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ة العربية وآدابها في جامعة عين شمس في القاهرة، يعشق اللغة العربية ويدافع عنها بإيمان  بروفيسور في اللغ

عاشق لها، أمام الذين يحاولون االنتقاص منها، ليس ألنها تخصصه الجامعي بل ألنه يعتبرها لغة حضارة، ولغة  

األدبية حافلة بالعطاء والتفاني،  أمة، له العديد من الدراسات واألبحاث في شتى ميادين اللغة والثقافة، حياته

خصوصا لطالبه الذين يشعر أن معظمهم ال يحسنون الكتابة في اللغة العربية رغم تخصصهم بها. يصف العصر  

الحالي للعرب والمسلمين بعصر البالهة الحضارية، ويصر أنها تسمية ابتكرها وعلى من يستخدمها أن يشير إلى  

يوان العرب، بل يعد أحد أعمدتها البارزين، وقد أجرينا معه هذا الحوار ليستفيد  مرجعها األصلي، كاتب دائم في د

 القراء من تجاربه األدبية، والثقافية.

 

 

بين الناس وخصوصا الكتاب أنفسهم وأهل العلم في إحدى مقاالتك ذكرت أن األخطاء اللغوية الشائعة   

والثقافة مرده الالمباالة التي تهيمن على المواطن العربي في كل شيء، كيف يمكن حسب وجهة نظرك تصحيح 

 ذلك؟ هل نكتفي بلوم المسؤولين والبكاء على األطالل؟  

العرب والمسلمون بوجه عام فى هذا الطور الحالى من تاريخهم يعانون فى أغلبيتهم مما يمكن تسميته    

بــ"البالهة الحضارية"، وأرجو أن تقول للناس إن هذا المصطلح هو من ابتكاراتي حتى ال يلطشه آخر ويعزوه  

نهم ال يدركون أن الدنيا مؤسسة على قوانين تتكون من مقدمات ونتائج، وأنهم ال يتذوقون طعم لنفسه. ومعناها أ

 الحياة وليس عندهم فى ذات الوقت أية رغبة فى اكتساب هذا التذوق.

والمقصود الحياة بمعناها الشامل ال بمعنى األكل والشرب والجماع وحسب. ومن هنا فإنهم ال يفهمون معنى  

                                                                                         مية مثال، وإال لما ر ض وا بأن يظلوا فى مستنقع التخلف الشامل الذى هم فيه حيث العالم يجرى بل الكرامة القو

                                                                                             يطير ويحلق فى الفضاء األعلى بأقصى ما يمكن تصوره من سرعة  وه م ة، على حين أنهم "محلك سر"، ال بل 

والروح، وإال لما كانت نسبة األمية لديهم                                                                      إنهم ليتقهقرون ويتلذذون بهذا التقهقر. كما أنهم ال يقد رون مطامح العقل 

فى القرن الحادى والعشرين هى ما عليه اآلن، ولما كان الكتاب والقراءة مكروهين منهم كراهية العمى والجرب 

والبرص واإليدز وفيروس الكبد الوبائى وإنفلوانزا الطيور والوحوش والجحوش جميعا، مع معرفتنا أنه ال 

تاج وال قوة وال هيبة وال كرامة وال إنسانية، بل ال إسالم حقيقى وال جنة فى اآلخرة أو فى حضارة وال تقدم وال إن 

                                                                                                       الدنيا إال بالعلم. ولكن على من تغن ى مزاميرك يا داود؟ هؤالء ممن قال هللا فيهم: "لهم قلوب ال يعقلون بها، ولهم 

وإال فليقولوا لى: بم نصف منى القراء، أعين ال يبصرون بها، ولهم آذان ال يسمعون بها". وأرجو أال يغضب 

إن الجامعات العربية، ودعك من المدارس ودور الحضانة، ال تزيد فى كثير من   وضع العرب والمسلمين اآلن؟

                                                                                                      األحيان عن أن تكون مراكز لمحو األمية، ومراكز فاشلة لألسف، والعملية التعليمية ه ل س  فى ه ل س  فى ه ل س،  

ما أقول: إن من رحمة هللا علينا نحن المعلمين أن المسؤولين فى البالد العربية ال يبالون                      وتضييع  وقت، ودائما

                                                                                           بهذا الوضع المزرى، وإال ألغلقوا الجامعات وسر حونا نشحذ فى الطرقات وعلى أبواب المساجد كى نأكل 

فيهما فى بالد العرب  ونشرب ونعيش، إذ نحن ال نحسن شيئا غير التعليم والكتابة، وهما مهنتان غير مرغوب

                                                                                                   والمسلمين. وليست الحكومات، على ما فيها من فساد وعفن وجهل وغباء وم و ت ان ضمير وتخبط ال يمكن نكرانه  

أو التقليل من خطره، هى وحدها المسؤولة، بل الشعب مسؤول معها، بل قبلها، ألن الشعب هو الذى يشقى بهذه  

ن مخصصاتهم المالية العالية ويتنعمون بامتيازاتهم الضخمة الفخمة  األوضاع، أما أصحاب السلطان فإنهم يأخذو

وال يصيبهم أى ضرر من جراء هذا التخلف الضارب بجذوره الشيطانية فى كل مناحى الحياة. فإذا كان المتضرر 

لم  الحقيقى، المتضرر األول واألخير، من هذه األوضاع، وهو الشعب، ال يبالى بشىء، فكيف نلوم الحكومات؟ إن

تشتعل الشعوب بالحياة والحركة والتطلع إلى األعالى والتألم مما هى فيه من رزايا وباليا، وإن لم يأكلها جسدها 

بدال من هذه البالدة المتوطنة والمنتشرة فى بدنها وروحها وعقلها وشعورها ومخها وقلبها وكل خلية فى كيانها  

ها على الحركة وتجعلها تمشى على العجين فال تلخبطه فال فال أمل. نعم، إن لم تتحرك الشعوب وتجبر حكومات
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أمل. وحتى اآلن لم نسمع أن أمة لم تكن تريد الحياة الحرة الكريمة وال التقدم ثم تقدمت. هذا ضد منطق الكون 

