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تقديم

نسميهم كنا الذين األعالم من طائفة سري عىل متفرقة تعليقاٌت التالية الصفحات يف
بسنوات، األوىل العاملية الحرب قبل الصحفية حياتي بدأت حني األقطاب، أو بالشيوخ
الطريق يف بهم لحقوا ولكنهم الفرتة، تلك يف واألقطاب الشيوخ من يكن لم من ومنهم
الشيوخ بأولئك معرفتنا وصفنا كما بهم معرفتنا ووصفنا األولني، عرفنا كما وعرفناهم
يقال الذي العام التاريخ يف ليس ما عنهم نقول أن لنا تتيح خاصة زاوية من واألقطاب،

تقدير. أو تعليق كل يف
الكتابة يف موجهة مشاركة لهم كانت الذين أو الصحفيني من األعالم هؤالء وأكثر
التحليالت؛ أو الرتاجم أو بالسري نسميها وال بالتعليقات عنهم كتابتنا ونسمي الصحفية،
ولكننا العامة، وجهتها من «الشخصيات» نحلل أو الحوادث لنستقيص نكتبها لم ألننا
يف وتوخينا فيها، معرفتهم لنا اتفقت التي الزاوية من قريبة رسوًما لهم لنبدي كتبناها
لبعض الشمسية الصورة صاحب يلتقطها التي السياحة كصور تكون أن الرسوم هذه
للمواقع جغرافيٍّا أطلًسا هي فليست رحالته، يف به مرت بعضالشخوصحيثما أو املناظر
املدونة املذكرات بمثابة ولكنها واألعالم، للشخوص تاريخيٍّا رشًحا هي وليست والبلدان،
التخصيص بهذا تخرج لم وإن العارضة، زاويتها من الخاصة املعالم لتسجيل الطريق يف

التعميم. مجال عن
الصور التقاء يتفق كما واحدة مجموعة يف املختارة الزملة هذه التقاء اتفق وقد
ذكرناهم الذين بني مقصودة مفاضلة بغري تلك، أو الرحلة هذه من واحدة جعبة يف املتفرقة
املناسبة جمعت وربما واألقطاب، األعالم بهؤالء كمعرفتنا نعرفهم ممن نذكرهم لم والذين
تقديم مسألة تحسبها فال عنها، الكتابة وحق مكانتها يف الطائفة كهذه أخرى طائفة بني
أو الصحفية الحياة رحالت من أخرى رحلة وإنما وترجيح، موازنة مسألة وال وتأخري
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التقديم أسباب من لها يعرض فيما الرحالت معالم بني مفاضلة وال السياسية، أو األدبية
والتأخري.

اجتماعية، استقبال» «حفلة املجموعة هذه تكون أن القراء أصدقائنا عند وحسبنا
ما خري وذلك األصدقاء، مجالس يف التحية سنة عىل عرفناهم كما بأقطابها فيها نعرفهم

نبغيه.
العقاد محمود عباس

10



عيليوسف



عرفتهم رجال

١

قبل العربية صحافتنا يف يكتب كان الذي الصحفي الكاتب بني أحيانًا املقارنة تجري
أن بعد صحافتنا، يف اآلن يكتب الذي الصحفي كاتبنا وبني سنة، ثمانني أو سبعني
اإلدارة وسائل إىل والتحرير الطباعة وسائل من أطوارها آخر العاملية الصحافة مع بلغت

والتوزيع.
هنا الفارق إن فنقول: نهاية غري إىل تتعدد أن يمكن التي الفوارق هذه نوجز وقد
له ترتسم اليوم سياح من رحالة وبني جزيرته، يف كروزو» «روبنسون بني الفارق هو
الجوية الخطوط أسماء إىل الفندق، يف الحجرة رقم إىل الطيارة يف الكريس رقم من طريقه
تسليم إىل التذكرة» «قطع منذ الرحلة، أيام من يوم وكل فندق، وكل مدينة كل يف والبحرية

اإلياب. سالمة مع األخري، املطار باب عند البطاقة
بني الفارق وهو املشابهة: من آخر نحو عىل الفوارق تلك لنا أوجز ربما آخر وفارق

العرشين. القرن وطبيب عرش التاسع القرن طبيب
وتحليًال كشًفا عرشين خالل من املطلوب عمله يعرف العرشين القرن طبيب إن
املواد وتحليل الدم تحليل من للدواء وصفه ويستوحي يديه، بني كيماوية أو طبية وأداة
الخاصة لألحوال وشهادات القلب ورسامة األشعة كشف ومن اختالفها، عىل الجسدية

شاء. إذا سجالتها يف إليها يرجع والعامة
يف اليوم امليسورة الوسائل هذه من وسيلة عرش التاسع القرن لطبيب تكن ولم
اإلصغاء غري وسيلة عىل النبض جس يف يعتمد فلم السماعة أعوزته فربما العيادات، أكثر
عهد منذ يستعد واحدة لعلة يتخصص فال جميًعا العلل يعالج ذلك بعد وهو بأذنيه،

عالجها. وتدبري «لتشخيصها» املدرسة
كثريون. عرش التاسع القرن أعالم من الصحفيون وكتابنا

للنداء تلبية أرسع هو من منهم يكن لم الذاكرة، من أسماءهم نادينا إذا ولكننا
ذلك. قبل «اآلداب» وصاحب أخريًا، «املؤيد» صاحب يوسف» «عيل اسم من العاجل

يكن ولم منه، الناس ليتعلمها الصحفية «صناعته» يصنع كان يوسف» «عيل إن
عليه. تمليها التي أدواتها عىل وال والغرب، الرشق يف أساتذتها عىل الصناعة تلك يتعلم

اعتمد ما غري العربية من يعرف يكن ولم العربية، غري للصحافة لغة يعرف يكن لم
يراجعها الذي أستاذه اختيار يف ذلك قبل نفسه عىل اعتمد ما غري بل نفسه، عىل معرفته يف

عليه.
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وأشهرها، أكربها بالسماع منها ويعرف األوروبية بالصحافة شك، وال يسمع، وكان
غايته من يكن ولم منهجها، عىل ينهج واحدة صحيفة الغرب صحافة من يعرف لم ولكنه
وتحريرها، طبعها يف تلك أو هذه ليحكي «الطان» أو «التيمس» يعرف أن طاقته وال
غري أخرى طريًقا الصحافة يف يبتدئون كانوا — عرصه كتاب من وأقرانه هو — ولكنه
وتستدعيهم يستطيعونها طريًقا األوروبية: الصحف فيها تقدمتهم التي الطريق تلك
سائر عليها يستقيم التي األخرى الطرق غري منهم صحفي لكل الطريق تكون وقد إليها،

زمالئه.
ويف األخبار، التقاط يف يشء: كل يف الصحفية صناعته يرتجل يوسف» «عيل كان

األمور. والة وسياسة الجمهور سياسة ويف املقاالت، تحرير ويف اآلراء، جمع
يستطلع كان أنه القضاء إىل أجلها من سيق التي «التلغرافات» قضية من وظهر
بموظف صلة عىل كان ألنه الوزارة؛ ديوان إىل وصولها قبل السودان عىل الحملة أخبار
الربق مكتب من النبأ تحمل التي «الواسطة» يعرف أحد يكن ولم يتلقاها، الذي املكتب

التحرير. مكتب إىل
إدارتها كانت بل واحد، وقت يف وعسرية الزمة الجيل هذا قبل اآلراء تعبئة وكانت
املرتجلة. األدوات هذه اخرتاع يف سنته عىل صحيفة صاحب كل يخرتعها مجهولة، كلها

نفسه وبني بينه شخصية تكون أن اآلراء لتعبئة وسيلته كادت فقد يوسف» «عيل أما
إليه. يرجعون أو الخاصة حياته يف إليهم يرجع ومن وصحبه،

الشيخ جمع الجانب، وعداوة الديني بالتعصب األمة هذه كرومر اللورد اتهم فلما
إلبداء ترشحه صفة صاحب كل عن التهمة هذه تدفع التي اآلراء نماذج يوسف» «عيل

فيها. الرأي
مع معامالتي يف قط شعرت ما أنني «أشهد اليوناني: ميماراكي الخواجة فقال

العقيدة.» يف يخالفونني أناًسا أعامل بأنني املرصيني
التعصب بهذا نشعر ال «إننا الفرنيس: ليونيه الكريدي مرصف وكيل الفرنيس وقال
إليها التي الدائرة غري يف موجوًدا التعصب كان إذا إال اللهم املرصية، األمة به اتهمت الذي

معامالتنا.»
السيدة جهات يف ليًال أميشوحدي أن أفضل «إنني اللبناني: اإلداري باشا شكور وقال

باريس.» بضواحي مونمارتر جهات يف ليًال وحدي أميش أن عىل والنحاسني، زينب
الشعوب.» سائر من للغريب إكراًما أكثر املرصي «إن املحامي: عمون إسكندر وقال
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الجنيس أو الديني التعصب وجود من يقال ملا صحة «ال باشا: تادرس باسييل وقال
مرص.» يف

الدين رجال من بخيت محمد والشيخ مكرم عمر السيد من كالٍّ الشيخ سأل وحني
الذي شميل شبيل الدكتور وهو جميًعا، األديان ينكر رجًال يسأل أن ينس لم اإلسالمي

اإلطالق.» عىل مرص يف موجود غري التعصب «إن قال:
جدال. بغري يوسف عيل الشيخ مائدة عىل املختارة الصحفة فعي املقالة أما

اللفظ من نمط وعىل أسلوبها، من أجمل بأسلوب موضوعها يف املقالة تكتب وقد
عيل مقالة هي يوسف» «عيل مقالة ولكن ومعناها، لفظها يف نمطها من أبلغ واملعنى
من فهي ورأيه؛ بقلمه يؤديها كما أحد منها الغاية يؤدي وال غريه، يكتبها ال التي يوسف
وليست ختامها، إىل فاتحتها من سطًرا وسطًرا جملًة جملًة قياسه حسب عىل املفصل الكلم

التفصيل. إحكام يحكمها الذي التقريب وجه عىل ولو قياسه عىل «املجهز» الكلم من
كلمة فهي واحدة، كلمة يف مفتاحها النادرة «الشخصية» لهذه نجمع أن أردنا وإذا

املغامرة. حدود إىل أحيانًا العصامية تصل حيث «العصامية»؛
ا جدٍّ مختلفتان بل — مختلفتان طريقتان كامل» ومصطفى يوسف «عيل ل كان لقد

الوطنية. الدعوة ويف السياسية، الخطة ويف الصحفية، الكتابة يف —
مصطفى طريقة أن أناس عند بينهما الفرق فكان الطريقتني، بني النقاد فرق ولقد
املحافظة طريقة هي يوسف عيل طريقة وأن والحماسة، التطرف طريقة هي كامل
والتعليم الحديث التعليم بني الفرق هو آخرين أناس عند بينهما الفرق وكان واالعتدال،
وسياسة القومية السياسة بني الفرق أو والكهولة، الشباب بني الفرق هو أو القديم،

الحصيف. والكاتب املنطلق الخطيب بني الفرق أو الخديوية، والحاشية القرص
العصامية» «شعور هو الفروق هذه جميع يحتوي الذي الوحيد الفرق أن الواقع لكن
السيد مكانة إىل وحيلته باجتهاده يصل أن الحياة يف األعىل مثله كان الذي الرجل نفس يف
يف نقول كما «الخاطر»، وكرامة الرأي كرامة للسيادة الوارثون السادة له لريعى املوقر،

املأثور. عرفنا
كما «االعتبار» ذوي مع يتكلم أن يوسف عيل عند الناجحة العصامية حق من وكان

املستثار. الحديث أو املتعجل الحديث خفة القلم به يخف وال االعتبار، ذوو يتكلم
فليست الرعاع، مذهب عىل السياسة يرىض ال إنه كثريًا، يقول كان كما قال، وإذا
«مصطفى ل إنكاره وليس «األرستقراطيني»، أو النبالء لكلمة عنده مقابلة هنا الرعاع كلمة
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له كان كامل» «مصطفى ألن االجتماعية؛ واملكانة املقام يف دونه إلنسان إنكاًرا كامل»
عليه. تغلب لم وإن يوسف، عيل الشيخ عىل خلعت التي األلقاب من نصيبه

ذوي من «العقالء» ورصانة والعجلة النزق خفة بني مقابلة عنده املقابلة كانت وإنما
«الطائش»، ب كامل مصطفى تلقيب من يكثر كان ولهذا طبقة؛ كل يف والحنكة الرأي
من معتذًرا فيقول العتيقة الدراسة عرق ويجذبه بالطيش، سياسته وصف من ويكثر
مجموع ألن التنجيم؛ حساب يف كامل مصطفى اسم تطابق إنها الطائش كلمة تكرار

.(٣١٩) وهو واحد كامل مصطفى وكلمتي طائش كلمة يف الجمل بحساب الحروف
الرأي ذوي مبلغ االجتماعية املكانة يف بلغ الذي العصامي قيمة — القيمة وهذه
وزراء بني الدبلوماسية اللغة كصبغة صبغة السياسية لكتابته جعلت التي هي هي —
وظيفة إليه أسندت أن بعد الصحافة يعتزل جعلته التي هي وهي والسفراء، الخارجية

الصوفية. الطريقة شيخ أو السادات» «سيد
يف املغامز من لقلمه فيبيح جميًعا، الخديوي القرص خصوم عن يكتب كان وقد
أن اإلباء كل يأبى كان ولكنه وإيعازه، ألمره ويستجيب القرص يريض ما عنهم الكتابة
وسعد عاصم، وحسن عبده، كمحمد األوىل، نشأته يف إليه أحسنوا ممن رجل عىل يحمل
واملقام املحدثة النعمة سبة عنه تدفع الكريم الرجل سمت عىل املحافظة هذه ألن زغلول؛

املدخول.
للحاشية مرضاة يمسهؤالء يشء «املؤيد» يفصحيفة األخبار تضاعيف بني جاء فإذا
الكرامة مظهر يوافق الذي القالب يف يفرغه أو لغريه كتابته يرتك كان فإنما الخديوية،

واملالم. العتب شبهات عنه وينفي
يشء الستار وراء من والدهاء الحيلة ومطاوعة يشء، املظهر عىل املحافظة أن غري
املؤيد، أقالم عىل محرًما عبده محمد باسم الرصيح التشهري فيه كان الذي الوقت ففي آخر؛
فيقحمه املدينة، عن الغريب املفتي الشيخ ملصاحبة يتطوع باآلستانة املؤيد وكيل كان
الشيخ ليَْفَجئُوا الرشطة رؤساء مع بذلك ويتواطأ أمثاله، يتحاماه ما الفرجة مواطن من
دار يف الشيخ تصيب شائنة «وصمة» إىل األمر ينتهي ثم الريبة، مواطن بني والوكيل
برخصة الدينية مناصبه من يعزله أن ذلك بعد الخديو عىل يشق فال اإلسالمية، الخالفة
املفتي عزل يعترب فال مرص، يف الوزارة مجلس أمامها ويرتاجع األعظم، الخليفة مقام من

والتوظيف. العزل بنظام إخالًال الحالة هذه يف
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ويف السياسة، يف وعمله تفكريه مناحي من منحى كل الدبلوماسية الصبغة عمت وقد
العامة ترصفاته من ترصف كل يف وظهرت الوطنيني، وغري الوطنيني بالسياسيني عالقاته
ونظام األمة بحقوق للمطالبة أساًسا لحزبه قررها التي الوطنية املبادئ صياغة يف حتى
أنفسهم؛ املحتلني كالم من دبلوماسيٍّا توريًطا املبادئ هذه يجعل أن أوشك فقد الحكومة،
واألحزاب بتحريضالصحف اتهامه أو األمر ويل عىل لالحتجاج بابًا لهم يفتح وال ليسكتهم
مفهوًما منه، مفروًغا أمًرا الخديوي القرص إىل يوسف عيل الشيخ انتساب كان إذ عليهم؛
االمتيازات ذات الدول وعواصم القاهرة يف والرسمية الشعبية السياسة دوائر بني بالتواتر
ملحقون كأنهم — القطر خارج — الدواوين يزورون «املؤيد» وكالء وكان البالد، هذه يف

سفارات. له توجد أن قبل القرص، بسفارات
الحكومية األداة إصالح إن ويقولون باملصلحني، أنفسهم يسمون كانوا فاملحتلون

البالد. مغادرة قبل ينجزونها التي األوىل أغراضهم من غرض
الربيطانية للدولة اعرتاض فأي اإلصالح، بحزب حزبه يسمي يوسف عيل والشيخ

باإلصالح؟! املطالبة عىل حزبه قواعد أقام إذا الخديو عىل أو عليه
بني ويحولون أنفسهم حكم عىل املرصيني يدربون إنهم يقولون كانوا واملحتلون

الخصوص. عىل واملال اإلدارة مسائل يف بالسلطة واالستئثار األمري
يذكر وال الدستورية»، املبادئ عىل «إصالح بأنه اإلصالح يقيد يوسف عيل والشيخ
بالدها يف تكن لم التي السيادة صاحبة العثمانية الدولة يزعج قد ألنه إطالقه عىل الدستور
صاحب الخديو يزعج كما الفعيل السلطان أصحاب اإلنجليز يزعج وقد نيابية، حكومة

الرشعية. السلطة
العظمى، بريطانيا بها ارتبطت التي باملعاهدات مرشوًطا ذكره «االستقالل» ذكر وملا
السبعني. عىل الوعود هذه زادت وقد بالجالء، الدولة هذه لوعود تنفيذ تحقيقه إن وقال
رسمية مذكرة النمط، هذا عىل فهي العامة السياسة يف «املؤيد» مقاالت من مقالة وكل
الحد هذا جاوزت فإذا حكومته، ورئيس أمره ويل واسم باسمه يوقعها أن السفري يأبى ال
لسان إىل به» «املوعز املقال بمثابة تكون أن خطبها فغاية التعبري، يف الشدة من يشء إىل
بالرسمية». الشبيهة «الصحف ب أحيانًا تسمى التي الحكومات ألسنة من رسمي حال

اعتزاله، بعد كرومر لورد عىل الحملة يف شدته غاية يوسف عيل الشيخ اشتد وقد
ترويج عىل حريًصا عيل الشيخ وكان القاهرة، يف الربيطاني املعتمد منصب من عزله أو
كرومر لعزل جيمس سان بالط عند مساعيه يف الخديو نجاح عن البلد يف شاع الذي الظن
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الدعوى؛ هذه إعالن من شديد حذر عىل كان ولكنه مكانه، يف أصدقائه من رجل وتعيني
صيانة املخذول؛ عميدها بنارص األخذ إىل ويضطرها الربيطانية الدولة يغضب أن مخافة
وخدام لرجالها بخذالنها الناس أمام االعرتاف من لها وصيانة الشماتة، مهانة من له

سياستها.
الكياسة من حال أحسن عىل املأزق هذا من يخلص يوسف عيل بالشيخ فإذا
خطاب يف املحنقة بثورته املوقف حقيقة فضح بأنه نفسه كرومر فيتهم واإلنصاف،
كما منه الرغم عىل الدوبارة قرص يفارق لم والرجل الحنق هذا كل ملاذا ويسأل: الوداع،

يقال؟
عليه ينكر فال املدعاة، مآثره من مأثرة بكل املعزول للعميد يعرتف بالشيخ وإذا

ورائه. من كلها دولته عىل إنكارها يعترب واحدة حسنة
من حرًفا إليها يضيف فال نفسها، الكرومرية الخطبة إىل اللبق الشيخ يعمد ثم
لسياسته املتشيعني وبني بوداعه املحتفلني وبني بينه لإليقاع بنصوصها يأخذها بل عنده،

ومستشاريه. أعوانه وحكم لحكمه بالشهادة املتربعني أو واملسخرين
تعليق يكن فلم التوديع، حفلة يف لالشرتاك املدعوين رأس عىل كامل حسني األمري كان
إليه، كرومر إلساءة واضًحا إبراًزا كان بل — الخديو عم — لألمري نقًدا يوسف عيل الشيخ
املتاع، سقط من كأنه إليه اإلشارة عن بالسكوت ومرة إسماعيل أبيه عىل باإلنحاء مرة
طويًال زمنًا بالصداقة اللورد جناب واىل الذي الجليل األمري «هذا عينيه: أمام حارض وهو
حقيقية خدمة معه البالد خدمة يف أثر أعظم عهده يف له وكان دائًما، باحرتامه وخصه
يف إليه يوجهها ثناء بكلمة خليق أنه اللورد ير لم الخديوية؛ الزراعية الجمعية بأخذه

واألموات.» األحياء من الثناء عبارات من وجه ما جنب
وكأنه يحاربه خصم كأنه باللورد املحتفلني من أحد عن عيل الشيخ يتحدث ولم
وضحايا ضحاياه كأنهم جميًعا عنهم حديثه كان بل حظوته، وموضع اللورد صديق

وماضيه. حارضه يف خلقه وسوء سياسته
يوسف عيل ثناء فكان الهر، عنق يف الجرس علق إنه باشا رياض عن كرومر قال
إن يقل «لم اللورد: إن قائًال استدرك ولكنه عليه، اللورد ثناء من أكرب باشا رياض عىل
أال اللورد وحلف يده قطعت الهر عنق الجرسيف يعلق أن هو زمنه يف أراد ملا رياضباشا
الداخلية وكالة من ابنه فرفت عقوبة وزاده البالد، يف هو دام ما الحكومة خدمة إىل يعود
من باشا رياض عىل وطأة أخف إسماعيل املستبد فكان أبيه، استقالة من التايل اليوم يف

كرومر.» املستبد
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فقال املشكالت حل يف الحيلة بسعة ومدحه باشا غايل بطرس عىل كرومر وأثنى
العايل، الجناب وبني بينه اللورد يخلقها كان التي املشكالت ولكنها «نعم، عيل: الشيخ

أخرى.» جهة من الدول قناصل وبني وبينه
نظاًرا ليسوا كأنهم الوزراء بقية ذكر عن اللورد أعرض «ملاذا عيل: الشيخ وتساءل

فيها؟» مطلًقا عمل لهم وليس الحكومة يف
«الشيخ له فرسد يديه، عىل تم الذي الفرنيس اإلنجليزي بالوفاق كرومر أشاد وقد
«ليس ذلك يفعل وأنه الفرنسيني، والخرباء الفرنسية الثقافة إىل اإلساءات من سلسلة عيل»

إنجليزية». قدًما فرنساوية قدم كل محل ليُِحلَّ ولكن مرص، مصلحة يف حبٍّا
العاصمة يف رؤسائه من األمر جاءه إذا إال مرة الخطة هذه عن ليعدل كرومر يكن ولم

الربيطانية.
الرباعة هي كانت كرومر أقوال عىل التعقيب يف يوسف عيل براعة أن والحق
أنصاره عند صاحبها عىل ويقلبها يناسبها بما فيها كلمة كل عىل للرد «املوصوفة»
هي يوسف عيل مقالة إن تقدم: فيما — قلنا وقد وبعهده، به والشامتني خصومه قبل
منها أبلغ هو وما منها أجمل هو ما كتب وإن غريه، يكتبها ال التي يوسف عيل مقالة

وأوىف.
اليوسفية»؛ «الخصوصية هذه عىل بعضالشواهد هي كرومر توديع يف املقاالت فهذه
الفريد، «الدبلومايسالعصامي» األسلوب بهذا لها نظريًا كرومر مودعي من أحد يكتب لم إذ

وفحواه. عبارته يف ناحيته من باإلعجاب جدير هو ما أساليبهم عىل كتبوا وإن
مقال من كتب ما كل يف األملعي الشيخ قلم الدبلومايس األسلوب هذا يستغرق ولم
الفصاحة من الطبقة هذه عىل يجري الذي قلمه «اإلنسان» للكاتب كان فقد خرب، أو
السياسة مواقف يف تقوده أن لها يأبى كان التي العاطفة مع كذلك ويجري األداء، وحسن
به تقلبت كيفما لعصاميته، الذاكر «العصامي» نفس يف العاطفة ولكنها العامة، واملطالب

واألىس. الفرح بني أو والغضب، الرضا بني الحال
لها يحتفل لم تشييعه، ويوم نعيه يوم كتبها كلمات عمر الوحيد ولده رثاء يف وله
األلسنة حيلة فيه بطلت الذي للواقع والتسليم والتجلد الشجن غري البالغة عدد من بعدة

والقلوب. العقول حيلة فيه بطلت كما واألقالم
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فقال: قلمه نعاه

— الوحيد ولده أمس ظهر بعد السادسة الساعة الجريدة هذه صاحب َفَقَد
اآلالم. كثري األيام قليل مرض بعد عمره، من عرشة الحادية يف — يوسف عمر
شذاه. أزكى يف املوت قطفه الذي الزهر أيها مآبك هللا وإىل عمر، يا مآبك هللا فإىل
أبدية حفرة إىل هوى ثم األرض، عىل يميش الذي الكبد أيها مآبك هللا إىل
يكونا أن بهما أوىل قلبان هناك بل القلب، يف لكان استطعنا ولو القرب، يسمونها

الثكىل. أمه وقلب الحزين والده قلب قربه:

بعد وقال بدموعه، سطوره يمحو وهو بقلمه الخرب فكتب جنازته تشييع من وعاد
كلمات:

فتى صار أن إىل يحبو طفًال كان منذ فألفها فيها، ولد التي الدار من به خرجنا
— سعته عىل — فناؤها يضيق كان التي الدار من الخيالء؛ مشية بها يميش
ذلك إىل أذى، يصيبه أو الخدم به تحيط املتنزهات وإىل الشارع إىل فيذهب به،
ولكنه الزمان، من ساعة إنسان فيه يعيش أن يستطيع ال الذي الضيق اللحد
يلقى ملن وآنسها املوت بعد املنازل أوسع — ووحدة وحشة من به ما مع —

عمر. مثل طاهًرا هللا
محموًال بل خادمه، يصحبه املدرسة إىل عربته يف يخرج كما ال به، خرجنا
مغىش العروس تزف كما رسير يف املشيعني، بجماهري مودًعا األعناق عىل
املوت جالل يعلوه محزنًا زفاًفا كان ولكنه بالزهور، مجلًال األبيض بالحرير
مطرقي جميًعا مشيعوه سار يصيحون، والناس أجمل. الصرب يصيح: خطيبًا
النعش إىل يتلفتان كانا رأسني إال يطري؛ أن وتخاف الطري عليها كأن الرءوس
يف الثكىل والدته ورأس الجنازة، مقدمة يف الحزين والده رأس امللهوف: بنظرات
زافرتان. ومهجتان مستعران قلبان ودونهما هامية، أعني أربع فيهما مؤخرتها،

عليه، أهله وأعز كبده، فلذة تشييع يف تفارقه لم التي العصامية لهذه القدر ويشاء
دفعة صحبتها فقد كثريًا، له وهبت كما كثريًا تسلبه وأن حياته، أخريات إىل تالزمه أن
له تكتب فلم الكسب، طلب يف غامر كما الحب طلب يف فغامر مغامراتها، يف بالنفس الثقة
ورشًفا. نعمة األمل غاية حسبها التي الزوجية بالحياة شقي ألنه ذاك؛ وال هذا يف السعادة

واإلقدام. الطموح وعثرات الجد عثرات بني كله فضاع اقتناه الذي باملال وشقي
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٢

يوسف عيل مكتب عىل جلست أنني الصحفية، حياتي يف يل عرضت التي املصادفات من
يف «املؤيد» رئاسة يتوىل كان الذي عوض، حافظ أحمد األستاذ عن نيابتي أثناء يف أياًما
طاف التي رحلته يف الخديو ملصاحبة عوض حافظ أحمد األستاذ دعي وقد األيام. تلك
يف يفكرون أنهم أحس ألنه اإلنجليز؛ أمام املظاهرة سبيل عىل البحري الوجه بأقاليم فيها
األخرية سفرته كانت وقد العلوية، األرسة يف العهد ووالية الخديوية نظام وتعديل خلعه
الشعب واستقبال مساكنهم، يف والنواب الوجهاء وزيارة باألقاليم، الطواف بعد مرص من
به تحف أن أراد التي الوالء بمظاهر املحتلة الدولة عىل والتهويل والطرقات، املنازل يف
لخلعه اإلنجليز واحتج أشهر، بثالثة سفره بعد فعًال خلع ولكنه الديار، من رحيله قبل

العثمانية. للدولة متابعة الوسطى، أوروبة دول إىل الرتكية العاصمة يف بانضمامه
الصحيفة وكالء ورسائل رسائله أتلقى أن عوض حافظ أحمد األستاذ إيلَّ عهد وقد
عودته بعد الخديو إىل يقدمه عنها كتاب لتأليف العدة يعد أنه وأفهمني الرحلة، تلك أثناء

الديار. إىل
األقدار! فتضحك وتقدرون

من سفره قبل الخطة رسم الذي كتشنر إليها عاد وال الديار، إىل عاد الخديو فال
واحد؛ حرف فيه كتب «املنتظر» الكتاب وال البالد، هذه يف كله الحكم نظام لتغيري مرص
بجمع حافظ األستاذ اشتغال أثناء «املؤيد» تحرير من واستقْلُت فيه، العمل رفضت ألنني

وتنسيقه. لتأليفه والتواريخ الصور
املكتب، ذلك عىل أكتب وأن الكريس، ذلك عىل الجلوس يل يتفق أن املصادفات ومن
وال مماته، وبعد حياته أثناء سياسته وعىل صاحبه عىل حمالتي من أفرغ أكد لم الذي
فيها حييته التي الوحيدة املرة هي كانت واحدة، مرة غري صاحبه فيه لقيت أنني أذكر

الوطنية. السياسة يف كتبه لكالم
التي الفرتة يف السياسية األحزاب بني تفرقوا قد املرصيني الشبان من كثري وكان
السن القرتاب الوطني؛ الحزب جانب إىل معظمهم فمال األوىل، العاملية الحرب سبقت
الطالب أكثر كانوا الذين الحقوق، مدرسة وطالب «الحقوقي» كامل بنيمصطفى والتعليم
الذين األرس أبناء الغالب يف وهم األمة حزب إىل منهم طائفة ومالت بالسياسة، اشتغاًال
يوسف عيل الشيخ حزب إىل الشبان من أحد يجنح ولم وذويهم، آبائهم من الحزب تألف
أقرب «الدبلوماسية» إىل كانت الحزب خطة ألن الدستورية؛ املبادئ عىل اإلصالح حزب وهو
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الصحيفة أسلوب كتابته يف يتبع «املؤيد» وكان الوطنية، الدعوة إىل أو السياسة إىل منها
بالذي األسلوب هذا وليس الخديوية، والحاشية للقرص بالرسمي شبيًها لسانًا تعترب التي
واحد؛ جانب من «املؤيد» عن اإلعراض يكن ولم الفتية، حماسته يوافق أو الشاب يروق
بغري يشتغلوا أن الطالب عىل يأبى يوسف عيل وكان الطرفني، من متبادل إعراض ألنه
الذي غدهم يأتيهم أن إىل الغد رجال ينتظر أن مذهبه وكان التعليم، سنوات يف الدراسة
ألمري الوالء برشعة يدينوا أن منهم الشيخ يرتضيه كان ما فكل ذلك قبل أما رجاله، هم

البالد.
فلم األوىل، اللحظة منذ األحزاب من نفروا الذين القالئل الشبان فريق من وكنت
ومنهجها لسياستها أتشيع صحيفة يل تكن ولم إليه، وأنتمي له أتعصب حزب يل يكن
شدته يف «اللواء» وأفضل الثقافة، جانب يف «الجريدة» أفضل كنت ولكنني كتابتها، يف
املثىل الخطة أن وأعتقد واإلسالمية، الرشقية ملقاالته «املؤيد» وأقرأ والوزارة، االحتالل عىل
وكان العثمانية، السيادة عىل املحافظة خطة من لها تمييًزا للمرصيني» «مرص خطة هي
اإلمام األستاذ ألن املفتي»؛ «حزب باسم وأصحابها الخطة هذه تسمية يرتخصيف بعضهم
ذلك يف ومعه الفرتة، تلك يف الرأي بذلك املعروفني أشهر كان — هللا رحمه — عبده محمد

السيد. لطفي وأحمد زغلول سعد
كلما كامل مصطفى جانب إىل نفيس أجد كنت — القلمية املعارك يف — أنني عىل
كلما له منتًرصا اللواء إىل أكتب وكنت يوسف، عيل وبني بينه الحامية الخصومة نشبت
كان يوسف عيل الشيخ أن ذاك ومن األدبية، املساجلة أدوار من دور يف املعركة دخلت
ل الُجمَّ حساب من شفيًعا اللقب لهذا ويتخذ بالطائش، كامل مصطفى تلقيب من يكثر
وكنت الحساب! بذلك كامل مصطفى واسم طائش كلمة يف الحروف مجموع بموافقة
فلفقت االستطالع، فضول من أحاوله كنت فيما والطوالع الحروف حساب أدرس يومئذ
ضمها أو النون بفتح «نوري» لقب وهو الحساب، بذلك السمه مساويًا لقبًا يوسف لعيل
هو وكان النور، باسم املعروفني اآلفاق شذاذ من أنه بالفتح نوري ومعنى السواء، عىل
جده ناحية من الدخالء «املسلمانية» من إنه عنه يقال كان كما إليهم، باالنتساب متهًما
أنه ليثبتوا الرشعي، القضاء أمام الدعوى بهذه الزوجية قضية يف خصومه وواجهه األول،

الزوجني. بني التفرقة طلب بذلك ويؤيدوا «السادات» بنت من للزواج كْفء غري
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— وأذواقه ألوانه تعدد عىل — كله العام الرأي جمعت التي القلمية املعركة حدثت ثم
بعد بحياته هتاًفا املؤيد صاحب فيها سمع والتي يوسف، عيل الشيخ مع واحد صف يف
فيها وظل «التلغرافات» قضية باسم اشتهرت التي قضيته أيام من مضت سنوات عرش
بسقوط الهتاف كان وقد شهور، بضعة الصحافة حومة يف الساعة» «بطل عيل الشيخ
حد عىل — أصبح حتى الشعبية، املظاهرات يف ويتواتر يتكرر «اللواء» وحياة «املؤيد»
بها، التسليم إىل الشيخ اضطر وحتى مسموعة، كليشيهات البلد أوالد من — الظرفاء تعبري
مظاهراتها، من بمظاهرة واجهوه كلما خصومه ومكايدة نفسه لتعزية الشعر إىل وعمد

البيتني: هذين فنظم

األم��وات ف��ي ي��ع��د ألن��ه ب��ال��ح��ي��اة ل��ل��واء ي��دع��ون
ي��ص��ع��د ال��س��م��اء ن��ح��و ألن��ه ال��م��ؤي��د ي��س��ق��ط وي��ه��ت��ف��ون:

فهي الشيخ، مسمع إىل والتحية بالحياة الهتاف أعادت التي القلمية املعركة أما
بعد كرومر اللورد توديع حول السياسة ورجال الصحف بني دارت عنيفة معركة
املرصيني من «الرسمية» املقامات وأصحاب املوظفني كبار من مأل عىل ألقاه الذي خطابه
ألنه األفق؛ هذا يف سمائه» إىل «صعد قد يوسف عيل الشيخ ولعل والرشقيني، واألجانب
كرومر اللورد يعزل أن «الدبلومايس» باألسلوب استطاع وألنه «الدبلوماسية»، الكتابة أفق
دبلوماسيٍّا يكون أن استطاع أو السياسية، التيارات مختلف بني املوقف ذلك يف وحده
اللدود. كرومر خصم الثاني» عباس «الخديو نعمته ويل عن دفاعه يف الغاية إىل وحماسيٍّا
إللقاء التايل اليوم وهو (١٩٠٧) مايو شهر من السابع يف مقاله عيل الشيخ كتب
وطبقة طائفة كل من الصحف قراء به واإلعجاب له التهليل يف فاشرتك الخطاب،
وازدحمت املذهبة، الفضة من محربة كبري جوهري إليه وأهدى ونزعة، مرشب كل ومن
أزهريون، ومنهم الشباب، وجمهرة الطالب من والهاتفني باملتظاهرين «املؤيد» رحبة
يؤيده يكن لم ممن التأييد رسائل «املؤيد» وتلقى وموظفون. وحقوقيون، ودرعميون،
يأبون البلد» «أوالد وكان ومعنى، لفًظا «املؤيد» فأصبح بعيد، أو قريب من به يطيف أو

األمري. بقيود «يقيد» ألنه القاهرية؛ بالقاف إال كذلك يكون أن عليه
أكتبها السابقة املعارك يف كنت التي التأييد كلمة للمؤيد كتبت املعركة هذه ويف

إننا: الطنانة املقالة تلك عن وقلت عليه،

22



يوسف عيل

من ملحة تأثري أزالت كلمة قرأنا كلما فكنا سطًرا، وسطًرا كلمة كلمة تلوناها
آخرها، عىل جئنا حتى منها، سطر انهزم سطًرا تلونا وكلما الخطبة، تلك
مسهبة كانت أن غرو وال وانقشع، جهام هام أو وارتفع، ثقل حقل فكأنما
النار. حرارة أشد عىل إال يصهر ال أسود كالقار سبابًا تذيب فإنها طويلة،

فاستقبلني الكلمة، تلك ألسلمه واألخرية األوىل للمرة مكتبه يف املؤيد صاحب لقيت
إىل ويلتفت يده يف الورقة يحمل وهو يكتب ورأيته واملحررين، الزوار من رهط مع
عىل الورقة وضع ثم عنها، ينقطع لم كأنه فيها يسطر ورقته إىل يعود ثم لحظة محدثيه

طالب؟ أنت هل وسألني: منها، الفراغ بعد املكتب
أستعد كنت ألنني وموظف؛ طالب بني كنت بل موظًفا، وال طالبًا يومئذ أكن ولم
فقلت: الصناعة، بمدرسة والكيمياء الكهرباء يف دروًسا وأتلقى التلغراف بمصلحة للعمل

وموظف! طالب بني
العلم طلب بني الجامع العمل هذا تفسري له وأوجزت واستفرسني، فابتسم
وعاد إيل التحدث عىل فأقبل يظهر، ما عىل «التلغرافات» ذكرى نبهته وقد والوظيفة،
االستشهاد موقع وبخاصة كله، املقال أعجبني فقلت: املقال؟ يف أعجبك الذي وما يسألني:

العالء: أبي شعر من وهما البيتني، بهذين فيه

ب��ال��س��داد الئ��ق غ��ي��ر إل��ى ن ال��ح��ز ج��وى ال��ح��زي��ن أخ��رج رب��م��ا
ال��ج��ي��اد رق��اب ع��ل��ى ف��أن��ح��ى ن س��ل��ي��م��ا ال��ص��الة ف��ات��ت م��ث��ل��م��ا

الكلمة بنرش ووعدني وأديب. وموظف، طالب، أنت إذن الكلمات: يقطع وهو فقال
اإلمضاء». صاحب الفاضل حرضة «من التقديم بهذا فنرشها

األوروبية املجالت يف الحروف بأوائل التوقيع عادة عىل العقاد» م. «ع. اإلمضاء وكان
نقرؤها. كنا التي

ذلك بعد الشيخ يقرأ أن — يقال كما سجال والحرب — القلمية املعارك وتشاء
به أوقع كنت ألنني والتأييد؛ الثناء مقاالت من ا جدٍّ بعيد عنه مقال تحت التوقيع هذا
وصًفا كتبت وفيها وجدي، فريد محمد األستاذ لصاحبها «الدستور» صحيفة يف كتابتي
خطاب تاريخ من سنة بعد الجريدة بدار الشيخ لقيها التي «العدائية» للمظاهرة مجمًال
تنفيذ يف كرومر عهد بعد املحتلون «رشع ييل: فيما نوجزها قصة ولها كرومر، اللورد
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املؤيد فكف عباس، الخديو وبني بينهم الوفاق بسياسة سميت التي الجديدة سياستهم
األمة يف ورست والتأييد، الرضا إىل أحيانًا املجاملة وتجاوز ومحاسبتهم، انتقادهم عن
فأعلن الجديدة، السياسة من موقفها بتعيني جميًعا األحزاب تطالب قومية حركة يومئذ
يف «الجريدة» بدار يلقيه شامل خطاب عن — السيد لطفي أحمد — الجليل األستاذ
سنة (مايو العموم عىل املرصية السياسة من األمة حزب ملوقف بيانًا العدة، غيط شارع
والشبان، الطلبة من كثري بينهم املستمعني من بمئات الجريدة دار واكتظت ،(١٩٠٨
متواصلة همهمة جانبي إىل سمعت ولكنني إليه، األسماع اجتذاب يف الجليل األستاذ ونجح
ومعهم ويعودون يخرجون الشبان من ستة أو خمسة ورأيت الخطاب، إلقاء أثناء يف
سرتتيهما، تحت يخفيانها حمائم منهم اثنني ومع والبيض، بالطماطم مألى قراطيس

متحفزان.» وهما
عيل الشيخ تناولت ولكنها بك، الهلباوي إبراهيم كلها الحركة بهذه املقصود «وكان
حزبه بني ملا يشهده؛ أن منظوًرا يكن ولم االجتماع، يف الحارضون رآه حني اتفاًقا يوسف
خطابه، من السيد لطفي األستاذ فرغ أن إال هو فما الشديد. الخالف من األمة وحزب
جالد بسقوط كالرعد هتاف معها وانطلق الحمائم، تلك املكان جو يف انطلقت حتى
الرجل ونال النفاق، سياسة سقوط أو وصاحبه املؤيد بسقوط الهتاف تاله ثم دنشواي.
الدستور، صحيفة يف الحفلة وصفت وقد قليل. غري أذى يومئذ الحارضين قذائف من
إذا املرصي الشعب وإن التلغرافات، قضية مظاهرة نسخت العدة غيط مظاهرة إن فقلت
األوىل تحيته سحب فقد القضية تلك يف برباءته الحكم عند املؤيد صاحب حيَّى قد كان

عليه». الثورة بهذه
حيث األرجح، عىل شربد بفندق السنة تلك يف أخرى مرة يوسف عيل الشيخ «ولقيت
الخارجية وزارة إلقناع لندن إىل السفر اعتزموا البالد، أعيان من لوفد توديع حفلة أقيمت
باشا أباظة إسماعيل من مؤلًفا الوفد هذا وكان النيابية، الحياة من مرص نصيب بتوسيع
الصوفاني اللطيف وعبد القصبي حسني والسيد بك سالم ومحمود باشا الرشيعي ومحمد
وحرضت واملحررين. املرتجمني وبعض الشوربجي إبراهيم والدكتور بك حنا وناشد بك
يف اإلنجليز مخاطبة عن راضني نكن ولم «الدستور»، جريدة من منتدبًا الحفلة هذه
عىل الوليمة أو الحفلة تلك يف أراه ما لتسجيل ندبتني الصحيفة ولكن الدستور. مسألة
الشيخ ومنهم الصحفيني، وبعض األعيان من ذكرنا من عىل مقصورة كانت ألنها األصح؛

وآخرون.» املقطم عن باشا نمر وفارس املؤيد عن يوسف عيل
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اجتماع عىل التعليق يف عنه كلمتي ينس لم املؤيد صاحب أن يل بدا الوليمة تلك «ويف
حسن السيد وبني بينك هل قال: نعم. قلت: العقاد؟ م. ع. أنت فسألني: الجريدة، دار
بل وقال: خالصة غري ضحكة فضحك أسماء. مشابهة هي قلت: قرابة؟ العقاد موىس
حسن السيد ثورة — اعتقدت ما عىل — يعني وهو أيًضا. األسماء غري يف مشابهة لعلها
السياسية.» وشيعته املؤيد من عليه مغضوبًا أحواله أكثر يف كان ألنه وتمرده؛ موىس

أكثر املقابالت هذه غري الخاصة املجالس من مجلس يف الشيخ قابلت أنني أذكر وال
باشا زكي أحمد بمكتب والنياشني الرتب عن حديث إحداهما يف يحرضني مرتني، من

النظار. ملجلس العام السكرتري
ومجلس الداخلية «نظارة» بني اليومية طوفتنا يف الصحفيني زمالئنا مع وكنا
مندوبي عىل وتوزع الدواوين يف تطبع التي الرسمية األخبار نرشات لتسلم النظار؛
باشا زكي أحمد عىل اإلنعام خرب اليوم ذلك يف نرش وقد اليومية، مواعيدها يف الصحف
أن — الصحفيني زمرة نحن — لنا فخطر الباشوية، أظنها الترشيف، رتب من برتبة
يوسف عيل الشيخ عنده فوجدنا القلم، صناعة يف كبريًا زميًال باعتباره مهنئني به نمر
مندوب طنوس جورج األستاذ معنا وكان املجلس، مسائل من مسألة يف ويحدثه يهنئه
باللجاجة وعارفيه زمالئه بني مشهوًرا جورج وكان إبراهيم، جندي لصاحبه «الوطن»
النغمة عىل العام السكرتري مخاطبًا التهنئة وافتتح عنا للنيابة فتطوع الحديث، وقلقلة
املعنى: هذا يف كالًما الجهوري بصوته له يقول فجعل املقام، ذلك يف مألوفة كانت التي
وصاحب العزبة صاحب به يفخر لقب الباشوية وإن تزينك، وال بك تزدان الرتبة «إن
وكفى، — زكي أحمد — باسمه يذكر فهو القلم صاحب وأما والعقار. املال من الثروة

نزيد.» وال الكبري الكاتب أيها نناديك وبهذا
الزميل تهنئة عىل به يرد شيئًا يقول أن وتوقعنا متملمًال، عيل الشيخ وقاطعه
«دوره» له يأبى القرص حال لسان أنه الناس يعلم رجًال فإن سبب، من ألكثر اللجوج
تحصيل بأنه األمري إنعام أمامه يوصف أن النفساني، شعوره نقل لم إن السيايس،
— يوسف عيل سكت وإذا األقالم، أصحاب بها يحفل ال التي النوافل من ونافلة حاصل
عيل عنه يسكت أن العسري فمن ونعمه بألقابه االستخفاف هذا عن — األمري حال لسان
يبيعونها معروفون موزعون والنياشني للرتب كان إذ والنياشني، الرتب «موزع» يوسف
الثانية الدرجة من البيكوية رتبة إىل جنيه بألف الرفيعة املريمران رتبة من بأسعارها
باإلعانة يسخو أن عليه يأبى كان الثاني عباس بخل ألن جنيه؛ أربعمائة أو بثالثمائة
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إىل احتاجت كلما الكربى الصحف إدارة عىل بها يسخو أو األعوان، كبار عىل ماله من
هبات ومن السنية» املعية «ميزانية من إعاناتهم الصحفيني لصغار وكانت الكثري، املال

األوقاف. ديوان
أثمان عىل نفقاتها سداد يف املعول كان فقد الواسعة» الصحفية «املرشوعات أما
الخديوية، واملهرجانات األعياد مناسبات يف عام كل يف موسمها لها وكان والنياشني، الرتب
اإلسكندرية يف وأعوانه يوسف عيل للشيخ السنوي املحصول هذا من األوىل الحصة فكانت
منه مسمع عىل «السلعة» هذه شأن تهوين عن الشيخ سكوت وكان األقاليم، وعواصم
يتعمد وهو إال تلك كلمته يقل لم طنوس جورج صاحبنا ولعل منتظر، وال معقول غري
نهاية إىل كالمه يتم أن — فعًال — الشيخ يمهله ولم عليه، للرد واستفزازه الشيخ إثارة
يعرفه من خطاب يخاطبه وهو وقال متربًما فاستوقفه نهاية، لها تكن لم التي ثرثراته
وتقرير األمر ويل من تقدير الرتبة إن معلم، يا مهًال «مهًال زمالئه: بني عاداته يجهل وال

جورج؟» معلم يا ترفضها وهل يجهلونه، ومن يعرفونه من بني صاحبها لفضل
أصحابنا «سيهنئك يقول: وهو التهنئة عليه فأعاد العام السكرتري إىل التفت ثم

هللا!» شاء إن وأرفعها أعالها إىل الرتب من بمزيد هؤالء

أصحابنا مع طريقنا يف أحيانًا تصادفنا الشيخ مركبة كانت فقد الطريق مقابالت أما
إىل أو األدباء، إخواننا بأكثر نلتقي حيث الحسيني الحي إىل أسكن حيث العباسية من
الطالب من بطائفة نلتقي كنا حيث القديمة الحقوق مدرسة جوار إىل عابدين مقهى
التعريف وسائل من وسيلة العرضية املقابالت هذه وليست الحقوقيني، وغري الحقوقيني
عرفتنا ربما املقابالت هذه إحدى ولكن عرفناه، كما الشيخ عن نكتبه كالم يف كثريًا تفيدنا
عىل «املحافظة» خليقة وهي حياته؛ طوال عنه أثرت التي خالئقه من خليقة يف بالشيخ
أهواء أو نفسه أهواء من بهوى أخرى مقابلة عرفتنا وربما عليه، نشأ كما القديم السمت

والوقار. السمت شارة عىل املحافظة شغلته كما تشغله كادت التي قلبه
عجبًا فرأينا الترشيفات، أيام من يوم يف عابدين قرص إىل طريقه يف مرة رأيناه
لها تؤهله التي الترشيفة كسوة مع العمامة عىل حافظ ألنه املدنية؛ الرتب أزياء من
كسوة يلبسون ممن الكثريون غريها كما عمامته يغري أن يشأ ولم الرفيعة، رتبته
البيس من األفندية» «بدلة عىل العمامة يلبس كأنه جالس وهو يبدو وكان الباشوية،
عمال طائفة هي واحدة طائفة أبناء القاهرة يف به يتزيا كان زي وهو والبنطلون؛ السرتة
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ورساويلهم امللونة بسرتتهم املساء يف الشوارع إىل يخرجون كانوا الذين النور رشكة
وتنادروا املفارقة بهذه الشبان إخواننا سخر وقد النور. مصابيح إلشعال األفرنجية
العرف يتحدى وهو املحافظة لهذه بالرجل أعجبت الواقع يف ولكنني قليل، غري بها
ماضيها. وبني بينها األلقاب مظاهر تفصل أن تأبى عصامية فيها وأحسست والسخرية،
من واحدة مركبة يف قادمني البكري توفيق السيد مع الشيخ رأيت أخرى ومرة
النزهة مالبس من واحد زي يف هما فإذا الحديد، باب ناحية إىل بالخرنفش السيد قرص
يف التقليدي الزي هذا البيس من القاصد يقصدها التي األناقة من غاية عىل الفضفاضة
والسيد الشيخ أن وهندامه وتفصيله الكساء لون يف املشابهة وزاد الفاطمية! القاهرة
كان فكأنما الصغري، والرأس الدقيق الوجه وصورة والقامة البنية يف واحًدا نمًطا كانا
املجاملة يتبادالن الظرفاء، الحسينية فتيان من فتيني األنيقة «الطلعة» تلك يف الشيخان
«التقاليد» حدود يف صبوة ولكنها الصبوة، معارض من معرض يف «الودية» املباراة بهذه
مقام يف «الطريق» أبناء من كان الرجلني وكال الطريق، أئمة من «املشيخة» سنة عىل

للرئاسة! املرشح مقام أو الرئيس
هذه إىل بالشيخ االندفاع يف املنتظر عملها عملت قد الزوجية» «قضية أن ننىس وال

العاطفية. الطلعة
الوسامة يف وزيه طبقته أبناء بني املختارة القدوة طراز كان البكري السيد إن
بيت من الكرائم بأكرم البناء إىل الشيخ طمح وقد والشارة، املركب ووجاهة والقسامة
طلعة دون طلعة يف معها، أترابها وتراه تراه، أن نفسها تطيب فهل الوفائية، السادة

البكرية؟! السادة ساللة من املرموق الطراز
ولم تقدم، كما املشيخة نطاق يف التقليدية حدودها تجاوز لم «عاقلة» فتنة أنها عىل
الكهل الشيخ من الصبوة تلك وصف يف قال حني الشعر غلو من إبراهيم حافظ يسلم

إنه:

ال��ن��ب��ي ب��ب��ن��ت ج��ن��ونً��ا ف��ج��ن خ ال��ش��ي��و ب��س��ن ال��غ��رام أت��اه

لم ما وتكلف طبًعا عليه طبع الذي سمته عن قط الرجل تخرج لم الصبوة فإن
كان ما كل الرجل تنيس أن الصبوة تلك ملثل كان وما طويًال، تكلًفا منه عليه يطبع
الرشف ذوي بني امللحوظ «املقام» شاغل وهو حياته، خاتمة إىل شبابه بواكري يف يشغله
الذي هو فيه املتأصل تحفظه كان وربما واملهابة، القدر وذوي السادة علية من املوروث
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االنزواء، حد إىل االحتجاز أو االحتجاز، حد إىل املحافظة ديدن منه، اختيار غري عىل ألزمه،
حيث إىل مًعا والجهد بالجد ارتفاعه بعد تفارقه لم التي االستكانة حد إىل االنزواء أو

دنياه. من أراد
لبعض روايته يف (١٩٢٧) املقتطف من يناير عدد يف أرسالن شكيب األمري كتب

املؤيد: صاحب عن ذكرياته

وأكثر عبده، محمد الشيخ اإلمام األستاذ املرحوم مجلس يف دائًما نجتمع كنا
زغلول أفندي سعد يومئذ وهو زغلول، باشا سعد الدولة صاحب عند نسمر ما
اسمه الخلقة شخت شيخ الحلقة تلك ينتاب وكان بمرص، الشهري املحامي
مستمًعا، ساكنًا املجلس أكثر ويلبث اآلخر يف فيجلس يأتي يوسف، عيل الشيخ

ومسكنته. لضعفه له نرثي ونكاد

عىل ذكره وخفاء وانقباضه فقره إبان يف الشاب» يوسف «عيل يرى أن نستغرب وال
ارتفاع بعد املؤيد صاحب إىل الناظر ألن يراه؛ من لها يرثي التي باملسكنة توصف سمة
وهو إليه نظر إذا املسكنة تشبه باستكانة يصفه أن يستطيع كان الصيت وذيوع الشأن
وهو املرء بها يوصف ال صفة االستكانة أن لوال والنظراء، الجلساء بني ساكن صامت

فيه! يقال وما يقوله بما الدنيا يمأل
فعرف نفسه ذات من وعرفه الناجح العصامي هذا عليه فطر أصيل مزاج هو وإنما
يستطيع. ما غري يف عبثًا جهده يضيع فلم مسعاه، أول من له يخلق لم وما له خلق ما
وحسن الخاطر وحضور القلم ولباقة والحيطة بالذكاء املرء يبلغ ما لكل خلق إنه
يف الغالبة للسيطرة يخلق ولم واملنتفعني، النافعني من املعدودين القالئل مع التفاهم
زاويته يف يبدو وهو غايته إىل فانتهى والخيالء، بالطنني املزهوة للعظمة وال الزحام جلبة

املستكني. القابع عليها يقدر ال خطوب عىل يقدر أنه لوال املستكني، كالقابع
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الجيش احتل عندما سنوات ثماني عمره وكان ،١٨٧٤ سنة كامل مصطفى ولد
فيه. نشأ الذي الحي يف القلعة اإلنجليزي
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تسمى أن ذلك من أحق ولكنها الثورة، سنوات — بحق — تسمى ثمان سنوات
فقد الخطابة أما ختامها، قبل األكرب اشتعالها اشتعلت قد الثورة ألن الخطابة؛ سنوات

االحتالل. جيش دخول عند األوج ذلك قمة وبلغت الزعيم، مولد عند أوجها يف كانت
اللذين الكبريين الحيني أحد الخطيب، الزعيم فيه ولد الذي الصليبة، حي كان
الوطنية الحركة بمعالم أحفل الحي هذا وكان أجيال، عدة القاهرية الوطنية عىل تنافسا
القلعة حي ألنه الفرنسية؛ الحملة عهد عىل «الفتوة» ينافسه كان الذي اآلخر، الحي من
ساحة جوارها إىل وبقيت املحتل، الجيش معسكر صارت ثم الوايل، مسكن كانت التي
العروض ركب إىل األمري، مبايعة بعد الوالية ركب إىل املحمل، ركب من القومية: املحافل

