصنعانى من أهل القرن احلادى عرش

  ُقلب بداء ذنوبه جمروح

   

ُيغدو بام ال أرتىض ويروح ِ  

     

بع اهلجريني"تاريخ الطربى"وىف  كان كرزم : "، وهو من أهل القرنني الثالث والرا

هيم ويروحّالسدوسى  ى حيان " البصائر والذخائر"وىف ". يغدو عىل سفيان بخرب إبرا أل

ا العباس جمتهد ىف طلب : فقال له جلساؤه): " اهلجرى٤ق(التوحيدى  ٌإن ابن أخيك با أ ّ ّ

ضا" مثالب الوزيرين"وىف ". العلم يغدو ويروح هذا ): يعنى البن العميد(فقلت له : "له أ

، وأسمنت أمله، وهو عىل ذلك يغدو ويروح، ويشكو َالشاعر البائس قد سمعت م َنه شعرا ْ َ ْ ًَ

َء كان أقطع لشغبه، وأجلب لشكره، وأدعى إىل السالمة من ىَفلو أمرت له بش. وينوح َ

إال مستعمال هذا " دعاء الكروان"وال أظن طه حسني نفسه ىف النص التاىل من ". عتبه

ابا وجيئة دون التقيد بأول  النهار وآخره ليس التعبري للداللة عىل التقلب ىف أمور احلياة ذه

ْوالكالم عن املهندس الذى غرر بخادمته واعتدى عىل عرضها فتسبب ىف قتلها. إال َ َِّ َ .

: واملتكلمة هى أختها، التى التحقت بخدمته لتنتقم منه ثم أحبته وأحبها وتزوجها

طر كانت متأل قلبى ىف اليقظة، وكانت متلؤه ىف النوم، وك"  إال شىءانت ترصفه عن كل خوا

ْعن هذه الفتاة التى سفك دمها ىف ذلك الفضاء العريض، فذاقت املوت وذهبت نفسها إىل  ُ ُِ

َالسامء وهوى جسمها إىل األرض وهيل عليه الرتاب، وإال هذا الفتى الذى ما زال يغدو  ِ

ِويروح فرحا مرحا مغتبطا مستبرشا تبسم له احلياة، ويبسم هو للحياة ِ."  



" ىف الصيف: "ملثل نرى طه حسني يستعمل هذا التعبري ىف النص التاىل من كتابهوبا

حة ىف مدن : "حيث يتحدث عمن يسافرون إىل فرنسا هربا من احلر ومنهم من يلتمس الرا

ِّفهو يستحم وخيالط املستحمني واملستحامت ىف غدوهم ورواحهم، ... العيون والينابيع ُ ُّ

  . "وىف نشاطهم ومخودهم وراحتهم

 ١٢عدد " (اجلهاد" وىف مقال للعقاد بجريدة :رأى العقاد ىف شعر ناجى ومناقشته

هيم ناجى ورفقاءه ىف مجاعة ) م١٩٣٤يونيه سنة  هاجم ذلك الناقد الكبري شاعرنا إبرا

ولو" وأظهر ما يظهر من سامت هذه املجموعة الضعف املريض والتصنع، فإن : "قائال" أ

ك الذين يفهمون أن صاحبها، كام يدل عليه كالمه ترادف البكاء، وأن " الرقة"، من أو

: وإذا تناجى مع حبيبته قال هلا... الشاعر ينظم ليبكى ويشكو، فإذا هجره احلبيب بكى

ِهاتى حديث السقم والوصب" َ َ ِ ْ ض الرخاوة املريضة"ُّ وال أظن ". ، إىل نحوذلك من أعرا

م  فعال ويقاسى نريان احلب اليائس هذا الوصف ينطبق عىل ناجى، فقد كان الرجل يتأ

وليس ناجى بدعا ىف ذلك، فلدينا مثال ىف العرص األموى مجيل . وال يتصنع هذا تصنعا

ِبثينة وكثري عزة وقيس بن امللوح وقيس بن ذريح، وشعرهم كله يفيض باحلرقات  َ ََّ َُ ِّ ُ

باه وشبابه مل وقد خاض ناجى جتربة حب قوية ىف ص. والتأوهات والبكاء واملعاناة الباهظة

َيكتب هلا االكتامل بالزواج رغم التعاهد الذى يقال إنه كان بينه وبني قريبة له عىل ذلك، إذ  ْ ُ

م ويفهم من . فضلت أن تتزوج مبكرا عىل أن تنتظره حتى يتخرج، فظل طول عمره يتأ

نه مه وأحزا ظار النساء، فضاعف هذا من أ ه مل يكن حمط أ . َّكالم من كانوا يعرفونه أ

دينا خري شاهد عىل ذلك َوقد درس العقاد مجيل بثينة وشعره، . وشعره الذى بني أ ُ

ه كاإلدمان ال يمكن اإلقالع عنه بسهولة  ء هذا اللون من احلب ورأى أ وتغلغل ىف أطوا

دا رغم املعاناة العنيفة منه ئعة. أ ام " سارة: "كذلك ترينا روايته الرا َّكيف تعذب بالعشق أ َ َ

 كان يغالط نفسه رغم ظهور الدالئل عىل أن معشوقته ال تفى له، إذ ليس عذاب، وكيف

من السهل عىل العاشق أن خيلع عاطفة احلب من قلبه، فالعشق ككالليب اهللب احلديدى 

َاملغروزة ىف القلب، فال يمكن أن خيلع  منه إال بتمزيقه متزيقا وحشيا ْ فكان ينبغى أن . ُ



إنام خيرج " سارة"ىف شعره وما يقوله مجيل وما تقوله رواية يعرف العقاد أن ما يقوله ناجى 

ٍكله من مشكاة عاطفية واحدة ٍ ِْ.  

شوقى ضيف ىف الفصل . ويقول د: شوقى ضيف ىف شعر ناجى ومناقشته. رأى د

هيم ناجى من كتابه مل "إن ناجى ىف شعره " األدب العربى املعارص ىف مرص: "اخلاص بإبرا

طف الناس السياسي حوله بل انرصف إىل نفسه يتغنى بحب شقى  ة والوطنية منيصور عوا

م وشجن وارتياب وقلق وهم، غناء عاشق خيفق دائام ىف حبه وال  ًعاثر، وهو غناء كله أ ِ ْ ُ

ّجيد ىف نفسه وال ىف يده منه إال الذكرى املمضة املحرقة ِ ومن خري ما يصور ذلك . ُ

ى بذكرياته احلزينة ملعاهد شبابه وما كان ، وفيها يتغن"العودة"و" الناى املحرتق: "قصيدتاه

  :له فيها من حب ذبل قبل أوانه عىل مثل ما نرى ىف قوله

ْرفرف القلب بجنبى كالذبيح ُ  

   

ا أهتف ْيا قلب اتئد: وأ ُ  

    

اىض اجلريح   :ْفيجيب الدمع وا

   

ا مل نعد ْمل عدنا؟ ليت أ َ
ِ  

    

م ْمل عدنا؟ أومل نطو الغرا ِ ْ َ ْ َ َ َ  

   

موفرغنا من   ْ حنني وأ

    

ْورضينا بسكون وسالم َِ  

   

غ كالعدم؟   ْوانتهينا لفرا

    

ْموطن احلسن ثوى فيه السأم َّ َْ ُ  

   

فاسه ىف جوه ِورست أ ِّ َ  

    

اخ الليل فيه وجثم ْوأ َ َ  

   

ِوجرت أشباحه ىف هبوه ْ َ َ  

    

رصته رأى العيان ْوالبىل أ َ َِ ْ َ ُ َ ِ  

   

  ْويداه تنسجان العنكبوت

    

ْ فيه حى ال يموتشىءكل تبدو ىف ! كيا وحي: ُصحت ٌّ  



  ْمكان

   

    

ْ من رسور وحزنشىءكل  َ َ ٍ  

   

ِواللياىل من هبيج وشجى َ ٍ  

    

ا أسمع أقدام الزمن   ْوأ

   

ِوخطى الوحدة فوق الدرج َ َّ َ ُ  

     

، فليس "وراء الغامم"وهذا النغم الذى يزخر باألمل نجده ىف كل صفحة من صفحات 

 بحارض وال مستقبل، إذ ال يبدو ىف ظالم حياته خيط من األمل، فيه تفاؤل وليس فيه فرح

ونحن نتفق مع جممل ما قاله األستاذ ". ًبل هو دائام غارق ىف جلج من الشقاء واحلرمان

ه مل ينظم شعرا وطنيا، فلقد نظم  فقه عىل أ نا ال نوا الدكتور عن اجتاه ناجى الشعرى، بيد أ

ال وليس ىف روعة شعره العاطفى املفعم باألمل واليأس هذا اللون من الشعر، لكنه كان قلي

دليل " العودة"وال شك أن استشهاد األستاذ الدكتور ببعض مقاطع من قصيدة . واملعاناة

وهى بال ريب تستحق هذا  اإلعجاب وأكثر منه، فهى قصيدة خالدة ما . عىل إعجابه هبا

  .خلد األدب العربى بل ما كان هناك أدب ىف العامل

هذه، وال أدرى " العودة" ونتحول اآلن إىل قصيدة :وحتليلها" العودة"دة قصي

" اللغة العربية"ُبالضبط متى عرفتها، وإن كنت أحسب أهنا كانت مقررة علينا ضمن مادة 

رت هبا . م١٩٦٦ - ١٩٦٥اخلاصة بالثانوية العامة عام  ءتى لتلك القصيدة تأ ومن أول قرا

ر وغزت قلبى واستقرت ب ولكن ما . ه وانغرست فيه ومل تغادره منذ ذلك احلنيأشد التأ

ل؟  ل ولن تزا الذى ىف هذه القصيدة مما جعلها تستوىل عىل قلبى كل هذا االستيالء وال تزا

ه الباهظة كذلك فتصويره للحب . إنه احلزن املمض اليائس وانكسار الشاعر حتت وطأ

ه كعبة يط ه عبادة، ووصفه لبيت احلبيبة عىل أ َعىل أ َّاف هبا ويصىل عندها هو سبب ثانُ َ ُ .

ِّوهناك الصور الطارفة النرضة العجيبة التى متتلئ هبا القصيدة ويشخص الشاعر فيها 

وال ننس العنرص القصىص ىف هذه الدرة البارعة واملتمثل . املعانى املجردة تشخيصا فاتنا



ر الذى أداره بينه وبني  اىض ىف رسد ما حدث من الشاعر وله، وىف احلوا قلبه، وبينه وبني ا

ضا الوحدة النفسية . اجلريح املحروم، وكذلك استبطانه ألحاسيسه النفسية ولدينا أ

  .واملعنوية التى تشد مقاطع القصيدة بعضها إىل بعض

مندور أن الوحدة .  وبالنسبة إىل وحدة العمل األدبى يؤكد د:وحدة العمل األدبى

دب املوضوعى كاملرسحية والرواية والقصة املوضوعية ال تتحقق إال ىف فنون األ

القصرية، وأما ىف الشعر الغنائى اخلالص فمن أكرب التعسف، كام يقول، مطالبة الشاعر هبا 

ياهتا ويكفى أن تتحقق للقصيدة . بحيث ال تقبل القصيدة أى تقديم أو تأخري ىف نسق أ

بية بام ىف ذلك القديمة الغنائية وحدة الغرض، وهو ما يصدق عىل كثري من القصائد العر

ض عادة وجيد القارئ هذا الكالم خالل . منها عدا شعر  املديح، الذى تتعدد فيه األغرا

وأحب أن ". النقد والنقاد املعارصون: "مندور للعقاد ناقدا ىف كتابه. الفصل الذى عقده د

اك ومع هذا فهن. مندور وحدة اجلو النفسى. أضيف إىل وحدة الغرض الذى نص عليه د

قصائد غنائية عربية كثرية تقليدية وحديثة تتحقق فيها الوحدة العضوية إىل حد كبري، ومن 

" سلع الدكاكني ىف يوم البطالة: "القصائد احلديثة التى من هذا  النوع مثال قصائد العقاد

دينا". عيش العصفور"و" الشاعر األعمى"و ضا قصيدة ناجى التى بني أ فهى . ومنها أ

واحد، ويسودها جو نفسى واحد، ويصعب جدا أن نقدم مقطعا منها عىل ذات موضوع 

وهذا اإلحكام البنائى أحد أسباب متيز وامتياز هذه . إهنا كتلة واحدة وكيان واحد. آخر

  .القصيدة

حد هو موضوع العودة ":العودة"الوحدة العضوية ىف قصيدة   فموضوع القصيدة الوا

َّ ما يذهب إليه ويقىض أوقاتا هانئة مرحبا به ومكرما إىل منزل  احلبيبة، الذى كان كثريا َّ

بالقرب من حبيبة الروح، ثم ألمر ما مل يذكره الشاعر توقفت هذه الزيارات ليعود بعد 

فرتة فيقف أمام ذات املنزل لكن بعدما فارقته احلبيبة وأهلها، وصار مهجورا، وخيمت 

حائه خيوط ال فهذا هو موضوع القصيدة . عنكبوتعليه الوحشة والوحدة، وانترشت ىف أ

واجلو النفسى الذى يسودها، كام قلنا، هو جو احلرسة واألمل .  آخرشىءالوحيد، وال 



م واستيالء اليأس عىل  ء الغرا املمض الباهظ والندم عىل الرجوع إىل ذلك املكان بعد انطوا

عور واحلكاية وتتكون القصيدة من طائفة من املقاطع تتسلسل ىف عرض الفكرة والش. قلبه

  .تسلسال حمكام إىل حد بعيد

ويساعد عىل ذلك أن القصيدة ال جترى عىل قافية واحدة من أوهلا إىل آخرها بل عىل 

ًنظام املقاطع الذى يتبع كل مقطع فيه نظاما قافويا خمتلفا ووجه املساعدة املذكورة عىل . َِ

ه من الصعب جدا نقل مقطع كامل من  ًموضعه قداما أو وراء بينام حتقيق وحدة القصيدة أ ً َّ ُ

يات املفردة وهنا موضع مناسب لنقل كلمة نعامت . يمكن هذا ىف كثري من احلاالت مع األ

قالت . أمحد فؤاد ىف هذا الشكل الفنى الذى التزمه ناجى ىف قصيدته احلالية ومناقشتها

أما ): "١١٠/ م١٩٥٤/ رابطة األدب احلديث بالقاهرة" (ناجى الشاعر: "املؤلفة ىف كتاهبا

د القافية ىف القصيدة فلم يتقيد هبا ناجى، فقد زاوج وأربع متحررا من  َالوحدة بمعنى اطرا َ ََ ْ َ

ء الغرب املحدثني الذين ال يلتزمون الوحدة الشعرية عن  ى متثال بشعرا القافية عامدا ىف رأ

ٌفهى عندهم متسك بام ال يلزم ملجرد التقليد... فكرة صار ويبدو أن نا... ُّ جى كان من أ

والرد عىل ذلك هو أن الشعر العربى القديم مل جير دائام عىل توحيد القافية ىف ". هؤالء

وحتى لو اقترصنا ىف . القصيدة كلها، فقد كانت هناك املوشحات واملربعات واملخمسات

ذلك عىل شعر  العرص احلديث لوجدنا هذا متحققا منذ القرن التاسع عرش ىف شعر رفاعة 

  :هطاوى كام ىف األمثلة التاليةالط

ِومرص أهبى مولد ْ َ َ ْ َ ُ  

   

ِلنا وأزهى حمتد ِ ْ َ  

    

ِومربع ومعهد ٍ َ ْ َ  

   

ِللروح أو للبدن َ َ  

    

 ---  

    

ادى ِعليا عىل البالد  ٌمرص هلا أ ْ ُ  



       

  :وفخرها ينادى

   

ِما املجد إال ديدنى َ ْ َ  

    

 ---  

    

ْدار نعيم زاهيه ٍ ُ  

   

ْومعدن الرفاهيه ِ  

    

ْآمرة وناهيه ٌ ِ  

   

ِقدما لكل املدن ُ ُْ ِّ ً ِ  

    

 ---  

    

ِحتنو عىل القريب ُ  

   

  ِحتلو لدى الغريب

    

ِترنو إىل الرقيب ُ َْ  

   

ِشزرا بسهم األعني ُ ْ َْ ْ َ ًِ َ  

    

*   *   *  

    

  ُلنا ىف اجليش فرسان

   

ُهلم عند اللقا شان ِّ  

    

ن   ُوىف اهليجاء عنوا

   

هلنا ُهتيم به صوا ِ ِ َ  

    

 -- -  

    

َمدافعنا القضا فيها َ َ َ  

   

ِوحكم احلتف ىف فيها ِ ْ ْ ُ  

    



ِوأهوهنا وجافيها ُ  

   

ُجتود به معاملنا ِ َ  

     

  . غري دقيق: أى أن ما قالته نعامت أمحد فؤاد غري صحيح أو عىل األقل

وحدة " وىف موضوع :مندور ىف وحدة القصيدة العربية القديمة ومناقشته. رأى د

من " النقد التطبيقى: "حممد مندور ىف الفصل املسمى. يقول د" قديمةالقصيدة العربية ال

إن هذه الوحدة مل تكن تتمثل إال ىف "  احللقةاألوىل-الشعر املرصى بعد شوقى: "كتابه

ه موحدا ىف القصيدة العربية  احتاد الوزن والقافية، وأما الغرض أو املوضوع فقلام نرا

فرت هلا واحلق أن األمر ليس هبذه ا. القديمة لبساطة، فام أكثر القصائد القديمة التى توا

لنأخذ مثال قصيدة عبد . الوحدة املوضوعية والنفسية إىل جانب وحدة الوزن والقافية

َيغوث اجلاهلية وعددا ال بأس به من أشعار سحيم عبد بنى احلسحاس، وتقريبا كل  ْ َْ َُ

ى ربيعة ومجيل بثينة والقيسني، وع َأشعار عمر بن أ ْ َ ْ ى ذؤيب اهلذىل ىف رثاء أوالده، َ ّينية أ ِ َ ُ َّ ِْ

ى العتاهية الزهدية، وأشعار العباس بن األحنف،  ورثاء مالك بن الريب لنفسه، وأشعار أ

ن كرسى للبحرتى،  ورثاء ابن الرومى لولده  ى متام، وإيوا ورائية بشار، وفتح عمورية أل

العود، وقصيدة املتنبى ىف رثاء األوسط وقصيدته ىف وحيد املغنية وقصيدته ىف عازفات 

جدته وعدد من قصائده ىف مدح سيف الدولة ووصف معاركه مع الروم وقصيدته ىف 

ْمعاتبته وقصيدته ىف احلمى وقصيدته ىف اهلروب من كافور وقصيدته ىف رثاء خولة أخت  َ َّ ُ

ن َّسيف الدولة وقصيدته ىف شعب بوا َْ هد ُوليس ما رضبته هنا م. إلخ، إلخ، إلخ... ِ ن شوا

ُسوى غيض من فيض امتحته من الذاكرة الكليلة اخلئون ودون جتهيز سابق بل عفو  َْ ْ ْْ ٍ ٍَ َ

  . اللحظة

دينا وجعلها كتلة واحدة حمكمة  هيم ناجى حني نظم قصيدته البديعة التى ىف أ فإبرا

و شادى  ازنى وشكرى ومطران وأ التامسك مل يكن يبنى هو ومعارصوه كالعقاد وا

 غري أساس من شعرنا القديم بل كانت هناك قواعد متينة من هذا الشعر وغريهم عىل

ظارهم إىل . أقاموا إبداعهم عليها ولعلنا نكون أدق إذا قلنا إن الشعر الغربى قد لفت أ



ض  ثنا الشعرى القائم عىل الوحدة املوضوعية والنفسية ال القائم عىل تعدد األغرا ترا

  . واملوضوعات ىف القصيدة الواحدة

اىض دينا عىل املقارنة بني احلارض وا فقد عاد . وتقوم بنية قصيدة ناجى التى ىف أ

فاها تستقبله بوجه جامد كأهنا ال تعرفه، وكانت من قبل إذا ملحته  ُالشاعر إىل دار حبيبته فأ

ٌمن بعيد ضحك نورها فرحا مرحبا، وكانت له فيها ليال مرتعة بالبهجة والسمر اجلميل  ٍَ ً ِّ ًَ ُ ِ

ملوء غبطة وسعادة، وكانت جتيش باحلياة، أما اآلن فران عليها الصمت والوحدة امل

ِوالوحشة بعد أن خلت من أهليها وأقفرت من كل  ْ ، ووجد العنكبوت فرصته لكى شىءَ

حته ام براعة. يتمدد وينترش برا : فالقصيدة لوحات. وقد برع الشاعر ىف تلك املقارنة أ

ثم تنتهى . وهكذا... لوحة للامىض ومثلها للحارضلوحة للامىض ومثلها للحارض، ثم 

اىض . القصيدة حني ينتهى الشاعر من زورته املخيبة لكل توقع ن ذهب ذلك ا ترى أ

السعيد الذى آب الشاعر من وادى املحن لعله جيد ىف دار احلبيبة شيئا مما كان يفيض به من 

ب؟سعادة، لكنه مل جيد سوى الوحشة واإلنكار والتجهم والعن   كبوت رمز اخلرا

 شىء وقد رسم الشاعر لوحات غاية ىف الروعة لكل :اللوحات الشعرية ىف القصيدة

فدار احلبيبة كعبة كثريا ما طاف حوهلا وصىل عندها وسجد وعبد حسن . رآه أو تذكره

إنه احلب . فانظر كيف ارتفع بمكانة حبيبته ودارها إىل هذا األفق الشاهق. احلبيبة فيها

وتقابلنا هنا وهناك ىف . تلك التى وضعها اهللا ىف قلوب الرجال جتاه من يعشقوهننوالفتنة، 

فاظ  ْالكعبة، القبلة، القداسة، الصالة، العبادة"شعره الغزىل أ ِ:"  

ينى ت سامعة أ   ٌهل أ

   

  ِيا غاية القلب احلزين

    

ْيا قبلة احلب اخلفى ِ َِ َْ َ  

   

ِى وكعبة األمل الدفني؟ َِ  

    

*   *   *  

    



خذ بى مل أ ْبنيت حمرا َ ُ  

   

  ًينا سوى حبك ىف كل حالِد

    

*   *   *  

    

دا ك قبلتى أ ْفثقى بأ ِ  

   

  ِوصالة روحى حيثام كنت

    

*   *   *  

    

  ْملن هاته الفتنة النادره؟

   

  ْوما هذه األعني الساحره؟

    

  وما ذلك املرح القدسى؟

   

  ْما هاته الضحكة الطاهره؟

    

*   *   *  

     

ًعرفتك كاملحراب قدسا وروعة ً ِ  

   

َوكنت صالة القلب ىف الرس واجل   ِرْهِ

    

*   *   *  

    

ت يا معجزة احلسن ملك ْأ َ َ  

   

ُّكل لفظ منك شعر قدسى ٌ ْ ِ  

    

*   *   *  

    

ا  عدت إىل حيث التقينا   ُهأ

   

ْىف مكان رفرفت فيه السعاده ٍ  

    

  ْحلبيبني عبادهإن ىف صمت ا  وبه قد رفرف الصمت علينا



       

*   *   *  

    

  قد نأى عنى الذى يرُمحنى

   

  ُوالذى يفهم آالمى وروحى

    

ًوالذى أعبد منه غرة َُّ ُ  

   

َكندى األز َ   ِار ىف الوجه الصبيحــَ
    

*   *   *  

    

ًيا أهيا احلب املقدس هيكال ُ َُّّ  

   

ُذاق الردى من عابديك مسبح ِّ ْ ََ ُ َِّ  

    

ْكثرت ضحاياه  َ ُ   وطال قيامهَ

   

ُوصيامه، فمتى رضاءك متنح؟ َ ْ َ َ َ  

    

َيا دوحة األرواح حيمد عندها ْ ُ  

   

ُىفء، ويعبد زهرها املتفتح َ ْ ُ ٌ ْ َ  

     

ن  ، كام أن له "أغنية ىف هيكل احلب"، وأخرى اسمها "صالة احلب"وله قصيدة بعنوا

نا يسمى   .بسبيلهوكلها تسميات ذات مغزى واضح فيام نحن ". ىف معبد الليل: "ديوا

وثم لوحة أخرى ىف قصيدتنا صور فيها الشاعر قلبه وهو يرفرف كالدجاجة 

املذبوحة حني وقعت عينه عىل دار احلبيبة، فاستيقظت الذكريات وهاجت اآلالم من 

ِمكامنها متوحشة ال حتتمل، فيسارع إىل قلبه مهيبا به أن يتئد، وكأن قلبه  َّ ََ ً ِ ُ َ ْ  آخر مستقل شىءُ

ه ليس هو الدجاجة املذبوحة ال القلبعنه وله إرادة و ولوحة ثالثة . ليس جزءا منه، وكأ

اىض املفعم باآلالم يتساءالن وهل الدموع . مل عدنا؟ يا ليتنا مل نعد: نسمع فيها الدمع وا

تتكلم؟ بل هل وجه الشاعر إليها كالما أصال حتى جتيب عن سؤاله؟ لقد وجه الكالم إىل  



ب أحوال شاعرنا وعجزه عن السيطرة عىل وهذا ي. القلب، فأجابت هى دل عىل اضطرا

  . نفسه وعنارصها

، فهى املوطن الوحيد الذى "دار احلبيبة"بدال من " موطن احلسن"وانظر إىل عبارة 

ه وال موطن هلذا احلسن إاله لقد تبدل حال موطن . يقطنه احلسن، وليس هناك حسن سوا

فاسه  ئه، ثم مل يقترص األمر عىل ُاحلسن، فأقام فيه السأم وصار يطلق أ الكرهية ىف كل أجوا

ه وحش ال  اخ الليل فيه وجثم وكأ ُذلك بل صار موطن احلسن هذا ظالما مطبقا، فأ

لقد حتول كل . يمكن إبعاده وال زحزحته، وانطلقت أشباحه املخيفة املرعبة جتوس أهباءه

َ ىف موطن احلسن كئيبا منفرا بغيضا مفزعا بعد أن كان مغنشىء ْ ى احلب والسعادة َ

  . واملنادمة املمتعة التى متأل القلب نشوة

وهل . فهو يسمع أقدام الزمن: وانظر كذلك إىل تصويره ما ساد الدار من وحشة

وحتى لو كانت له أقدام هل نستطيع سامع أقدامه، . للزمن أقدام؟ لكنه اإلبداع العجيب

ه يلبس حذاء صلبا يقرع به األرض فتسمع دقات ًوكأ ُْ ًه؟ والوحدة هل هلا خطى؟ وهل ً ُ

َتصعد الوحدة الدرج وتنزل كام يقول الشاعر؟ إن الوحدة معناها أن منزل احلبيبة ليس فيه  َّ

ًأحد، ومن ثم ال يمكن أن تكون هناك خطى أصال لكن ماذا نقول ىف عبقرية ناجى؟ ال . ُ

ت القصيدة للمرة األوىل، كلام بلغت هذه ا نى، منذ قرأ يات متثلت كال أكتم القارئ أ ُأل

ه جمرم فلم  هلتشكوك وهو جيوس خالل ممرات الدار " البلطة"من الزمن والوحدة وكأ

شأ يبحث عنه وقد انزوى ىف ركن منها خفى، لكن وقع  ْالتى اقتحمها ليقتل صاحبها وأ َ ّ ّ

ُّوأجد نفسى وقد صمت . ِّحذاء املجرم الذى جتسمه آالت التسجيل يكاد يقتله رعبا

ت الوحدةواستطالت تقط هبا صوت أقدام الزمن وخطوا ضا إىل حتديد .  أذناى أ وانظر أ

َإنه الدرج. املكان الذى تطؤه تلك األقدام واخلطوات وهو ما يضفى واقعية عىل األمر . َّ

ه شىء حقيقى ال جماز متخيل يتم تشخيص املعانى املجردة فيه تشخيصا عاما مطلقا  ٌوكأ َّ ٌ

ِّول الزمن والوحدة من معنيني جمردين هائمني ىف سامء الذهن إىل إن هذا كله حي. غري حمدد

هتام ة روعة؟ وأى إبداع؟ . شخصني نسمع وقع خطوا ُّفأ َّ  



ه أو نسمعه فضال  ضا معنى جمرد ال يمكن أن نرا َومثل ذلك تشخيص البىل، فهو أ ِ

حلال نرى آثار إننا بطبيعة ا. عن أن تكون له يدان ينسج هبام خيوط العنكبوت وأمام أعيننا

وفوق هذا فإن تشخيصه ليس تشخيصا عاما بل . البىل، لكن ال يمكن أن نرى البىل نفسه

ه بأم أعيننا وهو ينسج بيديه العنكبوت أال إهنا . تشخيصا حمددا واقعيا، فها هو ذا أمامنا نرا

َويزيدها إدهاشا وفتنة وسحرا أن البىل ال ينسج خيوط العنكبوت بل . لصورة مدهشة ِ

ت . نسج العنكبوت ذاتهي ى قرأ فانظر إىل هذا املجاز الذى مل يقابلنى من قبل فيام أذكر أ

َكذلك فانظر إىل ردة فعل الشاعر حني رأى البىل وهو ينسج بيديه . من شعر أو نثر ِ

عة. العنكبوت ام ورضا ما الذى جاء بك إىل هذا املكان ! يا وحيك: لقد صاح فزعا وأ

احلياة؟ إن هذا املكان هو دار أحالمى وحبى التى كنت أطري الذى ينبض كل شىء فيه ب

فيها عىل أجنحة السعادة إىل آفاق الساموات العال، وهو الكعبة التى كنا نطوف هبا ونصىل 

عندها ونسجد إليها وعبدنا احلسن كله ىف رحاهبا، فكيف جرؤت عىل أن تظهر هنا وترينا 

  وجهك املفزع القبيح؟ 

ريث بعض  رصته رأى العيان: "الرتيث إزاء قول الشاعروأحب أن أ َأ َِ ْ َ وىف ". ُ

َيروهنم مثليهم رأى العني: "القرآن ْ ْ َْ َ ََ ْ رصت: "، لكن الشاعر قال"ِ ت"عوضا عن " ُأ ُرأ َ َ" ،

وحدها، " رأى العيان"وقد عثرت ىف الشعر العربى عىل ". العني"بدال من " العيان: "وقال

رص"لكن بدون  ء ال "أ يبلغون عدد أصابع اليد الواحدة، ومن غري ، وعند شعرا

املشهورين هم اإلمام الشوكانى وعبد امللك اجلزيرى وعىل بن عطية علوان وعبد اهللا 

  .البيتوشى

ضا ىف القصيدة قول  الشاعر إن دار حبيبته حني  ومن  هذه الصور العجيبة الشادهة أ

ه لقيته بوجه جامد األسارير ال يشى بأى ترحيب  ِرأ َِ َْ ه َ أو فرحة، وكأن هذه أول مرة ترا

ُّفيها، بل وكأن منظره يبعث عىل التوجس، وذلك عىل العكس مما كانت تلقاه به من قبل، 

َفقد كان إذا هل من بعيد ضحك له النور مرحبا متهلال جذالن بلقياه ْ ُ َّ والضحك الذى . َ

عىل أن الدار مل . ةكان يستقبله به نور بيت احلبيبة من بعيد هو من الصور املدهشة النضري



وقد كانت ثمرة  . ِتكن جامدة فحسب بل كانت طلال عابسا كام قال هلا مستنكرا ومنكرا

كره بدوره عىل نفسه وهو ما . ْهذا العبوس أن أطرق برأسه خزيان منكرسا انكسارا أ

ا؟ ثم يفيق إىل السبب الكامن وراء هذا : يتضح ىف قوله س أ أوهذا اخليال املطرق الرأ

ه والدار قد قضيا لياىل كلها ضنك وعناءالت   . غيري، وهو أ

َوما أحيىل قوله ىف هذا السياق عن الدار : حتليل تركيب لغوى غريب ىف القصيدة َ ْ َ ُ

  :وإنكارها له

نا كرتنا، وهى كانت إن رأ ْأ ْْ ِ  

   

ْيضحك النور إلينا من بعيد ُ  

     

بته هذه أو ب بة، فهو تركيب غريب بعض الشىء لكنى، رغم غرا سبب هذه الغرا

ِأجده نديا عىل قلبى إن الرتكيب املعتاد ىف هذه احلالة هو أن نقول شيئا كهذا الذى سأقوله . َ

نا يضحك نورها إلينا من بعيد: "اآلن أو يشبهه ذلك أن مجلة اخلرب ال ". وهى كانت إن رأ

لشاعر مل يفعل هذا، بد أن حتتوى عىل ضمري أو ما يقوم مقامه يعود عىل املبتدإ، وكام نرى فا

ه موجود ىف فعل الرشط نا: "لكن وجود الضمري مفهوم من السياق، فضال عن أ ، "رأ

 غري اخلرب، لكن يمكن القول إنه مرتبط باخلرب حتى لو مل يكن ارتباطه شىءوفعل الرشط 

ّوأحيانا ما تقابنا ىف الشعر أشياء مثل هذه وأشد، لكن املوسيقى تغطى عىل . قويا مبارشا

را حتى إنى عىل طول تلك  ءة مرا ذلك النشوز فال نلتفت إليه إال مع التدقيق ومعاودة القرا

نبه إىل هذه النكتة  ءتى لتلك القصيدة أول مرة مل أ العقود التى تفصل بينى اآلن وبني قرا

ن . إال منذ عدة ليال ولقد أذكر قول الفرزدق ىف قصيدته عن الذئب خماطبا ذلك احليوا

  :املفرتس

  ُت امرؤ، يا ذئب، والغدر كنتاموأ

   

ِأخيني كانا أرضعا بلبان َ َِّ ِ ْ ُْ ُِ َ  

     

ت امرؤ"فجملة  مجلة اسمية مستقلة، ومع هذا فقد عطف الفرزدق عىل مبتدئها " أ

رغم أن تلك الكلمة تنتمى إىل مجلة أخرى ال يصح أن نعطف شيئا فيها عىل " الغدر"كلمة 



ا أكتشف هذا الرتكيب امللتوى واجلميل مع ذلك ولقد ضحكت كثريا و. اجلملة األوىل أ

إنه تركيب مثل وجهك الذى يشبه ! منك هللا يا فرزدق: م، وقلت ىف نفسى١٩٨٢سنة 

َّلقد بلعناها لك مع اجلرعة املوسيقية التى ىف البيت فلم نتنبه هلا . رغيف العيش املضطرب

 سوى أن نسأل اهللا شىءثم لقد اكتشفناها، فامذا بمستطاعنا أن نصنع؟ ال . بسهولة

ك من النحاة. السالمة من لسانك ست القائل ملن سأ َعالم رفعت اسام جمرورا؟ فقلت : َأ َ َ َ َ

يابك عىل ما يسوؤك وينوؤك؟  الطف بنا مع : له مهددا متوعدا مكرشا عن أ

ضا لنفس العامل النحوى تواصل هتديده والزجمرة ىف وجهه! الفرزدق ست القائل أ       :َثم أ

ُولو كان عبد اهللا موىل هجوته ً ْ َ  

   

ليا؟ َولكن عبد اهللا موىل موا َ ْ ِّ َ ََ  

     

ُأرسلت : "وثم صورة أخرى رائعة بارعة ىف قصيدتنا هذه العجيبة هى قول شاعرنا

وف. إن العامل طوع بنان ناجى". عينى تنظر ترى كيف . إنه يعيد تشكيله عىل نحو غري مأ

؟ هل هى شخص  يمكننا تكليفه بأن يرتك مكانه ويذهب يرسل اإلنسان منا عينه تنظر

ينا بالنبإ اليقني؟  إن هذا هلو السحر ، "وثب الدمع إىل عينى وغاما"ومثلها . لينظر ويأ

ت . فالدمع ال يثب، ولكن هكذا شاء ناجى أن يثب الدمع، فوثب الدمع ى قرأ وال أذكر أ

 تغيم، ومرة أخرى أراد ناجى أن يغيم الدمع ثم إن العني هى التى. هذا قبال عند غري ناجى

  . بدل العني، فغام الدمع بدال من العني كام أراد

" بساطا"ولكن ىف املقطع احلاىل كلمة مل أستطع أن أطمئن إىل فك معناها، وهى كلمة 

  :من قول الشاعر خماطبا دار احلبيبة

ن السمر؟ ن ناديك؟ وأ ُأ َّ ُّ ِ  

   

ن أهلوك بساطا  ًأ َ ِ

َوندام َ   ى؟َ

     

إىل من يسامره، " منبسط"بمعنى " بسيط"مجع لـ" بساطا"ترى هل حسب ناجى أن 

ن أهلوك حني كانوا منبسطى النفوس، متطلقى األلسن، يتنادمون : فهو يتساءل ِأ



ّومع هذا فقد يصح أال . ويقضون أوقاتا سعيدة ممتعة؟ لكن هذا املعنى ال تذكره املعاجم

لُنخر عىل ما تقوله املعاجم ص ًام وعميا وبكام ىف كل األحوا ْ ُ ً ْ َلكن هل يصح أن جتمع . ُ ْ ُ

َفعال"عىل " فعيل: "الصفة وليست صفة مشبهة؟ هذا هو " مفعول"إذا كانت بمعنى " ِ

م، عظيم-كريم: "إننا نقول. مربط الفرس َ  كرا َ  عظام، ثقيل-ِ َ ثقال، خفيف- ِ َ خفاف، - ِ ِ

ِ بطان، مخيص- بطني َ َ َ  مخاص، بطىء- ِ ع، شديد- َطاء، رسيعِ ب- ِ َ رسا َ شداد، مريض- ِ ِ- 

ض، طويل َمرا ل، قصري- ِ َ طوا َ  قصار، ضعيف-ِ َ  ضعاف، ظريف- ِ ف، رقيق-ِ َ ظرا ِ-  

َرقاق، غليظ َ غالظ، عريض-ِ ض، سمني- ِ َ عرا َ سامن-ِ ، وهذه صفات مشبهة، لكننا ال "ِ

َ طعان، جريح-طعني: "نقول ح، قتيل-ِ َ  جرا َ  قتال، كسري-ِ َ  كسار، -ِ د، - طريدِ َ  طرا ِ

َ سالق، محيد- سليق َ  قشاب، ظنني-ِ محَاد، قشيب-ِ َ ظنان، دفني- ِ َ دفان- ِ " الطعني"، إذ "ِ

  .وهلم جرا... هو املسلوق" السليق"هو املجروح، و" اجلريح"هو املطعون، و

ْالوكر"ويسمى ناجى بيت احلبيبة بـ ، وليس الوكر الذى "وكر الطائر"، واملقصود "َ

ظار الرشطة ومالحقة القانونيرتبط ىف أذهان . نا اآلن باملجرمني الذين خيتبئون بعيدا عن أ

يفني متحابني يقضيان أوقاهتام ىف هناءة  ْوذلك الوكر كان يضم حتت جناحى حنانه أ َ

وابتهاج، ثم طارت األليفة، فطارت البهجة معها، ومل يعد هناك معنى للحياة، التى يمكن 

يفها املهجور صفرا القول بأن الشاعر قد رمز إلي ام ىف عني أ ًها بالسامء، واستحالت األ ْ ُ

ء ّوىف اخلريف تصفر أوراق األشجار . كأوراق اخلريف، وصارت تنوح كرياح الصحرا

ء قلام ينبت فيها  ء كلها تقريبا رمال صفرا ، وإن نبت فإنه ال يدوم شىءوتسقط، والصحرا

  .  ت، وىف املوت تنوح النائحاتّإال ريثام جيف، والصفرة لون يوحى باملرض وباملو

وىف هناية القصيدة يناجى الشاعر ركنه احلانى ومغناه الشفيق، وهو بيت احلبيبة، 

يفته فصار عانيا  ه ظالل اخللد التى تقيه من هجري احلياة حني ابتعدت عنه أ ًالذى يصفه بأ ِ ِ َ

ِطليحا، أى كسريا مضعضعا، إذ طال الطريق عليه، طريق العناء والشق اء، فعاد إليه آمال ىف َ

حة، لكنه مل جيد سوى مزيد من العناء والتضعضع حيث مل ير هناك إال  أن جيد فيه الرا

لقد انتقلت احلبيبة منه، فهجرته . الذكريات املؤملة والوحشة القامتة واحلرمان املمض



ا لقد جاء للنجوى، لكنها نجوى تفيض بالتعاسة، وأفرغ ىف جوفه كأس. السعادة واهلناء

  . أرادها للسلو والنسيان، فكانت كأسا مرة أحرقت حلقه، فمىض وقد ازداد تعسا وشقاء

 وهنا أرى ":ركنى احلانى ومغناى الشفيق"الوقوف عند وصف الشاعر لدار حبيبته بـ

أن القلم قد اهتز قليال ىف يد شاعرنا حني وصف دار حبيبته بأهنا ركنه احلانى ومغناه 

قى عىل باهبا جعبته كغريب عائد من وادى الشفيق وظالل اخللد للم ٍتعب املحطم حيث أ َ ْ َ

َاملحن ففارقته هنالك غربته، بينام احلقيقة أن كل  ْ كان ينكره ويعبس ىف وجههشىءِ َ ُِ حتى . ْ

الذكريات اجلميلة صارت عبئا ثقيال باهظا، وبدال من أن ختفف عنه غربته وآالمه 

فقد حاولت أن أعرف مصدرها فلم " ى املحنواد"أما . ضاعفتها وزادته حرسة وتعاسة

البيان املغرب ىف : "يتيرس ىل ذلك، وإن كنت وجدت النص التاىل ىف كتاب ابن عذارى

دلس واملغرب َومن عجيب ما سمعناه عن مناخ وادى شلف أن شيخا كبريا ": "أخبار األ ُ

ه يعرف ب َمن الرببر حدثنا أ ْ ُ ِزم فيه ومن قتل فيه من ُ، وأخذ يذكر لنا من ه"حنوادى امل"ـَّ ُ ِ

ِآخر من مات فيه زيرى بن عطية، وآخر من هزم فيه محاد، وبه : إىل أن قال... ملوك زناتة ُ

ى حبوس ِقتل يوسف بن أ ولكن هل يمكن أن يكون ناجى قد قرأ هذا الكتاب ...". ُ

ُوأخذ منه هذا التعبري؟ أستبعد ذلك، إذ ال تقاطع بني اهتامماته وبني مثل ذلك  َ الكتاب وما َ

  . حيتويه من موضوعات

ه يقصد بـ ا ما يكن األمر فأغلب الظن أ نا كيف مل " وادى املحن"وأ حياته، فقد رأ

حة، بله السعادة َتدع له احلياة منفذا لنسمة من الرا َ ََ ْْ كام ال ينبغى أن يغيب عن  بالنا أن . َ

انا عندما أمر باهلبوط َاإلنسان قد خلق ىف كبد، وأن أ ِ ُ َ َ ِ ِ أخرب أن البرش سيكون بعضهم ُ ْ ُ

دى"وباملناسبة فقد تكررت كلمة . لبعض أعداء   :ىف شعر شاعرنا" الوا

  قد نأى عنى الذى يرُمحنى

   

  ُوالذى يفهم آالمى وروحى

    

ًوالذى أعبد منه غرة َُّ ُ  

   

ِكندى األزهار ىف الوجه الصبيح ِ َّ ِ َ َ َ  

    



ًوالذى أشتم منه غاديا ُّ َ  

   

داء  ِعبق األ َ ِ دى الصدوحَ ِىف الوا ُ َّ  

    

*   *   *  

    

ديه حططت الرحال   ُيا من بوا

   

ْورحبت بى وارفات الظالل ُ ْ َ َّ َ  

    

*   *   *  

    

ُعجبا لقلب هيض منك جناحه ُ ًَ َ ِ ٍ  

   

ُوجرى به نصل الندامة يذبح ُ  

    

ُّومىض احلامم يدب فيه، فإن جرت ُ َ ِ  

   

ُذكراك طار إليك وهو جمنح َّ  

    

نحيهلفى عىل ا   لناقوس بني جوا

   

ُوعىل بقية هيكل ال تصلح ٍ  

    

ينه ورنينه   ال فرق بني أ

   

ُوصداه ىف وادى املنية أوضح َّ  

     

  : وعن بيت ناجى الذى خياطب فيه منزل احلبيبة:عودة إىل نقد طه حسني لشعر ناجى

َّفيك كف اهللا عنى غربتى َ  

   

ْورسا رحىل عىل أرض الوطن ِْ َ  

     

ورسا رحىل عىل أرض : "وهو ىف قصيدة أخرى يقول: " ما يىلطه حسني. يكتب د

ّ، والرحل ال يرسو، وإنام حيط، وقد حطه الشاعر نفسه ىف مكان آخر، إنام ترسو "الوطن َ ُ

ُوأظن أن املالح التائه يعرف ذلك، وإن كانت سفينته مل ترس بعد. السفن ْ َ ْ وليس هذا ". َّ

فاظ حتف َبنقد، وإال كانت اللغة جمرد أ ْ وعىل هذا . ظ بمعانيها األصلية عارية عن املجازُ

مثال ىف املعانى التالية، وكلها وردت ىف " أخذ: "يمكن أن ينتقد املنتقدون استعامل الفعل



َوأخذتم عىل : "فقال تعاىلالقرآن الكريم وخرجت عن معناه األصىل، وهو التناول باليد،  ْ ُ ْ َ َ َ

ِذلكم إرصى ْ ِ ْ ُ ه عىل لسان إخوة ، أى قبلت)٨١/ آل عمران (”ِ م عهدى، وقال عز شأ

ُفخذ أحدنا مكانه: "يوسف للعزيز ََ ََ َ ْ : ، أى احبسه، وقال جل جالله)٧٨/ يوسف" (َُ

ُوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى" َ ُْ َ َْ َِ َ َِّ َ ِ َ وهذا جمرد مثال مما أورده . ، أى عذهبا)١٠٢/ هود" (َ

ك ما أكثر ما توصف اجلبال كذل". تأويل مشكل القرآن: "ووضحه ابن قتيبة ىف كتابه

ّواألدواح ىف اللغة العربية بالرسو فوق األرض وىف باطن األرض، واجلبال واألدواح  ُ ُّ

ّالرسو"و. ليست سفنا، بل ال تغادر موضعها أصال ُ ر والتمكن" ُّ بل إن . هنا معناه االستقرا

كله جماز، وهذا . ّالرشف كثريا ما يوصف بالرسو، وهو ليس سفينة وال جبال وال دوحة

  :للجاحظ يقول الشاعر" احليوان"وىف كتاب . وبدون املجاز تصبح اللغة قرعاء

  تركوا جارهم يأكله

   

دى، ويرميه  ضبع الوا

ْالشجر ّ  

     

للضبع، والضبع إنام يفرتس، وهو ما يمكن أن يثري اعرتاضا عىل " األكل"مستعمال 

  . دون مشاكل" االفرتاس"فيه ّأعم، فيدخل " األكل"البيت بتجاهل ما هو معروف من أن 

وىف موضوع الصور ىف قصيدة ناجى يقول : مندور. ىف رأى د" العودة"صور قصيدة 

وىف احلق إن ": "فن الشعر"من كتاب " الشعر والوجدان الفردى"حممد مندور ىف فصل . د

 ىف أروع جتديد نلمحه ىف شعرنا املعارص ويميزه عن شعرنا التقليدى إنام هو املنهج الرمزى

ًالتعبري، أى تفضيل الصورة دائام عىل التعبري املبارش والقصد إىل اإلحياء أكثر من القصد إىل 

ًوىف هذا يفرتق التعبري الرمزى افرتاقا دقيقا عن التعبري الكالسيكى، . اإلبانة واإلفصاح ً

َالذى كان يكره الغموض واإلهبام، ويرى أن كل ما يدرك بوضوح يسهل التعبري عنه 

ومن املؤكد أن الرمزية السليمة ال يرجع ما فيها من إهبام إىل غموض ىف اإلدراك . حبوضو

أو ىف الرؤية الشعرية، وإنام يرجع إىل فلسفتها الشعرية التى ترى أن وظيفة الشعر هى 

ًاإلحياء بحاالت نفسية مركبة ال يسهل دائام حتليلها إىل عنارصها األولية بل إننا حتى لو . َّ



َّذا التحليل لن نستطيع بفضله نقل العدوى بتلك احلالة النفسية املركبة من نجحنا ىف ه

َّوذلك ألن كل مركب توجد فيه خصائص ناجتة عن الرتكيب . نفسنا إىل نفوس اآلخرين

َّنفسه وليست موجودة ىف العنارص املكونة هلذا املركب وىف مثل هذه احلاالت ال يكون . ِّ

ٌأمام الشاعر وسيلة ناجحة غري ومن املؤكد أن .  وسيلة اإلحياء عن طريق الصورة والرمزٌ

ُّالذى يطربنا ويشجينا وهيز وجداننا ىف قصيدة مثل قصيدة  لشاعرنا الكبري " العودة"ُ

هيم ناجى إنام هو اإلحياء القوى عن طريق الرمز والتصوير البيانى   ...املرحوم الدكتور إبرا

ئق الت ْعبري الشعرى فإنه مل يرق بالبداهة وبالرغم من روعة هذا املذهب ىف طرا ُ

صار املذهب  ناه ال يروق أل صار الشعر التقليدى ىف أدبنا املعارص عىل نحو ما رأ أل

ن . الكالسيكى ىف الغرب اظة مقدمة لديوا أصداء "ٍفمنذ عهد قريب كتب الشاعر عزيز أ

تلك األصداء، لألستاذ عبد اهللا شمس الدين امتدح فيها الصياغة التقليدية ل" احلرية

: ٍوانتقد ىف عنف التعبريات اجلديدة ىف شعرنا املعارص، ورضب هلا األمثال ىف قوهلم

ني املشنوق" قص"، و"األ ِالصمت املقمر"، و"احلزن الرا ْ ، "الشمس املعربدة"، و"ُ

ه إذا كان هذا النقد مبنيا عىل " الالهنائية اخلرساء"و ّدون أن يبني أساس نقده، مع العلم بأ

ًساس فلسفة الشعر فإنه مردود بام أوضحناه من أن الشاعر قد جيد ىف نفسه حاالت نفسية أ ٍ

ًوأما إذا كان النقد مستندا . عميقة مركبة ال سبيل إىل التعبري عنها غري سبيل الرمز واإلحياء

ضا مردودا ألن الرمزية ىف التشبيهات واملجازات  ه أ ًإىل أساس لغوى فإننا نرا ً ٍ

. ً ال تعترب خرقا ألصول اللغة، بل وال لعلم البيان العربى التقليدى ذاتهواالستعارات

ْوذلك ألهنا تقوم ىف الرمزية عىل عالقة بني املشبه واملشبه به، ولكن العالقة هنا مل تعد ىف  َُ

َالشكل اخلارجى بل ىف الوقع النفسى لطرىف التشبيه حتى ولو كان هذان الطرفان ينتميان  َ َ ِ

ْإىل جمالني ْ خمتلفني من جماالت احلواس كأن يكون أحدمها من جمال املرئيات، واآلخر من َ َ

ٌّجمال املسموعات أو من جمال املشموم ما دام كل منهام ينتمى إىل صفحة النفس ويؤثر فيها 

ريا متشاهبا هو أساس املجاز ًتأ ًفالسكون مثال من جمال السمع، وأشعة الشمس من جمال . ً

ً قد يثري اطمئنانا وهبجة ىف النفس يشبهان ما يثريه فيها ضوء البرص، ولكن السكون



ه مشمس بجامع وحدة الوقع  ِالشمس، وعندئذ حيق للشاعر أن يصف هذا السكون بأ ٍُّ

وإذن . النفسى دون أن يكون ىف عمله هذا خروج عىل أصول اللغة أو أصول البيان

ت ىف لغتنا وىف لغات العامل مجيعها، بل ٍفالرمزية من الناحية اللغوية إنام تستند إىل أصل ثاب

رت بفضله مجيع اللغات واكتسبت وسائل جديدة للتعبري بدل االكتفاء  ُإىل األصل الذى أ ْ َ ْ َ

  . بالوسائل القديمة البالية

اظة وأدق حسا وأكثر اعتداال ذلك النقد الذى  ًوأصدق من نقد الشاعر عزيز أ ّ ُْ ِْ َ َ

ئد عبد الرمحن شكر ولو"ى إىل الرمزية ىف إحدى مقاالته بمجلة َّوجهه الرا عندما رأى " أ

ء تلك اجلامعة يرسفون أحيانا ىف الصور الرمزية عىل نحو يصيب تلك الصور  ٍشعرا ً ِ ْ ُ

حم حينا آخر مما يرض بالرؤية الشعرية عىل نحو ما ييسء النبات  ُّبالتناقض حينا، وبالتزا ً ً

  .  األرضبعضه إىل بعض إذا ازدحم ىف بقعة حمدودة من

ًوثمة نقد آخر يوجهه معظم النقاد العامليني أحيانا إىل الرمزية، وهو الغموض  ٌِّ ُ َ ََّ

املرسف الذى يستحيل معه الرمز إىل لغز، وإن كان مثل هذا النقد خيضع للنسبية إىل حد 

ًفنحن قد نحس بالغموض الكثيف مثال ىف عدد من قصائد ماالرميه وتلميذه الكبري . بعيد ُّ

ًالريى، ولكننا نرى النقاد خيتلفون أحيانا كثرية اختالفا بينا حول بعض القصائد بول ف ِّ َ ً ً

االرميه . هلذين الشاعرين الكبريين ًونستطيع أن نرضب مثال لذلك بقصيدة شهرية 

هنا    : حيث يقول" البعث"عنوا

ٍلقد طرد الربيع الشاحب ىف حزن ُ ُ  

  َالشتاء الضاحى،

  الدم القاتموىف جسمى الذى يسيطر عليه 

ُيتمطى العجز ىف تثاؤب طويل َّ.  

*   *   *  

يض يربد حتت مججمتى، َإن شفقا أ ً  

  ٌالتى تعصبها حلقة من حديد وكأهنا قرب قديم،



ٍوأهيم حزينا خلف حلم غامض مجيل، ٍ ً  

  خالل احلقول التى يزدهر فيها عصري ال هناية له،

  ّثم أخر منهوك العصب بعطر األشجار، 

  ا حللمى،ًوأحفر برأسى قرب

  ُّوأعض األرض الساخنة التى تنبت النرجس

*   *   *  

  ًوأغوص منتظرا أن ينهض عنى امللل،

  ومع ذلك فزرقة السامء تبتسم فوق سياج الشجر املستيقظ

  .حيث ترفرف العصافري كالزهر ىف ضوء الشمس

ففى هذه القصيدة يرى بعض النقاد أن الشاعر قد بلغ ىف رمزيته حد الغموض 

، وبعدت املسافة عىل اإلحياء القريب املدخل، وذلك الكثي ًف الذى استحال فيه الرمز لغزا

ه يعكس فيها  ٌبينام يرى نقاد آخرون أن القصيدة ال غموض فيها بالرغم مما يبدو من أ

ضعات، إذ بطول التأمل فيها ال نلبث أن نحس بأن الشاعر قد نجح  َّاألوضاع ويقلب املوا

ًنجاحا رائعا ىف خلق ِ ذلك اجلو النفسى الذى يشيع ىف روحه ويود أن ينقله إلينا أو يوحى ً َ

ًبه، وهو جو امللل املتجانس مع جو الشتاء حتى ليلوح له ذلك الشتاء ضاحيا، بينام يتمطى 

ُّالعجز بجسمه وحيفر برأسه قربا ألحالمه، ويعض األرض الساخنة التى تنبت النرجس ً .

لشاعر أمله، فزرقة السامء تعود إىل االبتسام، والعصافري وعىل الرغم من كل ذلك ال يفقد ا

ولعله الربيع الناهض، ولعلها القدرة تثب مكان العجز . ترفرف ىف ضوء الشمس

  ".املتمطى

قع أن قصيدة ناجى ختلو من االجتاه الذى يصفه د مندور، وهو اجتاه تبادل . والوا

ا بديعا يكسوها باحلياة واحلركة احلواس، بل نلمح فيها تشخيص املعانى املجردة تشخيص

واحليوية فتستحيل العالقات بني عنارص الوجود شيئا آخر غري ما نعرفها، ويبدو لنا الكون 

ٍّعىل نحو غض طريف َ غض طريف من الناحية الفنية حتى وإن كانت الصور التى : ٍ



ًيرسمها لنا الشاعر عىل هذا النحو صورا صفرا موحشة يرسبلها املوت والعدم ْ  حسبام ُ

نا ىف القصيدة  جديد عىل شىءوأما أن االستعانة ىف التعبري عن الفكرة بالصورة هى . رأ

مندور فهذا غري صحيح، إذ التعبري بالصورة منترش ىف كثري . شعرنا مثلام يوحى به كالم د

  . من أشعارنا القديمة منذ العرص اجلاهىل

َّس تعرفه تلك األشعار، ونظر له  بل إن تبادل احلوا:تبادل احلواس ىف نقدنا القديم

ومن الدراسات احلديثة التى تناولت موضوع تبادل احلواس ىف . بعض نقادنا القدامى

نه   Synaesthesia in Arabic Poetry in"شعرنا القديم بحث باإلنجليزية عنوا

The Pre-Islamic and Umayyad Periods "ْلدارسني أردنيني مها د ْ نظمى . ََّ

و رمان .الشلبى ود ضا هى غادة خالد أ  حممود احللحوىل، وبحث آخر لباحثة أردنية أ

نه  موذجا- تراسل احلواس ىف شعر العميان ىف العرص العباسى"عنوا ".  بشار بن برد أ

يات له تقوم الصورة فيها عىل  ا أؤلف كتابى عن بشار عىل بعض أ وكنت قد عثرت وأ

يضم فصال " األفضليات"ىف كتاب بعنوان والبن الصري. تبادل احلواس عىل نحو واضح

يات تقوم "تبادل احلواس"، وهو هو نفسه "تناوب األعضاء: "سامه ، استشهد فيه بأ

ّالصور فيها عىل هذا التبادل أو الرتاسل أو التناوب بني األعضاء أو احلواس، ومنها قول 

  :املتنبى

ُوجحفل سرت العيون غباره ََ ََ َ ٍ ْ َ  

   

ام يبرصن با   ْفكأ
ِ ْ   آلذانُ

     

ه كان يوما مع صديق له يسريان ىف الطريق، فقابال  وحكى ابن الصريىف عن نفسه أ

فر الدواب توقف وأخذ يتسمع ويتجسس بأذنه، فقال ابن  ، فلام سمع وقع حوا رضيرا

وأعرف من طالبى شابا كفيفا . َّانظر كيف يتبرص هذا الرضير بسمعه: الصريىف للصديق

ه املبرصون بعيوهنمذكيا كان يرشح ىل كيف يع وكنت أراه، . تمد عىل أذنيه ىف إدراك ما يرا

ِوهو جالس بجوارى ىف مكتبى باجلامعة، ال يكف عن تقرى املكتب وما وضع فوقه من  ُ ِّ َ َ

ب، ثم يفتح أدراجه ويتلمس ما فيها، كل ذلك كى يدرك ما  كتب وأوراق وأدوات وأكوا



ه عن عامله اإلدراكى وكيف وكنت ك. ندركه نحن املبرصين بلمحة من أعيننا ثريا ما أسأ

وقد استفدت منه استفادات كثرية عن عامل . يستعيض بحواسه األخرى عام نشاهده بعيوننا

  .املكفوفني

ىف االصطالح " تبادل احلواس"ىف اصطالح ابن الصريىف أو " تداول األعضاء"ومن 

ف إ" احلديث ّقول ابن الفارض حموال الروائح التى تشم باأل َ ُىل أحاديث تسمع باألذنُ ْ ُ َ:  

ِأرج النسيم رسى من الزوراء َّ َ ُِ
َ َ ِ ّ َ  

   

ِسحرا فأحيا ميت األحياء َ ِّ ََ َ َ ً ََ َ  

    

ُأهدى لنا أرواح نجد عرفه َُ ْ َ ٍ َ َ ََ  

   

ِفاجلو منه معنرب األرجاء َ ُ َ ْ َْ ُ ُُّ ِ َ َ  

    

ًوروى أحاديث األحبة مسندا ِ ِْ ُ ََّ َ ََ َ  

   

ِعن إذخر بأذاخر وسخاء َ ٍ ٍِ ِ ِ  

     

ٍترفو الظالل بأغصان مهدلة: "ول ابن املعتزوق َّ ٍ : ، وقول ابن زيدون ىف حبيبته"َ

فاظه ىف النطق كاللؤلؤ النثر" ن الكفيف"ِوأ ْسقاك بلحظ مقلته : "، وقول ابن عمرا َ َ

َمداما ء بكل مرص"، وقول ابن معصوم ىف "ُ واصفا كتاب " ُسالفة العرص ىف حماسن الشعرا

َّأللبا وزهرة احلياة الدنيارحيانة ا: "الشهاب اخلفاجى ِ ْفلله كتابه من رحيانة تنفست ىف ": "َ ٍ ُ

رد َليلها البارد، وعطرت معاطس األسامع بطيب نرشها الوا ، إذ جعل األسامع تشم، بل "َّ

وفا   ...جعل هلا معاطس، أى أ

فئه . وأما أن النص الذى أورده د االرميه خيلو من الغموض فنحن ال نرا مندور 

ا فيه من عىل هذا احل َكم، ونرى أن ىف ذلك الشعر تكلفا قد يعجب بعض شداة الشعر  ُ

ه كلام كان الشعر غامضا مستغلقا كان  شذوذ ىف التعبري والتصوير ظنا منهم لقلة خربهتم أ

دليال عىل العمق والسبق الذى ال يدركه كل أحد، لكنه ال يعجبنا رغم تفتحنا لكل ما هو 

د  ظار وإشباعا لنزعة النرجسية لدى طريف وجديد نافع ال يرا به جمرد الفرقعة لفتا لأل

ئنا القدامى غموض لكنه ليس هبذه . بعض األدباء وباملناسبة ففى شعر عدد من شعرا



الكثافة الغليظة املزعجة وال يتخذه أصحابه أسلوبا جيرون عليه ىف كل أشعارهم وال ىف 

  .ربام مل يقصدوه قصدامعظمها وال يستغرق جانبا كبريا من إبداعهم، بل و

ينا عن النقد الغربى موجود ىف نقدنا القديم ضا فإن كثريا مما يأ وىف : وباملناسبة أ

طائفة كافية من النصوص ترينا أن "  مباحث واجتهادات- ىف األدب املقارن: "كتابى

ُّأسالفنا قد مارسوا األدب املقارن، وإن مل يسموه هبذا االسم بل كانوا يزاولونه سل َ ًيقة ُ

ّدون التفات إىل أهنم يصنعون شيئا إدا، فضال عن عدم اهتاممهم بصك املصطلحات َ ِ ً .

