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في محل اإلهداء

، فاإن جاء من الهجر فنٌّ فهو  وما اأريد من احلبِّ اإال الفنَّ
.. احلبُّ

لقد اأ�سبحت اأرى اأَلَيَ العطف يف اأق�سى الهجر...

ولن اأطلب احلبَّ اإال يف ع�سيان احلّب، اأريدها غ�سبى، فهذا 
جماٌل  يالئم طبيعتي ال�سديدة، وحبٌّ ينا�سب كربيائي، ودع 
ُة اجل�سم الذي ينبت  ر�ش دًما، فهذه لعمري قوَّ جرحي يرت�سَّ

ثمَر الع�سل و�سوَك املخلب..

الرافعي
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والقلب الكريم ال ينسى شيئًا أحبَّه وال شيًئا ألفه.

القاهرة 1935م:

واخلم�سني  الرابعة  تخطى  الذي  املطرب�ش  الأ�سيب  الرجل  ذلك  كان 
قرب  القاهرة  يف  ي�سريان  العريان  �سعيد  حممد  و�سديقه  تلميذه  ومعه 
واأخذ  فوقف  ممتد،  �سارع  اإىل  الأ�سيب  الرجل  ذلك  فنظر  )الأهرام(، 
ينظر اإليه بحنني بالغ و�سوق كبري، اتكاأ على ع�ساه فكان م�سهده ينمُّ عن 
ال�سعف، مل ي�سعر العريان يوًما باأن اأ�ستاَذه اأكرب منه بربع قرن اإل يف تلك 

اللحظة، فقد طوته ال�سنون وجعلته �سيًخا هرًما..فقال: 

لن�سر يف هذا ال�سارع.. �

وم�سى متكًئا على ع�ساه وقد تغري حاله وظهر حًقا اأنه ابن اخلام�سة 
واخلم�سني، ومن يره الآن يوؤمن  اأّن �سبابه قد وىل بعيًدا، واأنَّ الرجل �ساحب 
الفكاهة وروح ال�سباب قد ان�سلخ عجوًزا، اإىل اأن وقف اأمام بيت مو�سدة 
اأبوابه، فرفع راأ�سه اإىل نافذة البيت التي كانت مغلقة اأي�سا، وقال ب�سوت 

م�سج متهدج يظهر الإن�سان ال�سعيف:

اإنها هنا..هذه دارها من يدري؟ لعلها خلف هذه النافذة! �

من هي؟ �

هي...هي هنا! �  
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ولكنَّ النوافذ مغلقة جميًعا، ول ب�سي�َش من نور، فاأين تكون؟�
لعلها يف ال�سينما. اإذا كان ال�سباح فاغُد عليَّ مبكًرا لنزرها مًعا، اإن  �

بي حنيًنا اإىل املا�سي.. ليتني مل اأتركها ومل اأقاطعها واأخرج غا�سًبا، 
ليتني تركت كربيائي جانًبا، ولكن اأترى من الالئق اأن اأزورها بعد 

كل ما كان؟
وما مينع؟ اأح�سبها �ست�سر كثرًيا بلقياك!� 

اإذن يف ال�سباح، و�ستكون معي، )ثم مازًحا مداعًبا( ولكن احذر،  �
وراء  ي�سبح  اأن  خليالك  ت�سمح  اأن  اأو  قلبك،  على  تغلبك  اأن  احذر 

عينيك..اإنها فتنة!
ل، اإنها عجوز فما حاجتي بها؟ )ثم �سحك( �
عجوز! اإنها اأوفر �سباًبا منك! �
قد يكون ذلك لو اأنَّ ال�سنَّ قد توقف بها منذ اثني ع�سر عاًما. �

فقال ب�سوت متهدج:
�سدقت..اثنا ع�سر عاًما! �

ثم م�سى اإىل بيت اأخيه وهو �سامت كئيب، يتذكرها.
وكان العريان ي�ساأل نف�سه: هل حًقا ندم على فعلته معها؟ ولكن لي�ش هو 

من يندم، ولكنه نادم.
فقال له:

اأن  � وقد عر�ش عليَّ  الزّيات،  اأحمد ح�سن  الأ�ستاذ  اليوم كنت عند 
كتبتها عنك، فوجدت مو�سوًعا طريًفا  التي  الثالث  املقالت  اأكمل 

ظريًفا لأكتب عنه.
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وما هو؟ �

)ع�سقك(، عن ق�س�سك معها ومع غريها. �

ففكر قلياًل وهو ي�سري، فقال:

موافق. ولكن ب�سرط. �

ما هو؟ �

اأن اأعيد الق�سة عليك كاملة. �

وهذا الذي اأريده. �

ها عليك الليلة كلَّها، قبل اأن يطلع الفجر ونذهب اإليها،  � و�سوف اأق�سُّ
الطويلة،  والقطيعة  اجلفوة  لهذه  ليلة  اآخر  الليلة  تكون  اأن  اأريدها 

و�سوف اأذكر لك الق�سة كاملة.

حا�سر.. ومن هي اأول حبيبة؟ �

هي فتاة عرفتها قدمًيا يف ربوة لبنان ينتهي الو�سف اإىل جمالها ثم  �
يقف..

ثم عادت به الذكرى لأربٍع وثالثني �سنة قد خلت..

)





القسم األول
شاعر الحسن

�س���لوين اأنبئك���م فل���م ي���در م���ا اله���وى
�س���واي، وه���ل يف النا����ش مثل���ي م���ن �س���ب؟!

فاإنن���ي ع���دوا  ال�سي���د  �س���عراء  اإذا 
والع���رب العج���م  يف  احل�س���ن  ه���ذا  ل�س���اعر 
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)عصفورة(لقطت قلبي.

راآها ولفرط اإجالله اإّياها كاأمنا خيال ملك يتمثل له يف حلم من اأحالم 
اجلنة، وراأى يف عينيها �سفاء  ال�سريعة ال�سماوية، ويف خديها توقد الفكر 
الإلهي العظيم، وعلى �سفتيها احمرار الذي يخيل للعا�سق دائًما اأن �سم�ش 
الذي  اخلالد  الإلهي  الفن  متثال  اجلمل  جملة  وراآها  مت�سي،  تكاد  روحه 
احلبِّ  بحقيقة  ي�سعر  �سار  والتلم�ش،  باحل�ش  ل  والتاأمل  بالفكر  يدر�ش 
ويفهم معناه ال�سماوي وهو الذي يقول لك �سادًقا م�سدوًقا: اإن كل لفظة 
من لغة الطبيعة  يف تف�سري معنى احلب كاأنها �سل�سلة امللك الذي يفجاأ 

بالوحي يف اأول عهد الر�سالة..

ك�سل�سلة امللك املنزل بالوحي على الأنبياء ي�سل�سل احلب على قلب 
�ساعر احل�سن يف ذلك اجل�سر..ج�سر كفر الزيات، كان يغدو ويروح ويرتدد 
اإىل هذا اجل�سر، اأطل هذا ال�ساب ذو الواحد والع�سرين عاما وهو يتفجر 
ا، كان ذلك اجل�سر يف تلك الربوة اخل�سراء الن�سرة، متر منه  �سباًبا  وحبًّ
�ساعر احل�سن  م�ساعر  الفتاة رق�ست  تلك  اأطلت  املالح احل�سان، عندما 
لها، ف�سرت به ن�سوة قلياًل قلياًل، ثم �سرى قلياًل قلياًل فما هو اإل اأن اأ�ساب 
ته ب�سفتيها الرقيقتني،  قلبه حتى انتف�ش كاأن قبلة حارة انطبعت عليه وم�سَّ
فكانت  اإليها  ينظر  ا�ستمر  القلب،  اإىل  الروح  هدية  الطرقة  هذه  فكانت 
قلبه  غ�سلت  قلبه،  غ�سلت  مبت�سمة  بدت  فلما  حزين،  طفل  وهو  اأم  كاأنها 
من كل تلك الهموم والغموم والأحزان، ومل يدر كم من الوقت ق�ساه ناظًرا 
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اإليها، فهو مل ينظر اإىل �ساعته اأو وجه الزمن، بل وقف الزمان ومل يعد له 
ح�سبان يف ح�سرتها.

عاد وقد ا�ستبد احلبُّ يف قلبه ودخل يف نطاق ا�ستبدادها، مل ينتبه اإىل 
الذي  املُ�سكر  ال�ساحر  وبجمالها  بها  يفكر  �سارًدا  كان حائًرا  بل  الطريق، 

انتف�ش بكارة قلبه العا�سق. 

�سعر اأن جو ال�سام))) قد مالأه تلهًفا و�سغًفا وهياًما لها، �سار يتاأمل جمال 
يلح  ي�سطرب،  فيه  �سيًئا  اأن  �سعر  الن�سرة،  اخل�سراء  وانب�ساطها  الربوة 
عليه، تداخلت ال�سور بني اجل�سر ومليحته الفاتنة واخل�سرة التي ح�سدت 
�ساعرية تو�سك اأن تولد، حان وقت ولدة �ساعر، �سعر يف هزة تعرتيه، ل بد 

اأن يكتب وين�سد �سعًرا، يخرج ورقة وياأخذ بالكتابة..

ماذا؟ كتبت ق�سيدة؟ متى؟ �

اليوم..منذ قليل؟ �

وهل اأنت �ساعر يا م�سطفى؟ �

يا �ساحبي ا�سمع ق�سيدي ثم اأحكم. �

فقال �ساحبه يف �سيء من التهكم:

�ساعًرا،  � ف�سار  لي�سطاف  ولده  بعث  الرزاق،  عبد  لل�سيخ  هنيًئا 
اأ�سمعني.

فاأخرج ورقة من جيبه بارتباك، وقال:

���اِت م���ن تل���ك الرب���ى ي���ا نفح���ة اجلنَّ

وهيام���ي تلهف���ي  يط���ول  ذا  ك���م 

)1) املقصود بالشام هنا لبنان. 
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بين���ي وبين���ك بح���ر دم���ع يرمت���ي

وب���ر خ�س���ام م���ن ع���ي مهج���ور 

لهف���ي عل���ى ري���ح ال�س���ام ونظ���رة

م���ن اأر�سه���ا له���وى هنال���ك نام���ي

اأر��ش بنوه�ا ال�سي�د كيف تواثبوا

م���رام ب���كل  له���م  احلي���اة  عن���ت 

حمل���وا النب���وة وه���ي روح بالده���م

وم�س���وا بوح���ي الع���زم واالإق���دام

اأر����ش ك�س���اها الوح���ي ج���ًوا عاط���ًرا

االأنغ���ام م���ن  اأفًق���ا  له���ا  وبن���ى 

بديع���ة  ب���كل  زينه���ا  اهلل 

االإله���ام م���ن  باأ�س���رار  باح���ت 

وهنا يريك احل�سن �سفحة �ساعر

الر�س���ام �سحيف���ة  يري���ك  وهن���ا 

واحل�سن خمتلف املواطن يف الورى

�س���امي الطبيع���ة  ح�س���ن  لكنم���ا 

اهلل اهلل، اأنت �ساعٌر فحٌل يا يا �سديقي. �

فقال م�سطفى مدارًيا خجله:
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ل تبالغ، ما زلت �سويعًرا. �

ا. � ل ل، هذا كالم كبري، و�سيفرح اأبوك جدًّ

اأرجو ذلك. �

و�سار ل يجل�ش يف جمل�ش اإل وق�ش عليه ذاك املجل�ش وانتف�ش ملا اأمل به 
من داء الع�ساق ل دواء له اإل عيني احلبيب، ول ي�سكن قلبه اإل اإذا التقى 
اأن ي�سكو يعرتف بحبه ي�سرخ،  اإىل فناء املنزل وهو يريد  قلباهما، خرج 
الليل  ذلك  �سكون  ويف  بدًرا،  �سار  وقد  بازًغا  القمر  وراأى  لقياها،  يريد 
و�سار يتاأمل وهو ينظر اإىل القمر البازغ واجلبال املك�سوة باخل�سرة تهيج 
اإليه  وي�سكو  املنري  القمر  يتاأمل ذلك  الوليد، �سار  الفتي  م�ساعره وع�سقه 
اجلواب  يجيبه  القمر  و�سار  العا�سق،  القلب  باأحالم  ويناجيه  وحزنه  بثه 
ال�سامت البليغ، باأن يطرح بع�ش اأ�سعته يف قلبه، ويجيبه ويعرف ما يريده 
كقلب العا�سق عندما يرى يف اأحلاظ حبيبته بالنظرة الواحدة ما يف نف�سه 

وما يف نف�سها، فقال حمدثا القمر املنري:

على  � والأحالَم  والنوَم  ال�سمَت  لت�سكب  اإنك  اجلميل،  قمري  يا  اآٍه 
النا�ش، اإل الع�ساق وهم مالئكة النا�ش يقبلون على الفكر والنجوى، 
اأحلان  فيه  متتزج  الذي  الإلهيَّ  ال�سعر  فينظمون  الع�ساق  ويقبل 

املالئكة باأنغاِم الطيور واآهات الع�ساق..

يتذكر  و�سار  برهة  �سمت  الع�ساق(   )اآهات  الأخرية  نطق جملته  وملا 
فتاته عند اجل�سر، من هي؟ ومن اأي القرى هي؟ وهل �ستعود غدا؟ مل اأرها 

ليومني متتالني، قد تكون تلك حلظة عابرة وم�ست؟

وظل يفكر وي�ساأل نف�سه وقد طاب للعا�سقني ال�سهر، اإىل اأن تبني اخليط 
الأبي�ش من اخليط الأ�سود من الفجر.
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لعله  للخروج،  تهياأ  قد  �ساحبنا  كان  املغيب  نحو  ال�سم�ش  جنحت  وملا 
يلقاها ويظفر بنظرة من جناها املعلل، و�سع عطًرا، ورجل �سعره، وو�سع 
طربو�سه مع بذلته املتاأنقة، وخرج ي�سري بوقار وهيبة �ساعر، وبينما هو �سائر 
مرت امراأة متو�سطة اجلمال، فقال: ال�ساب الظريف. ثم مرت واحدة هي 
اأجمل واأظرف، فقال: اأحمد �سوقي. ثم مرت فتاة �ساحرة اجلمال، فقال: 

البارودي. 

اأبو  وبينما هو ي�سف الن�ساء على طبقات ال�سعراء فتلك املتنبي وتلك 
فرا�ش احلمداين، مرت فتاة �سمراء ملفلفة بثوب اأ�سود ل يكاد يبدي منها 

�سيًئا، فقال بازدراء: حفني نا�سف!

وبينما هو واقف على اجل�سر ي�سنف الن�ساء طبقات مرت الفتاة التي 
راآها منذ اأيام بنف�ش املكان..هي التي ناجى بها القمر، وملا راأته م�ست من 
جنبه على ا�ستحياء كاأنها تريد الفرار، وهي كاأنَّها بلبل يفر من ظل اإىل 
ظل يف ريا�ش اجلمال، وهو كاأنَّ فيه روح الن�سر ي�سري خلف البلبل ال�سغري 
الذي حاول عبًثا اأن يطويه وهو ل يبلغ ق�سبة يف ري�سة يف جناح هذا الن�سر.

فتوقفت، ويا لها من حلظة جمدت الأ�سياء، حتى كاد الزمن ل يجري 
ميتة حتى  اإل  تكون  اإل  بد  ل  التي  الأبدية  من  ثابتة  قطعة  اإىل  يتحول  بل 

الزمن نف�سه.

حلوة  بحياة  يتدفق  فهو  ب�سعاعه،  ميوت  يدعه  مل  الب�سام  الثغر  ولكن 
احل�سن  لأن  ميوت  ل  اأنه  غري  واألذ،  احلياة  هذه  من  اأحلى  وميوت  لذيذة 

يبخل مبثل هذا املوت الهنيء.

فقالت له:

ويحك! ما لك تالحقني وكاأنَّك مفرت�ش يلحق بفري�سته؟ �
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وياله ملا نطقت جملتها، ما اأن هوت كلمتها يف فوؤاده حتى ذابت فيه كما 
يذوب ال�سحاب الغدق في�سفو عن غمامة رقيقة بي�ساء.

فقال بال مقدمات:

ل�ست مفرت�ًسا، اإمنا عا�سق، وهل يف ذلك اإثم اأو حرج؟ �

فابت�سمت كاأمنا ت�ستهزئ به، ثم �سحكت، فطار قلبه اإىل عامل �سعري 
علوي، وقال لها مرجتاًل:

ال�سح���كات يف جنباته���ا ت���الأالأت 

فتخال �سوء ال�سم�ش هز �سقالها

من ثغرها، من منبع النور الذي

فاأ�س���الها �سحكاته���ا  ب���ه  نبع���ت 

ثم �سرعان ما انقلبت لهجتها وتغريت، وقالت:

ا؟ � و�ساعر اأي�سً

) ثم اأردفت بدلل (:

لك اهلل األ تكفَّ عني؟ �

كفي نظراتك عني اأرجوك. �

فقالت وقد اعتالها كرب خفيف:

ويحك، مل؟ �

فقال متغزل:

يا ويل الناظرين من عينيك.. �
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فقالت مدارية ابت�سامتها بلهجة جدية:

اأكل هذا مني؟ �

واأكرث، نظراتك يا حواء قد اأوهت عزماتي. �

مل اأرتكب اإثًما، اإمنا عابرة �سبيل. �

بل عليك التوقف عن امل�سري، فاأنا عا�سق �سرير. �

اإنك تب�سر الأحلاظ وما تخفي القلوب، فكيف بك �سرير؟ �

حراك  � ل  �سرًعا  قدميك  عند  وال�سعراء  وال�سعر  الأدب  ارمتى  قد 
لهم.

يا ويلي منك. �

حبه  م�سائد  يف  ووقعت  لنت  باأنها  �سعر  الأخري  جملتها  قالت  وملا 
وهيامه، فقال لها بلهجة املتعربد بحبها:

اأقولها لك بقلب ميلوؤ ما بني خافق ال�سماوات والأر�ش: اأحبك.. �

وكطفل  ت�سعفها،  تعد  مل  الكلمات  وكاأنَّ  خجاًل،  اجلميل  خدها  فتورد 
يتعلم الكالم ويتلعثم ويقلب باحلروف �سارت تتلعثم، فقالت مرتبكة:

مل تعرفني حتى حتبني. �

قلبي يتكلم يا حبيبتي، ل ل�سان يوؤمن باأعراف وعادات. �

وهل اأنت كافر بكل الأعراف والعادات؟؟ �

يف �سبيلك؟؟ اأجل. �
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كانت خجلة وجلة وهي ت�سمع كالمه الذي لقى يف نف�سها هوى وعانقه، 
البع�ش،  تتعانق وتقبل بع�سها  اأن كلماتهم  بل كل واحد منهم �سار ي�سعر 

وكاأن مل ياأت اإىل ال�سام اإل للقياها ومغازلتها.

فقالت بدلل وخجل:

قد حان وقت املغيب، �ساأذهب.  �

اأول  متناق�سني،  ب�سعورين  �سعر  حتى  العذبة  بلهجتها  نطقت  اأن  فما 
البتهاج والن�سراح لأن لهجتها تنم عن حبٍّ وليد، و�سعر كاأنها تهاوت يف 
اأعماق قلبه، وثانًيا احلزن حلبه املهدد بالتبدد و�سعوره اأنها �ستذهب، فقال 

بلهجة التو�سل والرجاء اللذين داراهما بغرور حمبوب:

متى اأراك؟ �

فقالت بعد تردد غري قليل:

غًدا.. �

فم�ست م�سرعة خجلة فرحة، وقد كان يختلج يف نف�سها ما يف نف�سه واإن 
مل تف�سح عنه، �سار لها حبيب �ساعر بارع فمن ي�ساهيها من بنات القرية؟ 
حبيب يتغزل بها وكاأنها ليلى وقد تغزل بها جمنونها، عادت تطري اإىل بيتها 
اإذ  مهرولة  قريتها  اإىل  مت�سي  الع�ساق،  متائم  من  لها  دانت  مبا  ابتهاًجا 

كانت تلمح من ي�سري خلفها!

�ساحبة  مع  اأمره  يف  تفكر  الطريق  ويف  بيته  اإىل  احل�سن  �ساعر  رجع 
اجل�سر وما �سنعت به، وقال لنف�سه: اإنه مل يخلق للحب، ولكن اأحبَّ وهام، 
واأنَّ اأباه كان يقول له: اإنك رجل باذخ، وجبل �سامخ، تدر�ش رغم مر�سك. 
له،  اإل  تكتب  مل  كاأن  ينتظرها،  و�سار  معدودات  باأيام  حاله  تغري  كيف 
والوظيفة،  وتذكر م�سر وطنطا  باله،  واقعه يف  الذكرى وجال  به  وعادت 
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ولكن كيف �سيرتك حبه اإن عاد مل�سر؟ والعودة مل�سر قد قربت واإجازته 
دانت من النهاية، هل يتزوجها؟

تذكر  و�ساعته عندما  يلعن احلبَّ  وكاد   بهذه اخلواطر،  وتكدر �سفوه 
اإىل الآن، قطع  التي مل يعرف ا�سمها  طنطا وتذكر فراق �ساحبة اجل�سر 
الثانية  يبلغ  وملّا  القران  ا�ستظهر  كيف  تذكر  ذاكرته،  يقلِّب  وهو  الطريق 
ل�ساعات  ودرا�سته  القا�سي،  اأبيه  مكتبة  يف  وجلو�سه  وخلواته  بعد،  ع�سر 
طوال دون كلٍل اأو ملل، واأن اأباه القا�سي كان عونه، ي�سجعه ويوقد همته، 
ويقول له: اإن هذا يعدل اجلهاد يف �سبيل اهلل، فاأنت جتاهد وتكابد يف �سبيل 

العلم.

ثماين  يدر�ش  وهو  املكتبة  على  وانكبابه  ا�ستح�ساره  ي�ستح�سر  �سار 
�ساعات متتابعات، تذكر خلواته مع )الأغاين( و)الكامل( و)اجلاحظ(، 
مر�سه  ثم  عمره،  من  ع�سرة  الثانية  يف  وهو  البتدائية  املدر�سة  ودخوله 

الذي اأودى به يف البيت. 

لقد كانت حياته بعد مر�سه تنق�سي يف املكتبة حتى بعد اأن تعني كاتًبا 
الأ�ستاذ  هو  �سار  التي  مدر�سته  يف  اأوقاته  يق�سي  ظل  طنطا،  مبحكمة 
والتلميذ فيها، لقد خالط فكر الأوائل وامتزج بهم وارمتى بني اأح�سانهم، 

فكاأنه قدمي ابتعث يف هذا الع�سر.

والآن وقد لقي فالنته، فقد وهجت نف�سه، وهاجت بالبله �سعًرا، وهو 
كل  تابع  لقد  والبارودي،  �سوقي  من  اأ�سعر  باأنه  قوًيا  �سعوًرا  ميتلك  الآن 
وا�ستفحلت  اأحالمه  كربت  اأ�ساليبهم،  وعرف  �سعرهم  وقراأ  بلده،  �سعراء 
ديوان  اأن ي�سدر  الأدب، و�سار يحلم  �سماء  اإىل  ارتقى  اأنه  له  حتى يخيل 
عنها، له قلب يرفرف يف �سماء احلب اجلميل ويف �سمائها هي، وله حديث 

مع قمره.
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تنا�سف الليل، قام من فرا�سه، وخرج خماطًبا القمر، فقال: 

ي���ا لي���ل هيج���ت اأ�س���واقا اأداريه���ا

ف�س���ل به���ا الب���در اإن الب���در يدريه���ا

 نظر اإىل القمر يف ا�ستياق وقال:

يل؟  يح�سل  ما  تر�سى  هل  البي�ساء  النية  مثال  ويا  ال�سماء،  قمر  يا 
اأحببتها ول اأعلم ما اأقول لها، اأاأطلبها للزواج؟ يجب اأن اأ�سرع يف قراري 
�سالته  احلب  عليها  يلقي  التي  هي  قمري  يا  دنت،  قد  مل�سر  فعودتي 
و�سالمه، ويتخذ احل�سن من اأحلاظها اإ�سارته وكالمه، ول يقابلها الغرام 
اأينما التفتت يف النا�ش اإل بدمعة اأو ابت�سامة. اأتراين يا قمري اأين غاد من 

ال�سام مبت�سًما اأم اأ�ساأًما؟

يا اأيها القمر اأريت ابت�سامتها؟ اأريت كيف انهارت فل�سفات اجلمال  يف 
ح�سرتها وركعت؟ اإن لهذا البت�سام روًحا هي اخلال�ش التقي النقي منه، 
فاإذا اأردت اأن ت�سهد روح البت�سام وتقواه واإميانه يتالألأ يف غمرتك فانظر 
اإليها، انظر حل�سنها وتاأمل بربك اأيُّها القمر كيف حترك بروح البت�سام يف 

�سفتيها الرقيقتني حياة الهوى وما حوى.

ومالت ال�سم�ش اإىل املغيب وهو ينتظر فاتنته على اجل�سر، كانت عالمات 
التوتر بادية عليه، مل يعد ي�سمي الن�ساء باأ�سماء الق�سائد وال�سعراء كما 

اعتاد، فهي ال�سعر كله والبيان جله.

واأتت كعادتها ت�سري على ا�ستحياء، فقال لها بال �سالم:

اأحبك. �

فقالت وقد جمعت قواها وم�ساعرها، وكاأنها طفل يريد النطق فعجز، 
فقالت ب�سرعة خاطفة:
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ا! � واأنا اأحبك اأي�سً

فعجب وفرح فرًحا اأعجزه عن الكالم:

ماذا تقولني؟ اأحتبـ..ينـ.ـنـ.ـي؟ �

فتب�سمت من ظرافته وارتباكه، وقالت:

نعم، اأحبك ومل اأعرف ا�سمك اأ�ساًل. �

ول تعنينا الأ�سماء، احلب اأكرب مما نت�سوره، اأو نتخيله. �

وماذا يعني لك احلب اأ�ساًل؟ �

فزفر زفرة الرتياح ل�سوؤالها، وقال:

عا�س���ٍق �س���جدُة  احل���بُّ 

جبين���ه اإال  اأر�س���ه  م���ا 

بل  � عجيبة،  واحدة  حقيقة  لي�ش  فهو  فيه،  نحلق  طاهر  اأفق  احلبُّ 
ا، فال يتميز لون منها من لون منها. حقائق اأربع داخل بع�سها بع�سً

؟ � فما حقيقة احلبِّ

فقال وهو ي�سرح يف خيالته:

وما حقيقة احلب اإل امتزاج نف�سني بكل ما فيهما من احلقائق، حتى  �
اأن  اأمكن لحدهما  اإذا  اإل  اثنني  قال بع�سهم: ل ي�سلح احلب بني 

يقول لالآخر: يا اأنا.  اأحبك يا اأنا.

ثم عال �سوته وهو يقول: 

اأحبك يا اأنا..اأحبك.. �
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فمدت يدها الرقيقتني اإىل فيه وهي تقول له:

ا�سكت.. ا�سكت �ستف�سحنا، نحن على اجل�سر. �

فقال برجاء بعد اأن  اأنزلت راحتها �سريًعا:

لن�سر قليال بهدوء. �

فقالت بدلل:

هيا لن�سر بهدوء. �

الأوراق  تلك  الكثيفة، ويجو�سان  الأ�سجار  تلك  ف�سارا مي�سيان يف ظل 
: املت�ساقطة املتناثرة. فقال لها بتاأنٍّ

ما ا�سمك؟ �

ا�سمي ع�سفورة، من هذه القرية املجاورة للج�سر، واأنت؟� 

ا�سمي م�سطفى �سادق ابن ال�سيخ عبد الرزاق الرافعي  القا�سي،  �
يعمل  اأبي  واأ�سكن يف م�سر )طنطا(،  ال�سام،  من طرابل�ش  اأ�سلي 

قا�سًيا، واأنا اأعمل كاتًبا يف حمكمة طنطا.

ملاذا ت�سكنون م�سر اإذا كان موطنكم الأ�سلي ال�سام؟ �

كبري  � وكان  الق�ساء،  ليتوىل  م�سر  اإىل  جاء  اهلل(  )رحمه  جدي 
الفقهاء الأحناف، وا�ستمرت عائلتنا يف العمل بالق�ساء منذ بداية 

القرن  املن�سرم، واأنا الآن يف زيارة اأقاربي هنا .

تالألأ  وقد  املغيب،  نحو  جتنح  وهي  هادئة  �سمرة  يقطر  املغيب  كان 
اإليها منتهى الو�سف يف اجلمال ثمَّ يقف،  �سعرها، هي التي اأحبها ويرى 
كانت ال�سم�ش كاأمنا جتري �سعرها ذهًبا وتتوقد يف خدها ياقوًتا، وت�سطع 
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فاإذا  ريا�سهم،  النا�ش يف  يزرعه  الذي  الورد  يرى  وكان  لوؤلوؤة،  ثغرها  يف 
تاأمل �سفتيها راأى ورقتني من الورد الذي يزرعه اهلل يف جنته، وهي التي 
احلمامة  وداعة  ودائًما  الطاوو�ش  كربياء  وحيًنا  الع�سفور  خفة  حيًنا  لها 
الأرواح  ت�ساّمت  اإذا  امل�سك  نفخ  تنفخ  عطرة،  روحها  وكانت  امل�ستاأن�سة، 

الغزلة باحلا�سة ال�سعرية التي فيها!

اإليها تبلور قلبه وهو يحت�سر من اأمل الهوى ما يجعله  وكلما زاد نظره 
ميوت ثم يحيا، وكلما نظر اإليها ل يجدها اإل كلها �سعاع، وكلها نور، وكلها 

ح�سن.

عندما ينتظرها عند اجل�سر العاج بالغاديات والرائحات من املالح، مل 
يعد يب�سر اللواتي حوله، لأنه كلما نظر حولها وجد من الفرق بينها وبينهن 
ما يت�ساعف من جهتها عالًيا عالًيا، ويت�ساعف منها نازًل نازًل، كاأنه لي�ش 

من الأمر اإل اأنها اأخذت من ال�سماء ثم و�سعت بينهن!

هي كالفتنة املحتومة، فلي�ش منها �سيء اإل هو يح�سن �سيًئا، وي�سوق اإىل 
�سيء، وبع�سها يزين بع�سها.

قالت له ب�سوت مغنج:

بفراقك   � وكاأين  والهجران،  والبعد  الفراق  �سعور  ينتابني  م�سطفى 
قريبة العهد.

فتذكر عودته اإىل م�سر التي اقرتبت، وكاأن الدنيا قد انقلبت و�ساقت 
مبا رحبت. فقال:

اتركي هذه الأفكار، ولنع�ش يف كنف احلب �ساملني. �

اأنا ل اأخ�سى �سيًئا معك، واأ�سعر بطماأنينة تعرتيني. �

واأنا كذلك يا حبيبتي. �
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حان وقت ذهابي، �سنلتقي غًدا. �

ل تتاأخري..اإىل اللقاء. �

وم�ش يدها ثم ب�سرعة خاطفة قبل يدها، وم�ست خجلة مبت�سمة! عاد 
واأمل قد اأثقله وت�سلطن عليه، راح يتهادى يف تلك اخل�سرة الن�سرة. وحتت 
�سوء القمر ارمتى على مقعد  معد للجلو�ش، فقال حمدًثا �سديقه الذي ل 

يرتكه:

يا قمري اجلميل اقرتب موعد الرحيل ودنا، ول اأعلم ما اأنا �سانع  �
يا  روحي،  كمنت  قد  عينيها  ويف  امل�ستهام،  العا�سق  فاأنا  بقمري، 
قمري كيف اأفارقها؟ ل �سيء اأقوى من اجلمال واحلب اإل دموع هذه 

احلبيبة الربيئة.

على  فالنتظار  اجل�سر،  عند  بها  يظفر  لعله  مبكًرا  اليوم  هذا  خرج 
اجل�سر اأوهن من النتظار يف البيت. ومل مت�ش برهة حتى اأتت جميبة نداَء 

قلبه وم�ستجيبة له، فقالت له ب�سحكة ودلل وكعادتها بال �سالم:

ل اأحبك. �

فقال بنف�ش لهجتها:

اإن فيها )اأحبك( وهذا يكفي. �

ثم زادت يف �سحكتها وهي ت�سري بني الأ�سجار معه، فقالت:

اأعني اأبغ�سك. �

ولكنه بغ�ش من ت�سحك كما اأرى. �

فتكلفت العبو�ش وقالت:
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اأعني.. �

فقاطعها قائال:

اإن تكلف وجهك العبو�ش ينطق باأنه ل يعني. �

فزادت يف �سحكها حتى زادت جماًل، وقالت:

ل منا�ش منك، فلقد كنت اأهم اأن اأقول لك )اأعني اأحبك(. �

الآن قد و�سل يل وقد قلت )اأعني اأحبك( واأنت اأثبتها فثبتت. �

اإين واهلل اأجد من �سروري اأن اأعجزك، ولكنك داهية ل تعجز، ول  �
يزال يف ل�سانك جواب ما اأقوله وجواب ما مل اأقله.

اأقدر على ما هو  � اأقدر عليك، ولكني هل  اأن  واأنا واهلل من �سروري 
مقدور؟

فقالت له كالطفل ينتظر قطعة احللوى التي منعت عنه:

اأاأنا جميلة يف عينيك؟ �

فقال بال تردد:

بل اجلمال بع�سه. �

وما ع�سى اأن يكون باقيه اإذا كان اجلمال بع�سه؟ �

اإّن يف قلبي كالًما ي�سمع من غري اأن اأتكلم به، وفيه جواب �سوؤالك. �

ثم �سحكت.

فقال:
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مل ت�سحكني؟ )ثم اأردف بحزن م�سنوع( ل�سذاجتي؟ �

بل جلهلي عالمتك. �

اأمل تفهمي؟ �

اأفهم.. قل يل ملاذا كالمك غام�ش ل  � اأن  احلقيقة فهمت من غري 
ي�ست�ساغ عندي؟

اأ�سراره،  � من  وهذا  بني  وا�سًحا  �سعب  هو  ما  كل  يجعل  احلبَّ  لأنَّ 
اأن احلبيبني يدرك كل واحد منهما ما بنف�ش حبيبه دون  األ ترين 

احلاجة اإىل بيان اأو حديث الل�سان؟  

اأجل.. �

فهذا من مزاياه و�سجاياه.. �

وكلما زاد احلب زادت فل�سفتك... �

ثم تقدمت نحو وردة حمراء وقطفتها وهي تتعوذ من فل�سفة حبه التي ل 
تفهمها، و�سارت تتاأمل الوردة وهم ينظر اإليها ويبت�سم، فقالت له:

ما اأرى هذا احلب اإل كورق الورد يف  حياته ورقته وعطره وجماله  �
ول ورق الورد اإل مثله. 

فاأعطته الوردة وقالت:

اغر�سها يا م�سطفى يفَّ فهي معنى حبنا. �

فو�سعها يف خ�سلة �سعرها وقالت م�ست�سحكة:

�ستبقى حتبني، األي�ش كذلك؟ �
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ل تفكري يف هذا، بل ا�ستمري يف خيالتك.. �

واأغم�ست عينيها وهي �سارحة هائمة يف اأحالمهما..

وتقرب نحو �سفتيها لعله يظفر بقبلة منها، وهل يف �سقوة اخليال و�سدة 
يبلغ مبلغ  كله ل  اإذ يرى اجلمال  العا�سق؟   اأعجب من خيال هذا  غلوائه 
القبلة الأوىل التي ل تزال يف �سفتي حبيبته ومل تخلق بعد، ولكنها كمنتظرة 
وكاأنَّ  واآمالهما  اأحالمهما  يف  غارقة  وهي  نحوها  �سفتيه  وقرب  التقبيل، 
عامل  العامل،  هذا  من  وخرج  والركود  اجلمود  واأ�سابه  توقف  قد  الزمان 
ذا  اآدم، هو  ة  كاأنَّه يف جنَّ واأ�سمى،  اأعلى  اإىل عامل  وامللمو�سات  اجلمادات 
يقرتب من ال�سجرة املمنوعة، من فيها، يهوي على فيها وتتالحم ال�سفتان 
ويذوق طعم ال�سجرة املحرمة، ودخل يف �سكرة قبلتها الأوىل التي ُخلقت 
فكاأنها  بالإثم،  �سعرت  كاأنها  فجاأة  ووقفته  الورديتني،  �سفتيها  على   الآن 

قالت له: اخرج كما خرج اآدم!

اإىل  انقلب  غًدا.  اللقاء  وعد  مع  كعادتها  قريتها  اإىل  تتهادى  وراحت 
يعر�ش  اأن  وهي  األ  فكرة؛  قلبه  يف  وانفلتت  الفرح،  من  يتطري  وهو  مثواه 
عليها)الزواج(، وفرح للفكرة وكاأنها خلقت للتو، فظل يفكر كيف يعر�سه 
عليها، وهل �سري�سى اأبي اإن اأتيت بزوج دون علمه؟ وهل اأنا موؤهٌل للزواج 

اأ�ساًل؟

ومَل ل؟ فاأنا موظف وعندي راتب يكفيني، واأعي�ش  يف بيت اأبي، واخلري 
اأحبها  اأن تكون يل زوج  اآن الأوان  واأنا الآن  قد تخطيت الع�سرين،  كثري، 
الإمام  اإعجاب  على  ذلك  ينال  وقد  �سعرًيا،  ديواًنا  عنها  واأكتب  وحتبني، 
مَل  الآداب،  يف  الرافعي  اآل  علم  واأكون  �سوقي،  واأُ�سادق  عبده،  حممد 
ا، عندها  ل؟ونحن قد ا�ستهرنا كق�ساة وفقهاء اأحناف، فلنكن اأدباء اأي�سً
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فنحن  نف�سه،  الأكرب  الإمام  اأو  اليازجي  اأو  املنفلوطي  اأو  كالبارودي  اأكون 
في�ش  من  حترمنا  ل  اللهم  بها،  ومت�سلعون  بالعربية  ومعرفة  علم  اأهل 
م�سطفى  ا�سمه  نابًها  نابًغا  �ساعًرا  الرافعيني  نحن  فينا  واجعل  علمك، 

�سادق الرافعي اأ�سعر من البحرتي واأبي متام واملتنبي والبارودي.

ينتظره،  حياته  ورفيق  �ساحبه  وجد  البيت  باب  اإىل  وا�سل  هو  وبينما 
فقال له با�ستعجال:

يا م�سطفى، و�سلتك ر�سالة من طنطا. �

متى؟ �

منذ �ساعات قالئل. �

اأكيد هذه من اأبي. �

و�سلمها له، فف�ش غالفها بارتباك، وقراأ:

)ولدي م�سطفى:

ال�سالم عليك، كيف احلال ع�سى اأن تكون بخري؟

انتهت  وقد  لبنان،  ربوة  يف  واأنت  �سهران   �سفرك  على  م�سى  لقد 
اإجازتك التي اأخذتها من املحكمة، وكادوا يف�سلونك من الوظيفة لوال 
تقريًبا،  �سهر  منذ  عودتك  �ساعة  اأزفت  لقد  معاريف،  وبع�ش  اهلل  لطف 
راأفًة  فورك  من  فتعجل  كثرًيا  لك  ا�ستاقت  قد  اأمك  اأكرث،  تتاأخر  فال 
اأعاده اهلل علينا وعلى  اأبوابه  بقلبها، و�سهر رم�سان كما تعلم قد طرق 
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متزعزعة  واأ�سطنبول  متدهورة،  �سيئة  البالد  اأو�ساع  بالربكات،  اأمتنا 
مت�سع�سعة، واأرى اأن الدولة العثمانية قد اقرتبت نهايتها، فاإن اأو�سالها 
قد تقطعت وتفككت، مع العلم اأن الوهن هذا قد ك�ساها منذ زمن لي�ش 

بالقليل، اأبلغ اأقرباءنا �سالمي..وال�سالم.(

اأبوك: القا�سي عبد الرزاق الرافعي

 طنطا 1901م

اأغلق الكتاب وقد تغريت مالمح وجهه، فقال له رفيق رحلته:

الذي  � غري  ا  �سخ�سً وا�ستحلت  انقلبت  واهلل  م�سطفى؟   يا  بك  ما 
نعرفه.

اأبي. �

ما به؟ هل ح�سل �سيء؟ هل وقع مكروه؟ �

ل، ولكنه ياأمرين بالعودة اإليه، فقد تاأخرت عن وظيفتي. �

وما املانع يف اأن نعود؟ �

فنظر اإليه كالعاتب، فقال:

ل عليك، لنجهز اأنف�سنا لل�سفر. �

فاأدرك الرفيق اأنه عاتب، فقال:

ا  � يوميًّ وتذهب  حالك؟  غري  على  واأنت  ون�سف  �سهر  منذ  بك؟  ما 
للج�سر، وتغري حالك، ما بك؟
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اآه لو تعلم يا �ساح ما جرى! لو تعلم. �

ماذا جرى؟ �

فتنهد طويال، وقال:

لقد �سقطت وهويت يف حفر الع�سق، ول اأعلم ماذا �سيجري. �

كيف ح�سل هذا؟ األ تقول يل؟ �

والأحالم  � والزفرات  البت�سامات  لها  اأنرث  وحدها،  لها  �سرت  لقد 
والآمال والتطلعات والتنهدات، لقد وقعت يف حبِّ ع�سفورة وهي من 
اأجمل ما راأت الأعني، راأيتها على اجل�سر، اأحبُّها وحتبني، ولكن اأبي 
حدَّ هذا احلب وجاء لي�سع خامتة حزينة بكتابه هذا، هل �ساأترك 
من نطق بها ل�ساين �سعًرا؟ هل �ساأترك �سالتي؟ فاإين كم�سافر يف 
فاإن �ساعت جل�ش  متاعه،  التي حتمل  دابته  اأن يرتك  يو�سك  فالة 
احلياة  هذه  يف  واأنا  يرتكه؟  فهل  املحتوم،  وم�سريه  هالكه  ينتظر 
م�سافر، و)ع�سفورة( هي الدابة التي حتمل املتاع فهل اأتركها؟ هه؟ 

مل تعد ق�سية عا�سق ولهان، بل حياة اإن�سان.

يا �ساحبي اأمل جتد حاًل ملع�سلتك؟ �

هو حل واحد ل غري، فاإما يكون فاأكون، واإما.. �

�سيكون اإن �ساء اهلل، قل.. �

اأتزوجها..احلل يف الزواج. �

فنظر اإليه �ساحبه م�ستغرًبا م�ستنكًرا، وقال:

اأتتزوجها دون علم اأهلك ؟ وما تقول لهم عندما تعود؟  �
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فقام م�سطفى من جمل�سه عند باب البيت،  وقال بت�سميم يف�سي اإىل 
ال�ست�سالم:

لن يهمني )واأردف م�ست�سلًما( ماذا يريدون اأن ي�سنعوا يل مثال؟هل  �
التي  احلبِّ  لعنة  من  اأهون  وهي  وير�سى،  يومان  لعنته؟  عليَّ  حتل 

�ستالزمني طول العمر، اأمل تقراأ ق�سة جمنون ليلى؟

التقي �  النقي  الكالم؟اأنت  هذا  يقول   اأمثلك  م�سطفى،  يا  ويحك 
يا  ا�سُح  اأعرفك،  اأعد  مل  والديك؟  بغ�سب  تبايل  لن  بهذا؟  تتفوه 

�سديقي ا�سُح.

ثم قال م�سطفى بت�سميم:

اآخر كالم،  � الزواج غًدا وهذا كل ما عندي، وهذا  �ساأعر�ش عليها 
ومهما يح�سل.

واأبوك؟ �

وهل �سيعاين اأبي من لوعة �سوقي وتوقي وهيامي بها؟ فاإذا عاتبني  �
وزجرين ف�ساأقول له: هذا عمل القلب فمايل وماله، ُرح و�سل القلب!

تطبقه  � فال  الورق  على  وفل�سفاتهم  الأدباء  كالم  هذا  م�سطفى  يا 
على الواقع، ما هذه اخليالت، كن جديًّا وفكر، افتح عقلك.

ف�ساق م�سطفى من كالم �ساحبه، وقال:

غًدا يكون يل �ساأن، انتظر و�سرَت. �

جل�ش �ساحبه وهو يقول:

�ساأجهز اأمتعتنا لل�سفر، ودع  �ساحبتك قبل الرحيل. �
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اأبهذه ال�سرعة؟ �

اأجل. �

ما  ال�سيوف،  به  اأحاطت  وقد  عليه  كاملق�سي  وحاله  م�سطفى  جل�ش 
العمل؟ �سيف اأباه و�سيف احلب، اأيهما �سينت�سر يف هذه املعركة احلامية؟

لقد ق�سى ليلته التي مل ينم فيها وهو ي�سهد �سراًعا عنيًفا وقد ا�ستحكم 
كلُّ طرٍف عدته للدفاع عن فكرته وماأربه، النا�ش يف النوم ينعمون وهو يف 

اأ�سواك الهيام �ساهر مت�سهد.

خرج اإىل الفناء والليل قد انت�سف  وهو حائر، فرفع راأ�سه اإىل القمر 
اجلميل، وقال ب�سوت متهدج: هل ارت�سمت النهاية؟ وهل �ستنتهي ق�ستنا؟ 
وا�ستب�سايل يف  وكفاحي  �سجاعتي  فغاليت يف  �سديقي  اأمام  ت�سجعت  لقد 
ي�سمى  ل  ولكن �سعفي  بكثري،  اأ�سعف من ذلك  ولكني  �سبيل ع�سفورتي، 
�سعًفا، لأين مل اأجرب اأن اأح�سر، هل ن�سيت اأن املرء اإذا اأح�سر من قط 
اإىل اأ�سد �ساٍر مفرت�ٍش؟ يف ال�سعاب تقا�ش قوة املرء وجالدته، واأنا مل اأَر 
اأمًرا �سعًبا كهذا، لقد ُح�سرت بني اأمرين: فاإما اأن اأتركها واإما اأن اأتركها، 

واإن تركتها فاأح�سن الأمرين!

فقال لنف�سه يذكرها: ولكن �ساأتزوجها..

واحلق اأنه يدرك يف اأعماق نف�سه اأن هذا اخليار �سبه م�ستحيل، فلم يبَق 
على �سفرهم اإل ليلًة واحدًة.

ورفع راأ�سه اإىل القمر اجلميل، وقال:

اآه يا قمري يا �سديقي الويف، مر �سهر ون�سف واأنت ت�سهد حبنا، وها 
اأنت اليوم قد ا�ستحلت قمًرا �سغرًيا ومل تعد بدًرا، لقد �سغرت واأفلت، فهل  
انتهت ق�ستنا؟ اأجبني يا قمري ويا �سديقي، ليت لك ل�سان حتى جتيبني.
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وظل م�سطفى على حاله حتى مطلع الفجر.

خرج م�سطفى يف ال�سباح وهو عازم على طلب يد ع�سفورة للزواج، 
�سار ي�سري يف الدرب الذي اعتاد امل�سي فيه، ولكنه هذه املرة كئيًبا حزيًنا 
مكفهًرا، بعد ليلة ق�ساها كانت يف نف�سه اأطول من مر�سه قبل اأربع �سنني، 
راح يتهادى وهو يذكر ر�سالة والده وما جاء فيها من حدة العبارة و�سدة 

اللفظ.

تذكر قوة اأبيه وحدته و�سالبته، كيف ل وهو رئي�ش املحكمة ال�سرعية يف 
طنطا، كيف ل وهو �ساحب احلزم امل�سهور الذي تعرفه كل اأهل طنطا بل كل 
بلد جا�سها كقا�ٍش �سرعي، كيف له اأن يفهم لغة احلبِّ والت�سلطن الع�سقي 
وهو الذي مل َيَر نف�سه اإل بني بطون الكتب ومتون الفقه والنحو، كيف يل اأن 
اآتي يل بزوج طارحتها الغرام على اجل�سر، واأ�سعه اأمام احلقيقة وهو الذي 

مل يتعود اإل لهجة الأمر والزجر!

ثم �سار يقول هذا البيت:

رب���ي خلق���ت اجلم���ال وقل���ت اتق���وا

فكي���ف اأرى اجلم���ال وال اأع�س���ق؟ 

مع�سوقته  ينتظر  وهو  وقف  البيت،  ذلك  يردد  و�سار  اجل�سر  و�سل   
و�سم�سه وقمره، ظل �سارًحا يف خيالته غارًقا يف ذلك امل�سهد الذي ملّا يخلق 
تبداأ  مل  التي  مبعركته  م�سغوًل  قلبه  �سار  وحتتدم،  الأفكار  تت�سادم  بعد، 
بعد، معركته م�سريية يف �سبيل بقاء ذلك احلب املر�سوم بفر�سة قدرهما، 
املكان  يتاأمل  قلبه وحفرت يف وجدانه، �سار  امل�ساهد يف  لقد خلدت هذه 
للمرة الأخرية؛ الأ�سجار الكثيفة واجل�سر على هذا امل�سيق يف هذه الربوة 
ال�ساحرة، واملنازل البائدة التي توحي ب�سخو�ش وطدوا هذا املكان وعا�سوا 
الكدر يف  �سيء من  �سابها  اأن حياتهم  بد  ل  ووئام،  و�سالم  ب�سعادة وحب 
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�سبيل احلياة ال�سعيدة املن�سودة. لطاملا ن�سد تلك احلياة. �سار بخطا وئيدة 
نحو زهرة تفتحت و�سط ركام من الغبار، �سار يتاأمل تلك الزهرة وما بها 
من حياة ويفت�ش عن حياته فيها، يتمنى لو كان وحده هو واإّياها يف جزيرة 
مهجورة منقطعة و�سط املحيط، حيث ل زمان  ول وقت، هما مًعا دون وجود 

ب�سر، وهكذا اإىل اأن ميوتا وحيدين.

بطلتها  بعيد  من  ع�سفورة  تاأتي  املتوقدة  اأحالمه  يناجي  هو  وبينما 
اجلّذابة التي تبعث الأمل وكاأنها �سفري �سام لدولة الأحالم ال�سعيدة، وملا 

اقرتبت قال: قد جاءت واهلل بغري الوجه الذي ذهبت به، والذي تاأتي به.

واإذا  احلزن،  ك�ساه  قد  بوجه  فاإذا  مليًّا  وجهها  اإىل  ونظر  و�سلت  فلما 
بخديها كاأنهما ترع يجري بهما املاء، تنمُّ عن دموع قد فا�ست ليلة كاملة 

ه: مل تذق فيها النوم. فقال م�سطفى بتلهف وقد ن�سي همَّ

ما بك يا ع�سفورة؟ �

فقالت وقد نزلت دمعة:

انتهى كل �سيء يا م�سطفى، كل �سيء نحو الزوال. �

اآه  هي حزينة على فراقه الذي قد اأزف، فقد اأخربها باأن عودته مل�سر 
قريبة. وراحت به الظنون و�سار يفكر كيف �سيغادر غًدا، ولكنه دارى قلقه 
هذا باإمكان بقائه ليومني اإ�سافيني، يعر�ش فيها الزواج عليها ويتزوجها، 

ويعود بها اإىل م�سر. و�سرعان ما اطماأن لهذا اخلاطر.

فقال وهو يبت�سم وي�سع نوًرا ليزف لها اخلرب ال�سعيد:

انتهى يا ع�سفورة، مل يعد هناك داع للبكاء والقلق، فقد قررت اأن  �
اأتزوجك، نعم �سوف نتزوج باحلالل ويوافق اأبوك ونزف اإىل م�سر..
ونعي�ش حياة �سعيدة رغيدة، و�سوف اأ�سدر ديوان �سعر فيك، ديواًنا 
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غزلًيا يتغنى به الع�ساق، و�سوف اأعمل على اأن يكون اأ�سهر من )قفا 
نبك..( واأ�سهر من غزليات ابن اأبي ربيعة واأبي نوا�ش..

وهو يتحدث وهي تذرف الدموع، فيكمل:

ل تبكي يا ع�سفورة، �سوف نعي�ش يف رغٍد وراحٍة ودعٍة، وكاأننا يف  �
الديوان  ونعد  وع�سفورة،  الرافعي  �سادق  م�سطفى  جنة  اجلنان؛ 
ظالل  )يف  عنوانه  و�سيكون  الأر�سية،  اجلنة  تلك  يف  املن�سود 

ع�سفورة(..

كان يتحدث هو وهي تبكي بكاء الفراق الذي ل لقاء بعده.. ثم يكمل:

اآتي لأبيك لكي  � انتهى زمان اللقاء على ج�سر كفر الزيات، و�سوف 
اأطلبك..

فقالت وهي تذرف تلك الدموع لرتوي �سحوب ذلك الوجه احل�سن:

يا م�سطفى اأنا �سوف اأتزوج! �

املتهم  وقفة  وقف  بعد،  يتمه  مل  الذي  الكالم   عن  م�سطفى  فتوقف 
الربيء بني يدي القا�سي يف دولة اجلور والظلم الذي ل ينتظر من قا�سيه 

عدل اأو عفو، وقف يف تلك املحكمة و�سمع حكم القا�سي عليه بالإعدام!

لقد ت�سابه حاله كثرًيا مع ذلك املتهم.

األ ما اأعظم ا�ستبداد القلوب، لقد توقف الزمان فال حكم للوقت، بل 
�سار كاأنه متثال رجل عظيم قد ن�سب و�سط البلد، الكل مير حوله وينظر 

اإليه، وهو جامد بال حراك، لقد كان يوًما عظيًما..

مل يعد ي�سمعها وهي تقول له: م�سطفى..م�سطفى..
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لقد  واأعلى،  اأ�سمى  عامل  اإىل  العامل  هذا  من  خرج  لقد  حتركه..  ثم 
�سار حاله مياثل حال ذلك املتهم يف دولة اجلور والظلم، مل يعد لالأدلة 
والرباهني واحلجج فائدة اأو اأهمية، لقد �سدر احلكم..اآن الأوان لي�سفي 
انهارت  تعلمها  التي  الفل�سفات واحلكم والآداب  الدنيا. كل  قلبه من هذه 
انتهت احلياة وطويت، و�سوف  يعد بوجدها فائدة..لقد  اأمام حكمها ومل 
يكون بعد قليل يف دنيا اأخرى بعد اأن طرد من جنة ودنيا احلب ظلما وزورا..

�سعر بربتها على كتفه، فنظر اإليها ودموعه قد فا�ست، فقال: 

باملوت  � علّي  لقد حكمت  الأبدي،  باملوت  عليَّ  اأن حكمت  بعد  وماذا 
ملاذا  موًتا هيًنا،  اأن مينحني  اأعظم من  القدر  �سرًبا على فراقك، 

تكوين علّي �سوط عذاب؟ ملاذا مل تقتليني قتاًل �سريًعا مريًحا؟

البائدة..والأزهار  الكثيفة..وامل�ساكن  الأ�سجار  فراأى  حوله  نظر  ثم 
املتفتحة.. واجل�سر، �سار يتخيل اأن هذه الأ�سياء ت�سخر منه.. ت�سخر من 
لقد  الع�سق،  وت�سخر من معركته اخلا�سرة يف م�سمار  �سذاجته وغبائه.. 
على  ت�سر  تعانده..  التي  الأ�سياء  هذه  ميثل  �سار  وُدحر،  معركته  خ�سر 
وابتهاًجا،  فرًحا  ترتاق�ش  اأنها  له  ُيخيَّل  وخيبته..  هزميته  يف  الحتفال 
فرك�ش نحو تلك الزهرة البادية و�سط الركام دون وعي فم�سكها و�سحبها 
تلك  م�سك  جذورها،  من  وانخلعت  يديه  يف  فارتدت  اأمله؛  يوازي  بعنف 
بدموع  فيبكي  هو  اأما  وتنتحب،  تبكي  اأمامه  وع�سفورة  ودع�سها.  الزهرة 

العني والقلب مًعا.. �سار يدور بال وعي، وعاد اإليها، فقال �سارًخا:

هكذا  � اأيعقل  لك،  نف�سي  وهبت  الذي  اأنا  واأنا؟  تتزوجني  مَل  مَل؟ 
تريدين الرحيل.. بهذه ب�ساطة وهذه الكيفية؟ )ثم عال �سوته و�سار 
طنطا..اإىل  اإىل  نذهب  �سوف  الهذيان(  اإىل  اأقرب  حديًثا  يتحدث 
جمياًل  ديواًنا  �سيكون  نعم  ال�سعر..  وديوان  هناك،  وجنتنا  اأمي.. 
فيه غزليات رائعة، يرتمن بها الع�ساق، ويهتدي بها الف�ساق، للع�سق 
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ع�سرة،  واأريدهم  اأولد  وياأتينا  تبكي(  )وهي  العفيف  ال�سحيح 
مثله  يكون  لكي  البارودي  ا�سم  على  �سامي  حممود  الكبري  ون�سمي 

ويحذي حذوه.. �سيكون �ساعًرا منطبًعا، متى �سوف نذهب؟

فقالت ب�سوت خفي�ش �ساده الأ�سى وا�ستوىل عليه اجلوى:

كفاك يا م�سطفى، كل �سيء انتهى وم�سى، اأنت عا�سق عابر، فعد  �
من حيث اأتيت، ل زواج بيننا ولن نكون مًعا، ا�سُح وارحل من هنا 

وان�سني، انتهى كل �سيء اأم�ش.

مَل؟ قويل يل، اأنا خري زوج. �

قانون  � قراين،  وُعِقَد  له،  يت  �ُسمِّ قد  عمي،  ابن  اأتزوج  �سوف  اأنا 
ع�سريتنا، هم اأرادوين، ول �سيء مف�ساًل على ابن العم، لقد حاولت 
اأقوى، يا  اأكون لك ولكن عبًثا، ولكن الظروف  اأم�ش لكي  وجاهدت 
اأننا مل  م�سطفى اأنت �ساعر و�سيم، وحلم كل فتاة، ولكن م�سكلتنا 
نخلق لبع�ش، من اأين لنا اأن نكون اأقوى من تقاليد حكمت قرون يف 

هذا العامل املظلم؟

وقال لها وقد تبددت كل اأحالمه وطارت وا�ستحالت اأوراًقا خريفية بعد 
اأن كانت ربيعية ت�سلح ليقتات عليها اأديب اأمة:

ل ميكن لنا اأن نكون اأمة ما زال يحكمها عرف وتقليد يحطم الآمال  �
لكبد  م�سلطة  مادة  اأعرافنا  ا�ستحالت  لقد  الفراق،  باأمل  ويفجعنا 
منزه؟  اإلهي  د�ستور  يحكمنا  اأن  �سنقدر  فمتى  وجمحها،  عواطفنا 
ولكننا يا ع�سفورة قوم حكمنا عرف وتقليد وطمع وج�سع. لقد كتب 

علينا الأمل ب�سحائف من فراق الع�ساق...

فقال وهو يتعذب:
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اأبيك،  � اإىل  لنذهب  هنا،  تقف  لن  احلياة  لكن  ظهري..  ك�سرت 
ل  ما  لكم  ما  عرف،  اأي  من  اأكرب  احلّب  اإن  له:  نقول  ونتحداه، 
اأو  اأ�سرمت يف قلبينا؟ لنحاول اليوم  تب�سرون؟ نب�سر بنارنا التي 

غًدا، وت�ستطيعني ب�ستى الفنون واحليل اأن تقنعيه.
كان  � اأمًرا  ق�سى  الذي  الع�سرية  وقانون  اأبي  لأنك جتهل  اأنت  تتكلم 

من  فهناك  حياتك،  وع�ش  بلدك  اإىل  م�سطفى  يا  اذهب  مفعوًل، 
�سعرًيا،  ديواًنا  لها  وتطبع   عنها،  تكتب  من  �ستجد  حتًما  ينتظرك 

وتكتب يف احلبِّ وحكمه وفل�سفاته.
فقال بتحٍد:

فائدة  � البطل وخرجت روحه ما  قتل  اإذا  اأنت،  �سيًئا غريك  اأريد  ل 
قد  لأنه  املقربني؟  وحداد  املحبني  بكاء  فائدة  ما  والتاأبني؟  الرثاء 
م�سى اإىل عامل اآخر وح�ساب اأكرب من الندب والنحب... ع�سفورة 

ل  اأريد اأن اأكون اأديًبا و�ساعًرا، بل اأريد اأن اأكون لك وحدك.
لك قانون الع�سرية اأكرب منك، وهو يعلمون بك. �
من الذي يعلم؟ �
كان �  وقتلك،  كلها  الع�سرية  اأخرب  اأزوجه  اإن مل  وقال يل  ابن عمي، 

علمت  ولو  خطًرا.  عنك  لألوذ  وافقت  دائًما،  ويراقبني  يلحقني 
الع�سرية لذبحوك وعادوا حلياتهم كاأنَّ �سيًئا مل يكن مبا اإنك حاولت 

تدني�ش �سرفهم.
فقال م�ستم�سًكا باأ�سباب اجلملة الأخرية:

اإليهم،  � اأذهب  نبيه،  و�سنة  عه اهلل  �سرَّ اأريدك حالًل قد  باحلالل.. 
واأقهر جربوتهم بقوة عزمي، ورباطة جاأ�سي وقوة حجتي و�سراحة 
قلبي، فهذا خري �سالح ليبور ويك�سد قانون الع�سرية البائ�ش اجلائر.
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ا�ستيقظ من منامك، اأنت حتلم، اإن ذهبت ف�سي�سفكون دمك بربود  �
لك  واأنت  وبـ..ومباأمتك..  بعر�سي  يحتفلون  وبعدها  ي�ساألون،  ول 
مرموًقا  و�ساعًرا  م�سهوًرا  كاتًبا  يوًما  تكون  قد  البيان،  يف  م�ستقبل 
اإليه ك�سك�سبري وفولتري، ونقراأ كتبك ب�سغف ونهم، ا�سَع لهذا  ي�سار 
احللم فاإنك اأهل له، و�ساأقراأ ما تكتب حتًما من مكاين هذا واأدعو لك 
باخلري، لن اأن�ساك يوًما و�ساأظل اأتتبع اأخبار رجل ا�سمه )م�سطفى 
�سادق الرافعي(، واأنتظر ديوانه ال�سعري وكتبه التي �ستغزونا وتكون 

. حديثنا، واأحكي عنك بحبٍّ

واأنا ل اأريد هذا كله، اأنا اأريدك وحدك، لن تغنني عنك �سهرة، لأنَّ  �
فراقك موٌت يا بنت القا�سي اجلائر.

ثم جل�ش كمن قنع مب�سريه وا�ست�سلم:

من هو عري�سك؟ وهل ي�ستحقك؟ �

هو ابن عمٍّ يل، كنت قد �سميت له �سابًقا، وذهب اإىل اجلي�ش منذ  �
منذ  عاد  ولكنه  ميًتا،  وظننته  اأخباره،  انقطعت  يعد،  ومل  عامني 
ولكنه  و�سارحته،  به،  اأرغب  اأعد  له، مل  باأين  يذكرين  وعاد  �سهر، 
واأنه  بك،  فهددين  بك،  األتقي  اأين  عرف  اأن  اإىل  يالحقني  بقي 
يف�سحني فتقتل اأنت، وقد يلفق يل تهمة فاأقتل معك، فوافقت اأم�ش 
على م�س�ش، ا�سطررت لأن اأوافق لأجلك، وبارك اأبي هذا الزواج، 
و�سيدخله علّي غًدا..بكيت اأم�ش كثرًيا ولكن ل مفر، فها اأنا اأودعك، 
هذا اللقاء الأخري بيننا، كتبت النهاية لهذا الع�سق الذي مل ي�ستمر 
يا  اآ�سفة  الثنان،  طوياًل وخرجنا من معركة احلب خا�سرين نحن 
ب�سالم  ارحل  يطلبني،  عم  ابن  يل  اإين  لك  اأقل  مل  لأين  م�سطفى 
اأعي�ش  ف�سوف  اأنا  واأما  مني،  اأح�سن  �سيدة  ت�ستحق  فاأنت  هنا  من 
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كما عا�ست اأمي وجدتي من قبل، مل نع�ش اإل لنتزوج وننجب ونربي 
ثم نهرم ومنوت بال غاية نرجوها، لقد كتبت التقاليد اأقدارنا )ثم 

اأردفت بانك�سار( فلنع�ش بهدوء.

فقال بلهجة عميقة جمعت بني الرجاء والياأ�ش:

بهذه ال�سرعة ولد الرحيل؟ لقد وئد حبنا وملّا يزل طفاًل يف املهاد،  �
ب�سبب اأعراف بائ�سة دفن قلبينا، األ فلتعلمي اأن قلبي عندك، �سوف 

اأذكرك دوًما، لن اأن�سى كيف انتهت حكايتنا.

ان�سني يا م�سطفى. �

فقال وكاأن عينيه فرغت من الدمع:

النار بالنار ل تطفاأ اإذا ات�سلت   فكيف اأ�سنع لقلبي لين�ساك؟! �

كفاك  يا م�سطفى، اأما واهلل لن اأن�ساك ما حييت الدهر كله، �ستظل  �
ذكراك عند ج�سر كفر الزيات عالقة يف ذهني...ويف قلبي.

فقال بلهجة املتو�سل:

ُمّت،  � اأنت كمن يقول ملن حكم عليه بالإعدام:  وما نفع الذكريات؟ 
و�ساأظل اأذكرك!

ل تق�ش احلب مبقايي�ش الق�ساء والأدب والفل�سفات.. �

حزين  � بثي  عن  تنهيني  اأنها  حتى  ال�سرعة؟  بهذه  ترحل  اأن  اأتريد 
الذي �سينفجر، فقال:

كفاك عزًفا على اأوتار الفراق..)ثم �سار مي�سح دموعه وهو ين�سد(: �
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ونذك���ره ين�س���انا  احل���ب  عل���ى  م���ن  ي���ا 

ونن�س���اكا يوًم���ا  تذكرن���ا  ل�س���وف 

قم���ر ي���ا  يجل���وك  ال���ذي  الظ���الم  اإن 

ل���ه �سب���اح مت���ى تدرك���ه اأخف���اكا

كفى يا م�سطفى.. �

فقال غري مبال بجملتها الأخرية:

غ���درا الف���راق  كف���اك  اأم���ا 

هج���را الدي���ار  ه���ذي  وبع���د 

)ثم اأردف(:

اذهبي فقد جنَّ الليل..وداًعا. �

ثم �سارت تنظر اإليه وهو ينظر لها وكاأنه يريد اأن ي�سبع منها يف هذه 
اللحظات.. وهل تكفيه �سنني العمر حتى يقنع بهذه اللحظات؟!

فاأم�سك بيدها وقال:

اذهبي.. �

كان ل�سانه يقول اذهبي، وقلبه وجوارحه تقول:

اأي ل تذهبني. �

فارمتت يف اأح�سانه، فكان عناق الع�ساق الذي طال انتظاره، كان العناق 
�ساعة الفراق، وقد اختلطت اأنفا�سه بزفراتها، ثم �سرعان ما �سحبت يدها 

م�سرعة، ورحلت مهرولة ودون اأن تنظر اإليه..
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يف  فكره  واأخذت  القمر،  عنها  وحدث  ب�سدق  اأحبها  اأن  بعد  رحلت 
جمال�ش ال�سمر، لتفتح له وحًيا �سعريًّا وهو يتاأمل ويقول:

متدل���ل عل���ى  ويل���ي 

م���ا تنق�س���ي عن���ي فنون���ه

ف���وؤا ويف  ���لوُّ  ال�سُّ كي���ف 
عيون���ه تفارقن���ي  ال  دي 

)
قال العريان:

ماذا تقول يا رافعي؟ �

ا�سكت يا �سعيد. �

هل هذا ما ح�سل حًقا؟ �

ا�سكت يا �سعيد. �

)
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)2(

تروعك منه هيبة عمرية.

طنطا 1901م:

الع�سر  �سلى  اأن  بعد  امل�سجد  من  الرافعي  الرزاق  عبد  ال�سيخ  خرج 
ليذهب اإىل ال�سوق، كانت خطواته بطيئة متمهلة، فيه الهيبة العمرية كلها، 
وكثري ما يفتخر ال�سيخ بهذا الن�سب العمري القر�سي، ويراه حماًل ثقياًل، 
فهو القا�سي وعليه اأن يكون عادًل، فكيف به وجده عمر بن اخلطاب ر�سي 
العمري  املنهج  على  ي�سري  لكي  لل�سيخ  كبرًيا  دافًعا  ذلك  كان  عنه؟  اهلل 
القومي، وكان يرى اأن الق�ساء مل يخلق اإل لهم، فالرافعيون اأكرثهم ق�ساة 

منت�سرون يف اأنحاء م�سر. 

كانت م�سيته تدل على جاللة قدره، فلحيته الكثيفة املدببة التي غزاها 
اإىل  الأر�ش ببطء وهدوء، كان يحث اخلطا  التي تداعب  امل�سيب وع�ساه 
ال�سوق لكي يراقب التجار واحلرفيني، فهو يرى ذلك من واجبه باعتباره 
�سهر  اأيام  اأوائل  من  هو  اليوم  هذا  طنطا،  يف  ال�سرعية  املحكمة  رئي�ش 
اإىل  الباكر  ال�سباح  يف  يذهب  رم�سان  �سهر  يف  وهو  املبارك،  رم�سان 
ال�سوق، و�سل  اإىل  الع�سر ويذهب  الع�سر، ي�سلي  يعود قبيل  املحكمة ثم 
اإىل ال�سوق بتلك الهيبة العمرية، ي�سلم على الكل، هم يحرتمونه ويحبونه 
ويجلونه، فهو بالإ�سافة اإىل عمله يف الق�ساء يت�سدر للفتوى لأنه من كبار 
علماء احلنفية يف م�سر وممن يلقون درو�ش الفقه يف بيته، وكان جمل�سه 
يعج بالعلماء وطالب العلم، يبقى ال�سيخ اأول ع�سرين يوًما من رم�سان على 
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اأيامه  النا�ش ك�سائر  والإفتاء والطالع على حال  الق�ساء  هذا احلال بني 
اإىل اأن تطل الع�سرة الأواخر، فاإذا اأقبلت اعتكف يف امل�سجد ول يخرج منه 

اإل ليلة العيد.

والكدر،  التعب  عالمات  عليه  رجل  اأوقفه  ال�سوق  يف  �سائر  هو  وبينما 
فقال برجاء:

�سيدي القا�سي..�سيدي القا�سي.. �

نظرة  الرجل  اإىل  ونظر  املعهود،  بوقاره  الرزاق  عبد  ال�سيخ  فتوقف 
فاح�سة، فقال له:

اأهاًل اأهاًل، كيف حالك؟ �

�سيدي، زوجتي.. زوجتي �

فقال ال�سيخ وهو عامل بحال زوجته:

ما زالت عنيدة ك�سابق عهدها؟ مع العلم اإين ن�سحتها ولكن.. �

يا �سيدي تريد الطالق واأ�سرت على ذلك، اأقنعها باأن تعدل عن هذا  �
الأمر، لديَّ �ستة اأولد، تريد اأن ترتكهم وترحل.

ل حول ول قوة اإل باهلل، ما زلنا يف اأول يوم من �سهر رم�سان وتريد  �
الطالق؟ اأمل تعلم اأن اأبغ�ش احلالل عند اهلل الطالق؟

اأقنعها يا �سيخ. �

واأين هي الآن؟ �

يف بيت اأبيها. �
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اأمل تذهب اإىل اأبيها واإخوتها  فتت�ساحلون قبل اأن ي�سل الأمر اإىل  �
الذي  جهدنا  لنا  وتوفر  املحاكم،  تعب  نف�سك  عن  فتلوذ  الق�ساء، 

�سنبذله؟

اأمرها  � طوع  وهم  لها،  ي�ستجيبون  معها،  واإخوتها  اأباها  اأن  امل�سكلة 
حًقا كان اأو باطاًل.

تعال علّي بعد الرتاويح �ساأذهب معك اإىل اأهلها. �

�سكًرا يا �سيدي. �

ولكن تاأتي وت�سلي الع�ساء جماعة والرتاويح كاملة. �

حا�سر.. �

ثم �سار ال�سيخ بنف�ش الهيبة مع ابت�سامة خفيفة ارت�سمت على �سفتيه مل 
تنق�ش من وقاره �سيًئا.

ووقف ال�سيخ عند اجلزار، ف�سلم عليه، فرحب الرجل قائاًل:

اأهاًل �سيدنا..�سرفتنا..ا�سرتح.. �

وكان حمله يعج بالزبائن الذين ي�سرتون اللحم لالإفطار، فقال ال�سيخ 
وهو ي�سري ل�سقة من حلم عجل:

متى ذبحت هذا العجل؟ �

فقال اجلزار بارتباك:

�سباح هذا اليوم، األ تراه يقطر دًما؟ �

فقال ال�سيخ بلهجة جمعت بني الأمر والن�سيحة:
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بع ب�سعر معقول، واهلل اهلل يف النا�ش يف هذا ال�سهر، ول تن�ش الفقراء  �
ون�سيبهم.

اإن �ساء اهلل. �

وتابع م�سيه فجاءه رجل و�سلم، فقال بعد ال�سالم:

اأريد الزواج بامراأة ثانية، وان�سابي يهددوين اإن تزوجت على اأختهم  �
ف�سي�سربونني ويقطعون التجارة معي، وكما تعلم من حقي اأن اأتزوج 

فاأختهم مل تنجب يل اأولًدا.

منذ متى واأنت متزوج؟ �

منذ �سنتني. �

ا�سرب عليها يا رجل، ما زالت عرو�ًسا. �

�سنتان يا �سيخ واأنا �سابر عليها. �

ا�سرب اأكرث.. �

وو�سل ال�سيخ اإىل متجر �سديقه ح�سن بدري، خرج ح�سن وهو يرتدي 
ح�سن  وجنبه  ال�سيخ  وجل�ش  كر�سيني،  يحمل  وهو  ا  ف�سفا�سً رحًبا  جلباًبا 

بدري، حيث اعتاد  اأن يجل�ش هنا ويراقب النا�ش. فقال ال�سيخ م�ستفهًما:

كيف راأيت ال�سوق هذا اليوم؟ �

على خري ما يرام، البولي�ش مير بني الفينة والأخرى يراقب املكان،  �
فال غ�ش ول مفطرين بحمد اهلل.

احلمد هلل احلمد هلل. �

فقال ال�سيد كمن تذكر �سيًئا:
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ولدكم م�سطفى اأمل ياأت من لبنان؟ �

فا�ستدار ال�سيخ نحوه، وهو فرح بذكر ولده الذي يحبه، فقال:

منه  � وطلبت  كتاًبا   له  بعثت  اهلل-  �ساء  -اإن  �سياأتي   غًدا  اأو  اليوم 
اأن يح�سر �سريًعا، قد طالت �سفرته واأنا ل اأخفيك يا ح�سن..)ثم 

خف�ش �سوته( اإين خائف على م�سطفى كثرًيا.

مَل؟ اأبعد اهلل عنه النوائب وامل�سائب. �

فزفر ال�سيخ وكاأنه يريد زفر وجعه وكمده، وقال:

الطبيب  � اأخربين  املدر�سة  اإكمال  وترك  �سنني  قبل  متر�ش  عندما 
اأنه فقد جزًءا من �سمعه، واأنه من املحتمل يف الأعوام القادمة اأن 

ي�سيبه �سمم تام.

فقال ال�سيد ح�سن متاأملًا:

اأبعد اهلل عنه ال�سمم. �

فقال ال�سيخ بحزن:

ا، قد قراأ  � يا ح�سن اإن ولدي م�سطفى ذكٌي حاد الذكاء وموهوٌب جدًّ
كلَّ مكتبتي، وحفظ القراآن، وحفظ نهج البالغة لالإمام علي )ر�سي 
كان  طلخا  مبحكمة  كاتًبا  تعني  ملا  قراءة،  مدمن  وهو  عنه(،  اهلل 
الطريق بال ملل،  بها يف  يقراأ  بالقطار ومعه جمموعة كتب  يذهب 
وكمًدا  حزًنا  ويت�سطر  يتفطر  قلبي  املر�ش،  بهذا  ابتاله  اهلل  ولكنَّ 
ي�سيبه  اأن  اأخ�سى  طواًل،  ثقاًل  متر  ا  عنَّ بعده  اأيام  ح�سن،  يا  عليه 
ا. حتى الإمام حممد عبده )حفظه اهلل( راأى  مكروه وهو بعيد عنَّ
ا،  اأي�سً الرافعي  القادر  عبد  وال�سيخ  والنبوغ،  الذكاء  عالمات  فيه 
منذ اأن اأخربين الطبيب قبل اأربع �سنني واأنا اأحمل همه، كيف ميكن 
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اأن يكون كاأجداده قا�سًيا،  اأريده  اأن يكون قا�سًيا وهو ل ي�سمع؟  له 
اأخاف عليه وعلى نبوغه من هذا املر�ش الذي  حزنت كثرًيا عليه، 
قد يحجبه عن النا�ش، قد �سابت حياتي وحياة اأمه الكدر واحلزن 

منذ علمنا مبر�سه.

اإن  � واهلِل  الكروب،  يبعد عنه  اأن  اهلل  ن�ساأل  �سيدي �سرًبا،  يا  �سرًبا 
حاماًل  ال�سباح  يف  يخرج  جيله،  من  اأحد  على  نره  مل  وقاًرا  عليه 

حقيبته التي فيها غداوؤه وكتابه.

فتب�سم ال�سيخ وهو حزين:

الوظيفة  � عن  ينقطع  ولكنه  يوًما،  واملطالعة  الدر�ش  عن  ينقطع  مل 
كثرًيا.

ما زال �ساًبا. �

اأتوقع اأن يكون ذا بال كاأجداده. �

فردد ال�سيد ح�سن: اللهم اآمني.

وبينما هما على هذا احلال مر رجل ينفث الدخان من فيه وبني اإ�سبعيه 
�سكارة، فراأى ال�سيخ هذا امل�سهد، فقال متعجًبا:

دخان ويف نهار رم�سان وعلًنا؟؟ �

فاندفع اإىل الرجل م�سرًعا وانق�ش عليه، واأم�سك به من ثيابه، وقال له:

كيف تفطر علًنا اأيها الأحمق؟ واهلل لأوؤدبنك غري هذا الأدب. �

كان املكان قد �سجَّ وعجَّ بالنا�ش املتفرجني، ونادى ال�سيخ على �سرطيني 
معه، وقال:
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خذوه اإىل الق�سم هيا.. �

واأخذوه يف )زفة( ال�سبيان..

فقال ال�سيخ بعد اأن رف�ش �سفاعة ال�سيد ح�سن:

ا لإفطاره هو وكل من يفطر يف رم�سان جاهًرا عامًدا. � �ساأ�سع حدًّ

كان هذا داأب ال�سيخ يف حياته، �سارًما حازًما. وعاد ال�سيخ اإىل منزله 
قرب الإفطار، فقال لزوجه:

جهزمت الإفطار؟ �

اأجل، الآن �سياأتي الأولد ويحملونه اإىل امل�سجد. �

وحملوا موائد الإفطار �سوب امل�سجد، فمدت املائدة للفقراء واجلال�سني 
يف امل�سجد، لأنَّ ال�سيخ كان طامًعا يف اأجرهم، وكان كلما عار�ست زوجته 
و�سكت له من التعب والن�سب الذي ي�سيبها طول ال�سهر يف اإعداد املوائد؛ 
متثل لها بحديث النبي : )من فّطر �سائًما كان له مثل اأجره(، و�سرعان 

ما تقنع زوجه وت�ستغفر اهلل على �سخطها و�سجرها. 

ثم  �ستا،  يركع  ثم  اهلل  ويكرب  ويحمد  ي�سبح  وبعدها  املغرب  ي�سلي  ثم 
يجل�ش يتلو ويتعبد حلني وقت الع�ساء. 

ف�سلى  بامل�سلني،  امل�سجد  وازدحم  الع�ساء،  ل�سالة  املوؤذن  اأذن  ثم 
لكي  ع�سًرا  لقاه  الذي  الرجل  فجاءه  الرتاويح،  ثم  بهم  الع�ساء  ال�سيخ 

ي�سرتد زوجته، فنظر اإليه ال�سيخ ملًيا وقال:

�سوف اأذهب معك ولكن ما اأحكم به تر�سى، هل تر�سى به؟ �

اأنا را�ٍش يا �سيدي، ولكن حدثت م�سكلة قبل الإفطار. �
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فرفع  ال�سيخ راأ�سه ونظر اإليه نظرة غا�سبة كاد ينخلع قلب الرجل من 
مكانه على اأثر تلك النظرة، وقال:

تعاركت مع اإخوتها؟ اإي واهلل هذا ما ح�سل، لقد جاءوا ل�سربي يا  �
ح�سرة القا�سي، وقالوا اإين متعٍد على اأختهم.

فكظم ال�سيخ غ�سبه، وقال له: �سر اأمامي..هيَّا.

واحة  يف  وجل�سا  الرجل  مع  ال�سيخ  دخل  متوا�سًعا،  �سغرًيا  البيت  كان 
املراأة  اإخوة  وخرج  لهم،  واأو�سع  بال�سيخ  املراأة  اأبو  الرجل  فرحب  املنزل، 

الثالثة وجل�سوا ينظرون اإىل الرجل بغ�سب يكاد يتطاير من اأعيونهم.

فقال ال�سيخ عبد الرزاق:

هذا الرجل الفقري هو زوج ابنتكم، وهناك اأمور حت�سل بني الزوجني  �
يف كل بيت، اأيعقل اأن تدخلوا يف م�سكلة هي بني املرء وزوجه؟ وما 
البيوت،  وامل�ساكل حت�سل يف كل  ب�سيطة،  الرجل؟ م�سكلة  لكم وما 
جاءتكم  اأكلَّما  �سئتم،  اإن  م�سلحني  ادخلوا  بالعراك؟  تتدخلون  ملا 

ابنتكم نافرة من زوجها كنتم عوًنا على خراب بيتها؟

الأب هذا  ف�سق  اأبنائه وهم حائرون �سامتون،  اإىل  ينظر  الأب  ف�سار 
ال�سمت حماجًجا:

لكن يا �سيدنا الرجل يغلط على زوجه غلًطا فاح�ًسا موؤملًا، وي�سبها  �
اأن ي�سربها، وكان عليه اأن يزجرها  �سًبا مقذًعا، وو�سل الأمر اإىل 
بالرفق واللني، ل بال�سرب املربح، ونحن عزمنا على �سربه جزاًء 
احرتاًما  ولكن  لقوه،  اإن  �سربه  على  وتعاهدوا  حلفوا  واأولدي  له، 

حل�سرتك ومقامك لن ن�سربه الآن كما كنا مقررين.
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قد طال  �سوداء  غيمة  كاأنه  و�سار  احلنق  واعتاله  ال�سيخ  وجه  فاكفهر 
احتبا�سها، فقال بلهجة غا�سبة:

طنطا،  � يف  ال�سرعية  املحكمة  رئي�ش  هنا  اأنا  احرتم،  ال�سيخ  اأيها 
اأنتم؟  من  ال�سحيقة؟  الفتوة  لهجة  اللهجة؟  بهذه  معي  تتحدث 

تت�ساربون لأجل خالف عائلي بني زوجني؟

ا، قائاًل: فقام الأخ الأكرب معرت�سً

هذه اأختنا وهذا الأبله الأحمق قد اأ�ساء لها ولزم تاأديبه. �

جئت  � اأنا  بقوانينها؟  تعملون  غاب؟  يف  اأنكم  حت�سبون  هل  اخر�ش، 
الطالق  اإىل  ت�سل  ل  لكي  الزوجني،  بني  ن�سبت  التي  امل�سكلة  حلل 
واأ�سًرا، )ثم خماطبا الأب( يا  بيوًتا  لأنه مبغو�ش عند اهلل، يهدم 
واأنت  قربك  باب  يف  رجلك  �سيبتك،  اإىل  وانظر  قلياًل  ا�ستح  رجل 
�ساٍع لتطلق ابنتك؟ وجتعل اأولدها عالة ي�ساألون النا�ش، ملاذا؟ لأجل 
غ�سبتك؟ وتطبق القانون الذي تعارفتم عليه ولأنه اأهان كرامتكم 
ح�سب زعمكم، واأنا �ساأوبخه واأن�سحه، وكان حرًيا بكم اأن تن�سحوه 
الآن  �سل  عليه،  وجتتمعوا  ت�سربوه  اأن  ل  واللني،  بالرفق  وحتدثوه 
ابنتك، هل تريد الطالق حًقا؟ واهلل الذي ل اإله اإل هو عندما تكون 

الق�سية جدية لن تقبل بالطالق، يا رجل )ال�سلح خري(.