العسكرية.
القاهرة يف يكن ولم الثوريني، بالخطباء املساجد أعمر الحي هذا مساجد وكانت
طرف بني األوسط املكان يف وهو الفرتة، تلك يف األزهر الجامع غري منها أعمر مسجد

األخرى. الناحية من الحسينية وطرف ناحية، من الصليبة
يُسأل: الحامويل» «عبده كان يوم السادسة أو الخامسة يف كامل مصطفى وكان
فرح يف نديم هللا عبد مع سهران الليلة أنا مازًحا: يجيب فكان الليلة؟ هذه نسمعك أين

فالن. آل
الخطباء عرشات معه كان بل الحفالت، هذه خطيب وحده نديم» هللا «عبد يكن ولم
عبد شهرة يشتهروا لم ممن واألعراس، املساجد منابر يتداولون واملطربشني املعممني
تكرب سن يف ماهر» «مصطفى الناشئ تلميذه األكرب أستاذهم يصحب وكان نديم، هللا
من أخطب إنه مرة النديم عنه قال الذي التلميذ وهو سنوات؛ ببضع كامل مصطفى سن
من أكثر يف يتكلم أن يحسن ال وغالدستون موضوعات أربعة يف تكلم ألنه «غالدستون»؛

موضوع!
ويف الخطابة، حركة من ركود يف االحتالل بعد األوىل الصدمة سنوات وانقضت
اختفاء بني االنتقال فرتة بمثابة كانت ولكنها اجتماعية، أو سياسية حركة كل من ركود
تلبث لم السياسة عالم يف الخطيب مهمة ألن الالحقني؛ الخطباء وظهور األول الخطباء
عاصمة يف املحتل الجيش قيام من الدهشة ذهاب بعد وأوسعها، أشدها عىل تجددت أن

البالد.
الذي الصحفي وكان الكتابة، من أهم فيه الخطابة كانت زمن الفرتة هذه يف وجاء
الصحافة عمل يحسن زميل من امليدان إىل أقرب يكتب أن يحسن كما يتكلم أن يحسن
والدراية. الفكر من حظٍّا وأوفر البيان عىل أقدر هذا زميله كان ولو املنرب، عمل يحسن وال
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سنة عرشين انقضاء بعد اليومية، الصحف أصحاب من أربعة نذكر أن ويكفي
وفارس «اللواء»، يف كامل مصطفى وهم: الكتاب الخطباء من كانوا املحتلني، دخول عىل
يكن ولم «الظاهر». يف شادي أبو ومحمد «الوطن»، يف إبراهيم وجندي «املقطم»، يف نمر
رئيس ولكن هؤالء، طبقة يف خطيبًا «مرص» صحيفة صاحب املنقبادي شنودة تادرس
زميليه مع القبطية، الطائفة أبناء بني املنابر عىل املتكلمني أقدر كان عزوز توفيق تحريره
مرتجًال، يخطب ال «املؤيد» صاحب يوسف عيل وكان إبراهيم. وجندي فانوس أخنوخ
كاتب الهلباوي» «إبراهيم مقدمتهم ويف قليلني، يكونوا لم الخطباء صحيفته كتَّاب ولكن
تحرير رئيس السيد» لطفى «أحمد أن ننىس ال بل مسوقون؟» نحن أين «إىل مقاالت:
قبل وكان املحامني، من كان — والكتابة الفلسفة شهرة عليه غلبت وقد — «الجريدة»

املبينني. النيابة وكالء من ذلك
عىل مقصورة غري الرشقية البالد يف الخطابة مهمة أبرزت التي األسباب وتتشابه
العرابية الثورة بعد مهمتها للخطابة حفظت التي األسباب نذكر ولكننا املرصية، الديار
املحامني إىل واحدة دفعة الحاجة واشتداد العرصية، املحاكم قيام وأولها الديار: هذه يف
وانتداب اإلنجيلية، الكنائس افتتاح ومنها الحقوق، بمدارس القانون يدرسوا لم ولو
بمنافسة القبط املسيحيون عني وقد منابرها. عىل للوعظ القسس من املفوهني الخطباء
يف أياًما حرضت أنني وأذكر واملطربشون، املعممون املسلمون عني كما الخطباء هؤالء
يعظ إسحاق والقس القبطية، الكنيسة منرب عىل فيها يعظ لوكاس» «األنبا كان «قنا»
املحامني أشهر ومعهم املساجد يف يخطبون األدباء والشيوخ اإلنجيلية، الكنيسة منرب عىل

الخطابة. يف عبيد مكرم أستاذ نور محمد وأشهرهم الرشعيني، والقضاة
يف الصليبة حي خطباء وشهد الخطابة، عرص العرص؛ هذا يف كامل مصطفى ولد
نفحة أول «الصليبة» حي من واستفاد واملحاكاة، التقليد سن وهي والسادسة، الخامسة
«فتوة» بني القاهرة بطولة عىل التنافس مدار كانت التي املحلية»، «الوطنية نفحات من
التي الوقعات، تلك إحدى يف والعدو الحبو بني تعثر وربما الصليبة، و«فتوة» الحسينية
ينس لم ألنه قيسون؛ جوار أو شيخون جوار إىل أحيانًا األزهر ساحة من تنتقل كانت
األوىل دعوته وكانت التوجيهية، املدارس إىل تعليمه يف وصل أن بعد «املحلية» الحمية هذه
املحليني، املواطنني من سبعني نحو فيها فانتظم «الصليبة»، جمعية تأليف إىل دعا أنه

سنني. بعدة الوطني الحزب تأليف إىل يدعو أن قبل
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تصدى يوم سنه مثل يف أي عرشة؛ الخامسة يف وأنا مرة ألول كامل مصطفى رأيت
الصليبة. بحي املحلية» «الوطنية لقيادة

التطوع دعوة وهي املحلية، الدعوات بإحدى زمالئي مع أشتغل أسوان ببلدتي كنت
األهلية. باملدارس للتعليم

وانتظم قبلنا تخرج األمريية، أسوان مدرسة يف لنا زميل الدعوة، هذه يف تََقَدَمنَا وقد
رئيس حرب، صالح محمد اللواء وهو السواحل؛ خفر بمصلحة عسكرية وظيفة يف
ويتربع بها التعليم يف تبعناه التي األهلية املدرسة يساعد وكان املسلمني، الشبان جماعة

فيها. للتدريس التطوع وبني بينه حيل أن بعد مرتبه، من باملال لها
جولييت ومدام حيدر األمري ومعه الشتاء، موسم يف أسوان إىل كامل مصطفى وقدم
يف جميًعا وهم — أذكر ما عىل — يونج مسز تسمى األحرار من إنجليزية وكاتبة آدم

نيلية. رحلة
الفرنسية الكاتبتان ومعه النيل شاطئ يتمىشعىل صباح ذات كامل مصطفى وخرج
فغاب الناظر» «حرضة عن البواب وسألوا األمريية املدرسة باب عند فوقفوا واإلنجليزية،

موجود! غري إنه له: يقول وعاد هنيهة،
قد — اللواء يراسل كان وقد — األهلية املدرسة صاحب أن كامل مصطفى وذكر
«ناظرها التي املدرسة إىل فلنذهب بمدرسة، مدرسة لصحبه: فقال زيارتها، إىل دعاه

موجود».
الذي التلميذ مكان فجلس العربية، اللغة درس وفيها الرابعة السنة غرفة ودخل

معناه: ويرشح ليعربه العالء ألبي البيت هذا عليه وأمىل اللوحة، عىل يكتب كان

ي��س��ر ول��م ي��م��ط��ر ل��م ال��ش��م��س ح��م��ى غ��ي��م إق��ام��ت��ه ن��ف��ًع��ا ت��ف��د ل��م م��ا وال��م��رء

التلميذ وناقش وثقة، طالقة يف الفرنسية اللغة إىل البيت هذا كامل مصطفى وترجم
ال الذي الغيم بأن له معتذًرا فأسعفته بطائل، يجب ولم التلميذ فتلعثم معناه، رشح يف

قليل! عندنا املمطر وغري املمطر الغيم وأن محبوبة، نعمة يسري وال أسوان يف يمطر
يف خطئه إىل اإلشارة منه يتقبل ولم التعقيب، لهذا يسرتح لم «الباشا» أن يل والح

والتصويب. التخطئة فيها تتالقى فكاهة غري األمر يف يكن لم وإن اختياره،
انطبعت التي الصورة هي الحياة، مدى خلدي يف بقيت التي كامل مصطفى صورة

األوىل. الرؤية هذه أثر من فيه
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وزهوه، شموخه من ذلك يبدو تكوينه، بدقة إحساسه عىل تنم كانت كلها حركاته
تالئم ال كانت التي «البنجور» سرتة ومن كعبه، وارتفاع طربوشه طول من يبدو كما

الثالثني. دون وهو سنه
عني تسد التي باألجسام تعريض فيه أليس العالء، أبي قصيدة من البيت وهذا

املاء؟ من بقطرة تجود وال الضياء فتحجب الشمس
وال الفكاهة، روح بمجاراة لها تسمح فلم الوقار، بسمت تكوينه دقة شغلته وربما

الختياره. تخطئة فيها التي والفكاهة حسابه، عىل الفكاهة سيما
كامل، مصطفى شخص من فيها اقرتبت التي األخرى املواقف شأن من كان وقد

ظاللها. من ظالٍّ عندي تمحو وال الصورة هذه تؤكد أن
وكان وجدي، فريد محمد األستاذ صاحبها مع «الدستور» صحيفة أحرر كنت
مصطفى وفاة قبل الوطني الحزب تأسيس إىل دعوا الذين األعضاء أحد وجدي األستاذ
تبليغ إرسال اقرتح برنامجه، عرض من الحزب رئيس انتهى فلما أشهر، ببضعة كامل
بالجالء، ومطالبتها الوطني الحزب بتأليف إلعالنها الربيطانية الخارجية وزارة إىل بالربق
يعمم أن رأيه من كان الذي «وجدي» األستاذ عدا ما اقرتاحه، عىل جميًعا األعضاء فأقره
بريطانيا تدعيه الذي الخاص» «املركز لشبهة دفًعا الدول؛ جميع إىل التبليغ إرسال
قبوله طلب عىل وأرص اقرتاحه تعديل مصطفى فأبى البالد، هذه باحتاللها العظمى
يتبادال فلم «الدستور» صاحب يقاطع أن وكاد األعضاء، عىل بها عرضه التي بصيغته
ورثاه قطيعته من «الدستور» صاحب فخرج مصطفى تويف أن إىل ذلك، بعد الزيارة
تزل فلم راجعون». إليه وإنا هلل إنا مرص. يف رأس أكرب «مال عنوانه: جعل حزين بمقال
أحمد «امللك عن كلمتي يف ذكرتها أن إىل اليوم ذلك منذ بذاكرتي تعلق رأس» «أكرب كلمة

الدستور. يحطم رأس أكرب النواب: بمجلس فؤاد»

الحزب يف عضًوا صاحبها وكان تقدم، كما صاحبها مع الدستور صحيفة أحرر كنت
الصحف بني الحني ذلك يف القليلة الحزب هذا ألسنة من لسان والصحيفة الوطني،
ولكني األول، لسانه و«اللواء» الثاني الحزب لسان «الدستور» كانت واألسبوعية. اليومية
يل يخطر وال الصحفيون. زمالؤنا فيه اشرتك كما تأليفه إعالن بعد الحزب يف أشرتك لم
مصطفى لقاء من ذهني يف ارتسمت التي الصورة تلك أن اآلن، قبل يل يخطر ولم اآلن،
كامل مصطفى يزل فلم حزبه، يف االشرتاك طلب عن أخرتني التي هي األوىل للمرة كامل
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القضية وأعالم الصحف أصحاب بني الوطنية القضية حومة يف إلينا املجاهدين أحب
يف تقدم كما خصومه، وبني بينه املعركة نشبت إذا له أتشيع وكنت يومذاك، املرصية
الدعوة حقائق من عرفت أن وبعد — «املؤيد» صاحب — يوسف عيل الشيخ عىل الكالم
قد البعيد الطبيعة اختالف إن أقول أن أستطيع أعرف. أكن لم ما نفيس وحقيقة الوطنية
أصحاب من كان كامل مصطفى فإن املثال، هذا غري املذهبية لإلمامة مثاًال أمامي رسم
باالتباع، وأحرى إيلَّ أقرب والفكرية األدبية الطبيعة وكانت الشعورية، الخطابية الطبيعة
السياسة يف مقصدها كان أيٍّا الرأي، يف بالحزبية التقيد من عندي أصيل نفور عن فضًال

اإلجمال. عىل الثقافة أو األدب أو
كان التي السبيل غري القومية املسائل يف سبيًال يل جعل الذي هو الطبيعة واختالف

العامة. مواقفه من كثري يف كامل مصطفى يختارها
ويناديها: يناجيها فرنسا تمثال أمام املتوسل املرصي موقف يعجبني فلم

ذك��راك ت��ه��زه��ا ش��ع��وب ع��ن ال��ب��الي��ا رف��ع��ت م��ن ي��ا ف��رن��س��ا ي��ا
ال��ه��الك م��ه��اوي م��ن ال��ن��ي��ل وارف��ع��ي ب��س��وء م��ص��ر إن م��ص��ر أن��ق��ذي

للثقة عندنا داعيًا ثورتها، تاريخ من عليه اطلعنا ما وال فرنسا، أدب يكن ولم
املعونة طلب تأبى التي طبيعتي تكن ولم سواها، أو مرص إلنقاذ واستعدادها بنجدتها
يف التعويل بإمكان يقنعني مما عنها العاجزين من طلبها تأبى كما عليها القادرين من

الصغار. أو الكبار الدول من قط، دولة معونة عىل االستقالل قضية
عىل ألننا العثمانية؛ بالسيادة املرصي االستقالل تعليق يعجبني لم أيًضا ولهذا
هذا أن نفهم نكن لم األوروبي، للتعصب مكافحتها يف العثمانية الدولة عىل الدائم عطفنا
كان وقد أخرى، دولة سيادة عليه ترشف باستقالل الرضا إىل بجهادنا ينتهي العطف
يف قال كما الخاصة، أحاديثه يف حتى والعثمانية املرصية بني كثريًا يمزج كامل مصطفى
فكان عثماني؟ أو مرصي أنت هل كرومر: لورد شقيق «بارنج» الجنرال لسؤال جوابه
الجنسيتان؟ تجتمع كيف يسأله: فعاد بارنج الجنرال وعجب عثماني. مرصي جوابه:

بلد مرص ألن واحدة؛ جنسية الحقيقة يف بل جنسيتان، األمر يف ليس مصطفى: قال
أحكامه. من يشء يف املتبوع عن يختلف ال والتابع العلية، للدولة تابع

تنظر وال االحتالل، عىل الثورة يف تنحرص أن كامل مصطفى ثورة أوشكت ولقد
قبس ولو نفسه نزعات يف يكن فلم االجتماعية، أو السياسية النظم من يشء تبديل إىل
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عرصه أبناء عن قليل وال كثري يف يختلف ولم الخديوية، املساوئ عىل الثورة من ضعيف
صلة عىل كان بل يتلقاها، ملن مرشفة «إنعامات» واعتبارها الرسمية األلقاب تعظيم يف
وال إليها، يتطلع من عىل لتوزيعها األمري وبني طالبها بني التوسط يف الخديوي بالقرص
كان ألنه الوساطة؛ هذه مثل يتوسطون يومئذ كانوا الذين الساسة أنظف كان أنه شك
الخديو وبخل الدعوة، هذه يف املال إىل لحاجته الوطنية الدعوة خدمة عىل منافعها ينفق
الرتب هذه برشف كامل مصطفى إيمان ولكن الوسيلة، هذه بغري القليل أو الكثري باملال
أنه بها إيمانه من بلغ فقد توزيعها، يف وساطته من النقد إىل أدعى كان ربما واأللقاب
تغيري بعد إال الخالفة دار من بالباشوية عليه اإلنعام خرب جاءه يوم «اللواء» يصدر لم

الباشوية. بلقب متبوًعا فيه اسمه كان الذي «الكليشيه»
الحاشية رؤساء أحد وهو باشا شفيق أحمد مذكرات من الثالث الجزء يف جاء

الخديوية:

منهم: كثريون، وسطاء التجارة لهذه وكان السهلة، كالسلع أصبحت الرتب إن
بك وإبراهيم العريس، بك وأحمد زكي، بك وحسني يوسف، عيل الشيخ
وأحمد مرص، من بضاعته ألخذ شتاء كل يأتي باآلستانة، مقيم وهو املويلحي،
الدعاية يف يأخذه ما ينفق كان الذي كامل، ومصطفى الشاعر، بك شوقي

مرص. لقضية

سمارسة بني كامل مصطفى تخصيص من املذكرات صاحب قاله فيما شك وال
العواصم يف الدعاية سيما وال الوطنية، الدعاية عىل منافعها من باإلنفاق والنياشني الرتب
كلفته ربما األمراء وجاهة عن تقل ال التي الوجاهة عىل الباشا حرص ولكن األوروبية،

الدعاية. نفقة أضعاف هناك
الوطنية، بالسياسة واملشتغلني الصحفيني طائفة عىل األحوال هذه دخائل تخَف ولم
عىل وغريته لدعوته إخالصه يف أحًدا تشكك ولم الشاب، الزعيم قدر من تغض لم ولكنها
ويجرد لبه العاشق عىل يملك الذي الهوى، مبلغ الوطني بالشعور وبلوغه بالده، قضية
واآلمال، املطالب حساب أو والواجبات املبادئ بحساب الوطن، تقدير من لألوطان هواه
لنزاهة وخصومه؛ أنصاره قلوب إىل شفيًعا املجاهدين أكثر من كامل مصطفى كان فقد

الذميم. والنفاق امللتوي الغرض شائبة من جميًعا أخطائه
الخاصة، الحياة أو العامة الحياة يف أخطاء من تخلو ال السياسية الزعامة إن
أذكر ولست دعوتها، أوائل يف خطأ الزعامات أقل كامل مصطفى زعامة كانت وربما
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وإمعانًا وتفكريًا بحثًا السياسية األخطاء من غريها تبينت أو األخطاء هذه تبينت أنني
البحث هذا فإن إليها؛ والوصول لها العمل أساليب وتحقيق الوطنية املطالب تحقيق يف
سني وهي العرشين؛ دون فيما شاب أو عرشة الخامسة يف صبي عقل يطيقه ال جهد
حزب يف االشرتاك عن أحجمت أنني — إذن — أذكر ال اليومية، الصحافة يف عملت يوم
السياسية الزعامات مقاصد بني الواعية واملوازنة املفصل البحث بعد كامل مصطفى
مصطفى مقاالت أقرأ كنت أنني جيًدا أذكره الذي ولكن الحني، ذلك يف الزعماء وطرائق
أمام أراني ولكنني جهاده، يف بصدقه وأعجب غريته له فأحمد خطبه، وأسمع كامل
وتستجيب والعاطفة الفكر رسالة منه أتلقى الذي املنهج غري والقول الكتابة من منهج
الذي الشعوري»، «الخطابي األسلوب ذلك فإن واملعرفة، الوعي إىل املتطلعة بديهتي إليه
الذي املختار األسلوب ذلك هو يكن لم كامل، مصطفى جمهور يف األثر أبلع له كان

مسموع. كالم أو مقروء كالم من إليه اطلعت فيما عهدته
الكربى التأثري ذريعة كان الذي الشعوري»، «الخطابي لألسلوب األمثلة أشهر ولعل
قبل وآخرها خطبة أقوى وهي الكربى، زيزينيا خطبة يف قولُه كامل؛ مصطفى خطب يف

يقول: إذ وفاته،

لك ونفيس، دمي لك ووجودي، حياتي لك وفؤادي، حبي لك بالدي، بالدي
مرص. يا بك إال حياة وال الحياة، أنت فأنت وجناني، لبي لك ولساني، عقيل

األدبية العبارة من وال اإلقناع من أتطلبه ما يعطيني ال شابهه وما اإلطناب هذا فإن
بأعصاب لتحتفظ واحدة وترية عىل تتكرر النفري بدقات أشبه هو وإنما العواطف، عن
أو للوطنية االنفعال هذا كان سواء والتنبه، االنفعال من مشدودة طبقة يف السامعني

الشعورية. العقائد من لغريها
كل عىل تطغى كانت التأثري من النوع هذا عىل كامل مصطفى قدرة أن وأحسب
قرأته كالم يف اإلقناع عىل قدرته تبلغ فلم اإلقناع؛ عىل القدرة ومنها فيه، خطابية قدرة
إىل التأثري أسباب من نصيبًا إعطائه أو عنه، اإلعراب إىل يسوقه مبلًغا عنه سمعته أو له
بواعث إىل أقرب الواقع يف ألنها «الحركة»؛ وأسميها الشعورية، الخطابية الحركة جانب

األعصاب. مجامع من «الالإرادية» الحركة
فلم الشفوية، واملساجالت الخاصة األحاديث يف يظهر كما الخطب يف ذلك يظهر وال
أو مرصي هو هل هذا سأله حني «بارنج» للجنرال مقنًعا املتحدث كامل مصطفى يكن
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لو فماذا أحكامه، يف املتبوع يشبه التابع ألن مًعا؛ وعثماني مرصي إنه له فقال عثماني،
ويرص لها «يتحمس» وأن التبعية يشتهي أن به يحسن ال التابع ولكن الجنرال: له قال
أن التابع من يحمد وال بتابعه، عالقته يستبقي أن املتبوع من يحمد وقد البقاء، عىل

برضاه! العالقة تلك يستبقي
سائًال: «بارنج» يجيب أن املتحدث الوطني الزعيم يفوت أن اإلقناع ضعف ملن وإنه
للمرصي موافق للمجيب محرج السؤال لهذا جواب فكل بريطاني؟ أو إنجليزي أنت هل

اإلنجليز. الربيطانيني مع السياسة مناقشات يف نظره وجهة من والعثماني
كان أنه — عرفته كما — املجاهد الزعيم لهذا أثر من نفيس يف بقي ما وخالصة
عرصه وبعد — عرصه يف تتسع كانت زعامته ولكن وسجيته، منهجه عىل الزعيم نعم
مصطفى تشمل كانت املرصية الوطنية ألن وسجاياهم؛ مناهجهم عىل آخرين لزعماء —
الوطنية يستغرق يكن لم — هللا رحمه — ولكنه وحماسة، غرية من احتواه ما بكل كامل

تحتويه. أن ينبغي أو تحتويه ما بكل املرصية
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يستحقون الذين شهدائها خرية من بل املرصية، الوطنية أعالم أكرب من فريد محمد
الباقية. صفحاتها يف والتخليد التمجيد

عديدة. بسنوات القاهرة يف ألقاه أن قبل أسوان يف عرفته
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التلغرافات. بقضية اشتهرت التي «املؤيد» قضية من عرفته
كتاب أول كان العثمانية الدولة تاريخ يف كتابه ألن التاريخية؛ مؤلفاته من وعرفته

الدولة. هذه تاريخ يف قرأته
عطف مع التحقيق، عىل حريًصا املصادر واسع مؤرًخا الكتاب هذا يف كان وقد

ألعدائها. وكراهة الدولة عىل واضح
الدولة ألن خاصة؛ املسلمني جميع أو الرشقيني جميع شأن ذلك يف شأنه كان وقد
جانب إىل وكانت الرشق، يف استقاللها لها بقي التي القالئل الدول إحدى كانت العثمانية
إىل الطامحني الرشقيني عطف من كبري نصيب لها فكان اإلسالمية، الخالفة دولة هذا
الخالفة زوال بعد بالخالفة، عثمان آل بايعوا الذين املسلمني عطف ومن استقاللهم،

العباسية.
كنا أننا مرة غري تقدم فقد الفصول؛ هذه سياق يف عنه غنى ال إيضاح موضع وهنا
املرصية، الوطنية مبادئ من مبدأ بها االعرتاف يكون أن ونكره العثمانية، السيادة ننكر
سيادتها، وكراهة العثمانية الدولة كراهة بني الفارق إىل هنا األنظار نلفت أن الواجب فمن
استقالل كان بل العثمانية، الدولة كاستقالل عندنا مطلوبًا مرص استقالل كان وإنما

املطلبني. بني املقارنة وجبت إذا الدولة استقالل عىل بالطلب مقدًما مرص
عىل بسيادتها العثمانية الدولة تشبث أن أعتقد كنت أنني السياق هذا يف وأذكر
جدوى. غري عىل للمتاعب ويعرضها طائل، غري يف جهودها عليه يضيع األخرى األمم

الرتك زعيم كمال» «مصطفى به أخذ الذي الرأي أن العجيبة املصادفات ومن
قبل إليه دعوت الذي الرأي هو كان ،١٩٢٠ سنة يف األوىل العاملية الحرب بعد العظيم
املشكالت من نفسها وإعفاء اآلسيوية، بالدها عىل الدولة اعتماد وهو سنوات، بثماني ذلك
«البيان» مجلة يف فكتبت البلقان، أمم عىل بالسيادة االحتفاظ إليها يسوقها التي والجهود
زلزلت «كذلك فيه: قلت العثمانية» الدولة «مستقبل بعنوان مقاًال — ١٩١٢ سنة —
الدولة كانت ولو الدنيا، كل هي أوروبا كأن الدنيا، من فيئسوا العثمانيني قلوب الصدمة
ولكنها ثمًرا، اآلن بعد منها يرجوا أال لهم لحق أوروبا، يف إال تنبت ال شجرة العثمانية
فروع إال األوروبية الواليات هذه وما الرشق، يف تزال ال أرومتها وهذه املنبت، رشقية
دارها، التي غري دورة التاريخ يدور أن يمكن كان وقد منها. انفصالها يميتها ال منها

القسطنطينية.» إىل البتة الفاتح محمد أنظار تتحول فال
أن به فأحرى األجنبية، األمم عىل العثمانية السيادة مسألة يف القديم رأينا وهذا

البالد. هذه عىل السيادة مسألة يف األقدم رأينا هو يكون
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واهتماًما العثمانية الدولة عىل غرية أكون ما أشد وأنا العقيدة بهذه أومن كنت لقد
يف الصفحات مئات بقراءة نفيس شغلت ذلك أجل ومن ومستقبلها، وحارضها بماضيها
ألنه مستقبلها؛ عن كتبت ما كتبت أجله ومن عرشة، الرابعة أعدو ال وأنا التاريخ ذلك
والتقدم املنعة أساس عىل فيه تستقر الذي الوطيد املستقبل هو — اعتقدت ما عىل —

والسالم.
اسم أنىس وال املخلص، الوطني فريد» «محمد اسم أسمع وأنا القاهرة إىل وجئت

املؤرخ! العالم فريد» «محمد
يف إليه أتحدث لم ولكني الصغرية، واملجتمعات الكبرية املجتمعات يف مرات ولقيته

واحدة. مرة غري خاص مجلس
«الدستور». صحيفة مكتب يف ذلك وكان

العمومية. املعارف ديوان جوار إىل الجماميز بدرب منزل يف املكتب هذا كان
أحدهما قسمني: عىل الثاني والدور للمطبعة، مخصًصا منه األريض الدور وكان
التحرير مكتب واآلخر الدستور، صاحب بك وجدي فريد محمد الجليل األستاذ مسكن

واإلدارة.
الستقبال إال مكتبه يف يجلس وقلما مسكنه، يف الكتابة يؤثر بك وجدي األستاذ وكان
ذات الدار إىل يحرض بك» فريد «محمد ب وإذا الصحيفة، أعمال من عمل مراجعة أو زائر
ويحرض بك وجدي األستاذ يرتدي ريثما إليه أتحدث معه فجلست موعد، غري عىل يوم

للقائه.
مايو شهر أوائل بعد كان أنه أذكر ولكني التحقيق، عىل اليوم تاريخ أذكر ولست
وقد الفرتة، تلك يف الكالم مدار كان — هللا رحمه — «سعد» مع حديثي ألن ١٩٠٨؛ سنة
أحد مع مرصي لصحفي حديث أول وكان التاريخ، ذلك حوايل «سعد» مع حديثي جرى

املرصيني. الوزراء
درب يف لجارك لتحفظ «إنك عرفني: أن بعد — هللا رحمه — بك» «فريد قال

الجوار.» حق الجماميز
الجوار.» بحفظ حقيق «وهو وقلت: أراد، ما ففهمت

اللغة من التعليم تحويل إن فقلت: العربية، اللغة تعليم إىل الكالم انتقل ثم
سنة يف وال واحد شهر يف يتأتى ال التعليم مراحل جميع يف العربية اللغة إىل اإلنجليزية
أو الكتب وتأليف املعلمني تخريج من أخرى خطوة تسبقها أن بد ال خطوة ألنه واحدة؛

ترجمتها.
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مدرسة من املتخرجني بتعيني نفسها السنة تلك يف أمر قد سعًدا أن قلت ما ووافق
األوىل السنة يف العربية باللغة بالتعليم واالبتداء الثانوية، املدارس يف للتدريس املعلمني

الثانية. السنة يف ثم املدارس، تلك من
ما إىل فيه ويحيل املوضوع، هذا يف قوله عىل كثريًا يرص ال بك» «فريد أن يل والح

جاويش. العزيز عبد الشيخ يذكره
بعد بك فريد وانرصف مكتبي، إىل الذهاب يف واستأذنت وجدي األستاذ حرض ثم

قليل.
العريضة، بثروته الظالم االضطهاد وذهب الكريم الزعيم ذلك عىل الرضبات تالحقت

األلوف. بمئات يومئذ تقدر وهي
يف املطاف به واستقر وطالقة، حرية يف العمل ليستطيع القطر الرجل وغادر

العثمانية. الدولة عاصمة
«فريد». بطولة تتجىل وهنا

كانت التي هي ولعلها عنها، غنى يف وهو العثمانية الدولة ينارص «فريد» كان لقد
الذي الرأي ذلك العثمانية بالدولة مرص عالقة يف رأيه وكان منارصته، إىل حاجة يف
قررته كما مرص «استقالل أوًال وهو ،١٩٠٧ سنة حوادث عن تقريره يف حزبه أعلنه
الضامن االستقالل ذلك السلطانية، الفرمانات وضمنته ١٨٤٠ عام يف لوندرة معاهدة

للبالد». الداخيل لالستقالل والضامن عيل، محمد لعائلة مرص عرش
مرص بني التام والتعلق واالرتباط املحبة عالقة لتقوية الجهد «بذل أخريًا وهو

العلية». والدولة
العداء. يكون ما أشد عىل عباس الخديو وبني بينه والعداء وطنه، «فريد» غادر ولقد
يف مرص، عىل بالحملة يقصدون الدولة رجال من العسكريني أن اآلستانة يف وهو علم وقد
لحقوقها ويتعرضوا املرصية، البالد يف الحكم نظام يغريوا أن األوىل، العاملية الحرب أثناء
معونة كل إىل ماسة حاجة يف ولعله أيديهم، قبضة يف وهو هذا علم عرشها. وحقوق
تضطرب ألنها أوروبا؛ يف وال أمامه، موصدة ألنها مرص؛ يف غضبهم من له مالذ وال منهم،
غضبهم، جراء من يصيبه مما بيشء يحفل فلم بقاعها، من بقعة كل يف الحرب بأهوال
«مرص شعار كسائه عروة يف وعلق عليهم، واحتجاجه لخطتهم باستنكاره يعلنهم وراح

يومذاك! اآلستانة يف باألمر القائمني إىل شعار أبغض كان وقد للمرصيني»،
يف األيام تلك شهد ممن وهو — بك همت حسني الدكتور الفاضل صديقي حدثني
كلما يمتعض كان — عهده يف الرتكية الدولة رجال أخطر — باشا طلعت أن — اآلستانة
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حكم الرتك عىل ينكرون ألنهم يعجب وكان وصحبه، فريد يحمله الذي الشعار ذلك ملح
اآلستانة! أهل يتكلمها مما خريًا الرتكية ليتكلمون وإنهم مرص،

تعذر حتى استنكارهم ويعلنون شعارهم، يحملون وصحبه فريد ظل هذا ومع
هدى، غري عىل ربوعها بني لينتقل أوروبا إىل فهجرها الرتكية، العاصمة يف البقاء عليه

عزاء. وبغري أمل بغري العاملية، الغاشية تلك ظلمات يف الضنك املعيشة بتلك ويشقى
ذكراه. وخلد هللا رحمه — الكريم الشهيد ذلك الصادقة للوطنية املثل نعم
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كان األوىل، العاملية الحرب أيام تتجاوز ال أيام ويف ثقافتنا، تاريخ من فرتة يف
بني الغالبة الكثرة من الجواب فيسمع العربية؟ لغتنا يف الكتاب أكتب من يسأل: السائل
املنفلوطي! لطفي مصطفى والشيخ يوسف عيل الشيخ اثنان: إنهما الفرتة: تلك قراء
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تداول يف للعادة خالًفا االسم، عىل الشيخ لقب تقديم عىل املجيب حرص وربما
املشهورين. أسماء

أو املحلية، العصبية أو األخوية، بالعصبية نسميها قد فيها، شك ال عصبية وكانت
التقدير لتصحيح الزمة وزنة — وصفناها األوصاف بأي — ولكنها الفخرية، العصبية
زمنًا كمنت التي الحقائق تعرف وال املوازين هذه تصح فال واألدباء، األدب موازين يف
تلك معنى عىل الوقوف بغري عندنا الكتابة مدارس عىل واإلعراض اإلقبال أسباب وراء

العصبية.
معناها؟ ما ونسأل:

توفيق السيد ألن واملطربشني؛ املعممني من عصبية إنها نقول أن نستطيع فال
املعممني، من كانوا ذلك قبل ناصف حفني والشيخ جاويش العزيز عبد والشيخ البكري
بالتنويه وتخصها العصبية تلك إليها تجنح التي الزمرة عداد يف يحسبوا لم ولكنهم

والتفضيل.
فإن املختارة؛ الكتابة موضوع إىل السبق عصبية إنها نقول أن نستطيع ال كذلك
اإلنشائية املقالة موضوع يف الكتابة إىل مًعا سبقا قد الصغري واملويلحي الكبري املويلحي
وكما دائًما يوسف عيل كتب كما السياسية الصحف يف كالهما وكتب األدبية، واملقامة
«عيىس لكتاب يسمع ولم الزمرة، تلك عداد يف يحسبا لم ولكنهما أحيانًا، املنفلوطي كتب
كما العربية اللغة مدرسو للتالميذ اختارها التي اإلنشاء نماذج بني ذكر هشام» بن
التاج»، سبيل و«يف و«مجدولني» و«املختارات» و«العربات» «النظرات» مقاالت اختاروا

غريه. بمعونة ترجمه أو املنفلوطي ألفه كتاب وكل
ألنهما واملنفلوطي؛ يوسف عيل إليه انتمى الذي املعهد عصبية العصبية تكن ولم
أو اإلنشاء دروس يف يزكونهما الذين واملدرسون األزهري، التعليم يتما لم أزهريان
وبني وبينهم العلوم، دار خريجي من أكثرهم األدبية» «الحزبية يف لهما يتشيعون

تخفى. ال منافسة األزهريني إخوانهم
بها، والجهل األجنبية باللغة املعرفة عصبية حقيقتها يف العصبية تلك كانت إنما
البكري، توفيق كالسيد املعممني أصالء من كان ولو أجنبية لغة عىل املطلع تشمل ال فهي
وقد املعجبون، إليه ينتمي الذي املعهد غري من كان ولو يجهلها أحًدا تستثني ال وهي
ل يحصِّ لم ألنه العصبية؛ هذه يف سهمه له كان مطربش كاتب املعممني بالكاتبني لحق
خريج الرافعي صادق مصطفى وهو والكتابة، املطالعة يف عليه يعتمد قسًطا اللغات من

«املشيخية». األرسة وربيب االبتدائية املدرسة
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يف الشأن هو كما الفكاهية ناحيتها من تخلو ال اللغوية» «العصبية كانت وقد
كانوا ألنهم الفكاهية؛ الناحية بهذه ينفردوا لم أصحابها ولكن قبيلها، من عصبية كل
كان إذ املضحكة؛ نزعتها يف عليها تزيد أو تضارعها بناحية اآلخر الطرف من يقابلون
الغني زهو أو النعمة، الحديث زهو املستعارة برطانتهم يزهون يومئذ «املتفرنجون»
املتفرنجني هؤالء بعض كان وقد غريها، من غناه كان وإن الحرب»، «غني نسميه الذي
يف الدارج بالكالم لسانه فيلوي الخطاب عرض يف — يقال كما األم اللغة — لغته ينىس

العامية. أو الفصيحة العربية باللغة يقابله ما يجهل كأنه الفرنسية، أو اإلنجليزية
ملكة لتكوين اللغات تعلم اشرتاطهم يف يبالغون منهم باألدب املعنيون وكان
موضوعاتها توسيع عىل القدرة وبني الكتابة عىل القدرة بني خلطوا حتى الكتابة،
زالت وما التقليدية، مناسباتها بعد العرصية مناسباتها واختيار معلوماتها وتصحيح
ثم بقليل، الثانية العاملية الحرب قبل ما إىل الزاوية يف بعيد انفراج عىل العصبيتان
األيام؛ هذه قبيل كادا أو الخطان التقى حتى االقرتاب يف فشيئًا شيئًا الفرجة هذه أخذت
املرتجم وعىل ثقافتها عىل واطلعوا وتعلموها األجنبية اللغات عرفوا العربية داريس ألن
الحضارة أيام سبقوا الذين وكتابنا شعرائنا آداب «املتفرنجون» ودرس روائعها، من
عىل توجد قد الكتابة ملكة أن وعلموا األوىل غلوائهم من فكفكفوا وتقدموها، الفرنجية

األوروبية. اللغات من كلمة يعرف ال أديب عند وأبلغها أحسنها

واالقرتاب، التالقي يف آخذة املنفرجة والزاوية األوىل، العاملية الحرب أيام من يوم وذات
املؤاساة ملدرسة ناظًرا بالتعليم، أشتغل أن املقيدة أو املعطلة الصحافة أزمة شاءت
فمدرسة الثانوية، اإلعدادية باملدرسة مدرًسا ثم والرتجمة، لألدب ومدرًسا اإلسالمية

الثانوية. النيل وادي
بنقده وعنيت مرة، ألول املنفلوطي باألسلوب التقيت اإلنشاء كراسة صفحات وعىل
سنوات. ببضع الواسع الثقافة مجال يف بنقده عنايتي قبل التعليم، دروس يف مرة ألول

كتب اقرأ اآلراء: بإجماع العربية اللغة أساتذة عند «اإلنشاء» لطالب األوىل الوصية كانت
منواله. عىل واكتب املنفلوطي

يف املألوفني األبطال من بطل عىل بالبكاء تنتهي كلها اإلنشاء موضوعات وكان
منكرسون، مخذولون ألنهم عليهم؛ ويُبكى يبكون أناس كلهم وهم والعربات، النظرات
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قادر أو خيبته عن مسئول هو من منهم وَقلَّ السوء، وقرناء اللئام ذمم يف مضيعون أو
كان إذا التالميذ ديدن من وكان عليه، يجني ممن لها واالقتصاص نفسه إنصاف عىل
إىل بعدها يستطردون محفوظة عبارة إىل به ينحرفوا أن األغراض هذه غري يف املوضوع

املقال. أو القصة يف املسطورة بكلماتها أحيانًا يرسدونها والشكوى، للبكاء مناسبة
فلسفة يف املفضلة قراءاتي وكانت والعرشين، الخامسة أناهز كنت العهد ذلك يف
الناظر للشباب األعىل املثل عن األفكار جملة حولهما تجتمع فكرتني بني موزعة الحياة
فردريك األملاني للفيلسوف «السوبرمان» فكرة وهما: الناس، ومن الدنيا من مكانه إىل
األيقوسيني، الربيطان فيلسوف كارليل لتوماس البطولة عبادة أو البطولة وفكرة نيتشه،
األملاني األدب عن كتابته ألن «املتجرمن»: باأليقويس يلقبونه وطنه أبناء بعض كان الذي

بالده. أدب عن كتابته من اإلعجاب إىل وأقرب أكثر كانت
أحد كان لعله العاملية، الحرب قبل «البيان» مجلة يف مقاًال نيتشه عن كتبت وقد
الشيخ مع كثريًا وتحدثنا العربية، باللغة عنه كتبت التي األوىل األربع أو الثالث املقاالت
الكبري زميلنا إىل عهد حتى يهدأ فلم «األبطال»، كتاب عن «البيان» صاحب الربقوقي
يف والتلخيص للرتجمة املختارة الكتب سائر قبل به واالبتداء برتجمته السباعي» «محمد

املجلة. برنامج
حديث يومئذ الغربي األدب لقراء يكن فلم قليل، بعد األوىل العاملية الحرب ونشبت
بعض رأي يف القوم ومحرك األملان عند والعظمة القوة داعية «نيتشه»؛ فلسفة غري يف

العاملني. عىل السيادة سبيل يف واملغامرة الحرب إىل النقاد
بني املرتددة صفته عىل بسوبرمانه معجبًا وال نيتشه، بفلسفة مؤمنًا قط أكن ولم
الذي القوي البطل ذلك عندي املحبوبة القوة مثال كان فقد ودعواته، أقواله أشتات
متفرقني. أو كانوا مجتمعني لنفسه، ضعفهم من يأخذ وال قوته من الضعفاء يعطي

من النفور كان وإنما العظماء، تقدير يف األعىل مثيل كذلك كارليل بطل يكن ولم
وزجر فداء بطولة تكن لم ما البطولة، بسطوة األعجاب من أقوى عندي الضعف استكانة
من األوىل السنة أثناء — املسألة هذه يف الالعج التفكري حفزني وقد األبطال، من للطغاة
القوة فلسفة بني للموازنة األحياء» «مجمع عن رسالتي تأليف إىل — الحرب سنوات
من الحيوان ألسنة عىل ذلك وجعلت العليا، األخالقية املثل وفلسفة السوبرمان وفلسفة
الطبيعة، بخطاب الرسالة ختام إىل حواء وبنت آدم وابن واألسد والحمامة والقرد الثعلب

القوة: أمام الخري عن أقول القرد خطاب ويف
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النفوس وتمردت القوة تراجعت الناس إليه اهتدى منذ أنه الخري وبحسب
القوة باسم والجور االعتداء عىل يجرؤ ال األقوياء أقوى فأصبح رشيعتها، عىل
فبطل والعدل، الحق من بسبب لها ويتذرع املعاذير لها يتمحل أن إال العمياء،
لك يحق ما اعمل الجديد: القول وخلفه تستطيع. ما اعمل القديم: القول
العمياء القوة أن أعني ولست به، يعاملوك أن تحب بما الناس وعامل عمله،
ال ما فهذا والكبائر، الصغائر يف له ودانت الخضوع كل للحق خضعت قد
ال الناس أن عنيت ولكن له، ليس ما يدعي أن للحق ينبغي وما الحق، يدعيه
ضمائرهم تقتنع وال لها، الخضوع إىل اضطروا وإن بظلمها اليوم يسلمون
ويا سلموا! إن العالم ضيعة ويا تبديلها. يف حيلة لهم تكن لم وإن برشيعتها،
فيفقدوا األقوياء يسرتخي أن إال ذلك وراء ليس إذ اقتنعوا! إن املنقلب سوء
فتنعدم الرجاء، عن بنزولهم الحياة عن الضعفاء وينزل واملضاء، العزيمة
إىل واالرتقاء النشوء سلم وينهار وهؤالء، هؤالء بني املجددة الحافزة القوة
التسليم أن — وضعفاءكم أقوياءكم — قوم يا فاذكروا والفناء، املوت حضيض
له التسليم يرشف يشء ال وأنه والضعيف، منكم القوي يفسد الغاشمة للقوة
واجعلوه وإماًما، قبلة لكم فاتخذوه الحق، غري الضعفاء، يرشف كما األقوياء،
ندحة وله اآلداب هذه طريق يسلك لم العالم أن واذكروا ولزاًما، صاحبًا لكم
تملك ال الطبيعة ألن عنها؛ االستغناء وسعه ويف إليها يلجأ ولم سلوكها، عن

طريقني. بني الخيار

يطاق ال مما الحيس النفور مبلغ للضعف االستكانة من االشمئزاز بي بلغ ولقد
التي القصيدة من ظاهر ذلك وبعض باألنوف، شمه يطاق ال أو باألعني إليه النظر

الضعفاء: الشباب إىل الخطاب أوجه فيها وقلت العاملية، الحرب خالل نظمتها

أح��ي��اء أس��الخ ف��ي ال��م��ق��اب��ر ن��ف��س��ي س��ئ��م��ت ف��ق��د ع��ن��ي وج��وه��ك��م ن��ح��وا
وأع��داء ج��ي��ران ب��ي��ن ال��ع��ال إل��ى ب��ه��ا ي��ن��ه��ض��ون ش��ب��اب دار ك��ل ف��ي
وأح��ن��اء أرم��اس ط��ي أص��ب��ح��وا أم ن��اج��ي��ة وه��ي أع��اش��وا ي��ح��ف��ل��ون ال
وأب��ن��اء آب��اء ع��ار وأن��ت��م ل��ح��ق��وا وم��ن ب��ادوا م��ن ذك��ر ب��ه��م ي��ع��ل��و
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أعراض عىل الثائر النفور هذا كل طويته يف يعالج إنشاء» «معلم القارئ ويتصور
الكراسات محاصيل من محصول ألول جمعه عند — أمامه يرى ثم والخور، االستكانة
وأنني! شجو مأتم أو دمع ميزاب من إحداها تخلو ال الكراسات تلك من تالٍّ — اإلنشائية
تصلح سخرية مظاهرة غري به أقابلها ما أجد لم ضعف «مظاهرة» كانت لقد
خزين وفيها املدرسية، الفرقة عليها تطل التي املطبخ حجرة منظر إيل أوحاها لها،
املدرسة وكانت إليها، وما والدقيق واألرز والثوم البصل من الطعام إلعداد املدخرة اللوازم
أي داخلية»؛ «نصف مدرسة املازني صديقي مع فيها بالتعليم اشتغلت التي اإلعدادية
آخر الوجبات ثمن خصم مع املدرسني، من يشاء وملن للطلبة الغداء طعام تقدم إنها

الصيفية. األرشبة أو الشاي أو القهوة حساب من الزيادة وعليه املرتب من الشهر
بصل أعندك يقال: كما العارف سؤال وسألته الغرفة، إىل الطباخ واستدعيت

حار؟ صعيدي
الجيد، الصنف ومن الصعيد، من عندنا الذي البصل كل مستغربًا: الرجل قال

الحرارة! شديد حار أنه عليه والغالب
يطلب ما فأعطه الفرقة هذه تالميذ من أحد جاءك فإذا نريد، ما هذا حسن، قلت:
منديل مقدار الدموع؛ ملسيل منه الكفاية تذيقه حتى يفارقك ترتكه وال الصنف، هذا من

الحميد. عبد السيد املدرسة ضابط إىل — باسمي — الحساب وقدم منديلني، أو
الثانوية، املدارس يف عرفناهم الذين الضباط أظرف من هذا الحميد عبد السيد وكان
ال جاد وهو فيجيب الثاني؟ الجرس دق هل صباًحا: الحضور عن نسأله كنا الذي وهو

األول! قبل أستاذ، يا زمان من يبتسم:
وأفهمت الظريف بالضابط واجهته حتى أذنيه، يصدق ال وهو الرجل وانرصف
حصة يف للعمل الزم البصل أن ومنها املعهودة: فنونه من فتممها «املظاهرة» رس هذا
ما آخر إىل األستاذ! هذا دروس يف باملعمل ملحًقا أصبح قد املطبخ أن ومنها اإلنشاء،

املقام. هذا مثل يف تخذله تكن لم التي بديهته اخرتعته
فالبصل الدمع من فائًضا عينيه يف يخزن منكم كان من قائًال: الطلبة إىل والتفت

اإلنشاء! كراسة من ترصيفه بمهمة أوىل
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يف املنفلوطي بإفراط شعوري يف بالغت أنني الحديث العرصي القارئ يحسبني وال
دموع عن أقل لم فإنني والفتور، النعومة يف اآلونة تلك شباب من فئة بإفراط أو البكاء

كثرية: أبيات من يقول وهو شوقي به رثاه ما بعض املنفلوطي

ج��ي��اع؟ م��ع��ذب��ي��ن غ��ي��ر ال��م��ل��ك ف��ي ت��ج��د ف��ل��م إل��ي��ك ال��دن��ي��ا ش��وه م��ن
دم��اع؟ رس��وم أو دم��ع ل��م��ح��ات ت��رى وج��ه أو ف��ي��ه ع��ي��ن أب��ك��ل

الفكاهي التمثيل موضوعات بني مطروًقا مألوًفا موضوًعا كان فقد الناعم الشباب أما
يخصهم حجازي سالمة املغنني املمثلني أشهر وكان «املنولوجات». املرسحية واألحاديات
«فتى بعنوان: نظمها التي شدودي الدكتور قصيدة وإحداها نغماته، من قليل بغري

مطلعها: يف وقال العرص»

ال��خ��در؟ ل��رب��ة ت��رك��ت م��اذا ال��ع��ص��ر ف��ت��ى ي��ا ل��ي ق��ل ب��ال��ل��ه

حني تحرضني كانت التي هي املعبودة البطولة وال «السوبرمانية» سورة تكن فلم
بحروفه منقول وبعضها و«العربات»، «النظرات» بكلمات تفيض أمامي الكراسات رأيت

ذاك. أو الكتاب هذا مقاالت من
كراسات يف املنقول بأسلوبه التقائي قبل الصحف يف املنفلوطي أسلوب عرفت وقد
الجانب إىل أنظر ولم العامة األدبية املطالعة جانب من أتناوله كنت ولكنني اإلنشاء،
أشهد أن قبل ناشئتنا عند الضعف غاشية وبني بينه باالتصال شعرت وال «الرتبوي»،

اآلونة. تلك يف «األهيل» التعليم معاهد أكرب يف األثر هذا

أو املطبخ طريق من املنفلوطي السيد إىل والبصل الدموع قصة وصلت ما ورسعان
ذلك بعد بيننا لقاء أول يف إليها أشار فقد الظريف؛ الضابط طريق أو الفرقة طريق
يف لقيته أنني أذكر وال الخاصة، املجالس يف كثريًا ألقاه أكن ولم التجارية، باملكتبة
العربية كتبي أكثر أشرتي كنت ولكنني األمة، ببيت مرتني أو مرة غري خاص مجلس
املسائل يف كثريًا الحديث بيننا ويجري وآخر، حني بني هناك فألقاه التجارية املكتبة من
األوراق، بعض عىل يوقع لقيته املرة هذه ويف والثقافية. األدبية املسائل يف وقليًال العامة،
الدارجة، باللهجة الال» «بسم أو هللا، بسم عنه: اشتهرت التي «البلدية» بلباقته يل فقال

الطعام. إىل دعوة القراء يعلم كما وهي
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الفلوس؟! قبض يف أو فقط التوقيع يف الال» «بسم سائًال: له فقلت
إنها املقام»، قد «مش تستحق ال الحكاية أيًضا: البلدية اللهجة بتلك يقول فعاد

«البصل»! من أرخص
منفلوط. يف اإلخوان نداء حد عىل العسل. من أحىل ولعله سياقه: يف مجاريًا قلت

أنفذ لم أنني ذلك، أثر عىل وبينه، بيني جرت التي الوجيزة املناقشة يف يل والح
غري أنه وأيقنت البكاء، أدب أو الشكاية أدب عن ذكرته ما كل يف إقناع موضع إىل منه
وكل البكاء، هي الرقة وأن الرقة هي العاطفة بأن التقليدي الشعور عن للتحول قابل
حقها الرحمة إعطاء يلهمه أن هللا يسأل أنه يف يتلخص املعنى هذا حول منه سمعته ما
«ماجدولني»، قصة يف املبارز للعاشق تصويره بذلك عنى ولعله حقه، البأس وإعطاء
عن كتب فيما الحسنة ووصاياه التاج»، سبيل «يف قصة يف املغامر للبطل وتصويره

توقيع. بغري أو أحيانًا منه بتوقيع قليل غري وهو الوطنية، القضية

املنفلوطي فلقيت زغلول، سعد الكبري الزعيم بمجلس األدباء مجتمع األعياد أيام وكانت
االطالع كثري وهو — يومئذ الحربية وزير — باشا ويل جعفر ومعنا املرات هذه من مرة
بعض أساليب عن الحديث فجرى أعرفهم، ال وأساتذة ومنثورها، العرب منظوم عىل
مفهومة جمل هي فإذا جملة، جملة الكتاب هؤالء أسلوب أتناول إنني سعد: فقال الكتاب،
نتيجة، عىل منها أخرج فال نهايتها إىل الجمل هذه أتتبع ولكنني الصياغة، يف بها بأس ال
باملفرق يبيعون الكتاب هؤالء فلعل بها، لحق أو تقدمها مما إحداها مكان أعرف وال

بالجملة! يبيعون وال «بالقطاعي»
الذين الصحفيني بني األسلوب هذا يشيع أن باشا يا يغلب املنفلوطي: الشيخ قال

موضوع. كل يف املادة لهم تتيرس وال فراغ، ملء يكلفون
منهم!» واحد وهنا الصحفيني عن تتكلم أستاذ يا «إنك الشيخ: وقال الباشا، فابتسم

فالن؟» يا رأيك «ما وقال: إيل التفت ثم
طفيف.» استدراك مع املنفلوطي الشيخ يقول ما «هو قلت:

هو؟» «ما قال:
سواء مأله يستطيع ال فراغ مللء تصدى من كل أسلوب هو األسلوب هذا إن قلت:

الصحافة. غري يف أو الصحافة يف كتب
األدباء.» من ألنه الصحفيني من يحسب ال العقاد «إن فقال: املنفلوطي، الشيخ وعاد
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«أوكذلك؟» الباشا: قال
نرويه. أن حقنا من ليس السطور، هذه لكاتب موجز بوصف تفضل ثم

عىل لديها تالقينا التي الزاوية هذه يف كله املنفلوطي األدب نحرص أن نريد ولسنا
«سوبرمان» يمينه وعىل هنا من لقيه إذا غرينا ويعرفه عرفناه فهكذا اإلنشاء، كراسات

أزمتها. إبان يف تربوية قضية يساره وعىل كارليل، و«بطل» نيتشه
له يعرف فال العامة، األدبية بمكانته يعرف الزاوية، هذه غري يف املنفلوطي ولكن
وفاته، بعد ما إىل مولده قبل الكتابية النهضة مطلع من الناثرين األدباء أعالم بني نظري
كما الكتابة وأسلوب اإلنشاء أسلوب بني يقرب أن استطاع من الناثرين أدبائنا بني فليس
يف اإلنشاء بجمال الكتابة يف القصد ذهب فربما و«العربات»، «النظرات» صاحب استطاع
يف املقصود باملعنى الجميل «اإلنشائي» األسلوب ذهب ربما املجيدين، الناثرين أساليب
الجمال بني قارب الذي هو — غريه قبل — املنفلوطي ولكن والتعبري، الفكر أدباء كتابة
يبلغ ال وهو نغم، وسالسة معنى ووضوح لفظ سهولة يف الفصيح نسقه عىل والصحة
النساك، مسوح يف املتقشف ترك والزينة التربج يرتك وال والزينة، بالصقل التربج مبلغ
هذا أدبه وعن الفنية، وجهته من النموذج هذا من أصلح نموذج اإلنشاء لدروس وليس
اإلنشاء يف والقصد املعنى أدخلوا الذين أحد إنه «املراجعات»: فصول بعض يف أقول
قبل الكتابة وكانت قصد، كل عن الكاتبون به وضل معنى كل منه ذهب أن بعد العربي،
تعاد املنابر كخطب الكتابة أغراض وكانت رسالة، كل يف تنقل محفوظة قوالب جيله

إلقائها. ولهجة بنصها سنة بعد سنة
فكان كلفة، بغري كتب وما للفن املنفلوطي كتب مما وافية مجموعة عىل اطلعت وقد
رسالة الرسالة: هذه أمثال يف املجاهد الرائد طابع املتباعدين النمطني كال عىل لكتابته

