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اإلهداء

الكتاب تقرأ — حداثتي منذ — رأيتك إبراهيم: كيالني الشيخ البَار والدي
اليوم. إىل أحبه زلت وما الكتاب يف ذلك فحببني ورفيًقا؛ صاحبًا وتتخذه

َحبََّب من أول فكنت القصيص؛ الوعظ طريق تأديبي يف َسَلْكَت طامَلا ولقد
من وتمكينه األسلوب، بهذا أخذي يف األول الفضل لك وكان الفكرة، هذه إيلَّ

وأخويه. مصطفى، ولده تربية يف البنك القدوة ِنْعَم وكنت نفيس،
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كما املحارضتني هاتني بسماع ولدك ْفَت َفَرشَّ العطوف والدي يا تفضلت ولقد
عنها رضاك يل وأظهرت الكتاب بهذا املنشورة املقاالت بقية بقراءة تفضلت
غرسك ثمار من ثمرة وهو — الكتاب هذا إهدائك عىل يل مشجع أكرب ذلك فكان
الرىض بهذا وإني إليك، فضلها يرجع فإنما طريفة فكرة منه َراَقتَْك فإذا —

لسعيد.
كيالني كامل
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حتية

كيالني: أفندي كامل النابغة األستاذ صديقي إىل

َق��ْل��ِب��َك َص��ْف��َو َوَه��بْ��تَ��ُه ِب��َق��ْل��ٍب ـ��ـ��ـ��ـ��َت ُح��يّ��ي��ـ «ك��ام��ل» ال��ع��زي��ز ص��دي��ق��ي ي��ا
ُح��ِب��َك ُم��َج��اَراِة س��وى ل��ي ف��ه��ل ءً إِْه��َدا ال��َم��َح��بَ��ِة م��ن أَْس��َم��ى ل��ي��س
َع��نَّ��ا وال��ِط��يْ��ِب ��يَ��اءِ ال��ضِّ َك��ِغ��نَ��اءِ ُش��ك��ر ك��ل ع��ن ال��َغ��ِن��َى وأراك
يَ��ْغ��نَ��ى ح��ي��ن ِب��َط��بْ��ِع��ِه يَ��ْغ��نَ��ى ـ��ـ��ـ��َص��اُف واإلنْ��ـ ال��َم��َح��بَ��ُة َط��بْ��ُع��ُه َم��ْن إنَّ
َخ��ْل��ٍق َس��يِّ��َد َل��ِع��ْش��َت ل��وف��اءٍ ِم��ثَ��اًال اك��ت��ف��اءِ ف��ي اخ��ت��رَت ول��و
ُخ��لُ��ٍق م��ك��ارِم إل��ى نُ��بُ��وٍغ م��ن ك��م��اًال أض��اَف ال��ذي ذاَك ف��إنَّ
ِج��يْ��ٍل تَ��ْه��ِذيْ��َب األَْع��بَ��اء ك��ت��وال��ي تَ��َواَل��ْت ِس��ِن��يْ��ٍن ف��ي ��ْل��َت َوتَ��َح��مَّ
َج��ِم��يْ��ٍل ِم��ْن َوَه��بْ��تَ��ُه ق��د ِل��َم��ا ـ��ـ��ـ��ِر ��تْ��ـ��ـ ك��ال��سِّ ال��ُح��ْل��َو ال��تَّ��َواُض��َع واتَّ��َخ��ذَْت
ال��ُج��ُح��وِد َم��نَ��اَل َوأَم��ث��الُ��ُه��ْم َك َج��ْدَوا ال��َغ��ِب��يُّ��وَن أَنْ��َك��َر ف��إذا
ال��ُق��ُروْد! ُش��يُ��وُخ َق��اَل��ُه ب��م��ا ـ��ـ��ـ��بَ��أ يَ��ْع��ـ��ـ��ـ ول��م تَ��َس��اَم��ى ال��ذي َف��َألَنْ��َت

شادي أبو
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نَُؤلَِّف أن علينا َحتََّمْت حني األَوقاِف؛ َوَزاَرُة نََكبَتْنَا «لقد يُحاورني: وهو َصاِحِبي يل قال
الدفاتر!» يف ونسجلها ُخَطبًا

معروف!» أي معروًفا إليكم أَْسَدْت «لقد قلت:
أَْخُطَب؟» وأن أَِعَظ أن َمْقُدْوِرَي «أَِيف قال:

ال؟» «ولم قلت:
واحٍد.» يوٍم يف اثنتنِي ُجْمَلتنَْيِ تَْسِجيِع عن َألَْعَجُز «إني قال:

بالَخطابة؟» هذا شأُن «وما قلت:
َسْجٍع؟» بال خطابة تكون «وكيف قال:
وخطابة؟» سجع يَكون كيف «بل قلت:

َعِجيٌْب!» «أَْمُرَك قال:
أعجب!» «أْمُرَك قلُت:

الِجد» يف َوُخذْ جانبًا امِلَزاَح «دَِع قال:
ًرا تََصوُّ الخطابة تتصور إنك ِمَزاًحا، الصدق تُسمي كنت إذا إال أَْمَزُح؛ ال «إني قلت:
مما أَيَْرسُ الوعَظ إن بها، القيام عن َعْجِزَك ِعلَُّة هو وحده ُر التََّصوُّ وهذا خاطئًا، َفاِسًدا

بكثري. تظن
يف َت ِرسْ فإذا وخطره قيمته له وَْعٌظ هو املنكر؛ عن نهي وكل باملعروف، أمر كل إن
ُمثِْنيًا سامعيك عىل َفَقَصْصتَه — ا رشٍّ أو كان خريًا — الحوادث من حادثًا ورأيت الطريق
من إياهم ُمَحذًِّرا باألول االقتداء عىل الناَس َحاثٍّا امَلْرذُوِل بالجانب ًدا ُمنَدِّ الخري جانب عىل
األمني. امُلْرِشد والواعظ امُلَفوََّه، الخطيب َوكنت وأجدت، أحسنت، فقد الثاني، يف الوقوع
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فيها، الوقوع يحذرون وأمثلة بها، يَْقتَُدوَن أمثلة للناس ْمَت َقدَّ قد تكون وبهذا
ورش. خري من ِلِسَواُهم حدث بما ووعظتهم

بنفسه.» وعظ من ِقيُّ والشَّ ِبَغرْيِِه وُِعَظ َمْن «والسعيُد
السهولة.» بهذه الوَْعَظ أَْحَسُب كنت «ما قال:

وعجزهم فيه تََخبُِّطِهْم ِعلَّة هو الوعظ؛ معنى الخطباء من َكِثرٍي َفْهِم ُسْوءَ «إن قلت:
به.» القيام عن

أن — السن صغري وكان — أحدهم إىل طلبت عرش الرابع لويس أوالد ُمَربِّيََة إنَّ قالوا:
كتابًا؟» أكتب أن أنا قدرتي «أَيف َمْدُهوًشا: لها فقال عنه، بعيًدا وكان أبيه، إىل كتابًا يَْكتَُب

له؟» قائل أنت فماذا حرض أباك «َهْب له: فقالت
رؤيتَك!» إىل واْشتَْقنَا أَْوَحْشتَنَا «لقد له: أقول قال:

هذا.» له «فاكتب قالت:
ُق!» يَْحَرتِ البيت إْن له: «قل له: قالت ثم

َكِذٌب!» «هذا لها: فقال
االستقبال.» ُغرفة يُنَظُِّف الَخاِدَم إن إذن: له «قل قالت:

تَاِفٌه!» َخَربٌ «وهذا قال:
ما تكتب أن من أكثر ذلك يُكلفك فليس الِكتاب، تَْكتُُب كيف اآلن عرفت «لقد قالت:

التَّاِفَهِة!» الحقائق وعن الَكِذِب، عن ُمبتعًدا به تشعر
تماًما. الخطيب وظيفة هي السادة أيها وهذه

معلمه له يرشح — ِكَرب عىل — بالدرس امُلْوَلِعنَي أحد نرى «موليري» روايات إحدى ويف
املقفى.» املوزون الكالم هو «النَّْظُم له: فيقول والنَّثَْر، النَّْظَم
اآلن.» تَتََكلَُّمُه ما «هو له: فيقول النثر؟» «وما فيسأله:

أدري!» ال وأنا سنة أربعني النثر أتكلم فأنا إذن عجبًا، «وا فيقول:

قصد غري عن — خطيبًا تكون ما كثريًا إنك له أقول حني أيًضا سيدهش أكثركم ولعل
قصة طلبتك أو أهلك أو إخوانك عىل قصصت كلما بليًغا واعًظا تكون وإنك — منك

حكيم! مغزى ذات بليغة
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هي — منربه وعىل وطريقه بيته يف — الواعظ يتبعها طريقة وأبلغ أيرس ولعل
القصص. ورواية األمثال رضب

القرآن سبقهم وقد والقصص، األمثال أهمية عىل التدليل من الرتبية علماء فرغ ولقد
أَْحَسَن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿نَْحُن وقال: ِللنَّاِس﴾ بَُها نَْرضِ اْألَْمثَاُل ﴿َوتِْلَك فقال: ذلك إىل الكريم

الَغاِفِلنَي﴾. َلِمَن َقبِْلِه ِمْن ُكنَْت َوإِْن الُقرْآَن َهذَا إَِليَْك أَْوَحيْنَا ِبَما الَقَصِص

عجيبًا: ا َحدٍّ الَقَصِيص باألسلوب الناس بعض ُولُوُع بلغ ولقد
يُدرِّس كان العربية ُمدريس من فاضًال ُمَدرًِّسا أنَّ — املثال سبيل عىل — لكم أَذُْكُر
أقوى وتالميذه النتائج أَبَْهَر نتائجه وكانت — االبتدائية عباس أم مدرسة يف — لنا
باألسلوِب َوَلُعُه به بلغ وقد الَقَصِص، حب يف إرسافه هو ذلك؛ يف الِرسُّ وكان التالميذ،
إن وأثر وأخواتها، كان «أثر — اللغة قواعد يف — لنا يرشح جعله ُمدهًشا ا َحدٍّ الَقَصِيص

النحو. يف الناس أَْزَهَد النحو يف يَُحبُِّب جذَّاب َقَصِيص بأسلوٍب وأخواتها»
املبتدأ فيقول كذلك وأخواتها إن وأثر َمْعُموَليَْها، يف وأخواتها كان أَثَر لنا يرشح كان
إذ بيتهما، يف جالسان هما بينما يوم ذات ففي الرأس، رافعا دائًما وهما أََخَواِن، والخرب
له يُقدما أن وأرادا به، ورحبا الباب له ففتحا زائرهما إىل فأرسعا بالباب؛ َقْرًعا سمعا
وسهًال «أهًال له: فقاال كان» «اسمي لهم فقال اسمه عن سأاله أن بعد الَحَفاَوِة، من شيئًا
ترتك وأن أصاحبكما أن «أريد فقالت: ِقًرى؟» من لك نقدم أن نستطيع ماذا ومرحبًا، بك

جميًعا.» ِرَفاِقُكَما بني من به تَُميَِّزاِني ظاهًرا أثًرا ُصحبتي
تُِريِديَن؟» أَثٍَر «َوأَيَّ فقاال:

أحدكما.» أَنُْصَب «أن فقالت:
بحكمها. راضيًا هذا برشطها بًا ُمَرحِّ الخرب إليها يتقدم حتى قولها تُِتمُّ تكاد فال

من طائفة وجدوا فتحوه فإذا بالباب، عنيًفا َقْرًعا يسمعون إذ لكذلك وإنهم
كان.» أخوات «نحن لهم: فيقولون أنتم؟» «من فيسألونهم: الضيفان،

كان. به َظِفَرْت ما بمثل يَْظَفْرَن َوَردٍّ أَخٍذ َوبَْعَد
َمنََحا كما ِميَزًة يَْمنََحاَها أن إليهما وطلبت زائرًة، «إن» جاءت التايل اليوم جاء فإذا

باألمس. كان
أخوات جميع تأتي حتى يفعل يكاد وال برشطها، بًا ُمرحِّ امَلرَّة هذه يف املبتدأ فيتقدم

به. َفيَْظَفْرَن طلبها مثل َطاِلبًَة إن
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الطلبة، نفوس إىل وتحبيبه النحو رشح يف الظريف امُلَدرُِّس ذلك يَْسلُُك كان هكذا
علمه. من االستفادة يف بهم وترغِّ دروسه، يف الطلبة تَُحبُِّب كانت َطِريَْفٌة طريقة وهي

بعض أن لكم أَذُْكُر والَقَصِص. األمثلة، رضب إىل — تربيتي يف — أبي لجأ ما وكثريًا
ولم ذلك أفعل وأنا أبي فرآني — صغري وأنا — «الرتام» ِبتََسلُِّق أَْغَراِني بْيَِة الصِّ أشقياء

أََرُه.
َوَلٌد َهَوى فقد عجيب، أمر ولدي يا اليوم حدث «لقد يل: قال املنزل إىل عاد فلما

أهله. ويلعنون يَلعنونه الناس وظل َشْطَريِْن، فقطعته الرتام عجالت تحت َشِقيٌّ
نَايَا.» الدَّ هذه عن َوبعدك أدبك ُحْسِن عىل هللا َفحمدت ولدي يا ذََكْرتَُك «وهنا

العمل بهذا عهدي آخر هذا وكان بي، تَُغوُص كادت األرض إن اِتُكْم: ِلَحَرضَ أقوُل
امَلْمُقوت.

حني امُلؤِذيَِة والحرشات العفاريت، ألخىش «إني طفًال: وكنت — له ُقلت يوم ذات ويف
الليل.» ظالم يف البيت ُسلََّم أصعُد

نائم؟» وأنت يَْحُرُسَك الذي «من يل: فقال
هللا.» «هو قلت:

آخر ذلك فكان يقظان؟» وأنت يحرسك ال نائم وأنت يحرسك من أن «أتظن قال:
السادة. أيها بالخوف عهدي

— اآلن إىل — لها َمِدينًا أزال ال حياتي، فجر يف القصص من كثريًا أبي يل قرأ ولقد
وأدب. خيال من بي الظن يُْحسنون من بعض يف يَظنه بما

واحذروا عذابه واْخَشوا هللا «اتقوا للناس: يقول أن يف ًة ُمنَْحِرصَ الواعظ وظيفة ليست
يقول: وأن مختلفة، بعبارات أسبوع كل يف ناره»،

هللا عباد
أمره. ومخالفة عصيانه من وإياي َوأَُحذُِّرُكْم بطاعته، وإياي أُْوِصيُكْم

رصًفا. املرصوفة والجمل حفًظا، املحفوظة والعبارات الكليشيهات هذه آخر إىل
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وعواطف خوالج، من به يشعر عما التعبري يُْحِسَن أن يف وواجبه وظيفته ولكن
صادقة.