فقال الأب ومل تخُل لهجته من احتجاج:

ولكن يا مولنا هل تقبل اأن ي�سربها وي�سبنا؟ �

ل طبًعا، )ثم خماطبا زوجها( يا رجل هذا الإنذار الأخري لك. �

فقال الرجل م�سرورا:

حا�سر...حا�سر. �
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فقام ال�سيخ وهو يقول:

الآن لرتجع زوجك معك وبارك اهلل لك. �

فقال الأب:

يا مولنا اإل ت�سرب �سيًئا؟ �

ل اأقدر، م�ستعجل، فعندي عمل اآخر وال�ساعة اقرتبت من العا�سرة  �
لياًل، ن�سربه فيما بعد.

واأهل  النا�ش  يزوره  فيه  �ساعة،  جمل�سه  ليفتح  بيته  اإىل  ال�سيخ  عاد 
واأ�سنافه  العلم  احلاجات، فهو يفتي هذا ويجيب ذاك، وينتقل بني فنون 
من فقه وتف�سري واأحكام ال�سيام واأدب، وبعدها انقلب اإىل فرا�سه منهًكا 
اإن ا�ستقر يف فرا�سه حتى فتح  متعًبا بعد يوم �ساق حافل بالأحداث. وما 
عند  ي�سعه  الذي  التوحيدي(  حيان  لأبي  الإلهية..  )الإ�سارات  كتاب 
الو�سادة، ويتفاعل مع القراءة فرتاه ي�سحك و�ساعة يقطب، وما زال ال�سيخ 
ولده  اإىل  الإعجاب  هذا  نقل  اأن  اإىل  اأبي حيان  باأدب  معجًبا  الرزاق  عبد 
م�سطفى. لقد كانت للعائلة الرافعية ثقافة تقليدية كحفظ القراآن وطرف 
الإدمان على  التقليدية هي  الثقافة  تلك  ومن  والفقه احلنفي،  ال�سنة  من 

كتب اجلاحظ واأبي حيان واأغاين اأبي الفرج.

وبينما الأ�ستاذ عبد الرزاق يقراأ يف )الإ�سارات الإلهية( اأتت زوجه بعد 
ال�سباح  منذ  عملها  يبداأ  كان  املجهدة،  ال�ساقة  اأعمالها  �سائر  اأكملت  اأن 
يف الغ�سل والتنظيف، ثم اإعداد مائدة الإفطار التي ت�ستغرق �ساعات، وما 

يتخللها من عمل دوؤوب، ل ينتهي اإىل ال�سحور.

فقالت لزوجها وهو من�سغل بالقراءة:

األ تنام ب�سع �ساعات قبل الفجر؟ �
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فقال بدون اأن يرفع راأ�سه من الكتاب:

�سوف نلحق على النوم الطويل فال ت�ستعجلي. �

تتعب نف�سك كثرًيا بالقراءة والدرا�سة، اإىل اأن نقلت هذه الهمة التي  �
ل تكل اإىل ولدنا م�سطفى، فهو ل ميل من القراءة والكتب مثلك.

فتفطن للذي ل يغيب عن باله..م�سطفى..فقال:

اإىل ذكائه الذي ورثه  � اإ�سافة  م�سطفى �سوف يكون له �ساأن كبري، 
منا نحن الرافعيني، اإل اأين اأراه �سيكون خمتلًفا، ذكاء حاد، ونبوغ 
اأنه  نادر، كتب م�سرحية وهو يف التا�سعة ع�سرة من عمره، ل جرم 

نابغة الرافعيني.

فقالت وعيناها تربق �سرورا:

يا �سالة النبي، ولدي م�سطفى �سيكون ذا �ساأن! �

فو�سع ال�سيخ الكتاب جنًبا وقال:

الإمام  � دام  ما  متفائل  واأنا  بذلك،  له  تنباأ  عبده  حممد  ال�سيخ 
الفيل�سوف احلكيم قد تنباأ بذلك، فهو ذو نظرة ل تخيب، راأيته كيف 
يوؤدب ويعلم حافظ اإبراهيم وعبد الرحمن الربقوقي وحممد ر�سيد 

ر�سا، وهوؤلء تالمذته املقربون، قد يكون م�سطفى اأحدهم.

اهلل اهلل.. ح�سرة الإمام تنباأ له! يا �سعادتي بك يا م�سطفى..يا رب  �
وفقه ملا هو خري.

فقال ال�سيخ وقد تذكر همه:

الطبيب  � اأخربين  اأن  منذ  ينقطع  ل  وحزن  القلب  يف  ح�سرة  لكن 
مبر�سه.
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فقالت الأم م�ست�سلمة للمقادير:

ربنا قادر على �سفائه لندعو اهلل اأن يكلله بال�سفاء، وعندما اأذهب  �
لل�سيد البدوي �سوف اأدعو له، واأن يذهب عنك ال�سجر والكدر.

هم �سديد وثقيل، كلما نظرت اإىل نبوغه وتذكرت علته خفت، خفت  �
من �سياع هذا العقل الذي ما زال فتيًّا.

ل تخف، اإن اهلل اأرحم به منا. �

اأجل..اأجل. �

اأمل يتاأخر و�سوله؟ �

بلى..�سي�سل قريًبا اإن �ساء اهلل. نامي. �

ثم اأُطفئت الأنوار.

وجالت الأفكار يف راأ�ش ال�سيخ..ولدي م�سطفى من دون كّل اإخوته ظهر 
الإمام،  الأ�ستاذ  له  تنباأ  الذي  اأولدي  الوحيد من  النبوغ احلاد، وهو  هذا 
ولكن مر�سه قبل اأربع �سنني بدد اآمايل وحطمها، كيف يل اأن اأطمئن على 

ا، اللهم اأعني و�سربين وا�سف ولدي.. م�ستقبله؟ والعمر ق�سري جدًّ

ثم ا�ست�سلم اإىل النوم ومل يبق على اأذان الفجر اإل �سويعات، وهذا داأبه 
(وعادته التي ورثها عن اأجداده، اأهل العلم والق�ساء.

قال الرافعي:

كان لأبي رحمه اهلل �سخ�سية فريدة، تاأثرت به كثرًيا، ولكن مل ُيكتب  �
يل اأن كون قا�سًيا مثله، وحتى لو كنت اأتراين اأكون مثله؟ كانت له 
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�سخ�سية قوية، م�ستمدة من جدنا اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب 
)ر�سي اهلل عنه(، كان اإذا �سار مل يلتفت وهذه اخل�سلة مل اأكت�سبها 
اأما هو  وال�سجيج،  الأ�سوات  اأ�سمع  ل  اإذ  �سمعي،  اإل عندما فقدت 

ا. فن�سيج وحده، اأتعبه مر�سي، اإذ كان يخاف عليَّ جدًّ

فقال العريان:

ي�سهدها  � لو مل  الق�ساء واحلكم  اأخباًرا يف  �سمعنا عنه  رحمه اهلل، 
العربية  الدولة  عهد  يف  احلوادث  هذه  لقلنا  باأعينهم  النا�ش 

الإ�سالمية يف عهد بني العبا�ش عندما كانوا اأقوياء.

ل ت�ستغرب، فهو عا�ش بينهم من خالل الكتب. �

)



58

)3(

؟ هو رجوعُ العقِل من  ما هو السلوان يف الحبِّ
، يف جسم المحبوب. سفره الخيايلِّ

طنطا  من  اقرتبا  اأن  بعد  وئيدة  بخطا  وي�سريان  فر�سني  يركبان  كانا 
يعلوها  حيث  اأنيقة،  تعد  مل  التي  بذلته  يرتدي  م�سطفى  كان  ومنازلها، 
وعثاء ال�سفر وغباره، ومل ين�ش طربو�سه الذي ل يخلعه اإل نادًرا، كان ي�سري 
هو و�ساحبه وميران بالأرياف والقرى على مقربة من املدينة، الزرع ي�سغل 
والفالحون  منب�سطة،  ممتدة  اخل�سراء  وامل�ساحات  �سا�سعة،  م�ساحات 
يعملون بجد ون�ساط، وال�سم�ش قد تو�سطت كبد ال�سماء فكانت حارة ملتهبة 
املاء و�سرب  فاأخرج �سديقه  يت�سبب،  والعرق  الرم�ساين،  النهار  يف هذا 

ومده مل�سطفى وهو يقول:

ا. � رم�سان متعٌب هذا العام جدًّ

فاأجاب م�سطفى بعد اأن اأنزل املاء من فيه:

احلمد هلل الذي رخ�ش لنا الإفطار، هذا احلر الذي مل يعرف العامل � 
مثيله.

ال�ساعري الذي يفي�ش على  � الربوة يف لبنان؟ وجوها  اأين منا تلك 
اأهله �سعادة!

ا فيه ويحفظ  فتذكر م�سطفى ماأ�ساته عند اجل�سر..ما زال �سوتها ناب�سً
كل �سيٍء فيها ويراه ماثاًل اأمامه، اجل�سر وماأ�ساته والفجيعة التي ح�سلت 
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لقلبه، يريد اأن يقيم لها ماأمًتا، ينتظر اأن ي�سل اإىل داره لي�سفي اأحداث 
�سفره اجل�سيمة ونوازله العظيمة، كيف لقلبه اأن ين�سى ون�سل الفراق قد 

اأجهز على فوؤاده؟ ما العزاء وما ال�سلوان؟ لقد انهار انهياًرا مروًعا.

عو�سنا اهلل عن لبنان خرًيا مما خ�سرناه فيها. �

ففطن ال�سديق اإىل مرماه، وقال:

لعل يف ذلك خرًيا، اخلري فيما اختاره اهلل. �

ا�ست�سلم اإىل القدر هكذا؟ �

نعم يا م�سطفى، اأنت من علمتنا هذا، اأمل حتدثنا عن فل�سفة القدر  �
ووجوب الإميان به والطمئنان له؟ األي�ست هذه اأحاديثك التي متليها 

علّي؟

بلى..هذا كالمي. �

اأتاأمرون النا�ش بالرب وتن�سون اأنف�سكم؟! �

�ستكون  وال�سربات  الفواجع  اأن  اأعلم  اأكن  مل  لنف�سه:  يقول  �سار  ثم 
متتابعة بهذه القوة وال�سدة، اآه على فقدان احلبيب وخ�سارته، اأمل يحز يف 

ا. القلب حزًّ

قال �ساحبه م�سرًيا اإىل اأر�ش زراعية مرت بهما:

انظر اإىل هذه الن�سوة، كيف يعملن وهن �سائمات وجميالت، هذا  �
اجلمال ل جمال اأوروبا الذي �سدعوا به روؤو�سنا، انظر يا �ساح اإىل 
اجلمال، ن�ساء مليحات مع اخل�سرة ويف هذا احلر يعملن، انظر اإىل 

ق�سائد فحول اجلمال وا�ستمتع.

فنظر م�سطفى اإليهن وهن منهكات متعبات عامالت، فقال:
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هذه الن�سوة مفطرات ل �سائمات. �

فقال �ساحبه بتحد:

اأراهن على اأنهن �سائمات، انظر اإىل التقوى التي تك�سوهن، والإميان  �
البادي على وجوههن.

وكيف �ستعرف؟ �

اإليهن واأحتدث، فاإن قبلن احلديث وجتاذبن وجتاوبن  � اأنزل  �سوف 
فهن مفطرات، واإن اأنكرن حديثي وُطردنا فهن �سائمات.

فقال م�سطفى وهو يداري ابت�سامته:

موافق، ولرنحت قلياًل حتت هذه ال�سجرة.  �

الطربو�ش  م�سطفى  فنزع  الفر�سني،  من  ونزل  ال�سجرة،  عند  فوقفا 
فلما  الفالحات،  نحو  �سديقه  وراح  وجهه،  يغ�سل  ثم  عرقه  مي�سح  و�سار 
فلما  عليهن،  اأفندي  اإقبال  من  مدهو�سات  م�سحورات  وقفن  عليهن  اأقبل 
و�سل اإليهن واأراد اأن يجو�ش اأر�سهن �سمع من اإحداهن �سوًتا خ�سًنا غليًظا 

كاأنه �سوت رجل ملا فيه من خ�سونة و�سدة قائاًل:

ماذا تريد يا اأفندي؟ قف عندك. �

فقال برقة وليونة:

�سوؤال يف نف�سي ونف�ش �ساحبي هذا )وكان م�سطفى قد حلقه( قد  �
خامرنا ونحن جال�سان حتت تلك ال�سجرة لن�سرتيح من �سفرنا بعد 

اأن لقينا منه ن�سًبا.

فقالت بعد اأن خففت حدة �سوتها: 
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وما ذاك ال�سوؤال؟ �

فقال بتنهد ومتهل:

اأاأننت �سائمات اأم مفطرات؟ )وكن قد اجتمعن حولهما(. �

نربة  اأن عادت  بعد  فقالت  وا�ستغراب،  ا�ستنكار  النظرات يف  فتبادلن 
�سوتها الأوىل وما فيه من غلظة و�سدة:

اأراأيتمانا م�سركات اأم فا�سقات؟ حتى تاأتيا بقلة اأدب وذوق وت�ساألننا  �
قليالت  املتحذلقات  املتعلمات  من  اأننا  ح�سبتما  اأم  ال�سوؤال؟  هذا 

الدين؟

فقال ال�سديق بارتباك مل يخُل من متثيل:

اأ�ستغفر اهلل يا �سيدة، مَل هذا الكالم؟ نحن م�ستفهمان، ونحن اأولد  �
حالل ومثقفان.

فقالت املراأة زاجرة:

اذهبا واإل ا�ستكينا عند القا�سي عبد الرزاق، ويبدو اأنكما ل تعرفان  �
ته و�سدته؟ القا�سي عبد الرزاق الرافعي وحدَّ

فارت�سمت على �سفتي م�سطفى ابت�سامة مل ي�ستطع اإخفاءها، و�سحك 
�ساحبه ب�سخرية، فقالت اإحداهن:

ما لكما ت�سحكان؟ اأت�ستهزءان بالقا�سي؟ �

فقال ال�سديق مفتخًرا:

هذا هو ابن القا�سي، )واأ�سار اإىل م�سطفى( م�سطفى �سادق ابن  �
القا�سي عبد الرزاق الرافعي، واأنا �ساحبه.
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فنظرن اإليه مدهو�سات مبهوتات، فقالت اإحداهن وكاأن �سوتها �سوت 
حورية من حواري جنة اخللد املوعودة املن�سودة للموؤمنني: 

يعني فيك اخل�سام واأنت اخل�سم واحلكم؟ �

فقال م�سطفى جميًبا ذاك ال�سوت الرقيق الرخيم:

نحن  � للم�سالح،  املنا�سب  ي�ستغل  من  نحن  ل�سنا  اهلل،  اأ�ستغفر 
الرافعيني، ولكن حبُّ ال�ستطالع.

فعاد ذلك ال�سوت املالئكي ليعانق اأذنيه العليلة جمدًدا بقولها:

اأمل جتدا غرينا ل�ستطالعكما؟ �

فتب�سم وقال:

مل نخطئ، فقد عرفناكن، وتعرفنا. �

فقالت املراأة ذات ال�سوت اجلهوري وكاأنه �سوت واحد من الفتوات:

من  � تعلمته  ما  اأهذا  القا�سي؟  بن  يا  النا�ش  بنات  على  ا�ستطالع 
اأبيك؟

فقال ال�سديق ناهيا هذا النقا�ش:

يا اأيها ال�سيدة مل نقل �سيًئا �سيًئا، حا�سا هلل لي�ش هذا ما تعلمناه،  �
اإمنا هو حب ال�ستطالع، فهل اأنت �سائمة؟

فقالت با�ست�سالم:

ل، زوجي يجربين على العمل يف هذا احلر فاأنى يل ال�سوم؟ �

فقال م�سطفى:
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�ساحمه اهلل، قدمي �سكوى عند القا�سي، �سين�سفك، فهذا حق اهلل  �
على العبيد.

يا م�سيبتي! اأاأ�سكوه عند القا�سي؟ هذا جرم عظيم، دعنا يا �سيدي،  �
زوجي �ساتر عليَّ وعلى اأولدي، وربي غفور رحيم.

لقد اقتنعت هذه املراأة وغريها من ن�ساء ال�سعيد بهذا الكالم، وكاأن 
الزوج هو مفتاح الرزق و�سر ال�سعادة وبدونه يكتب ال�سقاء، مل تكن يف نية 
تقاليد  التحرر من  اإمنا  اأزواجهن،  التمرد على  اإىل  يدعوهن  اأن  الرافعي 

املجتمع التي كبلتهن ب�سال�سل من الأعراف.

فقالت املراأة الثانية لتجيب على ا�ستطالعهما اأو حتديهما:

ا، اجلو حار، ويجب اأن اأعمل. � اأنا مفطرة اأي�سً

فقالت الثالثة والرابعة نف�ش ال�سيء، وجاء دور �ساحبة ال�سوت الرقيق 
وقد انتبهت لعني م�سطفى وكيف تطالعها، فقالت:

ا مفطرة. � واأنا اأي�سً

فتب�سم م�سطفى، وقال له �ساحبه:

مبارك.. قد فزت بالتحدي يا ابن القا�سي.. لنعد اإىل راحتنا. �

عادا اإىل ظالل ال�سجرة ويف نف�ش م�سطفى من �ساحبة ذلك ال�سوت 
اأ�سياء. فقال ل�ساحبه:

متى ن�سل اإىل اأهلنا؟ �

فاأجابه واأمارات امل�سقة قد ا�ستولت عليه:

مل يبَق اإل القليل. �
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قال م�سطفى وهو يـتاأمل ال�سعيد يف هذا اليوم امللتهب:

ما اأجمل حياة الريف! �ساحات وا�سعة واأ�سجار با�سقة، ومكان خال،  �
من  اأجملها  ما  والكتابة،  والقراءة  والتاأمل  التفكر  على  ي�ساعدك 

حياة تبعث ال�سرور وترثي العقل!

فقال �سديقه بلهجة مل تخُل من تهكم:

اأمل ت�سمع قولهم: املاء واخل�سرة والوجه احل�سن.. �

وما اأن قال كلمته الأخرية حتى اأطلت من خلفهم الفتاة ذات ال�سوت 
املالئكي وهي حتمل �سينية قدمية وفيها �سحن دائري كبري وفيه اأرز وعليه 
دجاجة وجنبه �سحن من الفاكهة وخبز ولنب وماء بارد، فو�سعت ال�سينية 

اأمامهما، وقالت:

خالتي بعثت لكما الغداء. �

فقال ال�سديق مازًحا:

ومن قال لك اأننا مفطران؟  �

ل ي�ساأل عن املفطر اإل املفطر. �

فقال �ساحكا:

واأين خالتك التي بعثت الطعام جزاها اهلل خرًيا؟ �

فاأ�سارت اإليها فاإذا هي املراأة ذات ال�سوت اخل�سن.

فقال لها:

�سبحان الذي خلقك وخلقها، هي لهيب النار واأنت ن�سيم ال�سباح،  �
وهي اإذا تكلمت ح�سبت باب جهنم يفتح، واأنت من اجلنة تنطقني.
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هذه خالتي يا بيك، وهي من �سيفتك. �

مل اأقل �سوى احلق، احلق وكلمته، وهل احلق يغ�سبك؟ �

كن موؤدًبا ك�ساحبك، )ثم اأ�سارت اإىل م�سطفى( انظر اإىل �سكونه  �
ووقاره والهيبة التي تعرتي الق�ساة.

ف�سفق ال�سديق وقال:

يا �سالم حتى اأنت؟ اأثنيت على م�سطفى وتركتيني واجًما واقًفا. �

فقال م�سطفى:

ُكْل ما زال اأمامنا طريق وقد اقرتب الع�سر ونحن ما زلنا هنا، نريد  �
اأن ن�سل قبل الغروب.

اإىل  النظر  ت�سرتق  املالئكي  ال�سوت  ذات  والفتاة  بالأكل  اأخذا  ثم 
�ساء ووا�سال امل�سري بعد اأن  م�سطفى وتتاأمله مليًّا. اأكمال الأكل وودعا النِّ

جددا ن�ساطهما.

كان �سريهما نحو طنطا مليًئا بامل�ساهد التي ت�سرتعي انتباههما، فقد 
اآدميني يعي�سون جنب  �ساهدا قذارة ال�سعيد وو�ساخة مناطقهم، �ساهدا 
على  وحزنهما  لراأفتهما  مدعاة  امل�ساهد  تلك  كانت  والأغنام،  الأبقار 
وطنهما الذي اأعياه ال�سراع ال�سيا�سي، فقد اأنهكه �سراع عائلة حممد علي 

مع الدولة العثمانية من قبل.

فقال ال�سديق: 

لو اأن الأموال التي ينفقونها يف �سبيل كرا�سيهم اأنفقوها على ال�سعب  �
لع�سنا براحة ودعة.
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فقا ل م�سطفى با�سما:

وال�سعيد  � الأر�ش  واأبيهم،  والبلد  ال�سعيد  من  خري  البلد  كر�سي 
وال�سعب كله كاأنهم عمال عند عائلة حممد علي با�سا، فهل تنتظر 

من اأحفاده خرًيا؟

معك حق، ل بد من ثورة. �

يجب اأن ت�سبقها ثورة فكرية، ومدر�سة الإمام حممد عبده لديها هذه 
الثورة.

يعني الإمام �سيكون �ساحب الثورة؟ �

بل الذين بعده. �

املدينة  كانت  طنطا،  يف  منطقتهما  و�سال  عندما  �سدله  الليل  واأرخى 
والأ�سواء  الرتاويح  يف  امل�سلني  اأ�سوات  اإل  فيها  ت�سمع  ل  �ساكنة،  راكدة 
فهم  بيت،  كل  يف  القراآن  تالوة  كانت  ال�سارع،  اإىل  املت�سللة  املت�سائلة 
ي�سمعونه من اأماكن متفرقة، اإىل اأن و�سل اإىل بيته وهو يقود راحلته فوجد 
اأخاه ال�سغري يف الباب فلما راآه دخل اإىل البيت ب�سرًيا ونذيًرا وهو ينادي 

بفرح و�سرور:

يا اأّماه لقد جاء م�سطفى..جاء م�سطفى.. �

فلما �سمعت اجتاحتها فرحة عارمة، فقالت:

اللهم �سّل على �سيدنا حممد، لقد دعوت اهلل اأن يعود مبكًرا فعاد... �

فاحت�سنته وهي تبكي... وم�سطفى يقول لها:

كفى كفى.. اأنا هنا فلَم البكاء؟ �
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ابتعدت عنا كل هذه املدة..اأمل ت�ستق لنا!� 

ا�ستقت طبًعا يا اأماه، اأين اأبي؟� 

اأبوك م�سغول يف امل�سجد واملحكمة واأمور النا�ش األ تعرفه؟ �

اآه، متى تنتهي اأعماله التي ت�سغله عنكم؟ �

وبينما هم يتحدثون دخل الأب فتهلل وجهه عندما راأى ولده ماثاًل اأمامه 
ف�سلم عليه بحرارة وعانقه. وجل�ست العائلة كلها اأمامه وهو يتناول ع�ساءه، 
ويق�ش عليهم خرب �سفرته وهو منهك متعب. ثم خال اإىل نف�سه يريد النوم 
اأمواج  عادت  حتى  الو�سادة  على  راأ�سه  و�سع  اأن  وما  الطويلة،  رحلته  بعد 
الزيات،  كفر  بج�سرها يف  اأمامه  ماثلة  لبنان  و�سارت  عليه،  تّلح  الذكرى 

ف�سعر ب�سيق بعد اأن هاجت الأحزان وا�ستحكمت الأ�سجان

*** 

لأبيه  م�سطفى  فقال  الفجر،  ل�سالة  امل�سجد  اإىل  اأبيه  مع  ي�سري  كان 
: وهما ي�سريان نحو امل�سجد بتاأنٍّ

بع�ش  � نظمت  �سعًرا،  اأنظم  �سرت  الأخرية  ال�سهور  هذه  يف  اأبي  يا 
الق�سائد واملقطوعات.

فقال الأب با�سما ومعجبا وم�سجعا:

ما �ساء اهلل.. تكتب �سعًرا! اأ�سمعني يا ولدي هّيا.. �

فتب�سم م�سطفى ب�سماع جواب اأبيه املنتظر، وقال:

عهدن���ا م���ا  الّن�س���اك  فات���ن  ي���ا 

الف���الة ري���ح  امل�س���جد  اأن يدخ���ل 
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خلق���ه يف  اهلل  تخ���اف  اأم���ا 

ل���و ترك���وا اإن �س���اهدوك ال�س���الة

فنظر اإىل وجه اأبيه فراأى اأمارات ال�ستح�سان بادية، فقال مت�سجًعا:

هل اأزيدك؟ �

زد زد.. ل ف�س�ش اهلل فاك.. �

فتاأب���ى �سممت��������������ه  وخلي����������������������ل 

ال�س���رمي كظب���ي  ناف���را  وانثن���ى 

قال نار )اخلليل( يف القلب �سبت

الكلي���م ن���ار  فتل���ك  اأقب���ل  قل���ت 

فقال ال�سيخ عبد الرزاق:

اهلل اأكرب اهلل اأكرب ما هذا البيان؟ وما هذه التورية يا ولد؟ )ثم �سار � 
يعيد البيت الأخري متنغًما به وقال بعدها( تعني تورية هنا، فاخلليل 
ونظرت  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم  لقب  وهو  ال�ساحب،  مبعنى  تاأتي 
لوجود النار فاإن املعنى القريب هو لقب اإبراهيم، واأنت اأردت املعنى 
البعيد وهو ال�ساحب، والكليم ل تريد به الذي يظنه النا�ش من لقب 

مو�سى عليه ال�سالم، األي�ش كذلك؟

هو ذاك يا اأبي..هو ذاك. �

ما �ساء اهلل تفجرت موهبة ال�سعر فيك، �ساأخرب الإمام حممد نف�سه  �
بذلك.
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فقال وهو فرح:

الأ�ستاذ الإمام. �

اأجل يا ولدي. �

كان ا�سم )حممد عبده( �سوت ناب�ش يف نف�سه، ي�سري اإىل العقل والعلم 
والفل�سفة وطريق الكمال املن�سود، كان ا�سم الإمام حلم كل طامح للو�سول 

يف موكب العلم بهذه البالد، كيف ل وهو عبقري الإ�سالح والتعليم؟

كان الوقت بعد الع�سر عندما دخل م�سطفى متجر �سقيقه )�سعيد(
جل�ش  ال�سام،  من  اجلافة  الفواكه  اإليه  ي�ستورد  بطنطا،  اخلان  �سارع  يف 
م�سطفى على كر�سي عند الباب وهو يحمل كرا�سة وكتاًبا جل�ش يت�سفح 
بهما، فدخل رجل ع�سريني اإىل املتجر ل�سراء الفاكهة، فنظر اإليه م�سطفى، 
فقال ب�سوت منخف�ش: نعم اإنه هو، جورج اإبراهيم حنا، هذا الذي يكتب 

�سعًرا وين�سره يف الرثيا، هي فر�سة للتعرف، وال�سلة بيني وبني الأدباء.

كان الرجل م�سغوًل بال�سراء، فناداه م�سطفى، فجاء ال�ساب مل�سطفى، 
، ومل يعرف م�سطفى، فقال له: ودعاه للجلو�ش فجل�ش باأدب جمٍّ

اأتعرف اأين �ساعر؟ �

ل، ل�ست اأعرف. �

اأنا م�سطفى �سادق الرافعي، اأخو �سعيد �ساحب هذا املتجر، وهذه  �
احلداثة  �سعر  ولكنه  �سعري،  من  كلها  يديه(  بني  الكرا�سة)وكانت 
ديواين  و�ساأطبع  الباقي،  واأمزق  اأجوده  �ساأختار  يعجبني،  ل  فهو 

قريًبا فتعرفني.
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و�سار جورج يقلب يف تلك الكرا�سة ويقراأ وهو معجب مبا يقراأ، ويقراأ 
ويقول: جميل جدا..

فجاء �سعيد الرافعي وقال: 

بهذه ال�سرعة �سرمتا �سديقني؟ �

فقال جورج وهو يقلب بالكرا�سة:

مل تقل اأنَّ لك اأًخا �ساعًرا. �

فقال �سعيد مفاخًرا:

ها اأنت قد عرفته �ساعًرا، ولكن هل يرقى ل�سعرك؟ �

ل تقل هذا، اأنتم متفوقون يف كّل �سيء، وحتًما �ستكونون متفوقني يف  �
الأدب، خا�سة بوجود �سي م�سطفى.

فقال م�سطفى با�سًما:

اأتراه يرقى ل�سعر حافظ؟ �

فقال مرتددا:

حافظ اإبراهيم.. هذا ال�ساعر البديع؟ �

نعم هو. �

هو �ساعر ممتاز، وين�سر كثري، و�سمعت اأن له ديوانا �سي�سدر قريبا. �

اأجل، فقد جمعتني به �سداقة. �

�سديقك؟ يا �سالم يا �سي م�سطفى، ملاذا مل نعرفك من زمان؟ �
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طيبة،  � وعالقة  املا�سي،  العام  يف  ب�سيطة  �سداقة  بحافظ  جمعتني 
وقد قراأ م�سرحيتي عن ح�سام الدين.

كتبت م�سرحية؟ �

نعم، م�سرحية تاريخية، عن ح�سام الدين))). �

اأنت كنز يا م�سطفى ليكن لنا لقاء اآخر يجمعنا. �

(اأنا حا�سر، متى نلتقي مرة اأخرى؟ �
قال الرافعي:

ويف  � �سديق  جورج  وبقي  جورج،  وبني  بيني  الأول  اللقاء  هذا  كان 
خمل�ش يل اإىل الآن، فهو خري عون وخري �ساحب.

فقال العريان:

األي�ش  � �سعرك،  الرزاق  عبد  ال�سيخ  �سمع  عندما  رائعة  حلظة  كانت 
كذلك؟

حلظات ل تن�سى، فاأبي �ساحب ذوق اأدبي، متذوق لل�سعر، فكان يف  �
اإعجابه وثنائه جناح كبري بالن�سبة يل، وكانت اأمي ُت�سر بكل ما هو 
ي�سرين وي�سعدين، وكانت �سابرة حمت�سبة على مر�سي، وحتبني من 

دون اإخوتي وتوؤثرين عليهم كلهم.

واحلمد هلل اأن هذا الإيثار قد اأتى بثمره. �

)1)  وهي مرسحية غري معروفة عند قراء الرافعي، صدرت مؤخًرا بتحقيق الدكتور وليد كساب.
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اأجل، وال�سعادة التي يف عينيهما عندما اأحقق اإجناًزا تعدل الدنيا،  �
اأن  اأريد  بل  اأترك طنطا،  ولن  اإليه،  األت  فيما  ق�سط كبري  لها  اأمي 

اأدفن يف نف�ش املكان جنبهما على ما قدما يل.

ثم �سرعان ما اغرورقت عيناه بالدمع، واأخذ يبكي عليهما كاأنهما ماتا 
ال�ساعة وهذا طبعه وعادته كلما تذكرهما!

)
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)4(

أكثر صبر العشاِق من قلِّة الحيلة.

تليق  التي  الب�سيطة  باأناقته  طريقه  يف  ي�سري  �سادق  م�سطفى  كان 
الق�ساة  كبار  ابن  وهيبة  الأديب  وقار  وعليه  املحكمة،  يف  عادي  مبوظف 
فدخل  ال�سرق(  )كوكب  ا�سمها  �سيدلية  اإىل  و�سل  طنطا،  يف  ال�سرعيني 
اأ�سدقائه يف املوعد امل�سروب، كان الأ�سدقاء جال�سني، وهم:  اإليها للقاء 
عجان،  واإليا�ش  يارد،  ن�سيم  وال�سيدلنيان:  حنا،  اإبراهيم  جورج  الأديب 
والطبيب: تودري. كانوا من خرية ال�سباب ال�سوريني يف طنطا، جمع بينهم 

التقارب يف الأعمار والأفكار والنتماء، وميولتهم الأدبية.

وكان جمل�سهم هذا يف الغالب يكون عر�ش كل واحد منهم لأدبه ونتاجه، 
مع احلديث عن اأدباء الع�سر وعن ما ُكتب موؤخًرا يف الأدب.

فقال م�سطفى:

يا جورج بعثت بق�سيدتي اإىل الرثيا، الق�سيدة الأخرية، و�ستكون اإن  �
ا وحدها يف الغزل. �ساء اهلل فنًّ

فقال الكل ب�سوت واحد: 

اأ�سمعنا منها �سيًئا. �

فلم يجد بًدا من القراءة، فقال:
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ع�ساف���رُي يح�س���َن القل���وَب م���ن احل���بِّ

قلب���ي لقط���ْت  )ع�سف���ورٌة(  به���ا  يل  فم���ْن 

فوته���ا الع���ُي  خاف���ِت  فلم���ا  وط���ارْت 

الرط���ِب اللوؤل���وؤ  م���ن  حًب���ا  له���ا  اأزال���ْت 

ع�س���ها اأج���اور  ط���رٌي  ليتن���ي  في���ا 

قرب���ي ويوؤن�ُس���ها  بع���دي  فيوح�ُس���ها   

كفى اإىل هنا، والباقي �ستجدونه يف الرثيا. �

فقال ن�سيم يارد يف لهجة تنم عن اإعجاب كبري:

اهلل اهلل.. ومن هذه ع�سفورة؟ �

فقال جورج وهو يبت�سم ابت�سامته التي ل تفارقه:

رمبا اإ�سارة اإىل املحبوبة. �

فقال اإليا�ش يف لهجة ماكرة:

وتورياته  � مب�سطفى  اأدراك  وما  نياتك،  على  اأنت  جورج  عم  يا 
وع�سافريه التي جتعله يغرد ح�سًنا وحًبا؟

فقال جورج ب�سيٍء من ال�ستغراب:

يعني  � تفارقه(  ل  التي  ابت�سامته  عادت  )ثم  م�سطفى؟  يا  ا  حقًّ
حمبوبتك ا�سمها ع�سفورة؟ وال�سعراء ال�سابقون يرمزون حلبيباتهم 
اأم تريد اأن تخالفهم وت�سق  باأ�سماء متداولة مثل )ليلى..�سلمى..( 

طريًقا جديًدا يف الأدب؟
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مَل  له:  يقول  كاأنه  خاطفة  �سريعة  نظرة  اإليا�ش  اإىل  م�سطفى  فنظر 
ف�سحت اأمري مع )ع�سفورة(. فقال م�سطفى بوقاره املعهود:

يعرف،  � اأن  ويحاول  يجتهد  من  هو  للقارئ  �ساأتركها  )ع�سفورة( 
ويبقى املعنى يف قلب ال�ساعر، وال�ساعر اجلّيد يكتب وينام، ويرتك 

اجلمهور يدر�سون �سعره ويفت�سون عن مق�سده وماأربه.

فقال جورج:

لنا من هي  � تقْل  ول  ا�ش  كالنَّ اأتعاملنا  اأ�سدقاوؤك وخا�ستك،  ولكننا 
ع�سفورتك التي �سرقت قلبك؟

اأنتم اأ�سحابي وقّراء اأدبي، فال تعار�ش بني كونكم اأ�سدقائي وقراء  �
اأدبي.

فقال الطبيب توردي:

لك نف�ش جاحمة يا م�سطفى، طموحة، اأرى اأنك لو ا�ستمررت على  �
هذا النهج من الدرا�سة والطلب والتح�سيل والإنتاج الأدبي ف�سوف 
اأدباء  تبلغ مبلًغا عظيًما يف الأدب، و�سوف يخلد الأدب ا�سمك بني 

العربية املرموقني.

فقال اإليا�ش بلهجة ا�ستفزازية حاول اإخفاءها ولكن مل يفلح:

يا عم الدكتور �ستجعل م�سطفى يف مرتبة �سوقي والبارودي.. �

الناجتة عن غ�سب،  اأن يقول قولته  فقطب م�سطفى وفار وثار، وقبل 
قال الطبيب توردي:

�سبابهما،  � اأول  يف  تعرثا  وقد  جمتهدين،  كانا  ا  اأي�سً هما  ل؟  ومَل 
و�سعرهما فيه اجلّيد والرديء.
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فقال م�سطفى حمتًجا:

واجلرائد  � واملجالت  �ساعر،  كالنا  له؟  اأ�سل  ل  كي  �سوقي  ذا  ومن 
م�سمارنا وميداننا، و�سرنى من �سيفوز.

فقال اإليا�ش ما�سًيا يف لهجته ال�ستفزازية:

وهل تقارن �سعرك بال�سوقيات؟ �

بل �ساأجعل ال�سوقيات �سوكيات اأمام ديواين. �

ف�سفق اإليا�ش لكالمه وقال:

اهلل على توا�سعك وزهدك!�   �

فقال م�سطفى با�ستظراف:

من توا�سع هلل رفعه. �

فقال الدكتور تودري:

يف  � اتركهم  وا�ستعاراتك؟  كناياتك  يف  يلحقك  من  ع�سفورة  اأبا  يا 
غيظهم يتكلمون.

ف�سجت ال�سيدلية بال�سحك. اأما م�سطفى فراح يف خيالته احلزينة، 
و�ساعريًة  ا  حبًّ يفي�ش  جعلِته  الذي  قلبي،  جرح  يا  ع�سفورة..  تذكرها.. 
بغتة؟  اإليها  عاد  الذي  ابن عمها  تزوجت من  الآن؟ هل  اأين هي  وع�سًقا، 
واأنهل  �سعًرا  في�سها  من  اأغرد  الذي  واأنا  ن�سيتني؟  هل  حبلى،  تكون  وقد 
به،  ب�سعري ويرتمنون  يتغنون  الع�ساق   اأجل �سار  نبع ذكرها �سحًرا؟  من 
يرتجم  اأح�سانه  بني  الآن  اأاأنت  �سعري  ليت  احل�سن(،  بـ)�ساعر  و�سميت 
�سوقه عناًقا وقباًل، واأنا اأترجمه �سعًرا يتغنى به الع�ساق؟ واأنا ماكث هنا 

اأ�سارع احلروب العاطفية وال�سدود الغرامية..
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فقال جورج:

اأين اأنت يا م�سطفى؟ اإىل اأين ذهبت؟ �

اإين هاهنا قاعد، اأ�ستمع لكم. �

فقال اإليا�ش متهكًما:

بل قد تكون مع )ع�سفورة( حملق معها. �

ا. فقال جورج يف لهجة جدّية: ف�سحكوا اأي�سً

اأمل يَر الأمام حممد عبده �سعرك؟ �

ينتظر  � وهو  ح�سًنا،  ثناًء  عليها  واأثنى  الق�سائد،  بع�ش  اأبي  اأ�سمعه 
الديوان الذي �سي�سدر.

فقال ن�سيم:

متى ي�سدر ديوانكم �سيدي الرافعي؟ �

غري م�ستعجل على اإ�سداره، مكتف الآن باملجالت واجلرائد، و�سوف  �
اأنتقي خري �سعري واأجعل ديواين عدة اأجزاء.

األن تذهب اإىل الإمام حممد؟ �

بلى، قريبا �ساأذهب اإن �ساء اهلل. �

يا بختك يا م�سطفى، حظك كبري، �سوف تلتقي به. �

يا رجل اذهب اإليه و�سوف ي�ستقبلك برحابة �سدر. �

فقال اإليا�ش:

اهلل على التوا�سع يا ابن القا�سي. �
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فقال جورج موؤيًدا كالم �ساحبه:

بالعلم  � ل�ستهاركم  الإمام،  عند  حظوة  لكم  اإن  م�سطفى  يا  فعاًل 
واملعرفة والق�ساة.

فعاد الأول يقول:

اهلل اهلل، من اأين اآتي باأب قا�ش له حظوة عند الإمام؟ لعل نف�سي  �
تتفجر مبوهبة ح�سنة كنظم ال�سعر وكتابة النرث.

فابت�سم م�سطفى، وقال متمهاًل م�سرت�ساًل:

الطامح  � البن  اإمنا  واملواهب،  لالإبداع  �سانًعا  القا�سي  الأب  لي�ش 
متفوًقا،  جمتهًدا  ا  جمدًّ تكون  اأن  �ساح  يا  عليك  ذلك،  يف  الطامع 
اإىل الأقران وتكون �سحية ل�سوت  اأن تنظر  حتى تبلغ الأ�سباب، ل 

النف�ش املتواكلة املتكا�سلة.

وكيف اأ�سهر على الكتب واملالزم حتى مطلع الفجر؟ �

علت  � فاإذا  همتك؟  كم  يل:  قل  بل  الليايل،  و�سهر  بالوقت  تق�ش  ل 
الهمة مل يبَق لك جمال لعد الوقت حتى.

اأنت علم و�ستكون ذا �ساأن كما تنباأ لك الإمام حممد عبده. �

اإن �ساء اهلل. �

اإبراهيم،  � حافظ  بال�ساعر  عالقتك  عن  م�سطفى  يا  يل  قل  ولكن 
فاإنَّ لك معرفة به كما اأخربتني، وهو الآن قد ذاع �سيته، و�سي�سدر 

ديوانه قريًبا.

فتنهد وقال:
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ترجع �سداقتي حلافظ منذ عام ون�سف تقريًبا، اأول عهدي بالأدب  �
�سعيت  لذلك  ا،  عاٍل جدًّ الأدبي  بناوؤه  ال�سعر، حافظ  وكتابة  وطلبه 
وله مكانة يف  واأ�سفاين،  مودته  اإيّل  اأخل�ش  وقد  عليه،  اأتعرف  لأن 
نف�سي منذ لقيته اأول مرة، وهو عبقرٌي عجيب كثري احلفظ، ولكنه 
الباقية،  ال�سعر  فنون  �سائر  وترك  واحد،  اأدبي  خمت�ش يف مذهب 
يكون  اأن  ينبغي  ول  وفنونه،  ال�سعر  يف  تر�سل  اأن  يجب  له:  وقلت 
�سعرك كله ك�سم�ش ال�سيف، فاإنَّ للربيع �سم�ًسا اأجمل منها واأحب، 
كاأنها جمتمعة من اأزهاره وعطره ونعيمه. وهو يفخر باأنه )ال�ساعر 
الجتماعي( وهذا لقب ميزه �سديقنا الأ�ستاذ حممد كرد علي اأيام 

كان يف م�سر فتعلق به حافظ واخت�ش.

ا ل هازًل كعادته: فقال اإليا�ش وكان جادًّ

ما �سر نبوغ حافظ وظهوره على ال�ساحة الأدبية؟ �

)الو�سيلة  � كتاب  العربي  الأدِب  اإىل  هداه  الذي  الأول  الكتاب  كان 
الأدبّية( لل�سيخ ح�سني املر�سفي، ففي هذا الكتاب قراأ حافظ خال�سة 
خمتارة حمققة من فنون الأدب العربي يف ع�سوره املختلفة، ودر�ش 
ذوق البالغة يف اأ�سمى ما يبلغ الذوق،  ووقف على اأ�سرار تركيبها، 
دواوين  قراءة  وهي  البارودي،  بها  نبغ  التي  الطريقة  منه  وعرف 
الكثري  وحفظ  بعدهم،  ومن  اجلاهلي  العربي  من  ال�سعراء  فحول 
كاآلة  قريحته  كانت  اإذ  احلفظ،  على  قريحته  حافظ  فبنى  منها، 
اأ�سباب �سعف  �سبٌب من  اإل علقته، وهذا  ل�سيء  ت�سمع  الت�سوير ل 
خياله، وكذلك تاأثر باملعري فقد حفظ اأكرث لزومياته، فكانت هي 
�سبب ميله ونزعته لل�سعر الجتماعي ولكن املعري كانت به موهبة 

(فل�سفية افتقدها حافظ.
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يا رافعي اأنا ل اأعد ال�ساعر �ساعًرا اإل اإذا كان ينظم يف الجتماعيات. �

)قالها حافظ اإبراهيم(.  فقال الرافعي قا�سًدا اإغا�سة حافظ:

ومالك ل تقول بالعبارة املك�سوفة: اإنك ل َتُعدَّ ال�ساعر اإل من ينظم  �
مقالت اجلرائد!

فقطب  حافظ وعال وجهه ال�سيق واحلنق، والرافعي ي�سحك. فاأخرج 
حافظ قرو�ًسا و�سار يعدوها. فقال م�سطفى م�ستفهًما:

ما هذه القرو�ش؟ �

هذه  � غري  يل  يبَق  ومل  قر�ًسا،  ثالثني  فاأ�سعت  ال�ساعة  اأقامر  كنت 
. القرو�ش امللعونة، فهلم نتع�شَّ

ودخال مطعًما ب�سيًطا وراء احلديقة الأزبكية، فقال حافظ:

ماذا تاأكل؟ �

ل اآكل �سيًئا، اإين متع�ش. �

القهوة،  اإىل  ثم خرجا عائدين  ودفع ثالثة قرو�ش،  ب�سيًطا  اأكاًل  فاأكل 
جريدة  يحمل  وهو  حافظ،  �سديق  مهدي؛  حممد  ال�سيخ  عليهما  فدخل 

)م�سباح ال�سرق(، فقال لهما متعجًبا:

انظرا اإىل هذه الق�سيدة الرائية البديعة لبن الرومي.. �

فاأخذها حافظ وقراأها ثم م�سطفى، فراأى ال�سيخ اأنهما مل يهيما بها 
كما هام هو، فقال لهما:

القافية   ومتكنه.. � اإىل ب�سطته يف قوافيه وقدرته على خلق  انظرا 
)قدارها.. اأحمرها..اأخ�سرها..(.
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فقال حافظ بتحٍد )ومل يكن موؤمًنا ب�ساعرية �سديقه(:

هلمَّ نت�ساجل يف هذا الوزن حتى ينقطع اأحدنا.. �

ينظم  مهدي  حممد  ال�سيخ  وكان  الرجتال،  يف  ملكة  ذا  حافظ  وكان 
ال�سعر، ولكنه ل ي�سل اإىل براعة حافظ، وقد جمعتهما �سداقة يف جمل�ش 

الإمام حممد عبده و�سرعان ما توثقت.

فقال ال�سيخ بعد �سيٍء من الرتدد ولكن وجود الرافعي جعله يقتحم هذه 
امل�ساجلة:

، والرافعي هو احلكم. � هلمَّ

فاأطرب الرافعي لهذا ال�سجال..

وبداأ حافظ..و�سار ين�سد بيًتا وال�سيخ بيًتا، والرافعي يح�سي ويحكم. 
ف�ساق الكالم و�سار ال�سيخ مهدي يفكر طوياًل ثم ينطق باللفظ، ول يكاد 
يفعل حتى يرميه حافظ على البديهة، فيعود الرجل اإىل الإطراق والتفكري، 

ثم انقطع اأخرًيا وبقي حافظ يرجتل وحده.

فقال الرافعي حاكًما:

انتهى، فاز حافظ فوًزا كبرًيا �ساحًقا. �

فقال ال�سيخ بامتعا�ش:

مبارك يا حافظ. �

فقال حافظ بكربياء حاول مداراته فلم يفلح:

هذا اأمر عادي اأمام ارجتايل وقريحتي. �

فقال الرافعي قا�سًدا اإزعاجه وتنكيَل فرحته بهذا ال�سجال:
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الأدب  � قافلة  اأمام  ي�سمد  ولن  جرائد،  �سعر  ارجتال..هه؟  قريحة 
العربي اخلالدة، بل �سيموت ظمًئا يف بداية الطريق الطويل. 

فقال ال�سيخ موؤيًدا:

واح�سرتاه عليك يا حافظ، تفرح ب�سعر جرائد! �

فقال م�سطفى وهو يزيد بتهكمه:

خذ حكًما من ناقد ب�سري بلغة العرب واآدابها. �

فقال حافظ وهو يدعي اأنه غري مباٍل بكالمهما:

وغري  � ال�سيا�سية  احلياة  ي�سف  الجتماعي  ال�سعر  تاريخ،  هذا 
ال�سيا�سية، ويعر�ش تاريخ م�سر عارًيا من اأكاذيب املوزورين، فهو 
الفنون  و�سائر  ومدحك  كغزلك  ل  �سعب،  بروح  ناب�ش  تاريخ  �سجل 

التي عفا عنها الزمن.

فقال ال�سيخ:

فمثاًل  � متطورة،  �سارت  التاريخ  تدوين  وطرق  تطور،  الزمن  لكنَّ 
اجلرائد هي خري �سجل.

لي�ش كال�سعر، واإمنا تقولن هذا ل�سعفكم يف هذا الفن. �

فقال الرافعي:

الإمام حممد عبده ما اأخباره؟ �

بخري..تاأخرت ومل تاأِت اإليه كما قلت. �

قريًبا �سوف ناأتي اأنا واأبي. �
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فقال ال�سيخ:

حافظ ماذا تقراأ هذه الأيام؟ �

فارتاح حافظ ل�سوؤاله عن ما يحب، وقال وهو يقرب النارجيلة اإىل فيه:

الآن اقراأ يف الأدب الفرن�سي، تقريًبا �سرت اأتقن لغتهم. �

تتعلم الفرن�سية؟ والفرن�سيون مع الإجنليز ومن عاونهم من الكفار  �
هم م�سدر البالء الأعظم على اأمتنا؟ واآدابهم حتًما �ستف�سد عقول 

�سبابنا.

فقال حافظ وهو ينفث دخان نرجيلته:

ما لالأدب وال�سيا�سة؟ اأدب فرن�سا الرائع �سيء و�سيا�ستهم الرعناء  �
�سيء اآخر.

كيًدا  � ويريدون  العلية،  الدولة  واأعداء  وكفرة  فرن�سيون  ولكنهم 
بال�سلطان عبد احلميد حفظه اهلل.

تتعلم  � اأمل  يا م�سطفى  واأنت  بال�سلطان..  كيدا  تريد  نف�سها  دولتك 
من الفرن�سية �سيًئا؟ فيها اأدب رائع.

لقد حاولُت اأن اأتعلمها ولكْن مل اأح�سنها، واإين اآمُل لأن اأعوَد فاأتعلمها  �
يف قابِل الأيام.

فقال حافظ وقد ا�ستوى جال�ًسا:
ن�سيت اأن اأخربكما اأن ديواين اأ�سدره خالل �سهر تقريًبا، هذا اجلزء  �

الأول.
فتوقف الرافعي عن احت�ساء ال�ساي، ووقع الأمر يف نف�سه وقًعا �سديًدا.
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يبلغه  � ما  �سيبلغ  اأن حافًظا  يعقل  واأنا ل؟ هل  ديوانه  ي�سدر  حافظ 
ا ومناف�ًسا؟  عند �سدور ديوانه واأنا حايل هذا؟ اأمل تتخذ حافًظا ندًّ
وحلقت  مناف�ًسا  اتخذته  م�سطفى  يا  لكنك  به،  وجتهر  تعلنه  واأن 
غلبني  ولكن  بلغ،  ما  تبلغ  اأن  وتريد  هو  ين�سر  كما  وتن�سر  تنظم  به 

باأ�سواط ومراحل.

فقال ال�سيخ:

هذا خرب �سار، كنا ننتظره من مدة غري قليلة. �

نعم، واأخري عزمت وتوكلت، واإن �ساء اهلل عندما ين�سر يكتب عنه  �
والكاظمي  البارودي  وحتى  اليازجي،  وال�سيخ  الإمام،  الأ�ستاذ 

والكثري من فر�سان الأدب.

البارودي والكاظمي والإمام مرة واحدة؟ واأنت جال�ش يف حمكمة طنطا 
قد  نف�سك  وتظن  ال�سيدلية،  يف  و�سحبه  اإبراهيم  جلورج  �سعرك  وُت�سمع 

فتحت فتًحا مبيًنا يف الأدب، واأن ا�سمك �سيخلد، ولكن لن اأنهزم.

فقال بعد اأن �سحا من ت�ساوؤلته:

مبارك يا حافظ..ت�ستحق اأكرث من هذا. �

�سكًرا �سديقي م�سطفى. �

وانف�ش املجل�ش على هذه ال�ساكلة  والأفكار تتموج بالرافعي وتاأخذ منه 
(كل ماأخذ، تطويه الأر�ش وهو �سارح �سارد يف موجات خياله وديوان حافظ!
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قال الرافعي:
كان حافظ هو املناف�ش الأول يل، ولو كان هناك اأكرب منه لناف�سته،  �

كان  لكنه  حافظ،  جتاه  اأ�سمرها  التي  املناف�سة  تلك  كل  مع  ولكن 
�سديًقا وفًيا يل، و�سداقتنا طويلة مل تنته اإىل اأن مات.

قال العريان:
وجورج؟ �
التوفيق يف  � له  يكتب  ولكنه مل  ال�سحف،  قبلي يف  ين�سر  بداأ  جورج 

الأدب، اإل اأنه ظل �ساحبي اإىل الآن.
واأنا اأ�سهد بذلك، �سديق �سادق حًقا. �
اأجل. �

)
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)5(

كيَف تصلح الدنيا ويف كل أرض يعمل على عكس 
قوانيناه قانون الجو وقانون األرض؟

كان راكًبا على فر�سه �سائًرا يف نواحي طنطا و�سعيدها متاأماًل متفكًرا، 
كان يع�سق اخللوة والتاأمل، يق�سي النهار �سائًرا من غري غاية �سوى اخللو 
لنف�سه، وهذه املرة �سار للم�سري عنوان واإن اأنكره يف نف�سه، ولكنه يلح عليه 
اإحلاًحا �سديًدا، وجد نف�سه بني تلك احلقول واملزارع باحًثا عن تلك الفتاة 
�ساحبة ال�سوت املالئكي ولكنه مل يرها، ودار فر�سه عائًدا ولكن �سرعان 

ما �سمع ذلك ال�سوت يعانق تلك الآذان جمدًدا قائاًل:

يا بن القا�سي؟ �

فنظر اإليها مبت�سًما ولكن وجدها جميلة ال�سوت فقط! مل يجد عندها 
يجعله  م�سكًرا  �سوتها  كان  لقد  )ع�سفورة(،  وين�سيه  يروقه  رائًعا  جماًل 
يتعربد يف اأروقة اجلمال وال�سعر، ولكن يف املرة الأوىل مل يَر �سكلها، فقد 
كانت ت�سع لثاًما وهي تعمل، اأما الآن فهي مك�سوفة الوجه وليتها مل تك�سفه، 

لبقي �سوتها عالًقا يف ذهنه. فقال متهرًبا من حوار كان يتمناه:

اأهاًل اأيتها ال�سيدة. �

اأمل تعرفني؟ �

بلى عرفتك. عن اإذنك لدي عمل. �
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ثم انطلق وهو يفكر: ملاذا يبحث عن جميلة فاتنة مذهلة؟ هل يريد اأن 
ال�سعر الذي يفر�ش عليه حب جديد  اأم  يتنا�سى بها عن ذكر ع�سفورة؟ 

وع�سق؟

من الأف�سل اأن يعود اإىل اأبيه ويخربه باملو�سوع الذي قد عزم عليه.

ماذا؟ اإ�سالح ديني وجمعية �سبابية لهذا الغر�ش؟ لتعيدوا الأخالق  �
التي طم�ست واإعادة بنائها؟

فقال م�سطفى:

اأجل يا اأبي، جمعية اجتمعت فيها اأنا و�سديقي املحامي عبد الفتاح  �
مفهوم  وجتديد  الديني  الإ�سالح  اإىل  ن�سعى  اآخر،  و�سديق  املرقي 

الأخالق الذي قد ف�سد وك�سد.

حمام  � ثالثة،  �سباب  ل  ومثقفون  علماء  له  يراد  الأمر  هذا  بني  يا 
واأديبان.

يا اأبي الإ�سالح الديني ل يخت�ش برجال الدين فح�سب، بل على كل  �
واحد منا اأن يكون م�سلًحا، ونحن واإن كنا ثالثة، فاخلري بنا، اأمل 

َتَر حممد ر�سيد ر�سا وجمعيته )�سم�ش الإ�سالم( كيف اأ�سبحت؟

فقالت الأم وكانت جتل�ش قربهما وت�ستمع اإليهما باهتمام:

يا ولدي ما لك واجلمعيات؟ كن قا�سًيا مثل اأجدادك، اأو �ساعًرا كما  �
حتب، خري لك من هذه اجلمعيات.

اأريده اأن يكون مثل الإمام حممد، اأو مثل ال�سيخ عبد القادر الرافعي. �

فقالت الأم:

هو لن ي�سعب عليه اأن يكون مثل الإمام حممد عبده. �
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افعل ما ت�ساء يا ولدي ولكني غري متفائل بنجاح جمعيتكم هذه.� 

خرج م�سطفى اإىل اأع�ساء اجلمعية اجلدد يف امل�سجد البهي، وبينما 
ونف�ش  الطول  نف�ش  هي  ت�سري،  امراأة  اأمامه  بدت  الطريق  يف  مي�سي  هو 
اجل�سد، قد تكون هي، ولكن هل يعقل؟ هل طويت الأر�ش واخت�سرت؟ هل 
 ، ا لهذه الدرجة؟ و�سنعت املعجزة؟ اأجل اإنها معجزة احلبِّ �سغر العامل حقًّ
اأمل توحي اإيّل �سعًرا؟ للحِب وحي فلَم ل يكون له معجزة خارقة جتعل الب�سر 

يقولون عن املحب: �ساحر و�ساعر. وتقدم نحوها وهو يقول: ع�سفورة.

فالتفت املراأة نحوه وهي تقول له: 

ماذا تريد اأيُّها الرجل؟ �

فقال وقد ا�ستيقظ من خياله منده�ًسا:

اآ�سف ظننتك امراأة اأعرفها. �

يا  اأفق  واأحالمي؟  اأوهامي  من  اأ�ستيقظ  متى  متى؟  لنف�سه:  فقال 
م�سطفى.

ثم اعتاله الكرب واآمله خطب الذكرى. رحلت ع�سفورة ولن تعود بعد 
الآن، لقد انتهت كما بداأت على ذلك اجل�سر و�سوف تنتظر ديواين الذي 

�سوف �سي�سدر، ولعلي اأر�سل لها ن�سخة عن طريق اأقاربي هناك.

فلما  وتتالطم،  وتت�سادم  ذهنه  يف  تتموج  والأفكار  امل�سجد  اإىل  و�سار 
و�سل اإىل امل�سجد البهي وانق�ست ال�سالة، واجتمع مع �ساحبيه، حتدثا، 

فقال املحامي وكله حما�ش واندفاع:

اهلل  � كتب  اإن  وجتديدها،  اأفكارها  يف  ثائرة  علنية  دعوة  �ستكون 
الأزهريني  غري  من  دعوة  تكون  �سوف  والزدهار،  النت�سار  لها 
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والأحمديني، وهي دعوة من نفر عا�سوا بني النا�ش لينتجوا ويربعوا 
يف فنون الدعوة واأ�ساليبها.

فقال الآخر ول يقل عنه حما�سة:

بعيد،  � عهد  منذ  ودفنت  طمرت  هامدة،  جثة  الأخالق  غدت  لقد 
اآن الأوان اأن تدبَّ احلياة يف هذا اجل�سد الهامد روح ناب�سة بروح 

الإميان.

فقال م�سطفى:

كيف �سوف تكون؟ وما عملها وم�ستقبلها. �

فقال املحامي م�سرًعا:

(م�ستقبله زاهر باهر اإن �ساء اهلل. �
وف�ست يف تلك الأيام الكولريا يف م�سر واأغلقت املدار�ش وودع الكثري 
من الأهلني اأحبابهم واأولدهم، كانت اأياًما ل تن�سى يف تاريخ م�سر، فكم 

(من عامل قد غدا يف القرب؟ وكم من نابغة اأم�سى يف اللحد؟
الطرقات،  يف  النا�ش  على  الفتية  الرافعية  اجلمعية  من�سورات  وزعت 
وعلقت على اجلدران، وفيها و�سعت معاين الإ�سالح باأ�سلوب اأدبي رافعّي 
وتوزعت  فن�سرت  ديباجة،  باأروع  ومدبجة  �سياغة،  اأجمل  م�سوغة  رفيع، 
من قبل م�سطفى واأترابه، لقد ن�سر هوؤلء ال�سبان خطاباتهم غري عابئني 
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قد عمل  الفطري  الإ�سالح  وكاأنَّ  عليهم،  التي جترها  والأوجال  بالأهوال 
عمله املوكل به.

جل�ش النا�ش يف امل�سجد البهيِّ بعد ال�سالة يذكرون اهلل، فقام م�سطفى 
�سادق الرافعي ال�ساب الذي ملّا يبلغ الثانية والع�سرين بعد خطيًبا، و�سار 
باأ�سلوب  اخلري،  و�ُسبل  والفالح  وال�سالح  الإ�سالح  على  حاثهم  يخطب 

رائق �ساحر، ودعا النا�ش اإىل الن�سمام اإىل جمعيته.

وكان من بني احل�سور طالب اأحمدّي معمم، وما اإن �سمع كالم م�سطفى 
م�سطفى  اإنَّ  و�سحبه:  لأ�ساتذته  وقال  مدر�سته،  اإىل  م�سرًعا  خرج  حتى 

�سادق بن ال�سيخ عبد الرزاق الرافعي قد اأ�س�ش جمعية لالإ�سالح الديني.

يف  دينية  جمعية  ليوؤ�س�ش  هذا   من  �سيخهم:  وقال  ثائرتهم،  فثارت 
ح�سورنا؟ األي�ش الدين من تخ�س�سنا وعملنا؟

فقال اأحد التالميذ وكان �سّكاًء بّكاًء:

يقولون اأنه �سيوؤ�س�ش معهًدا دينًيا اأكرب من معهدنا هذا، واأنه �سينفتح  �
اجلرائد،  �سعًرا يف  ين�سر  مغرور  �ساعر  وهو  الأوربية،  الآداب  على 

ويلقب نف�سه ب�ساعر احل�سن...

و�سجر ال�سيخ من كالم التلميذ، وقال وهو ثائر فائر:

الرافعي،  � القا�سي  لأبيه  العلماء  من  وجمموعة  اأنا  اأذهب  �سوف 
و�سوف جنعل )�ساعر احل�سن( يعدل عن هذه اجلمعية التي نتوج�ش 

منها.

)وعندما قال �ساعر احل�سن قالها ب�سيٍء من ال�سخرية(

واإن مل يعدل؟ �
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�سوف يعدل.. �

�سديقه  الفتاح  عبد  عليه  فدخل  جال�ًسا،  املحكمة  يف  م�سطفى  كان 
و�سريكه يف تاأ�سي�ش احلركة، فقال الرافعي:

لكي  � ر�سا،  ر�سيد  حممد  ال�سيخ  اإىل  كتبتها  قد  الر�سالة،  هي  هذه 
تكون جمعيتنا هنا فرًعا عن جمعيته )�سم�ش الإ�سالم(.

�سيء رائع لنذهب ونر�سلها. �

هّيا. �

دخل ال�سيخ عبد الرزاق على م�سطفى وكان جال�ًسا على مكتبه وما�سكا 
مبجلد من كتاب )الأغاين(، فجل�ش، وقال:

ا. � تقراأ يف الأغاين؟ جميل جدًّ

فقال جماماًل وهو يعلم اأن اأباه ل ياأتي يف مثل هذا الوقت اإل لأمر جلل:

عظيم  � كتاب  فعاًل  لذيذة،  �سّيقة  مو�سوعة  )الأغاين(  اأبي،  يا  اأجل 
ومن اأمات م�سادر الأدب العربي.

املجامالت  من  عارم  ب�سيل  وتتالطم  خلده  يف  تدور  والت�ساوؤلت 
والأحاديث يف الأدب التي �سعر لأول مرة اأنها فارغة، واأنَّ وراء هذا احلديث 

حديًثا ل ي�سر.

قراأت به منذ كنت �ساًبا يافًعا مثلك ويف عمرك، ولكنَّ الق�ساء اأخذ  �
مني كّل وقتي، ومل تتح يل الأيام فر�سة اأن اأكون اأديًبا.

ما زلت �ساًبا يا اأبي. �

ل �سباب بعد اخلم�سني. �
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اأبت فاإنَّ  يا  اأف�سح  اإىل الآن ببنت �سفة،  متى يف�سح؟  ملاذا مل ينب�ش 
عينيك تقول فلَم مْل تنطق اإىل الآن؟

اأن حتل جمعيتك  � جاءين وفد من املدر�سة الأحمدية، يطلبون مني 
وتكف عنها وترتك الأمر لهم، اأنا اأخربتهم  اأن دعوتك هي هلل ولن 
تقلل من �ساأنهم اأو مكانتهم، ولكنهم اأ�سروا على اأن ترتك الأمر لأن 
طالبهم غ�سبوا و�سعروا اأنكم ت�ستخفون بهم وبدورهم الذي جملوه 

على اأعتاقهم وتفرغوا له.
وهل الإ�سالح مقت�سٌر على املدر�سة الأحمدية يف طنطا والأزهر يف  �

القاهرة؟  الإ�سالم يقع على عاتقنا كلنا، وكلنا دعاة له، اأمل تعلمنا 
اأنت هذا؟

فغ�سب الأب وقال وهو يحاول كظم  غ�سبه:
ومن  � وتالمذتهم  علماوؤهم  ا،  �سرًّ بكم  يريدون  الرجال  ولدي  يا 

فال  الأزهر،  ولأهل  لهم  م�سر  يف  الدين  اأن  يرون  وهم  نا�سرهم، 
داع جلدالهم، اأنا غري م�سئول عن منظمتك هذه، لكن لأجلك اأنت 

ورفيقيك.
و�سغوطات  � خل�سومة  تعر�ست  التاريخ  يف  حركة  كلُّ  اأبتاه،  يا 

وحماربة، فهل ن�ست�سلم؟ يجب اأن نكافح.
اأن  � وجب  من  عليك  وفزع  هرع  حتى  بعد  تبداأ  مل  اأنت  من؟  تكافح 

ي�ساندك.
)ثم قال متلطًفا عاطًفا(:

يا بني اأنت مل تخلق لتقود حركة وحزًبا، اأنت م�ستقبل �ساعر كبري  �
و�سوف  لك.  اهلل  كتب  اإن  اخلالدين،  الأدباء  بني  الزمان  �سيخلده 

نذهب اإىل الإمام حممد عبده بعد غدٍّ فا�ستعد.
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فتهلل وجه م�سطفى وقال وهو فرح مرح:

نذهب اإىل الأزهر؟ �

نعم اإىل الأزهر، ا�ستعد. �

ك�ساه  امل�سلني،  على  در�ًسا  األقى  اأن  بعد  �سديقيه  مع  الرافعي  خرج 
اأي  فم  من  قبل  من  امل�سلون  به  ي�سمع  مل  وح�سًنا  وبياًنا  بالغة  الرافعي 
الكالم؟ واحلافظ  املتفنن بفنون  امل�سرت�سل  ال�سّجاع  خطيب، كيف ل وهو 

للقراآن وروائع احلكم؟ 

وبينما هما ي�سريان بفرح ملحوظ اعرت�سهم خم�سة من طالب اجلامع 
الأحمدي، فقال اأحدهم بحزم وعزم:

من �  ول  عملكم،  من  لي�ش  فهذا  جمعيتكم،  اأو  موؤ�س�ستكم  اتركوا  
�ساأنكم.

فنظر م�سطفى اإىل �ساحبه وقال:

ل دخل لكم. �

واهلل لن مل ترتكا هذا العمل لنقطعنكم ونقطع دابركم. �

ثم م�سوا! �

التفكري  طول  وبعد  حائًرا.  �ساهًرا  ا  مت�سهدًّ ليلته  م�سطفى  وق�سى 
والتدبري قال ل�ساحبه م�ست�سلًما:

لقد عزمت اأن اأترك اأمر اجلمعية الإ�سالحية! �

فقال املحامي مذهوًل:
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ماذا؟ نرتك ما بداأناه؟ هل خفت ووجلت منهم؟ هل ن�سيت عهدنا  �
ود�ستورنا الذي كتبته اأنت بيدك؟

ل مل اأن�َش، ولكن �سنعر�ش نف�سنا للخطر، ونحن يف غنى عن ذلك  �
اأن  اهلل  ون�ساأل  ذلك،  دون  الظروف  فحالت  نوينا  ونحن  اخلطر، 

يكتب الأجر لنا.
ل جهاد بدون خطر ومتاعب. �

فقال الآخر:
مل نكن ننتظر هذا منك. �

فقال الرافعي با�سًما:
ا فلنحذرهم،  � �سرًّ بنا  الندامة، فهوؤلء يريدون  ال�سالمة على  لنوؤثر 

ا. واأبي يرى ذلك اأي�سً
تدم  مل  التي  ال�سغرية  الرافعية  جمعيته  حل  اأن  بعد  الرافعي  خرج 

طوياًل، وعاد اإىل البيت.

ي�ستخل�ش  اأن  يريد  �سعره،  كرا�سات  على  ا  مكبًّ املكتبة  يف  يجل�ش  كان 
زبدة �سعره ونظمه وي�سمعه لالإمام حممد عبده، فو�سع يف الكرا�سة التي 
بني يديه اأجمل اأ�سعاره املنتقاة املتخل�سات من نظمه الكثري، وراأى �سعره 
احلب  من  اآه  وجل�سرها،  اإليها  واحلنني  الأ�سواق  فهاجت  ع�سفورة  يف 
و�سلطانه، كم اأنفقنا من وقتنا فيه؟ اآه منها ومن اأحلاظها التي يكمن فيها 

الأمر والنهي والزجر، وفيها التنهد والتدلل، وفيها ق�سيت الليل مت�سهًدا.

غًدا �سوف اأذهب اإىل القاهرة، واأطوف بها وبحاراتها القدمية، و�ساأزور 
احل�سني )ر�سي اهلل عنه( واأدعو هناك، ثم اأم�سي اإىل الإمام يف الأزهر، 
مدحه  كم  لقائه،  من  وجل  مرجتف  اإين  الإمام؟  يل  �سيقول  ماذا  رباه 
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يف  والتاأدب  اخل�سوع  اأبي  وجه  اعتال  وكم  ودر�سه؟  جمل�سه  ومدح  حافظ 
ح�سرة ا�سمه وذكره!  كاأنِّ بينه وبني ال�سماء اأرتاًل من املالئكة متده بقوة 
مغناطي�سية جلذب القلوب و�سحرها. يا ترى هل اأحبَّ الإماُم وع�سق؟ هل 
عانى من ال�سهر اإىل ال�سحر؟ وهل ق�سى ليله الكاحل كئيًبا حزيًنا؟ �ساأزوره 
غًدا و�سيكون يوًما من اأيام العمر التي لن تتكرر اإل نادًرا، ولن يزول اأثرها 
ما حييت، هكذا قال اأبي، و�ساأمرح واأفرح يف رحاب در�سه وعلمه اللذين ل 

(ينتهيان، هو بحر ل �ساحل له..هو حممد عبده احللم الأبدي.
قال الرافعي:

اجلمعيات  � جمال  يف  تقريًبا  والأخرية  الأوىل  املرة  تلك  كانت 
اأخلق  اأين مل  اقتنعت  اأبي )رحمه اهلل(  كلمة  بعد  ومن  والأحزاب، 
والأدب  البالغة   عن  الدفاع  راية  حلمل  بل  جمعية،  اأو  ل�سيا�سة 

العربي، كان اأبي له نظرة ل تخيب يف التفر�ش والتوقع مبا هو اآت.

فقال العريان:

ا اأنت مل تخلق لل�سيا�سة.. � حقًّ

فقاطعه الرافعي قائاًل:

فاأنا اأجهل النا�ش باأمورها. �

اأ�ستغفر اهلل، مل اأق�سد هذا.� 

                          (واإن مل يقلها ل�سانك، فقد قالتها عينك. �
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)6(

وكتب له أن يكون الكنز الثمين الذي ُيفجأ العالم 
ابنكشافه.

كان م�سطفى  القاهرة،  اإىل  منطلقني  اأبيه  مع  القطار  نف�سه يف  وجد 
يحمل كتاًبا ليق�سي الدرب به؛ وكرا�سة اأ�سعاره التي �سرييها لالإمام، واأخذ 
�سنني  قبل  فمر�سه  امل�سافرين،  وعجيج  ب�سجيج  حافل  غري  كعادته  يقراأ 
اأخرب  كما  كله  يفقده  اأن  الأيام  مع  املحتمل  ومن  �سمعه،  اأفقده جزًءا من 
اإليه تذكر  اأباه، وهو الأمر الذي ق�شَّ م�سجع ال�سيخ، وكلما نظر  الطبيب 
مر�سه، فكان كلما تذكر املر�ش امتزج بحزن وراأفة. لحظ م�سطفى اأن 
اأباه �سارد حائر، تبدو عليه اأمارات احلزن والكاآبة، فقال متلطًفا مرتفًقا:

اأبي..اأبي. �
نعم يا ولدي، ما بك؟ هل من خطب؟ �
ل، ولكن ما بك منذ اأن ركبنا القطار واأنت على هذا احلال من الهم  �

والغم؟
فزفر الأب يف حزن عميق، وقال:

اآه يا ولدي، لو تعلم ما بي من هموم وغموم! �
قل يا اأبت. �

والأزهر من  � الإفتاء  لإزالته من  �سعواء  الإمام، عليه حملة  الأ�ستاذ 
قبل اخلديوي، ويدبر املكائد لل�سيخ ليخلعه من من�سبه الذي يتبووؤه.
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اخلديوي؟ وملاذا؟ �

ذلك لأن الف�ساد قد دبَّ يف البالد، والإمام م�سلح يحاول الق�ساء  �
على هذا الف�ساد امل�ست�سري.

لقد �سمع م�سطفى كثرًيا عن الإمام ودر�سه، ح�سره مرة مع اأبيه عندما 
كان �سغرًيا، ما زال ي�سمع عن الإمام واإ�سالحه يف الأزهر وما كان عليه 
من فو�سى يف التعليم، ثم جاء الإمام فو�سع دائرة العلوم واملعارف واأرقى 
اللغة العربية، و�سعى لإ�سالح العقل بال�ستقالل يف العلم والفهم، واإ�سالح 
كر�ش  التي  والتعاليم  املفاهيم  تلك  وكل  والوفاء،  النف�ش  وعزة  الإخال�ش 

حياته لرت�سيخها يف الأجيال الآتية.

لقد كانت درو�ش الإمام تفي�ش روًحا وتتاألق نوًرا �ساطًعا، ولكن الأ�ستاذ 
الإمام لقى حرًبا �سعواء من اخلديوي، الذي حاول ب�ستى الطرق لالنتقام 
موافقة  على  متوقف  منهما  وكلٌّ  والأزهر،  الإفتاء  يف  من�سبه  من  وعزله 
جمل�ش نظار احلكومة، وموافقة املجل�ش يتوقف على موافقة م�ست�سار املالية 
)كرومر(  اللورد  عند  اخلديوي  �سعى  لقد  فوقه،  من  الربيطاين  والعميد 
لعزل الإمام، ذلك ال�سم الذي له رنني يف اآذان العائلة الرافعية،  وال�سيخ 
لهجة جتمع بني  دائًما، يف  يذكره على م�سمع م�سطفى  كان  الرزاق  عبد 
الفخر واحلذر، يفتخر باأن و�سل �سيتهم و�سهرتهم اإىل املندوب ال�سامي، 
واحلذر من كيده ومكره، لقد رفع اللورد كرومر تقريًرا اإىل حكومته عن 
العائلة  وهي  م�سر،  يف  الق�ساء  على  �سيطرتها  ومدى  الرافعية  العائلة 

املر�سحة لتويل الإفتاء وم�سيخة الأزهر بعد الأ�ستاذ الإمام.

كتابه  يف  وم�سطفى  يفكر  همومه  يف  غارًقا  الرزاق  عبد  ال�سيخ  كان 
وكرا�سته، اإىل اأن توقف القطار، فركبا عربة تو�سلهما اإىل احل�سني، كان 
فيه  حتلو  مكان  اأفئدتهم،  اإليه  تهوي  ومكان  نفو�سهم  يف  رمزية  للح�سني 
الدعوات والبتهالت والنجوات، وقف م�سطفى واأبوه ودعوا اهلل خمل�سني 
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�سورة  كانت  ومكره،  اخلديوي  من  وينقذه  كربته،  الإمام  عن  يفرج  اأن 
اخل�سوع متج�سدة باأ�سمى معانيها يف القا�سي عبد الرزاق،  كان م�سطفى 

ينظر اإىل اأبيه وهو يدعو ويرمقه باإعجاب، وال�سيخ من�سغٌل يف الدعاء. 

وخرجا من احل�سني راجلني، وال�سيخ يفكر يف حال ولده ال�ساب الذي 
�سار حمط الأنظار والإعجاب، فهو �ساب و�سيم وذكي واأديب اأريب.

قال م�سطفى:

يا اأبي لنجل�ش يف هذا املقهى ن�سرب ماًء و�ساًيا، فاإين متعب. �

فقال ال�سيخ با�سًما:

تعال لنجل�ش وناأكل يف املطعم. �

واأ�سابا �سيًئا من الطعام، ثم جل�سا يف املقهى ال�سعبي يحت�سيان �ساًيا 
كان  التي  واللعب  الأرجيلة  اأ�سوات  فيه  تتعاىل  �سعبيًّا  املقهى  كان  بتمهل، 
يف  ي�سرح  القا�سي  وبينما  املكان،  متلوؤ  الدخان  ورائحة  يكرهها،  ال�سيخ 
عجزاء  هيفاء  فتاة  اأطلت  م�ستاأن�ًسا  الطريق  يراقب  وم�سطفى  خيالته 
ح�سناء، كاأنَّ وجهها عند م�سطفى يعدل ف�ساًل من ف�سول بيان اجلاحظ، 
اأو ق�سيدة من ق�سائد فحول ال�سعراء، فدمدم قائاًل: من ق�سائد امرئ 

القي�ش..

فنظرت اإليه وراأت عينيه تكاد تلتهمها فابت�سمت، ثم قال ب�سوت غري 
م�سموع:

ي���ا كحي���ل العي���ون غ����ش قلي���اًل

يعب���دوكا اأن  العا�س���قون  اأو�س���ك 
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معج���زات بينه���م  في���ك  م���ا  كل 

وح���دوكا اأن  املعج���زات  وم���ن 

م���ا ح�س���بت القل���وب ت�س���فك حت���ى

�س���ار قلب���ي م���ن حلظ���ه م�س���فوكا

فقال القا�سي:

هل قلت �سيئا؟ �

كال يا اأبي. �

تتقادح عيناه  �سارب كبري مفتول،  له  وفجاأة ظهر رجل �سخم اجلثة، 
ا، وينظر ملن حوله �سزًرا، ثم جل�ش يف املقهى متبخرًتا متكرًبا،  يبحث  �سرًّ
عراك  حللبة  املقهى  ليقلب  ارتياح  بعدم  اإليه  ينظر  اأو  يحاكيه  اأحد  عن 
و�سراع، يك�سر ويدمر ويخرب، كيف ل وهو من كبار الفتوة يف هذه احلارة؟

فقال القا�سي لولده:

انظر اإىل هذا النموذج مثاًل، لو كان هناك قانون اأو قوة ت�سبطه ملا  �
وقليل من كثري،  اأو حتدى، وغريه كثري، وهذا مثال م�سغر  تبخرت 

ا. و�سٌع مزٍر حقًّ

فقال م�سطفى باهتمام:

ومَل ل ي�سبطهم البولي�ش؟ �

هم  � الفتوة؟  هوؤلء  مثل  ملطاردة  يلحق  حتى  البولي�ش  يلحق  وماذا 
هوؤلء  �سنهزم  كيف  ن�سهده،  الذي  والف�ساد  �سعيف،  وبولي�سنا  كرث 
يف  بل  البولي�ش  من  اأقوى  هوؤلء  يكون  الأحايني  بع�ش  ويف  الفتوة؟ 
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بع�ش احلارات يكونون اأكرث عدًدا، يف طنطا قلوا كثرًيا عن ال�سابق 
يف  ين�سرون  الذين  الفتوة،  هوؤلء  مثل  تاأديب  يف  كبرية  جهود  بعد 

الأر�ش ف�ساًدا، دون ح�سيب اأو رقيب يذكر.