الكلفة. واطراح الخطاب ورخصة اإلنشاء حفاوة بني التقريب
مما الرخصة وموضع الحفاوة موضع بني الشقة تباعد يف الرائد طابع ويتمثل
يفوته فال الفنية مقاالته «يدبج» املنفلوطي فكان أمره، لخاصة يكتب وما للفن يكتب
املتعلمون ومنهم — لصحبه رسائله يكتب وكان فاصلة، وكل كلمة بكل العناية موضع
تلغرافيٍّا» «فيدوني الدارجة: التعبريات هذه أمثال فيها ترد أن يبايل فال — املعلمون بل
يف أرسلوها ثم مستعملة تكون ال حتى األسطوانات «تأملوا أو لحرضتكم» «مرسول أو
أو سالمي» «أهديك أو فيها» املتخرجة املدرسة شهادة ترسل أن «فهموها أو البوسطة»
املعلمني». إخوانك األفاضل لحرضات سالمي تبليغ وأرجو عليك يسلمن بخري «تالمذتك
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والحفاوة»، «االستعداد كتابة هي كأنما الفنية، الكتابة إىل النظر شواهد من وكلها
االستعداد، كلفة من أوىل فيها العرف فرخصة الخاصة األغراض كتابة من ذلك عدا وما

والحشمة!» «السمعة كلفة أو
فرانس» «أناتول كلمة الجميل األسلوب تبسيط عىل املنفلوطي قدرة إلينا وتعيد
النور وإن والكلفة، الجهد إخفاء عىل القدرة هي الجميلة البساطة «إن فيها: يقول التي

األلوان.» جميع من توليفة ألنه تركيبًا؛ األلوان أوفر ولكنه النظر، يف بسيط األبيض
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املؤامرات تشبه التي ودسائسها مؤامراتها املايض القرن يف األدبية للحياة كانت
يف كانت ودسائسه األدب مؤامرات أن والصواب امللكية، القصور حياة يف والدسائس
كانوا األدباء ألن ملكية؛ حاشية كل يف املعهودة املؤامرات فروع من فرًعا أمرها باطن
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األقالم أصحاب بني ودعاة أشياع للقرص وكان األمري، بحاشية بعيد أو قريب اتصال عىل
جميًعا بينهم تتغري التي والعالقات الظروف حسب عىل معهم خصوماته له كانت كما
أو للسياسة مرضاة آخر قلم حامل عىل عونًا قلم حامل كان وربما حني، إىل حني من

الصناعة. أبناء بني املعهودة للمنافسة مرضاة
القصور، مؤامرات من واف نصيب هشام» بن «عيىس صاحب املويلحي ملحمد وكان
محمد مؤسسها عهد من الخديوية األرسة وبني أرسته بني الصلة بقدم استحقها ولعله
بالقاهرة عابدين بني القصور سياسة معمعان يف إبراهيم أبوه عاش وقد الكبري، عيل
منفاه، إىل إسماعيل الخديو اصطحبه الذي الوحيد القلم صاحب وكان باآلستانة، ويلدز

الحميد. عبد بالسلطان املنفى بعد عالقاته يف له سفريًا
من مًعا ويلدز عابدين يسلم ولم عابدين، مؤامرات من مًعا املويلحيان يسلم ولم
عابدين حاشية اختارته الذي القلم حامل وكان الخصوص، عىل الكبري املويلحي مؤامرات
لهما ومحاكاة بهما إعجابًا وأشدهم إليهما الناس أقرب من صحفيٍّا باملويلحيني للنكاية
ميدان يف حظٍّا لصاعقته يرجو كان وما فؤاد، أحمد «الصاعقة» صاحب وهو أسلوبه، يف

امليدان. هذا يف املويلحيني صحيفة الرشق» «مصباح مقارنة من أعظم الصحافة
الشائعات من تحىص ال ألوانًا الكبري باملويلحي فؤاد» «أحمد وقيعة كانت وقد
الكربى وقيعته وكانت والقهوات، األندية عىل ينرشها كان التي و«القفشات» واألراجيف
هشام» بن «عيىس أن ويزعم األدبية، الكتابة ملكة من يجرده كان أنه الصغري باملويلحي
وقيعته وكانت املصباح! مطبعة يف بخطه املقاالت مسودات يرى كان وأنه أبيه، قلم من

األمري. بقرص الشعر إمارة يف طامع أنه بأبيه
يفل كان إذ الوقيعة؛ ألوان يف فؤاد» «ألحمد ند من أكثر فكان إبراهيم، املويلحي أما

ويزيد. التلميذ، ذلك به يكيل الذي بالكيل املتمرد لتلميذه ويكيل بالحديد، الحديد
تلك من اآلستانة إىل برسالة أوفده ثم والرضا، الصلح أوهمه حتى عنه سكت وقد
يلدز وبني ويلدز عابدين بني حامليها عىل والهيلمان الهيل تغدق كانت التي الرسائل
أحمد صاحبنا هذا فتلقى باآلستانة، «الشحنة» مدير إىل الخرب فأبلغ بادر ثم وعابدين،
بدًال السجن إىل سبيله يف هي فإذا انتزاًعا، أوراقه منه وانتزع امليناء» «أسكلة عىل فؤاد

الضيافة! دار من
إىل أقرب خصاله من كثري يف ألبيه مشابهته عىل كان فقد محمد، املويلحي وأما
وأمثاله فؤاد أحمد أحاديث من يعنيه يكن فلم واإلمارة، الوجاهة وترفع التصوف عزلة
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ألنها الواسعة بالسخرية ونسميها واسعة، سخرية أو الذعة بنكتة عليها يعقب أن إال
املويلحي يكن لم لو فماذا نفسها، األدبية بالشهرة السخرية تشمل حتى تتسع كانت
املويلحي كان كما هني خطب ذلك اإلطالق؟ عىل كاتبًا أو هشام» بن «عيىس كاتب الصغري
كان ألنه األدبية؛ بالشهرة السخرية تكلف يف يبالغ الواقع يف يكن ولم يقول، الصغري
وهي املشهور، الصحفي األديب منزلة من عنده وأرفع إليه أحب منزلة لنفسه يرتيض

والناس. الدنيا عن العزوف الحكيم الوجيه منزلة
«حديث عن يتكلم أحًدا نسمع نكد فلم حينها، يف فؤاد أحمد وقيعة شاعت ولقد
له يكتبه ولم الصغري املويلحي كتبه ا أحقٍّ متشكًكا: يتساءل أو يتقبلها وهو إال عيىس»

أبوه؟
الفارق وندرك أبيه، من اطالًعا أوفر أنه املويلحي» «محمد أخبار من نعلم نحن وكنا
عىل اطالعه مدى سطوره خالل ونعرف املرتجلة، أبيه وملكة األدبية ملكته بني البعيد
قبله، من أبوه عليه يتوفر ولم عليه توفر مما املتأخرين، األوروبيني وكتب اليونان كتب
أن نستطيع وال الوقيعة تلك لشيوع نعجب فكنا األدبية، حياته يف معه اشرتاكه بعد وال
وملكة األب ملكة بني تفرقتهم يف واالغرتار الوشايات الستماع النفوس هوى بغري نفرسه

الصغري. واملويلحي الكبري، املويلحي اسم بني بالتفرقة االبن
وطريق املطالعة طريق من به العلم بعد هشام» بن «عيىس صاحب لقينا ولكننا
«الصاعقة»، صاحب أذاعها التي الوقيعة لرواج السبب ذلك من أدعى سببًا فعرفنا السماع،
من خري باملعيدي «سماعك القائل: لقول رأيناه مثل أصدق املويلحي» «محمد كان فقد
نزيد وقد تراه»، أن من خري باملويلحي «سماعك ذلك: بعد املثل نروي كنا حتى تراه»، أن

القديم! املثل ذلك من الجديدة للنسخة توكيد الصغري املويلحي عليه:
«إنك حق: بغري الحديث الرشق مشاهري من مشهور عن يقول املازني صديقنا كان

االحتقار.» من مكانه إىل به لتنزل محادثته يف دقائق خمس من أكثر إىل تحتاج ال
ورصانته سمته من تشعر وال تحتقره فال دقائق، خمس تراه الصغري واملويلحي
أو القلم صناعة غري املوقرة الصناعات من شئت ما له تقدر ولكنك لالحتقار، قابل أنه
سيما وال الكتابة، عن هللا خلق أبعد من بأنه إيمانًا زادك تكلم فإذا الفنية، الكتابة صناعة
إىل تضطره حتى تطول، قد فأفأة وتعرتضه كالمه يف يتعثر ألنه الفكاهية؛ اللباقة كتابة
وإنما السكوت، يف الرغبة أو الحديث من الضجر عالمة بوجهه واإلشاحة الكالم اختتام

الحديث. خالل أحيانًا تعرتضه التي العثرات تلك من استحياء هو
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الشتاء يف يغريه ال الذي «البونجور» بكساء — مرة آخر رأيته كما — مرة أول رأيت
نسيج. إىل نسيج ومن لون إىل لون من غريه وإن الصيف، يف وال

الكلمات غري خاللها منه أسمع أكن لم متوالية أسابيع األوىل املقابلة بعد ورأيته
واالستيفاء، للمراجعة يعيدها أو الرسمية األوراق يوقع وهو العمل رئيس بها يفوه التي
علًما ازددت وقد مكتبه من أخرج القصار املقابالت تلك من مقابلة كل يف كنت ولكنني
البديهة، عىل يفيد بما والكتابة القول إيجاز عىل وقدرته مالحظته وسداد خاطره برسعة

روية. إطالة وال كلفة بغري

ويتبعه اإلدارة، قسم مدير يومئذ وهو األوقاف ديوان يف مرة ألول املويلحي» «محمد لقيت
املجلس أو اإلدارة بمجلس يسمى كان الذي اآلخر ومجلسه األعىل الديوان مجلس تحرير
واألدباء واملرتجمني املنشئني ندوة يومئذ وهو «السكرتارية»، قلم أقالمه ومن اإلداري،
أسلوبها وتهذيب املجلسني إىل ترفع التي املذكرات إعداد يف «رسميٍّا» يعملون واملحررين،
االستعانة مع ثالثة، أو اثنني غري الواقع يف العمل لهذا منهم يفرغ وال لغتها، وتصحيح
أو كلمة صحة يف األمر عليهم التبس إذا اللغوية، األدباء بمعارف — كثريًا أو قليًال —
واملشتغلني واملرتجمني والشعراء املنشئني من السكرتارية قلم يف كان وقد أسلوب، سالمة
وعبد البرشي، العزيز عبد طراز من كله الديوان يف إليه منظور رهط والتحرير باألدب
ومحمد الدولة، وأمني الدرس، وحسن الجمل، وحسني الكاشف، وأحمد املرصي، الحليم
وغري املوظفني، أكثر بني معروفني غري الديوانيني الكتاب من قليلة فئة وغريهم فكري،
الشاعرين صديقينا منهم نذكر السكرتارية، قلم غري يف ولكن الديوان يف آخر رهط هؤالء

عماد. ومحمود شوقي، عيل املجيدين
ذلك يف والفضل الديوان، وظائف إىل طريقي — السياسية — األدبية كتابتي وكانت
صاحب الربقوقي الرحمن عبد األستاذ صديقنا عند املحمود الفضول خصال من لخصلة

ثراه. هللا طيب «البيان» مجلة
والصحافة األدب شيوخ إىل بإهدائها مجلته تحرير إىل يطمنئ أن دأبه من كان
يف يسألهم ممن وكان املجلة، مكتب يف زاروه أو زارهم كلما موضوعاتها عن وسؤالهم
ال الزيارة، قليل وهو املويلحي، ومحمد الرافعي، صادق ومصطفى عوض حافظ ذلك
بعض أترجم الذي الكتاب اسم أن عوض حافظ فالحظ بالديوان، مكتبه غري يف يزار
مدنيتنا» يف عليها، املتفق «األكاذيب وهو اإلنجليزية، باللغة أصله يطابق ال فصوله

الحارضة». مدنيتنا يف املقررة «األكاذيب باسم تذكره واملجلة
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ذكره كما العنوان ترجمت ألنني السطور؛ هذه بكاتب الشيخ ثقة من انتقاده فزاد
جاءه فلما الكتب، بعناوين أجمل ألنه العنوان تسجيع اقرتح هو ولكنه حافظ، األستاذ
يل رأيًا يرفض لن إنه يل قال — التصديق رسيع عادته عىل وهو — بعيد من النقد

اآلن! بعد السجعة لرأي مطاوعة
يف الرافعي صادق مصطفى برأي يحفل أنه مرة غري الربقوقي من أسمع وكنت
الفكرية، ومباحثه الحديث األدب أذواق يف يرفضه، بل به، يحفل ال ولكنه العربية، البالغة
مرتجم السطور هذه كاتب وعىل الكتاب صاحب نوردو» «ماكس عىل الرافعي أنحى وقد

الشيخ. تقدير يف الثناء من خريًا املعكوسة الشهادة هذه فكانت فصوله،
األوروبية املؤلفات هذه أمثال عىل االطالع كثرة عنه يعلم وهو — املويلحي سأل ثم

الشاب؟ هذا يشتغل بماذا يسأله: املويلحي فعاد —
يشء! بال الشيخ: قال

العقاد؟ جده مرياث من يشء عىل يعيش أتراه قال:
أعيش وأنني املشهور، العقاد موىس حسن السيد إىل أنتمي ال أنني الشيخ فأفهمه
فقال املرتجمة، الكتب فصول أو املقاالت أجور من وبالقليل أهيل من يردني مما بالقليل
عىل سمعت ما فشجعني عندنا، «التنابلة» أكثر من بالوظيفة أوىل إنه مبتسًما: املويلحي
فيه العمل وبدأت امتحان، بغري لساعته طلبي فأجيب فطلبتها الديوان، يف الوظيفة طلب
الديوان وظائف أخطر من وظيفة وهي السكرتارية، بقلم األعىل املجلس لكاتب مساعًدا
الدولة. بميزانية ملحقة «ميزانية» ذات وزارة إىل الديوان تحويل قبيل الفرتة، تلك يف

فال األوراق، بعض يف «املدير» مراجعة إىل تدعوني كانت التي املناسبات وتتابعت
توقيعاته يميل وهو اإلدارة» «مدير من يصدر الذي غري حديثًا منه سمعت أنني أذكر
حول زواره بعض وبني بينه دائًرا فيها الحديث كان واحدة مرة إال مرءوسيه، ويوجه
وعلمت سبنرس» «هربرت الفيلسوف ذكر فجرى الدستور، وطلب بالسياسة تتصل مسألة

والدولة». «اإلنسان عن بكتابه إملام عىل كان أنه إليه الوجرية إشارته من
وإمالء املذكرات بتحرير تتعلق فنية مسائل عن تتعاقب التي األحاديث أن عىل
الكتابة فن يف اإلداري الرئيس اقتدار مبلغ عىل داللة من بطبيعتها تخلو ال التوقيعات
العاجلة، وتصحيحاته املجملة، املدير إشارات من اليوم أستحرضه ما وكل األدبية،
وال كلفة غري ويف هينة عىل القلم صناعة يف «معلم» إيحاء من أنها املربمة، وتوقيعاته

مشقة.
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يف يتوقف فال الرسمية للعبارة املصحح التوقيع يميل الحديث يف أناته عىل فكان
الفصيحة، العربية العبارة وبني الديواني العرف بني التوفيق رضورة ينىس وال اإلمالء،
وقد حوله، من عىل إمالئه يف يميض وهو الروية إىل االرتجال من ينتقل أنه عليه يبدو وال

واحد. وقت يف اإلمالء هذا يتعدد
بني الخالف عليها طال كلمة — مًعا والديواني — الفني حكمه فيه روجع ومما
املألوف كان فقد املوظفني؛ أساليب يف والتجديد االبتكار وأنصار الديواني العرف أنصار
عىل «محول وهي: عليها، املدير لتوقيع تتغري ال قليلة بكلمات تذيل أن املذكرة إقرار بعد

األعىل». املجلس عىل «محول أو اإلدارة»، مجلس
الذي للترصف حبٍّا الوترية؛ هذه عىل يخرج أن السكرتارية أدباء من ألديب وخطر
املعروضة املذكرات فذيل العتيق، املوظف يلتزمه الذي «التقليد» من وأنفة بأمثاله، يليق
الديباجة. بعنوان اكتفاء صفته يذكر ولم املجلس»، عىل «محال بكلمة كلها الجلسة عىل
بن «عيىس صاحب فيها ظهر التي الفتاوى إحدى فكانت املدير، إىل املختلفون واحتكم

املدير. البيك العزة صاحب وراء من هشام»
الحديد، باب محطة ذكرت إال «التحويل» صيغة أرى ال أنني الحق املويلحي: قال

الرصيف! «محولجي» وذكرت
ولكن مليحة، صحيحة فهي «التحويل» صيغة من بدًال «محال» بصيغة بأس وال
هذه وتبتعد عليه، مستحيلة أنها املجلس يفهم أن املجلس» عىل «محال قيل إذا يخىش

إليه». «محال قيل إذا الشبهة
إليه؟ تحال الذي املجلس اسم يذكر ال وملاذا سأل: ثم

العنوان. ديباجة من معروف ألنه التعديل: صاحب فقال
املتحذلق: لألديب وقال هشام» بن «عيىس صاحب عىل حكمها «النكتة» فحكمت
من تقدم فيما السابق العنوان من بدًال تقدم» بما «ملحق الجواب ظرف عىل تكتب وهل
يف كامًال املجلس اسم فاكتبوا التكرار، من امللل تعرف ال الرسمية الوثائق إن الجوابات؟
من حرج فال أخرى، جلسة يف ومحال» «محول بمشكلة «تدوشونا» وال مذكرة كل ذيل

األوراق! هذه أمثال يف صحيح تكرار

املالحظة هذه يف املدير العزة صاحب قبل هشام» بن «عيىس صاحب ملحنا وربما
وتلك املطروقة، الكلمات من اجتنابه يتحرى ما اجتناب يف ذوقه نلمح فمنها الديوانية،
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ألسنة عىل فتجري العامية اللهجة إىل ترسي التي الفصحى اللغة كلمات األكثر عىل
تداعي مع — تتلبس ثم باإلفصاح، االبتذال فيها يختلط التي العبارات مجرى الناس
هنا وأظهرها اليومية، الصناعة أحاديث أو السوق بأحاديث معلقة بكلمات — الخواطر
وإىل الرصيف تحويلة إىل الحديث االستخدام مع «تحولت» التي الفصحى، التحول مادة

هشام. بن عيىس «شخصيات» بني الدارج التعبري حد عىل — «املحولجي» قافية
هذه إىل التفتَّ إذا تالحظ أن تلبث فال املويلحي، محمد كتابات إىل لرتجع وإنك
إال القبيل، هذا من املطروقة للكلمات إساغة عرصه كتَّاب أقل أنه عنده، القلمية العادة
عرصه يف املقاالت تتخلل املطروقة الكلمات هذه كانت وقد والدعابة، النكتة سبيل عىل
اليدين، أصابع عىل تزيد تراها فال املويلحي كتابات يف تحسبها ولكنك واملئات، بالعرشات
فوجدت صفحة، مائتي من أكثر يف وهو النفس»، «عالج كتابه يف أراجعها أن تعمدت وقد
اضطجع إذا منا الواحد «فرتى قوله: أو املستقبل»، نحو بكليتهم «انرصافهم قوله: منها
ال كهذه عبارات إىل للشخص»، ليس بينهم فيها الفضل «إن قوله: أو فراشه»، فوق
سبيلها سلكت قد أنها علم إذا إال املطروق، الدارج اللفظ قبيل من أنها للقارئ يخطر

والسوق. الشارع إىل
شاغل كل ويف خصاله، من خصلة كل يف الرجل إىل أبغضيشء االبتذال كان وربما
كان أنه أفهم أن أستطيع سنتني قرابة املطبوع ملسلكه مراقبتي فمن حياته، شواغل من
بني اإلنسان به يظهر سمت عنده يعلوه ال واحًدا سمتًا لنفسه يرتيض — تقدم كما —
وأكرم أعز عنده فهو الزحام، مواطن عن العزوف الحكيم الرسي سمت هو وذلك الناس،
منه تمكنًا زادها قد وراثة، طبيعته يف وهو املشهور، واألديب امللقب الرئيس سمت من
مناوشة أو املجلس غشيان إليه تحبب كانت التي اللسان، طالقة أبيه من يرث لم أنه

األوراق. صفحات عىل بالقلم يناوشهم كان كما بالكالم، الجلساء
لرد ينهض فلم فحياه، — راكب وهو — كبري تاجر بدكان مر أنه أبيه عن وروي
من عنده عما يسأله التاجر إىل عاد ثم قليًال، فمىض لديه، النزول إىل ودعوته تحيته
عىل يده من فألقاه مليمات، عرشة ثمنه فنجانًا التاجر عليه عرض حتى القهوة، فناجني
ويقعده يقيمه من إن باالنرصاف: ويهم يقول وهو قرًشا التاجر وناول فانكرس، األرض

كان. من كائن عىل التحية رد عن يرتفع أن له يحق ال قرش
إذا يفارقها، ال شهوًرا داره يلزم وكان أبيه، عزوف من أشد محمد عزوف كان وقد
من واستقال الدار، خارج اإلنفاق مجال يف أقرانه به يجاري الذي املال من يده صفرت
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مرتب عن يستغني ال وهو — األوىل العاملية الحرب إعالن بعد األوقاف بديوان وظيفته
هو بما يعاملونه وال قدره من يغضون الجديد السلطان أعوان أن أحس ألنه — وظيفته

الخروج. إىل يلجئه عمل أو لرياضة إال يربحها ال حياته بقية داره عىل وعكف أهله،
بأدبه اعتزازه قبل وعقله بنسبه اعتزازه وليدة كانت إنما األنفة هذه أن اعتقادنا ويف
بالكرامة مكانته لحفظ الكربى عدته أصبحت قد األنفة بهذه أقرانه مواجهة وأن وعلمه،
هذه إحضار عن — بقيت لو — تغنيه كانت التي البيت ثروة زالت أن بعد امللحوظة،

والجاه. البذخ مظهر عىل منه أقدر البيوتات ذوي من أناس بني ذهنه، يف املناظرة
املتقاربتني الطبقتني من «الذوات» أبناء يتنافس حني املناظرة هذه تكون ما وأشد
الوجاهة طبقة أو الرتك» «أبناء الذوات وطبقة العرب، أبناء «الذوات» طبقة العهد: ذلك يف

«األتركة». الوجاهة وطبقة «البلدية»
أبناء من هواه فيها ملست إال هشام» بن «عيىس حديث من صفحتني تقلب ال فإنك
وهو األخرى، الطبقة من الذوات لنفخة — واستحماقه استجهاله بل — وسخريته البلد
األرسة أبناء يفعل كما ويغمزهم يداعبهم ولكنه وغمزه، دعابته من البلد أبناء يعفي ال
كتب إذا منحاه كان النحو هذا غري وعىل نقمة، وال زراية بغري الدار مناوشات يف الواحدة

اآلخرين. عن
الناقد موضوعات من يحسب ما إال للكتابة موضوًعا يألف يكن لم أنه نحسب بل
هشام» بن عيىس «حديث يف كتبه ما فكل فراغه، ساعات يف املتبسط املرشف أو املرتفع
من اتخذه ما وكل وعليهم، عليها املطلة الرشفة هذه من والناس الدنيا إىل نظرات فهو
من يبلغ مهما قلمية، صناعة دور ال «فرجة» دور هو فإنما االجتماعي، النقد هذا أدوار
والرئاسة. الوجاهة منزلة تقارن أن «األتركة» ذوات من مناظريه عرف يف بلغ فما شأنها،
جميًعا أرسته مع ضمته التي هي «األتركة» وذوات البلد «ذوات» بني العصبية وهذه
الدولة، وخدام الجراكسة من وأعوانه «الخديو» معسكر عن وأبعدته الثوار معسكر إىل
البيوتات أكثر من الحكم يف قيامه منذ عيل محمد بيت إىل أقرب املويلحي بيت كان وقد

الوطنية.
يف يقال كما و«تقفيله» إتمامه إىل يعمد لم هشام» بن «عيىس نرش من فرغ وملا
تليق والتهذيب الحكمة موضوعات من آخر موضوع إىل عمد ولكنه التأليف، اصطالح
طبع الذي النفس» «عالج كتابه فألف االجتماعي، الناقد عليها يستوي التي الرشفة بتلك
تقديمه يف تلطف قد كان وإن املستمع، للمتأدب الحكيم الواعظ مساق وساقه وفاته، بعد
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مريض من مجرب دواء منزلة يف بل للمريض، الطبيب أوامر منزلة «يف ليس إنه فقال
مستفيد». طالب إىل مستزيد عاجز ومن مريض، إىل

كان فإنه وكفى، وسمعة وجاهة أمر كان «الرشفة» بتلك لياذه يف األمر أن نرى وال
وسيد النبيني خاتم إىل االنتساب أمانة حفظ من فيه ملا الدين قداسة إىل أقرب لبابه يف
بهذا له وكانت — عنه هللا ريض — الحسني إىل ينتسب املويلحي بيت كان إذ املرسلني؛
األدباء خلفاؤه ينساها ال «املويلح» محلة عىل ووالية العرب، بالد يف مرعية سيادة النسب

املحدثني. الرتك وساللة األقدمني، العرب ساللة بني واملنازعة املناظرة عهد يف

«حديث ب يذكر وإنما الحارض، العرص يف املويلحيني أكرب أصبح قد الصغري املويلحي إن
ال بابه يف طبقة هذا عىل وهو النفس»، «عالج عن اآلخر بكتابه يذكر وقلما عيىس»،
األدب يف منفردة فاتحة أنه هذا مزية ولكن بابه، يف هشام بن عيىس طبقة عىل تقرص
تمثيله، وحسن تسجيله صدق يف فأبدع سجلها كاملة حقبة بها تذكر الحديث، العربي
من عرصه بعد وما عرصه رواد من األول الرعيل بني كاتبها لذكر الكفاية فيها وكان
التجديد، يطلب من به يقتدي نموذًجا الكتاب هذا وسيظل املقبلة، العربية اآلداب عصور
يف املثل أبلغ يضارع االجتماعي النقد من مثال فهو القويم؛ نهجه عىل به االبتداء ويتعلم
ليغرسه بموطنه جذوره من مبتوًرا يقطعه لم املؤلف ولكن املعارصة، األوروبية اآلداب
عليها فأقامه العربية املقامة جذور تناول بل منبته، غري عىل الضاد مواطن بني غريبًا
من ومنهج الزمان» «بديع يرتضيها مقامة فهو ومعنى، لفًظا وإقامتها تناولها وأحسن

فرانس». و«أناتول و«هايني» هنت» و«يل «سويفت» يرتضيه العرصي النقد
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١

بل األدب، دسائس إىل أرشنا هشام، بن عيىس صاحب املويلحي محمد عن حديثنا يف
أمرها باطن يف كانت ودسائسه األدب مؤامرات «إن وقلنا: عرصه، يف القرص، ودسائس
اتصال عىل كانوا األدباء ألن ملكية؛ حاشية كل يف املعهودة املؤامرات فروع من فرًعا

األمري.» بحاشية بعيد أو قريب
واألدب «الفكر باب يف — الحديث كتابة قبل األدبية املجالت إحدى نرشت أن واتفق
«الصاعقة» وصحيفة الرشق» «مصباح صحيفة عن منقولتني نبذتني — سنة» ستني قبل
تدبر كانت التي املؤامرات محور عىل داللة وفيهما املؤامرات، بتلك وثيق اتصال لهما
ومصطفى يوسف، عيل وهم: عنهم، تحدثنا ممن واألدباء بالكتاب وتتصل القرص يف
خايل ناقد يستطيع وال املويلحي، ومحمد والبكري، املنفلوطي، لطفي ومصطفى كامل،
واملناوشات األدبية الحمالت طبيعة يفهم أن القصور خفايا من تراجمهم وراء مما الذهن
أن وجب هنا ومن فيها؛ يشرتكون التي ومناوشاتها السياسة حمالت عن فضًال القلمية،

الفرتة. تلك يف القرص تاريخ من األدب تاريخ وراء عما النقاب نكشف
دراكتوس»: «حادثة بعنوان الرشق» «مصباح عن نقلت التي النبذة يف جاء

فكتب دراكتوس حادثة عن بالكتابة األسبوع طول املؤيد صاحب اشتغل
استعمل قد والنباهة بالذكاء املشهورين الذوات أبناء أحد أن ساءنا ييل: ما
الكتابة بحسن املشهورة األسبوعية الجرائد إحدى محرر مع والقسوة الشدة
عىل وصفعه خده عىل فرضبه الشخصية، االنتقادات يف والنابغ والتوقيع،
سوى ذنب وال جريرة بال أذنه من بيده جره أنه من قيل ملا صحة وال قفاه.
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أهًال مازًحا: قائًال دراكتوس حانة دخوله عند بالضارب رحب املرضوب أن
الفتان. أو بالفاتن

قائًال: ذلك عىل «املصباح» محرر عقب ثم

لطوله، نقله عن املقام يضيق ما ٥نوفمرب عدد يف ذلك غري — املؤيد — كتب ثم
أقر املويلحي محمد أنا الخاصة: األمور من نظنها كنا حادثة لنا حدثت وقد
أكتوبر شهر من ٢٥ السبت يوم عشية دراكتوس دكان يف كنت بأنني وأعرتف
يل: وقال نشأت بك محمد دخل إذ جالس أنا وبينما األصحاب، من جماعة مع
تعريب وهي بالفتني! أهًال مازًحا: معه كعادتي فأجبته مويلحي! بونسوار
كان فما ،“Petit interegat” بالفرنسية أصحابه عليه يطلقها التي الكلمة
جلستي، تتغري ولم مكاني من أتحرك فلم وجهي عىل بكفه رضبني أن منه
أكرب مع يفعله أن الطريق يف حمار ألي يمكن ما فعلت أن زدت ما له: وقلت

إلخ. إلخ … كبري

الكف، عام املتقاربة: العناوين من سلسلة لها ثالث قصص إحدى القصة فهذه
كامل، ومصطفى يوسف، وعيل املويلحي، محمد هم: محورها الكفر، وعام الكفء، وعام
يف الدينية الرئاسات مناصب عىل االستيالء الحاشية رغبة القرص دسائس من وبواعثها
بها وتقرتن وأوقافها، الصوفية الطرق عىل إرشاف لها التي الرئاسات سيما وال البالد،
تعترب التي السيارة الصحيفة وكاتب األمري، شاعر مركز عىل األقالم أصحاب منافسة

األمري. حال لسان
ويقوم األمري، سياسة يمثل الذي الصحفي للعمل مرشًحا املويلحي محمد كان ولقد
فكان األمري، شاعر مركز إىل طموحه عىل أباه يعني وكان إليه، بالنسبة الحال لسان مقام
الشخصية واملنادمة السياسية الكتابة عالم يف يوسف عيل للشيخ خطريًا منافًسا كالهما
ثقافة وأوسع األدبية الوجهة من عيل الشيخ من أكتب وهما الخاصة، مجالسه يف لألمري
التي الخديوية باألرسة الوثيق باالتصال عهًدا وأقدم األجنبية، واللغات العربية اللغة يف
انتساب األرسة هذه عند شأنها ورفع مؤسسها، عهد منذ املويلحي أرسة صاحبتها
ذلك، بعد املؤيد صاحب ادعاها التي تلك من أثبت نسبة النبوي، البيت آلل املويلحيني
بمصاهرة لذلك ومهدوا الوفائية، السادات ملشيخة ترشيحه عباس الخديو أراد عندما
به انتهى مما الخالق؛ عبد السيد عميده من الرغم عىل البيت لهذا يوسف عيل الشيخ
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املحكمة قايض خطوة أبي أحمد للشيخ الخديو وعزل املشهورة الزوجية قضية إىل األمر
السيدة يؤوي كان الذي الرافعي الشيخ وتعيني الزواج، بإلغاء حكمت التي الرشعية

اإلمام. لألستاذ خلًفا الزوجني بني بالفصل القرار صدور بعد بيته يف صفية
املويلحي، محمد أصابت التي اللطمة بخرب يوسف عيل الشيخ سمع أن إال هو فما
وقع الذي املكان تسمية عىل وحرص صحيفته، صدر وتفصيالتها ألخبارها فتح حتى
بها للسامعني لتظهر املويلحي قالها التي الكلمة وتحريف «الحانة»، باسم الحادث فيه
الحال لسان ملقام الرتشيح عن املويلحي يعطل ما األمرين كال ويف املغازلة، لغة من كأنها
الحادث إن ليقول إال «املؤيد» عىل بالرد املويلحي يحفل ولم الصوفية، املشيخة ومقام
الفتان. كلمة ال «الفتني» كلمة هي بها فاه التي الكلمة وإن حانة، يف ال «دكان» يف وقع
الشعرية املنظومات يف الحان ذكر عىل وألح الكف، عام باسم كله العام املؤيد وسمى

ومنها: العنوان، هذا تحت تنرش كانت التي

ح��رب اب��ن ط��ي��ل��س��ان م��ث��ل خ��ل��ًق��ا أم��س��ى ص��دغ��ك األك��ف ص��ري��ع ي��ا
وض��رب ح��رب م��ع��م��ع��ان ف��ي وه��و وس��ل��م أم��ان ف��ي ال��ح��ان ف��ي أن��ت

ومنها:

ال��م��ت��اري��س ح��وال��ي��ك ت��ق��ام ح��ت��ى ث��ائ��رة وال��ص��ن��اع ال��ح��ان ت��دخ��ل ال

هذه شعراء بعض فكتب املعمعة، إبان يف الصيام شهر ذكر عىل كذلك الشيخ وألح
يقول: املقطوعات

ال��ش��اك��ري��ن وش��ك��ر ب��األج��ر ف��ي��ه ف��ُف��ْز ح��ل ق��د ال��ص��وم ش��ه��ر إن

ناظمها: يقول رمضان شهر إىل تشري بأبيات املقطوعات وختم

ال��ص��اف��ع��ي��ن ص��ف��ع أم��ث��ال��ك ف��ي��ه ي��ج��ت��ن��ي ش��ه��ر ال��ش��ه��ر ه��ذا إن
ال��راح��م��ي��ن آي ال��ي��وم ن��ت��ل��و ن��ح��ن وه��ا ال��ك��ف آي��ة م��ح��ون��ا ق��د
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ألن صربي؛ إسماعيل الشاعر نظم من جمعيًا املقطوعات أن يومئذ املشاع وكان
يف اشرتكوا قد آخرين شعراء أن املعلوم ولكن باللقيط! مجالسه يف يلقبه كان املويلحي

املويلحيني. صديق إبراهيم حافظ عدا ما نظمها،

الكفء عام فظهر املتسلسلة، العناوين هذه تشهريات يف يوسف عيل الشيخ دور وجاء
ألنه املؤيد؛ صاحب من ابنته تطليق طلب قد الخالق عبد السيد كان إذ الكف! عام بعد
باطالعه املويلحي واستعان إسالمه، يف مشكوك وجدُّه الرشيفات، من للزواج كفء غري
زوج مطر مع األحوص الشاعر قصة من فاستخرج القديم، العربي األدب عىل الواسع
وأبيات املناسبة، لهذه نظما كأنما األحوص، أبيات من بيتني يهواها كان التي امرأته أخت

هي: األحوص

ن��ي��ام م��ط��ًرا ن��ك��اح��ه��ا غ��داة س��ل��م��ى ن��ك��اح ال��م��ال��ك��ي��ن ك��أن
وص��ام��وا ص��ل��وا وإن ذن��وب��ه��م، ل��م��ن��ك��ح��ي��ه��ا اإلل��ه غ��ف��ر ف��ال
ال��ه��م��ام ال��م��ل��ك ك��ف��ي��ئ��ه��ا ل��ك��ان ك��ف��ي��ئً��ا إال ي��ن��ك��ح��وا ل��م ف��ل��و
ح��رام م��ط��ًرا ن��ك��اح��ه��ا ف��إن ش��ي��ئً��ا أح��ل ال��ن��ك��اح ي��ك��ن وإن
ال��س��الم م��ط��ر ي��ا ع��ل��ي��ك ول��ي��س ع��ل��ي��ه��ا م��ط��ر ي��ا ال��ل��ه س��الم
ال��ح��س��ام م��ف��رق��ك يَ��ْع��ُل وإال ب��ك��فء ل��ه��ا ف��ل��س��ت ف��ط��ل��ق��ه��ا

عيل الشيخ وليس السادات، لبنت الكفء هو نفسه األمري أن إىل هنا اإلشارة وكأنما
زواجها. يف األمري له أذن الذي

إبراهيم، حافظ غري الكفء عالم يف الشعراء كبار من أحد املويلحي مع يكن ولم
املفتي، عىل املؤيد حمالت بعد يوسف عيل للشيخ واحد وقت يف الجميل» «يرد كان وقد
فنظم إليه، اإلشارة ستأتي آخر مطمع وعىل الشهرة عىل منافسة شوقي أحمد وللشاعر

فيها: وقال صمته، طول بعد البائية قصيدته املناسبة لهذه حافظ

ت��ع��ت��ب��ي ف��ال ال��ب��ي��ان وع��ف��ت ت��ع��ج��ب��ي ف��ال ال��ي��راع ح��ط��م��ت
ب��ي ض��اق م��ا م��ن��ك ب��ي ض��اق ف��ق��د ال��س��ك��وت ل��ه��ذا ت��ع��ذل��ي��ن��ي ف��ال
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فيها: الدينية الناحية ينس ولم الزوجية، قضية عن قال أن إىل

األش��ع��ب��ي ال��ط��م��ع ب��ه��ا رم��اه غ��م��رة ف��ي «ال��م��ؤي��د» وق��ال��وا
ال��ن��ب��ي ب��ب��ن��ت ج��ن��ونً��ا ف��ج��ن ال��ك��ه��ول ب��س��ن ال��غ��رام دع��اه
ي��ث��رب ف��ي ال��ق��ب��ر ل��ه��ا وض��ج وال��ح��ام��ل��وه ال��ع��رش ل��ه��ا ف��ض��ج
األن��ج��ب ال��ن��س��ب ع��ل��ى أغ��ار ال��رس��ول ب��ب��ي��ت ل��ص��ي��ق وق��ال��وا

«البورصة»، مضاربات يف عيل الشيخ ثروة ضياع إىل يشري البيت يف األشعبي والطمع
الطريق. شيخ عن فضًال أحد، من تحمد ال التي املقامرة من وهي

لرتشيحه تحاك كانت التي الدسائس هذه من املهم نصيبه إبراهيم لحافظ كان ولقد
شوقي، أحمد األمري لشاعر منافسة اإلسالمية، العربية البالد يف الخالفة شاعر لوظيفة
الهدى أبي معشوق «شكيب» الشاب يف أبيات نظم له زينوا حتى الخبثاء به زال فما
الشيخ لسان عىل فقال الحميد، عبد السلطان حاشية يف األكرب النفوذ صاحب الصيادي

الهدى: أبي

ي��غ��ي��ب��ا ح��ت��ى األذك��ار وأف��ضُّ ش��ك��ي��ب��ا رأي��ت إن ال��دف أخ��رق
ش��ك��ي��ب��ا ش��ك��ي��بً��ا إال ف��ي��ه��ا ـ��ح��َي ت��س��ب��ي��ـ ك��ان ف��ه��ل س��ب��ح��ت��ي ف��اس��أل��وا

النجاح. من اقرتابها بعد الفخم اللقب ذلك رشحوه من مساعي فذهبت
به يهتم ولم األدباء، أقالم من العامني هذين شأن له يكن فلم «الكفر» عام أما
مناسبة كامل مصطفى مزاحمة من للخالص ينتظر أن آثر ألنه كثريًا؛ «املؤيد» صاحب
باللغات يصدرها كامل مصطفى كان التي الصحف إغالق مناسبة هي وتلك أخرى،
لألمري حال لسان كامل مصطفى تجعل أن يخىش يوسف عيل كان التي وهي األجنبية،
كامل مصطفى ألن العربية؛ الصحافة يف مزاحمته يخىش يكن ولم األجنبية الصحافة يف
إىل الرصيح خطابه كتب حتى بالقرص، الصحفية صلته يقطع أن ينوي كان نفسه
ملقام صيانة الخديوية؛ بالحاشية صلة كل عن سيبتعد أنه فيه يبلغه عباس الخديو
استكثرها التي الفعلة هي وهذه الصلة، تلك جراء من إياه املحتلني تهديد من األمري
وأسكتها الكفر»، «عام بعنوان عليها فحملوا أمريه، يخاطب صحفي عىل املتملقني بعض

األمري. من بإيعاز الناصحون
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لسانًا أصبحت ولكنها للقرص، سياسيٍّا لسانًا تصبح لم املويلحيني صحيفة أن عىل
والشعراء، الكتاب بني املوازنة ويف والشعر الكتابة نقد يف القول مسموع األدبية للحركة
نفسه القرص أندية ومنها والثقافة، األدب أندية يف مرموًقا منتظًرا ذلك يف قولها وكان
القلق فرتات عدا فيما — العامة خطتها وكانت ومؤامراته. لسياسته املعارضني وأندية
إبراهيم حافظ كفة ترجح أن الخصوص— عىل الكبري املويلحي بها اشتهر التي الزئبقي
ونكران شأنه وتهوين به الزراية خطة إىل تساق أن اليسري من يكن فلم منافسيه، عىل
أسلوبها، عىل أخرى «صحيفة» وتحاكيها تنافسها، كانت الرشق» «مصباح ولكن فضله،
يوًما يواليه املويلحي، تلميذ فؤاد أحمد وصاحبها األسبوعية، «الصاعقة» صحيفة هي
يأباها التي الحمالت تنرش كانت الصاعقة ويف والجزاء. الطلب حسب عىل أياًما، له ويكيد
حافظ، عىل الحملة سيما وال طالبها، مجاراة أو قبولها عن ويرتفع الرشق» «مصباح
ينكر أن صاحبها عىل أمىل وقد اإلمام، األستاذ األكرب نصريه وبني بينه اإليقاع ومحاولة
بطبيعة يصلح فال املرتجم؛ النثر من كان ولو مًعا والنثر الشعر عىل قدرته حافظ عىل
صدور بعد نرشته مقال يف فجاء الرتجمة، ديوان ومعه العربي الديوان لوالية الحال

«البؤساء»: ل ترجمته من األول الجزء

وهو لالستهزاء، الغرور عرضه الذي بنفسه املعجب ذلك بأولهم؛ لنبدأ إنا
والخطأ الفاسد من الصحيح تمييز مزية من معدوًما كان وملا إبراهيم، حافظ
فاسده ظن بنفسه؛ اإلعجاب عىل مجبوًال وكان الرديء، من والجيد الصواب من
كالم خليط من البؤساء يف جمعه فيما جيًدا ورديئه صوابًا وخطأه صحيًحا

الغابرين.

الكاتب: قول إىل

بأن املعرتض فنجيب املفتي؟ قرَّظه فِلَم كذلك، الكتاب أن لو يقول: أن ولقائل
يشغله ما اإلسالم بأمور االشتغال من وعنده األعالم، العلماء من املفتي فضيلة
حافظ، إلحاح من وتخلًصا لكرسه، جربًا ولكن الرتهات. هذه مثل قراءة عن
فضيلة أن هللا وعلم قال، ما قال به؛ واالجتماع رؤيته غصص تحمل من وفراًرا

البؤساء. تقريظ من كثريًا تأذى األستاذ
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أن األوقات من وقت يف أوشكا املويلحيني إن القرص أحوال عىل املطلعون ويقول
عن الدفاع ومهمة الكبري، للمويلحي األمري شاعر مركز وهو األمري، من مطلبهما يبلغا

الصغري. للمويلحي سياسته
اإلمارة، قرص يف الشاعر لوظيفة عرصه أبناء أصلح املويلحي إبراهيم كان وربما
ملناسباته الشعر نظم بني تجمع وظيفة كانت ألنها الحقبة؛ تلك يف تفهم كانت كما
املغنني لسماع وخلوته طربه وساعات وسهراته مجالسه يف األمري منادمة وبني ومواسمه،
النظم فن يف النرص أبي ومحمود الليثي عيل دون املويلحي إبراهيم يكن ولم واملغنيات،
يف الحديث عىل منهما وأقدر واإلفرنج، العرب بأدب منهما أعرف كان بل املنادمة، يف وال
لم ل» «الجمَّ بتواريخ املعروفة الحروف بعدد التواريخ نظم عىل وقدرته شجونه، مختلف
لتسجيل املديح شعر من واألمراء امللوك هوى كانت وقد معارصيه، من أحد يدانيها يكن
الكبري املويلحي قصيدة تضارع قصيدة الفن هذا من شاعر ينظم فلم ومواعيده، أوقاته
الهجرية للسنة تاريخ منها شطر وكل ،(١٩٠٢ (سنة الثاني عباًسا بها استقبل التي
النظم بني التوفيق يقتضيه ظاهر تكلف غري يف الكلمات معاني يوافق (١٢٢٠ (سنة

منها: أبيات وهذه األرقام، ومجموع

الح��ا ن��ج��م��ه ل��م��ا ال��ن��اس واس��ت��ب��ش��ر أف��راح��ا ال��ن��ي��ل ف��ح��س��ب ال��خ��دي��وي واف��ى
س��اح��ا إن ب��ال��ع��دل ي��ذك��ره وال��م��ل��ك ي��ش��ك��ره وال��ق��ط��ر ي��ن��ص��ره وال��م��ج��د

جده ولع ويعلم مجالسه، يف املويلحي إلبراهيم يأنس عباس الخديو كان وقد
والة وبني بينه للسفارة لباقته عىل االعتماد عن فضًال ومنادمته، بمسامرته إسماعيل
غريه دون اصطحبه أنه به ولعه من بلغ قد جده أن ويعلم العثمانية، الدولة يف األمر
له شاعًرا اختياره موضع كان ولعله منفاه. إىل القطر مفارقة عند وندمائه أصحابه من
حكومات يف املايل النظام ألن امليزانية؛ يف الوظيفة هذه تقرير عىل املحتلني اعرتاض لوال
امللوك بمجالس الخاص النديم أو الشاعر عمل يسمى عمًال يعرف ال الحديث العرص
ولم العربي، الديوان رئيس باسم شوقي» «أحمد وظيفة سميت هذا أجل ومن واألمراء،

األمري. شاعر باسم «رسميٍّا» تعرف
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شوقي لشعر ابنه نقد أسباب من سببًا الوظيفة هذه إىل الوالد طموح كان وربما
ذلك ولوال واألمراء، امللوك عن الحديث يحسن يكن لم إنه — الخصوص عىل — وقوله
توفيق عن تحدث وال إليه»، املشار «الخديو إنه: عنه يقول وهو إسماعيل، عن تحدث ملا
وهو أبيض حماًرا يركب كان أنه أذكر وال واجًما.» فقبلتها يده العزيز إيلَّ مد «ثم فقال:
شبه وال قال، كما والحشو والسهو الزهو من مقدمته من أكثر وال األمري، للقاء يذهب

االستقبال: حفلة يصف وهو فقال الخطاب بن بعمر العزيز

ت��ن��ت��دب وال��وف��ود ع��م��ر ب��ي��ن��ه��م ف��ه��و

والقصف، والرقص والعزف، الطرب «بمجلس األجدر هو ربيعة أبي بن عمر وإنما
والعقود». والنحور والنهود، والصدور والخدود، والقدود

إىل منه النديم» «لياقة نقد إىل أقرب — ظاهر هو كما — النقد هذا كان فقد
والسمري الظريف لألديب املنافسني منافسة تنتهي النديم لياقة وعند الشاعر، بالغة نقد

إبراهيم! أبيه املمتع؛
كل قبل األمري بمقياس جميًعا، الرشوط وفاق — ريب وال — كانا املويلحيني أن إال
األمري عند كان واحد، رشط عن قصورهما لوال حاله، ولسان القرص شاعر لوظيفة يشء،
لكل منه بد ال الذي والكتمان االستقرار رشط وهو الرشوط، هذه جميع من وألزم أهم
املزاج أصحاب من — األب سيما وال — كالهما كان فقد األمراء، حوايش يف يعمل من
الحميمة العالقات يف وال السياسة يف حالة لهما تكن ولم قراره، يطول ال الذي الزئبقي
يوسف وعيل الحصيف، الصامت شوقي أفلح حيث يفلحا فلم إليها، االطمئنان يطول

الحال. بلسان األمني الناطق

من قصيدة أعنف نرشت تقدم، كما الخديوية الحاشية تخدم كانت التي «الصاعقة» ويف
بعده، ومن قبله من عيل محمد أرسة يف األمراء ولجميع عباس للخديو الهجاء قصائد
نرجحه فيما وهي بنظمها، واملنفلوطي البكري اتهم التي االستقبال قصيدة هي وتلك
إليها أضافهما أو املنفلوطي فيهما اشرتك بيتني أو بيتًا عدا ما كلها، البكري نظم من

توفيق. السيد بموافقة
املويلحيني كموقف عيل محمد بيت من الكبري «الصويف» العميد موقف كان وقد
السادة عميد ولكن واملكيدة، املعونة وبني والجفوة، املودة وبني واألعراض، اإلقبال بني
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األرسة بيت من بكري بيت موقف وهو القرص، رواد بني الخاص موقفه له كان البكريني
وراء ما عىل واطالعه ذكائه يف — ألنه عباس؛ الخديو من دائم حذر عىل فكان العلوية،
من العلوي البيت سياسة يجهل ال — الدراسة أيام منذ لعباس ومصاحبته الستار،
الباب بمراجعة وتنصيبهم الوالة خلع يف وحديثًا قديًما اشرتكت التي البيوتات جميع
نحو خفاء بها يكن لم عباس وسياسة العريق، البكري بيت وأولها: اآلستانة، يف العايل
أشياعه فيها يحل أن جهده يحاول كان فإنه الدينية، الرئاسة ذوات البيوتات جميع
العليا، الدوائر يف امللحوظة «الشخصيات» ذوي أبنائها من األقوياء عنها وينحي ومريديه
السفراء من األجانب كبار وبني بينهم العالقة تتصل الذين أولئك يحذره كان ما وأحذر
ملعرفته البكري؛ توفيق السيد من األوساط هذه إىل أقرب يكونوا ولم الدول، ووكالء
القاهرة أعيان إن يدري؟ ومن األوروبية. املعاهد يف األمراء نشأة ونشوئه األجنبية باللغات
أيام إىل العلوية األرسة قيام بعد حتى الوالة تنصيب يف األول الشأن لهم كان وقناصلها
تغيري إىل تدعو حادثة واألوروبية الرتكية السياسة زعازع بني حدثت فإذا إسماعيل،
له البالد، يف عريق بيت سليل الجديد للحكم يرشح أن البعيد من فهل الحاكمة، األرسة
عن البحث عند إليه األنظار يلفت ما الدول ووكاالت باآلستانة وعالقته وتربيته سمته من

املطلوب؟ الخلف
للمنفلوطي قليلة مشاركة مع البكري نظم من كانت القصيدة أن فيه نشك ال والذي
واألصيل «القويل» الدخيل بني واملقابلة واألجداد باآلباء املناظرة ألن أبياتها؛ بعض يف
البيت آلل انتمائه عىل للمنفلوطي، تخطر وال الصديق بيت لسليل تخطر «البكري»
السيد وجهها كلمة آخر كانت ولقد الوالية، تاريخ يف امللحوظة الوجاهة تلك بغري النبوي
املحمل: حفلة يف املأل من مسمع عىل له وقال هذا، وبخه حني عباس الخديو إىل توفيق
الفضل لهم وأجدادي وآبائي مثلك، وزير أنا األدب، قليل أنا لست «كال، األدب: قليل أنت

وأجدادك.» آبائك عىل
فيها: يقول التي األبيات تلك ناظم هو الكلمة هذه قائل يكون جرم ال

س��ود ج��دودك م��ن خ��ط��وب ع��ل��ي��ن��ا أن��زل��ت أي��ام م��رآك ي��ذك��رن��ا
ش��دي��د وق��ع��ه��ن ب��الء س��ه��ام ف��أص��اب��ن��ا «م��ق��دون��ي��ا» ب��ك��م رم��ت��ن��ا
ع��م��ي��د وه��و «ال��ق��ول��ي» أص��ب��ح إذا وه��ك��ذا ط��غ��ي��ت��م ت��ول��ي��ت��م ف��ل��م��ا
ج��دود! ورام آب��اء ود ك��م��ا خ��ل��ي��ف��ة ت��ك��ون أن ت��رج��و أع��ب��اس
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ت��س��ود ح��ي��ن األرض ب��ب��ط��ن ن��ك��ون ول��ي��ت��ن��ا ت��زول دن��ي��ان��ا ل��ي��ت ف��ي��ا

يف املنشورة للقصيدة مخالفة بالرواية سمعناها كما هنا األبيات ننقل ونحن
واألرسة املحدثة والنعمة القصور ذكر من فيه ما وكل املخالفة، بعض «الصاعقة»

العريق. والحسب التالدة والنعمة القصور يف راسخة نشأة له من كالم الطارئة
عىل قاًرصا — الدسائس فن يف أستاذًا كرومر سماه الذي وهو — عباس يكن ولم
وثيقة الشعر مادة من يستخرج أن أراد فإنه الحملة، هذه يف نوعه من الجميل» «رد
الوكالة دوائر عنده وأهمها العليا، األجنبية الدوائر بيئة يف تسقطه يده بخط البكري عىل
كتابة إىل السيد يستدرج أن األدب رجال بني القرص أولياء من ويل إىل فأوعز الربيطانية،
أقرب ناصف حفني وكان املحظور، الغزل موضوعات من موضوع يف ينظمها قصيدة
وأقبل السيد، يزور ذهب فلما إليه، ويستمع ينشده البكري بالسيد صلة األدباء هؤالء
ال ممن إنك السيد! أيها له: وقال يستثريه أن حفني تعمد نظمه، جديد من ينشده هذا
فتحداه السيد غضب وحمي والجاه! الرشف فخار وحسبك لنا فدعه الشعر، لهم ينبغي
موضوع يكون أن رشيطة عىل التحدي حفني وقبل استطاع، إن نظمه يف يجاريه أن
البكري فكتب املحظور، الغزل من باب يف آخر ناظم من يستعار ال شخصيٍّا القصيدة
البكري أبيات أخذ ثم معناها، يف أبياتًا حفني وكتب بخطه، املقرتح املعنى يف أبياتًا
والنسب! الحسب يف عليه رجحانه فوق الشعر فن يف عليه برجحانه االعرتاف فأظهر
ولكنه املهمالت، تلقى حيث ويلقيهما الورقتني يمزق أنه السيد يوهم النافذة إىل وذهب
الخديو، إىل ليسلمها القرص إىل بها أرسع ثم جيبه، يف األخرى الورقة وأبقى ورقته مزق
بدعوة العهد آخر كانت إنها وقيل بينهما، لقاء أول يف كرومر لورد إىل الخديو فأسلمها
لقرص الدول رجال من العلية بزيارة العهد وآخر الربيطانية، الوكالة حفالت إىل السيد

واألعياد. املواسم يف متكررة زيارات لهم كانت حيث الخرنفش؛

األسلوب عىل العتاب رسائل أبلغ من رسالة — هللا رحمه — ناصف» «حفني ل نقرأ
ولم جاره إىل السيد فتخطاه زاره قد وكان فيها، يقول البكري توفيق إىل كتبها السلفي،

السالم: يقرئه

وهينمنا الستقباله فقمنا ومنصبه، محتده وجاللة موكبه، يف السيد وجاء
ترياني. أن عينيه عىل وكرب حاذاني، حتى القوم وجوه يتعرف فمر بكماله،
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يقول: أن إىل

عن يغيض أن يحسن فال األجناس، بعض عن يغيض أن السيد عند حسن فإن
من بصنوف ويحييهم الضيوف، بعض عىل يطوف فلماذا وإال الناس، جميع
زعم فإن الصفوف؟ ألجله ويخرتق وف، َرصُّ إىل الرقاب ويتخطى املعروف،
أنه رأى وإن اإلسالم، يف هجرة بأقدم فليس األقالم، بترصيف أعلم أنه السيد