           ال  س ه ر                                                                                                        الذى نعرفه. م ن  ج د  و ج د، وم ن  ز ر ع  ح ص د، ومن يزرع الشوك فلن يجنى إال الشوك، وم ن  ط ل ب  الع  

الليالى. ودائما ما أتساءل فى رعب: هل انتهت الصالحية الحضارية للشعوب التى ننتمى إليها؟ إنه ألمر محير  

ويبعث على الجنون، والشعوب نائمة فى العسل، ال بل فى المجارى، وال ترى فى األمر شيئا غريبا. ترى ماذا 

                        ي ن ت ظ ر من وضع كهذا؟

في الواليات المتحدة حيث أقيم كل طالب مهما كان تخصصة يجب أن يكون بين المواد التي يدرسها مواد   

 بها؟ كورسات( لماذا ال تطبق جامعاتنا ذلك على طال 3خاصة باللغة االنجليزية، )

من السهل أن تتخذ جامعاتنا هذه الخطوة، بل إن بعض الجامعات العربية تفعل ذلك، بيد أن هذه الخطوة لم   

المشكلة أبعد من ذلك. إنها فى الذهنية العربية التى ال ترى فى الغالب ألى                                  تحل  ولن تحل  فى نظرى المشكلة ألن 

                                                                                                           علم معنى، وبخاصة إذا كان هذا العلم هو العلم باللغة العربية. فيوم تنحل  تلك المشكلة لن يكون هناك أى قلق من  

ولو  لكتابة باللغة العربية.أن طالب أقسام اللغة العربية فى الجامعات ال يحسنون اهذا الجانب. والدليل على ذلك 

اطلعت على كتابات كثير منهم فى أجوبة االمتحان فسوف تصاب بالغثيان: فقر فى المعجم اللفظى، وركاكة 

وتفكك فى التعبير، وعبارات تقريبية مهوشة. وفى كثير من األحيان تشعر أن المتكلم شخص أجنبى عن اللغة،  

تافه ومتخلف وال يليق باإلنسان، ذلك اإلنسان الذى حباه هللا عقال  وفوق ذلك فهو شخص غبى. أما الفكر فضحل و

وفهما وميزه عن الحيوان. والسبب هو أن الثقافة والقراءة والعلم ال تمثل لهم أية قيمة على اإلطالق. وليس فى 

، أما عقولهم هذا أدنى غرابة، فاألسرة العربية ال تضع الكتاب فى ميزانيتها، بل كل همها هو حشو بطون أوالدها 

 فليس من اختصاصها وال من اختصاص أى أحد. 

النصوص   لماذا ال يهتم الكتاب بتطوير لغتهم ويكررون نفس االخطاء حتى بعد عشرين سنة، فكل مطلع على   

اإلبداعية الكثيرة على الشبكة يالحظ أن أغلبها مكتوب بلغة عربية ركيكة يكثر فيها اللحن، أين دور الكاتب في 

 تطوير نفسه؟ 

أخذ بالك مما كتبت فى اإلجابتين السابقتين. ال تضحك من هذا الرد العابث، فإنى ألجأ بين واضح أنك لم ت  

                                                                                                   الحين والحين إلى مثل هذه الوسيلة كى أخفف من احتقان نفسى بالمرارة من أوضاعنا المعوجة، وإال انفجرت ،  

ذه التى أتصبب اآلن عرقا  وال أظنك ترضى لى هذا، على األقل: ليس قبل أن أنتهى من اإلجابة على أسئلتك ه

                                                                                                        وأرتجف قلقا وأنا أجيب عليها وكأنى تلميذ صغير فى امتحان  مقرر  من المقررات لم يقرأ منه شيئا طوال العام،  

ويلتفت يمينا وشماال عله يجد زميال "كريما" يمده بالجواب المطلوب فى غفلة من المراقب. ما علينا. نعود اآلن 

حضر العربى التحضر الحقيقى فسوف تزول كثير من تلك العيوب واآلفات. ذلك أنه إلى سؤالك فأقول: يوم أن يت

                                                                                                             قد تربى فى محيط ال يأبه بعيب  أو ح س ن، وال يبالى أأساء أم أصاب. نعم تربى على ثقافة "ك ل ش ن ك ان"، وهى ثقافة  

جمال أو قبح أو إحكام أو تفكك،                                                                            تقوم على تنفيذ ما ي ط ل ب منه تنفيذا ال روح فيه وال اهتمام بصواب أو خطإ أو

 اللهم إال إذا رأى السوط مرفوعا فى يد آمره، أما فى غير تلك الحالة فال. 

المهم أن يوهمك بأنه عمل ما تريد، والباقى ال يهمه بأى حال. إنها ثقافة تسديد الخانات. وهذا مالحظ فى كل 

الشذوذ والندرة، مع أن إتقان العمل قيمة إسالمية، ومع   المجاالت تقريبا، فال أحد يهتم بإتقان عمله إال على سبيل

أننا جميعا نبدو وكأننا مسلمون متشددون من الطراز األول واألخير معا. لكن السؤال رغم ذلك هو: متى يتم ذلك؟ 

هذا هو السؤال الذى حارت البرية كلها دون أن تتوصل إلى جواب شاف كاف عليه. هناك بعض لحظات فى حياة 

تدب فيها روح التطلع والتوثب والتقدم، وال أحد يعرف متى تأتى تلك اللحظات. واألمة العربية قد حباها هللا  األمم

                                                                                                     بكثير من العوامل التى من شأنها أن تحرك الجبال وتبث الحياة فى األصنام ذاتها. وكم كتب المصلحون وب ح ت   

األمة وال كأنها هنا، بل تراها ماضية فى لهوها التافه                                                       أصواتهم ودخلوا السجون وع ل  قوا على أعواد المشانق، و

السخيف وكأن الدنيا قد دانت لها تماما، وال شىء يعكر صفو حياتها. إذا كان عندك حل فأرجو أن تخبرنى به، فقد 

عيل صبرى مثال مع طالبى وطالباتى مع أنى ال أترك وسيلة لحثهم وتشجيعهم وتقريعهم ونخسهم والتهكم عليهم 