ء ىف كتابى النقد الثقاىف ىف كتابات نقادنا القدماء مع دراسة خاصة عن : "وباملثل جيد القرا

هد عىل أن قدماءنا كانوا يتنفسون النقد " الغذامى. نسق الفحل عند د ت الشوا عرشا

ِسا دون أن حيدثوا ضجة كالتى يربع ىف إحداثها نقاد الغرب أو يبدئوا ويعيدوا الثقاىف تنف ْ ُ

َّىف احلديث عن وجوب االهتامم باملهمشني والكتابات اخلارجة واملتمردة وإبداعات 

ساق الثقافية : كام بينت ىف أكثر من موضع من كتابى. األقليات وكتابات النساء واأل

 أن أسالفنا كانوا يدركون أن إبداعات املبدعني ال يمكن "مناهج النقد العربى احلديث"

"... ّالتناص"ِّأن تقوم بغري اطالعهم عىل إبداعات السابقني واملعارصين مما يسمى اليوم بـ

ُبل إن شعرنا القديم ليزخر بنصوص كثرية متباينة االجتاه والطعم مما يشبه بعضه . إلخ

َشعر الكالسيكيني، وبعضه شعر الرومانس َيني، وبعضه شعر الربناسيني، وبعضه شعر َُ

قعيني، وكل ذلك عىل نحو تلقائى دون تصايح أو حرص عىل  الرمزيني، وبعضه شعر الوا

صوغ املصطلحات أو الزعم بأن هذا اللون أو ذاك من الشعر هو الشعر احلقيقى، وما 

  . قعداه ال يصلح، بل كانت كل االجتاهات اإلبداعية تتعايش ىف سامحة وسعة أف

هذا، ومعروف أن : والوقوف عىل األطالل ىف شعرنا القديم" العودة"بني قصيدة 

موضوع العودة إىل ديار احلبيبة بعد مغادرهتا إياها مع أهلها موضوع قديم تبتدئ به كثري 

ثية، ويرى النقاد أن قصيدتنا هذه امتداد لوقوف الشاعر القديم عىل  من قصائدنا الرتا

ه ال. األطالل رق الفاصلة بني األمرينبيد أ فالوقوف عىل :  بد من مراعاة بعض الفوا

األطالل قديام مل يكن يمثل موضوعا مستقال بذاته، بل كانت تبتدئ به بعض القصائد 



ء  يات قالئل، ورسعان ما يركب ناقته منطلقا هبا ىف عرض الصحرا ْويفرغ الشاعر منه ىف أ ُ

ن التى تؤوده وه ُكى خيفف من وقع األحزا ُ يات . و واقف أمام تلك األطاللَ وىف هذه األ

اىض عادة سوى منظر الوداع وداع احلبيبة وهى تفارق : القالئل ال يسرتجع الشاعر من ا

وقد يتتبع الظعائن فوق ظهور اإلبل وهن يمضني . املكان مع قبيلتها إىل مكان  جديد

اء واملرعى اجلديدان كام ىف معل أما هنا فليس . قة زهري مثالبعيدا مع قبيلتهن إىل حيث ا

يات بل يستغرق قصيدة كاملة   . سوى موضوع العودة الذى ال ينتهى منه الشاعر ىف عدة أ

كذلك فاملنزل ىف الشعر القديم هو املكان الذى كانت تقيم فيه القبيلة خيامها ثم 

ء تبحث هلا عن مرعى وماء جديدين بدال من املرعى  ٍقوضتها وانطلقت ىف الصحرا ً ْ اء َ وا

أما املنزل ىف قصيدتنا فهو منزل حجرى كانت تسكنه احلبيبة مع أرسهتا، ثم . اللذين نضبا

ن ْلسبب مل يذكره الشاعر تركته وذهبت ال ندرى أ وهذا املنزل ال يمكن تقويضه كاخليمة . ْ

َبل يبقى ىف موضعه لعقود طوال ِ فها هنا إذن منزل قائم، لكن بدون سكان ينرشون فيه . ٍ

فليس ها هنا من ثم أطالل كام ىف الشعر القديم، وإن . س، وقد خيم عليه العنكبوتاأل

الطلل "ِّكان الشاعر قد استخدم للمنزل مرة، مستغربا استقباله اجلامد غري املرحب، عبارة 

ضا كلمة " العابس " اخليال"عىل سبيل املجاز طبعا مثلام استخدم لنفسه عىل سبيل املجاز أ

  . إلنسانال الشخص وال ا

وباملناسبة فاألطالل والرسوم ىف شعرنا القديم هى جمرد آثار تافهة بل مضحكة 

تركتها قبيلة احلبيبة وراءها ىف املكان ومضت، لكنها عند الشاعر العاشق أشياء غالية هتز 

، ومنها مثال دائرة حمفورة ىف األرض كانت حتيط باخليمة حتى إذا نزل املطر  كيانه هزا

: وهذه الدائرة املحفورة تسمى.  فلم يترسب إليها ويفسد أمر قاطنيهاأخذته بعيدا

ْالنؤى" ضا بعر النوق واملعز التى متلكها القبيلة واستاقتها معها وبقيت ". ُّ ْومنها أ َْ َ

ز، لكن الشاعر حيوهلا إىل عنرص فنى جذاب  فضالهتا، تلك اآلثار التى تبعث عىل االشمئزا

ومنها بعض قطع احلبال الذائبة التى مل تعد ذات نفع . هجورىف لوحته الوصفية للمكان امل

َوالتى كانت تربط هبا اجلامل مثال ْ ه مل يعد شىءأما هنا فمنزل كامل مل يتغري منه . ُ  سوى أ



وإذا كانت األطالل ىف . مقطونا بل سيطرت عليه الوحشة ونسج عليه العنكبوت خيوطه

ن وجيئن فيها فإن الغزالن والظباء ال مكان هلا ىف القديم مرسحا للغزالن والظباء مثال يذهب

َوحتى لو اهندم املنزل فلن ترى فيه غزالن . مدننا، عالوة عىل أن املنزل كان ال يزال قائام ُ

م قاممة وقطط وكالب وثعابني، وبنات عرس كذلك قاض وأكوا َوال ظباء بل حجارة وأ َ ُ.  

ضا أن الشاعر ىف موضوع الوقوف عىل  األطالل كثريا ما يستوقف ومن الفروق أ

فقونه ىف سفره ويمرون معه بموضع ديار احلبيبة  صاحبه أو صاحبيه أو أصحابه الذين يرا

التى خلت منها ومن قبيلتها، سائال إياهم أن يساعدوه ويبكوا معه حتى خيففوا عنه لوعة 

. و رفيقأما هنا فليس سوى الشاعر وحده دون صاحب أ. اآلالم بمشاركتهم الوجدانية له

كذلك كان مرور الشاعر القديم بأطالل حبيبته يتم مصادفة، أو هكذا تبدو األمور، أما هنا 

فقد ذهب الشاعر قاصدا عامدا إىل بيت حبيبته التى كانت تسكنه مع أرسهتا ظنا منه أن 

ه أن يروح عىل قلبه، وإذا به  ِّمشاهدته لبيتها السابق واسرتجاعه لذكرياته معها من شأ َُ

نيف ل متأججة ىف عنفوا   .  اجأ بنريان لوعة احلب القديم ال تزا

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  لطه حسني" ىف الصيف"

هو كتاب من كتب الرحالت يتكون من " ىف الصيف" كتاب :التعريف بالكتاب

فرنسا   وقد كتب طه حسني هذه الفصول عن رحلته إىل. عرشين فصال متفاوتة الطول

 وىف .١٩٣٣قد انتظر ىف األدراج حتى ظهر سنة م، وإن كان الكتاب ١٩٢٨صيف سنة 

هذا الكتاب يتحدث طه حسني عن نفسه وأرسته حني ذهبوا يصطافون ىف فرنسا ىف ذلك 

كام يتحدث عن املتاحف واملالهى واملسارح والشواطئ والغابات واجلبال . التاريخ

م وىف مرص، والثلوج والعيون والينابيع  هناك، وعن باريس، وعن الفرنسيني ىف بالده

وعن البيت الذى كان يسكن فيه عندما كان يطلب العلم ىف العاصمة الفرنسية وما طرأ 

عليه من تطورات، وعن املذياع وما تركه ىف نفسه هذا االخرتاع اجلديد آنذاك، وعن اجلو 

الثقاىف ىف فرنسا وىف باريس عىل نحو خاص، وعن الكتب والصحف التى تصدر ىف بالد 

س الذى كان الفرنسيس وامل قارنة بينها وبني نظريهتا ىف مرص، وعن زيارته إلقليم األلزا

امنيا وفرنسا وحضوره هناك صالة أديت مرة بلغة اجلرمان ومرة بلغة  ْمتنازعا عليه بني أ َ ِّ ُ َ

الفرنسيني وعرب عن سعادته بحضورها، وعن وفاة رئيس وزراء مرص عبد اخلالق ثروت 

ْىف فرنسا ووقع ذلك عىل زو جة الفقيد وابنه وعىل طه حسني نفسه، وتنتهى الفصول َ

. بفصل يتوجه فيه باحلديث إىل ابنه بعد أن عادت األرسة إىل بيتها ىف هليوبوليس بالقاهرة

ء نفسه  ناء هذا يصف كل شىء من مرئى ومسموع وملموس، ويتغلغل إىل أطوا ٍّوهو ىف أ

ياء وجتارب وأشخاص ويسرتجع فيعرض علينا مشاعره بدقة جتاه كل ما يمر به من أش

بعض الذكريات اخلاصة به حني كان طالبا ىف األزهر، وبعمله مدرسا باجلامعة املرصية، 

ناء  ويقارن بني باريس التى كان يعرفها قبال وبني باريس التى اعرتاها كثري من التطور أ

أعلن  وىف الكتاب موضوعات أخرى كثرية تناوهلا طه حسني بالوصف والتحليل و.ذلك

ه   . فيها رأ



ءة الكتب املقدسة ىف األديان األخرى تدئ بتحليل بعض ما :أمهية قرا  وأحب أن أ

ى فيه. قال د ءته للكتاب املقدس عىل ظهر . طه وإبداء رأ ومن ذلك حديثه عن قرا

وهذا أمر عادى، لكنه ال يكتفى هبذا بل يدعو إىل أن يقرأ كل أهل دين كتب أهل . السفينة

ءة كتاهبماألديان األ . خرى وأال يمنع أى أهل دين أحدا من أهل األديان املغايرة من قرا

ًليس من الرضورى وال من املحتوم أن تكون حربا أو قسيسا أو شيخا : "وهذا نص ما قال ً ِّ ِ
ً ْ َ

ًمن شيوخ األزهر لتقرأ ىف التوراة أو اإلنجيل أو القرآن، وإنام يكفى أن تكون إنسانا مثقفا  ً

ءة لذة ٌّله حظ من ا ْلفهم والذوق الفنى لتقرأ ىف هذه الكتب املقدسة، ولتجد ىف هذه القرا َ

  ".ًومتعة ومجاال

طه أن أهل كل دين كانوا وما زالوا يقرأون كتب غريهم من . لكن هل نسى د

فقه عىل أن اإلنسان  ون كتبهم هم؟ ومع هذا فنحن نوا أصحاب الديانات األخرى كام يقرأ

ىل معرفة ما عند أهل األديان األخرى كى تتسع إنسانيته املثقف ينبغى أن حيرص ع

ُوترحب ثقافته ويفهم أن اهللا خلق الدنيا عىل سنة االختالف والتباين بام ىف ذلك اختالف  َّ ُ

ءة ىف حد ذاهتا متعة ما بعدها . األديان واختالف كتبها املقدسة وفضال عن ذلك فالقرا

ءهتا نتعرف إىل ثقافة متعة، وبخاصة إذا كانت ىف الكتب املقدسة  لدى اآلخرين، فبقرا

اآلخرين الدينية وكيف ينظرون إىل احلياة وكيف يعتربون القيم األخالقية، إىل جانب 

وهذا كله يعيننا عىل التعامل الصحيح معهم . وجوه الشبه بيننا وبينهم ووجوه االختالف

داة بأن يساوى املتدين وليس معنى هذا بطبيعة احلال املنا. واجتناب ما يسوؤهم ويؤذهيم

بني كتابه الساموى وكتب اآلخرين، وإال مل يعد للدين من معنى، بل معناه أن نتعرف إىل ما 

عند اآلخرين ونفهمه ونؤمن بحقهم ىف العيش معنا عىل هذه البسيطة وىف اإليامن بام يرون 

ه هو الدين الصحيح مثلام لنا احلق ىف ذلك  فيها ونتحارب فالدنيا أوسع من أن نتعادى. أ

هلذا السبب، وتستطيع أن تستوعبنا مجيعا عىل أساس احرتام كل منا لدين اآلخر ما دام 

  . اآلخر ال يسىء إليه وال إىل دينه



ليس من الرضورى وال من املحتوم أن تقرأ ىف هذه : "ثم يضيف طه حسني قائال

ءة فيها هبذا الشعور الدينى ال ذى يمأل قلب املؤمن ًالكتب املقدسة مدفوعا إىل القرا

ِّفيحبب إليه درس آيات اهللا ويرغبه ىف تدبرها واإلنعام فيها، بل تستطيع أن تنظر ىف هذه  ُ ِّ ُ

ًالكتب نظرة خصبة منتجة، وإن مل تكن مؤمنا وال ديانا َّ ه . ً ٌففى هذه الكتب مجال فنى أظن أ

يس فيها . َّيستطيع أن يستقل عام فيها من مظاهر الدين واإليامن طف النفس أ ُّما يمس عوا

ينة ودعة، ويثري فيها الغضب والسخط،  َفيبعث فيها الرمحة واحلنان، ويملؤها طمأ َ

يس فيها من الصور الفنية اخلالصة ما يستطيع أن يثري  زا؟ ثم أ ًويملؤها نفورا واشمئزا ً

َ آخر؟ وهذا القصص الساذج احللو، وهذه العظات والعربشىءإعجابك لنفسه ال ألى  ِ ُ ُ ََ َ 

ُالتى تستخلص منه، وهذه األلوان من التصوير الذى يتحدث إىل العقل اإلنسانى وإىل  ُ

ر املختلفة والظروف املتباينة، كل  َالقلب اإلنسانى أحاديث تالئم ما اكتنفهام من األطوا

ن، تلتمس فيها اللذة  ءة ىف التوراة واإلنجيل والقرآ ِّذلك يكفى ألن حيبب إليك القرا

ل والفن وإرضاء الذوق، وإن مل تكن من األحبار وال من الرهبان وال من واملتعة واجلام

ضا ىف معظم ...". القسيسني وال من الشيوخ وال من طالب الدين واإليامن ونحن معه أ

َّديان"طه حسني لكلمة . ما يقول هنا، ولكن ال يفوتنا النص عىل أن استخدام د بمعنى " َ

هو اهللا سبحانه، أما البرش فاملتدين " الديان"، إذ هو استخدام ىف غري موضعه" متدين"

ه  ِّدين"منهم يوصف بأ َ."  

ك ىف هذه البيع : "طه قائال. ثم يمىض د:املعابد الدينية بوصفها آثارا فنية َوما رأ ِ

قن الفنيون إقامتها وتنسيقها، وجعلوها آيات فنية ىف  ًوالكنائس واملساجد واملعابد التى أ ٍ

ظنها مقصورة عىل الذين يقيمون الصالة فيها، ويتوسلون العامرة والنقش و التصوير؟ أ

هتهم بالوسائل املختلفة؟ أم هى إىل ذلك متاع مباح للذين يستطيعون أن يذوقوا  فيها إىل آ

ه ال جيوز لغري املسلم أن ينظر إىل  رى أ ُّالفن وحيبوه، ويلتمسوا درسه وفهمه وحتليله؟ أ

َّملسيحى أن يتوسم كنيسة أو يتأملها، وأن احلكومات القائمة مسجد أو يدخله، وال لغري ا َّ

َّآثمة حني تبيح هذه املساجد والكنائس لطالب الفن غري املسلمني والنصارى؟ كال، إن 



م وجترم حني تقرص هذه املساجد والكنائس عىل الذين يريدون أن  ِهذه احلكومات تأ ْ ُ ُ

ِيقيموا فيها شعائرهم الدينية، وتقىص عن ْ ضاُ  ... ًها الذين يريدون أن يقيموا للفن شعائره أ

ْوسل شيوخ األزهر وكثرة القسس والرهبان عام ىف املساجد والكنائس واألديرة من  َ

ًاجلامل الفنى، فلن جتد عندهم غناء َ ك لن جتد بني شيوخ األزهر من . َ ا أراهن عىل أ وأ

ًيستطيع أن يؤرخ األزهر نفسه من الناحية الفنية، فضال ً عن غريه من املساجد، وفضال عن ِّ

َحيل بني شيوخ األزهر وبني هذا. تذوق هذه الناحية الفنية وتكوين رأى فيها يح هذا، . ِ وأ

َال أقول لغريهم من املسلمني، بل لغريهم من النصارى وأهل الديانات والنحل األخرى ِّ .

ْفسل مدير دار اآلثار العربية، وهو فرنسى مسيحى، يؤرخ لك ِّ  مساجد القاهرة كلها، َْ

  ". ِّوحيلل لك ما فيها من رضوب اجلامل الفنى عىل اختالفها وتنوعها

طه حسني أى خالف حول الناحية الفنية من دور العبادة وأهنا . وليس بيننا وبني د

ء كان من أهل  ّينبغى أال يصد عنها من يريد االستمتاع بام فيها من إبداع معامرى سوا َ ُ

م تلك الدور وما الدين أو من دين عى وجوب احرتا  آخر، عىل أن توضع ضامنات ترا

وأما مقارنته بني مشايخ األزهر وبني مدير دار اآلثار العربية فهى . َّيؤدى فيها من عبادات

مقارنة خاطئة وظاملة، فاألزهريون مل يتخصصوا ىف هذا املجال، ومن ثم فمن الطبيعى 

علمني خارج األزهر كانوا جيهلونه، إذ مل تكن هناك بل إن أمثاهلم من املت. جدا أن جيهلوه

وهو . وهذا هو السبب ىف أن مدير الدار املذكور كان فرنسيا. كليات لآلثار ىف ذلك الوقت

ما تغري اآلن بعدما صارت هناك كليات لآلثار والفنون اجلميلة والفنون التطبيقية وما إىل 

ه من الظلم ىف ذلك الوقت . ذلك، فصار مديرو املتاحف ىف مرص كلهم مرصيني كام أ

ى ىف املرتبة األوىل  مقارنة أحد من شعب من شعوب العامل الثالث بنظري له من شعب يأ

ٍطه لألسف قد جتاهل هذا كله وأقام حجته عىل أساس واهن. لكن د. من احلضارة ومع . ٍ

دلسى مثال جيد وصفا فنيا لألعمدة والتي جان هذا فمن يقرأ رحلة ابن جبري األ

م وغري ذلك من أمور العامرة  واملقرنصات والقناديل والكتابات الزخرفية ىف املسجد احلرا



قل عن الذاكرة املجردة اعتامدا عىل  ا هنا أ والزخرفة مع حتديد أطوال كل شىء، وأ

ءتى لتلك الرحلة منذ عقود   . وابن جبري جمرد مثال. قرا

املوضوعات التى تضمنها ومن : م١٩٢٤خوف املؤلف عند مغادرته مرص صيف 

دينا ما تناوله، ولكن بغري وضوح، مؤلفه ىف السطور التالية : الكتاب الذى بني أ

م كان فيها ما شاء اهللا من حلو األمر ومره حتى كان " ِّوانقضت ىف باريس وىف القاهرة أعوا ُ

ا ىف بورسعيد كام كنت آخر سنة ١٩٢٤ يوليه سنة ٥يوم  كن ، ولكنى مل أ١٩١٥، وإذا أ

كنا ىف بورسعيد، وكنا نأخذ طريقنا ... وحدى، وإنام كان معى ىف هذه املرة زوجى وابناى

فسنا خىل بيننا وبينها؟ حتى إذا عرض لنا : نحو السفينة، ولكنا كنا نسأل أ بلغها؟ أ َّأ َ ُ

ه يريد بأمر من احلكومة  ا ىف أ ّبعض عامل الثغر يطلب الباسبور مل تشك زوجى ومل أشك أ ّ

ُأن حي ِفأخذنا الزورق وصعدنا إىل السفينة وجلني، . ول بيننا وبني السفينة، ولكنه مل يفعلَ ِ َ ْ ْ

ومضت ىف ... ومل نكد نبلغها حتى آوينا إىل غرفتنا فلم نفارقها إال بعد أن أقلعت السفينة

ا أمتثل ىف صدق وإخالص وابتهاج  ْسبيلها، وخرجت من الغرفة وصعدت إىل اجلرس وأ ِ ُ ُ

  : لشاعر القديمقول ذلك ا

ْعدس َ ٌما لعباد عليك إمارة! َ َ ٍ َّ َ  

   

ُنجوت، وهذا حتملني طليق َ ِ ِْ َ ْ َ َ  

     

ًمم كنت أخاف؟ ومم نجوت؟ كنا يومئذ أشد ما نكون ىف مرص فرقة وانقساما،  َّ ٍَّ ُ ْ َ َ

َوكانت اخلصومة السياسية عنيفة منكرة، وكانت احلكومة القائمة قد أمرت بالتحقيق مع  ْ ُ

يت أن أجيب، واضطرت إىل و" السياسة" تنى، فأ ابة قد دعتنى وسأ ْكتاهبا، وكانت ال َُّ ُ ْ ُ َّ

َوكانت وزارة املعارف قد تسلمت اجلامعة، وكانت قد ماطلت ىف اإلذن . وقف التحقيق َّ

ابة بالقبض ثم السجن، . بالسفر، ثم أذنت كارهة تظر من وقت آلخر أن تأمر ال وكنت أ

. ُلسنة عىل السفر إىل فرنسا ألسرتيح وأريح زوجى وابنىَوكنت أحرص ما أكون تلك ا

ء الطلق بكل صدرى منشدا نسم اهلوا ًفليس غريبا أن أ ُنجوت، وهذا حتملني طليق: "ً ِ ..."

ى مل أسافر هذه املرة كام تعودت أن أسافر ىف لني ورضا واستبشار بالسفر، وإنام  ذلك أ



ٌ سافرت ولو استطاع قوم حلالوا بينى .ٍسافرت عىل كره من الناس، وعىل كره من نفسى َ

ِوبني هذا السفر، وألقمت ىف مرص أراهم ويروننى، وأغيظهم ويكيدون ىل َِ ْ ََ َ  - ١٦ص (”َ

١٨ .(  

ولتوضيح هذا املوضوع الذى مل يزد فيه طه حسني عن الغمغمة رغم ما يبدو من 

ه كان يتوقع السجن  وال يتصور أن يسمح له بالسفر،  طه . نقول إن دخطورته، إذ ذكر أ

ر الدستوريني هبجاء " السياسة"كان يمطر سعد زغلول ىف مقاالته بصحيفة  التابعة لألحرا

ه يعمل ضد مصلحة الشعب وحيجر عىل احلرية وما إىل ذلك،  شديد ساخر يتهمه فيه بأ

فتقدم سعد زغلول رئيس احلكومة ىف ذلك الوقت ببالغ إىل النائب العام ضد صاحب 

يقول " ويل للحريةمن سعد"لتى كانت تنرش بالتوقيع، ومنها مقال بعنوان هذه املقاالت ا

ًكان سعد حماربا ألمته فأصبح اآلن حماربا للحرية من حيثهى حرية، وأصبح : "فيه كاتبنا ً

ءة الصحف. ًاآلن حماربا لكل هذا النرص احلديث . سعد وكيل األمة ىف كلشىء حتى ىف قرا

تها األمة املرصية، طيبى ن ِأ ًفسا، وقرى عيناِ ِّ ًاهدئى واطمئنى، فقد قيض اهللا لك رجال .ًَ ِ َّ َ

ال تعشقى احلرية، فسعد . ال تطالبيباالستقالل، فسعد يطالب به. يرحيك ىف كل شىء

 ".وال تقرئى الصحف، فسعد يقرؤها. ال تؤمنى باهللا،فسعد يؤمن به. يعشقها

َّوجرى التحقيق مع كتاب  ه ال أح" السياسة"ُ ِّد كان يوقعهذه املقاالت عىل أساس أ

ابة التحقيق مع طهحسني، ووجه له اهتاما ١٩٢٤ يونيو ١٧باسمه، وىف م أجرى رئيس ال

ابة سؤاال قال ". ال أجيب: "بإهانة حرضة صاحب الدولة، لكنه كلام وجه إليه رئيس ال

ابة غري إخالء سبيله، وإن أرسل إليسكرتري اجلامعة املرصية ط البا منه أن ْومل جيد وكيل ال

را بعدم الكتابة ىف املوضوعاتالسياسية بعد ذلك   . ًيأخذ عليه إقرا

د . وهبذا ينجىل الغموض الذى يلف هذا املوضوع ىف الكتاب وعىل سبيل االستطرا

ا اهتممت أصال بتقديم شكوى للنيابة: أقول فاألمر أمر . لو كنت مكان سعد زغلول 

ُوطه حسني إنام كان، كام يقول، ينشد . والتنقصهتكم فنى خيلو متاما من السب والشتم  ْ َ

فهل كان سعد ضد احلرية؟ لقد كان له ىف سياسته ما يستطيع أن يرد به عىل اهتام . احلرية



ضا . وكان اهللا حيب املحسنني. طه حسني له بالعمل لقمعها د أ وعىل سبيل االستطرا

َّأقول، وىف شىء من األسى، إن البيت الشعرى الذى متثل َ  به طه حسني لتصوير حالته عند َ

َّصعوده إىل السفينة وحتركها دون أن يتعرض له أحد يمنعه من السفر قد ذكرنى ىف حنان  ُّ

وشجن وشىء من األمل بصباى حني كنت ولدا صغريا باملرحلة اإلعدادية باألزهر، وكنا 

َقطر الندى وبل الصدى"ندرس كتاب  ََّ ّ َ َّ ْ حفظ هذا البيت ىف النحو البن هشام، وكنا ن" َ

ىف لغة بعض القبائل العربية القديمة بمعنى " هذا"باعتباره شاهدا عىل جمىء كلمة 

تها البغلة هو رجل طليق ال يستطيع عباد أن يتعرض له "الذى" َّ، أى أن الذى حتملني أ َ

ْعدس"وأما . ِّوصاحب البيت هو يزيد بن مفرغ الشاعر األموى. بسوء َ ، فهى كلمة تقال "َ

ْالبغال كى ترسع ىف عدوهالزجر  ه . َ ِأمنت"وقد حفظنا الشطر الثانى من البيت عىل أ ِْ ال " َ

ِنجوت" ْ َ وكنا ىف ذلك الوقت أوالدا صغارا مساكني ال ندرى ماذا خيبئه لنا القدر ىف ". َ

  .ِْخمالته، وليس ىف أذهاننا شىء واضح عن املستقبل، بل كنا نعيش والسالم

ة أخرى شديدة األمهية ترينا جانبا من :لك الوقتظهور اخرتاع املذياع ىف ذ  ومسأ

نب التطور احلضارى والثقاىف وكيفية بدء هذا التطور ومظاهره والتغيريات التى  جوا

ئد التى جلبها ىف ركابه والغايات التى يمكن أن ينتهى إليها ... أحدثها ىف حياة البرش والفوا

ر. وهذا التطور هو ظهور املذياع. إلخ طه حسني يصور بقلمه البديع هذا . ك دوسوف أ

ء كام استمتعت ويتذوقوا أسلوبه الساحر كام تذوقت ُاألمر لكى يستمتع القرا : قال. ُ

ِّولكن ليس هذا كل ما طرأ عىل باريس أو عىل حيى ىف باريس من صنوف التغيري، فقد " َ

رفه، وقد ٌ جديد مل أكن أعشىءحدث ىف هذا احلى كام حدث ىف غريه من أحياء باريس 

ا تطمئن نفسى إليه، فوجدته ىف غري  عوده، وتركت باريس و َّاحتجت إىل زمن طويل أل

باريس، وكأن اهللا قىض بأن أجده أمامى حيثام توجهت ىف فرنسا فأضيق به وأحتمله عىل 

كره، وهو مستقر متسلط ىف هذه الطبقة السادسة من هذا البيت اهلادئ ىف هذه الغرفة 

ل إىل كتاب من كتب الضيقة املرسفة ا قضيت فيها الساعات الطوا  ىف الضيق التى طا

ًالفلسفة أو التاريخ هادئا مطمئنا، ال أكاد أسمع ضوضاء السيارات ثقيلها وخفيفها، وهو 



ًمستقر متسلط ىف مدخل هذا الفندق الذى عرفته منذ عامني صامتا شديد الصمت ساكنا  ً ٌّ

نيت الباعة عىل اختالفهاًمغرقا ىف السكون، وهو مستقر متس ماذا أقول؟ بل . لط ىف حوا

ُمستقر متسلط ىف املحطات حيث تعودنا أال نسمع إال صفري القطر وضجيجها وصياح  ُ َ

ديو  .َّالعامل وَمحَلة األمتعة، وذلك هو الرا

ًقد انترش ىف باريس وانترش ىف فرنسا بل ىف أوروبا انتشارا خميفا، كام تنترش األمراض  ً

ِاملعد ْ َية أو كام تنترش الصحف التى تنرش األخبار والقصص السهل، وتباع بثمن زهيدُ ََ .

بة، وجتده ىف كل طبقة من طبقات البيوت، وال تكاد ختطو ىف باريس  جتده ىف غرفة البوا

اهلادئة املطمئنة خطوة دون أن تسمع هذا الصوت الذى ال هو بصوت الرجال وال بصوت 

ف متغنيا متحدثا ممثال خطيبا معلنا مفتنا فيام  بني بنيشىءالنساء، وإنام هو  ًُ، خيرج من األ ً ً ً

ْشاء اهللا من فنون اجلد واللهو التى تعودهتا اجلامعات ىف البالد املتحرضة َّ ّ ِّوقد نظم أمر . ِ ُ

ديو كام نظمت الصحف تنظيام ديمقراطيا دقيقا مالكه الرسعة والكثرة والرخص َالرا ِّ ُ َ ِ ً ًِّ فقد . ُ

ًذلك العرص الذى كان اجلامل الفنى فيه مقصورا عىل األغنياء وأصحاب اليسار، مىض 

وا ويشهدوا التمثيل ويسمعوا املوسيقى  ًوأصبح من حق الناس مجيعا أن يتعلموا ويقرأ

طية . ويعرفوا أخبار األرض كلها، وأخبار السامء إن كانت للسامء أخبار وال قيمة للديمقرا

ء ىف االستمتاع هبذه احلظوظ من لذات احلياة وآالمهاِّإذا مل تسو بني األغنيا   . ء والفقرا

ٌوالديمقراطية جادة ىف أداء واجبها، فهى متحو الفروق بني الطبقات، وجتعل الناس  َّ

ًسواسية ما استطاعت إىل ذلك سبيال َكل الناس يستطيع اآلن أن يقرأ الصحف، . ً ُّ

ُوالصحف تنافس أشد التنافس ىف أن حتمل إىل َ َ ً الناس مجيعا من األخبار واآلثار األدبية َُ

رسه هضام ءة حتتاج إىل . ًوالعلمية واالقتصادية والتجارية أضخم مقدار وأ ولكن القرا

ها الناس . وقت، وهى ترصف القارئ عن كثري من األعامل وهناك أشياء ال يمكن أن يقرأ

ًمجيعا، وأشياء ال يمكن أن يسمعها الناس مجيعا، وأشياء ال ي مكن أن يشهدها الناس ً

ًومن احلق عىل الديمقراطية أن تقرب هذه األشياء كلها إىل الناس مجيعا. ًمجيعا وقد . ِّ

طية بفضل العلم إىل هذا التقريب، فأصبح أشد الناس فقرا ىف فرنسا  ًوفقت الديمقرا ِّ ُ



ف عن العمل، أن يأخذ بحظه من كل اللذات  يستطيع، ىف غري مشقة وال جهد وال انرصا

َالتى يمكن أن تصل إىل النفس من طريق السمع ِ .  

ديو، وليس االشرتاك فيه شاقا وال كثري النفقة، فتقرأ عليه  يكفى أن تشرتك ىف الرا

ت ىف كل يوم ا أستعمل الكلمة ىف معناها الدقيق، . الصحف مرا ُوإذا ذكرت الصحف فأ

د ْفتصور صحيفة من الصحف وما فيها من املوا َّ َ  واملقاالت األدبية والعلمية من األخبار: َ

باء السوق والبورصة وأخبار البالد األجنبية وكل ما يمكن أن تشتمل عليه  والقصص وأ

ديو مرة عىل األقل  َصحيفة خليقة هبذا االسم، واعلم أن هذا كله يتىل عىل املشرتك ىف الرا ْ ُ

ديو إىل . ىف كل يوم املشرتكني فيه ما يكون ًثم ليس األمر مقصورا عىل هذا، وإنام حيمل الرا

ىف املالعب ودور املوسيقى واللهو من متثيل وعزف وغناء ومرح، ذلك كله دون أن 

ٍّيتكلف املشرتك من املشقة إال إدارة زر من أزرار الكهربا َّفإذا سئم أو مل أدار الزر مرة . ِ

ر هذا ىف الطبقات الفقرية التى كان . أخرى فيقطع الصوت ويعود اهلدوء من العسري َّقد أ

ت ومعاهد العلم أو أن جتد  عليها جدا أن ختتلف إىل املالعب ودور اللهو وإىل املحارضا

ءة واألخذ بحظ من الثقافة العامة   . ِّمن الوقت ما يمكنها من القرا

ر هذا ىف التقريب بني الطبقات من ناحية، وىف نرش الثقافة وإلغاء املسافات بني  َّقد أ

ْ، فتستطيع أن تفهم أمر هذه اخلادم التى أخربتنى بأهنا إذا كان الليل األمم من ناحية أخرى

ديو، وهى  آوت إىل رسيرها، وأشعلت سيجارهتا، واستلقت تدخن وتسمع هلذا الرا

ء والعلامء  َّتستفيد من هذا كله، وتستطيع أن حتدثك اآلن عن الكتاب والشعرا

. فرق ىف تصور األشياء واحلكم عليهاْواملوسيقيني، وهى تعتقد أن ليس بينها وبني غريها 

ن الديمقراطية عىل نرش الثقافة واملساواة ف  ال شىءأما أن هذه األداة اجلديدة من أقوى أعوا

ًشك فيه، ولكن من يدرى؟ لعل هذه األداة اجلديدة من أشد األشياء خطرا عىل 

دير، وهى ال فهى تنرش املساواة والثقافة بغري حساب وىف غري تق. الديمقراطية نفسها

ن تلقى ما تلقى من البذور، وهى ال تعلم مقدار استعداد املستمعني هلا إلساغة ما  ِتدرى أ ِْ ُْ ُ

فها ىف نرش املساواة أن تكون أداة للشيوعية،  د، وهى توشك بإرسا تنقل إليهم من املوا



فها ىف نرش الثقافة أن تكون أداة للغرور ُالعلم ُوكذلك ختلق الديمقراطية و. وتوشك بإرسا

  . ٌّمن األشياء واألدوات ما هو عدو للديمقراطية والعلم

حى ال ختلو من فكاهة وجد ٍّولكن هلذه األداة اجلديدة نوا ِ ِ ًفتصور خطيبا من . َّ َّ َْ َ

ِّاخلطباء أو ممثال من املمثلني أو أستاذا من األساتذة يتحدث أو خيطب أو يمثل، وهذه  ً ً

ف  من األرض جيهلها هو وجيهلها غريه من الناس، األداة تنقل عنه ما يقول إىل أطرا

َوتصور موقع خطبته أو درسه أو متثيله ىف نفوس الذين يستمعون له وهم بني معجب  َّ َْ َ

ا فأمتنى لو وفق العلم إىل أن يرد إىل اخلطيب واألستاذ واملمثل  ّوساخط ومزدر، أما أ ُ َِّ َّ ٍ ْ ُ

ِاآلثار املختلفة التى حيدثها ىف نفوس املست ْ َمعني إليه، إذن ألحجم كثري من اخلطباء ُ َ ْ َ

وماذا عسى كان يقول املرشال فوش أو وزير . واملمثلني عن التحدث إىل هذه األداة

ُاحلربية الفرنسية لو ردت إليهام هذه األداة، يوم كانا خيطبان ىف حفلة من حفالت مدرسة  َّ َ

هتام اهلندسة، ما كان يقول ابناى ومها يستمعان هلام، وما كانا  يتبادالن من رأى ىف أصوا

غامهام، وما كان يطلبان إليهام من صمت رسيع؟  بل ماذا عسى كان يقول هذان  وأ

ن  وا َّاخلطيبان لو ردت إليهام هذه األداة ما كان يلقامها به االشرتاكيون والشيوعيون من أ َ

ُمعت لصحيفتها ًفكثريا ما است! ًالسخط والنقمة والوعيد؟ عىل أن هلذه األداة يدا عندى

تظر أن أظفر به  ْالتى كانت تتلوها ىف املساء، وكثريا ما نقلت إىل من أخبار مرص ما مل أكن أ ً
ام حني تصل إىل الصحف املرصية   ). ٣١ -٢٨ص" (إال بعد أ

امها ىف باريس وأغلب . هذا ما كتبه طه حسني عن املذياع لدن ظهوره، وكان أ

ه مل يدخل مرص ىف نفس الت ه مل يكن لدينا ىف سنة الظن أ م دار ١٩٢٤وقيت، وبخاصة أ

إذاعة أصال يلتقط منها املذياع ما تبثه، إذ دائام ما تكون الدول املتخلفة متأخرة عن الدول 

طا   ثم إن .وقد ظهر التلفاز ىف أمريكا مثال قبل ظهوره ىف مرص بعدة عقود. املتقدمة أشوا

ياه ومعايبه ال يمكن أن يقع إال إذا انبهار طه حسني باملذياع وحديثه الطويل ع نه وعن مزا

" البث اإلذاعى"وإليكم ما عثرت عليه ىف مادة . كان املذياع شيئا جديدا عليه متاما

بدأ البثاإلذاعى مطلع العرشينات من القرن : "العربية عن هذا املوضوع" الويكيبيديا"بـ



، وىف أسرتاليا ١٩٢٠نظامى عام العرشين ىف الكثري من البلدان، ففى كندا انطلق أول بث 

ْافتتحت أول حمطة ىف ملبورن  َ ِ ُ ْMelbourne وىف إنكلرتة أحدثت رشكة ١٩٢١ عام ،ْ َ ِ ْ ُ

 منتظم، وكان من برج إيفل ، وىف فرنسا بدأ أول بث١٩٢٢ عام  BBCالبث الربيطانية

Eiffelضا مع بداية البث ىف االحتاد السوفييتى السابق. ، ىف العام نفسه . ًوتزامن ذلك أ

ٍّ كانت قد أسست حمطات بث إذاعى ىف كل من بلجيكا ١٩٢٣ومع هناية عام  َ ْ َ ِّ ُ

امنيا وإسبانيا، ثم ىف فنلندا وإيطاليا ىف عام  والنرويج ، ١٩٢٤وتشيكوسلوفاكيا السابقة وأ

  .ً"، ثم بقية الدول تباعا١٩٢٧ ىف عامواهلند، ١٩٢٥ ىف عام واليابانوبولونية واملكسيك 

، "راديو"طه حسني مل يستعمل لتلك األداة اجلديدة إال كلمة . ويالحظ القارئ أن د

نا مل نكن قد عرفنا بعد ىف بالنا ذلك االخرتاع ". اإلذاعة"وال " املذياع: "ومل يقل ذلك أ

 يمكن أن يكون له اسم عربى ىف لغتنا، ونحن مل نره بعد، فضال عن أن العظيم، فكيف

نستورده ونستعمله؟ إن طبيعة األمور تقتىض أن نعرف هذه اآللة أوال ونستعمل هلا اسمها 

ْاألجنبى ثانيا مدة إىل أن نفيق من السكرة فيفكر الغيورون عىل اللغة احلريصون عىل  َّ

وبطبيعة احلال لن يصل العرب إىل التسمية . بية هلاإغنائها ىف التوصل إىل تسمية عر

ه هو االسم اجلدير  املطلوبة مرة واحدة، بل سوف يقرتح كل مهتم هبذا املوضوع اسام يرا

َبأن يطلق عليها، وبقدر انتشار استعامله يكون الرجاء كبريا ىف أن يكون هو االسم الذى  ْ ُ

نت والنت والشبكة العنكبوتية اإلنرت"ولتقريب األمر فلدينا اآلن . يطلق عليها

ا واخرتت أن أسميه" والشنكبوتية َاملشباك: "ثم جئت أ ْ ُبصيغة اسم اآللة، ووقعها ىف " ِ َْ

والزمن وحده هو الكفيل بإنجاح إحدى هذه . األذن وعىل النفس مقبول إن مل يكن مجيال

التليفزيون "ونحن ما زلنا حتى اآلن نستخدم كلامت . التسميات أو اثنتني منها مثال

ئى واملرناء واملرناة بينام " التليفزيون: "، وإن كنا ىف العامية نقول"والتليفيشن والتلفاز والرا

ئى: "احلريصون منا عىل نقاوة اللغة يستخدمون ىف كتابتهم   ".التلفاز أو املرناء أو الرا

نى أوافق د ئد املذياع. الشىء الثانى أ نسى أن بل لقد . طه عىل كل ما عرضه من فوا

يا التسلية وإزالة الشعور بالوحشة وقلة اجلهد الذى يبذله الشخص  يذكر من بني تلك املزا



ن الثقافة منه وا ك تستمع فيه مثال إىل األغانى، . ىف حتصيل أ ضا أ ئد املذياع أ ومن فوا

ح ِالتى هتدهد الروح وتبلسم اجلرا ْ َ ت األسبوعية فرتبط الناس . ُ ومنها كذلك إذاعة الصلوا

لكنى لست مع طه حسني ىف . دينهم بام فيهم من ال هيتمون بالذهاب إىل دور العبادةب

زرايته عىل هذه اآللة اجلديدة أهنا تنرش الثقافة ملن ال يستحقوهنا أو ال يفهموهنا، إذ إن هذا 

ٍيقع لكل أداة من أدوات نرش الثقافة من خطب أو وعظ أو كتب أو ندوات َ ٌوخلري . إلخ... ُ ْ َ َ

ا كانت نتيجة هذا التثقف، من أن نرتكهم جلهلهم أن يك م فرصة للتثقف، أ ّون عند العوا

َوضيق عطنهم دون أن نمد هلم يد املعونة الثقافية ونفرح من أجلهم، فهم إخوتنا ىف  َ

ه، كام يقول، قد يكون وسيلة لنرش . اإلنسانية وباملثل أختلف معه ىف انتقاد املذياع أل

غض ا. الشيوعية لشيوعية، ولكنى ال تطاوعنى نفسى عىل املناداة بتعطيل احلرية إننى أ

ِطه ذاته قد اهتم بعد ذلك  . ومن غرائب القدر أن د. الفكرية والعقيدية بعكس ما يريد هو ُّ

اهتمه هبا امللك فاروق حني أصدر جمموعته : بنحو عقدين ونصف من الزمان بالشيوعية

وله إنه كان يود لو كانت هناك فرصة إلبالغ أما ق". َّاملعذبون ىف األرض: "القصصية

ا يقولونه فيها فتعليقى عليه هو ومل يا : املتحدثني ىف اإلذاعة بنوع استجابة املستمعني 

طه ىف إبالغ الصحفيني واملؤلفني بام تقوله العامة فيام يكتبون ويؤلفون كام . ترى مل يفكر د

َّيريد أن يبلغ بذلك متحدثو اإلذاعة؟ أريد  َ أن أقول إن األمر كله واحد ىف كل هذه ُ

م تنبهوا إىل أن  ء الكرا ل، فلم قرص طه حسني تلك الفكرة عىل املذياع؟ ولعل القرا َاألحوا َ َ َ ِ

الفيد "ما نادى به طه حسني منذ ذلك الوقت املبكر هو ما يسمى ىف مصطلحات املشباك بـ

ِقرتح أن تكون ترمجته َ، وقد أ"التغذية الراجعة"، ويرتمجونه بـ"feed back: باك َ إبداء "ْ

ى   ".الرأ

َطه قد عرب أوال عن ضيقه باملذياع وما حيدثه من ضوضاء ىف . والطريف أن د ِْ ُ َّ َ

ه يضيق  الشارع وىف كل مكان يذهب إليه أو يكون فيه أو يمر به، بل لقد أوحى كالمه بأ

 بالنسبة له فائدة به ضيقا شديدا، ليفاجئنا ىف آخر حديثه عنه باإلشارة إىل جانب مفيد

ْفكثريا ما استمعت لصحيفتها التى كانت تتلوها ىف املساء، وكثريا ما نقلت إىل "عظيمة،  ًُ ً



ام حني تصل إىل الصحف املرصية تظر أن أظفر به إال بعد أ  ".من أخبار مرص ما مل أكن أ

دحا ِّومن العجيب أن املذياع الذى شغل طه حسني ىف رحلته هذه وكتب عنه معرفا وما

اىض، إذ انرصف عنه الناس إىل املرناء ْوزاريا قد أوشك اآلن أن يكون خربا من أخبار ا
ِ ً ِ َ .

بل إن واحدا مثىل مل يعد جيلس إىل التلفاز إال إذا كانت هناك مباراة ىف الكرة، أما ىف غري 

ذلك فاملشباك يمدنى بكل ما أريد مشاهدته وسامعه، وىف أى وقت أريد، وأستطيع متى 

فه من شئ َت أن أوقفه إذا كان الربنامج الذى أشاهده مسجال ال بثا حيا ثم أعود إليه ألستأ

ت،  ة نقطة أختارها أماما أو خلفا، بل وأكرره بعدد ما أحب من مرا حيث توقفت بل من أ

قع ومعاجم  فضال عام حيتوى عليه من كتب ودراسات وجمالت وصحف وموا

ون مقابل ىف معظم األحيان، وال يستغرق احلصول وموسوعات حيصل اإلنسان عليها د

عليها أكثر من دقائق معدودات، وفضال كذلك عن أن ما ينرشه أى منا من خالله يكون ىف 

س ىف نفسه  ه يوفر الفرصة جمانا لكل من يأ ضا عن أ متناول أى فرد ىف احلال، وفضال أ

فإن ما كتبه طه حسني ىف كتابه وأخريا . موهبة الكتابة لنرش ما يكتب، وىف التو واللحظة

ئد أو  ِّاحلاىل عن املذياع يذكرنا بام كتبه رفاعة الطهطاوى، ىف رحلته إىل فرنسا، عن اجلرا

ء جهل العرب هبا ىف " الكازيتات" َكام سامها آنذاك نظرا لعدم وجود اسم عربى هلا جرا َّ َ

  .  ذلك الوقت

 وثمة شىء آخر تطرق إليه :ىف فرنسااحلرية املطلقة ىف نقد السياسيني والتهكم عليهم 

ّطه حسني ىف موضوع املذياع، وهو النقد التمثيىل الساخر الذى يصبه املؤلفون واملمثلون 

َّىف فرنسا عىل السياسيني دون رمحة ودون قيود ال يورون وال يتحرجون وال يبالون  ُّ َ ُ

كام شنيعا بل ّبمنصب وزير أو رئيس أو زعيم بل يرشحوهنم ترشحيا ويتهكمون هبم هت

يغسلوهنم ويعرصوهنم ويكووهنم كام نقول ىف مرص، ودون أن يرفع أحد من املنقودين 

َهؤالء دعوى ىف املحكمة يطلب تأديبهم لتهكمهم عليه وسخرهم به وتشوهيهم  َ َ َْ

ف الناس . لشخصيته ه يعد نفسه خادما لشعبه، فهو مل يأت إىل منصبه بالقوة رغم أ ّذلك أ ُ َ

وا به ليقوم بخدمتهم وحيقق مطالبهم ومصاحلهم، . باتبل باالنتخا ْفالناس هم الذين أ َ َ



ضا الذين يمكنهم، إذا مل يرضوا عن أدائه، أال يعيدوا انتخابه أو  انتخاب احلزب  ْوهم أ َ

والشعوب املتقدمة مل حتصل عىل هذا وغريه إال بالكفاح الطويل . الذى ينتمى إليه

ام هلا األمر واستقرت هذه التقاليد وصارت جترى ىف والتضحيات املستمرة حتى استق

ام كيف صفع أحد الفرنسيني رئيس مجهوريته، فقدم إىل . دماء اجلميع نا قبل أ ِّولقد رأ ُ

َاملحاكمة وتوىل القانون أمره، فحكم عليه بام حيكم به عىل أى مواطن هناك صفع أى  ََ

طن آخر لثالث، وهذا مستحيل، لكننا نفرتض ولو وقع هذا ىف كثري من بالد العامل ا. موا

ًوقوعه افرتاضا، ملحى حموا من عىل وجه البسيطة ُْ َ َ ِ َ.  

ْ ولدن حديثه عن الصحف ىف فرنسا وآثارها ىف حياة الناس يقول :الصحف ىف فرنسا ُ َ

ام أخذت الصحيفة الفرنسية عىل نفسها عهدا أن : "كاتبنا الكبري ىف هناية هذا احلديث ًكأ

د اإلنسانيةجتعلك تشعر شعو ك فرد من أفرا ٌرا قويا بأ حتيا مع اإلنسانية كلها، وتشعر مع : ً

وعىل هذا النحو أفهم الصحف . شىءاإلنسانية كلها دون أن خيفى عليك من أمرها 

طية احلديثة ًفلست أظن أن لإلنسانية ىف هذا العرص مثال أعىل . وواجبها ىف عرص الديمقرا

َّ بعضا حق الفهم، ويتصل بعضها ببعض أشد يعدل حرصها عىل أن يفهم بعضها ً

االتصال، وتتداخل فيها احلياة العقلية والشعورية كام تداخلت احلياة االقتصادية 

والسياسية بحيث ال يمنع اختالف األوطان واألجناس والبيئات من أن تشعر اإلنسانية 

ء، متحدة املنافع، مضطرة إىل التضام َّبأهنا وحدة متشاهبة األجزا ًكثريا ما ... شىءن ىف كل َّ
ًأفكر أمام هذا ىف حياتنا العقلية وإنتاجنا الفنى، وكثريا ما حتزننى هذه املقارنة كام حتزننى 

  ". املقارنة بني الصحف هنا وهناك

ِّطه، تعرف الشعوب بعضها إىل . وهى، كام يقول د. وال ريب أن للصحف منافع مجة

ففيها أخبار العامل السياسية : ان قبل ظهورهابعض وتنرش الثقافة ىف حميط أوسع مما ك

. واالقتصادية واالجتامعية، وفيها موضوعات أدبية ونقدية ودينية، وفيها وفيها وفيها

َوعالوة عىل هذا فأسلوب الكتابة فيها يراعى أن يكون بوجه عام أسلوبا سهال قريبا إىل  َ ُ

 هذا الفضول الذى حيسه البرش لكن. أفهام العامة حتى يمكنهم االستفادة منه ألقىص حد



طى إن صح إطالق تلك التسمية  للتعرف إىل الشعوب األخرى ليس وليد عرصنا الديمقرا

عى مصلحة الشعوب بل  َعىل عرصنا، إذ إن عدد األمم التى حتكم حكام استبداديا ال يرا ْ ُ

ْبقاء احلاكم ىف دست احلكم إىل أن يموت،  أكرب كثريا جدا من عدد األمم التى  حتكم حكام َ

طية هى نفسها التى تقف إىل جانب  طيا، باإلضافة إىل أن تلك األمم الديمقرا ديمقرا

ك احلكام املستبدين وتسندهم وحتميهم من السقوط وتعمل بكل سبيل عىل احلؤول  ُأو ُ

إن هذا الفضول املذكور ليس وليد عرصنا بل هو : بني شعوهبم وبني الديمقراطية، أقول

ه خيضع إلمكانات  العرصجزء من الطبيعة فالعربى ىف العرص العباسى :  البرشية، إال أ

مثال كان يقرأ رحالت العرب واملسلمني إىل البالد األخرى التى يسجلوهنا ىف كتب 

وأما اآلن . يتهافت الناس عليها لقراءهتا ومعرفة طبيعة احلياة التى حتياها تلك الشعوب

َفالصحف أرسع من الكتاب وأسهل تداو رس انتشارا وأرخص ثمنا، وتلك الصحف ِ ال وأ

َتقوم بدور الكتاب ىف كثري من األحايني رس . ِ وىف عرصنا هذا ظهر التلفاز، وهو أرسع وأ

ُانتشارا من الصحيفة، ثم دخل امليدان املشباك  ، وهو أرسع من التلفاز وأكثر )اإلنرتنت(َ

ع التعامل معه واستعامله أى يرسا وسهولة ىف االنتشار، وال يكاد يكلف شيئا، ويستطي

  .إنسان

ه ال يظن أن  لكنى أحب بوجه خاص أن أقف إزاء ما قاله طه حسني من أ

َّلإلنسانية ىف هذا العرص مثال أعىل يعدل حرصها عىل أن يفهم بعضها بعضا حق الفهم، " ً ً

ت ويتصل بعضها ببعض أشد االتصال، وتتداخل فيها احلياة العقلية والشعورية كام تداخل

احلياة االقتصادية والسياسية، بحيث ال يمنع اختالف األوطان واألجناس والبيئات من 

ء، متحدة املنافع، مضطرة إىل التضامن ىف  َّأن تشعر اإلنسانية بأهنا وحدة متشاهبة األجزا َّ

ء أن هذا واقع نعيشه، بل هو جمرد أمل هتفو إليه كثري من "شىءكل  ، فقد يظن بعض القرا

ى تنتمى إىل العامل الثالث، عامل الضعفاء املقهورين املحتلة بالدهم املنهوبة النفوس الت

ثرواهتم عىل يد القوى الكربى، أما الطرف اآلخر فهو منغمس ىف غطرسته وكربه وشعوره 

بالتفوق ونظرته إىل الضعفاء عىل أهنم من جنس أقل، فهو ال يباىل هبم إال كوسيلة من 



زيد من القوة، ومن ثم فلو استطاع الحتكر كل نعم الدنيا وسائل غناه وحصوله عىل امل

ذلك أن القيم العالية التى يتمسك هبا . لنفسه ومل يرتك لآلخرين سوى الفتات والفضالت

الغربى هى قيم خاصة به ال يريد أن ينعم هبا اآلخرون، وبالتاىل يمنعها من عبور حدود 

ّة واملذياع واملرناء واملشباك ال يكفون عن كام أن األقوياء الذين اخرتعوا الصحاف. بالده

ولو كانت . عدواهنم عىل من ال خيرتعون وال يكتشفون وال عن تصيري حياهتم جحيام

ر ذلك ىف  وسائل اإلعالم قادرة عىل خلق ما يتطلع إليه أو يتوقعه طه حسني لظهر أ

فسهم ومنعتهم من إشعال حربني عامليتني با ت ْالعالقات بني الغربيني أ د فيهام عرشا

ذلك . املاليني منهم وحدهم، ودعنا ممن باد من الشعوب األخرى، فهؤالء ليست هلم قيمة

ع، والناجح هو الذى  أن الغربيني يؤمنون أن البقاء لألقوى، وأن احلياة قائمة عىل الرصا

وهم، حني . يسحق خصمه حتى ال يسبب له صداعا وإزعاجا وال ينافسه عىل نعم احلياة

هدفه التنويم : ِنا نحن وأمثالنا عن املثل العليا، فهو كالم الثعالب املخادعةحيدثون

هتم . والتخدير ليس إال أو الضحك عىل الذقون دا أن ينسوا شهوا ْوالبرش ال يمكنهم أ َ

ت ىف كياهنم عنيفة وطاغية، وكثريا ما تغلب  ئزهم ويتحولوا إىل مالئكة، والشهوا وغرا

َالشهوات الضامئر عند امل ؤمنني، فام بالنا بمن ال يؤمنون برب وال جنة وال نار، وال ُ

يعرفون إال الدنيا وال يعملون إال هلا؟ وإنى ألستغرب أن يقول طه حسني ما قال ىف هذه 

ت قالئل، وكان  النقطة، ومل تكن قد مضت عىل احلرب العاملية األوىل سوى سنوا

ّيكسحون خرياهتا إىل بالدهم وينكلون األوربيون يستعمرون كثريا من بالد العامل الثالث و

رها ويسجنوهنم ويشنقوهنم وحيتقروهنم ويفرضون عليهم لغتهم، ومن بني هذه  بأحرا

  .طه حسني. البالد التى كانت منكوبة بذلك االستعامر وتذوق ويالته البشعة مرص بلد د

ءتنا  بالنسبة إىل كثرة وتبقى إشارته إىل الفجوة الثقافية بيينا وبينهم املتمثلة ىف قلة قرا

ْقراءهتم وىف قرب غور ما نكتب باملقارنة مع عمق غور ما يكتبون َْ َْ ُْ وهذا وضع طبيعى . ُ

لقد كنا يوما متقدمني عليهم بأشواط أكرب من األشواط التى يسبقوننا هبا اآلن، ثم . جدا

، ثم انحدرت شمسنا إىل األفول ىف الوقت الذى كانت شمسهم تبزغ ىف األفق قوية ساطعة



ل مستمرا حتى اآلن ولكن . كانت هنضتهم املتوثبة وركودنا احلضارى العقىل الذى ال يزا

ءة  ِماذا كان طه حسني ليقول لو بعث بيننا اليوم ورأى الوضع املزرى للثقافة والقرا ْ ُ ِ ُ

ْوالتفكري عندنا وكيف أسنت منا العقول ومل تعد قادرة عىل االستقالل واالبتكار  َ ِ َ

إلبداع مكتفية باالستهالك واالجرتار، ومنحرصة ىف نسبة خمجلة جدا من واالكتشاف وا

  .شعوبنا

 وآخر موضوع من املوضوعات التى طرقها طه :شخصية الفرنسى ىف بلده وخارجها

ريث أمامها بعض الرتيث هو تفرقته بني شخصية الفرنسى ىف بلده  حسني وأحب أن أ

وف أن كل إنسان يتخذ لنفسه شخصيتني من املعر": طه. يقول د. وشخصيته خارج بالده

إحدامها ىف وطنه حيث يعيش ىف أقل حظ ممكن من التكلف والنفاق االجتامعى، : خمتلفتني

واآلخر ىف الغربة حيث تضطره الغربة نفسها، وتضطره منافعه املختلفة املعقدة إىل أن 

ُّيتخذ لنفسه شخصية أخرى تباين إىل حد بعيد شخصيته الطبيعية، وحظ َ ُِ  النفاق فيها َ

حة واإلخالص  . أعظم من حظ الرصا

ًعىل أن األجانب ىف مرص خيتلفون من هذه الناحية اختالفا عظيام فمنهم من يرسف : ً

ىف ازدراء املرصى والتعاىل عليه، ال يتكلف ذلك وال حيتمل فيه مشقة، وإنام هو طبيعة له 

 ىف هذا التملق حتى يبعث ىف ُّومنهم من يرسف ىف متلق املرصى واإلسفاف. أو كالطبيعة

ًالنفس شيئا من االزدراء واالحتقار غريبا وبني هذين الطرفني يضطرب األجانب . ً

َقليل منهم يظهر نفسه للمرصيني كام هى، وكثري منهم يغشى نفسه : املقيمون ىف مرص ِّ َ ُ ُِ ْ

  . ٍبغشاء من النفاق رقيق أو صفيق

فيه .  يرسل نفسه عىل سجيتهاًوالفرنسى ىف مرص متكلف وليس رصحيا، وهو ال

هو صاحب منفعة . شىءِّغطرسة ولكنه خيفيها إىل حد ما، وفيه متلق ولكنه جيمله بعض ال

ري هذه املنفعة فيام بينك وبينه من صلةشىءقبل أى  .  آخر، ولكنه جيتهد ىف أن خيفى تأ

قب نفسه إذا حتدث إليك، فال يقول لك إال ما تريد أن يقول ال ما  . ينبغى أن يقولوهو يرا

َفإذا وصلت إىل فرنسا واستطعت أن تتصل بالفرنسيني الذين ال يرجونك وال خيافونك  َ



ََوال يقدرون أن يزوروا مرص أو أن تكون هلم فيها منفعة ما، فقد وصلت إىل الفرنسى حقا،  ِّ ُ

واستطعت أن تتحدث إليه وأن ترى نفسه كام هى دون أن حيول بينك وبينها غشاء ضعيف 

حة، حمب للغلو ىف كل . أو كثيف ّهذا الفرنسى رصيح مرسف أحيانا ىف الرصا ٌّ ِ ُ  حني شىءً

ٌوهو كلف بالتناقض وإعالن األحكام املضحكة الغريبة التى . يتكلم ال حني يعمل ِ َ

  . تفجؤك وتدهشك

 ومن غريب األمر أن األمد بعيد :الفرق بني الفرنسى حني يتكلم وبينه حني يعمل

فهو ىف حياته العملية معتدل، وهو . رنسى حني يتكلم والفرنسى حني يعملجدا بني الف

أقرب إىل املحافظة منه إىل التطرف حتى حني يكون من املتطرفني ىف املذهب السياسى، 

فا ىف نبذ القديم، وأحدهم سخطا  ًولكنه حني يتكلم أشد الناس تطرفا، وأعظمهم إرسا ً ًُّ َُّ َ ُ

َإذا سمعت الفرنسى يتحدث عن شؤونه .  الذى يعيش فيهعىل حياته اليومية وعىل عرصه

ان، مغضبا أشد الغضب ألن  ًالسياسية فسرتاه ساخطا أشد السخط عىل احلكومة والرب َ ْ ُ ً

شؤون الدولة متشى عىل غري نظام وألن فرنسا تفقد مركزها املمتاز الذى كان هلا بني أمم 

 عودة النظام اإلمرباطورى أو هو ساخط عىل اجلمهورية، وهو غري راغب ىف. العامل

ته عام يريد قال لك كالما . ٌوهو كاره لالشرتاكية، مشفق من الشيوعية. امللكى ًفإذا سأ

ه ساخط غري مطمئن هو ساخط فيام يقول، . ًكثريا ال تفهم منه ما يريد، ولكنك تفهم منه أ

ُّولكنه ىف حياته اليومية راض مطمئن يؤدى عمله عىل وجهه ىف تأفف  متصل، ويؤدى ٍ

نة ئب ىف سخط عىل احلكومة واخلزا   . الرضا

ًفلن ترى الفرنسى راضيا . وسخطه السياسى ليس أعظم من سخطه األدبى أو الفنى

ه راضيا عن  ه راضيا عن احلياة الفنية، ولن ترا ًعن احلياة األدبية ىف عرصه، ولن ترا ، شىءً

ر معارض الفن، ويشهد التمثيل، ًولكنه عىل ذلك كله يقرأ ويلتهم الكتب التهاما، ويزو

ويسمع املوسيقى، وجيد ىف هذا كله لذة، ولكنه جيد مع ذلك وسيلة إىل السخط والتأفف 

ز َهو قلق دائام، طامح دائام إىل مثل أعىل جيهله وال يستطيع أن حيدده، ولكنه . واالشمئزا ِّ ٍ َ ََ ً ً ِ



ّيطلبه مع ذلك ويلح ىف طلبه ته اليومية وحاله احلارض إال َّيطلبه دون أن يتخلص من حيا. ُ

  . ىف مشقة وعرس شديد

ًال أعرف أحدا يسخط عىل احلياة الفرنسية من مجيع نواحيها كالفرنسيني، وال أعرف 

حيها كالفرنسيني غض الناس للحرب، وهم . ًأحدا حيب احلياة الفرنسية من مجيع نوا هم أ

ْأرسع الناس إليها حني يدعون َُ غض الناس للجمهور. ْ ية، وهم أحرص الناس عليها هم أ

شعب غريب حقا ال يفهمه األجنبى إال بعد طول الدرس . حني تتعرض للخطر

ِّواالختبار، وبعد أن يعود نفسه أن الطبيعة الفرنسية احلقيقية ختتفى أمام طائفة كثرية من 

  . أستار التناقض واالضطراب

عد األمد بني هذا الفرنسى الذى تتحدث إليه ىف فرن سا، فإذا هو ىف الوقت نفسه ما أ

، ويلهيه اللفظ عن كل شىء، ويناقشك ىف كل شىء، وحيرص عىل كل شىءُيسخر من كل 

ً حتى يفتن بصوته وعباراته، ويتكلم ليسمع نفسه، وهو يتكلم ال ليؤدى إليك شيئا شىء َ َُ ْ

ه ىف مرص يتحدث إل يك ىف ىف نفسه يريد أن يؤديه ويذود عنه، وبني هذا الفرنسى الذى ترا

، وصنع له طائفة من اآلراء واملعانى  فاظه وزنا وقدرها تقديرا ًعناية وحرص، قد وزن أ َّ ً َ َ َ

َّواخلواطر قدر أهنا هى التى تعجبك وترضيك، فهو يعرضها عليك ىف مهارة ودراية ومكر 

ه خيشى أن  ف ىف املكر، وهو ىف لفظه مقتصد معتدل ال يكاد يتكلم إال بمقدار أل ٌوإرسا ِ

  .  نفسه عىل سجيتهايرسل

عسري عليك أن حتب الفرنسيني ىف مرص، وعسري عليك أن تكره الفرنسيني ىف 

َوقد سمعت من غري واحد من أصحابنا الذين يعرفون بالد اإلنجليز أن ثقل . فرنسا ِ

ْاإلنجليزى ىف البالد األجنبية ال يعدله إال ظرف اإلنجليز ىف بريطانيا العظمى ومن . َ

ا فلم أكن قد عرفت الفرنسيني . ًر كذلك بالقياس إىل األجانب مجيعايدرى؟ لعل األم أما أ

يحت ىل هذه املخالطة  ُحني زرت فرنسا ألول مرة، فلام خالطتهم ىف بالدهم، وقد أ

كأحسن ما تتاح ألجنبى، أحببتهم حبا ال حد له، ثم عرفتهم بعد ذلك ىف مرص فلم أكد 

ك الذين عرفتهم وراء البحر، ولذلك تعودت أال أصدق أن هؤالء الفرنسيني هم مثل أو



ا أسمع هلم بنفسى  ُأسمع للفرنسيني ىف مرص إال بنصف أذنى، فإذا كنت ىف بالدهم فأ ُ

  ). ٤٠ -٢٨ص" (كلها

وقع أن يسوق د:تعليقى  عىل كالم طه حسني عن الفرنسيني طه حسني .  وكنت أ

ِّأمثلة عىل ما يقول توضحه وجتليه، لكنه لشديد  األسف مل يفعل واكتفى بالكالم النظرى ِّ

ه أورد شيئا من جتاربه التى جعلته يقول ذلك عن الفرنسيني لفهمنا عنه ما . العام ولو أ

ومع هذا فمن الصعب االقتناع بأن كل الفرنسيني متناقضون وال يعجبهم . كتبه فهام أفضل

ِترى من الذين انتخبوا احل. شىء ىف حياهتم وال ىف بالدهم َ َ ِّزب الذى يشكل احلكومة ُ

يسوا هم ماليني الفرنسيني؟ فكيف يسخط كل الفرنسيني بام فيهم من  ْوحيكم البالد؟ أ َ

ا أفهم أن يقول إن من فشل احلزب الذى يمثلهم ىف الوصول إىل  ُشكل حزهبم احلكومة؟ أ َْ ِ َ ََ ُ َّ َ

نسب السخط دفة احلكم هم الساخطون، فيكون كالمه كالما مقبوال ومعقوال، أما أن ي

وأما بالنسبة إىل أهنم ىف فرنسا يعاملون . عىل كل شىء إىل مجيع الفرنسيني فهذا غريب

اذا وال كيف،  وا إىل مرص نافقوا املرصيني فلم يقل لنا  ْاملرصيني بتعال، ثم إذا ما أ َ َ ٍ

ه حقيقة صلبة ال تقبل الشك وال النقاش   .واكتفى عوضا عن ذلك بتقرير هذا األمر كأ

َا بالنسبة إىل ما يقوله من أن اإلنجليز خفاف الظل ىف بالدهم ثقال الدم خارج وأم َ ِّ ِ

بالدهم فإنى قد الحظت أهنم بوجه عام ىف جزيرهتم يتذوقون النكتة كأحسن ما يكون 

. التذوق للنكتة، ويتهكمون كأشد ما يكون التهكم، ولكن من دون إحداث ضجة كبرية

فقد ذهبت مرة إىل قسم الرشطة ىف . عا عىل ما أقولوأستطيع أن أرضب  هنا مثال رسي

َّوسط أكسفورد لشىء ال أذكره اآلن عقب وصول زوجتى إىل ىف بريطانيا ىف خريف 
تنى املوظفة التى ١٩٧٦ ا أكتب هذا الكالم سأ م، ولسبب ال أستطيع اسرتجاعه وأ

ذكر ذلك، فقلت هلا و ا أشري إىل اخلاتم استقبلتنا عن تاريخ اقرتانى بزوجتى، ومل أكن أ أ

 إنه مدون عىل اخلاتم من الداخل، ومن الصعب خلعه ألن إصبعى :ىف إصبعى مداعبا

صارت سمينة بعض الشىء، ولكن إن كان معك مقص فيمكننى قص إصبعى من أسفل 

من درج املكتب فام كان منها إال أن أخرجت بكل هدوء مقصا . اخلاتم وخلعه من هناك



، ثم "Here you are: "زته ىل مسبقا وأعطتنيه وهى تقوليبدو أهنا كانت قد جه

نا قابلنا إنجليزا ثقالء الظل. ْانشغلت بشىء آخر تؤديه لكنهم، واحلق . وهذا ال يمنع أ

ه مثال عن عنوان ال . يقال، قليلون كام أهنم، حني تستعني بأحد منهم ىف الشارع فتسأ

 كيفية الوصول إليه، وال يبدو عليه تعرف كيف تصل إليه، فإنه ال يرتكك حتى يوضح لك

دا   . ضجر أو نفاد صرب أ

هد عىل ما يقول،  وكان من املمكن للدكتور طه أن يوضح كالمه بذكر بعض الشوا

ومع هذا فكتابه الذى نحن بصدده اآلن ممتع حقا وصدقا رغم خمالفتى . لكنه مل يفعل

: ري إىل مجال الصورة األدبية ىف قولهوهنا ال يفوتنى أن أش.  َّملؤلفه ىف كثري مما ضمنه إياه

، أى أستمع إىل ما يقولون دون أن أصدقه أو دون أن أصدقه "أستمع إليهم بنصف أذنى"

ى قابلتها عند أحد من الكتاب، وليس ىف . كله ذكر أ وهى صورة طريفة ال أستطيع أن أ

ت ونسي هتا فيام قرأت من كتابات أجنبية، إال إذا كنت قرأ ى قرأ ت، فهذا شىء ذهنى أ

ا ما يكن األمر فهى وأمثاهلا ترد ىف كالم طه حسني طبيعية جدا وشائقة جدا. آخر ُوأ ِ َ.  