يوم كل — صالح موضوع إىل أهتدي أن َعَيلَّ َصُعَب ملا َمسجد يف خطيبًا كنت ولو
أسبوع. كل بلْه —

وغريها. الُطُرَقاِت يف أراه مما مثل ألف منها أَْقتَِبُس اليومية الحياة فأمامي
الُعْليَا. وامُلثُِل ، والِعَربِ بالِعَظاِت، الَحاِفُل التاريخ وأمامي

أُُحد موقعة (1)

ُخَطٍب. لعدة موضوًعا تصلح وحدها فهي أُُحد موقعة ذلك عىل مثًال خذوا

املخالفة عاقبة (1-1)

وانتقلوا — السالم عليه — النبي أمر خالفوا فلما بَْدِئَها يف للمسلمني ًقا ُمحقَّ النرص كان
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم «حمزة» فيهم كبريًا عدًدا منهم وقتلوا املرشكون، عليهم َكرَّ موضعهم، من
َفأُِصيبَْت ِه؛ ِلَشقِّ «ووقَع قالوا: بالحجارة. َفرَيِْميَُه النبي؛ إىل يَْخلَُص أن العدو واستطاع
وسقط َوْجنَِتِه، يف امِلْغَفِر حلق من حلقتان ودخلت شفتاه، َوُكِلَمْت وجهه، َوُشجَّ ُربَاِعيَتُُه

إلخ.» … املسلمون فيها ليقع املرشكون حفرها التي الُحفر إحدى يف
املخالفة؟ عاقبة لنا يبني جليًال موضوًعا هذا أليس

الصحابة وفاء (2-1)

يُْقِبُل إذ الوفاء؛ يف والتفاني اإلخالص، أمثلة من َعاٍل َمثٌَل لنا يَتََجىلَّ املوقعة هذه ويف
بن طلحة ويرفعه بيده، َعِيلٌ يأخذه بأرواحهم، يفدونه ُمْستَبِْسِلنَي النبي عىل الصحابة
وتتجىلَّ بنفوسهم، السوء ِليَُقوُه واملهاجرين؛ األنصار من جماعة به ويحيط هللا، عبيد
من يخلو يكاد ال التي دارك» «جان شجاعة عن تقل فال واضحة، العربية املرأة شجاعة

بها. إعجابًا الدنيا ملئوا والتي التاريخ، كتب من فرنيس كتاب ذكرها
يف تسقي وكانت — عنه الذَّْوِد يف وتتفانى ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل كعب» بنت «نسيبة تنحاز
بسيفها ضاربة بنفسها، تفديه النبي إىل أرسعت املسلمني هزيمة رأت فلما — النهار أول

الجروح. أَثَْخنَتَْها حتى أخرى، قوسها عن ورامية مرة،
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نَاَها َقَرصْ إذا كلها الليلة َوَفِت ملا شئتم لو املوقعة؟ هذه من أخرى أمثلة أَتريدون
الصرب؟ فضل عىل أمثلة أتريدون الكفاية. ففيه بذلك فلنجتزئ وحدها، املوقعة هذه عىل

الصحابة) (صرب الصرب فضل

أياًما مكثُت «لقد قال: والشدة، الجهد من قومه من لقي ما يوًما يذكر النبي كان
«ثمر الَربِير إال طعام من فيها لنا ما ليلة عرشة بضع بكر) أبي إىل (يُِشريُ هذا وصاحبي

الجبال.» ِشَعِب يف األََراِك»

«لقد بمكة: عليها كانوا التي والشدة البالء، ذََكَر إذا — يقول غزوان» بن «عتبة وكان
وجدت ولقد أَْشَداُقنا، تََقرََّحْت حتى أكلناه؛ البشام، ورق إال طعام من لنا ما زمانًا، َمَكثْنَا

َكْوَرة.» عىل أمري وهو إال اليوم منا وما سعد، وبني بيني فجعلتها تَْمَرًة، يوًما
من الرجلني أسعد «إن صاحبه: وبني بينه فقسمها تمرة وجد َمْن يف يقولون وكانوا

الُقوت.» عدم من وليلته يومه ُطول يَلُوُكَها ِقسمه يف النواة حصلت
بالَقَراِريط.» لهم مكة أهل ُغنَيَْماَت َرَعيُْت «لقد ملسو هيلع هللا ىلص: قال

بالنفس؟! االْعِتَداِد عىل أمثلة أتريدون
يا تفعل «ال فقال: العبدري» طلحة بن «عثمان فدفعه الكعبة ليدخل يوًما ملسو هيلع هللا ىلص جاء
قال: َوَقلَّْت.» ُقريش ذلَّْت «لقد فقال: شئت!» حيث أضعه بيدي بمفتاحها فكأنك عثمان،

وََعزَّْت.» َكثَُرْت «بل
املوايل هؤالء من «أتباعك تَُفاِخْرُه: له قالت حني قريش مع ملسو هيلع هللا ىلص حواره إىل وانظروا
شمس؟» وعبد وهاشم، مناف، وعبد ِكالب، بن ُقَيصَّ من خريٌ وُصهيب) وعمار، (كبالل،
يَِصريُوا حتى ، ُفنَّ َليَْرشُ ضعفاء كانوا ولنئ ، َليَْكثُُرنَّ قليًال كانوا لنئ وهللا «نعم، فقال:
بآبائكم تَُفاخروني فال فالن». «وذكر فالن» قول «هذا َفيَُقاُل: َويُْقتََدى بهم يُْهتََدى نُُجوًما
فيها. ُموِّتُوا الذين آبائكم من خري ِبِمنَْخِرِه الُجْعُل يُْدِهْدُه فلما الجاهلية يف ُموِّتُوا الذين

وقيرص!» كرسى كنوز َلتَْقتَِسُمنَّ بيده، نفيس والذي أنسابًا. أجعلكم فاتَِّبُعوني
«يا فقال: خاذله أنه النبي فظن نفسك!» وعىل عيلَّ «أبِْق طالب: أبو عمه له فقال
حتى األمر هذا أترك أن عىل شمايل يف والقمر يميني يف الشمس وضعوا لو وهللا عم،
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ابن يا «أقبل ناداه: َوىلَّ فلما قام ثم باكيًا، اْستَْعَربَ ثم تركته.» ما فيه أَْهِلَك أو هللا يُْظِهَرُه
أبًدا!» ِلُسوء أَْسَلْمتَُك ال فوهللا شئت، ما وقل «اذهب فقال: فأقبل أخي.»

أعىل بها لهم ويرضب قومه، بها يَِعُظ الخطيب يَُسوُقَها األمثلة هذه من خريًا أرأيتم
األمثال؟

وعاقبته الطمع مثال

إليهم يسوقه مثال أبلغ فلعل وعاقبته، الطمع َمثََل للناِس يَُقرَِّب أن الخطيب شاء فإذا
الجمال» وصاحب الدرويش «حكاية عليهم: يَُقصَّ أن هو

َمتَاِجِرِهْم لحمل الناس يستأجره فكان َجَمًال، ثمانني يملك كان رجًال أن وخالصتها
البرصة؛ إىل بغداد من خشبًا تَْحِمُل الثمانون جماله كانت يوم ذات ففي بلد، إىل بلد من
وبعد معه، الدرويش فأكل الغداء وقت جاء ثم زمنًا، معه وسار درويش طريقه يف فلقيه
تحمل ثمني َكنٍْز إىل وسأرشدك وصديقني، رفيقني رصنا «لقد الدرويش: له قال قليل
رأيك؟» فما مًعا، الغنم هذا نقتسم ثم — جمالك عىل — وآللئ ذهب من شئت ما منه

حياته. طول الغنى له تضمن التي الرابحة الصفقة بهذه فرًحا وطار الرجل، َفَهشَّ
استطاعت ما الثمانني الجمال ال َوَحمَّ وفتحه، الثمني، الكنز ذلك إىل الدرويش وقاده

وذخائر. نفائس من حمله
الطريق، مفرتق إىل مًعا سارا ثم فأخذه الخشب من صغريًا ُصنُْدوًقا الدَّرويش ورأى
الرجل يََكِد ولم طريقة، يف وسار جمًال أربعني منهما كل وأخذ شديد، بشوق َفتََعانََقا
ذلك من طلبُت لو «تَُرى نفسه: يف فقال الطمع شيطان له َوْسَوس حتى قليًال يبتعد
يجري أرسع حتى هذا بذهنه يمر يكد ولم طلبي؟» يرفض أكان جمال عرشة الدرويش
إليه فعاد درويش!» يا درويش! «يا بيديه: له ُح َويَُلوِّ صوته بأعىل ويناديه الدرويش إىل
جمالك من جمال عرشة أعطيتني إذا عليك «ماذا له: فقال الخرب؟ ما وسأله: الدرويش

طلبت.» ما «لك الدرويش: له فقال يشء؟» الدنيا أمور من يعنيك ال زاهد رجل وأنت
طريقه. إىل وعاد صاحبه ودَّع ثم ُمْغتَِبًطا، العرشة الجمال وأخذ بذلك، الرجل ففرح
نفسه: يف فقال ثانية، مرة الطمع شيطان له وسوس حتى قليًال يسري يََكْد لم ولكنه
أخرى جمال عرشة يعطيني أن يرفض أحسبه وما الَعِريَكِة، ُ َلنيِّ القلب طيب رجل «إنه

منه.» طلبتها إذا
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ويناديه الدرويش نحو يَْعُدو أرسع حتى الهاجس هذا نفسه يف يستقر كاد وما
قال يريد، عما وسأله الدرويش إليه عاد فلما درويش!» يا درويش! «يا صوته: بأعىل
ما «لك الدرويش: له فقال الكريم؟» الرجل أيُّها أخرى جمال بعرشة يل تسمح «أال له:

أخي.» يا طلبت
عاوده حتى خطوات، بضع ويسري يودِّعه يكد ولم العرشة، الجمال منه وأخذ ففرح
ثم الكثرية، النفائس هذه يحمل أن استطاع ملا ولوالها جمايل، الجمال «إن فقال: الطمع
ثمينة وذخائر نفائس َلًة ُمَحمَّ جمال عرشة أن وأحسب الدنيا، يف زاهد الدرويش هذا إن
يا درويش! «يا ويناديه: الدرويش نحو يجري أرسع َة َوثَمَّ حياته.» طول َوتُْغِنيه تَْكِفيه
غمرتني قد «إنك الرجل: له فقال يريده عما ا ُمْستَْفِرسً الدرويش إليه فعاد درويش!»
فقال رجائي.» تَُخيِّْب لم أخرى، جمال عرشة منك طلبت إذا وأحسبني وكرمك، بفضلك
«وما نفسه: يف ثالثة مرة الطمع عاوده ثم وودَّعه، فأخذها شئت.» ما «خذ الدرويش: له
وربما ف ُمتََقشِّ رجل إنه هللا، بعبادة امُلْشتَِغِل الزاهد لهذا العرشة الجمال هذه فائدة
وما أطلب، ما يمنعني أن قدرته يف وليس ضعيف رجل أنه إىل هذا دينه، عن َشَغَلتْه
قتلته يُْعِطِنيَها أن أَبَى فإذا جمايل؛ بقية منه فآخد النادرة الفرصة هذه أنتهز أن أَْجَدَرنِي

ا.» َقْرسً منه أخذتها أو
إىل حاجة يف ولست متقشف، زاهد رجل «أنت له: وقال الدرويش، إىل أرسع َة َوثَمَّ
آخر فضًال إفضالك إىل وأضفت بها يل سمحت إذا عليك فماذا العرشة، الجمال هذه
وأخذها وودَّعه فشكره طلبت.» ما «لك الدرويش: له فقال حييت؟» ما لك أنساه ال
أخذه الذي الصغري الصندوق ذكر حتى قليًال عنه يبتعد يكد لم ولكنه وانرصف،
كل من أثمن قيمة الصغري الصندوق لهذا أن «لوال نفسه: يف فقال الكنز، من الدرويش

ُمْغتَِبًطا!» راضيًا جميًعا بها الدرويش يل سمح ملا النفائس هذه
قال أدركه فلما الدرويش، نحو يجري أرسع حتى الخاطر هذا بذهنه يَِطيُف كاد وما
الصندوق!» هذا فائدة أعرف أن وأحب الكنز، من صغريًا صندوًقا تأخذ رأيتُك «لقد له:
كنوز يرى عينيه إحدى به يَْكَحُل من أن الصندوق هذا «فائدة الدرويش: له فقال
فاكحل «إذن الرجل: له فقال جميًعا.» عيناه َعِميَْت األخرى َعيْنَُه َكَحَل فإذا َقاِطبًَة؛ األرض
فقال عينيه، أمام كلها األرض كنوز الرجل رأى حتى يفعل الدرويش يكد ولم عيني.»
عينيه يَْكَحُل بمن فكيف الكنوز، هذه كل يرى واحدة عينًا يَْكَحُل من كان «إذا نفسه: يف

عظيمة!» فوائد يحرمني أن عىل ويحرص يخدعني الدرويش هذا أن شك ال جميًعا!
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األخرى.» عيني يل «اْكَحْل له: وقال الدرويش إىل التفت ثم
وبعد َوِعنَاًدا، إلحاًحا إال التحذير يَِزْدُه فلم َطِط؛ الشَّ هذا عاقبة من الدرويش فحذَّره
فأخذ جميًعا، عيناه فعميت األخرى؛ عينه له َوَكَحَل الدرويش له أَذَْعَن طويلة َلَجاَجٍة
طمعه جزاء يلقى صاحبنا وترك شاء حيث إىل بها وسار الثمانني ِجَماَلُه الدرويش

وأنانيته.

الطمع؟! عاقبة للناس ليقرر الخطيب؛ َها يَُقصُّ الحكاية هذه من أبلغ السادة أيها أَتََرْوَن
آخر: مثاًال إليكم

الغفلة عاقبة

األسد فأصاب طعامه فواضل من يأكل آوى ابن معه وكان أََجَمٍة، يف أسد كان أنه زعموا
سيد يا بالك «ما آوى: ابن له فقال الصيد، يستطع فلم َوُجهد؛ شديٌد َوَضْعٌف جرب،

أحوالك؟» تغريت قد السباع،
ابن قال َوأُذُنَاُه.» ِحَماٍر قلب إال دواء له وليس أجهدني قد الذي الجرب «هذا قال:
به.» آتيك وأنا ثيابه، عليه يحمل اٍر ِلَقصَّ حماًرا كذا بمكان عرفت وقد هذا أيرس «ما آوى:
«ما قال: َمْهُزوًال؟» أراك يل «ما له: فقال عليه، وسلم فأتاه الِحَماِر إىل َدَلَف ثم
يل «فما قال: هذا؟» عىل معه امُلَقاَم ترىض «وكيف له: فقال شيئًا.» صاحبي يطعمني
آوى: ابن قال وأجاعني، ِني َفَكدَّ إنَْساٌن بي أََرضَّ جهة إىل ُه أَتََوجَّ كلما منه، الهرب يف ِحيَلة
قطيع فيه املرعى، خصيب إنسان؛ به يمر ال الناس عن معزول مكان عىل أَُدلَُّك «فأنا
فانطلق عنها؟» يحبسنا «وما الِحَماُر: قال َوِسْمنًا.» ُحْسنًا مثلها َعنْيٌ تََر لم الُحُمِر من
الحمار بمكان فأخربه األسد، عىل الغابة ودخل آوى ابن وتقدم األسد، نحو آوى ابن به
ً َهِلَعا َفأَْفَلَت منه، الحمار وتخلص لضعفه، يَْستَِطْع فلم عليه يَثَِب أن وأراد إليه فخرج
سيد يا «أعجزَت له: قال الحمار، عىل يقدر لم األسد آوى ابن رأى فلما وجهه، عىل

أبًدا.» مني ينجو فلن أخرى مرة به جئتني «إن له: فقال الغاية؟» هذه إىل السباع
رآك الُحُمر أحد إن عليك؟ جرى الذي «ما له: فقال الحمار إىل آوى ابن فمىض