أوليائه. من يتخذه أن باملمكن فليس إطرائه، عىل مني أقدر

رصوف، يعقوب الدكتور «املقتطف» صاحب معلوم، هو كما وف، بَرصُّ واملقصود
أقالم أصحاب من يكن لم يعقوب الدكتور فإن إطرائه، عىل أقدر ألنه السيد يؤثره ولم
من جاءته التي املسبة محو عىل العليا الدوائر يف أقدر كان ربما ألنه آثره ولكنه اإلطراء،

الخديوية. الحاشية ناحية

العلم دون تفهم ال التي األدب مؤامرة عىل األمثلة بعض هذا مقالنا يف نتجاوز ال ونحن
الذين باألعالم منها يحيط ما عىل هنا فيها نزد ولم القصور، مناورات من وراءها بما

الكتاب. هذا يف عنهم كتبنا

٢

بمؤامرات املويلحي» «إبراهيم لعالقة مناسبة عرضت قلم» «حياة بعنوان مقاالتنا يف
التالية: القصة يف ملخصة حوادثها بعض فيها ذكرنا واآلستانة، القاهرة يف القصور

حركة وهي — باآلستانة الحميد عبد عرش زلزلت القاهرة يف حركة أن حدث
إلتمام إيران إىل ذهب واللسان، القلم دعوة شهرته رجًال، وأن — الفتاة تركيا
جميًعا، الثالثة فقتل وزرائه، من اثنان وأهانه الشاه، فطرده الدعوة، هذه
جمال الطريد: الداعية لذلك انتقاًما بالحق عليهم قضوا إنهم قاتلوهم وقال

الدين!
طرائفها ومن املقال، عن الغنية الحال وقائع من الحقيقة هذه وكانت
محمد شارع عىل وعيناه يلدز يف ينام كان الحميد عبد السلطان أن املروية
— الرشق مصباح صاحب — الكبري املويلحي أن يوًما واتفق بالقاهرة، عيل
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عند فتوقف وفضالئه، عرصه كتاب من نخبة فيه ووجد «املؤيد» مكتب دخل
تسقط أن رب يا أنت قادر الحجرة: سقف إىل يديه يرفع وهو وقال الباب،
وكان — عبده محمد قال الحميد! عبد فيسرتيح تحته، من عىل السقف هذا

خطوتني! أنت تقدمت لو نعم، — الحجرة زوار من

تقدمت الذين األدب أعالم عىل فيها الكالم وقرصنا املؤامرات أخبار من طرًفا ذكرنا
عيىس صاحب واملويلحي واملنفلوطي، كامل، ومصطفى يوسف، عيل وهم: عنهم، الكتابة
أو حبائلها واجتذبتهم بالقصور اتصلوا الذين من معدودة طائفة ولكنهم هشام، بن
يليه، الذي العرص وأبناء عرصهم أبناء من كثريون وغريهم شباكها، عليهم اشتملت
كما والخاصة العامة حياتهم وامتزجت قبل، من زمالؤهم له تعرَض ما ملثل تعرضوا
وتقدير تقديرهم إىل سبيل فال املؤامرات، تلك بأرسار والفكرية األدبية حركاتهم امتزجت

األرسار. تلك عىل االطالع بغري أعمالهم بواعث
الخرب ذلك األدب، ودوائر القصور بني املتصلة العالقات عن األخبار أشهر ومن
خلع بعد نرشها التي باشا شفيق أحمد مذكرات يف ورد ولكنه حينه، يف يكتب لم الذي
عبده محمد اإلمام األستاذ خرب هو وذلك الثاني، عباس والخديو الحميد عبد السلطان
النقمة شديد عباس الخديو وكان واآلستانة، القاهرة يف الصحفية الجاسوسية شبكة مع
يستطيع يكن لم ولكنه األوقاف، وديوان األزهر سياسة يف إياه ملعارضته األستاذ عىل
له يسمح الوزراء مجلس نظام يكن ولم إليه، واالستناد تقريره يمكن سبب لغري عزله
بحقوق يتمسح أن فأراد الشخصية، أهوائه من بوحي الكربى املناصب يف بالترصف
الصيفية السياحة فرصة وانتهز الدينية، املسائل يف — الحميد عبد — األكرب الخليفة
«املابني» جواسيس مع باالتفاق يؤدي مريب موقف يف لتوريطه اآلستانة إىل األستاذ وسفر
يصعب فال الديار، بمفتي تجمل ال التي الشائنة الحاالت من بحالة «متلبًسا» اعتقاه إىل
بالجامع التعليم وظيفة ومن الدينية املناصب من بإخراجه يأمر أن ذلك بعد الخديو عىل
باسم يعارضوه أن الوزراء مجلس يشهدون الذين املستشارون يستطيع وال األزهر،

املوظفني. تأديب ونظام املايل القانون
وعرض األستاذ، إىل نفسه فقدم باآلستانة، «املؤيد» مكاتب املهمة هذه توىل وقد
يهتدي وال الغريب السائح يجهلها التي البلد مناظر عىل الفرجة من لتمكينه خدمته عليه
إىل اآلستانة يف املرصيني بعض وانتباه عبده محمد الشيخ يقظة ولوال دليل، بغري إليها
الرشطة، يراقبها املنكر اللهو جهات من جهة يف الشيخ العتقل الدسيسة، هذه خبيئة
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فيحق الغرباء، باملشاغبني فيها يصطدم من البلد من يخرجوا أن األقل عىل ويستطيعون
يف ومرشوعاته جهوده وعىل سمعته عىل القاضية هي وتكون «املتهتك»، اإلمام عىل القول

اإلصالح. سبيل
تحىص، أن من أكثر األقالم وحملة القصور سمارسة بني «املؤامرات» هذه وأمثال
التورية بأسلوب إال السيارة الصحف يف تنرش ال ولكنها حينه، يف ببعضها نسمع كنا
جميًعا وأبطالها الخيالية» «القصة بأسلوب تصاغ التي الكتب عنها تنرش أو والتلميح،

معروفون.
فشيئًا شيئًا ذهبت ولكنها فاروق، زمن إىل االنقطاع كل املؤامرات هذه تنقطع ولم
يف يقال كما الشأن»، «ذات القصور بتواريخ االرتباط كل ترتبط متعاقبة، مراحل عىل
العالقة مراحل ثم وقرصعابدين، يلدز قرص بني العالقة مراحل وهي الحديثة، التعبريات

املشهور. الربيطانية الوكالة دار عنوان وهو الدوبارة، وقرص عابدين قرص بني
وكان األوىل، مرحلتها يف املؤامرات هذه عىل غالبة الدينية الناحية كانت ولهذا
بالدين عالقة لها التي الدعاية أو الدينية السمعة ومسألة الخالفة مسألة األكرب محورها

وباألخالق.
إىل الرتك من الخالفة تحويل إىل بالسعي الخديويني يتهم العثماني السلطان كان
كان الذي السلطان ألنه الخليفة سلطان من يحذرون الخديويون وكان العربية، البالد
عىل األوروبية الدول يساوم أو الوراثة نظام يبدل أو مرص أمري يخلع أن حقوقه من
الدولية. السياسة مصالح من مصلحة ذلك يف له كانت كلما املرصية، الخديوية حساب
الصوفية الطرق ومشيخة اإلفتاء بمناصب ترتبط التي القضايا تلك جاءت هنا ومن
تلك جاءت كما االجتماعية، والوجاهة النسب وجهة من لها والكفاءة الزوجية ومنازعات
ينازعون ألنهم األمة، هذه نهضة يف العاملني الرجال كبار اتهام عىل تدور التي األقاويل
الناس تنفر التي املواقف وتدبري التشهري بغري عليهم التغلب يسهل وال األمري، أو الخليفة

الخصوص. عىل الدينية النخوة باسم منهم
املعارصون شهد التي ذيولها الخالفة ملسألة وبقيت الحميد، عبد عهد ذهب وقد
واألدباء العلماء أقالم فيها اشتبكت التي الفكرية الثورة فإن الفكرية، حياتنا يف آثارها
هذا لتشتعل تكن لم الحكم»؛ وأصول «اإلسالم كتاب ظهور بعد البلد هذا يف شهوًرا
الدولة عند مكانه توطد أنها واعتقاده الخالفة، إىل فؤاد أحمد طموح لوال االشتعال
يستفحل أن شأنه من بلغ ولو الهندية، اإلمرباطورية حكم عىل به لتستعني الربيطانية

جديد. وضع عىل الدستورية املشكلة وإثارة الوزارة سقوط إىل يؤدي حتى
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قضية عن «فتش أو القرص» عن «فتش شعاره يجعل أن — إذن — األدبي وللناقد
وتقدير املايض، الجيل يف األدبية مدارسنا تقدير يف عنها غنى ال حقيقة ليفهم الخالفة»؛
يتعذر «الشعار» هذا وبغري منها، مدرسة كل يف األقالم حملة بني والتفرق التجمع أسباب
العلم مجرد من املدارس تلك تكوين وراء الكامنة األسباب يدرك أن التعذر كل عليه

املعروفة. وتراجمها املكتوبة بآثارها
مطلعها: يف قيل التي االستقبال قصيدة — مثًال — لذلك ولنرضب

س��ي��ب��ي��د ال��م��دى ط��ال وإن وم��ل��ك س��ع��ي��د أق��ول ال ول��ك��ن ق��دوم

ختامها: يف وقيل

ج��دود ورام آب��اء ود ك��م��ا خ��ل��ي��ف��ة ت��ك��ون أن ت��رج��و أع��ب��اس
ت��س��ود ح��ي��ن األرض ب��ب��ط��ن ن��ك��ون ول��ي��ت��ن��ا ت��زول دن��ي��ان��ا ل��ي��ت ف��ي��ا

واتهام الخالفة قضية هي — الرواية دسيسة قولنا حد عىل — القصيدة فدسيسة
إليها. بالطموح الثاني عباس الخديو

البكري، توفيق السيد هم: — للناس ظهروا كما — القصيدة يف املعنيون واألطراف
«الصاعقة»، صاحب فؤاد وأحمد هللا، فتح حمزة والشيخ املنفلوطي، مصطفى والسيد
يوسف، عيل والسيد املويلحي، محمد والسيد املويلحي إبراهيم السيد الستار وراء ومن

الخديوية. الحاشية وأدباء
أركان من مهم ركن البكرية والسادة الصوفية الطرق شيخ البكري توفيق فالسيد
«الصفة من اآلستانة يف له كان وما الدينية، املكانة من له كان بما الخالفة، قضية
الصفة هي وهذه الخديويني، منزلة تقارب الرئاسة من منزلة خولته التي الرسمية»،
وأجدادي وآبائي مثلك، وزير أنا جوابه: يف فقال عباس، الخديو أهانه حني عناها التي

وأجدادك. آبائك عىل الفضل لهم
الجامعة طالب من فقريًا طالبًا اآلونة تلك يف كان املنفلوطي لطفي مصطفى والسيد
الصوفية، الطرق شيخ من قربه الذي هو النبوي الرشف إىل انتسابه ولكن األزهرية،

ومناوراتها. الخالفة منازعات يف به وزج
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الخديوي القرص كان الذين املغاربة من اللغة علماء أحد هو هللا فتح حمزة والشيخ
ودوره اإلسالمية، الصفة الكتساب العربية، البالد علماء من أمثالهم مع بضيافتهم معنيٍّا
ناحية من خاصة عناية ويعنيه ناظمها، إىل هجاءها لريده شطرها أنه القصيدة قضية يف

يقول: التشطري هذا ويف البيت، وعراقة النسب

ي��ري��د ال��م��ل��وك ه��ج��و ف��اج��ر ع��ل��ى س��ع��ي��د أق��ول ال ول��ك��ن ق��دوم
س��ي��ب��ي��د ال��م��دى ط��ال وإن وم��ل��ك ع��ام��ر ال��ل��ؤم م��ن «ب��ي��ت» ل��ه��م ل��ئ��ام

«الهجاء صحيفة لتكون أنشئت التي «الصاعقة»، صحيفة صاحب هو فؤاد وأحمد
جانب إىل يومئذ كان وقد الحسني، اإلمام إىل املنتسبني السيدين أمام األخرى االجتماعي»

عابدين. وقرص يلدز قرص القرصين: بني الطويل تردده يف اآلستانة،
الكفاية معركة يخوض وكلهم الرشف، إىل ينتسب كلهم يوسف وعيل واملويلحيان
ثمرات بعض الكفء وعام الكف عام ومنظومات السادات، إىل االنتماء باسم الزوجية

املناوشات. هذه
ولكنهم مستور، القضية يف ودورهم عابدين، قرص يف األدباء حاشية ذلك وراء ومن

ستار. وراء من القضية أدباء عىل تشن التي الحمالت وراء من به يقومون

النزاع مؤامرات تأتي األقالم، وحملة القصور بني املؤامرات مراحل من الثانية املرحلة ويف
قرص بقيرص يلقب كان الذي الربيطاني العميد مقر الدوبارة؛ وقرص عابدين قرص بني

يقول: حني قصيدته إبراهيم حافظ يوجه وإليه الدوبارة،

ال��م��غ��رب وض��ج ل��ه ري��ع ف��ال��ش��رق ح��دي��ث��ن��ا أت��اك ه��ل ال��دوب��ارة ق��ص��ر

قال: حني يتحدث وعنه

واح��د ل��ع��م��رك ودن��ل��وب ف��س��ع��د رب��ه ال��دوب��ارة ق��ص��ر ف��ي دام وم��ا

أن أحدهم قحة من بلغ أناس، منظومات يف تظهر الشعر بمدارس البعيدة وعالقته
«الشوقيات». بها معارًضا بالكرومريات قصائده يسمي
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مجال لكان — الوطنية الحركة عامل وهو — الوسط يف ظهر جديًدا عامًال أن ولوال
استثناء بال آخر، مجال كل من أوسع الدوبارة وقرص عابدين قرص بني القلمية املؤامرات
إىل األقالم بأصحاب تحول الحركة هذه ظهور ولكن وعابدين، يلدز بني األكرب ملجاله
من الديوانية للشئون يرتك ولم الخطابة، منابر وعىل الصحف يف الرصيحة معركتها
وإجراء السياسية، الكتابة عن األقالم لرصف اإلنجليز يد يف إداري» «إجراء غري الجانبني
األوقاف، ديوان إىل عموًما «املشاغبة» الصحافة عن لرصفها الخديو يد يف آخر إداري
يف الوزارات باشرتاك واألدبية، العلمية املجالت تشجيع وراء املستشارين نفوذ فكان
تعيينات وراء الخديو نفوذ وكان الشهرية، نصف أو الشهرية أعدادها من النسخ مئات
الرشق» «مصباح كاتب املويلحي محمد ومنهم األوقاف، بديوان والناشئني الكبار األدباء
ابن البرشي العزيز وعبد «األزهر»، مجلة صاحب األزهري وأحمد هشام»، بن و«عيىس
بالديوان، تعيينهم يف مبارشة يد للخديو يكن لم آخرون أدباء ومعهم اإلسالم، شيخ
شعراء بعضهم من وجعل الصحفية، الكتابة عن بالشعر شغلهم هناك تعيينهم ولكن

واألعياد. املواسم مناسبات يف الخديوية املدائح نظم إىل يتسابقون

كانوا الذين واألدباء، الكتاب مدرسة العثمانية والدولة مرص بني العالقة بانتهاء وانتهت
الجيل ونشأ الجاللة، صاحبة بالط يف أخرى وقدًما ذاك أو البالط هذا يف قدًما يضعون
عليه اشتمل بما الوطنية الحركة جو يف أو الطلق، الهواء يف والشعراء الكتاب من الجديد
معسكر وهو الجديد، املعسكر صف يف عليها وتارة القصور إىل تارة وأطراف، نواح من

إليها. أرشنا التي وأطرافه بنواحيه األمة
من «القلمية» القرص مؤامرات تنته ولم األقالم، أصحاب من املدرسة تلك انتهت
القرص وسائل بعض الرسية املرصوفات كانت وقد الطرفني، كال من أو واحد طرف
السياسة خدمة يف ترصف كلها تكن ولم الخصوم، ومحاربة األنصار الصطناع الخديوي
املوكلني يريض فيما ترصف كلها كانت ولكنها الشخصية، الخديو مطامع أو الخديوية
من كان وبعضهم واملنثور، املنظوم باألدب واملشتغلني الصحف محرري عىل بتوزيعها
وربما املوظفني، غري والنياشني الرتب سمارسة من كانوا وغريهم القرص، موظفي كبار
امليزانية. عىل الرقابة لديوان األمر انكشاف خيف الغرضإذا لهذا الخاصة بأموال استعني
يف عمله — الرسية املرصوفات مع — الخاصة ألموال كان بعيد غري عهد وإىل
وحول تارة، الخالفة دعوة حول «القلمي» املعسكر لتعبئة واملؤلفني املحررين اصطناع

أخرى. تارة القرص تعني التي األدبية الخصومات

80



والسري الرتاجم وراء

املدارس يف الكتاب بعض أبناء عىل اإلنفاق تتوىل فؤاد أحمد عهد يف الخاصة فكانت
واألجنبية. املرصية

املطابع إنشاء عىل تنفق — الرسية املرصوفات مكتب مع — الخاصة هذه وكانت
الخفية دعوته غري لدعوة واملنارصين القرص لسياسة املخالفني األدباء ملحاربة واملجالت؛

العلنية. أو
هذه ويف السطور، هذه كاتب إليها ينتمي التي األدبية املدرسة نشأت الفرتة هذه يف
تخصصت التي األسبوعية الصحف يف والتنديد للتشهري املدرسة هذه تعرضت الفرتة
أنها عرفوها من يعرف صحف وكلها والسياسية، األدبية واملناورات االجتماعي للهجاء
الناشئني من أمثالنا أمر يعنيها وال اتقائها، سبيل يف املال يبذلون من بحمالتها تقصد

يديها! بني من ال ورائها، من الحملة مصدر يكون أن إال الفقراء،
يعود املتأخرة الفرتة هذه يف أيًضا، الفكرية واملدارس األدبية، الحمالت وتقدير
له حيلة فال وحواشيه، القرص رساديب يف وراءها ما إىل — محالة ال — املحقق بالناقد
كل ولباب أدبية حملة كل طبيعة عىل الحكم لتصحيح الخفية الناحية هذه اجتناب يف
املتأخرة املدارس أمر يف الزًما كله يكن لم وإن بها، القائمني بني خاصة أو عامة خصومة

األسبقني. األدباء عهد عىل املدارس أمر يف لزومه
الباحثون لها يجتهد مستفيضة بحوث عن تغني قد الستار وراء ما إىل واحدة ونظرة
الرفق من األسلوب حق الباحث يدرك فلن الصحيح، بميزانها الحملة وزن أو الدعوة لوزن
بصاحب ويدفع يستدعيه عما قاًرصا نظره كان إذا االندفاع، أو االعتدال ومن الشدة، أو
إحباط يستدعيه الذي األسلوب غري فكرة نقد يستدعيه الذي األسلوب فإن إليه، القلم

والدينار. الدرهم سالح يمالئها كما السلطان سالح يمالئها الستار، وراء من مكيدة
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األقاليم إىل تصل ال التي الخاصة الكتب عن للبحث فرصة القاهرة زيارات وكانت
أو األزهر، جوار إىل «الكتبية» حي زيارة عنها البحث يتطلب وقد املتجولني، الباعة مع
يومئذ تكن لم املكتبات قوائم ألن العرصية؛ املطبوعات تباع حيث الفجالة حي زيارة
البحث عن يغني ال منها املتداول املعروف وكان واملطالعة، النرش بيئات يف معروًفا شيئًا

سواها. يف يباع وقلما تبيعه، التي واملكتبة الكتاب طبعت التي املطبعة يف
عنه، للبحث العزيز عبد شارع مدخل يف املقتطف دار إىل قصدت الذي الكتاب أما
مجلة وكانت الزهاوي، صدقي جميل العراقي الباحث للشاعر «الكائنات» كتاب فهو
«فلسفة موضوعات من موضوع يف يبحث ألنه القاهرة؛ يف طبعه تولت التي هي املقتطف
ما إىل الرشقية األقطار يف الريبة تثري كانت التي املوضوعات تلك وهي الطبيعة»، وراء ما

العرشين. القرن أوائل بعد
هو — املحدثني عند العرص فيلسوف — رصوف يعقوب الدكتور لقاء كان ولقد
املطبوعات بمخزن الكتاب عن أسأل أن وسعي يف كان إذ الدار؛ زيارة من األول الغرض
املقطم إدارة يف رئيسه من ببيعه اإلذن إخراج يتوىل أن املخزن عامل وسع يف وكان هناك،
تلميذًا أعمل كنت حيث «قنا»، مدينة من القاهرة إىل قدمت ولكنني املقتطف، إدارة أو
الفكرية، أو األدبية «املعامع» إحدى من خارج وأنا التثبيت، انتظار يف املايل بالقسم
الروسية الحرب أيام طوال الكثرية محاورها أهم من محوًرا رصوف» «يعقوب كان التي

اليابانية.
محور الواقع يف كانت ألنها املقام؛ هذا يف اليابانية الروسية الحرب ذكر من بد وال
كانت بل يومذاك، واألدبية والصحفية والوطنية، السياسية العصبيات ميادين يف املحاور
الخاصة شئون غري بشأن يعنى الذي الشباب لها يثور عصبية كل يف املحاور محور

كان. كيفما
كل حول النزاع من رضوبًا يشمل — واليابان روسيا — الطرفني حول النزاع وكان

الخصوص. عىل الناشئة أذهان يشغل عام موضوع
الرشقية الدولة جانب إىل املرصيني الشبان من باألكثرين يميل الوطني النزاع فكان
االسم، بهذا كتابه كامل مصطفى فيها ألف التي املرشقة» «الشمس دولة أو الناهضة،
وفيها واالستقالل، والنهضة الحرية قضايا يف املجاهدة الرشقية لألمم األول املثال كأنها

إبراهيم: حافظ يقول
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وأب��ا ��ا أمٍّ األوط��ان ن��رى أن ع��ل��م��ن��ا ق��د ال��م��ي��ك��اد ه��ك��ذا

عىل األرثوذكسية املحلية واملدارس اإلنجيلية املدارس خريجي بني التنافس وكان
لعصبية رمًزا روسيا فكانت أسيوط؛ يف سيما وال الصعيد، عواصم يف وأوسعه أشده
اإلنجيلية الدول صديقة ألنها األخرى؛ للعصبية رمًزا اليابان وكانت األرثوذكسية، املدارس
املتحدة. والواليات إنجلرتا مقدمتها ويف العاملية، السياسة قضايا يف روسيا تعادي التي
أخرى، لعصبية سببًا اإلسالمية الخالفة ودولة القيارصة دولة بني العداوة وكانت
سبيل ويف الوطنية سبيل يف اليابان، ينارص واحد صف إىل الخالفة دولة أنصار جمعت

الدين.
الوطنية أنصار مع واحد صف يف األوىل للمرة واملقتطف املقطم أصحاب وكان
بريطانيا. وحيال تركيا حيال موقفهم من معروف هو ما مع العثمانية، الدولة وأنصار
اسمي: اإلنجيلية املدارس من الخريجني أمام أبرزت فقد الثقافة، عصبية أما
الكتابة عالم يف كانا ألنهما واملقطم؛ املقتطف صاحبي نمر» و«فارس رصوف» «يعقوب
هذه وكانت الرشقية. الصحافة عالم يف والسياسة العلم كتاب من اشتهر من أنبغ
من موضوًعا يجعلونهما حني الكاتبني، لهذين املتشيعني ألسنة عىل الهزل تبلغ العصبية
باللغة وال الفصحى باللغة ذاك وال هذا يحسنون ال وهم وزجًال، شعًرا النظم موضوعات

أحدهم: قول نمر» «فارس عىل الثناء يف «الزجل» أبيات من يحرضني ومما العامية،

ن��اب��غ��ل��ي ال��ع��ص��ر ف��ن��ون وف��ي وت��ه��ذب��ل��ي ت��ع��ل��م��ل��ي ن��م��ر ف��ارس
ال��ش��ام��ل��ي ب��الد ف��ي س��اك��ن��ل��ي وك��ان ال��ع��ص��ري ع��ل��وم ف��ي ن��اب��غ��ل��ي
خ��ل��ي ي��ا وال��م��ق��ت��ط��ف ال��م��ق��ط��م ف��ي واق��رأ ل��ي ق��ل وت��ع��ال ال��خ��ط��اب��ة ف��ي ل��ه واس��م��ع

يتصور فقد «النشيد» بهذا ينطق ال من تنطق أن «األدبية» بالحماسة بلغ وإذا
فهم عن املقطم وكاتب املقتطف لكاتب املتشيعني حماسة كانت كيف العرصي القارئ

صحيح؟ وإدراك
يبلغ ال لليابانيني تشيعنا كان فقد — اإلنجيلية املدارس ناشئة غري من — نحن أما
يف اشتهر كما عامًلا أو سياسيٍّا، أو كاتبًا إلينا، يقربه أو نمر» «فارس ل يشفع أن عندنا
كنا ما كل األدبي إعجابنا من رصوف يعقوب نمحض كنا ولكننا بالصحافة، عهده أوائل
الخصومة ميدان من يخرجه السياسية للدعاية رصوف اعتزال وكان زميله، عىل نأباه
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املدارس من الخريجني زمالئنا مع عليه نتفق مشرتًكا والء العلم كرامة من ويكسبه
اإلنجيلية.

من نسخة ومعي قنا إىل عودتي بعد منهم رهط لقيني كيف اليوم إىل أذكر وقد
الكبري. العالم بخط كلمة عليها «الكائنات» كتاب

وكانوا للتصديق، قابلة غري رؤيا حديث إىل يستمعون كأنهم يل يستمعون كانوا ولقد
وهل الكتاب؟ أسلمك حني لك قال وماذا التحية؟ عليك رد وكيف حييته؟ كيف يسألون:
كانت وقد التأليف؟ موضوع وعن املؤلف عن له قلت وماذا بحوثه؟ من بحث يف فاتحك
الرهبة، بمعنى الدهشة كانت إن الدهشة يثري ما الرجل يف أجد لم أنني الكربى دهشتهم
شعوري يختلف فلم الحكيمة، والوداعة األبوية للطيبة مثًال الحق يف الرجل كان بل
أره ولم األدبية، املجالس بعض ويف داره ويف مكتبه يف مرات لقيته أن بعد األول بلقائه
تحفظ من تخلو ال بساطة مرة! أول منه شهدتها التي الصورة تلك غري عىل ذلك بعد
والدارسني. الكتاب ناشئة من عرفوه من كل بها يشمل أبوية وعاطفة والوقار، السمت
عاد ولكنه استئذان، بغري مكتبه إىل بالدخول فاجأته أنني األمر أول عيل عتب
مستغرق وهو يسمعه لم لعله خفيًفا طرًقا الباب طرقت أنني له أكدت حني يستسمحني
تؤاخذني فال حني، إىل حني من يعرتيني السمع يف ثقل هو «بل مبتسًما: فقال القراءة، يف

عليك!» عتبت إذا
خرجت حني املخزن، عامل من تفتني لم الدار صاحب من فاتتني التي الحدة ولكن
— بالقاهرة مقامه طال متمًرصا كان وأظنه — ببيعه اإلذن ورقة لتسليمه بالكتاب
غري يعرفها ال دعوة وهي كائنة!» «جاك مازًحا: وقال «الكائنات» عنوان يف نظر ألنه
وأعفيته الدكتور غضب تهدئة يف أفلحت إنني ليقول قالها وإنما املتمرصين، أو املرصيني
ألنني التقصري؛ من موظفيه برباءة الدكتور أقنع لم لو له ا مستحقٍّ كان الذي الجزاء من

املوظفني. أولئك من لخطأ مكتبه إىل دخويل يكن ولم ابتداء، ألقاه أن قصدت

املقابلة تلك يف رصوف الدكتور من سمعته الذي املوجز الحديث تفصيل يحرضني وال
منه كلمة بذهني وعلقت الطبيعة»، وراء «ما فلسفة حول اإلجمال عىل دار ولكنه األوىل،
ال إنه قوله هي وتلك رصوف»، يعقوب «الفيلسوف من صدورها لغرابة أو لغرابتها
العبارتني، هاتني بمعنى دارجة عبارة أو الفلسفة، تلك يهضم ال أو الفلسفة، تلك يتقبل

الفلسفة». هذه أبتلع ال «إنني الشائعة: األوروبية التعبريات يف القائلني حد عىل
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العربية الثقافة عالم يف يشتهر لم رجل من الترصيح بذلك — غرابة وال — وفوجئت
«فارس زميله وغري غريه أحًدا أن نعلم ولم الفيلسوف، صفة من أشهر هو بما يومئذ
بداءة يف أفهم كنت وإنما غربية، جامعة من الفلسفة» يف «الدكتور لقب عىل حصل نمر»
الفلسفة هي أو كلها، الفلسفة هي أنها الطبيعة» وراء «ما فلسفة عىل باالطالع عهدي
يصعب ال يشء — األقل عىل — فهي كذلك، هذه تكن لم فإن وقضاياها، مسائلها أهم يف

التعريف! بألف — «الفيلسوف» عىل هضمه
العربية الثقافة نهضة يف رسالته بحقيقة العابرة الكلمة بتلك عرفني الدكتور أن إال
من نفهم أن الخطأ من فكان العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر بني
قضايا يف النظرية، املنطقية البحوث كفالسفة فيلسوف أنه الفلسفة يف بالدكتور تلقيبه
رشد وابن سينا وابن أرسطو منهج عىل الوجود» «ماهية ومشكالت املجهول الغيب
برهانها يقوم التي التجريبية العلوم نطاق يف فيلسوف هو وإنما الدين، ومحيي والغزايل
عىل براهينها تقيم وال واألخالق، التاريخ مباحث تناولت وإن واملشاهدات، الوقائع عىل

املحدود. وغري املحدود الفضاء إلثبات الكائنات براهني قبيل من واألقيسة الفروض
الطبيعة»، وراء «ما فلسفة يف الرأي هذا مثل منه سمعت عرشسنوات، من أكثر وبعد
تعقيبًا املناسبة هذه كانت وقد التحديد، عىل زمنه أذكر وال مناسبته أذكر حديث خالل
وكان فيه، مما كثري عىل أقرها لم «برجسون» فلسفة حول زيادة» «مي لآلنسة مقال عىل
أتتمرجل رجل! «يا وأخرى: آونة بني ويقول يبتسم، وهو تعقيبي يقرأ رصوف الدكتور
ذلك ملخص عىل اآلنسة أطلع أنه ذلك بعد وعلمت املقال، منه فاستعدت بنت؟» عىل

التعقيب!
أنه أخرى مرة منه علمت عليه، وتعقيبي اآلنسة كالم حول املناقشة خالل ويف
عىل تنطبق التي العلمية ناحيتها من برجسون فلسفة غرار عىل التي الفلسفات إىل ينظر
وراء ما وفروض «الغيبيات» أحاديث يف ذلك وراء تخوض وال اإلنسانية، الحياة قضايا
داروين، بمذهب اتصال عىل ألنها تعنيه برجسون كتابة يف التطور فكرة وأن الطبيعة،
مذهب عىل االطالع يف التوسع عىل يدل كالًما — يومئذ — منه سمعت أنني أذكر وال

الفرتة. تلك يف األوروبيني زمالئه مذاهب عىل وال الفرنيس، الفيلسوف
وبني رصوف الدكتور بني دارت التي املناقشة خالصة قرأت أخرى سنوات وبعد
هذه أصالة يل فأكدت باشا، مبارك عيل مجلس يف عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ
أنهم املناقشة هذه وخالصة بعيد، زمن منذ رصوف الدكتور رأي يف الفلسفة إىل النظرة
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الناس «إن الدكتور: فقال بالفيلسوف، الصحف وصفته كاتب عن املجلس يف تحدثوا
الحارضون: تساءل ثم أهلها.» غري عىل يطلقونها صاروا حتى الكلمة هذه ابتذلوا قد
رشيد السيد رواية يف الدكتور قال الصحيح؟» املعنى عىل إذن الفيلسوف يكون «من
عىل يوجد ال «إذن عبده: محمد الشيخ فقال العلوم.» جميع يتقن الذي «هو رضا:
العلوم من علًما يتقن أن بد ال «إنه معناه: ما يقول الدكتور فعاد فيلسوف.» األرض
الحديثة الطريقة عىل يتعلمون الذين «إن عبده: محمد الشيخ فقال بسائرها.» ويلم
فما بعضها، ويتقنون بالعلوم إملام عىل الثانوية، وقبلها العالية املدارس من يخرجون
الشيخ سئل وملا املعنى!» بهذا الطالب وسائر واملهندسني األطباء بني الفالسفة أكثر
هو — يفهمه كما — الفيلسوف «إن قال: إذن؟» الفيلسوف يكون «من عبده: محمد

عنه.» واملدافعة عليه االستدالل يمكنه واالجتماعيات العقليات يف رأي له الذي
فأعرف بقليل، وفاته قبل ما إىل وأخرى آونة بني رصوف الدكتور ألقى أزل ولم
عقل له فيلسوف صورة األوىل: للمرة رأيته منذ تتغري لم واحدة صورة مقابلة كل يف منه
ودود إنسان قلب العلمي العقل هذا مع وله العملية، الخربة من بالواقع مشغول عالم

للنجاح. بتوفيقهم ويغتبط للناس الخري يحب
سمايلز صمويل عن املرتجم كتابه ألن النجاح؛ إىل الناشئني بتوفيق اغتباطه وأذكر
عن سألني حني به بإعجابي وأخربته له، قرأته كتاب أول كان النجاح» «رس باسم
لنفسك صنعت «ماذا سؤال: كل قبل واحًدا سؤاًال منه أسمع زرته كلما أزل ولم مؤلفاته،
وأضاف ترجمه كتاب مجرد يكن لم النجاح» «رس كتاب أن نفيس يف فوقر وملستقبلك؟»
ترجمانًا ذلك قبل كان ولكنه واألخالق، السري تحقيق يف العلمية طريقته عىل به ودل إليه
الناشئني تعليم يف ورغبته الناجحة الحياة يف لرغبته وعنوانًا فيه، واملودة الخري لسجية

بالحياة. ويسعدون ينجحون كيف جميًعا
اإلخوان، ومعاتبة الزمان شكوى شعراء من تكون أن «إياك مازًحا: يل يقول كان

لألذكياء!» مقدورة وقسمة لألديب زينة البؤس تحسب أن وحذار
إىل يصلوا حتى الدين طلب يف الناس إن القائل: قول تصدق «أال مرة: وسألني

املال؟» إىل يصلوا حتى العلم طلب ويف العلم،
صدقته إن «إنك قال: عليه، جوابي ينتظر ال وهو سأله ولعله سؤاله، أجيب أن وقبل
وهي: عليها خالف ال حسابية حقيقة من يقني عىل تكون أن تستطيع تصدقه لم أو

نفسها!» تجمع والدنانري الدراهم اجمع
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عميل أمر عناه قد نشأتي أيام يف عرفتهم الذين األدباء كبار من أحًدا أعرف «وال
املويلحي محمد واآلخر رصوف، الدكتور أحدهما اثنني: غري معيشتي يف عليه أعول الذي

األوقاف.» بديوان للعمل رشحني الذي
ثم مليٍّا فكر اإلعدادية، باملدرسة العمل من استقلت أنني رصوف الدكتور علم فلما
يكونوا أن وتفضل صحفيني مندوبني عن تبحث العسكرية القيادة أن أعلم «إنني قال:
وراء القتال خطوط إىل للسفر حني إىل حني من تندبهم أن تنوي ألنها املسلمني؛ من
الخطوط، تلك مناعة عن رواياتهم يف متهمني يكونوا أن تريد وال سيناء، حدود ويف القناة

البالد.» عىل املغريين الرتك دين غري عىل كانوا إن
قال: منها، العائد وفرة مع الصحفية املهمة بهذه القيام من النفور مني تبني فلما

باإلنجليزية. وقالها إليها.» مسرتيح غري شعورك أن «أرى
مرص، حدود عىل تركية غارة جهتيها إحدى من كانت إن املسألة فإن «نعم؛ فأجبته:

االحتالل!» وجيش الرتكي الجيش بني حرب األخرى الجهة من فهي
عالقة ال ألمر يوم بعد إليه أعود أن سألني ثم وشعورك.» رأيك لك «فليكن قال:
ملدرسته يرشح أنه ليبلغه النيل وادي مدرسة بمدير اتصل قد به فإذا البعثة، بهذه له
ليلقاهما غًدا يزوره أن ويسأله للتدريس، وصالحهما األدبية كفايتهما يعرف معلمني

شاء. إذا عنده
له أن — ذلك بعد علمنا كما — سببه كان فقد بذاتها، املدرسة لهذه اختياره أما
يوم وثيقة معرفة السبب لهذا باشا وهبي هللا عبد عرف وأنه الفيوم، بإقليم «أطيانًا»
أن لنا ذكر وقد اإلقليم، ذلك يف الري عىل املرشفني للمهندسني كبريًا باشا هللا عبد كان
كانت — رصوف الدكتور أي — هو أنه لنا يذكر ولم بأطيانه، العناية حسن كان الباشا
للمحاكمة، عرضته التي الوشاية ودفع اإلنجليز، الرؤساء كبار عند الباشا تزكية يف له

التأديب. مجلس إىل تقديمه دون باستقالته وانتهت
الحكومة وظائف يف خريًا يأمل لم باشا وهبي هللا عبد أن ذلك جراء من كان وقد
اآلخرون أبناؤه واتجه األكرب، البنه النيل» «وادي باسم الثانوية املدرسة فأنشأ ألبنائه،
الهندسة ورشكات التمثيل وفن املحاماة يف «املستقل» للعمل وعباس ويوسف إسماعيل

واملعمار.
ننساها؛ ال وديعة طيبة يف الدكتور يرددها كان كما هنا «األطيان» كلمة ألذكر وإنني
لعبد و«شكرت أطياني»، إىل «ذهبت يقول: وهو لتكرارها ارتياًحا منه نحس كنا ألننا
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هذا مع نحس وكنا بأطياني»، الصيف قضاء يف و«فكرت بأطياني»، عنايته باشا هللا
مرة ونحس خيالء، وال عتو غري يف الجديدة بكسوته الطفل كغبطة بريئة بغبطة التكرار

النجاح. وحب الحياة بحكمة العليم الفيلسوف مع أننا أخرى
الدارين ألن النيل؛ وادي بمدرسة اشتغايل بعد املقتطف لدار الزيارات وتعددت
يف للمراجعة تكفي ال الخاصة مكتبتي وكانت اللوق، باب بحي يومئذ متقاربتني كانتا
رخص وقد غريها، ويف الكتب بدار مراجعتها أتطلب كنت التي واألدب التاريخ مباحث
منتفًعا فيها وجدت كلما القديمة ومجلداته املقتطف بمكتبة االنتفاع يف الدكتور يل
مذهب إمام سبنرس هربرت إىل نسبة «السبنرسية»؛ بالبحوث يسميها كان التي لبحوثي،
لرأيه: مخالف رأي يف ناقشته كلما يقول كان إذ اإلنجليزية، الفلسفة يف والتقدم الفلسفة
طريقة تشبه االستدالل يف طريقتي وإن Spincerian argument سبنرسية: حجة «إنها
لوال عنه، كتابتي يف اليوم الشفوي» «التقريظ هذا ألعيد كنت وما تحقيقاته.» يف سبنرس
إنها له: مقدمتي عن فقال املازني، صديقنا ديوان قرظ حني املقتطف يف سجله أنه

االستدالل. يف سبنرس طريقة تشبه تحقيقات عىل اشتملت

وملستقبيل، لنفيس أصنعه عما يسألني أن زرته كلما ينىس يكن لم الزيارات تعدد وعىل
ألبي دراستي إتمام عىل مرة كل يحثني وكان األدبية، شواغيل ويف املدرسة يف أجده وعما
زيادة مع إليها للعودة اقتضبتها ثم املقتطف، يف مقالني منها نرشت التي املعري، العالء
الدكتور موضوعات أو املقتطف موضوعات إىل الحديث انتقل فإذا والتحليل، الرشح
له مما االجتماع ومسائل اللغة غري إىل بنا يستطرد الحديث كان فقلما فيها، يفكر التي
من حادث أثر عىل الزيارة تتفق أن إال للسياسة عرض وقلما واألخالق، بالدين عالقة
وجهه وعىل يوًما رأيته وكذلك إبانها، يف املتحدثون يتخطاها ال التي البارزة الحوادث
ورؤساء الوزراء من طائفة عىل القذائف إلقاء تعاقب أن بعد الظاهر االمتعاض مسحة
ال؟ ولم التقدم، يف اإلفراط غاية وأفرطنا ا جدٍّ تقدمنا «إننا املرارة: من بيشء فقال الدولة،

الفوضويني!» مبادئ من األقىص الطرف إىل تنتهي الوطنية يف التطرف مبادئ هذه
األمم إىل السلطان وعودة اإلسالم نهضة عن الصحف يف كالًما يقرأ وهو يوًما وزرته
َعَىل نَُّمنَّ أَن ﴿َونُِريُد القصص: سورة من القرآنية باآلية الكاتب فيه يستشهد اإلسالمية

اْلَواِرثنَِي﴾. َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن
عمل؟» ما «وليش متبسًطا: اللبنانية بلهجته فسألني
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أراد.» بما يعملوا أن الخلق وعىل يريد، الخالق «إن قلت:
ثم العقيدة.» صدق إىل أهله عاد إذا اإلسالم يعود «نعم ووقار: جد يف يقول فعاد
غرية ولكن ذهبا. حيث أخرض يشء عىل يبقيان ال واملعزة األعرابي «إن فيقول: يستطرد
عالم «إن قال: وأحسبه والسلطنات.» للدول صانًعا األعرابي من ابتعثت التي هي اإلسالم
طريق من وما عليه، املسلمني ودل العودة طريق عرف قد — عبده محمد — اإلسالم

واألخالق.» العلم غري العودة لتلك
الكتاب هذا ليلتقط السلم يصعد أن لغوية كلمة تحقيق عن البحث جشمه وربما
استعمالها قبل الكلمة يف الصواب يحقق أو يسرتيح فال هناك، من الكتاب وذاك هنا من

يرتجم. أو يكتب فيما
بمعنى الفصيح الكالم يف وردت هل «الشهية» كلمة عن يبحث السلم عىل يوًما رأيته
إنها واألباريز التوابل بعض عىل يقال أن الجائز من وهل الطعام؟ اشتهاء عىل القدرة
القابلية وأن املعنى، هذا يف يقال ما أصح املشهيات كلمة أن عىل فانتهى «الشهية»؟ تفتح

الطعام. لطلب الجسم تهيئة من املقصود عىل للداللة «الشهية» من خري
يشك كان ألنه والكاف؛ الباء بتفخيم ونبك» ونبق «نفق كلمات يردد يوًما ووجدته
اللغة يف قليل الوزن هذا يف والقاف الفاء اجتماع أن ويحسب «النفاق» كلمة أصل يف

والرتكية. السامية اللغات يف مطروق العربية،
قال خالف.» بال عربيتان وهما والفراق، الفقر كلمتي يف اجتمعتا «لقد له: قلت

وفراق!» فقر اجتمعتا: ما سوء «يا ضاحًكا:
قائم الخالف أن رأيه يكتم يكن ولم الدين، مسائل إىل كثريًا األحاديث وتطرقت
الدين عن يتكلم قط أسمعه لم ولكنني العلمية، املشاهدات وبعض العقائد بعض بني
«سيد موقف غري ورجالها الديانات من موقف له يكن ولم االحرتام، بغري إجماله يف
الرجل بموقف شبيه املناسبات شتى يف منه رأيت كما وهو املسئولة، العلمية من املجتمع»

فيه. خالفته ما كل يف والخربة السن حق من له بما املطاع، الشيخ أمام املهذب
يعطي اجتماعيٍّا إنسانًا وسلوكه: تفكريه عادات يف الوديع الفيلسوف كان وكذلك

والتقاليد. العرف حقوق من ا حقٍّ ينىس وال حقهما، والعمل العلم
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١

التفكري: نقائض من القلقة «الشخصية» هذه طوية يف ما كل يل تمثل األوىل اللمحة من
ونرباته، كلماته فيها وتتالحق صوته معها ويتهدج جسده أعصاب كل لها تختلج حماسة

الحماسة؟ هذه وفيم
والخيال. العاطفة حماسة من َسْورة تخامره أن دون وحده، بالعقل النداء يف
ودواوينه. كتبه صفحات يف «الزهاوي» هو وذلك حديثه، يف الزهاوي هو ذلك

كل فقدت كأنها الشعور، رصخات من ورصخة واملنطق، الواقع برهان إىل دعوة
اإلقناع. وسائل من وسيلة وكل برهان

الشيخ رضيح عند األول بمسكنها «مي» اآلنسة مجلس يف له األول لقائي وكان
باألفرنجية. تسمى التي أحيائها من حي يف القاهرة مزارات من وهو «املغربي»،

الخرافات عن الحديث إىل مكانه غري يف املعرتض الرضيح عن الحديث ساقنا وقد
األعيان مجلس عن ذكرياته إىل الحديث هذا به واستطرد األولياء، كرامات عن تروى التي
الحميد». «عبد السلطان عهد يف العرب أعضائه من عضًوا كان يوم الرتكية بالعاصمة

املجلس يف زمالئه أحد فقام احرتقت، العثماني األسطول قطع من قطعة «إن قال:
تودعها األسطول، قطع بعدد نسًخا البخاري كتاب من تشرتي أن الوزارة عىل يقرتح

للسالمة.» وضمانًا الحريق من أمانًا فيها،
هذا يف تسري ال الحربية السفن «إن له: وليقول الزميل، عىل لريد «الزهاوي» فوثب

بالبخار!» تسري وإنما بالبخاري، الزمن
الوثوب. استطاع ما القصة هذه يعيد وهو «الزهاوي» وثب وقد

التجديف؟» هذا عاقبة من سلمت «وهل قائًال: وداعبته
أندم!» لم فإنني أسلم لم «إن تمهل: غري يف قال

يكن لم مسألتني يف ملناقشتي تستثريه به فأولعت بحديثه، «مي» اآلنسة وأعجبت
املرأة. ومسألة األلم، مسألة منهما: واحدة عىل وفاق قط بيننا

املرأة قضية إىل األلم بقضية أعود وكنت الحياة، طبيعة األلم بأن تدين كانت فقد
حواء، لبنات تحلو التي الشكوى طبيعة إال هي فما العقيدة، هذه تردد سمعتها كلما

تتلقاه. أن يرسها كما تعطيه أن يرسها الذي الحنان وطبيعة
واحًدا طرًفا اآلنسة والدة السيدة مع فيها كنت فقد املرأة، قضية عىل الخالف أما
إبان يف ولالنتخاب، للنيابة املرأة كفاية عىل اختلفنا كلما وحدها اآلنسة أمامه تنفرد

الدستور. معركة
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صندوق إىل قدميه عىل يميش مرشح أمامها تنافس إذا يوًما استحلفتها أنني وأذكر
بصوتها؟ يظفر منهما فمن رويس»، «الرولز سيارته يف إليه يصل آخر ومرشح االنتخاب
صاحب كالمها: إىل بك حاجة وال لك أقول «أنا عنها: تجيب والدتها فأرسعت

خالف!» وال السيارة
شماتة من أكرب شماتتها كانت جنيس» «من رجل الخالف هذا يف الراية حمل فلما
كلما أخرى تارة األلم قضية وإىل تارة املرأة قضية إىل تستعيده وطفقت الرأي، يف الغلبة
لألستاذ: وقلت أخريًا املدبر «النزاع» هذا أحسم أن أردت فلما منهما، نفرغ أن أوشكنا
وضحك بيديها، صفقت الحياة.» يف األفراح من أكثر اآلالم أن معك أرى قد «إنني
«ألعلك فسألته: دعواه، تفند حجة الضحك هذا عليه حسبت حتى أمهله ولم «الزهاوي»،

االنتصار؟» هذا مثل كثريًا تنترص ال
اللذة من الحياة نصيب يف أعتقد ما لبيان املسألة هذه يف اإلفاضة بصدد ولسنا
أن عنيت الحياة؛ يف األلم طبيعة إنكار مع األلم بكثرة عنيت ما أوجز ولكنني واأللم،
هي حائل بغري الحياة طبيعة أن تمنع ال ولكنها وتتكرر، تتكاثر قد الفرح دون الحوائل

والرجاء. الفرح

نفسها وبني بينها التوافق تعرف ال التي — «الشخصية» هذه يف النقائض بقية ورأيت
نصري كان فقد األهرام، صحيفة جوار إىل املفروشة حجرته يف بمسكنه زرته يوم —
يحجب ويكاد النظر، عن يحجبها كثيف ستار وراء من زوجته يخاطب األكرب السفور

إليه! اإلصغاء يف نجتهد لم لو الخفيض صوتها
كوثبات وثبات أنها تحققت حتى عقائده جملة يف إليه التحدث من أفرغ أكد ولم
الصعود إىل عود ثم وصعود، هبوط ثم وهبوط صعود واحدة: ساعة يف الريايض الالعب
العمر يف التطور ألدوار مختًرصا نموذًجا أوقاته من وقت كل كان كأنما الهبوط، إىل وعود

اطراد. عىل تتسلسل ال أدوار أنها لوال كله،
أن وتمنيت أودعه، العاصمة محطة إىل فأرسعت األخرية، اللحظة يف بسفره وعلمت

بغداد.» يف أراك أن إيل وأحب أرجوه، ما «ذلك فقال: القاهرة يف أخرى مرة أراه
«تونس» يف قرائه أحد سألني إذ أشهر، ببضعة سفره بعد جميًعا النقائض تمت ثم
أرجح الفكرية بحوثه يف إنه وقلت اعتقدته، كما الرأي ذلك فأبديت أدبه، يف رأيي عن

الشعرية. معانيه يف منه
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فيه، غنى ال الذي الثناء بهذا العاطفة عىل العقل نصري يغتبط أن الحق من وكان
ولكنه والخيال، الشعور دون بالعقل إيمانه يف السواء عىل استقام لو نظره، وجهة من
مستعار، توقيع عليه بخطاب بغداد من الربيد وجاءني يرضيه، أن خليًقا كان مما غضب
الالذع بالنقد ديوانك تتناول أن تنوي «الكرميل» لألب العرب» «لغة مجلة إن كاتبه: يقول

ينتويه! عما يثنيه أن وسعه يف للكرميل صديق «الزهاوي» وإن ومعناه، لفظه يف
من وأطرف أظرف الرجل غضب يف طيبة عىل داللة «الربيئة» املناورة هذه يف إن
من له يكون أو الكيد، يضمر قلب من تصدر لن — ريب وال — وإنها رضاه، يف طيبته

الربيء! الطفل حظ من أوفر حظ الكيد

٢

لشاعر ذكرياته عن زعيرت» «أكرم للسيد مقال عىل البغدادية املكتبة مجلة يف اطلعت
سفره قبل له لقاء آخر يف الشاعر وبني بينه جرى حديث من فيه قال الزهاوي، العراق
رق وقد أظن، كنت قد «األوشال»؟ عىل اطلعت «هل الزهاوي: أي — قال «بغداد»: من
ثم «األوشال»، األخرية قصائدي مجموعة فسميت كثريًا، بي يمتد لن زمني أن عظمي،
مغادرها أراني التي حياتي يف أنظم ما آخر أنها أعتقد أخرى، قصائد ذلك بعد نظمت

يل.» يطبع ما آخر ليكون الثمالة سميته ديوان يف جمعتها وقد قريبًا،
يف ينرش ال ديوان إنه «أجل، قال: الثمالة؟» غري يطبع لم شعر لألستاذ «وهل قلت:

العرشين.» القرن
سيويص وأنه ينرشه، ال كثريًا شعًرا له أن نفسه «الزهاوي» من علمت قد وكنت
يعتقد الذي املطوي الشعر عن حديثه يل يكرر وهو «القاهرة» وفارق وفاته، بعد بنرشه

الرشقية. البلدان بني القاهرة غري بلد لنرشه يتسع فلن األيام من يوم يف نرش إذا أنه
املفقود» وديوانه «الزهاوي باسم القاهرة يف ظهر كتابًا أن أخريًا سمعت وقد
األستاذ إىل «الزهاوي» عنها تحدث الذي الشعر مجموعة هو أنه وهلة ألول فاعتقدت
األديب ملؤلفه الكتاب عىل واطلعت «القاهرة»، يف إيل بنبئها وأومأ ببغداد زعيرت» «أكرم
أبوابه يف توسع قد األديب املؤلف كان وإن موضوعه، يف ظني فصدق ناجي» «هالل
«النزغات» ديوان غري عنه، كتب وما كتبه وما «الزهاوي» عن شتى مباحث فيه فتناول

املفقود. الديوان اسم وهو
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الشواهد فاستقىص «الزهاوي»، إىل «النزغات» نسبة تحقيق عىل املؤلف وحرص
الشاعر نظم إثبات يف قاطعة بل مقنعة، وكلها النسبة، هذه صحة عىل تدل التي والقرائن
عند «الزهاوي» تركه كما «النزغات»، ديوان احتواها التي واملقطوعات القصائد لجملة
بغري شادي» أبو «زكي الدكتور إىل منه انتقاله وعند موىس»، «سالمة األستاذ إىل تسليمه

املخطوط. باألصل مصحوب غري الكاتبة اآللة عىل مرقوم وهو فيه، زيادة
الدليل من «الزهاوي» إىل الديوان هذا يف النظم نسبة نصحح أن نستطيع أننا عىل
الدليل هذا يف ما وأظهر النقاد، يقول كما «النظمي» الشاعر أسلوب يف «الداخيل»
الذي والفتل، الشد ذلك من كثري عىل تشتمل واملقطوعات القصائد أبيات أن «الداخيل»

العروض. ألوزان كلماته الشاعر به يطوع
يقول: الذي فالشاعر

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

النزغات: ديوان يف يقول الذي الشاعر هو

ج��زاء ك��ل دار ال��دن��ي��ا ه��ذه

فيه: يقول الذي وهو

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

الديوان. منظومات سائر يف النظمي» «األسلوب من كثري ذلك وغري
الشعر من نظم ما كل يف الزهاوي ألسلوب مطابق كذلك فهو «الفكري» األسلوب أما
غوًرا ليست املفقود الديوان أفكار أن فيه شك ال ومما حياته، أوائل يف نظمه عالج منذ
إنه الزهاوي قول من القارئ يتوهم قد كما الزمن، مع الشاعر آراء تكوين يف جديًدا
معارضة من املحقق إذ حياته؛ يف ذلك قبل ينرشها لم أفكاًرا يحتوي وأنه نظم، ما آخر
مؤلفاته يف وجدت قد جميًعا الدالئل هذه أن واليقني، اإليمان ودالئل والرتدد الشك دالئل

والوضوح. القوة من واحدة درجة عىل األخرية، مؤلفاته يف وجدت كما الباكرة،
حني الحقيقة أصاب قد وجدي» فريد «محمد املفكر الديني العالم أن الظن وأغلب
فإنه كتابه، من «٣٠٠» ال الصفحة يف ناجي» «هالل األديب نقله مما األزهر مجلة يف قال
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الكائنات؛ كتابه يف فعل كما آخر بقول ينقضه ثم اليشء «يكتب «الزهاوي»: أن الحظ
كل فيها ر حقَّ «ابتهال» عنوان تحت بكلمة ختمه ثم املاديني، أسلوب عىل فيه جرى فقد
مذهبهم، لبيان املاديني أسلوب عىل فيها جرى إنما أنه وذكر الكتاب، يف قررها التي اآلراء
فيه.» قرره بما يعتد أال الكتاب يقرأ من ويرجو آرائهم، ومن منهم هللا إىل فيربأ هو أما
يمكن ما كل الكتابة، يف أسلوب «إنه قائًال: األسلوب هذا عىل وجدي األستاذ عقب ثم

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

البيتني:

ح��ج��م��ا ص��غ��رت ذرة إال ب��ع��ي��ن��ي��ك ت��رى ال��ت��ي ال��ك��ائ��ن��ات ب��ي��ن األرض وم��ا
ع��ل��م��ا ب��ه��ا ت��ح��ي��ط أن ج��ه��ًال ت��ح��اول ذرة ال��ح��ق��ي��رة األرض ع��ل��ى وأن��ت

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

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

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

األمني. والوحي الصادقة البصرية عىل حجته
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والبحث الرتدد جهد عن غنيٍّا سهًال ذلك بعد اإليمان لقواعد تقريره كان جرم ال
يقني إىل يقينه يثوب أن الشكوك تلك بأمثال يبتىل من حق ومن الشكوك، تلك أمثال يف

الحساب: موقف يف األبيات بهذه عنه عرب الذي «الزهاوي»

ك��ب��ي��ر؟ ش��ي��خ وأن��ت ع��ل��ي��ه ـ��ي��ا ال��دن��ـ ف��ي ك��ن��ت ال��ذي دي��ن��ك م��ا ق��ال
ج��دي��ر ب��االح��ت��رام دي��ٌن وه��و ف��ي��ه��ا دي��ن��ي اإلس��الم ك��ان ق��ل��ت
ال��ب��ص��ي��ر ال��س��م��ي��ع وه��و رب��ي ال��ل��ه ف��ق��ل��ت ع��ب��دت ال��ذي ذا م��ن ق��ال

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

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

مرة:

ال��م��ن��زل ب��ال��ك��ت��اب ـ��ري ع��م��ـ ب��ك��ل ك��ف��رت م��ا أن��ا
ال��م��رس��ل ل��ل��ن��ب��ي ـ��ٍت ب��ن��ع��ـ أش��دو أزل ل��م أن��ا

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

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

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

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

للبقاء. أهل هو بما شاء، حيث يبقيه

٣

التعارف: ديباجة بعد األديب كاتبه قال «تونس»، ب القراء أحد من اآلتي الخطاب جاءني

آثاًرا يحسبونه كانوا ما لبناء وتقويضكم الثرثارين، ضد فبقيامكم اآلن أما
املربزين، والكتاب الفحول الشعراء من نعدهم كنا من كل عن وإماطتكم أدبية،
ترمون ما أدركوا إذ واألدب؛ اللغة يف حقيقي تجدد عن النتيجة أسفرت قد
مهجهم وصارفني قرائحهم جاهدين فيه يتبارون فهبوا انتقاداتكم، يف إليه
التي الحية الكلمات تلكم العليا»؛ «املثل نحو «الجمال»، نحو «الحياة»، نحو
ونحو ومراجعاتكم، ومطالعاتكم فصولكم من سطر أي نحو طريف وجهت ما
املطالب هذه إىل مهجتكم ولرصف عليها، عثرت إال تكتبون؛ مما صفحة أية
—ريضالقوم الحقيقة وراء وسعيكم األغراض، الخالصمن الصحيح ونقدكم
راجيًا روحي، ومربي صباي رفيق يف كلمة عليكم أعرض أتيت — غضبوا أم
هاتيكم كل ألن سلًفا؛ الجزيل الشكر ولكم فيه، رأيكم بإبداء التفضل منكم
أو له تكتبون فيمن الفصل قولكم يعتربون غريي جعلت كما جعلتني الخالل

عليه.
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صدقي جميل تقولون، كما العراق، فخر هو سيدي يا الرفيق ذلكم
أن كدت إنني حتى بديوانه، وولعت املدرسة دخلت منذ عرفته فقد الزهاوي،

القرب: يف قوله إىل الشعر يف نزعته فمن ونظًما، نثًرا أحفظه

ال��الت��ا أم ق��ب��ًال ال��ل��ه ع��ب��دُت أك��ن��ت س��ك��ن��ت��ه م��ا إذا ب��م��س��ئ��ول ول��س��ُت

مهاجميه: يف قوله إىل

ت��ك��ف��ي��ري ف��ي ال��ل��َه ث��م ال��ل��َه م��ث��ل��ك��م أن��ا م��س��ل��ٌم م��ه��ًال ق��وم ي��ا

املدرسية واجباتي تحضري بعد أعمد فيه، قراءاتي استمرار أسأم وعندما
بأزهار حافلة روضة من انتقلت كأنني نفيس فأرى الدواوين، أحد مطالعة إىل
يشدو أشجارها عىل والهزار الجاري، الزالل باملاء زاهية صنف، كل من
فال هزار، وال شجر وال فيها ماء ال قاحلة، أرض إىل الشجية العذبة بنغماته
وغريه سابًقا رأيته كلما يزداد به وشغفي األول، ديواني إىل أعود أن ألبث

وهكذا. الحًقا،
حتى الهالل، يف تنرش التي مباحثه يف لكم أقوله ديوانه، يف لكم أقوله وما
كثريًا، لذلكم نفيس انقبضت الزهاوي فصول من فصًال فيه أجد لم إذا إنني
املرار وأعدته فقرأته املوضوعات، سائر عىل قدمته له مبحثًا فيه رأيت وإذا
مناقشة، األفكار ومن أفكار، الجمل ومن منه، جمل بذهني تعلق حتى العديدة
السيد أن القول وحمادى معه. أوقاتي من كبري جزء قضاء إىل بي تنتهي
وهذا والفلسفية. األدبية آثاره يظهر وبمن سواه، من بالنقد أحق لهو «جميل»
العار من إذ قدره؛ حق األدب يقدرون الذين أمثالكم إال فيه للبحث يتصدى ال
بعد إال قطرنا يف لألديب قيمة نعرف ال العراق فيلسوف قال كما نبقى أن

مماته:

ت��ت��ب��ع��ث��ر أوص��ال��ه ق��ب��ره ف��ي م��ا ب��ع��د م��ن
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ي��ش��ع��ر؟ ال م��ي��ت ج��و ي��ر ال��ت��ك��ري��م م��ن م��اذا

لست إذ مكاتبته؛ عىل تجرئي من األستاذ سيدي إىل أعتذر وإنني هذا
لناقد وحبي الزهاوي صدقي بجميل إعجابي ولوال أمثاله، يراسلون ممن
املراسلة يف ترسعت ما ناضجها، من فجها لهم ويبني آراءه، للقراء ينرش خبري

وعنه. العراق فخر يف يقال ما أترجى

مثل يف مسهب كالم هنا نرشت ما غري وفيه مىض، شهر من الخطاب هذا جاءني
مسترشفة ونفًسا ا جمٍّ أدبًا إعجابه وخلوص لهجته من فتوسمت ولواحقه، املعنى هذا
أن أستطيع أنني أعلم ألنني ترددت ولكنني رغبته، إىل أجيبه أن وهممت الحقيقة، إىل
نقًدا «الزهاوي» لألستاذ أعرض أن دون والشعر، األدب يف أراه رأي كل رشح يف أتبسط
فكره استقالل وأعرف الفاضل الباحث هذا أوقر وألنني وفاًقا، أو خالًفا أو تحبيذًا أو
لغري — فيه أقول أن أحب فال قومه، بني وغبنه جهاده يف وجرأته منطقه واستقامة
من عندي له ما يناسب وال التوقري ذلك يوائم ال مقاًال — البحث رضورات من رضورة
بني التفريق عن تقال أخرى لكلمة مجاًال عليه الكالم يف أن يل عنَّ ثم والرعاية. القدر
عىل منها ضري ال العالم، وبديهة الفيلسوف بديهة وبني الشعرية، وامللكة العلمية امللكة
فيهم يقال ممن هو إذ خاصة؛ به يعجبون ومن «الزهاوي» األستاذ عىل وال عامة، أحد
وعمله، قصده من الواثق والضمري املروضة والنفس القوية الطبيعة يغضب ال حق قول
أن أحب ال برجل املساس غ تسوِّ بحقيقة فيه أجيء أن آمًال املوجز الفصل هذا فكتبت

يرضيه. ما بغري أمسه
عجالة ألنه الكائنات»؛ «رسالة أو «الكائنات» كتاب كان «زهاوي» لل قرأت كتاب أول
االشتغال كثري يومئذ وأنا سنوات، عدة قبل ذلك وكان الصغري، القطع من مخترصه
الرسالة من فراقني والفلسفة، الدين ومباحث والحياة املوت وحقائق الطبيعة وراء بما
ختام يف ما مع املوروثة، العقائد عىل والجرأة التفكري ووضوح املأخذ وقرب النظر سداد
كلما وكنت تقدمه، فيما القارئ رأي يغري وال وراءه، ما يخفى ال اعتذار من الرسالة
ويزيد ونجاته، سينا» «ابن بإشارات القارئ يذكر صحيًحا منطًقا فيها تبينت عاودتها
تدل واالجتماع العلم يف وآراء ونثًرا شعًرا «زهاوي» لل قرأت ثم والرتتيب، بالجالء عليهما
«املجمل رسالة له قرأت ما آخر وكان واالبتكار، الثقة إىل ونزعة واستقالل اطالع عىل

حني. إىل حني من املرصية الصحف يف ينرشه شعر ثم أرى»، مما
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تدعوك والنثر الشعر يف آثاره إن فيلسوف؟ أو عالم، أو شاعر، «الزهاوي» هل
طالب بني يسلكه ونظمه والعالم، الفيلسوف يتناوله مما فمباحثه السؤال، هذا إىل
بعضهم فيعده سألناه، الذي السؤال عىل الناس جواب يختلف وقد الشعرية، املقاصد
فرأيي أنا أما العلماء، فريق إىل بعضهم به ويميل الشعراء، من وبعضهم الفالسفة من
العلماء. ووسائل العلم بأداة الشعر وتنظم الفلسفة، تطرق علمية ملكة صاحب أنه فيه
مع وحساب وبصرية بديهة صاحب والفيلسوف وعاطفة، خيال صاحب الشاعر
ويدركها، يحسبها التي األشياء هذه مع وحساب وتحليل منطق صاحب والعالم املجهول،
برزت «الزهاوي» مباحث قرأت فإذا العيان، يشبه وما بالعيان وتدرك تحس أن يمكن أو
تضل ولكنك والتعليل، التحليل مواطن آرائه يف وملست عليها، حجاب ال املنطقية ملكته لك
أعماقها يف محدودة هي فإذا البديهة إىل وتلتفت أحيانًا، والعاطفة كثريًا الخيال فيها
فهو األغوار، مسارب وال األفق مطالع لها تخىل ال واملنطق الحس من بسدود وأعاليها
فيها تنطبق وال النهار، سحب وتغشيها الشمس تضيئها دنيا يف أبًدا يعيش أن يريد
ولكنها شمًسا، أو نهاًرا كلها الحقيقة دنيا وليست األحالم، فيها تتناجى وال األجفان
أن قبل لإلنسان والبداهة الخيال خلق وقد الكهرباء! فيها تجدي ال وغياهب ليل كذلك
فأما أذنيه. دونهما ويصم ليلغيهما ال منهما ويأخذ ليتممهما العقل جاء ثم العقل، يخلق
بالكون يتصل ال اإلنسان أن ويظن والبداهة، الخيال يلغي أن يحاول فهو «الزهاوي»
العقل حكم يف بصحيح هذا وليس بعقله، إال املفطور الطريق إىل يهتدي وال بعقله، إال

األخري. مطمحه وقصارى األول ملنشئه ووىف العقل أنصف إذا نفسه،
متغلغالن بنا محيطان أمران حسابه يف دخل إذا إال صحيًحا يكون ال منطق كل إن
ثانيًا، و«العاطفة» أوًال «املجهول» األمرين بهذين نعني روغان؛ وال منهما مهرب ال فينا
مكان زواياها يف لهما يكن لم ما هدًما، يهدمانها منطقية قضية لكل راصدان فهما
الشعراء، يحسها كما بالعاطفة كبري شأن له وليس باملجهول، له شأن ال فالعالم مقدور،
ناحية من عليها غبار ال عملية بنتيجة منه وخرج معمله يف نفسه حرص أراد، إذا وهو،
توحي عاطفة وال فيها مجهول ال دنيا إىل خرج إذا الفيلسوف ولكن واالستقراء. النقد
غري آخر بعالم خليقة بفلسفة لنا يأتي وإنما هذه، دنيانا غري دنيا إىل يخرج إنما إليها،
حقائق يف هذا بمنطقه يصيب وقد عواطفه، فيه وتعمل مجهوله به يحيط الذي عاملنا
كيف إذ الحياة؛ وأرسار الشعور معاني يف به يصيب ال ولكنه واإلحصاءات، األرقام
يصيب وكيف لدوافعها؟ ينقاد وال يحسها ال وهو واألرسار املعاني لهذه حسابًا يحسب

واألرسار؟ املعاني لتلك حسابًا يحسب ال وهو النفسية املباحث يف
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التي بالعني حبيبه إىل نظر هو إذا للمنطق مطابًقا معقوًال محبٍّا يكون منا من
إليه نظرت إذا للمنطق مطابًقا معقوًال يكون قد إليه نظرك إن الناس؟ جميع بها يراه
— نفسك أنت ولكنك سواه، عىل يؤثرونه وال يحبونه ال من بها يراه التي العني بتلك
املحبني شئون من واملعلوم للمعقول موافًقا منطقيٍّا» «محبٍّا تكون ال — الناظر أنت
يرى الذي هو املعقول املحب ألن بحبيبتك؛ اإلعجاب يف الناس وسائر أنت تتساوى حني
عرفتها إذا منطقيٍّا أنت تكون قد الحياة وكذلك اآلخرون، بها يراها ال بعني حبيبته
ال ولكنك الحياة، يعرفون األحياء غري كان لو األحياء غري يعرفها كما وحده بالعقل
غمرة يف غارق بها مخدوع حي كل يعرفها كما تعرفها لم أنت إذا منطقيٍّا» «حيٍّا تكون
الحياة؛ يف رأيه يعنينا ال إنسان إذن أنت أو منطقيٍّا» «حيٍّا لنا فكن وأشجانها، عواطفها

وثيق. اتصال عىل أو قريب بمكان منها ليس ألنه
يعضده ال العقل، من جناح عىل إليها يسعى حيث الحقيقة تخونه و«الزهاوي»
يحاول وهو به اغتبطت مثلما لتفكريه الشعور بتعرض أغتبط فلم الشعور، من جناح
إليه ينتقل آخر عالم إىل أو املمات، بعد األرض هذه إىل الرجعة يثبت أن — باملنطق —
ليست التي املادة مظاهر من الحياة «مظاهر إن أرى» مما «املجمل يف يقول فهو اإلنسان،
غري عدد عىل يحتوي يتناهى، ال بأنه رصحت الذي الفضاء هذا وإن قوة. إال أصلها يف
الشميس، نظامنا مثل نظاًما العوالم هذه من كثري يف وإن النجمية، العوامل من متناه
محدود زمن إىل أرضنا تشبه أرض بعضها ويف أرضنا، مثل أرًضا النظام ذلك يف وإن
مثل وآخرين مثلك وآخر مثيل إنسانًا ألرضنا مشابهة أرض كل يف وإن عنها، تختلف ثم
لهم جرى ما فيها آلبائهم جرى وقد أرضنا، يف كما آبائهم من ولدوا قد الناس، من غرينا

تماًما». هذه يف
تهدم، أخذت وبعضها الحارضة، حالتها يف أرضنا مثل اليوم األرضني هذه «وبعض
آبائه نفس من غريها يف يولد فهو أرضنا، يف اإلنسان مات فإذا تألفها، بداءة من وبعضها
غري الناس من فرد فكل تتناهى ال األرضني هذين إن وإذ منهم، هذه أرضه يف ولد الذين
الالمتناهي، الكون هذا يف أمثاًال له أن يجهل واحد أرض كل يف أنه غري العدد، متناهي
فإن نخالفها، ثم محدود زمن إىل تشبهها التي يف يسعد قد هذه يف يشقى الذي وإن
فالطبيعة تلك، يف يشقى قد هذه يف يسعد والذي متناه، غري أيًضا املخالفات هذه عدد
أخرى يف فهو شقيٍّا هنا كان إذا زيًدا فإن السواء، عىل والشقاء السعادة قسمت قد عادلة
تتولد األثري إىل تصري أن بعد هذه وأرضنا شقي، تلك يف فهو سعيًدا كان وإذا سعيد،
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دورها يف جرت ما طبق تطوراتها عليها فيجري السنني، من املاليني ربوات بعد ثانية
وقد املرة هذه يف كما ونموت تولدنا، كما منهم ونتولد تولدوا، كما آباؤنا ويتولد هذا،

األبد.» إىل نتكرر وسوف األزل من تكررنا
األوىل؟ أدواره يف به مر ما يتذكر ال وهو التكرار هذا من الفائدة ما قائل: «ورب
العلم مثل فهو أخرى بطريقة العلم إلينا حصل فإذا العلم، هي التذكر فائدة إن فأجيب:
النظرية وهذه أبديٍّا. ليس مؤقت موته أن اإلنسان يطامن أنه نفًعا به وكفى بالذكر،
ال أن والثاني متناه. غري األجرام من فيه بما العالم أن األول ثالثة: أسس عىل مبنية
وهذا متعددة، تطورات بعد األثري إىل وينحل تركيبه ينحل بل العدم، إىل يذهب يشء
ما إىل يرتكب ثم ينحل ثم متعددة، تطورات بعد مادة ن فيكوِّ جديد من يرتكب األثري
العدد، هذا كثر مهما العدد متناهية األجرام من جرم كل جواهر أن والثالث يتناهى. ال
هذه واألرض السعة. متناهي غري واحد جرم يوجد أن يمكن وال متناهية، كذلك وأقدارها
أحد الحارض وشكلها متناهية، جواهرها ألن أشكال عىل متناهية غري أزمنة يف تتألف
من كغريه فهو اآلخر، إىل أحدها من وتدور عليها تتألف التي املتناهية غري األشكال تلك
يعود أيًضا فهو الحارض، لشكلها متمم جزء واإلنسان له نهاية ال ما إىل يتكرر األشكال
األعظم.» الدوري الناموس لهذا تابع أجمع والعالم ا، تامٍّ الدور يكن لم وإال وعقله بشكله
أرى»، مما «املجمل رسالته يف «الزهاوي» األستاذ أجملها كما الدور نظرية هي هذه
منطق بَْعُد أنه عىل الكالم! إىل يحركه الذي هو الحياة حب ولكن يتكلم، هنا فاملنطق
بأنها تعلم أن يعزيها ال والحياة بالعلم، يتعزى ألنه الصميم؛ يف بالحياة يمتزج لم
يستلزم ألنه خاطئ؛ منطق وذاك هذا بعد وهو بالخلود، تشعر أن يعزيها وإنما خالدة،
تتناهى، ال والحركات تتناهى، ال الجواهر دامت فما استلزامه، إىل يدعو يشء وال الدور،
إىل حاجة وال يتناهى، ال بأشكالها األجرام تكوين أن فالنتيجة يتناهى، ال والفضاء
صفًحا نرضب أن اآلن ويجب نهاية، غري إىل مرة بعد مرة بعينها هي وعودتها تكرارها
اآلن. قبل سبق فيما أو ييل فيما التكرار، هذا باحتمال تخدعنا التي الزمان النهاية عن
اللحظة، هذه يف موجودة الفضاء النهاية ألن الزمان؛ النهاية عن صفًحا نرضب أن يجب
يشء! ال فيه؟ هي الذي مكانها غري مكان يف مكررة األرض أن يستلزم فيها يشء فأي
يف مكرر إنسان كل أن نفرض فلماذا بعينها، األرض هذه عىل مكرًرا إنسان يكن لم وإذا

السحيق؟ الفضاء هذا يف الشبه تمام تشبهها أرض
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علمية ملكة صاحب «الزهاوي» األستاذ أن إىل ننتهي ذاك؟ كل من ننتهي أين إىل ثم
فيها يجتزأ التي املسائل من طرق ما تفكريه يف يصيب وأنه رفيع، طراز من رياضية
أو ينظم عامًلا فلينشد ينشده فمن والشعور، البديهة إىل تفتقر وال والتحليل، باالستقراء
له مكان خري وإن املجال، هذا يف عليه وإقبال إليه بإصغاء قمني فهو الفلسفة، إىل يجنح
مثل والشعراء الفالسفة بني يبلغ ال فهو املنطقية، القضايا ورادة العلوم رجال بني هو

املكان. ذلك

٤

عنه كتبته مقال عىل «الزهاوي» لألستاذ ا ردٍّ األسبوعية» «السياسة زميلتنا يف قرأت
نصيب أن املقال ذلك فحوى وكان فيه، رأيي إبداء سألني الذي التونيس األديب به مجيبًا
وامللكة الفلسفية امللكة من نصيبه من وأصلح أكرب العلمية امللكة من «الزهاوي» األستاذ
يناقشه األسبوعية السياسة يف رده فكتب الرأي هذا عن األستاذ يرض ولم الشعرية،
ال شاعر وإنه فيلسوف إنه يقول أن يحب فهو عليها، بنيته التي األسباب ويناقض
أن أنا يضريني وليس العلمية. امللكة من حظه عن الشعر ومن الفلسفة من حظه يقل
تحسب وال بهم أتكفل لم فإنني أكثر؛ أو واحًدا األرض يف والشعراء الفالسفة عدد يزيد
تجىل حقيقة غري يف الجدل يحبون ممن ولست صوابهم. مني يختلس أو أخطاؤهم عيل
لغو هو هذا من يشء لغري والرد األخذ فيه يطول الذي الجدل فإن يستوضح؛ رأي أو
عىل لحرص إليه رجعتي فليست املوضوع، إىل اليوم رجعت فإذا بطالة، وفضول كالم
الستخراج هي وإنما الجدل، يف املطاولة وال والشعر، الفلسفة من «الزهاوي» حظ تقليل
طريقة من إليه ذهبت الذي املعنى وبيان نفسه، األستاذ رد من أردتها التي الحقيقة

الناس. أعمال وفهم األشياء مالحظة يف األستاذ
ألعمال «الزهاوي» األستاذ إدراك يف كبري حساب للعاطفة وال للمجهول ليس
وغاياتها، أسبابها إىل ومتابعتها عليها والحكم تصورها يف يخطئ فإنه ولهذا اإلنسان؛
ذلك حسبان إىل — الشاعر عن فضًال — الفيلسوف حاجة عىل كثرية أدلة رده ويف
يتصوره كما ال حقيقته، يف إنسان هو كما الكون هذا يف ومكانه اإلنسان وفهم الحساب،
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بعض وإليك الشعور. وعىل البديهة عىل معتمدين غري وحده بالعقل يستهدون الذين
املقال: ذلك من مأخوذة األدلة هذه

باريس إىل وصل لندبرغ، أخريًا العقل بجناح طار «من «الزهاوي»: األستاذ يقول (١)
العاطفة؟» بجناح طاروا الذين وصل أين إىل األستاذ فليخربني ساعة، ٣٤ يف نيويورك من
من وصلوا أنهم أخربه العاطفة: بجناح طاروا الذين وصل أين إىل مخربه وأنا
ألن الساعات؛ هذه من أقل يف غًدا يصلون ولعلهم ساعة، ٣٤ يف باريس إىل نيويورك
وحدها العاطفة بجناح بل العقل، بجناح املخيف الشاسع املحيط عىل يطر لم لندبرغ
واإلعجاب. الحمد هتاف له هتفت التي الجماهري تلقته وحدها العاطفة جناح وعىل طار،
العاطفة كانت إال مثله، طائر به يلحق ولن الفضاء، يف طائر لندبرغ يسبق ولم
إال كله الطريان وليس خاب، إذا وعزاؤه نجح، إذا جزاؤه وهي جناحه وهي محركه، هي
يحقق األجري كالخادم العقل فجاء الخيال، وألهب الرغبة أجج العواطف أحالم من حلًما

الرغبات. إليه واتجهت األخيلة به تعلقت ما
املضمار هذا يف املفقودين كارثة بعد بحياته يخاطر أن للندبرغ يزين عقل وأي
وطالب الصور رشكات من عليه انثال الذي املال يرفض أن له يزين عقل وأي القاتل؟
هي وإنما الطريان، وآالت الطيارين أعطانا الذي هو العقل ليس واملساجالت؟ املحارضات
جناح كل عىل اإلنسان تحمل التي «العواطف» وهي الخيال، وبواعث اإلحساس دوافع

والجمود. العجز قرارة يف وحده التفكري به قعد إذا
يف يسبقوننا الزمان هذا يف الغربيني إن فنقول بعده، ما إىل الحد هذا نحن ونتجاوز
ال ما يحسنون ألنهم ال نطلب، ما فوق الحياة من يطلبون ألنهم واالخرتاع؛ الكشف ميدان
الرشقيني نحن — نستطيع الغربيون يصنعه مصنوع فكل والتفكري؛ الفهم من نحسنه
وهي البواعث، وليدة ألنها البداية؛ نستطيع ال ولكننا مثاله، عىل ونصنع نفهمه أن —
الخلق يف أي البواعث، يف تفاوت وبينهم بيننا فالتفاوت عندهم، ناهضة عندنا قاعدة
هي باألمور اإلحساس يف نحن وطريقتنا والتفكري، العقل يف تفاوتًا وليس واإلحساس
والتحصيل. الفهم إىل يحتاج ما فهم يف طريقتنا وليست اإلصالح يتناولها أن ينبغي التي
مستثنيًا للمعرفة أبوابًا الحواس لغري أرى ال مادي «أنا «الزهاوي»: األستاذ ويقول (٢)
اطمأننت إذا إال الشعر باب يلجأ أن العاطفة أو للخيال آذن وال ذاتي، معرفة ذلك من

شعري.» يف بها أتغنى زلت ما التي الحقيقة وجه يفسدان ال أنهما إىل
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وهذبتها صقلتها وهي الحواس، خلقت التي هي الحياة أن فهو أنا أقوله الذي أما
وال الحواس خلق بعد إفالسها تعلن لم الحياة وأن بها، يتصل ما تعي أن وألهمتها
قبل الوجود بهذا له انفصام ال وثيق اتصال عىل وهي الحواس، من أكرب يشء فهي قبله،
تتفاضل الحواس وإن واألبصار، واألسماع واألذواق اآلناف نوافذ وبينه بينها تفتح أن
ال فالدنيا األشياء، ظواهر من ال النفس باطن من واالستمداد الشعور من فيها ما بقدر
إحساسه، غري الجملة عىل بها وإحساسه الشيخ، نظر غري إليها الشاب نظر ولكن تتغري.
قادرة وهي ونوعتها، خلقتها التي الحية القوة من شعورها تستمد الحواس ألن ملاذا؟
الوظيفة أن يجهل الذي املنطق ذلك الصحيح باملنطق وليس والتنويع. الحلق تغيري عىل
تدرك الحية القوة فهذه وتهذبها، وتزيدها الحاسة تنشئ الحية القوة وأن العضو، تسبق
القوة هذه لوال بل اإلدراك، يف الحواس أسلوب عن إدراكها أسلوب اختلف وإن فيه هي ما
املحدودة معرفتها إذن للحواس فلتكن شيئًا، الجسم يف حاسة عملت ملا الخالقة الحية
ينبوًعا الحواس هذه وراء أن أبًدا عنا يعزب ال ولكن والصناعات، العلوم يف نعهدها التي

والتعريفات. الصيغ من له حد ال إدراًكا كان وإن اإلدراك، وسائل من ينفد ال
يضعها التي املنزلة يف والبداهة الخيال جعلنا «لو «الزهاوي»: األستاذ ويقول (٣)
فالسفة أكرب الحيوان، بل االبتدائي، اإلنسان يكون أن لوجب الفيلسوف، األستاذ فيها
فهو الفيلسوف، يف أنا أعرفه الذي أما والحساب. البصرية من ينقصهما ما لوال األرض،
من ويستفيد الطبيعة أرسار ليكشف النافذ بنظره األكثرين عن املستورة للحقائق تحريه
الحيوانات كانت وإال عواطفه، يريض الذي ذاك الفيلسوف وما غريه، ويفيد نواميسها
نشوء يف بنظريته الناس عواطف الشهري دارون جرح وكم سبق. كما فالسفة كلها
عواطفهم! خالف ألنه وسبوه وعادوه مقتوه وكم أهلها! خالفه وكم الحيوان! من اإلنسان

غري.» ال عواطف ذوي بقوا ومعارضوه الفيلسوف، هو كان النهاية يف ولكن
يتكلم كما العاطفة عن يتكلم أنه منه ويدهشني «الزهاوي»! يقوله الذي هذا
اإلحساس! رعاية ويتناشدون العواطف جرح يتشاكون حني البلد» و«أوالد املغنون عنها
عواطف يجرح ال أنه الصفة بهذه قصدوا عواطف» صاحب «فالن قالوا: إذا فهم
قد العواطف ألن نريد؛ ما هذا وليس يفهمونه! الذي باملعنى «حسيس» وأنه اآلخرين،
والغضب كثرية، نفوًسا يجرح ولكنه عاطفة، فالحب عليها؛ تبقي كما العواطف تجرح
مما أكثر النفوس من تجرح قد ولكنها كلها، عواطف والغرية والحماسة واإلعجاب
إىل لهم تقسيًما عواطف وأصحاب عقول أصحاب إىل الناس تقسيمنا وليس تواسيه،
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كيف عرفوا ربما العقول أصحاب فإن يجرحونها؛ ال ومن اآلخرين نفوس يجرحون من
املغنني بلغة العواطف» «يجرحوا أال أقمن بذلك فكانوا يغضبونهم، فال الناس يسوسون

املتظرفني. البلد» و«أوالد
من األول واإلنسان الحيوان نصيب إن األستاذ يقول أن الدهشة إىل هذا من وأدعى
وال له خيال ال الحيوان أن فالحقيقة األخري، اإلنسان نصيب من أكرب والبديهة الخيال
نصيبنا وليس امللكتني، هاتني يف األخري اإلنسان من نصيبًا أقل األول اإلنسان وأن بديهة،
وال وبالخيال بالبديهة شتى أشياء نفهم نحن بل نفهمه، أننا نعلم ما الفهم من نحن

والتفكري. اإلحساس يف عملها تعمل وهي بها نعلم
أيًضا يذكر أن له فهل واالرتقاء»، «النشوء صاحب «دارون» اسم األستاذ ذكر ولقد
كل بقيام يجزم العقل كان حني السنني، من ألوًفا العقل من أصدق كان الخيال أن
وتالمع األنواع بتقارب لنا ويجزم قصصه علينا يقص الخيال وكان انفراده، عىل نوع
هذا غري شأنًا له ألن العلمية؛ «النظرية» لنا يفصل لم الخيال إن نعم والحيوان؟ اإلنسان
يرسمها الخيال كان أن يوم العمى كل النظرية تلك عن العقل يعَم ألم ولكن الشأن،
أن أيًضا يذكر أن لألستاذ وهل والرموز؟ الظالل وراء من التحريف بعض محرفة
يحس كان الذي العطف روح لوال األنواع تقارب إىل بفطنته لينفذ كان ما «دارون»
التعبريات كتاب يؤلف أن أيمكن واألعضاء؟ الوجوه عىل وتعبرياتها الحيوان خوالج به
سيال األحياء وبني بينه يرسي وال العميق، العطف يخالطه ال رجل ودالالتها الحيوانية
واالرتقاء»؟ «النشوء مذهب يف هذا كل بعد العقل نصيب هو وما الدقيق؟ اإلحساس من
اإلحساس، أخطاء وال الخيال أخطاء ال هو أخطاءه يصحح أن إال نصيب من له كان ما
أو يداريها كان الذي هو والعقل األبد، منذ قائمة النشوئيون إليها استند التي فالحقائق

واإلحساس. الخيال فيها يضلل
أنا، أقوله الذي وهذا باملنطق!» للعاطفة مناسبة أي أدري «ال األستاذ: ويسألني
له حسب إذا إال املنطق يصح ال موجود يشء هي أنها العاطفة مناسبة إن معه وأقول
يكن لم إن كذلك يكون أن ينبغي ال أو هكذا، يكون أن له يحق منطق فأي حسابه،
أن ينبئنا األستاذ إن وزنها؟ لها ويقيم مضامينها ويستكنه اإلنسانية العاطفة يحس
لم وإن يشء، ال فهي عاطفة تكن لم إن السعادة؟ هي فما بالعلم، اإلنسان أسعد العقل

إلنسان. به حاجة فال «عاطف» إنسان علَم العلُم يكن
ينقصهم، ما الرشقيون فيها يجهل مرحلة عىل ألننا العقول؛ يف هذا يتأكد أن نود
هو خالصهم سبيل وأن القويم»، «اإلحساس هو ينقصهم الذي أن يعلموا أن فيجب
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ال فهي والتسلسل، الدور نظرية أما الجميل. الصادق والشعور الحية العاطفة سبيل
وهي: األسئلة هذه نفسه يسأل أن «الزهاوي» األستاذ أرجو ولكني الصدد، هذا يف تعنينا

حني نريده الذي املعنى بنفس له نهاية ال «األشكال» عدد إن نقول أن يمكن أال (أ)
يتناهى؟ ال الذي الفضاء هذا يف له نهاية ال والجواهر األجرام عدد إن نقول

التماثل؟! كل املتماثلني الشخصني لظهور واملكان الزمان يف البعد نشرتط ملاذا (ب)
ماليني أو السنني ماليني مسافة عىل واآلخر الزمن هذا يف أحدهما يكون أن يتحتم ملاذا
أصحاب قول يف تتناهى ال والجواهر تتناهى األشكال أن هو للتماثل املقتيض إن األميال؟
يف املتماثلني الشخصني بني التباعد الشرتاط إذن داعي فال حسن، والتسلسل. الدور
املدينة األرضيف هذه سطح عىل يتماثلون كثريين أناًسا نرى أن يجب بل واملكان، الزمان
دليل إىل يستند باطًال والتسلسل الدور أصحاب رأي كان وإال الواحد، الوقت ويف الواحدة
اذهبوا دعواهم: عليهم أنكرنا إذا لنا ليقولوا التباعد يشرتطون تراهم أم فيه، مشكوك
نهاية، وال له بداية ال الذي الزمان جوانب يف وجوسوا له، حد ال الذي الفضاء فطوفوا
املصيبون، وأنتم املخطئون إذن فنحن تتماثل، وأجراًما يتماثلون أناًسا تجدوا لم فإن

اليقني؟! بالنبأ إلينا فعودوا وجدتم وإن
مختلفة أزمنة عليها مضت مختلفة أشياء تشمل الزمان من الحارضة اللحظة إن
املوضع هذا وإن املستقبل، أو املايض من لحظة ككل املثابة بهذه فهي مختلفة، وأوضاع
أن وجب فإذا اقتضاء. له كان إن التماثل، اقتضاء يف غريه موضع ككل هو املكان من
زمنني يف بعيدين كوكبني عىل التماثل كل يتماثلون شخصني من أكثر أو شخصني نرى
هذا يف الشخصني هذين مثل ظهور يمتنع أال — عينه السبب لهذا — فيجب بعيدين،
يمنعونه والتسلسل الدور أصحاب كان إن املانع هو فما وإال الحارض، الزمن يف املكان

يزعمون؟ فيما
أجوبة عنها يجيب ال أنه نرجح ونحن األسئلة، هذه نفسه يسأل أن األستاذ نرجو
ال أنني — هللا حفظه — وليعلم والتسلسل، بالدور القول وبني بينها التوفيق يسهل
الزمان، وأبديات الفضاء أجواز بني نهاية غري إىل «العقاد» تكرار يف لنفيس عزاء أجد
يف مقاالتهم يكتبون لهم، عداد ال عقادين اللحظة هذه يف أن اليقني ثبوت له ثبت فإذا
ال الذين الزهاويني عىل للرد وأفريقاتهم، قواهرهم يف تصدر التي األسبوعية بالغاتهم
يف فما الحقيقة؛ هذه عني يكتم أن إليه فرجائي يوصف؛ لهم آخر وال يعرف لهم أول

عزاء! وال ترفيه ذلك يف وما األحمال، وتراكم األشغال بتضاعف الشقاء إال علمها

110



وجدي فريد حممد

مدافع! غري عرصه فريد هو
معنى. بغري حروًفا وأصبحت وبليت رثَّت حتى ألفتها طالت مألوفة، كلمة وتلك



عرفتهم رجال

وكلهم عرصه، فريد كلهم واحد، عرص يف األقالم حملة من عرشات عن قيلت ولطاملا
وال الصفات، باب يف وال العدد باب يف لها معنى فال بالعرشات، تعد جماعة من واحد

واالمتياز. الرجحان صفات سيما
عىل يصدق الذي معناها إليها لنعيد وجدي» فريد «محمد عن اليوم نقولها أننا إال

املجاز. لغة يف حتى قليًال وال كثريًا عنها ينحرف وال حرًفا، حرًفا الصفة
فلم العامة، الحياة ورجال األقالم حملة من قليلة غري طائفة عرصه يف عرفنا فقد
خلقه ويف العامة، أو الخاصة حياته يف به تفرد الذي طابعه يف يماثله منهم أحًدا نعرف
الحاالت هذه يف عنه يقال ما وأوجز الروحية، معيشته أو اليومية معيشته ويف تفكريه، أو
كما سريته يف املشهود والواقع األعىل املثل يتقارب من عرصه يف يخلق لم أنه جميًعا

«الفريد». الرجل هذا سرية يف يتقاربان
كان ألنه عزلته؛ يف حتى والفريد فريد، اسمه ألن الجناس؛ لغة يف حتى الفريد نعم،

والتحريم. بالتحليل العلم غاية عليًما والرهبان، اك النسَّ عزلة يف
فقرص عرسة، أيام يف وال رخاء أيام يف قط يخالفه لم مبدأ عىل الفكرية حياته بدأ
فيها يدعى التي الوالئم واجتنب بيته، أهل بني الطعام بهذا وانفرد النبات، عىل طعامه

طعامه. غري طعام إىل
بدع من بدعة كل عن فتورع الصالحني، «هللا» عباد من األولني بسمت نفسه وأخذ
الصيَّاحون صمت حني البدع لهذه باستنكاره وجهر الدين، ينكرها الجهالة أو الضاللة

الناطقني. من
الطرق قصة — الفصل هذا غري يف — و«البكري» الخديوي حديث يف ذكرنا
البكري» توفيق «محمد السيد أن وخالصتها املنشية، بميدان املحمل توديع يوم الصوفية
ملوكب الخروج من الطرق أصحاب فمنع السنني، بعض يف الخديو عىل محنًقا كان
وغضب املدعوين، املوظفني من إال امليدان فخال االحتفال، ميدان يف لألمري تحية املحمل
فانتهر العام، بعد العام يشهده أن تعود الذي باملوكب زراية أنه ذلك من فهم ألنه األمري
األدب!» قليل «أنت الدولة: رجال من مأل عىل مسموع بصوت له وقال «توفيق» السيد
كذلك مسموع بصوت لألمري يقول وهو االحتفال من فانرصف «توفيق»، السيد وغضب
الفضل لهم وأجدادي وآبائي مثلك، وزير إنني األدب. قليل أنا «لست الحارضين: بني

وأجدادك.» آبائك عىل
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الصحف ألن املوقف؛ هذا يف «البكري» السيد بنارص واحدة صحيفة تأخذ ولم
تشأ لم اإلسالمية غري الصحف وألن الصوفية، شيخ أجل من األمري تُغضب ال اإلسالمية

الدين. مسائل من ملسألة تتعرض أن
«البكري»، بنارص أخذت فإنها «فريد»، يصدرها كان التي «الدستور» صحيفة إال
صاحب ولكن والسرية، املسلك يف الختالفهما صاحبها؛ عند املقبولني غري من وهو
ال بدعة الصوفية الطرق مظاهر أن وهو الخالف، هذا يف واحد يشء إىل نظر الدستور

حضورها. ملنع الطرق شيخ عىل غضبه يف حق عىل يكن لم األمري وأن يستحسنها،
خروج ليوم التايل اليوم صباح الدستور صاحب يف الفريدة الخصلة هذه وتتم
يف كانت املال من بمبلغ صاحبها إىل فأرسل الصحيفة عىل «البكري» اطلع فقد املحمل،
إليه رد ثم واحد، لعام االشرتاك قيمة غري وجدي» «فريد منه يقبل فلم إليه، الحاجة أشد

النهار. ينتصف أن قبل البقية
قيد الرجل عنه ينحرف ال الذي «املبدأ» آثار من أثًرا الصحيفة أزمة كانت ولقد
كان وقد إليه، الناس أحب وخالف والكثرة القوة خالف ولو بالرأي، الجهر وهو شعرة،
ا عامٍّ االحتالل عىل واالحتجاج تأليفه تبليغ يكون أن الوطني الحزب تأليف عند رأيه من
يسكت ولم مقرتحه، كامل» «مصطفى يقبل فلم الربيطانية، الدولة عىل مقصور غري
للدستور يكن ولم الدستور، قراءة عن اللواء قراء فانرصف رأيه، تأييد عن وجدي» «فريد
بتكاليفها، النهوض عن وعجزت الصحيفة فكسدت األخرى، السياسية الشيع من قراء
السياسة الجهات من عليه املعروضة باملعونة الخسارة يعوض أن صاحبها يقبل ولم

يوافقها. ال التي
«تركيا جماعة من كبرية معونة األزمة أيام أحرج يف عليه عرضت التي املعونات ومن
عىل ولكن الدستورية، لحركتهم عربيٍّا لسانًا ليكون مشاهرة للدستور يبذلونها الفتاة»،
اإلسالمية»، الجامعة حال «لسان كلمة الصحيفة صدر من يُرفع أن وهي واحدة: رشيطة
التي برشوطه إال للحزب لسانًا صحيفته يجعل أن ورفض املعونة، هذه الرجل فرفض

اإلسالمية. للجامعة لسانًا بقائها عىل الحزب وافق ولو يرتضيها،
جانب ومنها — الجوانب شتى من عليه تعرض املعونات هذه كانت الذي الوقت ويف
مؤلفاته، موارد من القليل وعىل نفسه عىل يتحامل الرجل كان — الخديوية الحاشية
عىل قدر ما كل استنفد فلما أعدادها، واختصار صفحاتها تصغري بعد عليها لينفق
واإلدارة التحرير وموظفي الورق لتاجر مدين وهو تعطيلها أعلن السبيل هذا يف إنفاقه

113



عرفتهم رجال

واتفق دين، لصاحب واحًدا مليًما يؤخر أن النفس نزاهة عليه فأبت يسري، غري بمقدار
يف ثمنها عرش عن أحيانًا يقل بثمن مؤلفاته من دينه استخالص عىل الورق تاجر مع
وعرشون مائة وثمنه واللغة، العلوم بكنز املسمى معجمه نذكر ما عىل ومنها املكتبات،
النسخ يشرتي أن التاجر عىل واشرتط قرًشا، عرش بثالثة حسبانه عىل فاتفق قرًشا،
تسليم بنفسه وحرض واملرتبات، األجور متأخر من لهم بقي بما للموظفني ترصف التي

األثمان. واستالم النسخ
ورأيه. مبدئه عىل وحفاظه خلقه واستقامة نفسه نزاهة يف الفريد الرجل هو هذا

فال مؤلفاته، يف بجهوده عرصه كتاب بني انفراًدا ذلك من أكثر أو كذلك، وهو
يف التأليف عىل وال كاملة، معارف» «دائرة تأليف عىل وحده توفر منهم أحًدا نعرف
والقصص الدينية الدراسات بني الجمع عىل وال والعلم، اللغة معجمات ويف القرآن تفسري
املحررين من معه يكن ولم يومية، صحيفة بإصدار وحده االستقالل عىل وال الخيالية،
املكتب، خارج التحرير أعمال يؤدي أن وحده استطاع ولو السطور، هذه كاتب غري

والتحرير. باإلدارة وحده الستقل الدواوين، وأخبار األحاديث ومنها
لغريه يعرف أن عليه يأبى ال برأيه استقالله كان إذا املبدأ صاحب يكون ما وأرشف

يرون. بما االستقالل يف حقهم
بحق يل ليس الذكر، خامل ناشئًا، كاتبًا الدستور بتحرير اشتغلت يوم كنت وقد
يف بل آرائه، بعض يف أخالفه كنت ولكني مسموع، مستقل رأي يل يكون أن الشهرة
ما وأشهر األرواح، وتحضري املادة وراء عما معتقداته وبعض السياسية مبادئه بعض
أنرش أن ذلك يمنعني فلم زغلول»، «سعد من الوطني الحزب موقف حول ذلك من كان
يعزوه ما كل ينفي حديثًا زغلول» «سعد أحادث وأن املوقف، هذا يخالف ما الدستور يف
األرواح، تحضري من يعتقده كان فيما الرصاحة غاية صارحته وقد اللواء. ُكتاب إليه
ملحت أنني أذكر فال واألحكام، العقائد من املتشابهات أمر يف الرصاحة غاية وصارحني

واآلراء. األفكار تقرتب حيث نظرته غري نظرة املخالفة أشد عند منه
من جمع بني يكتب كما منفرًدا يكتب كان أنه الكتابة صناعة يف به انفرد ومما
كان وأنه بالكالم، لسانه رسعة دون تكن لم بالكتابة قلمه رسعة وأن والعمال، الزوار
الشعر بنظم يشتغل يكن لم وإن البليغ، للنثر النسج رسيع كان كما للشعر النظم رسيع

الخيال. قصص من موضعه غري يف
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قوله: الخيالية القصص هذه يف شعره ومن

ش��اع��ر ي��رو ل��م م��ا ف��روي��ت وال��م��خ��اط��ر ال��م��خ��اوف رم��ت
وال��م��ظ��اه��ر وال��ح��ض��ارة وة ال��ب��دا ب��ي��ن م��ا وج��م��ع��ت
ال��خ��واط��ر ع��ب��ث م��ن ع��دُّوه ق��ل��ت��ه ل��و م��ا وش��ه��دت
ال��م��ك��اب��ر ت��غ��ن��ي ب��ح��ق��ي��ق��ٍة ك��ل��ه ذا م��ن وخ��رج��ت
س��واح��ر ف��ت��ن س��ح��رت��ه��م ق��د ال��ن��اس ه��ذا أن ه��ي
وال��ت��ف��اخ��ر وال��ت��ظ��رف ن��ق ال��ت��أ ف��ي ال��س��ع��ادة ظ��ن��وا
وال��م��ق��اص��ر وال��ع��الل��ي ه��ق ال��ش��وا ال��دور وإق��ام��ة
ال��ك��ب��ائ��ر ف��ي وال��ت��ورط ئ��ذ ال��ل��ذا أع��ق��اب وال��ج��ري
ال��ظ��واه��ر ح��ول ووق��ف��ٍة ر ب��ال��ق��ش��و اف��ت��ت��ان ب��ي��ن
ال��س��وات��ر ال��ُح��ُج��َب ت��ف��ت��ق أن ف��ي ف��ه��ي ال��س��ع��ادة أم��ا
ال��م��رائ��ر ل��م��ط��ل��ب��ه ش��ق��ت ال��ذي ال��س��ر وت��ح��ص��ل
ق��واص��ر ه��م��ات ح��رم��ت��ه م��ا م��ع��ن��اك م��ن وت��ن��ال
س��اف��ر ال��ق��در ع��ال��ي ال��ح��ق ـ��ث ح��ي��ـ ب��ال��روح ت��رت��ق��ي أن
ظ��اف��ر ك��ن��ت إن ب��ه��ا ف��اظ��ف��ر ك��ل��ه��ا ال��س��ع��ادة ه��ذي

املدنية: عن فيه يقول القصص هذه يف شعر وله

ال��م��دن��ي��ة ع��الج ف��ي األل��م��ع��ي��ة أه��ل ض��ل
ال��ق��وي��ة ال��ع��ل��م ع��ض��ل��ة ع��ه��ٍد أق��دم م��ن ه��ي
ب��ل��ي��ة ل��ل��روح وه��ي غ��ن��ٌم ل��ل��ج��ث��م��ان ه��ي
ال��روي��ة أه��ل م��ن ـ��رأي ال��ـ ع��ل��ي��ه ق��ر وال��ذي
ال��ب��ش��ري��ة ل��خ��ي��ر ي ض��رور ش��ر أن��ه��ا

طليعة يف وجدي» «فريد لكان الشعرية امللكة آية للناظم النظم طواعية كانت ولو
يف بساطة عىل دليل كلتاهما نثره، كسهولة نظمه سهولة ولكن املطبوعني، الشعراء
خفايا من حجاب بغري والظواهر األعماق فيها وتقابلت املركبة العقد من سلمت الطبع،

التفكري. سالسة وال التعبري سالسة عليه تشق فال األهواء، وعوج النيات
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إىل يستمع كان أنه غريه، وعند عنده الرأي باستقالل وإيمانه خلقه رصاحة ومن
قلت وقد حظه، من أكرب الشعر من حظ له يكون أن يهمه وال يغضبه فال شعره يف رأيي
كثري، لخري إنه وهللا فقال: ولسانه. املتصوف قلب يقنع ما الشعر من حسبك مرة: له

النصيب؟ هذا ببعض لنا ومن

الدين «جمال السيد تالميذ من وهو املغربي»، القادر «عبد الشيخ اللغوي العالم روى
أرسة رب متزوج وهو الدين»، «جمال إن فقال: الزواج عليه عرض السيد أن األفغاني»،
صورة من أغرب الخيال، صور من صورة وبنيه أهله بني إليه يأوي بيت، وصاحب
بيديه ويصفق حاناتها من حانة إىل ليجلس «األزبكية»، إىل يسعى وهو «عليش» الشيخ

الحانات. مشارب من يطلبونه عما حوله من بسؤال ليأمره «الجرسون»، يستدعي
منظر وهو الصورتني، هاتني من أغرب هو ما الواقع يف بعيني رأيت قد إنني أقول
تدري ال وهي والحانات، املتاجر بني «األزبكية» قلب يف يتمىش وجدي» فريد «محمد
هي هذه أن يدري ال أيًضا هو ولعله الزحام، هذا بني أطوائها يف يغيب الذي هذا من
مشاهد بني املخرجون يضعه أين املتحركة الصور يف الطيف يدري كما إال «األزبكية»،

األفالم.
يميض وكان نهار، كل األصيل قبيل الرجل رياضات من األقدام عىل السري كان فقد
«السكة حي إىل أخرى وتارة الخالء، مفازة إىل تارة قدماه؛ ساقته حيث رياضته يف
وال الدين»، «عماد أو «جالل» شارع إىل آخر وحينًا النيل، قرص إىل وحينًا الجديدة»،
بني يفرق أنه وجهه، مالمح إىل ينظر وهو األمكنة، هذه من مكان يف يراه من يحس
يتمىش وال الرسيرة عالم يف يتمىش نفسه» عىل «النطوائه كأنه سواه، ومكان منها مكان

العيان. عالم يف
ببعض علمي عىل الناس، غمار بني هو من أعرف وال طريقي يف أحيانًا أراه وكنت
وراء فيما يعيش أنه البلد» «أوالد األدباء قفشات يف ومنها أخباره، ببعض وسماعي آثاره

الروح. عالم عطفات من عطفة يف املادة،
من فاتني ملا أسفت الدستور صحيفة إنشاء عن إعالنه بعد مرة ألول رأيته فلما
وال الطريق، عابري من غريي يشهدها كما أشهدها كنت التي األعجوبة بتلك الشعور

بها! يشعرون
النهار؟! ضوء يف «األزبكية» حي إىل ينتقل كله املادة» وراء «ما
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الدين» «جمال من أعجب منظر العجب: غاية عجب منظر أنه اليوم ألشعر إنني
والبار. القهوة جليس «عليش» الشيخ منظر أو والدار، األرسة رب

أنه ا حقٍّ فعلمت فيه، لقيته يوم أول الرياضات هذه من رياضة يف صحبته وقد
كما حوله، عما عزلة يف يميض أن يستطيع ألنه يغشاها؛ ال وكأنه األماكن تلك يغىش كان
يخاطبهم من يدري وال رسيرته، ويناجي ويفكر ليكتب مكتبه إىل يجلس أن يستطيع
شاء إذا املادة، وراء من آخر عالم يف عنه، بعيدون وأنهم عنهم بعيد أنه ويخاطبونه

الظرفاء. البلد» «أوالد
صاحبته أن بعد ولكنني العني، رأى أعرفه أن قبل زمنًا كتاباته من عرفته قد وكنت
— تحسب ال الزمن من فرتات إال — تعطيله يوم إىل إنشائه يوم من الدستور مكتب يف
ألنه واحدة؛ دار يف معه وأنا كذلك كتاباته من أعرفه كنت إنني أقول أن أستطيع أراني
لالجتماع أو الزوار، من طارئ للقاء إال مكتبه إىل ينتقل وال بالدار مسكنه يف يعمل كان
من يعفيني وكان والتوزيع، والتحرير اإلدارة أحوال ملراجعة الصحيفة لجان من بلجنة
طرأ إذا إال ألقه، ولم األسبوع مىض فربما املطبعة، إىل إرساله قبل أكتب ما عىل إطالعه

يراه. بما فيه ليترصف عنه تبليغه أو مشورته إىل يدعو ما الصحيفة شئون من
للعمل نفيس أرشح بأنني أخربه إليه فكتبت للصحيفة، محرر طلب عن إعالنه قرأت
مطبعة بدار ألقاه أن يسألني يومني أو يوم بعد منه الرد فجاءني مرة، ألول الصحافة يف
مقاالته أقرأ وكنت سالمة»، «محمود — يومئذ — املعروف الكاتب لصاحبها الواعظ
نديم» هللا «عبد مدرسة وهي كلها: مدرسته من يعجبني ما منه ويعجبني النقدية،
صحيفة إصدار يف زمنًا فكرت ألنني الواعظ؛ مطبعة مكان أعرف وكنت سمري»، و«أحمد

الحكومية. وظيفتي من أستقيل أن قبل حجمها، مثل ويف مثالها عىل
وسكت فيها، ونظر جيبه من الساعة أَْخَرَج — بالدقيقة — املوعد إىل ذهبت فلما
اختار ثم الخطاب، يف إليها أرشت التي مؤلفاته من عليه اطلعت عما سألني ثم هنيهة
هذا؟ قرأت هل يل: وقال الواعظ صاحب مكتب عىل كانت التي الصحف من صحيفة
العاصمة يف املقال لكاتب رحلة عن مقال إىل يشري أنه فعلمت الصحيفة يف فنظرت
أذهب لم إنني أقول: وأنا إليه الصحيفة فرددت ذلك، قبل عليه اطلعت قد كنت الفرنسية،
ولم الالتيني، الحي غري منها يطرق لم الكاتب أن عندي العجب موضع ولكن باريس، إىل
فضحك باريس؟ هي هذه فهل واملجون، الخالعة معارض غري الالتيني الحي يف يعرف
وقال: الطفولة، كرباءة طيبة براءة من نفسه طوية يف ما كل عىل تنم ضحكة صاحبنا
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قصرية رحلة يف لك هل الساعة. تراه ما هي كلها القاهرة كانت إذا كلها، باريس هي هذه
اليوم؟ رياضة بها نقيض

مكان إىل يوجهني وال معي يسري كأنما كان أنه يل فالح سار، حيث معه ورست
السواء. عىل يوجهني كان كما أوجهه كنت كأنني أو بعينه، مقصود

باريس رحلة عن الصحيفة مقال عيل عرض إنه فيها، تكلف ال رصاحة يف يل وقال
أغناه أن وبعد الكتابة، يف امتحاني عن خطابي أسلوب أغناه أن بعد لرأيي امتحانًا
نفيس أعترب أن فيل العمل، يف نظامي امتحان عن — بالدقيقة — املوعد إىل حضوري
العمل نظام عن أشاء عما أسأله أن ويل اللحظة، تلك منذ الدستور بصحيفة محرًرا

املطلوب.
إنشاء من مقصده بيان يف يسهب مىض قد هو ولكنه ذلك، من يشء عن أسأله ولم
العمل هذا يف األيام بعد األيام مضت ثم والوطنية، السياسة يف خطتها وبيان الصحيفة
وغري الحقوق، بكلية الطالب «أحمد» أخيه غري أحد فيه يعاوننا ال وبينه، بيني املشرتك
الدستور يف عميل ينقطع ولم األقاليم، يف الصحيفة وكالء ومن الطلبة زمالئه من آحاد
عىل العرتاضه أخيه، وبني بيني وقع لخالف فيها الصحيفة تركت أسابيع، بضعة غري
أنني لوال يسوء، ما فيه يكن لم اعرتاض أنه والحق الحزبية، السياسة يف آرائي بعض
االعرتاض هذا مثل أكتب ما عىل يبدي ال األكرب أخاه أن يعلم وهو األخ، من استكثرته