 وإذا حتولنا إىل رصد اخلصائص التى متيز أسلوب طه :أسلوب طه حسني وخصائصه

حسني كام يتبدى ىف الكتاب الذى نحن بصدده وجدناه ىف العادة يصف ما حوله وما يمر 

ت، مددت برصى، أخذ "اهد وصف املبرصين مستعمال أفعاال مثل به من جتارب ومش ُرأ ُ

ُعينى الشىء الفالنى، كان الناس جيلسون ىف كراسيهم بالطريقة الفالنية، كانت فالنة 

ته " تنسج صدرة صوفية وتفعل كذا وكذا موردا دقائق املشهد املرئية إىل جانب أصوا

ه كفيف، املسموعة وروائحه املشمومة، وإن كان أحيانا  ِما ينزلق قلمه فيقول شيئا يشى بأ َ

بع عرش . ولنأخذ هذا النص، ففيه أشياء كثرية مما أقول. ولكن ذاك قليل وهو الفصل الرا

من الكتاب، ويبدأ من الصفحة الثالثة واألربعني، واحلديث فيه عن املصطافني وماذا 

فسهم هنارا عىل الشاطئ، وليال ىف دور اللهو اس مذاهب خمتلفة فيام للن: "يصنعون بأ

ًفهم مجيعا متفقون أو . يبتغون من الرحلة إىل أوروبا أو غري أوروبا من البالد األجنبية

ًكاملتفقني عىل أهنم يدعون بالدهم رغبة ىف الراحة، والتامسا للرتفيه عىل النفس، وتغيريا  ً ُ َ َ



را من اجلو احلار الثقيل، ولكنهم بعد هذا كله خيتلفو حة وتغيري ًللبيئة، وفرا ن ىف تصور الرا

ر من اجلو حل البحر أو املحيط، : البيئة والفرا ء إىل سوا فمنهم من يرى الراحة ىف اإليوا

اء  ًيقىض هناره متجردا أو كاملتجرد، مستلقيا أو كاملستلقى عىل الرمل، ينغمس ىف ا ً ِّ

ر املختلفة يستمتع . ليخرج منه، وخيرج منه لينغمس فيه بام يرى من وهو ىف هذه األطوا

ْأشخاص متجردين مثله، ويأخذ بحظه من حرية الطرف والتفكري والدعابة والعبث،  َّ

اء، وإنام اندفع إىل الكازينو  ِحتى إذا كان الليل مل يستلق عىل الرمل ومل ينغمس ىف ا

ئد اللعب أو ىف مرسح  ج امللتطمة من الرجال والنساء حول موا وانغمس ىف هذه األموا

 . املقصف أو حول املوسيقىالرقص أو ىف 

ر احلياة النهارية والليلية عىل ساحل البحر غريبان خمتلفان  ْوهذان الطوران من أطوا َّ

ة بياض النهار، يظهرون . أشد االختالف، وال سيام ىف ما يمس الرجال ة أو كالعرا ِفهم عرا ْ ُ َ

ولون، من أجسامهم ما ال متعة ىف النظر إليه إال أن يكون أحدهم قد صيغ عىل  صورة أ

هم ىف بعض املدن والسواحل يرسفون ىف هذا . وهؤالء األشخاص قلة ىف الرجال ِوترا ْ ُ

هم ىف بعض املدن والسواحل يقتصدون ال يقفهم عند حد من ذلك إال لني  ُالتجرد، كام ترا ِ ُِ َ

ْفإذا كان الليل فقد سرتت أجسامهم كلها، . البلديات أو شدهتا ىف مالحقة املستحمني َ ِ ُ

ُخلوا ىف مالبسهم الليلية أو السموكنج، ال يظهرون من أشخاصهم إال أقل مقدار ود

هن متجردات ىف النهار عىل الساحل، متجردات ىف : أما النساء فلهن منطق معقول. ممكن

ُالليل إذا أقبلن إىل الكازينو، ولكنهن ال يظهرن من أجسامهن ىف الليل ما يظهرن ىف  َّ

ًنهار نصفا، وىف الليل نصفا آخرإنام يظهرن ىف ال. النهار للنهار األعجاز، ولليل : ً

  ...الصدور

ومن الناس من يرى الراحة ىف الصعود إىل جبل من اجلبال خيتلف ارتفاعه ىف اجلو 

ًبمقدار ما يسمح له الطبيب، وهناك يقىض هناره متنقال من مكان إىل مكان، صاعدا هابطا،  ً ً

د الليل، مستمتعا ًأو مسرتحيا ىف غابة أو حديقة، أو  ًمندفعا ىف الكازينو بياض اليوم وسوا َ ًَ

ء متباينة، إال ما تعرض عليه احلسان من  بام ىف البالد اجلبلية من مناظر خمتلفة وأضوا



َفإن كان من الذين حيبون السيارات ويكلفون هبذا . أصناف الزينات ورضوب اخلالعة ْ َ

ه ىف السيارة، وليله ىف الكازينو بني احلس الغريب الذى جيده الناس ىف الرسعة فنهار

ًالرقص والعزف واللعب، ورأسه دائر ليال وهنارا، حتى إذا انتصف الليل أو مىض ثلثاه  ً

  . آوى إىل رسيره فاسرتاح

ومن الناس من يكتفى بمدينة من املدن ذات احلظ العظيم من احلضارة، فيقىض 

ه هنا يستمتع بحظ من احلرية ال يستمتع به هناره فيها وليله كام كان يقضيهام ىف مرص، إال أ

ل فيها حتى يدعوه الغداء، ثم يمسى . عادة ىف مرص َيصبح فيمىض إىل القهوة، وما يزا َ

ل فيها حتى يدعوه العشاء، ثم يفرغ من عشائه ويمىض إىل حانة  فيمىض إىل القهوة، وما يزا

 ختلو من إثم، وقلام ختلو من ًأو ملعب، ويقىض ليله أو شطرا غري قليل من ليله ىف لذة قلام

مة  ف ىف النفقة، وقلام ختلو من إساءة إىل العقل واجلسم واألعصاب عامة، والكرا إرسا

  . اإلنسانية ىف كثري من األحيان

حة ىف مدن العيون والينابيع ألن األطباء قد فرضوا عليه  ومنهم من يلتمس الرا

ه جيد ىف هذه البيئة التى تشبه بيئة  حل لذة ترصفه عن غري هذه املدن من ذلك، أو أل ًالسوا

ِّفهو يستحم وخيالط املستحمني واملستحامت ىف غدوهم ورواحهم، وىف . مواضع الراحة ُ ُّ

قصات، ويلعب أو  قصني والرا نشاطهم ومخودهم وراحتهم، وهو يرقص ويشهد الرا

 مزاجه وحظه من اللذة الربيئة أو اآلثمة خيتلف باختالف. يشهد الالعبني والالعبات

  . ومقدرته وثروته

حاء، وقد وصفت لك فهمى  حة عىل نحو من هذه األ ا فلست أفهم الرا ُأما أ

ى أكره البحر  ِّلباريس وحياتى فيها، وإذا تركت باريس فقلام أفكر ىف سواحل البحر أل ُ

را ام ومشقة ال أحتملهام إال أن أضطر إىل ذلك اضطرا ره أ ًوأجد ىف جوا ّ َ ْ ُ  أن وقد أراد اهللا. ً

ج زوجى وابنى ومزاجى، فنحن مجيعا نكره البحر وال نطمئن إليه،  ًيالئم ىف ذلك بني مزا

نا ال نكاد  ضا ألن األطباء مل يفرضوها علينا إىل اآلن، وأل ًونحن نكره مدن االستحامم أ

ِنذوق هذه اللذة التى يذوقها الناس حني يظهرون من أشخاصهم ما ال ينبغى أن يظهروا،  ِْ ُْ ُ



ْ يرون من غريهم ما ال ينبغى أن يرواوحني َ ْ ََ ء إىل . َ ُّفأحب رضوب الراحة إلينا هو اإليوا َ َ

ًجبل معتدل االرتفاع نتخري فيه فندقا مرحيا معتدال رخيصا كفندقنا ىف باريس، فنأوى إليه  ً ً ً َّ

ًال نبتغى إال طعاما مالئام، وغابة قريبة نقىض فيها النهار أو أكثره، وفراشا وثريا ً ً  نقىض فيه ً

ّولسنا من عشاق السيارات، وإنام حب معتدل للحركة واملشى إىل أن نصل إىل . الليل كله ُ

مرتفع شاهق، فإذا نفوسنا تنازعنا إىل أن نبلغ قمته، فنتكلف ىف ذلك من املشقة ما 

ًنتكلف، ثم نعود متعبني مكدودين قد اعتزمنا أن نرتاح من احلركة يوما أو يومني ْ عىل أن . َ

َ ابنى قد كلفنا ىف هذه السنة مشقة مل نتعود مثلهاأحد َّ َ ه مل يتجاوز السابعة، . ْ فهو، عىل أ

ْمشغوف بالصعود واهلبوط، مفتون بالعيون والغدران واجلداول واملياه املنحدرة يلتمسها  ُ

ْحيثام كانت، وحيثام وجدت َ ِ ، فال يصل إىل مدينة أو قرية حتى يلتمس . ُ وقد أخذ يقرأ

ل يلح علينا بعد ذلك الدليل وي ّنظر فيه، وحيفظ أسامء اجلداول والعيون والينابيع، وما يزا ُِ

ّىف التامس ما حفظ حتى نضطر إىل االستجابة له َ ْ ًوإذا نحن ىف الطريق نلتمس جدوال أو . ُ

ه، فنتعب ويتعب، ولكنا ال  ى إال أن يرا اء قد حفظه هذا الطفل، وأ ًعينا أو منحدرا من ا ً

ُّالغاية حتى نرى ىف فرحه وابتهاجه ونشاطه وانغامسه ىف هذه الطبيعة ما يرد إلينا نكاد نبلغ 

م ومشقة ْما فقدنا من نشاط، ويذهب عنا ما وجدنا من أ ِْ ْ ُ .  

ى أجد لذة قوية ىف هذا النحو من الراحة ىف اجلبل ىف أول األمر، ولكنى  ا أشهد أ وأ

اما حتى أحس  ًملال ال حد له، وسأما ال سبيل إىل احتامله، إال ًال أكاد أقىض ىف هذه احلياة أ ً

ا قضيت ىف مثل هذه . أن يعيننى عليه كتاب أقرأ فيه، أو فصل أمليه نى خريت  ُولو أ ُ ْ ِّ ُ

ف هذه احلياة التى وصفتها والتى ال  ام القصار، ولعدت إىل باريس أستأ طن إال األ ُاملوا ُ َ ِ

  . ينقىض حبى هلا وإعجابى هبا

ا ال أملك الرشط األساسى الذى حيبب إىل شىءك وليس ىف ذل بة، فأ ِّ من الغرا

وكل ما أجده من ذلك إنام هى هذه الراحة . الناس اجلبل والبحر وما فيهام من لذة بريئة

ء واختالف األجواء لقاها مضطرا من اهلوا فأما هذه اللذة الفنية فيجدها . الطبيعية التى أ

ِمن يبرص الطبيعة ىف أشكاهل ْ هنا البديعة التى تتباين بتباين ُ وا ا املختلفة ومناظرها املتباينة وأ



ء وموقعها عىل األرض أول النهار وآخره وإبانه، ثم هذه املناظر البديعة التى  َّاألضوا ِ

ِّتكون ىف اجلبال حني تتفاوت قممها ارتفاعا وانخفاضا، وقد غطى بعضها باجلليد، وتوج  ُ ِّ ُ ً ً

ء بعضها بالغابات، ووقعت  كب، وارتفعت من بينها أضوا عليها أشكال النجوم والكوا

كل هذه املناظر ال حظ ىل منها، ال أستطيع أن أراها وال أن أذوقها، وإنام . املدن والقرى

ُّيقص منها عىل ال ِ فأحقق بعضه، وأعجز عن حتقيق بعضه اآلخرشىء إثر الشىءَُ ُ ِّ َ ُ .  

ً مغتبطا ببعضه، غري مكرتث لبعضه وإذا كنت راىض النفس مطمئنا فقد أسمع ذلك

ًفأما إن كنت مضطرب النفس سيئ اخللق، وكثريا ما يعرض ىل هذا، فلعىل ال . اآلخر ُ

ى أخذت  م يريد أن يكون شديدا لوال أ ًأسمع ما أسمع من الوصف دون أن أشعر بأ

ُّال بد مما ليس منه بد: "نفسى منذ سنني طوال هبذا البيت البدوى القديم َُّ ا ال آسى عىل ". ُ َفأ

ِما فات، وال أكلف بطلب ما ال سبيل إليه ََ ا إذن من عشاق املدن، ومن عشاق باريس . ْ ّفأ ُ

ِفيها أجد هذه اللذة التى قسم ىل أن آخذ منها بأكرب حظ ممكن، وهى لذة . بنوع خاص ُ

رك باريس إال كارها ًالعقل والشعور، فليس غريبا أال أ ا. ً ركها راضيا وأ  أعلم ًوكيف أ

ا أستطيع أن أرىض من عقىل وقلبى وشعورى أى ناحية  ى ما دمت ىف باريس فأ ِأ ْ ُ

  ".ُشئت؟

طئ  البحار وىف  َفانظر كيف يصف طه حسني وصف املبرصين كل شىء عىل شوا ْ َ

الغابات وفوق اجلبال وىف الكازينوهات وعند العيون، ويتأمله عىل مهل ويتتبع الدقائق 

 تامة من رمال وأشجار ونجوم وكواكب وثلوج وينابيع ومياه فريصدها ويذكرها برباعة

ومالبس صباحية ومسائية وحركات رجالية ونسائية وسيارات ورقص وقامر وموسيقى، 

زيادة عىل ما ىف وصفه أحيانا من هتكم هادئ بارع خيلو من الغلظة، وخيلو كذلك من 

البسهم، وما يكشفه النساء اإلثارة اجلنسية حني يصور جترد الرجال والنساء من معظم م

ه ىف : أو يربزنه من مفاتنهن هنارا وليال هنارا عىل شاطئ البحر، وليال ىف دور اللهو، إال أ

ه عاجز عن الرؤية  مح بل رصح بأ َّالفقرتني األخريتني قد خانه جتلده ففضح نفسه وأ
ه كثريا ما يضيق بام يقال له ىف وصف ما حوله، لكنه يصمت وال يعرب  عن هذا الضيق وأ



ى عليه أوقات ال يمكنه فيها التحمل والتجمل. جتلدا منه وتصربا . ومع هذا فقد تأ

ا حوله  صور أن حديثه هذا عن عجزه عن الرؤية وضجره من سامع وصف من معه  وأ

فها ىف مثل تلك املوضوعات بعدما ازداد نضجا ورضسته احلياة  ْقد اختفى من كتبه التى أ َ َّ َ

ربة أو حتفظ . بل وضعه بشىء كثري من اهلدوء واالستسالموجعلته يتق وإنى أعلن  دون موا

ت  ا أطالع الفقرا ا أقرأ الفقرتني األخريتني بقدر ما شعرت بالرسور وأ مت له وأ نى تأ أ

  . األخرى من النص

وطه حسني يتفكه أحيانا، لكنه تفكه هادئ يثري االبتسام أكثر مما يثري الضحك، 

ازنى بطفولته اخلالدة وضحكه . هةفضال عن القهق هيم ا وهو ىف هذا خيتلف عن إبرا

ه يدبدب بقدميه عىل األرض وهو يضحك خيل أ ُّوهذه أحر ما تضمنه . الرصيح حتى أل َ َ

ولقد أذكر فيام أذكر، وأرانى أضحك وحدى حني أذكر ذلك، : "ّالكتاب احلاىل من فكاهة

اتفقوا ذات يوم ) يقصد الشيخ حممد عبده(شيخ َّأن مجاعة من هؤالء التالميذ املحبني لل

. عىل أن يسريوا سرية الشيخ، فيدرسوا لغة أجنبية كام كان الشيخ يتكلم الفرنسية ويفهمها

ُجلسوا يتحاورون فأمجعوا عىل أن ىف درس اللغة األجنبية فائدة ال تعدهلا فائدة ألن ذلك  ِ ْ َ

ِّيمكن من معرفة ما يكتبه خصوم اإلسالم والرد َ يس الشيخ قد رد عىل هانوتو .  عليهُ أ

ه كان يعرف لغتهام؟ نعم، ال بد من درس اللغات األجنبية ومن السفر إىل  ورينان أل

ْأوروبا ومن تعرف الداء ىف موضعه حلسمه والقضاء عليه َُّ ولكن أى اللغات جيب أن . ِ

ية ألهنا لغة اإلنجليز: وقال قائل آخر. الفرنسية التى درسها الشيخ: تدرس؟ قال قائل

احلكام ولغة املدارس، وال بد من أن نعرف هذه اللغة لنكون كهؤالء الشبان الذين 

ِخيرجون من املدارس فيتيهون علينا هبذه الرطانة التى ال نحسنها ْ رس أن نلوى . ُ وما أ

ت التى يسموهنا هنا، ونخرج هذه األصوا سنتنا وأفوا  . لغة إنجليزية: أ

ًرسلوا واحدا منهم إىل مدرسة اجلاملية، فاتفق هلم مع شاب من واتفقوا فيام بينهم، وأ

ُاملعلمني ىف هذه املدرسة عىل أن يلقنهم اإلنجليزية أربع ساعات ىف األسبوع، وينقدوه  ِّْ َ َُ

ّوتستطيع أن تصدقنى حني أقول لك إهنم كانوا يشقون . وكانوا أربعة. ًجنيها آخر الشهر ُ َ



فسهم حني يدفع كل منهم ن َوجاء الشاب ونصب عىل احلائط . صيبه من هذا اجلنيهعىل أ َ َ

ِّلوحته السوداء، واستطاع أن يعلمهم حروف اهلجاء، ثم أخذ يعلمهم كيف يلوون  ِّ

ُاأللسنة، ويمدون الشفاه، ويوسعون احللوق، ويباعدون بني األلسنة وسقف الفم لينطقوا  ُ َِّ ُ

اجلامعة، ولكنهم مل يصلوا إىل طائل، ولقد تعب الشاب، وتعبت . هبذه الرطانة اإلنجليزية

ا حينئذ ىف زاوية من زوايا الغرفة أجلس القرفصاء، وقد انعطف أعالى عىل  ٍوكنت أ

ى كرة َأسفىل، فكأ ى انتفعت هبذه الدروس فأعانتنى بعد ذلك بسنني طوال . ُ وأشهد أ

علم اإلنجليزية مه، ولكنى ِّال أعرف هذا الشاب املعلم وال أذكر اس. حني أردت أن أ

وى اللسان، وأمد الشفتني، وأخرج هذه الرطانة اإلنجليزية ه علمنى كيف أ ُمدين له أل ٌ ِ َ .  

ًواجتمع أصحابنا ذات يوم إال واحدا منهم، وإذا هم ىف ثورة واضطراب، 

بينه، ثم  ِيضحكون ويغرقون ىف الضحك، ويتهامسون فيام بينهم بحديث مل أكن أ ْ ُ

ٍواألطفال مكرة مرسفون ىف املكر، فقد أحسست حينئذ . يضحكون ويغرقون ىف الضحك ٌ َ ََ

ِأن بني القوم رسا يلهيهم ويضحكهم، ولكنهم ال يستطيعون أن جيهروا به ملكانى منهم ْ ُ ُِ ْ .

سل من الغرفة التى كانوا فيها إىل دهليز ضيق كان أمامها فيه  َّوما هى إال أن أحتال حتى أ

اء من ناحية، وفيه من  ناحية أخرى صندوق من اخلشب طويل عريض، كان حيوى َّجرة ا

كتب أخى، وإىل جانب هذا الصندوق صندوق آخر أعرض منه وأعمق وأقرص، كان فيه 

ا من تلك الغرفة إىل الدهليز، وآوى إىل  سل أ ُّما شاء اهللا من خبز وعسل وسمن ومتاع، فأ

وية بني الصندوقني، فأجلس القرفصاء مسندا ظهرى إىل ا ًحلائط، معتمدا بشامىل عىل ًالزا

  . صندوق الكتب، ويمينى عىل صندوق اخلبز

ر، وخيل إليهم  ِّكم ضحكت ىف هذه اجللسة الغريبة حني أحس اجلامعة أهنم أحرا َُّ َ ُ

عود أن أجلس أمامه ىف هذه الطريق الضيقة التى  ى تركت البيت، وجلست كام كنت أ أ

ْبيوت ىف ربع السلحداركانت متتد، وما تزال متتد فيام أظن بني ال ُعرفت ىف هذه اجللسة ما ! َ

ام فصال للشيخ أو لغري . ُكان يضحك القوم ًذلك أن صاحبهم الذى كان غائبا قرأ من أ ٍ ً

ر بام قرأ وعاهد نفسه عىل محاية الدين وتطهري املسلمني من  َّالشيخ ىف إحدى املجالت، فتأ



صقها باحلائط  ُحررت نفسى خلدمة : "أمامه هذه اجلملةالبدع والفساد، وكتب عىل ورقة أ

  ". الدين

يه خلدمة هذا الدين، فخطر له أن يذهب إىل حيث الفساد  َّثم فكر ىف أول عمل يأ

، فيحارب الرذيلة ىف موطنها، ولكنه مل  را عد ىف النفوس أ ًأشد انتشارا، وإىل حيث اإلثم أ ً

َإليه نفرا من الطالب املحدثني ُجيرؤ أن يتحدث بعزمه هذا إىل أصدقائه وزمالئه، فجمع  ْ ُ ً

من بلده فيهم سذاجة وقلوب طيبة، وفيهم ابن عم له ضئيل البرص جدا، وعرض عليهم 

ه هذا، فأقروه وانتدبوا ملعونته، فلام أرشف الليل أو كاد، خرج مخسة القوم من حوش  َرأ ُّ َ َ

ّعطى" َ ْومضوا حتى وصلوا إىل حيث دور الفسق والدعارة يريدون" ُ َ  الوعظ واإلرشاد، َ

هم املومسات حتى مهمن هبم متضاحكات يدعون ويغرين، وهم أصحابنا أن  َّفلم تكد ترا َ ِ ْ ُ َُ ْ

َّيعظوا ويرشدوا، فانعقدت األلسنة ونضب الريق وجفت احللوق ِ ْ ُ .  

ك النساء يعبثن، وما هى إال أن أحس الوعاظ أهنم ىف خطر، فإذا هم  واستمر أو

َّر ىف جبته، ومنهم من يتعثر ىف عباءته، والنساء من خلفهم يدعون ومنهم من يتعث: هيرولون ُ

ُّويغرين ويتضاحكن حتى انتهوا إىل درج ىف أقىص الشارع تدافعوا إليه، فتزل أقدامهم  ٍ َ َ ْ َ

َفيتساقطون، وقد فقد هذا عباءته، وطاحت عن رأس ذاك عاممته، وعادوا مع العشاء إىل  ِ

ّبيوهتم، وإن قلوهبم لتجف  ِ َ َ ٌهلعا، وإن وجوهم ملمتقعة أشد االمتقاعَّ وعرف اجلامعة . ً

ْيومئذ أن ليس من اليسري اجتثاث الرذيلة من أصلها وال حماربة الرش حيث ينبت، وزالت  ٍ

ه قد رصد نفسه خلدمة الدين " ِّعن حائط صاحبنا هذه الورقة التى كانت تذكره بأ

ا أقرأ هذه احلكاية الظ). ٢٥ - ٢٤ص( ريفة لكنى ال أضحك، ولو حدث وإنى البتسم وأ

ى ا سمع ضحكى سوا   .أن ضحكت 

والدكتور طه حريص عىل توفري أكرب قدر من النغم ىف أسلوبه، فرتى السجع 

ولن أقف عند السجع واجلناس العاديني بل عند مثل تلك العبارات . واجلناس والتوازن

احد أو أكثر مما ذكرت، مثل التى يستكثر منها ومن أمثاهلا ىف كتاباته والتى يتحقق فيها و

ْقصف وعزف" َ ٌ ْ مأجور "، )١٨، ١٣" (اللحظ واللفظ"، )١٣ص" (مناجاة ومناغاة"، "َ



َّترتجح وترتنح"، )١٨ص" (وموتور ًفرحا "، )٤٩ص" (ضعيف أو كثيف"، )٥١ص" (َّ

َّوثم نوع من التبادل أو التعارض التعبريى يشبه عىل نحو ما الصوت ). ٦٠ص" (ًومرحا َ

ة، يكرره دوصداه، أ طه ىف كتاباته، وأريد أن أسوق . َو الشخص وخياله ىف صقال املرآ

ًأغلق من ورائى بابا ألفتح من أمامى بابا آخر": األمثلة التالية توضيحا له ً ُ ِ ْ أسأمها "، "ُ

ا ضيق بنفسى، وإذا نفسى ضيقة بى"، "وتسأمنى ٌوإذا أ َ ِّ َِّ فر منها وتنفر منى"، "ٌَ ، )٧ص" (أ

ه، وجييبنى وأجيبه"، )٨ص" (َّ أو تعود إىلأعود إليها" نى وأسأ داعب "، )١٤ص" (يسأ

ِأراهم ويروننى"، )١٧ص" (الفتاة وداعبته الفتاة َ ْ سئم احلياة أو سئمته "، )١٨ص" (ََ

" انحدرت الشمس ىف املساء أو ارتفعت الشمس ىف الضحى"، )٢٧ص" (احلياة

  ).٥٩ص" ( أكثر األحيانتسعفك الذاكرة حينا وتعجز عن إسعافك ىف"، )٥٤ص(

ضا ىف هذا الكتاب وىف كل ما يكتب تقريبا انتشار الطباق  َومن خصائص أسلوبه أ ِّ

زنة، مثل  فقهام املوا ْمن خوف وإشفاق ومن أمل ورجاء"واملقابلة، وقد ترا مرشقة "، "ِ

" كارها له وراغبا فيه"، )٦ص" (يملؤها احلب والبغض"، "واضحة أو مظلمة قامتة

ّلو األمر ومرهُح"، )٧ص( ُ ق وشوقا إىل اللقاء... أحسست"، )١٥ص" (ْ م الفرا " أ

ّفكاهة وجد"، )١٨ص" (رسا وجهرا"، )١٦ص( طويلة أو قصرية، خفيفة "، )٣٠ص" (ِ

بياض اليوم "، "رأسه دائر ليال وهنارا"، )٤١ص" (فيها ربح، وفيها خسارة"، "أو ثقيلة

د الليل ُغدوهم ورواحهم، ونشاطهم ومخ"، "وسوا ُ ّ ُ " اللذة الربيئة أو اآلثمة"، "ودهمُ

من "، )٤٥ص(، "البعيد والقريب"، )٤٤ص" (مشغوف بالصعود واهلبوط"، )٤٣ص(

مبتهجا "، "ُما خرجت كارها إال عدت راضيا"، )٤٧ص" (، ومن رضا وسخط"خري ورش

َوستنسى مع الزمن ما رسك وأرضاك كام نسيت اآلن ما ساءك "، )٥١ص" (شديد احلزن َّ َ

ّسيلهيك جد احلياة عن عبث الشباب"، "وأحزنك حيبه حمزونا مظلم النفس كام حيبه "، "ِ

والطباق ىف كثري من هذه األمثلة هو طباق الشمول، أى ). ٦١ص" (مرسورا مرشق الفؤاد

الطباق الذى يريد أن يقول إن األمر حيدث دائام وىف كل احلاالت أو إن الناس مجيعا عىل 

هلم حيدث هلم أو وهذا كام ىف قولنا إن فالنا يفعل . إلخ...  يقع منهم كذا وكذاتناقض أحوا



غنيهم وفقريهم، أو : هذا صباح مساء، أو إن طالب املدرسة دفعوا املصاريف ىف وقتها

ْمن أحبه منهم ومن ال أستلطفه: إننى أعامل طالبى معاملة واحدة والباقى من . مثال... َ

ضاد أو أهنا ال تثبت عىل حال واحدة بل تنتقل من الطباق يشري إىل أن احلياة قائمة عىل الت

  .هذه إىل تلك ومن تلك إىل هذه

ه يميل إىل استعامل الصيغ واأللفاظ غري  ومما يميز أسلوب طه حسني كذلك أ

ه يقول ا هنا: الشائعة، فكأ ز خاص له لغته . أ ا كاتب من طرا ا لست كاتبا عاديا بل أ أو أ

َالضامن للشىء املتحمل تبعته"بمعنى " زعيم"مل كلمة فمثال نجده يستع. املتميزة ََ ِ" ،

ِوهذا معنى مل يعد يستخدم اآلن تقريبا، لكن طه حسني حيييه ويستخدمه بكل أرحيية  ْ ُ ً

ا زعيم بتنبيهكم إذا : "قال طه حسني. وبدون أن يظهر عليه أى تكلف أو تعسف ٌوأ

ُ، أى أعدكم بتنبيهكم لتستيقظ)٥ص" (استيقظ الفجر ِ ضا. وا مع الفجرَ ا : "وقال أ وأ

َّزعيم لك، إذا شهدت ما يلعب ىف هذا امللعب وفهمته عىل وجهه، أن تضحك كام مل تتعود  َ َُ ْ َ

ك سوف تضحك كام مل تضحك ). ٣٢ص" (أن تضحك قط نى ضامن لك أ واملعنى أ

ع امللك ىف مرص" يوسف"وىف القرآن ىف سورة . من قبل َعىل لسان املنادى بضياع صوا ُ ِ 

ه ضامن لذلك ى به من إخوة يوسف أن يعطى محل بعري من القمح، وأ َووعده ملن يأ ْ ُ َْ :

ا به زعيم" ثية عليها جالل القدم وعتاقة األصالة". وأ وطه حسني مغرم . إهنا كلمة ترا

نية ىف أحيان كثرية مبارشة أو بطريق غري مبارش ما واضحا باستعارة االستعامالت القرآ . غرا

ام توضيح ىف الفصل اخلاص بمجموعتهوقد وضحت ذل من " املعذبون ىف األرض: "ك أ

  ".دراسات ىف النثر العربى احلديث: "كتابى

ّومن االستعامالت الطاهوية ىف هذه الرحلة استخدامه كلمة  ِ ْاجلرس، أو جرس "َ ِ

). ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٣، ١١ص" (سطح السفينة"ثامنى مرات بدال من " السفنية

رح األرض: "ولهوعندنا كذلك ق رك مرص"، واملقصود "لن أ وهو ). ١٢ص" (لن أ

: مأخوذ من القرآن من قول أحد إخوة يوسف ىف السورة املسامة باسم ذلك النبى الكريم

ى أو حيكم اهللا ىل" رح األرض حتى يأذن ىل أ َفلن أ ُ َ َ ن "كذلك بدال من ". َ وا رشفات من أ



ب ٌجرع م: "نجده يقول" خمتلفة من الرشا إشعال سيجارة أو "، وبدال من "ن أرشبة خمتلفةَُ

ق سيجارة أو سيجارتني: "يقول" سيجارتني " أشعل"، وإن كان استخدم )١٣ص" (إحرا

ضا للسجائر أكثر من مرة، وبدال من  نية اخلالية من " زوجة فالن"أ يستعمل الصيغة القرآ

يث   استطاع بعض ولو"، وبدال من )٥٨، ٥٧، ٥٣، ٥١، ٤٣، ٣١، ٢٠، ١٧ص(تاء التأ

ٌولو استطاع قوم حلالوا بينى وبني هذا : "مثال يقول" الناس حلالوا بينى وبني هذا السفر

ضا ص. ١٨ص" (السفر جريا عىل األسلوب ) إلخ... ٢٤، ١٨، ١٥، ٧، ٦وانظر أ

وبدال من ". ناس"عادة ىف هذا السياق عوضا عن " قوم"القديم، الذى يستعمل كلمة 

َتزين" َّ َ َازين"يستعمل " َ َّ َّ ضا). ١٥ص" (ِ ُتنافس: "ويقول أ َ َ بحذف ) ٢٩ص(للمضارع " َ

ُتتنافس"التاء األوىل بدال من  َ َ َ وهذا احلذف . ، التى ال نعرف غريها ىف لغتنا املعارصة"َ

ضا تكرر استخدامه . استعامل قديم اختفى اآلن إال فيام ندر / كان"ومن هذا  الوادى أ

ُووصل أحدمها اآلخر إىل حيث "رب بل يكتفى بفاعل، مثل فعال تاما ال حيتاج إىل خ" يكون ُ

ومن ". كان"فاعال لـ" الشيخ"ُ، أى إىل حيث يوجد الشيخ، مكتفيا بـ)٢٦ص" (ُكانالشيخ

ضا ىف الكتاب احلاىل هدها أ ، أى إذا جاء )٣٠ص" (ُإذاكان الليل آوت إىل رسيرها: "شوا

" ت صاحبته إال أن تصعد معهُحتى إذا كانت ساعة الصعود إىل اجلنة أ"الليل، و

فإذا "، "حتى إذا كان الليل مل يستلق عىل الرمل"، أى إذا حانت ساعة الصعود، و)٣٣ص(

ْكان الليل فقد سرتتأجسامهم كلها َ ِ ُ َكنت وحدى يقظا أو كاليقظ، أسمع "، )٤٢ص" (ُ ُ

الصطخاب املوج حني يكون البحر هائجا، ولعزف الريح واصطفاق املوج حني يكون 

ا ال ىف احلالني من هذا الصوت األصم القوى الذى تبعثه السفينة ىف " يكون"ًبحر هادئا، و

ر د وتشابه واستمرا ديو إىل املشرتكني فيه ما "، )١٣ص" (اطرا ىف " يكون"حيمل الرا

ٌّمل يكن بد من "، )٢٩ص" (املالعب ودور املوسيقى واللهو من متثيل وعزف وغناء ومرح ُ

ف  املؤقت عنه   ).٨ص" (ااالنرصا

عوضا " يلعب"، والفعل "املرسح"عوضا عن " امللعب"وقد تكرر استعامله لكلمة 

ّيمثل"عن  َ : واإلنجليزية" jouer: "وهو هنا يرتجم الكلمة الفرنسية). ٤٣، ٣٢ص" (ُ



"to play " املستعملتني ىف هذا املعنى ترمجة حرفية، وإن كانت اللغتان تستعمالن

ه جيمع ". اللعب"أخرى ليست مشتقة من للمرسح وخشبة املرسح كلامت  كذلك نرا

نات"عىل " عنوان" ا جرينا عليه" عناوين"ال عىل ) ٣٧ص" (عنوا ومن استعامالته . طبقا 

ُيقفك: "القديمة قوله ِ ُيوقفك"بدال من " َ ِ عام"وىف القرآن ىف سورة ). ٤١ص" (ُ عن " األ

ُولو ترى إذ وقفوا عىل النار: "الكفار ِ ِأوقف"، أى "ُ وقليال ما تقابلنا هذه الصيغة ". واُ

، "ِّمتجرد"ومثلها كلمة . الثالثية املجردة ىف هذا املعنى املتعدى، بل تستخدم الزمة فقط

ت ىف الصفحة الثانية . أو ما يشبه العارى" ٍعار"بدال من  وقد استخدمها مخس مرا

 وذاعت ، التى شاعت"أرداف"عوضا عن " أعجاز"ومنها استخدام كلمة . واألربعني

اء"، و) مرتني٤٢ص(بدال منها  اء"بدال من " ينغمسون ىف ا  عدة ٤٢ص" (ينزلون ا

ِّجمولني"وهناك صيغة ). ٤٧ص" (يروح ىف النوم"بدال من " ينغمس ىف النوم"، و)مرات َ ُ "

ُقطر"، و"جائلني"بدال من ) ٤٥ص( ال مندوحة "، أى قطارات، و)٤٧، ١٨ص" (ُ

َالسيارات الضخام"، و..".ال بد من"بدل ) ٤٨ص..." (عن بدال من ) ٤٨ص" (ِّ

اء"، و"احلافالت" " أطيار"، و)٥٤ص" (غطست"بدال من " انحدرت الشمس ىف ا

َطوف"، و"طيور"بدال من ) ٥١ص( َّ   ".طاف"بدال من ) ٥٩ص" (َ

مع املضارع ىف معنى " قد"طه من القالئل جدا الذين يستعملون . وباملثل فإن د

نى. التأكيد ال االحتامل ومن ذلك قوله عن عاممته التى خلعها حني . وهذا استعامل قرآ

ن، فال أجد : "صعد السفينة ودخل القمرة أول سفره إىل فرنسا ذكر إىل أ ولقد أريد أن أ

أن مجاعة منهؤالء التالميذ املحبني ... لقد أذكر فيام أذكر"، )١٤ص" (إىل ذلك سبيال

لقد أقرأ الصحيفة "، )٢٣ص" (ة الشيخللشيخ اتفقوا ذات يوم عىل أن يسريوا سري

اللوحة : "وعىل ذات الشاكلة يقول). ٣٧ص" (الفرنسية فأجد ىف قراءهتا متعة ال حد هلا

بدال " blackboard: "مستعمال الرتمجة احلرفية للكلمة اإلنجليزية) ٢٤ص" (السوداء

ُّالسبورة: "من أن يقول بكل بساطة  يتقنها وال يتحدث وباملناسبة فالفرنسية، التى كان. "َّ

ضا كلمة  ، ولكن بدون صفة "tableau:  لوحة/لوح"بغريها ىف بيته، تستخدم هى أ



د  كذلك فعندما يقول عن حارسة أحد البيوت ىف باريس إن باستطاعتها أن حتتفظ .السوا

ه يتنكب هذا االستعامل إىل القول بأهنا تستطيع متى  باخلطابات فال تسلمها ألصحاهبا نرا

  ).٢٧ص" (حتبس الربيد"ن أرادت أ

ت التى تطبع أسلوب طه حسني بطابعه املعروف الرتكيب التاىل : ومن تلك املميزا

. والم التأكيد" َّإن"، وبالذات ىف اجلملة احلالية، بدل االكتفاء بالضمري دون ..."وإنه لـَ

ًوسافرت مغيظا حمنقا عىل هؤالء الناس الذين : "وهذه أمثلة عىل ما أقول ًَ ْ ُ ِ َ يتخذون الدين ُ

بت  ُوالسياسة وسيلة للكيد وبث الفساد ىف األرض، وإهنم ليعلمون حق العلم أن الدين أ َ ْ َ

ّوأمكن من أن يعرضه للخطر رجل كائنا من كان، وإهنم ليعلمون حق العلم أن هذا  ُْ َ َ

ْالرجل الذى يكيدون له ويسعون به أحرص منهم عىل سالمة الدين والتمكني له ىف  َ َْ

وإهنا لقوية جدا هذه اللذة التى "، )٢٠ص" (وإهنم عىل قلتهم لكثري"، )١٨ص(" األرض

ْوإنه ليدهش أشد الدهش"، )٣٧ص..." (أأجدها حني أقر ََّ ْ َ وىف السفينة "، )٤٧ص" (َ

  ). ٥٨ص" (أشقياء باحلياة، وإهنم مجيعا لينظرون وقد أخذهتم اهليبة

ى ىف الكتاب بصورتني مه ْوتسمع إىل هذا اجلند "ا وهناك تركيب عند طه حسني أ ُ

ء َهذا احلىص الصغار الدقاق"، و)٥٠ص" (يتكلفون السلوة والعزا ِّ َ ِّ َ وهو، كام ). ٥٠ص" (َ

ه مفرد مذكر فيستعمل له اسم اإلشارة" اجلند"ترى، يعامل  ، ثم "هذا: "ىف البداية عىل أ

ه مجع للعاقل املذكر، وهلذا يقول وباملثل ...". يتكلفون: "يستدير فيتعامل معه عىل أ

ضا مفرد مذكر مستعمال له اسم اإلشارة" احلىص"يتعامل أوال مع  ه هو أ ، "هذا: "عىل أ

ه يستعمل مجع التكسري له ولو كنت ". الصغار الدقاق: "ثم رسعان ما يغري معاملته له فنرا

ا مكانه لقلت مبارشة هذا احلىص الصغري "، و..."وتسمع إىل هؤالء اجلنود يتكلفون: "أ

، "تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعض: "من القرآن الكريم" البقرة"وىف سورة ". لدقيقا

ف"وىف  ْحتى إذا أقلت ": "األعرا َّ َ ًسحابا ثقاال سقناه لبلد ميت) ُأى الرياح(َ َ ِ وىف القرآن ". ً

نجد السحاب موصوفا بصفة املفرد املذكر، ومرة أخرى موصوفا بصيغة مجع التكسري، 



مفردا مرة، " اجلند"وعىل نفس الشاكلة نجد . ٌّل كل ىف موضع خمتلفولكن ليس معا ب

ٌجند ما هنالك مهزوم من األحزاب": "ومجعا مذكرا مرة َوهم هلم جند حمرضون"، "ٌ ْ ُ ٌ ْ ُ َ."  

اىض إىل الفعل املضارع رغم أن الزمن ىف . وكثريا ما يتحول د طه من الفعل ا

 ىف طريقها، ومىض املسافرون فيام كانوا فيه ُمضت السفينة": وذلك كقوله. ٍاحلالتني ماض

ائدة الثانية  ائدة األوىل، وبقى أصحاب ا حتى دقت أجراس العشاء، فتفرق أصحاب ا

فون ما  ك فيستأ س مرة أخرى فيتفرق هؤالء، ويعود أو فيام كانوا فيه، ثم تدق األجرا

ب، وفيها حديث كثريكانوا فيه من حياة فارغة فيها عبث ولعب، وفيها نشاط، وفيها رش " ا

َوأقبل الليل وآوينا إىل مضاجعنا آمنني مطمئنني رغم ما كان يذكر من حديث "، )١٢ص( ْ ُ

م نكن ىف سفينة حمايدة ال سبيلعليها للمتحاربني؟ ولكن باب الغرفة يطرق . الغواصات َأ ْ ُ

ه إذا د َثم يؤذن للطارق فيدخل، وإذا هو يتحدث إلينا ىف فرنسية مضطربة أ ْ ق  اجلرس ُ

ُفأرسعوا إىل جرس كذا، وقفوا أمام الزورق رقم كذا ِ ِ ٍفقد أحسست حينئذ أن "، )١٦ص" (َْ

ِبني القوم رسا يلهيهم ويضحكهم، ولكنهم ال يستطيعون أن جيهروا به ملكانى منهم ْ ُ ُِ وما . ْ

سل من الغرفة التى كانوا فيها إىل دهليز ضيق  ِوآوى إىل... َّهى إال أن أحتال حتى أ

وية بني الصندوقني، فأجلس القرفصاء ٍحتى انتهوا إىل درج ىف "، )٢٥ - ٢٤ص" (الزا َ َ ْ َ

أريد الليلة أن أضحك، "، )٢٥" (ُّأقىص الشارع تدافعوا إليه، فتزل أقدامهم فيتساقطون

وأن أضحك ىف انتفاع واستفادة، فام هى إال أن أقصد إىل أحد املالعب أو إىل أحد هذه 

ا أمام طائفة من املالهى التى ال تو جد إال ىف فرنسا، بل ال توجد إال ىف باريس، وإذا أ

ذ ما يسمع ويضحك، ويدعو إىل التفكري والعربة والعظة ِاألغانى اهلجائية فيها أ ْ ُ َُ ْ "

وال أريد أن أمىض ىف االستشهاد بأمثلة أخرى، فهذا معروف عن أسلوب طه ). ٣١ص(

ه يوقفنا. حسني ه أ َّ وجها لوجه أمام املنظر أو احلدث الذى وىل وهذا الرتكيب من شأ َ

ِوهو مدين ىف هذا إىل . وانتهى أمره، فيجىء طه حسني ويبعثه مرة أخرى أمام أعيننا وآذاننا َ

  . الشعر القديم، واجلاهىل منه بالذات



َوإن كنت لكذا: "طه حسني ىف كتاباته بوجه عام هذا الرتكيب. ويتكرر لدى د ُ ، أى "ْ

هده ىف  الكتاب، . وهو تركيب أخذه من القرآن". تأكيد كذالقد كنت بكل " ومن شوا

َوإنكنت لشديد ... ُوإن كنت لشديد األسف: "وهى فيه قليلة عىل غري العادة، قوله ُ ْ

ًوإن كان ذلك لسهال يسريا"، )٢١ص" (احلرية   ). ٨ص" (ً

ر مع املعطوف فيكرر معه العامل الذى يعمل ىف املعطوف ع ليه أو وهو مغرم بالتكرا

ا ضيق بنفسى، وإذا نفسى ضيقة بى: "األداة التى تصاحبه كام قوله مثال ّوإذا أ ، )٧ص" (ّ

ُخلعت العمة، : "وكام ىف قوله. الفجائية، وكان يمكن أن يكتفى باألوىل" إذا"إذ  كرر 

ر ) ١٤ص" (وخلعت اجلبة، وخلعت القفطان : بعد كل واو، وكام ىف قوله" ُخلعت"بتكرا

علن عن نفسه ىف هذه األشكال املختلفة التى يأخذها حني يقف وحني يكاد جسمه ي"

ُيتحرك، وحني ينظر وحني يلتفت، وحني يشعل السيجارة أو السيجار، وحني يرسل 

ر ) ١٣ص" (الدخان من فمه حني يقف : "مع كل واو، وكان يمكن أن يقال" حني"بتكرا

وهو : "كام ىف العبارة التالية، و"أو يلتفت أو يشعل السيجارة أو يرسل الدخان من فمه

مستقر متسلط ىف هذه الطبقة السادسة من هذا البيت اهلادئ ىف هذه الغرفة الضيقة املرسفة 

ل إىل كتاب من كتب الفلسفة أو التاريخ  ا قضيت فيها الساعات الطوا ىف الضيق التى طا

ٌّ مستقر متسلط ىف ًهادئا مطمئنا، ال أكاد أسمع ضوضاء السيارات ثقيلها وخفيفها، وهو

ًمدخل هذا الفندق الذى عرفته منذ عامني صامتا شديد الصمت ساكنا مغرقا ىف السكون،  ً ً

نيت الباعة عىل اختالفها، ماذا أقول؟ بل مستقر متسلط ىف  وهو مستقر متسلط ىف حوا

ُاملحطات حيث تعودنا أال نسمع إال صفري القطر وضجيجها، وصياح العامل وَمحَلة  ُ َ
ديواألمتع مع " وهو مستقر متسلط"فانظر كيف يكرر عبارة ). ٢٨ص" (َّة، وذلك هو الرا

كافأت عليا وكافأت سعيدا وكافأت : "املعطوف، وكان يمكنه أن حيذفها، كام نقول مثال

ا ". كافأت عليا وسعيدا وأمحد وعبد اهللا: بدال من قولنا ببساطة" أمحد وكافأت عبد اهللا وأ

ِال أعيبه بتعليقى هذا َوال شك أن ما فعله جيعل الكالم آكد .  بل أرشح ما صنعه ال أكثرَ َ

َوأفعل ىف النفس وخيرجه عن الطريق املعتاد ىف التعبري، فضال عن أن السياق قد يفرض  َ ْ َ



ومن . جيعله أفضل حني يبعد املعطوف عن املعطوف عليه: هذا الرتكيب أو عىل األقل

ِّنفذون ىف املحاكم الرشعية آراء الشيخ، إذن فسيدرسون العلم عىل وجهه، وسي"ذلك 

ُوسيمحقون الرشوة حمقا، وسيلغون تعدد الزوجات، وسيقيدون الطالق، وسيؤيدون  ْ ُ ً ْ َ

ُآراء قاسم أمني التى رضيها الشيخ، وسيحيون فلسفة ابن سينا وابن رشد وبالغة  ْ ُ

" ألزهرينياجلرجانى، وسيقضون عىل هذه الكتب السقيمة التى قضت عىل عقل األزهر وا

وكان بمكنته أن حيذف بعد كل واو عطف حرف السني، إذ من املعروف أن ). ٢٣ص(

اة ىف كالمه مكتوبا هذا . العطف يتضمن هذه السني ىف طياته لكن طه حسني حيب األ

اة ويؤكد ما يقول ر يوحى بتلك األ وحني تسمع طه . الكالم أو ملفوظا، وهذا التكرا

 أو ىف املرناء مع أحد أو إىل املستمعني عامة فلسوف حتس حسني وهو يتحدث ىف املذياع

اة ىف النطق إذ إن إيقاع حديثه بطىء، كام نلحظ ضغطه عىل كل حرف عند  هذه األ

ومع هذا ال يضيق صدرك هبذا وال بذاك بل تستمتع به، وبخاصة أن صوته . إخراجه

ى من ومرة أخرى أقول إننى أذكر . العميق العريض صوت مجيل بل فاتن هذا رغم أ

قفه وآرائه ة أخرى. املخالفني لطه حسني ىف كثري من موا ختتلف "ومنه . بيد أن هذه مسأ

ت ومعاهد العلم حيث يكرر حرف ) ٣٠ص" (إىل املالعب ودور اللهو، وإىل املحارضا

هو ساخط عىل اجلمهورية، وهو غري راغب "ومنه . رغم أن تكراره غري واجب" إىل: "اجلر

" ظام اإلمرباطورى أو امللكى، وهو كاره ً لالشرتاكية، مشفق من الشيوعيةىف عودة الن

ْ، وكان يمكنه حذفه لو أراد، ولكنه مل يرد"هو: "، وقد كرر ىف هذا النص املبتدأ)٣٩ص( ُِ .

س"ومنه  ، وكان بديعا، وكانت فيه للناس لذة وهبجة، وكان فيه للنفوس أ ْفقد كان نرضا ُ "

كان نرضا بديعا، وللناس فيه : لو شئنا فنقول" كان"حذف ومن املمكن أن ن). ٥٠ص(

س ْلذة وهبجة، وللنفوس أ ِّال يعرفون كيف يلقونه، وال يعرفون كيف هيونون "ومنه ". ُ ْ ََ ُ َ ْ

ْعليه اخلطب " ال يعرفون كيف يلقونه وال كيف هيونون عليه اخلطب: "ويمكننا أن نقول". َ

  ).٥٧ص(



وقد . ن احلديث عن أسلوب طه حسني حبه للرتادفومما ال ينبغى القفز عليه هنا لد

ضا كان مغرما بالرتادف ه هو أ ازنى وسرية حياته أ هيم ا . ذكرنا ىف الفصل اخلاص بإبرا

دف، فرتادف طه حسني يتعاون مع بعض سامته األسلوبية  لكن هناك فرقا بني ترادف وترا

ازنى  اة، أما ترادف ا ٌفرتادف سلس بل منزلق بخالف األخرى ىف طبع كتاباته بطابع األ

األمر ىف أسلوب طه حسني، الذى نحس وكأن له زوايا، وإن كانت غري حادة، لكنها ال 

ازنى هد ذلك . يمكن أن توحى بالليونة واملرونة التى توحى هبا مرتادفات ا ومن شوا

ِّانرصف السفر عام كانوا فيه من جد احلياة اليومية ليسرتحيوا ويرف: "قوله ُْ ِّ ِ ُ فسهم، َّ هوا عىل أ

جه ومقدرته عىل الراحة ُفكل يلتمس من الراحة ما يالئم ذوقه ومزا نعم، "، )١٢ص" (ٌّ

ُجيب أن هتدأ هذه النفس الثائرة، وأن يطمئن هذا القلب املضطرب، وأن ختمد جذوة هذا 

خطر له أن يذهب إىل حيث الفساد أشد "، )٢٠ص" (الغيظ، وأن يقوم األمل مقام اليأس

راانتشار عد ىف النفوس أ ن املتقاربان "، )٢٥ص" (ا، وإىل حيث اإلثم أ هذان القرصا

اللذان يتسميان باسم واحد، واللذان يتسلطان عىل النفوس تسلطا متشاهبا ىف القوة 

ء للبفى الفرنسيني والغرباء كام يشاءان ّوالبقاء، واالستئثار بالعقل، واالستهوا ُّ أحدمها : ِ

َمتحف اللوفر، واآلخر ْ ِفأما هذه اللذة الفنية فيجدهامن يبرص "، )٤١ص" ( متجر اللوفرُ ْ ُ

هنا البديعة وا ولقد تركته "، )٤٤ص" (الطبيعة ىف أشكاهلا املختلفة ومناظرها املتباينة، وأ

ًىف مرص كأحسن ما عرفته قوة ونشاطا، وامتالء باحلياة وابتسامتها، وأمال فيها، وازدراء  ً

رثها   .)٥٣ص" (ألحداثها وكوا

ا كان املصدر الذى استقاها طه حسني منه، مثل  استيقظ "وىف الكتاب صور رائعة أ

ُّوكنا قد خلعنا يوما قائظا حمرقا، ودخلنا ىف ليل رطب ثقيل، وكان اجلو من "، "الفجر ٍ ً ً ً

فاسه احتباسا ه خمنوق مكدود، قد احتبست أ ًحولنا ساكنا جامدا كأ ً ولكن اليد التى "، "ً

فاس رقيقة كانت ختنق اجلو أ ٌرسلته شيئا، فتنفس خائفا مشفقا، ومست وجوهنا منه أ ً ً ٌَّ َ َّ ً

ًوإنى أللقى من حوىل حجبا "، )٥ص" (ٌخفيفة مل تكد تبلغنا حتى بعثت احلياة ىف النفوس ُ ُ ِ ْ ُ

ًصفاقا وسجفا كثافا حتى ال يصل إىل مما حوىل  ً ًِ ُ ُ ى أريد أن أفرغ لنفسى، وأريد أن شىءِ ُ أل َ



حدث إليها و ُأسمع منها، وأحدث بينها وبينى هذا احلساب الذى طال به العهد وبعد به أ َْ ِ ُ

ًالزمان، والذى أقبل عليه كارها له وراغبا فيه ً ِ ْ ل ! ُ ناساها طوا سى نفسى أو أ ا أ َنعم، فأ َ

ُفصل العمل ىف مرص، فأرحيها وأسرتيح منها، فإذا أقبل الصيف أقبلت معه عليها، فكان  ِ ُ

َّب ما أشد يرسه حينا، وما أشد عرسه ىف أكثر األحيان، وما يكاد يتقدم بينى وبينها حسا َُّ ُ ُ ٌَ َُ ً

فر منها وتنفر منى، وحتى أفر منها إىل  َّالصيف أسابيع حتى أسأمها وتسأمنى، وحتى أ ِ

ءة ورضوب اللهو، وتنكمش هى فتختبئ ىف ناحية ضئيلة خفية من نواحى  ن القرا وا أ

وهذه بعض ). ٤٠ص" (رنسيني بمرص إال بنصف أذنىال أسمع للف"، )٧ص" (الضمري

  .أمثلة ال غري، وكلها عجيبة شادهة تفتن العقل واخليال

 ومع أن طه حسني كاتب كبري ومتميز وممتع، وله أسلوب ىف احلكاية :مآخذ لغوية

ة  قا، فإن له مآخذ ال أدرى كيف وقع فيها ألهنا ال متثل أ والوصف خيرتق القلوب اخرتا

َمتيز: "لنأخذ مثال الفعل. من السهل اكتشاف ما فيها من خطإصعوبة بل  َّ َ ، الذى "َ

َميز"بمعنى ) ٦ص(استخدمه  َّ ال أكاد : "رغم أن  هذا ليس أحد معانيه، وذلك ىف قوله" َ

ت قوم يتحدثون من حوىل ت : "، وكان ينبغى أن يقول”َأمتيز أصوا َال أكاد أميز أصوا ِّ َ ُ

َّديان"وهناك كلمة ...". قوم ب أهنا "متدين"، التى استعملها بمعنى )٨ص" (َ ، والصوا

نعم هلذه الكلمة معان أخرى منها القاىض . اسم من أسامء اهللا، فهو سبحانه الديان

وأما إذا كان يريد استعامل ". املتدين"واملحاسب واحلاكم والقهار، لكن ليس من بينها 

ِّدين: "كلمة غري شائعة لقد كان بمستطاعه أن يقول   .كام قلنا من قبل" َ

آخذ استعامله الفعل َأوى"الزما بمعنى " َآوى: "ومن تلك ا : ، فهو يقول مثال"َ

ُأويت إىل بيتى"، أى جلأت إليه أو دخلته، وصحتها "ُآويت إىل بيتى" ْ َ فهو أن " آويت"، أما "َ

ّآخذ معى إىل بيتى شخصا آخر وأضيفه أو أسكنه معى محاية له من خطر يتهدده أو من 

رع مثالال ، ١٧، ١٦، ١٤، ١١ص(وقد تكرر هذا عنده ىف الكتاب احلاىل . ترشد ىف الشوا

وقد كان هذا، رغم ختطئتى له، مثار تعجب بل مثار تساؤل . ، وىف كتب أخرى)إلخ... ٤٣

ِاال يمكن يا ترى أن يكون هذا خطأ الكاتب املستمع ال املؤلف املمىل؟ ولكن : عندى هو ْ ُ



َمل هذه الكلمة بالذا
َت؟ ومل خيطئ فيها الكاتب املستمع ىف كل مرة متىل عليه؟ وهل هى من ِ ْ ُ َ

ِ

الصعوبة بحيث خيطئ ىف كتابتها كل مرة؟ أم هل من املعقول أن الكاتب خيطئ سامعها من 

الدكتور عىل الدوام؟ ثم هل يعقل أن يكون كل من اشتغل كاتبا عند طه حسني ضعيف 

ى، فيام  أذكر بوضوح، قد الحظت هذا اخلطأ ىف كتب السمع عىل هذا النحو؟ ذلك أ

يفية كان الكاتب الذى يشتغل معه  تنتمى إىل فرتات عمرية خمتلفة من حياة طه حسني التأ

طه ذاته، . خمتلفا، حتى وجدت ىف هذا الكتاب الدليل القاطع عىل أن اخلطأ هو خطأ د

حلة إىل أوروبا أو غري َّللناس مذاهب خمتلفة فيام يتبعون من الر): "٤٣ص(وذلك ىف قوله 

َأوروبا من البالد األجنبية، فهم مجيعا متفقون أو كاملتفقني عىل أهنم يدعون بالدهم رغبة  َ ً

را من اجلو احلار الثقيل،  ًىف الراحة، والتامسا للرتفيه عىل النفس، وتغيريا للبيئة، وفرا ًً
ر من اجلوولكنهم بعد هذا كله خيتلفون ىف تصور الراحة وتغيري البيئة والف فمنهم من : را

ء"يرى الراحة ىف  ًإىل سواحل البحر أو املحيط، يقىض هناره متجردا أو كاملتجرد، " اإليوا

اء ليخرج منه، وخيرج منه لينغمس  ًمستلقيا أو كاملستلقى عىل الرمل، ينغمس ىف ا

لقد . ، وقد نسخت كل تلك األسطر ليظهر وجه اخلطإ بوضوح داخل السياق..."فيه

ء: "دم املصدراستخ ِآوى يؤوى"الزما، وهو مصدر " اإليوا ْ ُ ه فعال "َ ، ومعنى هذا أ

ّاألوى: "خطأ كام الحظت، وكان ينبغى أن يقول هنا" آوى"يستعمل  ِ ء"بدل " ُ ألن " اإليوا

ّاألوى" ِ ِأوى يأوى"هو مصدر " ُ ْ َ َ   .الثالثى املجرد" َ

ت مالحظتى هذ ه ىف بحث ىل عن طه والعجيب أن جلنة من ثالثة أساتذة كبار قرأ

ا، ثم مل تكتف هبذا بل  نى أ حسني منذ مخسة وثالثني عاما كان هلا رأى آخر، إذ خطأ

ب استعامل املدة بدل الفتحة هنا َّاستشهدت بالقرآن عىل صوا طه حني يقول . أى أن د. َ

ْأويت إىل بيتى"بدال من " ُآويت إىل بيتى: "مثال َ ا املخطئ" َ ن وهذا. فهو عىل صواب، وأ

نى هبام اللجنة املذكورة ِسآوى إىل جبل ): أى ابن نوح(قال : "مها الشاهدان اللذان خطأ

اء ٍلو أن ىل بكم قوة أو آوى إىل ركن شديد): أى لوط(قال "، "يعصمنى من ا ٍ ِ وكان ". ً

ن الكريم قد استعمل املدة ال الفتحة عىل اهلمزة َّرأى اللجنة أن القرآ السيد "فامذا يريد . َ



بعد هذا؟ وطبعا كالم اللجنة هذا كالم خاطئ متاما، إذ الفعل ىف الشاهدين " حثالبا

نيني مضارع ال ماض، وماضيه هو  ُأويت"القرآ ْ َ َّ، واملدة سببها مهزة املضارعة ال مهزة "َ َ

  . التعدية، وهو ما يؤكد صحة مالحظتى

ءة الصحف والكتب الفرنسية تلذنى وتع: "وىف العبارة التالية ْقرا ُ َُّ ِجبنى ىف فرنسا َ

ّأكثر مما تلذنى وتعجبنى ىف مرص َ ه يستخدم الفعل) ٣٨ص" (َ ُّلذ يلذ: "نرا ََّ عكس معناه، " ََ

حد منا يلذ الشىء الفالنى، وال يلذه الشىء الفالنى، ومن ثم فالشىء الفالنى مع  ُّفالوا ُ َّ َُّ َُّ ََ َ

ا نقولوىف القرآن. طه. هذا الفعل يكون مفعوال ال فاعال كام استعمله د جاء .  مصداق 

فس ) أى ىف اجلنة(وفيها ": "الزخرف"ىف اآلية احلادية والسبعني من سورة  ما تشتهيه األ

ُّوتلذ  َ ُّأى تلذه(َ َ فاللذة تقع عىل الشىء ال عىل الشخص، أى أن امللذوذ  هو ". ُاألعني) َ

  . ٌّالشىء، والشخص الذ

بإثبات نون " سنني احلربطوال : "وىف الصفحة اخلمسني يقول الكاتب الكبري

َسنة"ٌمجع لـ" سنني"ومعروف أن . األخرية رغم أهنا مضافة" سنني" ، والشائع أن مجع هذه "َ

َالكلمة يعامل معاملة مجع املذكر السامل، ومن ثم فحني يضاف هذا اجلمع حتذف نونه، 

كبى القطار: "فنقول كبني القطار: "وال نقول" ِرحبنا برا نا يتبع لكن طه حسني ه". ِبرا

با آخر هلذه الكلمة يعاملها معاملة كلمة  وال يعاملها عىل أهنا ملحقة بجمع " حني"إعرا

ب هى جزء منها، فنضع " سنني"ىف كلمة " النون"أى أن . املذكر السامل طبقا هلذا اإلعرا

َوعىل هذا تنطق . عليها ضمة ىف حالة الرفع، وفتحة ىف حالة النصب، وكرسة ىف حالة اجلر ْ ُ

ِطوال سنني احلرب: "بارة الدكتور عىل النحو التاىلىف ع ِ َ أما لو عاملناها بوصفها ملحقة ". َ

ل سنى احلرب: "بجمع املذكر السامل لقلنا ِطوا ِ ِ َ."  