أصحابه!» إىل بك ومىض َآلنََسَك ثَبَتَّ لو بك، بًا ُمَرحِّ يتلقاك فخرج غريبًا
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طريقه وأخذ َقُه َصدَّ — قط أسًدا رأى يكن ولم — آوى ابن كالم الحمار سمع فلما
َخَدْعتُُه فَقد له «اْستَِعدَّ له: وقال بمكانه، وأعلمه األسد، إىل آوى ابن فسبقه األسد، إىل

أبًدا.» معي يعود فلن أَْفَلَت فإن النوبة هذه يف عف الضَّ يُْدِرَكنََّك فال لك،
به بََرصَ فلما الِحَمار موضع إىل وخرج آوى، ابن لتحريض األسد؛ َجأُْش َفَجاَش
والطهور، الغسل بعد إال يؤكل ال أنه األطباء ذكر «قد قال: ثم بها، افرتسه ِبَوثْبٍَة َعاَجَلُه
ذهب فلما قوتًا.» ذلك سوى ما لك وأترك وأذنيه قلبه كل فآكل أعود حتى به فاحتفْظ
فال منه األسد يتطري أن رجاء وأذنيه قلبه فأكل الحمار إىل آوى ابن عمد ليغتسل األسد
فقال وأذناه؟» قلبه «أين آوى: البن فقال مكانه إىل رجع األسد إن ثم شيئًا، منه يأكل
من نجا بعدما إليك يرجع لم بهما يسمع وأذنان يفقه قلب له كان لو أنه تعلم «ألم له:

الَهَلَكِة؟!»1

مرتني.»؟ ُجْحٍر من امُلْؤِمُن يُْلدَُغ «ال الحديث: مصداق هذه أليست

العقوق َمثَل أردت «فإذا بقوله: محارضته وختم كثرية أخرى أمثلة املحارض ذكر ثم
مثل أردت وإذا ليلة، ألف يف وهي قري» وأبي صري «أبي حكاية فأمامك الوفاء ومثل

أيًضا. ليلة ألف يف وهي عجيب» «امللك حكاية فأمامك والقدر؛ القضاء
مشهورة وهي «عمارة» العم حكاية فاقرأ مقاًال مقام لكل أن عىل مثًال أردت وإذا

لذكرها.» بنا حاجة ال

وهما مًعا، والصغار الكبار نفوس إىل محببان األمثلة ورضب القصص أن القول وجماع
سامعيه. أذهان يف مبدأ تعزيز أو فكرة لتقرير الخطيب إليها يلجأ التي الوسائل خري من

هوامش

ودمنة». «كليلة كتاب من (1)
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السادة: أيُّها

«إنك والعجب: الدهشة أمارات وجهه وعىل — يوم ذات — مصطفى ولدي يل قال
قال: «نعم.» قلت: الكذب!» عن «تنهاني قال: «نعم!» قلت: بالصدق!» أبي يا توصيني

حدث؟» فماذا «حسن، قلت: املعلمة!» تقول «كذلك
الكذب عن وتنهاني يل وتمدحه بالصدق توصيني التي معلمتي— أن «حدث قال:
رضبتني «إنها قال: مصطفى؟» يا كذبت «وكيف قلت: كذبت!» قد — فيه ُضِني َوتُبَغِّ

السادة؟ أيها ترون فماذا أنكرت!» سألتها فلما إليك، فشكوتها
إىل َفَطَن قد — حياته سني من السادسة يَُعدِّ لم وهو — الطفل هذا كان إذا
بالغت قد أترونني به، تَأْتَِمُر ال بما تَأمر أنها وأدرك وفعلها، املدرِّسة قول بني التناقض
من يقع ملا وفهًما إدراًكا الطفل هذا ذهن من أقل تكون لن العامة أذهان إن قلت: إذا

وأفعالهم؟ َوُمرشديهم اِظِهْم وُعَّ أقوال بني التناقض
من لوعاظهم انتقاًدا أقل يكونوا لن — الجهل بهم بلغ مهما — العامة أن الحق

األطفال.
الَحِلِف برتك يأمرنا وكيف ويكذب، بالصدق الواعظ يأمرنا كيف أدري ولست

كاذبًا.» وال صادًقا َحَلْفُت ما «وهللا يقول: الذي كذلك َويَْحِلف،
قوله: يف بها فباح معشوقته بحب يَبُوَح ال أن أراد الذي كذلك أو

وع��ه��ودا م��واث��ًق��ا ع��ل��يَّ أخ��ذت إن��ه��ا بُ��ث��ن��ة ب��ح��ب أب��وح ال ال



القصيص الوعظ

تمتلئ وكيف للمعاملة؟ مثل أسوأ نفسه وهو املعاملة بحسن الواعظ يأمرنا وكيف
نخلد وكيف يفعل؟! ال ما ويقرر به يَأْتَِمُر ال بما يأمر منافق واعظ من خشية قلوبنا

رجل: إىل بثقتنا

ِل��يَ��ُه��وَل��َه��ا ألم��ٍة ال��ِح��َس��اَب يَ��ِص��ُف ِم��نْ��بَ��ٍر ف��ي وارت��ق��ى ال��َخ��َس��اِئ��َس ط��ل��ب
ذُُه��وَل��َه��ا ال��ن��ف��وِس ف��ي يُ��َم��ثِّ��ُل أض��ح��ى ِب��ِق��يَ��اَم��ٍة ُم��َص��ِدٍق َغ��يْ��َر وي��ك��وُن

فقال: وصفه يف وأبدع العالء أبو وصفه واعٍظ إىل نُْصِغي كيف نعم،

ال��نِّ��َس��اءَ يَ��ِع��ُظ ِح��ي��َل��ٍة ب��ص��اح��ِب — نَ��ْدٌب وأن��ت — ُغ��ِرْرَت ق��د ُرَويْ��َدَك
م��س��اء — َع��ْم��ٍد ع��ل��ى — وي��ش��رب��ه��ا ُص��ب��ًح��ا ��ْه��بَ��اءَ ال��صَّ ِف��ي��ُك��ُم يُ��َح��رُِّم
ال��ك��س��اء ره��ن ل��ذات��ه��ا وف��ي ِك��َس��اءٍ ِب��ال َغ��َدْوُت «َل��َق��ْد ي��ق��ول
أس��اء — ج��ه��ة ال — ج��ه��ت��ي��ن ف��م��ن ي��ن��ه��ى ع��ن��ه م��ا ال��ف��ت��ى ف��ع��ل إذا

معروف غري مستور الشنع من ا رسٍّ يقرتفه ما أن يحسب الوعاظ بعض كان فإن
إنجليزي: كاتب قال ووهمه! ضاللته أشد فما ذائع وال

عليها تحرص التي أرسارك أَْخَفى أن — واحدة لحظة — ِبَخَلِدَك دار إذا
بَيِّنًا. خداًعا نفسك خدعت فقد جمعاء الناس يعرفها لم تََكتُِّمَها يف َوتُْمِعُن

العربي: الشاعر وقال

تُ��ْع��َل��ِم ال��نَّ��اِس ع��ل��ى تَ��ْخ��َف��ى َخ��اَل��َه��ا وإن َخ��ِل��ي��َق��ٍة م��ن ام��رٍئ ع��ن��د ت��ك��ن وم��ه��م��ا

السادة: أيها

ومواعيظه. أقواله من استفادوا ما أضعاف وأعماله النبي، أخالق من الناس استفاد لقد
فاستفاد الفاضلة؛ لألخالق عملية أمثلة الراشدون والخلفاء الصحابة كان كذلك

أقوالهم. من استفادوه ما أضعاف أفعالهم من الناس
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إقامة يف يتهاون وال — له عقابًا — ولده يجلد الخطاب بن عمر إىل مثًال ترون أال
عليه؟ الحد

اْستَْعبَدتُُم «متى املأثورة: الحكيمة بقولته العاص ابن يَُعنُِّف وهو إليه ترون أال ثم
أحراًرا؟» أمهاتهم ولدتهم وقد الناس

ويقول إذعانًا للحق َويُذِْعُن بالَغَلبَِة لها فيعرتف ُه َفتَُحجُّ امرأة؛ تَُخطِّئُُه إليه ترون أال
امرأة.» وأصابت عمر «أخطأ املشهورة: قولته

اَها. نَتََقصَّ أن يُْعِيينَا عدة أمثلة من مثًال إال هذا وليس
قاضيًا كان وقد بغرامٍة نفسه عاقب كيف مثًال فالماريون» «كاميل إىل ترون أال

الناس. عامة عىل يصدره كما ُحكًما نفسه عىل فأصدر
به َفَزجَّ القضاء؛ ِة ِمنَصَّ يف وهو َمِليكه ابن أهانه الذي القايض قصة تسمعوا ألم
بالدي يف جعل الذي هلل «الحمد وقال: الفرح أشد فرح بذلك امللك علم فلما السجن؛ يف

نفسه!» ولدي عىل حتى العدل يقيمون قضاة

أن للنصح يتصدون بمن يَْجُدُر كثرية أمثلة من قليلة عملية أمثلة — السادة أيها — هذه
يستفيدون الناس فإن وإرشادهم، الناس بوعظ جديرين ليكونوا لهم؛ نموذًجا يتخذوها

الخطابية. واملواعيظ الحكم من يستفيدون مما أكثر العايل النموذج من
وجريانه؛ وعشريته، أرسته، وأفراد ألبنائه، أعىل مثًال يكون أن منكم كل قدرة ويف

ذلك. يف ِليَُقلُِّدوُكم

طفل وأنا — أبي وجدت الصالحة: النماذج هذه فائدة لكم يُبنَي َمثًَال لكم أرضب وأنا
ذلك أصبح حتى ذلك يف وقلَّدته مثله أكون أن فأحببت يده، من الكتاب يرتك يكاد ال —
ولو ذلك، يف فقلدته الرَِّحَم يصل ووجدته أصيًال، طبًعا التََطبُّع وانقلب اآلن، إىل َدأِْبي

القائل: قول أصدق وما كذلك، فيها لقلدته — الصفات هذه عكس عىل — رأيته

بَ��نُ��وُه َم��ْش��يَ��ِت��ِه َش��ْك��َل َف��َق��لَّ��َد ب��اْع��ِوَج��اٍج ي��وًم��ا ال��س��رط��ان َم��ش��ى
ُم��َق��لِّ��ُدوُه َف��نَ��ْح��ُن ِب��ِه بَ��َدأَْت ق��ال��وا: تَ��نْ��َح��ِرُف��وَن؟ َع��َالَم ف��ق��ال:
لُ��وُه ُم��َع��دِّ — َع��َدْل��َت إن — ف��إنَّ��ا واع��ِدل ال��ُم��ْع��َوجِّ َس��يْ��َرَك َف��َخ��اِل��ْف
بُ��وُه أَدَّ َم��ْن ب��ال��ُخ��َط��ى يُ��َج��اِري ف��رٍع ُك��لُّ أب��ان��ا تَ��ْدري أََم��ا
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أب��وه! َع��وََّدُه ك��ان م��ا ع��ل��ى م��ن��ا ال��ف��ت��ي��ان ن��اش��ئ وي��ن��ش��أ

برسد منهم الواحد يكتفي فال الحقيقة، بهذه يُْعنَوا أن َوُمرشدينا اَظنَا وُعَّ أجدر فما
مرصوفة عبارات تالوة عىل مقتًرصا خطبهم، يف ترديدها أَِلُفوا التي امليتة األلفاظ تلك
ميسء الطريق هذه يسلك من فإن نفسه؛ عن تعرب ال بالية عتيقة واصطالحات محفوظة
داع ألف من عليها خطًرا أشد — الحقيقة عىل — هو الفضيلة إىل داٍع َوُربَّ محسن، ال

الرَِّذيَلِة. إىل

النفوس يف الكاذب الوعظ أثر لكم تلخص التي التالية بالقصيدة املحارضة هذه أختم وأنا
تعبري. أدق املعنى ذلك عن تعرب وأظنها — الفرنسية عن ترجمتها وقد —
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والَلْقَلق الَباز

َم��نْ��َظ��َرْه ال��ِب��ْش��ُر وع��ال ُق��نْ��بُ��َره ال��ب��اُز ق��ن��َص
��َرْه ب��ال��شَّ ال��ب��از ورم��ى ل��ه َل��ْق��َل��ٌق ف��ان��ب��رى
َوَم��أْثَ��َره ب��رٍّا تُ��أَْت س��راح��ه��ا أط��ل��ق ق��ال:
م��ص��دره ال��ن��اس ت��ح��رم ف��ال س��اح��ر ص��وت��ه��ا
َوَم��ْق��ِدَره ِص��يَ��اٌل ـ��ـ��ـ��ـ��ك وف��ي��ـ��ـ��ـ ظ��اه��ٌر َض��ع��ف��ه��ا
ف��تَ��ْش��ُك��َره ج��م��ي��ًال ة ال��ح��ي��ا ن��ع��م��ة ف��اْح��بُ��ه��ا

∗∗∗
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َم��ْع��ِذَره أل��ُف س��ي��دي! ق��ائ��ًال: ال��ب��اُز َه��ِزئَ
ُم��نْ��َك��ره م��ن��َك ِف��ْع��َل��ٌة تُ��ِري��ب��ن��ي أن��ي غ��ي��ر
ك��ال��ُك��ره ��ي��ه تَ��ُزجِّ ـ��ـ��ـ��ـ��ك ِم��ْخ��َل��بَ��ي��ـ��ـ��ـ ب��ي��ن ِض��ْف��دٌَع
َوَم��ْق��ِدره ِص��يَ��اٌل ـ��ـ��ـ��ـ��ك وف��ي��ـ��ـ��ـ��ـ َظ��اِه��ٌر، َض��ْع��ُف��ُه
ف��ي��ش��ك��ره ج��م��ي��ًال ة ال��ح��ي��ا ن��ع��م��ة ف��اْح��بُ��ُه
��َره ُم��يَ��سَّ ط��ري��ًق��ا ت أََرْد إن ل��ل��خ��ي��ر إن
��َره ال��شَّ ع��ل��ى لُ��ْم��ِن��ي ثُ��مَّ بَ��اِدئً��ا ال��خ��ي��َر ف��اف��ع��ِل

∗∗∗
َم��ْع��َش��َره َح��ثَّ ق��د رم ال��م��ك��ا ع��ل��ى خ��ط��ي��ٍب ك��م
وََع��يَّ��َره َل��َح��اُه ـ��ـ��ـ��ـ��ر ال��خ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ ع��ن ن��اك��بً��ا رأى إن
ُم��َك��بَّ��ره ذُنُ��وبً��ا ه��ا يَ��را ال��َوَرى َه��نَ��َواُت
��ره ُم��َص��غَّ َه��نَ��َواٍت ذن��وب��ه يُ��ل��ف��ي ث��م
َم��تْ��َج��ره ال��نُ��ص��ح ج��ع��ل م��ن��اف��ٌق ه��ذا م��ث��ل
َوثَ��ْرثَ��َره! وَِغ��شٌّ ٌع خ��دا ك��لُّ��ه نُ��ْص��ُح��ُه
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الرومي1 ابن

األغاني صاحب أغفله كيف

َدع��ب��ل أو ال��روم��ُي ك��أن��ه أَْه��َل��ُه َه��َج��ا ال��دَّْه��ُر ن��ط��َق ل��و

العالء أبو

امُلرشد، اختارها التي الصوت املائة إثبات هو خاص لغرض األغاني كتابه الفرج أبو ألف
َكنًْزا كتابه أصبح حتى كثريًا شيئًا والبدائع الطَُّرِف من فذكر االستطراد، إىل ذلك جرَّه ثم