تنكيت والتبكيت معهم وعليهم ومنهم وإليهم وفيهم... إلى آخر الظروف وحروف الجر كلها إال اتبعتها، بما فيها  وال

                                                                                                       إهداؤهم كتبى وبعض ما يمن هللا به على  من مال، ولكن النتيجة النهائية صفر تقريبا. فما بالك باألمة كلها إذن؟ 

                                                             يحصدون فى الغالب الجوائز وي ح ت ف ى بهم وت ن ش ر كتاباتهم فى وإذا كان أولئك الكتاب الذين تتكلم عنهم هم الذين 

                                                                                           المجالت والصحف الحكومية وت د ف ع لهم األجور السخية، وأينما وجهت بصرك وجدت أسماءهم، وأسماءهم  

 وحدهم وكأن ربى وربك لم يخلق سواهم، فكيف تتوقع من أمثالهم أن يفكروا فى تجويد لغتهم وفنهم وأدبهم؟ 

عقل من أن يضيعوا وقتهم الثمين )أو فلنقل: السمين كأمخاخهم السمينة( فى ذلك. أنت مثلى رجل طيب، إنهم أ

ولذلك تفكر بالطريقة التى تفكر بها اآلن، أما هم فأذكى منى ومنك )آسف: بل أذكى منى أنا وحدى(، ومن ثم ال  



)أو كما أقول أنا: المشباك( ال ترد عنها المسا،  يفكرون بها، بل ال يفكرون مطلقا. ثم ال تنس أن الشبكة العنكبوتية 

إذ كل من هب ودب يستطيع أن ينشر ما يكتب فى كثير من المواقع المشباكية، وحتى إذا لم يجد من ينشر له، 

وهذا مستحيل أو يكاد أن يكون مستحيال، فما أسهل أن يتخذ لنفسه موقعا كما تعرف، و"ببالش" إذا أراد. وال شك 

ت أن كثيرا من المعلقين الذين ال يعجبهم العجب ال يستطيع الواحد منهم أن يكتب كلمة واحدة سليمة أنك قد الحظ

                                                                                                    ال إمالئيا وال لغويا وال فكريا، ومع هذا كله يظن أن بمستطاعه تخطئة "أ ع ب ق ر" عبقرى فى الوجود. وسامحنى  

 به. من نفسى أنا أيضا يا سيدى ولو مرة!  على استخدام "أفعل التفضيل" من "عبقرى" على النحو الذى استخدمته

 مجمع اللغة العربية في مصر هل يقوم بدوره أم أنه أصبح عاجزا عن مواكبة التطورات العلمية والثقافية؟    

ال أستطيع أن أحكم حكما دقيقا على وضع المجمع، إال أنه ينبغى التنبه إلى أن المجمع فى أحسن األحوال   

تى تتعلق بمخترعات ونظريات لم نبتدعها نحن، بل استوردناها يحاول ترجمة المصطلحات والتسميات الجديدة ال

استيردا. وليس من المعقول أن نطالبه بمواكبة كل هذا وكأنه هو الذى اخترعه وأبدعه. ولكن حين تتحول األمة  

يبدعون العربية إلى أمة من البشر، البشر الحقيقيين ال البشر الذين بالى بالك من فئة العشرة بمليم، البشر الذين 

يخترعون ويضعون التسميات لمنتوجاتهم وإبداعاتهم فى التو واللحظة، فسوف يتغير الوضع. أما قبل ذلك فال.  

وللمجمع إصدرات متعددة: مجلة وكتب محققة ومؤلفات ومترجمات ومعاجم، وبحوث لغوية دقيقة. ولكن من 

ألنه ال أحد يعرف قيمتها بسبب التخلف  يقرأ؟ ومن يسمع؟ إنها فى معظم األحيان بضاعة ال تجد من يشتريها

 والبالهة العلمية والتبلد الحضارى الذى تكلمنا فيه.

 هل يناقش الدكتور إبراهيم أهل بيته بما يكتب؟    

ابنى الذى يشتغل معيدا اآلن كان يراجع لى تجارب الطبع إلى وقت قريب قبل أن يتركنا ويتزوج ويصبح رب  

التى ألفتها بعد أن دخل الجامعة. وأحيانا ما كان يعترض على  أسرة. وقد قرأ بهذه الطريقة كثيرا من كتبى األخيرة

بعض االستعماالت اللغوية فى مؤلفاتى ظنا منه أنها ال تصح أو أن هناك استعماالت أخرى أفضل منها. وكان هو  

وأخته الكبرى فى طفولتهما قد قرءا ثالث قصص مغامرات كتبتها اعتمادا على بعض كتب الحديث والتفسير  

ريخ اإلسالمى، ولما وجدت أنها قد شدتهما وشدت كذلك بنت الناشر السورى فى الطائف فى أوائل تسعينات  والتا

القرن الماضى عرفت أنها سوف تنجح فى اجتذاب الصبيان والبنات الذين ألفتها لهم، ونشرناها على هذا األساس. 

نجليزية التى كلفتنى دار لونجمان للنشر فى  وقبل ذلك كانا قد قرءا القصص العالمية المختصرة المترجمة من اإل

                                                                                                  ثمانينات القرن المنصرم بمراجعة ترجمتها فأ ع ج با بها، ومنها على سبل المثال: "الكونت مونت كريستو"  

و"الناب األبيض". وكانت زوجتى، أيام أن كنت أكتب بالقلم على الورق ال بالضرب على مفاتيح الكاتوب، هى  

ده من صفحات، وكان لها أحيانا رأى فيما يظهر من حدة فى بعض ما أكتب، وكثيرا ما                        التى تبي ض لى ما أسو  

                                                                                                      نزلت  على رأيها أو اقتربت منه. وكثيرا أيضا ما أبدت رأيها فيما أكتب، وككل زوجة فإنها تتخذ جانب زوجها،  

أننى دعوت هللا أن يصرف                                                                                   وتستغرب بش د ة وح د ة كيف أننى لم أنل الشهرة التى تظن أننى أستحقها، فيكون جوابى

عنى التطلع نحو الشهرة حتى ال يضيق صدرى من تأخرها أو انصرافها كلية عنى، فتسكت عندئذ غير مقتنعة، 

                                                                                                 وأضحك أنا. ترى هل عندك حل آخر؟ إذن فعلى  به. أما صغيرتنا سلوى، وهى فى الثانية اإلعدادية، فرس امة  

ال تزال صغيرة فال تقرأ لى شيئا بعد، اللهم إال مرة واحدة قرأت فيها  موهوبة، ولديها بذرة أديبة. ولكن ألن سنها

                                       مقاال لى على المشباك، ويبدو أنه س ر ها.