 وىف النهاية أدع القارئ مع هذا النص الذى استفتح :مع الفقرات األوىل من الكتاب

 طه أماله عىل كاتبه وهو بني اليقظة .به مؤلفنا كتابه، وهو نص يغلب عليه التهويم وكأن د

ا زعيم بتنبيهكم إذا استيقظ الفجر: "واملنام، ولكنه نص ممتع غاية ىف اإلمتاع ، وأ ُامكثوا ٌ ُ !

ائدة أمامه بعصاه مسا رفيقا، فلام أقبل خادم الفندق قال له ُقال ذلك، ومس ا ً َّإذا متت : َّ



َّالساعة اخلامسة من صباح غد، فتحدث ىف الت ْ فسل عن صحة فاطمة، …ليفون رقم كذا ٍ َ

بئنى هبا حني تقدم إىل قهوة الصباح ًوكانت فاطمة خادما لنا، وكان مدير اجلامعة قد . ِّثم أ

ٍاستنبط هذه احليلة ليكلف خادم الفندق تنبيهنا مع الفجر، وكنا قد أزمعنا السفر من غد 

 . اعة أخرى من الليلِّوجئنا نودعه، ومهمنا أن ننرصف، فأراد أن يستبقينا س

ُّوكنا قد خلعنا يوما قائظا حمرقا، ودخلنا ىف ليل رطب ثقيل، وكان اجلو من حولنا  ٍ ً ً ً

فاسه احتباسا، وكانت نفوسنا قد وقفت،  ه خمنوق مكدود، قد احتبست أ ًساكنا جامدا كأ ً ً

سنتنا تتحرك  َوملكاتنا قد ثبتت ىف مكاهنا ال تدور بخاطر وال تفكري، وكانت أ بكالم ال َ

ُّ ذى غناء، وال يكاد يعدو ما نحس من حر، وما نجد من ضيق، وكان شىءيكاد يدل عىل  َ َ

َّالليل قد انتصف أو كاد، وكنا نتعجل األوبة لنسرتيح قبل استئناف السفر الشاق الطويل، 

َّولكن اليد التى كانت ختنق اجلو أرسلته شيئا فتنفس خائفا مشفقا، ومست وجوهنا منه  ً ً َّ ً

كر مدير أ ٌفاس رقيقة خفيفة مل تكد تبلغنا حتى بعثت احلياة ىف النفوس، فلام هنضنا أ ٌ ٌ

َّاآلن وقد خف الليل، وحترك النسيم، وطاب املجلس، : اجلامعة هذا النهوض، وهو يقول َّ

َوحسن السمر؟ فجلسنا ما شاء اهللا أن نجلس، وحتدثنا ما وسعنا احلديث، وعدنا وقد  َ َ َِ َ َّ ُ

يل نقىض بني النوم واليقظة هذه الساعات املضطربة التى يقضيها من حيرص عىل َّتقدم الل

  . َّأال يفوته القطار األول

تا ال أمتيزها، أو ال أمتيز منها  ا؟ فيم أفكر؟ وماذا أسمع؟ إن من حوىل ألصوا ن أ َّأ َّ ً َّ ُ

ى ىف النوم، ِّإال قليال، وإنى ألجد هذا الشعور الغريب الذى خييل إىل أ ُ ُ  ويدعونى إىل ً

خذ هيئة الرجل  ى مع الناس، وأن من احلق عىل أن أ حة، وخييل إىل ىف الوقت نفسه أ ِّالرا

ت قوم يتحدثون من حوىل فيهم زوجى وابناى ومجاعة من  ْاالجتامعى، ال أكاد أمتيز أصوا َ

َّاألصدقاء، وما أشك ىف أهنم يذكرون القاهرة وأحداثها ىف األسابيع األخرية، أما أ ا فقد ُّ

ًامتألت نفسى بجملة واحدة ترددت عىل كثريا أمس، وترددت عىل كثريا صباح اليوم،  ً َّ

ً، سمعتها أمس ممن زرته أو زارنى مودعا، وسمعتها اليوم من هؤالء "إىل اللقاء"وهى  ُِّ ُ ْ



وا إال أن يتكلفوا الغدو مع الطري؛ ليصافحونى قبل أن أركب َّاألصدقاء الكثريين الذين أ ُْ ُ َ َ 

  . القطار

ام وقد تكذبه" إىل اللقاء" ِّكلمة كلها أمل ورجاء قد تصدقه األ فمن يدرى؟ لعىل . ٌِّ

حدث إليهم، وأشاركهم ىف جد احلياة  ِّأعود فأصافح هؤالء األصدقاء، وأسمع هلم، وأ ُ

ِّومن يدرى؟ لعىل ال أعود فال لقاء وال حديث وال استامع وال مشاركة ىف اجلد أو . وهزهلا ِ

ُكلمة ينطلق هبا اللسان، فإذا هى خفيفة ال وزن هلا حينا ألهنا كلمة " إىل اللقاء. "زلاهل ًٌ

ُجماملة ليس غري، ولعل من الناس من يقول لسانه اذهب : "، ويقول ضمريه"إىل اللقاء: "ٍ

، وإذا هى ثقيلة عىل بعض األلسنة ألهنا مملوءة مثقلة باملعنى قد أودعها !"َال رجعت

ٍّا ىف نفسه الراضية احلنون من حب وبر، ومن خوف وإشفاق، ومن أمل َّصاحبها كل م ٍّ

ِورجاء، يتحرك هبا لسانه وإن قلبه ليتحرق حزنا للفراق، وإن ضمريه ليود لو مل حيتج  َ ًُّ َّ َّ

َّالناس إىل أن يودع بعضهم بعضا، وإن نفسى لتتمنى أن يتم هذا الرجاء وأن يكون هذا  َّ ً ِّ

ًنة تنطلق هبذه الكلمة مرسعة حينا، مبطئة حينا آخرًاللقاء قريبا، واأللس ًُ ُ .  

واألصوات تنبعث هبذه الكلمة مرشقة واضحة، أو مظلمة قامتة، والقطار يتحرك، 

فاس خترج من بني الشفاه زفرات املحزون أو نفثات املصدور، كل  صار تتبعه، واأل ُّواأل ِْ ُ

ت املختلفة املتباينة التى يملؤها احلب نبها األمل، هذه األصوا ُ والبغض، وييضء ىف جوا

فاس، وكل هذه  ت، وكل هذه األ ُّويغشيها اليأس بغشاء صفيق، كل هذه األصوا ِّ

ا هلا كلها شاكر، وهبا  ت، تصل إىل نفسى، وتقع ىف قلبى، فترتك فيه آثارا وندوبا، وأ ًالنظرا ُ ً

َّمغتبط، فهى مظهر من مظاهر املجاملة، ودليل عىل أن ىل ىف نفوس  ًهؤالء الناس مجيعا ُ

  ". مكانة ما، فإن احلب والبغض أوضح آيات التقدير

  

  

  

ازنى" قصة حياة"   إلبراهيم عبد القادر ا



ازنى ازنى :التعريف با هيم عبدالقادر ا شاعر وناقد ) م١٩٤٩-١٨٨٩( إبرا

ّوصحفى وكاتب مرصى ولد ألب حمام رشعى، وتعلم ىف املدارساحلديثة، والتحق  ٍ ٍ ِ ُ

ت، ١٩٠٩املعلمني، وحصل عىل شهادهتا سنة بمدرسة  ّم، واشتغل بالتدريس عدة سنوا

، ثم انرصف إىل .ثم تفرغ للعمل ىف الصحافة حتى وفاته ً وقد بدأ حياته األدبية شاعرا

ًالكتابة النثرية ليصنع لنفسه اسام كبريا بني كتاب العربية ىف العرص احلديث  واشتهر رمحه .ً

. اب، وميله إىل السخرية التى ميزته عن كثري من كتاب جيلهاهللا بأسلوبه السهل املنس

ومجع كثريا من مقاالته وحكاياته وصوره األدبية وقصصه القصرية ومقاالته النقدية 

صندوق الدنيا، خيوط العنكبوت، ىف الطريق، حصاد اهلشيم، : "وأحاديثه اإلذاعية ىف كتبه

ازنى ةأو حكم "رسحيات مثل، وكتب بعض امل..."سبيل احلياة، أحاديث ا غريزة املرأ

وله إسهامات ىف الرتمجة من . ، وترك عددا من الدراسات األدبية والنقدية العميقة"الطاعة

ضا عدة روايات هيم الثانى، من : "اإلنجليزية، التى كان يتقنها، وله أ هياملكاتب، إبرا إبرا

، وزار كال من احلجاز "حياةقصة : "وترجم لنفسه ىف كتابه الشهري". النافذة، عود عىل بدء

ق، ووضع عن كل رحلة منها كتابا شائقا ممتعا   .والشام والعرا

، وهو سرية "قصة حياة: "وىف هذه الدراسة سوف نتناول بالتحليل والتذوق كتابه

ذاتية كام أرشنا، وإن مل يتناول حياته فيها مرتبة ترتيبا تارخييا، بل خصص كل فصل من 

 حادثة ىف طفولته أو شبابه أو للتأمل ىف فكرة ما أو لتحليل فصول الكتاب ملوضوع أو

شعور من املشاعر أو وصف عادة من العادات االجتامعية ىف العقود األوىل من القرن 

اىض وكنا . وفصول الكتاب عرشون، وكل فصل مكون من أربع صفحات تقريبا. ا

ْنتمنى أن لو كانت الفصول أكثر، والكتاب أطول، وكالم ا ءة له متعة َ ازنى أغزر، فالقرا

نا نعتمد ١٩٤٣وقد ظهرت هذه السرية للمرة األوىل عام . عظيمة ال تقدر بثمن م، بيد أ

  .م٢٠١٠هنا عىل طبعة هنداوى، التى صدرت عام 



ازنى وأرسته وطفولته  ومما جيدر دراسته من موضوعات هذا الكتاب ما كان :بيت ا

فعىل : ل واعتقادات ختتلف عام هو معروف اآلنسائدا آنئذ من تقاليد وأوضاع وأحوا

ازنى رمحة اهللا  ٍسبيل املثال ها هو ذا رسم بيت من بيوت ذلك الزمان كام عرضه علينا ا ُ ْ َ

ْنشأت ىف بيت صارم التقاليد ىف ساحته الواسعة مصىل وميضأة، وعىل جانبى : "عليه َُ ََ َ ِ ُ

باع والتالميذ واملريدين ت مما يىل ٌمدخله غرف إلقامة األ ، وكانت آخر هذه احلجرا

َالساحة مبارشة غري مسقوفة، وكانت تتخذ إصطبال ملن له بغلة أو فرس أو محار َّ وبعد . ُ

باع ىف املصىل، ويتلون  َّاملغرب من كل مخيس جيتمع املفرقون من هؤالء األ ْالورد"َّ وهم " ِ

طعام فاخللوة، وىف الفجر قعود ثم يذكرون اهللا، ثم يقومون إىل صالة العشاء، ثم إىل ال

ْالورد"وهناك يتىل . خيرجون إىل مقربة الشيخ الكبري َمرة أخرى، وتعقد حلقة الذكر ثم " ِ ْ ُ

  ...يؤكل الفول النابت واخلبز

ى، وإنام كان بيتا يسع من شاء من األرسة أن يذهب إليه ويقيم  ومل يكن هذا بيت أ

ى وس ، فلام مات أ ًفيه، فقد كان واسعا كبريا اءت حالنا بعده اختذنا لنا فيه شقة اقتصادا ىف ً

َّالنفقة، وعز عىل ذلك ىف أول األمر، فقد كان لنا بيت خاص ال يشاركنا فيه مشارك، وكان  َّ َ

ب والبستانى ى أذكر مدخل البيت وساحته . عندنا اخلادم واخلادمة والبوا ومن العجيب أ

ت من حول ذلك، ى ومكاتب الوكيل الرحيبة وحديقته والنافورة واحلجرا  وفيها مكتب أ

ُومساعديه ولكن ما عدا ذلك هبتت صوره َ ُ ى ىف مكتبه . َّ ى كنت أدخل عىل أ وأذكر أ

ا ساكت ال أقول  ٌّوعنده أصحاب القضايا، فأقف إىل جانبه وهو منكب عىل الورق، وأ

حرك حتى يرفع رأسه ويمد يده إىل فنجان القهوة، فأقول بصوت خفيض  :ًشيئا وال أ

ويا، هات قرش" ويا، أ ويا، أ بقرش أو : ، فيضع يده ىف جيبه ثم خيرجها بام خترج به"أ

فى أخى األصغر ينتطرنى عند الباب،  سلل بام أعطيته فأ ِنصف فرنك أو أقل أو أكثر، فأ ِْ ُ ُ ْ ُ

فنخرج إىل احلارة حيث نجد بائع الدندرمة، فندفع إليه ما معنا ونأكل حتى نشبع ونحمد 

ت وبليا وما إىل ذلكاهللا أو ال ً نحمده، فنميل عىل دكان جماورة لبيتنا فنشرتى كرا ْ ِ ٍ َ نبدد . ُ

َوكان أخى أصغر منى، وكان مجيال مْرشق الديباجة سمينا وبضا غضا، . الفلوس والسالم َ ً ِ ُ



ه ذ ى خياف عليه أن تصيبه العني، ومن هنا أمر أال يدخلوه عليه ىف املكتب لئال يرا ِفكان أ ْ ُ َ َ و َ

  ...عني فيحسده

ى ىف مكتبه يتوكأ عىل  ل ماثلة أمام عينى أن جدى دخل عىل أ َّومن الصور التى ال تزا

ى  ى واقفا وأفسح الزباين له ليقعد، ولكنه مل يفعل والتفت إىل أ ًعكازه، فنهض له أ َّ ُ

ف ًوطلب منه شيئا، فاستمهله هذا، فام كان من اجلد إال أن رفع العكاز وأهوى به عىل كت

ى، فتأوه واختبأ حتت املكتب، وانرصف جدى غاضبا ساخطا يلعن العقوق، وعاد إىل  ُأ ًُ ً

ا حارضا هذا الذى حدث، فشق عىل أن أرى جدى . كرسيه ىف مدخل البيت َّوكنت أ َّ ً
وة الضخمة، فخرجت إليه، فنادانى وأدنانى منه وأجلسنى عىل  ى هبذه اهلرا ُيرضب أ

ت من حليته حجره ورشع يالطفنى ويدعو ىل ً، ولكنى كنت مغيظا حمنقا فتناولت شعرا ًَ ْ ُ ِ َ

تفها كلها عقابا له، فزجرنى وأدار وجهه ورفع يده  ًالكثة وشددهتا، وىف نيتى أن أ

ته  ُلتخليص حليته، فبدا ىل قذاله، فصفعته، فطار عقله ودفعنى، فارمتيت عىل األرض ورأ َ َ

وته ويتناوهلا، فوضعت ذيىل بني    ... أسنانى وانطلقت أعدويميل عىل هرا

ه أحد واقفا حيدث  ِّوكان رش ما يمكن أن يعاب به الواحد منا نحن الصبيان أن يرا ً

َولد يلعب مع بنت؟ هذا إثم كبري ومعصية توصد من دوهنا ! يا حفيظ. بنتا أو يالعبها ُ ٌ

ن، فإنه عيب وسوء أدب وقلة حياء وفساد تربية ب الغفرا وا لغ ىف. أ  وأشنع من هذا وأ

ت . العيب وسوء األدب أن تلعب البنت ىف الشارع أو ىف ساحة البيت أال تكفيها حجرا

فذها عىل الطريق وعىل فناء الدار؟ وصحيح أن الشبابيك مسمرة،  َّالبيت التى تطل نوا

بل كان من العيب أن يرى الرجل زوجة . ولكن النظر من الثقوب ميسور، وهذا يكفى

  . ري قريباتهأخيه إذا كانت غريبة أو من غ

ّوتغرب الشمس فيجمعنا اخلادم من الشارع، وهيش علينا كام هيش عىل الغنم أو  ُ َ

الدجاج، ويردنا إىل البيت واحلجرات ذات الشبابيك املسمرة خمافة أن خيطفنا أحد إذا بقينا 

ّالساموى"نلعب ىف احلارة أو يصادفنا  ِ َّ ِفيميتنا، أو يظهر لنا عفريت فريكبنا أو يرع" ِّ بنا أو ُ

َويكون احلر شديدا، والليل مجيل، وتزهق أرواحنا . يفعل بنا غري ذلك مما تفعل العفاريت ْ َ ً



ىف الغرف املكتومة، ونشتهى أن ننعم بالليل والسامء احلافلة بالنجوم اخلفاقة اللمعان، 

  . ولكن ال سبيل إىل ذلك

وق إىل مالعبتها بعد إ َذ هنش إىل الغرف ِوكانت بنت خادمتنا ىف مثل سنى، فكنت أ ُ ّ َ ُ ْ

ه عيب، وجتر اخلادمة بنتها إىل  ى أمى وأمها ذلك علينا وترصفاننا عنه أل َىف الليل، فتأ

جترها من أذهنا وتشد عليها وتقرصها وقد ترضهبا علقة، وجترنى أمى من يدى : حجرهتا

ء وأرصخ و ا أرضب بيدى ورجىل ىف اهلوا ُأو من شعرى إذا حرنت، أو حتملنى وأ ْ َ أصيح، َ

فى عىل الرسير وتغطينى باللحاف وتروح حتدثنى عن العفاريت وتصف  ِوترقدنى برغم أ ْ ُ

وال يفعلون ما يؤمرون، وتروى ىل " ال يسمعون الكالم"ىل ما تصنع باألطفال الذين 

س ويتقبض اجللد عن  ى رجل مسلوخة"و" املزيرة املؤتزرة"ًقصصا يقف هلا شعر الرأ " أ

ت إىل وغريمها وغريمها، فأ ّضاءل ويدخل بعىض ىف بعض، وهتم بأن ترتكنى وقد اطمأ

ادهيا وأدعوها أن  ى غري مفارق فراشى ىف ليلتى تلك، فأصيح هبا وأ سكونى ووثقت أ

ًحيدق ىف بعينني تقدحان رشرا، أو ألن دهان احلائط يبدو ىل " اللحاف"تبقى إىل جانبى ألن  َّ
ى ر ا أخاف أن يتجسد وخيرج ُعليه رسم يشبه ما سمعت من أوصاف أ جل مسلوخة فأ

وباملناسبة فقد كنا ونحن صغار نغطى وجوهنا . َّمن اجلدار ويميل عىل بأسنانه وأظافره

نا العفريت فيأكلنا، وكأن العفريت غبى وساذج  َحتى ىف الصيف احلار باملالءة كيال يرا ُ

نا خمتبئون حتت املالءة َمثلنا ولن يعرف أ ُ.  

ٍوبعد ألى يغلبن ْ ا أحلم بالعفاريت واألمساخ والليل املخوف َ ام وأ ُى النعاس فأ َ

ينة، والسالمل املظلمة وما خيتبئ ىل عندها ويصبح الصباح ... والنهار الذى يعيد الطمأ

ْفأمحَل إىل  َّالكتاب"ُ ََمحال، وهناك توضع قدماى ىف " ُ ً فقيه " سيدنا"وهيوى عليها " الفلقة"ْ

َقرعةِامل"أو " اجلريدة"الكتاب بـ ُأو يكل ذلك إىل مساعده" ْ ِ   ". ، وهبذا يبدأ النهار"العريف: "َ

 وىف هذا النص نرى صورة بيت من البيوت القاهرية ىف املناطق الوطنية، والصورة 

وفيه كذلك كالم عن الفصل بني اجلنسني ىف البيوت . واضحة وال حتوجنى إىل أن أرشحها

ْكر، وهو جلوس بعض الناس أو وقوفهم ىف ِّوهناك الذ. بام ىف ذلك األطفال الصغار



. صفني متقابلني وهم يتطوحون مرددين ومكررين اسم اهللا سبحانه معا بصوت واضح

ْالورد"أما  كام . فهو تسبيح وحتميد وتكبري ودعاء يدعو به املصىل مثال عقب صالته" ِ

كن املوحشة وهى، حسب اعتقادات الناس، كائنات تظهر ليال ىف األما. تقابلنا العفاريت

ّاخلالية وىف البيوت املغلقة وىف اجلبان وىف الظالم، وقادرة عىل التشكل ىف صور خمتلفة،  َ

ضا، وقد ختطفهم أو ترعبهم فيموتون من اخلضة َّوختيف األطفال والكبار أ واألطفال . َ

 ىف اآلن، ىف األرس املتعلمة عىل األقل، ال تسمع عن العفاريت، وهلذا ينام الطفل ىف رسيره

ىف . ٍغرفة وحده دون أن خياف و رجل مسلوخة، وهو شخص خرا ضا أ وكان  هناك أ

  . كانت األمهات خيفن به أطفاهلن حتى يسمعوا الكالم وال خيالفوا عن أمرهن

ا ىف " املزيرة املؤتزرة"وأما  ت هذا الكتاب وأ فلعل أول مرة أسمع هبا حني قرأ

يضبطها بفتحة عىل امليم وكرسة حتت ) ينياإلنرتنت(مطلع الشباب، وبعض املشباكيني 

ى ن . لكن د. الزا " واحات العمر"حممد عنانى ىف اجلزء األول من ترمجته الذاتيه بعنوا

يضبطها بتشديد ) ١٢/ م٢٠٠٢/ القاهرة/ اهليئة املرصية العامة للكتاب/ مكتبة األرسة(

سم فاعل أم اسم الياء لكن دون أن يضع عليها فتحة أو حتتها كرسة حتى نعرف أهى ا

ة التى تلبس مالبس الزيارة، "ّاملتزيرة"مفعول، ثم يمىض قائال إهنا حتريف عن  ، أى املرأ

رية املهجورة، وتغنى ليال بصوت مجيل ساحر، فإن افتتن به وبصاحبته  وتقطن املبانى األ

ارين بالليل ىف تلك املنطقة املهجورة ودخل البيت احتضنته وقتلته وخزا  ًأحد ا ْ بإحدى َ

ْالشوكتني املميتتني املوجودتني عىل صفحتى عنقها َ َ ِ ُ.  

ل سائدا بقوة ىف بالدنا  وىف النص كذلك كالم عن احلسد بالعني، وهو اعتقاد ال يزا

نى لو نظرت إىل إنسان بعينى آذيته، أو إىل شىء مادى  ه ال أساس له، إذ ما معنى أ رغم أ

د نجد أن العني غري متخصصة ىف شىء أفسدته وعطلته وخربته؟ وحسب  هذا االعتقا

ض واإلصابات، وترض كل شىء وتدمره  معني، فهى تؤذى كل إنسان وتبلوه بكل األمرا

يض البض . تعطله وختربه: أو عىل األقل ازنى األ ْاحلق أن لو كانت العني تؤذى أخا ا

ِاجلميل لقد كان األطفال األجانب ىف مرص إذن أحرى باحلسد ألن أغلبهم ب َ ْ ُيض ذوو شعر َ َ ٌ



اقة،  أصفر ناعم وممتلئون صحة ونضارة، ومالبسهم غالية وىف الغاية من النظافة واأل

رع فسيحة، ويركبون سيارات ال محريا وال مجاال،  ويسكنون بيوتا واسعة مجيلة ىف شوا

ومع هذا مل يستطع أن حيسدهم أحد من املغرمني بحسد . ويأكلون طعاما صحيا شهيا

َّهنم أجانب، فهم مصفحون ضد العني مثلام هناك سيارات مصفحة ضد هل أل. األطفال

ازنى تضع االبن البض اجلميل ىف غرفة منعزلة بعيدا عن  الرصاص؟ ثم هل كانت أرسة ا

َفلم اخلوف من . عيون الناس طول العمر حتى ال حيسده ويؤذيه أحد؟ إن ذلك غري ممكن ِ

يه بالذات؟ هل مروا  وهم داخلون عليه املكتب عىل جهاز كشف  الناس الذين ىف مكتب أ

احلسد، فوجدهم ذوى عيون رشيرة؟ لو كانت العني تؤذى وترض حسب االعتقادات 

ء كان طالبا متفوقا أو العبا بارعا أو حرفيا  السائدة ما كان ىف الدنيا متميز ىف أى جمال، سوا

يقة يعشقها الشبان والرجال وتث ري الغرية واحلسد ىف قلوب ناجحا أو ممثلة مجيلة أو فتاة أ

ا  َنساء احلى ألن العيون احلسادة سوف تصوب إىل كل منهم وترديه قتيال أو مريضا، و َ َّ ّ

كان فيها شىء مجيل ألن العيون املؤذية سوف حتطم كل نجفة ظريفة ىف الصالون، وكل 

  . وهلم جرا... سيارة فارهة ىف الشارع، وكل بيت مجيل ىف  احلى

ت عليه قميصا جديدا رحت كعادتى حني أرى شيئا مجيال وىل زميل بالق سم كلام رأ

نى عليه وأمدح ذوق صاحبه وأقول له معاكسا َّيا ليت لدى قميصا رائعا كقميصك : أ

فضل كيف؟ هل ستعود إىل : فأرد مداعبا. تفضل: فيقول كعادتنا نحن املرصيني. هذا أ

لم حيدث ألى قميص من البيت بدون قميص؟ ومع أن ذلك مستمر منذ سنوات ف

يقة أى رضر واحلمد هللا، فلم يتمزق أو يصبه خرم مثال ْقمصانه األ ته ضاحكا. ُِ : وكلام سأ

ظر إليها بعينى احلسادة هذه  نى عليها وأ م يلحق بأى قميص عندك من القمصان التى أ ِأ ْ ُ

فأعلق ضاحكا وساخرا من عقيدة . أى أذى؟ فينفى أن يكون قد حدث شىء من ذلك

َّىف املرة القادمة سأركز ىف عينى كل احلسد الذى لدى، وسأخرم لك : "العني املؤذية

ام بيننا، ولسوف ترى. القميص ضا"واأل   .، فيضحك هو أ



ضا ذكر للقرش والنص فرنك مما مل يعد أحد من الشباب أو الصبيان أو  ْوىف النص أ َ ّ ُّ

ائة من اجلنيه الذى مل يعد األطفال اآلن يعرف عنه شيئا مع أن القرش، وهو واحد  عىل ا

ّكرملة: "يساوى شيئا اآلن، كان يشرتى عرشين بونبونة، وكنا نسميها ِ َ ، وكنا نشرتى به ىف "َ

َالرضضملة: "القرية من بائع الدندرمة، التى كنا نسميها ْ ُ ْ ، عرش بسكوتات رضضملة "َّ

ازنى، الذى مات وعندى. صغرية  سنة واحدة تقريبا، وهذا ىف طفولتى، أما ىف طفولة ا

أما . َّوكان عنده آنئذ نحو ستني عاما، فكان يشرتى شيئا وشويات كام وضح هو بنفسه

ْالنص فرنك فيساوى قرشني، وكان مبلغا كبريا حمرتما َ ّ وىف موضع آخر من الكتاب يذكر . ُّ

ازنى أن القرش كان يشرتى فوال مدمسا بالزيت ورغيفا وخملال  َّا ، وهو ما )٤٦ص(َّ

ازنى ىف أواخر . كلفنا اآلن جنيهاتي وهذا معناه أن األسعار تضاعفت منذ طفولة ا

  .  القرن التاسع عرش نحو أربعامئة ضعف

كذلك نقرأ ىف النص كيف كان الكبار حيرتمون آباءهم ويقومون هلم إذا دخلوا 

دهيم  ازنى وهو يرضب أ). ٥١انظر مثال ص(عليهم، بل ويقبلون أ نا جد ا ا وقد رأ

ازنى، وكان حماميا  و ا ه استمهله قليال حتى يقىض له طلبه، وال جيد أ ازنى بالعكاز أل ا

، شيئا معيبا ىف ذلك رغم وقوع الرضب أمام أصحاب  َّرشعيا معروفا وحمرتما موقرا َ ُ

، وهى عصا طويلة غليظة بعض الشىء "الفلقة"وتبقى . القضايا اجلالسني ىف مكتبه

َومدورة يربط بط ْ ُ رفيها حبل ثم توضع بني احلبل والعصا قدما الطفل أو الصبى أو الشاب َّ

َاملهمل ىف الدراسة أو املتعفرت أو الذى يتكرر غيابه عن الكتاب أو املدرسة، ويلوى  ُ ْ ُْ َّ ُ ِ

احلبل عىل القدمني، وحيمل العصا من طرفيها ولدان قويان، وينهال الفقيه أو املدرس عىل 

ْالقدمني العاريتني بخي َزرانة لدنة أو جريدة نخل أو مقرعة، وهى عصا ملساء مفلوقة َ ْ ِ َ ْ َ ُ

خ  بالطول إىل منتصفها تقريبا، وينزل الرضب عىل القدمني كالنار املتأججة، ويرتفع رصا

ّاملرضوب، ولكن ال فائدة وال جدوى، ثم يرتك ويفك بعد أن يكون الفقيه أو األستاذ قد  َ ُ َُ ْ

ه من كثرة الرضب وشدته انه إيالما وحشيا وال خارت قوا ، فتظل قدما الولد حترقانه وتؤ

. يستطيع أن يسري عليهام لعدة ساعات أو أن يلمس هبا األرض ذات احلىص جمرد ملس



وهذا كله كان معروفا ىف طفولتى وصباى وشبابى وما بعد ذلك، لكنه قد اختفى اآلن، 

ليعلمهم ويفيدهم كتبوا فيه وصار التالميذ والطالب مدللني، وإذا اشتد عليهم األستاذ 

ُّالشكاوى وفضحوه فضيحة بجالجل وعدوا ذلك انتصارا مبينا َ .  

علم ىف الكتاب أو ىف األزهر أو ىف املدرسة الثانوية هو أن  ا أ َّإال أن الذى مل أره وأ ُ

ازنى ىف ْجيلد التلميذ أو الطالب بالسوط كام كان احلال ىف إحدى املدارس التى ارتادها ا َّ َْ ُ 

صغره، إذ كان هناك ضابط تركى حيفظ النظام ويعاقب بالسوط التالميذ األشقياء، وإن 

ُكان يرتفق بالصغار ويكتفى بلمسهم بطرف سوطه فيخافون ويرعوون  ََ ). ٢٢ - ٢١ص(ْ

ازنى  ومع هذا فال يمكن بتاتا الصمت عىل دق األستاذ أصابع تالميذه باحلجر كام ذكر ا

وكان من . فوض متاما حتى لو كان التلميذ من عتاة العفرتةفهذا مر). ٤٥ص(ىف كتابه 

اىض من يرضب تالمذته  األساتذة ىف املرحلة اإلعدادية ىف أوائل ستينات القرن ا

ّاملقرصين بحرف القاعدة اخلشبية ملساحة السبورة عىل ظهور أكفهم ُ َ َّ َ ِّ .  

ضا من قضايا تتعلق بالرتبية ازنى ىف كتابه أ  ما كان سائدا أوانذاك من ومما تناوله ا

يقول . تضييق عىل  الصغار وإلزامهم الصمت وعدم السامح هلم بالكالم ىف حضور الكبار

ازنى عن ذكرياته وهو طفل صغري ىف نحو السادسة وكنت أعود عرص كل يوم فأرمى : "ا

نى، فأزجر عن اللعب، فأصعد وأ ُكتبى وكراساتى، وأخرج إىل الشارع أللعب مع أقرا َ ْ ّطل ُ ِ

، "اهلدوء"و" بالعقل"وأسمعهم يصفوننى، . عىل الالعبني من الرشفة، وبى حرسة وهلفة

عن  . َ، فقد كنت مكرها عىل ذلك ال مدفوعا إليه بطباعى وميوىل"اهلدوء"وأذم " العقل"فأ

ه مريض أو ضعيف أو ممسوخ ت طفال ساكنا قليل احلركة فاعلم أ ًومتى رأ ومتى يلعب . َ

ًينط إذا مل يفعل ذلك ىف طفولته؟ ويدخل الليل فأجلس قريبا من املصباح الواحد وجيرى و

ى فيشفق عىل عينى أن  نى أ ًوأفتح الكتاب وأقرأ خوفا من السوط ال رغبة ىف التعليم، ويرا

ءة ىف الليل، فينهانى عنها، فأطوى الكتاب وأسكت وأضيق ذرعا هبذا . تؤذهيام القرا

ى وينهرنى ويقول ىلّالصمت، فأفتح فمى وأهم بكالم،  ال تقاطع الكبار، وال : فينهانى أ

كلم؟ : فأقول. حترش نفسك معهم إنه ليس هنا صغار أحرش نفسى معهم، فمع من أ



َفيعبس ويضع إصبعه عىل فمه، فأسكت ثم ينفد صربى، فأعود إىل الكالم، فيقول ىل ْ َ ْ م : َِ أ

ى أراه يتكل م وأرى أمى تتكلم، فلامذا يليق أقل لك إن هذا الكالم ال يليق؟ فأعرتض بأ

اذا، ويربت ىل عىل كتفى وخدى، وقد يقبلنى  ّهبام ماال يليق بى؟ فيبتسم وال أدرى  ّ ِّ

عب، فمع من؟ بنت اخلادمة : ويمسح ىل شعرى، فأمتلمل وأقول له كلم وأ إنى أريد أن أ

ت، وهو عىل كل .  نائمٍّال يليق أن أالعبها ألهنا بنت، وأخى أصغر منى بأربع سنوا

ِّفتحملنى أمى إىل اخلادمة وتوصيها بى، وترتكنى معها، فترسى عنى بحكاياهتا وأحاديثها  َ ُ

  ". حتى يغلبنى النعاس

ب"ومما كان الصغار يلعبون به آنذاك  ، وهى عبارة عن فردة جورب "الكرة الرشا

َقديم حمشو خرقا من القامش تكور داخله ويثنى بعضه فوق بعض بطريقة ْ ًُ َّ َ ُ َ  معينة وختاط ِ

َّآخر ثنية منه ىف جسم الكرة ِ ة ثمرة الدوم كام ذكر . َ بل كثريا ما كان األطفال يلعبون بنوا

واآلن مل يعد أحد . وكان األطفال جيدون لذة كبرية ىف اللعب هبذا وذاك). ٤٧ -٤٦(كاتبنا 

ة لذة إذا ما افرتضنا أهنا متاحة ا ب أو يمكنه أن جيد فيها أ آلن، إذ حلت يلعب بكرة الرشا

وأحيانا أرى الطالب ىف  احلرم اجلامعى يرتاكلون . حملها الكرة اإلسفنج ثم الكرة املنفوخة

  .صفيحة املياه الغازية الفارغة بأقدامهم كأهنا كرة

فية  وىف فصل آخر من الكتاب هو الفصل التاسع يشري :بعض االعتقادات اخلرا

ازنى إىل األعامل السفلية  والتعازيم الض م وأمثاهلم من ا ّارة التى يلجأ إليها العوا

َاملتعلمني الذين مل يؤثر فيهم العلم وظلت أذهاهنم متهافتة كليلة بغية إنزال األذى بمن  َ ْ ُ

ى بعد شهور قليلة من دخوىل مدرسة : "يكرهون أو لتحبيب رجل ىف زوجته مثال مرض أ

َالقربية احلكومية، وصار كل من ىف البيت يلغط بأن ْ َ َّ ِ َ َّ زوجته الرتكية سمته، أو هى مل تسمه، ِ ُ َّ ََ ْ

ت عىل إطعامه حلم األرنب بعد أن يعاجله رجل مشعوذ بام ال يعرف أحد ليحبب  ِّوإنام دأ

ى ىف هذه الزوجة، ويبغض إليه أمى اطيل وأهنا مما . ّأ فات وأ ى يعتقد أن هذه خرا وكان أ

ري الغرية، ولكن أمى كان قد أصاهب ب عصبى يلفقه اخليال بتأ ا سقم شديد واضطرا

قب  َعنيف، فعنى أخى األكرب بام أشيع من أن هذا بعض ما جره سحر املشعوذ عليها، فرا ِ ُ



ى يوما شيخا يدخل، فتبعه من حيث ال يشعر، فصعد الشيخ  ًبيت هذه الزوجة الرتكية فرأ

ء، ًإىل غرفة فوق السطح، وأوقد نارا، وذبح أرنبا، وكتب عىل حلمه كالما وعلقه ىف  اهلوا

ى  ِورمى ىف املوقد بخورا فأطلقه وراح يقرأ ويعزم، وأخى يرقبه، ثم خطر له أن يطلع أ ْ ُ َ ُِّ ً ُ َ

ى  ضا ومحل مفتاحه معه وذهب فجاء بأ ًعىل ذلك فأغلق عليه الغرفة وأوصد باب البيت أ َ َ ْ َ

ة ى، فطلق املرأ َّوأراه ما رأى، فشق األمر عىل أ َّ َ .  

رى بامذا؟ ولزم البيت بضعة شهور كان الطبيب يعوده ولكنه مرض بعد ذلك ال أد

ام مرة، ولكنه كان فيام يبدو ىل صحيحا معاىف ال سقم به، فقد كان يرشب  َفيها كل بضعة أ َ ً ً

وفة ويأكل طعامه املعهود أ السمك : القهوة عىل عادته، وال ينفك يدخن سجائره ا

ه كف عن النزول إىل املسلوق واألرز والفاكهة، وكل ما تغري من أمره وا َّختلف من حاله أ

ِاملكتب وأن الكاتب وأخى كانا يصعدان إليه باألوراق، فيطلع عليها ويشري بام يرى َّ َ .  

نى ن عم حممد؟ : وعدت من املدرسة عرص يوم، فلقينى الكاتب عىل الباب وسأ أ

ى يريد أن ير. مل أره: فقلت ه ذهب ليجىء بى من املدرسة ألن أ ه فأخربنى أ نى، فيظهر أ ا

ا من طريق فيت ىف فنائه نفرا من أقاربنا . ذهب من طريق، وعدت أ ًودخلت البيت فأ

وك يطلبك. اصعد. اصعد: ّجلوسا عىل الكراسى فسلمت، فقال أحدهم فلم أفهم، . أ

تظر أن أراه قاعدا عىل الكنبة، فإذا به راقد عىل  ا أ ى وأ ًوصعدت عىل مهل، ودخلت عىل أ

فيت مرتبة مفر وشة له ىف وسط الغرفة، وعند رأسه مصحف، فأدرت عينى ىف الغرفة، فأ

دهين مناديل يرفعنها إىل عيوهنن  ِالنساء من أهىل قاعدات حول املرتبة مطرقات، وىف أ ْ ُ

ى، فأشار إىل بعينيه، فانحنيت عليه فقبلنى، وهنضت  َّويكفكفن هبا الدموع، فنطرت إىل أ
ا غري فاهم ُأدور وأخلع ثيابى، وإذا النساء يصحن ويولولن، وإذا بأمى ومهمت بأن . وأ

وك مات: تتناولنى ومتيل عىل رأسى وهى تقول   ). ٥٠ - ٤٩ص" (أ

 ومن التقاليد التى تعرض هلا الكاتب :بعض مظاهر احلزن عىل امليت يف ذلك الوقت

نا وال أظنها اختفت، أو عىل األقل ما، ولولة ال أظنها اختفت متا: ىف هذا النص كام رأ

وكنا ونحن صغار ما إن . النساء ىف املناطق الشعبية والريف عند موت أحد من العائلة



رع أخرى فينحن  َيموت أحد ىف شارعنا بالقرية حتى تتجمع نساء الشارع كله ومن شوا ْ َُ

. ِّويرصخن ويعددن ويلطمن، وقد يضع بعضهن طينا ونيلة عىل رؤوسهن ووجوههن

إن الشعور باحلزن، بل . املتخلفة التى تتناىف مع الدين ومع التحرضوهذا كله من التقاليد 

ة أن جيعال حزهنام  ْواحلزن الشديد، ىف هذه األحوال أمر طبيعى، ولكن عىل املرء واملرأ

خ املتوحشني خ فيه كرصا ازنى ىف موضع آخر من كتابه . حزنا كريام ال رصا وباملناسبة فا

ر إعالن احل) ٦٥ص( ِيرجع استمرا ْ زن عىل امليت واستقبال املعزين حتى األربعني إىل ُ

، كام ذكر، يقضون أربعني يوما كامالت ىف حتنيط اجلثة ولفها ىف أقمشة  ِّالفراعني، إذ كانوا َ

  ".املومياء: "كثرية عىل نحو معني، وهى ما تسمى

ازنى ينترش التفا:التفاؤل والتشاؤم ىف تلك البيئة ؤل  وىف هذه البيئة التى يصفها ا

ازنى الشاب . والتشاؤم بام ال عالقة بينه وبني هذين الشعورين فعىل سبيل املثال مرض ا

وأصابته ُمحَّى شديدة، واشتدت عليه العلة، وخشيت أمه أن يموت، وتصادف أن أمسكت 

َّبقلة كانت موضوعة عىل حافة الشباك لترشب منها، فسقطت القلة من الدور الثانى عىل  َُّ َ ٍُ

لبيت، فانخلع قلبها ظنا منها أن هذا نذير شؤم وأن ابنها سيموت، إال أهنا رغم أرض فناء ا

ذلك أرسعت فنزلت لرتى ماذا حدث للقلة، فوجدهتا سليمة مل تنكرس فجلست منهارة 

ه، ومحدت اهللا عىل سالمة القلة وهى  عىل األرض املبللة املوحلة ال تكاد تصدق ما ترا

ازنى فقد شفى . كانت جتلس عليه من وحلتبكى وال تستطيع الوقوف رغم ما  َأما ا ِ ُ

وبطبيعة احلال ال صلة عىل . ، وطال عمره ليكتب لنا هذا الكتاب البديع)٥٦ - ٥٥ص(

  اإلطالق بني سالمة القلة وشفاء االبن، لكن عىل من تتلو مزامريك يا داود؟

ازنى وخصائص كتاباته ء ذوى التذوق ا:أسلوب ا ألدبى  وال أظن أحدا من القرا

ازنى من كتاباته، فميسمه عليها واضح أشد الوضوح ُيعجز عن معرفة املرحوم ا َ وقد . ِ

ازنى قائال إنه . مدح أستاذى د ا شاب صغري، ا شوقى ضيف أمامى ذات مرة ىف بيته، وأ

األدب العربى املعارص ىف : "وجعل له ىف كتابه. من أصحاب األساليب املمتازة العظيمة

ا طالب . ا بوصفه كاتبا ناثرافصال خاص" مرص ازنى حبا مجا منذ قرأت له وأ ا أحب ا وأ



يح ىل من مؤلفاته . باملرحلة اإلعدادية، ومن ذلك احلني حرصت عىل أن أقرأ كل ما أ

ء  قع أن لكتابات كاتبنا الكبري عدة مميزات يمكن مالحظتها ىف نتاجه األدبى، سوا والوا

  ...أكان مقاال أم قصة أم سرية ذاتية

ازنى أكثر كتابنا كالما عن نفسه وأهله وجتاربه نجد ذلك بوضوح ىف . وربام كان ا

ازنى"، التى نحن بصددها اآلن، وىف "قصة حياة" هيم الكاتب"و" أحاديث ا " إبرا

هيم الثانى"و ، وهى التى هتمنا هنا ألهنا موضوع هذه "قصة حياة"وىف . وغريها" إبرا

ه يتكلم عن أشي يه، وأمه، وأخيه، : اء كثرية ىف حياته وشخصيته وأرستهالدراسة، نرا عن أ

، وعن املدارس  ًوزوجته، وعن جده وجدته، وعن حاهلم التى تبدلت من بعد يرس عرسا ْ ُْ ٍ ُ

ازنى، وهو يكتب ذلك، . إلخ... التى تعلم هبا، وعن اشتغاله بالتدريس وقد اهتم ا

ى بحركة احلياة وتطورها واملقارنة بني األجيال امل ختلفة ىف ظروف املعيشة ووجهات الرأ

  . والعادات والتقاليد

ازنى البساطة التى تناول هبا رمحه اهللا حياته، وشفافية  ومما يالحظ ىف كتابات ا

حته، وهى أمور تدل عىل قوة روحه، وصالبته، وثقته بذاته، وتناوله لألمور ىف  نفسه ورصا

فسنا، وكفى ما فيها فاحلياة عنده ال تستأهل التعقي. يرس وسامحة ِد وال أن نثقل هبا عىل أ ْ ُ

ٍمن متاعب وأعباء وه يعامل أخاه . َ ومن ذلك مثال النص التاىل الذى يصف فيه كيف كان أ

كان : "والنص موجود ىف الفصل الثالث من الكتاب. األكرب غري الشقيق الذى ماتت أمه

: حد هلام منه الدور األوسط، ولناألخى األكرب زوجتان من قريباته تقيامن معنا ىف بيت وا

ى وأمى  الدور األعىل، وللمكتب  اه كان (جدتى وجدى وأ أى مكتب املحاماة ألن أ

َالغرف أو املناظر ) حماميا رشعيا َمنظرة"مجع (ُ ْ فذ، "َ ، وهى حجرة ىف أسفل البيت هلا نوا

َمنرضة: "ويسميها الريفيون َ ْ ى و. التى كانت ىف ساحة البيت أو فنائه") َ كان أخى كأ

ًمزواجا َ ْ اذا كان هكذا، فام أعرف ىف أرستنا كلها من كانت له . ِ ى فال أعرف  فأما أ

ْزوجتان ىف وقت واحد، أو من طلق زوجته أما أخى فقد يبدو من املستغرب أن يتخذ . َ

يه، وهو ال يكسب قرشا بعرق جبينه وال مورد له إال ما جيود به عليه  ني ىف حياة أ ًامرأ



لدالو اه زوجه وهو صغري، كام كانت العادة ىف ذلك الزمان، . ا ّوهلذا حيسن أن أقول إن أ

َليفرح به، وكانت ليلة اجللوة ليلة سوداء ْ ر . َ وا دق أقيم، وأضيئت األ أعنى أن الرسا

ئد، وراحت املوسيقى تعزف، ورشع املغنى يصعد إىل  يات، ومدت املوا َّونرشت الرا ُُ ِ

هيم أفندى الوكيل توىف فجأة، التخت، وإذا بنبإ جيىء َ من سمخراط أن املرحوم إبرا ِّ ُ ُ

ر، وانفض السامر، ورشع الذين كانوا ىف جذل ورسور وحبور يتهيأون  وا ُفأطفئت األ ُ ََ ّْ ِ ُ

م أ  . للسفر إىل ا

ى، وقال قائل ت، فلم يعقب أخى نسال، فقلق أ ِومضت سنوا ْ . إن الزوجة عاقر: ُ

َالولد" علته من قد يكون العقم: وقال آخرون فام العمل؟ العمل أن يزوجوه من أخرى ". َ

َعىل سبيل التجربة، وعند االمتحان يكرم املرء أو هيان ْ ،  أعنى "الولد"ولكن . وقد كان. ُ

ه صار ذا زوجتني ًأخى، ظل ال يعقب شيئا، ومل يفد من هذه التجربة إال أ ِ ْ ُ .  

ْوعىل ذكر العقم أقول إن أخى هذا وشقيقته، عل يهام رمحة اهللا، من أخرى ماتت قبل ِ

ى أمى َوقد شاءت األقدار أن يكون نسلها عقيام، وأن حيرم ابناها . أن يتزوج أ ْ أخى (ُ

ء ذلك ما يقاسيه كل راغب ىف الذرية) وأختى . بعض زينة احلياة الدنيا وأن يقاسيا من جرا

َّوكان بالء أعظم، فقد اضطرت أختى أن تصرب عىل احلرمان وأن حت ُ تمل ما يبديه بعلها من ْ

ِاللهفة عىل البنني وأن تنصح له بالزواج، فلام فعل ورزق طفال طلق أمه أو ماتت ال : ُ

ْأدرى، فتولت هى تربيته وتبنته وتعهدته وأولته ما انطوت عليه نفسها من عطف األمومة  ْ ََ ْ َّ ََ َّ

ر الناس ىف حياته وأحناهم علي. املخنوقة ا َّوحفظ هلا هو ذلك، فكان أ َّها وأعمقهم حزنا 

  . وافاها األجل

د فأقول إنه كان، عىل هذا، ال جيرؤ أن يسهر أو أن  وأعود إىل أخى بعد هذا االستطرا

ى ى، فقد كان السهر والتدخني حمرمني عىل غري جدى وأ ْيدخن أمام أ َ فأما جدى فكان : َّ

ُالشبك: "يتخذ ما يسمى جدا نحو ذراع ونصف ، وهو قصبة طويلة )بضم الشني والباء" (ُّ

َذراع يتصل باخرها شىء حيشى بالدخان وتوضع عليه اجلمرة ْ ُ ى فكان يتخذ . َ وأما أ

اذا،  وإن كان أخى ذا . السجاير ًولكن ما كان مباحا هلام كان حمرما عىل سوامها، ال أدرى 



ى فجأة، فتح. زوجتني ت أخى مرة يدس السيجارة ىف جيبه، وقد خرج عليه أ ْوقد رأ ِرق ُ

ِاجليب، فيطبق عليه أصابعه ليخمد ما اضطرم ْ ُ ُِ ْ .  

ه يسهر ويدخن ى يرضبه أل ا هو ! وما أكثر ما كان أ َولكن العلقة الكربى كانت  ِ

ُحدثنى أخى بعد أن كربت وأصبحت رجال مثله ىل شاربان . أدهى من السهر والتدخني ُ

ام، فخطر ىل أن أقص مل يكن باقيا عىل العيد إ: "أفتلهام وحلية أحلقها، قال ال بضعة أ

َّشعرى قبل أن أذهب إىل احلامم َّوكان أخى مغرما بحامم السوق أو احلامم الرتكى، يؤثره ". َ َّ

َوكنت قد مللت حالقنا، وكان شيخا وقورا له حلية كثة هائجة ال يعنى . "عىل ما عداه ْ ُ ً ً ُ

ء املخططة، والطش ْبتشذيبها وتقليمها، وسئمت فوطته احلمرا ت الذى يضعه ىل عند رقبتى َّ

اء، الذى يصبه عىل رأسى بال حساب، عىل ثيابى وينفذ إىل بدنى،  ويرتك ىل محله، فيسيل ا

تمس حالقا آخر: فقلت رع وعينى عىل دكاكني احلالقني حتى . ًأ وذهبت أجوب الشوا

رع التى يكثر فيها األجانب، واهتديت إىل  خرجت من األحياء الوطنية ودخلت ىف الشوا

َّفأقبل عىل يرحب بى، وأجلسنى عىل كرسى . حالق أجنبى، فتوكلت عىل اهللا ودخلت
َّوثري ال عهد ىل بمثله ونرش عىل صدرى فوطة بيضاء مكوية هلا كامن يدخل فيهام ذراعاى،  ُ َّ

وقص شعرى، ثم نفض الفوطة وجاء بغريها وحلق ىل ذقنى بامء الكولونيا، ثم راح يقرتح 

اساج"يت مما مل أكن أعرف مثل عىل أن يصنع كيت وك ا " الشامبو"و" ا إىل آخر ذلك، وأ

ْجذل أهز له رأسى أن  ٌ ِ ْنعم"َ َ ًكلام عرض عىل شيئا من ذلك" َ ؟ فهززت "مانيكور: "ثم قال. َّ

ء  فقا، وإن كنت ال أعرف ماذا يعنى، فدعانى إىل ماوراء ستار ونادى فتاة شقرا ًرأسى موا

ديس ْ جاءت، وقال هلا كالما فابتسمت ىل وتناولت كفى حلوة ال أدرى من أى الفرا ً

ْالكبرية اخلشنة التى يغطى ظهرها الشعر، وعكفت عىل أظافرى تنظفها وتقصها، ثم  َ

ا أكاد أموت من اخلجل ْوصدقنى حني أقول لك إن . ْتناولت شيئأ جعلت تدهنها ىل به وأ ِّ َ

 أهنا كانت ساحرة اجلامل، ذهبية َهذه أول فتاة غريبة ملست كفها كفى، فإذا أضفت إىل هذا

َّالشعر، وضاءة املحيا، مرشقة اجلبني، نظيفة األسنان، وأن ابتسامتها فاتنة، وىف صوهتا  َ ُ َّ

ى ... ًعذوبة تذيب املرء، وأهنا هيفاء ممشوقة، وخفيفة لطيفة، وأن ىف نظرهتا لينا وأ



تى خينق روحهن ما عليهن  من أكداس اللحم، إذا َماعرفت من النساء إال البدينات اللوا

أضفت هذا كله  فإن ىف وسعك أن تدرك عذرى حني أقول لك إنى عشقتها ومل أستطع أن 

  . ًأقول هلا شيئا

ا  له، ثم فتح اهللا عىل وأطلق لسانى من عقاله، فقلت وأ ظر إليها كاأل َّوكنت أ
انيكور هو هذا، وإنى آسف،: مضطرم الوجه من اخلجل  فإن كفى إنى مل أكن أدرى أن ا

ه ال يليق بى أن أدعها تصبغ ىل  كبرية كالرغيف، وعليها غابة من الشعر، وأحسب أ

ّأطافرى، فإنى أخشى أن أضطر إىل إخفاء يدى حتى يذهب هذا اللون َ ْ زع . ُ ُومهمت بأن أ

تها ىف حياتى ْيدى من يدها، فشدت عليها ومل ترتكها ىل، وقالت بأعذب ابتسامة رأ َّ إنه : َ

ٌّ تنظر إىل هذه الكف الكبرية اخلشنة، وإن أكثر ما ترى من األكف لني بض غض يرسها أن ٌَّ َ ٌ

ّكأكف النساء ُ فت أن تصبغ ىل أصابعى، . فلم أدر ماذا أقول هلا ىف جواب ذلك. َ ُولكنى أ ْ ِ َ

اوهلا يدى األخرى وقلت يت أن أ تها. حسبى واحدة: ُوأ : متى يزول ذلك؟ فقالت: وسأ

فاشتهيت أن أقول هلا إنى أحب أن أراها مرة أخرى، ولكن .  ال ختف.إنه ال يدوم! أوه

طق بحرف، واكتفيت بأن أمد هلا يدى مصافحا، فوضعت  ْلسانى وقف ىف حلقى، فلم أ ً

ام كنت أصافح رجال، فأدهشنى أهنا قالت أرجو أن : فيها راحتها الصغرية، فهززهتا كأ

  ... أراك

وكانت يمناى لسوء احلظ هى التى . انيكورولكن هذا موضوع آخر، فلنرجع إىل ا

ْصبغت أظافرها َ ِ نى. ُ ى تناولت يده ألقبلها، فسأ ُفلام عدت إىل البيت وقابلت أ ما هذه : ُ

ى مل أصنع سوءا، وما كنت أعرف  ًاحلناء التى ىف أصابعك؟ فأخربته بام حدث، وىف ظنى أ َّ ِ

انيكور، وقد قلت له ا عرفت ما هو أ: ما هو ا َإنى  ُيت أن أصبغ أظافر يدى األخرىُ ْ َ .

َّولكن وجهه اربد وهو يقول َ ُوما فرق ما بينك وبني النساء اآلن؟: "ْ ، وهنض فدعا إليه "َْ

ًوأرس إليه شيئا، فخرج وما لبث أن عاد ووراءه ثالثة من ) كام نسميه" العم حممد("اخلادم  َّ َ َ

َالزبالني األقوياء، فأشار إىل، فربطونى باحلبال وأ ا من فرط َّ ْقونى عىل األرض، وأ َ َْ ْ

ن . الذهول ال أقاوم ى بخيزرانة طويلة وأهوى هبا عىل، ال يتقى شيئا وال يباىل أ ًوجاء أ ِ َّ َ ََّ ْ َ



: يعنى أمى، فقد كان يدعوها(ْوقعت وماذا أصابت من بدنى، ومل ينقذنى إال خالتى 

َّ، فقد أرسعت وانحدرت إىل ومل تبال هؤالء الزب)خالتى ْ الني، ومل تعبأ بظهورها أمامهم ْ

ى أن  َّسافرة وىف ثياب البيت، وارمتت عىل، وجعلت نفسها بينى وبني اخليزرانة، فاضطر أ ُ ْ ْ َّْ
ُيكف، ولكنه أمر، فسجنت ىف إحدى املناظر، ثم خرج ْ ِّ ُ َ َ َ ُ َ ."  

ا أصابه من الرضب األليم،  ا احلكاية فأقول إنى توجعت ألخى وحزنت  م أ ُّوأ ِ ُ

ى، . هو فيه من السجنوما  َّومل يكن أحد يستطيع أن يصنع شيئا، وإال حل به غضب أ َ ً

ج أخى من حمبسه وفك وثاقه ّولكنى كنت طفال ال أدرك هذا إدراكه، فصممت عىل إخرا َ .