  ثم قاما وكانت ال�ساعة ت�سري اإىل الثالثة ع�سًرا �سائرين نحو الأزهر. 
دخال الأزهر فانبعثت عليهم ن�سائم العلم واملعرفة التي جت�سدت ب�سجيج 
وكباًرا،  �سغاًرا  بالطلبة  تعج  التي  الف�سيحة،  امل�سجد  واحة  يف  الطالب 
ومنهم املب�سرون املعافون، ومنهم من به عاهة اأو مر�ش مثل ال�سبي الذي 
�ساهدوه قبل قليل، املعممون  ميلوؤون املكان، اأما املطرب�سون فقليلون، وكان 
يقف  نحيل مطرب�ش،  اأ�سمر  وهناك رجل  اأبيه.  م�سطفى مطرب�ًسا عك�ش 
مع  الإمام  اأزمة  عن  لهم  ويتحدث  املعممني  الطالب  من  جمموعة  و�سط 
فلما  قائًما،  وتركوه  انف�سوا من حوله  قليل حتى  اإل  اخلديوي، ومل مي�ش 

راأى ال�سيخ اأتى م�سرًعا مرحًبا، وقال:

طال الغياب يا �سيخ عبد الرزاق. �

�سغل يا اأ�ستاذ اإبراهيم. �

فنظر الرجل الأ�سمر اإىل م�سطفى نظرة اإعجاب، وقال:

ومن هذا ال�ساب الظريف؟ �

فقال ال�سيخ مفتخًرا:

قد �  واأديب  نا�سئ،  �ساعر  الرافعي،  �سادق  م�سطفى  ولدي  هذا   �
تنباأ له الإمام حممد عبده بالنبوغ يف اللغة والأدب، وله ديوان �سعر 

�سي�سدر خالل �سهر اإن �ساء اهلل، اأمل تقراأ له يف اجلرائد؟

اآه، اأنا �سغلي كثري وعملي ياأخذ كلَّ وقتي، فلم اأنتبه. �
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فقال ال�سيخ موجًها كالمه مل�سطفى:

هذا الأ�ستاذ اإبراهيم بك اللقاين، املحامي ال�سهري، والأديب الكبري. �

فت�سافحا. وقال املحامي:

اأ�سمعنا �سيًئا من �سعرك يا م�سطفى.� 

ا: فقال ال�سيخ جادًّ

يف وقت اآخر ت�سمع �سعره، ما هذه ال�سجة عن الإمام واخلديوي؟ �

فقال الأ�ستاذ منفعاًل:

مل تفلح د�سائ�ش اخلديوي عند اللورد كرومر، فلفق �سورة �سم�سية  �
لالإمام مع جماعة من الرجال والن�ساء ون�سرها يف جريدة مع طعن 
بالأ�ستاذ الإمام باأنه يجال�ش ن�ساء الفرجن يف من�سبه الديني، وبعثوا 
ال�سورة اإىل اللورد مع رجل اأراد اإقناعه باأن هذا يعد اإزراء مبن�سبه 
وهل  ل�سعورهم!   مراعاًة  منه  خروجه  وينبغي  امل�سلمني  عرف  يف 
وازدراء من هذه  ب�سخرية  كرومر  اللورد  ابت�سم  ما ح�سل؟  تعرف 
ال�سخافة وقال: اإن هذه ال�سورة ل يثبت لها عندي اأ�سل، املفتي ياأتي 
عندنا، فهل نهتم ب�سعور املتع�سبني اجلهالء ونبني عليه عماًل مهًما 

كهذا؟ 

فتب�سم ال�سيخ وم�سطفى.

ثم تابع املحامي: وقد نظمت يف ذلك اأبياًتا اأقول فيها:

م�س���تعارة ب�س���ورة  لفقوه���ا  مكي���دة 
اال�ست�س���ارة))) بقب���ة  وكان���وا  ودبروه���ا 

)1) بقبة االستشارة: أي رساي القبة، وهي محل اقامة امللك.
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ولطخ���وا بع���د ه���ذا بالط���ي وج���ه احلم���ارة)))

اهلل..رائع، ولكن اأين الإمام؟� 

تريدان لقاءه؟ �

وهل جئنا بالقطار وجت�سمنا م�ساق الأ�سفار اإل لرناه؟ �

لندخل، �سي�سلي بنا، ثم يجل�ش لدر�ش الع�سر. �

كانت ال�سالة قد حانت وجتهز املوؤذن لالإقامة، فخرج من اآخر امل�سجد 
رجل ول كل الرجال، فيه وقار الأ�سود عند �سريها وفيها توا�سع ال�سيوخ، 
كاأنه املالئكة حتفه وحتيط به، اأو هو ملك قد جتلى وك�سي عظًما وحلًما، 
وكاأنه خرج من ع�سر التابعني اإىل القرن الع�سرين، كان ي�سري وهو منت�سب 
القامة، مرفوع الهامة، حمفوظ الكرامة، اأهل لالإمامة، اإنه الإمام حممد 
عبده، عندما �ساهده وهو ي�سري نحو ال�سالة ارتفعت من نف�سه كل امل�ساعر، 
مل يبق حزن ول فرح، ول اأمل ول ياأ�ش، ول �سعادة اأو �سقاء، بل خرج ذلك 
اأفالكه  كون  اإىل  ثاٍن،  اإىل عامل  وامللمو�سات  املح�سو�سات  القلب من عامل 
تف�سحيني  ل  الأقدام  اأيها  مهاًل  باإعجاب.  يرمقه  عبده،  حممد  واأرجاوؤه 
وا�سمدي. وملا انفتل الإمام من ال�سالة وجل�ش ذاكًرا اهلل م�ستغفًرا، قام 
ال�سيخ عبد الرزاق وولده، وانت�سرت الأ�سوات يف امل�سجد لدر�ش الع�سر، 

وكان الإمام يجل�ش ومعه �سابان، اإىل اأن و�سال و�سافح ال�سيخ الإمام.

فقال ال�سيخ وهو ي�سري اإىل م�سطفى مفتخًرا وقد حاول مداراة فخره 
بالتوا�سع:

وهذا ولدي م�سطفى �سادق، اأديب اأريب، حفظ القران منذ �سغره،  �
ويحفظ الكثري من ال�سنة النبوية، كما يحفظ )نهج البالغة( وهو 

)1) الجريدة التي نرشت الصورة اسمها )الحامرة) فسجن بعدها صاحبها وحكم!
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معجب ب�سرحكم للنهج، و�سوف ي�سدر ديوانه قريًبا، وهو من اأقرب 
اأ�سدقاء حافظ اإبراهيم تلميذكم النجيب.

الإمام،  هيبة  من  �سريًعا  قلبه  يدق  وجل  وهو  نحوه  م�سطفى  فتقدم 
فاأكب على يديه مقباًل، فكان ات�سال بينه وبني الإمام، ورمبا اأمده الإمام 

من ذلك العقل الذي متده املالئكة.

فقال الإمام با�سًما:

ما �ساء اهلل، حفظه اهلل لك. �

ثم اأ�سار ال�سيخ اإىل ال�سابني وقال:

الرحمن  � وعبد  ر�سا،  ر�سيد  حممد  النجيبان:  التلميذان  وهذان 
الربقوقي.

ف�سافحهما م�سطفى وهو يعرفهما من اجلرائد واملجالت.

فقال الإمام:

كيف حالكم وحال طنطا؟ �

ومهالك  � وم�سائب  متاعب  لنا  �سببت  الكولريا  ولكن  هلل،  احلمد 
كثرية كما تعلم، وخ�سائر ج�سيمة كبرية، ن�ساأل اهلل ال�سالمة.

كارثة، ولكن احلمد هلل على كل حال. �

هذا ابني م�سطفى يريد اأن ي�سمعك �سعره، هو ين�سر يف املجالت،  �
و�ُسمي )�ساعر احل�سن(،هكذا �سماه الأدباء، وله �سلة بالبارودي.

اأ�سمعنا يا م�سطفى..� 
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فاخرج  الإمام،  هيبة  من  حذر  متوج�ش  وهو  وقام  م�سطفى،  فارتعد 
ب�سوت  وقال  �سفحاتها  اأول  ففتح  مرجتفتني،  مرتع�ستني  بيدين  كرا�سته 

ينم عن خجل �سديد:

يف و�سف عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه:

امل���اُل وال  تعلي���ِه  امل���رِء  زين���ة  ال 

خ���اُل وال  ع���ٌم  ي�س���رفُه  وال 

رج���ٌل للع���ال  يت�س���امى  واإمن���ا 

ما�س���ي العزمي���ِة ال تثني���ه اأه���واُل

اإىل اأن اأكمل الق�سيدة..

فقال الإمام مداعًبا ال�ساب اخلجول:

عن �سيدنا عمر لأنه جّدك؟ فاأبدعت فيها، اقراأ لنا من مو�سع ثاٍن. �

هذه ق�سيدة يف جمد املاأمون: �

ومكت�س���ِب م���وروٍث  ب���َي  م���ا  املج���ُد 

ال�سُحِب االأر�ِش ال كالقطر يف  والقطُر يف 

جنًب���ا اأب���اَءه  راأى  م���ن  الفت���ى  وم���ا 

النُّج���ِب يف  ع���دوُه  اإْن  ه���و  يك���ن  ومل 

وم�سى يقراأ يف الق�سيدة اإىل اأن و�سل اإىل:

دعاَمُته���ا تق���وى  ال  ال�س���يِف  ودول���ُة 

الُكت���ِب دول���ُة  حالَفْته���ا  َتُك���ْن  مل  م���ا 
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فرق�ست اأطرافه ملا �سمع ثناء الإمام على البيت الأخري الذي قراأه.

رائع، اأ�سمعني غزًل يا �ساعر احل�سن. �

فقال وقد زاد خجله:

جتن���ى حت���ى  جني���ُت  ذن���ٍب  اأيُّ 

���ا اإنن���ي ك���دُت بع���دُه اأن اأِجنَّ

عن���ُه اأ�س���اُل  اأظ���لُّ  ي���وٍم  كلُّ 

م���ن اأراُه ولي����َش ي�س���اأُل عن���ا

�س���المي ي���ردُّ  ال  البخ���َل  األ���َف 

���ا وكنَّ كاَن  اأي���اَم  وتنا�س���ى 

وم�سى يف القراءة اإىل اأن قال له الإمام:

اأح�سنت، ما �ساء اهلل، ولدك موهوب يا �سيخ عبد الرزاق، وقد قلت � 
لك �سابًقا، والآن قد بانت وتفجرت، و�سيكون لولدك هذا �ساأن واأي 
العامل  م�ستوى  على  بل  فح�سب،  م�سر  م�ستوى  على  لي�ش  �ساأن؟  

العربي اأجمع.

فقال ال�سيخ:

�سهادتك تعدل كل �سهرة يا اإمام، وفقك اهلل يا مولنا، واأعانك على  �
الظاملني وامل�ستبدين.

فهم الإمام مق�سده وقال:
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لأنني �سئمت مما يعرفون وعرثت على ما مل يكونوا يعرثون عليه،  �
ارتفع �سوتي بالدعوة اإىل اأمرين عظيمني، الأول: حترير الفكر من 
قيد التقليد وفهم الدين على طريقة �سلف الأمة قبل ظهور اخلالف 
والرجوع يف ك�سب معارفه اإىل ينابيعها الأوىل واعتبارها من �سمن 
موازين العقل الب�سري. والأمر الثاين اإ�سالح اأ�ساليب اللغة العربية 
يف التحرير �سواء كان يف املخاطبات الر�سمية اأو يف املرا�سالت بني 

النا�ش.

 ثم اأ�ساف:

وهناك اأمر اآخر كنت من دعاته والنا�ش جميًعا يف عمى عنه، ولكنه  �
الوهن  اأ�سابهم  وما  الجتماعية،  حياتهم  عليه  تقوم  الذي  الركن 
التمييز بني ما  اإل بخلو جمتمعهم منه. وذلك هو  وال�سعف والذل 
للحكومة من حق الطاعة على ال�سعب وما لل�سعب من حق العدالة 
والظلم  عنفوانه  يف  وال�ستبداد  القول  بهذا  جهرنا  احلكومة.  على 
قاب�ش على �سوجلانه ويد الظامل من حديد. اأ�سبت جناًحا يف كثري 
مما عنيت به، واأخفقت يف كثري مما وهنت عزميتي اإليه، ولكل ذلك 

اأ�سباب.

(بارك اهلل يف عمرك يا اإمامنا، وحفظك واأمدك بال�سحة. �
قال الرافعي: 

من  � تلقاها  التي  الب�سارات  تلك  هكذا،  �سعيًدا  قبل  من  اأبي  اأَر  مل 
الإمام ومن ذلك ال�سيخ  كانت تزيد �سروره وهمه يف اآن، لأنه كان 
الأيام ميتلك  ا يف تلك  الإمام حقًّ خائًفا عليَّ من املر�ش. لقد كان 
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�سلطة مل ميتلكها اخلديوي نف�سه، تلك التي كانت جتذب القلوب.

فقال العريان:

األ تكتب كتاًبا عنه؟ واأنت حتبه هذا احلب. �

اأكتب �سريتي  � تعلم.. ومل  ال�سري والرتاجم كما  اأكتب يف  ل، لأين ل 
اأنا، مع العلم اأن ماري يني طلبت مني ذلك مراًرا ون�سحتني، ولكني 

م�سغول بكتابي عن )اإعجاز القران(.

عن فل�سفة التجديد عنده مثاًل.. �

كتب ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا يف ثالثة اأجزاء عنه، فقد وافاه حقه،  �
وكان تلميًذا باًرا باأ�ستاذه، ولكن كتبت عنه عدة مقالت.

والربقوقي..ما راأيك فيما يكتبه عنه. �

ف�سحك الرافعي وقال:

اأغلب مقالت الربقوقي التي ين�سرها يف جملته  � ا،  �ساأف�سي لك �سرًّ
عن الإمام هي من اإن�سائي، وهو ين�سرها با�سمه!

معقول! �

اأبًدا، عندما وهبني  � اأن�ساه  اأجل، لعبد الرحمن الربقوقي ف�سل لن 
اأخته زوجة يل، فكانت اأثمن هدية، ومهما فعلت فهو قليل..

هل �ساركت يف موؤلفاته الأدبية؟ �

مثل ماذا؟ �

)�سرح ديوان اأبي الطيب املتنبي( و)�سرح  ديوان ح�سان بن ثابت(  �
التي �سدرت لالأ�ستاذ عبد الرحمن الربقوقي.
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وهل ت�سك يف علمه؟ �

اأجل، واأتوقع اأنك اأنت من كتبتها. �

ف�سحك الرافعي ومل يجب!

)
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)7(
فراأين���ا   نظمك���م  قراأن���ا  وق���د   

حكم���ة كهل���ة و�س���عًرا فتي���ا

حافظ اإبراهيم

للرافعي  ميثل  حافظ  كان  ديوانه،  اإبراهيم  حافظ  النيل  �ساعر  ون�سر 
روح ال�سباب والتجديد يف ال�سعر العربي، ملا حظي حافظ من �سهرة و�سمعة 
كبريتني، فقربه من الإمام حممد عبده جعل له ن�سيًبا كبرًيا من التعرف 
على الطبقة العلمية والأدبّية يف م�سر، كالبارودي واملويلحي واملنفلوطي، 
كان لديوان حافظ وقع كبري على ال�سارع الأدبي امل�سري، وخا�سة مبقدمته 
البديعة، و�سعره الذي �سغل النقاد وال�سحف زمًنا غري قليل، ومع كّل ذلك 
كان الرافعي مراقًبا عن قرب، ملا �سهده حافظ من احتفال كبري، واتهم 
بع�سهم بن�سبة مقدمته البديعة لأ�ستاذه املويلحي، فلما �ساهد الرافعي هذا 
وفكًرا  �سعًرا  حافظ  من  اأف�سل  بل  مقارًعا  بل  م�سارًعا  نف�سه  يرى  وكان 
فح�سب،  الجتماعيات  يف  ويربع  الغزل،  يح�سن  ل  حافًظا  واإّن  وثقافًة، 
فعزم وحزم الرافعي على اإ�سدار اجلزء الأول من ديوانه، واأن يتفوق على 
حافظ ترتيًبا وتقدمًيا و�سرًحا، لقد �سعى ليكتب �سرًحا لديوانه، وبداأ العمل 
دائًبا، يبداأ عمله يف ال�سرح منذ عودته من عمله يف املحكمة اإىل �ساعات 
متاأخرة من الليل جاهدا على اإكماله يف ا�سرع وقت، فاأ�ساف له الطرائف 
والظرائف والنوادر و�سرح غريَبه، ولقد عزم اأن ين�سب ال�سرح اإىل لأخيه 

حممد كامل!
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هل من �سيء؟ اأمي قالت اإنك تبحث عني. �

اأجل، اجل�ش يا حممد. �

متى ي�سدر الديوان؟ �

قريًبا، ولهذا اأر�سلت لك. �

اأنا؟ ومَل؟ �

ديوان  � فيكون  لك،  ال�سرح  تن�سب  اأن  واأريد  ديواين،  ب�سرح  قمت 
م�سطفى �سادق الرافعي ب�سرح حممد كامل الرافعي.

وملاذا ل يكون با�سمك؟ �

ا�سمع، اأنا اأريد هكذا، حلاجة يف نف�سي. �

كما ت�ساء..اأنا اأ�سرحه اأنا.. �

فدق  ملتهبة.  متوهجة  ال�سماء  كبد  يف  فال�سم�ش  �سديًدا،  اجلو  كان 
الباب، وخرج جورج اإبراهيم ليفتح باب بيته، ففتحه وقال متعجًبا:

م�سطفى! �
بل  عجبه،  اأثار  ما  هو  الظهرية  من  الوقت  هذا  يف  ح�سوره  يكن  مل 

مالب�سه، اإذ كان يرتدي جلباًبا واجلو ملتهب، فدخل وهو يقول:
اأريد اأن اأكتب مقدمة اجلزء الأول من الديوان. �
يا �سالم، وهل اأكملت ال�سرح؟ �
هنا  � املقدمة  كتابة  واأريد  فقط،  الأول  اجلزء  �سرح  اأكملت  اأجل، 

عندك، يف غرفتكم الرطبة املرتوكة.
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كما تريد، ولكن هل �سلكت طريق حافظ؟ اأعني هل عقدت �سداقة  �
مع اأدباء م�سر ومفكريها لكي يكتبوا عنك، ويروجوا لك؟

الإمام  � اأزور  واأنا  �سديقي،  وحافظ  معه،  �سداقة  عقدت  البارودي 
حممد كلما زرت القاهرة فحتًما �سيكتب لنا كلمة.

وعبد املح�سن الكاظمي الذي هجوته ونقدته يف تلك املقالة؟ �
فتب�سم الرافعي �ساحًكا، وقال:

ولكن الآن بيننا �سداقة وثيقة، وهو متكرب مغرور، ذهبت اإليه دون  �
وكان  بي،  يهتم  ومل  و�سرفني  فا�ست�سغرين  الوظيفة،  من  اإجازة 
جزاوؤه اأن �سببت غ�سبي يف مقال نقدي �سديد اللهجة، وبعد ذاك 

املقال انتبه يل، و�سرنا �سديقني.
اأعاذ اهلل ال�سعراء من قلمك النقدي. �
هم من ي�سطرونني لذلك، فينالوا ق�سًما و�سهًما من نقدي، عليهم  �

اأن ل يتعدوا على �ساعر ميتلك ثقافة وعقلية الناقد.

هل كل �ساعر باإمكانه اأن يكون ناقًدا؟ �

ل، فالبارودي مثاًل على رغم جزالته وف�ساحته ل ي�ستطيع اأن يكتب  �
ف�ساًل نقديًّا يرد به ويلوذ عن نف�سه من هجوم النقاد.

�ساأ�ساألك �سوؤاًل واأجب عن ب�سراحة. �

قل. �

�سعراء  � ت�سعه بني  العنفوان يف مرتبة  بذلك  نقدته  الذي  الكاظمي 
م�سر؟

فقال بلهجة �سادقة جادة:
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رقم واحد. �
فقال جورج متعجًبا:

قبل البارودي! �
اأجل، قبله. �

ادخل جورج الرافعي يف غرفة خالية من الن�سائد والو�سائد واملقاعد، 
وكانت الأر�ش رطبة يف تلك الغرفة، فخفف الرافعي من ثيابه وقعد على 

الأر�ش بال فرا�ش، واأخرج اأوراًقا وفر�سها وتهياأ للكتابة.
فقال جورج: 

�ساآتيك بو�سادة، خوًفا عليك من الرطوبة. �
ل عليك يا جورج، اإين اأحبُّ اأن اأح�ش الرطوبة من حتتي فت�سل اإىل  �

راأ�سي.
وجورج  الأول،  اجلزء  مقدمة  يف  يكتب  واأخذ  لنف�سه  الرافعي  وخال 
يراقبه بني الفينة والأخرى، اإىل اأن مالت ال�سم�ش اإىل املغيب. فرمى القلم 

وقال: الآن متت مقدمة اجلزء الأول.
وخرج اإىل جورج وكان جورج قد اأعد �سيًئا من الطعام، فجل�سا لياأكال. 

فقال جورج:
هل اأكملتها؟ �
اأجل، و�ستكون - باإذن اهلل- اأف�سل من مقدمة حافظ. �

فقال جورج غري منتبه مل�سطفى:
ويا �سالم على حافظ ومقدمته البديعة، فعاًل ت�ستحق الكثري، هو ذا  �

الأدب، وهكذا ينبغي اأن يكون.
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فرفع م�سطفى راأ�سه عن الطعام وقال متحدًيا:

ومقدمتي هذه �ستكون اأكرب قدًرا واأعظم تاأثرًيا من مقدمة حافظ  �
التي �سغلتم اأنف�سكم بها، و�سرتون ما معنى الأدب و�سعر العرب.

عن  � احلق  اإل  نقل  مل  الغ�سب؟  هذا  وعالَم  م�سطفى؟  يا  بك  وما 
مقدمة و�سعر حافظ.

فقال م�سطفى غا�سًبا:

الإمام،  � ب�سبب  ناله  ما  ربع  حافظ  ينل  مل  الإمام  لول  حقيقة؟  اأي 
ال�سعر،  و�سروب  فنون  كل  يح�سن  ل  وهو  برز،  اأو  ا�ستهر  ملا  ولوله 

فقط �سعر جرائد، فهو ل يح�سن الرثاء والهجاء ول الغزل.

مل يبَق اإل اأن تقول: اإن حافًظا لي�ش ب�ساعر، واإن الإمام معجب به،  �
وهذا يدل على �سعف الذائقة ال�سعرية عند الإمام، وعدم معرفته 

بال�سعر العربي واأ�سنافه، مع العلم اأنك تنتظر كلمة منه.

مل اأقل هذا فال تقّولني ما مل اأقل، اأنا مل اأنِف �ساعرية حافظ، اإمنا  �
اأن �سماه �سديقنا حممد كرد  هو مقت�سر على الجتماعيات، منذ 

علي وهو فرح مرح بهذا ال�سم.

وهذا خري له، اأن ي�سع ثقله يف حمور واحد، يف الدعوة اإىل الف�سائل  �
وذم الرذائل، وهي دعوة الإمام التي بذرت فيه، وقد نفخ فيه الإمام 

من روحه فجاء �سعًرا اإ�سالحًيا.

ولكن ال�سعراء احلقيقيني مل يقت�سروا على �سرب واحد، بل ال�ساعر  �
البحور  وكل  والذم،  واملدح  والرثاء  الهجاء  ينظم يف  املجد هو من 

�سواًء طويله وب�سيطه ووافره ومن�سرحه.
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يح�سنه  � �سعري  ومذهب  بفن  متيز  من  عظام  �سعراء  هناك  ولكن 
اأكرث من غريه، ويتفوق به على �سحبه من معا�سر ال�سعراء، كالغزل 
قلت  ولو  احلطيئة،  وبراعة  والهجاء  فيه،  ربيعة  اأبي  ابن  وبراعة 
احلطيئة لتذكرت الهجاء، ولو قلت ابن اأبي ربيعة لتذكرت الغزل، 
وكاأنَّ ال�ساعر ياأخذ من نف�سه وي�سعه يف ذلك الفن الذي برع فيه، 

وياأخذ من ذلك الفن وميزجه يف نف�سه.

ولكن لهوؤلء ال�سعراء براعة يف فنون اأخرى، فال جتد �ساعر مل يكتب  �
غزًل.

ثم همَّ بالرحيل، فقال جورج:

مل تاأكل �سيًئا. �

اأكلت من اأدب حافظ اإىل اأن �سبعت. �

ف�سحكا، وقال جورج: 

اجل�ش لن�سرب ال�ساي اإذن. �

*** 

ا  دويًّ واأحدث  1903م،  عام  الرافعي  ديوان  من  الأول  اجلزء  و�سدر 
)اجلزء  الرافعي  ديوان  غالفه:  على  وكتب  امل�سرية،  الأدبية  احلركة  يف 
الأول(، نظمه: م�سطفى �سادق الرافعي. و�سرحه: حممد كامل الرافعي.

 فو�سلته ر�سالة من حافظ وقد كتب فيه:

ق���د قراأن���ا نظيمك���م فراأين���ا

حكم���ة كهل���ة و�س���عًرا فتي���ا
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ف�س���هدنا نثريك���م  وتلون���ا 

ب���ارع ال���رياع �س���ريا كاتب���ا 

اإيه يا رافعي اأح�سنت حتى

ال اأرى حم�سنا بجنبك �سيا

اأن���ت واهلل كات���ب ح�س���ري 

اإن عددن���اك �س���اعًرا بدوي���ا

طوى الرافعي الكتاب وهو مبت�سم مبتهج، لقد كتب حافظ هذه الأبيات 
ون�سرها لأجله هو.

الأ�سدقاء  مع  بطنطا،  ال�سرق(  )كوكب  �سيدلية  يف  الرافعي  كان 
عجان،  واإليا�ش  يارد  ن�سيم  وال�سيدليان:  اإبراهيم،  جورج  املعتادين: 

والطبيب تودري.

فقال اإليا�ش با�سًما ومتعجًبا:

انظروا انظروا ماذا كتب املنفلوطي يف  اجلريدة..هذا التقري�ش.. �
انظروا لهذا البيت:

اأمة   يف  ال�سعر  جمد  اأ�سبت 

 ب���ات عف���اء جمده���ا الغاب���ر

وانظروا لهذا البيت:

وال�س���عر اإن مل يك���ن م���ن �س���ادق  

 في���ه ف���ال �س���عر وال �س���اعر
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اهلل اهلل يا عم م�سطفى. �
وم�سطفى ي�سمع كالم �سحبه وهو مبتهج منطرب حلديثهم، وم�ستاأن�ش 

بدعابتهم.
فقال جورج:

وهل قراأمت تقري�ش عبد املح�سن الكاظمي؟ �
فقال اإليا�ش متعجًبا:

الكاظمي قر�سه؟ �
اأجل، و�سي�سدر يف عدد الغد. �
وماذا كتب فيه؟ �
�سل م�سطفى... �

فقال م�سطفى مدارًيا ابت�سامته:
غًدا �ستقروؤونه. �

فاأحلوا عليه وهو فرح باإحلاحهم هذا. فقال:
هي ق�سيدة طويلة، ولكن �ساأتلو عليكم جزًءا منها. �

فقال اأحدهم:
اهلل اأكرب!  ق�سيدة طويلة ومن الكاظمي نف�سه؟ �

فت���ى  اأب���ر  �س���ادق(  )فم�سطف���ى 

ك���ذب وال  ف�سل���ه  ع���ن  ح���دث 

ارتق���ت ب���ه  ال���ذي  )الرافع���ي( 

اأره���اط ه���ذا القري����ش وال�س���عب 
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وباقي الق�سيدة تقروؤونها غًدا من�سورة.

ف�سفقوا له. وقال ن�سيم يارد:
والبارودي قال:

ب���ارت )زه���ريا( يف املق���ال وطاول���ت

)كعبا( وفاقت يف الن�سيب جميال

بلغ���ت م���دى االط���راب حت���ى اإنه���ا

لت���كاد حت���دث يف اجلم���ال ممي���ال

فقال جورج خارًجا من هزل الأ�سدقاء اإىل اجلد قائاًل:
ا اأو نقًدا  � العالمة اإبراهيم اليازجي، مَل مل يكتب عنه �سيًئا؟تقري�سً

اأو كلمة.
فكان وقع كلمته األيًما واأثارت غًما يف نف�سه، فقال:

اأهديته ن�سخة من الديوان. �

كل ما كتبه النقاد والأدباء واحتفال اجلرائد واملجالت ل يغني �سيًئا  �
دون كلمة من اليازجي، فهو اأديب الع�سر وبليغه.

اأنا حري�ش على معرفة راأيه يفَّ ويف �سعري، ولكن الغريب اأنه رغم  �
احتفالت ال�سحف والأدباء للديوان اإل اأنه مل يبِد راأًيا.

لون  يرى  يكاد   ل  ا،  ر�سً الكتب  قد ر�ست  كانت مكتبة كبرية عظيمة، 
احلائط، فكاأنها غرفة يف مكتبة، اأو غرفة بنيت من الكتب، فجل�ش جورج 
اإبراهيم جل�سة التلميذ املوؤدب بني يدي �سيخه العالمة اإبراهيم اليازجي، 
اإمام اللغة والنقد، كان جورج يجل�ش وجنبه من�سدة عليها كتب ال�سيخ التي 
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يقراأ بها ال�ساعة، فلمح كتاب )البيان والتبيني( وجزء من )ل�سان العرب( 
وجملد من )خزانة الأدب(،  و�سار جورج يلف راأ�سه ويقراأ عناوين الكتب 

التي اأحاطت به من كل جانب.

فقال ال�سيخ:

اأعجبتك املكتبة؟ �

ومن ذا الذي ل تعجبه هذه املكتبة البديعة؟ �

مع العلم اأين اأراها مكتبة متوا�سعة، ولكن اأ�ستعري كثرًيا. �

بارك اهلل لنا يف علمك وعمرك. �

ثم جتراأ جورج وقال ب�سوت �سعيف خفي�ش، وكاأن حنجرته يف �سراع 
بني )قل..ا�سكت..قل..ا�سكت( فانت�سرت )قل(، وقال مت�سجًعا:

�سدر ديوان �سديقي م�سطفى �سادق الرافعي كما تعلم، وكتب عن  �
الديوان وُقرَظ وُنقَد، ومل نَر كلمتك يا �سيدي، فا�ستغربت وتعجبت؛ 
ال�ساعر  واأن  خا�سة  الديوان؟  عن  يكتب  ل  اأن  النقد  لإمام  كيف 

متلهف مرتقب لكلمتكم.

فقال بهدوء وفتور:

اأنت على ثقة اأن هذه املقدمة من اإن�ساء الرافعي �ساحبك؟ �

ت�سجع جورج وقال متحم�ًسا:

يف  � بيتي،  يف  كتبها  فلقد  ذلك،  يف  اأ�سك  فال  عيني  اأمام  كتبها  هو 
غرفة رطبة خالية حتى من الو�سائد، ومل يكن معه كتاب اأو ملزمة 

اإل حزمة اأوراق وقلم، فكانت هذه املقدمة.
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ال�سك يف قدرة هذا  � اإل من  الديوان  الكتابة عن  اأبطاأت يف  واأنا ما 
اأبحث يف  اأ�سبوعني  منذ  فاأنا  املقدمة،  مثل هذه  اإن�ساء  ال�سيخ على 

مظاّنها من كتب العربية.

فتهلل وجه جورج وقال ب�سوت فرح مبتهج:

اإنه لي�ش ب�سيخ، اإنه فتى مل يبلغ الثالثة والع�سرين. �

ما �ساء اهلل ما �ساء اهلل، �سيكون يل تقري�ش باإذن اهلل. �

ليب�سر  املحكمة  اإىل  م�سرًعا  وانطلق  فرًحا،  يتّطري  جورج  وخرج 
اأنعم  م�سطفى، ففرح الآخر و�سار يحدث نف�سه ويقول: �سبحانك يا من 
بل  حًظا  لي�ش  ل،  حمظوظ..ل  اإين  والكاظمي،  والبارودي  اليازجي   ، عليَّ

موهبة.

وم�سى حمبوًرا واأحاديث نف�سه تتالطم فرًحا.

ون�سر اليازجي:

)احلمد هلل رب العاملي، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى 
اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا..وبعد:

موؤخًرا  �سدر  والذي  الرافعي،  ديوان  من  االأول  اجلزء  قراأت  فقد 
ال�سعر،  الناظم مبقدمة طويلة يف تعريف  ، وقد �سدره  اإيلَّ اأهداه  وقد 
ال�سعر  �ساء يف و�سف  ما  وتب�سط  البالغة،  عزيًزا يف  فيها مذهًبا  ذهب 
وتق�سيمه وبيان مزيته، كالم ت�سمن من فنون املجاز و�سروب اخليال ما 

اإذا تدبرته وجدته هو ال�سعر بعينه...(.

ثم انتقد الأ�ستاذ اليازجي بع�ش األفاظ يف الديوان، وعقب عليها بقوله:
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)... على اأنَّ هذا ال ينزل من قدر الديوان واإن كان ي�ستحب اأن يخلو 
منه، الأن املراآة النقية ال ت�سرت اأدنى غبار، ومن كملت حما�سنه ظهر يف 
جنبها اأقل العيوب؛ وما انتقدنا هذه املوا�سع اإال ظًنا مبثل هذا النظم 
املنتظر، فاإنَّ  اإىل مثلها يف  اأن يتنبه  ال�سوائب، ورجاء  اأن تتعلق به هذه 
اأن  الثالثة والع�سرين من �سنيه، وال ريب  الناظم كما بلغنا مل يتجاوز 
من اأدرك هذه املنزلة يف مثل هذه ال�سن، �سيكون من االأفراد املجلي يف 

هذا الع�سر، وممن �سيحلون جّيد البالغة بقالئد النظم والنرث(.

و�سع الرافعي املجلة وقال:

اأ�سمعت يا جورج ماذا كتب اليازجي! �

اأن  � والغريب  رائع،  فنظمك  واأكرث،  هذا  مثل  ت�ستحق  فاأنت  اأجل، 
اأكرث من �سعرك، وراأى عبقرية عظيمة يف  اأعجب بنرثك  اليازجي 

مقدمتك للديوان.

ا! مع العلم اإين اأجد نف�سي يف الثنني. � حقًّ

وهو وجدك كاتًبا كبرًيا، فخيل له اأن هذه املقدمة ل ت�سدر عن رجل  �
يعي�ش يف القرن الع�سرين.

لقد فرح ال�سيخ عبد الرزاق مبا نال ولده م�سطفى من مدح وثناء، وقال 
لزوجته وهو على �سريره يريد النوم:

اأنا فخور به وملا اآل اإليه ولدنا، هو كما تنباأ الأ�ستاذ الإمام، �سيكون  �
ولدنا اأديًبا عظيًما ويرفع راأ�سنا، قد يبلغ ما بلغه ال�سيخ عبد القادر 

الرافعي.
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كل هذا مل�سطفى؟ �

اأجل واأكرث، اأما �سمعت ما قاله اليازجي؟ قال اأنه �سيكون من الأفراد  �
املجلني يف هذا الع�سر، وممن �سيحلون جّيد البالغة بقالئد النظم 

والنرث. قد بلغ ولدي ما مل اأبلغه اأنا يف عمري كله.

عند  � كثرًيا  له  دعوت  لقد  خرًيا،  عو�سه  وربنا  دعائي،  بركة  هذا 
�سيدنا احل�سني،  ومنذ كان �سغرًيا واأنا اآخذه اإىل �سيدنا البدوي.

�سبحانك ربي تاأخذ وتهب، جلت حكمتك. �

ا. � ولكن مر�سه يحزنني جدًّ

اآه لو تعلمني ما بي من هموم لأجله، ولكن فو�ست اأمره اإىل اهلل، هو  �
من يتكفل به ويرعاه.

هل تتغري الأقدار بالدعاء؟ �

وملاذا ت�ساألني؟ �

الطبيب قال اأن علة ال�سمم �ست�سيبه عند الكرب، اإذا اأثبت الطبُّ  �
مر�سه، فهو مكتوب عليه، ولكن قل يل، اإذا كان قدًرا عليه اأن ي�ساب 

بتلك العلة، فهل اإذا دعوت اهلل اأن يغري قدره فهل �سيتغري؟

اهلل اأرحم به منك، فليحفظه اهلل..نامي.. �

كتب اإىل الرافعي الإماُم ال�سيخ حممد عبده - يرحمه اهلل -: »ولدنا 
االأديب الفا�سل م�سطفى اأفندي �سادق الرافعي، زاده اهلل اأدًبا..

بثناء؛  اأقار�سك ثناء  اأدبك، وهلل ما �َسِمن يل قلُبَك، ال  اأثمر  هلل ما 
االأولياء،  ُخلَّ�ش  من  اأَُعدك  ولكني  االأبناء،  مع  االآباء  �ساأن  ذلك  فلي�ش 



122

واأُقدم �سفك على �سف االأقرباء.. واأ�ساأل اهلَل اأن يجعل للحق من ل�سانك 
االأوائل،  يف  اٍن  َح�َسّ مقاَم  االأواخر  يف  ُيقيَمك  واأن  الباطل،  ميحق  �سيًفا 

وال�سالم.

5 �سوال 1321ه� 

حممد عبده«

الفرح. حممد  الإمام حممد، وقد فقد نف�سه من  الرافعي كتاب  طوى 
عامل  اإىل  خرجت  هل  اليقظة؟  اأحالم  يف  اأنا  هل  هذا؟  يل  يكتب  عبده 
الأدب  جنة  اإىل  العرب  وبالد  م�سر  من  خرجت  هل  الو�سيع؟  الأحالم 

اخلالدة؟

ومرت الأيام �سريًعا، واأ�سدر اجلزء الثاين من الديوان يف عام 1904م، 
على منوال اجلزء الأول.

 وتوالت الأحداث ال�سيا�سة والجتماعية �سريًعا، وكانت خطط ال�ستعمار 
قد تاأ�ّسدت على ال�سرق وك�سرت عن اأنيابها العدائية، خا�سة جتاه الدولة 
اإل  اخلالفة،  عن  منعزلة  م�سر  اأن  العلم  مع  اإزالتها،  وحماولة  العثمانية 
ا، واأنها �ستعود اخلالفة يوما لتحكم كل  اأنهم كانوا يح�سبونها دولتهم اأي�سً
العامل الإ�سالمي، كانت نهاية الدولة العثمانية قد لحت يف الأفق والرافعي 
كان مادًحا ومعجًبا بح�سرة ال�سلطان الأعظم عبد احلميد الثاين رحمه 

(اهلل.
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قال الرافعي:

تلك  � يف  املرتبة  تلك  �ساأبلغ  اأين  اأ�سدق  اأكن  مل  باهًرا،  جناًحا  كان 
الأيام وبهذه ال�سرعة، حتى اأين �سعيت لل�سعراء و�سادقتهم، ومنهم 
من مل يرحب بي كالكاظمي ولكنه كتب عن الديوان ق�سيدة طويلة، 
واأ�سبحنا �سديقني، حتى اأنه عندما �سافر اإىل الأندل�ش عام 1905م  

كتب يل: ثق اأين اأُ�سافر مطمئًنا واأنت بقيتي يف م�سر.

فقال العريان:

قالها لك قبل اأن تن�سر مقال )�سعراء الع�سر( اأم بعدها؟ �

بعدها. لقد كنت �ساعًرا مكرًثا، ولكن هذا الإكثار من ال�سعر لزمني  �
اإىل اأن تفرغت لكتابة تاريخ اآداب العرب. ومل ينقطع عني ولكن مل 
اثني ع�سر عاًما  يكن غزيًرا كاأول عهدي به، وعندما عرفتها منذ 
الفوؤاد تدفًقا، ولزمني عندما كنت  يتدفق من  ال�سعر غزيًرا،  عاد 

)�ساعر امللك(، ولكن عاد الفتور يف كتابة ال�سعر منذ ب�سع �سنني.

ح�سبك اأن ن�سيدك تن�سده الأمة امل�سرية كلها. �

)
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والقوُم قد أصبحوا يتنافسون يف أسماء الشعراء 
كما يتنافسون  يف ألقاب األمراء، وقد استواي يف 

الزور، فال أكثر أولئك شاعر وال أكثر هؤالء أمير.

فقال  ال�سرق(.  )كوكب  �سيدلية  يف  �سحبه  مع  جال�ًسا  الرافعي  كان 
جورج:

كتاب )طبقات ال�سعراء( لبن �سالم كتاب ماتع حًقا، ولو اأن�سئ على  �
منواله ل�سعراء ع�سرنا هذا لكان كتاًبا رائًعا. ما راأيك يا م�سطفى؟

فكرة رائعة حقا، واأنا اأدورها يف راأ�سي منذ زمن. �

اأجل، يجب اأن ُيكتب. �

وخرج م�سطفى عائًدا اإىل بيته ويف راأ�سه اأفكار قد تكاملت �سورتها، 
فاأخذ مي�سي يف برد يناير الذي كان يلهمه اإلهاًما كبرًيا، فخطرت له فكرة 
اأن يكتب مقاًل عن طبقات ال�سعراء، وقد تدفقت الأفكار واندفعت كال�سيل 

العرم..

وقد افتتح املقال كاتًبا:

)االأدب قدمًيا وحديًثا(  كلمة عن  )الرثيا(  اأعداد  بع�ش   )قراأت يف 
فقلت: كلمة ماألوفة. ومل األبث اأن راأيت جملة اأخرى الأديب غيور على 
ال�سعراء، كان راأ�ش ال�سعر بي اأولها واآخرها كاأمنا خد�ش بي حجرين؛ 
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فقلت: اإين اأنظم ال�سعر فاأ�سّر، واأقراأ عنه فاأ�سّر، فما يل ال اأنفثها والقوم 
األقاب  يف  يتناف�سون   كما  ال�سعراء  اأ�سماء  يف  يتناف�سون  اأ�سبحوا  قد 
اأكرث هوؤالء  �ساعر وال  اولئك  اأكرث  الزور، فال  ا�ستويا يف  االأمراء، وقد 

اأمري.

ثم راأيت بعد اأن عزم اهلل يل كتابة هذا املقال اأن اأتركه بغري توقيع، 
واإن كنت اأعلم اأن اأكرث من يقروؤونه كذلك �سيخرجون من خامتته كما 
بجميع  واملعرفة  كلها  احلكمة  فاإن  فاحتته،  يقراأوا  مل  اأميي  كانوا  لو 
طبقاتها اأ�سبحت يف اأحرف االأ�سماء. فاإن قيل: كتاب لفالن... قلنا: اأين 
يباع، واإن كان من �سقط املتاع. على اأن ا�سمي قد ال يكون يف غري بطاقتي 
واملجالت،  اجلرائد  بع�ش  �سجّل  ويف  القليلي،  اأ�سحابي  اإىل  وكتبي 

فليظنني القارئ ما �سرب على راأ�سه الظن

و�ساأذكر يف هذه االأ�سطر كل ما عرفته اأو اأت�سل بي ا�سمه من ال�سعراء، 
واأقطع عليه راأيي، فاإما و�سعه فكمل به، واإما اأظهره كما هو يف نف�سه، ال 
كما هو عند نف�سه؛ ولذلك فقد �سممتهم اإىل ثالث طبقات، وجاريت يف 

ت�سمية بع�سهم بال�سعراء عادتنا املاألوفة(

على  منهم  الأوىل  الطبقة  جعل  طبقات:  ثالثة  اإىل  ال�سعراء  ق�سم  ثم 
الرتتيب:

الكاظمي، والبارودي، وحافظ، والرافعي....

ويف الطبقة الثانية على الرتتيب:

اهلل،  رزق  ونقول  والبكري،  عمون،  وداود  ومطران،  و�سوقي،  �سربي، 
واأمني احلداد، وحممود وا�سف، و�سكيب اأر�سالن، وحممد هالل اإبراهيم، 

ثم.... حفني نا�سف!

ويف الطبقة الثالثة:
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الكا�سف، واملنفلوطي، وحمرم، واإمام العبد، والعزبي، ون�سيم. ثم اأحلق 
وحممد  اإبراهيم،  ال�سيد  هما:  العراق،  �سعراء  من  يعرفهما  اثنني  بهوؤلء 

النجفي.

وذكر كل �ساعر م�ست�سهًدا ب�سعره..

فكتب عن نف�سه:

اأ�سمع عنه،  )�4 م�سطفى �سادق الرافعي: لو كان هذا ال�ساعر كما 
فاإين اأكون قد ظلمته اإذ مل اأقدمه عن هذا املو�سع )الرابع من الطبقة 
االأوىل(؛ فقد اأخربت اأنه مل يتم الرابعة والع�سرين من عمره، ولذلك 
؛ وهو قد  فاإين ال اأكتب عنه اإال ما اأعرف من �سعره، �سواء كان فتى اأو كهاًلً
طبع من ديوانه اجلزء االأول من �سنة م�ست، وذكر يف مقدمة �سرحه اأنه 
نظمه يف عامي، واأنه مل يقل ال�سعر اإال منذ ثالث �سنوات من طبع ذلك 
اجلزء؛ ومل األبث اأن راأيت منذ اأ�سهر يف بع�ش اأعداد جملة )اجلامعة( 
ا للجزء الثاين من ديوان هذا ال�ساعر؛ فاأكربت ذلك،  تقريًظا م�سهًبا جدًّ

وال �سك اأنه ينظم اليوم يف اجلزء الثالث قيا�ًسا على ما تقدم..

)ومما امتاز به هذا ال�ساعر ولعه ال�سديد بالغزل، وبلوغه فيه اأ�سمى 
ما يبلغه النظم؛ وله مزية اأخرى، وهي غو�سه على املعاين يف االأغرا�ش 
التي مل تطرق، وكثريون يعدونه بذلك �ساعر م�سر، وديوانه معروف، 

و�سعره م�سهور، ويعجبني ما ن�سرت له الرثيا يف عدد م�سى.... الخ(

وختم املقال بقوله:

)... و�سرنى ما يكون من امتعا�ش ال�سعراء بعد هذا املقال، ولكني 
اأطلب اإليهم اأن يخف�سوا عن اأنف�سهم؛ فال اأنا من معية االأمري، وال من 
حا�سية ال�سفري، وما كتبت اإال راأيي، فليبق كٌلّ يف راأيه وعند نف�سه اأ�سعر 

ال�سعراء(
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وبعد اأيام من العمل املجهد اأكمل الرافعي املقالة، ثم رمى القلم وابت�سم 
وانك�سار  وظفره  ن�سره  من  متيقن  معركة  على  املقبل  القائد  ابت�سامة 
خ�سمه. كان الرافعي يف املحكمة وا�سًعا املقال يف ظرف يقلبه، ويفكر..

ثم اأخذ ورقة وكتب..

كان �ساحب )الرثيا( منهًكا يف عمله، فدخل ال�سكرتري عليه وهو يحمل 
ظرًفا كبرًيا، فقال: وردنا هذا الربيد.

ففتحه فوجد مقال )�سعراء الع�سر( وورقة كتب فيها:

)... دونك مقالًة بكًرا مل ُين�سج على منوالها بعُد يف العربية، َحِرّية 
باأن ت�سّدر بها جملتك الغراء؛ وال يروعّنك �سدة لهجتها فكلها حقائق 
ثابتة، واإن اآملت البع�ش فاإن احلق اأكرب من اجلميع؛ واإين لباملر�ساد لكل 
من ينربي للرد عليها، واأنا كفء للجميع؛ وما اأخال اأحًدا ي�ستطيع اأن 
ينق�ش حرًفا مما كتبته، واإن هم لزموا ال�سمت فح�سبك من �سكوتهم اإذ 

ذاك اإقراًرا باأين اأنزلت كل �ساعر يف املنزلة التي ي�ستحقها.

اإىل  الثنايا؛ فانظر  اأبن َجال وَطاّلع  فاأنا  ا�سمي،  وال يعنيك معرفة 
واإال  فان�سرها  مقالتي  اأعجبتك  فاإن  هذا  وبعد  قال،  ملن  ولي�ش  قيل  ما 

فا�سرب بها عر�ش احلائط.

املعني،  يف  الردود  من  يردك  ما  جميع  تن�سر  اأن  عليك  اأقرتح  واإين 
�سواء جاهر اأ�سحابها باأ�سمائهم اأو ت�سرتوا، فاإن املو�سوع طلّي �سهّي، ويف 
اإطالقك احلرية للكّتاب ما ين�سط بهم حلرية اجلوالن يف هذا امل�سمار(

عنيفة،  �سديدة  املقال  فلهجة  حرية،  يف  دخل  املقالة  ت�سفح  اأن  وبعد 
فقال لنف�سه: ومَل احلرية؟ اإذا كان املقال مثرًيا ف�سنكون نحن حلبة معركة 

اأدبّية مثرية..
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�ساحب  كتب  وقد  1905م،  عام  من  يناير  عدد  يف  الرثيا  ون�سرتها 
)الرثيا(:

)األقى اإلينا مكتب بريد الزيتون يوًما ملًفا �سخًما وارًدا من م�سر، 
فهذه  الكتاب  اأما  للن�سر.  املتقدمة  املقالة  ومعه  موجز  كتاب  وداخله 

�سورته بعد الديباجة )..(..

رجاًل  نقدم  وبتنا  الكاتب  لهجة  �سدة  فراعنا  املقالة  ت�سفحنا  وقد 
اإن مل يكن  لن�سرها،  امليل  اأن تغلب علينا  اإىل  ن�سرها،  اأخرى يف  ونوؤخر 
ال�سعراء، وهم نخبة  االأ�سعار لفحول  ل�سيء فلكرثة ما حوته من رائق 
�سعراء م�سر يف هذا الع�سر؛ فاأقدمنا على ن�سرها كما وردتنا باحلرف 
الواحد، غري متحملي تبعتها؛ وللكتاب االأدباء احلرية يف الرد عليها، 
واأبواب الرثيا ترحب بكل ما يردها من هذا القبيل، �سواء من امل�سرتكي 

اأو غريهم

ب�س���الحه حو�س���ه  ع���ن  ي���ذد  مل  وم���ن 

ُيهّدم، ومن ال َيظلم النا�َش ُيظلَم

وانفجر املقال كالربكان و�سط ال�ساحة الأدبية، و�سمع الأدباء وقراأوه، 
وقاموا وقعدوا لهذه الوقعة العظيمة، حتى �سمع به اخلديوي نف�سه، و�سار 
واإبراهيم  الب�ستاين  و�سليم  زيدان  كجورجي  الُكتَّاب  وكبار  الأدباء  حديث 
)الرثيا(  �ساحب  اإىل  ير�سلون  وجعلوا  عبده،  حممد  والإمام  اليازجي 
وهو  لهم  اأنى  ولكن  املقال؟  كاتب  هو  من  ليعرفوا:  د�سي�ش  بعد  د�سي�ًسا 

�ساحب )الرثيا( نف�سه ل يعلم؟

فهم  وخا�سته،  م�سطفى  اأ�سحاب  على  يخَف  مل  املقال  مو�سوع  ولكن 
عارفون اأ�سلوب م�سطفى، حتى اأنَّ جورج اإبراهيم غمزه قائاًل:

حتى نحن مل تقل لنا عن مو�سوع املقال؟! �
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ا. ولكنه مل يعرتف ومل ينكر اأي�سً

وكان الرافعي يف القاهرة فلقي حافًظا، فلما راآه حافظ قال:

وربِّ الكعبة اأنت كاتب املقال، وذمة الإ�سالم اأنت �ساحبه. �

فدخال اإىل )مقهى ال�سي�سة( وحافظ يقول:

اإن الذي يغيظني اأن ياأتي كاتب املقال ب�ساعر من غري م�سر في�سعه  �
على روؤ�سنا نحن  امل�سريني!

ا: فقال الرافعي �ساحًكا جادًّ

ولعل هذا قد غاظك بقدر ما �سرك األ يكون الذي على راأ�سك هو  �
�سوقي.

يا م�سطفى نحن اأحق بالطبقة الأوىل من الكاظمي الذي اأعطيته  �
اأنت هذه الطبقة.

ومن قال لك اأنا؟ �

ومن غريك؟ اعرتف األي�ش اأنت؟ �

فقال الرافعي مراوًغا:

ما اأخبارك؟ �

اأنت واهلل اأنت. �

ا كبرًيا،  وغ�سب ال�سيد ال�ساعر توفيق البكري غ�سًبا �سديًدا، وغمَّ غمًّ
م�سمعه  اإىل  و�سل  وملا  ال�سعراء،  بني  املتاأخرة  منزلته  وعلى  املقالة  لتلك 
لطفي  )م�سطفى  ال�ساعر  بالأديب  ا�ستعان  املقال  كاتب  هو  الرافعي  اأن 

ا. ا، وكان املنفلوطي يريد اأن يثاأر لنف�سه اأي�سً املنفلوطي( ليكتب ردًّ
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كان ملقال الرافعي )�سعراء الع�سر( وقع ذو �ساأن، ففيه بانت �سخ�سية 
فيه.  الرافعي  راأي  يعرف  اأن  يريد  �ساعر  كل  واأ�سبح  الناقد(،  )الرافعي 
فلما  الرافعي،  يعرفهم  ل  جماعة  مع  املقهى  يف  حافًظا  وجد  يوم  وذات 

اطماأن به املجل�ش، قال حافظ: ما راأيك ب�سعر اليازجي؟

فاأجابه..ثم ان�سرحت النفو�ش لالأدب وحديثه والنقد ومذاهبه، و�سار 
الرافعي يف�سل يف ذلك املجل�ش كل �ساعر وما به من �سلة، ويعر�ش له من 

خالل ما قراأ عنه.

فقال حافظ:

ما راأيك يف داوود عمون؟ �

هذا مل اأقراأ له اإل قليال ل ي�سوغ احلكم على �سعره. �

فماذا قراأت له؟ �

رّده على ق�سيدتك: �سجتنا مطالع اأقمارها �

فما راأيك بق�سيدته هذه؟ �

هي  من ال�سعر الو�سط الذي ل يعلو ول ينزل. �

فقام رجل من احل�سور وقال موؤيًدا:

اأن�سفت واهلل! �

فقال حافظ:

اأقدم لك )داوود بك عمون(! �

وكان  �سديد،  مدير جديد  اإىل حمكمة طنطا  جاء  الأيام  من  يوم  ويف 
ويتبع اخلطاأ  عينيه،  ال�سرر من  يتطاير  الأول،  يومه  منذ  مت�سنًجا  عاب�ًسا 
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تتبعا ويقتفي اأثره، و�سعد موظفو املحكة يباركون له يف يومه الأول وبهذا 
املن�سب اجلديد

. فقال متكلًفا وكاأنَّ الكالم مال يخرج من جيب بخيل:
هل من موظف مل يح�سر؟ �

اإىل الذي جنبه متفح�سني احل�سور، واإذا مب�سطفى  فنظر كل واحد 
والد�سي�سة  بالنميمة  مولًعا  وكان  اأحدهم  فقال  املوجود.  غري  الوحيد  هو 
للرافعي وخا�سة ملا و�سل اإليه الرافعي من جمد اأدبي رفيع، وكان يح�سب 

نف�سه خ�سم الرافعي ونده:
الرزاق  � عبد  �سادق  )م�سطفى  ا�سمه  حمكمتنا  يف  كاتب  نعم، 

القا�سي  واأبوه  موؤخًرا،  ديوانه  الذي �سدر  ال�ساعر  الرافعي(، هذا 
األ تعرفه؟

فزاد املدير غ�سًبا على غ�سب، وقال:
ل يهمني من هو، اأريده هنا فوًرا! �

فقال �ساحب الد�سي�سة والنميمة:
هنا  � من  يذهب  وقد  ياأتي،  ل  وقد  ياأتي  قد  الدوام،  يف  متهاون  هو 

يف منت�سف الدوام مثل اليوم، ويزعم اأنه مل يخلق لهذا، واأنه خلق 
لالأدب والفن.

فثارت ثائرته، وطلب ا�ستجوابه عن هذه ال�ستهانة بالتحقيق.

وجاء الرافعي واأخربه فلم يهتم، بل عاد كعادته وم�سى يتكلم عن الأدب 
والفن واأحاديثه التي ل تنق�سي. ورفع املدير كتاًبا اإىل الوزارة ي�سرح فيه 
اأن  املواعيد امل�سروبة، وطلب  واأنه ل يح�سر يف  الرافعي يف عمله،  تهاون 

يف�سل من الوظيفة!
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ال�ساعر  هو  املفت�ش  وكان  املوظف،  مع  ليحقق  مفت�ًسا  الوزارة  واأر�سلت 
ولكنه  بداية اخلم�سني  نا�سف رجل يف  نا�سف(، حفني  الظريف )حفني 
كلمة  فتذكر  طنطا،  اإىل  متوجًها  القطار  يف  كان  ونكتة،  فكاهة  �ساحب 
تلك  يحفظ  زال  الع�سر(..ما  )�سعراء  مقاله  يف  عنه  القا�سية  الرافعي 
وفيها  املجلة  من  اقتطعها  التي  القطعة  يحفظ  بل  قلب،  ظهر  عن  الكلمة 

الكلمة وي�سعها يف حمفظته، فاأخرج القطعة واأعاد قراءتها:

)وال �سك اأنه بقي قوم اآخرون، بع�سهم تعطلت قريحته، وبع�سهم مل 
اأقف له على �سعر اأو ن�سيت ما وقفت له عليه، ومنهم كثري من ال�سوريي 
ويا ليت بع�ش اأدباء �سوريا يكتب لنا عمن هناك كما كتبنا عمن هنا، واإذا 

كانت لهذه الطبقة )الطبقة الثانية( اآخر فهو حفني نا�سف!(

طوى حفني نا�سف القطعة وقد عادت اإليه الكاآبة التي اأ�سابته عندما 
فتًى  من  اجلائر  احلكم  لهذا  تاأمل  وكم  �سهور،  منذ  مرة  لأول  املقال  قراأ 
اإليه  اأنه مل يتجاوز الرابعة والع�سرين، والآن هو يف طريقه  علم فيما بعد 
ليحا�سبه ويفت�ش عنه ل يف الأدب بل يف الوظيفة. فقال لنف�سه: هو �سخ�ش 
نقدتني  قا�سًيا،  نقدًيا  قلًما  يا م�سطفى متتلك  ولكنك  رائع،  واأديب  جّيد 
اأن لك م�ستقباًل رائًعا، ولكن كف عن  واأنا مدرك  اأبيك،  واأنا بعمر  بعنف 

هذا النقد ال�سديد..

ال�ساعر،  الأديب  مع  ليحقق  ال�ساعر  الأديب  واأتى  املحكمة،  اإىل  و�سل 
فقال وهو ي�سافح الرافعي:

اأنا حفني نا�سف؛ مفت�ش الوزارة. �

و�سرعان ما تبادر اإىل ذهنه  نقده له، وو�سعه يف اآخر الطبقة الثانية مع 
تهكم لذع. فقال با�سًما:

واأنا م�سطفى �سادق الرافعي. �
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ثم اأخذ يناق�ش يف العمل ويبحث يف الأوراق على مكتب الرافعي. وقال 
الرافعي بعد اأن اأمت تفتي�سه:

فليوؤاخذوين  � للعمل  هنا  وظيفتي  كانت  اإن   الوزارة  يف  لهم  قل 
بالتق�سري واخلطاأ فيما ي�سند اإيل من عمل، وان كانت الوظيفة تعال 
بحبل  اإليه  م�سدود  كاأنك  الكر�سي  على  واجل�ش  الثامنة  ال�ساعة  يف 
حتى يحني موعد الن�سراف فال علي اإن متردت على هذا التقيد..
قل لهم يف الوزارة اإنكم ل متلكون من الرافعي اإل هاتني الإ�سبعني 

من �ساعات النهار!

ا  وا�ستمع حفني حلجته، ثم م�سيا يف حديث عام، فقال حفني معر�سً
مبقال م�سطفى الذي ما زال يحز يف نف�سه:

والنقد يف م�سر  يجب اأن يكون من�سًفا، ل اأن يكتبوا هراًء ينم عن  �
�سعف الذائقة ال�سعرية عند النقاد.

ف�سار الرافعي ي�ساأل نف�سه: اأما ا�ستطاع اأن يكتم ما يف نف�سه من اأمل 
ذلك النقد؟ ولكن من حقه اأن يتاأمل فما اأ�سابه لي�ش بقليل.

فقال الرافعي:

َيَره ال�ساعر، األ ترى اأن البارودي وحافظ  � ولكن الناقد يرى ما مل 
مثاًل ل ي�ستطيعان اأن يكتبا ف�ساًل نقدًيا ولو يف الدفاع عن نف�سيهما؟ 
فلي�ش ما يراه ال�ساعر هو ال�سواب، بل للناقد نف�سية ثانية غري نف�سية 
ال�ساعر املتفنن، فالناقد يجب اأن يكون �ساعًرا ما�سًكا بنا�سية ال�سعر 
الأدب  بتاريخ  اإحاطة  اإىل  اإ�سافة  جميًدا،  كاتًبا  يكون  واأن  وفنونه، 
العربي، واأي اإحاطة؟ اإحاطة برتاث اأربعة ع�سر قرًنا، فهل كل من 

ملك موهبة ال�سعر قادر على النقد؟



134

ا، وعلم ما يحويه من علم وبيان  ا�ستاأن�ش حفني نا�سف بالرافعي، جدًّ
وقوة حجج، اإ�سافة اإىل اإىل نف�سية ال�ساعر املرهف.

وعاد حفني نا�سف وكتب تقريًرا، ومما جاء فيه:

) اإنَّ الرافعي لي�ش من طبقة املوظفي الذين تعنيهم الوزارة بهذه 
اإن  اأن يعي�ش يف اأمن ودعة وحرية،  ا على االأمة  اإنَّ للرافعي حقًّ القيود، 
اإليه،  فيه قناعة ور�سى، وما كان هذا مكانه وال مو�سعه لو مل ي�سكن 
لهذه  ويبدع  ويتفنن  يعمل  واتركوه  يعي�ش،  اأن  ي�ستهي  كما  يع�ش  دعوه 
االأمة يف اآدابها ما �ساء اأن يبدع، واإال فاكفلوا له العي�ش الرخي يف غري 

هذا املكان.

ح��فني نا�س��ف(

ورفع التقرير اإىل الوزارة واأغلق ملف الق�سية، و�سارت بعد هذه احلادثة 
قد�سية للرافعي يف وظيفته، يغدو ويروح كيف ي�ساء ومتى ي�ساء، وكم غاب 
وانقطع عنها؟ لقد كان  موؤمنا اإمياًنا را�سًخا اأنه مل يخلق ليكون موظًفا يف 
حمكمة طلخا اأو طنطا، اإمنا خلق ليكون اأديب اأمة كاملة يدافع عنها وعن 
مفاهيمها..و�سرعان ما توطدت عالقة الرافعي بحفني نا�سف فيما بعد.. 

ورمبا غري نظرته يف اأن حفني نا�سف اآخر �سعراء الطبقة الثانية!

ومما اأحزنه يف ذلك العام وقلب فرحه بذاك املقال اإىل هم وكدر هو 
وفاة الإمام حممد عبده رحمه اهلل.

                  )
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قال الرافعي:

مقال )�سعراء الع�سر( كان حلظة فارقة يف تاريخي الأدبي، �سار  �
اإىل  اأوفياء، كحفني نا�سف )رحمه اهلل(، حيث نقلت  اأ�سدقاء  يل 

حمكمة يف مدينته، فكان خري �ساحب وخري رفيق.

قال العريان:

وهل �سار لك خ�سوم بعد هذا املقال؟ �

ي�سيق  � كان  فقد  �سوقي،  اأحمد  ال�سعراء  اأمري  هو  واأكربهم  طبًعا، 
املقال،  ذاك  بعد  لقاء  به  يجمعني  اأو  يحدثني  فلم  بالنقد،  �سدره 
فقد  1905م،  عام  الع�سر(  )�سعراء  مقال  يف  ظلمته  اإن  ولكني 
اأن�سفت يف مقالتي التي كتبتها بعد وفاته، ول اأح�سب كاتًبا اأو باحًثا 
قدم درا�سة عنه كما كتبت، )ثم �ساخًرا( فليكتب العقاد الذي نقد 
اخل�سوم  ومن  اأكمل(  )ثم  يقدر؟  فهل  مقالتي،  من  واحدة  فقرة 
 ، هو م�سطفى لطفي املنفلوطي )رحمه اهلل( فقد كان قا�سيا عليَّ

واأح�سبه ظل كذلك اإىل اأن مات.

)  
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)9(

ويعانق القلُب القلَب تحت ظلِّ ميثاق غليظ.

اأمل ياأن لك يا ولدي اأن تتزوج؟ �

كانت كلمة ال�سيخ عبد الرزاق لولده م�سطفى عالية لي�سمعه، فقد بداأ 
�سمعه يقل �سيًئا ف�سيًئا. وكانت اأم م�سطفى جتل�ش على مقربة منهما، فلما 

�سمعت قالت:

يا �سالة النبي، واهلل اأريد اأن اأفرح به منذ زمن. �

فقال الأب وهو معر�ش عنها:

اتركينا يا امراأة لن�سمع راأيه وبعدها افرحي كما تريدين. �

يا  � كذلك  األي�ش  اخلرب،  بهذا  فرح  هو  اأكيد  الرف�ش؟  حق  له  وهل 
ولدي؟

فقال م�سطفى بعد طول الأناة:

مل اأجد زوًجا منا�سًبا يل اإىل الآن. �

فقالت الأم معرت�سة منكرة عليه:

ملاذا؟ وهل اأنت من �سيختارها؟ اأنا اأريد اأن اأختار لك اأجمل فتاة يف  �
طنطا واأبهاها، و�سوف اأزوجك واأجعل ن�ساء طنطا يغارن من جمال 

فاتنتك احل�سناء امللحاء الهيفاء.
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فقال الأب:

يا امراأة انتظري حتى ن�سمع راأيه. �

فقال م�سطفى وظاهر كالمه الالمبالة وباطنه ال�سرور:

اأنا غري متعجل على الفتاة التي �ستكون �سريكة حياتي، يجب اأختارها  �
بتمهل وروّية وطبقا لفكري وفل�سفتي اخلا�سة. 

فقالت الأم وهي �ساخطة:

اأي فل�ش..ف..ت ول اأعلم ما ت�سميها؟ �سوف اأختار لك امراأة مل تَر  �
طنطا مثلها.

فقال الأب بوقاره املعهود:

هل هناك فتاة ترغب بها وحتبها وتريد اأن تتزوجها؟ �

احلب؟ اأخرًيا نطق بها، الكلمة التي مل اأنب�ش بها اأمامه قبل ب�سع �سنني 
لأين كنت اأعلم اأنه غري موؤمن به، الآن قالها، يا ليته قالها قبل اأن األقاها 
يف ربوة لبنان، عند ذلك اجل�سر، ع�سفورة..هل تزوجت ابن عمها يف تلك 

الليلة؟ وهل اأجنبت؟ وهل قراأت ديواين وتتبعت اأخباري يف ال�سحف؟

مل  � ال�سفات  وهذه  خا�سة،  �سفات  لها  بايل  يف  التي  الفتاة  اأبي  يا 
اأجدها يف �سائر ن�ساء طنطا بل القاهرة نف�سها..

فقاطعه الأب قائاًل:

ل  � كيف  ولدي؟  يا  الهراء  هذا  ما  كله،  العربي  العامل  بل  وم�سر 
تعجبك ن�ساء البلد كلهن؟ هل تريد زوًجا من احلور العني؟ اأم من 
فهل  اأي فرجنية،  بباري�سية،  يتزوجون  وهذا عرف جديد  باري�ش؟ 

تريد زوًجا فرجنية تتفرجن علينا؟ هه؟
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فقال حماوًل اإقناع اأبيه:
يا اأبت الفتاة التي اأتزوجها لها موا�سفات �سغتها يف �سعري وموجودة  �

يف ديواين.
فقال الأب يف ياأ�ش باٍد:

لك ما ت�ساء ولن اأجربك على �سيء ل ترغب فيه، �سر وابحث وفت�ش  �
عن زوج مالئمة لك، واين منتظر.

فقالت الأم بح�سرة وحزن:

يا ح�سرة! هل اأنتظر ولدي وقًتا طوياًل وقد  اأموت قبل اأن اأرى عر�سه؟  �
كيف هذا، هه؟

يا امراأة هذا ولدك وهو حر يف ت�سرفاته واأفعاله، وله عقل ر�سيد. �

ومنذ متى ونحن ناأخذ براأيهم؟ وجنعله ينتقي ح�سب مزاجه؟ �

فقال الأب �سارًفا م�سطفى:

اذهب الآن، وافعل ما ت�ساء. �

فخرج م�سطفى من حجرة اأبيه فرًحا، ولكنه �سمع اأمه تقول

لأبيه: ما هذا؟ هل تريده اأن ياأتي بفتاة.. �

وت�سو�ش ال�سمع عليه، ولكنه اأدرك اأنَّ هناك خالًفا كبرًيا بينهما حول 
زواجه.

وجاء اأخوه الأ�سغر، فقال له م�سطفى:

هل ت�سمعهما؟ �
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اأجل، اإن �سوتهما عال وي�سل اإىل اآخر البيت. �

فكانت وخزة يف نف�سه، اإذ ذكره بعلته التي زادت وات�سعت.

فقال له:

ماذا يقولن؟ �

هي  � بالتي  يجادلها  واأبوك  زوجك،  يختار  من  هي  تريد  اأمك  اإن 
اأح�سن.

ودخل املكتبة وهو يفكر بع�سفورة التي �سرقت قلبه و�سحرت لبه منذ 
ب�سع �سنني، و�سار قول لنف�سه: يا ليتها كانت هنا...يا ليت كان هذا البيت 

مقامها وم�ستقرها.

اأن ع�سفورة ت�سري يف هذه احلجرة تروح  اأحالمه وتخيل  ثم �سرح يف 
مطيعة،  را�سية  ذلك  فوق  وهي  ملل  اأو  كلل  غري  من  وتخدمه  وتغدو، 
ويعي�سان حتت �سقف واحد من غري هموم اأو غموم، وها هي قادمة نحوه 
وهو جال�ش يكتب وحتمل بع�ش الكتب له، فتتعرث وتكاد  تقع؛ فيقوم كفار�ش 
اأح�سانه، وي�سقط وهي بني يديه �ساملة كدرة نفي�سة،  �سجاع ويلتقطها يف 
فيهم برتجمة اأ�سواقه ولهيبها احلارق الذي بثه يف ديوانه، الآن �سيرتجمها 
حقيقة على �سفتيها الرقيقتني، التي ل تنطق اإل حلًوا م�سكًرا، ومل يتم قبلته 
حتى قام فزًعا اإثر �سقوط كتاب )البيان والتبيني( عليه من اإحدى رفوف 

املكتبة، فال ع�سفورة ول قبلة ولكن اأحالم قطعها �سيخنا اجلاحظ!

كان م�سطفى يف وظيفته يتحنيَّ اخلروج للذهاب اإىل جورج اإبراهيم، 
وملا ذهب اإليه وجد عنده �سديقهما )عبد الرحمن الربقوقي(، ال�سديق 
تالميذه  اأحب  من  فهو  عبده  حممد  الإمام  جمل�ش  يف  عليه  تعرف  الذي 

وخريتهم، وم�سيا يتحدثان يف موا�سع �ستى.
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بالأدب  مولًعا  كان  الرحمن  فعبد  كثرًيا،  الرحمن  عبد  يحب  الرافعي 
اأ�سرار تقاربهما،  �سغوًفا به، ووجد �سالته عند م�سطفى، وكان ذلك من 
وعبد الرحمن فتى مرتف ل يعي�ش كما يعي�ش الأزهريون من �سنك وقلة 
ين�سخ  اأن  ويحاول  تقترًيا  نف�سه  ويقرت اجلنيه على  اأحدهم  ياأتي  و�سظف، 
اأو  �سغرية  وظيفة  على  بعدها  فياأمن  بالعاملية   يظفر  اأن  اإىل  ن�سًخا،  منه 

كبرية، قا�ٍش اأو مدر�ش يف اإحدى عواميد الأزهر. 

اأما عبد الرحمن فكان مرتًفا ب�سبب غنى اأبيه. مل يخطر مل�سطفى اأن 
ي�ساأل عبد الرحمن عن اأهله واإخوته.

واأنه  عنها  والديه  اأخرب  التي  فتاته  يف  يفكر  جال�ش  م�سطفى  وبينما 
باحث عنها و�سيجدها ل حمالة، خطرت يف باله �سورة عبد الرحمن!

عبد  اأخت  �ستكون  اأخته..اأجل  الرحمن..  عبد  ت�سبه  فتاة  اأريد  اأنا 
الرحمن جميلة ولها �سبه منه وظريفة مثله، ولكن هل له اأخت اأ�ساًل؟ مل  
يخطر يل طول �سحبتنا اأن اأ�ساأله عن اأفراد اأ�سرته وعن عددهم.. وهذا 

عيب..اأي وربي.

وبات ليلته وهو يبيت اأمًرا..

وملا التقى بعبد الرحمن وخال به وم�سيا يتكلمان وتطرقا اإىل الزواج، 
فقال م�سطفى:

اإن لزوجي امل�ستقبلية �سفات مل تدركها امراأة عرفتها. �

فقال عبد الرحمن م�ستغرًبا:

حًقا؟ �
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و�سفات مل  امراأة؟  تبحث عن  باله..مَل  وفجاأة خطرت ع�سفورة على 
تدركها امراأة، اأن�سيت ع�سفورة؟ ل ل، مل اأن�سها ولكنها ذهبت، ولن اأراها 

ثانية اأبًدا، قد ت�سري الآن اإىل ديواين، وتقول مبت�سمة: كان حبيبي.

اأجل. �

�ساعر  � بفتاة  اأحتفنا  الفيل�سوف؟  �ساحبي  يا  ال�سفات  هي  وما 
احل�سن.

فقال م�سطفى بتمهل:

امراأة تذهب بي كل مذهب، وتن�سيني كل جميلة من الن�ساء، ويجب  �
اأن تكون مر�سية عندي ولها حظوة، جميلة الطبع، وكاأين مل اأَر يف 
نف�سي،  يف  �سورتها  التي  الت�ساوير  بتلك  امراأة  وطنطا  القاهرة  

فتعجبني وت�سلح لقلبي.

اأمل تعرث عليها يف لبنان؟ �

لكن  اأن�سى  اأن  اأو كدت  ن�سيتك  اأمامي،  اأن يظل ماثاًل  اإل  ياأبى خيالك 
حتى هوؤلء يذكروين بك، ما العمل؟

بلى، وقلت فيها: �

�س���اعر �سفح���ة  احل�س���ن  يري���ك  منه���ا 

الر�س���ام �سحيف���ة  يري���ك  وهن���ا 

  ولكنها رحلت..
اأكمل.. �

اأريدها اأن تكون حلوة املنظر، حلوة الكالم، رقيقة العاطفة، مرهفة  �
احل�سن، ويف ل�سانها بيان ولوجهها بيان غري الذي يف ل�سانها، تعرف 
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با�سرة  بعني  احلياة  وترى  تدرك  به،  تتكلم  ل  الذي  الكالم  فيه 
النا�ش،  اأمام  متمثاًل  وياأتي  منه،  القمر  يخرج  بعني  قا�سرة،  غري 
للرذيلة،  تنفر  و�سكونها  وقارها  ويف  للف�سيلة،  دعوة  �سكلها  يف 
اأريدها  نهاية حياتي،  اإىل  وماأربي،  اإىل غايتي  يو�سلني  ا  وتكون حبًّ
اأبي ربيعة، وامرئ القي�ش، وال�ساب  ق�سيدة �سعر غزلية تعدل ابن 
واحلكمة  ال�سعر  منبع  هي  وتكون  الرومي،  الدين  وجالل  الظريف 
ديواًنا  للنا�ش  فاأخرج  منها  وعائي  لأمالأ  القادمة،  ولدواويني  يل 
اأرجاءه  يتبلج يف قلبي في�سيء  اأريدها فجًرا  من وحيها و�سورتها، 
اإل  بها  ي�سدق  ول  يدركها  ول  يرى  ل  احل�سن  من  باألوان  بنورها، 
�ساحب هذا القلب الذي افتتحته وت�سلطنت عليه )ثم ا�ستدار اإىل 

�ساحبه قائاًل( من يل مبا اأريد؟

فقال عبد الرحمن بجد ل يقبل الهزل:

اأنا لك مبا تريد. �

فقال الرافعي بفرح:

اأتعرف؟ �

نعم، وهي هدية اأقدمها لك. �

فقال بتلهف وترقب:

من؟ �

اأختي! �

وغ�سيت الرافعي غ�سية الفرح، فما لبث حتى مد يده اإليه فقراأ الفاحتة.

دخل الرافعي على والديه وقال بخجل باٍد:
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  يا اأبي وجدت زوًجا يل. �

فالتفت الأب اإليه ويف نف�سه م�ساعر متالطمة بني �سرور وترقب.

فقال م�سطفى:

�سقيقة �سديقي عبد الرحمن..عبد الرحمن الربقوقي. �

كيف �ساهدتها؟ هل اتفقتما على �سيء؟ �

اأجل، قراأنا الفاحتة. �

وتعالت الزغاريد من بيت القا�سي عبد الرزاق الرافعي يف فرح و�سرور 
وابتهاج. وجاء يوم الفرح والعر�ش، وح�سر الأ�سدقاء ال�سوريون، وم�سطفى 
خجول م�سطرب وهو الذي مل يخف من نقد عظام الع�سر، وكان جورج 
ابتهاج. وكان م�سطفى يغبط نف�سه يف  اإبراهيم يرمقه ويرى ما فيه من 

ذلك اليوم على حظه وتوفيقه اللذين ي�سريان له هذا التوفيق.

حجرتها،  اإىل  زوجه  الرافعي  �سحب  والزغاريد  الت�سفيق  وو�سط 
حتت  قلباهما  �سيجتمع  والآن  يراها،  اأن  قبل  ع�سقها  التي  وهي  �سحبها 

ميثاق غليظ.

وملا دخل الغرفة وك�سف عن وجهها البهي، قال:

يا كهرباء احلّب رفقا اإمنا   هذي )الأنابيب( ال�سعاف عظامي. �

رداءة  عن  مقال  فقراأ  بيده،  �سحيفة  يقلب  املحكمة  يف  الرافعي  كان 
التعليم وف�ساده عند الطلبة، فاأغلقه وهو كئيب حزين على م�ستوى التعليم، 

فرماه وهو غا�سب.

وبينما هو على هذا احلال دخل جورج اإبراهيم، فقال:
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ما لك منزعج؟ �

كيف ل اأنزعج ومثل هوؤلء التالميذ يقطنون يف مدار�سهم ويدر�سهم  �
اأ�ساتذة بلهاء اأغبياء؟

وو�سعت  � الإن�ساء(  )ملكة  عنه  اأعلنت  الذي  كتابك  اأين  �سحيح، 
اأمنوذًجا منه يف الديوان؟

يكون  � اأن  يريد  ملن  اأمنوذًجا �ساحًلا  يكون  اأن  اأريده  بعُد،  يكتمل  مل 
من�سًئا، ين�سج الطالب على منواله ويتبعون طرقه يف كتابة الإن�ساء.

يعني كيف؟ �
اأنا كنت اأ�سنع هذا مع كتب اجلاحظ، والكتب التي اأحاول اأن اأقلدها،  �

اأعيدها  وتكراًرا،  مراًرا  اأقروؤها  ثم  ما،  كتاب  من  بقطعة  اآتي  باأن 
اأن  اأحاول  اأن ت�ستقر معانيها يف ذهني، ثم  اإىل  واأمررها يف ذهني 
اأعار�سها، واأبدل كلمات بدل كلمات ولكن على اأن ل يتغري املعنى، 
وهكذا يدر�سون ولكن يدر�سون على كتابي، الذي هو حم�سلة تلك 

الدرا�سة، فهي حتتاج اإىل �سيء من التعب واجلد والكد.
وبهذه الطريقة ي�سبح للطالب ملكة اإن�ساء؟ �
اأف�سل من الأ�ستاذ )املنفلوطي( ومن مقالته هذه  � طبًعا، و�سيكون 

التي ين�سرها.
تق�سد مقالت )النظرات(؟ �
اأجل هي. �
هو  � املنفلوطي،  يكتبه  مقال  كل  وعلى  عليه  يرد  اآخر  رجل  وهناك 

يف  )نظرات  عنوان  حتت  ين�سر  ح�سني(  )طه  ا�سمه  �سرير،  فتًى 
النظرات( يزعم اأنه نقد. 
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وما اأقبح من النظرات اإل نظرات هذا فيها. �

هو طالب يف الأزهر واجلامعة امل�سرية مًعا. �

اأما اجلامعة فاإينِّ اأبّيت لها اأمًرا. �

اجلامعة؟ ملاذا؟ �

در�ش الأدب منذ افتتحت مل يقدم �سيًئا ذا بال، واإين عازم وحازم  �
)�سعراء  من  وقًعا  واأ�سد  �سوًتا  واأرفع  قيمة  اأكرب  مقال  كتابة  على 

الع�سر(.

ويحك يا رافعي، مَل؟ �

النتظار  � طول  فبعد  جاهدين،  نعمل  اأن  يجب  لأجله  الأدب،  لأجل 
ولدت اجلامعة امل�سرية، ولكن درو�سها خميبة لالآمال.

قلياًل،  � اأمهلها  تاأ�سي�سها عام،  الوقت مبكًرا، مل مي�ش على  زال  ما 
وبعدها افعل ما بدا لك.

الطالب  � �سار  لو  الإن�ساء(  )ملكة  كتابي  اأن  واهلل  اأما  كذلك،  وهو 
على منواله وعلى خطاه ل�ستفاد يف الأدب وفن )الكتابة( اأكرث من 

درو�ش اجلامعة.
فقال جورج مغرًيا املو�سوع:

كيف حالك مع اأهلك؟ �
فقال الرافعي م�ستغرًبا:

وملاذا ت�ساأل؟ �
لأين لحظتك منذ اأيام ل�ست على طبيعتك، فلعله خرًيا. �
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فقال الرافعي بدون مقدمات:
اأريد اأن اأطلق زوجتي! �
تطلقها! ملاذا؟ �
اإن اإخوتها يجحدون حقها يف تركة اأبيها، ل يريدون اأن ت�ستمتع منها  �

ب�سيء.
فهذا هو ال�سبب؟ �
اأجل.. �
ويهون عندك اأن تاأخذها مبا اقرتفه اإخوتها؟ م�سطفى اإنك جبار،  �

األ تذكر اأن الطالق جرمية مل يقرتفها اأحد من قبلك من الأ�سرة 
اإل  ال�سام ل يذكرون الطالق  اأهل طرابل�ش  اأن  األ تذكر  الرافعية؟ 
كما يذكرون نادرة معيبة وقعت مرة ولن تتكرر؟ فكن بع�ش اأهلك 

يا �ساحبي.

واأطرق الرافعي هنية ثم قال:

اأح�سبتني اأفعلها؟ �

وعاد اإىل اأهله وقد ان�سرح �سدره لزوجه واطماأن حلديث جورج،  ووجد 
يا �سبي  له:  ويقول  ويالعبه،  ي�سكته  واأخذ  �سامي( ي�سرخ  ولده )حممود 

ا جميًدا. اأنت على ا�سم البارودي فكن جلدا، و�ساعًرا رقيًقا، و�سباكًّ

فنظرت اإليه زوجته وابت�سمت ابت�سامة ر�سا و�سرور.

امل�سرية(،  اجلامعة  يف  العربي  )الأدب  مقال  بكتابة  الرافعي  وقام 
الأرجاء،  يف  رنينه  و�سمع  املقال  ورن  عقب،  على  راأ�ًسا  اجلامعة  فقلب 
ون�سرت اجلامعة دعوة ملن يكتب يف )تاريخ الأدب العربي( فاإن له مكافاأة 
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اأن  وما  اأ�سهر،  �سبعة  الكتاب  لإجناز  املقررة  واملدة  جنيه،  مائه  قدرها 
حاولت اجلامعة القيام من الوقع الأليم الذي ت�سببه الرافعي لها مبقاله 
حتى جاءت ال�سربة الثانية مبقاله الثاين، تهكم على مكافاأتها، ف�ساعفت 

مكافاأتها وتربعت بطبعه.