وفى بعض األحيان أجدنى فى مؤلفاتى أذكر شيئا من المناقشات التى تدور بينى وبين أهل بيتى كما فى المثالين 

ة يعيش سيبويه" الذى كتبته منذ نحو ست سنوات، والثانى من آخر التاليين: وأولهما من كتابى: "لتحيا اللغة العربي

الضوابط والمناهج واالتجاهات".   -ما صدر لى من كتب )فى األسبوع الماضى فقط(، وعنوانه: "مسير التفسير

 وهذا هو المثال األول: "وليس الفرق بين اللغة الفصحى واللهجة العامية كالفرق بين لغتين مختلفتين كما يزعم

، وإال فكيف يفهم العامي المغرق  في األمية  والجهل  كالم  الخطيب يوم الجمعة واآليات القرآنية واألحاديث 
                                                                                                 خطأ 
    

النبوية وأقوال الصحابة وأبيات الشعر التي تتضمنها الخطبة عادة؟ وقل مثل ذلك في نشرات األخبار والتحليالت 

كذلك كيف يفسر الكاتب مقدرة ابنتي الصغيرة التي ال تزال في السياسية والكلمات التي تلقى في الندوات العامة. 

المرحلة االبتدائية على فهم القصص والمجالت والكتب التي أشتريها لها لتقرأها وتستمتع بها، حتى إنها لتفاجئني 

                                                                                               بترديد بعض عباراتها الفصحى كما فعلت الليلة  مثال حين كنت أهدهدها وهي بجواري تقرأ في إحدى مجالت

                                                                                                              "ميكي"، إذ انطلق لسانها قائلة : "لماذا ت ر ب  ت  على كتفي يا أبى ؟": هكذا بالنص كما شك لت  الجملة، مما جعلني  

أهتف بصوت مسموع وأنا أقهقه: "تعال يا أستاذ شوباشى، اسمع!"، وهو ما دفعها إلى السؤال باستغراب: "من 

                                                       تي تعرف األمر وتتابعه معي أ و ال  بأ و ل… والطريف أن هذه                                                 األستاذ الشوباشي هذا يا بابا؟"، فضحكت  زوجتي، ال

الصغيرة نفسها كثيرا ما تسألني عن بعض الكلمات والعبارات العامية التي ال تدرك معناها فيما أحب االستماع  

اللى                                                                                                    إليه من أغان  مثل أغنية "غ ل ب ت أصالح في روحي" لكوكب الشرق، التي لم تفهم منها عبارة "صعبان على  

قاسيته، في الحب من طول الهجران"؟". ثم هذا هو المثال الثانى، وهو فى الكالم عن بعض المفسرين الشيعيين: 



"ويستمر الفيض الكاشانى على سنته الشريرة فى الطعن على الخلفاء الثالثة الكرام بكل سبيل. ومن ذلك تفسيره 

                                                      لغار الذى لجأ إليه النبى والص  د يق أثناء هجرتهما إلى من سورة "التوبة" عن ا 4٠لقوله تعالى فى اآلية رقم  

ذ ين  ك ف ر وا ث ان ي  اث ن ي ن  إ ذ  ه م ا ف ي ال غ  
                                                     المدينة: "إ ال  ت ن ص ر وه  ف ق د  ن ص ر ه  َّللا   إ ذ  أ خ ر ج ه  ال 
                                        ار  إ ذ  ي ق ول  ل ص اح ب ه  ال ت ح ز ن                                                                    

                        ه ي  ال ع ل ي ا و َّللا                                                                                                                           س ك ين ت ه  ع ل ي ه  و أ ي د ه  ب ج ن ود  ل م  ت ر و ه ا و ج ع ل  ك ل م ة  ال ذ ين  ك ف ر وا الس ف ل ى و ك ل م ة  َّللا                                   إ ن  َّللا   م ع ن ا ف أ ن ز ل  َّللا   

بالعصمة                     إ ن  ٱَّلل   م ع ن اف، ، ال تخ            ال  ت ح ز ن  ، وهو أبو بكر:                          إ ذ  ي ق ول  ل ص اح ب ه                                           ع ز يز  ح ك يم "، إذ جاء فى هذا التفسير: 

والمعونة. فى الكافى عن الباقر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل يقول ألبى بكر فى الغار: "اسكن، فإن هللا 

معنا"، وقد أخذته الرعدة وهو ال يسكن. فلما رأى رسول هللا حاله قال له: تريد أن أريك أصحابى من األنصار فى  

ون؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون؟ قال: نعم. فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مجالسهم يتحدث 

بيده على وجهه فنظر إلى األنصار يتحدثون، وإلى جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون، فأضمر تلك الساعة أنه  

. فى الكافى عن الرضا أنه قرأها: "على رسوله". قيل           ع ل ي ه                                   أ م ن ت ه التى تسكن إليها القلوب                             ف أ نز ل  ٱَّلل   س ك ين ت ه  ساحر، 

                                 ث ان ي  ٱث ن ي ن  إ ذ  ه م ا ف ي له: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤها، وهكذا تنزيلها. والعياشى عنه: إنهم يحتجون علينا بقوله تعالى: 
" وما ذكره فيها بخير. قيل:                                                                     ، وما لهم فى ذلك من ح ج ة، فوهللا لقد قال هللا: "فأنزل هللا سكينته على رسوله         ٱل غ ار  

                                                                                                   هكذا تقرأونها؟ قال: هكذا قراءتها". وغريب  ج د  غريب  أن يتم تفسير آيات هللا بهذه الطريقة المفسدة للنص 

                                                                                                          القرآنى قبل أن تكون مفسدة للذوق والمروءة والدين والحق والصدق والتاريخ، إذ كيف ي ت ه م بهذه الطريقة البشعة 