ُوكان البد من احليلة، ولكن األطفال شياطني، فدبرت األمر مع أخى األصغر وجليلة 

ة مع اخلادم، فلم نزل به نالعبه ونتحني منه غفلة حتى بنت خادمنا، وكان مفتاح املنظر

ُرسقت املفتاح، وأوعزت إىل أخى وجليلة أن يبعدا به عن فناء البيت ففعال، ففتحت  ُ ُ

ح أخى َالباب وأعيانى حل احلبال فجئت بسكني وقطعتها، وأطلقت رسا َ ُ ُّ وقد ظل حيفظ . َ

ى ع. ىل هذا اجلميل طول عمره دت إىل اخلادم فدسست له املفتاح وهنا ينبغى أن أذكر أ

ل يتعجب ألخى كيف وسعه أن . ىف جيبه وهو ال يدرك ل هذا اخلادم حيا، وال يزا َوال يزا َِ

ًيقطع احلبال الغليظة التى كان موثقا هبا وأن يفتح الباب وخيرج َ وكلام ذكر هذه احلادثة هز . ُ

  ". لقد كان عفريتا! اهللا يرمحه: رأسه وقال

ازنى ىف هذ حة تامة، فيتحدث عن أخيه الكبري فا ه الفقرات يتناول كل شىء برصا

وه هو الذى ينفق عليه وعىل  ه مل يكن ذا عمل بل كان أ ني رغم أ املتزوج من امرأ

ضا غشم أخيه وجهله باحلياة وعدم فهمه ملعنى . زوجتيه حة تامة أ ْكام قص علينا برصا ُ

ى كانت تقلم له أظافره حتى إنه مل يتنبه إىل أهنا واندالقه عىل الفتاة احللوة الت" املونيكور"

ه  دهنت أظافره إال بعد أن انتهت من يده اليمنى كلها، ثم عودته إىل البيت دون أن يشعر أ

ه طفل صغري بعدما كتفه الزبالون تكتيفة ال  يه عليه باخليزرانة كأ ى أمرا إدا، واهنيال أ ِأ ً

ازنى سافرة أمام الرجال الغرباء، وهذا أمر جلل يمكنه التفلفص منها، وكيف نزلت أم  ا

مل يكن ليقع قط حتى لو انطبقت السامء عىل األرض، ثم مل تكتف بذلك بل رمت نفسها 



بني الشاب املرضوب واخليزرانة الالهبة، وكيف مل يكتف األب هبذا العقاب بل ربطه 

قاه ىف منظرة وأمر بإغالقها عليه ازنى الصغري لظل ولوال. باحلبال الغليظة وأ  شقاوة ا

دخل حتى  ظر إىل حاله، ولكن دون أن أ ا أ ُأخوه مرميا ىف املنظرة إىل يومنا هذا ولذهبت أ

صار املونيكور ال للرجال وال  ى لست من أ َّال ينهال عىل األب باخليزرانة اللعينة رغم أ
َّاهللا الغنى عن هذه الشغالنة املهببة التى تله. حتى للنساء ّ ِ   .ب اجلسد وتوقد فيه نارا جامحةَ

يه وأمه وعن جديه  ضا هذا النص الذى يتحدث فيه كاتبنا  الكبري عن أ ولنأخذ أ

بع ا أدير هذا املعنى ىف نفسى، : "قال. ُالعجوزين، وقد نقلته من الفصل الرا ُوذكرت، وأ

ى مل أسمع ومل أر قط ىف طفولتى شيئا ِكلمة أو ايامءة أو نظرة تشى باحل: ًأ ىَ . ب بني أمى وأ

مها احلب مها االحرتام املتبادل أكثر مما كان قوا َوكان خييل إىل أن العالقة بينهام قوا َ َ َِّ ِ
َّ َ وهذا . ُ

ا صغري . خطأ، ولكنه هو الذى كان يبدو ىل ىف تلك السن الغضة ى وأ ولقد مات أ

ْوخلف ىل أمى، فحزنت عليه اثنتني وثالثني سنة مل ختلع فيها السوا َ ِ َ ًد يوما واحداَّ وقد . ً

يكون هذا من اإلكبار ال احلب ومن أجل ما طابت به نفسا ىف حياته، ولكنى أظنهام كانا 

ها، فتبتسم وتطرق استحياء ويضطرم وجهها حتى ىف  ضا، فقد كنت أسأ ِمتحابني أ ْ ُ ً

ح عليها بالسؤال، فتنهرنى وتزجرنى عام تظنه عبثا منى. كهولتها الذاوية ّوأ ِ وكنت . ُ

ماذا كنت حتبني ىف هذا الرجل املزواج : "ًغالطها أحيانا وأفاجئها بالسؤال عىل هذا النحوأ

ًاملتعب الذى جعل حياتك معه جحيام فائرا بالغرية؟ ِ ْ َّ،  فكانت تؤخذ عىل غرة وتقول قبل "ُ ِ َ ْ ُ

ّإنك التساوى الظفر الذى كان املقص يطريه من إصبعه: "أن تفكر تسم ". ّ نى أ وترا

ا اعرتفت فتغضب أو تتكلف الغضب، وأحيانا تطردنى من جملسها، وهى جتاهد فتدرك أهن

ى وجهها إال أن يضحك وتقول ىل ْقم، طيب قم: "أن تعبس، ويأ ُْ َكفى قلة حيا. ُ َ َّ ِ َ فأهنض ". َ

: طائعا وأميل عىل رأسها فأقبله، فرتىض عنى وتدعو ىل، فأقول هلا ويدى عىل الباب

ى كام ي. اسمعى" ولكن القليل الذى . نبغى أن أعرفه، فقد مات قبل أن أكربمل أعرف أ

ه  مل يكن يساوى الظفر الذى " هو"عرفته مضافا إىل الكثري الذى سمعته منك يقنعنى بأ

ى، فقد كان عىل العموم رجال . يطريه املقص من إصبعك َّوعزيز عىل أن أقول هذا عن أ ٌ



مة ك . فاضال ذا كرا خسه حقه فذاك أل ت . عندى بمنزلة ال تدانيها منزلةوإذا كنت أ أ

ضا. خري الناس وسيدة الدنيا، وكل من عداك هباء ا أحاول أن أحيا حياة : واسمعى أ أ

ك معى ىف الدنيا وما . جمرد شعورى بوجودك يرفع نفسى، ويعصمنى من كثري. فاضلة أل

تنى أسأل نفسى ُمهمت بشىء إال رأ ِ؟ فأقدم أو ْهل ترىض عنه أمى لو علمت أو ال ترىض: ُ ْ ُ

ب السؤال ِأحجم تبعا جلوا ْ ا بقى شىء يصدنى عن الرش . ُ ّولو خلت منك دنياى  ْ َ َ

ا أمكن أن . والرذيلة ى حيا  ه لو كان أ ولست أطيق البعد عنك حلظة، ولكنى مقتنع أ

ت سيدتى، . ُأحتمله وال أطقت أن أعيش معه حتت سقف واحد ك، وأ ولعل ذاك أل

َتدعيننى أشع ِ َ ا السيدَ ى أ ى مدين لك . ر أ ى أحبك وأجلك، وأ ٌولكنى أظن السبب أ ِ َ ّ ِ ُ

ا   ". أطال اهللا عمرك. بكل ما جعلنى كام أ

. كال مل يكن للحب ذكر ىف بيتنا ونحن أطفال. ولكنه سبحانه وتعاىل  مل يشأ أن يفعل

ا ال أرى دال وى عىل األرجح، وإن كنت أ َّولكنه كان مع هذا موجودا بني أ ئله ومظاهره، ً

ائة، وجدتى قد ناهزت . وبني جدى وجدتى عىل التحقيق وكان جدى قد قارب ا

ومل يكن أحىل من تناجى هذين القديمني اللذين ردمها . السبعني، ولكنهام كانا كالطفلني

ًاهلرم إىل مثل حال الطفولة وسذاجتها وطيبتها، وكانا اليعبآن شيئا بوجودى، ومها كام  َ َ
  :  الرىضيقول الرشيف

ُّتساقينا التذكر فانثنينا ْ َ  

   

ا قد تساقينا الطالء َكأ ِّ ّ  

     

ًوكان الذى يتناجيان به سهل الفهم، فقد كان قصصا وحكايات قديمة مما وقع هلام  ٍ ً

َّوجرباه، ولكن احلنو، وعذوبة الصوت، والذوبان، وحالوة اللمعة ىف العني التى انطفأ  َّ

ب الشفتني َّ إذ يقول الشيخ برقةنورها أو كاد، واضطرا ِ ، فتهز "؟...ّهل تذكرين ياحاجة: "ِ

َرأسها املصبوغ باحلناء ويفرت ثغرها األدرد ويومض الرسور ىف عينيها ويرشق به وجهها  ْ َ ّ

الرىض " آية"ممطوطه طويلة، ولكنها !" إيـــــه"األمحر، فقد كانت بيضاء حلوة، وتقول

ألسف واألسى، فقد كان حسب هذين واحلمد هللا واالغتباط بجامل الذكرى ال ا



ًاملتهدمني من الدنيا أهنام معا فيها، وأن غرفة واحدة جتمعهام، وأن هلام بنني وحفدة كلهم 

وكنت أرى منهام ذلك فأدرك أهنام مرسوران، وإن كنت ال أدرك . أحياء وبخري، وهللا املنة

 السن وحفرت فيهام َّكنه الرسور، وأحس بفرحة غريبة هبذين الوجهني اللذين غضنتهام

َاوع : "ّأخاديد عميقة، فأرمتى عىل جدتى وأطوقها وأقبلها، فتضمنى وهى تقول ضاحكة ْ ِ

، ثم هتوى عىل رأسى أو خدى بفمها الفارغ وتقبلنى فيكون لقبلتها "تفعصنى يا ولد

ْمق: "صوت كقولك ُ ."  

ت مشيئة اهللا أن يكو ا اآلن رجل، وىل زوجة وبنون ال بنات، فقد أ ن ىل بنات وأ

ى وجدى من قبله، ومع ذلك  ا ابن هذا الزمن ال ذاك الذى عاش فيه أ عىل إيثارى هلن، وأ

ه ال يليق بى أن أقول ذلك وىل كل  أرانى أستحى أن أقول لزوجتى إنى أحبها، وأشعر أ

ويا ربام قلت لنفسى حني أخلو ... هؤالء البنني، وأحس أن زمن الكالم ىف ذلك قد فات

أمام " إنى أحبها: "اذا أخجل أن أقول لزوجتى: "ق خواطرى ىف هذا املجرىهبا وتتدف

ناء؟ ب السؤال". هؤالء األ ناء يروننا كبارا، وال يتوقعون : وأقول ىف جوا َإن هؤالء األ ْ ََ

نا كنا ىف صدر حياتنا كل شىء إال شبابا. َّمنا ما هو متوقع من الشبان . ولعلهم يظنون بنا أ

ًثري نفسى، فأقول ساخطا معانداوهييجنى ذلك وي وى أن أجعل حياتى وفق : "ً ولكنى ال أ

وأدخل عىل زوجتى ويكون معها هؤالء البنون !". قاتلنى اهللا إن فعلت. ما يظنون

ثنى باحلديث إىل ذكر احلب،  عمد أن أ َوغريهم من الضيفان من األهل أو الغرباء، فأ ِّ

ْوأهم بأن أجرى مع العناد، فأحس كبح َ ّ ِ أزق بمزحة، َ ٍ اخلجل، فأضطرب وأخرج من ا َ ْ ُ

ى أجد ى أهزل، وتعرف هى أ ّفيظن السامعون أ ِ ى، وإن كان بني . َ فال فرق بينى وبني أ

َّوما زلنا نحس اللجام عىل أشداقنا، واألعنة اخلفية التى تصدنا وتلوى . زمنينا كل فرق ِ َ

ئزنارؤوسنا وتوجهنا وجهة غري التى تدفعنا إليها طباعنا و وبعد عرش سنني من . غرا

ُالزواج واأللفة واحلال الوثيق حيمر وجه الزوجة إذا مهست ىف أذهنا بكلمة حب أو لفظ  ّ

ِيشى به، وإن كان ال يرصح َ."...  



فانظر كيف حتدث رمحه اهللا، وبوضوح وتفصيل، عن أشياء ال يفكر معظمنا اآلن 

قوهلا شفاها ألحد حتى لو كان بعد مرور كل تلك العقود أن يكتب عنها بل خيجل أن ي

حة تامة وال . هذا األحد أقرب أصدقائه يه مقارنة بأمه برصا ه ىف أ ازنى يتحدث عن رأ فا

ه حني تكلم عنه قبل ذلك ىف الكتاب احلاىل تكلم  يباىل أن يقول فيه كالما شديدا رغم أ

ه كان فاسدا أو  م وتوقري ومل يقل عنه شيئا يدل عىل أ منحرفا ال ىف عمله عنه بكل احرتا

لديه وال ىف صلته بأهل البيت واخلدم بالعكس كان . كمحام رشعى وال ىف عالقته بوا

ازنى عنه، رجال مستقيام فاضال ال يصدر عنه العيب كذلك مل . الرجل، حسب ما كتبه ا

ه كان جامد املشاعر جتاهه، بل عىل النقيض من ذلك  ه كان قاسيا عليه أو أ يذكر بتاتا أ

ه كان يدللـه ويقربه منه ويعطيه ما يطلبه من النقود لينفقها فيام ينفقها األطفال فيهذكر ِّ أ ُ ِّ ِ ُ .

وه يفعله ىف تركيا عند سفره إليها وبقائه هناك فرتة غري قصرية من  بل إنه حني ذكر ما كان أ

ة من أهلها بيضاء مجيلة وإحضارها معه، ثم اصطحاهبا حني  التزوج ىف كل مرة بامرأ

ذهب كرة أخرى ليرتكها هناك بعد أن يطلقها وحيرض زوجة أخرى جديدة وبيضاء ي

ه كان يضيق هبذا الذى يفعله  ازنى ذلك مل تبدر منه كلمة يفهم منها أ َومجيلة، حني ذكر ا ُْ

وه، بل مل يتطرق إىل وصف مشاعر أمه نحو ترصف والده هذا فسنا ما . أ وها نحن نرى بأ

ل أكثر من ثالثني عاما حتى قاله عن حزن أمه عىل أ د عقب وفاته طوا ْيه ولبسها السوا ُ

زها إياه   . ماتت، وهو ما يدل عىل شدة حبها له وإعزا

يه ازنى ألمه ىف حق أ ومع هذا . وهلذا فإنى ال أستطيع أن أفهم الرس وراء ما قاله ا

هل م بعد موت فربام يرجع السبب إىل أن أمه، رغم الفقر الشديد الذى انحدرت إليه أحوا

قب وال ىف الواجب وال  لد بسبب رعونة أخيه الكبري غري الشقيق وعدم تفكريه ىف العوا الوا

َىف اآلخرين وحقوقهم وإنفاقه كل ما ورثوه عن  ذلك األب عىل زوجته التى بنى هبا عقب  َ

لد، ربام يرجع السبب ىف إكباره ألمه إىل أهنا قد أرصت عىل أن يتعلم أعىل تعل يم وفاة الوا

هلم بالقليل الذى معها وتبيع ما متلكه من ذهب وغريه  ىف ذلك الوقت وأخذت تدبر أحوا

مة رغم كل شىء ورغم أن بعض أقارهبم  ليواصل ابنها احلياة والتعليم ىف سرت وكرا



خدعوها وكانوا يستولون عىل ما يستطيعون أخذه من ماهلا القليل بحجة أو بأخرى ورغم 

ة وظيفة صغريةأن بعضهم حاول إقناعها ب ج ابنها من املدارس وإحلاقه بأ فهذه األم . إخرا

التى حتملت كل ذلك من أجله جعلته يقدرها تقديرا عظيام ويفضلها عىل والده، فضال عن 

لد قد مات وهو طفل صغري، فلم يرتبط أو يتعلق به كثريا وال ننس أن األخ . أن هذا الوا

َالذى استوىل عىل ما خلفه هلم األب و َّ يهَ فقه عىل زوجته هو أخو كاتبنا من أ فلعله ىف . أ

دخيلة نفسه، من حيث يشعر أو ال يشعر، َمحَل رعونة أخيه والمباالته باآلخرين وترصفه 

ه هو والد هذا األرعن الفاسد اخلاىل من الرجولة والنبل  يه أل الغبى األهوج، َمحَله عىل أ

ازنى، . ربام.   الرتكةواملروءة واإلحساس باآلخرين واحرتام حقهم ىف والغريب أن ا

  .رغم كل ما صنعه هذا األخ، ظل حيرتمه ويزوره وبتشجيع من أمه

ازنى عن جده وجدته، وما ارتدا إليه من طفولة ساذجة بحكم  وهناك حديث ا

الشيخوخة والتقدم ىف العمر، وعن أحاديثهام البسيطة املضحكة وبقائهام معا طول الوقت 

َاوع تفعصنى يا ولد: " مألت وجهيهام، وقوهلا له حني ينحنى ليقبلهاواألخاديد التى ْ ِ" ،

ه يشبه صوت  ُ، وتصويره للشبك الذى كان "مق"ووصفه صوت قبلتها له عىل خده وأ ُّ

ْالقديمني"بل لقد وصف جديه مرة بـ. إلخ... جده يدخنه ْاملتهدمني"، ومرة بـ"َ َ كل ذلك ". ِّ

ازنى وحكاه دون أى حتر حة تامةوصفه ا   . ج، وىف رصا

لد  َّليس ذلك فحسب، بل لقد وصف الفقر الذى انحدر إليه حاهلم غب وفاة الوا ِ

انيته وضحالة شخصيته وهتافت حسه األخالقى، إذ استوىل  بسبب رعونة أخيه األكرب وأ

فقه عىل زوجته اجلديدة الثالثة ىف مدة  وه هلم وأ َّكام ذكرنا عىل كل شىء تقريبا خلفه أ َ

ة، وإن شعر بعد ذلك بالذنب بقية حياته كام يقول كاتبنا، ولكن ما اجلدوى من هذا قصري

س، ومل يعد ممكنا إرجاع شىء من األموال  اإلحساس بالذنب بعد أن وقعت الفأس ىف الرأ

  التى ضاعت؟ 

وىف فصل آخر من  فصول الكتاب نرى كاتبنا الكبري يورد بالتفصيل ما فعله طبيب 

ه خممور إال بعد أن انخرط ىف عملية نساء استدعاه لتو ليد زوجته ذات ليلة، ومل يتنبه إىل أ



ازنى أن يفقد  التوليد وأفسد األمر إفسادا شنيعا أدى إىل وفاهتا ىف نفس الليلة، وكاد ا

ا صنعه الطبيب املجرم، لكنه رأى أن ما وقع وقع وأن مقاضاة الطبيب لن تعيد له  عقله 

قال رمحه اهللا ىف الفصل الثالث عرش . ن نجح ىف إثبات جريمتهزوجته الغالية، وهذا إ

متحدثا عن استيالء التشاؤم عليه ىف فرتة من حياته، ولننظر ىف عدم حترجه من وصف أى 

ّشىء ىف العملية بام ىف ذلك شد اخلالص من رحم زوجته عىل نحو متوحش حتى لقد كان  َ

ا أ وكان بدء التحول ىف حياتى : "قرأ ما يىلَّصعبا عىل السيطرة عىل مشاعرى ودموعى وأ

ِوإنى ألومن أن لكل أجل كتابا، ولكنى إىل هذه الساعة ال أستطيع أن . أن زوجتى ماتت ُ َ

ن َأعفى نفسى من ثقل االعتقاد أن الطبيب قتلها، وهو سكرا ِ َِ ْ ضا بعد . ُ ًوقد مات هو أ

قت. سنوات ه، و. ْفإىل حيث أ ٍوما أعرفنى شمت بميت سوا ِّ ُّ مل يتعمد قتلها، ولكنا َ

إن : ُدعوناه، وقد جاءها املخاض، فشممت رائحة اخلمر من فمه، وفحصها ثم قال ىل

احلالة طبيعية، ومل يكن ثم موجب لدعوتى، وسيحصل الوضع ىف أوانه، ولكنى جئت فال 

َّوكنت أعاونه، فطهر اآلالت ورشع ىف العمل، وجر ). كذلك قال واهللا(داعى لالنتظار  َ َّ

ًنني، فإذا اآللة التى طوق هبا رأسه قد حفرت فيه أخدودا يسع اخلنرص، وشغل نفسه اجل

ححت عليه أن يرتكه ويعنى باألم،  َدقائق باجلنني والتنفس الصناعى عىل غري جدوى، فأ ْ ُ

، فكان واهللا يشده كام "اخلالص"فام ثم شك ىف أن اجلنني مات، فرجع إىل األم ليخرج 

ت الفرق الرياضية َرأ  تتجاذب شد احلبل بينها بأعظم ما يملك من قوة، ثم رأى أن هذا مل ِ

ًجيد، فدس يده وأخرج اخلالص مقطعا إربا إربا، ثم لفها وقال ًْ ْ ِْ ِ ً َّ ِ . ترقد، وال تسقوها ماء: ُ

ته. وأخذنى معه فقال ىل إن احلالة خطرة، وإنه آسف متى تتوقع : َّفلم أطق هذا اللف وسأ

ى أوثر أن أكون عىل بصرية، وال ختش جزعى، أن تكون الوفاة؟ إنى أ ك عن هذا أل سأ

با رصحيا وقال. فإن واجباتى اآلن ال تدع ىل وقتا للجزع سرتى ما يكون : فلم جيبنى جوا

 . صباح الغد

ت أن النزف يلح عليها وأهنا متوت شيئا فشيئا،  ًوعدت إىل زوجتى فأدركت مما رأ ً ُ ُ ِ

ْفبقيت إىل جانبها أقوى نف َِّ َُ ُ تسم هلا وقلبى يتفطر، ِ ا يائس، وأشد من عزيمتها وأ َّسها وأ



ُوبالغت ىف التظاهر باالطمئنان حتى لقد خلعت ثيابى وارتديت مالبس النوم، ولكنها  ُ

، وودعتنى، وجادت بالنفس  َكانت حتس من نفسها ما ال أحس، فأوصتنى بولدنا خريا َّ

  . األخري ويدى عىل يدها

بت وكاد عقىل يطري، ومهمت  بأن أشكو الطبيب، ولكن ما الفائدة؟ وكيف أ

ى ىف الناس واحلياة الدنيا  ُتقصريه أو خطأه أو سكره؟ وشق عىل األمر حتى لقد تغري رأ َ َُّ َّ َ ْ

ُواخلري والرش، وحدثت أكثر من طبيب بام كان ووصفت له ما حدث، فكانوا يتعجبون،  ْ َّ

ًولكن هذا مل جيدنى ومل يمنع أن طبيبا ثمال ِ َِ ً ْ ىُ ه غري عامد، وأن .  قتل امرأ ء ىف أ ن العزا وأ

  ". هذا قضاء وقدر عىل كل حال؟

فسهن دون حاجة إىل طبيب أو معونة من  م من يولدن أ ّوالغريب أن من النساء العوا

ت عن فالحات وعامالت فعلن . أحد وينجحن ىف ذلك نجاحا مذهال ُوكم سمعت وقرأ ُ

مهن، وقطعن املشيمة بام تيرس ومن غري تعقيم وال هذا بكل بساطة، وكأهنن يتناولن طعا

ازنى نفسه قد حكى أن خادمة األرسة قد فعلت ذلك بكل . أدوات طبية بطبيعة احلال وا

يرس ودون أن يعلم أحد، بل فوجئوا بذلك وبالوليد ىف يدها ترعاه بعنايتها ويرعاه اهللا 

ا حني أقول هذا ال أزعم أن ال). ٣٥ص(قبلها وبعدها  توليد الذاتى أفضل من  توليد وأ

األطباء، فكثريا ما يكون الطفل متخذا ىف بطن أمه وضعا ال تستطيع األم أن تتعامل معه، 

لكنى . كذلك قد حيدث هلا نزف ويتسمم اجلرح وما إىل ذلك. ويمكن أن يموت ومتوت

ن إنام أردت إىل إظهار إحدى مفارقات احلياة حني يفشل طبيب كهذا ليس لديه ذرة م

ازنى ويتسبب ىف موهتا وموت جنينها بكل وحشية وفجور،  اإلنسانية ىف توليد زوجة ا

ازنى ىف توليد نفسها بكل سهولة وتلقائية   .وتنجح خادمة ىف بيت ا

ازنى يتحدث عن  وىف النص التاىل، وهو مأخوذ من الفصل الثامن عرش نجد ا

ة حساسية أو مداراة أو سخط بل يتنا ِعرجه دون أ َ ول األمر عىل نحو طبيعى متاما، ويفتح َ

ًوقد اتفق ىل أن خرجت يوما : "قال. املوضوع ىف سياق غريب جدا، لكنه طريف مضحك

ب السيارة وذهبت أمتشى ىف  وا ُبالسيارة وحدى إىل آخر مرص اجلديدة، فأوصدت أ



ء ا أخطو، وك. احلدائق املمتدة إىل حدود الصحرا ظر إىل األرض وأ ان باىل ًوكنت مطرقا أ

َقدم رجىل السليمة، وقدم رجىل املهيضة،  وإىل مسافة الزمن : إىل الفرق بني وقع قدمى ِ َ

طأ فيام أحس وأرى قل وأ تهام أ ّالتى يستغرقها اخلطو بكل منها، وأ ِ وكان الداعى إىل هذا . ُ

ه عسى أن تسعفنى ساقى املهيضة وال تعبأ  ى خمطئ ىف اجتناب الرقص، وأ ه خطر ىل أ ُأ

ِّباحلركة اخلفيفة الرسيعة املطلوبة فال يبقى موجب للصرب عىل هذا احلرمان أو مسوغ  ٌَ ُ ِ

ا أحب الرقص، ولكنى ال أحب أن أكون حجر طاحون، وأخشى . لتوطني النفس عليه وأ

طئ، أو أدوس قدم التى أراقصها وأدور هبا، وأخجل أن  لكأ وأ أن ختذلنى ساقى، فأ

بني وأستو   ). ٩٠ -٨٩ص" (ثقَّأجرب قبل أن أ

ة فرصة تسنح له وهو يكتب دون أن يشري إىل ساقه هذه  وباملناسبة فهو ال يفلت أ

ضا، وجيعلهام بابا إىل مداعبة القارئ ِوإىل قرصه أ َ ا شاب، ىف أحد كتب . ِ وقد قرأت، وأ

وهى طريقة . علم النفس أن هذه إحدى الطرق التى يعالج هبا البرش شعورهم بالنقص

ه يقوللطيفة يبد إن النقص عندى مل يشوه نفسيتى بل . انظروا: و فيها الشخص وكأ

َّجعلنى أضحك وأضحككم معى دون إحساس بالعار أو بالدونية ُّ وأشهد لقد نجح . ِ

ازنى ىف ذلك نجاحا كبريا ى مل أجد أحدا يسخر من الرجل أو يتجاوز . ا ضا أ وأشهد أ

  . حدوده معه ىف كالم أو ىف كتابة

ى كنت يوما أمتشى مع صديقى األستاذ : "الباب قولهومن هذا  ًوإنى ألذكر أ

يضها، مقوس الظهر، مغضن الوجه، فقلت  ت رجال قصريا مرسل اللحية أ َّالعقاد، فرأ َّ َ ً

ازنى ىف السبعني من العمر. انظر: لصديقى تاهللا ما أقبح ما نحن صائرون إليه ! هذا هو ا

ٌخري من هذا املصري عمر قصري مع الصحة .  سيدىال يا! من الضعف والتهدم والدمامة ٌ

ه وصل إىل السبعني وأصبح مثل ). ٧٦ص" (والقدرة فهو يتهكم بنفسه حني يتخيل أ

دا أن يصل إىل هذا الوضع ه ال يريد أ   .ذلك العجوز املتهدم معلنا أ

ازنى فأول شىء  فإذا ما مضينا إىل احلديث عن اخلصائص األخرى ألسلوب ا

ّو االنسيابية العجيبة التى توشى معظم ما يكتب،  إال إذا أكثر من العبارات نالحظه ه َ ُ



أما بعيدا . االعرتاضية وزاد فعلق عليها قاصدا ذلك قصدا، فحينئذ نبتسم، وقد نضحك

ك متمدد فوق  ت تقرأ كالمه فتشعر أ عن االعرتاضات والتعليقات عىل االعرتاضات فأ

ئية عىل متن تيار  مائى ىف هنر هادئ يداعبك النسيم العليل، وقد تركت نفسك حشية هوا

حة وسالسة وأمان ال يفاجئك شىء وال هتتز حشيتك  للموج احلنون يأخذك ىف طريقه برا

ه يؤدى . أو ترتفع أو تنخفض وحتى عند االعرتاضات والتعليقات عىل االعرتاضات نرا

ازنى حيكم . ذلك بقدر كبري من الساللة والظرف والليونة واملرونة ِوالسبب األول أن ا ْ ُ

رها وكيف خيتار اللفظ املطلوب والرتكيب املناسب فال يقدم أو يؤخر  ِّلغته ويعرف أرسا ِّ

ضا ىف احلذف والذكر واإلجياز  دون أن يقتىض املعنى هذا أو ذاك، وهو ما جيرى عليه أ

  .ثم هناك روحه العذبة وثقافته العالية املتنوعة. واإلطناب

ْالسطور العجيبة شاهدا عىل ما أقول، وأخربنىخذ هذه  ِ ْ هل يمكن أن يكون هناك : َ

أسلوب أسلس من هذا، وبخاصة حني يتحدث عن اخلادمة ونشاطها ىف أعامل البيت؟ 

ازنى رمحه اهللا عن زواجها بخادمهم نة وصندوق : "يقول ا وقد جهزوها له برسير وخزا

ُلبيت، وكانت حليمة هذه قوية جليدة ال تفرت أمحر وحصرية ملونه وبساط قديم مماكان ىف ا ُ

ُوال هتن، فكانت تعمل طول النهار وشطرا من الليل ىف البيت ِ تكنس ومتسح وتغسل : َ

ّوتنفض وتشيل وحتطوترتب وتغربل وتعجن وختبز وتساعد ىف املطبخ وتطلع وتنزل، 

ِّض لتوضئ حتى إذا جاء وقتالنوم انحدرت إىل عم حممد وبقيت معه إىل الفجر، فتنه َ ُ

ُالشيخ وتعد هلالشبك والقهوة ُّ ّ ٍأى سحر هذا يا ربى؟). ٣٤ص" (ُِ ُّ  

ومما يساعد عىل هذه االنسيابية والليونة األسلوبية اعتامده عىل الرتادف ىف كثري من 

دفات  فاظ أو عبارات أو مجل متتالية، واملرتا األحيان، فتجد نفسك تتابع الفكرة ىف عدة أ

قع تقرأ اجلديد، إذ إنام جاءت لتؤكد امل ت ىف الوا ك ال تقرأ جديدا بينام أ عنى، فكأ

املرتادفات ىف الغالب، إن مل يكن دائام، ليس هلا نفس املعنى بل درجات خمتلفة منه أو أوجه 

دفات . أخرى له ازنى ىف هذه املرتا ك ال تبذل مع ا املهم أن عندك شعورا، ولو ظاهريا، أ

يباته واختياراته لأللفاظ هى من صنع جواهرى خبري بلغته جهدا مزعجا، وبخاصة أن ترك



وهذه . وبالتعامل العبقرى معها، كام أهنا متساوية الطول ىف الغالب فال تشعر بوعورة فيها

أرانى منذ بضع سنوات أزداد كل يوم : "بضعة أمثلة عىل هذا الرتادف من كتابنا هذا

وكانت "، "م، ونفورا من االتصال هبمانقباضا عن الناس، وفتورا عن لقائهم وخمالطته

نى، وتكلفنى شططا كذلك خيطئ "، )٧٧ص" (الوحدة تتلف أعصابى، وتعصف باتزا

ُفإهنا أدرى باملتعة، وأحس هبا، وأفطن . منيحسب الكهولة أضأل استمتاعا باحلياة ُّ َ َْ ْ َ َ ََ

ُهلا،وأعرف بوجوهها، وأخرب بالوسيلة إليها َ ْ َ َُ َ تصور أحد أن من اخلطإ أن ي"، )٩٣ص" (ْ

ًالشباب أشد إقباال عىل احلياة وطلبا هلا ورغبةفيها، أو أن الكهل أقل تشبثا باحلياة أو أكثر 

ُفضيلة أو آثر هلا وللعفة والزهادة ىف سريته ًوال يستخفنى هوى، أو "، )٩٥ص" (َ َ ُّ

نى فرح أو حزن، ورىض  ًيغرنيحال، أو خيرجنى عن طورى أمر، أو يفقدنى اتزا ِ ِ ْ َُ ْ َُّ أو ُ

ى أصبحت أعرف القيم احلقيقية  َغضب،وال جتمح بى شهوة، وال تركض بى صبوة، أل ْ َ

ُلألشياء،وال أعدو هبا مكاهنا، وال أخلط هبا األوهام ْ َ."  

كيبه مزاجا من األلفة  فاظه وترا وسمة أخرى ىف أسلوب الكاتب الكبري هى أن ىف أ

لة الفخمة، وهو يفعل ذلك برباعة مل أ ومرجع . قها عند غريه من األدباءالشديدة واجلزا

فاظا ومجال عامية، فيفصحها ويربمها ىف جديلة واحدة مع عبارات من  ه يأخذ أ ُذلك إىل أ ْ َ ِّ َُ

النثر أو الشعر القديم، أو مع عبارات له هو قد احتفى هبا، واهتم بصياغتها وارتفاعها عن 

ِّهم، وكانت ىف سنهمن ذلك قوله لدن وصف احرتاق بنت خادمت. املستوى املعتاد ِ :

َّوكنت وافقا عىل سلم البدروم، مسمرا هناك، وعينى عليها ال تتحول عنها، وىف مسمعى " ً َّ َ ُ

فى رائحة اللحم املشوى، وعىل  من اللهب اخلفاق اللمعان مثل الدمدمة والتدويم، وىف أ

تان ىف عبارتان شائع" صهد احلر"و" عينى عليها: "فهاتان اجلملتان". وجهى صهد احلر

مها عىل قواعد الفصحى ىف اللفظ  بسهام ثوبا فصيحا، إذ أجرا اللغة العامية، لكنه أ

وىف مسمعى من اللهب اخلفاق اللمعان مثل الدمدمة "واجلملة، لكن عبارة مثل 

  . ذات مستوى من الفصاحة رفيع" والتدويم



ازنى، الصيغ واأللفاظ والتعبريات غري الش ت تقرأ ا ائعة، وال وتلفت نظرك، وأ

ه عىل معرفة بالرتاث وكبار الكتاب  ى عىل سن قلمه بتلقائية شديدة أل َّأظنه يتعملها بل تأ

َّالقدماء ممن ترتدد تلك الكلامت والصيغ ىف كتاباهتم فترشهبا منهم َ فهو يقول مثال عن . َ

َّاقرتاب منية إنسان ِ ٍهامة اليوم أو غد: "َ ُ شك أن ، وهو تعبري قديم، أى عىل و)٥٥ص" (َ

ضا . اليوم أو غدا: يموت ْأكل"جامعا كلمة ) ٦٤ص" (َآكال"ويقول أ ، وهو ما ال يقوله "َ

" َقْرش: "، ويقول"أطعمة"أحد اآلن، ولكنها كلمة بديعة يمكننا أن نرواح بينها وبني كلمة 

كام نقول نحن، مستعمال مصدر الفعل الثالثى املجرد " تقشريه"بدال من ) ٧١ص(اللب 

ّالدجوجى"ومن ذلك استعامله . صدر الفعل الثالثى املزيد بالتضعيفبدال من م ِ ُ وصفا " َّ

د"لشعر فتاة بمعنى  ٌّليل دجوجى: "، وهو مأخوذ من قوهلم)٧١ص" (الشديد السوا ، أى "ٌ

ضا . مظلم ر"ومنه أ َالقبل احلرا ِ َ َالسجف املسبل"، و)٧١ص" (القبالت احلارة"بدل " ُ ُ ْْ ِّ "

ُّالتعزل"ومثلها صيغة . سدل، وهو الستار امل)٧٣ص( َ ل عن )٧٨ص" (َّ ، أى االنعزا

صارى الشاعر األموى املشهور مناديا بيت . اآلخرين وحيرضنى هنا قول األحوص األ

  :حبيبته عاتكة الذى يتجنبه وال يقرتب منه خشية األعداء رغم تعلقه الشديد به

عزل ُيا بيت عاتكة الذى أ َّ َ َْ َ َ َ ِ َ َ  

   

َحذر العدا، و ََ ِ َ ُبه الفؤاد موكلَ َّ َ ُُ ِ ِ  

     

ضا قوله ٌهلا نوطة ىف الفؤاد: "ومثلها أ َ ْ . تعبريا عن التعلق الشديد بامرأة) ٧٣ص" (َ

ْآضت"ومنه كلمة  ُصبوت"، و"صارت"بمعنى ) ٨٣ص" (َ ْ َ ، من "ُعشقت"بدال من " َ

ُصبا يصبو: "الفعل ْ َ َ دى استعامله صيغة ". َ ِتبرتد"ومن ذلك الوا َ ْ وذة، وهى مأخ. ٨٣ص" (َ

ة حيبها ى ربيعة عن امرأ صور، من قول عمر بن أ ْوتعرت تبرتد: "فيام أ بدال من ") َّ

َّتتربد" َ َ يقول رمحه . وأعجب من ذلك السياق التصويرى الذى وردت فيه هذه الصيغة". َ

ونه النصيحة وننى : "اهللا عمن يقصده من األدباء الشبان يسأ ويلقانى الشبان، ويسأ

ا علمويرهفون السمع  ى أحكم منهموأ َ أقول، وىف ظنهم أ ْ وإنى لكذلك، ولكنها . َ

ُحكمة خري منها الطيش، وعلم أفضل منه اجلهل، فأقوللنفسى ٌ ٌ يا هذا، إنك مسخ كريه، : ٌ



ب والقبح . وإن كان هؤالء الشبان ال يعلمون فال تنزع القناعوال تكشف هلم عن اخلرا

ْاللذين ىف نفسك، وال تدع عيوهنم تأخذ ا َْ ْلديدان التيتمرح ىف جوفك وترفق هبم، فإن َ َّ َ َ

ّحسبهم ما ال بد أن تصدمهم به احلياة عاجال أو آجال،بل آجال كام أرجو هلم وأحب َِ ُ وإنى . ْ

وإن قلبى ليعرصه عارص حنى . ألمتنى هلم السالمة والنجاة ودوام االغرتاربالعيش

خيلهم وقد فتحوا عيوهنم عىل حقائق أخريغري التى يعرف وهنا أو يأملوهنا، وأروح أرسم أ

كلم بمثل لساهنم هية وأضع نفسى ىف موضعهم وأ ويكلفنى هذا . هلم صورة للحياة الزا

ْشططا، فليس أقسى من ثنى األعصاب وإكراهها عىل حالة غري حالتها ا . َ َّوخييل إىل، وأ
ى أدقها ى أوقدت ناراحتت أعصابى لتحمى، وأ ذل هذا اجلهد من نفسى، أ ّأ َ ْ  بمطرقة َ

ى ال أجد ما آمرها به بعد ذلك لتخمد . لتلني وتتخذ الصورة التى أريدها ويؤسفنيأ

هل مر بك أهيا القارئ صورة كهذه التى استعارها ". اجلذوة وتبرتد، ويذهب عنها احلر

ازنى من عامل احلدادة ليصف تكلفه الظهور بمظهر غري حقيقته كى يريح الشباب  ُّا َ َ

ت احلياة؟ وهذا يذكرنى باحلالق املوجود ىف شارع خلف بيتى، إذ وخيفف عنهم مزعجا

  .مل يبق إال هذا! اهللا أكرب". وعفشة كاملة للعريس. ميكانيكى شعر"كتب عىل دكانه 

تعبريا عن االطمئنان ) ٤٢ص" (الرب واحد، والعمر واحد: "وهذا بخالف قوله

:  األكل عىل معدة خاليةوعدم اخلوف من اإلقدام عىل شىء يتجنبه الناس، وقوله عن

َ، وقوله يصف نفسه، وقد أصابته احلمى، وعرق عرقا شديدا )٤٦ص" (عىل ريق النفس" ِ َ

َبلل ثيابه بلال فظيعا فكأهنا خرجت لتوها من طشت الغسيل دون أن تعرص ْ ُ ْ ا : "َ فإذا أ

صبب عرقا، وإذا بثيابى كلها،كام قالت، عرصة َأ ْ م ، فاجلزء األخري من الكال)٥٦ص" (ُ

ضا قوله عن أديب مغرم . مأخوذ من قاع العامية ومن العبارات ذات النكهة العامية أ

فريوح : "َّبالتفلسف حني يكون سعيدا فيفسد عىل نفسه تلك السعادة بالتفلسف املتصنع

فيبدأ أو ينخرط ىف : "ولو كنت مكانه لكتبت بدال من ذلك). ٦٩ص" (يتفلسف

: احدة نجده يقول عن حبه إلحدى الفتيات ىف صباهوبعد ذلك بصفحة و. مثال" التفلسف

ام كام ينمو شعر رأسى" وهى عبارة مازنية عجيبة ال ". وكان حبى هلذه الفتاة ينمو مع األ



ى مررت هبا عند أحد غريه ووصفه ىف ) ٨٩ص" (وجهها الصابح"ومثلها عبارة . أذكر أ

ى صب: "نفس الصفحة نسيانه أسامء من حيبهن سى أ َولكنى أ وتطري من رأسى . ْوتَ

وىف نفس املعنى يقول عن ضعف ". األسامء واألحاديث كام تطري العصافريعن أعشاشها

ْغربال واسع اخلروق"ذاكرته إن رأسه    ).٩١ص" (ِ

ازنى كذلك تطعيمه كالمه بني احلني واآلخر ببيت شعرى  ومن سامت األسلوب ا

 مر ىف االستشهادات التى أوردناها وقد. أو أكثر أو إدخال جزء من بيت شعرى ىف عبارته

يات الشعرية أما الرضب الثانى فيمكن التمثيل له بالعبارة التالية، وهى ىف . بعض األ

ل يرشب البوظة، التى أعرفه، منذ عرفته، كلفا هبا ال : "عشق خادمهم لرشب البوظة ًال يزا ِ َ

لو قطعوا رأسه و: "فقوله). ٣٣ص" (ينرصف عنها أو يتوب ولو قطعوا رأسه وأوصاله

  : مملوخ من قول امرئ القيس" وأوصاله

ُفقلت ُ رح قاعدا: َ ًيمني ا أ َِ ُ ََ ْ َ ِ َ  

   

ِولو قطعوا رأسى لديك  ْ َ َ َ َ

  َوأوصاىل

     

ضا قوله عن بنته، التى توفيت صغرية بعدما كانت متأل عليه  ْومن الرضب الثانى أ َ ُِّ ُ

ظر إىل هذه: "حياته سعادة وحيوية وحالوة ْ التى هى منى النفس وروح احلياة ولكنى أ َ َُ

ورحياهنا، فأرى بأول الظن آخر األمر من وراء املغيب، فتبدوىل ملفوفا عليها كفن، وقد 

ْشاعت الصفرة ىف حمياها املتوهج، وآضت عينها التى تنفث السحر كقطعة من زجاج َ َّ َ ُ "

د الغفار موجودة ىف بيت شعر لعب" روح احلياة ورحياهنا"وعبارة ). ٨٣ - ٨٢ص(

قى من أهل القرن التاسع عرش ازنى قرأ . األخرس، وهو شاعر عرا وأستبعد أن يكون ا

فأرى بأول الظن آخر األمر "أما عبارة . إنام هى جمرد مالحظة عابرة منى ليس غري. له شيئا

  :فمستعارة من بيت ابن الرومى التاىل" من وراء املغيب

معى يرى بأول ظن ٍّأ ِ ٌّ َِ ْ  

   

  ِمر من وراء املغيبَآخر األ

     



ازنى عىل غري علم به، وهو شاعر كبري  فهو أوال بيت مشهور مما ال يعقل أن يكون ا

ه كتب عن ابن الرومى  ءة ىف الرتاث وكتاباته وأشعاره، فضال عن أ وناقد واسع القرا

ه يورد البيتني التاليني، ومها . دراسة هامة معروفة للباحثني الك بن وقبل ذلك مبارشة نرا

ازنى اسمه ىل والشاعر األموى، وإن مل يذكر ا رى الوا   :أسامء الفزا

ا نزلنا منزال طله الندى َو َّ َّ َ ً ّ  

   

يقا وبستانا من النور حاليا َأ َ ِْ َّ ً ً  

    

ُأجد لنا طيب املكان وحسنه ْ ُ ُ َِ ِ َّ َ  

   

َمنى، فتمنينا، فكنت األمانيا ِ َّ ً ُ  

     

بيت لعمر اخليام من ترمجته هو، والكالم عن  وبعد ذلك بثالثة أسطر يورد هذا ال

ْابنته التى اغترضت صغرية، والتى رثاها ىف مفتتح كتابه َ ِ ُ بسطور هى الغاية " ىف الطريق: "ْ

ِىف البساطة، ولكنها تزلزل أعتى القلوب وتطفر الدمع من أمجد العيون ْ ُ:  

ن، بلبل غرد ن، ال أ ٌوأ ِ َ ٌ  

   

ِّكان يغنى عىل الغصون لنا؟ َ ُ  

     

ضا استعامله اجلمل والعبارات االعرتاضية  ازنى أ ِ ومما يلفت االنتباه ىف أسلوب ا ْ َ

ّىف بعض األحيان عىل نحو يشد النظر، مثل قوله عن فتاة كان حيبها وهو صغري، ثم 

ها ا أرى بنى،أن هؤالء كان يمكن أن : "تزوجت ومل يعد يرا َّوإنه ليخطر ىل أحيانا، وأ ِ َ ً

َّيكونوا بنى م ِ صور أهنم بنوها . نهاَ ا وسعنى أن أ رى صار هلا بنون؟  ناءها، أ ت أ ُولو رأ ََ ِ َِ َ َ ُ

رى صار هلا بنون؟: "فقوله). ٧٣ص" (دونى . مجلة اعرتاضية، وفوق ذلك استفهامية" أ

وقد كان أخى األكرب، رمحه اهللا، فإن به : "وكثريا ما يستخدم اعرتاضات دعائية، مثل قوله

َّ قد أراد أن يربنى ويرسنىحاجة إىل الرمحة، ُ َ ََّ ه يتفنن ىف الدعاء، ويضع عليه ". َ ويالحظ أ

ازنى بعض ). ٧٤ص" ( فإن به حاجة إىل الرمحة"طابعه بإضافة هذه اجلملة  وعند ا

ىف العبارة التالية " كام ال أحتاج أن أقول: "اجلمل االعرتاضية التى يكررها كثريا مثل قوله

ى أحب الوساخة وسوء التدبري وقلة ولست أعنى، كام : "مثال ال أحتاج أن أقول، أ



ّوهو مغرم باالعرتاضات التى توضح ما يعود عليه ). ١٩ص" (األدب، والعياذ باهللا

ْالضمري، مع أن سياق العبارة ينفى كل لبس، وقد يزيد األمر عن احلد املعقول، فيشعر  َ

ة غموض وتوضيحه، بل مدا ة ليست مسأ ازنى القارىء أن املسأ عبة ومعاكسة من ا

  . للقارئ، فال يملك نفسه أن يضحك

ازنى يميل إىل االطناب والتفصيل وإن كانت له إجيازات مازنية تعتمد عىل . وا

ِيتعد معى"مثل . اشتقاق للفظ ال يستخدمه غريه إال ىف الندرة الشديدة َّ يتفق معى "بدل " َ

قبات عظيمة جدا بحيث يصعب عىل أى ع" َعقبات تتعاظم املجتاز"ومثل " عىل ميعاد

وقد يكون اإلجياز قائام عىل التدقيق ىف استخدام اللفظة املطلوبة مثل . اإلنسان أن جيتازها

ْشعر وحف" َ ٌْ أره النظر"، وهو الكثيف األسود، و"َ بعه نظره وأحده فيه"َأ ازنى . َّ، أى أ وا

ءته يسعفه هنا برصه باللغة وتعمقه ىف اإلحاطة بكثري من مفرد اهتا وتذوقه هلا واتساع قرا

  . لكتب الرتاث

ازنى عىل الوصف البارع املوحى مقدرة عظيمة والوصف التاىل مثال . ومقدرة ا

قال يصف اشتعال النار ىف ابنة . عىل ذلك، وهو مأخوذ من الفصل السادس من الكتاب

ٍخادمهم وموهتا حمرتقة وما حدث بعد ذلك من هرج ومرج ٍْ َ ْ لثالثة أن جليلة بنت احلادثة ا: "َ

ظر إليها مسحورا ا أ دقا... ًحليمة وعم حممد أكلتها النار وأ . ًوقد رضبت النار عليها رسا

ومل تطلق املسكينة إال صيحة جزع واحدة، ثم وقفت كالتمثال، وذهبت النار تأكل 

ًوكنت واقفا عىل . ماعليها من خفيف الثياب وحتيل جسمها األسمر الطرى مجرة مضطرمة

ًلم البدروم مسمرا هناك، وعينى عليها ال تتحول عنها، وىف مسمعى من اللهب اخلفاق س َّ َ ُ

فى رائحة اللحم املشوى، وعىل وجهى صهد احلر . اللمعان مثل الدمدمة والتدويم، وىف أ

وكان الوقت شتاء، والبدروم يكون ىف الصيف رطبا، فكيف به ىف زمهرير الشتاء؟ وكانت 

ِ إىل هذه الغرف التى تشبه القبور، فرشعت ترضم الفحمجليلة قد سبقت أمها ْ ىف املوقد ... ُ

وكانت ترتعد وتنتفض من الربد، . ّلتدفأ به، ومل تكن عندها منفاخ تعجل به إيقاد النار

وكان مصباح الغاز مضاء، فتناولته وانحنت به عىل املوقد ورفعت غطاءه النحاسى الذى 



تر أن تنزع الزجاجة وتطفئ الرشيط قبل أن تصب الغاز يتدىل منه الرشيط ىف الغاز، ومل 

أعادت الغطاء إىل مكانه من . عىل الفحم، فسال منه شىء عىل ثوهبا وهى ال تدرى

ًاملصباح، ووضعته إىل جانبها عىل احلصرية وأشعلت عودا وأدنته من البرتول ىف املوقد 

عة، ونسيت أن تتناول فارتفع منه اللهب فجأة، وكانت حانية عليه، فردت وجهها برس

ًاملصباح وهى تنهض قائمة، فانقلب املصباح واشتعل طرف الثوب الذى كان مسفسفا 

  . بالبرتول

ته كله بعينى، وكنت قد غافلت أمى وحليمة،  خيله، فقد رأ ُوليس هذا خياال أ

ُوانحدرت وراء جليلة، وىف مأموىل أن أجالسها وأالعبها وأسامرها قليال، فقد كنت 

س بى وهتش ىل، وال تضن عىل بام تعلم مما سمعت أو رأت أو مشغو ْفا هبا، وكانت هى تأ ْ َّ ّ ِ َ ّ َ َ ً

وكنت عىل عتبة الباب، وكنت أهم بأن أضع قدمى عىل درجة السلم نازال إليها، . خطر هلا

تها متشى إىل  همت أن أقف حيث كنت عىل " َّالصفة"فرأ ُوتعود باملصباح ىف يدها، وأ ْ ِ ْ ُ

فيتها هتوى إىل االرض، والنار حوهلا، فأفقت . لم يفتنى شىء من الفاجعةالعتبة، ف ُوأ

ًوارتددت راجعا إىل ساحة البيت، ورحت أصيح وأزعق وأدعو كل من يسمع أن يدرك  ُ

ورسى اخلرب رسيان النار ىف اهلشيم اليابس، وكان أخى األكرب ىف . جليلة، فإهنا حترتق

ْالبيت، فنزل مع النازلني، ورأوا ُّ أن جليلة قد أكلتها النار، فصار هم اجلميع أن يطفئوا َ َ

  . احلريق، فقد امتد لسان النار إىل احلصري والرسير وسائر ما ىف الغرفة

وكنت بينهم أروح وأجىء إىل حيث أراهم يروحون ومن حيث جييئون، وال أعمل 

 ويولولن وىف ًوكانوا مضطربني، وكان لغطهم كثريا وعاليا، وكان النساء يبكني. ًشيئا

اريق، وأخى يتناوهلا منهن مرتعة ويصب عىل النار، وال يفتأ يسأل  دهين الطشوط واأل أ

ن غطس ىف هذه الليلة السوداء، ويتوعده بعلقة، ويقول...: عن حممد ليته كان هو : أ

وترسل الصوت ! آه والنبى: فتقول حليمة، عفا اهللا عنها. الذى احرتق، وبقيت جليلة

ح عىل بنتها، وال تكف عن ذلكجملجال ىف وعىل الرغم من احلرقات .  سكون الليل بالنوا

نى عن ملء الطشوت ومحلها إىل أخى ورآنى أخى كالكلب الذى ال . التى تعانيها ال تتوا



يرتك قومه وال ينفك جيرى معهم ويطوف هبم ويدخل من بني سيقاهنم ويربكهم، وهو 

ِيريد أن يعرب بخفة حركته بينهم عن  ْ مشاركته هلم فيام هم فيه، فزجرنى وطردنى وأمرنى ُ

ازنى مل يرتك شيئا إال وصفه رغم أن احلادثة وقعت ىف طفولته، ". أن أصعد واضح أن ا

نا نرى بأعيننا، ونسمع . أى منذ عدة عقود َلقد وضعنا أمام املوقف وجها لوجه، فكأ ََ

ومل يفته أن يصور ما كان . نظربأذاننا، ونشعر بام كانت جتيش به نفوس املوجودين ىف امل

ه  ه هبذا يشاركهم أو يريد أن يظهر هلم أ ناء ذلك مما يربك أهل الدار لكنه يظن أ يه هو أ يأ

وهو يفعل ذلك ىف . يشاركهم ىف جهودهم من أجل إطفاء احلريق مشبها نفسه بالكلب

  .يرس شديد ال نلمح معه أقل جهد

ازنى بفكاهته وسخريته ح وهو هبذا يكاد يكون نسيج . تى من نفسهوقد اشتهر ا

فعى وال  وحده بني أدباء عرصه املرصيني عىل األقل، فلم يكن جرجى زيدان وال الرا

العقاد وال طه حسني وال أمحد أمني وال تيمور وال الزيات وال العريان وال سيد قطب وال 

َّالشوباشى وال حممد كامل حسني مثال كتاب فكاهة، فضال عن أن يتهك فسهمُ . موا عىل أ

. ولو أخذنا الشدياق من خارج مرص مثال  فلسوف نجد أن ثمة فرقا بني فكاهة وفكاهة

َفالشدياق مثال تنبع فكاهته من حبه للحياة وموران شهوات اجلسد والروح ىف كيانه بينام  ََ

ازنية صادرة عن نفس بلت الدنيا وتعمقت فهمها واإلحساس هبا، وانتهى هب َالفكاهة ا َ َ ا ٍ

ازنى رأى أن األمر ال يستحق كل هذا، فكل شىء  األمر إىل التشاؤم واليأس، ولكن ا

ومن ثم طرد عن نفسه اليأس والتشاؤم . باطل وقبض الريح، وكل شىء إىل زوال

  . بالدعابة والسخرية حتى تذهب عن احلياة مرارهتا، وحتلو ىف عينيه وأعني اآلخرين

ى : "فكاهة كام قلتوهو كثريا ما جيعل نفسه موضع ال لقد ثار بى صديق مرة أل

ته ى أقول إنه محار وإنه ال : سأ َأال تشتهى أن تتمرغ كاحلامر عىل األرض؟ وحسب أ َِ

ى أسات العبارة عام أريد. ينقصه إال أن يتمرغ ْولكنى إنام عنيت أن النفس . ُوأعرتف أ َ َ

فسنا بأسالك تنزع إىل احلرية، وما دام ال ضري فيها عىل أحد فامذا يم اذا نحيط أ نع منها؟ و

ِشائكة ال رضورة هلا وال منفعة منها؟ وهبنى مترغت عىل الرتاب وتقلبت عىل األرض كام  ْ َ



ن البأس هنا؟ ولكن صاحبى غضب وال يزال يذكرنى بالسوء كلام . يفعل احلامر، فأ

ِعرض ذكرى ىف جملسه وال ينفك يقول إنى وقح قليل األدب ْ ّوقد يرسه. ِ ُ  وخيفف من َ

ى أخرج ىف بعض األحيان إىل الصحراء وأمترغ كاحلامر عىل رماهلا،  َّسخطه عىل أن يعرف أ
سع، ثم أهنض  وأعوى كالكلب، وأموء كالقط، وأرصخ وأصيح ىف هذا الفضاء الوا

فض عن ثيابى الغبار، وأمسح وجهى ويدى، وأعود إنسانا حمتشام ذا سمت ووقار،  ٍوأ ْ َ

ى حرولكن بعد أن أكون ق   ).٧٩ص" (د أرضيت نفسى وأشعرهتا أ

ه يترصف كاحلامر، فيتمرغ ىف  ازنى أن يصف نفسه بأ ليس من السهل عىل غري ا

ه يقلد الكالب والقطط فينبح ويموء، فضال  عن أن يذكر الشتائم التى  الرتاب، أو أ

ة نفسه، إن هذا ليس حتقريا للذات، بل هو دليل عىل قو. يكيلها له صديقه من خلف ظهره

وقد تكون فكاهته هتكام ينظر فيه إىل . وسعة صدره، وتعمقه ىف فهم احلياة، وسامحته

رة كاملقاالت الثالث التى كتبها عن  ِاآلخرين من عل، وخيلط االستعالء بالتواضع واملرا َ ْ ِ

وأحيانا ما تقوم فكاهته عىل . ولكن ذلك عىل كل حال قليل". قبض الريح"طه حسني ىف 

التشويه، وجتىء من خارج، فال تتغلغل إىل بواطن النفوس وال إىل أعامق احلياة املبالغة و

. فهو ىف كثري من صفحاته قائم عىل هذا اللون من الفكاهة" رحلة احلجاز"كام ىف كتابه 

ْعود عىل بدء: "كذلك تقابلنا ىف قصته َ ٌ ْ ّهذه املبالغات والتشوهيات املضحكة، ولكن فيها " َ

قف، ورؤية العالقات بني رغم ذلك خياال مجي ال، وقدرة عىل إعادة تشكيل األشياء واملوا

ُتذكرت بيتا نزلت فيه ضيفا مع ستة غريى من : "الكائنات عىل نحو جديد، مثل قوله ً

نات  ن، فأرقدنا صاحبه ىف حجرة كاهليكل رص لنا فيها سبعة أرسة، غري اخلزا ّاإلخوا ِ َ َّ َ َ

حد منا يستطيع أن ينام . ع ذلك فارغةواملناضد والكراسى، وكانت تبدو لنا م وكان الوا

ُوأصبحت فقصدت إىل احلامم، فإذا هو . عىل رسيره طوال أو عرضا كام يشاء من فرط سعته ُ

ُيصلح أن يكون ميدانا للركض أو ساحة للرقص ْ ه محام . َ ا رصت ىف احلوض خيل إىل أ َّو
ى فيه سمكة من البساريا ىف جمرى النيل العظ يم، وأشفقت أن أغرق، وصحت سباحة، وأ

ِّأطلب النجدة، وتوقعت أن جيىء مضيفى بدلو عظيمة يلقى هبا إىل فأصعد فيها، أو يدىل ىل  َ َُ َّ ٍ ْ



فليس من املعقول أن يغرق ". إلخ... حبال أشد به وسطى ويرفعنى، فأخرج إىل الشط

وتأمل . كضاإلنسان ىف حوض احلامم، وال يمكن أن يكون احلامم مهام اتسع ميدانا للر

ة حجمه حني شبه نفسه بسمكة البساريا   .إشارته إىل قرصه وضآ

ه كان ضعيفا ىف مادة اللغة العربية بل ىف  بل إن هذا األسلوبى العظيم ليزعم أ

د حني كان طالبا ىف الثانوية كان التعليم الثانوى : "يقول ىف ذلك. الرياضيات وباقى املوا

الناظر واملدرسون والتعليم، ما :  ما ىف املدرسة إنجليزياانتقاال بأدق املعانى، فقد صار كل

جح ىف االمتحانات. عدا اللغة العربية ا إىل هذه اللحظة ال أعرف كيف كنت أ وأكرب . وأ

ظنى أهنم كانوا يرتفقون بنا ويعطفون علينا، ويتساهلون معنا، ويرتكوننا ننجح عىل سبيل 

ُإنى أعرف هبا فأقولوأدع غريى وأقترص عىل نفسى ف. االستثناء َ ْ إنى ما استطعت قط أن : َ

تقل من سنة إىل أخرى  ِأفهم علوم الرياضة أو أن أقدر فيها عىل شىء، ومع ذلك كنت أ ْ َ

دث الشيخ محزة ...  بال عائق ى كنت أؤدى االمتحان ) محزة فتح اهللا(ومن حوا معى أ

ه الشفوى ىف الشهادة الثانوية، وكان هو رئيسا للجان اللغة ال عربية، فلام جاء دورى اتفق أ

ًكان موجودا، فلام انتهت املطالعة وجاء دور املحفوظات، وكان هلا مقرر خمصوص، 

نى ماذا أحفظ ت خطبة قصرية للنبى . سأ ْفعلقت ملسو هيلع هللا ىلص وكنت ىف صباح ذلك اليوم قد قرأ َ ِ َ

همنى اهللا أن أقول إنى أحفظ خطبة للنبى ففرح الشيخ جدا وخلع حذاءه . بذهنى، وأ

وسرتنى اهللا، فلم أخطئ، فاكتفى الشيخ هبذا " اهللا يفتح عليك. قل ىل يا شاطر: "وصاح

 . وأعفانى من النحو والرصف واإلعراب

َّولكنه ىف مرة أخرى كاد يضيع عىل سنة، وكنت طالبا ىف مدرسة املعلمني، وكانت  ِّ َُ

نى بعد خروج إن : ه من االمتحانجلنة االمتحان ىف اللغة العربية برياسته، فقال أحد إخوا

الشيخ محزة يفتح كتاب النحو والرصف ويطلب من الطالب أن يتلو الفصل الذى يقع 

ًومل نكن ندرس نحوا وال رصفا ىف املدرسة ألن الدراسة كانت مقصورة . عليه االختيار ً

قنا بالفشل َّعىل األدب، فأ َ ْ ا واثق من الرسوب وجلست أمامه، . َ وجاء دورى، فدخلت وأ

ُمقدمة ابن خلدون"نى كتاب وناول ْ ت، وال أزال أذكر فاحتة الكالم وهى" َ اعلم أن : "فقرأ



هلم ذاهب بآماهلم ىف حتصيلها . ضع الكتاب: فقال". إلخ... العدوان عىل الناس ىف أموا

نى عن  َعدا واعتدى: "والفعلني" العدوان"فوضعته، فسأ ، وانتقلنا إىل الصيغ املختلفة "َ

لألمر، " ِواعتديا"للامىض املثنى، " َاعتديا"مثل " اعتدى: "فعلالتى يكون عليها ال

نى اىض بالفتح، واألمر بالكرس؟ فلم أعرف هلذا سببا وقلت إنه ال : فسأ ًاذا كان ا

ولكن هلذا : "فدهش هلذا اجلواب وقال. سبب هناك سوى أن العرب نطقوا هبام هكذا

عد موضوعة بعدهاإن اللغة سبقت النحو والرصف، و: "قلت". ًسببا وما . كل هذه القوا

طق كام كان العرب يفعلون فإن هذا يكفى، وال داعى للبحث عن سبب خمتلق ". َدمت أ

ه خري ىل وأكرم أن  ال بغضبه وحدثت نفسى أ ُفغضب، وظهر هذا عىل وجهه، فلم أ ّ ِ

ى وكاد حيدث ما ال . أسقط بخناقة من أن تكون علة سقوطى اجلهل وأرصرت عىل رأ

َمد لوال أن املرحوم الشيخ شاويش، وكان عضوا ىف اللجنة، تدارك األمر، فقد نظر ىف ُْحي

فنهض الشيخ وهو ". العرص وجب يا موالنا: "ساعته ثم التفت إىل الشيخ محزة وقال

وقد حفظت هذا اجلميل . وذهب للصالة ونسينى، فكان ىف هذا نجاتى". أى نعم: "يقول

  ). ٦٠ -٥٧ص" (دثة بداية عالقتى بهللشيخ شاويش، وكانت هذه احلا

ازنى للشيخ املبجل املمتحن ليس جهال منه باللغة وطبيعتها  قع أن ما قاله ا ِوالوا َّ

فالعرب كانوا يتكلمون فصحاهم كام نتكلم نحن . بل دليال عىل عمق فهمه لتلك الطبيعة

عد نحوية ورصفية، ولكنن ٌاآلن عاميتنا، التى هلا مثل الفصحى قوا ٌ ُْ َ ا ال نلقى باال إليها بل ِ

ى بعد ذلك النحويون والرصفيون فيستخرجون  ننطقها بالسليقة، والسالم، ثم يأ

عدها كام جاء علامء النحو والرصف بعد اإلسالم بفرتة وعكفوا عىل الفصحى  قوا

فاستنبطوا نحوها ورصفها، ثم مل يكتفوا بذلك بل وضعوا ىف أذهاهنم أن العرب مل تقل 

عوهنا ىف كالمهمهذا أو ذاك إ قع أن . ال لعلة كانوا يعرفوهنا وجيرون عليها ويرا والوا

ا يسمعونه  العرب األوائل ما كانوا يعرفون علة لذلك بل كانوا يامرسون لغتهم تقليدا 

من آبائهم وأمهاهتم والناس من حوهلم، وهؤالء بدورهم قد سمعوا من آبائهم وأمهاهتم 

  . والناس ىف املجتمع من حوهلم



عى هذا دون أن يتنبهوا هم  بطبيعة احلال هناك معيار نفسى وعقىل إهلى بداخلهم يرا

ْله، لكن مل حيدث أن فكر أحدهم فيه وال كانت هلم جمامع لغوية أو غري لغوية تبحث ىف 

، كام قلت، يتبعون السليقة التى سلقهم اهللا عليها ونحن ىف . مثل تلك األمور، بل كانوا

ى عىل نظام، ولكن دون أن نقف أمامه ونتبينه تفصيال بل يقلد كل كل جوانب حياتنا نمش

جيل اجليل السابق عليه، وهبذا تنتقل القواعد املنظمة جلوانب احلياة املختلفة انتقاال عمليا 

ازنى إذن صحيح. تطبيقيا ال نظريا ا ال أحب الذهاب مع من يفلسفون . فكالم ا وأ

عد اللغة كابن جنى مثال حني حيا ول أن يعلل كل شىء ىف النحو أو ىف الرصف بينام قوا

احلق هو أن العرب أصحاب اللغة قالوا هذا هنا، وقالوا ذاك هناك، وما علينا سوى أن 

اذا رفع الفاعل، ونصب املفعول، وانخفض . نتبع خطاهم، فهم أصحاب اللغة ِفمثال  ُ ِ ُ

َن، إىل، عن، عىل، ىف، ِم: "االسم املضاف إليه والذى يسبقه حرف من احلروف التالية َ ْ

َّرب، والكاف، والباء، والالم، والتاء ارتفع الفاعل وانتصب املفعول : ؟ واجلواب..."ُ

ا وجدنا العرب  ِوانجر االسم املضاف إليه أو الذى يرد عقب احلروف املذكورة أل َ

 ولو قدر اهللا ىل هذا الرشف. وكان اهللا حيب املحسنني. يصنعون ذلك، فصنعنا صنيعهم

ازنى بدل الشيخ محزة فتح اهللا العامل النحرير ألعطيته أعىل درجة ا ممتحن ا   .ِوكنت أ

ه ال يعرف العربية والرياضيات فقط بل يضيف إىل  ازنى باالدعاء بأ وال يكتفى ا

ه  وقد : "ْلنسمعه وهو يقول. فيها" محار"ذلك  مادة العلوم، ويقول إنه كان يؤكد للطلبة أ

ًرصت معلام ِّ َ ُ ا مدرس ...  بعد ذلك وظللت أشتغل بالتعليم عرش سننيُ وقد حدث يوما وأ

فيت عىل مكتبى كل أدوات الرياضة مرصوصة  ًىف املدرسة اخلديوية أن دخلت فرقة فأ ُْ

ه متعمد ا ال . َّعىل نحو الشك أ وكان تالميذى ال جيهلون كرهى للرياضيات، وكنت أ

ى أعد نفسى جاهال هبا محا ّأكتمهم أ ُ وكان غرضهم من رص هذه األدوات . را ىف علومهاَ

ري الضجة التى يشتهوهنا وال يفوزون منى هبا، ولكنى مل أفعل بل  أن يعابثونى عسى أن أ

  . اكتفيت بأن دعوت العامل، فحمل هذه األدوات ووضعها ىف مكاهنا ثم بدأ الدرس



ًان الوقت صيفا ُواتفق يوما آخر أن دخلت الفصل، فإذا رائحة كرهية ال تطاق، وك

ئحة الثقيلة وأدركت أهنا . واجلو حارا جدا، فضاعف احلر شعورى بالتنغيص من هذه الرا

ئحة  ادة التى كنا ونحن تالميذ نضعها ىف الدواة مع احلرب فتكون هلا هذه الرا هى ا

ا واحد. املزعجة ئحة القبيحة . فقلت لنفسى إهنم ثالثون أو أربعون، وأ وإذا كانت الرا

ضاُت ِّغثى نفسى فإهنا تغثى نفوسهم معى أ َِّ ًفحاهلم ليس خريا من حاىل، واإلحساس . َُ ُ

ا منفرد به ّاملتعب الذى أعانيه ليس قارصا عىل وال أ
فسهم . ِ ُوإهنم ألغبياء ألهنم أرشكوا أ َ ِ ْ َ َ

ُمعى، وقد أرادوا أن يفردونى هبذه املحنة ُِ  هو ٌوالفوز ىف هذه احلالة خليق أن يكون ملن. ْ

فذ واحدة بعد أخرى . أقدر عىل الصرب واالحتامل ُفتجاهلت األمر ورصت أغلق النوا

ْألزيد شعورهم بالضيق والكرب فال يعودوا إىل مثلها بعد ذلك ُتصربت . وقد كان. َ ْ َّ َ َ

وتشددت ودعوت اهللا ىف رسى أن يقوينى عىل االحتامل، ومضيت ىف الدرس بنشاط ومهة 

َألشغل نفسى عام أعانى ْ ئحة امللعونةَ ْ من كرب هذه الرا وكنت أرى ىف وجوههم أمارات . َ

ًاجلهد الذى يكابدونه من التجلد مثىل فأرس وأغتبط وأزداد نشاطا ىف الدرس وإغضاء  ً ّ َ ُ ُّ

ًعمن يرفعون أصابعهم ليستأذنوا ىف الكالم، فقد كنت عارفا أهنم إنام يريدون أن يستأذنوا 

فذ عسى أن ختف الرا ُئحة ويلطف وقعهاّىف فتح النوا َ َْ ُ ْ . 