الفخم  ال�سخم  كتابه  كتابة   يف  ف�سرع  العمل  لهذا  الرافعي  وانربى 
)تاريخ اآداب العرب(، وكان الكتاب نهًجا جديًدا مل يعرفه الأدب العربي، 

وبداأ ا�ستغاله يف الكتاب وانقطاعه للت�سنيف يف منت�سف عام 1909.

واأخرج اجلزء الأول عام 1911، ومل ي�سبقه كاتب اأو موؤرخ اإل جورجي 
زيدان، ومل يحَظ جورجي زيدان باهتمام كالذي حظي به الرافعي،  لأنه مل 
يقدم �سيًئا جديًدا اإذ اتبع منهج امل�ست�سرق الأملاين بوركلمان يف كتابه عن 
تاريخ الأدب العربي، ومل ينتقد الرافعي وكتابه �سوى طه ح�سني الطالب يف 
اجلامعة امل�سرية، ولكن الرافعي كان اأكرب من اأن يرد على طالب يزعم 

اأنه مل يفهمه!

واأ�سدر اجلزء الثاين عام 1912، ف�سعر بتعب �سديد، فقرر ال�سفر اإىل 
   (لبنان، لال�ستجمام!

قال الرافعي:

وهبني  � عندما  حياتي  يف  اأن�ساه  ل  ف�سل  الربقوقي  الرحمن  لعبد   
اأخته.

قال العريان:

فهل كانت كما متنيتها؟ �



148

اأن يكتب وينتج ويبحث ويحقق وله ع�سرة  � واأكرث، كيف لرجل مثلي 
اأولد؟! هي من توفر يل الراحة للكتابة، ومل ت�سكني يوًما، فعاًل هي 

كنز ثمني، ومهما فعلت لها فهو قليل اأمام ما قدمت.

فقال العريان وهو يغمز الرافعي:

كيف ل واأنت من اأنت! �

ففطن ملق�سده وقال:

ل �سلطان يل على احلب! �

ثم قال العريان:

كم من الوقت حتى اأكملت اجلزء الأول من التاريخ؟ �

ثالثة اأ�سهر. �

فلَم تاأخرت على اإ�سداره؟ �

اأكتبه، ولكن اجلزء  � اأن  لأين قراأت وخل�ست الكثري من الكتب قبل 
الأول هو اأعظم ما كتبت، حتى اأين كنت اأريد اأن اأعدله يف الطبعة 
الثانية بعد ع�سرين �سنة ولكن مل اأ�سحح منه �سيًئا، لأنه ن�سيج وحده.

فتب�سم العريان.

)
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)10(
اآف���ة احل���ر اأن يك���ون حمب���ا

االأح���رارا يتب���ع  احل���ب  وك���ذا 

ها هو يطل ثانية على تلك الربوة وذلك اجل�سر..حني لقي ع�سفورة!

اأحد ع�سر عاما مرت يا ع�سفورة �سريًعا كالعمر بالن�سبة لالإن�سان يوم 
القيامة كاأنه مل يلبث اإل �ساعة من نهار ل عمًرا مديًدا، اأحد ع�سر عاًما 
يا ع�سفورة على بدء حبنا الذي �سرعان ما انتهى �سريًعا كما بداأ �سريًعا، 
ترى اأين اأنت الآن واأين حل بك الدهر؟ كيف �سرت يف ح�سرة الثالثني؟ 

هل بقيت جميلة؟ وكم اأجنبت من اأبناء؟ وهل قراأت ديواين؟

كما وعدتك اأن اأ�سدر ديواًنا من وحيك، واأنت هل وفيت وقراأِته واقتنيِته؟

ال�سوق  عط�ش  �سرتوين  فهل  جلوابك،  حتتاج  التي  الأ�سئلة  من  وكم 
باللقاء؟ وهل �سيمنحنا القدر هذه الفر�سة اجلليلة ويجعلنا نلتقي؟ 

الآن �سار يل ا�سم ومعارف، فاأنا �ساعر مرموق ويل مكانة بني �سعراء 
بزوج  اهلل  ورزقني  تزوجت  والبيان،  العلم  ل�سعة  له  ي�سار  وموؤرخ  م�سر، 
)نفي�سة( كم اأردتها، وكاأنها تعوي�ش ب�سيط على فراقك، وهلل ما اأجملها 
وما األطفها من �سيدة. اأنا الآن على اجل�سر اأنتظر اللقاء، اأنتظره واأنا خجل 

وجل منك، ولكن هل �ستاأتني؟ وهل �سينبهك قلبك اأين هنا؟
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اأحببت  اأجل  اأخرى،  اأحببت  اأن�سك واإن  اأن�سك يوم واإن تزوجت، مل  مل 
هندا منذ خم�ش �سنني م�ست وافرتقنا، ولكن حبي لهند مل يكن اختياًرا 
اأنا م�سوؤول عنه وعن  مني، بل عمل القلب الذي ل �سلطان يل عليه، وهل 
تقلباته؟ وهي التي اأملت عليَّ الكثري من غزل اجلزء الثاين من الديوان، 

وقد قلت فيها م�سرًحا:

عل���ى  ت���راين  اأن  عج���ب  وال 

الق���رارا عدم���ت  هن���د  )تقّل���ب( 

و)هن���د( عل���ى م���ا بن���ا ال تب���ايل

اختي���ارا لي����ش  هن���د  ي���ا  ويح���ك 

عن���ي هن���د  ي���ا  تخاف���ي  مل���اذا 

�س���ارا وراءك  ظ���ال  هبين���ي 

فاأنت  تندمل،  مل  جراحات  يل  وتركت  ع�سفورة  يا  هند  رحلت  لقد 
وهي وجع مت�سل، ومل اأن�ش اأيامها، اأح�سبك قد وقفت عند هذا البيت يف 

الديوان:

وما اأن�َش يوم البي من )هند( اأنه

قلبي الهوى  بانفجار  منها  تطاير 

فهل عرفت الآن؟ �

وجاء اأحد اأ�سحابه من اأقربائه الذي جاء لزيارتهم، واأ�سار له بالذهب.

فقال م�سطفى ويف عينيه نظرة جمعت بني الياأ�ش والرجاء:

اأريد اأن اأراها. �
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لقاءات عابرة،  � عاًما على  اأحد ع�سر  مر  اإىل ذلك؟  ال�سبيل  وكيف 
وتزوجت هي كما قلت، فاأين �سنجدها؟ ان�سها يا م�سطفى ان�َسها، 

و�سرتى خرًيا منها..

واأين اأجدها؟ �

فقال �سديقه كمن تذكر �سيًئا مهًما:

�سحيح، هناك دعوة لك حل�سور اأم�سية �سعرية، يف فندق قريب من  �
هنا، ويريدونك اأن تلقي ق�سيًدا.

وهل هناك ق�سائد؟ �

ق�سائد كثرية، �سر هيا. �

و�سار يف تلك الطبيعة اخلالبة تارًكا اجل�سر وموؤمًنا باحلقيقة التي ظل 
ينكرها اأحد ع�سر عاًما، وم�سى وهو ين�سد:

حمب���ا يك���ون  اأن  احل���ر  اآف���ة 

االأح���رارا يتب���ع  احل���ب  (وك���ذا 
ومناطقها  ال�ساهقات  جبالها  اأحد  على  اللبناين  اليوم  ذلك  ويف 
فندق  اأمام  وقفت  قد  ورفيقه  الرافعي  تنقل  التي  العربة  كانت  ال�ساحرة 
فزاده  الثالثني  وقار  ك�ساه  قد  الرافعي  وكان  اأناقتهما،  بكامل  نزل  فخم، 
وقاًرا وهيبة فوق وقاره، وكان ملر�سه الذي اأودى ب�سمعه تاأثرًيا كبرًيا، فهو 
مل يعد ي�سمع، ورمبا هي منحة اإلهية لهذا الإن�سان ليتفرغ لالأدب وفل�سفته، 
ول ي�سمع �سوت احلياة البائ�ش و�سجيجها التع�ش، بل ي�سمع اأ�سوات القلوب 
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اإىل  خلد  بل  الأمور،  تفاهات  ي�سمع  يعد  مل  روحه،  وتلم�سه  تتح�س�سه  وما 
نف�سه و�سوت روحه.

دخل الرافعي و�ساحبه يف �سالة ف�سيحة كبرية، اعرت�ستهم �سيدة اأنيقة 
ر�سيقة، تبدو عليها ملحات الذكاء واأمارات احل�سن.

ف�سلمت على �سديق الرافعي، ورحب بها وقال:
الكبري  � �ساعرنا  وهذا  الرافعي(  لها  قدم  )ثم  ليلى،  باآن�سة  اأهاًل 

واملوؤرخ القدير م�سطفى �سادق الرافعي.
فقالت با�سمة:

اجلزء  � واأنتظر  الأخري  كتابك  قراأت  الكبري،  باأ�ستاذنا  اأهاًل  اأهاًل 
الثالث.

ثم نبهها �سديقه اأنه ل ي�سمع، فجل�سا على مقاعد اأنيقة، واأخذ ال�سديق 
يكتب اإىل الرافعي ما تقوله، فكتب له اأنها �ساعرة لبنانية وا�سمها )ليلى( 
اجلزء  تنتظر  واأنها  ودواوينه،  العرب(  اآداب  )تاريخ  بكتابه  معجبة  وهي 

الثاين من النظرات.
فابت�سم الرافعي ابت�سامة ر�سا و�سرور، وقال:

هذا �سرف يل اأن تعجب باأدبي �سيدة مثلك. �
فقالت بفرح وابتهاج:

كتاباتك مما ت�ستحق الثناء، ومما تطرب لها النفو�ش، وخا�سة واأن  �
فيه ملكية البتكار والخرتاع، ويظهر فيه �سعة علمك واطالعك على 
اللغة واآدابها وتاريخها، وتلم بها اإملاًما �ساماًل كاماًل، ويف احلقيقة 
�ساألت نف�سي مرة: اأاأنت �ساعر اأم كاتب اأم موؤرخ اأم ناقد؟ وو�سلت 

اإىل نتيجة اأنك حتويهن كلهن.
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فقال الرافعي بعد اأن قراأ كالمها:

اأنت ذّواقة لالأدب و�ساعرة كما اأخربين، وهذا من ذوقك. �

ولكن هناك �سوؤال يحريين، وفر�سة منا�سبة ل�سوؤالك. �

تف�سلي. �

الإحاطة  � هذه  اأحطت  حتى  وتكتب  جتل�ش  كنت  كيف  كتبته؟  كيف 
ال�ساملة يف كتابك )تاريخ اآداب العرب(؟

فتب�سم الرافعي وقال:

اأكتبه كما يكتب الكاتبون، ولكنها عملية �ساقة. �

حدثني عن هذه العملية ال�ساقة. �

متر الكتابة يف )تاريخ اآداب العرب( ب�سبعة مراحل: �

  اأولها: اأن اقراأ الكتب التي يف غر�سي قراءة تاأمل ودر�ش، فاإن قراأتها 
بتاأٍن واأناة ياأتي دور املرحلة الثانية.

ا كبرًيا يفيني عن جملداته   ثانًيا: اأخل�سها، اأجعل لكل كتاب ملخ�سً
الكبرية، وطبًعا يف هذا امللخ�ش ما يتعلق مبو�سوعي فقط.

   ثالًثا: ثم اأ�سم القريب اإىل القريب، وكل مو�سوع وكل ما يتعلق به من 
م�سائل اأ�سمهن مع بع�سهن البع�ش.

ثم  ال�سبه،  اإىل  ال�سبه  فاأ�سم  امللخ�سات  تلك  اأمزج بني  ثم  رابًعا:     
املرحلة اخلام�سة هي ال�سروع يف الكتابة.

واأعدل  الباحث املفت�ش عن خطاأ،  فاأقروؤه قراءة  اأعود     �ساد�ًسا: ثم 
واأ�سحح بني الآراء.
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  ثم املرحلة الأخرية: وهي التهذيب وال�سقل واإعادة ال�سياغة الفنية 
اجلزل،  الأ�سلوب  واأ�سنع  ومتهل،  باأناة  الكلمات  وانتقاء  والبيانية، 

بهذه الطريقة كتبت تاريخ اآداب العرب.
فقالت ب�سوتها الطروب:

يا �سالم! عمل �ساق ومتعب ولكنك اأهل له، اأاأنت تزور لبنان كثرًيا؟ �

ثم ا�ستاأذن �ساحب الرافعي للقاء بع�ش ال�سحبة من ال�سعراء، واعتذر 
لل�سيدة لأنه لن ي�ستطيع اأن يكتب للرافعي لتكتمل املحادثة.

فقالت: 

وما مينع اأن اأكتب له اأنا؟ �

الفندق  �سرفات  اإحدى  يف  خالًيا  موقًعا  واتخذت  له،  تكتب  �سارت  ثم 
التي تطل على طبيعة البلد ال�ساحرة، ثم عادت و�ساألته عن زياراته للبنان.

فاأخربها بق�سته مع ع�سفورة وكيف �سحرت لبه ونفخت فيه من روحها 
حتى كان معظم اجلزء الأول من وحيها. فتاأثرت وقالت:

كم اأنت بائ�ش يا م�سطفى! �

املحكمة،  � يف  �سغري  موظف  فاأنا  تعي�سة،  بائ�سة  الأديب  حياة  هذه 
واأعاين من �سظف العي�ش وقلة املورد.

لكي  � الكتاب  تعطهم  مل  فلَم  مالية،  جائزة  تخ�س�ش  اأمل  اجلامعة 
يقيموه، لعلك تظفر باجلائزة، واملائتا جنيه لي�ست قليلة عليك.

مغر  � مبلغ  فهو  باملال،  الكاتب  تفكري  ق�ست  اإن  �سحيًحا  كان  رمبا   
اأبيع الأمانة العلمية مبائتني درهم، لأنَّ  اأنا ل  ملوظف �سغري، ولكن 
اجلامعة ل يوجد فيها اأ�ستاذ ي�ستطيع نقد كتابي، ف�ساًل عن تقييمه.
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األ ت�سعر اأنك تبالغ وتهول؟ �

لي�ش مبالغة اأو تهوياًل، فاأ�ساتذتهم غري موؤهلني، فهل ندع م�ست�سرًقا  �
فرن�سًيا اأو اأملانًيا ينقد كتابي وهو ل يح�سن العربية ف�ساًل عن نقدها 

وتقييم كتابها الأ�سالء؟

�سوف اأ�ستدل لك بدليل يقيم احلجة عليك. �

فاأجابها الرافعي �ساحًكا:

هيا اأفحميني. �

األ ترى النجار اإذا �سنع باًبا اأو �سيًئا اآخر وو�سع فيه عبقريته وفنه،  �
ثم قدمه جاهًزا نا�سًجا للم�سرتي، ينتقده امل�سرتي ويظهر عيوبه، 
مع العلم اأن امل�سرتي لي�ش حاذًقا يف النجارة اأو متمر�ًسا فيها بخالف 

النجار، وعلى الرغم من ذلك ينتقد ويحكم والنجار ي�ستجيب.

اأقمت احلجة على نف�سك يا ليلى، ومت حيث اأردت النت�سار جاءك  �
ا  اأمَّ �سريًعا،  و�ستتهاوى  احلجج  لأهون  هذه  حجتك  فاإن  النك�سار، 
النجار فهو اأعلم بال�سنعة، اأما امل�سرتي فهو ينقد ملا يالئم غر�سه 
ل ما ينا�سب ال�سنعة التي ل يح�سنها، والنجار ي�ستجيب لأجل نقوده 
ل لأجل نقده، وكذلك هوؤلء امل�ست�سرقني، هم لي�سوا اأعلم من العرب 
باآدابهم، ولكنهم ينتقدون ما ل يالئم تفكريهم، وي�سنعون ما يوافق 

تفكريهم وهواهم وهذا داأبهم.

لن اأغلبك اأبًدا. �

الغلبة للحق وهذا احلق. �

ما هي م�ساريعك القادمة؟ �
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اأعتقد اأين �ساأبداأ بكتابة اجلزء الثالث من التاريخ. �
وال�سعر، متى ي�سدر اجلزء الثاين من النظرات؟ �
، ول اأعلم اإن  � ل مزاج لل�سعر هذه الأيام، ولكن هناك فكرة تلح عليَّ

كنت �ساأنفذها قبل كتابة اجلزء الثالث اأو بعده.
وما هي؟ �
وزن  � بال  �سيكون ق�سيدة طويلة  نرثًيا،  ديواًنا غزليًّا  اأ�سع  اأن  اأفكر 

وقافية، واأح�سب اأنه لن يكون يف العربية مثله.
اهلل اهلل.. �
ويف هذه الطبيعة بداأت ت�سري روح الكتابة وت�ستبد. �
وماذا �ستلقي اليوم لنا؟ �
اإىل هنا، ولكن تذكرت ع�سفورة،  � واأنا قادم  اأبياًتا،  كنت قد كتبت 

ق�سيدتي  واألقي  �سنني،  ع�سر  قرابة  بعيد،  ما�ٍش  اإىل  اأعود  و�سوف 
التي مطلعها:

ع�ساف���ري يح�س���ن القل���وب م���ن احل���ب

قلب���ي لقط���ت  )ع�سف���ورة(  به���ا  يل  فم���ن 

 يبدو اأين فتحت جرًحا قدمًيا. �

هذا جرح مل يندمل، اأنا الذي ياأبى اأن ين�ساها. �

واألقى ق�سيدته  الرافعي  ال�سعرية، و�سعد  الأم�سية  ثم قاما وجل�سا يف 
التي تفي�ش �سباًبا، وتتفطر وتت�سطر ع�سًقا وغراًما، التي جعلت كل من يف 
القاعة يقومون م�سفقني بعد اأن اأ�ساف اإىل الق�سيدة روحه التي تاأبى اأن 

تن�سى.
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ثم عاد وجل�ش جنبها، وقامت هي واألقت ق�سيدتها التي تفاعل احل�سور 
معها حتى الرافعي عندما اأعطته الق�سيدة مكتوبة.

وبينما هي تلقي واجلمهور متفاعل والرافعي منهم، مال على �ساحبه 
وقال له: 

ق�سيدتها تطرب رغم ركتها! �

وعادت اإىل جمل�سها، فقالت له:

اأنا ل اأعترب نف�سي �ساعرة ما مل اأ�سمع راأي �ساعرنا الكبري. �

فقال:

جيدة جيدة. �

وملا ان�سرفت اإىل بع�ش اأمرها، كتب �سديقه له:

باهلل عليك لو كان اأحمد �سوقي اأو حافظ قد قال ق�سيدة ركيكة مثل  �
هذه ماذا �ستقول له؟

فطوى الرافعي الورقة وهو يبت�سم بال رد.

وتعدد اللقاءات بني ليلى والرافعي و�سرت نف�سه بها، وا�ستاأن�ش بحديثها، 
كما  �سفحتها  يطوي  اأن  رحلت..ويجب  قد  ع�سفورة  اأن  اأدرك  ذلك  عند 
قد  ليلى  ووجد  احل�سن(،  )�ساعر  طوى  وكما  ال�ساعر،  الرافعي  طوى 

افتتحت وحي كتاب جديد غزيل.

اأهله، ووجد نف�سه ترفرف عند الربوة وعند لبنان  اإىل  وعاد الرافعي 
كلها، فبعث اأ�سواقه اإىل ليلى �سعًرا يف )الزهور( عرب عربات البني ويقول 

فيها:
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م���ن دون���ك الب���ي ي���ا )ليل���ى( وم���ن دوين

يكفين���ي الب���ي  قب���ل  كان  م���ا  وبع����ش 

ملق���ى ل���دى النا����ش ل���و اأب�س���رت حالت���ه

مدف���ون غ���ري  حب���ا   اأب�س���رت  النا����ش  يف 

فردت عليه عرب �سديقه هناك الذي عرفهما على بع�ش، وكتبت له على 
نف�ش الوزن والقافية:

اأعل���ى )بحم���دون( ليل���ى حتيي���ك م���ن 

ي�س���جيني ي�س���جيك  كم���ا  فاعل���م  والب���ي 

اإن كن���ت ق���د ُم���تُّ قب���ل الب���ي م���ن �س���جن

يحيين���ي الب���ي(  قب���ل  كان  م���ا  )فبع����ش 

مودت���ه يف  يبق���ى  احل���ب  و)ال�س���ادق( 

دوين وم���ن  ب���ٌي  دون���ه  م���ن  كان  ان 

لبهجته���ا!! ال  م�س���را  الأذك���ر  اإين 

يحييني���ي م�س���ر  يف  ه���و  مل���ن  لك���ن 

به���ا �س���ديد  واحل���ر  احل���ر  واذك���ر 

لت�س���كي تعن���و  ال  قلب���ي   كن���ار 

واأدركن���ي وايف  �س���ادق  اإذا  اإال 

في�س���فيني ياأ�س���و  م���ن  فه���و  حمموم���ة   
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و�سرعان ما انقطعت الت�سالت بني م�سر ولبنان بعد اأن لحت بوادر 
احلرب العاملية يف الأفق، وتع�سر زيارة لبنان، فكانت نهاية حب الرافعي 

(مع لياله.
واأمت الرافعي كتابه عند الفجر، ففتح نافذة املكتبة وتنف�ش ن�سيم الفجر 

املنع�ش، واأم�سك ورقة ليكتب العنوان، فكتب:

)حديث القمر. بقلم: م�سطفى �سادق الرافعي.

وقد كتب على منط خا�ش من الكتابة العربية يجعل طالب االإن�ساء 
باإدمان قراءته وتاأمله من�سًئا، اإذ يربي فيه ملكة التخيل ال�سحيح التي 

هي اأ�سل البالغة وال بالغة بدونها(

ودخلت زوجته لتعلمه باأن ال�سالة قد حانت، ف�سلى وذكر اهلل ودعاه 
اأن ي�سفي علته، فقد اأخربه بع�ش الأ�سدقاء ال�سوريني اأن يف ال�سام يوجد 
دواء لعلته فهو ما زال منتظًرا مرتقًبا لهذا الدواء. وخرج اإىل الفناء فوجد 
زوجه قد اأعدت العجني اأمام الفرن، وهي �سيدة عاملة قائمة بحق زوجها 

وبيتها. فقال لها:

اأكملت كتابي )حديث القمر( و�ساأبعثه اإىل املطبعة، وهو كتاب فريد  �
من نوعه، ونرث م�سبوك اأ�سد ال�سبك.

فاأ�سارت له بفرحها بهذا النباأ. فقال لها:

عندما  � عنها،  حدثتك  التي  ليلى،  وحي  من  ا�ستوحيته  الكتاب  هذا 
راأيتها يف لبنان يف ال�سيف املا�سي، فهل تذكرينها؟
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فاأ�سارت له باأنها تذكرها، ثم �ساألته هل يعود اإىل لبنان؟

فقال لها: 

اإل منذ �سهور وهي  � ا، ومل ت�سلني منها ر�سالة  ل، الو�سع �سيئ جدًّ
ا يا نفي�سة اإنني مل اأعد قادًرا على  تدعوين لزيارتها، ول اأخفيك �سرًّ

مغازلة الن�ساء، واأعتقد اأين مللت من احلب و�ساأقفل قلبي اإل لك.

فتب�سمت ابت�سامة ر�سا و�سرور معتادين وهو داأبها مع زوجها. فقال: 

عند  � اأيقظيني  نومي،  وقت  ال�سام..حان  اإىل  احلنني  يبقى  ولكن 
الثامنة والن�سف. 

فتب�سمت ابت�سامة حبٍّ ووئام، وقام منها وهو ين�سد وهي ترمقه:

ي���ا ن�س���مة الني���ل م���ري بال�س���الم عل���ى

لبنان اأر�ش  الهوى من  وادي  ن�سيم 

بينكم���ا الط���ري  رفي���ف  ي���رف  قلب���ي 

جناح���ان في���ه   اأنتم���ا   كاأمن���ا 

)







القسم الثاني
مع مي

دوا  للب���در ت�س���مية ت���اهللَّ ل���و ج���دَّ

املقل تع�سق  من  يا  ا�سمك  الأُعطي 

كالكم���ا احل�س���ن فّتان���ا ب�سورت���ه

والغ���زل احل���ب  اأن���ت  اأن���ك  وزدت 

وزدت يا حبيبتي اأنك اأنت
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)11(

قضت الحياة أن يكون النصر لمن يحتمل الضرابت ال 
لمن يضرباه.

1919م / طنطا:

ظلٌم  ودماٌر،  جوٌع  بهيم،  كليل  طويلٌة  معقدٌة،  �سعبٌة  عجاٌف،  �سنواٌت 
وا�ستبداٌد، �سجوٌن ممتلئٌة، وبطوٌن فارغٌة خاويٌة.

بوؤ�ًسا و�سقاًء، ثم ثورة  حرب عاملية جدباء �سعواء قد ان�سرمت تاركة 
عارمة كا�سحة، ولعل اأ�سواأ ما جرى على �ساحبنا هو وفاة اأبيه ورحيل ذلك 
وفقيهها  بقا�سيها  لئًقا  كان  مهيًبا يف طنطا،  ت�سيعه  كان  واأفوله،  النجم 
الأول، قرر الرافعي على اإثرها اأن يعي�ش يف طنطا ما بقي من عمره، وميوت 

فيها جنب اأبيه.

نرتك طنطا، ونرحل اإىل القاهرة، هناك عي�ش رغيد كما اأخربين  �
اأخي عبد الرحمن، وهم من �سي�ساعدوننا، واخلري كثري ووفري، واإن 
كان على الوظيفة فعندنا وا�سطة كبرية يف الق�ساء من معارف عمي 

عبد الرزاق رحمه اهلل..

كان الرافعي يفهم كالم زوجه دون احلاجة اإىل اأن تكتب له اأو ت�سري له، 
بل يفهم عليها من حركة فمها، واإن كان ل يفهم كل كالمها، ولكن يلحظ 

�سجرها و�سخطها.
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فقال لها ب�سوته املبحوح:

يا نفي�سة املعي�سة يف القاهرة غالية باهظة، ل يقوى عليها موظف  �
ب�سيط مثلي، ومن ذا الذي �سي�ساعدنا؟ اإخوتك؟ اإخوتك مل يعطوك 
ما  اأعطوك  اأنهم  لو  �سي�ساعدوننا؟  فهل  اهلل  فر�سه  الذي  حقك 
هنا  ا  واأي�سً حالنا،  هذا  كان  ملا  وفرو�ش  حقوق  من  ال�سارع  فر�سه 
املدينة  تلك  لي�ست  والقاهرة  ل،  ل  اأتركهما؟  فهل  واأمي  اأبي  مثوى 

ال�ساحرة واأنت تذهبني لإخوتك وتعرفينها.

ولكن يا م�سطفى املعي�سة هناك اأف�سل واأقرب لك ولعملك الأدبي  �
الذي هو باق لك بخالف الوظيفة، واأنت كنت تهم دائًما يف التفرغ 
تاأت  مل  والوظيفة  املعا�ش،  اإىل  حتال  باأن  الوظيفة  وترك  للكتابة 

مبع�سار ما تكد وتتعب يف �سبيلها.

اأ�ستطيع التفرغ للكتابة، ولكن من يوفر  � ليت ذلك يا نفي�سة، ليتني 
الرزق لكم؟؟ كان اأبي رحمه اهلل مبرتبه ي�ساعدين وينفق على البيت 
وي�سرتي الكثري من الكتب التي اأحتاجها، ولكنه رحل اإىل رحمة ربه، 
بل  النقود  لآخذ  اأكتب  ل  واأنا  هنية،  عي�سة  جتلب  تعد  مل  والكتابة 

لأعي�ش مع القلم.

�ساأحدث اأخي عبد الرحمن ليي�سر لك ترك الوظيفة. �

راتبي  � من  �سيقتطعون  فاإنهم  الوظيفة  اأترك  عندما  نفي�سة  يا  لكن 
منه  ليقتطعوا  اأ�ساًل  الراتب  هو  وكم  كثري،  وهذا  جنيهات،  ع�سرة 
ع�سرة جنيهات! لو كان القانون يقتطع من الراتب خم�سة جنيهات 
ب�سع  لننتظر  كثري،  ع�سرة  ولكن  الوظيفة  من  خلرجت  فح�سب 

�سنوات اأخر لعل القانون يتبدل.
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طيب وجدت حاًل، لنطلب من اأخي اأن يعطيك نقوًدا على مقالتك  �
التي تكتبها ملجلته )البيان(، فتعو�سك عن اجلنيهات الع�سرة التي 
�ستقتطعها الدولة عند ترك الوظيفة، وهذا حقك، ولو علم ال�سيخ 
ر�سيد ر�سا اأن مقالته يف الإمام حممد عبده منبج�سة من قلمك ل 
من قلمه لتحول اإىل م�سخرة، اأو لنفر�ش تغري الأ�سلوب والديباجة 

ماذا �سيقول حممد ر�سيد ر�سا عنه؟ هه؟ اأخي ل ي�ستطيع تركك.

يا امراأة ل اأريد اأن اأكون انتهازًيا كل �سيء مبقابل، ح�سبه اأن وهبك  �
يل، فهذه اأكرب مقابل ملا اأكتبه له.

فتب�سمت جذلة فرحة، ثم كظمت ابت�سامتها ودارتها بعنادها قائلة:

ولكنك حمتاج.. �

ربنا يرزق.. يا حبيبتي ربنا الرزاق..اأنا داخل ملكتبتي و�سلني كتاب  �
من اأبي رية منذ مدة ومل اأرد عليه، �ساأكتب جواًبا.

ثم م�سى اإىل مكتبته ، وهي تدمدم: ربي يرزقك، كم اأن قلبك طيب، 
ونف�سك اأبية.

ا باحلمى التي لزمته، واأ�سابه  دخل الطبيب على الرافعي اإذ كان مري�سً
ركود وجمود فكري، فلم يعد يقدر على الكتابة و�سار يهمل اأ�سياء كثرية، 

بل يق�سي طول النهار يقلب كتاًبا، وقال لزوجه وهي تطعمه:

م�ساء  � مت�سي  كانت  التي  الأوىل  العزمية  تلك  ذهبت  اأين  اأدري  ل 
ال�سفاء من هذا املر�ش فقد  طال زمنه،  ولعل اهلل يرزق  ال�سيف، 
ولعنة اهلل على الدنيا التي ل يقدم فيها الإن�سان خطوة حتى توؤخرها 

حوادثها خطوتني.
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ل تياأ�ش يا زوجي، فقد عرفتك �سلًدا جلًدا، ل تزعزعك احلوادث  �
ول الأمرا�ش، واأنت اأكرب من هذا.

اأريده  � فاين  اإبراهيم(  )جورج  اإىل  فليذهب  له  قويل  حممود؟  اأين 
باأمر.

ومل مت�ش �ساعة حتى جاء جورج �سريًعا وهو هلع فزع من وعكة �ساحبه، 
وبعد اأن جل�ش واطماأن على �ساحبه، وكان جورج يحمل دفرًتا �سغرًيا وقلًما 

ليكتب مل�سطفى، قال له م�سطفى:

هل تعرف ذلك الطالب الذي يدر�ش الطب يف اأملانيا؟ الذي اأخربتك  �
اأن اأبا رية اأخربين عنه؟

نعم تذكرته، ما به؟ �

ال�سماعات  � من  مفيدة  اأ�سناًفا  اخرتعوا  قد  اأملانيا  يف  اأن  �سمعت 
الكهربائية التي تعني على ال�سمع، لقد طال مر�سي، ت�سع �سنني يا 
املوؤمن  يقني  واأ�سفى  �ساأ�سمع  اأين  م�ستيقن  اأنا  يرتكني،  ومل  جورج 

بروؤيا ربه، �سيزول حتًما ل حمالة.

اأرح نف�سك يا م�سطفى وع�سى اأن تكرهوا �سيًئا وهو خري لكم. �

ونعم باهلل، وهذا ظني به ما من �سك يف ذلك اأو ريب، واإ�سافة اإىل  �
مر�سي يا جورج فان نف�سي متيل اإىل ال�سكون واخلمول.

نعم، هذا املر�ش هكذا يفعل، عندي �سديقي طبيب نف�سي، اأخربين  �
الإن�سان ع�سر هذه  اأدرك  لو  نف�سية عجيبة  اآثار  له  املر�ش  اأن هذا 

الآثار لكان بخري، واأغلبها اأمرا�ش معنوية ل ج�سدية.

� . امل�سكلة اأن الكتابة ت�سق عليَّ
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ل باأ�ش، ا�سرتح هذه الأيام  ول تتعب. �

وهو كذلك. �

خرج جورج من عند الرافعي وبني جنبيه عجب وا�ستغراب، ويت�ساءل: 
ت�سع �سنني يا م�سطفى ومل تياأ�ش اأو متل من �سفائك ؟ متى تقتنع اأن �سمعك 
لن يعود واأنك �ستظل  اأ�سَم ما حييت؟ واأعتقد اأن �سممك هذا خري لك، 
فاأنت خلقت لت�سمع اأ�سوات القلوب وتناجيها وتلبي نداء القلوب املنك�سرة 
الب�سر وكذبهم  اأنك لن ت�سمع كالم  وجتربها بروحك وقلمك، �سيء رائع 

وحيلهم وخدعهم..خري كثري يف هذا يا �ساحبي.

و�سل اإىل الرافعي ويف مكتبه مبحكمة طنطا كتاب بريدي، ففتحه:

) يا اأبا �سامي...ال�سالم عليك..

قد طال غيابك، وانقطعت اأخبارك، �سمعت من اأبي رية اأنك مري�ش، 
ع�سى اأن يكون خرًيا، اإن ا�ستطعت فتعال لنا يف القاهرة، واإن مل ت�ستطع 

فابعث لنا بكتاب لرنى اأخبارك، فقد م�سى اأمد طويل على غيابك.

اإىل القاهرة، وجمع  اأمرًيا مغربيًّا جاء  اأن هناك  اأخربك  اأن  ون�سيت 
عنده جمموعة من االأدباء، ويبدو اأن حمبيه يف ازدياد، مع العلم اأين مل 

اأر عنده �سيًئا ذا بال، ولكن تعال ن�سمعه ون�ستاأن�ش.

حافظ اإبراهيم

1920م (

القاهرة، وهو حامل كتاب  اإىل  الرافعي من طنطا  القطار يحمل  كان 
واأخذ  رجل  جنبه  جل�ش  عنده،  قدمية  عادة  وهي  للوقت  قطًعا  فيه  يقراأ 

يحدق فيه، فقال الرجل:
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اأين راأيتك؟ واأين راأيت هذا الوجه؟ ل اأعلم..ما ا�سمك يا اأ�ستاذ؟ �

يرثثر  فاأخذ  ومتكرب،  مغرور  اأنه  الرجل  فظن  عليه،  يرد  ل  والرافعي 
وجتهم،  الرجل  فغ�سب  حراًكا،  يبد  ومل  مبت�سم  والرافعي  القول،  ويغلظ 
ل  الذي  ب�سوته  وقال  يده  فمد  التعارف،  يريد  الرجل  اأن  الرافعي  ففهم 

يكاد ي�سمع:

اأنا م�سطفى �سادق الرافعي. �

فرفع الرجل حاجبيه متعجًبا وقال:

اآداب  � )تاريخ  �ساحب  امل�سهور  الكاتب  الرافعي  �سادق  م�سطفى 
العرب (؟

واأخذ  الرجل لأنه مل يدرك علته،  اإيجاًبا، فاعتذر  راأ�سه  الرافعي  فهز 
الرافعي  وا�ستاأن�ش  ونهم،  ب�سغف  وكتبه  مقالته  متابع  اأنه  له  وكتب  ورقة 
بحديثه وقطع طرًفا من الطريق وهو يحاوره ويحدثه، ولكن الرجل اأنهى 

حديثه تخفيًفا عليه وعلى �سحته.

و�سل الرافعي اإىل بيت حافظ، وكان الأخري منهمًكا يف عمل قد اأ�سناه 
واأعياه األ وهو ترجمة رواية )البوؤ�ساء( لفيكتور هوجو، فقال حافظ:

الرتجمة اأخذت كل وقتي يا اأبا �سامي، الرتجمة الأدبية �سعبة فيها  �
اأرادها  التي  الكاتب  فكرة  موافقة  عليك  يتحتم  لأنه  م�سقة كبرية، 
واحدة  ولكل  لغتان متباعدتان  والفرن�سية  والعربية  للغتك،  وتنقلها 
نف�سية خمتلفة عن الأخرى.. )ثم اأردف مازًحا( اأحمد اهلل اأنك مل 

تتعلمها.

هاهاهاها، كنت اأود تعلمها ولكني مل اأوفق لها.  �

� ......
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وما اأخبار ال�سعر معك؟ �

ال�سعر ما زال معي، ولكن كما قلت لك الرتجمة اأخذتني كلي. �

اأعانك اهلل. �

واأنت ما اأخبار ال�سعر معك؟ �

اإين متعب يا حافظ، ومل اأعد اأقوى على نظم الكثري، ومل اأعد من  �
من  الثاين  اجلزء  �ستكون  ح�سنة  طائفة  اجتمعت  ولكن  املكرثين، 
ديوان النظرات، و�ساأحاول طبعه قريًبا باإذن اهلل، اأريد اأن اأ�سيف 

له ق�سائد رثاء اأبي رحمه اهلل ويتم.

طال  � قد  للن�سر؟  تعده  اأمل  التاريخ؟؟  من  الثالث  واجلزء  �سحيح 
وتاأخر، م�ست ثماِن �سنوات على اجلزء الثاين.

اآه منذ �سنني والقراء يلحون علّي لإمتامه، وهو يحتاج جلهد م�سن  �
الفراغ؟؟  اأجد  واأين  القادم،  ال�سيف  يف  له  اأتفرغ  رمبا  يتم،  حتى 

ووظيفة واأولد و..

�سحيح ملاذا ل ترتك الوظيفة، و�سوف يفر�سون لك معا�ًسا. �

راتبي  � من  يقتطعون  �سوف  تركتها  اإن  لكن  حافظ،  يا  اأمنيتي  هذه 
فقط  خم�ًسا  يقتطع  القانون  كان  لو  كثري،  وهذا  جنيهات  ع�سرة 

خلرجت من الوظيفة، لكن ع�سرة كثري.

الأمري  � اإىل  و�سوف نذهب  يا �سديقي همومك كثرية، كل طعامك، 
حممد املغربي.

ومن هذا حممد املغربي؟ �
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هو اأمري مغربي جاء مل�سر، والتفَّ حوله الكثري من الطالب املغربيني  �
يف م�سر، يتخذ جمل�ًسا اأدبيًّا له يف اإحدى مقاهي خان اخلليلي، اأما 
الآن فقد ات�سع نفوذه وانتقل اإىل قهوة يف حي الأزبكية، وياأتي اإليه 

يف بع�ش الأحايني عبد الرحمن الربقوقي.

يبدو اأن الأمري عنده باع يف الأدب. �

ل، �سوف ترى واحكم بنف�سك. �

متى نذهب؟ �

الع�سر اإن �ساء اهلل.  �

الأزبكية  بتاأٍن ومتهل نحو  يتم�سيان  بقليل خرجا  الع�سر  اأن �سليا  بعد 
من  يدرك  الرافعي  كان  �سيء،  وكل  وال�سيا�سة  الأدب  يف  يتكلمان  وهما 
املجال  يف�سح  حافظ  كان  ما  كثرًيا  ولكن  كثرًيا،  ويفقد  قلياًل  �ساحبه 

ل�ساحبه فيجعله يتكلم اأكرث منه.

الأمري  ينتظران  جل�سا  الأزبكية  حي  من  الكبرية  املقاهي  اإحدى  ويف 
فار�ش  واأنه  والقلم،  ال�سيف  رب  باأنه  ذاع  قد  الأمري  �سيت  كان  و�سحبه، 
اللغة  يف  وحجة  فحل  �ساعر  واأنه  غبار،  له  ي�سق  ل  مغوار  وبا�سل  �سجاع 
معظمهم  كان  واإن  والكتَّاب  بالأدباء  املقهى  غا�ش  ما  و�سرعان   وفقهها، 
من البائ�سني ومن الذين لي�سوا ذوي بال يذكر، وي�سرتي الأمري عطاياهم 
ب�سخائه، وجاء الأمري مبن معه بزيه املغربي الف�سفا�ش، وكان يف الأربعني 
من عمره اأو يزيد قلياًل، عينان وا�سعتان، وحلية �سغرية مدببة قد ك�ساها 
وما  ووقار،  هيبة  وله  متب�سًما،  مي�سي  القامة،  طويل  وهو  خفيف،  م�سيب 
املكارم(  )اأم  املعلمة  اأن  حتى  مرحًبا،  م�سفًقا  الكل  قام  حتى  �سلم  اأن 
وبتوا�سع جمٍّ  الل�سان قامت  �سليطة  املغرورة  ال�سيدة  املقهى وهي  �ساحبة 
مينحها   التي  الركيكة  غزلياته  ورمبا  ورقته  ال�سخي  لأنفاقه  الأمري  حيت 
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بني الفينة والفينة، وملا ملح �ساعر النيل قام بتوا�سع واحرتام بالغني و�سلم 
عليه، وقدم للرافعي قائاًل:

اأقدم لك نابغة الأدب وحجة العرب م�سطفى �سادق اأفندي الرافعي،  �
�ساعر العربية الكبري، وكاتبها القدير، وناقدها الب�سري.

فتهلل وجه الأمري مرحًبا وقال:

اأهاًل و�سهاًل، وهل يخفى القمر! الإمام احلجة �ساحب )الإعجاز(،  �
ا�سرتح.

تبدو  الرابع،  متاأنق يف منت�سف عقده  ملكانه. دخل فجاءة رجل  وعاد 
عليه الرزانة والوقار، فقامت اأم املكارم ترحب به  وتقول بل�سان �سليط قد 

دارته بلهجة هي اأ�سبه بدلع الراق�سة وهي �سفة ل تنفك عنها:

اأهاًل اأهاًل بالبيك، اأهاًل ب�ساعرنا خليل مطران بك. �

فقال بهدوء:

اأهاًل معلمة. �

و�سلم على احل�سور وجل�ش جنب حافظ.

فقال الأمري:

نا�ش،  � يا  حمظوظ  اأنا  احلجة،  الكاتب  القطريني  ب�ساعر  اأهاًل 
وكتَّاًبا،  العربية، �سعراء  الثقافة  اأعالم  بينكم يف م�سر بني  اأجل�ش 
الفتوة  اأجملكم جتلبون امل�سرات على القلب، �سيء مفرح، حتى  ما 

يجل�سون باأدب ومبنظرهم هذا وما فيه من حالوة ووداعة..

اأ�سار لثنني منهم ي�سمعون احلوار برتقب وينتظرون عطاياه..
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ثم يكمل: 

وهذا كله بربكة املعلمة اأم املكارم التي هي ركن مهم يف بناء هذا  �
الجتماع الب�سيط.

بتوزيع  بداأ  قد  القهوة  �سبي  وكان  �ساكرة،  يدها  املكارم  اأم  فرفعت 
الأراجيل وامل�سروبات على احل�سور، وبينما يتابع الأمري مدحه وثناءه على 

جمل�سهم قاطعه خليل مطران قائاًل:

لو راأيت جمل�ش )مي( لن�سيت جمل�سنا هذا. �

فتوقف الأمري عن كالمه وقال م�ستفهًما:

ومن )مي(؟ �

فتنهد وقال بلهجة املتوا�سع الذي مل يفلح يف اإخفاء غروره وفخره:

التي تطري  � املعروفة  اللبنانية  الكاتبة  زيادة(  ت�سمعوا عن )مي  اأمل 
ت�سمعوا  واأمل  العميقة،  ودرا�ستها  وبفل�سفتها  ال�سحف،  مبقالتها 

مبجل�ش الثالثاء؟

فقال الأمري ومل تزل يف وجهه عالمات التعب وال�ستفهام:

نعم، مل ن�سمع. �

فقال خليل مطران بتعجب م�سطنع:

غريب! مع العلم اأن ال�سعراء ل يقفون عن ذكرها ومدحها، وكل من  �
راآها �سهد بذلك.

فقال حافظ:

اأنا اأح�سره واأ�سهد بذلك. �
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فقال خليل:

الركبان،  � بها  �سارت  التي  �سربي  باأبيات  ي�سمع  مل  الذي  ذا  ومن 
وذلك عندما ا�سطر للغياب يف يوم من اأيام الثالثاء، فبعث اأبياًتا 

يعتذر فيها لالآن�سة مي عن غيابه وعدم ح�سوره:

روح���ي عل���ى بع����ش دور احل���ي حائم���ة

امل���اء اإىل  تواًق���ا  الط���ري  كظام���ئ 

غ���دا ناظ���ري  مب���ي  اأمت���ع  مل  اإن 

الثالث���اء  ي���وم  ي���ا  �سبح���ك  اأنك���رت 

فقال الأمري:

يجب اأن نراها حتى نعرف ملاذا ينكر �سربي �سباح الثالثاء اإن مل  �
يرها؟ ل بد اأن يكون عندها �سيء ي�ستحق.

فقال خليل مطران متحم�ًسا:

والعقاد،  � ح�سني،  طه  ود.  ال�سعراء،  اأمري  بك  �سوقي  هناك  �ستجد 
ولطفي ال�سيد، والكثري من اأعالم الأدب والفكر والثقافة يف م�سر، 
من  واإخراجها  املراأة  لن�سرة  تدعو  ومفكرة  و�ساعرة  كاتبة  فهي 
العلم  اإىل حرية  الرجل  العلم، ومن عبودية  اإىل �سعة  �سيق اجلهل 
والفكر والأدب، وقد بدا ذلك جليًّا يف مقالتها عن باحثة البادية، 

اأمل تقراأها؟

ل، الآن �سمعت عنها منك، متى تاأخذين لها؟ �

الثالثاء القادم اإن اأردت. �
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نعم اأريد. �

اتفقنا. �

والآن �سوف اأ�سمعكم ق�سيدة يل... �

بعد  اجلو  كان  الأمري،  جمل�ش  انف�ش  اأن  بعد  وحافظ  الرافعي  خرج 
الع�ساء طيًبا رائًعا، اأخرج  حافظ دخينة له واأخرى للرافعي، فقال حافظ 

وهو ينفث الدخان:

كيف وجدته؟ �

يتلوى به ويلحن وي�سمر على  � اأما �سمعت �سعره كيف  رجاًل فارًغا، 
مزاجه ويع�سب ويكف، لقد كفر بالعرو�ش، اأبيات كثرية يف ق�سيدته 

مك�سورة، يعني على الب�سيط ولكن الكثري منها من غري وزن .

واأخرج من جيبه ورقة وهو يقول:

واقراأ، على  � اأقراأها هاك  لكي  كتبتها يل  اأنت  الق�سيدة،   هذه هي 
ماذا ي�سفقون؟ هه؟ 

واأخذ حافظ ي�سحك وهو مير جنب احلديقة الأزبكية وقد بدت رائعة 
يف عتمة الليل، ويقول:

له، فهو  � البائ�سني والذي ي�سفقون  لل�سعراء  عطاياه ح�سنة يعطيها 
ي�سرتي اإعجابهم.

 وخليل مطران ما به يثني على )مي( هذا الثناء كاأن مل نر كاتبة  �
قبلها؟ اأم لأنها بنت بلده؟

فاأخرج حافظ ورقة وكتب له:
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لو علمت ما عند مي، وكيف يلوذ الأدباء بحماها، ويكتبون من وحي  �
جمالها وبيانها والأوىل اأ�سد اإلهاًما.

فقال الرافعي يف �سيء من ال�سخرية:

يعني اأنت بداأت تكتب يف الغزل؟! �

مطعًنا  �سيتخذها  واأنه  �سعفه،  نقطة  يف  اأ�سابه  قد  اأنه  حافظ  فعرف 
ومهمًزا عليه، فاأكمل الرافعي تهكمه وقال:

 يعني تركت النظم يف الجتماعيات وحتولت للغزل؟ �

ل، لي�ش هذا، اأنت ل تعرف مي. �

ل، راأيت مقالتها، ولي�ست فيها �سيء يذكر. �

ما راأيك اأن نذهب يوم الثالثاء مع الأمري؟ �

 ل، ل اأ�ستطيع، يف املرات القادمة اإن �ساء اهلل. �

(ثم اأكمال طريقهما.
قال الرافعي:

يف هذا املجل�ش برز ا�سم مي اأمامي جليًّا، كنت اأعرفها  ولكن معرفة  �
الأديب باأديبة �سغرية، كنت األقاها يف بع�ش ال�سحف فنتحاور يف 
اأحياًنا، ولكن مل تكن  �سئون الأدب واأهله، فت�ساأل واأجيب، وتناق�ش 

تلك املعرفة املتينة لدرجة اأن اأح�سر جمل�ش الثالثاء التي تعقده.

قال العريان:
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اأمل تتوقع يحدث �سيء كالذي حدث معها؟ �

فتب�سم الرافعي وقال:

مل اأكن اأتوقع اأن اأحبَّ واأع�سق جمدًدا، اإذ احلرب ثم وفاة اأبي رحمه  �
ا وع�سًقا. ولكن  ا، ومل اأتخيل اأين �ساأعود واأغرد حبًّ اهلل اأتعبتني جدًّ

القدر قدر اأن يكون ذلك.

فقال ب�سيء من اخلوف: 

اأتعتقد �سرتحب بي غًدا؟ بعد كل الذي جرى؟ �

ا. � اأعتقد �سوف تفرح اأي�سً

ما الذي يجعلك فرًحا ومتاأكًدا هكذا؟ �

ال�سنون كافية باأن متحو، ويبقى احلبُّ �سامًدا �ساخًما. �

يبقى �سامًدا؟ ل اأظن. �

�ستعرف غًدا، األي�ش ال�سبح بقريب؟ �

قريب.. �

)
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ينظر الحبُّ دائًما بعين واحدة، فيرى جانًبا ويعمى 
عن جانب، وال ينظر بعينيه إال حين يريد أن يتبيَّن 

طريقه لينصرف.

طوى الرافعي كتاب حافظ، وتنهد ثم قال: اآه كل هذا فعله الأمري؟ ماذا 
فعلت به يا مي؟

يف  وقع  مي،  الآن�سة  مع  الأمري  فعل  مبا  تخربه  حافظ  ر�سالة  كانت 
غرامها، وطلب يدها للزواج، ولكنها رف�ست، فقرر خطفها، لكي يتزوجها 
الأمري  اأنَّ  فاعرتف خادمها  الأدباء،  وكانت مي مع جمموعة من  بالقوة، 
قد اأعطاه ر�سوة كي ي�ساعده يف خطفها، و�سرعان ما اأبلغوا البولي�ش الذي 

ن�سب فًخا لالأمري واعتقله.

ثم ت�ساءل من هي مي اأ�ساًل؟ هو مل يعرفها اإل معرفة عابرة قبل ب�سع 
ذلك  فظن  عليها  مطران  خليل  ثناء  �سمع  جمل�سها،  يح�سر  ومل  �سنني، 

انحياًزا منه لبنت بلده، قد ل يكون انحياًزا.

ومد الرافعي قدمه على كر�سيٍّ مقابل كر�سّيه وهو يغالب النعا�ش ويفكر 
رفيق طريقه من  �سرف -وكان  اأمني حافظ  يف مي، فدخل عليه �سديقه 

املحكمة اإىل اأن يفرتقا يف مقربة من بيته- وبعد اأن �سلم، قال:

اأمل يحن وقت ذهابك؟ �

 بلى، ولكن كنت اأنتظرك. �
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هيا لنذهب. �

و�سحب الرافعي ع�ساه التي ل مي�سي دونها مع العلم اأنه ل يتكاأ عليها 
اإبطه  حتت  ي�سعها  وجملة  و�سحيفة  وكتاب  وقاًرا،  لتزيده  يحملها  ورمبا 

و�سعها، ثم خرجا.

فقال اأمني:

اأمل تعلن اللجنة النتيجة؟ �

لي�ش بعد، واللجنة مل تغلق باب امل�ساركات اإىل الآن. �

اإىل الآن؟ مل؟ �

يبدو اأن رئي�ش اللجنة ياأبى اإل اأن ي�سارك �سوقي. �

�سوقي مل ي�سارك؟ �

ل، وحتى حافظ مل ي�سرتك. �

ملاذا؟ �

لأنه ع�سو يف جلنة التحكيم، فال يحق له. �

الثورة  � اأهداف  عن  ليعرب  �سيو�سع  الذي  الن�سيد  يكون  اأن  اأرجو 
وماآربها هو ن�سيدك، حًقا ن�سيد رائع.

�سكًرا يا اأ�سرف، لو تن�سف اللجنة حًقا ملا اختارت �سوى ن�سيدي. �

اللجنة  على  امل�سرف  وكان  امل�سروب،  الأجل  ينته  ومل  الأيام  وم�ست 
مطالبني  �سوقي  ع�ساق  و�سعى  �سوقي،  م�ساركة  ينتظر  وايل  جعفر  الوزير 
�سوقي امل�ساركة، ومل يكن عند �سوقي ما يقوله اأو قد جهزه، فبعث بن�سيد 

�سابق له مطلعه:
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بن���ي م�س���ر مكانكم���و تهي���ا

فهي���ا مه���دوا للمج���د هي���ا 

ودخل حممود على اأبيه واأخربه اأن اأحمد �سوقي قد �سارك يف م�سابقة 
ن�سيد الثورة.

فقال الرافعي باإميان تامٍّ مبا يقوله:

�سوقي هو الفائز يف امل�سابقة، ومل يطل موعد ا�ستالم امل�ساركات اإل  �
لي�سارك �سوقي ويفوز!!

وم�سابقتها،  اللجنة  على  �ساخطة  ناقمة  الأدباء  بني  الأ�سوات  وعلت 
وكان  اللجنة،  �سد  الوطي�ش  حامية  اأدبّية  ثورة  اإىل  انقلبت  ما  و�سرعان 
الرافعي عميد تلك الثورة وكتب يف  )الأخبار( مقالت يف �سوقي ون�سيده 

واأن�ساره ، وكتب العقاد ناقًدا واملازين. 

رمى �سوقي اجلريدة من يده وقال غا�سًبا:

ا وح�سًدا، لعلمهم بي، وكيف  � مل يكتبوا ما �سموه نقًدا اإل كمًدا وبغ�سً
اأن ال�سعر مذلل يل راكع.

فقال حافظ:

لو �ساهدت ما كتبه الرافعي يف )الأخبار(. �

فقال بلهجة غا�سبة:

قراأته،  هو راأي رجل حاقد ل ناقد. �

ل تن�ش بينكما م�ساحنة وجمافاة. �

اأنا اأجايف رجاًل مثله؟ من هو اأ�ساًل قبل �سبعة ع�سر عاًما؟ هه؟ �
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ا. � والعقاد واملازين اأي�سً

ل يهمني قولهما. �

و�سحب الرافعي ن�سيده من اللجنة التي عرف حكمها قبل نطقه، وم�سى 
ليجعله ن�سيًدا م�ستقاًل ين�سده ال�سعب.

ال�سعراء  اأمري  الفائز هو ن�سيد  الن�سيد  اأن  واأعلنت  اللجنة فم�ست  اأما 
اأحمد �سوقي، وحلنه امللحنون وم�سوا من�سدين:

بن���ي م�س���ر مكانكم���و تهي���ا

فهي���ا مه���دوا للمل���ك هي���ا

اإىل اأن يختتم ببيتني فيهما وعد بتهيئة م�ستقبل يليق باملا�سي:

حم�س���نينا البناي���ة  عل���ى  نق���وم 

ونعه���د بالتم���ام اإىل بنين���ا

من���وت ف���داك م�س���ر كم���ا حيين���ا

ويبقى وجهك املفدي حيا

اأما الرافعي ورهطه من الثائرين على اللجنة  فم�سوا ينتخبون جلنة 
اأخرى، وقررت اللجنة الأخرى اأن الن�سيد الفائز هو ن�سيد الرافعي.

و�سار هناك �سباق بني امللحنني واملن�سدين على ن�سيد الرافعي والظفر 
بجائزة جلنته، و�سبقهم املو�سيقار من�سور عو�ش وحلنه.

البا�سوات  وح�سر  الن�سيد،  لإذاعة  ر�سمي  طنطا  يف  احتفال  واأقيم 
لتحلق  الأ�سوات  وطارت  امللحنني،  مع  طنطا،  يف  املرموقة  وال�سخ�سيات 

عالًيا:
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اإىل العال، اإىل العال، بني الوطن
وفت���ى فت���اة  كل  الع���ال  اإىل 

وزم���ن  جي���ل  كل  يف  الع���ال  اإىل 
ول���ن  كال  جمدن���ا  مي���وت  فل���ن 

لالأم���ام لالأم���ام  االإم���ام   اإىل  
ي���ا م�س���ر والهم���ة تدف���ع الهم���ام 

ذم���ام مل�سرن���ا  عه���د  مل�سرن���ا 
امل���نن الدني���ا  بن���ي  مل�سرن���ا عل���ى 

وابتهاج، ويكفيه  والرافعي م�ستمتع وهو يرى مالمح احل�سور يف فرح 
�سعادة اأن ي�سمع ثناء زوجه نفي�سة من حركة فمها في�سعد.

ودخل جورج اإبراهيم على الرافعي، وقال له:

هل راأيت نقد الآن�سة مي زيادة لن�سيد �سوقي؟ �

ل، مل اأره. �

لقد نقدته نقًدا األيًما، خا�سة نهاية املقال، هاك انظر ما كتبت يف  �
خامتة املقال ناقدة ن�سيدهم.

تكون  وتكاد   النهاية  اإىل  لي�سل  �سريًعا  املقال  وقراأ  اجلريدة  واأم�سك 
روحه الثائرة على اللجنة اأ�سرع من ب�سره الذي يريد اأن ي�سل اإىل نهاية 

املقال.

وكان نهاية املقال:



184

)وهذا القول ينطبق على الن�سيد امل�سري، اأنه )حلو كثرًيا( وينق�سه 
)�ساربان( ينق�سه ق�سف املدافع، ورني االأجرا�ش، وزفري اللهيب، وزغردة 
الن�ساء، وهتاف الثوار، وقعقعة قيود الذين �سجنوا الأجل احلرية، واأني 

الذين قتلوا يف �سبيلها. 

و�سجيج  احلمراء،  باالألوية  امللفوفة  النعو�ش  مواكب  ينق�سه 
اجلماعات حولها )ليحيا ذكر �سهداء احلرية(.

اأنزل الرافعي املقال وهو مبت�سم، فقال:
هذا قول حق ل ياأتيه الباطل. �
لأنها توافق اأهواءك؟ �
كتب  � ف�سوقي  فيه،  ريب  ل  الذي  احلق  هو  بل  فح�سب،  هذا  لي�ش 

الن�سيد مل�سابقة ثانية.
نعم.. ولكن يبقى �سوقي هو من هو. )قالها جورج قوًل ومل يكتبها  �

للرافعي(
اأريد اأن األقى مي. �
مل؟ �
يف منتداها الأدبي، للتعارف وح�سور ندواتها. �
اأنت مل تكن موؤمن مبوهبتها. �
قد اأكون غريت راأيي. �
رمبا.. �
يا جورج اأ�سعر اأن �سيًئا يجذبني اإليها، �سيء ما، رمبا تقارب الأفكار  �

وت�سابهها.
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فبدت احلرية على جورج وقال لنف�سه: رمبا تكون عالمة حب جديد يا 
القدر  بيد  ولعمري هل كتب  اأياٌم حتى جاءه كتاب،  م�سطفى. ومل مت�ش 

الذي �سيغري م�سريه اأم كتب بيد اإن�سان من دم وحلم؟؟

بداية حلظة من  الذي هو  الغالف  يفتح ذلك  �سعوًرا غريًبا وهو  �سعر 
حياته كانت تتوق نف�سه اإليها، وتنتظرها انتظار املحب الولهان.

كان الكتاب فيه:

)ح�سرة ال�ساعر الناثر الفذ م�سطفى �سادق الرافعي املحرتم..

اأنا االأ�ستاذ اإليا�ش زيادة �ساحب جملة )املحرو�سة(، اأدعوك للح�سور 
مي،  وابنتي  اأنا  معنا  ال�ساي  لتناول  القادم،  الثالثاء  يوم  لزيارتي 
واأدبك  قيمتك  نعرف  ونحن  والفكر،  االأدب  اأهل  من  خرية  وجمموعة 
املغربي  بال�سارع  بيتي  زيارتك،  من  حترمنا  ال  اأن  ونرجو  و�ساعريتك، 

بالقاهرة، رقم )28(.

  اإليا�ش زيادة

 القاهرة 1923م( 

وطوى الرافعي الكتاب وقد بدا منتع�ًسا متحم�ًسا، عجيبة هي الأقدار، 
كيف جتمع بني نفو�سنا وبني ما نبغي بهذا الرتتيب والرتكيب؟ 

واأخرب �ساحبه وخليل جورج اإبراهيم مبا و�سله من كتاب اإليا�ش با�سا، 
وقال له جورج:

اأتتك فر�سة على طبق من ذهب لتلقاها  �

اأجل. �

اذهب اإذن. �
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واأنت �ستذهب معي يا جورج. �

ومَل؟ �

اأني�ش وني�ش، واأنت رفيق عمري، وعلمت اأن يف جمل�سها يكرث الأدباء  �
ال�سوريون خا�سة.

ومَل ل؟ اأذهب معك. �

ونزل الرافعي مع جورج يف املحطة وانطالًقا مبا�سرة اإىل منزل ال�سيد 
اإليا�ش، كان جورج قد عر�ش على الرافعي اأن يذهبا اإىل بيت اأحد اأقاربه 
للراحة وتبديل مالب�ش  ال�سفر، لكن الرافعي اأ�سر اأن يذهب عند و�سولهم 
مبا�سرة، مع العلم اأن اأغلب رواد الآن�سة مي من الطبقة العالية فكرة واأناقة 

وجاًها.

وكانت  مبكرين،  و�سال  قد  وكانا  البيت،  معرفة  يف  م�سقة  يجدا  مل 
والدة مي، وما  بهم  ال�سيوف، فرحبت  ال�سالة متاأنقة كالعادة ل�ستقبال 
هي اإل حلظات حتى اأطلت مي بوجهها ال�سبوح واأبوها خلفها، ف�سلما على 

الرافعي، واأخرج جورج اأوراًقا ليكتب للرافعي كالمهم.

فقال الرافعي:

اأت�سرف  � واأنا  الطيبة،  الدعوة  هذه  على  اإليا�ش  �سيد  يا  اأ�سكرك 
بزيارتك، وزيارة الآن�سة مي التي �سمعت عنها وعن اأدبها وثقافتها.

فتب�سمت مي، وقال اإليا�ش:

مثلك كاتب و�ساعر فذ ي�ستحق كل التقدير، ويت�سرف كل �سالون اأن  �
حت�سره، ل جمل�ش متوا�سع مثل جمل�سنا.

فقالت مي:
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ونقراأ يف  � الفخم،  بيانك  البليغ، وعن  القلم  يا �ساحب  ن�سمع عنك 
العربية  علوم  على  اطالعك  و�سعة  علمك  حجم  فراأينا  تاريخك 
وموؤرخ  كبري،  بليغ  وكاتب  قدير،  �ساعر  اأنك  يل  فتبني  و�سنوفها، 

ب�سري.
هذا من ح�سن ذوقك اآن�سة مي. �
ال�سليم  � الأدبي  الذوق  يفر�سه  الذي  هذا  بل  فح�سب،  ذوقي  لي�ش 

وامللكة اللغوية، اأنت اأ�ستاذنا كلنا.
فقال بتوا�سع جم:

اأ�ستغفر اهلل.. �
هذا احلق.. �

وقاطعهم اإليا�ش زيادة م�ستاأذًنا اخلروج لبع�ش حوائجه. 
فقالت مي متوددة اإليه:

قراأت اجلزئني الأولني من التاأريخ،  واأنا اأنتظر اجلزء الثالث الذي  �
تاأخر، األي�ش كذلك؟

فقال وفيه نف�سه رغبة جاحمة للكالم معها مينعه خوفه من ال�سقوط يف 
هاوية ع�سق جديد ل رغبة له يف خو�سه:

بلى، ولكنه يحتاج لعمل جهيد، وقتي �سيق،  لكن �سوف اأ�سعى جاهًدا  �
لأن يتم يف القريب العاجل .

فقالت م�ستدركة:
فاأمثالك  � الإعانة،  اهلل  ن�ساأل  املحكمة،  يف  موظف  اأنك  اأعلم  اأجل، 

يجب اأن يكونوا متفرغني لالأدب فح�سب.
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نعم، وهي اأمنيتي التي اأرجوها. �
حزنت لعدم فوز ن�سيدك  يف امل�سابقة، وقد انتقدت ن�سيد �سوقي.. �

)قالتها ويف عينيها نظرات ذات معنى (
نعم، قراأته. �

ففرحت و�سرت بها ن�سوة بعد اأن قال كلمته الأخرية، كم اأنا حمظوظة 
اأن يقراأ نقدي نابغة مثل الرافعي ويبدو عليه عالمات الإعجاب، فقالت له 

وهي ت�سرق ابت�ساًما:
ولكن اأنت قمت بعمل رائع يف ما فعلته، و�سار لن�سيدك )اإىل العال..(  �

�سهرة قد غلبت �سهرة ن�سيد �سوقي الذي فاز.
فقال هو يداري خجله بابت�سامة:

هذا من ف�سل اهلل علي يا اآن�ستي . �
�سعر هو يحاورها كاأنَّ �سيًئا ما يدفعه للحديث معها اأكرث، ليبث �سكواه 
وهمومه، �سعر ب�سعور مقارب ل�سعوره عند لقاء ع�سفورة التي لقيها على 
اجل�سر، ترى اأين ذهبت ع�سفورة؟ وهل ما زالت عند ابن عمها؟ هل �سمعت 
بي وب�سهرتي وبكتبي؟ وعدتني اأنها �ستنتظر ديواين، ولكن هل و�سلها؟ الآن 
هي امراأة لها اأولد مراهقون، فهل قراأوا كتابي )حديث القمر(؟ اأو ديواين 

وو�سل �سدفة ليد ع�سفورة؟ اآ ه على اأيام ال�سام ما اأجملها وما اأنداها.
وهذه التي تتغزل بها يف ديوانك هل هي حقيقية؟ ما ق�ستها؟ �

فتنهد وقال بياأ�ش:
لبع�ش  � 1901م  عام  لبنان  اإىل  زيارة  يف  كنت  لبنانية،  وهي  نعم، 

ولكنها  احلب،  بنف�ش  قابلتني  بها،  وهمت  هناك  فراأيتها  اأقاربي، 
�سميت لبن عمها ورحلت..
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ال�سوؤال،  بهذا  �ستباغتني  اأنها  اأوقع  اأكن  مل  علي؟  بغتة  هجمت  كيف 
واأنا  اجلراأة  بالغة  هي  كم  منها،  ودانت  الع�سقية  ق�س�سي  من  اقرتبت 
الرجل الذي جتاوز الأربعني لو اأردت اأن اأ�سل لهذه النقطة لحتجت لدهر، 

وهي تفجاأين من اأول حوار!

وهل اأنت كثري الزيارة للبنان؟  �

هذه  من  تريد  ماذا  التحقيق؟  هذا  مل  مل؟  وال�ستف�سار،  التزود  تريد 
الت�ساوؤلت؟ هل يعقل جمرد تعارف فح�سب؟

فقال جميًبا باإجابة مقت�سبة:

يل اأقرباء هناك، فاأ�سلنا من طرابل�ش ال�سام. �

طريف،  � ظريف  ومذهب  اآخر،  �سيء  عندك  احلب  لفل�سفة  ولكن 
اإل عن نابغة  اأ�سلوب بالغي عال ل ي�سدر  ي�ستاأن�ش به القارئ، يف 

ومفكر مثلك وبحجمك.

اآه دخلت اإىل العمق، و�سارت تتحدث عن فل�سفة احلب، اإىل اأين �ست�سل 
بي هذه الفتاة املجنونة؟ هل تريد اأن جتربين على حبها والهيام بها؟ اأمل 

تنهي حتقيقها بعد؟

و�سعر مرة اأخرى يف رغبة يف احلديث معها، فقال:

احلب هو ماأدبة كبرية لالأدب نقتات منها، ولكل جمتهد منا ن�سيب  �
ا اأن النابغة يف الأدب ل يتم متامه اإل اإذا  معلوم، اأنا اأومن اإمياًنا تامًّ

اأحب وع�سق.

حتى  باحلب؟  املتاأججة  نف�سك  تكظم  اأن  م�سطفى  يا  ا�ستطعت  اأما 
كقنبلة  تتهادى  كلماتك  وتارًكا  واحدة،  دفعة  نف�سك  يف  ما  عن  تف�سح 

موقوتة قابلة لالنفجار يف رو�سة مي الندية؟
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فقالت با�سمة �ساحكة:
يا ويلي.. )واأردفت بلهجة جتمع بني املزاح واجلد( لعلك يا اأ�ستاذنا  �

�ستجرفنا بفل�سفتك هذه اإىل واد عميق، ومعرتك �سعب، اإذا قيمنا 
الأدب والنبوغ فيه بقدر حبنا وم�ساعرنا.

فقال الرافعي موؤمًنا مبا قاله:
هذا راأيي، وقد حلظته من خالل اطالعي على الآداب. �
اأنت �سوف تدخلنا يف باب �سا�سع، ورمبا �ست�سنع لنا باًبا ظريًفا يف  �

النقد، اإن كان ميزانك هو احلبُّ والع�سق.
فقال موافًقا:

واللغة والنقد بابان �سا�سعان يتحمالن مثل هذه الأبواب الظريفة. �
فقالت وهي تلمح: 

اإذن تزعم اأن حافًظا لي�ش ب�ساعر. �
مل اأقل اأنه لي�ش ب�ساعر. �
ولكن من خالل ميزانك نفيت عنه النبوغ يف الأدب، فهو من املقلني  �

يف الغزليات كما تعلم.
نعم، هو �ساعر اجتماعي بارع، ولو كان حاذًقا يف لغزل لكان بحق  �

�ساعر الع�سر الأوحد.
�سوف ياأتي بعد قليل ولنقل له قولتك هذه. �
واأنا قائل له قويل هذا منذ زمن، فهو من اأ�سدقاء العمر. �
حدثني عنك، )واأردفت مازحة( وقيل اأنَّ خطك رديء. �

ف�سحك، وفرح ملزاحها العبق، وقال:
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 قدر اهلل علي اأن ل اأح�سن اخلط ول اللغات. �

فقالت مازحة مع �سحكة تنم عن راحتها معه:

واأنا اأح�سن خم�ش لغات، اأما خطي ف�ساأريك. �

واأخرجت ظرفا ونظر اإىل الغالف فاإذا بخط اأنيق، كاأنه كتب على اآلة 
كاتبة، فتعجب الرافعي وجورج من هذا اخلط الرائع حًقا.

فقالت وهي تفتح باًبا للقاءات قادمة:

ل تخف، فاأنا موجودة وم�ستعدة لتعليمك مبادئ اللغات واخلط. �

اأ�سكرك، فوقتي كما تعلمني �سيق والأعمال كثرية. �

اإماًما  � يعلم  اأن  له  يتاح  الذي  ذا  ومن  لتعليمك،  م�ستعدة  اأين  املهم 
مثلك؟

�سعر اأنها تغازله من وراء حجب، وراأى فوؤاده يطرب لكلماتها و�سحكاتها 
اأن  يعقل  هل  البيان،  �سبل  عليه  فتحت  التي  الربوة  تلك  اإىل  اأعادته  التي 

احلب يذكر بع�سه البع�ش؟ األ يغار على نف�سه؟ 

ووهن  ب�سعف  �سعر  ولكنه  اأعماقنا،  يف  يتبخرت  واحد  �سعور  هو  رمبا 
يغزوه منها.

الأول  رجالن  دخل  اأحلاظهما  يراقب  وجورج  معها  جال�ش  هو  وبينما 
كهل تب�سمت مي له، والثاين اأعمى، مل ير ابت�سامتها ولكنه يطرب ل�سوتها، 
لطفي  الأ�ستاذ  على  اأعرفكما  تعال  والرافعي:  جلورج  بابتهاج  مي  فقالت 

(ال�سيد، والدكتور طه ح�سني!
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قال الرافعي:

ملا بلغني كتاب اإليا�ش بك والد مي فرحت فرًحا كبرًيا ل يو�سف، مل  �
اأكن اأب�سر اإل بعني التطفل ملعرفة �سر تلك املراأة وكيف فعل الأمري 
اأراها يف  كنت  التي  املتعلمة  الفتاة  تلك  �سورة  معها، حموت  فعلته 
كتاب  جاء  فلما  ثانية،  �سورة  لها  ور�سمت  �سدفة،  ال�سحف  بع�ش 
وهذه  يل،  اإل  تخلق  مل  واأنها  يل،  �سخرها  القدر  اأن  ظننت  اأبيها 

الفكرة التي ا�ستبدت على تفكري.

�سحر احلب قبل اللقاء؟ �

مَل ل؟ وقد �سوغ قبول هذه الفكرة لقائي بها، فراأيت امراأة نا�سجة  �
مفكرة فيل�سوفة.

فيل�سوفة؟ �

اأجل، يف ظل انعدام وجود الن�ساء على ال�ساحة الأدبية، كانت كنًزا. �

ومل تزل؟ �

�سوف نراها غًدا، ونعرف. �

)
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)13(

اي حبيبتي، كلُّ دقيقة واثنيتاه يف مجلسك الساحر 
كأمنا بعض الفكر والحس ال بعض الزمان والماكن.

تاريخه  وطوى  الذكريات،  به  عادت  حتى  الرافعي  با�سم  �سمع  اأن  ما 
كله، ون�سي باري�ش بحلوها ومرها، ون�سي اجلامعة و�سهادتي الدكتوراه، ومل 
قبل خم�سة ع�سر عاًما يف )اجلريدة(  اإل عند م�سهد  الذكرى  به  تتوقف 
عندما كان الرافعي ل عمل له اإل ال�سعر، وكان طه مع زمالئه يف اجلريدة، 
واحًدا  و�سافحهم  عندهم،  معروًفا  م�سهوًرا  وكان  عليهم  الرافعي  ف�سلم 
واحًدا اإل هو، مل يا ترى مل ي�سافحني اأو ي�سلم علي؟ اأكل هذا العداء لرجل 

�سرير مثلي ب�سبب كلمة كتبتها وكنت ناقًدا ل حاقًدا؟ 

ومد طه ح�سني يده للرافعي م�سافًحا، وكان الرافعي قد امتع�ش من 
ا، لقد  وجوده، و�سلم على اأحمد لطفي ال�سيد الذي مل يكن ي�ستطيبه اأي�سً
تبداأ بعد، بل خ�سومة  الرافعي وطه ولطفي بوادر خ�سومة مل  كانت بني 
�سامتة تلحظها الأحلاظ وت�سمرها القلوب، ومل يكن الرافعي يرى بطه نًدا 
اأو املجاراة، ولطفي مل يكن فار�ًسا يف الأدب �ساطًعا واإن  ي�ستحق الوقوف 
اليونانية  الفل�سفة  �سبيل ترجمة  بذلها يف  التي  الرافعي يقدر جهوده  كان 

وي�سجعه على املزيد.

ل  اأن  متنت  الذي  حديثها  لتكمل  مي  الآن�سة  عادت  �سارح  هو  وبينما 
ينتهي.

فقالت :
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اأمتنى اأن ل ياأتي اأحد، واأن اأخ�س�ش اجلل�سة كلها لكما. �

فتب�سم الرافعي وجورج من حديثها..

وقال الرافعي :

لنا اأحاديث طوال لن تنتهي. �

حتًما. �

راأى  عندما  فتفاجاأ  حافظ،  دخل  احلديث  يتجاذبان  هما  وبينما 
الرافعي، وعانقه، وجل�ش عنده.

وقال:

كيف عرفت الطريق؟ اأتاأتي اإىل القاهرة ول تزورين؟ �

كانت دعوة من ال�سيد اإليا�ش فلم اأحب اأن اأتاأخر عليه. �

فقال  )دون اأن يكتبها له(

من اإليا�ش اأم..! �

تلقي  واأخذت  كعادتها،  مي  الآن�سة  قامت  احل�سور  كمل  اأن  وبعد 
وعملها  واملو�سيقا  الأحلان  عامل  عن  املحا�سرة  هذه  وكانت  حما�سرتها، 
يف م�سر، واأخذت تطنب يف احلديث عن الكلمات واأثرها واأف�سليتها على 
ا  اللحن يف الغناء، وهي تتكلم والكل م�سغ اإليها ب�سغف قام الرافعي هامًّ

بالذهاب، فاأ�سار اليها اخلادم ح�سن.

فاأوقفت املحا�سرة وقامت اأمام الكل لتودعه وتو�سله اإىل الباب، وبعد 
اأن اأو�سلته مع رفيقه اإىل الباب، قالت له:

متى تاأتي مرة اأخرى؟ �
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قريًبا. �

حدد موعًدا يا اأ�ستاذنا. �

الثالثاء. �

ل تتاأخر، موعدنا الثالثاء القادم.  �

يف  جل�ش  ثم  بيته  دخل  حال،  غري  على  وهو  طنطا  يف  بيته  اإىل  وعاد 
مكتبه، فدخلت عليه زوجه، وقالت له:

ما بك يا م�سطفى؟ �

ل �سيء. �

ولكنك متعب، ول تبدو على ما يرام. �

ل �سيء، جمرد اإرهاق وتعب من ال�سفر. �

ثم خرجت لتجعله يتمتع بهدوء تام كما اعتادت.

وجل�ش وهو يفكر مبي، وما اأمل قلبه، هل يعقل حب جديد؟ 

منها  للتقرب  �سبيل  يوجد  ل  �سيح�سل؟  ماذا  جديًدا،  ا  حبًّ كان  واإن 
ير�سى  املنغلق، وهل  امل�سلم  واأنا  الزواج منها، فهي م�سيحية منفتحة،  اأو 
حلركاتها  وينظرون  بها،  يتغزلون  كرث  رجال  مع  زوجه  جتل�ش  اأن  الرجل 

و�سكناتها؟

ل طبًعا، ولكن مي كذلك، وهي حمبوبة عند الكل، وتعودت جو النفتاح، 
وهي �سافرة، ولكن احلب يبدد كل تلك العراقيل وميحوها حمًوا، بلى وهو 

كذلك.
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و�سبها  فجمعها  موؤلفاته،  لها  ير�سل  اأن  وقرر  كذلك.  وهو  يوم  م�سى 
واأخذ يكتب ر�سالة لها مع الكتب:

) االآن�سة ماري اإليا�ش زيادة املحرتمة..

 اأما قبل؛

اأنا يا حبيبتي، ومل تخطر  اأقول  مل يقولوا يف لغتنا )اأما قبل( كما 
الأحد قط وال ي�سححها وجه وال تعليل، ولكني اأ�سعها من اأجلك، وما 
اأ�سك اأنها �ستكون عبارة مع�سوقة من اأثرك واأثر احلب عليها: واأقولها 
لك وال اأرتاب يف اأن األ�سنة املحبي �سرتمي بها يف كل زمن مراميها عند 

حبيبة..

اإنها كلمة حنانة، فيها احلب والذكرى، وفيها من نف�سي ومن اللغة 
�سنعة  ال  قلب  �سنعة  �سنعتها  الأين  الغرابة  بالغة  غريبة  وهي  ومنك، 
ل�سان، ففيها الفن اأي �سر احل�سن، اأي حروف الت�سوير، اأي املجل�ش الذي 

كان لنا اأم�ش.

الر�سم  بحركات  ال�سورة  على  متر  ال  احلاذق  امللهم  امل�سور  ويد 
وخطوطه، بل بحركات الفكر والقلب، ورع�سات اللذة واالأمل، م�ستفي�سة 
بالوحي الذي من لغته اخلطوط واالإبعاد والظالل واالألوان. فما الر�سم 
االأ�سياء خللقها  باالإلهي يف  الفكر  االإن�ساين من  املمكن الت�سال  الوجه 
املمكن عندي الت�سايل  الوجه  )اأما قبل(اإال  لي�ست  ثانية. وكذلك  مرة 
باأم�ش، وانتقال قطعة كانت من وجودنا يف وقت اإىل وجودنا يف كل وقت، 

وخلق ما كان من قبل خلًقا ت�سويريًّا يف كلمة.

قالوا )اأما بعد( و�سموها ف�سل اخلطاب، واأنا اأقول )اأما قبل( واأ�سميها 
و�سل املا�سي، وبها جنعل ملا فاتنا مما نحبه اأو نوؤثره ل�ساًنا، ونعيد اإليه 
ال�سوت ؛ ونفتح له باب ال�ساعة التي نكون فيها، ونخرتع للمحبي لفًظا 
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اأنت يل  واأوحيته   ، اأن توحيه الآدم  ت�ستطع حواء بجنة خلد  �سحرًيا مل 
مبجل�ش حبك يف حلظة!

)واأما قبل(... فماذا اأ�سف مكاًنا للحب كاأمنا مر به �سر اخللود فاإذا 
الوقت فيه ال ي�سبه نق�ساًنا من العمر بل زيادة عليه، وكانت، يا حبيبتي، 
الفكر واحل�ش ال  بع�ش  كاأمنا  ال�ساحر  وثانيتها يف جمل�سك  دقيقة  كل 

بع�ش الزمان واملكان.

ا كاأمنا  مباذا اأ�سف الوقت الغ�ش الذي كان ينبت ل�ساعته رطًبا نديًّ
جعلني  ثم  فيها،  اأنت  التي  حجرتك  بهواء  مر  الأنه  قبلتي،  من  انبثق 
اأعرف، بعد اأن فارقتك ولقيت النا�ش، اأن الزمن قد يكون من جدبه يف 

اأنفا�ش النا�ش حطًبا ياب�ًسا وه�سيًما؟

حي  اأنه  مع  الل�سان  يف  بيانه  يوجد  وال  يو�سف  ال  ما  اأ�سف  ومباذا 
قائم يف العي وال�سمري: اإذ اأ�سعر بك بذلك املجل�ش وكاأن اأكرث معانيك 
اللطف معاين مالئكية  االإن�سانية تتهارب من حوله لت�سبغ عليك من 

�سمية تتكلم بوجهك كالما هو �سعر احلب؟

اإذا اأ�سعر من �سدة ما وجدت بك  ووطاأة حبك على قلبي، اإنه لو حل يف 
كر�سيك �سخ�ش من معانيك ملا كانالاإال ملًكا موتًرا يف اإحدى يديه قو�ًسا 
حمنّية من �ساعقة، ويف يده �سنان ميور كال�سعلة، وهو يرمي ويطعن 

وما يرمي ويطعن اإال حلًظا وابت�ساًما؟

بل مباذا اأ�سف ما ال يو�سف اإذا اأرادت بالغتي اأن تكون على مقدارك 
حتواًل  عيني  اأمام  واأراك  جوارحي،  كل  من  قلبي  على  تلجي  واأنت 
كاأن  ثابت،  �سيء  يف  اأفكر  اأن  اأملك  فال  ومعاين،  خواطري  يف  م�ستمًرا 
داللك قد �سلبني حتى قوة التحديد، وياأتي لك اأن يخ�سع يل منك �سيء 

ولو باملعنى للفظ يف الذاكرة؟
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اأن  اإال  اأرى  ما  جملة  يف  منك  اأح�سن  وما  كنت  فلقد  قبل(..  )واأما 
اجلمال الرائع يف معانيه االإن�سانية اإمنا هو قدرة يف بع�ش الن�ساء على 

اخرتاع اأمثلة اأر�سّية من اجلنة.