له. مثيل ال العربي األدب كنوز من
بهذا له يَْحتَجُّ من نجد فهل الرومي، كابن َفْحٍل بشاعر التنويه الفرج أبو أغفل فإذا
امُلَجلدات هذه يف البرص نُِجيُل حني نفوسنا تمأل َحرْيَة أية بل تتملكنا، دهشة وأية الُعذْر،
قد الرومي ابن أغفل الذي مؤلفها فنرى نادرة، أدبية معارف دائرة تؤلف التي الضخمة
بشعراء والتنويه يستحقه ال ومن الذكر يستحق من ذكر إىل مرة ألف من أكثر اْستَْطَرَد

امُلْقتَطف. بمجلة نرشت 1



القصيص الوعظ

إليهم يُقاس أو ميزان يف معهم يُْوَضع أن عن الرومي ابن نَزَّْهنَا — مرة أَْجَلْلنَاُهم إن —
عمالق! أمام أَْقزاًما — جانبه إىل — ورأيناهم بمقياس،

نظر» فيها «مسألة هذه له: قلنا به، يُْغنَّ لم الرومي ابن شعر أنَّ زاعم زعم فإذا
يُذكر، يشء منها يصلنا لم الرومي ابن أخبار فإن زعمه، به نَْدَحُض ما اآلن لدينا وليس
تعمد كما العظيم الشاعر هذا إغفال عىل — يُجمعون كادوا أو — املؤرخون أجمع وقد
البحرتي بأخبار الدنيا مأل أنه حني يف ا، تامٍّ يكون يكاد إغفاًال ذكره يُغفل أن الفرج أبو
معارصيهما، من وكثري البحرتي أستاذ تمام أبي وأخبار الرومي، ابن يُعارص كان الذي
كتابه غري يف — الفرج أبو ُعِنَي وقد إلخ، … ودعبل نواس كأبي املشهورين من وغريهم
ورتب والبحرتي، تمام أبي ديواني فجمع الشعراء؛ من يحبهم من بدواوين — األغاني

نواس! أبي ديوان بجمع ُعِنَي كما — الحروف عىل ال – األنواع عىل منهما كل ديوان
إال (األغاني) كتابه يف الرومي ابن يذكر لم الفرج أبا فإن ظاهر، اإلغفال د َوتََعمُّ

ِبذكره. يُِشيَد أن من بدًال إليه ِليُِيسء إال يذكره لم وكأنه مرتني،
العباس،1 بن إلبراهيم الشعر من بيتًا انتحاله بمناسبة األول؛ املوضع يف ذكره فقد
لنا ليظهر وابنه2 وهب بن سليمان نكبة بمناسبة الكتاب؛ من آخر مكان يف وذكره

صاحبه. يُرشف ال املوقفني وكال الشامت بمظهر
الشعر. من بيتًا ُمنتحًال سارًقا به يعرفنا األول: املوقف ففي

يف — الفرج أبو ِليُثبت هجاء؛ موقف غري يف هاجيًا لنا يقدمه الثاني: املوقف ويف
الفرج أبو يقول كما — فيه َجوََّد الذي وهب بن لسليمان البحرتي رثاء — الصفحة نفس

بذكره! واإلشادة العباس، بن إبراهيم بإطرائه البحرتي عىل ثَنَاءَُه يُتِْبُع ثم —
األَِريُب الفرج أبو يكن لم وإذا اإلغفال، من رش عندنا فهو إغفاًال ذلك يكن لم فإذا

ذلك؟ بعد اإلساءة د تعمُّ يكون فكيف الرومي ابن إىل اإلساءة تعمد قد الراوية الَفِطن

من أبيات أربعة رواية عىل الفرج أبو يقترص حتى عرصه يف خامًال الرومي ابن يكن لم
يَُفنُِّدُه َوْهٌم وهو خامًال كان أنه األدباء بعض زعم وقد الضخمة، املوسوعة هذه يف شعره
من مكروًها كان ولكنه — بعده وال عرصه يف ال — خامًال الرومي ابن يكن فلم الواقع،

خطر!3 له إنسان لسانه من يَْسَلُم يكد لم حتى الهجاء يف إلفحاشه الناس؛
كابن وهو أخباره من كثريًا وذكر بدعبل الفرج أبو نَوََّه «وملاذا قائل: قال فإذا

الهجاء؟» يف واإلقذاع اللسان سالطة يف الرومي
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الرومي ابن

إليهم أساء من مات وقد بقليل الرومي ابن عرص تقدم قد دعبل عرص إن قلنا:
بفضله. والتنويه بذكره اإلشادة من بأس هناك يبَق فلم عليه، الناس حقد وقلَّ دعبل

شيوخ إىل أساء كما رجالها، وكبار الدولة، أعيان إىل أساء فقد الرومي ابن أما
وال باألذهان. عالقة — الفرج أبي زمن إىل — إساءته تزل ولم الشعر، وزعماء األدب
من كان وربما الفرج، أبي زمن يف عائًشا هجائهم يف الرومي ابن أفحش َمن بعض زال
متهًما الرومي ابن وكان املتشيِّعني، من الفرج أبو كان ولقد وأصدقاؤه، أقاربه، بينهم

بذكره. التنويه إىل يدعوه سببًا وال عنده له شفيًعا الصلة هذه تكن ولم بالتشيع،

واألخفش البحرتي هجاء (1)

للبحرتي وكان شتمه، يف وأفرط مقذًعا هجاء الشاعر البحرتي الرومي ابن هجا ولقد
الفرج أبا أن رأيت وقد — موته بعد حتى — رجالها وكبار الدولة، أعيان بني مكانة
ذلك يف لإلسهاب الضيق املقام هذا يتسع وال … بآثاره ويُعنى بذكره ويشيد يحبه كان

قصيدة: من هجائه يف بقوله فلنجتزئ إليه، دعت التي األسباب ورشح

ال��خ��ب��ب م��ن أول��ى ب��ه ال��ب��روك إن ل��ه ح��اش ال��ش��ع��ر: ن��ح��ل��وه إذ ق��ل��ُت ق��د

يقول: وفيها

ب��ال��ع��ص��ب4 — م��ر م��ا إذا — ق��ف��اه ل��ه ي��ه��ب��وا أن ال��ق��وم ح��ب��اء م��ن وح��س��ب��ه

يقول: ثم

أدب وال ع��ق��ل ب��ال ل��ل��ب��ح��ت��ري ت��ره ل��م ذاك ول��وال أع��م��ى ال��ح��ظ

يقول: القصيدة هذه ويف

وال��ت��ع��ب ال��ك��د ب��ع��د ال��غ��ث ش��ع��ره م��ن ب��ه��ا ال��ب��ح��ت��ري ي��أت��ي ألش��ي��اء ُق��ب��ًح��ا
وال��غ��رب ال��ن��ب��ع ب��ي��ن ي��م��يِّ��ز م��م��ن ل��ه��ا ال��س��ام��ع��ون ي��ص��غ��ي ح��ي��ن ك��أن��ه��ا
ص��خ��ب ف��ي ال��ج��دران ش��ع��ف ع��ل��ى أض��ح��وا إذا ال��ب��ن��اة ه��ذر أو ال��ع��ق��ارب ُرَق��ى
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القصيص الوعظ

ال��ذه��ب م��ن ف��ي��ه م��ا ول��ألوائ��ل ل��ه ف��ال��ن��ح��اس ب��خ��ل��ط، ي��ج��يء وق��د
م��ج��ت��ل��ب غ��ي��ر ص��ري��ح م��ن��ه وال��غ��ث وه��ن��ا ه��ن��ا م��ن ن��ح��ل��وه م��ا س��م��ي��ن
وال��ك��ل��ب ال��ب��أس ش��دي��د ��ا ل��صٍّ أج��اد وس��ائ��ل��ه أك��دت ف��إن ��ا، ع��فٍّ ي��س��يء

يقول: ثم

ل��ج��ب ذي غ��ي��ر ب��ج��ي��ش ال��ك��الم ح��ر ف��ي��س��ل��ب��ه��م ال��م��وت��ى ع��ل��ى ي��غ��ي��ر ع��ب��د
ال��ح��ق��ب س��ال��ف ف��ي م��ض��وا ق��وم أس��الب ح��ل��ًال الب��ًس��ا ت��راه ت��زال إن م��ا
ِرَق��ب ع��ل��ى إي��اه ال��ن��اس وي��ن��ش��د ب��ط��ًال ب��اس��ًال ع��ل��ي��ه ي��غ��ي��ر ش��ع��ٌر

الهجاء من فيها ورد ما بنقل ألنفسنا نسمح ال التي الطويلة القصيدة هذه آخر إىل
شاء. إذا ديوانه يف القارئ إليها فلريجع املقام، هذا مثل يف الشنيع والفحش املقذع،

يقف الرومي ابن كاد فقد — الفرج أبي أستاذ — لألخفش الرومي ابن هجاء تنَس وال
فال عليه، والزراية به التشنيع عىل حياته يقف األخفش وكاد األخفش، هجاء عىل حياته
منذ — الرومي البن والبغض الكراهية بذور تلميذه نفس يف األستاذ يغرس أن غرو
أستاذه شتم األول همه جعل من إغفال فيتعمد ألستاذه التلميذ يغضب أو — الصغر

الهوى!» الرأي «وآفة به والتشهري

من قال إليه، ذهبنا ما صحة ليتبني لألخفش الرومي ابن هجاء من شيئًا القارئ وإىل
رائعة: طويلة قصيدة

ح��م��ده ف��م��ا ق��ل��ت��ه م��ا ـ��ـ��ـ��ف��ش األخ��ـ��ـ��ـ ع��ل��ى ع��رض��ت ل��ي: ق��ال ل��م��ن ق��ل��ت
ان��ت��ق��ده إذا ال��ع��م��ى م��ب��ي��ن ع��ل��ى ت��ع��رض��ه ح��ي��ن ب��ال��ش��ع��ر ق��ص��رت
أس��ده وال ال ك��ان، ث��ع��ل��ب��ه ف��ال رواه، وال ش��ع��ًرا ق��ال م��ا
اع��ت��ق��ده م��ا ب��ك��ل ج��ه��ًال ـ��ـ��ـ��ت��ر ف��ك��ال��دف��ـ��ـ روي��ت» «إن��ن��ي ي��ق��ل: ف��إن
ع��ض��ده م��ن ف��ال��ذل��ي��ل ل��م��دح��ه؟ ت��ع��رض��ن��ي ب��أن زي��ن��ي أُرم��َت
ق��ص��ده م��ن ف��ال��س��ل��ي��م ل��ث��ل��ب��ه؟ ت��ع��رض��ن��ي ب��أن ش��ي��ن��ي رم��ت أم
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قال: أن إىل

ع��ب��ده وال��ح��ج��ا ال��ف��ه��م ذو ـ��س��ان اإلن��ـ��ـ��ـ ت��أم��ل��ه إذا ش��ع��ر ش��ع��ري
ج��ح��ده ل��م��ن آي��ة ب��ه ال��ل��ه ب��ع��ث م��ن��ط��ًق��ا ل��ي��س ل��ك��ن��ه
ال��م��رده ق��اه��ر س��ل��ي��م��ان ـ��ـ��ر وال��ط��ي��ـ��ـ ال��ب��ه��ائ��م ال��م��ف��ه��م أن��ا وال
وال��ق��رده ال��ك��الب ع��ن��ه ت��ف��ه��م م��ن رت��ب��ة ال��خ��ط��وب ب��ي ب��ل��غ��ت وم��ا

أبيات: بعد قال ثم

ول��ده وال��د ق��ب��ر س��ق��ى وال أخ��ف��ش��ك��م أم ال��ل��ه رح��م ال
وأده! ل��و ال��ع��وار ج��م أع��ور ول��ًدا رأى وق��د ع��ل��ي��ه م��اذا
ح��م��ده م��ن ح��م��د ال��ل��ه س��م��ع م��ا أب��ًدا ذم��ه ال��ن��اس س��أُس��م��ع

املقام. بذكره يسمح ال ما القول هجر من أيًضا القصيدة هذه ويف
أخرى: قصيدة من وقال

ع��رض��ا ل��م��ن ع��ارٌض ف��إن��ن��ي ب��ادرت��ي ال��س��ف��ي��ه ي��أم��ن��ن ال
رك��ض��ا إن ال��ل��ج��ام وع��ن��دي ـ��ـ��ـ��ر ال��س��ي��ـ��ـ ف��ي ت��ل��وَّم إن ال��س��وط ل��ه ع��ن��دي

يقول: وفيها

رض��ا م��ن��ه ون��ل��ت ع��ل��ي��ه ـ��ـ��ـ��ه ال��ل��ـ��ـ غ��ض��ب أن ع��ل��ى م��غ��ي��ًظ��ا أض��ح��ى
ام��ت��ع��ض��ا إذا ال��ص��ف��ا وص��م ـ��ـ��ـ��ي��ا، أع��ـ��ـ��ـ إذا ال��ج��دار ي��ن��ط��ح ل��ه: ق��وال
ن��ه��ض��ا ب��ه��ا م��ث��ل��ه ف��م��ا ح��رب��ي، م��نَّ��ت��ه ض��ع��ي��ف ي��ح��م��ل وال

يقول: أن إىل
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القصيص الوعظ

ن��ب��ض��ا ع��روق��ه م��ن واح��د إن ل��ه غ��ف��رت ال ب��ال��ل��ه أق��س��م��ت

جمهرة إىل إساءة الرومي بابن التنويه يف أن — املقذع الهجاء ذلك إىل — ذكرنا فإذا
أسلفنا كما — آباءهم هجا أو الرومي ابن هجاهم الذين رجالها وكبار الدولة، أعيان من

اإلغفال. هذا يف الرس عرفنا — القول

هوامش

األغاني. كتاب من ص٢٨ ج٩ إىل ارجع (1)
األغاني. كتاب من ص٧٢ ج٢٠ إىل ارجع (2)

قتله. سبب الهجاء وكان (3)
الناس. جماعات (4)
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رأيك؟1 ما

اإلنجليزية. عن مرتجمة املقطوعة وهذه بعد، يطبع لم الذي األطفال محفوظات كتاب من 1



القصيص الوعظ

ل��م��اذا؟ ده��ش��ت��ه��ا ك��ل أت��ع��رف ك��ب��ي��ًرا ده��ًش��ا أظ��ه��رت ع��ج��وٌز
م��اذا؟ ف��ك��ان م��ات، أل��ف��ت��ه أت��ت ف��ل��م��ا خ��ب��ًزا، ل��ق��ري��ن��ه��ا ش��رت
ل��ه��ذا ده��ش��ت ص��ح��ا، ف��أل��ف��ت��ه وع��ادت ت��وٍّا ل��ه ك��ف��نً��ا ش��رت
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لزومياته املعرييف العالء أبو

وبرمه سخطه يف بالٌغ الحياة، عىل السخط يف ممعٌن املزاج؛ سوداوي رجل العالء أبو
املتشائمني. الفالسفة من النادر القليل إال فيه يرشكه ال مًدى

وعالم العربية، إىل آدابها نقلت التي األمم أكثر آداب عىل االطالع واسع مطلع وهو
يقول: حني صادق أخبارها، واٍع

ط��رف أخ��ب��اره��م م��ن وع��ن��دي إال زم��ٍن ب��ن��و ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي م��ر م��ا

آلدابهم الواسعة والرواية املختلفة، األمم بتواريخ الغزير العلم هذا مع — وهو
صحيحه. من القول زائف نقد يف دقيق األخبار، بتمييز خبري فطٌن ممحٌص — املتباينة
أساطني أكرب من وعالم الحجة، ى مَلقَّ املعنى ملهم التفكري، عميق مفكر؛ العالء وأبو

والتفوق. بالسبق لهم املشهود اللغة
بأرسار خبري بروائعه، عارف الفن، يف عريق فنان، شاعر — ذلك إىل — وهو
الديباجة مرشق املعاني فياض الخيال واسع الفكر حر وهو الجالل، ومواطن الجمال،

حاجز. سبيله يف يقف وال شأٌو، غايته بلوغ عن يعوقه ال

الفن بروائع الحافل — العالء أبي شعر من يبدهك ما أول هي الباهرة امليزات هذه
اقتناًعا يزيدك بما منه صفحة كل فتطالعك اللزوميات؛ كتاب تقرأ حني — والفلسفة
جميًعا، العربية شعراء بني مكان أسمى فأحلَّته العالء أبا أفردت التي العالية املزايا بتلك
الفن وأساطني الفكر جبابرة بني من فمازته الجذابة شخصيته تكوين عىل وتعاونت

املربزين.