السياسية. اآلراء من يناقضه أو يخالفه فيما
وكنت معدودات، مرات غري الدستور تعطيل بعد وجدي» فريد «محمد ألَق ولم
عن قطعتني وعكة من للعالج «القاهرة» إىل عدت ثم «أسوان» إىل «القاهرة» برحت قد

أشهر. بضعة العمل
إىل عودتي بعد له األول لقائي كان األقدام عىل الرياضة أحاديث من حديث ويف
فقصدت الصحيفة، بدار مسكنه من إليه انتقاله بعد مسكنه عرفت فإنني «القاهرة»،
وقد يل فقال االجتماعية، الفلسفة كتب من كتاب وبيدي الخالء يف رياضة أثر عىل إليه
ترتاض وأنت تقرأ الكتاب هذا مثل ويف السقم: أعراض وجهي عىل وملح الكتاب يف نظر

لالستشفاء؟
فابتسم االستشفاء، من الجدوى وقلة العمر قرص باعتقادي فاتحته أنني وأذكر
عيل أمىل ثم هنا. اكتب يل: يقول وهو الكتاب من األوىل الصفحة وفتح األبوية، ابتسامته
عىل كنت أنني أعرف لكي معمر، شيخ وأنا األسطر هذه إىل سأعود أنني فحواه كالًما

القصري. العمر نهاية لنفيس قدرت حني كبري خطأ
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الفريد. الحق وذلك الكريم، الروح وذلك الطهور، القلب ذلك «هللا» رحم
الخلود، عن بالقصور هو وال بالخمول هو فما ذكراه، حق يذكر ال اليوم يكن إن

الحياة. دنيا من عزلة يف أيامه عاش كما التاريخ دنيا من عزلة يف يعيش ولكنه
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عبده، محمد الشيخ عن التتار «سألني الروسية: رحلته يف بك» رشاد «محمود يقول
وشكروا وجدي، بك وفريد كامل باشا ومصطفى رضا رشيد والشيخ يوسف عيل والشيخ

الدين.» عىل غريتهم صدق لهم
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بأسوان يعربون الذين الغربية»، «إفريقية أبناء من أناًسا بلدتي يف أنا لقيت وقد
ويعول «املنار» مجلة يقرأ من بينهم فوجدت عائدين، أو ذاهبني الحج إىل طريقهم يف

وأحكامه. اإلسالم شعائر فهم يف عليها
مدى لتقدير املجلة بتلك تنرش كانت التي والفتاوى األسئلة باب يف نظرة تكفي وقد
األقطار. جميع من والفتاوى األسئلة تتلقى كانت ألنها اإلسالمية؛ األقطار يف انتشارها

«محمد الشيخ آثار متابعة عىل مني حرًصا أعدادها بعض عىل أطلع كنت وقد
أسأل ولكني القديم، ربقة من التحرر إىل الدعوة له أحمد فكنت مظنة، كل يف عبده»
كثري يف مستساغ غري بيشء الشعور هذا بالنفس يلم أين «من قراءتها: بعد دائًما نفيس

«رشيد»؟!» الشيخ يكتبه مما
يشاركني شعوًرا كان ولكنه كتاباته، من أقرأ كنت فيما وحدي شأني هذا يكن ولم
الحياة تجربة بعد يل تبني حتى نفيس أسائل زلت وما القراء، من قليل غري عدد فيه
الصقل سيما وال الصقل، إىل الحاجة من رضب أنه «رشيد»، الشيخ لقاء وبعد واألدب،
يشء إىل يلتفت كان — هللا رحمه — الشيخ أن أحسب فما والفكاهة، الكياسة ناحية من
التعاطف لتمام عنها غنى وال وأعاجيبها، الدنيا نقائص يف تتجىل التي الحياة طرائف من
أو مرات ثالث غري إليه أتحدث لم ولكني تحىص، ال مرات لقيته الناس. بني والتفاهم

قليلة. مناسبات يف أربع
عليه تصعد ضيق سلم لها صغرية، داًرا كانت الجماميز؛ بدرب املنار دار يف أولها
وعىل مفروش، ديوان وفيها مربعة، أمتار أربعة عىل مساحتها يف تزيد ال حجرة إىل
يكتب ورقة يده ويف قدمه، ثنى وقد األستاذ عليها يجلس فروة، فوقها حصرية أرضها

للمنار. عليها
أو أزورها أن يل يخطر فلم الكتب، دار إىل طريقي يف كثريًا الدار بتلك أعرب وكنت
منه وصدر اإلمام، األستاذ ترجمة يف كتابه عن «رشيد» الشيخ أعلن حتى عليها، أعرج

حني. إىل األول الجزء صدور وأرجئ والثالث، الثاني الجزء هما جزآن،
نرشت التي ورسائله اإلمام األستاذ مقاالت من طائفة عىل يشتمل الثاني الجزء كان

توقيعه. بغري أو بتوقيعه
بعد ما إىل فيه قيلت التي والنثرية الشعرية املراثي عىل يشتمل الثالث الجزء وكان
والغربية. الرشقية البالد أبناء من واملؤمنني املقدرين كلمات بعض ومعها األربعني، حفلة
واحد! وقت يف كبريين جزأين برشاء يل تسمح يومئذ الكتب «ميزانية» تكن ولم

أسابيع. بضعة الثالث الجزء رشاء وأرجئ الثاني، بالجزء أبدأ أن فاخرتت
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بالجزء ليجيئني وذهب مانًعا، يبد فلم أطلب، بما فأخربته السلم عىل عامًال ولقيت
— الثمن وأخرجت الجزء وتناولت «رشيد»، الشيخ حرضة يف وأنا به وعاد طلبته، الذي

هذا؟» «ما «رشيد»: الشيخ فسأل
انفراد.» عىل يباعان ال الجزأين «إن قال: ثم

من سيعفيني أنه يل خطر هذا؟ ما يسأل: سمعته حني أنني القارئ عىل أخفي وال
عن الرضا منه وملحت اإلمام، األستاذ سرية وبينه بيني الحديث تناول أن بعد الثمن،

وناقديه. خصومه يف رأيي
بيع أرصعىل حني هذا شعوري وازداد أمل، بخيبة شعرت سؤاله مرمى فهمت فلما

األخري. الجزء لرشاء فرتة بعد سأعود بأنني له توكيدي مع الجزأين،
من يحتاج الذي الجزء وهو سنة، عرشين من أكثر األول الجزء صدور تأخر ثم
حق يف خاطئ العتقاد نفيس املساومة تلك فهيأت وتحضري، ومراجعة عناء إىل املؤلف
يجشمه ال كسب من املبادرة هذه يف ملا الجزأين إصدار إىل بادر أنه عندي ووقع الرجل،
يف يلقاه وما التعب، من فيه يتجشمه ملا األول الجزء ر أخَّ وأنه واملشقة، الكلفة من شيئًا

الخصومات. من سبيله
الشيخ أن وأخباره وقائعه من وظهر التأخري، طول بعد صدر األول الجزء ولكن
عباس عهد يف نرشه يستطيع يكن لم ألنه صدوره، إرجاء يف العذر موفور كان «رشيد»
إصداره دون حالت التي املحظورات زالت حتى فانتظر العاملية، الحرب إبان يف وال الثاني

السنني. تلك طوال
الذهبي، املقتطف بعيد لالحتفال تألفت التي اللجنة مع أخرى مرة الرجل ولقيت
شكره عن لإلعراب داره؛ يف شاي حفلة إىل دعانا قد باشا» نمر «فارس الدكتور وكان

رصوف». «يعقوب العالمة زميله وشكر االحتفال للجنة

«رشيد». والشيخ باشا» شقري «سعيد مع وجلست
أال كثريًا، تسمن سيد يا «إنك للشيخ: فقال يحييهم، بضيوفه باشا» «فارس وطاف

تستطيع.» ما بقدر امش امليش؟ رياضة تتعود
يشبه وخواء إعياء يحس إنه باشا» «سعيد فقال الصحة، إىل الحديث استطرد ثم

«الدوخة».
الكبد؟ عن كشفت هل فسألته:

الكبد! هذه من كلها املصيبة إن فقال:
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الطب؟ درست وهل فسألني: نبوءة، مني سمع قد كأنه «رشيد» الشيخ عىل والح
طبيب. علم إىل تحتاج ال الحالة بهذه الكبد عالقة إن قلت:

العرصية املعارف عىل باالطالع الشيخ عناية أن الحديث جملة من لنا تبني ثم
والدين. الفقه مسائل عىل باالطالع عنايته من بكثري أقل العامة

فيه ووجدت اإلمام األستاذ تاريخ من األول الجزء صدر حني هذا من وتحققنا
منو؟» هللا «عبد اسم بعد استفهام إشارة

دان وقد الفرنيس، القائد هذا بتاريخ علم غري عىل الشيخ يكون أن فاستغربت
عىل االطالع ولكن اإلسالمية، البيوتات أكرب من ببيت مرص يف عالقة له وكانت باإلسالم

الشيخ. همِّ من — يظهر ما عىل — يكن لم التاريخية املسائل هذه

يسمى له قريب ومعه رمضان شهر ليايل من ليلة «املرتو» قطار يف أخرى مرة ولقيته
«عاصًما». — أذكر ما عىل —

املعجزات. عىل الحديث فجرى
وحي عىل للداللة كاف — السالم عليه — النبي سرية من املحقق «إن الشيخ: وقال
يشكو وكان األربعني، قبل البالغة هذه بمثل يأت لم — السالم عليه — ألنه القرآن؛

عليه.» الكريم القرآن نزول بعد فرتة الوحي انقطاع
أنه الذبياني النابغة عن مثًال اشتهر فقد ملزم، غري ولكنه حسن دليل «إنه فقلت:
الروايات، بعض يف النابعة لقب تعليل وذلك نحوها، أو األربعني قبل الشعر ينظم لم
فنحرت إليه، عاد ثم فرتة النظم عن انقطع أي أجبل؛ أنه غريه وعن عنه كذلك واشتهر
أعدائها.» عىل فيها تنترص غزوة من لها أنفع ألنه لسانه؛ بانطالق فرًحا الذبائح قبيلته
بغري أمة وال فرد بها ينهض ال التي املحمدية، الرسالة هي الكربى املعجزة «إنما

إلهية. معونة
اإلسالمية األمم تواريخ يف وأثره الضمائر، يف القرآن أثر هي الكربى املعجزة وإنما

وغريها.»
التعقيب وجاهة ينكر ولم يغضب لم أنه السياق هذا يف له أذكر أن الشيخ حق ومن

املنار». «دار يف زيارته إىل ا ملحٍّ ودعاني كالمه، عىل
«املنار»؛ مجلته صفحات يف حني بعد حينًا ألقاه كنت وإن ذلك، بعد ألقه لم ولكنني

آخرها. إىل أعدادها أول من اقتنائها عىل حرصت التي العربية املجالت من ألنها
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أول كان ألنه الخصوص؛ عىل زيه ذكرت جاويش، العزيز عبد الشيخ ذكرت كلما
أخباره من بخرب سمعت أو رأيته كلما ذلك بعد التفاتي موضع يزل ولم إليه، لفتني ما

املناسبات. بعض يف
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شهرته عن بالجهل بيننا شهرته تقل ال األمريية»، «أسوان مدرسة يف زميل لنا كان
املباالة. وقلة بالعبث

الحاجة لشدة للرتجمة، بها مدرًسا املعارف وزارة فعينته املدرسة، من بعدنا وتخرج
املدرسني. إىل يومئذ

يعرف فهو اإلنجليزية، باللغة لكالمه عجبنا من أكثر العربية لكتابته نعجب وكنا
الكبري. الشك موضع هي ذلك بعد للعربية ومعرفته العربية، يعرف كما اإلنجليزية

مفتًشا فظنه عليه، يدخل معمم بمفتش إذا يوم ذات الرتجمة يف درسه ليلقي وإنه
درسه ومىضيف وعلمه، جهله عىل فاطمأن الحصة، هذه إىل طريقه ضل قد العربية للغة

األشياء. من ليشء يكرتث أن أسلفنا كما دأبه من يكن ولم اكرتاث، بغري
منقولة القطعة هذه «إن تردد: بغري له فقال املعمم، املفتش من باعرتاض وفوجئ

مقرر.» كتاب من
هو؟ ما املفتس: وسأله

املرتجم. مرشد كتاب فقال:
عن يبحث كأنما الصفحات فقلب الكتاب، يف القطعة يريه أن املفتش منه وطلب
واطمئنان: ثقة بكل للمفتش وقال الصفحة، يف جملة إىل أشار ثم منها، معينة واحدة

القطعة! هذه هي
ويخرج مغلق قمقم أمامه ينفتح أن صاحبنا عىل منها أهون كان التي املباغتة وهنا
العالقة عن ويسأله اإلنجليزية القطعة يقرأ أخذ قد املعمم الشيخ ألن الجن؛ من مارد منه

العربية. العبارة وبني بينها
مع املرتجم، مرشد كتاب مؤلف جاويش» العزيز «عبد الشيخ هو املعمم املفتش إن

املعلمني! من زميل
ال اآلن. إىل يذكرونها القصة شاهدو يزل ولم الضحك، من ليلتها املدينة وضجت

األيام. تعاقب عىل بذهني عالًقا الشيخ زي يظل أن إذن عجب

منظر «القاهرة» يف وألفت سنوات، بعد سنوات وتتابعت سنة، وجاءت سنة وذهبت
الصعيد أبناء نحن — يومئذ أحوجتنا قلما شتائها أشد يف وهي الغراء، جبته يف الشيخ

ثقيل. معطف إىل —
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الرشعي القضاء مدرسة إنشاء بعد املعارف، بوزارة وظيفته من الشيخ استقال ثم
املعارف وزارة عىل حملته يف وأخذ بك»، بركات «عاطف الكبري املربي إىل نظارتها وإسناد

األيام. تلك يف اللواء قراء يذكره الذي النحو عىل
صحيح «هل فيه: موظف فسألنا الداخلية، بوزارة الصحافة مكتب إىل يوًما وحرضنا

«اللواء»؟» تحرير يف عمله اعتزل جاويش الشيخ أن
«إني آخر: زميل وقال الخرب.» نرشت قد الوطن صحيفة «إن صحفي: زميل فقال
الشك من أيرس هناك والسؤال قريبة، اللواء دار «إن جميًعا: وقلنا الخرب.» صحة يف أشك

دليل.» بغري
صحيح، غري الخرب أن األوىل الكلمة من وتبني فيه، فوجدناه الشيخ مكتب ودخلنا
عامة، الصحف عىل تعليق إىل الوطن صحيفة عىل التعليق من كالمه يف الشيخ مىض ثم
السياسيني. الزعماء وحرية الصحافة حرية عن الكالم إىل ثم واألحزاب، السياسة وعىل
املطالبة نهضة يف املرصية الوطنية يفهم لرجل أعجب وأنا أسمع وجلست
مرصي»؛ «غري أنه األول دفاعه فكان للمحاكمة، قدم حني عجبي ازداد ثم باالستقالل،

الفرنسية. للحماية خاضعة و«تونس» تونسية، أرسة إىل ينتمي ألنه
العثماني»؛ «الهالل صحيفة فيها وأنشأ «اآلستانة» إىل سافر حني العجب ازداد ثم
وبلغ حياته، بقية عنه يعدل ولم يفهمه كان الذي الوجه عىل السياسية دعوته بها لينرش
حزب به ليعارض العثماني»؛ «الوطن حزب «اآلستانة» يف أنشأ أنه علمنا حني غايته

للمرصيني». «مرص شعاره جعل الذي فريد»، «محمد
أسأل فكنت متقطعة، فرتات يف ا رسٍّ إلينا تصل العثماني» «الهالل صحيفة وكانت
مرصي كل عىل قبوله يفرتض أن الوطنية يف بمذهبه الشيخ يقني من بلغ هل نفيس:

بعيد؟ من باسمه يسمع
يومئذ قيل فقد البالد، هذه عىل الرتكية الحملة نبأ سمعنا حني الشيخ زي إىل وعدنا
مصاحبته وبني بينه حيل قد وإنه الشيخ، حقيبة يف كانت اإلسالمية املشيخة كسوة إن
والحجاز. مرص حول حركاته من هناك اإلسالم المتعاضشيخ األخرية اللحظة يف الحملة

هو فإذا املعارف، بوزارة أخرى مرة تعيينه قبل اتفاًقا الشيخ ولقيت الحرب، وانتهت
يف الفصل القول صاحبة هي «أنقرة» الوطنية: السياسة عن وتقديره تفكريه يف هو
١٨٤٠ سنة معاهدة األجنبية، االمتيازات يف األخري املرجع هي «أنقرة» املرصية، السيادة

حقوق! من به نطالب ما أساس هي
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عبد الشيخ يتغري لم وإن سنوات، عرش يف كثريًا مرص تغريت لقد هلل، «الحمد قلت:
مجراه.» عىل جرى ومن جاويش، العزيز

«جاويش» والشيخ «رشيد» الشيخ وبني السابق، الفصل يف رضا» «رشيد ذكرنا لقد
هذه يف معهما دخل من وكل مًعا، منهما كل لتقدير إليها اإلشارة عن غنى ال جامعة
يصبح أن ناشئ شيخ كل همِّ من أصبح عبده» و«محمد الدين» «جمال فبعد الجامعة،

الدين». «جمال من آخر نمًطا أو إماًما أستاذًا
جوهري» و«طنطاوي املراغي»، و«مصطفى رضا»، «رشيد مدرسة نشأت هنا ومن
وغريهم. و«النجار»، املهدي»، و«محمد الخرضي»، و«محمد الزهراوي»، الحميد و«عبد
عىل أقرانه يتشبه حيث الدين»؛ «جمال ب يتشبه كان العزيز» «عبد الشيخ ولكن

اإلمام. باألستاذ األكثر
جفوة به كانت قلنا كما «رشيد» الشيخ أن «رشيد» الشيخ وبني بينه آخر وفارق

والكياسة. الفكاهة عن
كثرية. مشابهة الظرفاء البلد» «أبناء من فيه كانت فقد العزيز»، «عبد الشيخ أما

أذكر، ما عىل العلم صحيفة بمكتب عنرب» صادق «محمد األستاذ لزيارة يوًما ذهبت
إنه مكظوًما: ضحًكا يغالب الذي املحنق صيحة يصيح العزيز» «عبد الشيخ فوجدت

البقر! أدهش خرب إنه البقر، أدهش خرب
الخرب؟ هذا ما عنرب»: «صادق األستاذ فسألت

الرشقية، أهل من عندنا مصحح إنه يقول: وهو والخجل الضحك بني يغمغم فجعل
بهذه يليق عنوانًا للخرب فاختار الحديد، السكة قطار قتلها بقرة عن خرب بلده من جاءه
سمعت كما األستاذ رأي ويف العالم!» أدهش «خرب العنوان: بهذا وكتبه العاملية، الفاجعة

املقام! هذا يف البقر حق من الدهشة أن
فالموه. والرائحني الغادين أمام الطريق يف يأكل رأوه العيناء، أبو صدق قلت:

حياء؟ البقر أمن قال:
بَيٍّ بن َهيُّ قال الناس! أيها ونادى: فوقف بقر، القوم أن الموه ملن يثبت أن «وأراد
حوله من يبق فلم الجنة. دخل أنفه أرنبة لسانه طرف بلغ من برأي: له يوثق ال عمن

أنفه!» أرنبة يبلغ أن يحاول لسانه أخرج إال أحد
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«صادق» األستاذ أبى وقد لكم؟» أقل ألم الموه: ملن يقول وهو العيناء أبو «ومىض
العزيز» «عبد الشيخ قول من هو أين لريى الخرب لصاحب الروي الحديث ينقل أن إال

العيناء». «أبي قول ومن
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رشيف «محمد حزب أحدهما سياسيان: حزبان العرابية الثورة قبل مرص يف كان
باشا». رياض «مصطفى حزب واآلخر باشا»
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الحركة أن عىل دليل باألشخاص األحزاب تعريف أن العرصي للقارئ يخطر وقد
األحزاب تعريف أن الواقع ولكن السياسية، بالربامج لها عالقة ال شخصية كلها
الحزبان فكان الربملانية، األمم أعرق يف العرصحتى ذلك يف معروفة سنة باألشخاصكان
ولم «بيكنسفيلد»، وحزب «غالدستون» حزب باسم يومئذ يعرفان إنجلرتا يف املتناظران

الحزبني. بني الربامج وحدة عىل دليًال ذلك يكن
بينهما الخالف يكن ولم الربامج، يف مختلفني كذلك املرصيان الحزبان كان وقد

الوزير. ذاك أو الوزير هذا إىل االنتماء عىل مقصوًرا
الرسيع. التجديد إىل أقرب «رشيف» حزب كان

وأناة. رفق يف التقدم مع املحافظة إىل أقرب «رياض» حزب وكان
فيه يطلق فكان األسباب، من لسبب باشا» «رياض عىل ناقًما بك» «الهلباوي وكان

يرضيه. ال ما عنه ويكتب لسانه
ملعاقبته. تمهيًدا الهلباوي» «إبراهيم الشيخ يستجوب أن الدين رجال من عامًلا فأمر
النظار ناظر إن قائًال: واستطرد الناشئ، الشيخ بتهديد كالمه املحقق العالم فبدأ

عليه. الحملة عن تكف لم إن بيتك سيخرب
يستطيع. ال إنه ساخًرا: وأجابه «إبراهيم» الشيخ فضحك

يف كلها والحكومة النظار ناظر وهو يستطيع ال كيف وقال: املحقق العالم فعجب
يديه؟

أمري ليكن النظار، ناظر من أكرب أو النظار، ناظر «وليكن «إبراهيم»: الشيخ قال
يخرب أن يستطيع ال فإنه جالله، جل هللا ليكن بل والبحرين، الربين خاقان ليكن البالد،
إىل والعصيان التمرد من تنتقل املسألة أن إليه وخيل املحقق، العالم ففزع بيتًا.» يل

باهلل! والعياذ باهلل، الكفر
الدين»؟! «جمال من تعلمتموه الذي أهذا حنًقا: الناشئ بالشيخ فصاح

للعالم فطاب الحني، ذلك يف العلماء بعض عند «الزندقة» مظنة الدين» «جمال وكان
األستاذ. زندقة عىل برهانًا التلميذ كالم يف يجد أن املحقق

منه أرسع يكن فلم الدين»، «جمال تالميذ من الهلباوي» «إبراهيم الشيخ وكان
من نتعلمه أن قبل منكم تعلمناه الذي هذا بل لصاحبنا: وقال املتهم، إىل التهمة رد إىل

الدين»! «جمال
الكفر؟ نحن أعلَّمناكم الرجل: قال
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بيتي وخراب باملستحيل، تتعلق ال هللا قدرة أن علمتمونا بل املتحذلق: الفتى قال
بيت! يل ليس أنه وهو واحد، لسبب مستحيل؛

بمثل عليه يستطيل أن تمنعه تكن لم الدين»، «لجمال «الهلباوي» تلمذة أن عىل
كان الذي الوحيد التلميذ هو فلعله يقولون، كما القافية» «حكمت إذا الحذلقة هذه

الحديث. مجالس أو الدرس مجالس يف بالدعابة السيد عىل يجرتئ
أو — األحاديث تلك من كثريًا حرضوا الذي العرص هذا عظماء من عظيم يل قال
كان السيد إن الدروس: قبيل من الدين» «جمال أحاديث كل وكانت — الدروس تلك
التي الرذائل وبعض الناطقة، والنفس الجسد تصيب التي الرذائل بعض عن يوًما يتكلم

الناطقة. النفس تمس وال الجسد تصيب
هؤالء؟ من السيد وهل خرب! يا قائًال: «الهلباوي» فقاطعه

عليك!» هللا لعنة الخبيث. أيها عني «اغرب به: وصاح مغضبًا السيد فانتفض
الناس عرفه الذي «الهلباوي» هو النادرتان هاتان عليها تدل الذي و«الهلباوي»
«ذالقة كان — هللا رحمه — أنه وهي واحدة، عبارة يف تلخصه أن ويمكنك حياته، طوال

صاحبها». تريح وال نفسها، تطيق ال لسان،
عليه. مأخوذ هو ما كل «الهلباوي» عىل يؤخذ كان املتعجلة، الذالقة هذه ومن

رآه. ممن عنه نسمع أو نراه، أن قبل عنه سمعنا
دخلت أنها شهرته آيات من وكان استثناء، بال الفالحني بني املحامني أشهر كان
إذا يقولون الذبيحة لسان رشاء يف القصابني يساومون الذين فكان املرصية»؛ «النكتة يف

الهلباوي! لسان وال وهللا الثمن: يف القصاب عليهم اشتط
أي «إىل مقاالته عنوان فكان محاميًا، بشهرته سمعنا كما كاتبًا بشهرته وسمعنا
املقاالت. تلك نقرأ لم وإن به نسمع وكنا لسان، كل عىل يرتدد مسوقون؟» نحن طريق
وفرس «االعتدال» خطة إىل الوطنية يف فتحول االستقرار، وقلة التعجل آفة أدركته ثم

االحتالل. بمصانعة االعتدال
ظل موقًفا فيها وقف التي «دنشواي» قضية بها ونعني الكربى، الطامة كانت ثم

حياته. طول عليه نادًما
وصف نقرأ أربعة كنا لقد زغلول»: «سعد كتابي يف قلت «دنشواي» قضية وعن
متهدج بصوت إال القراءة إتمام نستطع ولم منا واحد عىل فأغمي «أسوان»، يف التنفيذ

العربات. تخنقه
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رؤية نفوسنا يف أثارته الذي السخط مبلغ يتخيل أن إذن القارئ ويستطيع
بك» السيد «لطفي األستاذ ألقى يوم الجريدة، دار يف لوجه وجًها أمامنا «الهلباوي»

«املؤيد». صاحب عن الكالم يف إليه أرشنا الذي خطابه
له إنصاًفا أقول ولكني اليوم، ذلك يف األذى من أصابه بما شديًدا اغتباطي كان لقد
املساء؛ ذلك العدائي بالهتاف املقصودين من غريه يف نرها لم شجاعة الرجل يف رأينا إننا
وأبى الغاضب، الجمهور انرصاف إىل اطمأن حتى الدار حجرات إىل بعضهم أوى فقد
تعرض بما يحفل ولم الهياج، إبان يف الدار من خارًجا الجمع يقتحم أن إال «الهلباوي»

واإليذاء. اللكم من طريقه يف له
معارًضا الوطنية الثورة بعد ظهر ثم السياسة، ميدان عن زمنًا «الهلباوي» وغاب
القارئ أشهد ولكني أعنفها، عىل يومئذ األحزاب بني املساجالت وكانت زغلول»، «سعد ل
ينبعث كان كما العنيف القارص القول إىل انبعاثًا يدي يف ينبعث القلم وجدت ما أنني
كتبت ما أعنف كانت أعتقد فيما عليه فردودي وأحاديثه، «الهلباوي» خطب عىل الرد يف

اإلطالق. عىل
يف املواقف أهم من موقف يف شأن للهلباوي يكون أن القدر وشاء األيام، مضت ثم
مستقالٍّ الوفدية الهيئة أترك أن جديٍّا فيه اعتزمت الذي املوقف ألنه السياسية؛ حياتي

األحزاب. جميع عن
عدَّلت التي «الصدقية» الوزارة عهد عىل مؤتلفني الدستوريون واألحرار الوفد كان

الدستور.
يف اجتماًعا الدستوريون «األحرار» فعقد نوفمرب، شهر من عرش الثالث اليوم وجاء

االئتالف. ملظهر تأييًدا إليه وذهبنا حزبهم، دار
االجتماع. خطيب هو «بالهلباوي» وإذا

عند ليهملني كالمه يف يحتال به وإذا واحدة، خطوة قيد عىل أمامه جالس بي وإذا
التعريض. إىل اإلهمال ويتجاوز ذكري، مناسبة

االئتالف. باسم إلرغامي سانحة فرصة ورآها التايل، اليوم يف الخطبة عىل وعلقت
رأسهم عىل «الوفد» أعضاء من طائفة تجتمع حيث األمة، بيت إىل دعوة وجاءتني

باشا». النحاس «مصطفى
الخرب؟ ما

أن ونحب منا، مطلوب بيان عىل معلق االئتالف مصري أن — قالوا كما — الخرب
عليك. نتلوه
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البيان؟ هذا يف شأني وما قلت:
«الهلباوي عن كتبت ما يقر ال الوفد أن البيان فحوى ألن شأنك؛ الشأن بل قالوا:

بك».
لكم وأقول البيان، هذا عىل محالة ال سأرد ولكنني تكتبون، فيما أحرار إنكم قلت:

أحد. من بإشارة أكتب أنني قط الناس يعلم ولم أكتب، عما املسئول أنا إنني سلًفا
من اللورد عىل حملت حني لويد» «جورج اللورد مع «سعد» سابقة لهم ذكرت ثم
وأرسل بالربملان، تعصف أن أوشكت التي ثورته «اللورد» وثار لألقاليم، زياراته أجل
كلمته سعد فقال الحملة، بتلك املوعز هو أنه يعتقد «اللورد» إن له يقول من «سعد» إىل
انقضت حتى األمر يف يفاتحني ولم أدعيه.» ال رشف أو أدفعها ال تهمة «إنها املأثورة:

املوضوع! هذا يف الكتابة عن الكف عيل يقرتح أنه أفهم ال لكي األزمة،
فإن عنه، محيص ال أمر «الوفد» من البيان صدور إن وقالوا يقتنعوا لم ولكنهم

يرضيك. ال فيما تعديله أو تغيريه لتقرتح فاسمعه شئت
عليه.» الرد عن أسكت ولن أسمعه، «لن قلت:

وسأالني: باشا»، علم أبو «صربي واملرحوم باشا»، عبيد «مكرم زارني املساء ذلك يف
صنعت؟ ماذا

من وكانت — «مرص» جريدة من الغد عدد يف سينرش البيان عىل ا ردٍّ كتبت قلت:
يوم. كل مقاالتي أكتب كنت وفيها — الصباحية الصحف

املقال. وقف فحاوال
إقناعي تستطيعوا فلن بيانكم، بوقف أقنعكم أن أستطع لم كنت إذا لهما: فقلت

املقال. بوقف
وبني بيني حيل إذا الوفدية، الصحيفة غري يف أنرشه أن أملك إنني لهما: قلت ثم

فيها. نرشه
املقال ألعطيه العراض الطوال العروض عيل يعرض من فعًال جاءني قد وكان

يشاء. حيث وينرشه
عن وعدلت رجاءنا قبلت لو نود كنا إننا باشا»: «مكرم قال طويلة مناقشة وبعد

آخر. رجاء منا فاقبل نرشه عىل ُمرص وأنت أما مقالك، نرش
هو؟ ما قلت:

الشديد. املالم من املقال يخلو أن قال:
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شديد. مالم إىل بي حاجة فال حصلت، كما الحقائق ذكرت إذا إنني قلت:
طريق. يف يل يقع ال بك» و«الهلباوي نحوها أو ثالث سنوات ومضت

دارت ملناقشة حمزة» القادر «عبد املرحوم وبني بيني جفوة ذلك خالل يف وحدثت
«الجهاد». صحيفة يف أكتب كنت حني وبينه بيني

«مرص يف وأنا بدارك مررت لقد يل: يقول وهو القطيعة، طول بعد يوًما زارني ثم
رأيك؟ فما يزورنا، ال هو كان إن فلنزره لنفيس: وقلت الفرصة هذه فحمدت الجديدة»

فيه. أشاركك أن وعيل به، سبقتني لك فضل إنه قلت:
فكدت هناك، بك» «بالهلباوي فإذا — يومني أو يوم بعد — «البالغ» دار يف وزرته

بالرجوع. أهم
بالحديث. وبدأني يدي فجذب يرتدد، ال ام هجَّ كعادته بك» «الهلباوي أن بيد

ولكنها املقابلة، تلك يف يذكره ما آخر معه واقعتي أن اللحظة تلك يف يل خطر ولقد
يا وهللا كنت يضحك: وهو يقول وجعل فيه، وأسهب ذكره ما أول كانت ذلك عكس عىل
خارًجا وأراك فاتني، ولكنه الجماعة، تلك من إخراجك ثواب يل هللا يكتب أن أحب رجل

التسعني! عىل منها
منزله يف سهرة قضاء إىل القادر» «عبد واألستاذ دعاني متشعب، حديث وبعد
— باشا» محمود «محمد دار عند افرتقنا حتى انرصفت حني معي وخرج فاعتذرت،

هللا. رحمه
صحيفة صدرت حتى زمنًا تساوره بقيت له زيارتي يف رغبته أن ويظهر
عنده، السهرة قضاء إىل جميًعا فدعانا فيها، الكتابة وواليت اليومية «روزاليوسف»
من الحق يف وكانت عزمي»، «محمود والدكتور «روزاليوسف» السيدة مع إليه وذهبنا

إليه. املستمع يمله ال ظريف محدث الرجل ألن السهرات؛ أمتع
طرائف من أذكر أنني إال تذكر، أن من أكثر الليلة تلك يف أحاديثه كانت ولقد
لبعد ابنه، زوجة أنها تظن وهي قرينته تخاطب كانت «روزاليوسف» السيدة أن السهرة
من بنكتة خطئها إىل نبهها حتى ظنها عىل تزل ولم السن، يف زوجها وبني بينها الفارق

املقام. تناسب التي نكاته
الحيوية تلك لوال عليه، يؤخذ مما كثري من يسلم كان مراء، ال عرصه نوابغ من نابغة

واالستقرار. الصرب وبني بينه وباعدت أقلقته التي
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وأن حجازي»، «سالمة بفرقة التمثيل أشهد أن واحد: وقت يف لغرضني أزورها
األقاليم. إىل املتجولني الباعة مع تصل ال التي الكتب عن أبحث

كتاب أي — ما كتاب عن ألسأل الفجالة حي إىل قصدت املرات، هذه من مرة ويف
الجمال. فلسفة يف —

لم — ذلك بعد يل ظهر كما — ألنه عنه أبحث الذي الكتاب باسم أعرف أكن ولم
األديب فصول أتصفح كنت وإنما اليوم. إىل يوجد ولم العربية، باللغة قبل من يوجد
ال املبحث هذا مثل أن يل فخطر والجميل، الجليل عن بريك» «إدمون اإلنجليزي الخطيب
القرن أواسط منذ املحدثني كتَّابنا يف اعتقادي وكان العربية، باللغة مطروًقا يكون أن بد
كانت فإذا لآلخر. شيئًا األول ترك ما يقولون: إذ األوائل يف أجدادنا كاعتقاد عرش التاسع
كتَّابنا أن الظن فأكرب والجميل، الجليل فلسفة يف بحث عىل اشتملت قد اإلنجليزية اللغة

البحوث. هذه من بحث ترجمة تفتهم لم املرتجمني
عىل يجلسان رجلني الكتب لعرض املعدة املنضدة شمال عىل فوجدت املكتبة ودخلت
«توفيق» السيد اسم مسمعي وطرق معمم، واآلخر مطربش أحدهما متجاورين: كرسيني
«توفيق» السيد إن املعمم: ملحادثه يقول املطربش الرجل فسمعت اللؤلؤ»، و«صهاريج

الوراء. إىل سنة خمسمائة العربي بالنثر عاد قد
الجمال؟ فلسفة يف كتاب عندكم يوجد هل البائع: وسألت

ماذا؟! فلسفة مستغربًا: قال
الجمال! فلسفة التوكيد: بلهجة قويل فأعدت

فأجابه البائع، إىل استفهام نظرة فنظر الحوار، هذا إىل املطربش الرجل والتفت
الجمال! فلسفة يف كتاب عن يسأل األفندي إن هذا:

باللغة أُلَِّف قد املوضوع هذا يف كتابًا أظن ما قال: ثم املطربش، الرجل فتمهل
مؤلفه؟! اسم أو اسمه، وعرفت املطلوب الكتاب رأيت هل سألني: ثم العربية.

أن يل فخطر باإلنجليزية والجميل الجليل بحث يف شيئًا رأيت ولكني كال، قلت:
بلغتنا. مطروق البحث

ما يزيد وال مستقلة، كتب يف يطرق لم ولكنه ا، حقٍّ ينبغي يبتسم: وهو تؤدة يف قال
املجالت. يف املتفرقة اإلشارات بعض عىل عنه كتب

و«أبو «الهالل»، صاحب زيدان جرجي هما: املتحادثني الرجلني أن البائع من علمت
بكر» و«أبو املعروف. الكاتب املنفلوطي» لطفي «مصطفى أخو املنفلوطي» لطفي بكر
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جمعية يف بسنوات ذلك بعد يكتب كان الذي وهو أخيه، شهرة يشتهر لم كاتب نفسه
«صهاريج كأسلوب بأسلوب «املؤيد» يف أخيه مقاالت بها يحكي مقاالت الفتاة» «مرص

واإلغراب. التفخيم يف اللؤلؤ»
املظهر بسيط رجًال اليوم؛ ذلك يف رأيته كما زيدان» «جرجي صورة أذكر أزال وال
العامة واألحاديث والبالغة األدب يف يتكلم وحديثه: وجلسته زيه يف تكلف كل عن بعيًدا
أن دون للتعليم يقوله ما يقول كأنه املفيد، املتحدث بسهولة ولكن املحقق، العالم بأناة
كاتبًا عرصه أبناء من رأيت أنني أذكر وال التدريس، حصة يف املدرس مظهر عليه يبدو
بعد رأيته وقد والحديث، والحركة املظهر يف البساطة هذه وبمثل ومكانته شهرته بمثل
ومظهره الناس من بعيد وهو مظهره بني أجد فلم فراغه ساعات ويف داره يف سنوات

خالف. أقل العامة املكتبة يف وهو

اليومية»، «خالصة كتاب وهما «الهالل»، بمطبعة كتبي من طبعت ما أول طبعت وقد
(سنة عليهما مكتوب هو كما طبعهما وتاريخ املرأة»، عن الثاني اإلنسان «رسالة ثم

.(١٩١٢
أخرى وأحيانًا «الهالل» مكتبة يف أحيانًا زيدان» «جرجي أرى كنت املناسبة ولهذه
الطبع، شئون من شأن عن سؤاله ووجب املطبعة يف يكن لم فإن الهالل، مطبعة يف
لم الزيارة قبل بالتليفون واالستئذان املطبعة، دار من بعيدة غري يسكنها التي فالدار
يف كشيوعه واملنازل املكاتب بني التليفون شيوع يكن ولم الزمن، ذلك مألوفات من يكن
حارض؟ أهو الدار: صاحب عن ويسأل الباب يطرق الزيارة طالب كان وإنما األيام، هذه

محدود. آخر موعد إىل حاجة بغري يجاب ما وغالبًا لقاؤه؟ يمكن وهل
للمطبعة، و«مرتي» للمجلة «جرجي» الثالثة: اإلخوة بني مقسًما العمل وكان
أما قالئل، خطوات غري الهالل صاحب ومسكن املطبعة بني وليس للمكتبة، و«إبراهيم»

معدودات. دقائق مسرية املطبعة وبني بينها كانت فقد املكتبة
فيها سألته واحدة مرة من أكثر بداره إياه مقابلتي إىل يدع لم األمر أن وأحسب
مبلغ — عرًضا — املقابلة هذه عدا فيما وعلمت والتشاؤم، التفاؤل فلسفة يف رأيه عن
تكن لم وإن واملطالب، املباحث شتى من العلوم موضوعات عىل باالطالع الرجل عناية

«الهالل». بمجلة النرش موضوعات من لزاًما
املتشائم؟ نظرة أو املتفائل نظرة وأصوب؛ أصح أيهما سألته:

139



عرفتهم رجال

التفاؤل؟ فلسفة أو التشاؤم فلسفة أصدق؛ الفلسفتني أي السؤال: كان وربما
مشغوًال كنت ألنني العام موضوعه أذكر ولكنني بكلماته، السؤال نص أذكر لست
طبعتهما اللذين الكتابني كال ويف والحياة، األدب مسائل إىل نظرة وكل مطالعة كل يف
وهما و«شوبنهور»، العالء»، «أبي املتشائمني: اإلمامني إىل إشارة «الهالل» بمطبعة

األوروبية. الثقافة يف بالتشاؤم يسمع عربي قارئ كل ذهن يف متالزمان
قال من إىل ال قيل ما إىل «انظر والقائل»: «القول بعنوان أقول اليومية خالصة ففي
قائليها، باختالف معانيها تختلف فالكملة — حالة كل يف إطالقها يصح ال قاعدة —

املعري: قول مثل كلمة فإن

ازدي��اد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ج��ب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ب

من التذمر من الناس عامة بني حني كل يف تسمعه مما يؤخذ ال ما منها يؤخذ
الحياة يف الجوهرية األمور مارس املعري بأن نثق فإننا منها، الخالص وتمني الحياة
العامة أولئك منها يسرب ولم رغًدا، أو نكًدا مرة، أو عذبة منها تكون التي الشئون ودرس

الحياة.» ماهية عىل للحكم تكفي ال التي األمور من لهم يقع ما إال
أقول: املرأة» «عرص بعنوان الثاني» اإلنسان «رسالة ويف

حذق فأعجبني شوبنهور، آرثر األملاني للفيلسوف املرأة يف آراء عىل وقفت
التهذيب من خلًوا أوروبا يف قائلها يعد بأقوال، املجاهرة عىل وجرأته الرجل
به الدافع كان ربما حد إىل مذهبه يف غال قد أراه كنت وإن الذوق، وسالمة

إياها. ورعايتها املرأة إىل نظرها يف العرصية املدنية غلو إليه

الراجح الرأي أعرف أن انتظرت ألنني املوضوع هذا يف الهاليل صاحب سألت وقد
األمرين. عن املفيد الجواب منه فسمعت ودرسه، اطالعه من أعرفه كما تجاربه من

«إننا العارض: السمر أحاديث أو الجو عن يتحدث الذي الرجل بساطة يف يل قال
واحًدا رأيهما يكون وقد التفاؤل، من ذلك نعرف كما صاحبه مزاج التشاؤم من نعرف
يجعله واآلخر للرضا سببًا يجعله هذا ولكن الفكرية، أو العلمية، الحقائق من حقيقة يف
ولكنها بطالن، أو صحة مسألة معهما املسألة فليست مزاجه، حسب عىل للسخط سببًا

املزاج.» حسب عىل التأثر مسألة
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أن فنرى األصلح، عن ونبحث األصح عن البحث نرتك «إننا أيًضا: قال أنه وأحسب
لألمل وأصلح الشدة الحتمال أصلح ألنه فيها؛ والنجاح الحياة يف للعمل أصلح التفاؤل

النتيجة.» يف
يف وبساطته حديثه يف بساطته ومن الرجل، سمت من عندي حسن ما وأحسن
املوسوس، إحراج ويحرجه عليه يحجر لعقله كتاًفا العلم قواعد من يتخذ لم أنه كتابته؛
نواحيها جميع من وضبطها صحتها من ليستوثق مرة بعد مرة الواقعة يكرر الذي

يشء. يف العلم من فليس عداها ما وكل العلم هي أنها يرى ثم وأطرافها،
قصبة تنكرس أن الالبس عليه يخىش مزركًشا كساء العلم قواعد من يتخذ لم وكذلك
عىل املزركش، الكساء مع يتخشب ولم املطاوعة، بعض الحركة يف عقله طاوع إذا فيه

الجمود. سنة عىل أو الوقار سنة
التاريخ بحوث عىل كاطالعه التجريبية العلوم يف واسع اطالع عىل كان فقد
العقل أن يفهم كما يحس بحيث النظر وسهولة الفكر سماحة يف كان ولكنه واالجتماع،

كذلك. نقيضه يقرر ولم العلم يقرره لم كالم يف يخوض وهو «علميٍّا» يكون قد
وليس الحديث» الفراسة «علم يف ينظر أن لفكره يبيح زيدان» «جرجي كان ولهذا
الحركة. قوانني من — مثًال — فرغت كما قوانينها من التجربة فرغت التي العلوم من هو
القواعد وأصول الكلمات وأصول اللغات أصول يف ينظر أن لفكره يبيح وكان

األصول. تلك من أصل كل يف قاطع حكم للعلم يكون أن دون اللغوية
علمية مادة — شك بال — فهو األخري، قالبه يف مصبوبًا علًما يقوله ما يكن لم فإن
إليها؛ التفات بغري ترتك أن علًما ويمتنع األشكال، من شكل عىل لقالبها تتهيأ أن يجب
القوالب صب من أوجب األشكال من شكل عىل ثباتها قبل املادة تشكيل يف العلم عمل فإن
وهو الختام، كلمة هو هذا األخري» «الشكل يكون أال ذلك من وأوجب األخري، الشكل عىل

والتنقيح. النقض يقبل ال الذي الحكم
والفلسفية االجتماعية عرصه مسائل من مسألة كل يف زيدان» «جرجي كتب وقد
أسلوب عن يتكلم وهو منه عهدناها التي البساطة تلك بسيًطا منها كل يف فكان واألدبية،
فيها قال ولكنه والتشاؤم، التفاؤل فلسفة عن أو الجمال، فلسفة كتاب عن أو «البكري»
يف النظر اختالف عىل منه أثبت هو بما يأت ولم العلم يناقضه لم الذي رأيه جميًعا

األمور.
لكل به مسموح البساطة هذه بمثل املختلفة الدراسات تناول أن نحسب ولسنا

والتفكري. بالبحث مشتغل قلم صاحب
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بساطته يستمد الذي للعقل — أحد من الرخصة إىل حاجة غري يف — به يسمح إنما
الدراسة، ومراسم البحث قيود من أكرب هي التي القوة مصدر وهو واحد: مصدر من
املادة تعالج تملؤها التي املادة وصهر القوالب سبك عىل قدرتها إىل طمأنينتها يف وهي

األخري. قالبها يف تعالجها كما التشكيل دور يف
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هذه يف يُرى ما كثريًا كان الذي الطيف ذلك احتجاب عىل سنوات عدة مضت
يعلم ال حيث من يرسي كأنما بعيدة، وعزلة وئيدة خطوة يف رائًحا أو غاديًا العاصمة
عالم إىل يذكره ال عالم من كالعابر سار أنى الطرف ذاهب يعلمون، ال حيث إىل الناس
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شجيٍّ أسف من سحابة تظللها سماحة وجهه عىل الطريق، بأمر مشغول غري يرجوه، ال
طمأنينة العني رأي يف فعادت القلق فرط من قرت حرية عينيه ويف مخامرة، ولوعٍة
داعيًا ألحف ثم دعا هاتًفا صاحبه من لك يصف كظيم، مرصٌّ صمت شفتيه وعىل راضية،
شفتيه فأطبق صدى، صوته إىل يجب ولم مصيخ إليه يستمع فلم وفرت، مل حتى مناديًا

بردائه. النار علقت ولو بصيحة يهم وال افرتاًرا ينوي ال من إطباقة
نفوس يف مغيبه فكان حركته، واحتباس الطيف ذلك احتجاب عىل سنوات مضت
تصور يف وكان بعيدة، وشقة شديدة ونزعة بارًحا وأمًلا فادًحا رزءًا والعارفني املحبني
ظلمته إىل فأوى األصوات لواعظ جفلته الهائم الطيف كخطوة واحدة خطوة الخيال

الساكنة.
أنطون». «فرح وفاة عىل سنوات مضت

يف منها مرة وكانت ثالثًا. أو مرتني إال أكلمه لم ولكني مراًرا، «فرًحا» رأيت ولقد
وتعارفنا صاحبها األستاذ غرفة يف فتالقينا تحريرها، يف يعمل كان إذ «األهايل»؛ مكتب
موضع وأحسست نظراته، خشوع من رأيت ما وفاق صوته نربة من فسمعت يديه، عىل
طليعة أفندي» «فرح يا إنك السياسية: النهضة عىل كالمنا وكان مؤاسيًا، له فقلت دائه،
يعرفه لم ما عملك من املستقبل لك وسيعرف العامة، النهضة هذه طالئع من مبكرة
فأومأ املضطرب. امللتقى هذا يف كنت مما خريًا الطريقان تفرتق حني وستكون الحارض،
يحفل فماذا جارف، تيار أخي يا «إنه وقال: فاترة حركة يده وحرك شاكرة إيماءة برأسه
يل فبدا الطرق؟!» مفرتق يف قبله كان بمن املغذ السائر يبايل وماذا بالحارض، املستقبل
عىل والهدف. بالسهام ظنه ساء حتى سهامه كل جرب وأنه الحياة، من يئس الرجل أن
وذلك خدعه، الذي الهدف عن برصه يحول ال بالقوس ممسًكا وفاته يوم إىل كان أنه

روحه. تفيض حتى ترتدد األمل كهامة وهو الراجية، النفوس يف غالب ديدن
غريبًا يكن فلم الرجاء، منزع أبعد ألنه إال اليأس هذا األبيُّ الفاضل ذلك يئس ما
الغرب بالد يف كان أنه ولو غريبًا ذلك يكن لم غايته، عن املنبتِّ املضيع بحرسة يمنى أن
املرسف الرشق هذا يف نشأ وقد به فكيف جهاده، املمهد امليدان ذلك ويف منشؤه، الناشط
تمزيق العقول نسج من عليه يضفي ما ويمزق الفاقة، أطمار يف األمم بني يميش الذي
أين ومن فعله؟ ما غري يفعل أن املسكني للرشق أين من نقول: أننا إال والغنى! البذخ
الغرب عظماء من أضخم أنهم عزاء كفاهم يفعلون؟! ما غري يفعلوا أن املغبونني لعظمائه
الجهاد بعد وأثرهم قريبًا والنصب األين بعد أمدهم يكن فإن قربانًا، منهم وأجل واجبًا
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قرب عىل سفرهم وأن ثقيل واجبهم أن — فخرهم بل ال — سلواهم فلتكن قليًال، ضئيًال
طويل. سفر األمد

القرطاس عىل ويقطرون قلوبهم يستوحون الذين الكتاب كسائر أنطون»: و«فرح
الذي األدبي الجو ألوان نفسه يف وتنبث الحياة عوامل تفكريه يف تؤثر مفكر دمائهم، من
من قرأته الذي ولكن الفقيد، األديب ذلك كتب ما بكل أحيط أن فاتني ولقد به. يحيط
الشائعة الفكر مذاهب به تمر ال ذهن وحي من أنه عىل يدل صاحبه، بحياة ناطق كتبه
يف يقال ما أصوب ولعل جدوى، بغري الحياة تيارات حوله تتعارض وال عبثًا، زمانه يف
عهد يف أي األوىل؛ نشأته يف وخاصة أيامه يف الفكر تيار اتجاه عىل دليل خري أنها كتاباته
من طارق وجه يف بابه يوصد أن قل الذي جديد، كل عىل املقبل للدنيا، املتفتح الصبا
والخواطر الالعبة األحالم ضيوف عىل نفسه يف بموضع يضن أو الجميلة، األفكار طوارق

الوسيمة.
القرن من األخري النصف أواسط يف نشأته وكانت سورية، يف أنطون» «فرح نشأ
الزماني. ووطنه املكاني وطنه من واضح أثر الفكرية حياته يف فبقي عرش، التاسع
تنحي التي باملؤلفات وشغفه الدين رجال عىل حملته يف األثر فظاهر املكاني وطنه فأما
الكتابة من إكثاره ذلك فمن سلطانهم، دعائم من وتقوض دعواهم من تخفض أو عليهم
بني باملقارنة واشتغاله املسيح»، «تاريخ يف «رينان» لكتاب وتلخيصه «تلستوي»، عن
الضمائر عىل سيادة من الثالثة األرباب هذه سدنة يتنازعه ما وبني واملال» والعلم «الدين
كالمه يف ارتآه الذي ورأيه والحكومة، الكنيسة بني الفصل إىل دعوته ذلك ومن واألجسام،
الخالفة يف والدنيوية الدينية السلطتني بني الجمع انتقاد إىل فيه ذاهبًا رشد ابن عىل

«الجامعة». مجلته وكساد فشله أسباب من كان الذي الرأي وهو اإلسالمية،
خواص من خاصة الديني للنفوذ البني التحدي يكون وملاذا يسأل: سائًال ولعل
الغيظ وأستغرب األمر لهذا أعجب كذلك كنت إنني السائل: لهذا فأقول السورية؟ النشأة
يف الديني النفوذ عىل يحملون حني األحرار السوريني كتابة به تتوهج الذي الشديد
القوة تذكرت حتى علة لذلك أعرف ال وكنت قومهم، شئون يف تغلغله ويصفون بالدهم
الدين رجال ألن عجب! ال أنه يل فخطر سورية، يف الدين رجال زمامها عىل يقبض التي
حياة عىل إرشاًفا الكنائس رعاة وأوسع العالم، يف الدينية الطوائف أقوى كانوا ربما هناك

العلم. يف والزعامة السياسة يف والزعامة الدين يف الزعامة بني جمعوا فقد أتباعهم،
اجتماع سبب أما باملناجزة! وتغري بالتحدي تغري هائلة سطوة من بها وناهيك
االتفاق وعقب الصليبيني غارات عقب حدثت التي التاريخية فللحوادث لهم، السطوة هذه
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كانت الدين رجال طائفة أن القريبة وخالصته فيه. عظيم دخل األجنبية؛ االمتيازات عىل
ملا السياسية، الحرية يف املسيحي الشعب آمال معقد — تزال وال — السورية البالد يف
وأنها معروفة، صلة من األخرى األوروبية والحكومات الفرنسية الحكومة وبني بينها
وطابعة املدارس منشئة ألنها املسرتشدين؛ وقدوة األفكار قائدة — تزال وال — كانت
من الروحية السطوة ة أِزمَّ واحدة لفئة اجتمعت وإذا والكبار. الصغار ومربية الكتب
عنها، يرىض أال عجيب فغري — السوريني القسيسني لفئة اجتمعت كما — جانب كل
املتجددة اآلراء إىل التواقني الحرة، املعرفة إىل املتعطشني الشبان فريق بها، يتربم وأن
والعادات، التقاليد أرس من املعتقة واألخالق الطليقة والعقول األبية النفوس أصحاب من
يدرسون ما كل يف الشاغل وشغلهم هجرياهم بها واإلغراء تحديها يجعلوا أن عجيب وغري
وتراه واالعتدال، الرفق من يشء مع أنطون» «فرح كتابات يف تراه ما وهذا ويكتبون،
األقطار إىل املهاجرين السوريني األدباء كتابات يف اللهجة يف وغلو الجرأة يف تفاوت عىل

األمريكية.
األول عهده منذ تبعها التي الكتابية الطريقة يف ظاهر فأثره الزماني، وطنه أما
الطبيعة، إىل بالعودة القائلني الكتاب طريقة ونعني األخري، عهده يف قليًال إال يغريها ولم
يف الرشقي للقارئ ميسورة وآراؤها كتبها كانت التي الطريقة — يخفى ال كما — وهي
املتناول القريب الخفيف سيما وال الفرنسية، اآلداب مطالعة يف يأخذ حيث العرص ذلك
النفس، ولذة الفكر زاد من الغربيني عند ما إىل نفسه واشتاقت «فرح» ترعرع فلما منها،
الهنيئة، السهلة موائدها إىل تدعوه وغريهما و«برناردين» «روسو» كتب يديه بني ألفى
حسنًا، موقًعا الكريمة الوادعة فطرته من وأصابت لبه وتملكت بها ولهج عليها فأقبل
سآمة عن به يعرب ما أصدق عرصها يف كانت ألنها املوقع؛ ذلك تصيب أن لها وحق
ويخيل عرش، الثامن القرن ساسة من الطغاة وجور وأدرانها املدنية آفات من النفوس
وأغرم َقهم تََعشَّ الذين واألدباء الفالسفة أولئك أقالم من بقلم يكتب كان أديبنا أن إليك
وال عباراتهم. وطالوة أسلوبهم يف إياهم ومشاكلته مأخذهم من مأخذه لقرب بآرائهم
«برناردين» دون أضعه وال ذاك عن أجله فإني خطاهم، يرتسم أو يقلدهم كان إنه أقول
يف يسلكه النظرة يف وتطابق الفطرة يف توافق إنه أقول ولكني صفة، أو منزلة يف مثًال

منهم. الكثريين صف إىل به ويتقدم مضمارهم
وابتغاء الطبيعة إىل العود بعقيدة اإليمان عىل طويًال استمر أحسبه ال أنني عىل
وال حقائقها واختيار األيام تجارب عىل تثبت ال عقيدة هي إذ حظريتها؛ يف السالم
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اجتواها أنه يف أشك وال وتالميذه. «روسو» بعد املستحدثة املذاهب ضوء يف النظر تبهر
االطالع فإن و«نيتشه»، «دارون» يف ونظر الدنيا حقائق من زاول بعدما عنها وأعرض
بمسئوليات جديًدا إحساًسا للنفس ينشئ حذوهما حذا ومن و«نيتشه» «دارون» عىل
وعاًرا. وصمة املعرتك النكوصمن ويجعل الطبيعة، إىل الرجعة قداسة من يغض الحياة،
من األمني بامللجأ وال األنيس باملالذ ليست يصورانها التي الطبيعة أن عن فضًال هذا
وبطش البقاء تنازع حكم يف سواء واملدنية هي إنما املجتمع، وأوضار املدنية رشور

باألتقياء. واألرشار بالضعفاء األقوياء
ويسبح ويؤنبه صنمه يمسح العابد تريك وقفة «نياجرا» لشالل الكاتب مناجاة ويف
ويعذرها، ويلومها وينكرها الطبيعة يحب «فرًحا» تريك عنه، غنائه قلة له ويذكر باسمه
ففي يكفر، أن عليه شق الذي واملؤمن يؤمن لو يود الذي الكافر يقوله ما فيها ويقول
النزاع هذا ومن بها. ظن وسوء عنها نبو عقله ويف فيها، القديمة عقيدته إىل حنني مزاجه
زبدة وبث الحديثة، آدابنا يف نمطه عىل يقرأ ما غرر من مقاًال استمىل وعقله مزاجه بني
من كاتبها حسب أنها وعندي تكرارها، يمل ال صفحات بضع يف تجاريبه وصفوة حياته

سواها. أثر قط له يكن لم إن الكتابة عالم يف أثر
القاصة ملكته وكانت والقصص، للرواية استعداد عىل كاتبًا أنطون» «فرح كان
هذا به فمال وحكاياته، رواياته يف تظهر كما والسياسية األدبية مقاالته يف أحيانًا تظهر
تقلبت ثم الجديدة»، «أورشليم روايته يف وارتفع فأحسن الروايات، وضع إىل االستعداد

مراًرا. الخيبة مرارة من وتجرع محن، به وأملت رصوف، به
بداءة وبدأ فلبى للمرسح، يكتب أو يرتجم أن والرجاء اليأس بني وهو إليه وطلب
وقد محاسنه، إىل يضاف أو به يليق شيئًا يصنع ولم بغيته، يحقق لم ولكنه حسنة،
يف أر ولم منها، فصل من أكثر عىل الصرب أطقت فما التلحينية، رواياته إحدى حرضت
يسمعها، الذي الجمهور يف وال ممثليها، يف وال غنائها، يف وال فنها، يف وال موضوعها،
وهي األدبية، ومكانته السامية ملكته عىل عالمة وال نعرفه، الذي أنطون» «فرح ل أثًرا
ملكته هجر إىل اضطراره عىل يالم من أول هو هل ولكن بها. ونعترب لها نأسف زلة
ربحه يعادل ما الروايات هذه من الواحدة الرواية يف يربح يكن ألم جادته؟ عن والخروج
األحمق الجمهور أم أهو ذلك؟ عن املسئول فمن الصالحة؟ ومرتجماته مؤلفاته جميع من
أننا فلنعلم أال الروايات؟! تلك يؤلف لم إن أنطون» «فرح يصنع كان وماذا املأفون؟!
«الكتمان» عىل بيننا يموت أن إال املوارد املنقطع املريض النابغ لألديب نختار ال كنا إذا

تلك. من وأكرم أسلم خاتمة لنفسه يختار أن األديب لذلك يحق فقد جوًعا،
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مي.