                                                                                ى هللا عنه، الذى ل ق  ب بــ"الصديق" لتصديقه النبى فى كل ما أتى به وتصديه للكفار فى الكريهة أبو بكر، رض

                                                                                             مواقف حاسمة خطيرة متعددة كذ بوه صلى هللا عليه وسلم فيها، وبخاصة غداة حادثة اإلسراء والمعراج التى 

رسول هللا ساحر؟ وهل  زلزلت إيمان بعض المسلمين أنفسهم على ما هو معروف، فيقال عنه إنه كان يعتقد أن 

مثل أبى بكر، بعد كل الذى صنعه من أجل نصرة اإلسالم وبعد كل الذى تلقاه من األذى وأنفقه من األموال فى 

سبيل هللا، يمكن أن يشك فى صدق الوعد اإللهى فى تلك الظروف بأنه سبحانه ناصر رسوله ودينه حتى يحتاج  

النحو اإلعجازى الذى لم ينجح رغم ذلك فى تهدئة شكوكه ومخاوفه   إلى أن يريه النبى أصحابه الغائبين على ذلك

واضطراب أعصابه، بل زاده حيرة وضالال )أستغفر هللا( فأضمر لساعتها أن محمدا ساحر؟ لكن إذا كان األمر 

                                                                                                  كذلك فلماذا يا ترى استمر فى رحلته معه ولم ينقلب إلى مكة "ويفض ها سيرة" ويتحول إلى معسكر المشركين؟ 

لماذا اختار النبى هذه المعجزة بالذات فى ذلك الوقت؟ وهل كانت الظروف مالئمة للقيام بها وهما حابسان و

                                                                                                        أنفاسهما فى الغار على مقربة من أقدام المطاردين؟ وما دام ث م  مكان للمعجزة فى تلك الظروف، أفلم يكن األجدى 

يدا عن الخطر المحدق بهما، وكفى هللا المؤمنين شر  أن تكون تلك المعجزة هى نقلهما فى لمح البصر إلى يثرب بع

الحيرة والضالل؟ ثم ما معنى أن النبى أراه جعفرا وأصحابه فى البحر يغوصون؟ هل كانوا يمتهنون الصيد أو  

البحث عن اللؤلؤ تحت الماء فى الحبشة حيث كانوا يقيمون وقتها؟ وأى بحر يا ترى كان ذلك، وهم إنما كانوا 

مقربة من النجاشى فى عاصمة بالده بعيدا عن البحار؟ ولماذا هذا المشهد بالذات؟ ولقد قرأت فى  يعيشون على 

                                      هـ( رواية تقول إن النبى أ ر ى أبا بكر ١١١٢تفسير "نـور الثقلين" لعبد على بن جمعة العروسى الحويزى )ت 

هم للعودة إلى بالد العرب؟ لكنهم لم جعفرا وأصحابه راكبين السفينة فى البحر. فما معنى ذلك؟ هل كانوا فى طريق

يعودوا إال بعد هذا بأعوام على ما هو معلوم، حيث ذهبوا إلى المدينة مباشرة. ثم لماذا جعفر وأصحابه بالذات؟  

                                                                                                        وهل عبارة "ال تحزن" معناها: "ال تخف"؟ ثم ما دام أبو بكر خائفا إلى هذا الحد، فمن كان أ و ل ى االثنين بإنزال 

                                                                                                 نبى الرابط الجأش الثابت الج ن ان أم أبو بكر المضطرب اللهفان؟ ولماذا ترك هللا سبحانه نبيه يطمئن  إلى السكينة: ال

                                                                                                      صحبة أبى بكر دون غيره من الصحابة فى هذه الرحلة البالغة الخطورة ما دام فى إيمانه د خ ل؟ ولقد كنت أحدث  

لالحقة، فإذا بها تسألنى مستنكرة موقف الشيعة فتقول: زوجتى فى هذا األمر ثانى يوم كتبت فيه الفقرات السابقة وا

فمن يا ترى أخبر هؤالء الناس بما جرى فى الغار؟ فقلت: ليس أمامنا إال افتراضان: فإما أن الرسول هو الذى  

روى ما حدث، وإما أبو بكر نفسه. فأما أبو بكر فلن يقول عن نفسه إنه ضعيف اإليمان باإلسالم ما دام لم يشأ أن  

لن مشاعره الحقيقية تجاه ذلك الدين وتجاه الرجل الذى أتى به. فلم يبق إال النبى. لكن من الذى روى له النبى ما عي

وقع؟ فليجب هؤالء الزاعمون إن كان عندهم ما يقولون. ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات! وإال ما سكتوا طوال  

 تلك القرون. إنها كذبة غير محبوكة األطراف كما نرى".

خالفات الكتاب والمفكرين والشعراء العرب كثيرة، ترى لماذا يختلف الشعراء، والمفكرون، واألدباء، وعلى   

 ماذا يتصارعون؟  

يختلفون كما يختلف كل البشر، ولكن ألننا أمم متخلفة فإن االختالفات فى حياتنا أكثر من الهم على القلب،   

ضى حياتنا التافهة الخاوية إذا خلت من تلك                                                            بسبب وبدون سبب، أى ح ب ا فى النكد والعياذ باهلل، وإال فكيف نق

الخالفات؟ أما لماذا يختلفون فاألسباب كثيرة: فقد يتصارعون على المناصب والمكافآت والجوائز، وقد 

يتصارعون على الشهرة والنشر فى الصحف والمجالت والظهور فى التلفاز واالشتراك فى برامج اإلذاعة، وقد  

لطة ورضاها وذهبها وفضتها وصفيحها وحديدها وخشبها وحطبها وقمامتها، وقد  يتصارعون على الفوز بود الس

يتصارعون بسبب إحساس بعضهم أنهم أقل موهبة من غيرهم فيحقدون عليهم ويعملون على اإلساءة لهم 



والتنقص من قيمتهم، وقد يتصارعون على امرأة، وقد يتصارعون على الشىء. فراغة عين، بعيد عنك، وعنى 