القصيص الوعظ

الفكري الروض ذلك من والفن الفلسفة بروائع أحفل الفكر، رياض من روٍض وأي
فيها فتطالع تقرؤها إذ اللزوميات؛ صفحات من صفحة كل يف به تتمىل الذي البهيج
فيها ونتمثل اإلنساني، العقل يبدعه ما وأروع بأسمى حافًال الحياة أسفار من سفًرا

إبهام. وال فيها لبس ال جلية، واضحة النفسية الخوالج

ما إال تجد لن بأنك لك الزعيم وأنا وأناٍة، برويٍة الكتاب صفحات من صفحة كل اقرأ
لفظة أو عنك، غريبة كلمة به إمتاعك دون حال فإذا والجالل، الروعة من عنه حدثتك
الصحيح، وجهها من تتثبَّت أن قبل الرجل عىل بالحكم تعجل أن فحذار أذناك، عنها تنبو
يف ترسعنا إىل عائد ذلك إثم وإنما بتبعته، يؤخذ أن العدل من وليس ذنبه، هذا فليس
العربية األمم تاريخ من كاٍف بقسٍط إملامنا عدم أو اللغوي، محصولنا قلة أو الحكم
تلك جغرافية درس يف قصورنا أو مًعا، أدبها ويف تاريخها، يف أثرت التي األخرى واألمم

البالد.

ذهنك إىل وتبادرت غريبة، بكلمٍة شعره يف كذلك عثرت إذا إثم العالء أبي عىل وليس
أحد! عىل تلوي ال حكمك يف فمضيت املعنى، أداء يف وأبلغ منها أليق حسبتها كلمة

منافًقا وال بالبهرج، يولع مغروًرا وليس يقول، ما يعني دقيق الرجل فإن نعم!
املرمى، بعيد الفكر واسع رجل ولكنه عليك؛ يزجيها البضاعة قليل وال نفسه، يكذبك

قوله: مثل عىل برصك وقع فإذا العالئي، األدب قارئ من واألناة بالروية أجدر وليس

ج م��دوَّ أم��ي��ر أو ، م��ع��ريٍّ ف��ق��ي��ٌر وت��ح��ت��ه ال��ش��ت��اء ه��ذا ج��اءن��ا ل��ق��د
أح��وج وه��و واح��ٌد ق��وتً��ا وي��ح��رم أم��ٍة أق��وات ال��م��ج��دود ي��رزق وق��د

الرس هو اإلغراب التزامه وأن السمع، عىل ثقيلة ج» «مدوَّ كلمة أن ذهنك إىل فتبادر
باألمري! الصفة هذه أليق وما ج». «متوَّ بدلها يقول أن جديًرا كان وأنه إليها، التجائه يف

!… القلب يف مدخلها وألطف السمع عىل أخفها وما
ذلك: بعد ني وخربِّ — اللفظ بهرج فتنك أن بعد — املعنى إىل وانظر قليًال، فرتيث
من الشعرية الصورة تلك تفقد «كم بربك: يل وقل األمري؟» تاج الفقري عري «أيقابل

ذاك؟» بدل اللفظ هذا وضع إذا الجمال
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لزومياته يف املعري العالء أبو

بها ألتى نثًرا يتكلم كان ولو قصًدا، إليها وقصد األوىل، اللفظة العالء أبو أراد فقد إذن
البيت هذا يف تتمثلها التي الجميلة الشعرية الصورة تلك أروع وما بديًال، عنها يرَض ولم
هذا يستقبل بائًسا فقريًا وترى وزمهريره، ومطره بقرِّه زاحًفا الشتاء «ترى إذ الدقيق؛
أمريًا — جانبه إىل — ترى ثم الربد، غائلة يقيه أو يدفئه ما يجد ال عاريًا القايس الفصل
زمهريره. يحس أو القارس الربد بألم يشعر يكاد ال لحاف، فوقه بلحاف متدثًرا مثريًا
جانبه وإىل بأرسها؛ أمة أقوات أمامه تكدست مجدوًدا، الثاني البيت يف وترى

يومه!» قوت حرم قد مسكني

ولكن لذكرها، الوقت يتسع وال استقصاؤها يعيينا عديدة أمثلة من املثل هذا حسبنا
عن العالء أبا ننزِّه أننا — واحدة لحظة — بخلدك يدور أو روعك، يف يدخل أن حذاِر
فإنما ذلك، من شيئًا له نزعم أو خطأ كل من فنعصمه إطالًقا، القول نطلق وأننا الزلل؛

اعتبار. كل وبعد اعتبار كل قبل إنسان هو
والهذيان، الثرثرة، يعوِّدنا ولم واإلحكام؛ الدقة منه أِلْفنَا إننا نقوله: ما كل ولكن
مختلٍط غري خالًصا ذهبًا فألفيناه املعادن؛ من لنا قدمه ما ُجلَّ البوتقة يف وضعنا وإننا
أو عثاٍر من صاحبه يسلم ال الذي اإلنساني الفكر فهو يشء ذلك من شذ فإذا بنحاس،

كالشجر: الشعر وهو — العيل سماواته يف تحليقه أثناء — األرض إىل كبوٍة

ال��ث��م��ر ب��ي��ن��ه وال��ش��وك ب��س ال��ي��ا وال��خ��ش��ب ال��ل��ح��اء ف��ي��ه رك��ب

تركوا الذين املعدودين والفالسفة املفكرين، نخبة عددنا إذا «إننا فنقول: ونوجز
أبا فإن واللغو، اإلسفاف عن الناس أبعد هم والذين اإلنساني الفكر تاريخ يف أثر أوضح

وجبابرتهم.» أساطينهم فيها يجلس ذروٍة أعىل يف يكون شك بال العالء
عن الناس أبعد وأننا جادين، نقوله وأننا تماًما نعنيه أننا للقارئ نؤكد كالم وهذا

نقرره. حني املبالغة
طريًقا العربي للشعر خط قد أنه يف دراسته حق العالء أبا درس أحد يمرتي فليس
النقد أساليب وأرقى االجتماعية، املبادئ أسمى لزومياته أودع قد وأنه فلسفية، جدية
ثناياها، بني املر الجد تحوي التي القاسية والدعابة الالذعة، الخفية والسخرية الصحيح،
الكثيفة؛ وأستارها سجفها، الخالدة الطبيعة وعن اإلنسانية، النفس عن تكشف والتي

خفاياها. أخفى عىل اإلنسان وتطلع حللها، أبهى يف فتجليها
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وندعو أجلها من بأدبه نعجب والتي العالء» «أبي يف نكربها التي الباهرة امليزات وهذه
عزوف يف الرس وحدها هي بها، أنفسهم ليمتعوا الخالدة؛ آثاره عىل اإلقبال إىل الناس
العالئية، والفلسفة العالئي لألدب وبغضهم العالء، أبي كتب عن الجامدين األدباء فريق
تنفسح ال الحرجة وصدورهم العميقة، معانيه لفهم تتسع ال الضيقة أذهانهم فإن

املدى. البعيدة لحريته
لغًوا الشعر من ألفوا فقد وعابوه، فنتـقصوه شعره فهم عن عجزوا إذا غرو وال
الكالمية الشعبذة من ونوًعا اململ، التكرار أنهكها سخيفٍة معاٍن وترديد ودعابًة، وهذيانًا،
يبغضوا أن هؤالء أجدر وما الفاسدة. امللتوية وأذهانهم املمسوخة طبائعهم مع تلتئم
ال الذي القايس بجده أدمغتهم يصدعوا ال أن أخلقهم وما عنه! ويعزفوا العالء أبي شعر

اللطيفة! أذهانهم تحتمله

سلسلة به ليتمموا العالء أبي كالم من به يتندرون شيئًا يحفظوا أن لهم بد ال كان فإذا
سقط كتاب يف — األدبية حياته أول يف قالها قصائد بضع فأمامهم األدبية، محفوظاتهم

مثًال: كقوله مقدمته؛ يف منها وتربأ — الزند

اغ��ت��ي��اًال أس��ن��ت��ه م��ن ��ت ت��وقَّ ال��ث��ري��ا ل��م��غ��رب��ه��ا خ��ف��ق��ت إذا

وقوله:

ش��م��اال ه��ب��ت «ه��ال» ل��ه��ا: وق��ل��ت غ��ربً��ا ت��ه��ب ال��ري��اح أن ول��و
ارت��ح��اال م��ح��ل��ت��ه ع��ن ألزم��ع ث��ب��ي��ٍر ع��ل��ى غ��ض��ب��ت ل��و وأق��س��م

وقوله:

ل��س��اال ي��م��س��ك��ه ال��غ��م��د ف��ل��وال ع��ض��ٍب ك��ل م��ن��ه ال��رع��ب ي��ذي��ب

وقوله:

م��ع��ت��ن��ق��ان ل��ل��وداع ف��ه��م��ا ال��ث��ري��ا ي��ه��وى ال��ه��الل وك��أن
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لزومياته يف املعري العالء أبو

وقوله:

ش��اه��دان — ون��ج��ل��ه ع��ل��ٌي — ـ��ن ال��ش��ه��ي��دي��ـ دم��اء م��ن األف��ق وع��ل��ى

وأسلوبهم. تفكريهم مزاج يالئم الذى والعبث الهذر ذلك آخر إىل

فلسفية أبيات بضع — وأشباهها األوىل القصائد هذه يف حتى — سيجدون أنهم عىل
أدبه! عىل نقمتهم وتستدر العالء، أبي شعر يف تبغضهم رائعة

وسمعنا تنقرض أوشكت وقد الشأن، الحقرية الفكر األمية الفئة ولهذه لنا ما ولكن
أكرب املباركة نهضتنا اكتسحت أن بعد بهم لنا شأن ال الخافت، احتضارها صوت

العاجل! القريب يف منهم الباقني عىل وستأتي — اكتسحته فيما — زعمائهم
الصحيح الفن وانتشار الحي، األدب برواج ولنغتبط تحترض، الفئة هذه إذن فلنرتك
السفر هذا من ثالث طبعات نفاد من االغتباط إىل أدعى فليس الناهض، الرشق أبناء بني

طلبه. يف املتواصل اإللحاح وشدة النفيس، األدبي
يف املفكرين أنظار إليه يجذب أن العالئي األدب أجدر وما بذلك، األدباء أجدر وما
يقبل ال دليًال يتخذ أن اإلقبال بذلك وأخلق والحياة! بالجد الحافل الناهض العرص هذا

العايل! والفن الصحيح، باألدب وعنايته الرشق، نهضة صدق عىل الشك،
بنجاح الصادق التفاؤل إىل ويدعو رقيِّه، يف األمل مجال يفسح ما هذا بعض ويف
من الباحثون فرغ فقد السديدة، بخطواته إليها يسعى التي النبيلة غايته وإدراك سعيه،
الصادق األدب وأن اإلخفاق، وشيكة زائفة األدب عىل تعتمد ال نهضة كل أن عىل التدليل

منتجة. قومية حركة كل ورائد حقة، نهضة كل أساس

الخوالج أخفى ويرشح اللباب، لب يحوي الذي العالئي األدب من أصدق أدب وأي
العالية؟ النفوس إحساسات وأسمى أدق ويوضح اإلنسانية،

39





ظيل1

ع��م��ري رف��ي��ق ظ��ل��ي ي��ا أن��ت
األم��ر ع��ج��ي��ب ظ��ل��ي ي��ا أن��ت
�ول �ط� ت� �م ك�
ال��ق��ص��ر ف��ي غ��اي��ة ت��ب��دو ث��م
�زول ت� أو
أث��ري ف��ي — ب��ع��ده��ا — ت��ع��دو ث��م

∗∗∗
ان��ت��ب��ه أل��ف��ي��ه اس��ت��ي��ق��ظ��ت ك��ل��م��ا ال��ش��ب��ه ك��ل م��ش��ب��ه��ي ظ��ل��ي إن
ال��ك��الم م��ع��ن��ى م��ا ي��در ل��م ص��ام��تً��ا وأم��ام��ي — ط��وًرا — خ��ل��ف��ي ق��اف��ًزا
ص��ع��ب��ه��ا م��ن س��ه��ل��ه��ا ي��ب��ال��ي ال ب��ه��ا ي��أت��ي ك��ل��ه��ا ح��رك��ات��ي

∗∗∗
أم��ري ف��ي ح��ي��رت��ن��ي ق��د أن��ت
ت��ج��ري — أج��ري ح��ي��ن — خ��ل��ف��ي أن��ت
ال��س��ي��ر ب��ط��يء — أب��ط��ئْ إن — أن��ت

اإلنجليزية. من مقتبسة القطعة وهذه األطفال، محفوظات كتاب من 1



القصيص الوعظ

أدري ل��س��ت ل��ك؟ ن��ف��ٍع أي
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اخلسوفوالكسوف1

عنهما األولني أساطري —وبضع منهما األقدمني ذعر (1)

بفارغ نرتقبه حتى كسوف؛ أو خسوف حدوث بقرب — األيام هذه يف — نسمع نكاد ال
يف أما الصحيحة، العلمية الرغبة تحفزنا متهافتني رؤيته إىل اندفعنا وقع فإذا الصرب،
يفهمون يكونوا لم إذ — ذلك نقيض عىل — آخر شأن للناس كان فقد األزمان غابر

عاجلة. وويالٍت نكباٍت بوقوع اإلنذار إال معنى؛ لحدوثهما

اإلسكندر جيش يف الخسوف أثر

الخذالن لجيشه يكتب وكاد «إربل»، موقعة يف اإلسكندر عىل الفشل يتحتم كاد ولقد
أيقنوا الذين الجيش رجال من مرأى عىل القمر وخسف الليل، جنَّ إذ الخسوف؛ بسبب
عزائمهم، إىل والفتور الوهن ورسى قلوبهم، يف الخوف فدبَّ بالهزيمة؛ صادقة نبوءة أنه
إال هذا وليس إليهم، الحماسة وإعادة روعهم، تسكني يف جهد من اإلسكندر بذله ما لوال
علم جهلهم عن نجمت التي األوهام من األزمان تلك يف الناس يسود كان ملا واحًدا مثًال

الطبيعة. وقوانني الفلك،

الخسوف من األقدمني ذعر تمثل رائعة إملامة «هذه التالية: بالكلمة املقال هذا اإلخاء مجلة قدمت 1