ت أن الطاقة  َوظللنا عىل هذا احلال نصف ساعة كادت أرواحنا فيها تزهق، ورأ ْ َ

اإلنسانية ال يسعها أكثر من ذلك، وأن التالميذ خليقون أن يتمردوا إذا أرصرت عىل 

ت صاحبها عام يريد، فقال إنه يريد . عنادى املكتوم واغتنمت فرصة إصبع مرفوعة وسأ

فذ كلها. افتحها: قلت: تح النافذة ألن احلر شديدأن يف َوفتحت النوا ِ ًوتشهدنا مجيعا . ُ َّْ ََ

فنا الدرس، ولكن بفتور لشدة ما قاسينا من رياضة النفس عىل احتامل ما ال يطاق ٍواستأ ْ .

ُوانتهى الدرس وخرجت، فخرج ورائى ثالثة أو أربعة من التالميذ وحلقوا بى، وقال ىل 

ا حصل، وإن األمر كان مقصودا به غريى، وإهنم يطلبون واحد منهم إهن م يأسفون 

تهم عام يعنون. الصفح ئحة الكرهية التى كانت . قالوا. فرسرت، ولكنى جتاهلت وسأ الرا

ًرائحة؟ أى رائحة؟ إننى مزكوم، وهلذا مل أشم شيئا: "قلت. ىف الفصل فال حمل . ّ



مر . ا هلمًوكان هذا درسا نافع. ، ومضيت عنهم"العتذاركم ا أ ى عاقبت أحدا  ولو أ

َّالعقاب إال رضاهم عن نفوسهم ألهنم استطاعوا أن ينغصوا عىل، وأن ينجح معى عبثهم 
  ). ٦١ - ٦٠ص" (الطبيعى ىف مثل سنهم

ازنى وسامه وال . الطفولة اخلالدة: وقد وصف العقاد هذا اجلانب من شخصية ا

ف، رو ف، ضمن ما أ ازنى أ َننس أن ا َّ ْعود عىل بدء"اية اسمها َ َ ٌ ْ ختيل فيها نفسه وقد " َ

ها  عاد ولدا صغريا ىف الظاهر لكن بعقل رجل كبري، ثم أخذت وقائع الرواية تأخذ جمرا

ازنى، فكم أمتعنا، وعلمنا، وغاص بنا ىف أعامق احلياة. عىل هذا األساس  .رحم اهللا ا

ه ضعيف ىف اللغة ال ه أحد كتاهبا وما دمنا بصدد الكالم عن زعمه بأ عربية مع أ

ه استخدم  قد ال : "فقال" ال"مع " قد"وأدبائها العظام عىل مر العصور نلفت النظر إىل أ

ْوهبه طال، فقدال تبقى الصحة. َّيطول العمر، وقد يتخونه املوت ذلك أن ). ٩٢ص" (َ

ْكثريا من املهتمني بصحة اللغة ىف كتابات الكاتبني وشعر الشاعرين يرون  ََ ِ ِ ب ىف ِِ أن الصوا

ت هذه ". ربام ال يطول العمر، وربام ال تبقى  الصحة: "ذلك هو أن نقول وقد كنت قرأ

ا ولد باجلامعة، فرصت ال أقول ىف كتاباتى   املالحظة ىف مقال للدكتورة بنت الشاطئ وأ

حقق مما أسمع أو " قد ال: "منذ ذلك احلني إىل أن كربت وصار ىل عقل مستقل أفكر به وأ

، ء والكتاب القدماء يقولون دون خوفأقرأ فيت عددا من الشعرا ، "قد ال يكون كذا: " فأ

ادى منذ ذلك الوقت بأن هذا الرتكيب صحيح ليس فيه ما ينتقد َفرصت أ َ ْ وممن استخدم . ُ

ء العرص اجلاهىل طفيل الغنوى ىف قوله ّهذا الرتكيب من شعرا ِْ َ َ َ ُ:  

نى قد ال أقول ملدبر ٍخال أ ِ ُ ِ ُ ََ ََّ َ  
   

ِإذا اختار رصم احلبل ْ َ َ َْ ت : َ َهل أ َ َ

ْواصله؟ َُ ِ  

  

     

  :واخلرنق بنت بدر

ٍأال من مبلغ عمر بن هند ِ َ َ ُ ََ ٌ ِ ُوقد ال تعدم احلسناء ذاما  َ َ ُ َُ   ؟...ََ



       

  

  

  

  

  

  

  

  لعىل أمحد باكثري" أوزيريس"مرسحية 

كاتب قصىص ومرسحى ) م١٩٦٩ - ١٩١٠(َ عىل أمحد باكثري :التعريف بباكثري

وين حرضميني. ّر حرضمى األصل، مرصى بالتجنسوشاع دونيسيا أل وىف . ولد ىف أ

وه إىل حرضموت لينشأ نشأة عربية عىل عادة األرس احلرضمية ىف  الثامنة من عمره أرسله أ

نائها ىف جو عربى إسالمى خالص ِاملهاجر حرصا منها عىل تربية أ َ وهناك تلقى باكثري ىف . َ

َّالكتاب املعارف اللغو وبعد إقامة قصرية ىف احلجاز سافر إىل مرص، . ية والدينية األساسيةُ

وعقب خترجه . م، فدرس اللغة واألدب اإلنجليزيني١٩٣٤والتحق باجلامعة املرصية عام 

ِّعمل ىف التدريس أربعة عرش عاما ثم عني ىف قسم الرقابة عىل املصنفات الفنية بوزارة  ُ ً

. حالت مع بعض الوفود إىل فرنسا وروسيا وغريمهاوقام رمحه اهللا بر. الثقافة ىف مرص

ومتيزت شخصية كاتبنا بالبحث عن اجلديد ىف الفنون والفكر، وأخذ ينرش قصائده ىف 

ولو"كربيات املجالت األدبية مثل  ء "الرسالة"و" أ ً، ونال استقباال حسنا من القرا ً

ئز وأوسمةوالنقاد، وأصبح له حضوره املتميز ىف الوسط الثقاىف، وحصل عىل   . عدة جوا

ومن . عامل باكثري بني املرسحية الشعرية والنثرية والرواية والدراسة األدبية: أعامله

الفرعون املوعود، شيلوك اجلديد، عودة الفردوس، مأساة أوديب، "أهم مرسحياته النثرية 

د و دالمة، مسامر جحا، مرسح السياسة، إمرباطورية ىف املزا رية أما مرسحياته الشع". أ



روميو "كام ترجم . ”مهام أو عاصمة األحقاف، قرص اهلودج، أخناتون ونفرتيتى"فمنها 

ّسالمة القس، وا إسالماه، ليلة النهر، "وله من الروايات . ًلشكسبري شعرا" وجولييت َ ّ

ن". الثائر األمحر، سرية شجاع فن املرسحية من : "وىف الدراسات األدبية له كتاب بعنوا

ويتميز باكثري بكتاباته التى جتمع بني الرؤية اإلسالمية والفكر ". خصيةخالل جتاربى الش

وقد . أما أسلوبه فيتسم بقوة العبارة ونقائها وإحكامها. العربى ذى النزعة اإلنسانية العامة

ادة املخصصة لـ(تناولت الدراسات األكاديمية أعامله بالدرس والتحليل  عىل أمحد "عن ا

  ).بترصف"  العربية العامليةاملوسوعة"ىف " باكثري

ُوقد تعرفت إىل أعامل باكثري منذ الصبا األول وقرأت له مبكرا رواياته مجيعا ما عدا 

وف ىف مرص عىل آذاننا وعقولنا ىف قريتنا "سالمة القس" أ ْ، وفتنت به، وكان السمه غري ا ِ ُ

ٌوسط الدلتا حيث تعرفت إىل رواياته التارخيية امللهمة وقع مده َُ ِ ٌش مجيل، وإن مل أقرأ له ْ

وسبق أن . من إبداعاته املرسحية أوانئذ شيئا، بل مل أقرأ له منها حتى اآلن إال القليل

ى عندى عىل رأس "رس احلاكم بأمر اهللا: "تناولت بالعرض والنقد مرسحيته ، وهى تأ

، ال أستثنى من ذلك "دراسات ىف املرسح: "ُاملرسحيات الست التى درستها ىف كتابى

: ىف كتابى" ليلة النهر: "كام سبق أن درست روايته". السلطان احلائر: "مرسحية احلكيم

  ". فصول من النقد القصىص"

ه مل تتح ىل فرصة لقاء الرجل،  ا أكتب هذه السطور أ وإنى ليعرتينى األسف اآلن وأ

ه كان كريم النفس شهام نبيال ه وزاده شهامة ىف نظرى و. رمحه اهللا، فمن الواضح أ نبال أ

ت له ىف  وقف إىل جانب املرحوم املجاهد الفلسطينى حممد عىل الطاهر، الذى قرأ

ظار الرشطة والسلطة  ِّأكسفورد كتابيه عن فرتة هروبه من السجن ىف مرص وختفيه عن أ

ى رشيف يرفض اخلنوع هلا والصمت عىل ما تفعله  ٍّاإلنجليزية التى كانت تنكل بكل حر أ ِّ

لقد آزر الطاهر ىف ذلك الوقت عدد من .  ىف األراىض الفلسطينية املباركةببالدنا، وبخاصة

طون إلياس صاحب  ر األوفياء أمثال عىل أمحد باكثري وإلياس أ القاموس "الرجال األحرا

وان األذى والتنكيل لو قدر ألمرهم معه أن " العرصى فسهم بذلك ألشد أ ِّمعرضني أ ُ ّ



داه باكثري نحو تاريخ مرص كام ال ينقىض عندى العجب . ينكشف من هذا االهتامم الذى أ

ه مل  دع فيها إبداعا كبريا رغم أ القديم، والذى استفزه للكتابة املرسحية عنه عدة مرات أ

ه مل ينشا ىف مرص، بل وفد إليها وهو  يكن مرصيا بالدم بل بالتجنس كام قلت، فضال عن أ

  .ى عجيبة من العجائب ال ريب ىف ذلكوه. ىف السن التى يلتحق فيها الشخص باجلامعة

م، وإن كنا نعتمد ١٩٥٩ألول مرة عام " أوزيريس "":أوزيريس"التعريف بمرسحية 

" إيزيس وأوزيريس"وهى تعالج أسطورة . م١٩٨٥هنا عىل طبعة مكتبة مرص عام 

ُالفرعونية املعروفة، التى كانت تتخذ بداية كل ربيع شكل احتفاالت متثل تناوب  ِّ َ ُ

َل، ممجدة عودة اإل أوزيريس للحياة بعد أن قتله أخوه اإل الرشير ستالفصو وكان . ً

ْاملرصيون القدماء ينظرون إليه بوصفه مصدرا خلصوبة األرض، وضاهوه بنهر النيل،  َ ً

وىف تلك االحتفاالت كانت القصة الكاملة متثل . وارتبط اسمه عندهم باحلبوب واحلصاد

َ قتل ست الرشير أخاه أوزيريس احلاكم الرشعى الطيب ىف شكل دينى شعبى يبني كيف ََّ َ ُ

الذى لقن الناس معنى احلضارة وعلمهم الصناعات وبناء املدن وسار فيهم سرية الرفق 

َوالعدل والرمحة، إذ كان ست حيقد عليه، وحبك مؤامرة للتخلص منه فصنع تابوتا عىل  َ َ

ثم ما إن جاء . ه عىل مقياسه فهو لهْمقياسه، ثم طلب من احلارضين أن جيربوه، ومن جيد

ر فأغلقوه عليه  دور أوزيريس ودخل التابوت لتجربته حتى سارع ست ورجاله األرشا

قوه ىف النيل، الذى محلته تياراته إىل البحر، ومن هناك إىل مدينة ببلوس ىف  ْومحلوه وأ َ

ْفينيقيا حيث استقر عند أصل شجرة مدت أغصاهنا واحتضنته وغيبته ىف َ َّ  جوف جذعها، َ

. وحيث شاهد امللك تلك الشجرة فأعجب هبا وقطعها وجعلها عمودا من أعمدة قرصه

هلة تبحث عن جثة زوجها حتى وجدهتا  ناء ظلت إيزيس الزوجة الوفية الوا وىف تلك األ

ونجحت ىف اسرتدادها وأعادت إليه احلياة، ثم انتقمت له بعد ذلك من ست عىل يد ابنهام 

َ ينظر إليه بوصفه إ السامءحورس، الذى كان ْ ُ.  

وللموضوعات األسطورية . وموضوع املرسحية، كام نرى، موضوع أسطورى

َّوالتارخيية عند باكثري حظوة وضح هو أسباهبا، إذ نقرأ ىف كتابه فن املرسحية من خالل : "ٌ



ه يفضل كتابة هذا اللون من املرسحيات عىل املرسحية العرصية، " جتاربى الشخصية أ

ردا بعض العوامل املسؤولة عن هذا امليل لديه، ومنها إيثاره أن يكون املرسح قائام عىل مو

الرمز كام هو احلال ىف املرسحيات التارخيية، ال عىل التعيني والتحديد كام ىف املرسحيات 

قعية اضية قد ابتعدت عنا بام فيه الكفاية كى تتجرد من . العرصية الوا ذلك أن األحداث ا

 تفصيالهتا ومالبساهتا فتصبح أقرب إىل الرمز منها إىل احلقيقة، وهو ما يتحقق ىف كثري من

وثم سبب آخر يدفع باكثري إىل إيثار تلك . ذلك الرضب من املرسحيات عىل نحو أقوى

املرسحيات هو أن هناك تقليدا ىف كتابة احلوار ىف املرسح شاع وذاع، خالصته استعامل 

ْخيية واألسطورية واملرتمجة، وحرص العامية ىف نطاق الفصحى ىف املرسحيات التار َ

صار الفصحى فقد فضل اللجوء إىل التاريخ . املرسحيات العرصية ا كان هو من أ و

قع املعارص  واألساطري يستلهم منها مرسحياته عىل اللجوء إىل اختيار املوضوعات من الوا

ه مل يتجنب املرسحيات العرصية متام التجن. حوله الدكتور "ب، إذ له من هذا اللون عىل أ

م الفصحى، لكن مع تطعيمها "الدنيا فوىض"و" حازم َّ، وإن مل يتخل فيها عن مبدئه ىف التزا

ُبالروح الشعبية واأللفاظ التى حتور إىل أصل فصيح  فن املرسحية من خالل "انظر (َ

 .)٩٨ -٩٤، ٤٦ - ٤٤/ م١٩٨٤/ مكتبة مرص"/ جتاربى الشخصية

ناه يلجأ إىل اللغة وقد حرص باكثري َّ ىف هذه املرسحية عىل فخامة اللغة، ومن ثم رأ َ

كيبها أو يستعمل تعبرياهتا  نية ولغة املؤلفات الرتاثية اجلليلة فيجرى عىل ترا القرآ

َّوىف معظم األحيان يوفق ىف ذلك توفيقا عظيام، إذ يستعمل تلك اللغة الفخمة . ومفرداهتا

 عندما جيرهيا عىل لسان امللك أو امللكة مثال حسبام هو ىف موضعها متاما كام هو الشأن

هد التالية ه..." (فلام أن سمع حديثه: "احلال ىف الشوا نى مثل قوله عز شأ : تركيب قرآ

فلام أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو "، "يوسف"سورة ..."/ فلام أن جاء البشري"

َالقصص"سورة ..."/ هلام ا أن جاءت رسلنا لوط"، "َ ًو ، ")العنكبوت"سورة .../ اُ

َّسبحان الذى خلق وسوى وَمجَّل وحىل" َ َّ ِّسبح اسم ربك األعىل : "ىف القرآن" (َ الذى * َ

َّوالذى قدر فهدى * َّخلق فسوى  َفجعله غثاء أحوى* والذى أخرج املرعى * َ ْ َ ً َ سورة "/ ُ



ء السبيل"، ")األعىل" ِهيدينى سوا
ْ ْعسى ربى أن هي: قال: "ىف القرآن" (َ ء َ َدينى سوا ِ

َالقصص"سورة "/ السبيل دهيم إىل"، ")َ وىف سورة . عىل لسان أوزيريس" (َّفال تصل أ

هيم عليه السالم حني قدم عليه ضيوف، فقدم هلم " هود" ه عن إبرا ِيقول ربنا جل شأ َ

دهم إليه ليأكلوا دهيم ال تصل إليه : "طعاما فلم يمدوا أ ) أى إىل الطعام(َفلام رأى أ

َنكر ِ ًهم وأوجس منهم خيفةَ ِ َ ْ ال ختافوا وال : "ىف القرآن الكريم" (ال ختافوا وال حتزنوا"، ")َ

رشوا باجلنة التى كنتم توعدون ُحتزنوا وأ َُ ِ ْ ْفصلت"سورة "/ َ َ ِّ يقادون إىل إنصافهم "، ")ُ

ُزورت ىف نفسى "، ")يقادون إىل اجلنة بالسالسل: "ىف احلديث النبوى" (بالسالسل ْ َّ

ّأخذت أعدها ىف ذهنى"بمعنى " (رباهنياحلجج وال ِ ىف ..." (َإن كنت ىف شك من"، )ُ

زلنا إليك: "القرآن خطابا للنبى عليه السالم ٍّفإن كنت ىف شك مما أ ، ")يونس"سورة ..."/ َ

ٌّلكل صالح فيها عدو من املجرمني" "/ ٍّجعلنا لكل نبى عدوا من املجرمني: "ىف القرآن" (ٍ

َيلتاَيا و"، ")الفرقان"سورة  َ ه !" (ْ وقد تكررت هذه اللفظة ىف القرآن كام ىف قوله عز شأ

ب فأوارى ! يا ويلتا: "عىل لسان قابيل قاتل أخيه هابيل َأعجزت أن أكون مثل هذا الغرا َ َِ ُ ُ ْ َ

ة أخى؟ ائدة"سورة "/ َسوأ ا ! يا ويلتا: "، وقوله عىل لسان سارة زوجة اخلليل"ا د وأ أأ

ريدون أن تذبحوه كام ذبحتم ابنى "، ")هود" سورة "/عجوز، وهذا بعىل شيخا؟ أ

ئيليني املرصيني خياطب موسى عليه السالم" (حوريس؟ : ىف القرآن عىل لسان أحد اإلرسا

ريد أن تقتلنى كام قتلت نفسا باألمس؟" وهى " (إن اهللا معنا"، ")القصص"سورة "/ أ

نية وردت بنصها وفصها ىف سورة  ءإىل "، ")التوبة"عبارة قرآ ضا عبارة " (كلمة سوا وهى أ

نية من قوله تعاىل خطابا للنبى حممد عليه السالم ىف سورة  يا أهل : قل": "آل عمران"قرآ

ء بيننا وبينكم ٍالكتاب، تعالوا إىل كلمة سوا ٍ ْ َأال نعبد إال اهللا وال نرشك به شيئا وال يتخذ : َ َ َ

 ").بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

ِخرى نجد باكثري ينطق البستانى آمو ىف حديثه عن امللكة ولكن عىل الناحية األ ْ ُ

ْوى كأهنا مقبلة: "إيزيس باحلديث التاىل ّ، وهو ما يذكرنا بقوله تعاىل عىل لسان قوم "َ



َالقصص"موسى ىف سورة ه ال يفلح الكافرون": "َ ْوى كأ هل مثل : ومن هنا نتساءل". َ

َتلك اللغة الفخمة يليق أن تسند إىل بستانى ْ   ؟ُ

نى اجلليل ىف هذه املرسحية وحدها،   عىل أن باكثري مل يستلهم عبق األسلوب القرآ

ومنهم إقبال . بل اتبع هذه السنة ىف أعامله اإلبداعية األخرى، وهو ما يعرفه دارسو باكثري

نه)Eqbal Hassim(حاسم  : ، الذى كتب باإلنجليزية بحثا عن هذا املوضوع عنوا

"The Significance of Qur’anic Verses in the Literature of Ali 

Ahmad Bakathir" نية ىف أدب عىل أمحد باكثري"، أى ، جيده "أمهية اآليات القرآ

من إصدارات جامعة ملبورن ) م٢٠٠٩" (NCEIS"القارئ ىف املجلد األول من جملة 

وداليا بسيونى ) Marvin A. Carlson(ومنهم كذلك مارفن كارلسون . بأسرتاليا

)Dalia Basiouny( لكاتبنا رمحه اهللا " مأساة أوديب"، اللذان قاما برتمجة مرسحية

. فأشارا إىل أن ذلك االستلهام قد شكل هلام صعوبة ىف ترمجة ذلك العمل إىل لغة جون بول

ء هذا . وقد وقف د َعبد احلكيم الزبيدى عند بعض اهلنات التى وقع فيها املرتمجان جرا َّ َ

ن ) اإلنرتنتية(املشباكية " جملة واتا للرتمجة واللغات"ور بـالسبب ىف مقاله املنش حتت عنوا

أما الرتمجة ". لعىل أمحد باكثري إىل اإلنكليزية" مأساة أوديب"مالحظات عىل ترمجة "

م مع ترمجة ثالث مرسحيات عربية أخرى عن نفس ٢٠٠٦املذكورة فقد ظهرت ىف 

 The Arab Oedipus: Four Plays From" املوضوع ضمن كتاب حيمل عنوان 

Egypt and Syria"  وهو من نرش ،Martin E. Segal Theatre Center 

Publications . ْوال أدرى كيف غاب عن فطنة املرتَمجني االستعانة مثال برتمجات

ىف نقل مثل تلك التعبريات " ّمد القاموس: "القرآن الكريم أو بمعجم إدوارد وليم لني

  ! زية نقال دقيقاوالرتكيبات إىل اإلنجلي

بعض التعبريات ذات النكهة " أوزيريس"عىل أن هذا مل يمنع أن تظهر ىف مرسحية 

حسبى اهللا منك يا : "الشعبية املرصية كام ىف قول نفتيس زوجة ست إليزيس أختها

ْومثل ذلك قول أوزيريس عن ست . ، وكأهنا امرأة مرصية من عرصنا)٣٠ص" (إيزيس ِ



وباملثل يقابلنا التعبري الشعبى ). ٣٧ص" (ن يصلح يوما حالهلعل ربنا أ: "أخى زوجها

ه عىل سنة األسلوب "احليطان هلا آذان: "املعروف َّ، وإن كان باكثري قد فصحه، أى أجرا

و والدال ىف  َودان"ّالفصيح كام هو واضح، فرد الوا   .)٣٣ص(مهزة وذاال " ِ

ري القرآن ىف هذه املرسحية ال يقترص عىل استيحالكن ء أسلوبه اجلليل، بل نرى  تأ

ضا موجودا ىف بعض املفاهيم، مثل قول أوزيريس ر أ اهللا استخلفنى عىل هذا : "هذا األ

دى األمني ولنالحظ . ، بدال من أن يقول مثال إنه ظل اهللا ىف أرضه، أو إنه هو اإل"الوا

، وهى كلمة  ه استخدم التسمية اإلسالمية لإل ضا أ س وأوزيريس ، وإن كان إيزي"اهللا"أ

لقد : "وهناك قول أوزيريس". اهللا"بدال من " الرب"قد استعمال أحيانا أخرى كلمة 

قظنى ربى ورشح صدرى للخروج الساعة ومثلها . ، وهى عبارة إسالمية املعنى متاما"أ

ٌلكل أمة أجل: "، الذى ينظر إىل قوله سبحانه"ٌلكل امرئ أجل هو مستوفيه: "قوله َِّ َ ٍُ فإذا . َّ

ِجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمونجاء أ كل ما هنالك أن باكثري يتحدث عن ". ُ

ضا عبارة . أجل الفرد، عىل حني تتحدث اآلية عن آجال األمم الدار األخرى "وعندنا أ

ّإن القوى احلق . إياك يا هذا أن تغرت بقوة ساعدك: "وىف قول أوزيريس". بعد هذى الدار

ُإنام هو القوى اخللق، الك ُ أما القوة . ريم النفس والروح، ففى ذلك فليتنافس املتنافسونّ

ُالبدنية فإن كثريا من احليوان يفضل فيها اإلنسان ْ : مشاهبة للحديث النبوى الذى يقول" َ

َليس الشديد بالرصعة" َ ثم إن كالم ). ٥٣ص" (إنام الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ُّ

بة، وطاعة األم أوجب يذكرنا بقول أوزيريس وابن حورس عن أن طاعة األب واج

ه أحد الصحابة ِمن أحق الناس بصحبتى يا رسول : الرسول ىف احلديث التاىل حني سأ ُّ َ َْ َ

وك: ثم من؟ قال: قال. أمك: ثم من؟ قال: قال. أمك: اهللا؟ قال كذلك فقول . أ

مية، هو تعبري ذو نكهة إسال" لطفك يا إهلى بعبيدك: "أوزيريس وهى تبكى أمام حتحور

ضا لست ْوكذلك قوهلا هى أ ضا هذا ". أخشى عليك من غضب اهللا ولعنته: "ِ ولدينا أ

ْزمرة الصاحلني: "التعبري َومما جيدر ذكره كذلك حديث حوريس إىل أمه عن بركة أشالء ". ُ َ

نا أمام متصوف يتكلم كال : "وهذا هو نص الكالم. أوزيريس عىل مرص واملرصيني، وكأ



ى هدرايا أماه مل يذهب د أن يمحو أوزيريس ) يقصد عمه ست(لقد أراد هذا الرشير . م أ

َّمن الوجود فاغتاله وقطعه إربا إربا وفرق أشالءه، فإذا حكمة الرب جتعل من هذه املحنة  ْ ِْ ِ

نعمة عىل أوزيريس بخلود الذكر، وعىل مرص بالنامء واالزدهار، إذ حلت بركة تلك 

دته خ دى فزا : وكذلك حكمة الرب جل جالله. صبا عىل خصباألشالء عىل أرجاء الوا

ِخيرج من الرش خريا، ومن املوت حياة، ومن الظالم نورا ْ وال ينبغى أن يفوتنا ىف هذا ". ُ

حقها حوريس باسم اجلاللة، وهو تقليد إسالمى كام هو "جل جالله"النص عبارة  ، التى أ

ج اهللا احلياة من املوت ىل العكس من أوزيريس،  وع.معروف، وكذلك اإلشارة إىل إخرا

ناه يقسم بـ ْوزوجة ست الرشير ) أخت إيزيس(، نجد نفتيس "اهللا"الذى رأ أخى (ِ

: ويقول حاكم ببلوس الوثنى مستنكرا". اهللا"ال بـ" رب األرباب"تقسم بـ) أوزيريس

وأغلب الظن أن باكثري يريد أن يقول هنا بطريق غري مبارش إن هناك فرقا ". معاذ اآلهلة"

وإنى . فاألول مؤمن موحد، أما الثانى وزوجته فليسا موحدين: زيريس وأخيه ستبني أو

صور أن باكثري، حني جعل من أوزيريس وزوجته مؤمنني موحدين، كان يرد عىل من  أل

هلم  يه من خالل ترصفاهتم وأقوا هومها وابنهام، فأراد باكثري أن يربئهم من الرضا هبذا التأ َّأ

فسهم، إ ء مؤمنني باهللا كالما وفعال وعقيدةوعقائدهم هم أ   . ذ يرهيم للقرا

ه جعل ست ونيتا يستبقان الباب  ر فيه باكثري بالقرآن ىف تلك املرسحية أ ومما تأ

ة العزيز الباب ىف . الستقبال نفتيس زوجته ففى هذا صدى قوى الستباق يوسف وامرأ

 نيتا أمام زوجته بأهنا السورة التى حتمل اسم ذلك النبى الكريم، فضال عن أن ست يتهم

هى التى كانت تغازله، بالضبط مثلام فعلت زوجة العزيز مع يوسف، إذ اهتمته أمام 

ه كان يريد هبا سوءا رغم أهنا هى التى كانت تشده من ثوبه من وراء فمزقته بل . زوجها بأ

قع   . إنست ليتهم إيزيس بأهنا تراوده عن نفسه، وذلك كله قلبا للوا

ضا االجتاه الدينى لدن باكثري إقبال حاسم       وممن مل ، الذى )Eqbal Hassim(سوا أ
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ليا٢٠٠٩  ).م من إصدارات جامعة ملبورن بأسرتا

ٌعض مما صنعه باكثري من صبغ شخصيتى إيزيس وأوزيريس بالصبغة وقد يستغرب ب

ه خيلو من هذا متاما . التوحيدية ويعد ذلك ترصفا غري مقبول ىف موضوع املرسحية بحجة أ

ّولكن إذا كان من النقاد من يرى أن للكاتب املرسحى احلق ىف أن حيمل شخوص 

لك يتم ىف إطار فنى خال من التعسف، فام مرسحياته التارخيية ما يريد حتميلهم إياه ما دام ذ

فات؟ ال شك أن  بالنا بموضوع أسطورى ال يقوم عىل احلقائق بل عىل اخلياالت واخلرا

طاله باملغزى الذى يريد ّهذا يسهل مهمة من يريد من كتاب املرسح حتميل موضوعه وأ ّ .

م الصارم ىف اإلبداع  ز عدم االلتزا ا، وإن كنت مع القائلني بجوا املرسحى بام يقوله وأ

عيه لتطويع التاريخ  املؤرخون، ال أذهب إىل آخر الشوط، ومن ثم ال أفتح الباب عىل مرصا

لكل ما نريد، بل أحرصه ىف حرية تفسري الوقائع التارخيية وسلوك الشخصيات التى ترتبط 

وعىل كل حال فباكثري ىف . َّهبا، برشط أال يتناقض ذلك وحقائق التاريخ املسلم هبا

دينا إنام يتعامل مع أسطورة من األساطري، ومن ثم كان مدى احلرية  مرسحيته التى ىف أ

  . الذى يمكنه التحرك داخل نطاقه مدى واسعا

ِّوىف املرسحية نجد أوزيريس حاكام خريا يسعى بكل جهده إىل خدمة رعيته  َ

ا  ْومعاملتها معاملة إنسانية كريمة، حماوال بجمع طاقته أن يعيش مسا متساحما حتى مع ُ

مة والعدل، وإن أخذت عليه التامدى ىف التسامح حني ال  د أعدائه وأعداء احلياة والكرا ُأ

يكون ثم جمال له، وخاصة حني يكون الطرف اآلخر ممن ال يفقهون لغة التسامح وال 

َيستطيعون أن يتذوقوا طعم املعاملة الرحيمة أو يقدروا قيمتها فيأرشون ويتمردون  ْ َ ّ

رث ألمتهمويسبب   . ون الكوا

واملالحظ ىف هذه املرسحية أن باكثري، من حيث الوقائع، يتحرك داخل نطاق 

َ لكن هناك عدة هنات تبتعد .األسطورة ال يكاد يتخطاه إال ىف أمور غري ذات خطر َ ّ

فمثال هل من املمكن أن تتغزل اخلادمة ىف : باملرسحية بعض االبتعاد عن منطق احلياة



نا ىف فلم "يا شمس الضحى، يا ربة احلسن البهى: " إيزيس قائلةموالهتا امللكة ، وكأ

مرصى تغازل فيه الشغالة وداد محدى سيدهتا الشابة الرعناء وتضحك عىل عقلها بمثل 

ناء كالمها مع خادمتها أو وصيفتها بـ حبيبى "تلك العبارات؟ أو تصف امللكة زوجها أ

إيزيس "؟ أو تنادى الوصيفة مليكتها بـ، هذا الوصف املغرق ىف العاطفية"أوزيريس

قاب ملكية، وكأهنا تنادى وصيفة مثلها؟ وهل كان املرصيون ": الكاملة هكذا دون أ

طفهم الزوجية بمثل تلك  القدماء، وبالذات امللوك وامللكات منهم، يعربون عن عوا

صيفة، احلرية ىف حرضة اآلخرين فريمتى كل من امللك وامللكة ىف حضن اآلخر أمام الو

  أمام أخيه ست؟" يا حبيبتى"، وينادهيا هو بـ"يا حبيبى"وتنادى امللكة زوجها امللك بـ

َوعىل الناحية األخرى هل يعقل أن تقول إيزيس : مالحظات انتقادية عىل املرسحية ْ ُ

؟ وكذلك هل يعقل أن يقوم امللك لوزيره "يا أختى: "بجاللة قدرها لواحدة من رعاياها

ام ليصافحهام؟ أما الوضع الطبيعى فهو ما صنعه قائد القواد حني وقاضيه عند دخوهل

ضا أمام  ام كانت وصية عىل ابنها ىف مملكة غرب الدلتا، وانحنى أ انحنى إليزيس أ

" يا سيدتى"وعىل كل حال فهذا كوم، وخماطبة أوزيريس لواحدة من رعاياه بـ. حوريس

أما هلفة إيزيس . لتصور واالستيعابكوم آخر، إذ هو ترصف يتجاوز مقدرة اخليال عىل ا

عىل تعرف رأى وصيفتها ىف مجاهلا حني كانت ترتقب وصول زوجها أوزيريس فهى هلفة 

ًوقد أحسن الكاتب التعبري عنها كلامت وحركات وترصفات وقلقا. نسائية متاما ٍ ٍ ٍ.  

كذلك نرى ست األخ الرشير ألوزيريس يتناقض ىف كالمه عن إيزيس زوجة أخيه، 

ول لزوجته إن إيزيس تتمنى أن تكون له هو، وأن تكون نفتيس ألوزيريس املشغول إذ يق

دائام بالرعية ال وقت عنده هلا، ليعود بعد قليل فيقول لزوجته إن إيزيس تغار عىل زوجها 

ترى . منها هى نفتيس وإن أوزيريس حيب نفتيس، وإن إيزيس تريد أن تقتلها هلذا السبب

 إىل ما ىف الكالم من تناقض شديد، وىف ذلك احليز الزمنى البالغ هل يمكن أال تتنبه نفتيس

َالقرص؟ ِ  



وىف املؤامرة التى جهزها ست لقتل أوزيريس عند خروجه ليال للسفر نالحظ، 

هنا من الدهشة، أن أوزيريس يستقبل كالم إيزيس عن مؤامرة ست  ونحن فاغرون أفوا

ها عن مصدر اخلرب، ودون أن يتخ جب ضده دون أن يسأ ه ملك من الوا ٌذ حذره رغم أ

ه يرتك األمر يدبر  ضا أن يتخذ مثل تلك االحتياطات، بل نفاجأ بأ عليه ومن السهل أ

كذلك من الغريب أن ترتكه إيزيس رغم كل هذا اخلطر يسافر ليلتها وحده . نفسه بنفسه

ًبتلك السهولة، خملفا الدولة كلها ىف يدها ىف مثل هذ املوقف العصيب دو ِّ َ ة احتياطات ُ ن أ

عىل اإلطالق، وإن كانت األسطورة تؤكد أن إيزيس كانت تسيطر عىل مقاليد البالد ىف 

ْغياب زوجها برباعة، واستطاعت دائام أن توقف ست عند حده فال يفكر ىف أى شغب أو  ِ

  .تآمر

ليس ذلك فحسب، بل إننا بعد شهرين نشاهد حفال ىف قرص ست حيرضه أوزيريس 

باعه وزوجته ورجال ا باع ست، وقد اقتنع امللك بأن أخاه صار صاحلا هو وأ حلاشية وأ

. وهو أمر غريب جدا. فوثق به، متجاهال ما قالته له زوجته من أن ست خيطط الغتياله

ه  وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإننا ىف هذا احلفل نشاهد ست وقد تظاهر أمام أخيه بأ

ضا أمام أخيه هجر الرشب والصخب، فضال عن طلبه من أ صحابه أن يتظاهروا هم أ

َّوهنا ينبئنا تاريخ بلوتارك بأن الربة إيزيس مل تكن ترشب أو تصخب . بأهنم قد تابوا مثله َّ

نه، وكانت حتب  وا هتا، وأهنا مل تكن تكثر من الطعام أو متيل إىل تعديد أ أو ختضع لشهوا

ر. االعتدال وتكره اإلفراط واإلدمان ىف أى شىء ه عند فهل تأ  باكثري ىف هذا املشهد بام قرأ

  ذلك املؤرخ اإلغريقى أو عند من نقلوا عنه هذا الكالم؟ 

ترى كيف عادت الثقة لدى أوزيريس ىف ست بعد ما كان من علمه بتآمره عليه؟ 

ن زوجته التى كانت تشك طوال الوقت ىف ست وال  ْوهبه، بطيبة قلبه، قد نسى ما كان، فأ َ

دا؟ وأ ن موقع نفتيس من هذا كله بعدما ضبطتها أختها باخلنجر ىف يدها تريد تطمئن له أ

ى  أن تقتل زوجها احلبيب أوزيريس بتكليف من ست زوجها الرشير؟ إن املرسحية ال تأ

بعد هذا عىل ذكر نفتيس بتاتا،  إال إشارة إىل وجودها ىف حفل الغدر التابوتى، وإال 



 العليا عند النظر ىف رشعية استيالء ست عىل السلطة إشارة أخرى إىل وجودها ىف املحكمة

قع أن الشهرين اللذين انرصما . للمرة الثانية، وكانت ختشى أن يصيب ابن أختها سوء الوا

ما بني مؤامرة ست ورجوع املياه إىل جمارهيا بينه وبني أوزيريس مها شهران مظلامن 

َحيتاجان إىل ما يىضء عتمتهام حتى نعرف ماذا تم  ََ فيهام مما أعاد األمور إىل ما كانت عليه َ

ًسلفا بني األخوين َ َ.  

واملالحظ ىف األسطورة أن التى صنعت . ثم عندنا حكاية التابوت: خدعة التابوت

التابوت ملكة حبشية استعان هبا ست ىف مؤامرته عىل أخيه، وأهنا هى التى أخذت رسا 

ى التابوت عىل قدره متاما،  عىل حني أن املرسحية ال تشري إىل مقياس أوزيريس حتى يأ

مثل تلك امللكة من قريب أو من بعيد، بل تقول إن ست هو الذى صنع التابوت، 

ضا أن ست قد أغرى أخاه بأن جيرب التابوت الذى صنعه له . وحسب وتذكر املرسحية أ

خصيصا، عىل عكس األسطورة التى تقول إنه طلب من مجيع احلارضين أن يناموا فيه عىل 

  .ًيل التجربة، ومن جيده مناسبا ملقياسه فهو له هدية من ستسب

كذلك هل يمكن أن يطفو فوق صفحة النهر تابوت مغلق مصنوع من الذهب؟ من 

ه سوف يغطس وال يطفو، وهذا هو  قى به ىف النهر كان يعرف أ املؤكد أن ست حني أ

ه هو الطبيعى، إذ كان مصنوعا من الذهب، والذهب معدن وإذا .  ثقيل ال يطفواملتوقع أل

والطريف أن . َّكان هذا مقبوال ىف األسطورة فهو ىف مرسحية متثل ىف عرصنا غري مقبول

بلوتارك ىف تارخيه يذكر أن التابوت الذى كان يضم جثامن أوزيريس كان مصنوعا من 

 the wooden coffer, in which…(اخلشب ال من الذهب وال من أى معدن آخر 

lay the body of Osiris( . اذا مل يمسك باكثري هبذه التفصيلة ويأخذ هبا بدال ترى 

  من التابوت الذهبى فيخرج بذلك من املشكلة؟ 

هل من املعقول أن يظل مقتل أوزيريس وانتقال السلطان : وهنا يثور سؤال آخر هو

إىل ست واحلرب األهلية التى عقبت ذلك وانفصال مملكة غرب الدلتا عن ست رسا ال 

ًم به الرعية متمثلة ىف حتحور وابنها حوريس، الذى رأى التابوت ىف الليلة السابقة تعل



َّحيمله اليم نحو الشامل، وهو ما تقوله األسطورة، إذ تذكر أن بعض األطفال هم الذين  ُّ َ

دلوا إيزيس عىل اجتاه التابوت، إذ املعروف ىف تلك احلاالت هو أن امللك اجلديد حيرص 

إعالن انتقال السلطان إليه فورا وبدون أى تأخري؟ أما ىف املرحلة التالية متام احلرص عىل 

فتقول املرسحية إن قلب إيزيس هو الذى هداها إىل مكان تابوت زوجها وجثامنه عند 

ا اهتدت إليهام بفضل نفس الشهرة القرص امللكى ىف ببلوس، عىل حني تقول األسطورة إهن

  .الربانى

قع أن ثم كيف استطاعت إيزيس أن ِ تشفى ابن ملك جبيل ىف املرسحية؟ الوا َ

أما ىف األسطورة فكانت ترضع الطفل بإصبعها، لكن ال . املرسحية ال تتعرض هلذا األمر

قها كل جزء يبىل من جسمه إل أن مات بل إهنا حني . كالم هناك عن متريضه، بل عن إحرا

ْاآلخر فقد أخذته مع ناحت عىل زوجها بصوت عال مات األخ األول للطفل، أما أخوه 

ًوىف الطريق نظرت إليه نظرة حردة حني كان يستطلع من اخللف ما تصنعه مع . التابوت ًَ َِ

ىف (شمس الدين احلجاجى . وىف هذا السياق نقرأ عند د. اجلثة فصعق ومات ىف احلال

أن باكثري، ) ٤٩/ م١٩٨٤/ دار املعارف"/ األسطورة ىف املرسح املرصى املعارص: "كتابه

ِني جعل إيزيس تشفى الطفل وتعيد إليه حيويته ونشاطه، إنام كان جيرى وراء ما تقوله ح ْ َ

األسطورة من أهنا كانت ترضع ابن ملك جبيل بوضع إصبعها ىف فمه، مع أن ما تقوله 

نا، شىء خمتلف متام االختالف، إذ مات الولد فيها عىل يد إيزيس،  األسطورة، حسبام رأ

قذتهعىل حني أهنا ىف املرس كذلك كيف يبقى جثامن أوزيريس طوال تلك املدة . حية قد أ

بعدما أغلق عليه التابوت : ال ينتن وال يتحلل؟ بل كيف يبقى حيا بعد كل هذا، عىل األقل

نا هنا ىف العرص احلديث  ء؟ ينبغى أال يغيب عن بالنا أ إغالقا تاما ال ختلص إليه نسمة هوا

  .ال ىف األسطورة

لطيبة املتجاوزة حلدود املنطق لدى أوزيريس، فضال عن ثقته ىف وال شك ىف أن ا

ست بعد كل الذى كان منه، أمر ال يدخل العقل إال إذا قلنا إن أوزيريس مغفل ال حيسب 

قب حسابا ه ال بد للحق من قوة حتميه. للعوا وهذا، فيام يبدو، هو ما تريد . ذلك أ



كثري قبل ذلك عىل إظهار خطإ أوزيريس ىف لكن كان ينبغى أن يعمل با. املرسحية أن تقوله

رث عىل صاحبه، وهو ما حدث  ه أن جيلب الكوا اختاذه هذا املوقف املثاىل الذى من شأ

ومثاال عىل تلك الطيبة املغرقة ىف املثالية، أو ىف السذاجة . فعال، إذ متكن ست من الظفر به

س يعفو عن ست وسائر إذا أحببت أن تسمى األمور بام يناسبها، نفاجأ بأن أوزيري

املجرمني الذين عاثوا ىف البالد رشا وترويعا، مع أن اهللا ذاته، وهو العفو الغفور، ينتقم من 

احلق أن باكثري لو ". املنتقم"املجرمني، بل ويأمرنا بمعاقبتهم، فضال عن أن أحد أسامئه هو 

ع بني القوتني املت قوة : نافرتنيترصف ىف األسطورة ترصفا أوسع من ذلك لكان الرصا

ما، وخللق  َاخلري لدن أوزيريس وقوة الرش متمثلة ىف ست، أقوى وأشد وأكثر اضطرا َ َ َ

كذلك . مرسحية أفضل كثريا من املرسحية احلالية رغم أهنا ىف حد ذاهتا مرسحية قوية

فرغم أن إيزيس كانت تؤمن بأن صاحب احلق ال جيوز له أن يتخىل عن بعض هذا احلق بل 

يعمل عىل أن يناله كامال غري منقوص ما دام ذلك ىف مستطاعه فقد كانت هى ال بد له أن 

ْالساذجة، تقبال كأن : وزوجها متفامهني ال خيتلفان، ونراها تتقبل ترصفاته الطيبة، بل قل

  .ليس فيها ما يناقض مبدأها هذا احلازم

ِما أخذ بالقوة اليسرتد إال بالقوة قع الذى ال يمكن املامراة ف:ُ يه بأى حال من  والوا

ٌّاألحوال يؤكد أن احلق الذى ليس له قوة حتميه هو حق ضائع مقىض عليه ٌ ذلك أن . ٌّ

وبغري هذا فليس أمام . احلقوق ال تتكلم من تلقاء نفسها وال تكافح بذاهتا من أجل بقائها

أصحاب احلق من مصري إال الضياع، والتاريخ الذى ال يكذب خري شاهد عىل هذا الذى 

ر به و. نقول هيم حجاج األستاذ بآداب اإلسكندرية رأى ىف املصدر الذى تأ ٌللدكتور إبرا ْ َ

ره باملناخ " أوزيريس"انطلق عىل أمحد باكثري ىف نص : "باكثري ىف هذه الفكرة قال فيه من تأ

السياسى لعرصه ومقوالت حكام هذا العرص، فقد جاءت عبارة الزعيم اخلالد مجال عبد 

ِما أخذ بالقوة اليسرتد إال بالقوة: "قضية الفلسطينيةالنارص ىف تبنية لل ِّهى املفجر " ُ

رة التى صاغ منها عىل أمحد باكثري مرسحيته حيث نزل باكثري " أوزيريس: "والرشا

قع الذى نعايشه فعكس حلم الشعب  َباألسطورة املستلهمة ورموزها إىل أرضالوا



ًباملخلص فردا أو مجاعة من أجل جمتمعبال مظامل  قال هذا  الكالم ". وبال قهر أو استغاللِّ

ر املتمدن"ىف مقال له بموقع  نه ٢٠١٣/ ٦/ ١١بتاريخ " احلوا ظالل القضية "م عنوا

ى هو من بنيات الكاتب مل ". لعىل أمحد باكثري" أوزيريس"الفلسطينية ىف نص  َّوهذا الرأ َ ُ

دث عنها قد ظهرت يستند فيه إىل أى بحث أو تدقيق تارخيى، وإال فاملرسحية التى يتح

ت، إذ رأت مرسحيتنا النور عام  م، أما ١٩٥٩قبل العبارة املنسوبة إىل عبد النارص بسنوا

ئيل من ١٩٦٧عبارة عبد النارص فقد قاهلا بعد هزيمة  م ورضورة اسرتجاع ما احتلته إرسا

ء تلك اهلزيمة املخزية ال عن القضية الفلسطينية كام قال د . أراض مرصية شاسعة جرا

  .جحجا

ر "وقد كرر الكاتب كالمه هذا ىف قوله بنفس املنشور املوجود عىل موقع  احلوا

لقد أفرغ باكثري األسطورة من معناها األصىل، فلم تعداملرسحية انعكاسا ": "املتمدن

ع بني الرش واخلري ليكتب االنتصار لألخري يف النهاية، ليضيف الكاتب معنى  َساذجا للرصا ْ ُ

ّما أخذ بالقوة ال يسرتد إال : "مقولة الزعيم مجال عبدالنارصورؤية جديدة تتفق مع  َُ َ ْ ِ ُ

حيث تكمن نقطة اخلالف بني أوزيريس باكثري وأوزيريس األسطورة الفرعونية ىف " بالقوة

ر املقنع بل بالقوة من  َأن األخرية مل تتحقق فيها العدالة وتسرتد احلقوق املغتصبة باحلوا ّ َ َ ْ ُ

يريس وتلوحيه ملحكمة التاسوع باستخدام القوة عىل عكس خالل التدخل العنيف ألوز

أوزيريس باكثري، الذى يلعب دور الرجل السلبى الذى متيز بالطيبة الشديدة التى تصل 

َإليحد السذاجة والتى معها تغتصب احلقوق وتنترش املظامل ويسقط القضاء العادل َ ُْ .

بداية، لكن طيبته تدفعه إىل ترك فأوزيريس كان ىف مقدوره أن يمنع ظلم أخيه ست منذ ال

ء . أخيه يقوم بأعامله الرشيرة َّيصور الكاتب الظلم الذى يقع عىل شعب مرص من جرا َ

ضياع هيبة القانون وعدم احرتامه وقيام عصابة ست بتهديد القضاة بالقتل إذا ما حكموا 

ين ال عىل أحدهم باإلعدام وقيامهم بعمليات نصب واحتيال واغتصاب للفالحني، الذ

ضا جوانب سلبية شخصية أوزيريس وطيبته املبالغ فيها ". ًحول هلم وال قوة، كام يصور أ

ه  ءتنا هلذه السطور، وهو كيف يوصف عمل باكثري بأ وهناك تساؤل ملح يقفز فور قرا



يتفق مع مقولة عبد النارص السابقة وىف نفس الوقت يقال عنه إنه خيالف األسطورة، التى 

  جال حازما يستخدم القوة ىف رضب الرش؟تصور أوزيريس ر

هيم حجاج ىف النقطة اخلاصة بمقولة عبد النارص نجده ىف . وهذا الذى قاله د إبرا

ن  و عىل ويوسف حممدى بعنوا أوزيريس عند باكثري بني االنتصار احلقيقى "بحث لرجاء أ

قعة م ٢٠١٥انية خريف اللبن" املنافذ الثقافية" من جملة ١٢منشور ىف العدد " واهلزيمة الوا

وىف هذا البحث إحالة بخصوص هذه النقطة ذاهتا إىل بحث آخر سابق عىل ). ٢٩ص(

نه . منشور د " توظيف احلضارة املرصية القديمة ىف مرسح عىل أمحد باكثري"حجاج عنوا

، الذى انعقد بالقاهرة من "باكثري ومكانته األدبية"اشرتكت به صوفيا عباس ىف مؤمتر 

بع من يونيه احلادى إىل ال حاث املؤمتر(م ٢٠١٠را   ).٢٨٤/ ١/ أ

بنا من أواخر املرسحية نرى إيزيس تعيش ىف اجلزء املستقل من مرص  ولدى اقرتا

ترى كيف تم ذلك، وقد هددها بأن . بعيدا عن ست وقبضته دون أن تكون زوجة له

ًيتخذها لنفسه ألن له فيها وطرا كام قال؟ هل تركها فلم ينفذ هتديده؟ لك َ اذا؟ كذلك َ ن 

ى حوريس بن أوزيريس إىل الوجود، ومل يكن ألوزيريس ولد إىل أن مات؟  ن أ من أ

يقول احلجاجى إن باكثري قد فرس جمىء حورس باملعجزة من خالل بعث أوزيريس بقوة 

األسطورة ىف املرسح (صالة إيزيس وتعاويذها، أى بعد حصوهلا عىل التابوت واجلثامن 

لكن ما وجه الصلة بني عودة أوزيريس إىل احلياة وبني والدة ). ٥١/ املرصى املعارص

اذا كان اسم ابن السيدة حتحور . احلجاجى أن يوضحه. حوريس؟ ذلك ما مل حياول د ثم 

ضا حوريس؟ ترى ما احلكمة من وراء هذا اخللط بني الولدين ىف االسم؟   هو أ

 األسطورة، عىل خالف ما ومما خالف فيه باكثري تفاصيل األسطورة أن أوزيريس ىف

ّتقول املرسحية، هو الذى كان يدرب ابنه عىل القتال ويعده للمعركة مع ست، وحني  ِ ُ

ْتنتهى احلرب بأرس عمه ست تسارع إيزيس بفك وثاقه مما استفز االبن فرضهبا َ.  

ِّولقد وفق باكثري كثريا ىف إبراز احلقيقة القائلة بأن : الشعوب تنال حقوقها بالنضال ُ

ة دولة، إنام تقوم أول ما تقوم عىل استعداد الشعب أم ور العدل والرفاهية ىف الدولة، أ



ْفمن رأى حوريس أن العربة . للكفاح من أجل حقوقه مهام كلفه ذلك من تضحيات َ ْ ِ

بشجاعة الرعية وحرصها عىل كرامتها ووقوفها ىف وجه الطغيان ال ىف قيام فرد منها بعبء 

ر ٌ وهذا كالم حكيم ألن األمة إذا نجت من الرش هذه املرة فمن .ختليصها من رش األرشا ٌ

دها فحسب  ينجيها يا ترى ىف كل مرة؟ ومن ثم فاملهم هو يقظة الرعية ال حتمس بعض أفرا

  . وهذه نظرة سياسية ثاقبة. بينام تغط هى ىف نوم عميق

ه، كام يقول، قد . ويأخذ د َّتقبل اخل"شمس الدين احلجاجى عىل باكثري أ َ فة َ َرا

فة . وأظهرها عىل املرسح ىف حدث مل يقبله بلوتارك نفسه فقد كان بلوتارك يرى أن اخلرا

َرش ال يقل عن اإلحلاد، ورفض ما ذكره ىف أسطورة املحاكمة من أن هور قطع رأس  َ

بنى . ّوهو يعد هذا وما قيل عن ختييل بدن حوريس من اآلراء الشاذة الغريبة. والدته

ملرسحية ليس من السهل تقبله، وكان أحد األسباب التى أسقطت باكثري موقفا ىف ا

ٍوكان هذا املوقف مبنيا عىل أساس من حب إيزيس . املرسحية وقللت من قيمتها الفنية

ًواحلجاجى إنام يشري هنا إىل أن إيزيس استطاعت إعادة أوزيريس إىل احلياة كرة ". لزوجها َّ َ

مل يكن املؤلف ىف حاجة إىل االعتامد عىل ": ثم يضيف قائال. أخرى بالصلوات والرقص

فة ليظهر قوة هذا احلب، إذ إن ذلك احلدث مل يطور العمل املرسحى، فإن أوزيريس مل  اخلرا

ومل يدفع هذا احلدث املرسحية إىل األمام، وساهم ىف . يعش طويال، إذ قتله أخوه بعد ذلك

ة بعد  ِّخلق جو ممل ال يمكن من متابعة خطة املرأ ٍّ ِ ُ هذه اخلطة . ذلك لالنتقام لزوجهاٍّ

كام أن املؤلف حاول أن يغري . مزجت بني ما كتبه بلوتارك وما كتبه احلكيم ىف حدث واحد

م باملوقف  ة لألساليب السياسية فعمد إىل املزج بني العمل السياسى وااللتزا من اجتاه املرأ

"  صدقها ووضوحهاوهذه املحاولة من املؤلف أدت إىل متيع األحداث وعدم. األخالقى

  .)٣٩٩ - ٣٩٧/ األسطورة ىف املرسحى املرصى املعارص(

ترى هل يشري احلجاجى إىل ما كتبه بلوتارك ىف هذا املوضوع؟ لكن األمرين خمتلفان 

فة عند بلوتارك ىف نصه السابق إنام قصد هبا النيل . بني األسطورة واملرسحية ِذلك أن اخلرا ُ



ال يليق، وإال فقصة إيزيس وأوزيريس قائمة كلها عىل من اآلهلة عن طريق تصويرهم بام 

فات من أوهلا إىل آخرها   .اخلرا

ولقد صور باكثري أوزيريس ىف صورة احلاكم العرصى : أوزيريس حاكم ديمقراطى

طى، إذ نسمعه يقول عن امللك إنه  ْالديمقرا ْملك الشعب"ُ ِملكى: بدال من أن يقول" (ُ ْ ُ(" ،

ه خادم ال وباكثري ىف هذا إنام يعتمد عىل ما اشتهر به أوزيريس ىف . شعبكام يصف نفسه بأ

التاريخ، فعند بلوتارك نقرأ أن أوزيريس كان حيكم مرص دون حاجة إىل سالح، بل 

باإلقناع والعقل واملوسيقى والغناء، كام كان يطوف بالبالد يعلم رعاياه التحرض والزراعة 

َوأرجح الظن أن باكثري قد .وعبادة اآلهلة ْ القرص "سمى قرص أوزيريس هلذا السبب بـَ

م يعلم الشعب الزراعة؟ عىل حني سمى قرص ست". األخرض إشارة " القرص األمحر: "ِّأ

سنة . إىل دمويته وقسوته ورشه وعىل نفس الشاكلة يسمى توفيق احلكيم أوزيريس عىل أ

 رقص عار ىف وىف املرسحية يطالعنا منظر". الرجل األخرض"بـ" إيزيس"الناس ىف مرسحية 

وحتى لو كان . قرص أوزيريس، فهل كان هناك رقص عار ىف ذلك الوقت؟ إنه جمرد تساؤل

  فهل يليق بأوزيريس أن يكون ىف قرصه مثل ذلك الرقص الفاحش؟ 

ا فيها من جالل  ومع هذا فاملرسحية، رغم هذا الذى قلته، تشد القارئ شدا قويا 

نى أعيش ىف العصور القديمة، لق. اللغة ولرباعة الكاتب ىف خلق اجلو د شعرت فعال أ

َّوتعاطفت مع إيزيس ىف هلفتها عىل زوجها املغدور وبحثها املوله عنه، وبخاصة ىف املشهد  ْ َ

ضع حى ومتوتر ويدل . الذى ضمها وحتحور وابنها عند الكوخ ر ىف كثري من املوا واحلوا

ئه م الذى كان أوزيريس حيكم به كذلك فالطهارة والرمحة واالحرتا. عىل أستاذية ىف إجرا

ضا مما يضفى عىل املرسحية سحرها اخلاص رغم ما  مرص والشعب املرصى هى أ

ذلك أن العامل الثالث بوجه عام يفتقد هذا اللون من احلكم منذ . الحظته عليها من مآخذ

كام أن توضيح حوريس للمرصيني أن العربة بموقفهم . قرون، ويتعطش إىل شىء منه

مة وإجبارهم احلاكم عىل أن يسري فيهم سرية صاحلة، وليست العربة وشعورهم ب الكرا

ه ال أمل بتاتا ىف  ح عليه وأؤكد أ ادى به وأ باحلاكم نفسه، هذا التوضيح ينسجم مع ما أ



ًأى شىء إن مل تضعه الشعوب قرطا ىف أذهنا، ومن ثم يدفعنى إىل التعاطف مع املرسحية  ُْ

ضا ا. وما تنادى به دى، وقد عرضه باكثري وهناك أ ع أ ع بني اخلري والرش، وهو رصا لرصا

ريا. عرضا قويا وال ننس إيزيس وقوة . ولو بذل جهدا أكرب لكان العرض أقوى وأشد تأ

شخصيتها، وهذا لون جديد علينا إىل حد كبري، وقد مهر الكاتب ىف عرض شخصيتها 

ثى وال عام جيب أن ت تحىل به الزوجة الصاحلة من القوية بحيث مل خيرجها عن طورها كأ

م زوجها والعمل عىل مرضاته وتفهم ظروفه واالجتهاد ىف إنجاحه، فهى مثال  ُّاحرتا

حترص عىل أن تبدو مجيلة ىف عني زوجها وتتلهف عىل عودته وتتزين له بكل ما لدهيا من 

اقتها وفتنته هر ثمينة، وتسأل من حوهلا من الوصيفات عن مدى أ يقة وجوا ْمالبس أ ا َ

  ...رغم كوهنا امللكة

قل هنا جزءا من املشهد :فقرات من الفصل األول باملرسحية  وىف هناية املطاف أ

بغية توفري فرصة ) الثانى من الفصل األول، وهو يبدأ من الصفحة السابعة عرشة

، راجيا أن يكون ما كتبته ىف التحليل املوجود ىف  الحتكاك القارئ بالعمل احتكاكا مبارشا

واملشهد جيرى عىل . دراسة عونا له عىل فهم املرسحية وتذوقه هلا فهام أفضل وأعمقهذه ال

َيرفع الستار عن أوزيريس وست جالسني ىف البهو ومها يتحادثان بينام ترى : "النحو التاىل ْ َُ

إيزيس تتطلع من وراء ستائر الباب األول كأهنا تتنصنت للحديث الدائر بينهام دون أن 

  .يرياها

ى ما أرسعت الساعة بالقدوم إليك إال لفرط شوقى إىل ثق : ست يا أخى العظيم أ

  .رؤيتك

  .هذا مجيل منك يا أخى العزيز: أوزيريس

  .وألهنئك بسالمة الوصول: ست

  .شكرا لك يا ست: أوزيريس

  .ال ألى غرض آخر: ست

  .طبعا يا أخى طبعا: أوزيريس



ك تنوى الرحيل إىل بوصري لتفقد أحوال رعا: ست ياك هناك وتعليمهم ما غري أ

  .ينفعهم ىف معاشهم

  .إهنم بحاجة إىل ذلك. هذا حق يا أخى: أوزيريس

سنتهم أن تلهج ليال وهنارا بالثناء : ست رك يا أوزيريس برعاياك، وما أجدر أ َّما أ َ َ

  !عليك

ء منهم أهنم يسمعون ىل . هذا واجبى نحوهم يا ست: أوزيريس وحسبى جزا

همنى احلكمة والعلم، واستخلفنى عىل . تىويعملون بنصائحى وإرشادا إن اهللا خلقنى وأ

فكيف أشكر نعمه هذه إن مل أسع جهدى لتعليم عباده هؤالء . هذا الوادى األمني

ُوإرشادهم إىل طريق اخلري واملدنية والفالح حتى تستنري عقوهلم وتزكو نفوسهم ويرفغ  ْ َ َ ُ ْ َ

ْعيشهم وحييوا حياة أرقى وأكمل؟ َ ْ َ  

  فمتى تنوى الرحيل؟. صدقت يا أخى) ضايق مما سمعكاملت: (ست

  .غدا إن شاء اهللا: أوزيريس

فقتك عليه: ست تمس موا   .غدا؟ إذن ال مناص ىل أن أكلمك اآلن فيام أ

  ما هو يا أخى؟   : أوزيريس

  تعدنى بأن تقبل طلبى؟: ست

  .نعم إن كان ذلك ىف مستطاعى: أوزيريس

  .ملرةاجعلنى نائبا عنك ىف غيابك هذه ا: ست

ل يا أخى متنى نفسك هبذا املنصب؟ إنك ال تصلح له، ) يبتسم: (أوزيريس ِّأما تزا َ ُ

  .وهو ال يصلح لك

يس الرجل أقوى عىل االضطالع هبذا األمر من املرأة؟ : ست   أ

ولكن أى رجل هو؟ وىف أى سبيل يستعمل قوته؟ إنى ال أكتمك يا . بىل: أوزيريس

نى أخشى عىل شعبى من هذه ا   .لقوة التى تشري إليهاأخى أ

  ختشى عليهم من ظلمى وسوء سلوكى؟: ست



  .نعم، فهم أمانة ىف عنقى: أوزيريس

بع حسن هديك: ست نى سأسري فيهم سريتك وأ ْثق يا أخى أ َ.  