 ضا!أنا أي

 كل جيل على ما نرى يتمرد على الجيل الذي سبقه، هل هذه سنة الحياة؟   

ربما لو قيل إن كل جيل يأخذ من األجيال السابقة ويضيف إلى ما أخذه منها، أو إن المفروض أن يفعل ذلك،   

لكان الكالم أرجى للقبول والموافقة. أما التمرد فقد يكون مفهوما لو كان هناك تحديد ألشخاص بعينهم يتمرد عليهم  

متمردون، وحتى فى هذه الحالة ال يطول التمرد كل ما قدموه، بل بعضه فقط. أما الزعم بأن التمرد يشمل كل ال

شخص وكل شىء فى الماضى فمن يا ترى يطيق ذلك من المتمردين؟ لو كان هذا الزعم صحيحا الستدعى ذلك 

يهم تقريبا إنما ورثوه عن السابقين.  من المتمردين االستغناء عن كل شىء تقريبا فى أيديهم ألن كل شىء فى أيد

 أال توافقنى الرأى؟ 

 بمن تأثر الدكتور إبراهيم فكريا، وأدبيا؟   

تأثرت بكل من قرأت لهم من المحدثين والقدامى: تأثرت بهيكل والمازنى والعقاد والشيخ شلتوت والزيات   

مود وأحمد أمين وطه حسين وزكى مبارك وتوفيق الحكيم وزكى نجيب محمود وطاهر الشين وسيد قطب ومح 

                                                                                                 تيمور ومحمد مفيد الشوباشى ومحمد مندور ويحيى حقى ومحمد الغزالى ونجيب محفوظ وولى  الدين يكن وشفيق  

                                                                                               جبرى ومحمد كرد على وخليل سكاكينى ومحمد عزة د ر و ز ة وعادل زعيتر وأحمد السباعى وجواد على ومالك 

والتوحيدى وابن حزم والغزالى وابن رشد                                                             بن نبى، والجاحظ والطبرى وابن ق ت ي ب ة وابن سال م الج م ح ى  

والشهرستانى والسيوطى وياقوت الحموى، وحافظ إبراهيم وناجى وشكرى والسياب ونزار ومحمود درويش 

وأحمد مطر والمتنبى وابن الرومى وابن زيدون وبشار والحطيئة واألعشى والنابغة وعنترة وعشرات وعشرات 

 .غيرهم من المفكرين واألدباء والشعراء

ولوال قراءاتى لهؤالء وسواهم، مع اختالفى رغم ذلك مع هذه الفكرة أو ذلك الموقف من بعضهم، ما كان العبد هلل. 

ترى هل كان يمكن أن أكون لو لم ينجبنى أبى وأمى، ومن ورائهم أجدادى وجداتى رجوعا إلى سيدنا آدم وستنا  

                                                     حتى لو ادعيت أننى أسد، فهل يمكن أن تكون ثمة أ س دي ة حواء؟ فكذلك األمر فى دنيا الكتابة والفكر واإلبداع. و

                                                                                                      دون خراف  يتغذى األسد عليها؟ أما ادعاء بعض المحسوبين على دنيا الكتابة واألدب بأنهم لم يتتلمذوا على أحد  

غلب  قبلهم وأنهم ال يدينون لغير موهبتهم، فهو كذب وقلة أدب ورذالة وسفالة وسفاهة وبالهة وبالدة ووغادة... وأ

من يقولون ذلك هم فى الواقع من المغرورين عديمى الموهبة واألدب والذوق والفهم والخلق. ومع هذا كله فال بد  

                                                                                                          أن أقول إن بين من قرأت لهم م ن  أ وث رهم على سواهم وأرى أن د ي نى لهم أكبر من دينى لمن عداهم. فأنا أفض ل  

لى غيرهم، وأعتقد أن فى أسلوبى عناصر تركها كل واحد العقاد والمازنى وزكى مبارك مثال من المحدثين ع

 منهم فيه، فضال عما أضفته أنا إلى تلك العناصر مما ميز ذلك األسلوب بدوره عن أساليبهم وأساليب غيرهم.

يكثر الحديث دائما عن الحوار بين الشرق العربي واإلسالمي، وبين الغرب )أمريكا وأوروبا(، وال تجد   

هيئة، أو مؤسسة ثقافية إال وتناقش هذه المسألة، أين نحن من الحوار مع شرق آسيا مثل الصين مثال أو مع دول 

لى الحوار مع الغرب األوروبي واألمريكي؟ أين نحن من إفريقية، أو من أمريكا الجنوبية؟ لماذا التركيز فقط ع

 الحوار مع أنفسنا؟ 

نا، وأننا عانينا منه على امتداد  تركيزنا على الحوار مع الغرب سببه أن الغرب قوى، وأنه ال يتركنا فى حال  

عدة قرون وال نزال. ومع هذا ينبغى أال تستغرقنا مخاوفنا من الغرب وماضينا األليم معه عن االلتفات إلى القوى  

األخرى والتحاور معها. لكن ال بد أن نعرف أيضا أن الغرب يعمل دائما على إفساد اتصاالتنا بتلك الدول. كما أن  

 ينفذ ما يريده الغرب. من بين صفوفنا من

بعض الشعراء أو األدباء يتعرضون إلى هجوم حاد من بعض القراء نتيجة مواقفهم السياسية، هل نحاكم    

 ل الموقف السياسي للشاعر أو األديب؟ اإلبداعات األدبية من خال

الشاعر، كغيره من البشر، إنسان ذو جوانب مختلفة. وهو حين يكتب شعرا فإن هذا الشعر ال يلغى الجوانب   

غير الشعر. كما أن الشعر ليس أشكاال فنية ليس إال، بل فيه أيضا المضامين السياسية أو الدينية أو   األخرى

االجتماعية أو األخالقية... وعلى هذا فإننى حين أطالع قصيدة ما أو أنقدها ال أتعامل مع الجانب الشكلى منها  

قصيدة تنال من النبى محمد عليه الصالة والسالم   وحده، بل معها كلها كيانا واحدا. ومن ثم ال يمكن مثال أن أقرأ

وتحتوى فى ذات الوقت على بعض الصور الجديدة فتستغرقنى تلك الصور وأفنى فيها وأبدى إعجابى بها وأنهال 