طرافتها إىل — وهي حدوثهما، بها ويعللون يتناقلونها كانوا التي العجيبة أساطريهم وبعض والكسوف،
تلخيص.» أحسن والقمر، الشمس يف واعتقادهم والكسوف، الخسوف يف األقدمني رأي لنا تلخص —



القصيص الوعظ

كوملب نجاح يف الخسوف أثر

بحياته مديٌن «خرستوف» أن أمريكا، اكتشاف عن كتبوا الذين املؤرخون لنا ويذكر
وضن «جمايكا»، يف ذخريتهم نفدت فقد جوًعا، ملاتوا ولواله الفلك، لعلم رجاله وحياة
«كوملب» وكان الغرباء، لهؤالء الكراهية من به يشعرون كانوا ملا بالزاد األهلون عليهم
متوعًدا وخطبهم العشائر رؤساء فجمع التالية؛ الليلة يف مخسوف أنه بد ال القمر أن يعلم
«سرتون لهم: قاله ومما طلبته، يلبوا أن وأبوا عنادهم عىل أرصوا إذا النكبات برش إياهم

القمر!» ضوء بالدكم بحرمان أبدأ حني الطبيعة؛ عىل سلطاني مبلغ غًدا
وتملك الوعيد، هذا منه سمعوا حني القلق ساورهم قد القوم رؤساء أن والحق
الذين البيض هؤالء سطوة يخشون كانوا فقد كنهه، يعرفون ال غامض ذعٌر نفوسهم
«لكوملب» وأظهروا القلق، ذلك أخفوا أنهم عىل إليهم، وصلوا حتى واملحيط األرض جابوا
من تغريِّ أن تستطيع — عظمت مهما — قوته أن بخلدهم يُدر لم إذ التجلُّد؛ من كثريًا

ساخرين. أكتافهم يهزون عنده من فخرجوا القمر؛ أو الشمس نظام
ذلك بعد يتالىش ثم يتضاءل القمر ضوء بأعينهم ورأوا التالية الليلة حانت فلما
وبهذه النقمة. تلك عنهم يرفع أن «كوملب» إىل ضارعني فأرسعوا قلوبهم؛ الذعر خلع
القمر إىل الضوء بإرجاع وعدهم أن بعد الزاد من يحتاجه ما بكل «كوملب» ظفر الحيلة
آمنوا حتى الفيض بنوره السماء يف زاهيًا مؤتلًقا البدر يبرصون كادوا وما الحال، يف

كلها.1 الطبيعة عنارص عىل وهيمنته «كوملب» بقدرة

املتقدمني خرافات من أمثلة

كلما الذعر أشد يذعرون — والرشقيون الغربيون منهم سواء — املتقدمون كان ولقد
كانوا ما بعض وإليك رائجة؛ سوق عندهم للخرافات وكان خسوف، أو كسوف وقع

األساطري: تلك من بصحته ويؤمنون يتناقلونه
من لرشير فريسًة وقعا إذا إال ينكسفان ال والقمر الشمس أن بعضهم يعتقد كان
عمالق مارد إىل ذلك ينسبون «األوريون» فكان اللتهامهما، تسعى التي املردة أو العمالقة
أو طوفان من بأرضهم يحل أو رش من يصيبهم ما كل إليه يعزون «مابويا»، اسمه
جريانهم ويعتقد هائلة، حية صورة عىل املارد ذلك أن «الهندوس» يتخيل بينما بالء،
أهايل أما البحر؛ كالب من الجرم عظيم كلبًا آخرون ويتمثله الضخامة، يف غاية نمر أنه
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والكسوف الخسوف

تلتف كبرية حية ألن إال ينكسفان ال والشمس القمر بأن يدينون فكانوا وملقا سومطرة
لتخنقه.2 أحدهما حول

وأن القمر، بنات النجوم وأن امرأتان، والقمر الشمس «أن األمم بعض أساطري ويف
القمر.» كبنات بنات الزمان غابر يف لها كان قد الشمس

فاتفقتا والحرارة؛ النور هذا كل احتمال عن الناس يعجز أن خشيتا3 «ثم قالوا:
الشمس عني عن بناتها وأخفت بعهدها، فنكثت القمر أما بناتها، منهما كل تأكل أن عىل
القمر أظهرت حتى تفعل تكد لم أنها عىل بناتها، أكل يف ترتدد ولم بوعدها برَّت التي
لتقتلها، تطاردها وأنشأت القمر، من غيظت ذلك الشمس رأت فلما مخبئهن؛ من بناتها

الخسوف.» هو وهذا فتعضها منها تدنو وقد اليوم، إىل كذلك تزال وال

النريين يف الهنود رأي

إىل نظروا إذا أنهم — الشهرستاني يقول فيما — الهنود حكماء بعض سنَّة «ومن
ال أنورك! وما أبهاك وما نور! من أحسنك «ما وقالوا: لها، سجدوا أرشقت قد الشمس

إليك! بالنظر تلذ أن األبصار تقدر
نطلب، وإياك والتسبيح، املجد فلك فوقك نور ال الذي األول النور أنت كنت فإن
منك وأعىل فوقك كان وإن األعىل، إبداعك إىل وننظر بقربك، السكنى لندرك نسعى وإليك
جميع وتركنا سعينا وإنما له، املجد وهذا التسبيح فهذا — له معلوٌل أنت — آخر نور
البهاء بهذا املعلول كان إذا بمساكنك. ونتصل بعاملك، ونلحق مثلك، لنصري العالم لذات
يهجر أن طالب لكل فحق وكمالها؟! ومجدها وجاللها العلة بهاء يكون فكيف والجالل

وحزبه».4 جنده غمار يف ويدخل بقربه، بالجوار ليظفر اللذات جميع
القمر: واألخرى الشمس، إحداهما تعبد فرقتان الهند ويف

أن زعموا فقد — الشهرستاني يقول كما — الشمس عبدة «فأما الشمس: عبدة
وتكوُّن العالم، وضياء الكواكب نور ومنها وعقل، نفس ولها املالئكة، من َمَلٌك الشمس

والدعاء. والتخري والسجود التعظيم يستحق الفلك ملك وهي السفلية، املوجودات
وله — النار لون عىل — جوهر بيده (صنًما) إليها اتخذوا أن سنتهم ومن
البيت فيأتون وقوَّام، سدنة وله وقرابني، ضياًعا عليه وقفوا باسمه، خاص بيت
ويدعون ويصلون له فيصومون واألمراض العلل أصحاب ويأتيه كرَّاٍت، ثالث ويصلون

به».?? ويستشفون
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التعظيم يستحق املالئكة من َمَلٌك أنه زعموا فقد القمر، عبدة «وأما القمر: عبدة
األشياء تتضح ومنه فيه، الجزئية واألمور السفيل العالم هذا تدبري وإليه والعبادة،
تلو وهو والساعات، األزمان تعرف ونقصانه وبزيادته كمالها، إىل واتصالها املتكونة

ونقصانه. زيادته إليها وبالنظر نوره، ومنها وقرينها، الشمس
ومن جوهر. الصنم وبيد — عجل صورة عىل — صنًما اتخذوا أن سنتهم ومن
حتى يفطروا وال شهر كل من النصف يصوموا وأن ويعبدوه، له يسجدوا أن دينهم
وينظرون إليه، يرغبون ثم واللبن، والرشاب بالطعام صنمه يأتون وهم القمر، يطلع
الدخن، وأوقدوا السطوح، علوا الشهر استسهل فإذا حوائجهم، ويسألونه القمر إىل
والفرح والرشاب الطعام إىل السطوح عن نزلوا ثم إليه، ورغبوا رؤيته عند ودعوا
من فرغوا إذا الشهر نصف ويف حسنة.5 وجوه عىل إال إليه ينظروا ولم والرسور،

والقمر».?? الصنم يدي بني واملعازف واللعب الرقص يف أخذوا اإلفطار؛

والكسوف الخسوف نكبات عنهم يدفعون كانوا كيف

املعمورة سكان من قديمة أمة منها تسلم فلم األوهام، وتعددت اإلشاعات، كثرت وهكذا
كلها.

وقوعها يرتقبون التي املوهومة النكبات تلك بها يدفعون كانوا التي الوسائل أما
ونساء رجاًال — يتظاهرون كانوا أنهم أهمها كثرية؛ فهي الكسوف أو الخسوف زمن
أو — الجبابرة تلك ليخيفوا وضوضاء؛ جلبة من يستطيعون ما أقىص يحدثون ثم —
رجًال — ذهبت حيثما يف — ترى فكنت القمر، أو الشمس التهام تحاول التي — املردة
إن مقامه يقوم ما أو — دف معها فتاة أو امرأة جانبه وإىل بوًقا، أو طنبوًرا معه يحمل
ما بكل بالسياط جلًدا عليها وانهالوا كالبهم األمم بعض ربط وربما — الدف6 أعوزها

السماء. عنان إىل عواؤها يرتفع حتى قسوة من فيهم
متنكبني الفضاء ساحات إىل جنودهم خروج ذلك إىل يضيفون فكانوا الصينيون أما
الكوكب إنقاذ يف رغبًة — انقطاع بال — سهمامهم يطلقون يزالون فال أقواسهم

املخسوف.
اليونان مؤرخو يقول فيما — والكسوف الخسوف يعلل املتقدمني بعض كان وقد
وسبَّب القمر أو الشمس فغمر الجحيم؛ من أتي طوفان من ناجٌم بأنه — واملشارقة

46



والكسوف الخسوف

استنزاًال — مكان كل يف — النواقيس دق إىل يدفعهم االعتقاد هذا وكان الكسوف،
البالء. هذا لهم سببت التي الرشيرة األرواح لتلك وطرًدا للرحمة،

ولم العواصف. اشتداد أوقات يف حتى ذلك إىل يلجئوا أن اإليطاليني عادة من وكان
الشمس تنكسف تكد فلم الكسوف، حدوث عند غريهم من هلًعا أقل الفرنسيون يكن
إىل جمهورهم وهرع الذعر، من قلوبهم انخلعت حتى ١٤٠٦ سنة يونية ١٦ يوم يف
شهداء الكنائس يف يموتوا أن مؤثرين حانت، قد العالم آخرة أن معتقدين الكنائس
بأقل ١٦٥٤ عام من أغسطس شهر يف وقع الذي الكسوف من رعبهم يكن ولم أبراًرا،
ما بسبب خطريًا مرًضا العظيم فرنسا ملك عرش الرابع لويس مرض ولقد سابقه، من

١٧١٥ سنة مايو ٣ كسوف من الرعب من لحقه
الناس استنار ثم والخسوف، الكسوف أثارها التي الحوادث خاتمة ذلك وكان

أحد! يخشاها يعد فلم الظاهرة، هذه حقيقة وعلموا

بهما املتأخرين ابتهاج (2)

تلك يف ما وأدركوا يعرفون، يكونوا لم ما الناس عرف حتى الفلك علم يتقدم يكد ولم
إىل النقيض من األمر انقلب بل ماذا؟ وطمأنينة، أمنًا خوفهم فتبدَّل خطٍل؛ من األساطري
ما ذلك وآية والخسوف، الكسوف رؤية — الصرب بفارغ — يرتقبون فأصبحوا النقيض؛
١٧٢٤؛ سنة من مايو ٢٢ يوم باريس يف وقع الذي بالكسوف والفرح الغبطة من أظهروه
تنقيض أن وقبل مساء، ٥:٣٥:١٨ الساعة يف بدؤه وكان الغروب، قبيل ذلك حدث فقد
النهار فبدل دامس؛ بظالم كلها الشمس صفحة وغطيت ا، تامٍّ الكسوف أصبح ساعة
فقد يطل، لم املتلهف الجمهور فرح ولكن السماء، يف النجوم وظهرت اإلهاب، حالك ليًال
— الرائع املنظر هذا برؤية الناس يتمىل أن قبل — دقيقتني بعد — سدوله الليل أرخى
عن توارت فقد — صفحتها غطى الذي الحالك الظالم ذلك من الشمس خروج منظر
أعدوا قد البالط رجال وكان ولهفته، الجمهور أسف بني الغربي األفق إىل ومالت العيان،
نظاراتهم ومعهم — امللكي القرص يف مكان أعىل يف وجلسوا الكسوف، ذلك لرؤية عدتهم
أربعة حينذاك سنُّه وكانت عرش»، الخامس «لويس الشاب امللك وسطهم ويف — الفلكية
ذلك يف الفلك رجال أكرب يعدان اللذان الشهريان الفلكيان جانبيه إىل وجلس عاًما، عرش
الكسوف ذلك يشهد لويس فكان الدي»، مور و«جاك كاسيني» «جاك وهما العرص؛
علم طرائف من له يرشحان ما غرائب منهما يسمع وكان أمامه، كبرٍي مرقٍب خالل من
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طريفة فكاهٌة أعقبته حتى الكسوف ذلك ينتهي يكد ولم واٍع، وقلب سميعة بأذٍن الفلك
يف تقبالن البالط سيدات من سيدتني امللك رأى فقد الزمن: من ردًحا عرصه حديث ظلت
فانتظرا الكسوف، هذا فاتكما «لقد مازًحا: لهما فقال الشمس، فيها غربت التي اللحظة
أال «كيف؟ نادرة: بسذاجة قائلًة ابتدرته إحداهما ولكن قرنني.» بعد التايل الكسوف

جديد؟» من الظاهرة تلك لنا يعيد أن جاللتكم أمرته إذا الفلكي «كاسيني» يستطيع
أحد يُفت ولم له، مجاراًة ذلك يف حاشيته رجال وتبعه الضحك يف امللك فأغرب

النادرة! تلك ضمنها جميلًة أغنيًة ينظم أن العرص ذاك ظرفاء
وعلقوا سواه، كالم كل فنسوا ما؛ زمنًا الكسوف ذلك عن بالحديث الناس شغل وقد
عليها أطلقوا الحلوى من ألوانًا وصنعوا الكسوف، إىل بها رمزوا شارات صدورهم عىل
الكسوف»، «رقاقة أسماها الحلوى تجار من تاجر ابتكرها رقاقة منها الكسوف؛ اسم
املكسوف، الشمس نور إىل رمًزا الشكوالته، من سوداء بطبقة مغطاة بيضاء رقاقة وهي

الكسوف! كوميديا اسمها فصول ثالثة ذات كوميديا املسارح عىل مثلوا كما
واحتفائهم بالكسوف املتأخرين ابتهاج إليه وصل ما مقدار عىل دليل أكرب هذا ويف

بوقوعه.