لصفحات فسيح مكان الحديثة العربية النهضة عرص من «الخاص» األدب سجل يف
طيات من النور عالم إىل يطلع أن يهم ما منها كان وإن اليوم، إىل مطوية تزال ال جميلة

الخفاء.
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يشوق ما فيه كان وإن للنرش، يقصد لم الذي األدب ذلك الخاص، باألدب ونعني
الصفحات هذه رأس وعىل الخصوصية. حياتهم يف أصحابه غري كثريين عليه االطالع
لتوقيعها اختارت وقد زيادة»، «ماري جيلها نابغة تعقدها كانت التي «الندوة» صفحة
الصفحة هذه وتأتي امليالد، بدفرت اسمها يف واألخري األول الحرفني من «مي» اسم األدبي
ونهضة األدب نهضة من «مي» ملكان الخاص، األدب هذا صفحات بني أمثالها رأس عىل

آن. يف املرأة
تقابل عرصية مكتبة منها لتألفت «مي»، ندوة يف دارت التي األحاديث ُجمعت لو

والعباسية. األندلسية الثقافتني يف «األغاني» ومكتبة الفريد» «العقد مكتبة
الخاص األدب هذا نوع من إليها ُكتبت أو «مي» كتبتها التي الرسائل ُجمعت ولو
التي األوروبية األمم عند نظريها قل وربما العربية، آدابنا يف لها نظري ال ذخرية بها لتمت
عرص يف ذلك يكون أن إال االجتماعية، واألزياء األدبية األزياء مجالس املرأة فيها تصدرت

العرشين. القرن قبل ما إىل عرش السابع القرن منذ النهضة عرص أو «الصالونات»
أستاذ املفضال للعالمة «الهالل» مجلة نرشتها التي الرسائل قراءة بعد هذا أذكر
نعرفها ال السيد» «للطفي بصورٍة تعرفنا الرسائل هذه فإن السيد»، لطفي «أحمد الجيل
الوزارة، بدواوين كتابته يف وال «أرسطو»، تراجم يف كتابته يف وال الجريدة يف كتابته من
شئت، إن ا خاصٍّ تحسبه ما العرص وطابع الندوة، وطابع الشخصية، طابع من وفيها
واسم السيد»، «لطفي باسم اقرتن الذي األدب لقراء الفن، ناحية من ا، عامٍّ ملًكا وتحسبه

الكثريين. وأدبائها الندوة كتَّاب وأسماء «مي»،
عداد يف تسللت التي الرسائل من عديدة أنماط — نعلم ما عىل — «مي» وعند
أحرقتها قد تكون أن نخىش كنا وإن اآلن، موضعها أين ندري وال الخاص األدب هذا
الحزن، غمرات من غمرة يف صنعت كما إليهم، كتبها منهم لتسرتد كتَّابها إىل ردتها أو

والديها. وفاة بعد صربها عىل غلبتها
يبذل الذي الجميل الجهد يساوي أصحابه، عند أو موضعه يف منها بقي الذي ولكن
الفنون. ومحبو اآلداب قراء وهم فيه، األخري الحق ألصحاب وتسليمه وإنقاذه، جمعه، يف

وإليها؟ منها الرسائل كتَّاب كان وكم العالية؟ الندوة تلك زوار كان كم
عىل أسماؤهم ترد كما أذكرهم الثالثني، نحو مرة غري رأيتهم ممن أعد إنني
«سليمان شميل»، «شبيل فهمي»، العزيز «عبد السيد»، «لطفي الساعة: هذه يف القلم
«نجيب بركات»، «داود الجميل»، «أنطون مطران»، «خليل شوقي»، «أحمد البستاني»،
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الرازق»، عبد «مصطفى واصف»، «أمني إسكاروس»، «توفيق حبيب»، «توفيق هواويني»،
«سليم جالد»، «إدجار القويص»، «إحسان شعراوي»، «هدى الرافعي»، صادق «مصطفى
راغب»، «إدريس صربي»، «إسماعيل إبراهيم»، «حافظ رصوف»، «يعقوب رسكيس»،
حفني «ملك حسني»، «طه فهمي»، «منصور حمزة»، القادر «عبد رصوف»، «فؤاد
عىل الطراز هذا من ونخبة الباسل»، الستار «عبد ناصف»، حفني الدين «مجد ناصف»،

املقام. هذا يف يقال كما املقام. حفظ ومع التشكيل اختالف
يوم أصيل يف موعدها يف الندوة يزور أن له ا حقٍّ كان النخبة هذه من زائر وكل
بل األيام، بعض منها موعده لفوات يعتذر أن واجبه، أو حقه، من يرى وكان الثالثاء،
من يكن لم وإن والتحية، السؤال رسائل أو االعتذار رسائل يكتب أن حقه من كان

الجواب. يتلقى أن دائًما مطمعه
عشاق؟ هؤالء أُكلُّ

تتقبل التي املحبوبة جواب تجيب أن أجابت، إذا «مي»، ل ينبغي هؤالء من كل وعىل
يدعيه. ممن العشق

أو الرسائل، تحيات ذكرت كلما الوهم إىل يسبق الذي العاجل الخاطر هو هذا
املختارة. الزمرة هذه يف واحد غري من أحيانًا، القصائد

وطبيعة الندوة طبيعة إىل أيًضا، رسيعة ملحة تصححه الذي الخاطر هو وهذا
بقانون نقل لم وإن والفن، الشعر بقانون تستوجبها بل تناسبها، التي «العرفية» التحية

والفروسية! الجنتلمانية
جمال يف ذوق وأصحاب قصة وكتاب وشعراء أدباء يزورها أديبة، جميلة فتاة

الطلعة. وجمال الكلمة
هذه ملثل صالح بزائر هو فما للمقام، املناسبة التحية واجب هؤالء من أحًدا فات إن

ومناجاة. عشق زيارة تكن لم ولو الزيارة،
بال عىل يخطر قد كما — عليها وجب أو التحيات، هذه تتقبل أن «ميٍّا» فات وإن
زيارة ولكنها إذن، «ندوة» زيارة هي فليست والغضب، بالعبوس تصدها أن — األقدمني

الدار. باب عند تبتدئ كما تنتهي قد واحدة
صاحبة بني الفنية، العاطفة أو العاطفي، الفن أسلوب عىل الرسائل تأويل هو وهذا

الزوار. هؤالء نخبة من زائر من وأكثر الندوة
التحية. من اإلطار هذا داخل تعبريه يف أسلوبه منهم ولكل
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الفيلسوف. الجنتلمان وأسلوب السيد» «لطفي
القريبات. الفتيات مجلس يف الصبي كأنه الخجل، الصمت وأسلوب العزيز» و«عبد

الهوانم. معرض يف الجواهر بائع وأسلوب الجميل» و«أنطون
والشعور. الفكر حلبة يف املصارع وأسلوب شميل» و«شبيل
التمثيل. مرسح غري عىل «موليري» وأسلوب مطران» و«خليل

صالونات أشهر من صالونات يف للبيوتات الدعاية وأسلوب رسكيس» و«سليم
البيوت.

عليها االطالع يغني التي بالكتابة املفاجأة وأسلوب الرافعي» صادق و«مصطفى
السماع. عن

بالرعاية أوىل الرصيح الغزل حق أن يعلم الذي الشاعر وأسلوب صربي» و«إسماعيل
يف مستئذنًا الزيارة يوم قبل األبيات يكتب كان الذي وهو والتلميح، الكناية حق من

الحضور:

ال��ث��الث��اء ي��وم ي��ا ص��ب��ح��ك ك��ان ال غ��ًدا ن��اظ��ري ب��م��ي أم��ت��ع ل��م إن

بالطرفني! املعجب الفيلسوف تعليق وعليه بعيد، من اإليماء وأسلوب شوقي» و«أحمد
واحدة مرة صمته من «شوقي» فيخرج الثقافية، املحافل لجان من لجنة تتألف

احتفال. فال وإال اللجنة، سكرترية «مي» تكون أن ليشرتط
النظام؟! يف اقرتاح أو شعري اقرتاح أهذ ليسأل: السيد» «لطفي ويدركه

أساليب كلها ولكنها طراز، كل ومن لون، كل عىل كثري األساليب من ذلك وغري
الدار. وصاحبة الزوار تناسب التي واللباقة التهذيب

املحافل رئيس راغب» «إدريس الطويلة الرعاية زلفى لهم كانت الذين الزائرين وبني
عىل املاسونية املحافل أعضاء من «مي» تكن ولم فؤاد»، «أحمد امللك عهد إىل املاسونية
«إلياس «مي» لوالد وينزل املحروسة مطبعة يملك كان راغب» «إدريس ولكن أعلم، ما
صحفية هواية راغب» «إدريس ل وكانت منها، الصحيفة وإصدار إدارتها حق عن زيادة»
املعروفة القضية أثر عىل اإلدارة وظائف عن عزله بعد الخصوص عىل منه تمكنت
املطابع فاقتنى العقاد»، موىس و«حسن «عباس» الخديو بني املطرية أرض بقضية
العربية املطبعة عىل باإلرشاف «مي» والد وخص والعربية، الفرنسية الصحف إلصدار
العائلية بالزيارات أشبه «مي» لندوة زيارته وكانت عليه، يمليها بسياسة يقيده أن دون
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يجلسن أن األرسة محافظة عليهم أبت وإن الفضليات، كريماته إحدى معه اصطحب كلما
ومن السيدات، بيته آل عن «مي» سؤال من ذلك عرفنا منفرًدا حرض فإذا الزوار، مع

قريب. موعد يف زيارتهن إىل دعوتها أو عنهن، باالعتذار جوابه
حد إىل العائلية الصالونات يف العرف تقاليد عىل حريصة «مي» اآلنسة وكانت
الصالون برنامج تنىس ال ولكنها واألدباء، لألدب األسبوعية ندوتها تعقد فهي التكلف،
تقاليد ينسيها أدبها أن العائليون الزوار يظن أن تحب وال البيوت، يف عليه املصطلح
يف منتظرة «نمرة» االجتماعية الثرثرة مادة وأن األرسة، مجتمع يف الصالون» «ربة
وتقابل عائلية معرفة تعرفهم الذين األدباء، أصدقائها من أناس يحرضه صالون كل
تنتظر كانت أنها مرة غري يل يلوح كان وقد ندوتها، ويف بيوتهم يف وأخواتهم زوجاتهم
الزواج شئون يف بينهم الحديث فيه يجري عما أخباًرا أو خربًا العائليني الزوار أولئك من
يكون أن إال فكهة، نكتة أو عابرة بمالحظة عليه وتعقب والوفاق، والخالف والطالق
أو بالصمت تتابعه الحالة هذه يف فهي املرعية، باألخالق الرصيح املساس من يشء فيه

عابرة. بكلمة ترصفه
لطلب تقدم قد رمضان» «حافظ األستاذ أن أسمعتم يوًما: الحارضين أحد قال

شعراوي»؟ «هدى السيدة من الزواج
يف رأيي عن كاملتسائلة إيلَّ والتفتت املخطوبة»، للزوجة كفؤ خطيب «إنه فقالت:
سوًقا أساق كأنني اكرتاث بغري فقلت العامة، الحياة يف شأن لهما الخطيبني ألن هذا، رأيها
العريس! يف وللعروس العروس يف للعريس هللا وبارك يعنيهما، األمر إن الحديث: إىل

وكنت عليه، نشأت الذي العرف بحكم تفارقني ال الصعيدية» «الحشمة كانت وقد
الحريم عىل تدور التي األخبار هذه من خربًا أسمع فال صباي يف والدي مجلس أشهد
األثر عىل ليرصف يعرض فإنه اتفاًقا عرض فإذا عالنية، أو رس من به يتصل ما وكل
خاصة، األحاديث هذه يف عيلَّ باإللحاح مولعة — هللا رحمها — وكانت إليه، يعاد وال
من القادم «الخام» الريفي إىل الحرضي نظر فيها الخوض من تحرجي إىل تنظر وهي

يومه! صباح القرية
«منرية السيدة من تزوج حمزة» القادر «عبد األستاذ أن صحيح هل مرة: سألتني

«األمل»؟ صاحبة ثابت»
األقل! عىل البالغ يف الخرب ينرش ولم أعلم، ال قلت:

الصحيفة؟ يف ينرش ما إال البالغ يف زمالئك أخبار من تعلم أََوَال متهافتة: قالت
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ينرش! أن يعنيني ما أو قلت:
يرضيك ال الخرب لعل أستاذ، يا ال ال املصطنع: التخابث من يشء يف تقول فعادت

يعنيك! ألمر
الخطبة، بعد الخطبة لرفض تعتذر كأنها يخطبونها عمن ا جدٍّ قليًال تتحدث وكانت
الزواج. عن الدائم إعراضها عىل يلومونها قد الذين األصدقاء رأي يف وجيه سبب لغري

أن أتريد مقبول: غري لقب ذات غنية أرسة من شاب خطبة عن سألها ملن مرة قالت
األرسة اسم من بدًال هنا «بعجور» اسم نذكر ونحن «بعجور»؟! مدام باسم غًدا تناديني

األحياء. أبنائها لشعور رعاية الصحيح،
إنه فقالت: الجفاء، من بيشء ردته ألنها له؛ صديق فعاتبها لبناني، طبيب وخطبها

يعجبني. ال «تأنثًا» شاء من يسميه قد الذي اللطف ولكن خالف، ال لطيف
السائلني جواب يف تزد فلم املخ»، «بيبوسة تصفه كانت ثرثار صحفي وخطبها
من عادته عن الحديث يف باالنطالق الندوة أيام من يوًما املرفوض للخطيب السماح عىل
عن الغني جوابها هو هذا وكان جميًعا، ينرصفوا أن الحارضون فكاد والعنت، اللجاجة

البيان!
إشفاقه وأبدى االجتماعية، الحرية يف متطرفات الهيات فتيات عن بعضهم وتحدث
يا وأمثالهن، هؤالء ولكن ساخرة: فقالت يناسبهن، بمن الزواج يف حظهن فوات من

األكفاء! وفوق األكفاء، من األزواج إليهم يرسع اللواتي هن أستاذ،
منهجه عىل ملحوظ أدبي» «عائيل دور العائليني، ندوتها رواد من لكل كان ولقد

املألوف.
قيود من التحرر عىل فتاته يحض الذي العرصي األب دور «شميل» للدكتور كان
ال «شميل» الدكتور طباع من طبًعا جميًعا الناس مع الكلفة رفع وكان العتيقة، الرتبية
الوجوم آثار من أثًرا محياها عىل فلمح الندوة، يف يوًما استقبلته فإذا أحد، مع يتكلفه

صغريتي؟! يا هذا ما الغضنفرية: صيحة بها صاح واالحتجاز،
شويل»؟ «أم يا أناديها شيخة أرى؟ فماذا بناتي، مثل صغرية إىل هنا حارض أنا

الضيفة هي وصاحبته الدار صاحب كأنه الندوة، يف كلها حريته يملك «شميل» وكان
يدعه ولم هواويني» «نجيب املشهور الخطاط عىل يوم ذات عصاه فرفع فيه، الزائرة
قصيدة كتب أنه العنيف الطرد هذا عليه استحق الذي وذنبه الباب، من أخرجه حتى

أذكر: ما عىل فيها ويقول يلقيها الدكتور كان
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اإلس��الم أي��ه��ا ي��ا ورئ��اس��ٍة س��ي��اس��ٍة دي��ن وك��ن��ت ده��اك م��اذا

يبلغ الذي الرجل عىل الدكتور ثورة وثارت اإلسالم، بدل «الكسالَن» الخطاُط فكتب
يكون أن وأبى بامليم، قافية بعد بالنون قافية الواحدة القصيدة يف يكتب أن غبائه من

ويكتبون! يقرءون من يحرضها ندوة حضور يف حق هذا ملثل
بهم ويصيح املنكرة، حمالته عرصه يف «األدباء» عىل يحمل «شميل» كان ما وكثريًا
أوالد يا أدباتية يا غلبتكم من ونا ُفضُّ ويخاطبونه: يخاطبهم أمامه حارضون كأنهم

الكلب!
القرد أوالد إننا يقول قلمك الصيحة: هذه صاح كلما ضاحكة تجيبه اآلنسة وكانت

إليه؟! نسبتنا تستقر الكريمني الوالدين من فمن الكلب، أوالد إننا يقول ولسانك
الرصينة الفتاة من املتحرر األبوي الدور هذا مثل بركات» «داود لألستاذ وكان
يسمح التي العائالت محافل يف بيدها األخذ إىل الكالمية النصيحة يتجاوز وقد املتحرجة،
الدار، زوار من ذاك أو هذا مراقصة إىل جذبًا ليجذبها والفتيات، الفتيان بمراقصة فيها

وإرصار. بعناد ولكن ووداعة، بلطف يده من تتملص هي وكانت
ولكنه األدبية، األبوة هذه يف و«بركات» «شبييل» كصديقه كان «الجميل» واألستاذ
قيود من واالنطالق بالتحرر النصيحة عىل وراحتها صحتها برعاية نصيحتها يؤثر كان
«الدبلومايس» بمزاجه يستطيعه ما غاية منه تبلغ شدة له كانت وقد واالحتجاز، التحرج
لها قال فربما األخري، مرضها أيام يف واإلرصار العناد نوبات عليها لحظ كلما املطبوع،
العالم أن أتظنني اإلهمال؟! هذا صحتك تهملني وأنت تظنني ماذا املباالة: قلة يظهر وهو
يديك؟! بني للرضاعة أو عليك للبكاء ويجلس هذا الصامت احتجاجك يف يجفل األدبي
اإلهمال، هذا من يصيبك ملا وحدك الباكية فأنت وإال ملصلحتك، التفتي نفسك، إىل التفتي

العناد. وهذا
ولكن بعينه، الدور كهذا األدبية األبوة يف دوره كان فقد مطران» «خليل األستاذ أما
أبطال صور من صورة يف املمراح «األب» دور كان ولعله الشعرية، الفنية ناحيته من

وإلزام. جد أبوة هناك األبوة تكون حيث واالختيار؛ القبول تلقى «موليري»
أحيانًا دعابته يف وكان املباح، والنقد السمحة الدعابة طريقة معها طريقته كانت
هذا بإبراز ويغايظها عليه، املتفق «الرياء» موضع العاطفي أو االجتماعي تكلفها يضع

الزوار. يضحك كما منه تضحك بل تأباه، وال منه تغضب فال للعيان، الرياء
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معهن، فخرج «مطران» أصدقاء من وكريماتها جليلة سيدة لتودع يوًما خرجت
والرجاء للفراق والحزن التوديع، وإعادة التوديع، بني الندوة باب عند املوقف بهن وطال
عىل أو البداهة عىل تمثيله يف حيلة ال الذي «الفصل» هذا انقىض فلما اللقاء، قرب يف
واألىس، الحرسة من ويتباكى يديه يفرك وهو إلينا عائًدا الكبري الشاعر سبقهم الروية،
مؤثر مؤثر. وداعهم دول «الجماعة سالم! يا سالم! يا اآلنسة: إىل ينظر وهو يقول وراح

قوي!»
أستاذ. يا باين» «مش التمثيلية: دعابته من أقتص كأنني متشكًكا له فقلت

ألطم؟ أن أتريد أخ، يا رحمتك قال:
خالف عىل الضحك يغالب وهو الندوة زوار من كبري زائر ذلك أثناء يف وحرض

الجليل؟! أستاذنا يا يُضحك ماذا هلل، الحمد «مطران»: فقال الوقار، من عادته
الرازق»، عبد «مصطفى األستاذ األمثل الفيلسوف العالم هو الحارض الزائر وكان
«أمني األديب اإلداري صديقه فاستوقفه اآلنسة، دار إىل طريقه يف اللواء ببار مر وقد
يحكيه وراح الرشقية، الرابطة جماعة يف باشا» شفيق «أحمد رئيسها عن وحدثه واصف»
من وكان الرشقية، األزياء لتوحيد اخرتعها التي بمالبسه العاصمة محطة إىل يميش وهو
مسجونًا الزي ذلك يف حسبه ألنه األوىل؛ للوهلة رآه حني عليه يسلم لم أنه عنه حديثه

الليمان! إىل الحراسة تحت يسفرونه
ألنهم جميًعا؛ القوم ضحك من مندفعة «انفجارة» إىل القريب «التباكي» وانقلب
«أحمد التزمت يف الغايل املتزمت الشيخ ومراسم واصف» «أمني أضاحيك يعرفون كلهم

شفيق».
الثورة هذه من كاملعتذر فقال هنيهة، بعد وقاره إىل الرازق» «عبد الشيخ وثاب
فال واحدة، مرة الضحك هذا نضحك إننا هذا؟! ما الدار: ربة اآلنسة إىل الضاحكة

القافية. عىل فالعتب تؤاخذينا،
يا اضحك اضحك، للشيخ: ويقول ضحكه يواصل وهو أناة بغري «مطران» ولحقه

األيام؟! هذه يف الضحكات هذه من ضحكة يطول الذي من موالي،

أحد، عن سألت كلما أسئلتها عن بها يجيب التي باللغة الندوة زوار أخرب مطران وكان
كبار من شيخ ذكر جرى عنه، الحديث يف «التامة» بالرصاحة املقام يسمح ال أمر، عن أو
هو؟! ومن الشيخ؟ هذا سرية من تضحكان ملاذا فسألت: فضحكنا، زمانه يف املستهرتين
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معاصيه. أخف الخمر ورشب متعبد شيخ إنه قلت:
حفيظ! يا قالت:

الضمري! مسرتيح رجل هو فقال: البيان، تستزيد أنها ففهم «مطران» إىل والتفتت
يف «مطران» دور ترجيح يف األدب ألفة من أقرب «العائلية» األلفة كانت وربما
كما أهله تعرف كانت — حازمة ذكية سيدة وهي — «مي» اآلنسة والدة ألن الندوة؛

والفلسفة. األدب عن يتحدث لم وإن إليه وتستمع تعرفه
السامعني يؤذن أو يسكت يكاد ال وأخباره، ومداعباته نوادره يف ليلة ذات وانطلق
يعجبنا، كما كالمه يعجبه أن «خليل» للسيد يحق أقول: اآلنسة أذن يف فهمست بالسكوت،

السمر. بأفانني خبري ظريف محدث فإنه
كأمه إنه مسموع: بصوت وقالت فابتسمت الهامسة املالحظة هذه والدتها وسمعت

كلمة! كلمة مثله أمه تماًما،
أشعر — بيتها ويف ندوتها يف وبحياتها «مي» ب معرفة ازددت كلما — كنت وقد
الترسية يقصدون كانوا — ريب وال — فإنهم نحوها، األبويني األفاضل هؤالء بحنان
وإنما املأمون، حده يجاوز طويتها يف التزمت فرط أن صباها بواكري من ويدركون عنها،
أيامها، أخريات يف عليها جنت التي النفسية العزلة عادة من كثريًا تعاني أن يوشك
الصدمة من مزيج أنه إيل يخيل ذاتها، عىل الشديد النطوائها كمينًا شجنًا تغالب وأنها

الدينية. سليقتها يف العميق التبتل وشعور العاطفية
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١

التي «األفالطونية» معانيها ومن الكلمة، هذه معاني بجميع «أفالطونيٍّا» فكرته يف كان
تفهم كما العذري كالحب واألنانية، األثرة دواعي من داٍع بغري أو منفعة بغري فكرة هي

بالعربية.
يعيش أن ينبغي العام الرجل أن املقال، هذا يف نعنيه ما إىل أقرب وهو معانيها، ومن
ألن «الشخصية»؛ أموره بخاصة يشتغل وأال جزاء، بغري وحسبة تطوًعا العامة للمصلحة
وليس الخدمة، لتلك التفرغ وسائل بكل له تتكفل التي هي لخدمتها يتجرد التي الدولة

بحقوقها. القيام لغري الخاص وقته يف حق ذلك بعد له
املوسوم كتابه يف اليوناني الفيلسوف رشحه كما األفالطوني الحكم دستور هو وهذا
«جمهورية باسم الحديث والعالم القديم العالم يف اشتهر وقد «الجمهورية»، باسم

أفالطون».
زمن من — وكان الدستور، هذا وفاق عىل فعًال يعيش السيد» «لطفي كان ولقد
لتفصيالت يتعرض وال أقربائه، بعض إىل وتثمريها أرضه زراعة يف يعهد — بعيد
وكانت ونفقاتها. غالتها عن مجمل حساب من عليها وكيله يقدمه بما مكتفيًا حسابها،
التي الضيعة وهي ضيعته، حساب تدبري يف كطريقته البيت نفقات تدبري يف طريقته
تقسيم يف تدخل ال فدان بخمسمائة منها يختصه أن أبوه أراد حني كلها يملكها أن أبى
حصته غري املرياث من يقبل ولم اإلباء، عىل وأرص ذلك فأبى إخوته، وبني بينه املرياث

املساواة. سنة عىل الورثة سائر مع يستحقها التي

كله للكون يفكر

عىل النادي وكان عيل»، «محمد نادي إىل وصلنا حتى يوًما واملجمع اللغة حديث طال
إتمام إىل فدعاني العيني، القرص شارع بأول مقره كان إذ اللغوي؛ املجمع من مقربة
طعام أحيانًا ويتناول الفراغ أوقات يقيض كان حيث بالنادي، املختار مجلسه يف الحديث

العشاء. أو الغداء
ينوي أنه عرًضا منه فعلم بركات»، الدين «بهي الدكتور صديقه النادي إىل وحرض
كعادته الجد مصطنًعا فسأله حضوره، تستدعي زراعية أعمال لبعض عزبته إىل السفر
الفلسفية، مناوشاته من مناوشة إىل منها يستطرد أن يريد التي األسئلة بعض توجيه يف
شئونه. لخاصة يفرغ أن العام» «الرجل حق من وهل الدين»: «بهي الدكتور يخاطب قال
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كما — يظهر ما عىل — منه تعودها التي املقدمة هذه من مقصده الدكتور ففهم
الحكمة؟ رشيعة يف محرم األرض يف العمل وهل معناه: ما وقال محدثوه، تعودها

هذا. أقل لم أنا قال:
إال. ليس سؤال هو إنما فقلت: املناوشة يف أشرتك أن وأردت

بريء؟ سؤال أهو الدين»: «بهي الدكتور قال
فال! بريء سؤال أنه أما األستاذ: قال

أجله، من العزبة إىل يسافر الذي العمل عن يتحدث الدين» «بهي الدكتور ومىض
الفالحني. ملصلحة االجتماعية والخدمة للتعاون مرشوعات ومنه

العام. للرجل به فمرخص هذا أما يقول: األستاذ فعاد
باشا فهمي» العزيز «عبد الثانوية الدراسة أيام من وأصدقائه زمالئه أقدم كان وقد
اللغوية: أو الفلسفية آرائه من رأي يف خالفه كلما ويقول الناحية، هذه من كثريًا يداعبه
الخالئق هذه أمر وال القريب الزمن أمر يعنيك وال كله، للكون تفكر «لطفي» يا إنك

الفانية.
تجري كانت التي األحاديث تلك الكبريين الرجلني بني الحديث ألوان أمتع وكان
وأقيم يقيمان حيث الجديدة»، «مرص إىل املجمع دار من الطريق أثناء السيارة يف بينهما
انتهاء بعد ومصاحبتهما سيارتي رصف إىل يدعواني أن كثريًا ويتفق منهما، مقربة عىل
«عبد وبني بيني الخالف بعض عليها يطرأ التي الجلسات سيما وال املجمع، جلسات
اللغة كتابة عىل املناقشة أيام كثريًا ذلك وحدث األدب، أو اللغة مسائل يف باشا» العزيز
عدة يومئذ الكبري القانوني صاحبنا شغل موضوع وهو الالتينية، بالحروف العربية

فيه. املعارضة يطيق يكن ولم شهور،
«اوع رأيي: ترجيح إىل امليل من شيئًا «لطفي» األستاذ من أنس وقد مرة، يل فقال
التي األمور هذه إىل ينظر «لطفي» إن «لطفي»، أستاذنا طريقة عىل عقاد يا فيها تطلع
يقل الصينية؟ بالحروف غًدا العربية كتبت إذا رأيك ما له: قل األرباب، نظرة بها نشتغل

إيه؟»» «ويجرى األثر: عىل لك
إيه؟!» «ويجرى لطفي: فقال

بالتأفف يهم يكاد وصديقه األرباب نظرة عن الحديث يكرر العزيز» «عبد وعاد
األرباب عن الحديث بهذا مني تسخر أنك ترى أال متأثًرا: قال حتى التكرار، هذا من

الكونية؟ والنظرات
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يخاطب الذي الدائن كلهجة جافة، بلهجة صديقه عىل يرد العزيز» «عبد فأرسع
أخي؟! يا التجني هذا ما املماطل: املدين

هي األرباب دع أرباب، حديث ليكن قائًال: املناقشة هذه موضوع لطفي فرصف
املرة! هذه عليك تحتج التي

العهد ويل معركة

دوام يف الحلم هذا فضل وال السيد»، «لطفي يف الحلم خليقة عرفت ما أنني وأشهد
املساجالت هذه أمثال من إال فهمي»، العزيز «عبد وأخصهم أصدقائه وبني بينه الصداقة
«عبد «يقفل» أن الشدة من بلغ حتى بعضها اشتد وقد الخطاب، يف بالجفاء تنتهي التي
أيًضا موضوعها كان رسيعة محادثة أثر عىل صديقه، وجه يف التليفون فهمي» العزيز

الالتينية. الحروف عن الشائك املوضوع ذلك
كتابة إىل الدعوة يستنكر أنه توفيق» عيل «محمد األمري عن الصحف إحدى روت
فيه لسانه وبسط فهمي»، العزيز «عبد ثائرة عليه فثارت الالتينية، بالحروف العربية
رئيسه عيل» «محمد األمري كان وقد عيل»، «محمد نادي أعضاء من مسمع عىل حاد بكالم
تهدئته: يف يجتهدون وهم لسامعيه خطابه الحملة تلك يف قال ما أيرس وكان يومذاك،
الكتابة عن يتكلم حني أنه أتحسبون عيل»؟ «محمد األمري أحرتم ال أنني أتحسبون
مطالب إنني كال، االحرتام؟ غري مني يستحق الوليد» «كخذروف الفصيحة بألفاظه

الدستور! بحكم العهد ويل باحرتام
وجعل الترشيفات، دفرت يف اسمه فكتب عابدين قرص إىل توٍّا النادي من خرج ثم
يرزق أن هللا يسأل أنه املعايدة: أو التهنئة مواعيد من موعد غري يف الكلمات هذه مناسبة

عيناه! به تقر رشيًدا عهد ويل امللك
وشأنه األمري يرتك أن لريجوه تليفونيٍّا فخاطبه الجملة، بهذه السيد» «لطفي وسمع
ولم شديد بعنف التليفون سماعة العزيز» «عبد فوضع النادي، أحاديث يف األقل عىل
عظيم أحواله سائر يف هذا عىل كان وإن أيام، بعد إال صديقه مع املسلك هذا من يعتذر

عليه. الثناء عظيم له اإلكبار
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الدعاية أسلوب من يخل لم الكونية صديقه نظرات عن الكبري القايض كالم أن شك وال
هذه وصف يف بحصتها للمبالغة السماح بعد — ولكنها املبالغة، بعض تبيح التي

محدود. حد إىل الواقع تقرير يف العدل من تخل لم — النظرات
واسعة، محيطة نظرة واالجتماعية الفكرية املسائل إىل ينظر كان السيد» «لطفي ف
اهتماًما املفكرين أشد من كان ولكنه واألطراف، الجوانب جميع فيها تتعادل أن يوشك
خولف كلما الصامت الغم أمارات محياه عىل نلمس وكنا والصالح، الخري فيه يعتقد بما

العملية. الحياة يف االعتقاد ذلك غري عىل األمور وجرت اعتقاده
كل عىل أنه تفكريه، يف األرباب من يحسبه أن لصديقه يبيح كان الذي األمر أن إال
إيمان يف الحق لغريه يكون أن املستحيل من يرى ال والخلقية العقلية بعقائده إيمانه

ووجدانه. بعقله يراه ما خالف عىل اإليمان كهذا
رضوري؟ يشء الدنيا هذه يف وهل األمور: من أمًرا يحتم ملن يقول ما كثريًا وكان
األضداد وتتالقى النتائج تتساوى أن غًدا يمتنع وهل رضوري؟ أحد الدنيا هذه يف وهل

لقاء؟ بال افرتاق عىل اآلن نحسبها التي

زغلول» «سعد ل رأي

زمالئه بني ومسلكه الناس بني مسلكه يف «ديمقراطيته» رس هي املحيطة النظرة وهذه
عرشين نحو يف واحدة مرة أذكر وال اآلراء، يف املخالفة أبعد خالفوه وإن العمل، يف
يف يؤثر أن التلميح أو بالترصيح حاول أنه العربية، اللغة بمجمع معه قضيناها سنة
يصغي الدوام عىل كان وإنما منه، وينفر يعارضه رأي صاحب يقاطع أو املناقشة اتجاه
خالف. عىل معهم كان أنه ذلك بعد له املخالفني يشعر وال املناقشة نهاية إىل باهتمام

للمشورة مرجًعا جعلته التي الخالف وجوه تقدير يف الواسعة السماحة تلك
فقد الوزارات، بأعمال والقائمني بالحكم املشتغلني من وتالميذه أصدقائه بني الصادقة
أحراًرا ويرتكهم احتماالته، جميع بني لهم ويوازن جوانبه جميع من الرأي يمحضهم كان
مضطرب بني يحارون التيه باب عىل أخرى أحيانًا ليرتكهم كان وإن يختارون، فيما
من أم زغلول» «سعد أمن — سمعت ممن أدري وال والتقديرات، الظنون ومفرتق األفكار
تقديراته بعض يف يكون قد ولكنه الفكر، قوي السيد» «لطفي أن — محمود» «محمد
يقف أو املستطاع، العمل دون التعارض هذا به فيقف متعارضتان، قوتان واحتماالته
أن يريد ملن الواحد» النظر «ذات الحماسة من بد وال الرأيني؟ من لرأي الحماسة دون به
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السيد» «لطفي يكن ولم محدود، غرض إىل مقصود طريق يف والعناد الجد إمعان يمعن
األنظار. سائر تفكريه عن يحجب واحد نظر ذا قط

ولكنه ولدًدا، قسوة الخصومة يف يصطنع أو أحًدا يصادم أن طبعه من يكن فلم
ذلك وراء فيما سماحة وال شاء، إذا به يصطدم أن يخالفه ملن ويرتك مكانه يف يثبت كان
عنه ينحرف ال رأيه عند فهو عليه. استقر الذي مكانه عن يتحول أن السماحة سامته إذا

واالفرتاء. الضغينة رش عنه يدفع ما الفكرية الصور من أعطاه وإن

مرصللمرصيني

االعرتاف عىل مقدم مرص استقالل أن — معلوم هو كما — السيد» «لطفي مبدأ من كان
مرص أن والعقيدة: الرأي يف زمالئه وشعار شعاره معنى هذا وكان العثمانية، بالسيادة

للمرصيني.
كان ما غري عىل وجده الخديو ألن الثاني»؛ «عباس الخديو وبني بينه الجفوة ووقعت
يف الوطنية القضية إىل الدعوة تنرش التي الرسية الجماعة يف عضًوا اختاره حني يرتضيه
وإقامته مرص من «لطفي» سفر عىل الجمعية هذه أعضاء مع واتفقا األوروبية. الديار
مكافحة يف الحماية بهذه واالنتفاع السويرسية الجنسية الكتساب سنتني بسويرسا
الجماعة عن تنحى أن يلبث ولم الحيلة، هذه السيد» «لطفي يستحسن فلم االحتالل،
املبادئ غري عىل لسلطانه وأعوانًا لشخصه اًما خدَّ أعضاءها يريد الخديو أن أحس حني
«الجريدة» لتحرير «لطفي» والية بعد القرص وبني بينه القطيعة وتمت الدستورية،
عليه، الجنائية الدعوى لرفع معاذيرهم وحاشيته القرص فتحمل األمة، حزب حال لسان
السيادة «خيانة» عىل «قانونيٍّا» دليًال التام باالستقالل الرصيحة مناداته من واتخذوا
املعاهدات بمقتىض الدولية، العالقات يف عليها واملتفق العثماني للخليفة بها املعرتف
عليها. يخرج عمن العقوبة يسقطوا أن «قانونًا» يستطيعون وال املحتلون يقرها التي

املوالية الصحف بها جهرت أن بعد املكيدة هذه يحبط أن السيد للطفي وخطر
العربية. الصحافة يف ونفوذه وزنه له كان الذي «املؤيد» ومنها للقرص،

عن ينكص وال مرص استقالل إىل يدعو إنه رأيه: عن مدافًعا السيد» «لطفي قال
اإلنسان ولكن تام، إنسان الطفل إن يقال وقد الكمال، غري التمام ولكن الدعوة، هذه
عن للدفاع أعدها التي حجته من وكان الكبار، بني وال األطفال بني له وجود ال الكامل
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استقاللها يكون أن وال السيادة، مسلوبة مرص تكون أن يقتيض ال الخالفة بقاء أن رأيه
تام. غري ناقًصا

والكمال، التمام بني الفرق مسألة تعرض أن املجمع دراسات يف املصادفات وشاءت
مقبول، رأي السياسية الوجهات من لعله وقال: فابتسم القديم، برأيه رئيسنا أذكر وأن
ووددت القوم، دسيسة به أحبطت الذي التفسري ذلك عىل ندمي يشء عىل أندم لم ولكنني

تفسري. بأي التام» «االستقالل مبدأ ألحق ولم يدعون ما يدعون تركتهم أنني لو
تفسري، بغري التام» «االستقالل ومبدأ للمرصيني» «مرص شعار عىل الرجل وبقي
االثنان أما التام، االستقالل طلب يف الوفد توكيل صيغة وضعوا ثالثة ثالث هو وكان
ينتخب لم أنه ولوال زغلول»، و«سعد فهمي» العزيز «عبد صديقاه فهما اآلخران
الحماية بإلغاء للمطالبة الحماية دار زيارة يف ثالثهما لكان الترشيعية، للجمعية عضًوا
والحماية العثمانية السيادة إنكار مع التام، باالستقالل ملرص واالعرتاف الربيطانية

السواء. عىل الربيطانية

الديمقراطي املرشح

التي االنتخابية الدعاية أعاجيب إحدى الترشيعية الجمعية انتخابات يف سقوطه وقصة
يطلب أنه عنه يشيع منافسه كان إذ الديمقراطية؛ بالحقوق املناداة جراء من لها تعرض
ويسألونه: الديمقراطية، املساواة لها يطلب ألنه أربعة؛ أزواج بني الجمع يف الحق للمرأة
جديد. من الرشح لهم ويعيد بالتأكيد فيجيبهم الديمقراطية؟ طالب من ا حقٍّ أنت هل

فوجدته املؤسفة، الخيبة هذه يف ملؤاساته بالجريدة مكتبه إىل ذهبت أنني أذكره ومما
«الريفي» بذلك إعجابه يخفي ال وهو واالعتبار، العظة وفكاهة الحكماء بصرب تلقاها قد
شابٍّا وكان عنده، وأنا حسني» طه «الشيخ حرض ثم الديمقراطية! باسم غلبه الذي املاكر
بعض ترجمة يف زميله ألن ويعزيه؛ معه يتبسط باألستاذ فإذا يزال، ال العمامة يلبس
االنتخاب، معركة من الهزيمة هذه بمثل خرج قد — رمضان» «محمد األستاذ — الكتب
التعزية أتقبل إنني لألستاذ: جوابه فكان الدعابة، لهذه كفًؤا حسني» «طه الشاب وكان

ترفضها! أال أستاذنا يا أرجو ولكنني
لها عاش قد — وقوًال فكرة — السيد لطفي بها نادى التي الديمقراطية وهذه
يطبع أن قبل بمزاجه عليه طبع الذي الطابع هي كانت وقد وإيمانًا، عمًال بها وعاش
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الفطرية الوجاهة خالئق كل فيها تتمثل التي شيمته تمنعه ولم ودراسته، بتفكريه عليه
التعبري. هذا جاز إذا باملوضوع، ديمقراطيٍّا بالشكل «أرستقراطيٍّا» يكون أن

يف الفكرة ملكتها حياة أو حياة، يف فكرة وخلقه بشخصيته املمتاز الرجل هذا كان
العصور مفكري بني الوطيد مقامه يف نقيمه وإخالنا وقوله، عمله وعامة شأنه خاصة
مدرسة يف الزمن مع تجدد اليوناني، «ألرسطو» عربي زميل هذا عرصنا يف إنه نقول حني
من فتقبل بعدهم وعاش و«مونتسكيو». و«روسو»، «فولتري»، مدرسة الفرنسية؛ الثورة
بعد يزل لم ولكنه العرشين، القرن حكمة من قبوله إىل يتنزلون كانوا ما العرص حكمة

إنسان. إهاب يف فكًرا األفالطوني، السلفي نمطه عىل العرشين القرن هذا منتصف

فهمي العزيز عبد مذكرات حول

فهمي العزيز «عبد وصديقه لزميله ظهرت — هللا رحمه — السيد» «لطفي وفاة بعد
الوفد حركة ويف العامة، الحياة يف أعمالهما عن فيها تكلم حياته، تاريخ عن مذكرات باشا»
للمالحظة مواضع بعض املذكرات خالل واستوقفني فيه، عضوين كانا الذي املرصي
مقدمات عن منها جاء بما فاكتفيت جميًعا، عليها للتعقيب املجال يتسع ولم والتصحيح
وهذا املذكرات، سائر يف والرواية الواقع بني االختالف مدى عن لإلبانة كاف وهو الحركة

األخبار: صحيفة يف نرشناه كما التعقيب هو

الوفد تأليف عن فصًال باشا» فهمي العزيز «عبد األستاذ مذكرات يف قرأنا
ريجنالد «سري الربيطاني املندوب قابلوا الذين الثالثة األعضاء وعن املرصي،
العزيز وعبد شعراوي وعيل زغلول سعد هم الثالثة «هؤالء فيه: قال ونجت»،
بطريق وقع إنما الثالثة هؤالء اختيار أن هنا مالحظته تجب ومما فهمي،
املنطقي النضال يف أكفأ هو من فيهم إخوانهم فباقي وإال واالتفاق، املصادفة
السن يف التقدم ولعل السيد، لطفي أحمد الكبري رجلنا مثل بالسفارة، وأوىل

اختيارهم.» إىل أدى الذي الطبيعي السبب هو كان

عن كالم يليه الثالثة، األعضاء أحد عن منقوًال بنصه املذكرات يف جاء ما هذا
أمام املرصية القضية إلثارة االستعداد حول وزمالئه «سعد» بني دارت التي املناقشات
يف الخالف ملسائل يتعرض كالم كل يف «التبييض» رضورة عىل كله يدل الصلح، مؤتمر
ولكننا والخصومات، بامليول التأثر يحتمل كما والنسيان السهو يحتمل ألنه السياسة؛
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تحتاج أن من أظهر فيها الحقيقة ألن كلها؛ القصة هذه من األوىل بالفقرة هنا نكتفي
الدولة ممثل ملقابلة الثالثة األعضاء اختيار بسبب تتعلق وهي واملناقشة، املراجعة إىل

تأليفه. بعد الوفد يف املشرتكني من غريهم دون الربيطانية
السن يف للتقدم يكن ولم واتفاًقا، مصادفة الثالثة األعضاء هؤالء اختيار يكن لم
الخمسة األصدقاء بني الترشيعية الجمعية نواب هم كانوا ولكنهم األعضاء، سائر عىل
لطفي «أحمد األستاذ ذكرهم كما وهم األوىل، املرحلة يف الوفد نواة منهم تألفت الذين
و«محمد شعراوي» و«عيل فهمي» العزيز و«عبد زغلول» «سعد حياته: قصة يف السيد»
الترشيعية، الجمعية أعضاء من األخريان االثنان يكن ولم السيد»، و«لطفي محمود»
فيها، العضوين العزيز» و«عبد و«شعراوي» للجمعية وكيًال «بسعد» االكتفاء فتقرر

األمة. عن بالنيابة الكالم صفة للثالثة ليكون
األعضاء، باتفاق االختيار هذا أسباب أهم الترشيعية للجمعية االنتخاب كان وقد
— ذلك بعد «سعد» من سمعنا كما — فيه لوحظت أخرى أسباب من يخل لم ولكنه
كان الذي — فهمي» العزيز «عبد وأن الفالحني، أعيان يمثل شعراوي» «عيل أن ومنها
الوجه من والثاني القبيل الوجه من األول وأن املتعلمني، طائفة يمثل — للمحامني نقيبًا

نطاق. أوسع يف الناخبني لتمثيل صالحون فهم البحري،
االختيار هذا يكن لم مالطة، جزيرة إىل ونفيهم األربعة الزعماء القبضعىل تقرر وملا
الجهات هذه عند كان ولكنه الرسمية، الجهات نظر يف واالتفاق املصادفة قبيل من أيًضا
ووزيًرا الوفد رئيس زغلول» «سعد فكان األولية، نظام يف «الربوتوكول» لتقاليد موافًقا
محمود» «محمد وكان الوزارية، األسبقية يف يليه عضًوا صدقي» «إسماعيل وكان سابًقا،
رؤساء ويمثل الباشوية لقب يحمل الباسل» «أحمد وكان املوظفني، كبار من مديًرا

البالد. يف العشائر
جانب من الزعماء اختيار يف السن، العتبارات وال للمصادفة، محل هنالك يكن فلم
وقد عليه، متفق النظام أعمال من عمل ولكنه الرسمية، السلطات جانب من أو الوفد
فكيف هؤالء أحد كونه عن فضًال النظام مسائل بذكر الناس أوىل من رجل ذلك عن سها

الرواة؟ بسائر وكيف الروايات؟ بسائر
الوطنية، القضية إثارة يف التفكري عند دارت التي املناقشات عىل الكالم بقية أما
للتعقيب يكفي مما التاريخ حظ لحسن وهي التعقيب، إىل القصة هذه من أحوج فهي

الوجيز. البيان مجرد عليه
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٢

من كبرية فئة البارزين أعضائه وسائر إدارته مجلس أعضاء بني يضم األمة حزب كان
من أنهم كافة بينهم الجامعة الصلة وكانت البالد، يف والثراء الجاه وأصحاب الرسوات
«أوجه» عىل صحيفة لحزبهم يتخذوا أن وأرادوا األمري، قرص يف عنهم املريض» «غري
من املتعلمني معظم كان التي «فرنسا» صحافة وبخاصة األوروبية، الصحف بني طراز
االحتالل، دولة «إنجلرتا» صحف عىل صحفها ويفضلون بثقافتها يتثقفون الحزب رؤساء
الحزب لصحيفة مثاًال باريس يف الكربيني الصحفيتني إحدى اختيار عىل زمنًا فاختلفوا

و«الجرنال». «الطان» وهما اليومية،
اسمها ترجمة أن الصحفية بالشئون العارفني عند لها املرجح فكان «الطان» أما

العربية. اللغة يف عليها للنداء أصلح تجعلها «الزمان»
من فليس العليا، بالدواوين صلة وعىل بالرسمية شبيهة صحيفة «الطان» ولكن
«الدوبارة» وقرص «عابدين» بقرص االتصال ويتجنب األمة بحزب يسمى لحزب املوافق

القومية. لصحيفته مثاًال يتخذها أن السواء، عىل
ترجمة هي و«الجريدة» لصحيفتهم، نموذًجا «الجورنال» اختيار إىل الخالف فانتهى

الجورنال. اسم
نظام ويف الرسمية» «غري الصبغة يف الجورنال مثال عىل «الجريدة» وظهرت
«الجريدة» صفحات فتح النظام هذا يف كان ما وأظهر الصفحات، وترتيب التحرير
إىل — األوىل صفحتها يف أفسحت وربما الحديث، الجيل ناشئة بأقالم األدبية، للكتابة
مقاالت من طريف مقال أو عاطفية لقصيدة بارًزا موضًعا — االفتتاحي املقال جانب
و«طه الرازق» و«عبد «هيكل» أسماء صفحاتها عىل وترددت اللغوي، والنقد الوصف
السطور، هذه وكاتب و«القاياتي» و«املازني» و«شكري» السباعي» و«محمد حسني»

كثريون. وغريهم وغريهم
املبادئ عىل اإلصالح حزب لسان و«املؤيد» الوطني، الحزب حال لسان «اللواء» وكان
السياسية الناحية عىل يقرصانها ولكنهما الناشئني، بأقالم الكتابة يتقبالن الدستورية
طراز من النابهني والكتاب الشعراء بأقالم كانت إذا إال األدبية، بالكتابة يرحبان وال
الجيل أدباء بني وأمثالهم و«املنفلوطي» و«املويلحي» و«مطران» و«حافظ» «شوقي»
كانت إذ واملوظفون؛ الطلبة سيما وال «الجريدة» إىل الناشئون األدباء فاتجه املتقدم،
— عامة الصحف إىل أحيانًا فيها يكتبون وكانوا عليهم، محظورة السياسة يف الكتابة

مستعار. بتوقيع — الجريدة ومنها
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من يومني أو يوم بعد فتنرش بالربيد الشعرية مقطوعاتي أو مقاالتي أرسل وكنت
إذا الرتحاب محل التحرير قلم عند تحل ال أنها املقاالت إلحدى قدرت ولكني وصولها،
أجد ولم بيد، يًدا املدير إىل أسلمها أن فتعمدت التحرير، مدير من محولة إليه وصلت

ميعاد. غري عىل مكتبه إىل قصدت عندما لقائه يف صعوبة
«كلمات عن جمعة» لطفي «محمد األستاذ لكتاب نقًدا أذكر ما عىل املقالة كانت
ولم بحروفها ترجمتها كلما الكلمات بعض نقل قد «جمعة» األستاذ وكان نابليون»،
لطفي «محمد األستاذ كتاب عىل تعليقي يف ذلك إىل نبهت فلما الرتجمة، هذه إىل يرش
يف التفكري دواعي من ذلك فكان «بالجريدة». املحررين ألكثر صديق أنه تذكرت جمعة»،
ذلك برؤية الشباب فضول وإلرضاء املقالة، لتسليمه السيد» لطفي «أحمد األستاذ لقاء

نراه. وال له نقرأ كنا الذي الكبري «الفيلسوف»
عجل عىل املقالة تصفح ثم والرتحاب، الرعاية استقبال الجريدة مدير واستقبلني
بني؟! يا نابليون من تخاف أال مبتسًما: يقول وهو األثر، عىل املطبعة إىل بإرسالها وأمر
لسانه عىل تردًدا وأكثرها إليه الكلمات أحب من الديمقراطية كلمة أن أعلم وأنا قلت

الديمقراطية! نعمة عىل هلل الحمد وقلمه:
السمت ويحرصعىل «البونجور»، يلبس املرصية الديمقراطية إمام أن نظري ولفت
ذهني يف فثبتت ومرءوسيه، زواره مع املهذب سلوكه وتقاليد زيه يف «األرستقراطي»
أذكره فلست غيبته، يف السيد» «لطفي ذكرت فإذا اليوم، إىل ثابتة تزال وال الصورة هذه

املألوف. «اإلفرنجي» بالزي املرات عرشات رأيته أن بعد «البونجور»، يلبس وهو إال
يلبسها، وهو الجريدة بدار يخطب ذلك بعد رأيته أنني عندي الصورة هذه وعزز
باشا» محب «محمد وزيرها لزيارة يوًما حرض إذ األوقاف؛ بديوان يلبسها وهو ورأيته
مجلس عىل تعرض التي املذكرات بعض املكتب مدير ألسلم استقباله، حجرة يف وكنت

اإلدارة.
فال الوطنية، ودعوته وسياسته تفكريه يف املبدأ ديمقراطي السيد» «لطفي أن أما