وكنت وما ا�سعر من �سحرك اإال اأين باإزاء �سر و�سعني يف �ساعة من 
غري الدنيا وح�سرين فيك وحدك، حتى لي�ش لك من نظرة وال كلمة 
وال حركة اإال خيل يل اأنها مل تكن امراأة، اإذ ال تو�سمك يف احل�سن امراأة!

بع�ش  وتركت  حذري  من  علي  واقتحمت  يقظتي  من  وهاجمتني 
اأفكاري من بع�ش كاملجروح مي�سي على املقتول يف معركة ورمتني مبا ال 
اأجد له ا�سًما اإال اأنه زلزال روحي عنيف كان يف قلبي، اأو كاأن يًدا امتدت 

اإىل قلبي فنالته ف�سغطته!

وخليتني وعينيك، وخليتني وما كتب علي!

ا فزدت  و�ساعفتك رهبتك يف نف�سي فكرثت وكرثت، و�ساعفتني اأي�سً
وزدت، حتى اأن مع كل قوة يف عادت فكرة حبك قوة اأخرى.

وال  ت�سحكي  وال  تتكلمي  كنت  فما  لت�سملك!  روحي  وات�سعت 
تخطرين يف غرفتك ولكن يف داخل نف�سي!

وكان نور الكهرباء وهو ي�سع يف وجهك يغمغم اأي�سا بكلمات من النور 
لتلك ال�سعل التي ا�سطرمت يف قلبي!

من  حيًّا  قبل  من  كنت  اأين  ذلك  من  وعرفتني  بك  حياتي  ومالأت 
االأحياء الفارغة..

اأجمل ال�سعادة، �سعادة ن�سيان الوقت، كاأين هنيهة خلقت  واأ�سعرتني 
يل وحدي جتري بي وبك فوق املقادير.
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ثم دفعت بي اإىل ما وراء ال�سعادة اإىل منطقة االأحالم التي ال يكاد 
ي�سدق االإن�سان فيها اأن احلقيقي حقيقي!

ثم رفعتني اإىل ح�ش خالق، فاإذا اأنا اأرى كيف تخلقي يف خلق معانيك 
لتعود معانيك فتخلقك كما اأحب واأهوى وحتقق بجمالك فن عاطفي 

وتن�سئ بعواطفي غرامي.

)واأما قبل( فقد كنت موجودة معي لكنك �سائعة يف، اإذ كنا من وراء 
ال�سكل االإن�ساين كالعطر والن�سمة الطائفة به.

وكنت اأمامي ولكني اأحتويك، وما اأدري كيف كنت مملوًءا بك واأنت 
اأمامي!

ا من حيث  وكنا نتكلم ولكن األفاظنا تتعانق اأمامنا ويلثم بع�سها بع�سً
ال تراها اإال عيناي وعيناك.

وكنت اأقطف احلياة بالتن�سم من اأهواء �سفتيك، وكاأن هذه االأنفا�ش 
يف فرع ممدود من �سعاع ال�سم�ش يف روحي.

وتراءت النف�سان فمالأنا املكان باأفراح الفكر، وا�ستفا�ش ال�سرور على 
جمالك مبعنى كلون الزهرة الن�سرة، وهو عطرها للنظر.

وقلت يل بجملتك: اأنا.. وقلت لك بجملتي: واأنا!

نهاًرا يف روحي ال  واأخذت منه  الفجر  راأيت عند  )واأما قبل(.. فقد 
يظلم اأبًدا.

يف  الن�سرة  خالدة  حديقة  منه  وانتزعت  الربيع،  عندك  وخالطت 
نف�سي ال تذبل اأبًدا!

وجال�ست عندك ال�سباب، وترك يف قلبي من حلظاته ما ال يهرم اأبًدا!
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ال�سعري  الكون  خملوقات  عن  يل  وك�سف  باحلب،  عندك  واجتمعت 
الذي متلوؤه ذاتي فال ينق�ش اأبًدا!

وراأيتك يا فجري، وربيعي و�سبابي، وحبي فلن اأن�ساك اأبًدا!

واأما قبل..!

م�سطفى �سادق الرافعي

 طنطا / 1923م (

بوخزة  �سعر  ولكنه  لالإر�سال،  وجهزها  الكتب  فوق  الر�سالة  وو�سع 
ال�سمري نحو زوجه، نفي�سة التي هي اأنف�ش هدية و�سلته من اآل الربقوقي، 
هي فتاة اأحالمه التي متناها فا�ستجاب له القدر وتعانقت الأ�سباب فكانت 
نفي�سة زوجة �ساحلة، وهي فتاة الأحالم التي ن�سجت الأماين عليها، وبعد 
ثمانية ع�سر عاًما من الع�سرة الطيبة وهي املتحملة ملر�سي وفقري ومزاجي 
الباحث عن ال�سكون الدائم، ويف النهاية وبعد اأن تخطيت الأربعني اأخونها؟ 
ل مل اأخنها، ولكن القلب وما هوى، واإين اأديب فحق يل اأن اأع�سق واأحب، 
عذري  حب  بل  وال�سهوات،  وامللمو�سات  املح�سو�سات  عن  �سام  حب  وحبي 
نقي، ولكن هي خيانة اأن يحدث الرجل امراأة ويغازلها، ولكن هذا ل ينطبق 
علّي واأنا الكاتب ال�ساعر، كيف ل ينطبق واأنا الإن�سان قبل اأن اأكون الكاتب 

وال�ساعر؟

وجال فكره �ساعًيا لإيجاد تعليل يقنع به نف�سه وير�سيها عن ما اأمل بها 
من عتاب ال�سمري ولكنه ف�سل يف اإيجاد ذلك التعليل املقنع ل�سمريه، فهم 
بفعل ما ل بد منه، ولكن �سيًئا يجذبه ومينعه، وبني الرتدد فيما يود فعله 

كبح هواه وقام بفعل ما ير�سي �سمريه ويريحه، فنادى على زوجه.

وجل�ست �سامتة واجمة. فقال متمهاًل:
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يا نفي�سة بيننا عي�سة طويلة، وتعرفني مدى حبي لك وهيامي بك،  �
واأنت منحة اإلهية بعثت يل.

ومل تنب�ش ببنت �سفة فهي تعلم اأن وراء كالمه هذا كالم يتوقع هو اأن ل 
ير�سيها فهو ممهد لها، ولكنها ابت�سمت ابت�سامة باهتة جماملة له. فاأكمل 

قائاًل:
خال�سة ما اأريد قوله اأين واقع يف حب �سيدة ثالثينية، �سابة جميلة،  �

زيادة،  بها، مي  �سمعت  تكونني  فيل�سوفة، مثقفة، قد  اأديبة  �ساعرة 
الأديبة اللبانية بنت ال�سيد اإليا�ش افندي زيادة �ساحب )املحرو�سة(.

فقالت وهي تاأخذ نف�ًسا عميًقا ينم عن حزن عميق مكبوت:
اأعرفها من مقالتها. �
نعم هي، واأنا اأحبها، وكتبت لها ر�سالة غزلية، اأريد اأن اأبعثها لها مع  �

موؤلفاتي، وتعرفني، اأنا رجل ل اأقوى على اخليانة، فاأ�ست�سمحك يف 
مرا�سلة الآن�سة مي. وهاك الكتاب الذي كتبته لها.

ثم مدها بالر�سالة، وقراأتها، وا�ستدار اإىل اجلهة املقابلة، لكي يرتكها 
تقراأ على مهلها. ومدت له الكتاب وعيناها ترتقرق بالدموع، وقالت ب�سرب 

وجتلد:

را�سل من ت�ساء على �سرط اأن اأقراأ كل كتاب ياأتيك منها، وكل كتاب  �
تكتبه لها قبل اأن تر�سله لها.

فقال وهو م�سفق عليها ومبت�سم ابت�سامة الإ�سفاق:

ل باأ�ش يف ذلك. �

ثم خرجت. كان الأمل يحز قلبه، كم هي �سابرة متحملة؟ يرق قلبه لها، 
اأنت  اأن يخرج عليها ويعانقها ويقول لها: يا حبيبتي ويا نفي�سة قلبي  يهم 
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ال�سلطانة على هذا الفوؤاد، ولن اأرا�سل مي اأو غريها بل اأنت وحدك، ولكن 
�سورة مي قد ح�سرت يف ذهنه، فتوقف، مي ملكت قلبه وت�سلطنت عليه، مل 
ا!  يعد ي�ستطع اأن مينع نف�سه من مرا�سلتها، ولكن نفي�سة امراأة قا�سية جدًّ
اأجل قا�سية بطيبتها، كان يريدها ويتوقع منها اأن ت�سرخ يف وجهه، وتقول:  

له ل اأر�سى بذلك، اأنت يل وحدي، لن ترا�سل اأحًدا. 

امراأة  كل  داأب  داأبها  وتكون  باملرا�سلة،  لال�ستمرار  م�سوًغا  ذلك  لكان 
را�سل  اإن  �ستحت�سر  وكاأنها  بوجهه  وت�سرخ  تتذمر  معه،  تتعارك  غيور، 
اأكرب من ذلك، نفي�سة قد ق�ست عليه،  وحّدَث �سواها، ولكن نفي�سة كانت 
جميلة  �سابة  امراأة  زوجها  يرا�سل  اأن  تر�سى  كيف  خيبته،  يف  وتركته 
ويغازلها، والأدهى من ذلك اأنها تريد مراقبة عالقتهما، ولن ي�ستطيع اأن 
يقابل لينها بق�ساوته اأو ق�ساوتها بلينه، اآه..ماذا لو �سرخت وندبت حظها 

علًنا؟ لرحتت، ولكنها فعلت ما يجعلني اأرى نف�سي طائ�ًسا مذنًبا.

وا�ستمر يحادث نف�سه اإىل اأن م�سى هزيع من الليل، ثم قام ي�سري بهدوء 
و�سار  القمر،  اإىل  ونظر  املنزل  فناء  اإىل  وخرج  راأ�سه  يف  تدور  والأفكار 
يتاأمل القمر املنري و�سرعان ما تذكر اأيام كفر الزيات وع�سفورة، وتذكر 
اأن  اأمرها، و�ستان بني احلبني، ثم دخل وبدل  كيف كان يناجي القمر يف 
ينعطف ملكتبه �سار اإىل حجرته، وكان باب احلجرة منفتًحا فراأى نفي�سة 
وهي جال�سة يف فرا�سها تنتحب، فوقف ينظر اإليها وقد ت�ساعف اأمله وزاد، 
وهو يقول لنف�سه: ليتني اأ�ستطيع اأن اأعمل �سيًئا يف �سبيل �سعادتك، ولكن كل 
حزنك واأملك هذا متعلق يف هذا القلب، الذي مل يعد ملكي بل �سار ملكها، 
نفي�سة ل ذنب يل فيما  يا  ولكن  الذي خلق احلب،  اأمرها، �سبحان  وطوع 
تارًكا نفي�سة  اإىل مكتبته  واأنت تدركني ذلك، ثم عاد  يهوى قلبي ويطلبه، 

تنتحب وتارًكا �سفقته تتاأمل، وتارًكا حبَّ مي ينت�سر!



203

فتحت مي الر�سالة فوجدته كلمات ترتمن وتغازلها، فلم تكد ت�سدق، بل 
�سارت تتعجب وتبت�سم، وما اأن اأكملته حتى قالت:

�سوف يتفوق على )جربان( يف ر�سائله وبالغته وبيانه. �

ثم اأر�سلت له ظرًفا. وفتحه ب�سغف وهو يراه كبري، ترى ماذا به؟

اإذ كتبت )اأما بعد،  واإذا بكتابها )ظلمات واأ�سعة( وكتبت عليه اإهداء 
فاليك يا �سديق جواب: اأما قبل وال�سالم!( 

ومع العلم اأن الكتاب �سغري اإل انه تاه به، و�سار يقروؤه واأكمله، مفت�ًسا 
مرتقب  وهو  هذه،  بل  هذه..  ويقول  له،  كتبت  كاأنها  اأو  تعنيه  جمل  عن 
هذه  الأخرية  ب�سفحاته  فقراأ  الكتاب،  نهاية  اإىل  و�سل  اأن  اإىل  منتظر، 
اإذ �سعر بكلماتها التي كتبتها  الكلمات وهو م�سطرب وقلبه يخفق �سريًعا 

له قبل اأن تعرفه:

)لقد التقينا و�سط جماعات من املتفقي فيما بينهم لل�سحك من 
�سواهم حيًنا وال�سحك بع�سهم من بع�ش اأحياًنا.

اأنا منهم واإّياك، غري اأن �سبهك بهم ي�سووؤين، الأين اإمنا اأقلدهم الأريك 
وجًها مني جديًدا؛ واأنت، اأجتاريهم مبثل ق�سدي اأم الهزء واال�ستخفاف 

فيك طوية و�سجية؟

ولكن رغم انقبا�سي للنكتة منك والظرف؛ ورغم امتعا�سي للتغافل 
منك واحلبور، اأراين واإياك على تفاهم �سامت م�ستدمي يتخلله تفاهم 

اآخر يظهر يف حلظات الكتمان والعبو�ش والتاأثر.

به،  الهادئ تذوقت غبطة من له عي ترقبه وتهتم  النافذ  بنظرك 
اإال ارتدت نف�سي بثوب ف�سفا�ش من ال�سالح والنبل  ف�سرت ما ذكرت 

والكرم، متمنية اأن اأنرث اخلري وال�سعادة على جميع اخلالئق(
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االآمر،  وتاأثري  الكبري  �سطوة  فيك  متهيبة  واأبي،  اأمي  )و�ساأدعوك 
و�ساأدعوك قومي وع�سريتي، اأنا التي اأعلم اأن هوؤالء لي�سوا دوًما باملحبي، 
و�ساأدعوك اأخي و�سديقي، واأنا التي ال اأخ لها وال �سديق، و�ساأطلعك على 
�سعفي، واحتياجي اإىل املعونة، اأنا التي تتخيل يف قوة االأبطال ومناعة 

ال�سناديد!

و�ساأبي لك افتقاري اإىل العطف واحلنان، ثم اأبكي اأمامك واأنت ال 
وا�ستباك  فكري  ارتباك  عند  والن�سيحة  الراأي  منك  و�ساأطلب  تدري، 
اإليك متوا�سعة واجفة  اأ�سري  ذنًبا،  واأرتكب  الت�سرف  اأ�سيء  واإذ  ال�سبل، 
علّي  ب�سخطك  الأفوز  اخلطاأ  اأتعمد  وقد  والعقوبة،  التعنيف  انتظار  يف 

فاأتوب على يدك واأمتثل الأمرك!

ح�ساًبا  اأعمايل  عن  لك  مقدمة  املعنوية  رقابتك  حتت  و�ساأ�سلح 
�ساأوقفك على  فاأ�سعد يف احلالي،  اأو اال�ستنكار  التحبيذ منك  الأح�سل 

حقيقة ما ين�سب اإيّل من اآثام فتكون يل وحدك  احلكم املن�سف.

فتنبهني  اأمامك  ف�ساأب�سطه  النا�ش يل ف�ساًل وح�سناٍت  يح�سبه  وما 
اإىل الغلط فيه وال�سهو والنق�سان.

واملتطاولي  املتحاملي  وحتتقر  وت�سجعني  وت�ساحمني  �ستقومني 
و�ساية  اأنا  اأذب  كما  جناين:  لوح  على  منقو�سة  احلقيقة  تقراأ  الأنك 
اأبر  وهي  فيك  نظرتي  �سوى  اأ�سدق  وال  حا�سديك،  وبهتان  مناف�سيك 

�ساهد، كل ذلك واأنت ال تعلم.(

غمومك  حكاية  منك  الأ�سمع  خلوتي،  يف  متكلًما  ذكرك  �ساأ�ستعيد   (
اإىل  و�ساأ�سمع  واحد،  فرد  يف  املجمعة  الب�سر  حكاية  واآمالك،  واأطماعك 
جميع االأ�سوات علّي اأعرث فيها على لهجة �سوتك، واأ�سرح جميع االأفكار 
واأمتدح ال�سائب من االآراء ليتعاظم تقديري الآرائك واأفكاري، و�ساأتبي 
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يف جميع الوجوه �سور التعبري واملعنى الأعلم كم هي �ساحبة تافهة الأنها 
لي�ست من تعبريك ومعناك، و�ساأبت�سم يف املراآة ابت�سامتك يف ح�سورك، 
و�ساأحتول عنك اإىل نف�سي الأفكر فيك، ويف غيابك �ساأحتول عن االآخرين 

اإليك الأفكر فيك!

�ساأت�سورك علياًل الأ�سفيك، م�ساًبا الأعزيك ، مطروًدا مرذواًل الأكون 
لك وطًنا واأهل وطن،  �سجيًنا الأ�سهدك باأي ت�سور يجازف االإخال�ش، ثم 

اأب�سرك متوًقا فريًدا الأفاخر بك واأركن اإليك.

واأتخيل األف األف مرة كيف اأنت تطرب، وكيف ت�ستاق وكيف حتزن، 
بب�سالة  لت�ست�سلم  و�سهامة  برزانة  االأفعال  عادي  على  تتغلب  وكيف 
درجة  اأي  اإىل  مرة  األف  األف  و�ساأتخيل  النبيل؟  االنفعال  اإىل  وحرارة 
ت�ستطيع اأن تق�سو، واىل اأي درجة ت�ستطيع اأنت اأن ترفق، الأعرف اإىل اأي 

درجة ت�ستطيع اأنت اأن حتب!

ما  اإيّل  اأوحيت  الأنك  بخوًرا،  لك  ال�سكر  يت�ساعد  نف�سي  اأعماق  ويف 
عجز دونه االآخرون.

اأتعلم ذلك، اأنت الذي ال تعلم؟  اأتعلم ذلك، اأنت الذي ال اأريد اأن تعلم! 

املكتظة،  �ساعريتي  في�ش  من  وحًيا  اأكنت  كنت؟  اأنت؟..ماذا  )من 
وطيًفا من اأطياف �سوقي وعذابي؟ اأم اأنت حقيقة حم�سو�سة مرت يف اأفق 

حياتي مرور ال�سفن يف البحر اإىل ال�سواطئ النائية؟

يا مهذبي!( 

واأعطاها  واأخذها  ورقة،  اإىل  له  مكتوب  انه  �سعر  ما  الرافعي  ونقل 
لزوجه. وتركها تقراأ الورقة وهو يرمقها من حيث ل تراه ويتل�س�ش عليها 

بني الفينة والأخرى، فرياها تقراأ بها وهي تبكي.
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فتعود ح�سراته على زوجه الطيبة، ولكن تلك كانت م�سيطرة عليه اقوى 
من ذلك بكثري. وبعث له ر�سالة اأخرى ت�سكره على كتبه:

)�سيدي..

يف  جاءت  ق�سائدك،  من  ق�سيدة  االأخرى  هي  كانت  التي  ر�سالتك 
الواقع )اأما قبل( تب�سر ب ) اأما بعد(..

جاءت ديباجة ح�سناء �سغلت مني نهاًرا بتمامه، حمدثة عن جمموعة 
موؤلفاتك التي اأقبلت يف اليوم التايل. واإين حيال هذه املجموعة املنوعة، 
اآذار  زهرات  االأوىل..بدقة  �سفحاتها  على  املر�سلة  االإهداء  وكلمات 
وبهائها، الأ�سعر تارة باأين عند رو�ش من الف�سل وال�سعر نا�سر، وطوًرا 
اأعطاف  بي  يتجول  الربيع  طائف  و�ساأكون  زاخر،  نوعه  من  ميٍّ  اأمام 
اأكون الغوا�ش يهبط  الريا�ش، م�ستوحًيا ما فيها من و�سي وعبقر، ثم 

االأغوار ليغلبها ولو على بع�ش ما حوت من در وجوهر..

واإين ل�ساكرة لك ما اأحتفتني به من االآيات ال�سادقة الرافعية، راجية 
اأن تقبل �سعائر اإن تعذر على جتميلها بالت�سطري اأو التخمي�ش، فح�سبي 

اأن منثورها �سمن دالئل االإعجاب واالإكرام.

 (مي زيادة�  اآذار� مار�ش 1923م(

قال الرافعي:

وهكذا بداأ حبنا، بال مقدمات تذكر، ما اأن التقيت بها حتى وجدت  �
نف�سي اأميل لها مياًل عظيًما، بل هو نف�ش ال�سعور الذي اعرتاين بعد 
اأن التقيت بع�سفورة قبل ذلك التاريخ باثنني وع�سرين �سنة. وهكذا 

جاء احلب اإيّل �ساعًيا، فاأجبته.
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فقال العريان:

وكيف اآمنت فجاأة اأنها حتبك؟ �

فقال الرافعي منفعاًل:

اإن مل يكن غري احلبِّ فماذا؟ �

اإعجاب مثاًل. �

وهو من تعجب به تكتب ما كتب من ن�سو�ش الكتاب؟ �

ومن قال لك اأن ما اقتطعته من )ظلمات واأ�سعة( وو�سعته يف اأوراق  �
الورد هي لك؟ 

قلبي قال يل األ يكفي؟ �

اإذا نظرنا اإىل الق�سة من كل اأطرافها فاإنه غري كاف. �

واأنت مل ت�سعر باحلب حتى تتكلم هكذا.. �

ولكني اأرى عاطفتك املتوهجة فجاأة يف ر�سالة )اأما قبل( تعرب عن  �
حاجتك للحب يف تلك الفرتة، ومعاٍن م�سطربة يف نف�سك، ل حٍب 
قد  كانت مي  اإذا  اأ�سك  الآن  اإىل  زلت  ما  يعني  كما ظننت،  �سادٍق 

اأحببتك حًقا.

ت�سك؟ �

اأنت حاد امل�ساعر يا رافعي.. �

)
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)14(
 للع���ال اأبن���اء م�س���ر للع���ال

ومب�س�ر �س�رفوا امل�س�تقبال

كان مي�سي يف �سوارع القاهرة، واإذا ب�سعد زغلول ينتظره وهو م�ستب�سر 
فرح واإذا بالزعيم يطلب من الرافعي ن�سيده الذي نظمه، والنحا�ش با�سا 
يقف خلفه وهو ياأمره بان يلقي ن�سيد البا�سا، وكبار الوفد منتظرون الرافعي 

اأن ين�سد ن�سيده الفخم الذي �سيكون �سوت زغلول وهو �سوت ال�سعب.

ا�ستيقظ الرافعي من املنام بعد ذلك احللم. خرج اإىل مكتبه وجل�ش يف 
مكتبه، واأخذ يرج قدمه الأر�ش ويطقطق باأ�سابع يده على املكتب حماوًل 
برهة  وم�سى على هذا حال  للروؤيا،  زغلول ( حتقيقا  )�سعد  ن�سيد  كتابة 

و�سار يكتب.

يردوا  لكي  اأولده  واأمام  عال  ب�سوت  قراءته  اأعاد  انتهى حتى  اأن  وما 
خلفه:

ن�سيد �سعد 

الف���دا اإنن���ي  م�س���ر  ي���ا  ا�س���لمي 

ي���دا اإن م���دت الدني���ا  ي���دي   ذي 

اأب���ًدا ت�س���تكيني    ل���ن     اأب���ًدا 

غ���دا الي���وم  م���ع  اأرج���و  اإنن���ي 
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للجه���اد وعزم���ي  قلب���ي  ومع���ي 

دي���ن الدي���ن  بع���د  اأن���ت  ولقلب���ي 

ال�س���المة م�س���ر  ي���ا  ل���ك 

ب���الدي   ي���ا  و�س���الما 

�س���هامه الده���ر  رم���ى  اإن 

بف���وؤادي فاأتقيه���ا 

( وا�سلمي يف كل حي
بن���ى م���ن  بن���اين  م�س���ري  اأن���ا 

الفن���ا اأعي���ا  ال���ذي  الده���ر  ه���رم 

بينن���ا فيم���ا  االأه���رام  وقف���ة 

اأن���ا  وقفت���ي  الده���ر  ل�س���روف 

للب���الد وجه���ادي  دفاع���ي  يف 

األ���ي ال  اأم���ل  ال  اأمي���ل  ال 

( لك يا م�سر ال�سالمة
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وي���ك ي���ا م���ن رام تقيي���د الفل���ك

ل���ك؟ يخ�س���ع  ال�س���ما  يف  جن���م  اأي 

متتل���ك ال  �س���ما  احل���ر  وط���ن 

مل���ك  باأفق���ه  احل���ر  والفت���ى 

ال ع���دا ي���ا اأر����ش م�س���ر ب���ك ع���اد

اأجمع���ي حم���اك  دون  اإنن���ا 

(لك يا م�سر ال�سالمة 
للع���ال م�س���ر  اأبن���اء  للع���ال 

امل�س���تقبال �س���رفوا  ومب�س���ر 
وف���دي مل�سرن���ا الدني���ا ف���ال

اأوال  اإال  االأوط���ان  ت�سع���وا 
الف���وؤاد قلب���ه  االأي�س���ر  جانب���ي 

اليم���ي قلب���ي  ه���ي  يل  وب���الدي 
(لك يا م�سر ال�سالمة 

وما اأن اأكمل حتى راأى زوجه واأولده واقفني وهم يرددون )لك يا م�سر 
ال�سالمة(..
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فقال:
هذا الن�سيد كتبته على ل�سان الزعيم )�سعد زغلول( وهو ميثل �سوت  �

الأمة، وهذا ما يجب اأن يكون عليه القائد، وهذه الكلمات هي ملن 
ي�ستحق الريادة  والقيادة والريا�سة.

وملاذا ل تكتب �سوت امللك؟ )قالتها ابنته وهيبة( �
لأن �سعد هو �سوت ال�سعب ل امللك. �

بعث بالن�سيد اإىل الزعيم �سعد زغلول يف منفاه بجبل طارق، وكتب معه:

)هذا ن�سيد كتبته على ل�سانك، فاأنت �سوت االأمة، وما اأردت باإظهار 
ا�ستعداده، ويبقى  االأمة على قدر  اأن تظهر يف كل فرد من  اإال  ن�سيدك 
م�سادر  من  م�سدًرا  ليكون  الدهر  على  م�سري  كل  مع  اجلليل  ا�سمك 

اإمداده.

ويقولون: اإنه ن�سيد يقربك من االأجيال االآتية. واأنا اأقول انهم هم 
اإذ ال  ا�سمك املحبوب  الو�سيلة لتقبيل  اإليك، ويجدون منه  يتقربون به 
ي�ستطيعون مثلنا تقبيل يدك، ويجدون يف كل زمن من �سرح هذا اال�سم 
الكرمية،  نه�سته  كتاب  بيده  االأزل  قلم  خط  الذي  الرجل  اأنه  الكبري 

واختاره اهلل  لالمة كما اختار االأنبياء اإال اأنه نبي الفكر والعزمية.

واأ�ساأل اهلل يعجل فرجكم.

حمبكم

م�سطفى �سادق الرافعي

( طنطا 1923م (
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وكتب لهذا الن�سيد القبول وراج بني الطلبة، وحمبي �سعد من الوفديني 
، ونغمه املو�سيقار من�سور عو�ش و�سفر علي، وانت�سر حلن �سفر علي بني 

النا�ش.

ومت اختياره الن�سيد القومي للدولة.

وكان يف اجلريدة عند اأحمد زكي با�سا، فقال الرافعي معاتًبا:

يا با�سا ن�سيدنا )ن�سيد �سعد( �سار الن�سيد القومي كما تعلم.. �

مبارك..وي�ستحق. �

ولكن مل اأر منك اإطراًء اأو مدًحا اأو ثناًء. �

معك حق، وماذا تريدين اأن اأكتب لك؟ �

اأكتب عن ر�سانته ومتانته، وبالغته، واملعاين التي كتبت وهي بحق  �
متثل �سوت ال�سعب.

فدفع له ورقة وقلًما، وقال له:

اأكتب ما تريدين اأن اأقوله، و�سوف ين�سر غًدا. �

فكتب الرافعي ما يريد البا�سا اأن يقوله عن ن�سيده، ويف اليوم التايل قراأ 
(النا�ش مقاًل �سافًيا عن ن�سيد �سعد للرافعي؛ بقلم اأحمد زكي با�سا!

كانت الآن�سة مي قد جل�ست على )البيانو( لتعزف، وكان �سيوفها لطفي 
ال�سيد، وخاتون �سديقتها، ويعقوب �سروف، وخليل مطران.

واأخذت تعزف وتغني ب�سوتها اجلميل الذي يخرتق قلوب حمبيها:
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الف���دا اإنن���ي  م�س���ر  ي���ا  ا�س���لمي 

ي���دا الدني���ا  م���دت  اإن  ي���دي  ذي 

لن  ولكنه  له،  تغني  وكاأنها  اأمامها  ماثلة  الرافعي  و�سورة  تغني  كانت 
يزعجها  اخلاطر  ذلك  وكان  اأ�سم،  فهو  اأمامها  ح�سر  وان  حتى  ي�سمعها 
وينكد عليها خواطرها ال�ساعرية.. اإىل اأن اأكملته ب�سوتها الرائع )لك يا 

م�سر ال�سالمة( 

ف�سفق احل�سور.

فقال لطفي ال�سيد وهو يغمزها:

ا بكلمات ن�سيد �سعد. � اأراك معجبة جدًّ

فقالت له بلهجة العاتب :

�سوف جتعلني اأ�سك يف ذوقك الأدبي  يا اأ�ستاذي. �

العربية  � علمك  من  ن�سيت  هل  بذوقي،  ت�سك  تلميذتي  �سالم،  يا 
واآدابها؟

ل، مل اأن�ش، ولكنك تعتب علي اإعجابي بن�سيد الأ�ستاذ الرافعي، على  �
الرغم من متانته ور�سانته، واأنت تعلم اأن مثل هذا الن�سيد يحتاج 
اإىل رجل عبقري مبكانة الأ�ستاذ الرافعي، مو�سوعي، ويغور يف نف�ش 

املواطن امل�سري.

فقال يف لهجة تنم عن اإ�سارة ملو�سوع ما مل يفهم �سوى مي:

اهلل يبارك لك يف الأ�ستاذ الرافعي، الرجل املو�سوعي الذي يغور يف  �
نف�ش املواطن امل�سري.
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فقالت خاتون:
اأنا كاتبتي الأوىل هي مي، ل رافعي ول غريه، ومن يعرت�ش فم�سكلته. �

ف�سحكوا اأجمعني.
قد قراأت ر�سالته يل وما حتويه من بالغة وحالوة وطالوة. �
اأما قبل؟ �
اأجل.. �
فعاًل حتفة نادرة  �

ثم قالت مي معيدة املو�سوع مما يدل على اهتمامها:
اأنهم  � الن�سيد، وعلمت  با�سا يف  ال�سافية لأحمد زكي  وراأيتم املقالة 

اأعدوا كتيًبا فيه الن�سيد وبع�ش املقدمات والتقاريظ.
ف�سار لطفي ال�سيد يحدث نف�سه: ما لها تلهج بذكر الرافعي هكذا؟

لعلها وقعت بحبه، واأن الرافعي �سيظفر بها؟؟ ل ل، غري معقول.
وو�سل كتيب الرافعي اإىل مي ومل يكن عندها اإل خاتون، وكان مكتوب 

على اأوىل �سفحاته اإهداء وكلمات، فقالت مي بعد اأن قراأتها:
وقد  � يفَّ   ي�سك  الذي  كالعاتب  فكلماته  به،  تعلقي  ميتحن  الرافعي 

ا�ستبطاأين يف الكتابة عن ن�سيد �سعد.
وهل �سرح لك �سراحة؟ �

فنظرت اإليها بعتب وقالت:

الرافعي ي�سرح؟ ل، ولكنه ملح، واأنا قلت لك كالعاتب ومل اأقل عاتًبا،  �
ما لك ل تفهمني العبارة؟
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مل يخلق يل ذوق لفهم العربية مثل ما فهمتها مي. �

اأي فهم؟ هذا الطفل بعد النطق يفهمها. �

فقالت ببالهة -ومي حتب بالهتها هذه-:

اأنا ل�ست عربّية الل�سان، فتكاد تكون لغتي الأم الفرن�سية. �

ف�سحكت مي بظرافة، وقالت:

اأي فرن�سية التي حت�سنينها؟ اأنت ل تدركني منها اإل ال�سيء الي�سري  �
ا. جدًّ

وكتبت مي اإىل الرافعي بروح تفي�ش تغنًجا ودلًل:

)�سيدي: 

وكذلك يغ�سب اأهل البحور واالأوزان.

اأما اإين اأبطاأت يف اإ�سداء ال�سكر على )ن�سيد ال�سعد( فذلك الأن ال�سكر 
مرتدًدا،  ن�سيًدا  املرة  هذه  �سكري  ال�سكر  يكون  اأن  اخرتت  والأين  اأنواع 
فاأن�سدت الن�سيد ال�سعيد على توقيع البيانو كلما وجدت لذلك مت�سًعا 

من الوقت(

اأن  تريد  فكاأنها  لها،  بعثها  قد  لإ�سماعيل �سربي  اأبياًتا  اإليه  كتبت  ثم 
تقول له: ل�ست وحدك حويل. ثم تابعت وهي تعزف على م�ساعره املتوهجة:

)ول�ست الأ�سن بها عليك... رغم اعتقادي دوًما اأن ال�سعراء ال يعنون 
دوًما ما ت�سمنته منظوماتهم وهلل احلمد.
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الأخ�سى  فل�ست  كل  وعلى  ت�سويري،  االأبيات يف  ت�سفع هذه  اأن  ع�سى 
اأرباب القوايف والقري�ش، اإذ كثرًيا ما يكون الغ�سب لهم وحًيا، والوحي 

يف الدنيا هو كل ما ين�سدون.

 مي زيادة

 القاهرة 1923م(

لحظ  قد  وكان  تقراأه،  لكي  نفي�سة  زوجه  اإىل  مي  كتاب  الرافعي  دفع 
يف ر�سالتها هذه اأنها حتاول اأن تبلغه اأنه لي�ش الوحيد يف عاملها ول الأثري 
حتاول  اأنها  يبدو  �سربي؟؟  اأبيات  بر�سالتها  تبعث  عالم  واإل  عندها، 

ا�ستجوابي ومعرفة مدى حبي لها وهيامي.

قالت نفي�سة:

تبدو اأنها مع�سوقة الأدباء. �

ومل؟؟ �

ت�سمع  � واأمل  واأنت،  و�سوقي،  يغازلها،  �سربي  عليك؟  يخفى  هل 
مبرا�سالتها مع جربان؟

و�سعر ب�سيق وحرج، وجاءت به اإىل اأمور كان هو نف�سه يتغا�سى عنها، 
ثم اأردفت:

هل هي جميلة؟ �

كيف هجمت هكذا بال تردد؟ كيف �سيجيبها وهي التي تتوقعها اأن تكون 
�سرة لها بني الفينة والأخرى؟

هل يقول لها اأنها �ساحرة �ساعرة فيل�سوفة؟ لو مل ي�سف جمالها وذكر 
ثقافتها لأدركت اأنها امراأة رائعة. فقال دون تفا�سيل:
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نعم هي جميلة. �

ثم خرج اإىل مكتبه. فقالت بعد اأن وىل:

(ل بد اأنها اأجمل من طلعت عليها ال�سم�ش. �
قال الرافعي:

وبن�سيد �سعد عانقت نا�سية التاريخ، اأجل..فب�سعد نرتفع، على رغم  �
ا.. نقدي له فيما بعد، اإل اأين اأحبه، ومل اأكتب ن�سيدي ذاك اإل حبًّ

ا فح�سب، مل اأرد من�سًبا اأو ماًل. حبًّ

)
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وهأنذا أضمك إىل قلبي، فمتى فَتَحتك فانثري 
علياه يف معاني العطر لمسات العناق.

وكان  دوامه،  نهاية  بعد  اأ�سرف  مع  ال�سوق  اإىل  فخرج  مرتبه،  قب�ش 
يبحث عن حمل للعطور الن�سائية، وذهبا اإىل �ساحب اأ�سرف وكان حماًل 
فخًما، فلما �ساهدهم �ساحب املحل رحب بهم، واحتفى بالرافعي كثرًيا، 

فقال الرافعي:
القاهرة  � اأ�سمه من  ت�سعه؛  لها عطر  ل�سيدة  اأريد عطًرا، هو هدية 

اإذا و�سعته �سارع عطرها  فواح  كاأنها جتل�ش جنبي فهل لك عطر 
ذاك؟

فقال �ساحب املحل �ساحًكا:
هذا عطر لن جتده عند اأمثالنا من البائ�سني، فهو عطر القلوب وقد  �

ل جتده اإل عندها.
فتب�سموا �ساحكني. اأخرج لهم عطًرا فخًما، وقال مبت�سًما:

ثمنه خم�سة جنيهات. �
فلم يتوقع الرافعي هذا ال�سعر الباهظ  لزجاجة العطر، خم�سة جنيهات 
بحالهن يعطيها ل�ساحب هذا املحل من اجلها وهو قاب�ش راتبه للتو؟ هذا 
اأن ربع الراتب تقريًبا  �سي�سقط دفعة واحدة. وبعد معاملة �ساحب  يعني 

املحل ولأجل �ساحب القلم البليغ احت�سبها باأربعة جنيهات فقط.
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�سبيل  اأنفقها يف  التي  الأربعة  باجلنيهات  يفكر  وهو  وعاد يجر اخلطا 
هدية لها.

ثم  جل�ش منفردا ليكتب لها ر�سالة مع الهدية. فكتب لها:

زجاجة العطر

)يا زجاجة العطر  اذهبي اإليها، وتعطري مب�ش يديها وكوين ر�سالة 
قلبي لديها.

وهاأنذا  اأنرث القبالت على جوانبك: فمتى مل�ستك ف�سعي قبلتي على 
بنانها، واألقيها خفيًة يف مثل حنّو نظرتها وحنانها ، وامل�سيها من تلك 

القبالت معايَن اأفراحها يف قلبي ومعايَن اأ�سجانها...

م�سطفى �سادق الرافعي

طنطا 1923م(

قراأت الر�سالة وهي مبت�سمة، ثم اأم�سكت زجاجة العطر وتعطرت منها، 
وقالت خماطبة الزجاجة الآن  خلد احلب.

)�سيدي:

على  �سكًرا  باحلّب،  قلبي  اأفعمت  وقد  وزجاجتك،  ر�سالتك  و�سلتني 
هذا التعبري اجلميل والبليغ، يا �سطيف!

جملة  �ساحب  اأنطوان(  )فرح  الذكر  طيب  لتاأبي  هناك  �سيكون 
)اجلامعة( وعلمت اأنك مدعو اإىل هذا املهرجان، و�سيكون هناك لقاوؤنا.

مي زيادة 

 اآذار 1923م القاهرة (
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للرافعي  � جورج  )قالها  بهذا؟؟  تناديك  اأ�سا�ش  اأي  على  �سطيف؟ 
متعجًبا(.

فقال وهو با�سم:

باعتبارنا حبيبني، وهذا ترخيم، وهو جائز نحوًيا. �

هذا  � ترخيمها  اأن  متاًما  تدرك  اأنت  ت�ستغفل؟  اأنت  هه؟  ترخيم؟ 
خاطئ، ول ي�سح على قاعدة الرتخيم.

ولكن ي�سح على قاعدة احلّب والهيام والغرام. �

قل هكذا من البداية. ول اأعلم متى اأحببتها. �

حتًما  لأنه  �سماعه  يريد  ل  الذي  كالمه  عن  متغا�سًيا  الرافعي  فقال 
ل  الذي  الأمر  وهو  والعقاد وجربان  و�سوقي  �سيتكلم عن غزليات �سربي 

يحاول ا�ستيعابه :

�سوف  � معي  تذهب  اأن  اأريد  اأنطوان(  )فرح  تاأبني  مهرجان  هناك 
اأرثيه.

وهل هو لل�سوريني خا�سة؟ �

ل، ولكن ال�سوريني لهم الن�سيب الأكرب. �

قد كان فرح اأنطوان �ساحب جملة )اجلامعة( التي احتفت بالرافعي 
�ساعًرا، وب�سرت مبيالده يف دنيا الأدب والفكر العربي احلديث، رحل فرح 
اأنطوان وهو يف اأوربا ومل يبَق منه اإل الذكريات، رحل ذلك الأديب النابغة  

واملرتجم الفذ، بعد اأن كانت له يد �سابغة رحيمة برة على الرافعي.

ليقف الرافعي راثًيا بق�سيدة رائعة.
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وبعده اعتلت املن�سة الآن�سة مي خطيبًة وناعتًة لف�سائله. وبعد اأن اأكملت 
جل�ست جنب الرافعي بعد اأن ناداها علًنا.

و�سار الأ�ستاذ جورج يكتب له ما تقوله، فقالت له:

�سكًرا على زجاجة العطر! �

الزجاجة اأعجبتك اأم الر�سالة؟ �

بل الر�سالة ذات العطر الفّواح بحبك وهيامك. �

هو لك، واأنت �ساحبة هذا القلب. �

لك اهلل، ماذا فعلت بي. �

بل اأنت. �

ماذا اأ�سنع لأن كنت جذابة؟ �

فتب�سم، وقال لها ملمًحا:

اأريدك يل وحدي! �

فقالت متغا�سية عن اإجابته:

ما هي كتاباتك اجلديدة؟! �

كانت مي و�سط حمبيها ومعجبيها يف �سالونها يوم الثالثاء، وكان من 
بينهم الرافعي، وبعد اأن اأكملت حما�سرتها ونقا�ساتها، قالت:

ا�سمحوا يل اأن اأعزف لكم الن�سيد الوطني. �
ف�سفقوا لها اأجمعني. فقامت بر�ساقة ولباقة لتعزف ب�سوتها الندي : 

ا�سلمي يا م�سر اإنني الفدا..
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كان الرافعي يرمقها وهو يلحظ الكلمات تتحرك يف فمها وهو يتخيل 
كيف هو �سوت رائع، تعزف وهم �سامتون ول حراك  بهم. اإىل اأن اأكملت 

ف�سفقوا لها اأجمعني.
فقال الرافعي:

بعزفها  � و�سكري  اإكرامي  به من  الآن�سة مي على ما قمت  اأ�سكر  اأنا 
الرائع..

فكيف  ي�سمع  ل  الرافعي  لأن  وت�ساحكوا  وتهام�سوا  بع�سهم  فتب�سم 
ي�سكرها على عزفها الرائع؟

ويكمل:
واإن كنت ل اأ�سمع فقد �سعرت بها اأكرث منكم بكثري، فقد طرت اإىل  �

ذلك  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  هذا  جمل�سكم  من  وخرجت  ثاٍن،  عامل 
واأ�سمى، وقد �سارت توحي اإيل هذا العزف الذي مل اأ�سمعه بق�سائد 
وقطع اأدبية لو فكرت بها زمًنا غري ي�سري ملا كتبتها، والآن نحن يف 
منت�سف الربيع، والليل �ساكن هادئ، فقد هاجت �ساعريتي مبقطع 

لالآن�سة مي.
فعلت الده�سة وجوه احلا�سرين، وتب�سمت مي بفرح وترقب.

فقال الرافعي وهو ينظر لعينيها اجلميلتني:

ت�س���ميًة للب���در  دوا  ج���دَّ ل���و  ت���اهللَّ 

الأُعطَي ا�سمك يا من تع�سُق املقُل

ب�سورت���ه فتاًن���ا  احل�س���ُن  كالكم���ا 

اأن���ت احل���بُّ والغ���زُل اأن���ك  وزدت 

وزدت يا حبيبتي اأنك اأنت 
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ف�سفق الكل يف اإعجاب وبع�سهم يف ح�سد وكمد.
جل�ست عنده، فقال لها:

اأين وعدنا يف مهرجان تاأبني فرح اأنطوان؟ مل تفي به. �
فقالت با�ستغراب �سديد:

مل اأعدَك �سيًئا. �
نعم مل تعديني بل�سانك، ولكن وعدِت مبا فيك من ال�سفقة ما ترين  �

يفَّ من ال�سطراب!
فقالت �ساحكة:

خمطئة �سفقتي فيما قالته. �
وحده  � لكان وجهك  �سرًفا  تكلمت خطاأً  لو  اإنك  اأما  اأاأنت تخطئني؟ 

برهاًنا وحجة!
ف�سحكت �سحًكا ظريًفا يطرب له قلبه، فقال:

اإنك تتكلمني ول تعرفني اأن وجهك ينقح يفَّ معاين كالمك. �
كلماتي ل تتم مبعانيها ولكن بفهمك اأنت ملعانيها. �
ا. � ملاذا عندما تتكلمني مع غريي تكونني خمتلفة جدًّ
اأكت�سف نف�سي  � اأرى، فاأنا  اأنا، ولكن يف حبك كما  اأنا يف نف�سي كما 

اجلميلة فيك، وبهذا اأجد حبك من عظمتي و�سروري!

واأنت �سماء اأ�ستوحيها فتمطر بياًنا وتفي�ش اأدًبا. �

اإذا كنت تريدين �سماًء ت�ستوحيها وت�ستنزل منها مالئكة معانيك،  �
فلماذا تنكر عليَّ اأن يكون يل مع اأنواري �سحاٌب وظلمٌة ورعٌد وبرٌق؟
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فقال هارًبا من جوابها عن �سوؤالها  الأخري:
�ستكونني يل. �

فقالت له وهي غا�سبة غ�سًبا ظريًفا:
اأنت متوح�ٌش. �
واأنت متوح�سة. �

اإنه يفي�ش مبعاٍن وم�ساعر لتلك املتوح�سة،  وعاد اإىل داره ويرى نف�سه 
ت�سف  التي  املتوح�سة  ر�سالة  لها  كتب  الكتابة  على  يقوى  نف�سه  راأى  وملا 

(توح�سها الذي يوحي له  بجمالها.
قال العريان:

لهذه  � البداية  منذ  ا  راف�سً كان  اإبراهيم  جورج  الأ�ستاذ  اأن  يبدو 
العالقة اأو غري موؤمن به.

جورج كان حذًرا، يعمل مبا ميليه عليه عقله، واإن خالف قلبه، لذلك  �
مل ي�سبح اأديًبا ذا بال، فهو يقدم العقل على القلب، وكان يرى حبي 

ملي جمازفة يف تاريخي الأدبي واأنه لن ي�ستمر كثرًيا. 
وكان حمًقا؟ �
� ....
ملاذا ل جتيب؟ �

(اأترك الإجابة ل�سباح الغد، لعل جورج اإبراهيم يكون خمطًئا. �
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أم أنت من مادة العناق، وقد جئت اهلكة ضًما من 
انطباق صدرين تحتاه زلزلتا قلبين ترجفان؟

ذهب الرافعي هذه املرة اإىل �سالون مي ب�سكل خمتلف، فبدلته جديدة 
�سالونها  اإىل  ياأتي  اأن  عادته  جرت  فقد  مرة،  كل  عن  وخمتلفة  اأنيقة، 
فوق  ي�سمو  كان  ووجهها احل�سن،  مت�سوًقا ملي وجمل�سها وحديثها  عا�سًقا  
املظاهر، ول يبايل بها، بل يكاد ين�ساها اأ�ساًل، فهو غري عابئ بهذه الأمور، 
ولكن الأدباء �سحبه مهتمني بهذا اأ�سد الهتمام ، فكان ي�سل اإىل املحطة 
التي  واأتربته  ال�سفر  اإىل بيت مّي على ما فيه من وعثاء  فيذهب مبا�سرة 
ل تكاد ترتكه، في�سل اإىل مي وقد اأ�سناه ال�سفر باأتربته وتعبه، فلما يروه 
ا، والرافعي ل ي�سمعهم!  الأدباء يتهام�سون �ساخرين �ساحكني وهازلني جدًّ

حمدود  فعامله  النا�ش،  عن  منعزًل  يكون  يكاد   رجٌل  بطبعه  والرافعي 
ا، م�ساب بال�سمم الذي يتعبه يف التوا�سل مع النا�ش. وملا راأى حافٌظ  جدًّ

الرافعي بهذه ال�سورة الأنيقة، قال له:

ما هذا يا اأبا �سامي، اليوم جديد، يبدو اأنَّ احلبيب اأمرك بهذا. �

ل، ولكن تغيري، ولكن هل مبالب�سي �سيٌء يعاب �سابًقا؟ �

ل، ولكن اأعجبتني مالب�سك هذا اليوم. �

هذا من ذوقك . �
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وكانت  بالغ،  باهتمام  ين�ستون  وهم  فيهم  لتخطب  الآن�سة مي  وقامت 
تتكلم مي عن باحثة البداية))) وكيف تعرفت اإليها، وكانت تقول:

يقول  � مما  الواثق  لهجة  متلوؤه  الرنني  اأغن  ب�سوت  حتدثني  وكانت 
املعتقد ب�سالح فكره، العامل اأن اآراءه مفيدة كل الفائدة لو كان لها 
النا�ش تابعني. واإذا وجدت الكلمة العامية ركيكة اإذا ما ُعرّب بها عن 
اللغوية مكانها بنطق عربي �سحيح  الكلمة  ا�ستعملت  املعاين  بع�ش 
م�ست�سهدة باأبيات �سهرية وحكم �سائرة تعزيزا لآرائها، وعلى وجهها 

هيئة املحقق  اجلاد ويف عينيها نظرة بعيدة...

وم�ست تتكلم عنها بكل لباقة اإىل و�سلت اإىل ق�سية املراأة عند باحثة 
البادية، فقالت:

)واأكرث ما يزعجها هو ما ي�سوء املراأة وقد �سمح به القانون، فمثاًل 
ق�سية تعدد الزوجات، جند باحثة البادية تقول:

اإّنه ال�سم فظيع )تعدد الزوجات وال�سرائر( تكاد اأناملي تقف بالقلم 
عند الكتابة. فهو عدو الن�ساء االألد و�سيطانهن الفرد، كم قد ك�سر قلًبا 
و�سو�ش لًبا وهدم اأُ�َسًرا وجلب �سًرا  وكم من بريء ذهب �سحيته و�سجي 
كان اأ�سل بليته واأخوة لواله ما تنافروا وال تناثروا ففقرقهم اأيدي�سبا 
لبع�ش  بع�سهم  ال�سوء  وي�سمرون  �سدورهم  احلزازات  تاأكل  واأ�سبحوا 

يثاأرون وال ثاأر بني وائل وكانوا لواله متفقي...(

موؤيد  بني  الأ�سوات،  علت  حتى  اقتبا�سها  مي  الآن�سة  اأمتت  اأن  وما 
ومعار�ش، وبني املد واجلزر �سمتت مي و�سمعت اأحدهم يقول:

)1) وهي بنت األستاذ حفني ناصف، ولآلنسة كتاب عنها.
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ل هذا الكالم غري �سحيح، وللزوجة الثانية فوائد فريدة ل ُتدركها  �
امراأة قا�سرة التفكري كهذه، للزواج الثاين فل�سفة لو كلفت نف�سها 

بقراءة ما ُكتب حول هذا املو�سوع قلياًل لأدركت حجم غلطها.

وقال اآخر:

اأنت ل تعرف من هي باحثة البادية، هي مثقفة ومفكرة ومنظرة،  �
ولها اآراء جديدة ول تقلد اأحًدا.

و�سمعت اآخر:

البادية حكمت يف هذه امل�ساألة من جهة واحدة، وهي كونها  � باحثة 
اأنثى منت�سرة للن�ساء، ل كاتبة حمايدة.

وقال اآخر:

بل  هي من�سفة، ويجب اأن تتحرر املراأة وتخرج وتتعلم. �

فرد عليه اآخر:

ماذا تعني بتحرر املراأة؟؟ اأي اأن تكون �سافرة... وهذا احلرام بعينه  �
وقمة الف�ساد.

فقال اآخر:

تعي�ش املراأة امل�سرية عاملة حمررة متعلمة.. �

وبني اأحاديثهم ال�ساخبة وخالفهم املحتد، وعندما علم الرافعي �سبب 
موؤمنة  اأنت  فاإذا  يل  ثانية  زوًجا  اأريدك  الذي  واأنا  لنف�سه:  قال  نقا�سهم، 

(بهذه الفكرة !!!
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زهرة  �سوى  يجد  فلم  الغالف  ففتح  مي،  من  ر�سالة  الرافعي  وو�سلت 
ذابلة! 

فحار يف اأمرها ويف تف�سري معناها وتعليلها..

ما معنى وردة ذابلة؟

هل انتهى كل �سيء؟ وهل احلب �ساع؟ ولكن مل يبد مني �سيء ي�ستحق 
اجلفاء اأو هذه الر�سالة، ودفعها لنفي�سة لعلها جتد تاأوياًل مقنًعا له، ولكن 

مل جتد.

وعر�سها على جورج، فقال:

لعلها نهاية حبكما؟ �

ل ل.. �

لكن الذبول عالمة املعاتبة واملخا�سمة.. �

ولكن الوردة عالمة احلب. �

نعم، الوردة عالمة احلب والذبول عالمة الأفول، قد تقول لك اأفل  �
حبنا.

ل غري �سحيح تعليلك. �

ملاذا ترف�ش فكرة نهاية حبكما يوًما. �

لأنه لن ينتهي. �

وهل �ستظل على هذا احلال من املرا�سلة؟ �

ل، �سوف اأظفر  بها. �
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وكيف ذلك الظفر؟ �

الزواج طبًعا. �

موؤمن  � م�سلم  واأنت  م�سيحية  هي  هي؟  من  ن�سيت  وهل  الزواج! 
حمافظ.

واإن كان، الإ�سالم يبيح يل الزواج من م�سيحية. �

اجتماعية  � فوارق  بينكما  بل  فح�سب،  دين  ق�سية  الق�سية  لي�ست 
كبرية، هي الفتاة املتحررة واأنت املحافظ، هي ال�سافرة واأنت الذي 
ال�سامية،  الإ�سالمية  الأخالق  �سبيل  يف  بقلمك  وجتاهد  ت�ستحرمه 
اأهلها، وهي التي يتغزل بها  هي التي تلقى الرجال اأكرث مما تلقى 
اأو ولدة بنت امل�ستكفئ، هل حت�سب كل  الأدباء وكاأنها �سجرة الدر 
الن�ساء مثل نفي�سة؟ طيبة رقيقة حمافظة، ل تعار�ش لك اأمرا تبت 
به، ولكن مي تختلف جذريًّا، هي اأ�ساًل ترف�ش فكرة الزواج الثاين 
وال�سرائر ومنهجه، وقد �ساهدت ذلك باأمِّ عينيك يف اخلالف الذي 
ح�سل يف جمل�ش الثالثاء الفائت، هي تهاجم فكرة فكيف �ستقتنع 
تتزوج وتكون �سرة!  باأكرث من واحدة فكيف  بها؟هي حتارب زواج 

زواجكما م�ستحيل، هذه جمرد اأمنيات تبنيها يف نف�سك.

ولكنها حتبني وتتزوجني. �

وهل قالت لك اأتزوجك؟ �

مل تقلها بل�سانها ولكن قلبها قال يل. �

ف�سحك جورج، وقال:

ج�سيمة  � عظيمة  عوائق  هناك  وكالمهم،  الأدب  فل�سفة  من  دعك 
بينكما.
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�سوف تتبدد تلك العوائق والفوارق. �
كيف؟ �
باحلّب، احلب اأقوى رباًطا؟ �
ولكن املجتمع والعرف اأقوى. �
ل، بل احلب. �
اأنت واهم. �
اأنت الذي تتوهم. �
�سوف تبدي لك الأيام ما كنت جاهاًل.. �
الفوارق  � اأمام  احلب  �سينت�سر  كيف  و�ستعلم  تبدي،  �سوف  نعم، 

والعوائق املجتمعية.
وحار مباذا يجيب، هل يجافيها ويرتكها؟

مقتنع  ولكنه  اخليار  بهذا  فكر  واإن  وهو  يفعلها،  اأن  من  اأ�سعف  هو 
ولكن هل  الفا�سلة،  بهذه اخلطوة  يقوم  اأن  اأ�سعف من  اأنه  نف�سه  باأعماق 

ي�ساألها التو�سيح؟ 
فلم يجد يف هذا احلل باأ�ًسا، ولكن راأى اأنه �سديد اللهجة بع�ش ال�سيء، 
فلم يجد بًدا من احلرفة التي يجدها واحليلة التي يلوذ بها، واجلوابات 

القانعة لقلبه عندما تهاجمه موجات ال�سك اجلارفة.
تلك  يف  �سجيته  على  ومي�سي  الذابلة(،  الزهرة  جواب  اإليها   فكتب 

الر�سالة معلاًل زهرتها الذابلة،
ولكني  منا�سمة:  اأو  باحلب  مكا�سفة  الر�سالة  اأن  العطر  من  )وفهمت 

فهمت من الذبول اأنها معاتبة يف احلب اأو خما�سمة!(
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وتارة ي�ساأل الزهرة الذابلة: )اأم اأنت من مادة العناق، وقد جئت هالكة 
�سًما من انطباق �سدرين حتتها(

قالت خاتون وهي تقراأ الر�سالة:

ملاذا كل هذا؟؟ ماذا فعلت به؟  �

فقالت مي �ساحكة:

اأريد اأن  اأ�ستدرج قلمه يف الكتابة بتلك البالغة. �

يعني تريدين اأن تر�سي نف�سك؟؟ �

ل اأعلم ما بي، اأريده اأن يكتب عني بهذا الكالم الذي مل يقله امروؤ  �
القي�ش  لفاطمه ول قي�ش للبناه.

هل حتبينه؟ �

فقالت �ساحكة:

رمبا، رمبا اأحبه. �

يعني تع�سقينه؟؟؟ �

ل اأعتقد ي�سل اإىل مقام الع�سق، ولكني وجدت عند الرافعي ما مل  �
اأجده عند غريه.

وهل �سرت�سلني له وردة ذابلة هذه املرة اأم تقاطعينه اأم..

ل، �ساأكتب ر�سالة ولن اأرد على ر�سالته، بل مو�سوع ثان. �

وكتبت اإليه ر�سالة حتدثه عن كاتب فرن�سي بعيدة كل البعد عن ما كان 
يرجوه.
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بالرد  تتاأخر  ملاذا  هكذا؟  بي  تفعل  ملاذا  بي؟  ما  واأنا  واأنت؟  يل  تقول 
وما مرادها من ذلك؟ األ تعلم كم اأكافح يف �سبيلها ويف �سبيل حبنا؟ قد 
فاأنا  واملذهب  العقل  �سرقي  اأين  تظن  فقد  الذكر،  ي�ستحق  كفاًحا  تراه  ل 
�ساحب قرار، نعم �ساحب قرار، ولكن لي�ش يف هذا الأمر، اأنا مل اأعد اأقدر 
على الكفاح، قد تعبت من التربير والتغا�سي عن ملزات الأ�سحاب. )هكذا 

حدث الرافعي نف�سه عندما قراأ كتابها(.

ومل يجد بًدا من الكتابة لها، مع العلم اأنه يف الثالثاء �سيزورها.. فكتب 
لها:

يدم���دم احل���بُّ عل���ى قلب���ه

ينه���دم نف�س���ه  يف  كاأن���ه 

ي���زل برجف���ة حامله���ا مل 

ممزق���ا يف الق���ب ال يلتئ���م

دع���ت مل���ا  ال���ربكان  زالزل 

اأن �س��ئمت بركانه��ا املحتدم

اأجابها اهلل الطفي وارجفي

من �سفتي حمبوبة تبت�سم   

م�سطفى �سادق الرافعي

طنطا 1923( )
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قال العريان:

ومن ذبول وردتها بداأت عالمات النفور! �

اأجل. �

واأنت مل ت�سعر؟ �

ل بل كنت يف �سكرة الع�سق، اأحاول اأن اأجد التعاليل التي تربر فعلتها. �

)
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)16(

عذرًا أيتاه الحبيبة، فمهما أكتب فال يزال وراء الكالم 
ذلك المعنى الدقيق الذي ال يظهره الكالم، وذلك 
المعنى المعجز الذي هو بالغة فوق البالغة، ذلك 

المعنى الجميل الذي هو

أنت …!

وبداأت مي تلعب لعبة ثانية مع �ساحبنا، كانت لعبة �سر�سة، فلم تعد  ترد 
على ر�سائله اإل نادًرا، وملا راآها يف جمل�ش الثالثاء، قال لها معاتًبا:

ملاذا ل تر�سلني يل؟ �

اأيام  � يكون قد م�سى ثالثة  تر�سل كتابك  اأراك كل ثالثاء، وعندما 
على لقائنا، واأحتاج يوًما كاماًل كي اأقراأها، واأحتاج يوًما لكتابتها، 

ول تلحق اأن ت�سل حتى يكون قد  جاء الثالثاء.

فقال وهو غري مقتنع:

والرباهني  � الأدلة  كل  ولكن يف عينيك  يقول عقلي،  كما  كاذبة  اأنت 
على �سدقك.

ف�سحكت �سحكة جملجلة، وقالت:

وهذا الأ�سبوع لك كتاب مني. �
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منها  كتاب  و�سل  النتظار  طول  وبعد  كبري،  �سوق  على  كتابها  وانتظر 
يف  عليًّا  مكاًنا  ترفعه  ومل  به،  تتغزل  مل  لآماله،  خميًبا  خمت�سًرا،  فكان 

ا. قلبها، بل ر�سالة عامة جدًّ

ومل ت�سمح له نف�سه مبجافاتها اأو الإعرا�ش عنها، بل هاجمها من حيث 
لعلها  ببالغته،  عطفها  وي�سحذ  يداعبها  كعادته  اإليها  وكتب  حتت�سب،  مل 

ترد.

ومل ترد مي على كتابه، ف�سجر، ومل يعد يبايل ب�سيء، حتى اأن نفي�سة 
قالت:

ملاذا مل  تعد تر�سل لك �سيًئا؟ هل ح�سل بينكما �سيء؟  �

مل يح�سل �سيء يوجب القطيعة. �

اإذن ملاذا مل تعد تر�سل لك؟ �

ل حت�سبي اأنها تر�سل يل كتًبا واأخفيها عنك. �

فقالت با�سمة:

اأعلم ذلك فثقتي بك تاّمة، ناجتة عن ع�سرة طويلة، ول اأ�سك بك  �
قط، ولكني افتقدتها.

ما اأ�سربك واأجلدك يا نفي�سة؟؟ �

رمبا هو دلل ل اأكرث. �

يرا�سلها،  األ  نف�سه  وعد  ولكنه  م�ساعره،  بها  جتي�ش  التي  يتحمل  ومل 
ولكنه ك�سر وعد نف�سه كالعادة وتغلب �سوقه، فكتب اإليها، وحاول يف كتابه 
هذا اأن يجد حيلًة ظريفة، ت�ستاأن�ش هي بها حتًما، تخيل اأنها كتبت له كتاًبا 

وهو يرد عليه:
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)و�سل كتابك اأ�سرع ... مما قدرت، فعلمت اأن قلبك اأ�سفق علي وخ�سي 
ا مبعانيه اإذ كان يف يدي  اأن اأتاأمل اإذا انتظرت، وتناولته فاأح�س�سته فيا�سً

كاأنه لهفة قلب جم�سمة، حتى ما �سككت اأن كلَّ كلماته كانت خفقات.

رّجة  كاأنها  باأ�سواقها  ت�سطرب  �سحيفة  منه  فطالعتني  وف�س�سته 
�سدر عا�سق

اأم�سكت يف زفراتها وطويت، وختم عليها وجعلت ر�سالة! ونظرته فاإذا 
منه جملة  وابتدرتني  �سخ�سك يف ح�سنه وجماله وظرفه،  ترجمة  هو 

با�سمة اأمطرتها لثًما؛ اإذ خيل اإيّل اإنها ترجمة عن �سفتيك....

 م�سطفى �سادق الرافعي 

  طنطا 1923م(

وراأت الكتاب ف�سحكت، وفرحت، ثم راأت اأن تعطف على ذلك العا�سق 
الولهان، فكتبت له:

)�سيدي: 

اأخرت جواب ر�سالتك لتجيب عني بظنك، و�ستجيب باأنواع متناق�سة 
)ال(..ثم  ومائه  )نعم(  مائة  اأجوبتك  يف  وت�سع  وي�سرك.  ي�سووؤك  مما 
ياأتيك بعد كالمي فينزل من نف�سك منازل ال منزلًة واحدًة، اإذ يقابله 
هذه  اأحزنت  ما  قدر  على  في�سرك  قبل،  من  نف�سك  يف  قدرت  ما  بكل 
احلقيقة  باإثبات  ناحية  من  ي�سرك  ما  اليقي  من  يعطيك  ثم  النف�ش، 

ومن ناحية اأخرى مبحو الظن!
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اإىل ال�سرح يف بع�ش عالقات النفو�ش،  هذه �سيا�سة بع�ش ما يحتاج 
يكون ال�سكوت الطويل فيها اأطول �سرح للكالم الذي ياأتي بعده..يف�سره 

تف�سرًيا غري مكتوب!

 مي زيادة 

القاهرة 1923م(

اأح�شَّ  اإذ  لها،  كتابة جواب  يقدر على  كتابها هذا مل  الرافعي  قراأ  وملا 
يف مر�ش �سديد قد اأ�سابه، وقام من مكتبه اإىل الغرفة فوقع يف الطريق، 
ال�سرير،  اإىل  فاأو�سلوه  م�سرعني  اإليه  فهرعوا  عنه؛  ند  �سوًتا  اأهله  و�سمع 

وجاء الطبيب، فقال:

فيك نزلة برد �سديدة، هل جتل�ش يف مكان بارد؟ مع العلم اأن اجلو  �
ربيع.

فقالت زوجه:

يبقى يف مكتبته اإىل �ساعات طويلة من الليلة. �

يبدو عليه اأثر الإرهاق، عليه اأن يرتاح لأيام اأخر. �

حا�سر. �

وظلت نفي�سة الليل بطوله واقفة عند راأ�سه حتاول اأن تنزل حرارته التي 
ي�سعر  نف�سه.  وهو يحدث  يرتع�ش،  كان  تنخف�ش،  اأن  وتاأبى  كانت مرتفعة 
بنف�سه اأنه خارج الآن من هذه الدنيا، لقد ق�سى ليله وهو �سارح يفكر كيف 
اكت�سف حقائق احلياة املغّطاة، كان يتاأمل وي�ستخرج لنف�سه مواعظ ينتفع 

به يف اأيام �سحته.



238

كيف حالك الآن يا اأبا �سامي؟ )قال جورج اإبرهيم(. �

ا. � ا يا جورج، ل اأعلم ماذا اأ�سابني، جمهد ومرهق جدًّ متعب جدًّ

لعل اأذنك �سببت هذا املر�ش. �

ا، ول اأعلم متى اأجد لها عالًجا نهائيًّا، حتى  � رمبا، فهي تتعبني جدًّ
اأ�سمع بها!!!

اإن �ساء اهلل جتد عالًجا. �

يا جورج اأريد اأن اأكتب ر�سالة اإىل مي، �ساأمليها عليك. �

ر�سالة ماذا؟ �

اعتذار لها، لأين لن اأ�ستطيع اأن اأح�سر جمل�سها هذا الثالثاء. �

ماذا؟ واإن مل ت�ستطع احل�سور، هل تعتذر لها؟ ل يوجد �سيء ي�ستحق  �
العتذار.

بلى، العتذار عن لقيا احلبيب واجب. �

األي�ش يف  � ر�سائلها عنك زمًنا؟  اأمل تقطع  الأوىل،  ال�سرية  اإىل  عدنا 
هذا دليل وبرهان على اأنها مل تتخذك حبيًبا قط!

اأنت ل تفقه يف القلوب وما حتويه. �

اأعلمني اإذن. �

اأكتب يا جورج اأكتب. �

ومل ي�ساأ اأن يناق�سه وهو يف مر�سه.

فاأملى عليه:
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)االآن�سة مي زيادة..

ي�سوؤوين اأن اأعتذر اإليك يف عدم ا�ستطاعتي احل�سور هذا )الثالثاء( 
ملجل�سك ملا اأمل بي من مر�ش، اأرجو اأن تتقبلي عذري..وال�سالم.

م�سطفى ( 

وعندما قراأت مي الكتاب اأ�سرعت فكتبت:

)�سيدي:

اأحزنني ما كتبته يل من مر�سك، وهي نازلة عابرة، اأرجو لك ال�سفاء 
ا، ولكن  العاجل، وهذا املر�ش واإن اأ�ساب ج�سمك فاإنه قد اأ�سابني اأنا اأي�سً

مر�سي اأ�سد، الأين مري�سة فيك! 

 مي(

فكانت ر�سالتها م�سًحا رقيًقا على اآلمه، وكلماتها عالج من نوع اآخر.

وطال مر�سه، ورمبا �سيغيب عن ثالثاء قادم ، وهو كان يكدر �سفوه، 
ولكن �سرعان ما و�سلته ر�سالة منها:

)�سيدي:

اإنه  هو املر�ش الذي ا�ستحق مني كل هذه الغاية ولكنه املر�ش على 
يف ج�سمك..

اأنا اإن�سانية اأعطف على كل اأحزان العامل، لكني لو تاأملت لكل املتاأملي 
ملا اأثاروا يف نف�سي اإال اجلزء االأ�سغر مما تثريه يّف اآالمك.
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فيك،  و�سقاءه  بك،  اأملي  ولكّن  لنف�سي الحتملت،  اأو  بنف�سي  تاأملت  لو 
فهو اأمٌل وجزٌع وا�سطراٌب، اأتاأمل بثالثة من تتاأمل اأنت اإال باأحدها..

نعم هو املر�ش الذي اأثار يفَّ كل هذا، ولكنه املر�ش على اإنه يف ج�سمك!

 مي القاهرة 1923م(

) االآن�سة مي:

اأ�سكرك على هذه الر�سائل التي هي اأنفع لدائي من اأدوية الطبيب، 
ا. واأعتذر هذا الثالثاء الأين ال اأقدر على احل�سور اأي�سً

لو تعلمي ماذا يفعل بي  حبك؟

اإن حبي م�سرف، وعداوتي مقت�سدة، واإن هذا احلب كخ�سوع امل�ستبد، 
واال�ستبداد يف نف�سه قوة وفتوة، فهو اإن اأخ�سع كان واثًقا اأن  خ�سوعه 

ا واإن هان واإن ذّل. قوة اأي�سً

 م�سطفى

طنطا  1923م(

)�سيدي �سطيف:

تقول اإن حبك م�سرف وعداوتك مقت�سدة، واإن هذا احلب كخ�سوع 
اأنَّ   واثقا  كان  اأخ�سع  اإن  فهو  وفتوة،  قوة  نف�سه  واال�ستبداد يف  امل�ستبد، 

ا واإن هان واإن ذّل. خ�سوعه قوة اأي�سً
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يا �سديقي ال�سيد..نعم ثم نعم، ولكن كلمتك جتعلني اأرى يف �سلتنا 
هذه نوًعا من تطفل الفتاة على �سيادة الرجل، اإذ تقتحم بها الفتاة واإذ 
اإال  هي  اإن  الطبيعي،  مو�سعها  فوق  ال�سلة  هذه  ت�سع  اأال  على  جتروؤ 

خ�سوع وطاعة وعبودية لل�سيد..األي�ش كذلك اأيها ال�سيد؟

الرقة لي�سلها  الرجل مهما يغلب نف�سه ويحملها على  اإن  اأما واهلل 
نف�سه  تغلبه  اأن  بدَّ  فال  الناعم،  امل�سقول  جانبها  من  االأنوثة  بنعومة 
مراًرا حتى تظهر حقيقته اجلافية اخل�سنة التي خلق منها ولها. ولو اأّن 
حجرا، اأحد جوانبه ما�ٌش ثمٌي و�سائر جوانبه االأخرى حجر، ثم م�سته 
احلياة فتمثل ب�سًرا �سوًيا لكان رجاًل متحبًبا متظرًفا مثلك يا �سيدي، 
املا�ش من ثالثة جوانب يعترب  اأي  وهو من جانب واحد يعترب املحب، 

ال�سيد..اأي اأي احلجر!

 مي

 القاهرة 1923م(

)�سيدي �سطيف :

ال ي�سووؤك اأيها ال�سديُق! فما اأنا بالتي ترغب االإ�ساءة اإىل عدّو، فكيف 
بها اإىل �سديق، واىل �سديق عزيز؟ اأيغ�سب ال�سيد من و�سفه بال�سيد؟

ولكن ما كانت ال�سداقة لتحمل يف يدها ميزان العدل لكّل كلمة وكّل 
معنى وكّل اإ�سارة، بل اإنها ت�سفح كثرًيا عن كثري لتجعل احلق الذي لها 
اأن ت�ستوفيه كاماًل كاأنه حٌق عليها توؤديه كاماًل فتكرب بت�ساحمها وتنمو.

نت�سافا  نف�سك  على  احلاكم  اأنت  كن  نف�سك  على  احلاكم  اأنت  كن 
حرارة  اأنَّ  لك  توؤكد  بقوة  يدك  اأهّز  واإين  اأخرى...  نف�سا  به  ظلمت  ملا 
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االإخال�ش هي اأبًدا قوية من اأها اإخال�ش، متجددة من اأنها قوية، باقية، 
ما من اأنها متجددٌة، وبكل هذا هي احلبُّ وهي ال�سداقة!

مي 

القاهرة 1923م(

) االآن�سة مي:

نافًعا  دواًء  كانت  اأنها  ثانية  لك  واأوؤكد  جمدًدا،  ر�سائلك  على  �سكرا 
اأكرث من دواء الطبيب، فكاأنَّ دائي فيك، ودوائي عندك، اأحمد اهلل فقد 

�سرت بخري وبحال جّيد االآن.

م�سطفى

طنطا 1923م(

ويكتب لها عن فل�سفة املر�ش بعد اأن طلبت منه وعن معانيه.

قالت خاتون بعد اأن قراأت الر�سالة:

هذه  � بك  يتغزل  مل  ولكنه  ي�ستحق،  فهو  وال�سالم،  بال�سحة  فلينعم 
املرة.

لأنه مري�ش، و�سيعاود الغزل بعد اأيام. �

هل ت�ستطيعني اأن تاأمريه باأن يكتب عن مو�سوع فيكتب؟ �

فقالت مي باإميان تام:
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طبًعا طبًعا. �

هيا اأكتبي له. �

عن ماذا يتحدث  لك؟ �

عن القمر مثاًل. �

حا�سر. �

هل كتب لك لطفي ال�سيد ر�سائل جديدة؟ �

ل، ول اأريد اأن يكتب يل. �

مَل؟ �

لأين اأريده اأ�ستاًذا ل ع�سيًقا. �

والعقاد؟ �

ما زال يكتب يل. �

وجربان؟ �

اأتركهم كلهم واأ�ستغني عن مرا�سالتهم اإل هو. �

ود. طه ح�سني؟ �

طه يكتب يل كتًبا يف الأدب والفكر، ل عا�سًقا. �

والرافعي؟ �

�سالوين،  � رواد  من  غريه  عند  اأجده  مل  ما  عنده  وجدت  الرافعي 
وجدت احلب والفكر والبالغة، وكل �سيء.
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هل تتزوجينه؟ �

كيف اأتزوجه؟ هو متزوج وله اأطفال كرث. �

زوجة ثانية، اأما تعلمني بتعدد الزوجات؟ �

فقالت مي بلهجة جادة:

اأكمل  � التي  واأنا  املوؤمنة مببادئي،  واأنا  واأكون �سرة؟  اأتزوجه  وكيف 
الأ�ستاذ  ودعوة  التيمورية،  وعائ�سة  البادية  باحثة  به  بداأت  مبا 
جمعاء  بها  اأاأكفر  املراأة،  حترير  يف  اأمني  قا�سم  املفكر  الفيل�سوف 
لأبيع  اأتعلم  ومل  اأدر�ش  مل  طبًعا،  م�ستحيل  هذا  الرافعي؟  واأتزوج 

مبادئي اأمام الرافعي.

حتى واإن اأحببته؟ �

تعلمته  � واأكفر مبا  �ساأتزوجه  اإين  يعني هذا  ل  ولكن  اأحبه  اأكون  قد 
طول تلك ال�سنني.

وهل الت�سحية يف �سبيل احلّب ت�سمى كفًرا؟؟ �

تزوجت  � اإن  اإين  بق�سيتي،  واإمياين  مبادئي  مع  تعار�ست  اإن  نعم، 
البادية  باحثة  خطوات  من  اإكماله  تعهدت  مبا  ف�ساأكفر  الرافعي 
وعائ�سة التيمورية، وكل دعوات التحرير التي حتققت، كان حلًما قد 
بذره قا�سم اأمني يف م�سر، وظل زمًنا غري قليل متوج�ًسا من ف�سل 
فكرته، وبعد امل�سابرة واملجاهدة واملكابدة، وبعد اأن اجنلت احلرب 
اأنا،  تريديني  وطبقت  ب�سًرا، وجنحت  قا�سم  دعوة  ومتثلت  العاملية 
اأما  الرافعي؟!  �سبيل  يف  عنها  اأتخلى  اأن  الدعوة  تلك  اأن�سار  اأ�سد 
املعا�سرة يف احلرام فذاك الذي ل يرت�سيه هو الرجل املوؤمن واأنا 
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وهناك  واأهدايف،  مبادئي  يعار�ش  الذي  فذاك  الزواج  واأما  ا،  اأي�سً
ال�سرين  اأ�سر  وهذه  واأتزوجه،  زوجه  يطلق  اأن  وهو  اأخرى  طريقة 

ال�سابقني، فهل تر�سني اأن اأتركه يطلق زوجه؟

وهل تعتقدين اأن يفعل؟ �

ل اأعتقد. �

جربي. �

(ل، لأين ل اأفعلها اأ�ساًل.  �
جل�ش الرافعي بعد اأن قراأ ر�سالتها الأخرية وهو يفكر، طلبت اأن اأكتب 
عن القمر، ما اأ�سقاك من امراأة يا مي؟ ت�سرين اأن تعيديني اإىل اأيام ج�سر 
كفر الزيات، وق�ستي معها، ع�سفورة قلبي ها قد جاء من يذكرين بك، كم 
من ليال ق�سيتها واأنا اأحدث عنك القمر؟ وها هي مي جاءت لتعيد الكرة 

وتطلب مني اأن اأكتب لها.

وبعد وقت غري قليل، كتب لها عن القمر. وملا  قراأتها مي على خاتون 
تعجبت خاتون من حبه لها، و�سارت تقول لها:

ولكن ما نهاية حبكما؟؟ ما النهاية؟  �

القدر من �سيكتبه. �

ما اأرى الرافعي اإل رجاًل �ساذًجا خمدوًعا بحبك كال�سيخ م�سطفى  �
عبد الرزاق!

ويحك! اأمثلي تخدع مثلهم؟! �
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واإن مل تخدعيهم �سراحة، فهم خمدوعون بك. �

غري �سحيح. �

(كما قال �ساعر ل اأعرفه: �ستبدي لك الأيام ما كنت جاهاًل.. �
قال الرافعي بلهجة قطعية:

مل اأ�سَف من مر�سي لول ر�سائلها! �

)
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)17(

 فسبحان من علَّم آدم األسماء كلاه لينطق باه، 
وعلمك أنت من دون أبنائه وبناته السكوت، 

والسالم عليك يف أزلية جفائك التي ال تنتهي. أما 
أان فالسالم علّي يوم ولدت ويوم أموت!

الرافعي عمله  اأكمل  اأن   وبعد  اآذار،  اأيام  من  م�سم�ًسا  دافًئا  يوًما  كان 
خرج وا�سرتى جريدة، وما اأن فتح اجلريدة حتى وجد يف �سفحتها الأوىل 

نعي وفاة �سربي!

لقد مات ال�ساعر اإ�سماعيل �سربي نده يف جمل�ش مي، كان �سربي دائم 
َيَر  مل  اإن  الثالثاء  ب�سبح  يرحب  ل  وهو  اأبياته  طارت  الذي  مبي،  التغزل 
مي فيه، ماذا ع�ساها تقول؟ هل حتزن وهي الرقيقة التي ل تتمنى املكروه 
حتى لأعدائها؟ ماذا ع�ساها تقول، وكم �سيحد �سالونها على هذا ال�ساعر 

النابه؟ 

مل يكن الرافعي يرى �سربي  �ساعًرا ذا بال، ومل تكن جتمعه �سداقة 
فيما بينهما، بل كان بينهما دخان خفيف ملعركة اأدبية مل يكتب لها امليالد 
هل  هي،  لأجلها  اهتمامه  ولكن  الع�سر(،  )�سعراء  الرافعي  كَتَب  عندما 

ا؟  �ستحزن؟ هل كانت حتبه حقًّ

الن�ساء  لي�ست من  يعلم، وهي ل تف�سح عن �سيء من هذا. مي  هو ل 
اللواتي يرثثرن فرتى حياتهن ككتاب مفتوح، بل بئر عميق، ولديها املئات 
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والفكر  الغزل  بني  والفال�سفة  وال�سعراء  الُكتَّاُب  بعثها  التي  الر�سائل  من 
والأدب.

وبعثت له بر�سالة فيما بعد عندما كان هناك جلنة حلفل تاأبني �سربي:

)اأما قبل.. فعلى الرافعي ال�سادق ال�سالم وله بالعيد ال�سعيد تهنئة.

واأما بعد..اإن يل اأمًرا اأبديه..فهل لك يا �سيدي اأن تكون ر�سويل اإىل 
جلنة تاأبي �سربي، وال اأظنني مقتحمة اأو متطفلة.. وال اأخال ف�سلك 

ملبًيا طلبي..

و�سالم على الرافعي ال�سادق ثانية.