الصرب بفارغ يرتقبون فأخذوا الدرس؛ من االستزادة إىل حاجة يف كانوا الفلكيني أن عىل
آخر. كسوف وقوع

اليسري من وأصبح املواصالت، أثنائها يف سهلت قرن أرباع ثالثة ذلك عىل ومىض
أواسط إىل يذهبوا أن يفتهم فلم الكسوف، فيه يقع مكان أي إىل يسافروا أن العلماء عىل
«املاليزيا» يف وقع الذي الكسوف وملشاهدة ،١٨٤٢ يوليو ٨ كسوف ملشاهدة فرنسا
الكسوف لرؤية صوٍب كل من العلماء ورحل .١٨٦٨ سنة أغسطس ١٨ يف و«الهند»
كليٍّا كسوًفا وكان ،١٩٠٥ سنة أغسطس ٣٠ يف أفريقيا وشمال إسبانيا يف وقع الذي

واطمئنان. بروية درسه عىل توفروا
خطره يقل ال كسوف فرنسا يف وقع ١٩١٢؛ سنة إبريل شهر من عرش السابع ويف
مشاهدته إىل وغريهم باريس سكان فخفَّ ذكره؛ أسلفنا الذي ١٧٢٤ سنة كسوف عن

جرمان». «سان منطقة يف سيما ال الضواحي؛ يف
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الفلك رجال عىل الطريان فضل

وكيف الفلك، لرجال الطريان أداة فضل أوًال — املقال هذا ختام قبل — نذكر أن يفوتنا وال
حيث «كاليفورنيا»؛ يف ١٩٢٣ سنة سبتمرب ١٠ يف وقع الذي الكسوف درس عىل أعانهم
ويستسلمون الخبال يعرتيهم كاد ولقد درسه، يف رغبة األرض أقايص من العلماء ذهب
العلماء ولكن شيئًا، يتبينون فال وشمسها السماء عنهم يحجب الضباب رأوا حني لليأس؛
عرشة سبع من مؤلٌف رسٌب فحلَّق العقبة؛ هذه اجتياز من الطيارات بفضل تمكنوا
يف ونجحوا وتصويرها، السماء، رؤية من تمكنوا ثم مرت، آالف خمسة ارتفاع إىل طيارة

يبتغون. ما إدراك
إىل حياتهم يف يوفقوا لم العلماء فإن الضباب، سبَّبها التي الحالكة الدجنة تلك ومع

الباهرة!7 النتائج من — الطريان بفضل — املرة هذه يف إليه وصلوا ما مثل

هوامش

بعض عىل يوم ذات رسا أنه كوملب عن املؤرخون لنا يرويه ما ألطف من (1)
فلما األسئلة؛ بعض عليهم ألقى الجهة تلك أهل مع جالس هو وبينما أمريكا، سواحل
عىل بقلمه سطَّر القوم يراه يكد ولم ففعل، قالوا ما يكتب أن كاتبه إىل طلب أجابوه
السحر، من رموًزا يخط ساحر أنه العتقادهم املجلس؛ من أكثرهم وفر ذعروا حتى الورق

بالبقاء. إقناعهم من تمكن حتى جهده كوملب بذل وقد
«من الجرم هائلة دابة عن ممتعة أسطورة يزن» ذي بن «سيف قصة ويف (2)
األسطورة تلك راوي «جواد» الشيخ يصفها الشمس، باختطاف مولعة البحر» دواب
وهي — نظرتها فإذا بالشمس، وشغلها هللا خلقها الدابة هذه أن ولدي يا «واعلم فيقول:
للمغرب نزولها وعند تلحقها، فال اختطافها تروم بوجهها دارت — املرشق من مرشقة
حتى باألرض رأسها فتخبط تلحقها؛ فال بفمها تلتقمها أن وتروم جهتها إىل تنقلب
نومها من الدابة فتفيق الشمس، رشوق موعد يحني حتى فتنام النوم فيدركها تدوخ،
قد الشمس فتكون اختطافها تريد إليها فتنحرف املرشق من ظهرت قد الشمس فنجد

وهكذا.» … تغرب أن إىل إليها ناظرة وهي معها فتدور ارتفعت،
القصة. من ص٤٧» ١ «ج إىل ارجع

يعود الضمري وأن امرأتان، الخرافة هذه يف والقمر الشمس أن القارئ ليالحظ (3)
مؤنثًا. — لذلك — عليهما
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الشهرستاني. (4)
األعىل استهالله أول يف القمر إىل ينظرون ال اليوم إىل الناس بعض يزال ال (5)

بذلك. منهم تفاؤًال يحبونه من وجه
فيها دخل أن بعد اليوم إىل املرصية القرى أغلب يف شائعة العادة هذه تزال وال (6)

التغيري. من قليل
وترجمة. اقتباس (7)
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الفقري1 آالم

الكفيل وأنا — أقودك حيث — اتبعني أن فأجبته الفقري؟» يتألَّم «ِممَّ الغني: سألني
بإقناعك!

إىل يدعو — الثلوج أرضها عىل تراكمت التي — الطرقات منظر وكان املساء، يف كنا
لم ذلك ولكن الربد، لشدة دثاره أحكمنا سميًكا لباًسا مرتدين وكنا والوحشة، االنقباض

قشعريرته. من ينقذنا
الشعر من قليلة خصٌل إال رأسه يف يكن ولم طريقنا، يف به مررنا مسنٍّ بشيخ وإذا

القرَّة؟» الليلة هذه يف تعمل وماذا بيتك؟ من أخرجك الذي «ما فسألته: األبيض،
إىل فاضطررت بيتي يف وقوًدا أجد لم ولكنني الربد؛ قاسية ليلة إنها ا «حقٍّ فأجابنا:

املعونة.» الناس واستجداء مغادرته

«وماذا فسألتها: جريء، مرتفع بصوت الناس تسأل القدمني، عارية صغرية طفلة ورأينا
الرصرص؟» الريح هذه يف هنا تصنعني

وثم فراشه، املرض ألزمه فقد اآلن؛ البيت مغادرة يستطيع ال أبي «إن فقالت:
العيش.» من بْلغٍة1 عىل أحصل لعيلِّ الناس أستجدي الخروج إىل اضطررت

«سوذي». الصيت الذائع اإلنجليزي للشاعر 1
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أخرى، ظهرها وفوق طفلة، صدرها وعىل تسرتيح، صخرة عىل جالسة امرأة ورأينا
العاتية؟» الريح هذه يف أخرجك الذي «وما فسألتها:

قالت ثم صياحه، عن يكفَّ أن وأمرته خلفها، من كان الذي طفلها إىل فالتفتت
إىل الذهاب عن مندوحة أجد فلم ، قيصٍّ مكاٍن إىل القدر به ح طوَّ جندي زوجي «إن لنا:

متكففًة.» الكنيسة

سألتني: لقد له: وقلت — واجًما حينئذ وقف الذي — الغني صاحبي إىل ألتفتُّ وهنا
الفقري؟». يتألم «ممَّ

هؤالء! كل أجابك وقد

الكرام2 صحبة (1)

ال��ق��رن��ف��ل م��ع ال��زه��ر ط��اق��ة ف��ي م��رًة ��ت ض��مَّ ال��ن��ع��م��ان ش��ق��ائ��ق
ي��ك��م��ل ك��م��اٍل ذا ي��ص��اح��ب وم��ن ط��ي��ب��ه م��ن — ل��ح��ظ��ة ف��ي — ف��اك��ت��س��ب��ت

املجد3 فخر (2)

م��ج��د — ص��غ��ري ع��ل��ى — ول��ك��ن��ي ص��غ��ي��ًرا ت��ل��م��ي��ذًا زل��ت ال أن��ا
وأع��دو — غ��اي��ت��ه��ا ن��ح��و — وأن��ش��ط ح��ث��ي��ثً��ا س��ي��ًرا ال��ع��ال إل��ى أس��ي��ر
ج��ه��د ال��ع��ل��ي��اء ع��ن ي��ث��ب��ط��ن��ي ل��م إذا ص��غ��ري، ي��ض��ي��رن��ي ول��ي��س
ورش��د ف��ه��ٌم ي��غ��ن��ه ل��م إذا وع��رض ط��ول ال��ت��ي ي��غ��ف��ن��ي وم��ا
ج��د ج��د إن ق��دره ل��ي��ع��رف ب��ش��ب��ٍر إن��س��ان ي��ق��اس ف��ل��ي��س

∗∗∗
ح��د؟ ال��ن��ف��ع ف��ي ل��ه ه��ل ول��ك��ن ق��ل��ي��ًال م��رت��ف��ٌع ال��ق��م��ح ون��ب��ت
ب��د م��ن��ه م��ا ال��ذي وه��و ب��ه ج��م��ي��ًع��ا ن��ح��ي��ا ال��ذي ال��ق��وت ه��و
ي��ب��دو ح��ي��ن ي��ع��ج��ب ال��ن��ف��ع ق��ل��ي��ل ن��ب��اٌت س��ن��اب��ل��ه ي��ع��ل��و وق��د
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ن��د ل��ل��ق��م��ح — رف��ع��ة — ه��و وم��ا اع��ت��اله ال��ق��ص��ب م��ن ع��ود وك��م
وك��د ي��ح��ل��ي��ه وإخ��الٌص ي��ب��ت��غ��ي��ه ع��ل��ٌم ال��م��رء وف��خ��ر

∗∗∗
ال��م��ج��د ال��س��ب��ق أح��رز وق��دًم��ا ن��ف��ًع��ا ال��ق��م��ح م��ث��ل أك��ون وس��وف
ب��ع��ُد وال��م��ج��د ل��ل��ع��ال وأس��ه��ر ج��ه��دي ال��خ��ي��ر ف��ع��ل وأح��ب ن��ع��م،
وم��ج��د ش��رٌف — غ��اي��ًة — وح��س��ب��ي وم��ج��ًدا ش��رًف��ا ه��م��ت��ي وت��درك

املصارحة4 أثر (3)

عني؟ الناس يقوله ما «جاك»، يا منك أتعرف أن يل هل السيد:
ما! بحاٍل يهتاجك ال ذلك أن من وثقت متى سيدي، يا نعم جاك:

أبًدا. يضايقني لن كال، السيد:
إغضابًا. سيغضبك أنه من يقني عىل فإنني هذا، من عافني جاك:

يقال ما أعرف إذ سيرسني ذلك، من العكس عىل إنه … ال لك أؤكد ال، ال، السيد:
عني.

الناس إن سيدي: يا القول مصارحك فإني إرادتك هي تلك كانت إذا جاك:
مكان. كل يف منك ليسخرون

وأدعى لرسورهم، أتم وليس صوٍب، كل من النكات من بمئات ليقذفونك وإنهم
املزري. بخلك عن لها نهاية ال التي والنوادر امُلَلح من الكثري رواية من لتفكهتهم

الصيام أيام فيها تضاعف خاصة تقاويم بطبع تُعنى أنك أحدهم عنك يروي فبينما
خاللها. يف عندك طعام تناول عدم عىل عرشاءك لرتغم املفروضة؛

صبيحة يف خدمك وبني بينك شجار لخلق دائم استعداد عىل أنك آخر عنك يحدِّث إذ
أجورهم. من لحرمانهم مندوحًة بذلك لك لتجد فيه؛ تطردهم الذي اليوم

شاتك. فخذ فضالة أكلت ألنها جارك؛ قطة ِرجل كرست أنك ثالث علينا ويقص
— حوذيُّك ففاجأك خيلك، علف لترسق ليلة ذات تسللت إنك رابع: عنك ويقول
الرضبات من رضبة كم أدري ال الظالم. يف بهراوته فرضبك — قبيل عندك كان الذي

شيئًا. عنها ألحد تقول أال مؤثًرا تحملتها التي
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أن دون يؤمها واحدة جهة إىل يهتدي يكاد ال اإلنسان أن لك أقرر أن أتريد وبعُد،
املثالب؟ من بحمله تنوء ما عنك يسمع

ال من وأنت الناس، بها يتلهى التي املضحكة األسطورة وأنت السيئ، املثل فأنت
الدنايا! رمز البشع، الوغد، بالشحيح، ينعته أن دون أحد عنه يتكلم
العقل. مختبل خبيث، ألحمق، إنك مغضبًا: جاك يرضب السيد

أن تشأ لم أنك عىل قبل؟ من النتيجة بهذه أتنبأ ألم ولكن ذلك، من بأس ال جاك:
مهتاجك! بد ال الحقيقة تقرير بأن القول لك أكدت حني تصدقني

تقول! كيف تعلَّم السيد:

هوامش

الزاد. من به يتبلغ ما (1)
الفرنسية. عن (2)

اإليطالية. عن مرتجمة وهي األطفال، محفوظات كتاب من (3)
للكاتب «البخيل»، رواية من مختارة وطرفة وحوذيِّه، سيد بني ممتنع حوار (4)

«موليري». الخالد الفرنيس
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اإلنشاء1 كيفندرسفن أو الكتابة فن

وترجمة اقتباس

ينظم أو يكتب أن يف — الشاعر أو الكاتب تعرتض التي — الصعوبة ليست
هذا يف بالضبط يعنيه ما يقول أن يف كلها الصعوبة بل شاء؛ موضوع أي يف

املوضوع.

بهذا استشهدنا وقد اإلنشاء، مدريس وأساطني اإلنجليز كتاب بعض يقول هكذا
شعره، يف بها امتاز التي دقته عىل للكالم عرضنا حني الرومي ابن ديوان مقدمة يف القول

العربي: الشاعر بقول استشهدنا كما

أع��ن��ي م��ا وأع��ل��م ع��ل��ٍم، ع��ل��ى أق��ول أن��ن��ي وال��ش��ع��ر ال��ق��ول ف��ي ��ل��ن��ي وف��ضَّ

نصب ويجعلها سهامه راٍم كل إليها يفوق أن يجب التي الجليلة الغاية هي وهذه
الكالم تاركني إليها، املؤدية الطريق نبني أن نريد التي الغاية وهي أذنيه، وحفل عينيه
الجليل، الفن هذا تدريس يف حياتهم قضوا الذين املنشئني وكبار الرتبية، أساتيذ إىل

بعد. يُطبع لم العنوان بهذا للمؤلف كتاب من مختار فصل 1
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الذي االختصار يف رغبة آخر؛ حينًا عباراتهم بعض ومقتبسني حينًا، آراءهم ملخصني
اآلراء: هذه خالصة القارئ وإىل املوجزة، املقاالت هذه علينا تحتمه

تمهيد (1)

املحجة، واضحة خطة اإلنشاء لطالب نرسم أن هو الكتاب هذا بتأليف إليه نرمي ما أول
يف عبثًا وقته يضيع أن دون رأًسا، غايته إىل ليصل خطاه؛ م يرتسَّ منهًجا له ونبني
يقف عائق — الحقيقة عىل — إنها بل فحسب، الفائدة عديمة إنها نقول: ال تمارين،

ينشدها. التي الصحيحة الكتابة يف نجاحه دون ويحول طريقه، يف عثرة حجر
وحل الكلمات، وترصيف اإلعراب، تمارين فهي النقد بهذا نعنيها التي التمارين أما
محققة الخطل بيِّنة عقيمة وسيلة — نظرنا يف — فهذه تحته، طائل ال لفظيٍّا حالٍّ الجمل
أو فيه يسبح أن السالك يستطيع ال بالوحل، اململوء الضحضاح كاملستنقع وهي الفشل،

يميش.
النظرية القواعد من أمامهم يكدسه بما النشء بإرهاق شديد ولع املؤلفني ولبعض
مفر وال عنه للطالب معدي ال ضابًطا منها ويجعل أذهانهم يف يقررها أن يحاول التي
مولني عمليٍّا اتباعها يستحيل التي النظريات فلنرتك همنا، من ذلك وليس اتباعه، من
بني تجمع التي الكتابة من ونمكِّنهم أقدامهم، نثبِّت أن عىل فنعمل آخر؛ شطًرا وجهنا
األداء. حسنة التعبري دقيقة الشوائب من خالصة — ذلك إىل — وتكون والقوة، الرشاقة
حد إىل اإلنشائية، التمارين من اإلكثار هي واحدة؛ عملية طريق هذا إىل وللوصول
الجهود يف إرساًفا — إليه داعي ال إرساًفا فيه يرى أو رضوري، غري البعض يظنه قد
وليس منه، مناص ال رضوري الطويلة الطريق هذه سلوك ولكن — الزمن يف وإرساًفا