ثناء على صاحبها، وأنسى ما فيها من مضمون يؤذينى ويزعجنى. كذلك ال يصح أن تستغرقنى قصيدة ما نظمها  

ر مثال لما فيها من براعة لفظية وموسيقية وأذوب إعجابا بها وبمن نظمها وأنسى ما صاحبها فى تحقير مص

تحتويه من إهانة لوطنى. ولتقريب المسألة أكثر وأكثر أضرب مثال من دنيا اللصوصية: فلو أن لصا استطاع 



اسى ما وقع عليها من بحيلة فنية بارعة أن يسرق الكحل من عين امرأة ما فإن هذا ال يشفع له عندها فيجعلها تتن

غبن وتبدى إعجابها بخفة يده وتعلن أنها ال ترى فيما صنعه بأسا بعدما أدخل على قلبها السرور بحركة يده 

 الساحرة.

 عن مسيرتك اإلبداعية حتى اليوم؟ أم ال زالت أحالمك أكبر من أن تحققها؟  هل أنت راض  

ما عما أنتجته، وأكذب هل أنا راض؟ هل أنا راض؟ هل أنا راض؟ أكذب لو قلت لك إننى غير راض تما  

أيضا لو قلت لك إن "األشيا معدن" وإننى راض تمام الرضا. ال شك أننى أنجزت شيئا، ولكننى أوثر أن أترك  

تقويم ذلك لآلخرين وللتاريخ. لقد كتبت بعض األشياء، وهى ليست من حيث العدد بالقليلة، وإن كان هناك من  

ما كتبت؟ وما نوع تأثيره فى دنيا الفكر والنقد واألدب؟ ال شك أن كل                                        كتب أكثر منى كثيرا، ولكن  ما مدى تفر د 

إنسان يتوهم، ولو فى بعض األحيان، أن ما ألفه شىء كبير القيمة. بيد أن حكم التاريخ قد يكون على النقيض مما  

       و"أى    يتصوره عن نفسه. والعاقل على كل حال ال يرضى تماما عما صنع، بل يتطلع دائما إلى ما هو أفضل.

                                                                                                          الرجال  المهذ ب " كما قال نابغة بنى ذبيان فى الجاهلية؟ إذن فلنقل إننى قد عملت شيئا، وغابت عنى أشياء، ولعل 

هللا يتقبل ما عملته، ويجعل حكم التاريخ عنى إيجابيا ولو عن طريق لجان الرأفة التى نعرفها فى امتحاناتنا فأنجح 

أن أنجح، فال شك أن هذا خير من الشىء. ما رأيك فى هذه اإلجابة؟ أحسب ولو بخمس وأربعين فى المائة. المهم 

                                                                                                   أنها قد ترضيك، وإال فقل لى وأنا أغي رها إلى ما تراه أنت حسنا بحكم رئاستك لتحرير إحدى المجالت األدبية  

 والفكرية ومقدرتك من ثم على سالمة الحكم فى مثل تلك األمور.

ال زلت أقرأ حتى اليوم من يهاجم الدكتور الراحل طه حسين لمواقفه من الشعر الجاهلي، ومن قضايا أخرى،   

 حسب وجهة نظرك هل يستحق كل هذا الهجوم؟  

                                                                                                 مثل من يا ترى؟ مثلى أنا طبعا. أليس كذلك؟ نعم لقد هاجمت آراءه فى الشعر الجاهلى ألنها آراء  فطيرة    

 نظرية مرجليوث السخيفة التى                                                                           سرقها من مرجليوث مع بعض التحبيشات التى ال تقدم كثيرا وال تؤخر. كما فن د ت  

لطشها منه طه حسين، وهذا التفنيد يجده القارئ ملحقا بترجمتى لبحث مرجليوث السالف الذكر: "أصول الشعر  

العربى". أما رأيى فى كتاب طه حسين: "فى الشعر الجاهلى" فمتاح لمن يريد فى كتابى: "معركة الشعر الجاهلى  

                                                                نت عوار كتاب طه حسين المسم ى: "مستقبل الثقافة فى مصر" فى دراسة  بين الرافعى وطه حسين". كذلك بي

مطولة منشورة فى عدد من المواقع المشباكية، وقد يكون موقع "ديوان العرب" أحدها. وبطبيعة الحال يستحق  

االتنا به طه حسين أن نناقش ما كتب وأذاع من آراء وأفكار وما اتخذ من مواقف، وإال كان هذا منا تعبيرا عن المب

واستخفافنا بما كتب، أو رضا منا عنه وموافقة له. والفكر واألدب، مثله مثل كل شىء فى هذه الدنيا، ميدان 

لمعارك وحروب، ومعارك األفكار أخطر من المعارك الحربية، إذ هى أساس كل شىء بما فى ذلك معارك  

ها ومرها وخيرها وشرها، وكاد لإلسالم فى  السالح. وإذا كان طه حسين قد اتخذ جانب الحضارة الغربية بحلو

                                                                                                    بعض كتاباته، أو على األقل: ف ه م نا نحن أنه كاد لإلسالم، فهل نسكت ونسل م أمرنا هلل؟ أم هل نكتب كما كتب،  

ونرد عليه ما كتب، ونبين سوأة ما كتب؟ لقد كتب الرجل ما كتب، وهو يعلم أنه ما من كاتب إال ويرد عليه  

معه، فما المشكلة إذن؟ وهو نفسه كثيرا ما هاجم اآلخرين من قدامى ومعاصرين، وانتقد  اآلخرون ويختلفون

بعنف شديد بشارا والمتنبى وأبا نواس مثال، واتهم أبا العالء فى دينه، فهل يحل له ما يحرم على غيره؟ هل على  

ا أحب أن أقرأ لطه  رأس طه حسين ريشة؟ طبعا ال. وحتى أطمئن ضميرك أقول لك إننى رغم كل ما قلت هن

حسين وأستمتع بأسلوبه كثيرا، وطالعت "األيام" عدة مرات، وفى كل مرة أجدها أحلى وأحلى. وكتبت منذ نحو  

                                                                                                ثالث سنوات دراسة طويلة عن "المعذبون فى األرض" حللت فيها أسلوب الرجل بتفصيل ال أظننى س ب ق ت  إليه. 