مي

القاهرة   23 متوز� يوليو 1923م(

وح�سر بعدها جورج اإبراهيم، وق�ش عليه الرافعي اأنه كان �سفري مي 
اإىل جلنة تاأبني �سربي، فقال جورج:

اإىل متى؟ اإىل متى واأنت ت�سري خلفها مغم�ش العينني ك�ساب مراهق  �
اأنت  اأن�سيت من  لفتة؟  اأو  وينتظر نظرًة منهن  الفتيات  ي�سري خلف 
يكتبه عنك  وما  يقوله لك  ما  اأتن�سى  العربي؟  الأدب  وزنك يف  وما 
يف  اأملنا  واأنت  والعقاد،  الكاظمي  املح�سن  وعبد  اأر�سالن  �سكيب 
التحليق بالأدب العربي واأن تعيده اإىل �سريته الأوىل على اأيام ابن 
املقفع واجلاحظ واأبي حيان التوحيدي، اأنت الذي تن�سد الدولة كلها 

ن�سيدك و�سوتك، ت�سري خلف امراأة مثل مي؟ مع�سوقة للكّل.

وما بها مي ؟  �
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مّي ل تنا�سبك يا م�سطفى، هي لي�ست لك لأنها غري م�ستعدة لأن  �
ت�سحي من اأجلك..

احلب ي�ستحق الت�سحية، ومي �ست�سحي. �

اأن تخدع  � اإل  تاأبى  ملاذا  اأ�ساًل؟  الآن�سة مّي حتبك  اأّن  لك  قال  ومن 
نف�سك؟ ملاذا تتغافل؟

لأين اأحبها. �

اأنت من يحبها ولي�ش هي، وهناك فرق، هذا حبٌّ من طرف واحد اإن  �
كنت ل تعرفه، ورمبا ع�سق مي جعلك ل تعرف اأب�سط الأمور، وكيف 

تدبرها اأو كيف تت�سرف.

فقال الرافعي منفعاًل:

ماذا  � ؟  عليَّ و�سٌي  اأنت  هل  اللهجة؟  بهذه  اأنت  معي  تتكلم  وكيف 
دهاك؟ هل ن�سيت نف�سك؟ اإن ن�سيتها فعليك اأن تذكر، اأنت جمرد 

�ساحب من مئات الأ�سحاب، كيف تتكلم هكذا وتنتقد.

مئات  من  �ساحب  جمرد  )اأنت  كلمته  من  كبرية  بخيبة  جورج  و�سعر 
الأ�سحاب( و�سعر بالندم لأنه تكلم معه كالًما قا�سًيا، فقال:

اأنا اأحتدث لأجلك.. �

ل�ست طفاًل لتتحدث معي هكذا، والآن تف�سل اذهب! �

خرج جورج واخليبة تعرتيه، خرج ومل  ينب�ش ببنت �سفة.

جل�ش م�سطفى وهو ل يعلم ماذا يقول اأو يت�سرف. وكانت عند الباب 
نفي�سة التي �سمعت كالم م�سطفى كله، و�سارت تذرف الدموع عطًفا على 
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زوجها، وترفع يدها مت�سرعة: يا رب لتنتهي ق�سته مع مي على خري..يا 
رب.

وكتب الرافعي اإىل مي كتاب حّب وغزل، وقد غلب قلبه عقله وانت�سر، 
فها هو يجايف جورج وغري مبال وهو ال�سديق املقرب.

ولكن مي عادت للعبتها ال�سابقة يف عدم الرد عليه، وتركه يناجي ليله 
وقمره.

فلما ا�ستياأ�ش من ردها ومن و�سول كتابها، اأخذ يفكر يف طريقة جديدة 
القدمية  العرب  اأ�ساليب  تبغ�ش  اأنها  فتذكر  له،  تكتب  باأن  يفجعها  لعله 
اأنواع  نوًعا من  ال�سجع والطباق واجلنا�ش، وكان  يغلب  باأن  املرا�سالت  يف 

التهكم ولكنه برفق، فهو ل يحب اأن يق�سو عليها اأو ي�ستد.

فكتب لها عاتًبا:

)كتبت اإليك من اأيام ي�سفع لها قربك من نف�سي فال اأقول اإنها بعيدة 
ومتر قدمية، ولكن ما يف النف�ش منها ومن اآالمها يجعلها دائًما جديدة 
معنى  وتاأخذ  حد،  غري  اإىل  تطول  فهي  الفناء  اإىل  بي  جتري  وكاأنها 
الياأ�ش الذي مي�سي به االأم�ش فتلقي به يف معنى االأمل الذي ياأتي به 
باأنها ال  ُتَعّد  االأيام  اأنت جعلت هذه  باالأرقام، ولكنك  تعد  واالأيام  الغد، 

تعد ...

م�سطفى

طنطا  15 اآب ... 1923م( )



251

كان يف جمل�ش الثالثاء ينتظر ذهاب الرواد.

وظل الرافعي ينتظر مي اإىل اأن انتهى املجل�ش، وجل�ش معها وحيدين اإل 
من خادمها ح�سن الذي جل�ش يكتب له.

فقال الرافعي بال مقدمات وعالمات الرتقب واخلوف بادية عليه:

تعرفني يا اآن�سة مدى حبي لك، وكم اأكن لك من ع�سق �سديد، وقد  �
ر�سائلي  ويف  واأر�سلتها،  لك  كتبتها  التي  ر�سائلي  يف  جليًّا  ذلك  بدا 
اأي  اأر�سلها، وكل حب مثل حبنا )وتردد قليال(  التي كتبتها لك مل 
ا عاطفيًّا يجب اأن ينتهي اأما ب�سفاح اأو نكاح؛ فاأما ال�سفاح فذاك  حبًّ
احلرام الذي ل يقدر عليه ل اأنا واأنت، واأما النكاح فهو �سريعة اهلل 
اهلل  �سنة  على  للزواج  يديك  اأطلب  فاأنا   ، ر�سوله  و�سنة  و�سنته 

ور�سوله!

فقالت والده�سة قد غ�ستها:

ماذا تقول؟ زواج؟ �

نعم، وهو �سرع اهلل.. �

ولكنك يا رافعي متزوج، وعندك اأولد كرث، فكيف تتزوجني؟ �

زوجة ثانية، والقانون وال�سرع يحل ذلك. �

هذا يف �سريعتك التي اآمنت اأنت بها.. �

والقانون املوجود يف هذا البالد. �

ولكن هذا  البند من القانون يتعار�ش مع ما اأنا موؤمنة به، وما اأنا  �
اأجاهد يف  �سبيله، من دعوة لتحرير املراأة ومنا�سرتها، ومن اأهم 
ق�سايا املراأة امل�سرية هو رف�سها لزواج زوجها عليها، ونحن نقاتل 
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مبا اأوتينا من قوة لنلوذ عنها هذا البالء العظيم، وبعدها تريدين 
اأنا اأن اأبيعها واأتزوجك؟

ت�سمني الزواج ممن حتبينه )بيع للمبادئ(؟ �

اأجل..فاأنا وهبت نف�سي لأن�سر هذه الق�سية، ونكمل ما بداأه الأ�ستاذ  �
الفيل�سوف املفكر قا�سم اأمني، وباحثة البادية، وعائ�سة التيمورية.

و�سعر وهو ي�سمع كالمها اأنَّ �سيًئا يت�سارع ويتجاذب يف معدته، احلب 
وكرامة النف�ش، يكاد يحتقر، كيف له اأن يتذلل هكذا لمراأة؟ �سمع �سيًئا ما 
يف داخله يدعوه لينتف�ش، ليثور عليها، ليرتكها بال عودة، ليمزق حبه الذي 
اأن  ي�ستهي  لأنها كما  بل  فتانة،  لأنها جميلة  تذله  نف�سه  مذلولة، مل  جعل 
تكون من العقل واجلمال، وكاد  يثور ثورته ويحطم تكربها مبعول كرامته، 

ولكن نف�سه ترغب بها وتاأبى األ اأن تتذلل بها.

فقال لها م�ست�سلًما:

ا عظيًما، اأعطيتك قلبي وقلمي، وبعد كل  � واأنا ما ذنبي؟ اأحببتك حبًّ
ذلك تعر�سني عني، وت�سفني اأحمد اأمني بالفيل�سوف امل�سلح؟

وقد كان م�سلًحا عظيًما. �

الدين  � عن  باخلروج  يكون  ل  الإ�سالح  لأن  يوًما،  م�سلًحا  يكن  مل 
والتمرد عليه، وحب التقليد.

ل اأريد مناق�ستك يف دعوة اأحمد اأمني، فاأنت ع�سبي الآن. �

فقال وقد فقد �سوابه:

�  ، اأتع�سب واأنت تخونني حبنا وتذبحينه بدم بارد  ع�سبي! كيف ل 
ومل جتعلي له حتى قرًبا اأو اعتباًرا.
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فقالت بع�سبية:

اأخون؟؟ واأي حب هذا الذي تقول عنه حتى اأخونه اأ�ساًل؟ �

فقال يائ�ًسا:

اأي حب؟ )فتب�سم ابت�سامة باهتة  يائ�سة( وقال لها: ما اأذللتني لأنك  �
كما اأنت، بل لأنك كما اأ�ستهي.

فقالت وقد خففت من حدة كالمها:

�سيدي..اأنت الآن ع�سبي، وقد جترفنا هذه الع�سبية اإىل ما ل نحمد  �
عقباه، تعال غًدا عندها �ستكون قد ارحتت، ونتكلم.

(هو ي�سعر بذلة ومهانة كبريين.
قال الرافعي:

اأتعتقد يا �سعيد ما قمت به حماقة اأم ثورة للكرامة؟ �

بل لكرامتكم. �

بل.. �

)
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)18(

اي ظالم القمر كيف تكون ظالًما وقد تعلقت مبخلوق 
النور؟

�سعور الفراق بات جزًءا منه، مل يعد يقدر على النوم اأو العمل اأو الكتابة 
ا بنيت عليه اآماًل عظيمة  يف هذين اليومني. عندما ت�سعر اأنك �ستخ�سر حبًّ
لإنقاذ  املمكنة  اأو غري  املمكنة  ال�ُسبل  بكل  تدافع عنه  اأن  �ستحاول جاهًدا 
متائم،  �سنع  به  اأمل  ما  ل�سدة  الرافعي  وهذا  للتبدد.  القابل  احلبِّ  ذلك 
وو�سعه يف ال�سطح لعل تلك التمائم ت�سلح ما اأف�سده فوارق احلب وما بينه 
وبينها من �سرخ عظيم، ولكنه ملا علق التمائم مل ي�سلم من اأذًى، فوقعت 
عليه م�سائب ج�سيمة كبرية، فقد ظهرت نتائج الثانوية العامة واإذا ببنته 

مكملة مبادة اللغة العربية!!

اللغة  مادة  يف  بنته  تر�سب  اأن  عائلتهم  تاريخ  يف  عجًبا  ر�سوبها  فكان 
العربية، وحدث اأن انقطع من راتبه خم�سة جنيهات، وجنا ولده  حممود 

�سامي من حادث �سري اأثناء زيارة اأخواله يف القاهرة وكاد اأن يودي به.

ا من اإنزال تلك التمائم، وفلها وتركها يف الهواء! ثم عاد  فلم يجد بدًّ
ول  وتتالطم  تت�سادم  اأ�سياء  نف�سه  يف  اأن  و�سعر  ي�سطرم،  نف�سه  �سراع 

يعرف اأين يجد نف�سه بني هذه الأ�سياء املت�سادمة املتالطمة بعنفوان.

فتارة يرى �سيًئا قوًيا يقول له اتركها تذهب �سدًى، فهي ل ت�ستحقك، هي 
امراأة مغرورة متكربة حت�سب نف�سها حاملة لواء الأدب يف التاريخ احلديث 
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و�سلطانتهم واأمريتهم وفرا�ستهم، ترى نف�سها تعادل ولدة بنت امل�ستكفئ 
اأو �سكينة بنت احل�سني اأو امللكة نازيل و�سالونها املعروف..

حاملة  اأنها  لتزعم  وتن�سره؟حتى  عليك  لتف�سله  اأمني  قا�سم  َمن  
ا يتو�سل ويرجو الزواج من �سيدة تن�سر من  دعوته ومتممة ما اأراده، اأحقًّ
ق�سى عمره يف مكافحة الإ�سالم والدعوة لرتكه والتم�سك بعادات الغرب 
وتقاليدهم والجتاه التام الكامل نحو الغرب، وهو من قال له غري واحد باأنه 
حامل لواء القدمي ونا�سره، ومعنى حامل لواء القدمي بعرفهم هو الرجل 
املوؤمن املتم�سك بالإ�سالم وتعاليمه واأخالقه ويلوذ عنه مبا اأتي من قوة يف 
البيان والتعبري، هو هذا القدمي يف عرفهم، فاإذا كان هذا القدمي عندهم 
الأعظم،  ر�سالته  جزء  فهذا  عنه  ويدافع  يحمله  اأن  فخر  وهو  هو،  فنعم 
وروحه املوؤمنة تظهر يف اأول ديوان اأ�سدره، ولكن اأيعقل اأن اأتركها ترحل؟ 

مي التي كتبت بها الر�سائل الغرامية والق�سائد الرائعة هل ترحل هكذا؟

له: ل  ليقول  نف�سه  الذي يالعب  ال�سوت  ياأتي ذلك  املد واجلزر  وبني 
ترتكها بل ُعّد اإليها فهي قالت لك: تعال غًدا. رمبا غريت راأيها وعادت وزن 
والتيمورية،  اأمني  دعوات  على  معاندة  م�سرة  ولكنها  اآخر،  ب�سكل  الأمور 
اإن�سانة، لكنها خمتلفة عن باقي  ولكن الإن�سان كّل يوم هو يف �ساأن، ومي 
الن�سوة فهي مثقفة �ساعرة، تدرك ما ل يدركه غريها من الن�ساء، ومدافعة 
قوية عن اآراء اأمني ، ولكن ماذا مينع اأن تتنازل؟ دعوُت اهلل كثرًيا، وغًدا 

ذاهب اأنا اإىل القاهرة لعلي اأظفر منها ب�سيء.

وبينما هو على هذا احلال دخلت زوجه، فقالت له:

ما بك يا م�سطفى؟ قل يل..حدثني ما الذي اأ�سابك؟ �

فقال وهو غري مبال مبالمح وجهها التي قد عالها التوتر:
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مّي، هي التي اأحببتها ب�سدق كبري، وحبٍّ عظيم، طلبت منها الزواج  �
فرف�ست، رف�ستني اأنا، هل ت�سدقني؟ مل اأنل من احلب �سيًئا، ولكن 

ملاذا ُكتب علي الفراق، هل تعلمني ماذا تعني يل مي؟
ا    اأنا مل اأتذلل لأحد يوما اإل لها، نعم تذللت لها ولكن طردتني اأي�سً
من جنانها، وقالت يل تعال غًدا لعلك تهداأ، ولكن هل فوران احلب 
وغليانه يهداأ؟ وهل بعد هذه العاطفة القوية املكبوتة هدوء و�سكينة؟ 
هي حتاول اأن تطبق ما يف الكتب وما تعلمته من لغات على العواطف 
وال�سكون،  بالفتور  تقنع  الثائرة  امل�ساعر  اأن  وتظن  الفائرة  الثائرة 
وهي ل تعلم اأن كل فل�سفات الأدب والكتب تنهار عند قدم املحبوب، 
اأظفر منها  اإليها غًدا لعلي  هي جترم يف حقي كثرًيا ولكن �ساأعود 

بعودة وو�سال جديدين، فهل تعتقدين ذلك ممكًنا؟؟
فرفع راأ�سه لينظر اإليها فوجدها قد اغرورقت عيناها بالدمع، فقال:

اأنت، حفظ اهلل اأخاك عبد  � اأنت طيبة! اأكرب ربح يف حياتي هو  كم 
الرحمن عندما �سماك يل، فكنت هدية عظيمة يل.

فقالت ب�سوت باك:

يا م�سطفى اأنت اأكرب من اأن تتو�سل بامراأة! مهما بلغت تلك املراأة  �
فهي لن ت�سل مع�سار ما بلغت اإليه من علم وفهم وفكر، اأما اآن اأن 

تدع�ش على هوى النف�ش دع�ًسا؟ اأنت قادر على فعل ذلك ..قادر.

ولكني �سعيف اأمامها. �

ل�ست �سعيًفا، اأنت الذي هزم الأمرا�ش والعلل التي ع�سفت بك من  �
كل جانب، ت�سعف اأمام امراأة؟
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ولكن املراأة اأقوى كل العلل واأ�سقاها فهي التي اأغوت  بني  اآدم، اأما  �
التي �سفكت  الن�ساء والدماء  �سمعت باحلروب التي ح�سلت ب�سبب 

ب�سببهن؟.

وهل تعيد خطاأ املا�سني؟ لكي تقع يف غواية امراأة وت�سقى؟ �

ل اأعلم يا نفي�سة ل اأعلم، ليت كّل الن�ساء مثلك ليت كلهن كن مثلك. �

اإنني فداك، اأما واهلل لو اأن مي زيادة وافقت لذهب وخطبتها لك!! �

اأعلم ذلك ولو وافقت لأخذتك اأنت! �

تولد  الأحالم  من  كثري  القاهرة  يف  واقًفا،  مي  بيت  اأمام  نف�سه  وجد 
اأم  يباد  هل  ال�سقوط  على  الوا�سك  حلمه  ولكن  وتنخف�ش،  ترتفع  وتباد، 
لعلي  نف�سي كاحلطب  اأجعلها يف  اأن  اأريد  بيدها.  كله  �سيبعث من جديد؟ 

اأ�سفى منها ولكن كيف ال�سبل اإىل ذلك وهي زهرة متفتحة منتع�سة؟؟

فقامت  �ساعر،  جنب  جتل�ش  وكانت  اخلادم،  ففتح  البيت  اإىل  دخل 
الوداعة   بب�سمتها  مفاجاأتها  دارت  ما  و�سرعان  ح�سوره،  من  متفاجئة 

فقالت برٍق:

اأهاًل ب�سيدي..اأهال بالرافعي ال�سادق.. �

اأهاًل بك اآن�ستي. �

ل  كان  ال�ساعر،  ذلك  جنب  هي  وعادت  اأمامها،  مقعد  على  وجل�ش 
ي�سمعها، متنى للمرة الأوىل اأن ل يعود له �سمعه بل اأن يفقد ب�سره، بل اأن 
ت�سق الأر�ش  على اأن يراها تتكلم معه متوددة متحببة اإليه، وكاأنها تغازله، 
الأوهام  اأخذ  لذلك،  م�ستعدة  وكاأنها  التقبيل،  كطالب  اإليها  متقرب  وهو 

تكرب فيه وال�سراع يف نف�سه ي�ستفحل.
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�سعر اأنه يتزلزل، غري قادر على التحكم يف نف�سه، يتف�سد عرًقا، �سعر 
ب�سعور خمٍز، �سعر بنف�سه اأنه يجب اأن يثور، لي�ش هو من تذله امراأة، اإىل 
هذا احلد حتى ترتكه هكذا جال�ش، وتتغزل مع ذلك ال�سويعر، كاأنها تقول 
له: ها اأنت عدت اإىل مائدتي طالًبا ر�ساي وعطفّي و�سفقتّي، مل تنظر اإليه 

اأ�ساًل، ملاذا تفعل هذا؟ 

ملاذا كل هذه املذلة واملهانة، وملاذا ل اأخرج واأحفظ كرامتي... كرامتي؟ 
واأين الكرامة؟ هل ما زلت يا رافعي حت�ش بالكرامة التي فقدت و�ساعت 
مذ حني؟ اأنت الآن جمرد رجل مراهق، يرك�ش خلف �سهواته ونزواته، واأنا 
وما  ووهمه،  للحب  ل..�سحًقا  ولكن  تبددت..  كلها  والأربعني،  الثالثة  ابن 
احلب اأ�ساًل؟ لي�ش اإل وقوع يف التيه الذي يكون بني الفكر وهو راأي ورغبة. 

والكرامة مل ل تنت�سر؟ كرامتي اأوىل من هذا احلب.

و�سار يهم باأن يقوم  بعد اأن غلى دمه واحمّر وجهه ولكنه مل يقدر على 
..ابَق... �ستعود  ابَق..ابَق  له:  باأن �سيًئا مي�سك به ويقول  القيام، بل �سعر 

لك الآن..

ويو�سك اأن ي�ستقر يف جمل�سه حتى ياأتيه �سوت اآخر ويقول له: ُقم..قم.. 
قم.. احفظ كرامتك..

وبني هذه الأ�سوات التي جتول يف نف�سه يقوم الرافعي م�ستب�ساًل..يقوم 
وهو متكئ على قوة �سعوره بكرامته... يقوم ويخرج ويرتك مي مع �ساعرها.

وما اأن قام حتى همت باللحاق به، ولكنه ذهب...ذهب ومل يعد..

يف  ف�سار  عرًقا،  يت�سبب  وكان  �ستاًء،  اجلو  وكان  ال�سارع  اإىل  خرج 
الطريق ولفحه برد يناير، وهو يرجتف ويرتع�ش.
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ا �سديًدا، وكان يتاأمل  وما اأن و�سل اإىل اأهله حتى كان قد مر�ش مر�سً
وهو متدثر يف فرا�سه، فكان كمن يريد اأن يخرج منه جن قد تلب�سه، ولكنه 

يريد اأن يخرجها هي  من نف�سه ومن قلبه.

وما اأن �سحا قلياًل بعد يومني حتى كتب لها ر�سالة القطيعة، فكتب لها:

) اإىل االآن�سة ماري اإليا�ش زيادة..

وتنق�س���ي تاأت���ي  االأعي���اد  ل���ك  هنيًئ���ا 

وال ينق�س���ي اأن ي�س���تجد ل���ك ال�س���عدا

مبو�س���م تك���وين  اأن  علين���ا  يع���زُّ 

ردا وال  �س���الًما  في���ه  نلتق���ي  وال 

�س���وكة اأنب���ت  الغ�س���ن  ه���ذا  كان  ف���اإن 

ال���وردا  اأنب���ت  اأن���ه  اإال  ذاك  فم���ا   

  م�سطفى

طنطا  �5 يناير� 1924م(

اإ�سارة  منها  تفهم  لعلها  قراءتها  واأعادت  مراًرا،  الأبيات  مي  وقراأت 
العبارة، ولكن مل تفهم �سيًئا خفيًّا، فقالت  خفية غري الإ�سارة من ظاهر 

ل�ساحبتها:

يبدو اأن الرافعي جاد  يف قطيعته. �

وماذا كنت تنتظرين من الرجل احلليم؟ وهل للربكان اإل النفجار؟ �
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�ساأكتب له. �

وماذا تكتبني؟ �

هذا لي�ش من �ساأنك. �

�سعرت مي وهي تكتب الكتاب اأنها نادمة واإنها اأغ�سبته، واأن ت�سرفها 
غري لئق، فكتبت لعلها ترجع الود، اأو ترجع الزجاج بعد اأن تك�سر!

)�سيدي االأ�ستاذ الكرمي..

لئن ق�سرت يف ال�سكر على اأبيات غ�سنا عليه ورد، وعليه �سوك، فاإين 
اإيل،  التهنئة  باإزجاء  ال�سكر على تف�سلك  ال�سعور بذلك  اأق�سر دون  مل 
والتمني..يف مثل هذا املو�سم من العام، بتلك ال�سيغة ال�سعرية االأنيقة.

ولكني اأبادر بالرد على خطابك االأخري الأن فيه ما يدل على االأمل، 
يف  بارع  اأنك  �سيما  وال  الوهمي،  االأمل  هذا  يف  �سبًبا  اأكون  اأن  وي�سووؤين 
التي  الرباعة  وهي  ومناحيها،  �سعبها  يف  واجلد  االأمل،  موا�سيع  ابتكار 

األهمتك يف العام املا�سي اأين عنيتك خالل بحثي عن التيمورية.

اأ�سكرك كل ال�سكر على ح�سن ظنك بي، وال�سالم عليك اأيها االأ�ستاذ 
فنحن نقدرك اأديًبا كبرًيا، ورافعيًّا نبياًل.

مي زيادة 

القاهرة 1924م (

واأغلق الرافعي كتابه وهو غري مبال برقتها وعاطفتها التي تكاد ت�سيل 
من ر�سائلها. وتتابعت كتبها له وهو م�سر. فقال جلورج بعد اأن ت�ساحلا 

وعاد الود بينهما:
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هي  � هل  ترى  يا  ولكن  بيننا  الود  تعيد  اأن  حتاول  جورج؟  يا  ملاذا 
ولكن  بها،  راغب  اأنا  اإليها،  تطري  نف�سي  تعد  مل  ولكن  �سادقة؟ 

كرامتي فوق حبي لها.

وحقيق برجل مثلك اإل ل يذل مرتني. �

�سماءه  � اأ�ستاذنا  به..)اأيلزم  تكتب  ماذا  هذا  خلطابها  انظر  نعم. 
ال�سعرية ال�سحيقة يف هذه الأيام؟! اأم هو يغادرها حينا يتفقد �سوؤون 
اأ�سدقائه؟! فليتقبل -اإذا كان على  احلياة الأر�سية، ويتلقى تهاين 

الأر�ش- طافة اأهديها اإليه من خال�ش التهاين وحار التمنيات(

ا يا جورج نادمة؟ � اأتراها حقًّ

�سيدي اأنت اأعلم مبا تقوله. �

اأجل.. اأن نف�سي تعاودين ذكرها وحتنني اإليها. �

وكتب اإليها فيما بعد:

�س���ارية الني���ل  �سف���اف  يف  ن�س���مًة  )ي���ا 

ن���اء اإىل  ن���اء  م���ن  التحي���ة  م�س���رى 

هاجرت���ي قل���ب  ���ت  م�سَّ ري���اك  لي���ت  ي���ا 

امل���اء رق���ة    مبعن���ى   فت�س���عريه 

فم���ا حت���بَّ  ال  اأن  �س���وى  حت���ب  لي�س���ت 

ه دائي فما اأع�سى الدواء على من حبُّ
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من  اأحد  على  اأتطفل  مل  ولكن  اإليك...  لتنازعني  النف�ش  واإن  هذا 
قبلك، ولن اأتطفل عليك مرتي! 

م�سطفى

طنطا 1924م( 

و�سارت تقراأها وهي حزينة متاأملة!

)
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وأحببُتاه وهي بجملتاه فنٌّ وجماٌل ووحٌي، ألرجعَ 
وأان بجملتي حسٌن وانفعاٌل وإدراك.

و�سلت دعوة لها لكي تلقي خطبة يف جمعية الإح�سان اخلريية يف طنطا!

تاأتي  ول  طنطا  حتتفل  كيف  هناك،  �سيكون  حتًما  لنف�سها  فقالت 
بنابغتها؟ واأخرًيا �سوف نلتقي يا م�سطفى، ولن اأتورع عن  حمادثتك واإين 

قادرة على ذلك، وملا اأخربت خاتون. قالت الأخري لها:

وباأي وجه �سوف تقابلينه؟  �

اأنا  � قلبه عندي  زال  ما  وهو  ونفر،  هو من غ�سب  �سيًئا  له  اأفعل  مل 
ا عاطفيًّا ينتهي بزواج، ل، اأنا  متاأكدة ولكن كربياءه، اأنا ل اأحبه حبًّ
اأحب الرافعي الأديب املفكر، و�سوف اأحاول اأن اأقنعه بهذه الفكرة،  

ل غري.

فتب�سمت مي، وقالت:

هناك مائة واحد مثله يريدوين كما يريدين هو! �

ووجدت نف�سها يف طنطا وهي متاأنقة م�ستعدة للخطابة وللقاء الرافعي، 
وكانت القاعة ممتلئة، وعلى املن�سة مقاعد معدة جللو�ش ال�سيوف.
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فجل�ست مي، وهي تنظر اإىل احل�سور وتتفح�ش وجوههم لعله بينهم، 
اإذ بالرافعي مع جورج ي�سريان بتوئد ومتهل، فتب�سمت،  وبينما هي تنظر 

و�سعد الرافعي اإىل املن�سة وجل�ش قريًبا منها.

اإليها ويتاأملها خل�سًة وي�سبع عينه منها، ولكن �سرعان ما  و�سار ينظر 
يعاوده ذلك الكربياء وتلك الكرامة املتاأججة فيه، فيعدل عن النظر اإليها.

هل يعقل هو وهي يف مكان واحد، وحديث بينهما بالأحلاظ، وعاد ذلك 
ال�سراع الذي دار يف نف�سه يوم الفراق، فلم يجد بًدا من القيام..

اأن يخرج حلقه  وقبل  البيت  اإىل  وراح  بدايته،  زال احلفل يف  وما  قام 
جورج، فقال له:

اإىل اأين؟ �

اأىل البيت. �

مَل، احلفل ملّا ينته بعد؟ �

اأمل ترها؟ �

قال جملته الأخرية وم�سى اإىل بيته..

اأن  وبعد  قالت ومبا خطبت،  الكل مبا  وا�ستمتع  وخطبت مي خطبتها، 
جتده..وظلت  مل  ولكنها  اإليه  النظر  تريد  عادت  لها  الكل  و�سفق  اأكملت 
متغلبًة  املجل�ش  انف�ش  اأن  بعد  فقالت  َتَره،  مل  ولكن  بعينيها  عنه  تبحث 

وكا�سرًة ما بها من كبت وعنت:

 (اأين الرافعي؟! �
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كان الرافعي يف بيته، فجل�ش يكتب ر�سالة عنها، ولكنها ر�سالة لي�ست 
ا وعرف  اإمنا بقلم املتزن الذي فهم الأمور حقًّ الولهان، ل،  العا�سق  بقلم 

احلّب معرفة امل�ستب�سر، فكتب:

الأُ�سيَل  ورقيقًة  وذوقي،  معاينَّ  يف  اجلماَل  الأوجَد  جميلًة  )اأحببتها 
ة يف عواطفي ونزعاتي، وظريفًة الأزيد بها  يف نف�سي طبيعَة  منها بالّرقَّ
َة  و�سحَّ والوزَن  االن�سجاَم  طباعي  يف  لُتدخل  ومتوازنًة  وابتهاج،  مرح 
ها على بع�ش اأيامي فتنقلب حبيبًة  التقدير، ومتفرّتًة الألقَي من تفرتُّ
ب واحلركة، وجّذابًة  التوثُّ �سرَّ  مبا متنع وت�سّد، ور�سيقًة لتهب خيايل 

الأجَد بها املغناطي�ش الذي يجذبني يف االإن�سانية اإىل م�سدري االأعلى.

واأحببُتها وهي بجملتها فنٌّ وجماٌل ووحٌي، الأرجَع واأنا بجملتي ح�سٌن 
وانفعاٌل واإدراك.

م  وكنت كاأمنا اأ�سرب من احلياة يف قفر من املعاين اجلافية ال اأتو�سَّ
التي  ال�سامية  اإىل حقيقة جميلة، فاأر�سلتها احلقائق  اأتهّدى  ن�سرًة، ال 
اإنَّ الطريَق من  اإلينا من هنا:  تع�سقها نف�سي تقول يف جمالها: تعايل 
اإنه قد وقف منوُّ الكلمة ال�سحريَّة التي تزداد  اأقول  هاتي العيني! ال 

ل حّب. د االأيام اإذ كلُّ يوم يف احلّب هو دائما اأوَّ وتعُظم بتجدُّ

.... وال اأقول اإّن ذلك اال�سَم اجلميَل قد اأُنزل عن عر�ش الفكرة التي 
كانت مُتلُكه الوجوَد الأنها اأملكته القلب.

... وال اأقول اإن الذكرى قد �ُسّلط عليها الن�سياُن ف�سّفاها من حوادثها 
واأيامها.

.. وال اأقول اإّن ما كان يف النف�ش جنوًنا وعقاًل من معاين احلّب قد 
رجع يف الن�سيان كالكلمة املكتوبة على ورقة ُحب�ش يف الورقة معناها اإىل 

اأن يوجد من يقروؤه فُيخرجه.
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.. وال اأقول اإنها قد ُبطلت القوة املت�ساعفة من اجلمال وكانت جتعل 
اأ�سعاًفا، وكلَّ ما ي�سرُّ منها هي  النا�ش يوؤمل منها هي  كلَّ ما يوؤمل من 

اأ�سعاًفا، كاأنَّ الذي هو اإن�سايٌن يف اخللق لي�ش اإن�سانيًّا فيها.

الذي كان يقوم  الوجه برهانه  اإنه قد اختفى من ذلك  اأقول  ...وال 
فال  املتناق�سة،  احلبيبة  ق�سايا  كّل  يف  ُمقحًما  دلياًل  ال�ساحر  ب�سحره 
احلبيبة، مهما  اأنها  واحدة هي  نتيجة  على  اإال  متناق�سة  تتوافى وهي 

تاأتي اأو تدع فلي�ش ب�سيء منها على هوان.

.. وال اأقول اإنه لي�ش بي ما ُتعَجب به وما تزدريه اإال رجعة خطوة 
منقلبة واأنها هي قد خطتها فلي�ست هي بعد.

ة التي تظهر  ..وال اأقول اإّن رو�سَة احلّب قد انتهت اإىل اأيامها املق�َسعرَّ
د اإعالن اآخر الف�سل.. فيها كلُّ اأ�سجارها حاملة من الُيب�ش والتجرُّ

.....ولكني اأقول.... وال�سالم عليها!

م�سطفى �سادق الرافعي 

( طنطا 1924م
قال العريان:

هل ندمت على قطيعتها؟ �

فقال الرافعي:

اأجل، وغًدا �ساأحاول اأن اأ�سلح ما اأف�سدته! �
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اأمل تنت�سر لكرامتك؟ �

بلى �

فلَم الندم؟ �

لأنك مل جترب مر الفراق. �

)





القسم الثالث
مع طه

)كل جملة من جمل الكتاب تبعث يف نف�سك �سعوًرا قوًيا اأن الكاتب 
يلدها والدة وهو يقا�سي يف هذه الوالدة ما تقا�سيه االأم من اآالم الو�سع(

طه ح�سي

واإن مل يكن  اأو بف�سل من مثلها،  تاأتي مبثلها  اأن  اأحتداك  اأنا  )وها 
اآالم  من  واآالًما  والدة  اإال  عليك  ال�ساق  االأ�سلوب  هذا  يف  عندك  االأمر 
الو�سع كما تقول فعلّي نفقات القابلة والطبيبة متى ولدت ب�سالمة اهلل(

 الرافعي





271

)20(

.. حتى ليظناه كل من حادثاه أناه تحبه وما باه إال 
أناه تفتنه.

اجلمال  فل�سفة  الأحزان..يف  )ر�سائل  كتابه  اأمت  يوًما  وع�سرون  �ستة 
واحلّب(، الكتاب الذي ا�ستوحاه من َوْجده بها، وع�سقه لها، اأمتها خم�ش 
ر�سيًنا  متيًنا  العبارة،  قوي  الأ�سلوب،  جزل  كتاًبا  فكان  ر�سالة،  ع�سرة 
م�سبوًكا على اأعلى ما ي�سل اإليه الأديب النابغة، كاأنه مل يكتبه اإل لها، هو ل 
يعنيه هل �سيعجب به القّراء اأم ل، ولكن يعنيه كيف �ستقروؤه؟ وهل �ستفهم 

املغزى والإ�سارة؟

لقد زعم الرافعي اأن هذا الكتاب وهذه الر�سائل قد جاءته من �سديق 
تلك  يف  و�سفها  يف  واأفا�ش  واحدة،  بع�سق  فهام  زمًنا  خربه  عنه  انقطع 
ي�سهد  ومل  قوية،  عاطفة  كانت  نف�سه..  هو  ال�سديق  اأن  واحلق  الر�سائل، 

الأدب العربي ر�سائل يف احلب وفل�سفته بهذه القوة.

ون�سر الكتاب، واأهداه ملحبيه، وا�سرتت مي ن�سخة، وعكفت عليه تقراأ 
به، وبينما هي تقراأ بالكتاب اإذا بدموعها تنزل دون وعي اأو اإدراك، هكذا 
تبكي وت�ساأل نف�سها: يا ترى من اأين اأتى بهذه احلرقة حتى كتب هذا؟ اأيعقل 

مني؟ مني اأنا؟ نعم..لقد كانت خاتون حمقة فعاًل، واأنا خدعت الرافعي.

وجاءت خاتون يف ميعادها، فقالت ملي بعد ال�سالم:

هل قراأت كتاب الرافعي اجلديد؟ �
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ما زلت اأقراأ به، )واأردفت بربود( كالعادة وماذا تريدين من كاتب  �
عظيم اإل هذا البيان وهذا ال�سحر!

ل تراوغي، وقويل األي�ست تلك ال�سفات التي يتحدث عنها هي اأنت؟  �
وت�سببت له بحرقة ولوعة فانفجر بهذا الكتاب؟

وما يدريني، اذهبي وا�ستف�سري منه. �

اأمل ت�سعري اأن ي�سفك �ساعرة فيل�سوفة، و..و.. �

فقالت مي م�ست�سلمة:

نعم �سعرت اأن الكتاب يل، كتبه الرافعي يل، رمبا كان يكتب عاطفته  �
املتوقدة يف ر�سائله يل، وملا انقطعت تلك املرا�سالت ولد هذا الكتاب 
الذي هو اآية الإبداع، ول يقدر عليه اأي كاتب، ولكن تكلمي ب�سدق 
قوي  اللغة  �سعب  فالكتاب  ل،  اأم  ا؟  حقًّ الكتاب  فهم  ا�ستطعِت  هل 

الرتكيب، وا�ستعاراته وكناياته عميقة �سعبة، فهل فهمتيه؟

نعم ولكن لي�ش كله، هل قراأت كيف و�سفك؟ ا�سمعي.. �

واأخرجت الكتاب من حقيبتها وقراأت:

)ُخلقت مقدرة تقديًرا كاأنَّ كل �سيء فيها و�سع قبل خلقه يف ميزان 
اجلمال ووزن هناك باأهواء القلوب وحماّبها، وكاأنها بعد اأن مت تكوينها 
برائحة  القلوب  على  تنفح  فهي  عطًرا  نقطة  دمها  يف  املالئكة  اأر�سلت 
ولكنه  ي�سمى،  وال  يو�سف  ال  �سيًئا  دمها  يف  اأن  ت�سعر  اأبًدا  وهي  اجلنة، 
يجذب ويفنت، فال نراها اإال على حالة من هذين احلالي حتى ليظنها 

كل من حادثها اأنها حتبه وما بها اإال اأنها تفتنه.
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ابة تاأخذك اأخذ ال�سحر؛ الأن عطر قلبها ينفذ اإىل قلبك  ر�سيقة جذَّ
من الهواء؛ فاإذا تنف�ش اأمامها فقد ع�سقتها. وتراها �ساكنة وادعة اأمام 
عينيك، ولكن قلبك ي�سعر اأنها تهتز فيه وت�سطرب فال يزال قلًقا نافًرا 

يتململ.

اأن  تلبث  ال  لقيتها  فاإذا  حدة؛  على  اجلمال  يف  فاأ�سلوب  اأنوثتها  اأما 
ترى عينيك تبحثان يف عينيها عن �سر هذا االأ�سلوب البديع فال تعرث 
من  فيها  ما  اإىل  فاأ�سافت  ذكيًّا  كنت  واإذا  باحلب،  ولكن  بال�سر  فيهما 

بواعث الهوى اإعجابها بك فقد اأحكمت العقدة التي ال حل لها.

من  جزء  ينقاد  كيف  ترى  باإزائها  فاإنك  باذخ  رجل  من  تكن  ومهما 
الطبيعة جلزء من الطبيعة فال براءة لك وال خمرج من حبها. ومهما 
القطب  يف  الثلج  جبال  تتدحرج  كما  عينيها  اأ�سعة  حتت  تتهافت  فاإنك 
ن�سمة  فيه  تتنهد  ال�سم�ش  اأ�سعة  من  رقيق  �سعاع  حولها  عما  زاحها  اإذا 

�سعيفة.

وهي يف لونها ذات بيا�ش اأ�سمر حممر و�سيء يخرتق العي ح�سًنا، 
وكاأنَّ ائتالف االألوان الثالثة فيها جملة مركبة من لغة النور والهواء 
واحلرارة، معناها اجلمال القوي ال�سحيح، هيفاء مل يهبط ج�سمها ومل 
غ�سن  خلق  فلو  اأعطافها  وتتمايل  ثوبها،  متلوؤ  كما  قلبك  متلوؤ  يرب، 
البان امراأة مل�سى يتهادى يف مثل م�سيتها، وتنظر نظرة الغزال املذعور 
األهم اأنه جميل ظريف فال يزال م�ستوفًزا يتوج�ش، يف كل حركة �سائد 
يطلبه، وتنفجر لعينيك يف حركاتها وكلماتها كما ينفجر اأمام الظماآن 
ينبوع املاء العذب، وما راأيتها مرة اإال اأح�س�ست نف�سي ت�سورها ت�سويًرا 
كاأنَّ ال�سم�ش والقمر قد �سنعاها يف احل�سن �سنعة جديدة، وتنتحل هذه 
اأحياًنا كربياء االأ�سد فيكون ذلك منها يف باب الدالل خما�سنة  الظبية 
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اأ�سد  تبلغ قوة االفرتا�ش يف  بها يف احلب قوة  تبث  بي طبعي وطبعها 
جريح.

تريد الهوى وتعرفه وتنفخ يف ناره وتذكي �سرامها مبا ال يخمد وال 
ينطفئ، ولكن.. ولكن لرتى من كل ذلك كيف اأحرتق.

تلك هي اأيها العزيز؛ من اأي اجلهات اعتربتها ال ترى اأو�سافها تنتهي 
اجلاف  كاالأقيانو�ش  رمال  يف  اخل�سراء  الواحة  اأطراف  تنتهي  كما  اإال 
تقحمك املتالف، وتبث لك م�سايد املوت يف كل جهة، وال يخرجك منها 
اأن يكون عمرك اأو�سع منها، ومع ذلك فال تخرج اإال حيًّا ن�سفه موت اأو 
ميًتا ن�سفه حياة، اإن عا�سقها امل�سكي يف كل ما يناله من حبها ليم�سي 
اإىل اجلدب بخطوات خ�سر ُتعد عليه واحدة واحدة؛ فههنا نبع يروي 
متاع  من  �سئت  وما  بظلها؛  تفيء  �سرحة  وثم  تتنف�ش،  رو�سة  وهناك 
اأح�سن ما تنظر؛ ومن روح اأجمل مما تبتغي، ومن نعمة اأبدع ما تتحفى 
وي�سار  تندفع وال حت�ش  كنت  الأنك  الواحة  تنتهي من  ثم  النعمة؛  بك 
بك وال تدري، وتنتهي بعد الف�ساء اجلميل االأخ�سر اإىل ذلك الف�ساء 
املخيف االأبي�ش بيا�ش عظام املوتى.. ف�ساء ال�سحراء املهلكة التي تقول 

لك اأول ما تتلقاك: لي�ش من يح�ش بك ههنا فحيث �سئت فمت..(

�سكتت  وملا  بحزن،  �سامتة  وهي  �سديقتها  لكالم  ت�ستمع  مي  وكانت 
خاتون، قالت ملي:

األ ترين اأن له غروًرا وكربياًء كبريين؟ �

مَل؟ �

اأنا  � اإىل �سديق، فكاأنه يقول لك:  من عباراته، ومن ن�سبة الر�سائل 
اأكرب من اأن اأذل لك.
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ا! � وهو متكرب حقًّ

ولكن ما هذا الو�سف لبديع؟ كيف �سحرِته هكذا؟ قويل. اهلل يبعث  �
يل �ساعر يتغزل بي مثلك.

وهل هذا غزل؟ ل تكوين بلهاء. �

ماذا ت�سميه اإذن؟ �

يه نار قلب قد اأ�سرمت يف كتاب فكانت ر�سائل الأحزان. � �سمِّ

كان الأ�ستاذ اأحمد لطفي ال�سيد يف مكتبه باجلامعة امل�سرية، يقراأ يف 
كتاب )ر�سائل الأحزان( وملا كان يقراأ بالر�سالة ال�ساد�سة وو�سل اإىل هذه 
الكلمة: )... حتى ليظنها كل من حادثها اأنها حتبه وما بها اإل اأنها تفتنه.(.

 فقال لطفي لنف�سه: �سدقت واهلل يا رافعي، واإين لأحبها وهي مل حتبني 
ولكن فتنتني، كم و�سلت اإىل عقل رزن متواز حتى فرقت يف ما تكمنه مي 
وتظهره، وكيف و�سفتها هذا الو�سف البديع؟! ل بد اأن جرحك عميق حتى 

و�سفتها بهذه الدقة، ولي�ش كما اأخربتني..

ح�سني  طه  الدكتور  دخل  الكتاب  هذا  حول  نف�سه  يحدث  وبينما 
و�سكرتريه، وجل�سا، وبعد ال�سالم قال اأحمد لطفي:

ا عليك، مقالت عديدة تنتقد درو�سك يف  � هناك حملة جديدة اأي�سً
ويقولون:  القدمية،  وامل�سرية  الفرعونية  احل�سارة  عن  اجلامعة 
ملاذا الفرعونية امل�سرية القدمية يف الذات؟ ملاذا مل تتحدث بهذا 

الإطناب عن احل�سارة الإ�سالمية مثاًل؟ 

لأن الفرعونية متاأ�سلة يف نفو�ش امل�سريني و�ستبقى كذلك، بل يجب  �
اأن تبقى وتقوى، وامل�سري فرعوين قبل اأن يكون عربيًّا، ول يطلب 
اهدمي  ذلك  معنى  كان  واإل  فرعونيتها  عن  تتخلى  اأن  م�سر  من  
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امل�سري  يبقى  واتبعنا.  نف�سك  وان�ش  والأهرام  الهول  اأبا  م�سر  يا 
�سد  ووقف  فرعونيتنا  وبني  بيننا  الإ�سالم  تعار�ش  ولو  م�سرًيا، 
فرعونيتنا لنبذناه! واأنا اأو�سي بتدري�ش اللغتني اليونانية والالتينية 
التي  القدمية  امل�سرية  احل�سارة  لفهم  ال�سبيل  لأنهما  م�سر،  يف 

يعرف عنها الأوربيون اأكرث مما نعرف نحن امل�سريني.

الهتمام  � هذا  وتعطيها  الإ�سالمية  احل�سارة  عن  تتحدث  ل  وملاذا 
يتخذ  بلد  ونحن  القدمية،  وامل�سرية  اليونانية  يف  تبذله  الذي 
والذين  اخل�سوم  من  الكثري  ر�سا  تنل  عنها  فتكلم  ديًنا،  الإ�سالم 

ين�سبون العداء لك.

لأن احل�سارة الإ�سالمّية ورثت ح�سارة الفر�ش واليونان، وامل�سلمون  �
التي  رائعة  ح�سارة  تراثهم  ومن  احل�سارتني  هاتني  من  �ساغوا 
املحافظون  يحر�ش  والتي  العبا�ش  وبني  اأمية  بني  اأيام  اأزهرت 
مل  الرائعة  الإ�سالمية  احل�سارة  وهذه  احلر�ش.  اأ�سد  عليها  منا 
هذه  من  ببع�سها  اأتوا  واإمنا   ، العرب  بالد  من  امل�سلمون  بها  ياأت 
اأ�سل  اأن ندر�ش  البالد، وببع�سها الآخر من ن�سارى الروم، فعلينا 

احل�سارات اأوًل با�ستفا�سة.

يا د. طه الآن حملة �سدك، واأنت تعلم اأن الثقافة عندنا ما زالت مل  �
ونحتاج جلهد جهيد  نن�سدها،  التي  م�ستوى من احلرية  اإىل  ت�سل 
حتويل  يف  لعل  والثقافة،  الفكر  حرية  من  تريده  ما  تتحقق  حتى 
يف  �سي�ساعدنا  املعارف  لوزارة  تابعة  حكومية  جامعة  اإىل  اجلامعة 

ب�سط حرية الفكر اأكرث فاأكرث.

فتب�سم طه وقال:

اأخ�سى اأن يكون العك�ش. �
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ل، اأح�سن الظن. �
هل �سحيح اأنك �ستكون مديًرا للجامعة؟  �
ل اأعلم. رمبا. �
ناأمل بك خرًيا. �
الأحزان يف  � )ر�سائل  الرافعي اجلديد  كتاب  قراأت  طبًعا...�سحيح 

فل�سفة اجلمال واحلب(؟
مل اأَره بعد، مع العلم اإن هذا الرجل ثقيل اأ�سلوبه، غري حمبوب، فهو  �

زعيم املذهب القدمي كما تعلم.
�سعور  � ال�سطرام؟  على  تو�سك  خ�سومة  بوادر  بينكما  اأرى  ملاذا 

ينتابني هكذا.
ا هذا ال�سعور، لأين ل اأطيقه اأ�ساًل، وهو يرتب�ش بي على  � واأنا اأي�سً

ما اأظن.
واأن  � خا�سة  املتاعب،  لنا  جتلب  قد  خ�سومات  واحذر  متزًنا،  كن 

الرافعي كما تعلم مع الوفد، واأنا اأعدك لأمر مهم يف حياتنا الأدبية.
وما هو هذا الأمر؟ �
فيما بعد، ل اأريد اأن اأخربك باأمر قد ل يتحقق. �

و�سرعان ما اأثار كتاب )ر�سائل الأحزان( حركة اأدبية، وتبينت مالمح 
معركة، فاإن اإحدى ال�سحف العربية ال�سادرة يف اأمريكا كتبت عن )ر�سائل 

الأحزان( واأثنت عليه لو ل اأنه اقتب�ش جماًل قرانية واأحاديث نبوية.

فغ�سب الرافعي وثارت حميته فكتب مقاًل مدجًجا مبطلع تنم عن روح 
اإ�سالمية قوية. 
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ا بينهم..حتى اأن الأ�ستاذ اأمري البيان  وملا  قراأ الأدباء املقال دوى دويًّ
كتب مقاًل ين�سره، وكان مطلعه ينم عن تاأثره مبا كتبه الرافعي فكتب:

)ح�سرة االأ�ستاذ العبقري، نابغة االأدب وحجة العرب ال�سيد م�سطفى 
�سادق الرافعي نفع اهلل به.

اأمريكا  اأَراك قد ا�ستغربت قول اإحدى اجلرائد العربية ال�سادرة يف 
اإنك لو تركت »اجلملة القراآنية« واحلديَث ال�سريف لكنت االآن املرجع 
الذي ال ينازع، ولبذَّ مذهبك يف البالغة املذاهب كلها من قدمي وحديث. 

على  الدال  التمني  هذا  ي�ستغربوا  اأن  اهلل  واأَمُي  ولغريك  لك  ويحق 
مر�ش روحي عند بع�ش النا�ش، الأنه قد يجوز اأن اإن�ساًنا ال يعتقد بتنزيل 
القراآن ولكن يوجد عربي �سليم الذوق ال يعتقد ببالغة القراآن وحديث 

)...�  � الر�سول

ف�سار  م�سبق،  موعد  دون  من  جاءه  الذي  اللقب  بهذا  الرافعي  وفرح 
يقول �ساحًكا:

نابغة الأدب وحجة العرب! �

وما اأن قراأ اأحد اأ�سدقاء الرافعي يف املحكمة كلمة �سكيب اأر�سالن حتى 
هتف: بل حار�ش البالغة ولغة القران. فقال الرافعي با�ستظراف: اأحار�ش 

البالغة والقران؛ وموظف باملحكمة!

اأما �ساحبته مي فلم يعنها من مقاله )اجلملة القرانية( اإل هذه اجلملة 
التي اقتطعتها من الن�ش و�سارت تقراأها مراًرا باحثة عن معنى خفي يف 

هذه اجلملة قد ق�سدها بها ور�سالة لها:



279

وتقول الأخرى: واأنا امراأة اأكتب كتابة اأنثى.
ف�سارت تعيدها وتقول: من يعني باملراأة �سواي؟ ل توجد امراأة كاتبة 
بارزة يعرفها الرافعي عداي، ولكن هذه اجلملة يف معر�ش املدح اأم الذم؟
كاأنه  فوجدته  مرات،  عدة  الكلمة  هذه  فيه  الذي  املقطع  تقراأ  وعادت 

(يذمها ويتهكم عليها، فقالت يف حنق: مغرور، وياأبى اإل الهجوم!
قال الرافعي:

فليكتب اأن�سار اجلديد كتاًبا يوازي الر�سائل اإن ا�ستطاعوا! �
قال العريان:

وهل توقعت هذا النت�سار للر�سائل! �
ل يهمني النت�سار بقدر ما يهمني راأيها فيه، وع�سى اأن ت�سلها. �
وهل و�سلتها؟ �
طبًعا. �

)



280

)21(

 يسلم عليك المتنبي ويقول لك:
�سحيًح���ا ق���واًل  عائ���ِب  م���ن  وك���م 

ال�س���قيم! الفه���م  م���ن  واآفُت���ه 

كان الرافعي  متوجًها اإىل جريدة)ال�سيا�سة( الأ�سبوعية، وكانت يراأ�سها 
الدكتور حممد ح�سني هيكل، والدكتور طه ح�سني يعمل معه اإذ ي�سرف على 
)ر�سائل  كتابه  واأهداه  هيكل  الأ�ستاذ  على  الرافعي  ف�سلم  الأدب.  �سفحة 

الأحزان(، ف�سكره الأ�ستاذ هيكل، وقال له:

وت�سوقت  � قط،  العربية  يف  قبل  من  مثله  يكتب  مل  كتاب  اأنه  علمت 
اأر�سالن  �سكيب  الأ�ستاذ  ومقال  منك،  هدية  وانتظرته  لقراءته، 

�سوقني اأكرث.

�سكًرا لك، واأنتظر ردك وتعليقك.. �

اإذا بالدكتور طه ح�سني  وبينما هما يتجاذبان احلديث حول الر�سائل 
هيكل،  الدكتور  قام  و�سلم  دخل  فلما  نحوهم،  �سكرتريه  مع  بهدوء  ي�سري 

وقال:

اأهاًل بالدكتور طه، هذا الأ�ستاذ م�سطفى �سادق الرافعي هنا، �سلم  �
عليه.
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و�سعر طه بال�سيق نحوه، والرافعي كذلك، وكاأنَّ حرًبا منتظرة �ستن�سب، 
واخل�سمان اللذان مل يبداآ معركتهما وجًها لوجه، هذان خ�سمان التقيا، 
مدها،  ملا  هيكل  الدكتور  ح�سور  ولول  مزدٍر  م�سمئز  وهو  الرافعي  ميد 
وكذلك طه نف�ش ال�سعور، وت�سافح اخل�سمان، �سبق واأن ح�سلت مناو�سات 
الأدب  يف  اآراءها  تبث  وبداأت  )ال�سيا�سة(  فتحت  اأن  منذ  الأ�ستاذين  بني 
التي هي حتت اإ�سراف الدكتور طه ح�سني، كانت تلك املناو�سات اقل من اأن 

تكون حرًبا اأدبّية �سعواء.

فقال الأ�ستاذ هيكل:

بينكما تعارف �سابق طبًعا، وخالف ل نحب اأن نثريه، بل ب�سيط.. �

و�سعر طه اأن ثورة داخله تريد اأن تنفجر على هذا الذي اأمامه ويزعم 
فقال طه  املغرور،  املتكرب  ال�سنم  اأحطم هذا  اأن  يجب  اأديب عظيم.  اأنه 

مقاطًعا الدكتور هيكل يف لهجة حادة:

العربية  � الكتابة  باأ�سلوب  يتعلق  اأمر  اإنه  ب�سيًطا،  اأمًرا  لي�ش  ل 
القدمية  الأ�ساليب  بتلك  امل�ستم�سك  القدمي  زعيم  وهو  ومناهجها، 
العربي،  الأدب  تقدم  اأمام  عرثة  فهم  وطباق،  ومر�سل  �سجع  من 
عاملي  م�ستقبل  له  يكون  ولن  الأدب  يتقدم  لن  وغريه  وبالرافعي 

مرموق.

اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  �ستكون  التي  الثورة  خمد  حماوًل  هيكل  فقال 
وم�ستغاًل ان�سغال الرافعي مبا يكتب له:

ل ي�سح هذا الكالم يا دكتور، اأنت تهاجم بع�سبية وانفعال، ولي�ش  �
هكذا يكون النقا�ش.

اجلامعة  ابن  لتمزيق  طوياًل  ينتظرها  كان  التي  ثورته  الرافعي  فثار 
البكر:
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واهن  � هو  الركاكة  على  قائم  مذهب  اهلل!  �سبحان  جديد!  مذهب 
�سعيف، وهذا من �سعفكم، فاأنتم �سعفاء ل متلكون قلًما بليًغا فقلتم 

مذهب جديد.

وثورتها  � اأوربا  على  اطلعتم  لو  بالقدمي،  امل�ستم�سكون  اأنتم  بل 
وجتديدها لعقلتم ما نعني، ولكنكم اأ�سعف من ذلك بكثري.

�سه! ل�سنا نحن من ي�سرق من الفرن�سيني، نحن عرب. �

التقدم ل يعني �سرقة، ومل اأَر اأمة م�ستم�سكة باملحافظة على اآدابها  �
كالأمة العربية، ل جتديد ول اأ�سلوب جديد، بل تقليد يف تقليد.

نافًخا يف  الرافعي  فقال  الأ�ستاذ هيكل هداأ اخل�سمان،  وبعد حماولة 
النار:

مل يعجبني �سيء مما كتبته يف الأدب وتاريخه اأبًدا. �

قد  الأمر  لكن  الأمر  يعالج  اأن  يحاول  هيكل  والدكتور  الأ�سوات  وعلت 
انفلت ومل يعد هيكل قادًرا على كبح جماحه، بل �سار نقا�ًسا حاًدا يو�سك 

اأن ي�سل لل�سرب، فخرج الرافعي غا�سًبا وهو يتوعد طه اأن ينكل به.

الأحزان(،  قراأ يف )ر�سائل  اأن  بعد  واأملى مقالته  داره،  اإىل  وعاد طه 
فكتب نقًدا لذًعا حاول اأن ينزل من مكانة الرافعي.

يف  مقاله  فكان  هجومه،  فانتظر  �سيهجم  طه  اأن  الرافعي  وتوقع 
)ال�سيا�سة( نقًدا له، وحاول اأن يعرث على جملة قوية، ولكنه مل يجد غري 
هذه اجلملة يف املقال تعرب عن م�ستوى تفكريه )وهذا الكتاب الذي ن�سهد 

اإنا مل نفهمه..( .
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فجهز الرافعي عدته وتاأهب لدخول املعركة مبقال يتفجر �سواعق على 
الدكتور طه واأدبه، فا�ستقبل الدكتور هيكل مقال الرافعي ون�سره وكان اأول 

مقال ين�سر يف )ال�سيا�سة( نقًدا لطه.

فقد كتب الرافعي يف هذا املقال:

امة الدكتور طه ح�سي، ي�سلم عليك املتنبي ويقول  )اإىل االأ�ستاذ الفهَّ
لك:

وك���م م���ن عائ���ِب ق���واًل �سحيًح���ا

ال�س���قيم! الفه���م  م���ن  واآفُت���ه 

اأبي عبيدة كان يكتب غري ما ي�سمع،  اأن كي�سان م�ستملي  ولقد رووا 
ويقراأ غري ما يكتب، ويفهم غري ما يقراأ؛ وكنت اأح�سب اخلرب مو�سوًعا 
يتملح به للظرف والنكتة؛ اأو معدواًل به عن وجهه اإىل ناحية املبالغة، 
ولكني راأيت فيك دلياًل على اأنه اإن مل يكن �سحيًحا فلي�ش بعيًدا، واإن 
اإليك فتفهم غري ما تقراأ، واأحدثك  اأكتب  مل يكن واقًعا فلي�ش ميتنع، 
االأر�ش  بك  دارت  كالمي  انتقدت  اإذا  واأراك  ت�سمع،  ما  غري  فتح�سب 
حول نف�سك فاأخذتك الغ�سية ومل يبق يف االألفاظ وال يف املعاين وال يف 
االأ�ساليب وال يف ال�سعر وال يف النرث اإال �سورة متر ب�سرعة دوران االأر�ش 

فال تتبي منها �سيًئا وال تفهم منها �سيًئا!

اأيها الفا�سل؛ فاإما طبيعة يف النف�ش مبنية على املكابرة  هن ثالثة 
واملراء، ال تبايل معها اأن حتذف العقل وُت�سقط اخلُلق ومتتهن الكرامة، 
ذلك  تعليل  يف  ومت�سي  ذهب،  احلجر  وهذا  حجر  الذهب  هذا،  وتقول 
واإقامة الدليل عليه، والدفع عنه، ثم اللجاج وال�سف�سطة واإثبات املنفي 
اإال  منفعة  وال  طائل  غري  يف  اجلدل  اأهل  كل،  يفعل  كما  الثابت  ونفي 
غلبة ثرثرة على ثرثرة، واإما طبع يف، الكتاب م�ستوخم بارد جتذب اإليه 
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اأ�سول �سعيفة يف اخليال والفكر، فال يرتفع، ارتفاًعا �سامًيا واإمنا ُي�ِسف 
ويخبط؛ واإما عقل ال كالعقول.، ون�ساأل اهلل ال�سالمة.

فما من واحدة من هذه لك ُبد!

ح يف ت�سميته  قراأت يا �سيدي ما كتبته عن ر�سائل االأحزان مما اأت�سمَّ
علي  يخفى  كان  وما  كالمك،  اإليها  اأجريت  التي  بالغاية  واأملمُت  نقًدا، 
ًما، وفى املنطق  اأن يف احلق ما ي�سمى تع�سًفا، وفى النقد ما يدعى تهجُّ
ما يعرف باملغالطة، ويف كل �سناعة ما هو انتحال ودعوى وتلفيق؛ واإال 
ففيم يخالف بع�ش النا�ش على بع�سهم، وكيف ترى الرجل الذي ال باأ�ش 
اإىل  �سبيل  ال  حتى  والوثائق  باالإميان  موؤكًدا  الدين  عليه  يكون  بعقله 
اإنكاره ثم ينكره ويحلف على ذلك ويكابر فيه كان الذي حلف به عندما 
اأخذ منك غرُي الذي يحلف به عندما اأنكر عليك، ثم يدبرك معه على 
كل اأ�ساليب الباطل ومير بك يف كل ق�سايا املغالطة، واإن يف دمه وحلمه 
ما  غري  تكتب  كنت  لقد  ولعمري  كاذب!  باأنه  اهلل  الأنطقه  عنه  �ُسق  لو 
كتبت لوال اأنك �سمعت مني ما �سمعته يف تخطئتك والرد عليك حي قام 
اجلدال بينك وبي االأ�ستاذ هيكل؛ وراأيتك وقتئذ تكاد تبتلعك ثيابك، 

وكان كالمي منك كاملاء ي�سقي �سجرة احلنظل املر فما يزيد اإال مرارة.

ولو عقلَت اأيها ال�سيخ لعرفت اأين اأغ�سبتك عامًدا متعمًدا، واأفرطُت 
عليك حتى اقتلعت نف�سك من املجل�ش اقتالًعا، وما اأردت بذلك اإال اأن 
اأعرف مبلغ اإن�سافك، واأمتحن هذه احلرية التي تدعيها يف كل ما تكتب، 
اأن جتهد يف ذمي، وال  اأن تثني علّي، ولي�ش ي�سرين  فاإنه لي�ش ينفعني 
األي  اأو  يدك  يف  األتوي  تظنني  اأح�سبك  وما  ذلك،  من  ب�سيء  اأحفل  اأنا 
لغمزاتك، فقد بلغ من اإن�سافك حي تغ�سب اأن تنف�ش علّي كلمة واحدة 

من اللغة فال تذكرين بها، فقلت فيما علقت على كتاب االأ�ستاذ هيكل:
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 »اأنكرت عليه ا�ستعمال كلمة مهوب بالواو ال بالياء، ونبهني »بع�ش 
االأدباء« اإىل اأن هذا اال�ستعمال �سحيح، فرجعت اإىل املعاجم، فمن الذي 
يف  حتى  عليه  وحقدت  ا�سمه  تذكر  مل  وملاذا  املعاجم؟  اإىل  وردَّك  نبهك 
اأنهر  ثالثة  يف  طعًنا  عليه  اندراأَت  قد  واأنت  به،  تعرتف  الذي  ال�سواب 
يل  تذكر  اأن  عليك  اأفي�سق  القول،  هذا  فيها  تقول  التي  ال�سحيفة  من 
ا  ي نف�سك بعد ناقًدا حرًّ ح�سنة واحدة يف كلمة كنت ال تعرفها، ثم ت�سمِّ
الذهب  النا�ش منك وي�ستمعوا لك وال يعرفوا  اأن يقبل  من�سًفا وتريد 
ذهًبا �سحيًحا حتى ينظروا »دمغتك« عليه، وال اجلوهر جوهًرا كرمًيا 
حتى ي�سمعوا �سهادتك فيه؟ ثم اأنزلت نف�سك منزلة دون هذه وكنُت واهلل 

اأرفعك عنها، فقلت:

»كنت اأ�سف العقاد يف ف�سل م�سى ب�سدة الغمو�ش اأحياًنا، وقد م�سى 
�سيء مما  ير�ش عن  اأنه مل  واأنباين  الف�سل  هذا  الرافعي عن  االأ�ستاذ 
كتبت كما ر�سي عن هذا الف�سل« ولكن كيف اأنباأتك هذا النباأ، بل متى 
تفهم دقائق الكالم واأغرا�سه وتكون حكيًما يف �سيا�سة املعاين واأ�ساليب 
الفكر؟ لقد كتبت اإليك واإنه مل يعجبني �سيء مما قراأُت لك ما اأعجبني 
ما كتبته يف هذا االأ�سبوع والذي قبله » اأي انتقادك من انتقدت: فالًنا 
وفالًنا وفالًنا والعقاد جميًعا ال العقاد وحده كما تزعم، وهذا هو ظاهر 
اللفظ، ولكن ما باطنه اأيها الفهامة، فاإنه يقال اإن للكالِم ظهًرا وبطًنا 

ا ومطلًعا. وحدًّ

مِلَ مل تعجبني كل  نف�سك  ت�ساأل  اأفال  اأو تفهمه  لو كنت تعرف هذا 
الف�سول التي كتبتها يف االأدب وتاريخه واأنت تتخبط منذ �سنتي وتكتب 
كل اأ�سبوع مرة، فاإن �ساألتها فهل ت�ستخرج من ذلك اإال اأن هذه الف�سول 
هي يف راأيي خلط خملوط تركب فيها ال�سطط ثم تعت�سف الطريق ثم 
االأموات  على  وت�سول  اهلل،  كما خلقه  اأنت ال  تخلقه  كما  التاريخ  ت�سع 
ا وال حواًرا وال جواًبا، فاإذا ا�ستخرجت هذا  الذين ال ميلكون دفًعا وال ردًّ
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الأنك  كان  اإمنا  خا�سة  الف�سلي  بهذين  اإعجابي  اأن  اإال  لك  ينتج  فهل 
يردوك  واأن  اأنف�سهم  عن  يدفعوا  اأن  ي�ستطيعون  الذين  االأحياء  ت�سادم 
اإىل الطريقة امل�سلوكة والنهج القا�سد اإن كانوا على �سيء مما ي�سمى به 
الكاتب كاتًبا واالأديب اأديًبا، ومل يكونوا بهذا اجلن الهالع املخزي الذي 
ميز اأبا حية ب�سيفه اخل�سبي... وجعله بطل املعركة، واأنت تعرف الق�سة 

بعد.

بعدك من  يدل على  املنزلتي مما  دون  تنحط يف منزلة  راأيتك  ثم 
جمل  من  جملة  »كل  اأن  فتزعم  النقد،  حقيقة  عن  وذهابك  االإن�ساف 
اأن الكاتب يلدها والدة وهو يقا�سي  الكتب تبعث يف نف�سك �سعوًرا قوًيا 
يف هذه الوالدة ما تقا�سيه االأم من اآالم الو�سع« كذا كذا، لقد نبغت يف 
اأن  بعد  هذا  من  اأكرث  »و�ستنبغ  االأحزان  »ر�سائل  قراأت  اأن  بعد  اخليال 
اآخذ  اأن  اأردت  لو  اأين  على  اإياه،  اأهديتك  الذي  االأحمر«  »ال�سحاب  تقراأ 
معك يف كتابتي هذا املاأخذ جلعلتك تتلوى من الكالم املوؤمل على مثل 
اأ�سنان االإَبر، وال�ستقبلتك مبا ال تدري معه اأين تذهب وال كيف تتوارى، 
كاالإع�سار الذي ياأخذ عليك اجلهات االأربع من اآفاقها، اأفاأنت تقوم يل 
اأدع هذا االآن، فحدثني من  يف باب اال�ستعارة واملجاز والت�سبيه؛ ولكني 

اأين علمت اأين اأكتب على هذه الهيئة؟

لعلك اأخذت هذا املعنى البذيء من قويل لك »اأتظن اأين اأكتب هذه 
اأتعب نف�سي لتجديد االآثار الفنية يف البيان  اأال اإين  الكتابة واأنا نائم؟ 

العربي«.

وما  اأقول  ما  اأن�سى  اأكاد  ال  فاأنا  الواحد،  باحلرف  كلماتي  هي  هذه 
يقال يل. ولقد كتبت ر�سائل االأحزان يف �ستة وع�سرين يوًما فاكتب اأنت 
مثلها يف �ستة وع�سرين �سهًرا، واأنت فارغ لهذا العمل واأنا م�سغول باأعمال 
كثرية ال تدع يل من الن�ساط وال من الوقت اإال قلياًل، وها اأنا اأحتداك 
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االأمر عندك يف هذا  واإن مل يكن  اأو بف�سل من مثلها،  تاأتي مبثلها  اأن 
االأ�سلوب ال�ساق عليك اإال والدة واآالًما من اآالم الو�سع كما تقول فعلّي 
نفقات القابلة والطبيبة متى ولدت ب�سالمة اهلل... واإين الأحتداك واأنا 
خلقة  الن�سر  خلق  من  و�سبحان  تطيق.  ال  وما  تطيق  مبا  النا�ش  اأخرب 

والديك الرومي خلقة اأخرى...

ومنزلة رابعة هي اأحط واأدنى من كل هذه الثالث، فقلت »اأنا اأعلم 
اأن االأ�ستاذ الرافعي قد تكلف م�سقة ال تكاد َتعدلها م�سقة يف و�سع هذا 
الكتاب... وهو تكلف العناء يف طبعه ون�سره، واأنفق مااًل يف هذا الطبع 
والن�سر، فقد يكون من االإ�سراف يف الق�سوة اأن نعر�ش لعمل كهذا فيه 

م�سقة وعناء ومال فنعلن اأنه غري جيد... الخ الخ «.

فما اأنت واملال والطبع والن�سر؟ ولكن اعلم اأن هذا الكتاب مل مي�ش 
على �سدوره اأربعون يوًما معدودة حتى رد كل ما اأنفق عليه غر�ًسا غر�ًسا، 
و�سل كل طابعي الكتب العربية وكل املوؤلفي هل اتفق لهم حادث واحد 
ة على ال�سرة،  مثل هذا؟ اأال عْد عن هذا االأ�سلوب، اأ�سلوب �سفقة ال�سرَّ

واأبق مثل هذا الكالم لكتبك واأمثال كتبك.

اإين واهلل � على اإعجاب كان بك � اأ�سبحت م�ستيقًنا اأن اهلل تعاىل مل 
يهبك اإىل اليوم قلم الكاتب، وال اأودعك دهاء ال�سيا�سي، وال خ�سك بفهم 
احلكيم، وكيف يكون لك من ذلك واأنت ت�سف رئي�ش حترير »ال�سيا�سة« 
يف ظرف ولطف... باأن يزدري القراء ويزدري النا�ش ويتخذ هذا قواًل 
ومذهًبا وفل�سفة، ففي اأي �سيء يكون عمل الرجل يف اجلريدة الكربى 
يف اأمة هي اأ�سد االأمم حاجة اإىل من يتاألفها ويتوىل اإر�سادها وهدايتها 
كلما  وتنعطف  ال�سدور،  �ساقت  كلما  تت�سع  االأنبياء،  كاأخالق  باأخالق 
نفرت القلوب، وال ترى يف النا�ش طبيعة ُتزدرى، ولكن خطاأ ُي�ست�سلح؟ 
ع�ساك حت�سب هذا مني دهاًنا وم�سانعة لرئي�ش التحرير، ف�سل اأديب هذا 
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الع�سر االأمري �سكيب اأر�سالن ماذا كتبت له منذ �سنة خلت يف ردِّي على 
بع�ش كتبه، وهل اأثنيت له على غري الدكتور هيكل، وهل و�سفت غريه 
بالذكاء وعمق الفكر وح�سن الو�سف وبالغة التعبري، على حي مل تكن 
بيني وبينه �سابكة، ومل يكن راآين وال راأيته اإال مرة واحدة جاء فيها اإىل 
طنطا مع االأ�ستاذ اجلليل لطفي ال�سيد؛ ولكن االإن�ساف يا �سيدي اإن مل 
يكن فوقه اإال احلق فذلك الأنه هو اأ�سا�ش احلق، ولقد اأخربتك اأن هذه 
احلرية التي تزعمونها يف الكتابة والنقد اإن مل تكن مقيدة باالإن�ساف 
وتواعده فهي �سخافة ودعوى، وطلبَت مني هذه القواعد ولعلي اأكتبها 

(لك يوًما اإن �ساء اهلل.
ولننظر االآن يف نقدك »ر�سائل االأحزان«، والعلة يف اأنك ال تفهمها.

فاأما النقد فلي�ش هناك اإال اأنك ال تفهم كما تدعي على نف�سك، وماذا 
علّي من ذلك، ولقد قلت لك اإن الذي ال تفهمه اأنت يفهمه �سواك، واإن اهلل 
خلق روؤو�ًسا غري راأ�سك وعقواًل غري عقلك، واإنه لي�ش من اأَحد يعرتف 
اأنك مقيا�ش العقل االإن�ساين يف االأر�ش؛ فم�سخَت هذا كله وزعمَت اأين 
الكلمة  للنا�ش«  ثم رددت على هذه  »مِلَ تتخذ نف�سك مقيا�ًسا  قلت لك 
بقولك: »اإين اأتخذ نف�سي مقيا�ًسا لنف�سي« فف�سر يل اأ�سلحك اهلل كيف 

تكون نف�سك مقيا�ًسا لنف�سها؟

نف�سك  تكون  اأن  لك  يتاأتى  فكيف  غريه،  لقيا�ش  اآلة  املقيا�ش  األي�ش 
اأ�سول  اإىل  اأنت �ستلجاأ  اأم  التي تقي�سها غري نف�سك التي تقي�ش عليها؟ 

البالغة وجتعل العبارة على التجريد؟
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هذا  وما  بعينها؟  االأ�سول  هذه  على  البليغ  الكالم  تفهم  ال  فلم 
ْن َيْمِش  مَّ

َ
ْهَدى أ

َ
َفَمْن َيْمِش ُمِكبًّا َعَ وَْجِهِه أ

َ
التحذلق وما هذا التداهي؟ أ

.ٍَسِويًّا َعَ ِصَاٍط ُمْسَتِقيم

واإما اأنك مل تفهم فل�ست اأردُّ عليك بفالن وفالن ممن فهموا الكتاب 
واأعجبوا به واأثنوا عليه، واأنت تعرفهم وتذعن لهم وتبالغ يف تقدميهم، 
ماذا  وانظر  فهمنه؛  الن�ساء  باأن  وال  فهموه،  الطلبة  باأن  عليك  اأرد  وال 
كتبت جملة »ال�سيدات« يف م�سر وماذا كتبت جملة »منريفا« يف �سورية، 

فاإنك ال تطمع يف �سطر واحد من مثل هذه الكتابة.

ال اأراد عليك بهذا وال بنحوه، ولكني اأقول لك اإن الع�سكري روى عن 
االأن�ساري قال: قلت لبع�ش الكتاب � كتاب اخلراج واأ�سباههم من رجال 

الديوان �: 

ما فعل اأبوك بحماِره؟ قال باِعه!

قلت: فلَم تقول باِعه؟

قال: واأنت فلم تقول بحماِره؟

فقلت: اأنا جررته بالباء.

قال: فمن الذي جعل باءك جتر وبائي اأنا... ال جتر

»يعني الباء التي يف فعل باع«...

األي�ش هذا فهًما يا دكتور، وقد اجتهد الرجل يف القيا�ش وانتهى اإىل 
اإىل  الفهامة؟  هذا  مثل  ت�سكو  وملن  تقول،  اأن  ع�سى  فما  النتيجة؛  هذه 
ال�سلطان؟ اإىل اأهل اللغة؟ اإىل االأطباء؟... ولكن هل كان فهمه اأن الباء 
يف »باعه« حرف جر مما يف�سد مقايي�ش النحو ويكره اللغة على اأن تت�سع 
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اأن  النا�ش  اأفال ترى معي ومع  حلكمه وتطرد على قيا�ش فهمه؛ واأنت 
�سوء الفهم وخًطا الفهم وعدم الفهم.

كل ذلك يف َمَردِّه اإىل معنى واحد هو �سقم الفهم. اإنك لتجمع الكتب 
حتى  ال�سعر  قول  يف  ذلك  نفعك  فهل  االأدب،  وتدر�ش  التاريخ  وحتفظ 

ذهب ديوان طه ح�سي بديوان املتنبي؟

واأنت تدر�ش البالغة وتعرف قواعدها واأمثلتها، فهل اأعانك ذلك يف 
قطعة بليغة يعرفها لك النا�ش ويتناقلونها ويرونها من البيان يف موقع 
ومن اجلمال يف منزلة؛ وهل جئت قط يف كتابك ب�سيء من الو�سف، اأو 
ق�سى لك النا�ش بخيال ابتدعته اأو جماٍز اخرتعته؟ وهل كتبت �سيًئا يف 
العلة يف  واأو�سافهما؟ فهذا كله من بع�ش  احلب واجلمال وفل�سفتهما 

اأنك ال تفهم »ر�سائل االأحزان« اإن �سح قولك اأنك ال تفهم!

وعلة اأخرى: مَل تكرر الكالم دائًما يف غري حاجة اإىل التكرار مع اأن 
املذهب اجلديد...  اإن  العيوب، ويقولون  اأقبح  اأ�سحابك يرون هذا من 
املقالة  �سرت�سل  اأنك  فقدر  كتبَت  فاإذا  التلغرايف،  االأ�سلوب  على  قائم 
يا  بعيد  زمن  من  اأفل�سَت  كنَت  لقد  اإر�سالها،  اأجرة  وتدفع  بالتلغراف 
دكتور لو حققوا معك هذه القاعدة واأر�سلوا مقاالتك بالتلغراف.. ولكن 
�ستة  تكتب  اأن  املطبعية  كال�سعوذة  اأ�سبح  حتى  الطريقة  هذه  تلتزم  مِل 

اأ�سطر وهي ثالثة بعد حذف املكرر واحل�سو؟

اإليه  اأديب، فدفعتها  »ال�سيا�سة« ومعي  افتتاحية يف  اأقراأ مقالة  كنت 
وقلت: ملن ترى هذه املقالة؟ فنظر فلم يجد عليها توقيًعا، فقلت له: ال 

يجب اأن يكون التوقيع يف ذيل املقالة بل قد يكون يف اأثنائها!

قال: فاأين هو؟

قلت: ا�سمع: هذا هو التوقيع.
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»فعلوا هذا، نعم فعلوه، فعلوه؛ اأق�سم لقد فعلوه، فعلوه...« .

اأفمن يكتب هذا الُهراء ونحوه يرتقي به الفهم اإىل دقائق املجازات 
اللغة يف  عليه هذه  قامت  ونحوها مما  واالإ�سارة  والكناية  واال�ستعارات 
بيانها وبديعها، وما لو حذف منها لتعطلت من كل حما�سنها وملا �سح اأن 

يكون فيها كالم معجز وال مقبول األبتة؟

وما العلة يف هذا وما ال�سبب يف اأنه ال ينفق لك اأبًدا خيال رائع، وال 
تبدع �سيًئا مما يبدعه الكتاب يف كل االأمم، اإال مرة واحدة اأردت اأن ت�سف 
املراأة اجلميلة يف رواية »االإغواء« منذ اأ�سابيع فقلت: �سورتها، حركاتها، 

األفاظها. زيها، مذهبها يف احلوار والكالم: هي فتنة تتحرك«.

فتنة تتحرك! ال اأعرف لك يف كل كالمك اأح�سن وال اأبدع من هذه 
ال�سرقة، واإال  اأخذتها واإن كنت مل حت�سن  اأين  الكلمة، واأنت تعرف من 
فما قولك حي تكون هذه )الفتنة( نائمة؛ اأفرتيد اأن اأدل قراءك يف اأي 
ر�سالة »من ر�سائل االأحزان« و�سف االألفاظ واحلركات والزي واملذهب 

يف اجلدال وال�سكل والدل واأنها فتنة خلقت امراأة؟

اأكون من�سًفا )كذا وكذا( فاأنت ت�ستطيع  اأن  تقول يف نقدك: »يجب 
اأن تقطع كتاب الرافعي جماًل جماًل، واأن جتد من هذه اجلمل طائفة 
يخلبك  اللفظ  جمال  من  �سيء  فيها  ا�سمعوا«  »ا�سمعوا...  قليلة  غري 
تخلو  ال  قيمة  معان  وفيها  بالبالغة«  مغناطي�سي  »تنومي  وي�ستهويك 
من نفع، ولكن امل�سقة كل امل�سقة يف اأن ت�سل هذه اجلمل بع�سها ببع�ش 

وت�ستخرج منها �سيًئا«.

بع�سها  اجلمل  �سلة  يف  ولكن  الفهم  يف  لي�ست  عليك  فامل�سقة  اإذن 
تكرار  طبعك  من  جتعل  التي  هي  بعينها  امل�سقة  هذه  واأظن  ببع�ش. 
الكالم دائًما يف غري طائل وال منفعة، واإذن فمن �سبيلك اأن حت�سن فهم 
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كتب التاريخ واحلوادث وحدها دون �سواها مما ال يقع يف الذهن مت�ساًل 
بع�سه ببع�ش، واإذن فلك مذهب ال ينبغي اأن نعر�ش له كما ال ينبغي لك 

اأن جتعله قيا�ًسا تقي�ش عليه!

ثم كيف يكون يف الكتاب »معان قيمة« وجمل ت�ستهوي وتخلب وهي 
مع ذلك طائفة غري قليلة، مع اأنك ت�سرح قبل هذا الكالم بن�سف �سطر 

اأبي�ش.

ومل  الكتاب«  »اأمتمت  فتقول   � تفهمه  الذي  بالكالم  مبا�سرة  يعني 
املقدمة فيه  اإذا كانت  ا بك  اأن لك منطًقا خا�سً �سيًئا؟ ال بد  تفهم منه 
اأنك اأمتمت كتاًبا براأ�سه ال تفهم منه �سيًئا. فالنتيجة من هذه املقدمة 
اأن يف الكتاب طائفة غري قليلة ت�ستهوي وتخلب وفيه معان قيمة اأي�سا!