ا عدلت عنك إىل إيزيس، فإنى : أوزيريس ُلو كنت أعلم أن ذلك ىف إمكانك 

  . ألشفق عليها من متاعب احلكم

ْأرح. أجل: ست ِ قها عىل ظهرى، واطمئن من قبىل، .  إيزيس من متاعب احلكمَ ِأ َ ْ َِّ ِ ِ َ

  أال تثق بأخيك يا أوزيريس؟. فإنى سأكون كام حتب

ق به: أوزيريس   .يا ليتنى أستطيع أن أ

  .أحلف لك بخالق الساموات واألرض: ست

ا حنثت ىف يمينك: أوزيريس َكال ال حتلف، فلطا ْ َ َ.  

  .جربنى هذه املرة، فسرتى ما يرسك. ملرةلن أحنث ىف يمينى هذه ا: ست

  .ما يكون ىل أن أضع رقاب شعبى موضع التجربة. كال: أوزيريس

ك تبغضنى يا أوزيريس: ست   .ُقد علمت أ

غضك يا أخى؟) يضحك ضحكة بريئة: (أوزيريس غضك؟ فيم أ   أ

ك ختشى منى: ست   .أل

  أخشى منك؟: أوزيريس

ْعىل ملكك: ست ُ.  

تذا تعطي: أوزيريس   .نى برهانا جديدا عىل عدم صالحيتكهأ

  ماذا تعنى؟ : ست

  .إنك تعتقد أن هذا ملكى: أوزيريس

ْأوليس هو ملكك؟: ست ََ َ  

  .ال يا ست: أوزيريس

ُفملك من هو؟: ست ْ ُ  

  .ملك هذا الشعب الذى أخشى عليه منك: أوزيريس



ت ماذا تكون؟: ست   وأ

ا إال خادمه ومستودع أمانته: أوزيريس ى بك حني تىل هذه . تهيه يا س. َما أ ِكأ َ

  .األمانة تعترب امللك ملكك، والشعب عبيدك تصنع فيهم ما تشاء

ت خري من . معذرة يا أخى) بعد صمت قصري: (ست ُلقد أخطأت ىف القول، وأ

ء السبيل ب، وهيدينى سوا بتنى عنك فسأعترب نفسى خادم الشعب . يرشدنا إىل  الصوا إذا أ

صف املظلومني، سأعو. َومستودع أمانتك مكانك د املرىض مثلك، وأعني البائسني، وأ

دى الظاملني ولو كانوا من رجاىل وأصحابى   .وأرضب عىل أ

يا ليتك يا أخى حتسن عمل اخلري كام ) يتطلق وجهه لسامع هذا القول: (أوزيريس

  .حتسن قوله

ْحنانيك يا أخى: ست ََ ب اخلري ىف. أعطنى الفرصة لعمل اخلري. َ وا ْال توصد أ ُِ 

ر. (وجهى إنى قد سئمت هذه احلياة املمقوتة التى ال ترضاها ىل، ) يتصنع الرقة والتأ

بة التى جتمعنى بك   .وأريد أن أكون جديرا برشف القرا

  .إذن لتمت سعادتى يا ست. آه لو يكون هذا الذى تقوله حقا: أوزيريس

  .ُفقد متت سعادتك يا أخى ألن ما قلته صدق وحق: ست

  .رشى تسمعها أذناىُأمجل ب: أوزيريس

امك يا أوزيريس العظيم: ست ّهل أستطيع اآلن أن أعد طلبى مقبوال ! دامت أ ُ َ

  وأحرش نفسى ىف زمرة الصاحلني؟

ك سترس قلب أخيك لو ) تظهر فجأة من خلف الستائر: (إيزيس ال ريب يا ست أ

َصلحت، ولكنه ال يستطيع أن يضع رقاب شعبه موضع التجربة ْ ََ.  

َيمتق: (ست َ ْ   .َّال حق لك يا أختى أن تفسدى رأى زوجك ىف) ع لونهُ

ْإننى ال أستطيع أن أفسد رأى زوجى ىف رجل صالح، ولكن أمهله قليال : إيزيس

  .حتى ينظر ىف  هذا األمر

َال بأس أن متهلنى قليال، فإن الروية يؤمن معها الزلل. أجل يا أخى: أوزيريس َّْ ُ َّ ِ.  



  .ر، ثم عد إلينا من العشيةانرصف اآلن إىل القرص األمح: إيزيس

رصف من هنا حتى أسمع منه اجلواب الرصيح) ىف شىء من احلدة: (ست : كال ال أ

  .إما بالقبول وإما بالرفض

  .فالرفض هو األساس اآلن حتى ينظر زوجى ىف إمكان القبول: إيزيس

ب من أخى ال منك: ست   .أريد اجلوا

) لزوجها. (وت وكبري القضاةال منى وال من أخيك، ولكن من الوزير حت: إيزيس

  إهنام يستأذنان عليك يا سيدى، فهل تأذن؟ 

  .ليدخال) ىف استغراب: (أوزيريس

  .نبتا) تنادى: (إيزيس

  .ِلبيك يا موالتى) تربز عند الباب األول: (نبتا

ِايذنى لكبري القضاة وللوزير حتوت بالدخول: إيزيس َِ.  

بك يا أخى قبل ان يدخل هذان ا: ست   .لغريبانأعطنى جوا

  .ستجد عندمها اجلواب. ال تعجل: إيزيس

  )يدخل الوزير حتوت وكبري القضاة(

َقدمت خري مقدم. سالما أهيا امللك العظيم: كبري القضاة ْ ََ َْ ِ.  

ينظر أحدمها . جيلس فيجلسان(تفضال . محدا هللا) ينهض هلام فيصافحهام: (أوزيريس

  )إىل  اآلخر

َكلام امللك فيام جئتام : إيزيس ِّ   . من أجلهَ

د: كبري القضاة   .لو يأذن امللك بأن نكلمه عىل انفرا

  .بل ينبغى أن يسمع األمري ست ما تقوالن: إيزيس

  .قوال ما تشاءان، فام عندى غري أخى: أوزيريس

ِّإن قضاتك يا موالى هددوا اليوم بالقتل إذا حكموا عىل املتهمني الثالثة: حتوت ُ.  

  أى متهمني؟: أوزيريس



  .ُثة املجرمون الذين حدثتك آنفا عنهمالثال: إيزيس

ْيا للبغى املبني: أوزيريس َ   من الذى هددهم؟! َ

  .هذا اجلالس عندك) مشرية إىل ست: (إيزيس

ت أحدا من هؤالء القضاة. َّهذا افرتاء عىل. كال: ست ) لكبري القضاة. (إنى ما رأ

ا هددتكم بالقتل؟. قل احلق يا هذا   أأ

ت. ال: كبري القضاة   . يا سيدى األمري، ولكنه سوراتالست أ

ُّسوراتا صفيك ونديمك: إيزيس َما كفاه أن قلع عني الفالح املسكني حتى راح . َِ َ َ ْ

  ...يتوعد القضاة، و

ا بسوراتا؟: ست ى أ   ما شأ

ضا من رجالك . إنه من أصحابك وندمائك: إيزيس واملجرمان اآلخران أ

باعك   .وأ

ئم هؤالء؟ : ست ى بجرا   ما شأ

 هل كانوا جيرؤون عىل ارتكاهبا إال برحيك، أو جيرسون عىل هتديد القضاة :إيزيس

  إال باسمك؟

ءتى من هؤالء املجرمني: ست . إنى أعلن اآلن أمام أخى امللك وأمامكم مجيعا برا

َّفلينفذ فيهم حكم العدل ََ ُ ُإما أهنم جبنوا عن احلكم : أما هؤالء القضاة فهم بني أمرين. ْ َ

َباحلق وإما ارتش َ َوىف كال احلالني ليسوا جدراء أن يكونوا قضاة امللك العادل أوزيريس . ْواْ َ ُ

  .العظيم

  .لقد صدق ست: أوزيريس

  .موالى، ليس هتديد سوراتا وحده هو الذى أخاف القضاة: كبري القضاة

  فأى شىء أخافهم؟: أوزيريس

رص األخرض ٌشائعة انترشت ىف البالد بأن القرص األمحر سينوب عن الق: كبري القضاة

فسهم وعىل استقالل حمكمتهم من ذلك. مدة غيابك ىف بوصري ْفالقضاة خيشون عىل أ َ ْ َ.  



ْاذهب يا حتوت فأكد باسمى للقضاة أن احلكم سيبقى ىف القرص األخرض : أوزيريس ِّ َ

  .مدة غيابى وأن استقالل املحكمة دائام مكفول

  .سمعا يا موالى) ينهض: (حتوت

ت يا : أوزيريس ْوعد أ َّكبري القضاة إىل زمالئك فأصدروا حكمكم بالعدل، ولينفذ ُ ِ

  .حاال دون تأجيل

  ).خيرجان من الباب الثالث(سمعا يا موالى : كبري القضاة

ُّبتجلد: (ست َ ولكنى لن . لقد أوصدمتا اليوم باب اخلري ىف وجهى. ساحمكام اهللا) َ

دا، وسأظل أقرعه حتى يرىض أحدكام عنى فيفتحه ىل أس أ   .أ

  !هيهات) بصوت خافت: (زيسإي

دا دون من يريد حقا أن يدخل! وحيك يا أخى: أوزيريس َإن باب اخلري ال يغلق أ ْ ُ.  

ذا قد أردت الدخول حقا، فأغلق دونى: ست َهأ ِ ْ ُ.  

َإن اخلري يا أخى ينبغى أن يطلب لذاته ال أن يتخذ وسيلة لغرض آخر: أوزيريس َّ ُ َُ ْ .

ُصلحَفاعمل بوصيتى هذه لعلك يوما أن ت ْ.  

فهلم يا حبيبى لتسرتيح قليال ىف غرفتك . إنك مل تسرتح بعد من عناء السفر: إيزيس

  ).تأخذ بيده(

  ...ِصدقت يا حبيبتى، ولكن: أوزيريس

قى هنا قليال حتى جتىء نفتيس. ال عليك يا أخى منى: ست   .إهنا قادمة لرتاك. فسأ

ه أم لتبيت عندنا الليلة؟: إيزيس   لرتا

ضاولتبيت عند: ست هل يسوؤك يا أختى أن تبيت أختك ) يتضاحك. (كم الليلة أ

  ىف قرصك؟

  .نعم: إيزيس

دا: أوزيريس دا أ   .إهنا عىل الرحب والسعة. أ



ت تكرهني . ِعجبا لك: ست إن أخى أوزيريس يرسه أن تبيت نفتيس عنده، وأ

  !ِذلك، وهى أختك

َإنى أكره أن تطرد أختى املسكينة من قرصها لتلجأ: إيزيس ْ   . إىل غريهُ

  من يطردها؟ : ست

ت: إيزيس   !أ

  .حاشاى أن أطرد زوجى احلبيبة من قرصى: ست

ت ورجالك : إيزيس ء تعربد فيها أ إهنا ال تستطيع أن تبقى هناك حني حتيى ليلة محرا

ر، فتضطر للمبيت عندنا اضطرارا   .األرشا

  ماذا يمنعها من البقاء هناك لو شاءت؟: ست

  .ن رجالك املعربدينختاف عىل نفسها م: إيزيس

  ختاف هناك وزوجها معها، والختاف هنا وليس معها زوجها؟) يضحك: (ست

  .ليس ىف قرصنا معربدون: إيزيس

ُّأال ترعوى يا أخى عن لياليك هذه التى يضيع فيها لبك ورشادك؟: أوزيريس ُ  

ى قد دعوت . ًسأرعوى عنها بعد اليوم مرضاة لك. سمعا يا أخى: ست ولوال أ

ما لكأصحابى    .هلذه الليلة أللغيتها إكرا

  .فلتكن هذه هى الليلة األخرية: أوزيريس

  . ليكن يا أخى ما تريد: ست

  ) خيرج أوزيريس وإيزيس من الباب األول(

ال يقدر أن يفهم التعريض ! وما أخبثها وأذكاها! ما أطيبه وأغباه) وحده: (ست

َلذكاء بالذكاء، وُمجعت الغباوة آه لو اقرتن ا. وهو واضح، وهى تدرك اللمحة وهى طائرة ِ

ا ذلك املصلح! ما أحوج نظامه إىل إصالح! َتبا هلذا املوجود األمحق! إىل الغباوة   .فألكن أ

  )تدخل نبتا من الباب الثانى مرسعة، فيعرتضها ست(

ٌترى أحلو طعمك مثل اسمك؟! ما أعذب هذا االسم. نبتا يا نبتا: ست ُْ َ َ ُ  



  . مريدعنى يا سيدى األ: نبتا

  .ال أدعك حتى أذوق حالوة فمك: ست

  .إهنا قادمة. دعنى أستقبل سيدتى نفتيس: نبتا

ن هى؟: ست   أ

ى هبا الساعة تدخل. هناك) تشري إىل الباب الثالث: (نبتا   .َكأ

ِإليك عنى يا ) يلمع الرش ىف عينيه ويستوقفها هنيهة ثم يسبقها نحو الباب: (ست

ضا أن تغا! فاجرة ت أ ريدين أ ك جترين أ زلينى مثل موالتك؟ آه لو تعلم إيزيس أ

  ! خلفى

  )تظهر نفتيس عند الباب(

  ما هذا؟ ) مستنكرة ىف سذاجة: (    نفتيس

ا ونبتا الستقبالك. ال شىء يا حبيبتى:     ست   .   كنا نستبق أ

  ".   إلخ... 

 ولعل القارئ الكريم قد الحظ ىف هذا النص الصيغ :مالحظات عىل لغة باكثري

ِنستبق"واأللفاظ التى مل تعد تستعمل عىل نطاق واسع أو مل تعد تستعمل البتة، مثل  َ َْ "

َتطلق وجهه"، و)نتسابق( َّ َ " أعود املرىض"، و)انفرجت أساريره وبان عليه الرضا" (َ

َجدراء"، و)أزورهم وأهتم هبم( ْحنانيك"، )جديرون" (ُ ََ ََرضب "، و)ارفق بى وارمحنى" (َ

دى الظاملني ئمهم وكفهم عن الظلم" (عىل أ َّعاقبهم عىل جرا ِامتقع لونه"، و)َ ُ تغري من " (ْ

ْايذن ىل"، و)حزن أو فزع أو مرض َ َفيم"، و)أعطنى اإلذن" (ِ ، )سؤال عن السبب" (ِ

ُيرفغ عيشهم"و ْ وقد أرشنا إىل "). زوجة"بدال من " (زوج"، و)يرتفع مستوى معيشتهم" (َ

  .ت باكثريأن هذه إحدى سامت األسلوب ىف كتابا

ساءل هل كان هناك ىف ذلك التاريخ حاكم : هذا عن اللغة، أما عن املضمون فإنى أ

ه خادم لشعبه، وأن امللك هو ملك الشعب؟ أال  ْىف العامل كله ال ىف مرص وحدها يؤمن بأ ُ

كذلك من الغريب القول بأن أوزيريس ذاهب إىل . إن هذا لكثري ال يستطيع العقل هضمه



ذلك أن هذه ليست وظيفة احلاكم مهام كان .  شعبه كيف يعيش ويتقدمِّبوصري ليعلم

ّخملصا لشعبه ويعد نفسه خادما له، بل وظيفة املدارس واملؤسسات واملتخصصني كل ىف  ُ َ

جماله عىل ما هو معروف ىف الديمقراطيات حولنا، عالوة عىل أن احلاكم ليس إنسانا خارقا 

إن احلاكم هبذا إنام يكلف نفسه شططا . كل شىءّيعرف كل شىء ويستطيع أن يعلم شعبه 

من األمر، وهو هبذه الطريقة لن ينجز شيئا بل سيرتك مهام احلكم الكبرية لآلخرين يعيثون 

فيها فسادا ما دام رأس الدولة غائبا طوال الوقت متنقال من موضع إىل موضع يعلم الناس 

ِه مدرس ومعلم ىف ورشة وخوىل ىف ما ليس من مهمته وال ىف قدرته أن يعلمهم إياه، وكأ ُ

فار وبناء ومناول ّحقل وريس ىف مصنع ومقاول أ َ ّ صحيح أن . ىف نفس الوقت... َ

وهناك . األسطورة تقول هذا، لكن ليس كل ما تقوله األساطري يصلح للمرسح ىف عرصنا

ى ومسمع من  ضا مناداة ست وإيزيس ألوزيريس بغري اللقب امللكى أحيانا، وعىل مرأ أ

ف البالطات امللكية؟ جمرد سؤال. اآلخرين ع بني إيزيس ! فهل هذا جيوز ىف أعرا أما الرصا

ع واقعى متاما، ومفهوم متاما، وممتع متاما   .  زوجة امللك وبني ست أخى امللك فهو رصا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  لنجيب حمفوظ" أمام العرش"

ى كبري حاز روائى مرص) م٢٠٠٦ –١٩١١( نجيب حمفوظ :التعريف بنجيب حمفوظ

م، ثم جائزة نوبل ىف األدب ىف نفس ١٩٨٨م، وقالدة النيل عام ١٩٧٠جائزة الدولة عام 

ليد القاهرة، وحصل عىل ليسانس اآلداب ىف الفلسفة من .ذلك العام األخري  وهو من موا

م، وتوىل عددا من الوظائف احلكومية، ثم ١٩٣٤عام ) القاهرة حاليا(جامعة فؤاداألول 

م" دائام بجريدة ًصار كاتبا  وقد بدأ بكتابة الرواية التارخيية ثم الرواية االجتامعية، ."األهرا

، "بني القرصين، قرص الشوق، السكرية:بداية وهناية، خان اخلليىل، الثالثية"ومن أشهرها 

ٌ كتابا أغلبها روايات من بينها غري ما ٥٠وتزيد مؤلفاته عىل . ثم الروايات الفلسفية والرمزية

أوالد حارتنا، الطريق، السامن واخلريف، الشحاذ، ثرثرة فوق النيل، اللص "كره مر ذ

م، احلرافيش والكالب، مريامار، احلب حتت باإلضافة إىل بعض املجموعات " هضبة األهرا

ِوقد ترجم كثري من أعامله إىل اللغات العاملية. القصصية ْ ُ. 

اكمة أوزيريس ىف العامل حول حم" أمام العرش" ويدور كتاب ":أمام العرش"كتاب 

را سياسيا ىف وطنهم وىف مواطنيهم . اآلخر لعدد من ملوك مرص ورجاالهتا الذين تركوا أ

عنة وقد سبق أن وضع نجيب حمفوظ . ومعروف أن أوزيريس كان  مرصيا ىف عهد الفرا

عبث األقدار "عددا من الروايات ىف أول حياته اإلبداعية عن مرص القديمة، وهى 

عودة "و" عفو امللك أورس كاف"إىل جانب قصتني قصريتني مها " دوبيس وكفاح طيبةورا

" العائش ىف احلقيقة"بسنتني تقريبا، رواية " أمام العرش"كام كتب، بعد ظهور ". سنوحى



وكان حمفوظ قد ترجم ىف بداية ثالثينات القرن الفائت كتابا . عن أخناتون وديانته اجلديدة

فه جيمس بيك  . ى باإلنجليزية عن مرص القديمةصغريا أ

دينا عام   "مكتبة مرص للطباعة والنرش"م عن ١٩٨٣وقد صدر الكتاب الذى ىف أ

ِّوفيه حيكى أديبنا الكبري تاريخ مرص منذ مينا موحد شامل . بعد مقتل السادات بنحو عامني َ ُ

ك جدل كبري وكان هنا. البالد وجنوهبا حتى السادات، الذى مات مقتوال ىف حادثة املنصة

ضا مقارنات كثرية بينه وبني سلفه مجال عبد  حول سياساته وشخصيته، وكانت هناك أ

نب صور أن حمفوظ فكر ىف أن . النارص، الذى كان يمثل النقيض له ىف كثري من اجلوا َّوأ

يمد هذه املناقشات التى كانت تدور بني املثقفني حول شخصية كل من عبد النارص 

ل أشهر حكام مرص وزعامئها ومشاهريها من املرصيني كقاعدة والسادات بحيث تشم

ور السادات، ويصدرها ىف عمل أدبى   . عامة، وغري املرصيني أحيانا قليلة، منذ مينا حتى أ

ه ىف الوقت الذى أظهر حمفوظ كال من عبد النارص والسادات ىف كتابه  واملالحظ أ

جازاته ويدافع عن نفسه ويسمع َوأوقفه أمام العرش، كام يقول، ليحاسب ويعرض إن

احلكم من أوزيريس اجلالس عىل العرش قد جتاهل متاما الرئيس حممد نجيب ومل يأت عىل 

ْشىء من سريته وال ذكر حتى اسمه عىل لسان خلفيه وال عرض ملشكلته مع رجال  َ ََ َ َ َ٢٣ 

َيوليه ولو من باب القضايا التى كان ينبغى أن يستجوب فيها كل منهام أل ْ َُ ارت وما ْ هنا أ

لقد سكتت السلطة عن حممد نجيب ودوره ىف حركة . زالت تثري جدال طويال ولغطا عنيفا

  .  يوليه، فصمت حمفوظ بدوره وكأن حممد نجيب مل يكن٢٣

والغريب أن السادات نفسه قد حرر حممد نجيب من قيد اإلقامة اجلربية الذى كان 

ه أن قد فرضه عليه عبد النارص بضع عرشة سنة، ورد  إليه بعضا من اعتباره مما كان من شأ

يغري موقف حمفوظ، لكنه رغم ذلك قد أمهل أول رئيس مرصى للبالد، وانتقل من 

النحاس إىل عبد النارص مبارشة قافزا فوق نجيب، فكان هذا مناقضا ملحور كتابه الذى 

 وهو يوقف فيه أشهر حكام مرص ورجاالهتا أمام عرش أوزيريس لنعرف حكمه عليهم،

ك الرجال ويعطى  ْحكم حمفوظ طبعا، بام يفيد أن حمفوظ يسعى وراء جتلية حقيقة أو ُ



املتميزين الذين خدموا بالدهم مكانتهم عىل صفحات التاريخ، فكيف يا ترى أمهل حممد 

اذا  خيل حمفوظ نفسه وقد وقف أمام العرش، وسئل  ِنجيب عىل هذا النحو؟ إننى أ ُ

عد العدل و   . أمهل أول حاكم مرصى ملرص ىف العرص احلديثخرج عىل قوا

 والعرش الذى يوقف نجيب حمفوظ كل بطل :عروش أوزيريس وإيزيس وحورس

طال كتابه محنا آنفا، ووقوف غريه، مع أو وحده ،من أ  أمامه هو عرش أوزيريس كام أ

 الشخص أمامه هو وقوف للحساب واملساءلة، وإن كان هناك ىف احلقيقة ثالثة عروش ال

َّعرش واحد، إذ إىل جانب عرش أوزيريس ثم عرش إليزيس زوجته وعرش ثالث  َ

ولكن قبل أن ندخل ىف حتليل الكتاب ينبغى أخذ فكرة رسيعة عن هذا . حلورس ابنهام

قل ما جاء ىف . الثالوث د اخلاصة هبم" املوسوعة العربية العاملية"وسوف أ   : عنهم ىف املوا

. ساطري املرصية، وصار اإل الرئيسى للعامل السفىلأوزريس إ اخلصوبة ىف األ"فـ

َويصور أوزريس عادة ىف شكل مومياء آدمية بلحية وبرشة ذات لون أخرض أو أسود  َ َ َّ

يض خمروطى الشكل يزين حواشيه ريش النعام عى وسوطا، يكلله تاج أ ًحامال عصا الرا ً .

ا كان أوزريس ابنا جلب إ األرض فقد اختذ مصدر ًو ِ ُّ وكان املرصيون . ا خلصوبة األرضً

وتزعم األسطورة أن أوزريس قد ترشب . يضاهونه بنهر النيل وبغريه من اآلهلة حلبهم له

يدوس- صفات ملك َ إ سابق ىف يزريس بمنطقة الدلتا، وخلف ملك املوتى ىف مدافن أ َ َ .

ًان ابنا ًوىف الالهوت امللكى املرصى كان امللك يمثل جتسيدا حيا حلورس، الذى ك

وعندما صارت الطقوس اجلنائزية . ويتحول امللك بعد موته ويصبح أوزريس. ألوزريس

ّوهكذا مثل . مشاعة يامرسها العامة صار كل مرصى يتوقع أن يصري أوزريس بعد موته

ًأوزريس معلام مهام ىف األساطري املرصية َ ْ َ."  

الناس عىل إيزيس صفة خلع . إيزيس أشهر إالهة ىف األساطري املرصية القديمة"و

َالقوة امللكية ألهنا كانت زوجة وأخت أوزريس ملك العامل السفىل ُوكان حورس إ . َ

َالسامء املتخذ صورة ملك مرصى هو ابنهام َُّ ِ وكان املرصيون يزعمون أهنم ربام حتولوا إىل . ُ

ا األم وعبدوا إيزيس باعتبارها حامية املوتى، وكذا عىل أهن. أوزريس بعد أن يموتوا



مات . املقدسة عثر عىل أقدم املراجع املوثوقة عن إيزيس، وهى عبارة عن نقوش ىف أهرا

َوكانت إيزيس أصال إالهة تعبد حمليا ىف شامل دلتا هنر النيل، إال . م.ق٢٣٥٠شيدت نحو  ْ ُ ً

حاء مرص . كام أصبحت هلا شعبية بني اإلغريق والرومان. أن عبادهتا انترشت ىف سائر أ

ٍفنانون يصورون إيزيس عادة ىف الشكل اآلدمى مع الرمز اهلريوغليفى ملقعد أو كان ال

 قبل ١٥٠٠وبعد عام . هاتور: ٍعرش فوق رأسها، ثم اندجمت تدرجييا مع البقرة املعبودة

ٍامليالد كانت إيزيس مثل هاتور تصور عادة وهلا قرون وقرص شمس فوق رأسها ُ َّ." 

هة السامء حسب أساطري قدماء املرصي حورس،"و ني، هو ابن إليزيس ولعدد من آ

هة السامء، . ًمن قدماء املرصيني معا َّكان حورس ابن إيزيس يصور طفال ملكيا، وكانت آ ًُ

ًحورس، تصور إما صقورا أو رجاال هلم رؤوس صقور: التى كانت تسمى ً ينزع النوعان . َّ

ٍمن اآلهلة حورس ليكونا من جمموعة أساطري ملكية حتيط با
هذه . لفراعنة املرصينيَ

ًشكله الدنيوى صقرا ملكيا مؤهلاألساطري متثل الفرعون ىف  َّ ًا ينترص عىل أعدائه، وابنا ً

َكان الصقر املؤله يعبد حتت أسامء خمتلفة . ًمطيعا يطالب بالعرش بعد وفاة والده أوزيريس ْ ُ َّ

فعينا . مميزةىف جمتمعات مرصية متنوعة، وكانت تنشأ حول كل واحد منها أساطري 

ضا ًحرويريس، ويسمى أ َّ َ كان . ، كانتا الشمس والقمر"حورس الكبري أو األكرب: "ُ

أما حاراختى، . ٍحورس إدفو أو هبديتى يعرب السامء كل يوم كقرص شمسى ذى أجنحة

ضا بـ ًويعرف أ َ ْ ً، فقد كان إ شمس آخر دمج املرصيون اسمه مؤخرا "حورس األفقني"ُ

 ".حاراختى. يصري اإل رعمع إ الشمس رع ل

ية ىف :ثغرات فنية ىف الكتاب  واملحاكمة التى يتناوهلا كتاب حمفوظ هى حماكمة إ

: َّالعامل اآلخر حيث ينادى حورس كل شخص باسمه بل وبلقبه السياسى قائال مثال

" أحمتب"و" مينا"، وليس "الزعيم مصطفى كامل"أو " الوزير أحمتب"أو " امللك مينا"

فحسب كام ينبغى أن يكون األمر ألن الناس يوم القيامة يقومون من " ى كاملمصطف"و

ا كانت، إذ يقفون أمام رهبم كام خلقهم  قاب وال حيثيات أ األجداث بال مالبس وال أ

وعندما يسمع امللك أو . أول مرة، وهم ىف موقف احلساب أمامه سبحانه جمرد عباد له



ه كان متلفعا بكفنه ىف الزعيم النداء يدخل عارى الراس حاىف  القدمني، مع النص عىل أ

ناء ذلك يذكر الكتاب بعضا من الصفات اخلارجية للشخص  كثري من األحيان، وىف أ

اثل أمام املحكمة، وإن كانت صفات قليلة وعامة ىف الغالب وال تساعدنا عىل متثل  ُّا

 كتاب وضعه عىل ساقيه وبعد الدخول عىل املحكمة يقرأ حتوت كاتب اآلهلة من. صاحبها

املشتبكتني ساردا أعامل الشخص ليرشع صاحب األعامل ىف ذكر إنجازاته من جديد 

ة سلبية يكون قد اقرتفها، ثم يبدأ أوزيريس  ًمبالغا ىف اإلجيابيات وضاربا صفحا عن أ َْ

سؤاله عن تلك األعامل وعام ارتكبه خالل إنجازها من أخطاء، ثم تتدخل إيزيس متشفعة 

ومقللة من شأن تلك األخطاء، لينتهى األمر ىف كل مرة تقريبا بأن يرسله زوجها إىل له 

َكراسى اخلالدين عىل اليمني أصحاب اجلنة، أما أصحاب اجلحيم فريسلون إىل الشامل،  ِّ

وهم أقل من القليل، وأما األوساط الذين مل حيرزوا من اإلنجازات ما يؤهلهم لدخول 

ن الفساد ما يستحقون من أجله نار اجلحيم فهؤالء ال اجلنة وال اجرتحوا من ال وا رشور وأ

َجنة هلم وال نار بل يبعث هبم إىل مقام التافهني ْ ضا أقل من القليل بحيث ال . ُ وهم أ

َيذكرون إىل جانب أهل اخللود ْ ُ .  

 ومعنى هذا أن حمفوظ كان رحيام بملوك :واقعية نجيب حمفوظ ىف احلكم عىل الزعامء

فهو يرى أن إجيابياهتم تغطى عىل سلبياهتم، وأن . ئها ورجاالهتا الكبارمرص ورؤسا

ّظروفهم كانت تعاكسهم بقوة، وأهنم فعلوا ما يستطيعون ومل يقرصوا، وأن العربة بأن ما 

ارتكسوا فيه من قسوة ورش كان ىف خدمة الوطن وصاحله، وأن تسيري دفة الدول ال يمكن 

 األكتاف بل بالشدة واحلزم والعنف والقسوة بل والقتل أن يستقيم بالطيبة والرتبيت عىل

دون تردد متى اقتىض األمر، وأن موت عدة مئات من اآلالف ىف سبيل إنقاذ البالد من 

الفوىض والتفكك والفساد ال يعد شيئا مذكورا، فالعربة بنجاة املجموع، وأن احلكام 

من البرش أن يكونوا ىف نقاء املالئكة والزعامء هم ىف هناية املطاف برش وال ينبغى أن ننتظر 

ْوطهرهم ُ .  



ت األشخاص معظمهم حكام، وبعضهم من  وقد شملت حماكامت أوزيريس عرشا

روا ىف حياة  الرجال الكبار الذين برزوا عىل صفحة تاريخ أوطاهنم وخدموها وأ

. مواطنيهم عىل نحو أو آخر كام سبق أن وضحنا، وبعض آخر قليل ليسوا من املرصيني

وبدأت املحاكامت بمينا مرورا بعدد كبري من ملوك الفراعنة ووصوال إىل ملوك الفرس 

واإلغريق والرومان الذين حكموا مرص طوال مئات السنني، والذين مل يأت هلم حمفوظ ىف 

املحاكامت بذكر، وراح بدال من ذلك يصف لنا ما ران عىل مرص خالل تلك العصور من 

ه ليس مرصى ضعف وركود واضمحالل، إىل أ ن فتح العرب مرص، فبدأ باملقوقس رغم أ

بعه بالبطريق بنيامني ثم بعدد من الرجال ذوى الشأن من املرصيني املسيحيني  األصل، وأ

قوش الوزير  واملسلمني ومنهم الشاعر ابن قالقس واألديب شهاب الدين اخلفاجى وقرا

وبى املشهور، ثم وصل إىل العرص احلديث فعرض ملحاكم ة عىل بك الكبري، وإن مل األ

يكن مرصى األصل، إذ هو أول من استقل بالبالد عن العثامنيني رغم أن أمحد بن طولون 

قد حكم مرص من قبل بعيدا عن سلطة العباسيني، ومع ذلك مل يوقفه حمفوظ أمام 

بى ثم . أوزيريس وبعد عىل بك الكبري وصف كاتبنا حماكمة عمر مكرم ثم أمحد عرا

وىف هناية . ثم سعد زغلول ثم مصطفى النحاس، ثم ختم بنارص والساداتمصطفى كامل 

الكتاب خصص فصال حتدث فيه بعض رجاالت مرص من حكام ومصلحني ممن وققوا 

ٌّمن قبل أمام العرش وحوكموا ذاكرا كل منهم ما يرى أهنا الرشوط التى ال بد منها 

واملالحظ أن . اب عند هذا احلدإلهناض مرص وإحيائها وإقالتها من عثرهتا لينتهى الكت

حتوت كاتب اآلهلة قد اختفى من املحاكامت هو وكتابه عقب حماسبة البطريق بنيامني 

، وصار أوزيريس يطلب )١٣٠ص(، ومل يعد يظهر بدءا من حماكمة إثناسيوس )١٢٨ص(

قف أمامه أن يقول ما لديه مبارشة ضا أن املحاكمني بعد ذلك كانو. من الوا ا َواملالحظ أ

ة ريفية وحدادا ونقاشا وتاجر غالل مثال: لفرتة غري قصرية ناسا عاديني َامرأ ِ َ َّ ًَ َّ ًَ.  

 واحلق أن الكتاب ممتع، ويعطينا فكرة عن موقف حمفوظ من حكام مرص :كتاب ممتع

وعن آرائه ىف احلكم الصالح الرشيد وىف الطبيعة البرشية وىف الطريقة الصحيحة ىف حماكمة 



ومن أسباب ما جيده القارئ ىف ذلك الكتاب من متعة أن . واحلكم عليهمالزعامء والقادة 

َحمفوظ ىف مائتى صفحة تقريبا قد قدم لنا تاريخ مرص من خالل أشهر حكامها ورجاهلا 

ريا وصفيا بأسلوب مشدود موجز وبشىء من احليوية ال يوجد ىف كتب  تقديام رسديا حوا

ت رشيقة دون الدخول ىف أ : وهو ىف هذا يذكرنى بروايته. ى تفاصيلالتاريخ وىف قفزا

، التى عرض فيها للتاريخ الروحى للبرشية من خالل احلياة اليومية ىف حى "أوالد حارتنا"

شعبى من أحياء القاهرة، إذ بسط ىف الكتاب الذى معنا اآلن التاريخ املرصى كله ىف 

كرب حكامها وأشهر صفحات قليلة من خالل املحاكامت الرسيعة التى يعقدها أوزيريس أل

ْصفت فيها الكراسى ليجلس عليها الذين تتم " قاعة العدل: "رجاهلا ىف قاعة سامها َّ ُ

حماكمتهم ويصدر احلكم عليهم، ومن حقهم أن يتدخلوا ىف حماكمة التالني هلم من احلكام 

 واملشاهري املرصيني بالتعليق عىل ما يقولون عىل أن يلتزموا بمراعاة أصول اللياقة وال

ْينسوا حلظة أهنم ىف حرضة أوزيريس َ .  

ٍإحدامها  مللك من الفراعنة، واألخرى لزعيم شعبى من : وهذان نصان ملحاكمتني

فأما امللك الفرعونى فهو خوفو، وحماكمته من املحاكامت الطويلة التى . العرص احلديث

لنص يقول ا. استغرقت أربع صفحات بينام هناك من انتهت حماكمته ىف صفحة واحدة

فجاء ". امللك خوفو: "ونادى حورس: "اخلاص بمحاسبة امللك خوفو بانى اهلرم األكرب

س حاىف القدمني متلفعا بكفنه حتى مثل أمام  ائلة للطول عارى الرأ َامللك بقامته املتينة ا َ َ

بعة، صاحب : وقرأ حتوت كاتب اآلهلة. العرش بخشوع امللك خوفو رأس األرسة الرا

وىف عرصه فاضت األرض . م اإلدارة تنظيام مل تعرفه من قبل وال من بعدنظ. اهلرم األكرب

ق، وبلغت الزراعة والصناعة والفنون أقىص درجات الرفعة،  باخلريات، وعمرت األسوا

وانفجرت هيبة فرعون ىف اآلفاق كالشمس، فهابتها القبائل، فشمل السالم الربوع 

فس   .واأل

ُتنت منذ صغرى بالدقة والنظامُف: ودعا أوزيريس امللك للكالم، فقال ْ ه . ِ آمنت بأ

نينه وتقاليده، ال فرق ىف ذلك بني الرشطة والنحت أو العامرة  جيب أن يكون لكل نظام قوا



ًأو احلياة الزوجية، فنفذت شخصيتى إىل كل قرية متمثلة ىف املوظفني ورجال األمن  َ ٍَ ْ َ

لنظم الدقيقة، وهو ما أعاننى عىل واملعابد، وأصحبت مرص جمموعة من التقاليد السامية وا

اشرتكت فيه األلوف املؤلفة عىل مدى عرشين عاما، فلم . تشييد أعظم بناء عرفه اإلنسان

ب أو إمهال، ومل حيرم أحد من العاملني فيه من العناية والرعاية، ومل  َيتسلل إليه اضطرا ْ ُ

بة فذة بنجاح مثاىل، هكذا خاض قومى جتر. يغب ىف الوقت نفسه عن عني الرقابة الساهرة

بتوا قدرهتم الفائقة عىل خدمة اإل والفوز برضاه وبركاته   .وأ

ه أوزيريس َّهل سخرت أمتك لبناء قرب لك؟ : فسأ ْ َُ َ َّ  

ُلو أردت قربا حلفرته ىف اجلبل بعيدا عن األعني الطامعة، ولكنى : فقال امللك خوفو ُ

ر ما ال  حييط به عقل برش، وتنافس الناس ىف شيدت رمزا للخلود اإلهلى حيوى من األرسا

َالعمل به حتى أقمت هلم مدينة كاملة وسعيدة ومقدسة حيث يبذل اجلهد فيها من أجل  ْ ُ

ر ال العبيد. اإل وحده   .كان عمال يليق باألحرا

ِوالتفت أوزيريس إىل اجلالسني إىل يمينه ممن كتب هلم اخللود السعيد ىف العامل اآلخر  ُ

َيسمح بال: وقال ْ   .كالم ملن يشاءُ

  .عمل جميد يذكرنى ببناء منف العظيمة التى مل يمهلنى العمر ألمتها: فقال امللك مينا

  .كان األوفق توجيه القوة املتاحة للغزو وتأمني احلدود: وقال امللك زورس

ينى بال قتال، وكان حرىص عىل : فقال امللك خوفو كانت خريات البالد املتامخة تأ

  .ل عن حرىص عىل املجد واخللودأرواح رعيتى ال يق

ولكنك أزهقت أرواحا بريئة عندما تنبأ لك رجل بأن طفال : فقال له أوزيريس

  .سريث عرشك

َ عىل امللك أن يدافع عن عرشه دفاعه عن وحدة أمته، وىف سبيل ذلك يصيب - 

  .وخيطئ

؟-  م يكن ىف ذلك حتد إلرادة اإل ٍّ أ َ َ  

ه واجبا، ويفعل ا-    .إل ما يشاء نحن نفعل ما نرا



  .وذاعت أقوال عن احرتاف كربى بناتك الدعارة: فقال أوزيريس

ًفقال خوفو بأسى بل الناس ىف عرضه بغري علمه: َ ْقد يصاب أ ِ.  

م بك-  َّ بل قيل إنك باركت سقوطها لتواجه عرسا أ َ َ ً ْ ُ َ ْ.  

 .وال جيوز اخلداع ىف هذه القاعة املقدسة.  حمض افرتاء- 

ٌهذا ملك منري مثل الشمس ىف سامء العروش: م قالتوطلبت إيزيس الكلمة ث وكم . ٌ

ا كانت عظمته مثار حسد لدى  من إمرباطوريات تالشت وبقى هرمه شاخما، وطا

 .العاجزين من بنى وطنه والغرباء

 -١٥ص" (اجلس أهيا امللك عىل كرسيك بني اخلالدين: وعند ذلك قال أوزيريس

١٨.(  

 قبل االنتقال إىل النص التاىل، أن أقف رسيعا  وأحب،:مالحظات عىل حماكمة خوفو

هة : أمام بعض ما جاء ىف  هذا  النص ه إ من آ فمثال نسمع أوزيريس، واملفروض أ

مع أن العباد أمام اهللا هم جمرد عباد ال " أهيا امللك: "املرصيني القدماء، ينادى خوفو قائال

ٍملوك وال وزراء وال كاسحى جمار وال فالحني وال  َ محنا َ مدرسني وال صحفيني حسبام أ

ر احلكمة ىف بناء اهلرم األكرب رغم كل التمجيد الذى . قبال نا مل نفهم من هذا احلوا والثانية أ

وهنا أجدنى عاجزا عن كتامن التساؤل . حاطه به حمفوظ عىل لسان خوفو ومينا وإيزيس

َاآلن تبنى من الطوب لقد ظلت القرية املرصية منذ تلك األزمان السحيقة حتى : التاىل ْ ُ

رعها طينية، فلامذا مل يفكر ىف تطوير تلك القرية املرصية ملوك مرص  ِاللبن وظلت شوا َّ

ْالقدماء الذين بنوا ما نعرفه من املعابد واآلثار العظيمة من احلجر بدال من الطوب النيئ؟  َ َ

ك امللوك قد ذهبوا منذ آالف ا تظر عليه إجابة ألن أو وإذا كان . لسننيهذا سؤال ال أ

ئيات ىف  ل الفالحني ىف القرى وسكان العشوا عبد النارص مثال مل يفكر ىف هذا وترك أحوا

رع مدننا رغم كل شىء غري  املدن عىل ما هم عليه منذ تلك احلقب الطويلة، بل ظلت شوا

م الزبالة ىف كل مكان وال حياول الناس اإلقالع عن  مرصوفة الرصف السليم وتعج بأكوا

القاممة ىف الشارع، فكيف ننتظر من فرعون مرص القديمة أن يكون أوسع نظرا من رمى 



عدهم شهرة وأقدرهم عىل ذلك لو وضعه ىف حسبانه وذهنه  أحد حكامها العرصيني وأ

ئم التى  وجعله أول درجة ىف سلم أولوياته بدال من املغامرات العسكرية اخلارجية واهلزا

ئيل وأ صارها لدخوهلا احلرب متسلحة باجلعجعة والصياح منيت هبا مرص عىل يد إرسا

َّعوضا عن االستعداد احلقيقى هلا مما كبد مرص شيئا وشويات كان يمكن أن تغري وجه 

  احلياة ىف مرص كلها تغيريا كريام؟

، يستفهم من خوفو عن نيته وعن حقيقة بعض  الشىء الثالث أن أوزيريس، وهو إ

 اإل من عبده، واإل يعلم الرس وأخفى، عالوة عىل فكيف يستفهم. ترصفاته وإنجازاته

أن العبد يمكن أن يكذب، وبخاصة أن اإل يستفهم منه عن بعض األشياء مما يفهم منه 

سى اخللود  ه يطلب من امللوك الناجني اجلالسني عىل كرا أن من السهل خداعه؟ كام أ

ه يريد من  سامع آرائهم أن تتضح الصورة أمامه والذاهبني إىل اجلنة أن يدلوا بآرائهم، وكأ

الواقع أن تصوير األمر . أكثر وأكثر، وهو ما يتعارض متام التعارض مع مفهوم األلوهية

نا ىف جلسة عرفية ال ىف حساب أخروى ومع هذا فال أستطيع أن . عىل هذا النحو يشعرنا أ

كر استمتاعى بمثل هذه األشياء ىف كتاب حمفوظ م ونكهة طريفني إهنا أشياء ذات طع. أ

  . ظريفني رغم هذا

التى ساق قصتها هريودوت ىف كتابه عن وأما دعوى ممارسة بنت خوفو للدعارة 

مرص بوصفها حكاية سمعها هناك دون أن يعلن تصديقه هلا فتقول القصة إن بنت 

الفرعون الكبري كانت تطلب من كل من يدخل عليها أن يوفر للهرم حجرا من األحجار 

ه ال يعقل ممارسة ابنة ملك كبري كملك مرص ىف ذلك الوقت . هاالتى حيتاج قع أ ٍالوا ٍ ِ َ

وها نظرة الناس . للدعارة بحيث يدخل عليها كل من هب ودب ترى كيف يتحمل أ

إليه؟ ثم هل كان خوفو، وهو امللك عىل بلد كبري مثل مرص، عاجزا عن توفري ما حيتاج من 

ئب مثال أو مصادرة  األمالك أو إجبار الناس عىل الدفع؟ فكيف أموال عن طريق الرضا

د البناء، وأطعم وأسكن وأعاش وعالج  استطاع بناء اهلرم األكرب وتوفري مستلزماته من موا

ناء ذلك؟ وكيف باهللا يترصف كل عميل من عمالء ابنته ىف إحضار احلجر  آالف العامل أ



ضحكة؟ ثم إن ذلك معناه أن اهلائل الضخامة الذى كان عليه إحضاره كام تقول الرواية امل

ت بعدد أحجار اهلرم قبل أن تقرر التوقف  البنت كان عليها أن متارس البغاء آالف املرا

ٌومثل هذا العمل ال تستطيعه إال بغى حمرتفة. عن هذا العمل الشائن ٌّ ِ فهل كانت ابنة . َ

ا ما يكن احلال فلم يعرف التاريخ، ىف حدود علمنا، أن كل َّخوفو كذلك؟ وأ ٌف ملك ْ

َابنته بمامرسة الدعارة، وعىل هذا النحو الفاضح، وأن تبيح نفسها للعاملني مجيعا، بله أن  ْ َ َ

ٍترىض ابنة ملك هبذا األمر بكل أرحيية وانصياع ٍ َّ ِ َ ْ ومع هذا كله فإنى آخذ عىل هريودوت . َ

ه مل يعمل عقله وينف األمر كله مجلة وتفصيال كام يقول املنطق وال َّأ ََ ِ ِْ َ ْ تفكري السليم ُ

ه أورد القصة دون أن ينفيها، وإن مل يصدقها . املستقيم وإذا كنت آخذ عىل هريودوت أ

ًكذلك، فمن باب األوىل آخذ عىل نجيب حمفوظ فتحه املوضوع أصال وأن جيعل منه حمورا 

  .لنقاش يدور بني أوزيريس وخوفو يوم احلساب وكأن له شيئا من املصداقية

وهتف : "خصص ملحاسبة الزعيم مصطفى كامل رمحه اهللاواآلن إىل الفصل امل

، فدخل شاب ممشوق القامة عذب املالمح، ومىض عارى "مصطفى كامل: "حورس

س حاىف القدمني حتى مثل أمام العرش ُبلغت : ودعاه أوزيريس إىل الكالم فقال. الرأ

ا تلميذ ىف عرص االحتالل الربيطانى، فكرهته وصممت عىل حمارب ُالوعى وأ ته، ورشعت ُ

ا تلميذ ُوزارنا ىف املدرسة جناب اخلديو عباس الثانى، فاستقبلته بخطبة . ىف ذلك وأ

وطنية محاسية استجابت هلا وطنيته وشبابه، وتوثقت بينى وبينه منذ ذلك اليوم عالقة 

ال للتخلص من االحتالل واستوت عالقتى عىل . ّوثيقة، فمىض يمدنى بالتشجيع وا

ل فكانت استقالل . ليفة واجلمعية اإلسالميةنفس النهج مع اخل َأما قبلتى ىف مجيع األحوا ْ ِ

وكانت . من أجل ذلك تغري موقفى من اخلديو عندما اتفق مع االحتالل. مرص وحريتها

ّحال الشعب ال تبعث عىل األمل، ولكنى مل أقرص ىف إيقاظ وعيه الوطنى بالكلمة ىف 

ة وطنى ىف اخلارج حتى عرفها األحرار ىف كام قمت بالدعاية لقضي. الصحف واخلطابة

ى استنكرت . أوربا، وخاصة فرنسا ا ارتكب اإلنجليز جريمتهم الكربى ىف دنشوا ُو

ئفة عىل أهل القرية  ُأعامهلم الوحشية ونددت باألحكام التى أصدرهتا املحكمة الزا



رياء، فزعزعت عرش طاغية اإلنجليز ىف مرص حتى اضطرت بالده إىل ْاأل َُّ ُ ثم .  استدعائهْ

شئ ىف مرص تضمن برناجمه  ُأسست احلزب الوطنى، وهو أول حزب سياسى منظم أ َ َّ ُ

َاجلالء والدستور ىف ظل الدولة العثامنية ُوواظبت عىل اجلهاد ىف الداخل واخلارج حتى . َ

  ُأسلمت الروح ىف عز الشباب

ه م يقتلك اإلنجليز؟: وتكلم بسامتيك الثالث فسأ   أ

  . كال- 

َلقد عارصت االحتالل الفارسى مثلام عارصت االحتالل . عجيب هذا -  ُ

ا علم قمبيز بأمرى قتلنى دون  ُاإلنجليزى، ومثلك حاولت إيقاظ الوعى الوطنى، و َ

  فكيف تركك اإلنجليز دون عقاب؟. تردد

كان االحتالل قد متكن من دعم سيطرته الكاملة عىل البالد : فقال مصطفى كامل

ًفلم ير بأسا من  ْ قع وتظاهرا أمام العامل َ ًمنح معارضيه شيئا من احلرية استهانة هبم ىف الوا ً

م القيم   .باحرتا

م تتعرض ألذى ملموس؟-     ً أ

هية وحرض أصدقاءه عىل مهامجتى-        َّ أضمر ىل الكرا َ.  

ى مل أعرف جماهدا سعيد . ُ زمانك وفر لك من األمان ما مل يوفر ىل بعضه-  واحلق أ

يد اخلديو واخلليفة واجلمعية اإلسالمية، وهامجت عدوك ىف َح: احلظ مثلك َظيت بتأ َ ِ

ُمل تقتل كام قتلت . َالداخل واخلارج دون عقاب، واكتستب جمدا وشهرة دون أن تدفع ثمنا ْ ِ ُ َْ ُ

بى ا، ومل تنف كام نفى أمحد عرا َأ ِ ُ َُ ْ.  

بى خائن جر عىل بالده االحتالل: فقال مصطفى كامل َّأمحد عرا َ.  

نومفقال ل َكيف تتهم الرجل باخليانة، وهو ما ثار ونفى إال دفاعا عن شعبك؟ : ه أ ِ ُ

ِوما كان اخلائن إال والد صديقك ومؤيدك ومعينك ِ ِ ِ ُِ َوقد خان وطنه بشهادتك كام خان . َ

وه من قبل   .أ

ر   .إنى أعتربه املسؤول األول عن االحتالل: فقال مصطفى كامل بإرصا



نوم َحمس صادق النية سعيد احلظ عشت حياتك ىف إنك شاب وطنى مت: فقال أ

َّمل تشم رائحة العرق الكادح ومل . َّجو معبق بأهبة العرش واخلالفة واحلضارة الفرنسية

  .تكابد آالم اجلهاد احلقيقية، ومل تتورع عن النيل من الثائر احلقيقى

قظت محاسته الوجدان الوطنى بعد أن كا: وهنا قالت إيزيس د إنه االبن الذى أ

فاسه ِاالحتالل خيمد أ ْ ُ.  

َمل يكن بوسعك أن تفعل خريا مما فعلت، ولن ينسى فضل كلامتك: وقال أوزيريس ْ ُ َ .