 بحث عندكم فى "ديوان العرب".وأغلب الظن أنكم قد نشرتم لى مشكورين هذا ال

                                                                                              بعض الكتاب العرب غير المصريين يتهمون الكتاب المصريين بأنهم يتعال و ن عليهم، ما ردك على ذلك؟    

الواقع أن كثيرا من المصريين يكتبون عن األدباء العرب، سواء كانوا يستحقون الكتابة عنهم أو ال. وأنا،   

والطريف أن الكتب الثالثة التى وضعتها عن بعض وأعوذ باهلل الواحد األحد من قولة "أنا"، واحد من هؤالء. 

أدباء السعودية وقطر لم تجد ناشرا هناك ينشرها: ال من القطاع الخاص وال من دور النشر الرسمية. كما كتبت  

                                                                                               مقاال عن د. يوسف عز الدين وذكرياتى معه فى الطائف ن ش ر فى مجلة تصدر فى النمسا يرأس تحريرها أديب 

أذكر بــ"العبيدى"، وكان ذلك منذ عدة سنوات. كما ترجمت من الفرنسية كتيبا ألفته عنه د. ثريا عراقى يلقب فيما 

نجم أستاذة األدب الفرنسى بجامعة المنوفية بمصر بعنوان "تلقائية" وألحقت به بعض الفصول النقدية. ولكن من 

عربى كله خارج مصر، إذ األدباء ناحية أخرى ال يمكن أن ننتظر من كل كاتب مصرى أن يحيط علما باألدب ال

المصريين من الكثرة بحيث يصعب على الناقد المصرى أن يعرف الكثير عن غيرهم من األدباء خارج مصر. 

ومع هذا فإن الواقع يقول إن النقاد المصريين رغم ذلك قد وجهوا كثيرا من اهتمامهم إلى إخوانهم من األدباء 

                                                                            العرب  غير  المصريين األدباء  المصريين االهتمام  الالئق  بعددهم وريادتهم؟ كذلك                                  العرب. وأخيرا فهل ي ول ى النقاد  



سمعت أن بعض العرب يتهمون المصريين الذين يكتبون عن أدبهم بأنهم إنما يعملون على التقرب منهم. أى أن  

 المصريين متهمون من ذات اليمين ومن ذات اليسار. 

لو اتصلت بك مؤسسة أمريكية وقالت لك: لقد رشحناك للفوز بجائزة أدبية قيمة، فما أول رد فعل لك على    

 ذلك؟  

                                                                                                        مؤسسة أمريكية ح ت ة واحدة؟ هذا كثير! كن بحبوحا يا رجل، وخ ل  ها ح ت ت ي ن أو ثالث ح ت ت. ومع هذا فهل لى    

                                                                                                        أن أفهم أن فى جعبتك شيئا لى؟ قل وال تتركنى أتقلى على جمر القلق والتوتر! على كل حال أنا أطمئن  لك ولحسن

رأيك وتقديرك لألمور. ولهذا فيوم أن يقال إنك يا فالن فزت بجائزة من أمريكا، والمهم أن تكون جائزة تمأل العين 

حتى تعوضنى عن القحط الجوائزى الذى أعيش فيه منذ أن أصحبت كاتبا، إن كنت أستحق أن يقال عنى إننى 

                                      لى هللا فسيكون هذا مسوغا كافيا كى أصد ق  كاتب، فسوف أستشيرك أول واحد: فإن قلت: خذ الجائزة وتوكل ع

                                                                                             أننى أستحقها وأنه يحل  لى أن آخذها، أما إن كانت األخرى وقلت: ال تأخذها فقد أغضب وأحرن وأمد يدى 

                                                                                             وآخذها رغم ذلك. واضح أنى أضحك ما دامت المسألة ضحكا فى ضحك، إذ م ن  فى أمريكا يعرف عن العبد هلل 

ثلى ال تملك من األمر فى أمريكا شيئا، اللهم إال إذا كان الرئيس بوش قد اختارك شيئا؟ إال أنت طبعا، وأنت م

لوزارة الثقافة فى التشكيل الوزارى الجديد وطلب منك تحديدا أن تعطى إبراهيم عوض جائزة، تكفيرا عن سيئات 

                                النبوى الشريف: "أ ت ب ع السيئة                                                                                  أمريكا المتلتلة عمال باآلية الكريمة: إن الحسنات  ي ذ ه ب ن السيئات" وكذلك الحديث

                                                                                                         الحسنة  ت م ح ها"، جائزة يرم بها عظمه ويشبرق بها نفسه ويذوق للذات طعما، فهو رجل يتيم غلبان مكسور الجناح  

                                                                                                     ال يهش وال ينش وال ي ر ج ى منه نفع وال ي خ ش ى منه ض ر  وال أذى، ومن ثم فإن العمل الصالح الذى ي ص ن ع معه 

                                   وجه هللا ال لمصلحة ت ر ت ج ى من ورائه.يكون خالصا ل

والمهم أن تكون جائزة كبيرة تستأهل كما اتفقنا. ففى هذه الحالة ينبغى أن أطرح الضحك جانبا وأن أستعد. ومن  

جهتك أرجو وآمل أال تفشى خبر دخولك الوزارة عما قريب ألى أحد حتى لو كان للطير المسافر فى السماء عمال 

                                                                                               دنا فى مصر: "دار  على شمعتك ت ق د"، خشية أن ينقض  أحد "الز م ب ج ي ة" من أدباتية العالم العربى بالمثل القائل عن

                                                                                                   المغرمين بالنكد وتضييع الوزرارات على عباد هللا الصالحين، وما أكثرهم، فيفسد عليك أمرك، وعلى  أنا أيضا  

 بالتبعية، وبالتالى فال جائزة وال يحزنون.

 كلمة أخيرة لقراء ديوان العرب؟ واقتراحاتك لطاقم التحرير؟    

أشكركم يا ديوان العرب، وأتمنى لكم يا قراء ديوان العرب حياة عقلية وثقافية وفنية وأدبية غنية رحبة   
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