وهل هذا اأقبح يف التناق�ش اأم قولك »وراأيي يف الكتاب اأين ال اأفهمه، 
فال اأ�ستطيع  اأن اأقول اإنه جيد اأو رديء، بل »اأ�ستطيع« اأن اأقول اإين مل 

اأفهمه. واإذن فال ميكن اأن يكون جيًدا... ال.« 

فاأية اال�ستطاعتي هي الكاذبة املردودة؟ واإذا كنت ال تفهمه وكان من 
يكون  اأن  ي�ستحيل«   »يعني  ميكن  ال  وحده(  ذلك  اأجل  )من  ذلك  اأجل 
نف�سك  تعترب  اأنك  من  اأنكرته  مبا  منك  اعرتاًفا  هذا  يعد  اأفال  جيًدا، 

مقيا�ًسا للعقل االإن�ساين يف االأر�ش املوؤمنة باهلل وكتابه و�سنة نبيه؟

اأال يرى القراء كيف يتهافت ال�سيخ كان يف جوفه �سيًئا يغلي على �سيء 
(يت�سرم وكيف تقول »ال ميكن » اإال اإذا كنت اأنت املمكن كله يا موالنا..؟« 
اأال ليت �سعري كيف يجمع الكالم العايل بع�سه اإىل بع�ش وي�ستخرج 
اإذا كان ال ي�ستطيع جمع كالمه هو يف  منه �سيًئا وهو يراه ملء كتاب، 
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ياأتيك  الذي  العجيب  التناق�ش  مقال �سغري حتى ينفي عنه مثل هذا 
ب�سطر موؤمن يلعنه �سطر كافر؟

اأنا ال اأقول اإن االأ�ستاذ طه لي�ش �سيًئا يف ف�سله واأدبه وعلمه، بل هو 
عندي اأ�سياء كثرية، بل هو مكتبة تنطق كتبها، ولكنه مل يالب�ش �سناعة 
عمل،  وال  مبزاولة  ذلك  يف  نف�سه  اأخذ  وال  اخليال،  اأ�ساليب  وال  ال�سعر 
فلي�ش له اأن ينقد هذه ال�سناعة وال اأن يقول يف هذه االأ�ساليب اإال بعد 
اأن يجيء مبثل ما يكتب اأهلها، فاإن مل يكن ذلك يف طبعه وال يف قوته 
ومل ي�ستِو له �سيء منه فال يغرنه اأن يكون موؤرًخا، وال يخدعنه اأن يكون 
ِمنطيًقا، وال يح�سن فهَم �سيء هو فهم كل �سيء، ولو كان االأمر مو�سوًعا 
يف االأدب على االت�ساع يف الكالم والقدرة على القول الكثري �سواًبا وخطاأ، 

ملا كان اأكرُب اأديب هو اأكرَب االأدباء، ولكن اأكرُب الرثثارين...

اإنه يفهم القراآن وكذا وكذا وال يفهم كتابي، واأنا ال  ويقول االأ�ستاذ 
اأ�سدق من هذا �سيًئا، واأين حقائق البالغة املعجزة يف القراآن ممن اإذا 

انتقدت بيت �سوقي:

ي���ا لط���ُف اأن���ت ه���و ال�س���دى

م��ن ذل��ك ال�س��وت الرخي��م

اإن اأر�سطو كان ذا �سوت رخيم... واأورد على  فِهَم اأن وال�ساعر يقول 
ذلك اأنه ال هو وال �سوقي �سمع هذا ال�سوت... علم اهلل لو تقدم �ساحب 
هذا القول اإىل االمتحان يف االأزهر وف�سر لهم يف البالغة هذا التف�سري 
ال�سفر يف  واملكعب عندهم هو  االأزهريون،  »املكعب« كما يقول  الأعطوه 
درجات االمتحان! اأيفهم هذا حقائق البالغة يف القراآن ودقائق االإ�سارات 

التي فيه؟
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علوم  يف  املجتهدين  كبار  من  وهو  ال�سائر  املثل  �ساحب  قال  وقد 
البالغة ومن اأبلغ كتاب الدهر: » كنت اأقراأ يف اليوم ختمة، ثم يف ال�سهر. 
ثم يف ال�سنة، ثم ها اأنا اأقراأ يف ختمة واحدة منذ كذا وكذا �سنة ومل اأفرع 

منها، وكلما اأعدت النظر ظهر يل ما مل يكن ظهر من قبل«.

هذه هي اأ�سول البيان العربي املعجزة، وهذه هي طريقة فهمه، فخذ 
(اأو فدع!

اإن املجاز وهو اأ�سا�ش البيان مينعك اأن تفهم اإال بالقرينة والعالقة، 
فال يطلق لك الفهم بل يقيده بهما، وال يرتك لك اأن تقول اأفهم وال 
نف�سك.  على  تقر  اأن  واإما  للكالم  تقر  اأن  اإما  اثنتي:  اإحدى  بل  اأفهم 
فا�سطرهم  يكتبون،  وكانوا ال  اأذهان حديدة،  اأ�سحاب  العرب  كان  وقد 
القليلة  الكلمات  الكثرية يف  املعاين  األفاظهم وطئ  االإبداع يف  اإىل  ذلك 
واالكتفاء باللمحة الدالة واالإ�سارة املوجزة والكناية الرائعة والتفنن يف 
اأ�ساليب القول على وجوه �ستى ومذاهب كثرية؛ فلي�ش يتوىل هذا البياَن 
العربي اإال الذهُن الدقيق والفطنة احلادة والب�سرية النقادة، واإال من 
َجَرى جمرى العرب اأنف�سهم، ينزعه طبع اأو يجذبه اأ�سل؛ فاإن مل يكن 

(هناك فاأبَعَدُه اهلل، وال�سالم!
�سحك الرافعي وهو يقول:

كان در�ًسا لن ين�ساه طه ما حيي. �

كم عانيت منها لدرجة اأنك خ�ست هذه احلرب مع طه؟ �
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اأنها متهورة  � اأ�سياء قد يتبني لك فيما بعد  احلب يجعلك تدخل يف 
مهدرة.

هل ندمت على حربك مع طه. �

ل، وم�ستعد خلو�ش حرب جديدة! �

)
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يكبر بعض األدابء من صغر المحيطين بهم.

عنها  م�ستغاًل مبقالته عن طه ح�سني  �سيًئا،  منها  قد خال  فكره  كان 
تلك، يف  لين�سى حبيبته  اإل  يبداأها  اأن معركته مل  ويبدو  ن�سيانها،  حماوًل 
بع�ش الأحايني تنازعه نف�سه وتلومه وتوبخه، فيعاوده الندم لرتكها ويتح�سر 
على تلك الأيام؛ اأيام الثالثاء، الذي مل يعد له طعم، فتذكر اأبيات �سربي 
اأن هجره ردًحا من الزمن،  ال�سعر قد عاوده بعد  الثالثاء، كان  اأيام  عن 

فكان �سعره هذه الفرتة فيه اأمل الفراق.

وكان قد بعث هذا الأ�سبوع اإىل املقطف ق�سيدة وفيها:

انته���ى ه���ذا اجلف���ا وق���د  مت���ى ينته���ي 

�س���ربي  انته���ى  في���ه  االأي���ام  اأول  وم���ن 

وكان هذا البيت ر�سالة اإىل مي، فهل فهمتها؟ وهكذا كانت نف�سه تنازعه 
بني غرور وكربياء كرامته من جهة ومن نداء قلبه من جهة اأخرى.

جملة  �ساحبة  �سورية  اأديبة  من  دم�سق  من  ر�سالة  اإليه  تهبط  وفجاأة 
طه  عن  مقاله  حول  وا�ستف�ساًرا  مقاًل  منه  تطلب  يني،  ماري  )منريفا( 
ح�سني وتطلب منه كلمة يف )ر�سائل الأحزان( لتن�سرها على ل�سانه، وكانت 
املجلة قد ن�سرت �سابًقا مقاًل عن الكتاب، وكان ذلك املقال قد نال اإعجاب 
الرافعي، فكانت املجلة حمببة له. فرد عليها واأجاب طلبها، و�سرعان ما 
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تطورت العالقة، ف�سارت تكتب له بني احلني واحلني ر�سائل ل تخلو من 
حب!

فوجد الرافعي عندها �سلوى ومتنف�ًسا بدل حبه ال�سائع ولكنه مل ي�ساأ 
اأن يكون عالقة معها كما فعل مع مي، بل خاف منها، األي�ست نف�ش ال�سم؟ 
اأجل تلك ماري زيادة، نعم..ا�سمها احلقيقي ماري ولي�ش مي، وهذه ماري 

يني، اأخ�سى اأن تفعل كما فعلت �ساحبتها من قبل.

العالقة وقطعها مرتدًدا ومتوج�ًسا منها، فكان  ال�ستمرار يف  كان بني 
يديه،  واأحياًنا ل، وكانت هي راغبة فيه متوا�سعة بني  اأحياًنا،  يرد عليها 

ت�ست�سريه يف ما تكتب، وقد كتبت له يوًما:

)�سديقي الغايل:

ا اأنك تقول عن اعتقاد ثابت يف اإمكان مزج هذا القلم ال�سعيف،  اأحقًّ
بقلمك الكبري الن�سيط؟.. وال اأخالك هازًئا يف ما بيننا هذا.

اإنهاء  اإىل  �ساعًيا  اأراك  بها،  اأنوء  التي  العجز  درجة  عرفت  وقد  اإذن 
رغبتي  مع  هذا  اأقول  العرب(،  اآداب  )تاريخ  كتابك  من  الثالث  اجلزء 
ال�سديدة يف اإ�سدار الكتاب الثاين. واأخرًيا اأهديك من عاطفة اإعجابي 

ما ال ي�ستحقه �سواك.

 ماري يني

دم�سق �11يناير� 1925(

اأتعلمني يا نفي�سة اأين حمتاج حلب جديد ين�سيني تلك، وقد وجدته  �
اأن تفعل  الدم�سقية هذه، ولكني خائف منها  الفتاة  كما ترين عند 
قادًرا  اأعد  والأربعني ومل  اإىل اخلام�سة  و�سلت  قد  تلك،  فعلت  كما 
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على خو�ش جتارب ع�سقية، ولكن النف�ش متيل، ولكن ماري هذه اأرى 
وغري  مري�ش،  اأنا  ولكن  راغبة يف عالقة حقيقية،  �سادقة  لهجتها 
قادر على حتمل تبعات احلب العنيف، اأترين هذه احلرب مع  طه 
ح�سني؟ هل تدرين اأنها ال�سبب الأول يف هذه احلرب، اأجل هي، فلها 
كتبت الر�سائل وال�سحاب، وب�سببها حربي مع طه التي مل تنته بعد، 

وما اأظنها منتهية، ماذا ترين يف ماري؟

فقالت زوجته جميبة من غري �سجر:

اتركها هكذا يا م�سطفى، ت�ستلهم منها معاين احلب ما يعينك على  �
الكتابة وال�سعر، اذهب وحتابب مع الن�ساء لتكتب ر�سالة اأو ق�سيدة 

وت�ستلهم منها معنى جديًدا، ول تدخل يف حب حقيقي كحب مي.

يف  � كنت  فعندما  لهن،  عا�سًقا  يظنني  اللواتي  اأكرث  وما  �سح،  �سح 
الإ�سكندرية مت�سيًفا، تعرفت على �ساعرة اأديبة وا�سمها )�سعاد(، 
كان تعارًفا عادًيا عابًرا، واأر�سلت يل بعد اأن ن�سرت الر�سائل تظن 

اأنها حبيبتي، وكتبت يل يف هذه الر�سالة الأخرية بيتني:

بروح���ه �س���عَّ  الرحم���ن  م���ن  في����شٌ 

كال�سم����ش فا����ش عل���ى احلي���اة �س���ناها 

جالل���ه ج���لَّ  ف���اهلل  م�سطف���ى،  �س���ر 

اأن�س���اها  اإذ   العط���ار   روح���ك   م���ع 

اأحبها  اإين  وتقول  وهناك  هنا  وترثثر  الإ�ساعات  بثت  )فاطمة(  وهذه 
وتبعث �سعًرا لي�ش ب�سيق متغزلة بي:

وغذائ���ي حيات���ي  ي���ا 
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وم�س���اه و�سباح���ي 

�س���بيلي يف  ي�سح���ي  م���ن 

ي���راه يل  غ���ال  كل 

حيات���ي �ساق���ت  واإذا 

راحت���اه و�س���عتني 

واجلرائد  املجالت  ملالأت  بل  بي،  يتغزلن  تركتهن  ملا  اأحبهن  كنت  لو 
غزًل، وحت�سب كل واحدة منهن اأنها مي.

ثم ي�سحك..

تقول  لها  بر�سالة  مرة  فاجاأته  اأن  اإىل  الرافعي  ترا�سل  ماري  وظلت 
من  نوع  هي  جرمية  اإياك  حمادثتي  اأن  جتد  )اأال  �سطورها:  اإحدى  يف 
اجلرمية التي ال تغفرها �سريعة وال دين؟! اأعتقد اأن فيها خروًجا عن 

حد اللياقة التي تقت�سيها حقوق املراأة!!

 ماري(

تتخبط  ال�سيدة  هذه  بها  ما  وقال:  هذه  ر�سالتها  من  الرافعي  و�سجر 
(هكذا؟

اإىل  وتبعيتها  املعارف  اإىل وزارة  ان�سمامها  واأعلنت اجلامعة امل�سرية 
احلكومة امل�سرية بعد اأن كانت اأهلية.

)اأ�ستاذي الكبري،  الفيل�سوف العظيم اأحمد لطفي ال�سيد بك...
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تقبل حتياتي ومباركاتي مبنا�سبة ت�سلمكم من�سب )مدير اجلامعة 
يف  للعلم  جديدة  روح  ببث  بقدرتكم  تامة  ثقة  على  واإنني  امل�سرية(، 
بالدنا، وتو�سيع نطاق البحث العلمي والتمحي�ش والتحقيق عل منهاج 

اجلامعات العاملية، ثقتنا بك عظيمة اأيها االأ�ستاذ العظيم.

  تلميذتكم مي اإليا�ش زيادة 

القاهرة 1925م(

طوى لطفي ال�سيد الكتاب وهو فرح مبت�سم.

ما هو الأمر الذي دعوتني اإليه �سيادة املدير؟ �

ال�سيد  لطفي  ان�سغال  ب�سبب  النتظار  مل  اأن  بعد  ح�سني  طه  )قالها 
بقراءة ر�سالته(

فاأجابه لطفي بك:

اأنا اأثق بعلمك ومعرفتك وما لك من مكانة علمية مرموقة، واأعرف  �
ولَءك للجامعة فاأنت ابنها البكر، وهي لها عليك يد �سابغة خا�سة 
عندما اأر�سلتك اإىل ال�سوربون ونلت اللي�سان�ش والدكتوراه فيما بعد 
جهود علمية م�سنية، وانطالًقا من ثقتي هذه اأعهد اإليك بتدري�ش 

مادة )تاريخ الأدب العربي(  بكلية الآداب باجلامعة.

فتب�سم طه، وقال:

اأكون على ح�سن ظنكم يف خدمة  � اأن  اأ�سكرك يا لطفي بك، واأرجو 
العلم.

وثقتي بك يا دكتور كبرية. �
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ا  كان طه ح�سني يعد مو�سوًعا يف تاريخ الأدب العربي وبحًثا م�ستفي�سً
يتوقع اأن يكون له  �سدى ودوي يف حركة الأدب العربي املعا�سر. عاد اإىل 
بيته وهو يقلب الفكرة يف راأ�سه، فقال هل لنف�سه: الفر�سة قد حانت الآن 

لإلقاء املحا�سرات.

وفتحت  1926م،   لعام  اجلديد  الدرا�سي  للمو�سم  ال�ستعداد  وبداأ 
اجلامعة اأروقتها ل�ستقبال الطالب ولتبث الروح اجلديدة يف الأدب والفكر 
والفل�سفة. وكان طه يجهز حما�سراته التي �سيلقيها ويحث من يلقاهم من 
الطالب النابهني لدخول كلية الآداب. ولقي طالًبا نبًها فطًنا ذكيًّا، وكان 
ذلك الطالب عمره �سبعة ع�سر عاًما، كان الطالب نحياًل مييل اإىل ال�سمرة، 
يظهر نبوغه بالأدب من اأول قوله، ومن حفظه وعلمه، فقال له طه ح�سني 

وكانا ي�سريان يف اجلامعة:

اإىل اأي كلية �ستقدم؟ �

اأريد اأن اأدر�ش اللغة العربية يف كلية الآداب. �

هذا جّيد )ثم قال متب�سًما( �ستكون طالًبا عندي، و�ستكون متفوًقا.  �
قل يل من اأكرث �ساعر حتبه؟

فقال ال�ساب بال تردد:

املتنبي.. �

فتب�سم طه ابت�سامة باهتة من ذلك ال�ساعر الذي مل يحبه يوًما، فقال 
له:

كم بيت حتفظ له؟ �

اأحفظ ديوانه كاماًل! �
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اأح�سنت، وهل حتفظ القران الكرمي. �

نعم. �

وهل تعلم اأين ل اأحب املتنبي؟ �

ملاذا يا دكتور؟ املتنبي اأعظم من عرفه تاريخ اأدبنا العربي. �

لي�ش اأعظم، فاأبو نوا�ش اأف�سل عندي. �

فرفع ال�ساب حاجبيه وقال متعجًبا:

وهل تقارن املتنبي باأبي نوا�ش؟ �

املتنبي رجل كاذب مغرور ومنافق. مدح �سيف الدولة متلًقا، وملا مل  �
يجد عنده �سيًئا هجاه، ثم مدح كافوًرا، وملا مل ياأخذ منه �سيًئا هجاه 

ا. �سوف نتناق�ش  عنهم كثرًيا عندما تاأتي يف الكلية طالبا. اأي�سً

ولكن ل يحق يل الدخول يف ق�سمكم. �

مَل؟ �

لأين من الق�سم العلمي. �

ل عليك، �سوف تدخلها. �

ا؟ � حقًّ

اأجل. ولكن قل يل ما ا�سمك؟ �

حممود حممد �ساكر! �

اأبوك حممد �ساكر القا�سي املعروف؟ �

نعم هو. �
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قل يل من هم اأ�ساتذتك و�سيوخك الذين تاأثرت بهم؟ �

اثنان: �سيد بن علي املر�سفي، والثاين هو... �

فرتدد يف ذكر ا�سمه، فقال له طه:

قل..ما بك..؟ �

الثاين هو م�سطفى �سادق الرافعي. �

فتب�سم طه، وقال:

اإمكانية  � يف�سد  ل  بالآراء  الختالف  ل،  منه؟  اأ�سجر  اإين  تظن 
ل،  اأكرهه،  اإين  تظن  ول  كبري،  واأديب  عامل  فالرافعي  ال�سخ�ش، 

ولكن بيننا خالف هذا ل يعني اإين اأكرهه اأبًدا.

وكتب حممود �ساكر اإىل الرافعي يخربه اأنه �سيكون طالًبا يف اجلامعة 
بكلية الآداب كما وعده طه ح�سني.

فقال الرافعي:

يا اأبا رية هذا تلميذي النجيب حممود �ساكر �سيدخل اجلامعة بكلية  �
الآداب، وقال اأن طه �سي�ساعده يف ذلك لأنه من الق�سم العلمي.

فقال اأبو رية وهو يبت�سم:

يف  � ل  العربي  الأدب  يف  ومكانه  نبه،  ذكي  طالب  �ساكر  حممود 
الهند�سة والطب، وح�سًنا فعل اإذ و�سط الدكتور طه ح�سني.

اإىل  � اإ�سافة  قلب،  ظهر  عن  كاماًل  املتنبي  ديوان  يحفظ  حممود 
للمر�سفي،  يعود  الأكرب  الف�سل  لعل  ال�سعر،  يف  وملكة  اإمكانية 
من  والكثري  املربد  وكتاب  اأبي متام  عليه حما�سة  قراأ حممود  فقد 
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اأبا رية  اأن يكون من كبار الأدباء، ولكن قل يل يا  اأتوقع  الق�سائد، 
هل تتوقع اأن رجاًل مثل حممود �ساكر �سوف ي�سكت عن طه ح�سني 
اإن تتلمذ عنده، فمحمود له حمية كبرية على الدين وغرية ل يهاب 

اأحًدا، وطه هو من هو؟

تق�سد اأن �سداًما متوقًعا بني حممود وطه ح�سني؟  �

بلى.. �

ل اأظن، فطه اأ�ستاذ اجلامعة الأول ومكانته مرموقة، وحممود تلميذ  �
�سغري.

لي�ش �سغرًيا، و�سوف ترى. �

واألح  طه ح�سني على لطفي ال�سيد باأن ي�سمح ملحمود �ساكر بدخول كلية 
الآداب.

اأ�سمح  � اأن  تريدين  وهل  القوانني،  خمالفة  ميكننا  ل  طه  دكتور  يا 
لطالب يق�سي الثانوية يف درا�سة الريا�سيات والكيمياء واأ�سباههما، 

ويف اجلامعة نّدر�سه الأدب والنحو ال�سرف والفل�سفة؟ هه؟

ا لكي نقول هذا، حممود  � معك حق، ولكن حممود لي�ش طالًبا عاديًّ
ذكي وله اطالع على الآداب ويحفظ الكثري الكثري من ال�سعر العربي 

الذي يوؤهله ليكون اأديًبا مرموًقا، وهو تلميذ املر�سفي والرافعي.

فقال اأحمد لطفي ال�سيد ويف لهجته �سيء من املطعن:

تلميذ الرافعي اإذن! �

نعم، ول حت�سب اأين اأبغ�ش الرافعي، ل، اأنا ل اأكرهه. �

فقال لطفي ال�سيد يف لهجة جادة:
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�سحيح، احذر من ال�ستمرار يف املعركة مع الرافعي. �

اأي معركة؟ جمرد نقا�ش اأدبي. �

الرافعي رجل فيه �سدة بالنقد، فاإذا و�سعك يف راأ�سه  لن ت�سلم منه،  �
اأن الو�سع معه وي�ساعده، ف�سعد زغلول والوفديون يحبون  ول تن�َش 
الأحرار  من  واأنت  �سعد(،  )�سوت  ن�سيد  �ساحب  وهو  الرافعي، 
اأملنا، فاحذر،  لي�ش يف �ساحلكم، واجلامعة  والو�سع  الد�ستوريني، 
ل نريد اأن نبدد ما بنيناه من بعد الثورة اإىل الآن يف خالفات فرعية 

جانبية.

اأفعل اإن �ساء اهلل. �

�سحيح.. �سمعت اأنك تعد حما�سرات يف الأدب اجلاهلي؛ حما�سرات  �
�سيكون لها دوي، اأين و�سلت بها؟

الطالب،  � على  األقيها  اأن  بعد  كتاًبا  تكون  و�سوف  تكتمل،  قريًبا 
و�سيكون اأول ثمرات اجلامعة.

اأهم �سيء اأن ل تقرب الفكر الديني ب�سيء مثري اأو م�سلم فاملرحلة  �
الراهنة ل تتحمل.

فقال طه بلهجة امل�سّر:

اإذا كان من حق النا�ش جميعا اأن يقراأوا الكتب الدينية ويدر�سوها  �
هذا  نتائج  يعلنوا  اأن  حقهم  من  يكون  اإل  الفني  جمالها  ويتذوقوا 
الكتب  هذه  مكانة  مي�ش  ل  الإعالن  هذا  دام  ما  والفهم  الدر�ش 

املقد�سة من حيث هي  كتب مقد�سة.

وكان  طه كثرًيا ما يردد جملته الأخرية بني طالبه وخا�سته.
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تلك  يف  ا�ستعد  قد  التي  الآراء  هذه  مبثل  مليئة  ح�سني  طه  جعبة  كان 
(املرحلة لبثها بني طالبه يف اجلامعة امل�سرية.

قال الرافعي:

حممود حممد �ساكر تلميذ جنيب، يتفجر روًحا اإ�سالمية، ول اأعلم  �
كيف اجتمع يف اأول الأمر مع طه، رمبا القدر، ورمبا ل�سهرة طه التي 

ل ي�ستحقها.

ولكنه اأثبت اإخال�سه لكم. �

اأجل..فليحفظه اهلل يل. �

)
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)22(

شرُّ المصلحين رجل متسلط على أمة يحكماه بعقل 
كبير فيه موضع فكرة مجنونة...

الأدب اجلاهلي. وجاء  باإلقاء حما�سراته يف  الدكتور طه ح�سني  وبداأ 
الطالب الذي كانوا زهاء مائتي طالب، ودخل طه ح�سني القاعة و�سرعان 

ما هداأت القاعة، فقال  طه ح�سني مفتتًحا درو�سه يف الأدب اجلاهلي:

ياألفه  مل  جديد،  العربي  ال�سعر  تاريخ  عن  البحث  من  نحو  )هذا 
�ساخطي  �سيلقونه  منهم  فريًقا  باأن  اأثق  واأكاد  قبل.  عندنا من  النا�ش 

عليه، وباأن فريًقا اآخر �سيزورون عليه ازوراًرا.

نحن بي اثني: اإما اأن نقبل يف االأدب وتاريخه ما قال القدماء، ال 
نتناول ذلك من النقد اإال بهذا املقدار الي�سري الذي ال يخلو منه كل بحث 
والذي يتيح لنا اأن نقول: اأخطاأ االأ�سمعي اأو اأ�ساب، ووفق اأبو عبيدة اأو 
مل يوفق، واهتدى الك�سائي اأو �سل الطريق، واإما اأن ن�سع علم املتقدمي 
كلهم مو�سع بحث. لقد ن�سيت فل�ست اأن اأقول البحث واإمنا اأريد اأن اأقول 
ال�سك. اأريد اأن ال تقبل �سيًئا مما قال القدماء يف االأدب وتاريخه اإال بعد 

بحث وتثبت اإن مل ينتهيا اإىل اليقي فقد ينتهي اإىل الرجحان.

والفرق بي هذين املذهبي يف البحث عظيم، فهو الفرق بي االإميان 
القلق  على  يبعث  الذي  وال�سك  والر�سا،  االطمئنان  اإىل  يبعث  الذي 

واال�سطراب وينتهي يف الكثري من االأحيان اإىل االإنكار واجلحود.
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املذهب االأول يدع كل �سيء حيث تركه القدماء ال يناله بتغيري وال 
ا رقيًقا. اأما املذهب الثاين  تبديل وال مي�سه يف جملته ويف تف�سيله اإال م�سًّ
فيقلب العلم القدمي راأ�ًسا على عقب. واأخ�سى اإن مل ميَح اأكرثه اأن ميحو 

منه �سيًئا كثرًيا.

ولندع هذا النحو من الكالم العام ولنو�سح ما نريد اأن نقوله ب�سيء 
من االأمثلة:

بي يدينا م�ساألة ال�سعر اجلاهلي نريد اأن ندر�سها وننتهي فيها اإىل 
واالأمر  معبدة،  وا�سحة  اأمامهم  فالطريق  القدمي  اأن�سار  فاأما  احلق. 
يف  االأم�سار  علماء  من  القدماء  اأجمع  قد  األي�ش  ي�سري.  �سهل  عليهم 
عا�ست  كبرية  اأن طائفة  على  واالأندل�ش  وم�سر  وفار�ش  وال�سام  العراق 
العلماء  اأجمع هوؤالء  األي�ش قد  ال�سعر؟  االإ�سالم وقالت كثرًيا من  قبل 
م�سبوطة  حمفوظة  معروفة  اأ�سماء  ال�سعراء  لهوؤالء  اأن  على  اأنف�سهم 
من  مقدار  لهم  األي�ش  فيها؟  يختلفون  يكادون  وال  النا�ش  يتناقلها 
التدوين  ع�سر  جاء  حتى  رواتهم  عنهم  حفظها  واملقطوعات  الق�سائد 

فدونت؟ وبقيت اإىل اأيامنا هذه؟

هذا  وال  االأدب،  يف  امل�ستحدثة  االألفاظ  هذه  تخدعك  اأن  ينبغي  وال 
النحو من التاأليف الذي يق�سم التاريخ االأدبي اإىل ع�سور، ويحاول اأن 
بالق�سور  عناية  كله  فذلك  والرتتيب؛  التنظيم  من  �سيًئا  فيه  يدخل 
القي�ش �ساحب  امروؤ  يزال  وال  املو�سوع.  وال  اللباب  واالأ�سكال ال مي�ش 
)قفا نبك..( وطرفة �ساحب )خلولة اأطالل..( وعمر بن كلثوم �ساحب 
ونرث.  �سعر  اإىل  ينق�سمون  جاهليتهم  يف  العرب  زال  وما  هبي..(  )اأال 
اآخر هذا الكالم الذي يقوله  اإىل  اإىل مر�سل وم�سجوع.  والنرث ينق�سم 

اأهل القدمي.
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فيها  تقوم  ملتوية،  معوجة  اأمامهم  فالطريق  اجلديد،  اأن�سار  واأما 
عقاب ال تكاد حت�سى. وهم ال يكادون مي�سون اإال يف اأناة وريث هما اإىل 
البطء اأقرب منها اإىل ال�سرعة. ذلك اأنهم ال ياأخذون اأنف�سهم باإميان وال 
اأو هم مل يرزقوا هذا االإميان وال االطمئنان. فقد خلق اهلل  اطمئنان، 

لهم عقواًل جتد من ال�سك لذة ويف القلق واال�سطراب ر�سا. 

بالتحفظ  يلقونه  واإمنا  القدماء،  قال  ما  اإىل  يطمئنون  ال  وهم 
ثقًة  القدماء  من  يجدون  حي  ال�سك  ميلكهم  ما  اأ�سد  ولعل  وال�سك. 
واطمئناًنا. هم يريدون اأن يدر�سوا م�ساألة ال�سعر اجلاهلي فيتجاهلون 
اإجماع القدماء على ما اأجمعوا عليه، ويت�ساءلون: اأهناك �سعر جاهلي؟ 
وما  هو؟  وما  معرفته؟  اإىل  ال�سبيل  فما  جاهلي  �سعر  هناك  كان  فاإن 
مقداره؟ ومب متيز عن غريه؟ ومي�سون يف طائفة من االأ�سئلة يحتاج 
حلها اإىل روية واأناة وجهود اجلماعات العلمية ال اإىل جهود االأفراد. هم 
ال يعرفون اأن العرب ينق�سمون اإىل بائدة وباقية، وعاربة وم�ستعربة، وال 
هوؤالء من ولد اإ�سماعيل، وال اأن امراأ القي�ش وطرفة وابن كلثوم قالوا 
هذه املطوالت، ولكنهم يعرفون القدماء قالوا ذلك. ويريدون اأن يتبنوا 

اأكان القدماء م�سيبي اأم خمطئي؟

والنتائج التي يذهب لها املجددون ثورة اأدبية، وح�سبك اأنهم ي�سكون 
اأنه حق  فيما كان النا�ش يرونه يقيًنا، ويجحدون ما اأجمع النا�ش على 

ال �سك فيه.

واأول �سيء اأفجوؤك به يف هذا احلديث هو اأين �سككت يف قيمة ال�سعر 
اجلاهلي واأحلحت يف ال�سك، اأو قل األح عليَّ ال�سك، فاأخذت اأبحث واأفكر 
اإن مل يكن يقيًنا فهو  اإىل �سيء  انتهى بي هذا كله  واأتدبر، حتى  واأقراأ 
قريب من اليقي. ذلك اأن الكرثة امللقة مما ن�سميه �سعًرا جاهليًّا لي�ست 
من اجلاهلية يف �سيء، واإمنا هي منتحلة خمتلقة بعد ظهور االإ�سالم، 
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مما  اأكرث  واأهواءهم  وميولهم  امل�سلمي  حياة  متثل  اإ�سالمية  فهي 
متثل حياة اجلاهليي. واأكاد ال اأ�سك يف اأن ما بقي من ال�سعر اجلاهلي 
ا ال ميثل �سيًئا وال يدل على �سيء، وال ينبغي االعتماد  ال�سحيح قليل جدًّ
عليه يف ا�ستخراج ال�سورة االأدبية ال�سحيحة لهذا الع�سر اجلاهلي. واأنا 
اأقدر النتائج اخلطرة لهذه النتيجة، ولكني مع ذلك ال اأتردد يف اإثباتها 
واإذاعتها، وال اأ�سعف عن اأن اأعلن اإليكم اأن ما تقروؤه على اأنه �سعر امرئ 
هو  واإمنا  �سيء؛  يف  النا�ش  هوؤالء  من  لي�ش  عنرتة  اأو  طرفة  اأو  القي�ش 
انتحال الرواة اأو اختالق االأعراب اأو �سنعة النحاة اأو تكلف الق�سا�ش اأو 

اخرتاع املف�سرين واحلدثي واملتكلمي.

اأريد اأن اأقول اإين �ساأ�سلك يف هذا النحو من البحث م�سلك املحدثي 
من اأ�سحاب العلم والفل�سفة فيما يتناولون من العلم والفل�سفة. اأريد 
اأن اأ�سنع يف االأدب العرب هذا املنهج الفل�سفي الذي ا�ستحدثه )ديكارت( 

للبحث عن حقائق هذه االأ�سياء يف اأول هذا الع�سر.(

ومي�سي الدكتور يف حما�سراته على هذا النهج، فجاءت قنابله وثورته 
متتابعة مت�سل�سلة، فقال لهم مرة:

يحدثنا  اأن  وللقراآن  واإ�سماعيل،  اإبراهيم  عن  حتدثنا  اأن  )للتوراة 
يكفي  ال  والقراآن  التوراة  يف  اال�سمي  هذين  ورود  ولكن  ا؛  اأي�سً عنهما 
الإثبات وجودهما التاريخي، ف�ساًل عن اإثبات هذه الق�سة التي حتدثنا 

بهجرة اإ�سماعيل واإبراهيم اإىل مكة...(

قال: )ونحن م�سطرون اإىل اأن نرى يف هذه الق�سة نوًعا من احليلة 
يف اإثبات ال�سلة بي اليهود والعرب من جهة، وبي االإ�سالم واليهودية، 

والتوراة والقراآن من جهة اأخرى(
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وقال يف حما�سرة اأخرى: )فقري�ش اإذن كانت يف هذا الع�سر ناه�سة 
نه�سة مادية جتارية، ونه�سة دينية وثنية؛ وهي بحكم هاتي النه�ستي 
كانت حتاول اأن توجد يف البالد العربية وحدة �سيا�سية وثنية م�ستقلة...

ا، ونحن نعتقد اأنه حق، فمن املعقول اأن تبحث  قال: واإذا كان هذا حقًّ
هذه النه�سة اجلديدة لنف�سها عن اأ�سل تاريخي قدمي يت�سل باالأ�سول 
مينع  ما  فلي�ش  واإذن  االأ�ساطري،  عنها  حتدث  التي  املاجدة  التاريخية 
قري�ًسا من اأن تتقبل هذه »االأ�سطورة« التي تفيد اأن الكعبة من تاأ�سي�ش 
 « م�سابهة  والأ�سباب  ذلك  قبل  روما  قبلت  كما  واإبراهيم...  اإ�سماعيل 
اأ�سطورة« اأخرى �سنعها اليونان تثبت اأن روما مت�سلة باإينيا�ش بن بريام 

�ساحب طروادة(

وغ�سب حممود �ساكر لتلك املحا�سرات التي يذيعها الدكتور طه، فقال 
ل�ساحب له:

اأريت ما يقوله الدكتور طه ح�سني؟ اأهذا كالم يعقل وي�سدق؟ ينكر  �
ال�سعر اجلاهلي كاماًل كاأن مل يكن، ما احليلة؟ وماذا ن�سنع؟ هل 
اأكتب اإىل الأ�ستاذ م�سطفى �سادق الرافعي؟ ولكن الرجل فيه حمية 
واأخ�سى اأن يقوم مبا ل يحمد عقباه، ولكن هذا ديننا واإ�سالمنا، ويف 

درو�سه دعوة �سريحة للكفر.

ماذا تقول يا حممود؟ الأ�ستاذ من دعاة الكفرة؟ �

فقال حممود وهو فائر ثائر:

األ ت�سمعون ما يقوله؟ اأم اأنكم �سمٌّ فال ت�سمعون؟ �

اذهب اإليه اأنت وناق�سه لعله يقنع منك. �

�ساأفعل اإن �ساء اهلل.. �
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قام  اجلاهلي  ال�سعر  يف  حما�سرته  باإلقاء  يهم  طه  الدكتور  وبينما 
حممود �ساكر، وقال له:

اإين اأ�ست�سمحك يا اأ�ستاذنا يف اأن اأبدي راأيي. �

فقال وقد عرفه من �سوته:

قل يا حممود فاأنت طالب حممود.. �

هذه الآراء التي تقولها فيها كفر �سريح، من تكذيب للقراآن. �

اأن  � الباحث  وعلى  احلق،  ملعرفة  ال�سبيل  هو  بل  اأكذبه،  مل  ولكني 
يتجرد من كل �سيء، حتى من الدين نف�سه، واأن ي�سك يف كل �سيء، 
حتى نتو�سل اإىل نتيجة، واأنا قراأت كثرًيا وتدبرت كثرًيا حتى و�سلت 

اإىل هذه النتائج، فلم اأرمها جزاًفا.

املنهج احلقيقي يف البحث بق�سية ال�سعر اجلاهلي هو قراءة ال�سعر  �
اجلاهلي والأموي والعبا�سي قراءًة متذوقة م�ستوعبة لي�ستبني الفرق 
بني ال�سعر اجلاهلي والإ�سالمي قبل احلديث عن �سحة ن�سبة هذا 
ال�سعر اإىل اجلاهلية، اأو التما�ش ال�سبه لتقرير اأنه باطل الن�سبة واأنه 
اإىل  حمتاجة  ذاتها  يف  هي  روايات  خالل  من  الإ�سالم  يف  مو�سوع 

النظر والتف�سري.

فبدت عالمات ال�سيق والغ�سب على وجه الدكتور، وقال:

قراأت وبحثت اأكرث مما تتوقعه وتت�سوره، والآن �سكًرا على مداخلتك،  �
ولتبداأ املحا�سرة..

وبعد فرتة ن�سر الدكتور طه ح�سني اأ�ستاذ الآداب يف اجلامعة امل�سرية 
التي  وحما�سراته  اآرائه  كل  فيه  بث  والذي  اجلاهلي(  ال�سعر  )يف  كتاب 
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ال�سجة  وبداأت مالمح  الكتاب  وانت�سر  الطالب يف اجلامعة.  على  األقاها 
الكرب والثورة التي كان يتوقعوها  طه ح�سني.

مل ينتبه الرافعي للكتاب اأو ي�سمع به اإل حديًثا يف خطاب حممود �ساكر 
له منذ اأ�سهر عن املحا�سرات التي فيها كفر �سحيح، ومل يجب الرافعي؛ 

فهو مل ي�سمع اأو يقراأه.

وبينما هو يف املحكمة جاء جورج اإبراهيم فقال له:

اأمل تقراأ مقال الأ�ستاذ عبا�ش ف�سلي عن طه ح�سني واآرائه يف الأدب  �
اجلاهلي؟

فقال الرافعي م�ستغرًبا:

اأي اآراء؟ �

كتابه اجلديد )يف ال�سعر اجلاهلي( الذي اأ�سدره موؤخًرا واأثار جدًل   �
�سا�سًعا.

مل اأعلم به اإل الآن. �

خذ هذا املقال واقراأ.. �

ره(  يقرِّ وما  بنهم عن )الدكتور طه ح�سني  يقراأ  واأخذ  الرافع  فم�سكه 
العربي  ال�سعر  على  والن�سرانّية  واليهودية  الوثنية  تاأثري  عن  حديثه  عند 

وكيف انتهى اإىل نتيجتني:

العربي،  ال�سعر  على  والن�سرانية  واليهودية  للوثنية  تاأثري  ل  اأن   -  1
واجلاهلي منه على الأخ�ش.
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2 - اأن ما وجد من ال�سعر م�ستماًل على مبادئ الوثنية اأو اليهودية اأو 
الن�سرانية اإمنا هو مد�سو�ش على من ن�سب اإليهم، واإنه مل يكن موجوًدا يف 

ع�سرهم.

وما اأن فرغ من قراءة املقال حتى قال:

مل اأعلم مبا يجري. �

الدنيا قد قلبت عليه.. �

فوجد  بعد  يقراأها  ومل  عنده  كانت  التي  اجلرائد  الرافعي  ففتح 
ال�سفحات الأدبية مكتظة باملقالت التي ترد عليه، والعناوين الرنانة.

فخرج الرافعي من فوره اإىل اأقرب مكتبة واقتنى الكتاب..

ولكنه  والغلطة،  الزلة  يجد  لأن  ي�سعى  الفكر  متوقد  وهو  يقروؤه  وجل�ش 
الرافعي  ف�سحك  تغتفر،  ل  التي  والغلطات  بالزلت  حافاًل  الكتاب  وجد 

وقال: الآن وقعت...

كان الرافعي متاأهًبا ينتظر اللحظة التي ينق�ش فيها على  طه ح�سني 
انق�سا�ش الأ�سد على فري�سته وها هي قد اأتت على طبق من ذهب وتنتظره، 

فكان لها..

فن�سر مقاًل رناًنا حتت عنوان )قال اإمنا اأوتيته على علم بل هي فتنة(  
كتب يف  وقد  اجلاهلي«  »ال�سعر  كتاب  قراأت  الكتاب؛ مطلعه:  قراأ  اأن  بعد 
العربية بكلية الآداب باجلامعة  اأ�ستاذ الآداب  »تاأليف طه ح�سني:  عنوانه 

امل�سرية«.

فما اأكرث اأ�سماء الهر وما اأقل الهر بنف�سه...
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وم�سى الرافعي ناقًدا مبقالته هذه فتبعها بـ )اإىل اجلامعة امل�سرية( 
ا( )و�سهد �ساهد من اأهلها(... و)اإىل اجلامعة اأي�سً

الق�سية.  وتلك  املعركة  تلك  عن  له  حديث  ل  امل�سري  ال�سارع  و�سار 
واأح�سر طه ح�سني ح�ساًرا �سديًدا بني لكم املقالت و�سرب ال�سحف، ول 
يعرف على من يرد.. اإل اأن الرافعي كان له الن�سيب الأكرب واحلظ الأوفر 

من نقد خ�سمه القدمي.

قال ملحمود �ساكر وهما يجل�سان يف مقهى بالقاهرة:

هي.. ب�سببها كانت هذه اخل�سومة بيني وبني طه ح�سني. �

هل تعني اأنه ل ي�ستحق نقدك العنيف؟ �

ل، مل اأقل هذا، طه ي�ستحق اأكرث من هذا بكثري، ولكن العداوة بيني  �
اأن تفوه على ر�سائل الأحزان  وبينه بداأت منذ �سنتني تقريًبا، منذ 
بنقد فارغ مثله، ولن ين�سى الدر�ش الذي اأعطيته اإياه يف )ال�سيا�سة(.

اتركها يا �سيدي فهي ل ت�ستحقك. �

فقال مرتدًدا:

اأتراين خطاأت يوم القطيعة؟ نعم.. كربيائي هو من جعلني اأفعل ما  �
فعلته ذلك اليوم، ليت تلك ال�ساعة تعود لبقيت عندها وملا خرجت 

غا�سًبا.

ولكن احلزن الذي ت�سببت لك به له مزايا عظيمة. �

كيف؟ �
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لول غ�سبك وفورانك وثورتك واأنت بتلك امل�ساعر اجلاحمة الغا�سبة  �
)ال�سحاب  جاء  ول  الأحزان(  )ر�سائل  جاء  ملا  عليها  ال�ساخطة 

الأحمر(، )وع�سى اأن تكرهوا �سيًئا وهو خري لكم(
�سدقت يا حممود، هو خري..انتظر مقال الغد �سيكون قنبلة جديدة  �

واأمتنى اأن تكون �سربة قا�سية لكتاب اأ�ستاذ اجلامعة.
بالنتظار... �

تردد  طلب  الكتاب  يف  ولكن  يني،  ماري  من  كتاب  الرافعي  اإىل  و�سل 
وتطلب  امل�ستبد(  )احلبيب  فيها  �سمته  قد  ر�سالة  كانت  تلبيته،  الرافعي 

�سورته، فاأر�سل الرافعي لها �سورته، وكتب لها مع ال�سورة:
الوف���ا �س���خ�ش  ار�س���مي 

ر�س���مي بع���د  م���ن  انظ���ري  ث���م 

ل���و ُي�س���مى يف االأن���ام احل���بُّ

ا�س���مي �س���وى  اخت���ار  م���ا 

(وبعد اأن و�سلت الر�سالة ملاري ن�سرتها مع البيتني يف جملتها!
قال الرافعي:

وجدت عند ماري ما مل اأجده عند مي من توا�سع مل اأره. �

فلَم مل تكاتبها طوياًل؟ �

(مل اأ�سا اأن اأعيد ماأ�ساة حب، فهي ت�سبهها بال�سم! �
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)23(

إن طه حسين ذها مجموعة أخالق مضطربة وأفاكر 
متناقضة وطباع زائغة.

العلماء  كبار  هيئة  اإىل  والقراآن  الآداب  )اأ�ستاذ  املعنون  مقاله  ون�سر 
وجمل�ش اإدارة اجلامعة(.

اإثره  كان مقال الرافعي هذا �سربة قا�سية قا�سمة للدكتور طه، فعلى 
والإ�سكندرية  وطنطا  واأ�سيوط  القاهرة  يف  املنتظرة  العلماء  نه�سة  قامت 
ودمياط والزقازيق، وو�سلت الربقيات اإىل جاللة امللك يف اجلامعة واآراء 

اأ�ستاذها الدكتور طه ح�سني بعد اأن ف�سح الرافعي �سالله وزوره وجهله.

واإذا باملظاهرات جتوب ال�سوارع �ساخطة ناقمة على اجلامعة واأ�ستاذها 
وما قام به من اآراء مت�ش معتقدهم. وخرج اأغلب العلماء الكبار واجتمعوا 

بف�سيلة �سيخ الأزهر، فقال ال�سيخ الإمام الأكرب:

�سادق  � م�سطفى  الكاتب  مقالت  قراأت  ولكني  الكتاب  اأقراأ  مل 
الرافعي وهو يحثنا على اخلروج ون�سرة الدين، وقد اأورد يف مقالته 

اأمثلة ملا قاله.

فقال  اأحد ال�سيوخ:

هو  � الفجرة،  الكفرة  من  واأمثاله  هذا  من  البالد  نطهر  اأن  يجب 
ورئي�ش اجلامعة الذي وافق على تلك املحا�سرات.
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وقال اآخر:

اإن مل نتخذ اإجراًء �سريًعا يف اإيقاف هذا الكتاب واأمثاله فاإن الإحلاد  �
امللحدون  و�سيجدها  اله�سيم،  يف  النار  انت�سار  �ستنت�سر  والزندقة 

منفًذا لغزو فكر �سبابنا.

فقال اآخر:

واجلامعة التي تنفق من اأموال ال�سعب هي لتخريب عقول اأبنائه. �

فقال الإمام �سيخ الأزهر:

الكتاب،  � عن  و�سريعة  م�ستعجلة  درا�سة  لتقدمي  منكم  جلنة  ت�سكل 
واأريد هذا التقرير اأن يكون على مكتبي يف ا�سرع وقت.

فقال اأحدهم:

ومقالت الأ�ستاذ الرافعي األي�ست كافية لأن ننتف�ش؟ �

ونحن انتف�سنا.. �

وكانت املظاهرات م�ستمرة اإىل اأن و�سلت بع�سها اإىل بيت الزعيم �سعد 
(زغلول وهي تطالب باإق�ساء  طه ح�سني ونهاية كتابه اعدًما.
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   كتاب ال�سعر اجلاهلي

 راأي جلنة العلماء فيه

الأزهر.  اجلامع  �سيخ  الأكرب  الأ�ستاذ  مولنا  الف�سيلة  �ساحب  ح�سرة 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل:

عليه  املوقعني  من  ف�سيلتكم  باأمر  املوؤلفة  اللجنة  اجتمعت  فقد  وبعد، 
قيل  ما  مبنا�سبة  اجلاهلي«  ال�سعر  »يف  امل�سمى  ح�سني  طه  كتاب  لفح�ش 
عنه من تكذيب القراآن الكرمي، واطلعت على الكتاب، وهذا ما نرفعه اإىل 

ف�سيلتكم عنه بعد فح�سه وا�ستقراء ما فيه:

واأنه  اجلاهلي  ال�سعر  اإنكار  ومو�سوعه  �سفحة،   183 يف  الكتاب  يقع 
منتحل بعد الإ�سالم لأ�سباب زعمها - وقال اإنه بنى بحثه على التجرد من 

كل �سيء حتى من دينه وقوميته عماًل مبذهب » ديكارت« الفرن�سي.

وفيه مغامز عديدة �سد  والزندقة،  الإحلاد  بروح  كله مملوء  والكتاب 
الدين مبثوثة فيه ل يجوز بحال اأن تلقى اإىل تالمذة مل يكن عندهم من 
واملوجب  لعقائدهم  املف�سد  الت�سليل  هذا  به  يتقون  ما  الدينية  املعلومات 
للخالف وال�سقاق يف الأمة واإثارة فتنة عنيفة دينية �سد دين الدولة ودين 

الأمة.

وترى اللجنة اأنه اإذا مل تكافح هذه الروح الإحلادية يف التعليم ويقتلع 
هذا ال�سر من اأ�سله وتطهر دور التعليم من )الالدينية( التي يعمل بع�ش 
الأفراد على ن�سرها بتدبري واإحكام حتت �ستار حرية الراأي، اختل النظام 
الطماأنينة  اأ�سا�ش  هو  الدين  لأن  الأمن  حبل  وا�سطرب  الفو�سى  وف�ست 
املتاأمل  ولكن  اجلاهلي،  ال�سعر  لإنكار  ظاهره  يف  و�سع  الكتاب  والنظام. 
قلياًل يجده دعامة من دعائم الكفر ومعوًل لهدم الأديان، وكاأنه ما و�سع 
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بهذا  تذرع  فاإنه  الإ�سالمي،  الدين  وبخا�سة  اأ�سولها،  من  عليها  لياأتي  اإل 
والنرث  ال�سعر  من  العربية  اللغة  اأ�سول  من  كبري  اأ�سل  اإنكار  اإىل  البحث 
قبل الإ�سالم مما يرجع اإليه يف فهم القراآن واحلديث، هذا ما يرمى اإليه 
الكتاب يف جملته، ولنذكر نبًذا منه بع�سها كفر �سريح وبع�سها يرمي اإىل 

الإحلاد والزندقة فنقول:

اإبراهيم  عن  حتدثنا  اأن  »للتوراة  ن�سه:  ما   26 �سفحة  يف  قال 
ا، ولكن ورود هذين اال�سمي  واإ�سماعيل. وللقراآن اأن يحدثنا عنهما اأي�سً
يف التوراة والقراآن ال يكفي الإثبات وجودهما التاريخي، ف�ساًل عن اإثبات 

هذه الق�سة التي حتدثنا بهجرة اإ�سماعيل بن اإبراهيم اإىل مكة«.

عليهما  اإ�سماعيل  ولده  مع  اإبراهيم  �سيدنا  هجرة  بهذا  املوؤلف  اأنكر 
اإن ورود هذين ال�سمني يف التوراة والقراآن ل يكفي لإثبات  ال�سالم وقال 
وجودهما التاريخي، وهو تكذيب �سريح لقول اهلل تعاىل يف �سورة اإبراهيم 
َ آِمًنا  َلَ اَل إِبَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا الْ

َ
 ق

ْ
حكاية عنه عليه ال�سالة وال�سالم وَإِذ

ثرِيًا ِمَن انلَّاِس َفَمْن تَبَِعِن 
َ
َن ك

ْ
ل
َ
ْضل

َ
ْصَناَم  َربِّ إِنَُّهنَّ أ

َ ْ
ْن َنْعُبَد ال

َ
َواْجُنبِْن َوَبِنَّ أ

يَِّت بَِواٍد َغرْيِ  ْنُت ِمْن ُذرِّ
َ
ْسك

َ
 أ

ِّ
إِنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم َربََّنا إِن

َ
إِنَُّه ِمنِّ َوَمْن َعَصاِن ف

َ
ف

َتْهوِي  انلَّاِس  ِمَن  ئَِدةً 
ْ
ف
َ
أ اْجَعْل 

َ
ف َة 

َ
ل الصَّ ِلُِقيُموا  َربََّنا  ُمَحرَِّم 

ْ
ال بَيْتَِك  ِعْنَد  َزْرٍع  ِذي 

.ُروَن
ُ
ُهْم يَْشك

َّ
َعل

َ
ُهْم ِمَن اثلََّمَراِت ل

ْ
ِْهْم َواْرُزق إِلَ

وقال يف ال�سفحة نف�سها »نحن م�سطرون اإىل اأن نرى يف هذه الق�سة 
اليهود  بي  ال�سلة  الإثبات  احليلة  من  نوًعا   � الهجرة  ق�سة  يريد   �
والعرب من جهة، وبي االإ�سالم واليهودية، والقراآن والتوراة من جهة 

اأخرى«.

وهو يف هذا الن�ش ي�سرح باأن القراآن اختلق هذه ال�سلة بني اإ�سماعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليهود وتاأليفهم، ولين�سب العرب اإىل اأ�سل ماجد 

زوًرا وبهتاًنا لأ�سباب �سيا�سية اأو دينية.
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وهذا من منتهى الفجور والفح�ش والطعن على القراآن الكرمي يف اإثباته 
يِن ِمْن َحَرٍج  ْيُكْم ِف ادلِّ

َ
اأبوة اإبراهيم للعرب يف قوله تعاىل: َوَما َجَعَل َعل

بِيُكْم إِبَْراِهيَم الآية.
َ
َة أ

َّ
ِمل

وقال يف �سفحة 27 »وقد كانت قري�ش م�ستعدة كل اال�ستعداد لقبول 
للم�سيح...  ال�سابع  القرن  املذكورة � يف  الهجرة   � االأ�سطورة  مثل هذه 
اأن تقبل هذه  اأن قال يف �سفحة 29 »اإًذا فلي�ش ما مينع قري�ًسا من  اإىل 
اإ�سماعيل واإبراهيم، كما  اأن الكعبة من تاأ�سي�ش  االأ�سطورة التي � تفيد 
لها  �سنعتها  اأخرى  اأ�سطورة  م�سابهة  والأ�سباب  ذلك  قبل  روما  قبلت 
اأمر  اأن روما مت�سلة باإينيا�ش بن بريام �ساحب طروادة،  اليونان تثبت 
وا�ستغلها  االإ�سالم،  قبيل  العهد  حديثة  فهي  وا�سح.  اإًذا  الق�سة  هذه 
واإًذا  ا،  اأي�سً و�سيا�سي  ديني  ل�سبب  مكة  وقبلتها  ديني،  ل�سبب  االإ�سالم 
في�ستطيع التاريخ االأدبي واللغوي اأال يحفل بها عندما يريد اأن يتعرف 

اأ�سل اللغة العربية الف�سحى«

َْيِت  َقَواِعَد ِمَن الْ
ْ
 يَْرَفُع إِبَْراِهيُم ال

ْ
 وهو تكذيب �سريح لقول اهلل تعاىل: َوإِذ

َْيِت  بَْراِهيَم َمَكَن الْ نَا ِلِ
ْ
 بَوَّأ

ْ
َوإِْسَماِعيُل الآية �سورة البقرة، ولقوله تعاىل:َوإِذ

ْن ِف 
ِّ
ذ
َ
ُجوِد )26( وَأ ِع السُّ

َّ
ك َقائِِمنَي َوالرُّ

ْ
ائِِفنَي َوال ْر بَيِْتَ لِلطَّ  تُْشِْك ِب َشيًْئا َوَطهِّ

َ
ْن ل

َ
أ

.جٍّ َعِميٍق
َ
تنَِي ِمْن ُكِّ ف

ْ
 َوَعَ ُكِّ َضاِمٍر يَأ

ً
تُوَك رَِجال

ْ
َجِّ يَأ انلَّاِس بِالْ

 إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل 
َ

ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصلًّ َوَعِهْدنَا إِل
َّ

وقوله تعاىل: َوات
.ُجوِد ِع السُّ

َّ
ك َعاكِِفنَي َوالرُّ

ْ
ائِِفنَي َوال َرا بَيِْتَ لِلطَّ ْن َطهِّ

َ
أ

اإىل غري ذلك من الآيات التي يف هذا املو�سوع، وهو فوق تكذيبه للقراآن، 
يقول اإن فيه تدلي�ًسا واحتياًل لأ�سباب �سيا�سية ودينية من اأجلها اختلق هذه 
الأخبار، بهذا واأمثاله يقرر املوؤلف اأن القراآن ل يوثق باأخباره ول مبا فيه 

من التاريخ.
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وهدم  �سيئ  اأثر  من  الطلبة  عقول  يف  الفاح�ش  الكفر  هذا  يرتك  وكم 
لعقائدهم ودينهم وماذا بقي يف القراآن من ثقة وحرمة يف نفو�سهم بعد 

هذا التكذيب؟

اأو لدى  اأن لدينا  وهناك �سيء بعيد االأثر لو  وقال يف �سفحة »33«: 
غرينا من الوقت ما ميكننا من ا�ستق�سائه اأو تف�سيل القول فيه، وهو 
اأن القراآن الذي ُتلي بلغة واحدة ولهجة واحدة هي لغة قري�ش ولهجتها 
مل يكد يتناوله القراء من القبائل املختلفة حتى كرثت قراءاته وتعددت 
اإىل  ن�سري  اإمنا  قال:  اأن  اإىل  كثرًيا...  تبايًنا  وتباينت  فيه،  اللهجات 
اختالف اآخر يف القراءات يقبله العقل وي�سيغه النقل وتقت�سيه �سرورة 
اختالف اللهجات بي قبائل العرب التي مل ت�ستطع اأن تغري حناجرها 
واأل�سنتها و�سفاهها لتقراأ القراآن كما يتلوه النبي وع�سريته من قري�ش، 

فقراأته كما كانت تتكلم« اإىل اآخر ما قال.

 ، النبي  كلها عن  منقولة  تكن  القراءات مل  باأن  منه  ت�سريح  وهذا 
بل هي من اختالف لهجات القبائل، فال�سبع املتواترة لي�ست عنده واردة 
عن النبي - -. ومعلوم يف اأ�سول الدين اأن ال�سبع متواترة واأن طريقها 

الوحي فمنكرها كافر.

وعدا ما �سردناه توجد �سحائف عديدة فيها مغامز موؤملة، منها ما قاله 
اأن  اأثناء ظهور االإ�سالم وبعده فكرة  يف �سفحة 81، »و�ساعت يف العرب 

االإ�سالم يجدد دين اإبراهيم.«

ويف ال�سفحة التي قبلها »اأما امل�سلمون فقد اأرادوا اأن يثبتوا لالإ�سالم 
الدين  خال�سة  واأن  النبي،  يبعث  اأن  قبل  كانت  العرب  بالد  يف  اأولية 
اإىل  اهلل  اأوحاه  الذي  احلق  الدين  خال�سة  هي  و�سفوته  االإ�سالمي 

االأنبياء من قبل«
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َة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا 
َّ
ِن اتَّبِْع ِمل

َ
َْك أ وَْحْيَنا إِلَ

َ
وهو يف هذا يكذب قوله تعاىل ُثمَّ أ

 .)123( ُمْشِكنَِي
ْ
َوَما َكَن ِمَن ال

 ِيَن آَمُنوا
َّ

َبُعوهُ َوَهَذا انلَِّبُّ َوال يَن اتَّ ِ
َّ

ل
َ
 انلَّاِس بِإِبَْراِهيَم ل

َ
ْول

َ
وقوله تعاىل: إِنَّ أ

اإىل غري ذلك من الآيات الكثرية يف هذا املو�سوع، ومنها غري ذلك كثرًيا 
مما هو مبثوث يف الكتاب.

ول ريب يف اأن هذا هو عني ما يطعن به امل�سركون على القراآن يف مبداأ 
َتَاهُ 

ْ
اف ٌك 

ْ
إِف  

َّ
إِل َهَذا  إِْن  ِيَن َكَفُروا 

َّ
اَل ال

َ
َوق اأمره، قال تعاىل يف �سورة الفرقان 

ِهَ 
َ
َتتََبَها ف

ْ
لنَِي اك وَّ

َ ْ
َساِطرُي ال

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ًما َوُزوًرا َوق

ْ
ْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظل

َ
ْيِه ق

َ
َعنَُه َعل

َ
وَأ

. 
ً

ِصيل
َ
ْيِه بُْكَرةً وَأ

َ
ُتْمَل َعل

فاللجنة ترفع اإىل ف�سيلتكم ما و�سلت اإليه على �سرعة من الوقت مما 
�سطره املوؤلف من الكفر ال�سريح، وترتك ما ينطوي يف ثناياه من الإحلاد 
والزندقة مما ل يخفى على الناظر. نرفعه مطالبني ف�سيلتكم واحلكومة 
ا التي تنبت يف التعليم لهدم  بو�سع حدٍّ لهذه الفو�سى الإحلادية. خ�سو�سً
الدين مبعول الزندقة كل يوم، فما نفرغ من حادثة اإل ون�ستقبل حوادث ل 

تدع املوؤمن مطمئًنا على دينه.

ا على اأبناء الدولة اأن يتف�سى  نطالب ف�سيلتكم واحلكومة بذلك حر�سً
يف  والعقد  احلل  بيدهم  و�سيكون  امل�ستقبل  رجال  وهم  فيهم،  الداء  هذا 
اأموال امل�سلمني واأوقافهم على  مهام الأمور. ونحن ل نفهم كيف ُت�سرف 
تعليم نتيجة هذا الإحلاد الذي يبثه الداعي ويتقا�سى عليه مرتًبا �سخًما 
من هذه الأموال. وهل بهذه الطريقة وعلى هذا النحو تخدم وزارة املعارف 

اأبناء الأمة ورجال الغد وتبني �سرح التعليم والرتبية؟

ن�ساأل اهلل اأن يوفقكم ملا فيه امل�سلحة وال�سالم.

26 �سوال �سنة 1344
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الإم�ساءات

حممود الديناري. عبد املعطي ال�سر�سيمي. حممد عبد ال�سالم القباين. 
عبد ربه مفتاح، عبد احلكم عطا. حممد هاليل الأبياري. عبد الرحمن 

املحالوي. حممد علي �سالمة.

وخرج جمع من العلماء يقارب املائتني اإىل )ق�سر عابدين(، فالتقوا 
اجلامعة  من  وا�ستياءه  معهم  تعاطفه  لهم  وبني  ن�سيم(  با�سا  بـ)توفيق 
واجتمعوا  واخلارجية  املعارف  وزيري  ق�سدوا  ثم  واأ�ستاذها،  ورئي�سها 

(معهم.
قال الرافعي:

 طه ح�سني قد كرب غيه وف�ساده وزيغه، فكان ل بدَّ من حملة �سده،  �
فكانت مقالتي بحمد اهلل لها الأثر الكبري يف دح�ش باطله، واإمنا 

هاجمته ن�سًرا للقران.

)
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قد تبين الرشُد من الغّي.

اأمل اأقل لك ل تدخلنا مع النا�ش يف حرب ل طاقة لنا؟ انظر ماذا  �
وزير  وتارة  املعارف  وزير  فتارة  ي�سكت  يعد  مل  التليفون  فعلت، 
مالأت  التي  املقالت  عدا  الأزهر  و�سيخ  با�سا  وتوفيق  اخلارجية 
الدنيا، وكلهم �سيء والرافعي وما يكتبه �سيء اآخر، وهو يتلقى دعم 

من اأ�سوات ال�سعب كيف ل؟ وهو �ساحب ن�سيد �سعد؟!

فقال  طه:

مل اأكن اأعلم اأننا نعي�ش يف تخلف اإىل هذا احلد... �

فقال اأحمد لطفي ال�سيد بغ�سب:

اأي تخلف؟ اأنت معر�ش للخطر.. حياتك يف خطر... األ ترى ماذا  �
ُيكتب عنك؟ 

فقال طه بلهجة امل�ست�سلم وتارًكا احلكم لأ�ستاذه:

ما العمل؟ �

فقال لطفي ال�سيد باأناة وتريث بعد اأن هداأ قلياًل للهجة طه:

اكتب يل كتاًبا تبني فيه اأنك موؤمن.. �

فقاطعه طه وقال:
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واأنا موؤمن حقا، ولكن باحث.. �

اأعلم، ولكن من يقنعهم؟ قل بل�سانك، و�سوف نن�سره...وبعدها.. �

وبعدها ماذا؟ �

تذهب اإىل باري�ش بحجة الإجازة ال�سيفية. �

فلم يكن بد من ال�ستجابة.

فكتب:

امل�سرية  اجلامعة  مدير  اجلليل  االأ�ستاذ  العزة  �ساحب  )ح�سرة 
اأت�سرف باأن اأرفع اإىل عزتكم ما ياأتي:

اأ�سدرته منذ حي با�سم: »يف ال�سعر  كرث اللغط حول الكتاب الذي 
اجلاهلي« وقيل اإين تعمدت فيه اإهانة الدين واخلروج عليه، واإين اأعلِّم 
االإحلاد يف اجلامعة؛ واأنا اأوؤكد لعزتكم اأين مل اأرد اإهانة الدين ومل اأخرج 
عليه، وما كان يل اأن اأفعل ذلك واأنا م�سلم اأوؤمن باهلل ومالئكته وكتبه 
التعليم  تقوية  يف  ا�ستطاع  ما  جاهد  الذي  واأنا  االآخر،  واليوم  ور�سله 
الديني يف وزارة املعارف حي كففت العمل يف جلنة هذا التعليم، وي�سهد 
بذلك معايل وزير املعارف واأعوانه الذين �ساركوين يف هذا العمل، واأوؤكد 
اأن درو�سي يف اجلامعة خلت خلًوا تاًما من التعر�ش للديانات،  لعزتكم 

الأين اأعرف اأن اجلامعة مل تن�ساأ ملثل هذا.

واأنا اأرجو اأن تتف�سلوا فتبلغوا هذا البيان من ت�ساوؤون وتن�سروه حيث 
ت�ساوؤون واأن تقبلوا حتياتي اخلال�سة واإجاليل العظيم.

  طه ح�سي.(
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وترك طه اجلامعة فوًرا راجًعا اإىل داره، ودخل م�ستعجاًل فقال لزوجته 
بالفرن�سية:

حت�سري �سوف نذهب اإىل فرن�سا. �

متى؟ �

يف الغد، و�سوف نخرج اليوم لياًل. �

ف�سرخت به -كعادتها عند الغ�سب-:

ماذا تقول؟ اأنا مل اأحت�سر اأو اأجتهز. �

فرد طه بنف�ش اللهجة الغا�سبة:

اأن نذهب بال نقا�ش، حياتي يف خطر، والو�سع يزداد �سوًءا،  � يجب 
باأين كافر وزنديق  املتاأ�سلمون  املظاهرات يف كل مكان وحكم علّي 

يعني دمي مهدر...

وم�سى يتوكاأ على ع�ساه وتركها تبكي.. عند احلادية ع�سر م�ساًء جاء 
�سكرتري طه ح�سني يف �سيارة ومعها �سائق ودخل واأخرج حقائب الدكتور 

وزوجته وركبوا يف ال�سيارة التي انطلقت بهم.

واملظاهرات الغا�سبة تتجه نحو اجلامعة، وجموع اأخرى بعد اأن علمت 
اأن اأ�ستاذ اجلامعة غري موجود يف اجلامعة انطلقت اإىل بيته، و�سلوا اإىل 

بيته وهم ينادون: اخرج يا كافر...

وجاء رجل جماور لبيت الدكتور وقال لهم: الدكتور قد خرج هو واأهله 
وبناته يف �سيارة وذهب!

وهم  الزجاج  فتك�سر  باحلجارة  بيته  يرمون  فاأخذوا  غ�سبهم  وازداد 
غا�سبون �ساخطون ناقمون عليه.
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فقال  امل�سرية،  اجلامعة  مدير  مكتبة  على  البولي�ش  �سابط  دخل 
ال�سابط:

اأين الدكتور طه ح�سني؟ �

غري موجود. �

اأين هو؟ �

يف اإجازة �سيفية لب�سعة اأ�سهر. �

اأين ذهب؟ �

ل اأعلم، ولكن اأظن اإىل فرن�سا عند اأهل زوجه. �

هذا بالغ من النيابة ب�سرورة ح�سوره. �

�سوف اأعطيه اإياه عندما يعود. �

�سكًرا يا اأفندم وعذًرا على الإزعاج. �

اأهاًل.. �

فقال اأحمد لطفي ال�سيد: كنت متوقًعا هذا..

وما اأن قراأ الرافعي خطاب طه ح�سني اإىل مدير اجلامعة حتى �سحك، 
وكتب مقاًل حتت عنوان )وملا اأدركه الغرق(.

جل�سة الربملان امل�سري ليوم الثالثاء 14�سبتمرب 1926م:

اجتمع الربملان بعد جل�سة الأم�ش ال�ساخبة حول مو�سوع اجلامعة.

فقال الرئي�ش: ننتقل اإىل ا�ستئناف النظر يف ميزانية اجلامعة.
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 فقام عبد احلميد البنان اأفندي وقال: قدمت اليوم بالًغا اإىل النيابة 
العمومية للتحقيق مع  طه ح�سني فيما كتبه طعًنا على الدين الإ�سالمي؛ 
وبناء على ذلك مل يبق حمل للق�سم الثاين من اقرتاحي الذي قدمته اأم�ش 
يف هذه امل�ساألة، ومبا اأن م�سادرة الكتاب ل ميكن اأن تكون اإل بحكم، وهذا 
للق�سم  يبق حمل  فاإنه مل  املطلوب حتقيقها،  للق�سية  احلال  بطبيعة  تابع 
اأكتفي  فاإين  الثالث  بالق�سم  يخت�ش  فيما  واأما  اقرتاحي؛  يف  ا  اأي�سً الأول 
بت�سريح دولة رئي�ش الوزراء ومعايل وزير املعارف بالنظر يف هذه امل�ساألة 

وبحثها مبا ت�ستحقه من العناية.. وبناء على كل هذا �سحبت اقرتاحي.

الرئي�ش: وهو كذلك.

وكان ال�سارع امل�سري متابًعا تلك الأحداث وهو ينتظر النتيجة وكيف 
�ستنتهي.

اآراء طه ح�سني يف الأدب اجلاهلي م�سروقة كلها. �

قالها حممود �ساكر للرافعي وهو كمن عرث على كنز ثمني.

فقال الرافعي:

امل�ست�سرق  � من  فكرته  اأخذه  قد  اأنه  علمت  فقد  ذلك،  اأعلم 
)مرجليوت(.

 لكن نقل طه ح�سني عن )مرجليوت( م�سكوك به. �

ما وجه ال�سك؟ �

مرجليوت اأ�سدر كتابه قبيل اإلقاء طه ح�سني درو�سه بقليل. �

وماذا يعني ذلك؟ �

وجدت كتاًبا اآخر نقل طه عنه اأراءه. �
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فرفع الرافعي حاجبيه متعجًبا.
فقال حممود �ساكر:

�سنة  � باري�ش  يف  املطبوع  الإ�سالم(  قبل  العربي  )ال�سعر  كتاب 
1880م.. وفيه كل اآراء طه تقريًبا.

فتب�سم الرافعي �ساحكا وقال:
قد تبني الر�سد من الغي. �
وهناك اأمر اآخر.. �
قل. �
 مي زيادة.. �
 ما بها؟ �
 انت�سرت لراأي طه ح�سني. �

فتنهد الرافعي وقال:
لقد ابتلينا بطه ح�سني مذكرا وموؤنثا. �

****
قال الرافعي:

فطه مل ياأت ب�سيء جديد من عنده، ولكنه �سرقه من امل�ست�سرقني. �
وهل اأح�سن ال�سرقة؟ �
(ل، والدليل قد ك�سفت �سريًعا. �
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من فرض على الناس أن يعرفوه انبغًة فقد فرض 
عليهم أن يعرفوه معتواًه أو مغرورًا.

النيابة العامة يف  19اأكتوبر-1926:

ما ا�سمك وعمرك وعملك واأين ت�سكن؟ �

ا�سمي طه ح�سني، عمري �سبعة وثالثون عاًما، اأعمل اأ�ستاًذا لالآداب  �
العربية بكلية الآداب يف اجلامعة امل�سرية، اأ�سكن يف القاهرة.

هناك عدة بالغات �سدك حول كتاب )يف ال�سعر اجلاهلي(، ومن  �
اأمور  يف  الإ�سالمي  الدين  يف  تطعن  اأنك  تبني  املبلغني  اأقوال  حيث 

اأربعة:

عن  اإخباره  يف  الكرمي  القران  بتكذيب  الإ�سالمي  الدين  اأهنت   )1
اإبراهيم واإ�سماعيل كما ورد يف �ش26.

ما تعر�ست له يف �ساأن القراءات ال�سبع املجمع عليها والثابتة لدى   )2
امل�سلمني جميًعا، وانك يف كالمك تزعم عدم اإنزالها من عند اهلل، 
اإمنا قراأتها العرب ح�سب ما ا�ستطاعت ل كما  القراءات  واأن هذه 
اأوحى اهلل بها اإىل نبيه مع اأن معا�سر امل�سلمني يعتقدون اأن كل هذه 

. القراءات مروية عن اهلل تعاىل على ل�سان النبي
اإنك تطعن بالنبي  طعًنا فاح�ًسا من حيث ن�سبه كما ذكرته يف   )3

الكتاب �ش72.
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اإبراهيم  اأولية يف بالد العرب واأنه دين  اأن لالإ�سالم  اأنكرت  انك   )4
اإذ تقول �ش80: و�ساعت يف العرب اأثناء ظهور الإ�سالم وبعده فكرة 
اأن دين  يعتقدون  اأخذوا  اإبراهيم ومن هنا  الإ�سالم يجدد دين  اأن 
اإبراهيم هذا قد كان دين العرب يف ع�سر من الع�سور ثم اأعر�ست 

عنه ملا اأ�سلها به امل�سلون وان�سرفت عنه اإىل عبادة الأوثان.
  وهذه العبارات جاءت يف �سياق الكالم على مو�سوعات كلها متعلقة 
بغر�ش األف الكتاب لأجله، فيمكن من خالل مناق�سة الكتاب كاماًل 

ميكن الوقوف على ق�سد املوؤلف.
اجلاهلية  اللغة  تعريف  حل�سرتكم  ميكن  هل  طه  دكتور  يا  والآن    
الف�سحى وعلى لغة حمري وبيان الفرق بني لغة حمري ولغة عدنان 

ومدى هذا الفرق وذكر بع�ش الأمثلة ت�ساعدنا على فهم ذلك؟
راأيي وراأي القدماء وامل�ست�سرقني لغتان  � اللغة اجلاهلية يف  اإن  قلت 

لها  وو�سعت  در�ست  قد  اللغة  وهذه  حمري  لغة  اأولهما  متباينتان، 
واملعاجم، ومل يكن �سيء من هذا معروف  والنحو  ال�سرف  قواعد 
العربية  للغة  خمالفة  قلت  كما  وهي  احلديثة،  الكت�سافات  قبل 
والنحو  اللفظ  يف  جوهرية  خمالفة  عنها  �ساألتم  التي  الف�سحى 
وقواعد ال�سرف، وهما اإىل اللغة احلب�سية القدمية اأقرب منها اإىل 
اأن ال�سلة بينهما وبني لغة  اللغة العربية الف�سحى، ولي�ش �سك يف 
فاأما  القرانية.  اللغة  وهذه  ال�سريانية  بني  كال�سلة  وال�سعر  القران 
من  بد  ول  يل،  اهلل  يهبها  مل  ذاكرة  اإىل  والأمثلة  الن�سو�ش  اإيراد 

الرجوع اإىل الكتب املدونة يف هذه اللغة.

هل ميكن حل�سرتكم اأن تبينوا لنا هذه املراجع اأو تقدموها لنا؟ �

اأنا ل اأقدم �سيًئا! �
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اللغة  � موجودة  كانت  وقت  اأي  اإىل  تبينوا  اأن  حل�سرتكم  ميكن  هل 
احلمريية ومبداأ وجودها اإن اأمكن؟

اأنها كانت  � ال�سهل حتديده ولكن ل �سك يف  مبداأ وجودها لي�ش من 
اإىل  تتكلم  وظلت  للم�سيح  الأول  القرن  قبل  تكتب  موجودة  معروفة 
ما بعد الإ�سالم، ولكن ظهور الإ�سالم و�سيادة اللغة القر�سية حموا 
واأقّرا  العربية  وغري  العربية  البالد  يف  املختلفة  اللغات  من  غريها 

مكانهما لغة القران.

هل ميكن حل�سرتكم اأي�سا اأن تذكروا لنا مبداأ اللغة العدنانية ولو  �
بوجه التقريب؟

لي�ش من ال�سهل معرفة مبداأ اللغة العدنانية وكل ما ميكن اأن يقال  �
ا يرجع عهدها اإىل القرن  بطريقة عملية هو اأن لدينا نقو�ًسا قليلة جدًّ
ولكن  العدنانية  اللغة  من  العربية  النقو�ش  وهذه  للميالد،  الرابع 
احتياط  من  يكون  فقد  واإذن  قبطية  لهجة  اأنها  يرون  امل�ست�سرقني 
الوجهة  من  عليه  العتماد  ميكن  عربي  ن�ش  اأقدم  نرى  اأن  العامل 

العلمية اإىل الآن اإمنا هو القران.

هل تعتقدون ح�سرتكم اأن اللغة �سواء كانت اللغة احلمريية اأو اللغة  �
العدنانية كانت باقية على حالها من وقت ن�ساأتها اأو ح�سل بها تغيري 

ب�سبب متادي الزمن اأو الختالط؟

تتطور  � اأن  تبقى قروًنا دون  اأن  ت�ستطيع  اللغات  لغة من  اأن  اأظن  ما 
ويح�سل فيها التغيري الكثري.

وق�سة اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما ال�سالم واخرتاع العرب لها؛ هل  �
هي من ا�ستنتاجك اأم نقلتها؟
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فر�ش فر�سته اأنا دون اأن اأطلع عليه يف كتاب اآخر وقد اأخربت بعد  �
اأن ظهر الكتاب اأن �سيًئا من هذا الفر�ش ظهر يوجد يف بع�ش كتب 

املب�سرين.

فكتب رئي�ش النيابة بعد طول التحقيق وبعد تقرير مطول:

)نحن يف موقع البحث عن حقيقة نية املوؤلف، ف�سواء لدينا اإن �سحت 
نظرية جتريد �سخ�سيتي عاملة ومتدينة اأو مل ت�سح فاإننا على الفر�سي 

نرى اأنه كتب ما كتب على اعتقاد تام.

قوي  بعامل  كتاباته  يف  من�ساًقا  وجدناه  باإمعان  كتبه  ما  قراأنا  وملا 
اإىل  بحثه  قاده  كيف  الوقائع  بحثنا  بينا حي  وقد  نف�سه  على  مت�سلط 
ما كتب وهو اإن كان قد اأخطاأ فيما كتب اإال اأن اخلطاأ امل�سحوب باعتقاد 

ال�سواب �سيء وتعمد اخلطاأ امل�سحوب بنية ال�سوء �سيء اآخر.

وحيث اأنه مع مالحظة اأن اأغلب ما كتبه املوؤلف مما مي�ش مو�سوع 
وافرتا�سات  تخيالت  هو  اإمنا  عليه  بحثنا  ق�سرنا  ما  وهو  ال�سكوى 
اأن  اإىل دليل علمي �سحيح فاإنه كان يجب عليه  وا�ستنتاجات ال ت�ستند 
ا يف جراأته على ما اأقدم عليه مما مي�ش الدين االإ�سالمي  يكون حري�سً
الذي هو دينه ودين الدولة التي هو من رجالها امل�سوؤولي على نوع من 
فيه،  يعمل  الذي  الو�سط  يف  اخلا�ش  مركزه  يالحظ  واأن  فيها  العمل 
العلمي يقت�سيه ولكنه  باأنه بحثه  اأنه كتب ما كتب عن اعتقاد  �سحيح 
مع هذا كان مقدرا ملركزه متاًما وهذا ال�سعور ظاهر من عبارات كثرية 
يف كتابه منها قوله: واأكاد اأثق باأن فريًقا منهم �سيلقونه �ساخطي عليه 
وباأن فريًقا �سيزرون عنه ازوراًرا ولكني على �سخط اأولئك وازورار هوؤالء 

اأريد اأن اأذيع هذا البحث.

اإن للموؤلف ف�ساًل ال ينكر يف �سلوكه طريًقا جديًدا للبحث حذا فيه 
حذو العلماء من الغربيي ولكنه ل�سدة تاأثري نف�سه مما اأخذ عنهم قد 
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ا ما لي�ش بحق اأو ما ال يزال بحاجة اإىل  تورط يف بحثه حتى تخيل حقًّ
ي�سري  اأن  عليه  يجب  فكان  مظلًما  طريًقا  �سلك  قد  اإنه  حق،  اأنه  اإثبات 
على مهل اأو اأن يحتاط يف �سريه حتى ال ي�سل ولكن اأقدم بغري احتياط 

فكانت النتيجة غري حممودة.

وحيث اإنه مما تقدم يت�سح اأن غر�ش املوؤلف مل يكن جمرد الطعن 
والتعدي على الدين بل اإن العبارات املا�سة بالدين التي اأوردها يف بع�ش 
املوا�سع من كتابه اإمنا قد اأوردها يف �سبيل البحث العلمي مع اعتقاده اأن 

بحثه يقت�سيها.

)فلذلك(  متوفر  غري  اجلنائي  الق�سد  يكون  ذلك  من  اإنه  وحيث 
ا... حتفظ االأوراق اإداريًّ

حممد نور

رئي�ش نيابة م�سر

القاهرة يف 30 مار�ش 1927م(

ال�سعر  )يف  كتابه  طبع  نف�سه  العام  يف  ح�سني  طه  الدكتور  واأعاد 
اجلاهلي( حتت عنوان )يف الأدب اجلاهلي( بعد اأن حذف امل�سائل الأربعة 

امل�سار اإليها اآنًفا..

ين�ساه   ولن  حياته،  يف  طه  ين�َسه  مل  الرافعي  من  در�ًسا  تلقى  اأن  بعد 
(قراوؤهما ما بقي الأدب العربي....





القسم الرابع
نهاية حبيبين

اأريدها ال تعرفني وال اأعرفها، ال من �سيء اإال الأنها تعرفني واأعرفها.     

 الرافعي
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)26(
تلق���ت ل���و  ن���اٌر   ولل�س���فود 

�س���حما ُظ���ن  حدي���ًدا  بجاحمه���ا 

خ���ر يرتك���ه رم���اًدا وي�س���وي ال�سَّ

فكي���ف وق���د رميت���ك ب���ه حلم���ا!