خالف. وال ذلك يف مراء
ال مما أيًضا فذلك ووجاهته، مظهره يف والشارة السمت «أرستقراطي» أنه وأما

خالف. وال فيه مراء
نقيضني. أراهما وال الحالتني بني للتوفيق الحرية بي تطل ولم

أنهم الفالحني أبناء من الوجهاء ومراقبة مراقبته من شعرت أن ألبث لم ألنني
سيادة ينكرون ألنهم ديمقراطيون؛ كلهم فهم املثال، هذا عىل ديمقراطيون جميًعا
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يأبى الرتكي الوجيه كان وقد االجتماعية، الوجاهة برشف واستئثارها الرتكية الطبقة
االجتماعية املظاهر من يتخذ أو يصاهره أو يساويه أن الفالحني الوجهاء أكرب عىل
الوزارة رئيس قبول عىل الرتكية البيوتات تعليقات من الكثري سمعنا وقد مظهره، مثل
من مشهور علم — الفالحني أبناء بني وجاهته عىل — وهو زغلول»، «سعد ملصاهرة

عرصه. يف القانون أعالم
والعقيدة، الرأي ديمقراطي «لطفي» إن مرة: باشا» فهمي العزيز «عبد يل قال
جواًدا يقتني كان أنه يل وحكى األرستقراطيني، بني أرستقراطي عمره طول ولكنه
نفسه يكلف وال للنيابة، وكيل وهو والتفتيش للتحقيق بلد إىل بلد من به يتنقل ا خاصٍّ
عظمة يتحدى كان وأنه النيابات، وكالء من كغريه الرشطة خيل من جواًدا يطلب أن

الدار. يف وهو الريفي، الوجيه قفطان فيلبس الفالح، بعظمة الرتكي
كان قد للمرصيني، مرص بمبدأ الصحافة يف املنادين أشهر السيد» لطفي «أحمد إن
أرستقراطيٍّا وكان بالدهم، يف السيادة أصحاب من بغريهم املرصيني ليساوي ديمقراطيٍّا
كان رجل أرسة إىل أصهر وقد املتغطرسني، السادة أولئك من األرستقراطيني ليتحدى

صدقي». «إسماعيل املفتش أرسة وهي زمانه، يف «إسماعيل» الخديو أقران من
ولكنها الطبقات، آداب يف االجتماعي للعرف إلغاء السيد» «لطفي ديمقراطية فليست
الغرباء كل الغرباء، من وغريهم املرصيني من طبقة كل أبناء بني املساواة ديمقراطية
سيادة عهد عىل األجناس جميع من وأجانب املجتمع يف الطبقة رشكاء ألنهم األصل؛ يف

املحتلني.
يلحظه كان الذي الواسع املبدأ هي معانيها بجميع السنة هذه عىل والديمقراطية
رأي بتغليب إيمانه فليس الطبقة، حقوق ويف الرأي حقوق يف الوجيه الفيلسوف هذا

املخالفني. من األكثرين آراء به وتقبل رأيها تبدي أن للقلة عنده مانًعا الكثرة
يف قرائه من وهو حزم»، «ابن األندليس الفيلسوف كلمة «الجريدة» شعار كان

والعبادات. الطوائف واختالف والعقائد األخالق مسائل
الحقائق، إىل السكون عىل نفسه وراض النظر حقق «من يقول: حزم» «ابن وكان

إياه.» مدحهم من وأكرب أشد إياه الناس بذم اغتباطه كان صدمة، ألول آملتها وإن
سنة مارس شهر يف صدورها منذ «الجريدة» عنوان تحت الشعار هذا وضع وقد
أن يعلم املدة هذه طوال يف كان ألنه سنوات؛ ثماني بنحو ذلك بعد احتجابها إىل ١٩٠٧
العثمانية بالسيادة القائلني من األحزاب أنصار وكان مؤيديه، أضعاف بالرأي معارضيه
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الفعلية السلطة مشايعة إىل اآلخر الطرف من والجانحني الخديوية للحاشية واملشايعني
فارقه وقد األمة، حزب يف أنصاره أضعاف كانوا األنصار أولئك كل االحتالل، مشايعة أو
احتجاًجا القرص ناحية إىل وجنحوا الطريق، منتصف يف األنصار هؤالء من كبري شطر
األمري. مناصبة من فيها ما وفيها بسياستها»، الجريدة محرر «استبداد سموه ما عىل

هو هو مواربة، وال مداراة غري يف رأيها تعلن أن للقلة أباح الذي الديمقراطي وهذا
هذا الطريق مفرتق وعند الطريق، مفرتق عند بحقها للكثرة يسلم الذي الديمقراطي،
وزارة أجرتها التي املفاوضات يف قررته بما السياسية اللجنة أعضاء من للكثرة سلم

تراه. ما غري املفاوضات تلك يف رأي عىل وهو ماهر»، «أحمد
الوزارة خطة فيه مؤيًدا باألهرام كتبته مقال عىل الباكر الصباح يف هنأني ولقد
سيارته يف عائدان ونحن ذلك يف سألته قرارها، عىل أخريًا اللجنة وافق فلما «املاهرية»،
هذا عىل البلد أهل وكثرة اللجنة كثرة كانت «إذا فقال: الجديدة، مرص إىل املجمع من

فيه.» لنا حيلة ال الذي حكمها لها فالكثرة القرار؛
«لورد مفاوضات بعد زغلول» «سعد للزعيم بمخالفته — مازًحا — يومئذ وذكرته
أخالف لم ولكني سعًدا، خالفت فقد ذاك؛ من — األخ أيها — هذا «بل فقال: ملنر»،

النهاية.» يف الوفد كثرة
الفيلسوف؛ الرسي هذا تقديرات يف هينًا شيئًا تكن لم الغالب بالعرف املباالة أن عىل
تقديراته أو الفكرية تقديراته جانب إىل املباالة، من حقه فوق العرف ذلك يويل كان فقد
إىل له الرعاية هذه من عنده أرجح والتقاليد املراسم مع للفكر رعايته تزل فلم املنطقية،

والتقاليد. املراسم لتلك املوافق الجانب غري
عىل الثائر وهو كذلك، الفيلسوف السيد» «لطفي يكون أن التناقض من وليس
إىل يقف وال كبري، مجتمع جانب إىل يقف ثورته يف فإنه مراء، بال والرجعية الجمود
الفرنسية الثورة قواعد عىل الحرية بمبادئ إيمانه كان وإنما واالنفراد، الشذوذ جانب

خالفوه. من أضعاف الزمن مع أيده إيمانًا

أنصارها. عىل الحرب ويعلن عليها يثور التي تقاليده الثائر لهذا كانت لقد
إقرارها. عىل ويعمل ويقرها يساملها أخرى تقاليد أجل من إال يحاربها يكن لم ولكنه
التقدم، «قانون» بشفاعة أو الواقع، بشفاعة بعض عىل بعضها يفضل كان وإنما
األيام هذه إىل بقيتهم عليه وثبتت املايض، القرن إبان يف العلميون الثائرون به آمن كما

العرشين. القرن من
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العالم زميله وقدم االستعارة، رخصة لتجديد الكتب لدار مدير وهو بمكتبه لقيته
تحية فحيا واحد. بناء يف الكتب لدار التابع العربي املتحف مدير بك» «رأفت الجغرايف
«لطفي» األستاذ إليه والتفت واالبتئاس، االمتعاض من كثري يشء عليها يلوح مقتضبة
امتعاضه يفارقه ولم بك» «رأفت قال بك»؟ «رأفت يا وآثارك متحفك حال كيف يسأله:
يقرءون، ال وحارض، ال بماض يحفلون ال العرص هذا شباب عني، بعد أثر إنها وابتئاسه:
خربًا تسمع وال تجدهم فال فنون، معرض أو آثار متحف يف افتقْدهم يدرسون، ال
وقطران، زفت والبارات، والقهوات، املراقص، بني ونهاًرا ليًال موجودون ولكنهم عنهم،
يسمعون أال األوروبية؟ البالد يف أندادهم بأحوال الشبان هؤالء يسمع أال وقطران. زفت
التي الجبال ومصاعد والغابات املفازة يعرفون أال بالدنا؟ يف األوروبيني من بأندادهم
والذوق؟ الجسد صحة فيها وينشدون الطبيعة جمال فيها يستجلون الشباب إليها ينطلق
التأنيب من تخلو ال لهجة يف معاتبًا له وقال مليٍّا، «لطفي» األستاذ إليه فنظر

البك؟ سيدنا يا هكذا ثائًرا منفعًال ومالك هللا، اللطيف:
سيدنا يا عفًوا لهجته: يف يحاكيه الصدى كصوت بصوت قال ثم بك» «رأفت فهدأ

البك.
هذه يف من عىل الحق ولكن يغضبك، مما أكثر ذلك يغضبني «لطفي»: األستاذ قال
الفتى يخرج أال وحده؟ والغابات املفازة إىل يخرج شابٍّا هناك أرأيت الرثة؟ التقاليد
حب يعرفوا أن قبل بينهم الحب يعرفون أال الفتى؟ ومعها الفتاة تخرج أو الفتاة ومعه

والجبال؟ السهول يف الجمال
حيث البنات عن عندنا الفتيان يبتعد وهل قائًال: الحديث يف األستاذين وشاركت

والبارات؟ املراقص إىل يذهبون
والبار، املرقص يف الحرية يرسقون إنهم يصنعون؟ وماذا «لطفي»: األستاذ قال

الخدور. يف الفتيات نصيب عن يزيد ال املرشوعة الحرية من نصيبهم وإن
أن يستطع لم إنه تفكريه، ويف مجلسه يف الديمقراطي «بالجنتلمان» نلتقي وهنا
التقاليد عىل للثورة ينترص ولم «اإلتكيت»، قانون يف املمنوع «االنفعال» ذلك لزميله يجيز
تقاليد حال، أية عىل ولكنها، القشيب. ثوبها يف تزال ال أخرى لتقاليد ينترص ألنه إال الرثة
بهذا إيمان عىل الرسي الفيلسوف ظل وقد عليه. املتفق التقدم «قانون» من شفاعة لها
ينسخ آخر بقانون القانون ذلك تعديل بعد وحتى حياته، نهاية حتى عليه املتفق التقدم
بالتقدم يقول ال الذي التطور قانون وهو مقبولة، مادة منه أقر كلما مرفوضة مادة منه
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كل من أصلح عرصنا يف حديث كل يكون أن يستلزم وال سبيل، كل يف املطرد املطلق
واآلداب. األخالق مسائل يف وبخاصة العصور، مايض يف قديم

ومخالفة الرأي شجاعة يف حزم» «ابن مع يميض أن لنفسه فيلسوفنا أباح وكلما
سارت لو سلًفا، عليه املتفق الغد قانون ألنه إال يتقبله فلم املخالف، رأيه إىل عاد اإلجماع،
فيه تفكر ما «كل للشباب: نصائحه من ذلك يف قال وقد تسري. أن ينبغي حيثما األمور
يف فافعله رضيت فإن أوًال، للعالم قانونًا يكون أن ترىض هل انظر تفعله، أو تلفظه أو

أبًدا.» تفعله فال ترض لم وإن خوف، غري

للجامعة ومديًرا الكتب لدار ومديًرا للجريدة مديًرا السيد» لطفي «أحمد رأيت وقد
فلم الخريية، للجمعية ورئيًسا اللغوي للمجمع ورئيًسا ووزيًرا الشيوخ بمجلس وعضًوا
السمت وهما املالحقة، الوظائف هذه من وظيفة يف خصلتيه من خصلة عني تحجب
الرأي مجال يف تكون ما أجمل «ديمقراطيته» وكانت الصادقة، والديمقراطية الوجيه
عضًوا منه عملنا أن بعد املجال، هذا يف سنة عرشين نحو شهدناه وقد التفكري، ومباحث
عرفناه رئيس أقدر فكان أعضائه، بانتخاب للمجمع رئيًسا ثم العربية، اللغة بمجمع
زمالؤه لها ودان كلفة، بغري ديمقراطيته له دانت العلمي؛ البحث مجامع من مجمع يف
سند لها كان التي الرئاسة تلك األبوية، لرئاسته واحرتاًما الفكرية، الحرية لحق احرتاًما

والتقاليد. املراسم أسناد من أقوى املتبادل العطف من
محفوظاته من أثنائها يف الشواهد ويورد املناقشة يف يشرتك — هللا رحمه — وكان
الجاهليني من األقدمني الشعراء قصائد جملتها ويف الكريم، القرآن وأولها الكثرية،
ولكنه لألقدمني، يحفظ كما للمحدثني حفظ وربما والعباسيني، واألمويني واملخرضمني

اآلِخرين. دون األولني عىل املقبول، بالسند االحتجاج مقام يف شواهده يقرص
يف النظام إىل الرجوع كلفة من كثريًا يريحه وحبه توقريه عىل األعضاء إجماع وكان
الصمت إىل يعمد كان ولكنه اآلراء، إبداء عند األعضاء بني التامة املساواة لسنة رعايته
يرد، من عليه ورد يتكلم، من وتكلم الخالف، وقدة وحميت النقاش، احتدم كلما الوديع؛
األسماع. معها وتحار األصوات، فيها تختلط واحدة. دفعة يعرتض من عليهما واعرتض
يف بأننا معي آمنت هل مستسلًما: يسأله إليه األعضاء أقرب إىل الرئيس ويميل
الغني وتسكني أستاذنا، يا شك بغري فأقول: جواره إىل أكون أن ويتفق اللغوي؟ املجمع

الساعة! هذه يف
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ألنهم الجرس؛ دق إىل األعضاء يحوجه أن وقبل عني. ملحة يف توٍّا النظام ويعود
األجراس! أبلغ لهم يدق أنه صمته عىل انطوائه أو جاره أذن يف همسته من يفهمون

منها مظهر يختلف وال تتغري ال التي صورته عىل بعد، ومن قبل، من عرفناه وقد
يعيش والذي حياته، مسالك يف أفكاره أعمق تتجىل الذي املفكر صورة ألنها مخرب؛ عن
طبعه، قرارة يف وديمقراطيٍّا قدره، عىل محافًظا ثائًرا فكره، وفاق وعىل وبفكره لفكره
ويف العلية سمت يف وهو قط ينسها لم أنه عنده ينقصها وال الديمقراطية من يزيده

الفيلسوف. الحكيم عزوف

٣

يف أو «املنفلوطي»، فن يف تمثلت التي األدبية بالظاهرة املرحبني من السيد» «لطفي كان
«النظرات»؛ كتاب يف املقاالت جمع وبعد الصحافة عالم يف ظهورها عند اإلنشائي، أسلوبه
وقبل «املنفلوطي»، قبل باملعنى فيه عناية ال لفظيٍّا» «قالبًا كانت اإلنشائية املقالة ألن
«املنفلوطي» كتابة فكانت التخصيص، عىل هشام» «عيىسبن فصول يف املويلحي» «محمد
املنشئني. بني ملحوظة ظاهرة السيد» «لطفي يحررها كان التي «الجريدة» عهد عىل

يقول: «النظرات» مقاالت تقريظ يف كتب وقد

يتكلف ال الكتاب، بيئة تتالىشيف يدعها ال بشخصيته ضنني هو من الكتَّاب من
قامت إذا إال يكتب ال بل للكتابة، يكتب وال الكتابة أشياخ من شيخ تقليد
عىل يناسبها الذي الثوب يف للناس يربزها أن يجب واضحة أغراض بنفسه
لألفكار. الزمني الفصل يقتضيه وحسبما الحارضة، األذواق «مودة» تفصيل
عىل كتاباتهم أن إال جيل، كل ويف أمة كل يف عادة قليلون الصنف هذا وكتاب
نوع بكل األخذ إىل تدفعها التي األوىل والعلل لألمم الوحيد املربي هي قلتها

وأبقاها. اللغات خري وهي والنجاح، الرقي أنواع من

األساليب: هذه بني «املنفلوطي» أسلوب عن فيقول التمهيد هذا من ينتقل ثم

يف له أجد ال أكاد املنفلوطي». «مصطفى السيد عندنا البيان أشياخ من
يمتاز املساواة. يعرف من وقل باملساواة، يمتاز فإنه كتَّابنا، بني مثيًال طريقته
يشاركه يكاد ال الذي األلفاظ معنى يلبس فال الخصوص، ألفاظ باستعمال

آخر. معنى فيه
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يكن لم السيد»، «لطفي تعبريات من كلمتان السياق هذا يف والخصوص واملساواة
أن باملساواة أراد فقد أراده؛ الذي للمعنى استخدامهما عند التفسري عن غنيٍّا معناهما
يكون أن بالخصوص وأراد تؤديه، الذي الفكري للغرض مساوية اللفظية العبارة تكون
وليس «التفصيل»، كثوب الحديث العرف باصطالح يكون أو معناه، قدر عىل اللفظ
عن يقال أن يصح وقد والتوسيع، القص بعد التقريب عىل البس لكل املجهز كالثوب
ومعنى االقتصاد معنى بمعنييه: «القصد» أسلوب هو إنه والخصوص املساواة أسلوب
الذي األسلوب وهو فيه، فضول ال الذي املحكم األسلوب هو القصد أسلوب ألن اإلرادة؛
ولوال سواه، غرًضا يقصد وال لغرضه وفاًقا بذاته يقصده ألنه لفظه؛ الكاتب به يؤدي
الغنى فيها لكان والتنسيق، التسوية إىل منها والتقدير اإلحكام إىل أقرب القصد كلمة أن

والخصوص. املساواة كلمتي عن
باألمر يكن لم اإلنشائي األسلوب يف «الخاصة» هذه إىل السيد» «لطفي والتفات
هو كان بالكلمة يريد ما تحديد ألن واملعنى؛ اللفظ يف املحكم» «القصد كاتب من الغريب
فلم لألعمال، وتقديره لألمور تقديره عىل بل وتعبريه، تفكريه عىل الغالبة عقله طبيعة
عليها، تدل التي للفكرة واملطابقة للكلمة املطابقة شأن من أكرب شأن عنده للعمل يكن

تعنيه. عملية حياة كل ذلك بعد تتلوها التي األوىل الحياة هي لفكرته حياته وكانت
للجد تشغله كما والرياضة للتسلية تشغله عباراته تحديد عىل عقله مرانة وكانت
املصافحة عند أكفهم عىل بالضغط صحبه يداعب الذي الريايض الجبار كأنه والتدبري،
بمصافحة وليست ومصارعة مالكمة أنها يوهمهم املعانقة، عند ظهورهم عىل بالشد أو
الدعابة له طابت كلما األلفاظ معاني بتحديد يصنع السيد» «لطفي كان وكذلك وعناق،
والتنفيذ. اإلدارة أعمال أو والنظر الفكر أعمال من عمل يدي بني زميل، أو صاحب مع
فبادره اإلدارية الحركة ملفات يتأبط الوزارة وكيل الداخلية بوزارة مكتبه إىل دخل

خريًا؟! حسن؟ يا تتأبط ماذا قائًال:
اإلدارية! الحركة «هللا»، شاء إن خري نعم حسن: قال

املكان؟ يف أو الزمان يف حركة هذه وهل حركة؟ متجاهًال: السيد» «لطفي قال
وكيل مسمع عىل ورد نوعه من كالم أول واملكان الزمان حركة عىل الكالم كان ربما
حركة هي بل يقول: فعاد الوزير، الفيلسوف هذا يدي بني أمره يف الحائر الداخلية

العموم. عىل اإلدارة وموظفي واملأمورين املديريات ووكالء املديرين بني التنقالت
أن منك طلبوا هل يتحركون؟ وملاذا مقتض؟ بغري حركة هي وهل الفيلسوف: قال

تحركهم؟
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مجلس يف الليلة فكاهة وكانت يقضيها، أن الوكيل شاء كما املحادثة هذه انقضت ثم
محمود»! «محمد الوزراء رئيس

فقابله الربيطانية، املقرتحات يف األمة ملراجعة «الوفد» من أعضاء ثالثة مرصمع إىل وعاد
جواب فكان سياسية؟ بمهمة قادمون أنتم هل أحدهم: وسأله امليناء عىل الصحفيون
بوليتيقية؟ أو دبلوماسية بالسياسة: تعني ماذا الناشئ: الصحفي عىل القديم الصحفي

االثنتني! أعني بقوله: الورطة من يخلص أن صاحبنا وحاول
وال دبلوماسية، مهمة لنا فتكون سفراء ولسنا مهمتان، لنا ليس الفيلسوف: قال
الفلسفي اللغز هذا فكتب الحائر الصحفي ذهب ولقد بوليتيقية! مهمة لنا فتكون وزراء

أراد. كما وعدَّل فيه وبدل استطاع، كما

وظل التسمية، لهذه معارًضا هو كان حزبهم الدستوريون «األحرار» أصدقاؤه ألَّف وملا
باسم الحزب يسمى أن اقرتاحه كان وإنما طويل، بزمن الحزب تأليف بعد لها معارًضا
تقابل التي هي الحريني كلمة أن التسمية هذه تفضيل يف وحجته الدستوريني»، «الحريني
هل األحرار؟ خصوم املحافظني نسمي فماذا وإال واإلنجليزية، بالفرنسية «ليربال» كلمة

العاملني؟! عىل السيادة دون وحدها بالحرية يقنعون ال وهم «بالعبيد» نسميهم
سالًما بالحري، أهًال قائلني: الحزب ظرفاء من إخوانه يداعبه أن يكرثه يكن ولم

التحديد. هذا مع للتسمية لزوم وال الحري، جاء الحري، ذهب الحري، عىل
حياته: قصة يف السيد» «لطفي قال

يف نظري لفت ولقد والفلسفية، املنطقية العلوم إىل مياًال الصغر من نشأت
العلوم يف خالد أثر له مؤلف وأكرب املنطق علم ابتدع من أول أنه «أرسطو»
يف أصدقائي بعض مع تحدثت املرصية الكتب لدار مديًرا كنت وملا واآلداب،
النهضة يف حدث كما التأليف قبل الرتجمة عىل العلمية نهضتنا تأسيس وجوب
جرم فال «أرسطو»، فلسفة عىل قامت قد العربية الفلسفة كانت وملا األوروبية.
األقرب والطريق الحالية، مألوفاتنا مع اتفاًقا املذاهب أشد ومذهبه آراءه أن
مثل الرشقية النهضة يف ينتج أن رجاء فيها؛ وتأقلمه بالدنا يف العلم نقل إىل

الغربية. النهضة يف أنتج ما
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يف يفكر أو «أرسطو» يعرف أن قبل «أرسطيٍّا» كان السيد» «لطفي أن والحق
عليه، اطلع حني «أرسطو» منطق إليه حبب الذي هو املنطقي عقله تكوين ألن ترجمته؛
ريض أرسطو «سيدنا فيسميه متبسًطا عنه يتحدث كان حتى املنطق صاحب إليه وحبب
اصطالحات بغري عقله مراجعة من مستفيده كان ما أرسطو من استفاد وقد عنه». هللا
طبيعيٍّا ديدنًا كان املحددة الفكرة فإن تعبريه، حد عىل «املخصوصة» وألفاظه املنطق
أشد الفكرة حد عىل حرصه كان وقد بالتعلم، تكتسب التي الدروس من تكن ولم عنده،
بينها تختلط قد األعمال نتائج أن بالتجربة عرف ألنه العمل؛ حد عىل حرصه من وأكمل
تحيط التي املنطقية وغري املنطقية العوامل لكثرة فيها، والنتائج املقدمات تتناقض وقد
تخرج تكن ولم ومعنى، معنى بني تلتبس تكن لم ذهنه يف الفكرة حدود ولكن بها،
عىل تجري إيه؟» «يجرى كلمة كانت وقد وعباراتها، أغراضها بني املساواة حدود عىل
ولو األعمال، نتائج بني التسوية عند — فهمي» العزيز «عبد صديقه الحظ كما — لسانه
كانت إيه؟» «يجرى ولكن واالختالف، التناقض من تكون ما أبعد عىل ظاهرها يف كانت
النتيجة يف تتساويان ال وكلمة كلمة بني التسوية حدثت إذا يشء»، كل «يجرى إىل تنقلب
بني اختالف وال لبس وبغري الشعرة بمقياس أمامه واضحة املنطق حدود ألن املنطقية؛

ظاهرها. يف شبًها وأشدها النتائج أقرب
أثناء برأيه الترصيح يتجنب كان الجيل أستاذ أن املقال هذا غري يف ذكرت وقد
ولكنه املناقشة، جوانب من جانب إىل التحيز عن منه تورًعا اللغوي؛ املجمع مناقشات
رأيه يف يرتخص وال املناقشة يف يشرتك فيها للفصل القرارات تعد التي اللجان يف كان
أننا اللجان جلسات من جلسة يف أذكر بل غريه، واقرتاحات اقرتاحه بني املعارضة عند
عند للرتجمة أصلح أيهما واملذكرة، املفكرة كلمتي عىل الخالف يف الوقت نصف قضينا
طويلة «املفكرة» لكلمة معارضته فكانت واملذكرة، واملدونة والقائمة اليومية بني التفرقة
كيف يفهم ال — قال كما — ألنه تقدم؛ كما الوقت نصف نحو واستغرقت هوادة، غري يف

التذكري. ومدلول التفكري مدلول بني الخلط يكون وكيف املفكرة إىل التفكري ينسب

عىل فيها حكموا السياسيني، الرحالني لبعض مقاالت قرأت بالصحافة عهدي أوائل يف
العموم. عىل الساسة أحكام يداخل كما الهوى يداخله الذي حكمهم الرشقية األمم إحدى
رحلة أن وهي واحدة، فكرة عىل يدور الرحالت من وألمثالها للرحلة نقًدا قرأت ثم
عليها. للحكم تكفي ال — صغرية أو كانت كبرية — األمم من أمة يف املعدودة األسابيع
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كاتب أحكام من لكثري تخطئته يف الناقد فوافقت الرحلة، قرأت كما النقد وقرأت
أسابيع سياحة من تعرف ال األمم أن الحق أمن أسألها: نفيس إىل عدت ولكنني الرحلة،
األمة بأحوال للعلم صحيح مقياس لديه ليس من تكفي السنني إقامة وهل ربوعها؟ بني

فيها؟ قام التي
أعتقده الذي الرأي إىل منها انتهيت حتى طويًال زمنًا تشغلني الخاطرة هذه وظلت
عند قرصه أو الوقت بطول العربة وليست يقيس، وبمن باملقياس العربة أن وهو اليوم،
العلم عىل الناظر يعينان قد اثنني شيئني أن عندي وصح الصحيح، املقياس فقدان
فضًال أيام، بضعة يف النصيب هذا تقدير إىل الوصول يصعب فال والفرد األمة بنصيب

األسابيع. عن
تعرف التي األمة تقدم يف شك فال الوقت، وتقدير الكلمة تقدير هما: الشيئان هذان
تستخف أو بالكلمة تستخف التي األمة تكون ولن قيمته، للوقت وتعرف قيمتها للكلمة
جميع أعجبتنا ولو الفطرة، وسالمة الخلق قوة من أو التقدم من نصيب عىل بالوقت

األخرى. ظواهرها
بعد الوقت وتقدير الكلمة تقدير من األمة نصيب نعرف أن الصعب من وليس
املواصالت ومواعيد الباعة ونداءات الدكاكني عناوين ففي أبنائها، بني نقضيهما يومني

الحاالت. جميع يف الصحيح للقياس كافية مادة الزيارات ومواعيد
وغري العظماء قياس عىل — العقيدة هذه نفيس يف وقرت منذ — درجت وقد
عند أو األديب هذا عند أو العظيم هذا عند الكلمة قيمة ما املقياسني: بهذين العظماء
أخطأت أنني أعرف وال يعنيه؟ فيما عنده الوقت قيمة وما كان؟ من كائنًا اإلنسان هذا

املقياسني. بهذين قدره أعرف أن أمكنني إنسان تقدير
ويحرص يقدرها من عند املأثور معدنها حسب عىل الكلمة قيمة تعرف وكذلك
فمعدن عليها، ويحرصان الكلمة يقدران عظيمني بني تفاوت هناك كان فإذا عليها،

العظيمني. ذينك بني التفاوت موضع هو الكلمة
أبناء من عرفتهم ممن أناس وبني السيد» «لطفي بني أقابل أن يوًما يل خطر ولقد
أخرى مرة يل فظهر محمود»، و«محمد فهمي» العزيز و«عبد زغلول» «سعد وهم: جيله

قيل. كما الرجل هي الكلمة أن
وكان الدموية، بالدورة ينضح يكاد عضويٍّا كائنًا زغلول» «سعد عند الكلمة وكانت
فال منه، تعمد غري عىل كالمه من بها يفوه كان كما غريه كالم من هكذا يفهمها هو
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نفس يف نابًضا انفعاًال «الحيوي» أثرها معها سيحرض أنه أحس إال السامع يسمعها
جماعة. أو كان فرًدا بها املخاطب

قبل منها يعنيه قضائي، حكم يف «حيثية» فهمي» العزيز «عبد عند الكلمة وكانت
يسمع وقد االعرتاض، أو األشكال وجوه من تدفع وماذا الحكم من تقرر ماذا يشء كل
له يتضح لم وإن عليها، يرد قد اعرتاًضا هناك أن يحس ألنه إليها؛ يسرتيح فال الكلمة
بالكلمة املقبولة الكلمة يبدل أن يلبث فال السبب يعرف ثم وهلة، ألول االعرتاض هذا
عىل االطالع وقدرة النصوص بني التمييز عىل املرانة قدرة ذلك عىل وله عليها، املعرتض

والقانون. األدب كتب
لكلمة ترصيًفا كلها، اللغة كلمات كانت بل محمود»، «محمد عند الكلمة وكانت
السيد قاموس الترصيف هذا يف التقى وربما الوجاهة، أو «الكرامة» كلمة هي واحدة

«الجنتلمان». وقاموس الصعيدي
عنده التباس وال كاملة، قضية يف منطقي» «حد عنده فالكلمة السيد» «لطفي أما
للنزاع تتعرض حني اللبس لها يعرض وإنما الصميمة، املنطقية الوجهة من وحد حد بني
العاطفي؛ والوجدان الخفي الوعي منطق أو «السيكولوجي»، واملنطق العقيل املنطق بني
أن عقله طبيعة من يكن لم — اإلنساني الضعف بجوانب الدائم تسليمه عىل — ألنه
جاء وربما الفكرية، الحقائق بني موازنته يف امليزان كفة إىل ينتقل أن للضعف يسمح
وراء تختفي كتابته يف الفكاهة روح أن النفس ومنطق الفكر منطق بني العزل هذا من

الصحيح. بالقياس املحكم والتقدير املمحص الرأي

رسيًعا يكن لم ولكنه مقاالته، بعض يف سماه كما الحلو» «القفش يستطيب كان ولقد
الصدور، تمأل كما األفواه تمأل التي العميقة الضحكة تلك له تكن ولم النكتة، «لقط» إىل
ويقول نفسه عىل الخطأ فيحيل فيه، يشاركهم وال الضحك يف كله املجلس يشرتك وقد

النكتة! فهم يف بطيء إنني مؤاخذة! ال معتذًرا:
وال جلساءه تضحك كانت التي «البلدية» النكات من شتى نماذج أذكره ومما
عن — هللا رحمه — خالف» الوهاب «عبد األستاذ به أطرفنا حديٌث ومنها تضحكه،
كل اللحية وال املشيخة يعطون ال الذين امللتحني املعممني الشيوخ من ولنا له صاحب
تعبري حد عىل — عارضة «دردشة» الحديث مناسبة وكانت والحشمة، التزمت من حقهما
موضوع يف اللغوية باملباحث الخاصة اللجان جلسات انعقاد قبل يقال فيما — رئيسنا

تهذيبها. أو املوسيقية املصطلحات تعريب الجلسة موضوع وكان املوضوعات، من
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ذراع يتأبط وهو شوهد إنه املرح الشيخ ذلك عن الوهاب» «عبد األستاذ وقال
يقرن الذي وما ذاك؟ عىل هذا يجمع الذي ما فسئل: الشوا» «سامي املعروف املوسيقي

والغناء؟ الطرب وزمرة األولياء زمرة بني
«كمان»! شيخ هذا ال؟ ولم متلعثم: غري الشيخ قال

الطارئ الزائر فسأله الوسكي، من كأس وأمامه سهراته إحدى يف الشيخ وشوهد
الشيب؟! وخطها التي اللحية هذه فوق العمامة لهذه تستحي أما مستنكًرا:

هوايت!» آند «بالك أيًضا هذه وماله، متلعثم: غري كذلك فقال
أنا تربيني، ال إنها اللحية: بوقار ذكروه كلما أصحابه من للمازحني يقول وكان

أربيها! الذي
اللوم فيلقي ويعود يضحك، وال يبتسم — الدردشة هذه خالل — الرئيس كان وقد

املجال. هذا يف هو تقصريه عىل
من ليست الواقع يف الجناسية النكتة ألن اللوم؛ هذا يف نفسه من ننصفه أن وعلينا
من وال املنطقي العقل من باملستغرب وليس الفكاهة، ألوان أصدق من وال النكات أجود
«اللفظي»، الجناس لعب إىل يأنس أال الخصوص» «ألفاظ عىل الحريص القلم صاحب
بنا مرت وقد اآلذان، يف املشابهات بحوايش العقل رشوط استيفاء بعد باله يشغل وأال
يف يتحاشاها الجناسية الكلمات من كلمة «املنفلوطي» ألسلوب تقريظه من نقلناه فيما
يف املرصي» «أرسطو يتحاشاه مما تكن لم ولكنها مشابهاتها، إىل باله يلقي من مكانها

والتحقيق. الجد لغة
الخصوص: كتاب عن يقول إنه

تدفعها التي األوىل والعلل لألمم الوحيد املربي هي — قلتها عىل — كتاباتهم إن
والنجاح. الرقي أنواع من نوع بكل األخذ إىل

التفكري لغة يف «القافية» يحكم أن يشاء ملن «العلل» هذه يف جناسية نكتة من وكم
والتعبري!

ال النكتة، مجال يف بالتقصري نفسه اتهام من فيلسوفنا يعفي الذي اإلنصاف أن إال
من الحرمان يشكو قليل، كتاباته يف الفكاهية الروح نصيب أن يالحظ أن املنصف يمنع

عليه. املنطقي الجد جور
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املقال عرض يف ذكرنا ولكننا مقالنا، موضوع هي السيد» «لطفي عند الكلمة فإن وبعد،
نضيف أن ننىس فال الوقت، مقياس وهو الكلمة مقياس غري وللرجال لألمم آخر مقياًسا
ستبقى الكفة إن لنقول كثرية كلمات إىل بحاجة نرانا وال املقياس، ذلك إىل املقياس هذا

الحالني. يف رجحانها عىل
عن يتخلف فلم التسعني، يقارب وهو اللغة مجمع رئاسة السيد» «لطفي توىل لقد
يف عرشة الحادية الساعة تأت ولم داره، من الخروج عىل قادر وهو واحًدا يوًما املجمع
التاسعة الدقيقة تتم وال الجلسة، بقاعة كرسيه من بعيد وهو حضوره أيام من يوم

التنبيه! جرس عن بعيدة ويده والخمسون

181





مهديخان حممد مريزا

الحكماء ورئيس الدولة زعيم



عرفتهم رجال

النابهني، الفرس شعراء عن الفصول من سلسلة «الدستور» صحيفة يف نرشت
سنة صيف يف وحدث اإلنجليزية، اللغة إىل املرتجمة وأخبارهم قصائدهم عىل فيها معتمًدا
إىل واضطر البالد، يف الثورة فنشبت النيابية الحياة يلغي أن أراد الفرس شاه أن ١٩٠٩
ونقلت عمره، من عرشة الحادية نحو يف وهو عهده ويل األمة فبايعت بنفسه، منها النجاة
يومئذ فكتبت املرهوبة، الزعازع تلك بني بامللك بويع حني بكى أنه عنه الربقية األنباء
الصغري، الشاه إىل الخطاب فيه وجهت الفتاة»، و«مرص «الدستور» صحيفتي يف مقاًال
تضمر لم إن «إنك قلت: ثم والشعور.» الشعر أمة بني الرشق، يف «أنت مفتتحه: يف وقلت
من ملمًسا ألني األمة وحجر املهد، من أوثر فالعرش ضغنًا، عليهم تحمل ولم سوءًا لهم
بيدها، عرشها إىل إيران رفعته من أول ألنك أسالفك؛ أسعد ذلك مع وأنت األم، حجر
نهضة وافق عهد أول أنه التاريخ سيذكر الذي العهد يف الحكم توليت ألنك شاه؛ وأيمن

جديد.» من اإلسالم
قد مقالك «إن يل: يقولون وهم املقال هذا نرش بعد صحبي من واحد غري ولقيني

يراك.» أن يحب وهو خان» «مهدي الدكتور أعجب
خان»؟ «مهدي الدكتور هذا هو فمن

كأنها كانت وخفية. ظاهرة بني السياسية، بالتيارات تموج يومئذ القاهرة كانت لقد
الرتك، من ودعاة العرب، من دعاة فيها فكان كله؛ اإلسالمي الرشق يف الحوادث مرصد
للحرية يعمل من ومنهم شعوبها، اختالف عىل الوسطى آسيا ومن الفرس، من ودعاة

االستعمار. خدمة يف بل املستبدين، خدمة يف يعمل من ومنهم والتجديد،
أولئك بني املشهورة األعالم من علًما الحني ذلك يف خان» «مهدي الدكتور وكان

الدعاة.
ورئيس الدولة زعيم خان مهدي محمد مريزا «الدكتور باسم بالده يف يعرف كان
لقيته، حني التسعني ناهز قد وكان عرش، التاسع القرن أوائل يف مولده وكان الحكماء»،
يف الطب تعلم ألنه وطنه؛ ويف زمنه يف عرش التاسع القرن لثقافة صادًقا نموذًجا وكان
وكان األملان، من أساتذة عىل املقارنة األديان علم يف مختلفة دروًسا حرض ثم فارس،
وربما أهلها، مع األملانية ويتكلم والرتكية، العربية ويكتب أحيانًا، الفاريس الشعر ينظم
أولئك طرقها كما الفلسفة مباحث يف يشرتك كان ولهذا بالفرنسية؛ معرفة عىل كان

األطباء. الفالسفة
صحيفته أن أعلم ولكنني السيايس، برنامجه تفصيالت من يقني عىل ولست
جهات إىل األوقات من كثري يف ا رسٍّ يرسلها وكان بلده، يف أحيانًا تصادر كانت «حكمت»
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تابعني كانوا الذين املسلمني بالد وبعض إيران إىل منها تنقل العثمانية الدولة بالد من
القيرصية. للحكومة يومئذ

اإلنجليز مآرب تخدم أنها ويعتقد البابية، الحركة عىل السخط شديد وكان
إيران. يف واألمريكيني

بفرتة ذلك بعد لقيته ولكنني الصغري، الشاه إىل مقايل كتابة أثر عىل ألقه ولم
النظارة قلم رئيس شوقي» «عيل األستاذ املجيد الشاعر صديقنا إليه وعرفني وجيزة،

األوقاف. بوزارة
الشعر يف به موثوق مرجع أنه «مهدي» الدكتور بمعرفة ترحيبي أسباب من كان
األوروبية الرتجمات خطأ عن ترجيًحا أرجحه كنت مما منه تحققت وقد خاصة، الفاريس
باألغاليط؛ محشوة الواقع يف هي فإذا املرتجمني، الفرس شعراء من وغريه الخيام لشعر

أخرى. تارة التزويق يف املرتجمني من رغبة وعن تارة، باللغة جهل عن
يكن ولم الفارسية، بالتكية عاشوراء ليلة حضور من تمكننا يف فضل للرجل وكان
غري املرصيني من أحد الحفلة شهدنا ليلة التكية يف يكن فلم فيه، راغب لكل ميسوًرا ذلك
«عيل واألستاذ «املازني»، األستاذ هم: واألدباء الزمالء من وثالثة باشا» رشدي «حسني

هللا. رحمه — الربقوقي» الرحمن «عبد واألستاذ شوقي»،
السياسة مسائل أخطر من مسألة أرسار عىل الوقوف يف بالفضل له مدين أنني عىل
أناس تقدير بها العلم عىل يتوقف التي العثمانية املطبعة مسألة وهي أيامها، يف الرشقية

الوطنية. والدعوة الحرية أبطال من اآلن يحسبون
وعىل صحيفته، أوراق عىل الحذر شديد مكتبه يف زرته كلما الرجل أرى كنت فقد

الخصوص. عىل وروسيا إيران يف املقيمني من فيها املشرتكني أسماء
خطرة مسألة أنها تعلم ال بني يا إنك يل: يقول وكان الحذر، هذا عليه أعيب وكنت
من العثمانية املطبعة أصحاب له تعرض ملا تتعرض فقد يدري؟ ومن املئات. حياة عىل

نخشاه. ما غاية وذلك نعلم، ال حيث
الصحف يف يراجعها أن شاء من فيستطيع هذه العثمانية املطبعة مسألة أما
— بها العليم الرجل هذا من سمعتها كما وخالصتها ،(١٩٠٢ سنة (أبريل املرصية
إىل الدعوة لنرش يومئذ نشطوا الرتك أحرار أن — تفصيالتها يف هنا نتوسع أن دون
أنصار إىل خفية يرسلونها كانوا صحيفة بالقاهرة وأصدروا النيابية، والحكومة الدستور
رغبته واشتدت الحميد»، «عبد السلطان وقلق العثمانية، الدولة أنحاء يف الحركة هذه
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أنهم لو — وجزاؤهم بالده، يف املقيمني رعاياه من األحرار هؤالء أسماء عىل الوقوف يف
القاهرة يف تدبر بقضية فإذا السجون، غيابات يف بالعذاب أو باملوت قضاء — عرفوا
لالستيالء حيلة أنها وباطنها مدنية، دعوى أنها ظاهرها العثمانية؛ املطبعة عىل للحجز

والعناوين. األسماء فيها التي األوراق عىل
بالدهم، يف الغافلني إخوانهم عىل العاقبة سوء من حذًرا الرتك أحرار ويفزع

الربيطانية! الوكالة إىل فيلَجئون
إىل األوراق وتسليم األختام بكرس فتأمر القانون، الربيطانية الوكالة وتتخطى
من طائفة والء بذلك وتكسب عليه، محجوًزا ذلك عدا ما املطبعة يف ما وترك أصحابها

الحميد». «عبد السلطان ومعاكسة الرتك، أحرار
األختام، عىل الغرية بني األيام: تلك يف الصحف إىل الرجوع شاء من العجب يقرأ وهنا

والدستور. الحرية طالب من املئات أرواح عىل والغرية
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فؤاد. أحمد

الصحفي الكاتب فهذا أحد، عن للكتابة مانًعا السمعة أسباب من سبب كان إذا
عنه. بالسكوت الناس أوىل
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حياة يف الكتابية» «األدوار تاريخ كان إذا عنه بالكتابة الصحفيني أحق ولكنه
الدور. صاحب عن للكتابة موجبًا عندنا الصحافة

من الصحفيني أشهر األسبوعية «الصاعقة» صحيفة صاحب فؤاد» «أحمد كان فقد
السيارة الصحف ظهور بعد صحافتنا، يف عرفناه الذي الدور ذلك تمثيل يف جيله أبناء
الصحف أسماء تخترص أن وجب فإذا عرش، التاسع القرن أواسط يف وانتشارها عندنا
«فؤاد فاسم واحد، اسم يف االجتماعي» الهجاء «صحافة عنوان عليها نطلق أن يصح التي

الصناعة. هذه يف مثله رشيك يزاحمه ال الذي االسم ذلك هو الصاعقة»
انفرد إذا فؤاد» «أحمد اسم يعرفون وال الصاعقة» «فؤاد اسم يعرفون الناس كان
الصحافة قرَّاء فيعرف يزيدون، وال «الصاعقة» باسم يكتفون وقد القرينة، هذه بغري

يريدون. من
صورتني: عىل واحد لدور املرصي املجتمع يف ممثًال الصاعقة» «فؤاد كان وقد
الريف بالد بني املتجول «األدباتي» صورة وهي الشعبي، األدب محيط يف تظهر صورة

والحرض.
يف لعيشه املحتال «األريب» األديب صورة وهي األدباتي هذا من «مفصحة» وصورة

عليه. عنوان «الحريري» مقامات يف الرسوجي» زيد «أبو واسم املقامات، لغة
والتاريخ، األدب لتفسري االقتصادي باألسلوب الصناعة هذه نرتجم أن أردنا وإذا
املجتمع يف والهيبة» الوجاهة رضيبة «محصلو هم فؤاد» «أحمد طائفة من فالصحفيون

الجديد.
خدامه له كان األقدمني السالطني من سلطان املجتمع هذا أن نتخيل أن ولنا
رعاياه، عىل املقررة وجباياته التزاماته من نصيب الخدام لهؤالء وكان طريقته، عىل
بتحصيل فيحيلهم والهيبة، الجاه أصحاب عىل بالرقابة يخدمونه األدباتية هؤالء فإن
بحق والوفاء املغارم تكلف من هربًا هؤالء، جميع من لحسابهم أو لحسابه الرضيبة
املسلطون الجباة أولئك فيه، والهيبة الجاه وأصحاب نفسه املجتمع ألن الرصيح؛ الجزاء

رصحاء. غري جميًعا كلهم عليهم،
يكتمونها أصحابها كان وال ألصحابها، مخجلة تكن لم هذه «الوظيفة» أن عىل

حولها. ويدورون
الذي الرسي صديقه عن يتحدث والفضالء الكتاب من زمرة بني أحدهم جلس
بدعة يومئذ وكان «الكوكايني»، وشم املخدرات بتعاطي يجاريه أن ويسومه منه يستدنيه

السهرات. رواد من املتبطلني الذوات» «أوالد
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— بسالمته — كان له، فتل ذقنه من «ولكن الحديث: «الرسوجي» األدباتي قال
كوكايني بغري أسهر كنت ولكنني السهر، عىل ألعينه الكوكايني له أشم أن مني يريد
أبواب فيها توصد التي الساعة تلك الليل، آخر يف الحاجة ساعة إىل عندي وأجمعه
يف سعرها بأضعاف الواحدة الشمة فيها وتحلو املمنوعة، العقاقري ومخابئ الصيدليات
شمتني أو شمة عىل والتحرق خدمته عىل الغرية لصاحبنا وأبدي السوداء، األسواق جميع
جرامات، عرشة ثمن من أقل الواحد الجرام يف يقنعني فال السهرة، انقضاء قبل معه
أعود ثم الساعة، لتلك املدخر الكوكايني من األسبوع حصيلة جيبي ويف هنا من وأخرج
مليم!» نصف الورقة من أرصف ولم معدودات، قروًشا الجنيهات» «العرشة ببقية إليه
وفهم الوجيه ذلك وفهمها الوجهاء، بعض بها غمز كلمة عن آخر صحفي وتحدث
قابلة الحكاية أن الوسيط من هو وملح جنيهات خمسة إليه فأرسل منها، املقصود

جنيهات. ثالثة أو جنيهني والزيادة للمساومة
محسوبكم فرش! «ولكن وخيالء: زهو يف يقول وهو األدباتي، الصحفي اعتدل ثم
فالذي وإال املليم، داير عىل جنيًها عرشون املساومة، يقبل ال واحدة كلمته فكس»، «بري
النور، إال تشوف ما وعينك املكشوف، عىل ترصيًحا جميًعا الناس يقرؤه غمًزا الباشا قرأه

املساء.» ذلك يف الشمس مغيب قبل العرشون الجنيهات جاءتني لقد
يتطلف بعضهم وكان الوحش، حمار أي «بالزِّبَْرا» بيننا يلقب الصحفي هذا كان
صاح القصة هذه منه سمعنا فلما الوحشية، الحمر أسماء من ألنه الفنان؛ فيسميه
ال وجهه: يف بيديه له يلوح وهو متربًما متهكًما املعروف املصور صربي» «أحمد األستاذ

يحزنون! وال فنان، وال «زبرا»، وال وكفى، حمار فصاعًدا اآلن ومن وهللا،
املجتمع بقايا يف وظيفته يؤدي الرسوجي» األدباتي «الصحفي كان املثال هذا عىل
الوجاهة عىل املجتمع رضيبة الوظيفة هذه من محصوله وكان عرش، التاسع القرن من

التحصيل. يف براعته بحسب والهيبة
املهيب وهيبة الوجيه وجاهة استغالل يف الجباة هؤالء أبرع الصاعقة» «فؤاد وكان
تلك من طبقة كل مع والقانون العرف بحدود عالم وهو عناء، بغري وتحريريٍّا شفويٍّا

الطبقات.
جميع يف ويتطلبه حينًا ويفقده حينًا يصيبه الرسية املرصوفات من جعل له كان
بعد املنحة عودوه ممن باشا» رشدي و«حسني باشا» ثروت الخالق «عبد وكان األحيان،

املرصوفات. هذه من املنحة
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إىل به فرتبص للوزارة، رئيًسا يزال ال وهو باشا»، «ثروت منحة عنه وانقطعت
ذلك يجلس أن وتعمد األوقات، أكثر يف كعادته قدميه عىل مشيًا اللواء ببار اجتيازه ساعة
«الباشا» عرب أن إال هو فما والداخلية. العدل وزارتي رجال كبار من رهط بني اليوم
الطريق قارعة عىل ووقف وراءه، الصاعقة» «فؤاد وثب حتى جميًعا، يعرفهم وهو بهم،

الخالق»! «عبد يس يا الخالق»، «عبد يس يا يناديه:
بيني ليس يقول: وهو مقهقًها إليهم وعاد البار، داخل إىل العلية أولئك فهرول

تكليف! وبينه
… يابن تكليف وبينك بيني وال فمه: عىل يلطمه وهو أحدهم وقال

فوضع الوزارة، اعتزاله بعد باإلسكندرية الرمل محطة عند باشا» «رشدي وملح
صاحب ال قائًال: يمازحه وهو والتبسط الهدوء من غاية يف إليه ونظر إبطه تحت ذراعه
يا سواء كالنا الطريق، يف حرَّاس وال الباب عىل اب حجَّ وال عطوفة، صاحب وال اآلن دولة
يرد كأنه له وقال عنه، عرفت التي الطريفة البساطة بتلك عنه الباشا فدفعه «حسني»!

… يابن فلوس عندي أنا لكن بمثله: املزاح
عنوانها. يقول أو رخصتها تقول كما أسبوعية «الصاعقة» صحيفة وكانت

بد ال كان إذ سنوية؛ وال شهرية وال يومية وال أسبوعية تكن لم الواقع يف ولكنها
معلوم. بوقت املوعد تحديد من

من سواء والهيبة، الجاه رضيبة تؤدي التي «الضحية» وجدت كلما تصدر وإنما
والوعيد. التهديد من النجاة ثمن أو الهجاء ثمن أو الثناء ثمن الرضيبة هذه

بعض رثاء يف حدث كما بالجملة، الضحايا هؤالء مع املعاملة تقع أن كثريًا ويحدث
أسطر، بضعة يف كلمات غري يستغرق لم املشهور العلم رثاء فإن املشاهري، من األعالم
هذا مثل يموت أن القدر رشعة يف أيجوز متسائًال: الكلمات هذه بعد «فؤاد» عقب ثم
عليهم املغضوب أسماء من املطولة القائمة آخر إىل وفالن؟! وفالن فالن أمثال ويعيش

أعداد! بضعة أو السنة، يف عددين عند االشرتاك، بسداد واملطالبني
البنوط: بجميع الصفحة عىل يتكرر واحد عنوان أجل من العدد يصدر وقد

ريال! بمائتي إال أقطانكم تبيعوا ال
بمائتي. إال أقطانكم تبيعوا ال

أقطانكم. تبيعوا ال
تبيعوا. ال
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… ال … ال
مرة، كل يف األجور مضاعفة مع ويعاد سيعاد اإلعالن أن األمر يعنيه من ويبلغ

السداد. إىل األمر يعنيه من فيرسع
املزارع أصحاب من رجل فهو القطن، بني قصة يف األمر يعنيه كان من أما
مجراها، جرى وما املقامات أسلوب عىل القلم صناعة يف مساهمة له كانت واملحاصيل،
رضيبة يف أو ماله، يف الطمع سبب إىل مضاًفا سببًا له «الصاعقة» منافسة وكانت
الفالحني عىل ضيعت التي الفاشلة النصيحة تلك عليه فحسب يديه، من والسمعة الجاه

جدواه. إىل واحتاج منه نقم كلما بها يهدده زلة العام محصول
جاه، وال مال ال ممن والكتَّاب باألدباء التحرش عىل الصاعقة» «فؤاد يؤجر وقد
الكاتب فصول من بفصل الصحيفة لهم طلعت كلما ذلك «الصاعقة» قراء فيعرف
هذه أمثال من واإلعادة النرش بمواصلة املتخلفني للمشرتكني تهديد يتبعه عليه، املغضوب

الفصول!
هواه؛ عىل عنده من فرتجمه مقاالته الكاتب به يوقع الذي التوقيع أخذ وربما
«فؤاد عند ولكنه اسمه، من األولني بالحرفني كيالني» «كامل توقيع هو ك» «ك. فتوقيع

كذاب»! «كاهن وإما كلب»، «كلب إما الصاعقة»
والرؤساء؛ األمراء مخاطبة يف الرسوجي» «األدباتي هذا مبلغ بأحد الجرأة تبلغ ولم
مبارشة األمري إىل فكتب الخديوية، املعية ديوان من الشهرية املعونة عنه انقطعت فقد
بهذه حقيق فهو ينظم ألنه األمري بعطايا يظفر بعضهم كان إن فيه: يقول خطابًا
يضم — الصاعقة» «فؤاد أي — فهو العيوب، من لعيب كان وإن ينثر، ألنه العطايا
عيوبه تعداد يف يميض ثم عليها، وزيادة منها، رش وعىل العيوب، تلك عىل هللا بحمد إزاره

ضحاياه. من ضحية عيوب كأنها فيها، مقتصد غري
وبني بينه املقابلة مقام يف نفسه عىل الشهادة أمثلة من مثل نفسه «الصاعقة» واسم

غريه.
والصغري. الكبري للمويلحيني باألستاذية يدين الصاعقة» «فؤاد كان

عىل االجتماعي» «النقد مدرسة من للكتَّاب الجيل ذلك يف أستاذين املويلحيان وكان
ومعناه. لفظه يف املهذب األسلوب

«الصاعقة». إىل وحوله «املصباح» اسم تلميذهما فأخذ
«الهجاء». أسلوب إىل وحوله «النقد» أسلوب وأخذ
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االبتزاز رضيبة منهما يتقاىض أن وحاول والوعيد، بالتهديد األستاذين عىل وارتد
الهجاء؛ مع منه يتعلم أن فاته قد إنه بعد فيما له قال درًسا املويلحي فعلمه واإلتاوة،

والباء. األلف هجاء
عثمان». «آل سلطان من والهيلمان، الهيل فيها يغنم برسالة اآلستانة إىل أرسله

الترشيفات مدير من بدًال الرسية الشحنة مدير استقباله يف كان امليناء إىل وصل فلما
له يشفع أن قبل هناك، يقضيه أن الكبري املويلحي شاء ما السجن يف وقىض باملابني،

عنه. الشبهة ويدفع
هذه تقاليد يف طريقته عىل تدل وصية الرسوجي» «األدباتي هذا من سمعت ولقد

الصناعة.
يخافني كما تخافني ال أنك أعلم أنا األهرام: أو البالغ بدار لقيني كلما يل يقول كان
معهم، عيشنا نأكل ودعنا هؤالء، أمام بذلك تجهر أال منك أرجوه ما وكل وفالن، فالن

وإياك. هللا يرزقنا
البنك بجوار قهوة عىل الصحفيني زمالئنا بعض إىل جالًسا لقيني واحدة ومرة
«سعد يلقبه الذي الكاتب إن أستاذ، يا هذا إال كله الناصح: كاملعاتب بي فهتف األهيل،
أحدهم يتلو األساطري، مردة من يحسبونك دعهم القهوات، عىل يجلس ال بالجبار زغلول»

يراك. أن له خطر كلما الطلسم
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