تنا القلبية   ). ١٧٦ -١٧٣ص" (فاذهب إىل حمكمتك مصحوبا بدعوا

ِّ ولعل القارئ الحظ كيف يقلب حمفوظ :مالحظات عىل حماكمة مصطفى كامل

ل اخللود من نصيب مصطفى كامل عىل الرغم مما األمر عىل وجوهه املختلفة حتى ليجع

نوم الثائر املرصى القديم منذ آالف السنني من انتقادات للزعيم  ه عىل لسان أ أجرا

قف  ب يتسع للموا الشاب، وهو ما يعنى أن للحقيقة لديه أوجها خمتلفة، وأن الصوا

وقد سبق أن . عىلاملتعارضة أحيانا دون أن يكون هناك افتئات عىل احلقيقة واملثال األ

عى السياق  ا إىل أن حمفوظ ىف حكمه عىل امللوك والزعامء والرجال دائام ما يرا أومأ

ل، فأحكامه عليهم ليست أحكاما ىف املطلق بل أحكاما نسبية   . والظروف واألحوا

نوم ىف املناقشة التى كانت دائرة بني  وبطبيعة احلال لقد الحظ القارئ تدخل أ

َيس تدخل العارف بام حدث ىف عرص مصطفى كامل من أحداث مصطفى كامل وأوزير ُّ

عات بني االستعامر الربيطانى والقادة الوطنيني املرصيني وهذا . سياسية ومنازعات ورصا

ه ال  م، ومن ثم فاملفروض أ نوم وشبع موتا منذ آالف األعوا أمر غريب، إذ قد مات أ

ه كان قد َ هنض من جدثه قبيل قليل، فكيف يعرف شيئا مما وقع بعد وفاته، وبخاصة أ َ

أحاط علام هبذه األحداث التى وقعت ىف عرصنا؟ هذه ثغرة فنية من الثغرات التى تنال 

  . من قيمة الكتاب بال شك

ضا أن حمفوظ مل يرش ىف حالة مصطفى كامل إىل الكفن كام  ولعل القارئ قد الحظ أ

وال أدرى السبب ىف . لكتاب األولأشار إليه ىف حماكامت كثري جدا ممن حوكموا ىف نصف ا



وقد يكون سببه رغبة حمفوظ ىف التغيري حتى ال يمل القارئ بل حتى ال يمل هو . هذا

وباملثل نالحظ أن حمفوظ ىف حماكامت ملوك . نفسه، وربام كان هناك سبب فنى ال نعرفه

ك امللوك مل يكونوا ي َّكفنون بل ُالعرص الفرعونى كان يتكلم دائام عن الكفن مع أن أو َ

د كيميائية وطبيعية سائلة ولزجة  ُّكانوا يلفون ىف طيات من قامش معني مغموس ىف موا َ ُ

ج أحشائهم وأخماخهم بطريقة معينة حتى ال تنتن وتتعفن  متعددة األشكال مع استخرا

لكن حمفوظ نسى هذا وذكر أن كال منهم كان . وهذه هى املومياوات. وتتحلل جثثهم

ه ىف الوقت الذى كان حريصا عىل أن يوقفهم أمام و. يتلفع ىف كفنه من الطريف أ

ه يريد اإلشارة إىل وضعهم  س بام يدل عىل أ ة الرأ أوزيريس ىف أكفاهنم حفاة عرا

كمخلوقات عاجزة أمام اإل اخلالق القادر اجلليل قد استبقى لكل منهم لقبه ومنصبه ىف 

وهى ثغرة أخرى من .  ذلك االجتاهاحلياة الدنيا حسبام وضحنا، وهو ما ال يتسق مع

دينا والذى استمتعت به رغم كل شىء كام سلف القول ت العمل الذى ىف أ ثم . ثغرا

تنا القلبية: "كيف يقول اإل ملصطفى كامل ؟ وهل "اذهب إىل حمكمتك مصحوبا بدعوا

َاإل يدعو للبرش؟ فإىل من يتوجه اإل بدعائه يا ترى؟ أال إهنا لعثرة فنية  ْ َ   !مضحكةَ

ت الفنية كذلك أن حمفوظ قد أسس عمله هذا :ثغرات فنية أخرى  ومن هذه الثغرا

ية ال يتم إال بعد البعث ىف اآلخرة،  عىل أن القيامة قد قامت ألن حساب املحكمة اإل

ل احلياة قائمة عىل قدم وساق، فموت  ورغم ذلك فإن القيامة مل تقم بطبيعة احلال وال تزا

ور السادات ليس  هناية العامل بل جمرد حدث من أحداثه التى ال حتىص وال تعد والتى أ

كذلك أسس حمفوظ عمله عىل . يأخذ بعضها برقاب بعض وال يدرى أى منا متى تنتهى

أن أوزيريس هو اإل الذى حياسب الناس ىف اآلخرة، وهذا إن جاز ىف عقيدة املرصيني 

 نجيب حمفوظ رمحه اهللا، فهو يؤمن باهللا القدماء فال جيوز عندنا وال ينبغى أن جيوز لدى

واحلق لقد تنبهت منذ بداية . الواحد األحد ال بثالوث أوزيريس وإيزيس وابنهام حورس

ءتى للكتاب إىل هذه الثغرة العنيفة، وبخاصة حني انتهى كاتبنا الكبري من حماسبة ملوك  قرا

قبول فنيا عىل األقل أن الفراعنة ورجاالت مرص القديمة، فإنه من غري املناسب وال امل



وهيته وال يعرتفون  يقوم أوزيريس بمحاسبة املسيحيني واملسلمني، وهم ال يؤمنون بأ

ه ىف نظرهم ليس سوى برش عادى متاما مات وانتهى أمره   . بحقه ىف حساهبم أل

فى حمفوظ نفسه ىف مأزق فنى حني فرغ من تاريخ مرص الفرعونية  وبالفعل لقد أ

، وبدأت حماسبة ) أن أوزيريس هو اإل الذى سيحاسب املرصيني القدماءوهذا إن قبلنا(

ور السادات رمحه اهللا، فقد حتول أوزيريس من م ُاملقوقس ومن بعده حتى أ ٍصدر أحكام َْ ِ ْ

باجلنة والنار والتفاهة عىل من يقفون أمامه للمحاسبة إىل جمرد مانح لشهادات التزكية 

إذن فام الداعى إىل .  تنفعهم أمام حماكمهم الدينية كام يقولملستحقى اخللود ىف نظره لعلها

تلك املحاكامت التى يقوم هبا ما دامت ال تؤدى إىل شىء وما دامت املحاكمة احلقيقية ال 

َتزال ىف الطريق تنتظر الذين حاسبهم، ومن املمكن أن ينجو من أدانه أوزيريس، ويقذف  ْ ُ

يس كذلك؟ ثم َّىف النار بمن زكاه؟ أ َّ من خوله يا ترى إصدار تلك التزكيات؟ وهذا لو َ َ

كذلك فهذا الكالم . قبلنا حماسبته للبرش أصال، وهو ليس بإ وال أعطاه اهللا تفويضا هبذا

، وإال ملضت أحكامه عىل البرش كام كانت متىض من قبل،  ُمفاده أن أوزيريس ليس  َ ُ

إىل حقبة زمنية أخرى، وهذا مما ال تقبله  إال إذا قيل إن الرب يتغري من حقبة زمنية 

هة أخرى تتبدل . العقول فاهللا هو اهللا واحد ال يتغري حتى لو انحرف الناس عنه إىل آ

َقبل تزكية أوزيريس عند اهللا سبحانه وتعاىل؟ ُثم هل يمكن أن ت. حسب العصور والبلدان ْ

ة صفة؟  فبأ

 القدماء مل تكن تتم بالشكل وعىل نفس الشاكلة فإن حماسبة املوتى عند املرصيني

ن  َّالذى صوره حمفوظ بل كان يوضع قلب كل منهم ىف كفة أمام ريشة ىف كفة امليزا ِ َ ُ

ثم إن . األخرى، وإذا شالت هلك، أما إذا رجحت فينجو، وهو ما مل نره ىف الكتاب

حماسبة حماسبة املوتى ال تقترص فقط عىل جانب واحد من أعامهلم الدنيوية كام هو احلال ىف 

حكام مرص ورجاالهتا، الذين انحرصت حماكامهتم ىف املجال السياسى ىف حني ال تستغرق 

السياسة كل شىء ىف حياة اإلنسان وترصفاته وأخالقه وعالقاته باآلخرين وبالكون 

ية املبثوثة ىف كل مكان رده الطبيعية والنعم اإل ناته وموا َوكام حياسب . بجامداته وحيوا



قفه جتاه السياسى عىل إ ضا عىل ترصفاته وموا نجازاته ىف ميدان السياسة فلسوف حياسب أ

نه ومرؤوسيه وخدمه وكل من يتعامل معهم وعىل كيفية  د أرسته وأقاربه وجريا َأفرا َ

حته أو نفاقه ووفائه أو غدره، وعىل إخراجه حق  قضائه وقته وعىل صدقه أو كذبه ورصا

ء ىف ماله أو شحه وحتجر قلبه،  ّالفقرا وعىل أدائه الصالة لربه أو المباالته بعبادة خالقه، ُ

كام أن السياسى مل يولد . وعىل حبه للعلم أو نفوره منه وعىل رمحته باحليوان أو قسوته معه

نا ننظر فال . كبريا ويعمل بالسياسة منذ جميئه إىل الدنيا بل منذ جلوسه عىل العرش ْبيد أ َ

قع . أوزيريس ملن يقفون أمامه يوم القيامةنجد ألى شىء من ذلك مكانا ىف حماكمة  الوا

يف الكتاب الذى ىف  أن حمفوظ مل ينظر إىل موضع قدمه قبل أن خيطو خطوته هذه نحو تأ

ه كان معروفا ىف إبداعاته القصصية باحلرص عىل ختطيط كل شىء قبل أن  دينا رغم أ أ

ة رواية واضعا خريطة تفصيلية لوقائعها وشخص ياهتا والصالت التى يرشع ىف كتابة أ

 .تربط بعضها ببعض

ك  آزق ويقيم حماكمة برشية ألو لقد كان بمستطاع حمفوظ أن يبتعد عن هذه ا

بدال من تلك القاعة التى " حمكمة التاريخ: "الزعامء والقادة داخل ما يمكن أن نسميه

 حيتويه والتى كان جيلس فيها أوزيريس مع أن اإل ال يمكن أن" قاعة العدل: "سامها

ه سبحانه هو نفسه خالق الزمان واملكان، ومن ثم ما كان ينبغى أن  مكان وال زمان أل

يشار إىل أن اإل موجود داخل قاعة العدل، إذ اإل احلقيقى سبحانه وتعاىل مطلق بال 

التى أقرتحها فهى حمكمة برشية يقف " حمكمة التاريخ"أما . حدود، فال أول له وال آخر

ء أمام جمموعة من حكامء البرش وكبار مفكرهيم وعارفيهم بتاريخ مرص، ولكن فيها الزعام

َدون أن يسموا بل يكتفى معهم بصفة  َ ْ ُ ْ َُّ ، واحلكيم ٢، واحلكيم ١احلكيم : "، فيقال"احلكيم"َ

وىف أعقاب كل حماكمة جيتمع احلكامء معا للتداول ىف أمر الزعيم التى . وهلم جرا"... ٣

ه وشأن أعامله وإنجازاته ىف ميدان السياسة وما يتصل به متت حماسبته ليصلو ا إىل رأى بشأ

ثم إن أحكامهم غري مطلقة وال هنائية بل تقبل التغيري واالستدراك مع مرور . ليس إال

وصحيح أن حمفوظ هو الذى . الزمن واكتشاف حقائق وجوانب جديدة مل تكن متاحة قبال



َسينطق احلكامء بام سيقولون مثلام ِ ْ سى ُ طق أوزيريس وإيزيس وأمحس وأصحاب كرا ّ أ

وهكذا كان بمكنة . ْاخللود بفكره هو وكالمه هو، لكن هكذا تقتىض طبيعة اإلبداع األدبى

أزق الذى  ت التى سلفت اإلشارة إليها وينجو كتابه من ا حمفوظ أن يتجنب تلك الثغرا

ن تنظر إىل اقرتاحى هذا وهذا ليس تقليال من شأن حمفوظ بتاتا، بل يمكنك أ. صار إليه

  . نظرتك إىل الفأر الضئيل حني يتقدم ليقرض حبال الشبكة التى وقع فيها سيد الغابة

 وهناك، إىل جانب هذه املالحظات الفنية، قضايا أخرى :قضايا الكتاب الرئيسية

ارها حمفوظ رمحه اهللا ىف كتابه  منها مثال إشارة حتوت كاتب اآلهلة إىل حتويل: مضمونية أ

فام معنى حتويل جمرى النيل ). ٦ص(امللك مينا ملجرى النيل بوصفه من إنجازاته الكربى 

ب بل جمرد معلومة تساق كام هى عىل هذا النحو  ن؟ ال جوا ن حوله؟ وإىل أ َّهنا؟ ومن أ َ

لقد كان بإمكان مينا . من اإلجياز سوقا كأهنا من املعلوم من التاريخ بالرضورة لكل إنسان

وهذا بعض ما وجدته عن هذا . ما قاله حتوت، لكنه رضب صفحا عن ذلكِّأن يفصل 

فقد بنى امللك مينا مؤسس مرص املوحدة . األمر، وأرجو أن يكون فيه شىء من اإليضاح

ممفيس من : ىف عرص الدولة الفرعونية األوىل سدا حلامية مبانى عاصمة الدولة األوىل

ً كيلو مرتا عنها، ويصل ٢٠شه، التى تبعد الفيضانات، وتم إنشاؤه من األحجار ىف قوشي
َّأقىص ارتفاع لقمته إىل  ٍ مرتا من الرتبة املدموكة املكسوة بأحجار ٤٥٠ مرتا،وطوله ١٥ِ

َصلبة   .وهبذا تم حتويل جمرى هنر النيل من غرب املدينة اىل رشقها. ُْ

لك مينا له ومن القضايا التى ملسها حمفوظ ىف كتابه ملسا ومل يتلبث عندها قول عمة امل

أما كيف فلم يقل الكتاب شيئا عن ). ٧ص(إن أوزيريس هو الذى علم املرصيني الزراعة 

قت العمة بتلك الكلمة ومضت قع أن هذا ال يمكن أن يكون. هذا املوضوع، بل أ . والوا

ه أمر حقيقى هو شىء مربك . َّنعم إن املرصيني يمكن أن يعتقدوا هذا، لكن ذكره عىل أ

ه علمهم فأوزيريس أق َنوم من أقانيم الثالوث املذكور آنفا، وكان املرصيون يعتقدون أ َّ َ

ه إنجاز حقيقى يفتخر  الزراعة، لكن كيف ينزل اإل ويعلم الناس شيئا ويقال هذا عىل أ

ءه؟ لقد قيل هذا الكالم ىف حمكمة اآلخرة حيث ال  َبه املفتخرون ويمدح صاحبه جرا َّ َْ َُ



فه كاتب عبقرى منا يصلح االعتقاد ىف مثل ت فية املزعومة، وىف كتاب أ لك اآلهلة اخلرا

عني َّإن الزراعة ال تتعلم . وهنا املشكلة. نحن املرصيني املحدثني ال من مرصيى عهد الفرا َ َ ُ

َّفجأة عىل يد كائن ينزل من السامء، بل تتعلم من التجارب التى يمر هبا البرش واألخطاء  َ َ ُ

ا مع مىض الزمن، وكل ذلك بفضل اهللا سبحانه، الذى آتانا التى يرتكبوهنا ثم يصححوهن

ئز التى تدفعنا دفعا إىل البحث عن  ء ووهب لنا العقل والغرا األرض والشمس واهلوا

الطعام ومن ثم التفكري بعد فرتة ىف الزراعة مهتدين بالنباتات التى تنبت من تلقاء نفسها 

َّغب املطر مثال ا أ. ِ ضا هى أن اهللا هو من علمنا الزراعة، لكن صحيح أن حمصلة كالمى أ

هبنا العقلية والعضلية  ليس مرة واحدة، وليس بنزوله من عليائه عز وجل بل بتحريك موا

كام أن اهللا مل يعلمنا الزراعة وحسب بل علمنا كل شىء، وبنفس . ومشاعرنا الغريزية

  . الطريقة التى رشحتها

ضا تقول عمة مينا ل ِال تدع الناس يمزقون األرض التى : "هوىف الصفحة السابعة أ َ َ

لكن النيل ال يوحد البالد بل اإلرادة السياسية والقوة العسكرية، وإال فقد ". َّوحدها النيل

كام أن النيل يمر بعدد آخر . َّكانت مرص إقليمني منفصلني ثم وحدمها مينا باإلرادة والقوة

فهذا كالم مجيل لكنه غري .  وحدةمن البالد قبل أن يبلغ مرص، وليس بني هذه البالد

ثم إن مرص ىف كثري من األحيان قديام ووسيطا وحديثا كانت إمرباطورية كبرية . صحيح

ِّأوسع من مرص التى نعيش  فيها اآلن، ومل يوحد بني أقاليمها املتعددة النيل ىف قليل أو 

ه من منابعه حتى ينصب ىف ال بحر املتوسط وال كثري، فالنيل ال يصل إليها بل يأخذ جمرا

َيبلغ الشام مثال وال بالد العرب، وقد كانت هذه من البالد التى تتبع اإلمرباطورية  َ ْ َ

وهناك اآلن شبه جزيرة سيناء، والنيل ال . َاملرصية ىف هذه الفرتة أو تلك من تارخيها

كذلك ذكرت . يروهيا، ومع ذلك فهى جزء كبري من مرص احلالية التى جيرى فيها النيل

ه ىف فرتة الظالم بني سقوط الدولة القديمة وقيام الدولة الوسطى استقلت ال رواية أ

األقاليم عن احلكومة املركزية، أى صارت هناك عدة دويالت ىف مرص رغم وجود النيل، 

ء متثل نحو ). ٢٣ص(الذى يروى البالد كلها معا  من % ٩٥ليس هذا فقط، بل إن الصحرا



دىمساحة مرص، ومع هذا ليس للني والكالم . ل أى دخل ىف توحيدها مع الدلتا والوا

وحتى لو كان قد . َالذى قالته عمة مينا له إنام هو كالم نجيب حمفوظ، فيحاسب هو عليه

دينا يعنى  ُنقله من كتاب آخر نسبه إىل العمة املذكورة فكونه قد أورده ىف كتابه الذى ىف أ ْ َ

ه مسؤول عنه   .أ

رأ حتوت من كتاب األعامل قائال عن أحمتب وزير وىف الصفحة احلادية عرشة يق

َالوزير أحمتب حكيم حفظت األجيال حكمه: "امللك زورس َ برع ىف الطب والفلك . ِ

ى دور أحمتب ". َّوالسحر واهلندسة، وقدس الناس ذكره بعد وفاته بمئات السنني وحني أ

حمبا للعلم واملعرفة، ُنشأت : "للوقوف أمام أوزيريس قال خماطبا إياه عازفا نفس النغمة

ودرست عىل كهنة منف العظام فحصلت عىل أقىص الدرجات ىف الطب واهلندسة والفلك 

ا علم امللك بتفوقى دعانى إىل العمل ىف حاشيته رغم انتامئى إىل . والسحر واحلكمة و

بت جدارتى ىف كل ما كلفنى به َعاجلت بنجاح امللكة من مرض من : ُّالشعب الفقري، فأ ٍ

قذت بالسحر كربى األمريات من روح رشيرة وعني حاسدةأمر ض اخلامسني، وأ   ...".ُا

 وال ينبغى أن يفوتنى تركيز النص عىل أن الفقري املوهوب املتفوق يستحق االرتقاء 

إىل هنا والكالم رائع غاية . إىل أعىل الدرجات، وكذلك عىل أمهية العلم والطب والفلك

ُّالروعة، لكن مل الزج با َّ َ
الفتخار بالسحر بوصفه سبيال للشفاء من الروح الرشيرة والعني ِ

احلاسدة؟ لقد كان حمفوظ من املتشيعني للعلم غاية التشيع، ونحن معه ىف هذا، لكن ال بد 

قى الذى يقصد إىل جوهر األشياء وال  إىل جانب ذلك من اإليامن، اإليامن املستقيم الرا

ه دواء من أما السحر. ينشغل بالتفاهات والسطحيات  واإلشادة به واحلديث عنه عىل أ

إن شعوبنا اآلن بوجه . بعض األمراض التى ال ينجع الطب ىف عالجها فهنا االعرتاض

فات واالعتقاد ىف السحر واإليامن بأن العني ترض، والكلمة تؤذى أذى  عام تكبلها اخلرا

ستحث به النفوس إليذاء مبارشا بمجرد النطق هبا ال بام فيها من أفكار وعقائد وال بام ت

الغري بالعمل الرشير، وكان جيب عىل حمفوظ أال يفتح باب السحر، فالنفوس ىف بالدنا 

فة ومن ثم ال وجود له ه خرا ريه وال تدرك أ نعم أعرف أهنم ىف مرص . مشتعلة باإليامن بتأ



ية، واهللا سبح انه يرفض القديمة كانوا يعتقدون ىف السحر، لكننا هنا أمام املحكمة اإل

فات املتخلفة . املرشحة ال ينقصها اجلثث: وكام يقول املثل. لعباده التعلق بتلك اخلرا

فات مسيئة ختالف  فاملطلوب التحقري من شأن هذه اخلزعبالت وإفهام الناس أهنا خرا

  . الدين وخترج عليه ال أن نعمقها ىف نفوسهم

عاجلة مشاكلها وإنجاز ومعروف أن الشعوب التى تؤمن بالسحر وتعتمد عليه ىف م

مطالبها ليس هلا من نصيب سوى التخلف واحلرمان بخالف الشعوب التى تعتمد العلم 

وحمفوظ يربز، . سبيل حياة فيكون حظها التقدم والقوة والتحليق ىف سامء احلضارة العالية

لتى بني إنجازات بعض امللوك املرصيني القدماء، اهتاممهم بالعلم واالكتشافات املعدنية ا

وهذا االهتامم . تعود عىل الدولة باألموال الطائلة، وكذلك اهتاممهم باآلداب والفنون

باآلداب والفنون هو ما تنساه شعوبنا بوجه عام ظنا منها أن اآلداب والفنون ال قيمة هلا 

ِألهنا ال تطعم من جوع وال تروى من ظمإ، إذ احلياة عندها غالبا أكل ورشب ولبس فقط  ْ ُ ُِ ْ

قية التى تأخذ باإلنسان وبروحه إىل أعىل املدراج فيكون إنسانا دون  اهتامم بقيم احلياة الرا

ق روحية سامية سامقة وليس جمرد جسد كأى كائن حى آخر   . ذا أشوا

ر الذين  نوم زعيم الثوا ناء حماكمته أمام أوزيريس، أ ارها، أ  وثم قضية هامة أخرى أ

ارها حني رأى : لدولتنيحكموا هم وخلفاؤهم البالد ما بني ا القديمة والوسطى، وقد أ

التحامل عليه من جانب حتوت كاتب اآلهلة وامللك خوفو وبتاح حتب احلكيم وامللك 

باعه باحلقد والرغبة ىف التدمري ونرش  زورس، إذ وصفوه ووصفوا الثورة التى قام هبا هو وأ

ئم بينام هو يؤكد أهنا كانت ثورة ض د الفساد والطغيان والظلم الفوىض وارتكاب اجلرا

ه وأن اآلهلة قد باركتها ْوضعف امللوك وانحراف الكهنة ومنارصهتم مللوك اجلور والتأ َ .

را  ه عهد ظالم، ومن ثم مل خيلف وراءه أ ر بأ ِّومما قاله ردا عىل اهتام أوزيريس لعهد الثوا

ر ىف وال وثيقة، بأن ذلك االهتام هو من عمل املؤرخني، الذين جتاهلوا م ا نرشه الثوا

ء إىل املناصب التى يليقون هلا واالهتامم  عهدهم من األمن والعلم واملعرفة وصعود الفقرا

بالزراعة والصناعة والفنون وجتديد القرى واملدن، ثم زادوا عىل هذا إحراق وثائق الربدى 



نوم وضاع: والسؤال هو). ٢٩ - ٢٣(التى سجلت أعامهلم  ت إذا كان األمر كام يقول أ

الوثائق التى تسجل إنجازاهتم فكيف عرف حمفوظ هذه اإلنجازات وأشاد هبا؟ نعم كيف 

قع أن  ِّيشيد بشىء مل يره ومل يسمع عنه شيئا إجيابيا بل سمع كل ما يشوهه ويقبحه؟ الوا ِّ ُِ

والعجيب أن أوزيريس، وبشفاعة من . هذه نقطة أخرى من نقاط الضعف ىف الرواية

نوم ورف لقد أرسله إىل كراسى اخللود : سيقال. اقه إىل كراسى اخلالدينإيزيس، أرسل أ

ه إ يعرف كل شىء ه سؤال من ال . أل ب عىل ذلك سهل يسري، إذ كان يسأ لكن اجلوا

ه إنام أرسله إىل كراسى اخلالدين  بتدخل من إيزيس  يعرف ويريد أن يعرف، فضال عن أ

  .كالعادة

ضا ىف الكتاب ما ناء حماكمته ومن القضايا اهلامة أ  يقوله أمحس ىف العبارة التالية أ

ع مستمر ال راحة فيه إلنسان، ومن : "ردا عىل احلكيم بتاح حتب علمتنى احلياة أهنا رصا

وهذا ). ٤٨ص" (ِّيتهاون ىف إعداد قوته يقدم ذاته فريسة سهلة لوحوش ال تعرف الرمحة

ل حياته عن العم ل، وال ينتهى من إنجاز ما يعرفه كل ناجح متفوق، فهو ال يكف طوا

ء هذا حتى هيب قلقا استعدادا إلنجاز جديد يقتضيه تعبا  ويشعر بشىء من الرسور جرا

جديدا وسهرا مرهقا وقلقا مزعجا وتأرجحا بني األمل والتوجس، والرضا والسخط، إىل 

أن ينتهى من إنجازه اجلديد فيشعر بشىء من الرسور ليعقبه قلق االستعداد إلنجاز 

ء إىل األرض . وهكذا دواليك إىل آخر حلظة من عمره... آخر ِوحني أهبط آدم وحوا ْ ُ

صحيح أن هناك صداقات . أخربمها رهبام أن البرش سيكون بعضهم لبعض عدوا

ومودات، ولكن احلياة متتلئ بمعسكرات العداوة والبغضاء، وما أكثر ما يصري أصدقاء 

و نفسه جينى عليها بل قد هيلكها بأفظع مما بل كثريا ما يكون اإلنسان عد. اليوم أعداء الغد

د األعداء أن يفعل منها عداوات األشخاص، : والعداوات ىف الدنيا كثرية. كان يمكن أ

وعداوات األرس، وعداوات الدول، وعداوات األحزاب، وعداوات األفكار، وعداوات 

ملفكرين املؤسسات، والعداوات بني القديم واجلديد، والعداوات بني الفالسفة وا

وليست كل العداوات ضارة، فإن التنافس بني املتفوقني عىل املركز . واألدباء والنقاد



وهذا موجود ىف ميدان العلم وىف . األول هو لون من العداوة لكنها عداوة إجيابية ونافعة

فاإلنسان فعال ال هيدأ وال . إلخ... ميدان الرياضة وىف ميدان الصناعة وىف ميدان النظافة

ومن مل يفهم احلياة ويتقبلها هكذا وينزل . اح إال ريثام هيب من جديد وكله حتفز وقلقيرت

َوالقدر ال يعرف املجاملة أو الرتبيت عىل  األكتاف . عىل حكمها ضاع غري مأسوف عليه

وقد أوجز نجيب حمفوظ رس احلياة ىف تلك اجلمل . اسرتضاء لكسول أو متبلد أو مهمل

وكنا، .  بني الدول القوية املتقدمة وبني الدول الضعيفة املتخلفةوهذا هو الفرق. القليلة

َتذأب ال تفرتسك الذئاب: ونحن طالب صغار، نسمع الكبار منا يقولون ْ ْ َّ َ َ!  

ِّوىف حماكمة أخناتون يصور حمفوظ ذلك امللك الذى انقلب عىل عبادة آمون، ودعا 

ه نبى نزل عليه  الوحى من السامء بذلك الدين اجلديد ِّإىل إ جديد هو آتون، يصوره عىل أ

بل نسمع ذلك امللك ىف موضع آخر من الكتاب يقول إن دينه هو ).  وما بعدها٧٢ص(

فهل كان أخناتون نبيا فعال؟ ليس هناك دليل  عىل ). ١٢٧ص(واإلسالم شىء واحد 

َّولو كان نبيا حقا أكان يمكن أن يدعو إىل آتون، الذى رسمه جمسدا ىف صورة . هذا

ة صورة؟  َّالشمس؟ هل يصح أن جيسد نبى ربه ىف أ ٌّ  

ه قد " املوسوعة العربية"وىف مادة أخناتون بـ أعلن مبادىء ديانة جديدة "السورية أ

ِتدعو إىل عبادة إ واحد هو آتون ّوقد مثله بقرص الشمس املجنح، ِ ز ... ّ ِوعمل عىل إبرا

ً اإل الذى أراده أن يكون أكثر قربا من بعض املظاهر التى رآها أكثر واقعية ىف التعبري عن ِ

ًالناس مجيعا وعامليا موجودا ىف كل مكان تيل شعرية مؤثرة إىل ربه آتون... ً ّوتوجه ىف ترا ِ ٍ ٍِّ َ َّ َ َ ،

َّوأعلن أال حياة ل، ِالذى رمز إليه بقرص الشمس َّوىف دعوته املجددة يعلن .  من دونهشىءَ

ُامللك الكاهن أن بركات آتون ليست بل هى للمخلوقات ، ً وقفا عىل مرص وأهلهاُ

ِإذ يمنح آتون عند رشوقه القوة للكائنات وحيييها ، املوجودة ىف كل مكان من برش وحيوان ْ ُ

وعندما يفقد العامل نسمة . شىءحتى تستمر نعمة احلياة، وعند غروبه تفرت احلياة ىف كل 

َاحلياة يدخل هذا العامل ىف مخود ىف الوقت الذى تشح ْ ُ ن فيه الشمس بطاقة جديدة حيث ُ

ظار   ". كانت ختتفى عن األ



هل ترشق الشمس عىل العامل كله ىف وقت واحد؟ بل هل ترشق : ونحن نتساءل

كب . الشمس عىل العامل كله أصال؟ بطبيعة احلال ال ذلك أن الشمس ال ترشق إال عىل كوا

ت ال . جمرهتا، أما بقية كواكب السامء فال ترشق عليها حتىص وال تعد، والكون واملجرا

فكيف ترمز إىل اهللا . أوسع مما نتصور بام ال يقاس، وال متثل الشمس فيه شيئا يذكر

كام أن الشمس إذا أرشقت . سبحانه، وهو املطلق الذى ال أول له وال آخر؟ هذه واحدة

ثم إذا كانت الشمس . عىل ناحية من كواكبها غربت عن الناحية املقابلة كام هو معروف

قول إهنا تسلب عند  رشوقها متنح القوة للكائنات وحتييها فامذا نقول عنها حني تغرب؟ أ

عن الكائنات احلياة ومتيتها، وبخاصة ىف املناطق القطبية التى ختتفى فيها الشمس نصف 

العام؟ فهل متوت الكائنات عند الغروب وتعود إىل احلياة مع الرشوق؟ إن الشمس 

م ليست  وال متنح احلياة وال حتى الدفء بل  اهللا هو خملوقة وليست خالقة، ومن ث

ولو كان اهللا . الذى منحها القدرة عىل التدفئة، أما هى فال عقل عندها وال إرادة وال قدرة

كذلك فنور اهللا . ِّسبحانه أراد أن ترطب الشمس اجلو واألجساد بدال من تدفئتها لرطبتها

نور الكهربا، ونور العقل ونور الوجدان ونور يشمل نور النجوم والكواكب والنريان و

ومن طريف األمر أن أخناتون يتحدث عن وجوب ... الضمري ونور الدين ونور اإلهلام

عبادة اإل الواحد إىل أوزيريس ىف حني أن أوزيريس، الذى حياكمه،  ليس  واحدا بل 

َيْرشكه ىف األلوهية إيزيس وحورس َ .  

كذلك أن يرسل أوزيريس امللك بسامتيك الثانى بعد ومن الغريب غري املفهوم 

حماسبته إىل مقام التافهني رغم أن عرصه، كام وصفه هو، كان عرص أمان وسالم ورغم 

وتتساءل عن السبب الذى دعا إىل إرساله إىل مقام التافهني . توطيده النظام ىف الداخل

 أن مرص كانت إمرباطورية رغم سيادة األمن والنظام واألمان ىف عهده، فيقال إنه نسى

 - ١١٥ص(ذات يوم وأن بابل كانت رابضة عىل احلدود ومل يبعث روح القتال ىف الشعب 

ة قيمة أن تعيش البالد ىف ). ١١٦ لكن هل من القليل التافه الذى ال يؤبه له وليست له أ

ه مل يسئ ألحد ومل يفسد ل مدة حكم ذلك امللك؟ أال يكفيه أ  أو نظام وأمان وسالم طوا



ينحرف، بل نرش األمان واالطمئنان، تلك النعمة التى ال تقدر بثمن؟ يمكن أن يقال إنه 

َال يستحق مرتبة عالية ىف اجلنة مثال ألن طموحه كان قليال، لكن أن يرسل ليعيش بني  ْ ُ

  .التافهني فهذا غريب حقا

، وهو عامل وأديب ومؤلف )١٥٧ -١٥٥ص( وىف حماكمة شهاب الدين اخلفاجى 

ى من رسياقوس من أهل القرنني العارش واحلادى عرش اهلجريني، والقرنني السادس مرص

عرش والسابع عرش امليالديني، وعاش ىف عرص املامليك، وكان ينتمى إىل أرسة من العلامء، 

، وال "اذهب بسالم إىل حمكمتك بال تزكية أو إدانة منا: "ينتهى األمر بأن يقول أوزيريس له

اذا ه مل ينظم شعرا ىف معاناة الناس ىف حياهتم بسبب فساد احلكام وما ينزلونه أأل. أدرى 

ناء حماسبته؟ لكنه قرأ  بالشعب من مظامل وقسوة كام جاء ىف سؤال احلكيم بتاح حتب له أ

عىل ذلك احلكيم بعضا من نثره الذى يصور معاناة الشعب املرصى عىل يد ظامليه من 

، أى األدب الذى يدعو إىل "األدب اهلادف"يه ىف عرصنا بـوهو ما نسم. احلكام واملتنفذين

هلا االجتامعية، وبخاصة  إنالة الشعوب حقوقها السياسية واالقتصادية وترقية أحوا

ثم لو مشت . الطبقات الضعيفة منها من عامل وفالحني وموظفني صغار وحرفيني

هم تقريبا كمصري حماكامت األدباء والعلامء عىل هذا النهج فلسوف يكون مصريهم كل

َّوقد طلب الرجل العلم وحصل اللغة والتفسري واحلديث والفقه والطب، وكان . اخلفاجى َ ُ

ا أديبا وقاضيا، وترك وراءه عددا كبريا من الكتب النافعة ىف الرتاجم واللغة والتفسري  عا

ب وهو هبذا قد خدم الفكر واألد. والفقه والسرية النبوية وغري ذلك، فضال عن شعره

ئد جليلة   أفال يشفع له هذا ليقول فيه أوزيريس كلمة طيبة؟ . وأفاد الناس فوا

ُّإن العلامء واألدباء يفنون نور أعينهم كى يضيئوا للبرش ظلامت اجلهل ويرقوهم  َْ ُ ُُ

قى الفكر والذوق العالية، وهذه من كربيات اإلنجازات دهيم إىل مرا ونحن . ويأخذوا بأ

ا خل َّنكرب حمفوظ  َ َ ِ ِ ْ ه مل يتحد احلكامُ َّفه لنا من إبداع أدبى، وال نبخسه حقه بحجة أ ََ َ ومع . َ

هذا فنحن نضاعف التمجيد للعامل واألديب الذى ال يكتفى بتحصيل العلم وإفشائه بل 

ولكن ليس من العدل أن . يصدع بكلمة احلق ويقف ىف وجه االستبداد والظلم والطغيان



مة كهذه ىف الوقت الذى ال تباىل الشعوب بالكفاح من ِّنجشم العامل واألديب وحدمها مه

  .أجل نيل حقوقها وال تقف وراء علامئها وأدبائها ىف مطالبتهم هلا بتلك احلقوق

ى إىل آخر شىء ىف هذه القضايا التى يثريها الكتاب، وهى حكم حمفوظ عىل  ونأ

ور السادات: الرئيسني َّوقد قلب شخصية كل م. مجال عبد النارص وأ نبها َ نهام عىل جوا

آخذ، ومنطقا أوزيريس بقوله لكليهام إنه سيذهب إىل حمكمته  املختلفة ذاكرا املحاسن وا

ه يسوق احلسنات واملعايب ىف . ِّمؤيدا بتزكية مناسبة أو مرشفة عة حمفوظ أ ومن برا

اضني وخصومهم املحدثني : شخصية كل من الرئيسني وأعامله عىل لسان قادة مرص ا

. ينا وخوفو وحتتمس الثالث والوزير أحمتب، وسعد زغلول ومصطفى النحاسامللك م

رزت إنجازات عبد النارص ىف توزيع أراىض اإلقطاعيني عىل الفالحني املعدمني  ِوقد أ ْ ُ ْ َ ِ ْ ُ

حل وبناء السد العاىل، ولكن أخذ  ِوإنشاء القطاع العام وإعالن جمانية التعليم ىف كل املرا ُ

ستبداد والعمل عىل متجيد نفسه بكل سبيل وتغليب الشكليات عليه ىف ذات الوقت اال

رد  عىل اجلوهر وعدم االهتامم بالقرية املرصية والتعليم وخنق حرية الفكر وتضييع موا

ئيل ومن يعضدوهنا دون  مرص ىف مغامرات خارجية واالنجرار إىل احلرب مع إرسا

ئم مروعة لو : "أوزيريس ىف احلكم عليهومن هنا قال . استعداد حقيقى، مما أدى إىل هزا

كانت حمكمتنا هى صاحبة الكلمة األخرية ىف احلكم عليك القتضانا العدل تأمال وعناء 

زلوا هبا . طويلني فقليلون من قدموا لبالدهم مثل ما قدمت من خدمات، وقليلون من أ

زلت من إساءات نائها. مثل ما أ ك أول من جيلس عىل عرشها من أ  ولكن بالنسبة أل

وأول من خيص الكادحني برعايته فإننا نسمح لك باجللوس بني اخلالدين حلني انتهاء 

  ". وستذهب بعد ذلك إىل حمكمتك مؤيدا بتزكية مناسبة. املحاكمة

وال شك أن القارئ قد فطن إىل اخلطإ التارخيى الذى أوقع فيه حمفوظ أوزيريس حني 

نا ام مرص ذكر أن نارص هو أول من جلس عىل عرش مرص من أ ئها، واملقصود طبعا منذ أ

ذلك أن حممد نجيب، وهو مرصى صميم، قد سبق عبد النارص ىف اجللوس . الفرعونية

  . عىل عرش مرص كام يعرف اجلميع



وما قلناه عن حماكمة عبد النارص ىف خطوطها العامة ومنهجها ونتيجتها هو نفسه ما 

ور السادات من حيث إن  َله حسنات  كبرية ال تنكر ومآخذ يمكن أن يقال عن حماسبة أ ْ ُ

سنة حكام وزعامء  ضا ال ينبغى أن هتمل، ومن حيث إن معايبه قد وردت عىل أ َشديدة أ ْ ُ

مرصيني آخرين سبقوه أو عارصوه، ومن حيث إنه يستحق اخللود وإن املحكمة ستزوده 

  . ّبتزكية مرشفة

ليم ومستقيم  هذا، وأسلوب حمفوظ ىف الكتاب أسلوب س:أسلوب نجيب حمفوظ

ومنساب وموجز ويسري إىل غرضه مبارشة، وتغلب عليه احليادية وختتفى منه النزعة 

طف ونحن نقرأ  خان "و" وبداية وهناية" "الثالثية"الوجدانية التى تثري منا املشاعر والعوا

قعية التى تسود هذه " الشحاذ"و" الطريق"و" اللص والكالب"و" اخلليىل مثال رغم الوا

وهو .  إن أسلوبه هنا خياطب العقل أوال وأخريا، وال يتجه إىل األحاسيس.الروايات

. ، الذى خيلو من التحليق ىف ساموات الوجدان"رحلة أوالد فطومة"يذكرنا بأسلوبه ىف 

لقد كانت واقعية حمفوظ ىف رواياته التى تلت املرحلة التارخيية األوىل مشعشعة هبذه النزعة 

" رحلة ابن فطومة"ل أسلوبه بعد ذلك كام ىف روايتنا هذه وىف ثم حتو. الوجدانية البديعة

عىل سبيل املثال إىل أسلوب عقىل بارد صارم كل مهه أن يؤدى املعنى ويصف املوقف 

م اإلجياز وإمهال التفاصيل والتحليل النفسى واالستبطان  ويعرب عن الفكرة مع التزا

ريا ما جتده يكتفى ىف ربط بعضها ببعض وهو هنا قلام ينوع ىف روابط اجلمل، إذ كث. الذاتى

و العطف أو فائها مثال وىف  النصوص التى أوردهتا له ىف هذه الدراسة دليل عىل ما . بوا

  .أقول

وأسلوب حمفوظ من األساليب القوية الصياغة، وقلام يعثر له القارئ عىل خطإ 

سان امللك لغوى، لكن جل من ال يسهو وال خيطئ، فقد صادفت له هذه اجلملة عىل ل

شأه لإل ٍوأوقفت عليه أراض: "زورس لدن حديثه عن معبد أ ُ ْ َ ْ ب )١٢ص" (َ ، والصوا

َوأوقفت عليه أراىض"
ِ ِّوأرجو أال يقفز متنطس خمطئا مجع ". ُ َِّ ُ ٌ َ َ ْأرض"ُ ومرصا " ٍأراض"عىل " َ

َعىل أهنا جيب أن جتمع عىل  ْ مجعا " ٍأهال"ومثلها . ، فكال اجلمعني صحيح"ُأرضون"ُ



ْأهل"لـ هد عىل مجع ". َ " العقد الفريد"هذا النص من " ٍأراض"عىل " أرض"ومن الشوا

ت عىل باب الرشيد وصائف عىل عصابة كل واحدة : قال األصمعى: "البن عبد ربه َرأ

 :منهن مكتوب

عم ٌنحن حور نوا ٌ ُ  
   

ْمن أراض مقدسه َ َّ ٍ"  

     

ء الذين استخدموا هذا اجلمع ابن حزم وابن قال له البغدادى ومن الشعرا قس واأل

ئى وابن نباتة املرصى وصفى الدين احلىل ّوالطغرا ِّ ومن الناثرين استخدم هذه الصيغة ... ِ

ت ىف كتابه الشهري الكامل "وىف ". معجم البلدان: "اجلمعية ياقوت احلموى نحو عرش مرا

ري" ىف التاريخ ح": "البن األ ٌوليس ىف هذه البقاع  املذكورة كلها أراض برا َ َ ورغم أن ". ٍ

َّقد خطأ مجع " تصحيح التصحيف وحترير التحريف: "صالح الدين الصفدى ىف كتابه

أعيان العرص : "فقد استعمل هو نفسه هذا  اجلمع ىف كتابه اآلخر" ٍأراض"عىل " أرض"

ه دفن : "ىف النص التاىل، وهو من ترمجته لفضل بن عيسى" وأعوان النرص وبلغنى هناك أ

ف دينار، وضاع املكان منه، ومل يقع له ىف بعض دفائنه ىف  ًتلك األراىض قدرا فيها ثامنون أ ْ ِ

ىف بالوفيات: "كام استعملها مرتني ىف ترمجة جمد الدين بن الداية بكتابه". عىل خرب ". الوا

َهناية األرب ىف فنون األدب"واستخدمها النويرى مرة عىل األقل ىف  وباملثل استعملها ". َ

ْاملز"السيوطى ىف  األراىض القفار التى ال شىء "إهنا " السالقع والبالقع"فقال عن " ِهرُ

َّوغري ذلك من الكتاب"... هبا ُ. 

يا"وهناك كلمة  ِّ، التى استعملها حمفوظ أكثر من مرة والتى خيطئها بعض "نوا

َّنية"اللغويني بحجة أن اجلمع الصحيح لـ َّنيات"هو " ِ ه من املمكن أحيانا مجع " ِ مع أ

أما إن أرص املتعنتون عىل تشددهم فيمكن .  عىل غري الصيغة اجلمعية القياسية هلاالكلمة

َّنوية"ٌتوجيهها بأهنا مجع لـ ِ َفعيلة"عىل صيغة " َ ِ َّاحلاجة املنوية"، أى "مفعولة"بمعنى " َ ِ ْ َ" ،

يا"وحينئذ جتمع عىل  َشظية وهدية وحوية وبرية ورزية وث"كام جتمع " نوا َّ َّ َّ َ َّ َِّ َ ِ َ ِ ِ َِ َّنية وطوية وبلية َ َّ َِّ َ ِ َ ِ

َّورسية وبقية وحشية وخلية وقضية ولقية وحنية وعشية ووصية وضحية ومنية وصبية  َ َّ َّ َّ َ َّ َّ َ َّ َّ َّ َّ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ ِ َ َ ِ َ



َّوعطية ومطية َِّ َِ يا وبقايا "عىل " َ يا وباليا ورسا يا ورزايا وطوا يا وبرا شظايا وهدايا وحوا

ولقايا وحنايا وعشايا ووصايا وضحايا ومنايا وصبايا وعطايا وحشايا وخاليا وقضايا 

  . عىل سبيل املثال" ومطايا

" كان"ْومن املالحظات اللغوية عىل أسلوب حمفوظ ىف هذه الرواية كذلك رفع خرب 

ْمعفونبعد أن كانوا : "ىف العبارة التالية َْ ئبُ بعد أن "، وصحتها )١٣١ص" ( من الرضا

ْ معفنيكانوا َُ ئب من الرضْ ضا قوله عىل لسان الزعيم حممد فريد". ا وبقدر ما : "ومنها أ

جزنا من أعامل ىف اخلارج بقدر ما تعرض احلزب ىف الداخل إىل الضعف والتفكك َّأ َ َ ْ "

َّواملفروض أال تكرر ). ١٧٨ص( َ جزنا: "بل يقال مبارشة" بقدر ما"ُ  من أعامل وبقدر ما أ

َّتعرض احلزبىف اخلارج  َ ه استخدم هذا ". إىل العنف والتفكك ىف الداخل َ والطريف أ

ائتني عىل لسان عبد النارص خماطبا السادات بعة بعد ا : الرتكيب صحيحا ىف الصفحة الرا

ء وبقدر ما كان"   ".  عهدك أمانا لألغنياء واللصوصكان عهدى أمانا للفقرا

َّومن الكتاب من يفعل نفس الشىء مع  به فيكررها مع فعل الرشط و" كلام"ُ جوا

ام االمتحانكلام استذكر الطالب دروسه أوال بأول كلام: "فيقول جب أن ".  ارتاح أ والوا

ويمكن أن يكون هذا اخلطأ ...". ارتاح... كلام استذكر: "الثانية فنقول" كلام"حتذف 

ر باإلنجليزية والفرنسية، التى تكرر األوىل منهام عند تأدية هذا املعنى  األسلوبى سببه التأ

، فظن املترسعون أن كل كلمة من هاتني "plus"، والثانية كلمة "the more"ة كلم

" كلام"، وما دام اإلنجليز والفرنسيون يكررون "كلام"الكلمتني األجنبيتني معناها 

ضا  ...the more"عندنا يقابلها كل من " بقدر ما"و" كلام"وفاهتم أن . فلنكررها نحن أ

the more... "و"plus... plus... "أى أن . مكررة"the more " أو"plus " وحدها

كيبها .بل ال بد من استعامهلا مرتني" بقدر ما"أو " كلام"ال تعنى  ولكل لغة وضعها وترا

  .وفلسفتها

 وواضح أن نظرة حمفوظ إىل احلكام نظرة حانية متفهمة، فهو ال :احلاكم ابن بيئته

م يعمل ىف نطاقه وال يستطيع ىف يشتد ىف حماسبتهم بل يربز السياق الذى كان كل منه



معظم األحيان أن خيرج عنه، إذ اإلنسان، أى إنسان، خاضع ىف فهمه للحياة ولوظيفته فيها 

وىف عالقاته بالكون وبالبرش وىف كل ترصفاته لظروف تؤثر فيه مثلام يؤثر هو فيها، وليست 

ْحريته ىف العمل والرتك حرية مطلقة بل حمدودة، باإلضافة إىل أ دا عن َّ ن حمفوظ ال يغفل أ

برشيتهم وضعفهم الفطرى وسقفهم الذى خلقه اهللا هلم فال يستطيعون اخرتاقه إىل أفق 

ا ىف  ضا لو كان قد تنبه إىل أن احلكام هم بوجه عام انعكاس  أعىل، وإن كنت وددت أ

ء، ومن صالح أو فساد، ومن سمو أو  شعوهبم من قوة أو ضعف، ومن استقامة أو التوا

طنوه، وهلذا . حطاطان فاحلاكم ال هيبط من السامء، بل ينبت ىف الرتبة التى نبت فيها موا

ى صورة هلم ىف الغالب ّوالغرب الذى يرضب به املثل ىف الرقى احلضارى والسياسى . يأ ُ َ ْ ُ

واالقتصادى والعلمى كان إىل قرون غري بعيدة متخلفا أكثر مما نحن متخلفون اليوم ثم 

لكنه مل يرتق بغتة وال بمعجزة وال بالدعوات الكسولة التى ال يسبقها ارتقى بعد ذلك، 

دا، بل بالثورات عىل فساد احلكام  ويصحبها ويتلوها عمل شاق ليل هنار ال يتوقف أ

واإلقطاعيني ورجال الدين املنحرفني آكىل الدنيا بالدين، وباالجتهاد ىف العمل وإتقانه وىف 

فات والسحر واألعامل السفلية والعني وما طلب العلم والنزول عىل مقتضاه  من نبذ اخلرا

إىل ذلك مما تتمسك به الشعوب املتخلفة بدال من الوعى بأن العامل جيرى عىل نظام مطرد 

نني واستغالهلا ملصلحتها واخرتاع  نني راسخة وأن مهمتها هى اكتشاف تلك القوا وقوا

قى التقدم اآلالت واألدوات والوسائل التى تيرس عليها احلياة  دهيا إىل مرا وتأخذ بأ

مة، وأن أى أسلوب من أساليب العيش ال يراعى تلك  والتحرض والقوة والعزة والكرا

ٌاألمور منته ال حمالة إىل الفشل ومرسخ للضعف والتخلف ِّ َ ُ ٍُ َ ْ .  

 وال ريب أن حمفوظ ىف هذه الرواية قد أقدم عىل :خطوة إبداعية جريئة" أمام العرش"

ته اجلريئة التى ال أذكر أن أحدا ىف أدبنا العربى قد فكر ىف أن خيطوها اختاذ خطوة م ن خطوا

ية يقف أمامها طائفة من حكام مرص ورجاالهتا املشهورين عىل  من قبل فيقيم حمكمة إ

َمدى آالف السنني، ويقرأ ما هو مسجل ىف  ْ الذى حيىص عىل العباد كل ما " كتاب األعامل"ُ

َ، ثم تعطى هلم الفرصة كى يتكلموا بام عندهم ذاكرين يقولون ويعملون ويفكرون



ِّإنجازاهتم ومسوغني ترصفاهتم ومربرين أخطاءهم، ثم يتلو ذلك فاصل من األسئلة  َ ُ

هم أوزيريس ويردون عليه، ثم تتدخل ىف العادة إيزيس حمننة قلب  ًواألجوبة، إذ يسأ َ ِّ َ ُ

ضا ثم يرسله إىل كر سى من كراسى اخللود،  إال فئة زوجها فيستجيب هلا ىف العادة أ

ة هو أن حمفوظ . قليلة ذهب بعضها إىل اجلحيم، وبعضها إىل مقام التافهني ووجه اجلرأ

هة املرصيني القدماء،  طق أوزيريس، الذى هو أحد آ ء األخروى وأ اقتحم عامل اجلزا

ك الرجال باجلنة أو باجلحيم أو باملنزلة بني املنزلتني  وهذا ما مل يفكر .باحلكم عىل أو

ه يعرف مصري فالن أو  أحد ىف اقتحامه والتجرؤ عليه، إذ ليس منا من يستطيع الزعم بأ

عالن أو ترتان ىف اآلخرة، بل ذلك مقصور عىل اهللا سبحانه، الذى يعلم عن كل عبد من 

ات وخبابا النفوس  له تفصيال ويعلم ال عباده كل شىء ويعلم مجيع ظروفه وأحوا

كل دقة بحيث يكون احلكم  اإلهلى هو الغاية ىف الصحة والعدل، باإلضافة إىل والعقول وب

ِالرمحة، التى كثريا ما يغفلها من يفكرون ىف حساب العامل اآلخر،  إال رجال صوفيا  ْ ُ

ى بكر حتى أوائل العرص العباسى كام  عقد حماكمة كهذه للخلفاء املسلمني من لدن أ

كان ىف زمن املهدى رجل ": "العقد الفريد: " ابن عبد ربهسجله النص التاىل من كتاب

ا ورعا، فتحمق ليجد السبيل إىل األمر باملعروف والنهى عن  ًصويف، وكان عاقال عا ً ً

االثنني واخلميس، فإذا ركب ىف هذين : وكان يركب قصبة ىف كل مجعة يومني. املنكر

 وخيرج معه الرجال والنساء ،فيخرج.اليومني فليس ملعلم عىل صبيانه حكم وال طاعة

يسوا ىف أعىل : ًوالصبيان، فيصعد تال وينادى بأعىل صوته ما فعل النبيون واملرسلون، أ

 . نعم: عليني؟ فيقولون

ا بكر الصديق: قال َفأخذ غالم فأجلس بني يديه، فيقول. هاتوا أ ِْ ُ ٌُ ًجزاك اهللا خريا : ِ
ا بكر عن الرعية َفقد عدلت وقمت بالقسط وخ. أ َ ًلفت حممدا عليه الصالة والسالم َ َ ْ َ

َفأحسنت اخلالفة، ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع، ونزعت فيه إىل أوثق عروة 

. فأجلس بني يديه غالم. هاتوا عمر: ثم ينادي. اذهبوا به إىل أعىل عليني. وأحسن ثقة

ا حفص عن اإلسالم: فقال َقد فتحت الفتوح، ووسعت الف. ًجزاك اهللا خريا أ ْيء، َّ



َّوسلكت سبيل الصاحلني، وعدلت ىف الرعية وقسمت بالسوية ِ َّ اذهبوا به إىل أعىل عليني . َ

ى بكر ى بغالم فأجلس بني يديه. هاتوا عثامن: ثم يقول. بحذاء أ َخلطت : فيقول له. فأ

ًخلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا : "ىف تلك الست السنني، ولكن اهللا تعاىل يقول ً ً

ِمن اهللا موجبة" عسى"و". ب عليهمأن يتو اذهبوا به إىل صاحبيه ىف أعىل : ثم يقول. ُ

ى طالب: ثم يقول. عليني جزاك اهللا عن : فيقول. فأجلس غالم بني يديه. هاتوا عىل بن أ

ت الوىص ووىل النبي، بسطت العدل، وزهدت ىف الدنيا،  ا احلسن، فأ ًاألمة خريا أ
ِواعتزلت الفيء، فلم ختمش في ْ و الذرية املباركة، وزوج الزكية َ ت أ ْه بناب وال ظفر، وأ ُ

  .اذهبوا به إىل أعىل عليني من الفردوس. الطاهرة

ت القاتل عامر بن يارس، : فأجلس بني يديه صبي، فقال له. هاتوا معاوية: ثم يقول أ

َوخزيمة بن ثابت ذا الشهادتني، وحجر بن األدبر الكندى الذى أخلقت وجهه العباد ْ ْ ة، ِ

ر بالفيء، وحكم باهلوى، واستنرص بالظلمة،  ت الذى جعل اخلالفة ملكا، واستأ ًوأ ْ ُ

ت أول من غري سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، ونقض أحكامه، وقام بالبغي َوأ َّ .

يا : فقال له. فأجلس بني يديه غالم. هاتوا يزيد: ثم قال. اذهبوا به فأوقفوه مع الظلمة

ت الذى  د، أ ام، وانتهكت حرم رسول اهللا قوا حت املدينة ثالثة أ َقتلت أهل احلرة، وأ ْ َ َ

صىل اهللا عليه وسلم، وآويت امللحدين، وبؤت باللعنة عىل لسان رسول اهللا صىل اهللا 

  :  َعليه وسلم، ومتثلت بشعر اجلاهلية

ٍليت أشياخى ببدر شهدوا ِ  

   

ْجزع اخلزرج من وقع األسل َ َ ْ َ ْ َِ َ  

    

ْوقتلت حسي َنا، ومحلت بنات رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سبايا عىل حقائب َُ ً

ْاذهبوا به إىل الدرك األسفل من النار. اإلبل ٍوال يزال يذكر واليا بعد وال حتى بلغ إىل . َّ ً

ى بغالم، فأجلس بني يديه، فقال. هاتوا عمر: عمر بن عبد العزيز فقال جزاك اهللا يا : فأ

نت القلوب القاسية، وقام بك ًعمر خريا عن اإلسالم، ف َقد أحييت العدل بعد موته، وأ َ

حقوه بالصديقني. عمود الدين عىل ساق، بعد شقاق ونفاق ِاذهبوا به فأ ِّ ثم ذكر من كان . ِّ



و العباس أمري : بعده من اخللفاء إىل أن بلغ دولة بنى العباس، فسكت فقيل له هذا أ

ارفعوا حساب هؤالء مجلة واقذفوا هبم ىف النار . بلغ أمرنا إىل بنى هاشم: قال. املؤمنني

  ".ًمجيعا

ه قد أقيمت قبل حمفوظ حمكمة للنظر ىف إنجازات حكام  ومن هذا النص نرى أ

املسلمني حتى عرص املهدى اخلليفة العباسى وأن املحكمة كانت تستدعى كل حاكم 

ى بكر حتى عرص بنى العباس وحتاسبه وتصدر حكمها  عليه إما بإرساله تقريبا من أول أ

وإذن فمحكمة . إىل أعىل عليني من الفردوس وإما بإرساله إىل الدرك األسفل من النار

نجيب حمفوظ ليست بنت بجدهتا بل سبقتها هذه املحكمة اإلسالمية التى انعقدت ىف 

فمحكمة حمفوظ كانت : صحيح أن ثمة خالفات بني املحكمتني. أوائل العرص العباسى

وث الذى كان يعبده أجدادنا القدماء، أما املحكمة التى ورد خربها عند مكونة من الثال

ابن عبد ربه فمكونة من رجل من البرش واحد، وصحيح أن الرجل الصوىف هو الذى 

َيوجه الكالم إىل الشخص املحاكم ثم حيكم عليه دون أن يستمع إىل ما عنده، وصحيح أن 

إما الفردوس األعىل وإما الدرك األسفل ف: املحكمة اإلسالمية ليس فيها سوى مصريين

من النار عىل عكس حمكمة حمفوظ، التى كانت فيها ثالثة رتب كام نعرف، وصحيح أن 

ت  املحكمة اإلسالمية حمكمة برشية، وهى أقرب ما كنت أحب أن يصنعه حمفوظ إذ رأ

ه كان ينبغى أن جيعل حمكمته برشية قضاهتا كبار املؤرخني مثال، إال أن قا ىض املحكمة أ

اإلسالمية جتاوز حده باحلكم باجلنة والنار، وهو حكم من اختصاص اهللا سبحانه وحده، 

وصحيح أن كتاب حمفوظ أشد تفصيال بمراحل من حكاية الرجل الصوىف، وصحيح أن 

حمفوظ مل يكتف بمحاكمة امللوك والرؤساء وحدهم بل أضاف إليهم بعض الزعامء 

رغم ذلك فإن الفكرة ىف العملني واحدة، وهى حماكمة كبار واألدباء والناس العاديني، و

ِرجال الدولة من حكام وزعامء واحلكم عليهم، وهذا أمر قد سبق فيه حمفوظ، الذى ال  ُ

ومع هذا كله فقد استمتعت . أستبعد أن يكون قد استوحى عمله من قصة الرجل الصوىف



ام استمتاع رغم املالح ظات الفنية وغري الفنية التى هبذا العمل املحفوظى العجيب أ

  . أخذهتا عليه

ع األدب ينتسب ":أمام العرش"التصنيف األدبى لكتاب  وا  واآلن إىل أى نوع من أ

ه رواية ه منذ عقود، أ وهو بالفعل يتضمن . هذا الكتاب؟ لقد كنت أظن، قبل أن أقرأ

ر والوصف، لكن فصوله منفصلة ال يربط بينها شىء سوى وجود  أوزيريس الرسد واحلوا

وإيزيس وحورس ووقوع املحاكمة ىف كل فصل منها، ومع هذا يفصل بني امللك أو 

َالزعيم املحاكم وبني من يليه أزمان طويلة، ومن ثم فاألحداث ال يتصل بعضها ببعض 

وال ترتاكم، بل بانتهاء الفصل تنتهى صفحة من صفحات الكتاب وتبدأ صفحة جديدة 

 هذا فال عقدة وال بنية متكاملة، وإن حاول حمفوظ أن يربط وعىل. ختتلف متاما عن السابقة

كل شىء ىف النهاية ىف ذلك املشهد الذى أدىل فيه بعض امللوك والزعامء، بناء عىل اقرتاح 

فرها إذا أردنا أن نقيم جمتمعا  صفات والرشوط التى ال مناص من توا أوزيريس، باملوا

صفات متقدما ترفرف عليه راية اإلنسانية والنجاح ، فكان كل منهم يقدم إحدى هذه املوا

ثم نقطة . وهو أمر أقرب إىل الوعظ واإلرشاد. أو أحد هذه الرشوط، ثم انتهى املوضوع

ْأخرى هى أن هذه املقرتحات قد طلبت وقدمت ىف العامل اآلخر، أى ىف وقت ال حيتاجها  َْ ِّ ُ َُ ِ

ة أحد ألن مكاهنا الدنيا، أما اآلخرة فالناس يعيشون ىف سع جههم أ ادة وخلود وال توا

وهل الناس ىف اجلنة . مشكالت وال يعانون أى نقص، وبالتاىل ال حيتاجون إىل شىء منها

يفكرون ىف إقامة جمتمع عادل متقدم، وهم يعيشون ىف أفضل حال وأهنإ بال، وال يعانون 

  .من أى بلبال؟ وهذه ثغرة أخرى

فيت بعض من كتبوا عن هذا العمل يصنفون ه ولقد أ ه ". مرسواية"ه عىل أ واحلق أ

ف من فصل روائى يتبعه فصل مرسحى يليه  عد ما يكون عن املرسواية، إذ املرسواية تتأ أ

وهكذا دواليك، مع تشابك الفصول كلها، وتطور ... فصل روائى ليتبعه فصل مرسحى

نك ب"إلخ كام هو احلال ىف ... ُّاألحداث من فصل إىل آخر، وتكون العقدة خالل ذلك

، ثم اختزل االسم فيام بعد إىل "رواية مرسحية: " أواللتوفيق احلكيم، الذى سامه" القلق



ِمرسواية" ْ وهذه املرسواية مقسمة إىل . مدخال بذلك مصطلحا جديدا ىف عامل اإلبداع األدبى" َ

الفصل األول يعقبه املنظر األول، ثم يليه الفصل : عرشة فصول روائية، وعرشة مناظر مرسحية

وقد يظن بعض من مل يقرإ الكتاب أن الفصل الواحد ... لثانى ليعقبه املنظر الثانى، وهكذاا

يعرض األحداث بطريقة الرسد الروائى، ثم يعقبه املنظر ليعرض نفس األحداث بصورة 

ى . احلوار املرسحى لكن الواقع هو أن كل منظر من املناظر املرسحية يكمل األحداث التى تأ

ئى السابق عليه، ويساهم ىف تصاعد التوتر الدرامى والوصول بالعمل الفنى إىل ىف الفصل الروا

أى أن املناظر املرسحية ليست إضافة هامشية أو إعادة صياغة للفصول بصورة حوار، . ذروته

ع وهبذا . بل تضيف الكثري إىل األحداث وتعكس نفسية الشخوص وتوضح أسباب الرصا

 املرسحية بعضها ببعض ىف نسيج متامسك، فال يمكن استبعاد تلتحم الفصول الروائية واملناظر

ِأحدها، وإال اختل العمل الفنى برمته َّ ، الذى ظهر ىف أواخر ستينات القرن "بنك القلق"و. ُ

اىض هو أول مرسواية ىف األدب العربى، وهو جيرى عىل هذا النمط وال يوجد وجه . ا

  .كام هو واضح" أمام العرش"شبه بينه وبني 

مرسحية كام قد يظن البعض، إذ فيها رسد ووصف وال " أمام العرش"ذلك ليست ك

ر  ع ومن احلوا ر كام هو حال املرسحيات، عالوة عىل خلوها من الرصا تقترص عىل احلوا

ضا عىل استقالل كل فصل  ًالداخىل وتيار الوعى وانثيال الذكريات واخلواطر، وعالوة أ

وإذا كان نجيب حمفوظ قد أضاف إىل . بل قليلمنها عن الفصول األخرى كام وضحنا ق

ور السادات: "تسمية الكتاب ر مع رجال مرص من مينا حتى أ فهذا ال جيعلها " حوا

لتوفيق احلكيم " حممد"أوال ألن املرسحية ليست حوارا وحسب، وإال كانت : مرسحية

وارات أكثر متاسكا إذ تتلو األحداث واحل" حممد"مثال مرسحية، فضال عن أن  فصول 

وثانيا ألن . بعضها بعضا ويرتتب بعضها عىل بعض، لكنها ختلو من عقدة املرسحيات

رات ورسدا ووصفا رات فقط بل حوا وثم شىء . كتاب حمفوظ، كام قلت قبال، ليس حوا

رات: "آخر ال بد من جتليته، وهو أن ما سامه حمفوظ ية ىف العامل "إنام هى " حوا حماكامت إ

  ". مرص عىل مر العصوراآلخر لبعض رجاالت 



َوما دمنا بصدد احلديث عن بنية الكتاب فال مناص من القول بأن الفصول ىف  ََ َْ َ ِ ِ

د حماسبته فيدخل عارى الرأس  شكلها العام متشاهبة، فكلها تبدأ بنداء الشخص املرا

ءة حتوت كاتب اآلهلة صحيفة  والقدم، متوشحا كفنه ىف كثري من األحيان، ثم تتلو ذلك قرا

ه ىف إنجازاته بخريها ورشها، ثم أع قف للمحاسبة رأ امله، ثم يقول امللك أو الزعيم الوا

ه أوزيريس بعض األسئلة لينتهى األمر بتدخل إيزيس عادة لصاحله بوصفها أما  يسأ

جلميع املرصيني طالبة من زوجها أن يتغاىض عن تقصريه ىف بعض اإلنجازات أو 

ُفيستجيب الزوج اإل ويرسله ... القاهرة وبرشيتهاجرتاحه بعض األخطاء نظرا لظروفه  ُ

إىل كراسى اخلالدين، وهم أصحاب اجلنة، وإن أرسل بعضا قليال من الناس الذين 

ومعنى . حاسبهم إىل اجلحيم، كام أرسل بعضا قليال آخر منهم إىل مقام التافهني كام ذكرنا

ه ليس ىف األمر من الناحية العامة أى جديد لكتاب، كام سبق أن قلت، ممتع لكن ا. هذا أ

ا ىف كتابه من خماطر فنية وغري  نا، وذلك  ءة رغم أن حمفوظ ليس ابن بجدهتا كام رأ القرا

  .  فنية وقع رمحه اهللا ىف شباك عدد منها حسبام وضحنا

  

  

 املصادر واملراجع

هيم ناجى ن / إبرا   "وراء الغامم"ديوا

 حديث األربعاء/ طه حسني

  ب العربى املعارص ىف مرصاألد/ شوقى ضيف. د

  نقاد املعارصوند والالنق/ حممد مندور. د

  ناجى الشاعر/ نعامت أمحد فؤاد. د

 الشعر املرصى بعد شوقى/ حممد مندور. د

  فن الشعر/ حممد مندور. د

و رمان  بشار بن - تراسل احلواس ىف شعر العميان ىف العرص العباسى/ غادة خالد أ



ْبرد نموذجا ُ  

 Synaesthesia in Arabic Poetry/ حممد احللحوىل.  ودنظمى الشلب. د

in The Pre-Islamic and Umayyad Periods  

  األفضليات/ ابن الصريىف

  ىف الصيف/ طه حسني. د

َقطر الندى وبل الصدى / ابن هشام َّ ُّ َ ُ ْ َ  

  "ويكيبيديا"موسوعة 

  املوسوعة العربية

  املوسوعة العربية العاملية

  ت ىف النثر العربى احلديثدراسا/ إبراهيم عوض. د

ازنى   قصة حياة/ إبراهيم ا

ازنى   ىف الطريق/ إبراهيم ا

  الساق عىل الساق فيام هو الفارياق/ أمحد فارس الشدياق

  املقدمة/ ابن خلدون

  "أوزيريس"مرسحية / عىل أمحد باكثري

  فن املرسحية من خالل جتاربى الشخصية/ عىل أمحد باكثري

  من النقد القصىصفصول / إبراهيم عوض. د

 The Significance of Qur’anic Verses in the/ إقبال حاسم

Literature of Ali Ahmad Bakathir  

هيم حجاج. د / لعىل أمحد باكثري" أوزيريس"ظالل القضية الفلسطينية ىف نص / إبرا

ر املتمدن"موقع    "احلوا

و عىل ويوسف حممدى ر احلقيقى أوزيريس عند باكثري بني االنتصا/ رجاء أ

قعة   م٢٠١٥اللبنانية خريف " املنافذ الثقافية" من جملة ١٢العدد / واهلزيمة الوا



  األسطورة ىف املرسح املرصى املعارص/ شمس الدين احلجاجى. د

  أمام العرش/ نجيب حمفوظ

 واحات العمر: حممد عنانى. د