طنطا 1933م:

ثم  وتاأنق  وتعطر  اغت�سل  وكعادته  العيد،  يوم  �سباح  الرافعي يف  جل�ش 
�سار اإىل امل�سجد، وبعد اأن �سلى العيد، زار قرب والديه، وعاد اإىل البيت، 
ا يافًعا قد وجد  ومل مت�ش برهة حتى جاء حممد �سعيد العريان وكان �سابًّ
يف الرافعي معيًنا ل ين�سب وثقافة ل ت�ساهى وكاتًبا له ق�سية يلوذ عنها، 
كلها، مل  الر�سائل  ويجيب عن  يحبهم  بل  ل يطرد حمبيه  والرافعي رجل 
مت�ش على �سداقة العريان اإل اأ�سهر، جاءه مرة مع �سحبه زائًرا، وبعدها 

�سار كثري الزيارة له، اإىل اأن ا�سطفاه الرافعي وجعله من خا�سته.

خرج الرافعي مع العريان لزيارة بع�ش الأ�سحاب، فقال الرافعي:

اإين  � بي،  ا  معر�سً اأره  مل  زمًنا  م�سى  قد  يل،  �سديًقا  تذكرت  اليوم 
ا، ولأيامنا تلك. مل�ستاق له جدًّ
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ومن هذا؟ �

فتنهد الرافعي وقال:

عبا�ش حممود العقاد... �

فقال العريان مبا�سرة:

تلق���ت ل���و  ن���اٌر   ولل�س���فود 

�س���حما ُظ���ن  حدي���ًدا  بجاحمه���ا 

خ���ر يرتك���ه رم���اًدا وي�س���وي ال�سَّ

حلم���ا ب���ه  رميت���ك  وق���د  فكي���ف 

فتب�سم الرافعي عندما علم اأنه ين�سد تلك الأبيات ال�سهرية التي و�سعها 
مفتتًحا كتابه ال�سهري )على ال�سفود..نظرات يف ديوان العقاد(، وقال:

ما زال لالأبيات رنني يف فيك! �

وكن كيف قام هذا النزاع ال�سر�ش بينكما واأنتما من اأنتما بني اأدباء  �
العربية؟

هو من اعتدى، ونال ما ي�ستحقه.. �

وكيف هذا؟ �

فعادت ذاكرة الرافعي اإىل اخللف ب�سع �سنني..

كانت بني الرافعي والعقاد بوادر خ�سومة قدمية. وملا مت تعيني الرافعي 
املدائح،  فوؤاد  فاروق  اأبي  امللك  اأغدق على  للملك  �ساعًرا  يف عام 1926م 
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الرافعي  ونال  امللكية،  احلديقة  يف  ال�سداح  كالبلبل  ال�سعر  ين�سد  فكان 
حظوة عنده، فاأخرج له كتابه )اإعجاز القران( بطبعة ملكية فاخرة، وكتب 

له �سعد زغلول على الكتاب:

)ح�سرة املحرتم الفا�سل م�سطفى �سادق الرافعي.

حتدى القراآن اأهل البيان يف عبارات فارغة حمرجة، ولهجة واجزة 
مرغمة، اأن ياأتوا مبثله اأو �سورة منه، فما فعلوا، ولو قدروا ما تاأخروا، 
ل�سدة حر�سهم على تكذيبه، ومعار�سته بكل ما ملكت اأميانهم، وات�سع 
له اإمكانهم. هذا العجز الو�سيع بعد ذاك التحدي ال�سارخ، هو اأثر تلك 
القدرة الفائقة، وهذا ال�سكوت الذليل بعد ذلك اال�ستفزاز ال�سامخ، هو 

اأثر ذلك الكالم العزيز.

كتابكم  فجاء  �سرتها.  وحاولوا  البداهة  هذه  اأنكروا  اأقواًما  ولكن 
القران  واأيد بالغة  القران( م�سدًقا الآياتها، مكذًبا الإنكارهم،  )اإعجاز 
اأ�سرارها يف بيان م�ستمد من روحها، كاأنه  باأدلة م�ستقة من  واإعجازها 
تنزيل من التنزيل، اأو قب�ش من نور الذكر احلكيم. فلكم على االجتهاد 

يف و�سعه والعناية �سكر املوؤمني، واأجر العاملي واالحرتام الفائق.

�سعد زغلول  1926�11�1م(

وغ�سب العقاد وهو كاتب الوفد الأوحد ولكن �سعًدا ملّا يكتب له )كاأنه 
هذه  فكانت  احلكيم.(.  الذكر  نور  من  قب�ش  اأو  التنزيل،  من  تنزيل 
ال�سغينة قد ثارت يف نف�ش العقاد. و�سارت تغلي يف نف�سه..اىل اأن التقى 
بالرافعي يف املقطف، وثارت ثائرته وقال ما ل ي�سمح به عن اإعجاز القران، 

فثارت ثائرة الرافعي فكانت )على ال�سفود(.

فقال الرافعي للعريان:
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واأعتقد اأن هناك �سبًبا ثانًيا لنزعة العقاد علّي. �
ما هو؟ �

فتوقف الرافعي برهة، وقد هاجت الأحزان يف نف�سه، فقال ب�سوت ينم 
عن �سرخ عميق فيه:

هي... مي..!  �
وهو  اجلمر  على  كالقاب�ش  وجهه  ومالمح  فقال  الكالم،  عن  فانقطع 

را�ش بحرارته ومتحمل:
ا عميًقا ح�سب ما قيل يل، واأن كل  � اإنه كان يحبها وحتبه..حبًّ يقال 

غزله عنها، وحقد علّي عندما اأ�سدرت الكتابني.
ماذا؟ ومن ذا الذي قال لك هذا؟ �
اللحظة  � بتلك  اأخرج  مل  ليتني  بديهي.  اأمر  وهو  ا�ستنتجته..  اأنا 

اأنا متاأكد  اإليها حتًما �ساأعود،  واأرتكب تلك احلماقة، ولكن �ساأعود 
القليل، ب�سعة  اإل  اإننا �سنلتقي بعد ع�سر �سنوات بال�سبط ومل يبق 
الفراق  من  �سنوات  ع�سر  بعد  ممتًعا  لقاوؤنا  �سيكون  فقط،  اأ�سهر 
واحلنني، هل تعلم كم هي تتاأمل الآن؟ هل تعلم كم حياتها اأ�سحت 

قا�سية بائ�سة؟ لقد مات اأبوها واأمها قبل فرتة...و...
فتلعثم ومل يعد قادًرا على نطق ال�سم، وبعد جهد جهيد قال:

التي  � القليلة  كتاباتها  اإن  ثم  عنه،  كتبت  ما  كتبت  وجربان..الذي 
قد  تكون  اأن  اأخ�سى  دمًعا،  تقطر  حزينة  كلها  موتهم  بعد  تن�سرها 

ترهبنت!

الكالم  ي�سمع هذا  اأو يجادله فقد �سار  يناق�سه  اأن  العريان  مل يحاول 
كثرًيا منه يف الفرتة الأخرية، مع العلم اأنه مل يفتئ يذكرها يوًما وعن ندمه 
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وح�سرته.

و�سارا نحو بيت الأ�ستاذ ح�سنني خملوف �سديق الرافعي، كان مدر�ًسا 
تن�سره  مما  �سيء  يفوته  يكاد  ل  كبرًيا،  مثقًفا  وكان  كالعريان،  طنطا  يف 
جل�سته  يحب  الرافعي  فكان  واقتناه،  اإل  العربي  والأدب  اللغة  يف  املطابع 

وي�ستمع اإليه. وبعد اأن عايداه وجل�سا عنده، قال الرافعي:

ما اأخبار كتبك يا ح�سنني وماذا تقراأ هذه الأيام؟  �

يف  � اأنتج  ما  اأبدع  من  وهو  اهلل(  )رحمه  �سوقي  عن  مقالك  قراأت 
عن  املقالتان  رافعي  يا  احلقيقة  املا�سي،  ال�سهر  يف  العربي  الأدب 

حافظ و�سوقي اأدب راق.

مثله،  � العربي  الأدب  يف  اأن  اأح�سب  ول  ممتًعا،  كتاًبا  يكون  �سوف 
جمموعة نفي�سة من املقالت، مل يبق لإمتامه اإل مقالة )�سر النبوغ(، 

واأعتقد هو الذي �سيكون ا�سمه )الأدبيات(.

ناأمل اأن يكون اأف�سل من اأوراق الورد... �

اأوراق الورد ل مثيل له... �

ماذا اقتنيت هذه الأيام؟ �

ف�سحك الأ�ستاذ ح�سنني خملوف، وقال با�سًما:

ديوان �ساحبك..العقاد..�سدر حديًثا. �

اأين هو؟ �

فقام الأ�ستاذ ح�سنني واأتى به.

فقال الرافعي:
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قبل اأن اأقراأ به ولكي ل تقول اأين �ساحب عداوة �سابقة اأخرجوا يل  �
اأح�سن ق�سائد الديوان لكي اأطلع عليها، لكي ل تقولوا اأين خ�سمه 

ونده.

فقام العريان وجل�ش عند ح�سنني خملوف واأخذا يقراآ الديوان والرافعي 
ينظر اإليهما برتقب..

فقال ح�سنني خملوف:

لعلك م�ستعجل يا اأبا �سامي؟ �

ل، بل �ساأنتظر..حتى جتدا ما ل ي�سمى اإل هراء عند العقاد.. �

على  ومكبان  منهكان  وهما  ينتظرهما  والرافعي  املجل�ش  بهم  وطال 
الرافعي  لها  يتعر�ش  ل  اأبياًتا  يجدون  لعلهم  ا  ومتحي�سً بحًثا  الديوان 
يبدو  �ساحًكا:  الرافعي  فقال  احلاد.  نقده  ف�ساًل عن  وال�سخرية  بالتهكم 
اأنكما مل جتدا ما ي�ستحق القراءة؟ ولكن اأخرجا الق�سائد التي يف بداية 

الديوان فال�ساعر ي�سع يف بدايته اأجوده.

ف�سارا يقراآن اأوله ومل ي�سلم الديوان من نقد ح�سنني خملوف والعريان، 
ف�سحك الرافعي مبلء �سدقيه، وقال: هذا الرجل مل يهبه اهلل �ساعرية اأو 

بياًنا ي�ستحق اخللود، كّل �سعره رديء، وجيده م�سروق اأو مرتجم.

وكان وقت الغداء قد حان والأ�ستاذ ح�سنني قد مد �سفرة الطعام. فقال 
الرافعي: 

منعني العقاد من الغداء مع اأهلي يف اأول اأيام العيد بعد �سيام �سهر  �
كامل..

فقال ح�سنني: 
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اإين ل�ساكر لالأ�ستاذ العقاد ف�سله يف اأن كان �سبًبا يف تناولك الغداء  �
عندي.

ف�سحك الرافعي، وقال:

�سحيح ملاذا ل تكتب اأنت نقًدا للعقاد؟ هذه امل�سائل التي حتدثت بها  �
ا للعقاد. ت�سلح لأن تكون مقاًل نقديًّ

وهل مثلي يقوى على نقد العقاد وهو من هو؟ �

مَل ل؟ وما العقاد اأ�ساًل؟ �

ح�سًنا..�ساأحاول.. �

متر الأيام �سريًعا وين�سر الأ�ستاذ ح�سنني خملوف مقاًل يف نقد ديوان 
عليه  رّد  العقاد  ولكن  علمية.  بطريقة  نقده  مهذًبا،  نقًدا  وكان  العقاد، 
�ساخًرا متهكًما، وعاب عليه اأن ل يح�سن فهم ال�سعر واأن �سائر املدر�سني 
له  وقال  ووبخوه،  ولموه  ح�سنني،  على  املعلمون  فغ�سب  كذلك،  م�سر  يف 
اأحدهم: لولك ملا كتب العقاد ما كتب يف حقنا، كان الأجدر بك ال�سكوت. 

وقال للعريان ما جرت عليه ب�سبب مقاله يف نقد ديوان العقاد.

فقال العريان للرافعي:

لقد كنت اأنت ال�سبب فيما نال خملوًفا من اإخوانه، وفيما نال مدر�سي  �
اللغة العربية من ل�سان العقاد.

وماذا اأ�سنع اإذا كان العقاد �سليط الل�سان؟ �

بها،  � له  طاقة  ل  التي  املعركة  هذه  اإىل  خملوًفا  هيجت  الذي  اأنت 
فانتهت اإىل ما انتهت بينه وبني اإخوانه، وكنت �سبًبا فيما كتب عن 

ا.. دار العلوم اأي�سً
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ف�سعر الرافعي ب�سيء يتموج فيه، فقال كاظًما غيظه:

وماذا علّي اأنا فيما كتب خملوف وفيما رّد عليه العقاد؟ �

لولك مل يكتب خملوف فيتعر�ش ملا تعر�ش له من ل�سان العقاد ومن  �
مل  العيب  من  بريئة  العلوم  دار  لبقيت  كتبه   ما  ولول  رفاقه،  عتب 

يطعن فيها العقاد ول غري العقاد.

فقال الرافعي ثائًرا:

حيًّا...لأجعلنه  � دام  ما  ين�ساه  لن  نقد  يف  در�ًسا  العقاد  األقن  �سوف 
يرتحم على نقد خملوف. ولكن  ب�سرط: اأن ت�سرتي يل ديوان العقاد 
قر�ًسا  كله  العقاد  يف  اأدفع  ل  فاأنا  ح�سابك،  على  الأربعني(  )وحي 

واحًدا.

موافق. �

*** 

وجاء العريان، فقال له الرافعي:

فهل  � لراأًيا،  فيه  يل  واإن  قليل،  منذ  الديوان  قراءة  من  فرغت  لقد 
ت�ساهرين الليلة حتى اأملي عليك ما اأعددت يف نقده؟

فقال العريان:

بلى، فهي فر�سة رائعة لكي اأرى مهبط وحي البيان عليك.. �

وكانت بيده ق�سا�سات �سغرية كتب فيها مالحظاته على الديوان فاأخذ 
ميلي عليه حتى مطلع الفجر، فكانت املقالة ب�سًعا وع�سرين �سفحة كبرية.

ون�سر املقال يف البالغ..
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ورد العقاد يف مقال �سديد اللهجة وا�سًفا الرافعي بـ)املهذار الأ�سم( 
وكان مقاله حتت عنوان )اأ�سنام الأدب(. وجاء العريان اإىل الرافعي وما 

ملحه حتى هتف به وهو يبت�سم:

هل قراأت مقال العقاد؟ �

نعم. �

فماذا راأيت فيه؟ �

لقد كان �سديًدا موؤملًا! �

فقال الرافعي وهو يغرق يف ال�سحك:

واهلل ما راأيت كاليوم، لقد �سحكت حتى وجعني قلبي من ال�سحك،  �
اإنه مل يكتب �سيًئا ومل يرد على �سيء، اإن �سبابه و�ستمه لن يجعاله 
عند القراء �ساعًرا كما ي�ستهي اأن يكون، واإن ح�سب بذلك اأنه يك�سب 
املعركة، وقد حق عليه ما قلت فيه، واإنه ليعرتف، اإن فراره من الرّد 

اإىل ال�سباب وال�ستيمة لي�ش اإل اعرتاًفا بالعجز.

ل تقل عن العقاد لي�ش �ساعًرا..ل تقل! �

ويحك مَل؟ �

لأن طه يزعل عليك وهو الذي خلع عليه اأمارة ال�سعر.. �

ف�سحك الرافعي..وقال:

تلقى طه در�ش لن ين�ساه...فلي�سكت. �

اإذن فاأنت ل تنوي الرّد على العقاد؟ �

واأي �سيء تراه ي�ستحق الرّد فيما كتب؟ �
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ولكن القّراء لن يفهموا �سكوتك على وجهه، ولن ي�سموه اإل ان�سحاًبا من 
املعركة..اأفرت�سى اأن يقال عنك؟

فرتدد قليال، ثم فكر برهة، فقال:

هل توافيني الليلة لأملي عليك؟ �

طبًعا طبًعا.. �

فاأعلن  لذًعا.  نقًدا  وكان  وال�سكني(  واجلزار  )الثور  مقالته  فكانت 
العقاد يف مقال ان�سحابه من هذه املعركة..اأما الرافعي فظل يكتب اإىل اأن 

(اأفرغ ما يف جعبته من نقد.
قال الرافعي:

اأنكره  � الذي  القران  لإعجاز  انت�ساًرا   العقاد  مع  معركتي  كانت 
العقاد.

فقال العريان:

اأنت تقول هكذا، ولكن من يَر )على ال�سفود( يفهم غري هذا متاًما.. �

ما الذي يفهمه؟ �

اأنت مل تكتب نقدا مل�ساألة الإعجاز، اإمنا نقًدا للديوان! �

لأين مل اأ�ساأ اأن اأدخل الإعجاز يف معركة وهو ل يوؤمن به اأ�ساًل..))) �

)1) كان هذا حال العقاد قبل أن يكتب روائعه يف الفكر اإلسالمي، كالعبقريات و)الفلسفة القرانية) و)ما  

يقال عن اإلسالم) وغريها.
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وهل اأحب الآن�سة مّي؟ �

اإليها يف  � اأ�سار  اأنها تركته عام 1926م،  وقد  �سمعت بذلك، ويقال 
مقالته )مواقف يف احلب(.

ولكن مل اأَر ا�سم مي يف تلك املقالت. �

رمز لها با�سم ثان. �

)
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)27(

خيل إيلَّ دائًما أني رسول لغوي بعثت للدفاع عن 
القرآن ولغته وبيانه.

ملاذا ل تكتب الق�سة؟ وغالب اأدبك خال منها؟ )�ساأل اأحد الأدباء  �
ال�سباب الرافعي(

فاأجاب بتمهل وتريث:

الكتابية  � الطريقة  اأردت  اأنت  اإذا  قلياًل،  اإل  الق�سة  يف  اكتب  مل   
امل�سطلح على ت�سميتها بهذا ال�سم، ولكني مع ذلك ل اأراين و�سعت 
كل كتبي ومقالتي اإل يف ق�سة بعينها، هي ق�سة هذا العقل الذي يف 

راأ�سي، وهذا القلب الذي بني جنبي.

�ساع اأدب الق�سة يف اأوربا، وطغى عندهم على املقالة، والكتاب وديوان 
الهوى،  يف  واملقلدون  الراأي،  يف  املتابعون  عندنا  فقام  جميًعا،  ال�سعر 
من  الفن  هذا  اإىل  يدعون  قاموا   - واملتابعة  التقليد  بطبيعة  وال�سعفاء 
الكتابة، ول يرون من ل يكتب فيه اإل مدبرا عن ع�سره واأدب ع�سره. ول 
اأنف�سهم مدبرين عن احلقيقة ومعنى احلقيقة. واأنت  اإذا كانوا هم  جرم 
متى كان وجهك اإىل الباطل وظهرك اإىل احلق، فمهما تقدم يف راأي نف�سك 
وراءك  الذي  راأيت  غايتك  اإىل  قطعت  وكلما  احلق،  راأي  يف  تتاأخر  فاإمنا 
خمتلًفا مرتاجًعا مبقدار ما اأبعدت كاأنه يف اأم�ش، وكاأنك يف عد، ول يوم 

بينكما يجمع منكما ما تفرق.
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فهل اأنت تنكر فن الق�سة والق�سة الطويلة اأو ما يعرف بفن الرواية؟ �
الكتابة  � التي غمرت  وبخا�سة هذه  الق�س�ش،  تراه من  ما  اأكرث  اإن 

عندنا  اإمنا هي �سناعة لهو، وم�سالة فراغ، وهذا قد يكون له وجه 
اأوربا  يف  الجتماع  حطمة  تخفيف  ويف  العملية،  احلياة  عالج  يف 
واأمريكا، ولكن ما مو�سعه عندنا يف ال�سرق، وال�سرق اإمنا تعمل يف 
نه�سته ملعاجلة اللهو الذي جعل ن�سف وجوده ال�سيا�سي عدًما، ومللء 
الفراغ الذي جعل ن�سف احلياة الإن�سانّية موًتا؟ هذا ال�سرب من 
الق�سة هو لرجالنا ون�سائنا اإذا قراوؤه وتلهو به اأ�سبه باإدخال اأولئك 
مدار�ش  يف   - الكرب  على  واإدخالهن  اإدخالهم   - والن�ساء  الرجال 

ريا�ش الأطفال.
  الأطفال ي�ستلذون احلكاية بالفطرة لأنها جتيئهم بالدنيا التي يع�سر 
خيالهم  ي�سعروا  اأن  لهم  وتهيئ  فيها،  يغامروا  اأو  اإليها  يذهبوا  اأن 
عنهم  الدنيا  هذه  بعد  من  مقدار  على  لذتهم  فتكون  اخللق  قوة 
ال�سعف يف  العجز يف خيالهم، وهذا  وعلى مقدار مثله من طبيعة 
الناحيتني هو بعينه الذي يجعل لأكرث الق�س�ش �ساأنا عند �سخفاء 
وخيالٍت  �سهواٍت  ي�سعرهم  فيهم،  احلمق  واأهل  وفراغهم،  النا�ش 
واأوهاًما من الباطل، فذلك اإذن لي�ش اأدًبا يكتب ويقراأ، بل هو بالء 

اجتماعي يطبع ويوزع يف النا�ش...
ا؟  ا، ثم تقراأ فتبقى ق�س�سً اأن تلك الروايات تو�سع ق�س�سً األ ترى   
واإن هي �سنعت �سيًئا يف قرائها مل تزد على ما تفعل املخدرات تكون 
م�سكناٍت ع�سبية اإىل حني ثم تنقلب بنف�سها بعد قليل اإىل مهيجات 

ع�سبية؟! 
اإذن اأنت تنكر هذا الفن؟ �

اأنا ل اأنكر اأن يف الق�سة اأدًبا عالًيا، ولكن هذا الأدب العايل يف راأيي  �
الأطفال  الرواية كما يربى  باأخذ احلوادث وتربيتها يف  اإل  ل يكون 
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اأ�سلوب �سواء يف العلم والف�سيلة، وقد راأينا ق�سة )البوؤ�ساء(  على 
اإذ دلني على �سفحة من )البوؤ�ساء( ترجمها يف  رحم اهلل حافًظا 
خم�سة ع�سر يوًما، كم تعب يف ترجمتها حتى اأخرجها بهذه احللة؟ 

وكذلك املنفلوطي عندما اأعاد �سياغة )ماجدولني( و)ال�ساعر(.

  فالق�سة من هذه الناحية مدر�سة لها قانون م�سنون وطريق ممح�سة، 
وغاية معينة، ول ينبغي اأن يتناولها غري الأفذاذ من فال�سفة الفكر 
التي  امل�سكلة  يف  احلا�سمة  الكلمة  لإلقاء  مواهبهم  تن�سبهم  الذين 
اأو تثريها احلياة، والأعالم من فال�سفة البيان الذين  تثري احلياة 
الإن�سانية واحلياة،  النف�ش  اأدبهم قوة الرتجمة عما بني  رزقوا من 
احلياة  تتخيل  وهوؤلء،  هوؤلء  يف  النف�سية  وموادها  احلياة  بني  وما 
فتبدع اأجمل �سعرها، وتتاأمل فتخرج اأ�سمى حكمتها، وت�سرع فت�سع 
ا�سح قوانينها. واأما من عداهم ممن يحرتفون كتابة الق�س�ش فهم 
يف الأدب رعاع وهمج كان من اأثر ق�س�سهم ما يتخبط فيه العامل 
اليوم من فو�سى الغرائز - هذه الفو�سى املمقوتة التي لو حققتها 
يف النفو�ش ملا رايتها اإل عامية روحانية منحطة تت�سكع فيها النف�ش 

م�سردة يف طرق رذائلها
  اإذا قراأت الرواية الزائفة اأح�س�ست يف نف�سك باأ�سياء بداأت ت�سفل، 
واإذا قراأت الرواية ال�سحيحة اأدركت من نف�سك اأ�سياء بداأت تعلو. 
تنتهي الأوىل فيك باأثرها ال�سيئ، تبداأ الثانية منك باأثرها الطيب، 
وهذا عندي هو فرق ما بني فن الق�سة، وفن التلفيق الق�س�سي!! ثم 

اأين مل اأخلق لهذا الفن لكي اأكتب فيه.
كيف يرى الأ�ستاذ الرافعي نف�سه يف الأدب؟ �
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ولغته  � القراآن  عن  للدفاع  بعثت  لغوي  ر�سول  اأين  دائًما  اإيّل  خيل 
وبيانه، فاأنا اأبًدا يف موقف اجلي�ش )حتت ال�سالح( له ما يعانيه وما 
يكلفه وما يحاوله ويفي به وما يتحاماه ويتحفظ فيه، وتاريخ ن�سره 
وهزميته يف اأعماله دون �سواها. وكيف اعرت�ست اجلي�ش راأيته فن 
نف�سه، ل فنك اأنت ول فن �سواك، اإذ هو لطريقته وغايته وما يتاأدى 
به للحياة والتاريخ )وقد عابني مرة اأحد الكتاب باأين )ل اأكتب يف 
الدراما( فلو اأن هذا الكاتب وقف على �ساطئ املحيط وجعل يتهكم 
بالأ�سطول الإجنليزي فيزري عليه اأنه لي�ش �سيوعًيا ول بل�سفًيا، فما 
ع�سى اأن يقول الأ�سطول اإذا هو اأجابه اإل اأن يقول �سيئا كهذا: تبارك 

من �سنع هذا الإن�سان مدفع حلم لإطالق الكالم الفارغ.

اإىل الآن مع الأدب العربي يف فنه وبيانه  اأزال  اأجل ذلك ل  اأنا من    
اأكرث مما اأنا مع احلكاية ولغتها وعواطفها، فاأكرب عملي اإ�سافة اإىل 
ال�سور الفكرية اجلميلة اإىل اأدبنا وبياننا متحا�سًيا جهد الطاقة اأن 
احلوادث،  دواب  اأو  النا�ش  دواب  اأو  الأر�ش  دواب  كتابي  اإىل  اأنقل 
فاإن الكتب لي�ست �سيًئا غري طبائع كتابها تعمل فيمن يقروؤها عمل 
الطباع احلية فيمن يخالطها. والرواية اإذا و�سعها كاتب فاجر، فهي 
عندي لي�ست رواية بل هي عمل يجب اأن ي�سمى يف قانون العقوبات 

)فجوًرا بالكتابة(.
  ثم اأّن امل�ستغلني يف الق�سة فقط دون املقالة وال�سعر هم على هام�ش 

الأدب يعي�سون ك�سديقي حممد �سعيد العريان..
اجلملة  هذه  احذف  اأردف(  ي�سحك..)ثم  وهو  العريان  اإىل  نظر  ثم 

الأخرية.

كان ذلك ال�ساب يكتب ما قاله الرافعي، فقال:

�سوف اأن�سره على �سورته يف الر�سالة اإن وافق الزيات. �
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(اإن �ساء اهلل. �
ولده  امللكية عن  املعونة  اإذ مت قطع  منه،  كان خائًفا  ما  للرافعي  ووقع 
حممد الذي يدر�ش الطب يف فرن�سا، ومل يبق على نهاية الدرا�سة اإل اأ�سهر 
لدرا�سة  فرن�سا  اإىل  امللك  جاللة  ح�ساب  على  ُبعث  قد  حممد  كان  قليلة، 
الطب، عندما كان اأبوه �ساعر امللك، فغم الرافعي لهذا اخلرب ومل يجد بًدا 
من الإنفاق عليه ولكن كيف ومن اأين؟ وراتبه ل يتجاوز الأربعة والع�سرين 
جنيًها؟ فال مال مكنوًزا عنده، ول اأر�ش يبيعها وينفق عليه منها، ول بيت 

عنده اإل بيت والده الذي ي�سكن به هو واأخوه.

ف�سار يقول: كله من الإبرا�سي با�سا، لوله ملا خرجت من وظيفة �ساعر 
امللك، وا�ستبدلني بذاك ال�سويعر عبد اهلل عفيفي!

وبينما هو على هذا احلال جاء كتاب من الأ�ستاذ )اأحمد ح�سن الزيات( 
�ساحب جملة )الر�سالة( يطلب منه الكتابة يف املجلة وحدد له اأجًرا..

م�سرًفا  � نر�سل  لكي  املال  لهذا  حمتاجون  نحن  له؟  تكتب  ل  ملاذا 
لولدنا حممد الذي ينتظر اأن تر�سل له.

ولكن يا نفي�سة اأنا مرتدد يف الكتابة لهم. �

توكل على اهلل.. �

ودخل الرافعي حقبة جديدة من حياته الأدبية بكتابته ل�سيخة الثقافة 
العربية جملة الر�سالة الغراء. فدفع لهم  مقال )ل جتني ال�سحافة على 

الأدب ولكن على فنيته(، ثم )الإ�سراق الإلهي وفل�سفة الإ�سالم(..



355

وكان بهذه املقالت قد ك�سب �سهرة عند قّراء الر�سالة، و�سارت ت�سل 
الر�سائل اإليه كثرية وفرية،وكان يرد على اأكرثها..

) االأ�ستاذ الرافعي..ال�سالم عليكم..

اأنا فتاة �سابرة بائ�سة، من ال�سام التي هي م�سقط راأ�سك، اأنا اأ�سغر 
اإخوتي، يل اأختان اأكرب مني، لقد كنا اأهل جاه واأهل غنى، فرتبيت على 
لنا، وخ�سر  الزمان  تنكر  اأن  اإىل  �سعيدة ومدللة،  واأنا  وال�سرف،  الرتف 
اأبي كّل اأمواله يف جتارته، ف�سرنا فقراء بعد غنى، و�سرنا نتح�سر على 
اأهلي للعمل املجهد،  اأن كان الذهب ميوج يف يدينا، ا�سطر  اللرية بعد 
واأختاي اللتان كانتا منعمتي مرتفتي �سارتا تخدمان يف البيوت وهما 
ا الأ�ساعد اأهلي  اأي�سً اأنا، وعملت  �سابرتان حمت�سبتان، وتزوجتا، وبقيت 
على �سنة اأختَي، ولكن ح�سل يل ما اأ�ساء حياتي و�سابها �سيء من الكدر؛ 

اأال وهو �سعور االأمومة.

ا، �سار هذا ال�سعور يلح عليَّ اإحلاًحا �سديًدا، واأنت  نعم اأريد اأن اأكون اأمًّ
العمل  ما  ولكن  االأيام،  هذه  للزواج  الطالبون  الرجال  �سح  فقد  تعلم؛ 

واأين املفر؟

�سر عليَّ مبا وهبك اهلل من حكم وعقل راجح.

 ال�سابرة

 دم�سق 1934م(

)اأيتها ال�سابرة...

حكيمة  �سرت  هذا  ب�سربك  واأنت  و�سفك،  اختيار  اأح�سنت  لقد 
وراجحة العقل اأكرث مني، فحري بي اأن اأ�ساألك اأنا، لقد وهبك اهلل عقاًل 
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ال كعقول الفتيات، بل تكمن فيه حكمة الكهول..ا�سربي...وال�سالم.

 م�سطفى �سادق الرافعي�طنطا 1934م(

وعادت لتكتب له ب�سكل اأو�سع عن حياتها وكل تفا�سيلها مهما �سغرت. 
و�سارت  بينهما،  ودية  عالقة  �سارت  بعد  الرافعي  ترتك  فلم  )مها(  اأما 
مكتوباتها ت�سل اإىل الرافعي ويتابع اأخبارها. كانت معظم ر�سائلها تتعلق 

يف م�سائل بالأدب..اىل اأن كتبت له مرًة:

)اأ�ستاذي الكبري:

اأكتب لك ويف نف�سي يتموج ذلك ال�سر الكبري، الذي مل اأبح به الأحد، 
وال اأجد اأحًدا يفهمني ويفهم مق�سدي مثلك اأنت، و�ساأبوح به لك الأنك 

اأخي واأنا التي ال اأخ لها، والأنك اأ�ستاذي واإن كنت مل اأرك.

اأنا اأّدر�ش التالميذ يف الثانوية مادة اللغة العربية كما تعلم، فوقعت 
وديع،  و�سيم  عاًما، وهو  �سبعة ع�سر  فتًى من تالميذي وعمره  يف حب 
بداخلي  يتموج  ما  عن  له  واأملح  معه  واأحتدث  بريئة،  خلوات  به  اأخلو 
يحبني  اأنه  واأظن  اأحبه حبًّا عظيًما،  نحوه،  ثائرة  م�ساعر جاحمة  من 
اأ�ستاذي هل يف  يا  له، ولكن قل يل  اأ�سارحه بعد بحبي  ملّا  ا ولكني  اأي�سً

م�سارحتي له اإثم اأو حرج؟ اأفتني..(

�سحك الرافعي عندما قراأ ر�سالتها هذه، فمدها للعريان وقال:

اأتراها ت�سلح ملو�سوع ظريف نكتبه للر�سالة؟ �

الق�سة مل تن�سج بعد... �

ماذا اأكتب لها؟ �

ال�سرب، دعها ت�سرب فهو احلل الوحيد. �
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العريان  مع  املقهى  يف  اأ�سحابه  اإىل  جل�ش  متعًبا  منهًكا  الرافعي  كان 
والأ�ستاذ علي وخالد. فقال الرافعي:

ا، اأين تقرتحون اأن نق�سي الليلة؟ � اإين حمتاج للراحة حقًّ
ف�سمت الرجال، فقال الأ�ستاذ خالد:

اإّن يف متنزه البلدية فرقة متثيلية هبطت املدينة منذ اأيام، واإن فيها  �
ملغنية راق�سة، اأح�سبها خليقة باأن توحي لك بف�سل جديد من اأوراق 

الورد!
فلم يجب الرافعي، فقال الأ�ستاذ علي:

ت�سوم  � قّوامة،  �سّوامة  اإنها  كالراق�سات،  لي�ست  راق�سة  ولكنها 
يف  اخلم�ش  وت�سلي  اأقله،  اإل  الليل  وتقوم  بعده،  اأيام  و�ستة  ال�سهر 

مواعيدها اخلم�ش، وما اأح�سب رق�سها اإل ت�سبيًحا وعبادة!
فقال الرافعي متعجًبا:

ليلها  � ُمَداعبة، حتيي  ُمَفاكهة  ّل،  الَدّ َلُعوب ح�سنة  املمكن هذا؟  اأيف 
راق�سة مغنية؛ حتى اإذا اعتدل الليل ليم�سي، وانتبه الفجر ليقبل، 
ْت َو�ْسيها، وخرجت من زينتها، وخلعت روًحا  انكفاأت اإىل دارها فَن�سَ
ذهبت  ثم  لبيك.  اللهم  ولبيك  اإليك،  اللهم  وقالت:  روًحا،  ولب�ست 

فتو�ساأت واأفا�ست النور عليها، وقامت بني يدي ربها ت�سلي!
راق�سة ت�سلي وت�سوم! كان الأ�ستاذ علي يعبث كعادته، ولكن الرافعي 

�سدقه.. وذهبوا لي�ساهدوها!
فكانت ترق�ش ب�سدرها الناهد وذلك ال�سعر الالمع والكل ينظر اإليها 
وجلمالها ب�سهوة متاأججة، اأما الرافعي فكانت له ينظر اإليها بعني ثانية، 
كانت قدي�سة عابدة زاهدة، وبينما هو �سارح يف خيالته اأما هذه القدي�سة 

التي تهز و�سط الرجال تخيل اأنها قادمة اإليه، فتقول له:
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اأخذين اأبي من عهد الطفولة بال�سالة، واأثبت يف نف�سي اأن ال�سالة  �
مع  هلل  ي�سلي  طاهًرا  نف�سه  الفكر  يكن  مل  اإن  بالأع�ساء  ت�سح  ل 
اجل�سم، فاإن كانت ال�سالة باجل�سم وحده مل يزدد املرء من روح 
اأتعبد على  اإذ كنت  ُبْعًدا. وقر هذا يف نف�سي واعتدته،  اإل  ال�سالة 
مذهب الإمام ال�سافعي »ر�سي اهلل عنه«، فاأ�سحح الفكر، واأ�ستح�سر 
النية يف قلبي، واأنح�سر بكلي يف هذا اجلزء الطاهر قبل اأن اأقول: 
»اهلل اأكرب«؛ وبذلك اأ�سبح فكري قادًرا على اأن يخلع الدنيا متى �ساء 
ويلب�سها، واأن يخرج منها ثم يعود اإليها؛ ون�ساأت فيه القوة امل�سممة 
التي جتعله قادًرا على اأن ين�سرف بي عما ُيف�سد روح ال�سالة يف 
اأبي ي�سلي، وكذلك راأيت  نف�سي، وهي �سر الدين وعماده.  وراأيت 
اأمي، فال تكاد تلم بي فكرة اآثمة اإل انت�سبا اأمامي، فاأكره اأن اأ�ستلئم 
اإليهما فاأكون الفا�سدة وهما ال�ساحلان، واللئيمة وهما الكرميان؛ 

فدمي نف�سه -بربكة الدين- يحر�سني كما ترى.

فهذا الرق�ش؟ �

نعم، اإنه ُق�سي علي اأن اأكون راق�سة، واأن األتم�ش العي�ش من اأ�سهل  �
طرق واألينها واأبعدها عن الف�ساد، واإن كان الف�ساد ظاهرها؛ اأريد: 
الرق�ش، اأو اخلدمة يف بيت، اأو العمل يف ال�سوق. واأنا مطيقة حلريتي 
يف الأوىل، ولكني لن اأملكها يف الأخريتني ما دام علي هذا املي�سم 
وكم من  الروح،  عارية  وهي  امراأة متحجبة  وكم من  من احل�سن؛ 
�سافرة وروحها متحجبة؛ اإن كنت ل تعلم هذا فاعلمه؛ ولي�ش ال�سوؤال 
ما �ساألت، بل يجب اأن يكون و�سعه هكذا: هل ما ترى هو يف ثيابي 
فقط، اأو هو يف ثيابي ونف�سي؟ ها اأنت ذا تغلغل نظرتك يف عيني اإىل 

املعاين البعيدة، فهل ترى عيني راق�سة؟

ل واهلل، ما اأرى عيَنْي راق�سة، ولكن عيني جماهد يف �سبيل اهلل! �
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بل قل: عيني جماهد يهزم كل يوم �سيطاًنا اأو �سياطني. واأنا اأعتمد  �
على �سهامة الرجل، فاإن مل اأجدها علمُت اأين باإزاء حيواين اإن�ساين، 
فاأحتذره حذري من م�سيبة مقبلة. واإذا جاءين وقح خلق اهلل وجهه 
احل�سن م�سبة له، اأو خلقه هو م�سبة لوجهه القبيح، ذكرت اأين بعد 
�ساعة اأو �ساعات اأقوم اإىل ال�سالة، فال يزداد مني اإل بعًدا واإن كان 

باإزائي، فاأُغلظ له واأت�سخط، واأظهر الغ�سب واأ�سفعه �سفعتي.

وما �سفعتك؟ �

اإنها �سفعة ل ت�سرب الوجه ولكن ُتخجله. �

وما هي؟ �

اأكرب«  � اأ�سلي واأقول »اهلل  اأين  اأما تعرف يا �سيدي  هي هذه الكلمة؛ 
غارك وحقارتك، اأاأنادي  فهل اأنت اأكرب؟ اأاأقيم لك الربهان على �سَ

ال�سرطي؟!

وقطع خياله الرافعي انتهاء دورها بالرق�ش..فعاد  الرافعي اإىل بيته 
وهو يقول: اأممكن هذا؟رق�ست ثم �سلت؟

اللهب ولكن ل حترتق(. وملا ذهب لالأ�ستاذ  للر�سالة )يف  فكتب مقاًل 
علي ليق�ش عليه �سيء من اأخبار تلك الراق�سة.

فقال الأ�ستاذ علي: لقد ذهبت الفرقة..مل تعد هنا..

فحزن الرافعي لهذا اخلرب، فقال له الأ�ستاذ علي: 

اعذرين ولكنها كذبة ومزحة كانت!! �

فقال الرافعي متعجًبا:

ما هي املزحة؟ �
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الراق�سة ال�سّوامة القّوامة. �

ما بها؟ �

مل تكن �سّوامة ول قّوامة..بل مزحة.. �

ف�سحك الرافعي ومل تنجل منه وقع املفاجاأة..فرفع املقال املن�سور يف 
اجلريدة وقال �ساحًكا: يف اللهب ول حترتق؟

فقال الأ�ستاذ علي: بل احرتقت.

****

قال الرافعي:

هّيا قد حان وقت النوم. �

فقال العريان:

واأنا اأ�ست�سمحك اأريد الذهاب. �

ل تتاأخر غًدا. تعال مبكًرا، م�ستاق لها، اأريد اأن ياأتي ال�سبح �سريًعا. �

�سوف اآتيك مبكًرا. �

ل تتاأخر، �ساأحاول اأن اأ�سلح ما �سيعته قبل اثني ع�سر عاًما، كانت  �
حلظة تهور، األي�ش كذلك؟

اأنت مل تخطئ، واإن اأخطاأت فل�سوف ت�سلحه غًدا. �

                )
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)28(
يعينه ومن  ُ������حب  للم� من 

حزين���ة اأهن���اأه  واحل��������ب 
اأن���ا م���ا عرف��������ت �س���وى ق�س���ا

 وت�������ه فقول���وا كي���ف لين���ه

ويف اليوم التايل جاء العريان على املوعد امل�سروب، فقال:

مل اأمن ليلتي اأم�ش! �

فقال الرافعي:

مَل؟ �

مي؟  � بالآن�سة  الرافعي  لقاء  �سيكون  كيف  اليوم،  لهذا  مت�سوق  لأين 
كيف  واحلب،  اجلمال  فل�سفة  يف  الرائعة  ثالثيته  عنها  كتب  التي 
ا جديًدا يف الر�سائل مل  �سيلقاها؟ اأنت واهلل يا رافعي قد ابتكرت فنًّ

تعرفه العرب قط!

 وما هو؟ �

عرب  � فتن�سرها  لها  ر�سالة   لها  تكتب  ال�سحف،  عرب  مرا�سالت   
ا،  اأي�سً ال�سحيفة  عليك عرب  وترد  ر�سالتك،  فتفهم هي  ال�سحف، 
من  الر�سالة  هذه  هي  وتفهم  لها،  بر�سالة  فتح�سوه  الكتاب  وتكتب 

الكتاب! اإنه فن رائع مل تعرفه العرب من قبلكما.
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 هاهاها. �

ثم قال:

هيا لنذهب. �

اإىل اأين؟ �

 اإىل بيت الآن�سة مي! على موعدنا �

فتب�سم يف هدوء ينم عن حكمة فيل�سوف، فقال:

ل لن اأذهب. �

ماذا؟ هل تعني اأنك لن تذهب اإليها الآن ومل تندم!! �

اأجل مل اأندم! �

وحديث الأم�ش الطويل، وندمك وح�سرتك، كلها اأين ذهبت يف هذه  �
ال�ساعات القالئل التي تركتك بها؟ 

يا بني اإنها لي�ست هناك، اإن تلك قد ذهب منذ اثنتي ع�سرة �سنة،  �
اأما )هذه( فاأظنني ل اأعرفها..اإنني اأحذر على املا�سي اجلميل اأن 

تتغري �سورته يف نف�سي..بح�سبي اأنها يف نف�سي.

اأمل تندم على فراقها؟ �

، فاإن  � نعم، بل هي التي يجب اأن تندم.. وما اأريد من احلب اإل الفنَّ
جاء من الهجر فنٌّ فهو احلب..

لقد اأ�سبحت اأرى اأَلنَيَ العطف يف اأق�سى الهجر... �
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فهذا  � غ�سبى،  اأريدها  احلّب،  ع�سيان  يف  اإل  احلبَّ  اأطلب  ولن 
جماٌل  يالئم طبيعتي ال�سديدة، وحبٌّ ينا�سب كربيائي، ودع جرحي 
الع�سل  ثمَر  ينبت  الذي  اجل�سم  ُة  قوَّ لعمري  فهذه  دًما،  ر�ش  يرت�سَّ

و�سوَك املخلب..
ويف الأم�ش اأمل تندم؟ �
بلى! �
والآن؟ �
بعد  � اأما  فاأطيعه،  ولهيبه،  ال�سوق  يهيج  الأحايني  بع�ش  ولدي يف  يا 

اأن ي�ستقيم الفكر وتذهب ال�سكرة وتبقى الفكرة، فال، مل اأندم ولن 
اأندم.

فتب�سم العريان وقال:
اأنت وق�ستك من اأغرب ق�س�ش  احلب. �
ل غرابة، فاحلب ي�سنع بنا ويفعل ما مل نكن نح�سبه يوًما. �
والآن اأ�ست�سمحك اأن اأكتب ق�س�سك مع احلب للر�سالة، فاإن الزيات  �

�سيفرح.
اكتب.. �

ثم ابت�سم و�سار ين�سد ق�سيدته:
يعين���ه وم���ن  ُ���������حب  للم� م���ن   

حزين���ة اأهن���اأه  واحل��������ب 
ق�س���ا �س���وى  عرف��������ت  م���ا  اأن���ا 

وت�������ه فقول���وا كي���ف لين���ه
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اله���وى ذوي  دي���ن  ينق����ش  اإن 
فاأن�������ا ال���ذي بقي���ت ديون���ه

الكري������ الذه�������ب  ه���و  قلب���ي 
�����م ف���ال يفارق���ه رني����������نه  

يع������ االأمل���������ا�ش  ه���و  قلب���ي 
 ������رف م���ن اأ�سع�����ته ثمين���ه

واإمن���ا ُ�����������������حب  ي� قلب���ي 
ودين���ه في�������������ه  اأخالق���ه   

حب��������ي������به ُ���حب  ي� م���ن  ي���ا 
يهين���ه اأم�س���ى  وبظّن�����������ه   

ظواه���ر من���������ه  وتع��������فُّ 
يقين���ه جن����������������ش  لكن���ه   

الزه���ور ّ���������ته  غط� كالق���رب 
دف�������������ينه عف���ن  وحتت���ه   

)
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اي ويل المرأة من قلباه حين يكون محروما! اي ويل 
المرأة من قلباه حين يكون فياه اكلمنفي يف غربة!

اإيطاليا:

وجل�ست  معه،  البابا وحتدثت  اإىل  وذهبت  الكني�سة،  مي  الآن�سة  زارت 
عنده، فقالت له:

ادع يل الرب اأن اأعود ملا كنت عليه، �سرت اأحت�سر على ما كنت عليه؛  �
مل اأعد اأقدر على م�سك القلم، اأكاد اأكره الكتب، وهذه املرة الأوىل 
الطوال  ال�ساعات  اأجل�ش  كنت  ال�سيء،  هذا  مثل  يل  يح�سل  التي 
على مكتبي دون فتور اأو �سجر، اأما الآن فال اأعلم ما بي، لقد ُك�سر 
جناحي بعد موت اأبي واأمي وجربان، هكذا رحلوا متتابعني على حني 

غفلة، وتركوا يل جرًحا لن يندمل.

فلريحمهم الرب، ويغفر لهم خطاياهم..ا�سربي يا مي...ا�سربي. �

وبينما هي ت�سكو ا�ستاأذن البابا اخلروج لبع�ش �ساأنه.. فجل�ست تنتظر، 
وجل�ش بع�ش الذين يريدون اأن يروا البابا، فاأخذوا يتحدثون عن الأو�ساع 

ال�سائدة وال�سيا�سة امل�سطربة، فقال اأحدهم:
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اإن مو�سوليني هو خري من ي�ستطيع اأن يعيد الإمرباطورية الرومانية  �
والقيادة  للريادة  اأهل  فهو  وفتوة،  وباأ�ش  قوة  من  ميتلك  مبا 
لإمرباطورية عظيمة بحجم الإمرباطورية الرومانية ويعد ح�سارتها 

البائدة.

فقالت مي متعجبة:

وهل  اأنت مع عودة المرباطورية الرومانية؟ �

فقال الرجل بيقني تام:

نعم، وهل عندك �سك؟ اأم ل ترغبني بعودتها؟ )قال جملته الأخرية  �
للتاأكيد ل لال�ستفهام(

ففاجاأته مي بقولها:

نعم، ل اأرغب بعودة تلك المرباطورية. �

فا�سراأبت الأعناق نحوه، وقال غري واحد ب�سوت واحد:

مَل؟ �

فقالت بلهجة املوؤمن:

اإن هذه المرباطورية هي التي �سلبت امل�سيح، فلماذا حتر�سون على  �
عودتها؟

اأن انف�ش املجل�ش حتى كانت يف نفو�ش احل�سور  وعلت الأ�سوات، وما 
من مي اأ�سياء واأ�سياء.

ويف اليوم التايل لقيت مي اأحد اأ�سدقائها من موظفي ال�سفارة الفرن�سية 
يف اإيطاليا، ودعاها لتناول الغداء. وبعد اإن ا�ستقرا، قال لها ب�سوت خافت:
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تعرفني مدى اعتزازي بك، وحبي اإليك، ولول هذا ما دعوتك لهذا  �
ا. املو�سوع املهم جدًّ

ب�سوت  فقال  الت�ساوؤلت،  من  مبوجة  و�سعقت  مي،  مالمح  فتغريت 
مرجتف:

ماذا حدث؟ هل هناك �سيء؟ �
نعم، هناك �سيء خطري يجب اأن تعلميه، وتت�سريف على اإثره.. �

وزاد كالمه من توترها وخوفها وا�سطرابها، فقالت:
ماذا جرى؟ �
وعدم  � ا�ستياء  يف  وجودك  اإىل  تنظر  اإيطاليا  يف  الداخلية  وزارة 

ارتياح! وكل ما قلته اأم�ش يف �سالة النتظار بالكني�سة قد و�سل اإىل 
م�سامع الدوت�سي �سخ�سيًّا. 

فقالت مي با�سطراب:
كيف؟ ما العمل؟ �
هذه  � يف  تخو�سي  ول  ت�سكتي  اأن  والأح�سن  ب�سيء،  فمك  تفتحي  ل 

الأمور ولو ل اأنك �سديقتي ملا اأخربتك بهذا..اأخ�سى...اأخ�سى..
ماذا تخ�سى؟ �
الإيطايل.. � الأمن  قبل  من  �سدك  موؤامرة  هناك  تكون  اأن  اأخ�سى 

عودي اإىل م�سر قبل اأن..قبل اأن يفعلوا بك �سيئا..

و�سارت مي تتلفت، وقامت م�سرعة بعد اأن �سكرته. وخرجت عائدة اإىل 
الفندق وهي تنظر خلفها با�سطراب وخوف..فلمحت رجاًل كاأنه يتبعها، 

فاأ�سرعت بامل�سي وهي حتدث نف�سها: �سوف يقتلونني..�سوف اأموت..
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وهي  الفندق  �سالة  دخلت  عليها،  م�سيطر  واخلوف  الفندق  وو�سلت 
وهي  الغرفة  و�سعدت  �سيقتلها.  الفندق  يف  من  كل  وتظن  الوجوه  تراقب 
منهكة متعبة تت�سارع اأنفا�سها، وهي تقول: الدوت�سي �سوف يقتلني. �سوف 
قادم  قاتلها  اأن  فظنت  يدق  بالباب  اإذا  نف�سها  حتدث  هي  وبينما  اأموت. 
به عامل  واإذا  الباب،  نحو  املطبخ وحملتها  �سكيًنا من  فاأخذت  ل حمالة، 
اأفرغت  وخرج  احلجرة  اإىل  الطعام  اأدخل  وملا  بالطعام،  جاء  قد  الفندق 

الطعام يف �سلة املهمالت خوًفا من ال�سم.

ولكن اخلوف ما  اإىل م�سر،  اإيطاليا وعادت  التايل غادرت  اليوم  ويف 
زال يتملكها، فراأت الطباخ وال�سفرجي واخلادم ح�سن، فقالت لنف�سها: اإن 
الدوت�سي لن يرتكني و�سوف يقتلني هوؤلء اخلدم، األي�ش هذا ح�سن اخلادم 
من قبل ر�سوة الأمري املغربي يف حماولة خطفي؟ ومن يقب�ش مرة ويخن 
يقب�ش مرات اأخر، اأكيد �سوف ي�سل اإيل الدوت�سي عرب اخلدم هوؤلء وعرب 

اجلالية الإيطالية هنا يف م�سر.

فقامت بطرد اخلادم ح�سن وال�سفرجي والطباخ خوًفا على حياتها، ومل 
تعد تثق باأحد اأو تلقى اأحًدا، بل ت�سك يف الكل، وتظن اأن الكل يريد يق�سي 
عليها، حتى اأن �سديقتها خاتون قد جاءت اإليها مع خليل مطران واأنطوان 

جميل، وما اأن فتحت مي الباب حتى �سرخت: 

قتلة..يريدون قتلي...! �

واأغلقت الباب وهي ت�سرخ..

وكتبت مي اإىل طبيب ن�سيبها وهو من خا�ستها وكان يرا�سلها ويطلب 
منها اأن تاأتي اإىل لبنان:
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)عزيزي جوزيف..

ب�سيء  �سعرت  ذلك  حاولت  وكلما  اأكتب.  اأعد  مل  طويلة  مدة  منذ 
غريب يجمد حركة يدي ووثبة الفكر لدي.

اإين اأتعذب �سديد العذاب يا جوزيف، وال اأدري ال�سبب، فاأنا اأكرث من 
مري�سة، وينبغي خلق تعبري جديد لتف�سري ما اأح�ّسه يّف وحويل. اإين مل 
اأتاأمل قط يف حياتي كما اأتاأمل اليوم، ومل اأقراأ يف كتب من الكتب اأن يف 
طاقة ب�سري اأن يتحمل ما اأحتمل. وددت لو علمت ال�سبب على االأقل. 
�سعري متكن  اإنه وهم  �سيء،  اإال وكان جوابه: ال  اأحًدا  اأ�ساأل  ولكني مل 
اأح�سائي ومييتني يف كل  اأمًرا ميّزق  اإن هناك  يا جوزيف.  مني. ال، ال، 
ال�سنوات االأخرية  امل�سائب يف  يوم، بل يف كل دقيقة. لقد تراكمت علّي 
وانق�ست علّي وحدتي الرهيبة � التي هي معنوية اأكرث منها ج�سدية� 
اأن يقاوم عذاًبا كهذا. وكان عزائي  اأت�ساءل كيف ميكن عقلي  فجعلتني 
االأوحد هو يف مكتبتي ووحدتي ال�سعرية، فكنت اأعمل واأعمل كاملحكومة 
ة نف�سي، بل اأن�سى  باالأ�سغال ال�ساقة لعلّي اأن�سى فراغ م�سكني، اأن�سى غ�سّ

كل ذاتي.

اإنه ليده�سني كيف اإين ا�ستطعت اأن اأكتب هذه الرقيمة. ولعل الف�سل 
يف هذا يعود جزئًيا اإىل اللفائف التي اأدخنها ليل نهار �اأنا التي ال عهد 
يل بذلك�اأدخنها لت�سعف قلبي، هذا القلب ال�سليم املتي الذي ال يزال 

يقاوم.

 مي (

كان جوزيف يرا�سل مي وترد عليه ب�سرور، ودعاها لزيارة لبنان والإقامة 
فيها بعد اأن و�سفت حالها يف ر�سالتها، ولكنها هي التي دعته، فاأجابها اأن 

زوجه مري�سة، و�سيزورها بعد اأن ت�سفى.
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ويف يوم من الأيام وهي وحدها كعادتها دق الباب، فاإذا جوزيف!

جوزيف ماتت زوجه، وجاء اإىل القاهرة.

رحلت بعنفوان �سبابها، بال ريث اأو اأناة رحلت.. �

دموع  اأنها  لعلم  متفح�ش  رجل  لها  نظر  لو  التي  دموعه  مي�سح  واأخذ 
كاذبة زائفة. فقالت مي موا�سية:

فلريحمها الرب.. �

فقال برقة م�سطنعة:

ملا علمت هذا حالك، قررت القدوم اإىل م�سر لكي اأكون وكياًل عنك  �
وعن اأمالك وم�ساحلك.

ولكن ل اأمالك يل يف م�سر عدا هذا البيت، وعندي اأموال تكفيني  �
فال حاجة لحد.

اإكراًما يل فكري..فاأنا اأحب اأن اأخدم. �

�ساأفعل وان مل يكن هناك ما يدعو للتفكري. �

وكان جوزيف يف اليوم التايل مع اثنني من اأقربائه  يف �سالة بيت مي 
ومعهم رجل، فهم�ش جوزيف لهم قائاًل: مي اأ�سبحت جمنونة، مل يبق لها 

عقل، ولها هذا البيت و�سوف ناأخذه منها قبل اأن جتن جنوًنا كاماًل.

فقال اأحدهم:

وكيف �ستقبل اأن توقع لك وتتنازل عن بيتها؟ �

ح�سرة  � يا  جمنونة..  لك  اأقول  ب�سيء،  ت�سعر  ل  فهي  عليك،  ل 
البا�سكاتب ح�سر اأوراقك.
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وجاءت مي، فاأخرج جوزيف قلًما وقال لها: وقعي هنا..

كانت مي يف حالة بائ�سة، فلم تدرك ما معنى اأن توقع لبا�سكاتب حمكمة 
عابدين، ثم نظرت اإىل الدفرت الكبري نحو ا�سمها..كان ا�سمها املكتوب يف 

ال�سجل الكبري )ماري زيادة( اآه ن�سيت ا�سمها احلقيقي! 

فكتبت فوقه )مي زيادة( مع خط فوقه فكان هذا توقيعها..ثم عادت 
اإىل مكتبتها. واأخذوا بعد ذلك يعدون احلقائب لل�سفر، وهي تقول بثبات 

وعناد: 

لن اأغادر م�سر.. �

فقال جوزيف:

اإن البيت يبقى على حاله وكل �سيء يف مكانه ريثما تعودين من لبنان  �
بعد �سهرين، فاأنت حتتاجني اإىل تغيري الهواء واملحيط، ويف لبنان 
بك  �سيحيطون  الذين  وعائلتك  اأهلك  هناك  بل  وحدك  تكوين  لن 

ويغرقونك بحنانهم وين�سوك هذه الوحدة وهذا اجلو املظلم.

وافقت مي على م�س�ش، وخرجت مع جوزيف اأما الثنان الآخران فبقيا 
يف البيت بحجة قفل ال�سبابيك. والثنان قد قب�سا ثمن البيت من امل�سرتي 
يف  وهي  ون�سف  �سهران  ومر  بخ�ش.  بثمن  باأثاثه  باعوه  اأن  بعد  اجلديد، 
لبنان تقا�سي ما تقا�سي من جوزيف الذي كلما طالبته بالعودة اإىل بيتها 

حتجج بحجج وذرائع �ستى.

عودتها  � �سوى  �سيًئا  تعرف  تعد  مل  ومنهارة،  جمنونة  اإنها  دكتور  يا 
مل�سر، وتهذي وترى اأن النا�ش كلها تريد قتها والفتك بها، هي تقول 

ا مل اأَر مثله، فعليكم اأن حتجروا عليها! اإين مري�سة مر�سً
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احلق يا اأ�ستاذ جوزيف اأنا ل اأ�ستطيع اأن اآتي واأدخل عليها هكذا دون  �
ت�سخي�ش ومتحي�ش، يجب اأن تاأتي بها اأنت ونقرر حالها.

اأرجوك تعال وخذها اأنت. �

مل يثبت عندي جنونها بعد. �

عندي حل، ما راأيك اأن تاأتي على اإنك م�ست�سرق وحتاورها يف الأدب  �
وال�سعر ومن خالل ذلك تلحظ جنونها.

فقال بعد طول التفكري والرتيث:

مثل ما تريد، وهي طريقة ناجحة لأنها ل ت�سبب حرج. �

اإنه م�ست�سرق اإجنليزي، ويحاور مي ويتكلم  و�سار الطبيب يرتدد على 
فهي  الأع�ساب  منهارة  كان  مي  ولكن  والفنون،  والآداب  بال�سعر  معها 
ولأنه  ل،  اأم  ا  م�ست�سرًقا حقًّ كان  اإن  وفكره  معلوماته  اأن متيز  اأ�سعف من 

يتكلم العربية ب�سيء من التكلف ظنته م�ست�سرًقا تعلم العربية ل لبنانيًّا.

جاكيت  حتمل  ممر�سته  ومعه  امل�ست�سرق(  )اأو  الطبيب  ذلك  وجاء 
املجانني، وملا علمت مي �سارت ت�سرخ، وم�سك بها جوزيف واملمر�سة وهي 

ت�سرخ، و�سربتها املمر�سة باإبرة مهدئة وهي ت�ستغيث من الأمل..

الإ�سعاف مع  و�سعدت  املجانني  بجاكيت  الأدباء  اأخرجت مي مع�سوقة 
الطبيب واملمر�سة..وهي ت�سرخ وتبكي وتقول: ل�ست جمنونة.

وهكذا كان رحيل �ساحبة الرافعي التي كانت وحيًّا ل ينتهي يتنزل على 
(الرافعي باآيات البيان الكرمية.
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دخول)مي(  خرب  نقلت  التي  وال�سحف  اجلرائد  الرافعي  وطوى 
للع�سفورية، وهو حزين. فاأتت نفي�سة و�ساألته. فقال:

و)ال�سحاب  � الأحزان(  )ر�سائل  �ساحبت  رحلت..  مي  رحلت.. 
اأو  وداع  دون  فجاأة  هكذا  ذهبت  الورد(...كيف  و)اأوراق  الأحمر( 
�سالم؟ اثنا ع�سر عاًما ومل األقها..كتبت لها كثرًيا من الر�سائل ولكن 
مل اأر�سلها بالربيد بل بال�سحف والكتب، اأكتب لها وحدها، ويقروؤه 
النا�ش كلهم، واأنا ل يعنيني ثناوؤهم ومدحهم، بل الذي يهمني هل 
قراأت الر�سالة، واأح�سبها كانت جتيب علّي مبا تن�سر مقالت..كنت 
اأتتبع كل ما تن�سر فاأخط على ال�سطر الذي اأدرك اأنه يل ولكن يكتب 
لها  كتبته من حّب وغزل وهيام  اأن كل ما  اأما هي فتدري  ل�سواي، 
اإل  يندمل  مل  جرًحا  يجرح  مل  القلب  هذا  اأن  تدرك  لأنها  وحدها، 

منها..اإل منها..اإل منها..

فلي�سفها اهلل. �

وهل ت�سفى من �سحرت عقول جيل كامل؟ واأح�سب جنونها هذا لي�ش  �
جنوًنا بذهاب العقل، اإمنا هو اأثر من ذاك ال�سحر..  �سحر احلّب.

ثم �سار يكفكف دموعه ويحاول اأن يخفيها عنها..

)
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)30(

أان ال أخاف الموت...ولكن أخاف ذنوبي.

  
طنطا 1937م:

)ال�سديق الكرمي م�سطفى �سادق الرافعي..

تاأثرها على نف�سي! لقد  اأ�سد  يا �سديقي وما كان  اأحلى دعوتك  ما 
�سعرت واأنا اأقروؤها ب�سرور عميق، وتركز يف ذهني اأن هذه الدعوة مقبولة.

ا. ما اأ�سعدين اإذا �سرت يف امل�ستقبل اأمَّ

اأعتقد اأنك تعرف حنيني للزواج فيما م�سى، ومتردي وثورتي على 
هذه احلياة مل تكن اإال الأين راأيته و�سيلة للح�سول على طفل، قد تنبهت 
االأطفال  اأكره  اأ�ستاذي..�سرت  يا  ت�سور  هائل،  ب�سكل  االأمومة  بغريزة 
اإىل  ا تعانق طفلها وت�سمه  اأُمًّ اأرى  اإذا  الأين لي�ش يل بينهم ولد، وكنت 
كنت  ما  وكثرًيا  يقطعه؛  ويكاد  بقلبي  يحز  مرير  باأمل  اأح�ش  �سدرها 
اأت�ساغل واأ�سيح بوجهي حتى ال تقع عيني على هذا املنظر، ل�ست ح�سودة 
فاأنا  االآن  اأما  الو�سع..  بهذا  جتعلني  كانت  اإح�سا�سي  �سدة  ولكن  واهلل، 
م�سرورة الأق�سى حدود ال�سرور ؛ واأمتنى لو اأنرث اخلري وال�سعادة على 

اجلميع.

ولي�ش  ؛  الزواج  هذا  وراء  من  مادية  غاية  يل  لي�ش  اأن  يعلم  واهلل 
مللت ومر�ش  وال�سرت، الأين  اإال احلماية  الزواج  وراء هذا  ق�سدي من 

قلبي من ف�سول النا�ش.
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زرت االآن�سة )مي زيادة( هذا االأ�سبوع يف )الع�سفورية( واأو�سلت لها 
فيه  كالًما  معي  وتكلمت  حت�سًنا،  املرة  هذه  وراأيت  و�سالمك،  حتياتك 

حكمة، وحاولت اأن تقنعني بالربهان واحلجة؛ اأنها لي�ست جمنونة.

ال�سابرة

دم�سق 1937(

و�سع الرافعي ر�سالة الفتاة الدم�سقية ال�سابرة على مكتبه، وقام والأمل 
وذلك  فتذكر جمل�سها  الورد(  )اأوراق  كتابه  مكتبه  على  وراأى  قلبه،  يحز 

اليوم الذي قالت له: اإذا كتبت تاريخ هذا احلب ف�سمه )اأوراق الورد(!

 دخلت نفي�سة اإىل مكتبه وقراأت الر�سالة، فقالت لنف�سها: اإىل الآن مل 
تياأ�ش يا م�سطفى؟ متى ت�سدق اأن مي زيادة لن تعود مي التي تعرفها قبل 
اأربعة ع�سر عاًما؟ مي قد جنت، منذ �سنتني وهي يف امل�ست�سفى الع�سفورية، 

لكنك تاأبى اإل اأن تنتظر وتنتظر...

وجل�ش الرافعي اأمام باب بيته، كان وقوًرا مهيًبا، ل يلتفت اإل حلاجة، 
ي�سع بني يديه كتاًبا. وبينما هو جال�ش جاء زبال كان يجل�ش قريًبا منه، 

ف�سلم عليه، فقال الرافعي:

اأهاًل ب�سديقي الزبال. اأين اأنت منذ اأيام مل اأَرك؟ �

فقال بب�ساطة وهو ينفث دخينته:

موجود ولكن يف الأم�ش خرجت مع اأ�سدقائي يف �سفرة ب�سيطة.. �

وجل�ش الرافعي �سار يفهم عليه وقد يكتب له اأحد اأولده وهو م�ستاأن�ش 
مبتهج..فقال له:
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يتخَل عنك  � رائع مل  ولأنك  رائع،  اإنك �سديق  ال�سديق  الزبال  اأيها 
�سحبك، واأنت ت�ستحق، انظر اإيّل كم يل معارف؟ ولكن اأ�سدقائي 
املقربني تركوين وجافوين، فهذا العريان مل يعد ياأتي علّي ويف نف�سي 
عنها  غنى  يف  كنا  م�سكلة  افتعل  رية  اأبو  حممود  وهذا  اأ�سياء،  منه 
فيل�سوف  اأنت  و..  خالف  وبينه  بيني  مبارك  زكي  وهذا  فقاطعته، 
اأن احلياة ب�سيطة  اأيها الزبال.. تلهمني موا�سيع رائعة، وتخيل يل 
�سهلة، لي�ست كما نظن، فتعال اإىل عامل الأدب فرتى اخلالف الذي 
ي�سب لأجل ق�سيدة اأو قطعة نرثية! احلياة اأب�سط مما يتخيله هوؤلء 
روح  تبعث  رائعة  بفل�سفة  اأنت  احلياة  والفال�سفة..فهمت  الأدباء 
الأمل، التما�سك والتعاون ل لغة اخل�سام والعراك التي تن�ساأ بيننا، 
اأنا عن نف�سي بيني وبني اأ�سحابي الأدباء نزالت وقتال حام، لأجل 
م�ساألة يف الأدب، فتق�ش علينا م�ساجعنا وتن�ساأ العداوة والبغ�ساء، 
�سوى  لكم  هم  ول  ومترحون  فت�سحكون  �سحبك  مع  جتل�ش  واأنت 
اأيها  واأنقى  اأرقى  تعي�سونها  التي  احلياة  هذه  األي�ست  يومكم،  قوت 

الفيل�سوف؟
فهز راأ�سه اإيجاًبا..

ثم يتابع: يل مقل �ساأكتبه بعنوان )الفيل�سوف الزبال(..
وبينما هو يحدثه جاء �سابان اأنيقان ي�سريان بهدوء، ف�سلما باأدب، فقال 

الرافعي:
تعال اأعرفكما على �سديقي الفيل�سوف هذا.. �

فندت منهما ابت�سامة،  فاأكمل قائاًل: 
اأيها الفيل�سوف هذان ولداي: حممود �سامي وهو معيد بكلية الزراعة،  �

والدكتور حممد وهو طبيب، وان احتجت �سيئا فهما خادمان لك..

فرحب بهم الزبال و�سافحهما.
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داخل  اأنا  ياأكله،  �سيئا  له  ا�سرتيا  لولديه:  يقول  وهو  وع�ساه  هو  فقام 
(لأكتب مقاًل..

يف  � الدخول  حتب  كنت  ح�سني..اإن  طه  �سد   جديدة  حملة  هناك 
معركة جديدة معه.

)قال جورج اإبراهيم حنا(

فتهلل وجه الرافعي فرًحا، وقال:

حًقا؟ وما هي احلملة؟ اأكيد حماقة جديدة من حماقات طه التي ل  �
تنتهي.

عن الختالط بني ال�سباب والبنات يف اجلامعة. �

انظر اإليه ماذا يفعل مل يكفه ما فعل يف اجلامعة والدر�ش الذي تلقاه  �
�ساكر(  تلميذي )حممود  تلقاه من  الذي  بالدر�ش  اكتفى  ول  مني، 

)))يف العام املا�سي، لكي يعود هذا املرة بهذه الفعلة امل�سينة.

وكيف �ستدخل هذه املعركة؟ �

�سوف اأعر�ش به ولن اأدخلها مبا�سرة. �

واأين �ستن�سره؟ �

يف الر�سالة طبًعا. �

والزيات؟ �

)1) هناك خالف كبري بني الدكتور طه حسني ومحمود شاكر حول شخصية املتنبي، وجرت تلك املعركة 

األدبية حول املتنبي عام 1936.
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ما به؟ �

اأحمد ح�سن الزيات �سديق طه ح�سني ولن يقبل ما �ستكتبه ب�سديق  �
عمره.

بل �ساأكتب. �

وكتب الرافعي واأو�سل املقال للر�سالة بنف�سه، فقراأه الزيات وقال:

وت�سفه  � املقال  تفتتح  كيف  انظر  املقال،  ن�سر  اأ�ستطيع  ل  ل،  ل 
بال�سيطان؟!

مل اأ�سفه بال�سيطان ومل اأذكر ا�سمه. �

بل  � الدكتور طه،  اأنت تق�سده وهذا لن يخفى على رجل مثل  ولكن 
على كل النا�ش، وهذه معركة جديدة ل اأحب اأن تكون على �سفحات 

)الر�سالة(.

خرج الرافعي ويف نف�سه غ�سب، كان يريد اأن ي�سرب طه يف عقر داره.
********* 

يف ال�ساعة الثانية ظهًرا خرج الرافعي مع �سديقه اأمني حافظ �سرف 
وحتت اإبطه كتاب وجمالت ويف ميناه ع�سا، �سارا اإىل قرب بيته وافرتقا.

فلقي  الدكتور حممود  ولده  اإىل عيادة  الع�سر ذهب  وبعد  ونام،  �سلى 
اأخاه حممد النبوي و�سهره غازي الربقوقي، وجل�سوا يتكلمون منب�سطني، 
وبينما هم يتحدثون و�سلوا اإىل �سرية املوت، ف�ساأل اأحدهم الرافعي قائال:

هل تكره املوت؟ �

ل، بل اأكره ذنوبي، اأما املوت فهو اكت�ساف العامل الأكرب، ن�ساأل اهلل  �
ح�سن اخلامتة.
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ما هي و�سيتك اإذا ح�سرتك الوفاة؟ �

هي تكرار املبداأ الذي و�سعته لأولدي: النجاح ل ينفعنا بل المتياز  �
يف النجاح ينفعنا.

فتب�سم ولده الدكتور حممد وربت على كتفه، وقال: 

يحفظك اهلل لنا يا اأبي. �

وخرج هو واأخوه حممد ذاهبني اإىل عزاء جاره، فقال حممد:

على  � اليوم  ت�سر  فلماذا  يوًما،  العزاء  حتب  مل  اإنك  م�سطفى  يا 
الذهاب.

ل اأعلم، ولكن �سعوًرا ما يقول اأن اأجلي اقرتب. �

ل تقل هذا يا اأخي، فاأنت مل تكمل ال�سابعة واخلم�سني. �

وهل �سبعة وخم�سون عاًما قليلة يا حممد؟ كم من �ساب فتي رحل يف  �
احلرب العظمى؟ وكم خ�سرنا يف الثورة؟ وكم تخ�سر اأمتنا؟ اأنا اأحب 
ا على �سرير املوت واأتعذب واأتاأمل، ما  اأن اأموت واأنا معافى ل مري�سً
اأجمل اأن ميوت الإن�سان فجاأة، هكذا هو ياأكل اأو يتحدث وينتهي من 

ذلك الأمل الذي ي�سيب اأكرث النا�ش.

عافاك اهلل يا اأخي.. �

ويف امل�ساء كان موعده مع �سديقه اأمني، ف�سارا مًعا اإىل موعدهما وعادا 
عند الثانية ع�سرة، كان الطريق خالًيا من النا�ش، موح�ًسا مظلًما، فكان 

الرافعي يتحدث، اإىل اأن و�سل اإىل معاركه، فقال اأمني:

هل ندمت على معركتك مع  طه ح�سني؟ اأجبني �سادًقا. �
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ل، مل اأندم يوًما على معركتي معه. �

والعقاد؟ �

ال�سفود(  � )على  مقالت  ولكن  للندم،  احلقيقي  باملعنى  اأندم  مل 
حتتاج اإىل تنقيح وتهذيب اأكرث. ولكن العقاد حاد النقد، علّي وعلى 

�سوقي وعلى حافظ.

مل تكن تتكلم مع �سوقي؟ �

هو من ل يتكلم معي منذ نقدته عام 1905م. اأما حافظ فال، كان  �
يكد ي�سافحني  فلم  اآخر مرة يف )املقطف(  وراأيته  ا،  �سديقي جدًّ

حتى قال:

كيف ترى هذا البيت:

بري���دا االأث���ري  م���وَج  واتَّخ���ذمت 

اأن ال���ربوق ك�س���اىل ح���ي خلت���م 

فهناأته واأثنيت على املعنى واأ�سمرت يف نف�سي، فاإن جمال البيت هو يف 
ا�ستعارة الك�سل للربوق، وهذا بعينه من قول ابن نبات ال�سعدي يف �سيف 

الدولة:

وم���ا مته���ل يوم���ا يف ن���دى وردى

اإال ق�سي���ت للم���ح ال���ربق بالك�س���ل

وكان هذا اآخر عهدي بحافظ، ومل اأره بعدها، رحمه اهلل.

ماذا تريد اأن يقال عنك بعد املوت؟ �
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فرفع راأ�سه نحو ال�سماء وكان القمر بازًغا منرًيا، فقال:

ما هي الكلمات التي تقال عن احلي بعد موته اإل ترجمة اأعماله يف  �
ما  لنف�سه  لهيئ  فيها  اأنه  كلمات؟ فمن عرف حقيقة احلياة عرف 
الأعمال  فاإن  يرتكه،  اأن  يح�سن  ما  للنا�ش  ويعد  ياأخذه،  اأن  يح�سن 

اأ�سياء حقيقية لها �سورها املوجودة واإن كانت ل ترى.

  وبعد املوت يقول النا�ش اأقوال �سمائرهم ل اأقول األ�سنتهم، اإذ تنقطع 
مادة العداوة بذهاب من كان عدًوا، وتخل�ش معاين ال�سداقة بفقد 
ال�سديق، ويرتفع احل�سد مبوت املح�سود، وتبطل املجاملة باختفاء 
من يجاملونه، وتبقى الأعمال تنبه اإىل قيمة عاملها، ويفرغ املكان 
ونهاره  امليت  ليل  الزمن  من  وينتزع  فيه،  كان  من  قدر  على  فيدل 

فيذهب ا�سمه عن �سخ�سه ويبقى على اأعماله.
بالنا�ش، وكانت  النا�ش  واأمت ما يعرف  اأ�سدق  املوت     ومن هنا كان 
الكلمة بعده عن امليت خال�سة م�سفاة ل ي�سوبها كذب الدنيا على 
اإن�سانها، ول كذب الإن�سان على دنياه وهي الكلمة التي ل تقال اإل يف 
النهاية، ومن اأجل ذلك جتيء وفيها نهاية ما ت�سمر النف�ش للنف�ش.
   وماذا يقولون اليوم عن هذا ال�سعيف؟ وماذا تكتب ال�سحف؟ هذه 
كلمات من اأقوالهم: حجة العرب، موؤيد الدين، حار�ش لغة القراآن، 
ما  اآخر  اإىل  الأدب،  معجزة  الأمام،  الأديب  العربي،  البيان  �سدر 
كله  هذا  ف�سيقال  اجلملة.  هذه  يف  وينطوي  الن�سق،  هذا  يف  يطرد 
الأدب ل  وملنفعة  للتقريظ،  ل  وللتاريخ  بالإعجاب،  باللهفة ل  ولكن 
يتغري  الأر�ش  على  يقال  كالذي  كالًما  يكون  ل  ثم  الأديب.  ملنفعة 
ويتبدل، بل كالًما ختم عليه باخلامت الأبدي، وكاأمنا مات قائلوه كما 

مات الذي قيل فيه.
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  اأما اأنا فماذا ترى روحي وهي يف الغمام وقد اأ�سبح ال�سيء عندها ل 
ي�سمى �سيًئا؟ اإنها �سرتى هذه الأقوال كلها فارغة من املعنى اللغوي 
الذي تدل عليه ل تفهم منها �سيًئا اإل معنى واحًدا هو حركة نف�ش 
القائل، وخفقة �سمريه. ف�سعور القلب التاأثر هو وحده اللغة املفهومة 

بني احلي وامليت.
  �سرتى روحي اأن هوؤلء النا�ش جميًعا كالأ�سجار املنبعثة من الرتاب 
والأغ�سان  ل عن اجلذوع  منهم  و�ستبحث  فيه،  وثابتة  فوقه  عالية 
الثمرة  هذه  هو  واحد  �سيء  عن  بل  والباطن،  والظاهر  والأوراق 
ال�سماوية امل�سماة القلب. وكل كلمة دعاء وكلمة ترحم وكلمة خري. 

ذلك هو ما تذوقه الروح من حالوة هذه الثمرة.
هل تخاف على الأدب من بعدك؟ �

لكل ع�سر رجال، ولهذه اللغة حماة باقون على كر الدهور والع�سور،  �
زكي  الطنطاوي..  علي  العريان..  �سعيد  حممد  �ساكر..  حممود 
مبارك.. توفيق احلكيم.. اأحمد ح�سن الزيات.. وغريهم الكثري من 
العظيم،  كالطود  قائمة  اللغة  و�ستبقى هذه  واآدابها،  العربية  حماة 

مهما ع�سفت بها رياح ال�ست�سراق وغري ال�ست�سراق.

(ثم افرتقا.
اهلل  يذكر  وجل�ش  و�سلى  فتو�ساأ  الفجر،  موؤذن  �سوت  على  وا�ستيقظ 
وي�سبحه، وفجاأة �سعر بحرقة يف معدته ف�سكا لولده حممد، فاأعطاه دواًء 

وقال له: من، ولن يبقى بك �سيء.
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ونام قلياًل ثم جل�ش وقد حت�سنت �سحته، وم�سى اإىل احلمام ف�سقط يف 
البهو �سقطًة �سديدًة اأ�سدرت �سوًتا عنيًفا، وما اأن �سقط حتى اأتت اأمامه 
اأمه وهي يف ثياب اجلنة وقد عادت �سابة �سغرية اأنيقة، وجنبها اأبوه وهو 
منعم ويبت�سم، ثم ع�سفورة وهي واقفة على ج�سر كفر الزيات وت�سري اإليه 
قدومك.  وقت  حان  تعال..  وقالت:  يدها  له  ع�سفورة  ومدت  مبت�سمة.. 
اآت. وراح الرافعي يتهادى نحوهم وقد برئ من كّل  اأنا  فتب�سم وقال لها: 

(علة.
و�سمعت نفي�سة ال�سوت فقامت م�سرعة نحوه لتجد الرافعي ج�سًدا بال 

روح!

ف�سرخت: م�سطفى...م�سطفى..

ت�سرخ، واجتمع اأبناوؤها وجريانها، ولكنها كم �سرخت ونادت فلم جتد 
غري حقيقة واحدة متمثلة األ وهي: لقد مات الرافعي.

وبعد الظهر الثنني 10 مايو 1937؛ يح�سر ب�سعة ع�سرات من اأ�سدقائه 
وحمبيه ويحملون ذلك اجل�سد الطاهر، ونفي�سة مت�سي خلفهم وهي ت�سرخ: 

(م�سطفى... لي�سكن ذلك اجل�سد يف جنب اأبويه بطنطا.
الرافعي  قرب  اأمام  �ساكر  حممد  حممود  العربي  الأدب  عمالق  وقف 

وقال:

)رحمك اهلل يا اأبا �سامي، ور�سي عنك، وغفر لك ما تقدم من ذنبك، 
بني  نورهم  يسىع  واملؤمنات  املؤمنني  ترى  يوم  وجزاك اخلري عن جهادك 
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ايديهم وبأيمانهم بَُشاُكُم الوَم جنَّاٌت جتري من حتتها النهار خادلين فيها ذلك 
هو الفوز العظيم

اإليهم  ونزعت  بفكرك،  عقولهم  االأوائل  �ساركت  لقد  اهلل،  رحمك 
مرياًثا  اأدبك  اأ�سبح  اأن  اإىل  بالبيان،  ع�سرك  اأهل  وفلجت  بحنينك، 

نتوارثه، واأدبا نتدار�سه، وحنانا ناأوي اإليك.

ثم قال بحزن عميق: مل ُتبِق يل بعدك اإال ال�سوق اإىل لقائك(.

ثم راح �ساكر يتهادى بني القبور راجًعا وتارًكا الرافعي جنب اأبويه وكان 
املغيب يقطر �سمرة هادئة وهو ين�سد:

مع���ي من���ك  فالّذك���ر  مع���ي،  ل�س���َت  ُكن���َت  اإن 

ب�س���ري ع���ن  ُغّيب���َت  واإن  قلب���ي  ي���راك 

وتفق���ده ته���وى      م���ن     تب�س���ُر  الع���ُي 

النظ���ر م���ن  يخل���و  ال  القل���ب  وناظ���ر 

متت