منها. خري — منها أقرص هي التي — األخرى الطريق أن عىل دليًال الطريق طول
غايته؟ سبيل يف يقيض عاًما كم بربك: يل قل البيانو؟ أو العود طالب إىل ترى أال
يدنو حتى — األصح عىل — أو اإلتقان، درجة إىل يصل حتى عليه يمر الزمن من وكم

اإلتقان؟ درجة من
فنون يف والترصف الكتابة، إتقان إىل يتطلع بمن بالك فما كذلك، ذلك كان وإذا
به يجدر السنني من وكم الوعر؟ املطلب هذا مثل إىل نفسه تطمح بمن بالك ما القول؟

مهر.» يغلها لم الحسناء يخطب «ومن غايته؟ إىل يصل حتى يقضيها أن
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واللبس الركاكة، عن بأسلوبه ويسمو البيان، ناصية يمتلك أن يريد بمن بالك ما
فنيٍّا ذوًقا — ذلك إىل — ويجمع اللغة، وصعاب الكتابة عيوب من ذلك إىل وما والتعقيد،

عاليًا.
أن يريد — الحقيقة عىل — هو إنما اإلنشاء فن يتعلم أن يريد من أن ذلك إىل أضف
الدقيق األسلوب وتخريه الفصيحة، الصحيحة الكلمة عن بحثه يف فهو يفكر، كيف يتعلم
ومنعطفاته بمنعرجاته ويمر وفنونه، القول شعاب من كثريًا يسلك التعبري، املوفق األداء
يتعلم بهذا وهو طريق، أمثل بينها من متخريًا املنشودة، الفكرة عن منقبًا باحثًا الكثرية،
الطريق، هذه يف سار وكلما واألحسن، الحسن بني ويميز والصواب، الخطأ يتعرف كيف
الذي الفتى ذلك «سول» كمثل مثله وكان املعاني، وفرائد اللغة كنوز أمامه تفتحت

عظيم. بُملٍك فظفر وعريانه أبيه جحوش عن يبحث ذهب أنه األساطري تحدثنا

اإلنشاء تمارين (2)

حرضات يعنى أن الرجاء يف ألحف وأنا قصرية، تكون أن فيجب اإلنشاء تمارين أما
عىل يحرموها أن بل الطويلة، املقاالت دائًما يجتنبوا وأن العناية، كل األمر بهذا املدرسني
إىل — وهي طائل، بال املدرسني لوقت مضيعة لقواهم، منهكة أنها ذلك بتاتًا؛ طلبتهم
ذلك يحدث كما — املوضوع جوهر تركوا وربما كثريًا، يجمحوا أن الطلبة تعوِّد — ذلك

الشطط. الكتابة عيوب ورش أساسه. عن وبعدوا — أحيانًا
يعوِّده كما بدقة، عباراته صوغ يف اإلهمال الطالب يعوِّد التطويل أن ذلك إىل أضف
حني عىل التعبري، ركيكة األوصال، مفككة كتابًة إال له ترى فال األلفاظ؛ تخريُّ يف اإلهمال
بأدائها وعني تنسيقها أحسن — أسطٍر عرشة يتجاوز ال قصريًا موضوًعا كتب لو أنه
عرش يف مسهب موضوع كتابة من بالفائدة وأعود عليه أجدى ذلك لكان — أداء خري
يرشد أن باملدرس ويجدر إحكام. وال روية بال رصًفا الكلمات فيه رصفت قد صفحات

األسلوب. وصقل الجمل، تخري وحده له يدع ثم يسلكها التي الطريق إىل الطالب
ويتناسب تفكريه يالئم ما واملعاني املوضوعات من يتخري أن خليٌق فهو الطالب أما

أداءه. يجيد حتى ومداركه؛ ميوله مع
— التالميذ أمام — الفصل يف اإلنشائية التمارين يصحح أن باملدرس ويجدر
موضوعه الطالب ليقرأ ثم عقله، وتنمية الطالب مدارك توسيع عىل أعون ذلك فإن
الخطأ وجهات وتبيان املوضوع، نقط يف والطلبة املدرس بني املناقشة وتبدأ عاٍل، بصوت
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الدرس ويمتلئ واملناقشة، والرد، واألخذ االنتقاد، فرصة للطلبة فتتاح فيه؛ والصواب
حداثتهم. منذ واملحاجة الكالم الطلبة ويتعود ونشاًطا، حياة

ومدرس طالب بني شائق حوار (3)

التعبري عىل قادًرا ويصبح اإلنشاء، فن يف عالية درجة إىل يصل أن يريد ناشئ طالب
تملكت التي — الرغبة بهذه نفسه امتألت وقد دقيق، وأسلوب بليغة بعبارة أغراضه عن
للوصول يسلكها التي الطريق معرفة يف به يسرتشد من أمامه يجد فلم — مشاعره عليه
الحوار بينهما دار حتى غرضه ألستاذه يوضح يكد ولم أستاذه، غري غايته تحقيق إىل

التايل:

الكتابة عىل قادًرا أصبح وأن اإلنشاء، يف عالية درجة إىل أصل أن «أريد الطالب:
ذلك؟» إىل الطرق أقرب هي فما مختارة، وعبارة بليغ بأسلوب

تحقيقه إىل تسعى الذي ومطلبك نبيلة، غاية إليها ترمي التي غايتك «إن املدرس:
خوالج عن والتعبري األغراض، أداء عىل القدرة من للنفس أبهج فليس جليل، ساٍم مطلب
ودقة أساليبها، ووفرة العربية، لغتنا إحكام من وسرتى بليغة، صحيحة بعبارة النفس

كله!» العالم يف لغة أغنى لغتنا تكون فلقد طلبتك، إدراك عىل يساعدك ما تعبريها
الفن؟» هذا يف ألِّفت التي الكتب من يشء بقراءة يل تنصح «أال الطالب:

ال — األقل عىل — أو أبًدا، ذلك من يشء قراءة إىل بك حاجة ال كال! «كال املدرس:
البيانية والقواعد النظريات تلك قراءة إىل تجتازها التي األوىل املرحلة هذه يف لك حاجة

إليها!» وما والبالغية
عربي بأسلوب أغراضك عن والتعبري الكتابة، عىل املرانة هو اآلن تحتاجه ما كل إن

يوم. كل يف أو تشاء يوم أي يف ذلك تمارس أن ولك واضح،
كانت فرنسية سيدة عن يروونها التي املشهورة الحكاية تلك عليك أقص أن وأحب
أن أريد الذي املثال فيها لرتى العظيم، فرنسا ملك عرش» الرابع «لويس ألوالد مربية
عرش الرابع لويس أبناء من ولًدا سألت املربية تلك أن القصة هذه وخالصة إليه، أنبهك
يستطيع «أمثيل مدهوًشا: لها فقال كتابًا، أبيه إىل يكتب أن — مني دي الدوق هو —

منه؟» واحدة جملة أخط كيف أعرف ال وأنا ذلك

أحيانًا؟» أبيك يف تفكر «ألست املربية: له فقالت
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الحزن!» أشد عني الطويلة لغيبته وأحزن كثريًا، فيه «أفكر فقال:
إذن! ذلك له اكتب حسن! هذا حسن! «هذا له: فقالت

آخر؟» بيشء تشعر أال فيه؟ تفكر ما كل هو أهذا ني، خربِّ ولكن
سفره!» من إلينا عاد إذا ا جدٍّ سعيًدا وسأكون أراه، أن أود «نعم؛ فقال:

وتجعل ذلك له تكتب أن إال عليك يبَق ولم إنشاؤه، تم قد كتابك هو «ها له: فقالت
وختاًما؟» افتتاًحا له

كنت فقد السهولة! هذه بمثل الرسائل كتابة أن أحسب كنت «ما متعجبًا: لها فقال
يقدر ال منمقة وجمل لغوية، بألفاظ يمألها أن جديٌر رسالة كتابة يريد من أن أتخيل

الكتاب!» وأساطني البلغاء كبار إال بها اإلتيان عىل
به تشعر ما تكتب أن إال عليك وليس هذا، من يشء إىل بك حاجة «ال له: فقالت

بسيطة!» سهلة وكلمات واضح، بأسلوب

اإلنشاء.» فن يف لتنتهجها لك أرسمها أن أريد التي الخطة املثال هذا من تتبني ولعلك

إىل وما الرصفية والتمارين النحوية، القواعد يف األستاذ سيدي رأي «وما الطالب:
الكتابة؟» أثناء ملراعاتها معرفتها؛ إىل مضطرٍّا ألست ذلك،

أثناء منها الكثري اليشء فستعرف كله؛ ذلك إىل حاجة يف لست «كال، املدرس:
— بها نفسك وشغلت املرحلة، هذه يف القواعد بتلك ذهنك مألت إذا — وأنت الطريق.
حساًما؛ يقلدونه حيث التمرين قاعة إىل فيذهب املبارزة يتعلم أن يود من كمثل مثلك كان
وضعه، وكيفية حسامه إىل بالنظر االشتغال إىل التدريب من ألجله جاء بما العناية فيرتك

فيه. التفكري أثناء به عثر وربما
يبقى وأال تكتبه، الذي املوضوع إىل — الكتابة أثناء — عقلك ينرصف أن يجب
عن ذلك يشغلك ال حتى والبيان والرصف، النحو، قواعد يف للتفكري فراغ أي ذهنك يف

أداء». أحسن يؤديه الذي املالئم األسلوب وتخري وتقصيه، املعنى، متابعة
ونحوية!» لغوية، أغالٍط يف وقعت — ذلك فعلت إذا — «ولكنني الطالب:

كتابته، تتم أن بعد موضوعك ستقرأ — شك بال — ولكنك هذا، يكون «قد املدرس:
الكتابة وقت أما األخطاء! من فيه وقعت ما بتصحيح فيها تعنى حسنة فرصة وهذه

فيه!» للكتابة تتصدى الذي املوضوع يف التفكري إىل عقلك ينرصف أن فيجب
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— ذلك إىل وما — والتطبيق اإلعراب تمارين يف األستاذ سيدي رأي «وما الطالب:
يل؟» مرشًدا فيها ترى أال اإلنشاء؟ يف أقراني عىل التفوق عىل تساعدني أليست

يف أعنيه ما لك أوضح أن بي ويجدر ولدي، يا مرشد رش فيها أرى «بل املدرس:
أقرانك: من كثري فيه يقع وهًما لك أجيلِّ وأن الدقيقة، النقطة هذه

يف تنحرص — ذلك ونحو والتطبيق باإلعراب الخاصة — التمارين هذه فائدة إن
من واملفعول الفاعل وموقع الجمل، تركيب رس تعرف عىل عقلك تدريب هو واحد، يشء

إلخ. … الجملة
أقوله ما وأوجز املخالفة، كل ذلك يخالف يشء كله، هذا غري آخر يشء اإلنشاء ولكن

إلخ. … النحوية القواعد وتطبيق اإلعراب يف عملك عكس هو اإلنشاء يف عملك إن لك:
الكلمات بمواقع صحيحة خربة يكسبك الذي النحو— يف التفوق أن ببالك خطر ربما
الواقع، يكذِّبه وهٌم وهذا ما، موضوع إنشاء يف الخربة هذه نفس سيكسبك — الجمل من
بل فحسب، اإلنشاء يف تفوقك يف الجدوى عديمة القواعد هذه فليست التجربة؛ وتنقضه
والنجاح الفن هذا يف التقدم عن وتعوقك سبيلك تعرتض عقبة أكرب — ذلك إىل — هي

فيه.
ذلك يدع بل عليه، بتدريبك يحفل فال مثًال، امليش يعلمك أن يريد برجل ظنك وما
منها كل وعمل تركيبها، ورس الساق، عضل من وجليلة دقيقة كل بتعريفك ويبدأ جانبًا؛
املضني البحث ذلك آخر إىل هذه، تحريك عىل العضلة تلك تحريك وتوقف السري، أثناء

الترشيح. بدراسة األطباء من املختصون إال به يعنى ال الذي الشاق
هذه كل تفهم إىل حاجة غري يف أنك — تأمل بأدنى — تدرك أن تستطيع إنك
وحده التدريب وأن — يشء كل قبل — التمرين إىل حاجة يف وأنك العويصة، املباحث
يف الرئييس العضل أسماء تعرف أن شئت إذا وحسبك امليش، لتعويدك الطرق خري هو

املختصني. األطباء إىل التفاصيل بقية تارًكا الساق
العضل، هذه أسماء يعرفوا أن قبل — السنني آالف منذ — امليش الناس تعلَّم ولقد

ذلك. يف وتقليدهم غريهم محاكاة من أكثر ذلك يكلفهم ولم
األشياء هذه من كالٍّ وأن اليرس، يف غاية والكتابة والكالم امليش أن ولدي يا واعلم
فيها النجاح رس يتوقف وحدها املرانة هذه عىل وأن املرانة، بغري يُكتسب ال الثالثة

جميًعا.
إن العجائب من كثريًا — اإلنشاء لتعليم مؤلفوها يضعها التي — الكتب هذه يف إن

ذلك: مثال السخافات، أقل لم
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نحو أو مفاعيل، ثالثة أو مفعولني، إىل يتعدى فعل منها كل يف جمل ثالث اكتب
نظام هذا إلخ. … باء بحرف وثانيتها ألف، بحرف أوالها مبتدأة جمل ست أنشئ ذلك،
أداء يف حاجتنا عىل تنطبق ال التي املتكلفة اإلنشائية التمارين من نوع وهو طبيعي، غري
كالكالم طبيعية تكون أن الكتابة يف رشط أول فإن العملية، الحياة يف ومعانينا أغراضنا
وهو السفاسف، هذه بأمثال يعنى ال — كتب أو تكلم إذا — اإلنسان أن جرم وال وامليش،
تواتيه ثم ومن واألغراض، املعاني من بخلده يدور عما معربًا إال — يكتب أو — يتكلم ال
هذه بجعل مطلًقا يحفل أن دون موضوعه يتم حتى — الخاطر عفو — والجمل الكلمات
مبتدأة مفاعيل، ثالثة أو واحد مفعول إىل تتعدى أفعال فيها طويلة، أو قصرية الجملة

الصغائر! هذه آخر إىل زاي، حرف أو جيم بحرف
وطبيعته هذا نظام وأن التعارض، كل متعارضان واإلنشاء اإلعراب أن القول وموجز

وطبيعته. ذلك لنظام املناقضة كل مناقضة
خلق هو اإلنشاء وعمل — وجدت أن بعد — الجملة تفكيك هو اإلعراب: فعمل
الجمل أوصال فيفكك ووظيفتها؛ الكلمات مواقع يُفهمك هذا توجد، أن قبل الجملة تلك
املعاني لتؤدي العدم من إنشاءً الجمل تنشئ كيف يعلمك وذلك غرضك، إىل للوصول
وذلك الفناء يمثل هذا — أخرى بعبارة — أو بناء، وذلك هدم هذا منك، أداؤها املطلوب

الخلق. يمثل
مواقع بمراعاة نفسك وشغلت إليهما، وما واإلعراب بالنحو عنيت إذا — أنك واعلم
املعنى، وفسد القصد عليك التوى الكتابة؛ أثناء جملة كل من ذلك ونحو واملفعول، الفاعل
تحسبها التي القواعد تلك ووقفت والتشويه، والتكلف املسخ آيات من آية كتابتك وجاءت

اإلنشاء.» يف وتفوقك نجاحك سبيل يف كأداء عقبة — لك مِعينة
أرى — اللحظة هذه إىل — كنت لقد األستاذ! سيدي يا أدهشني ما «شد الطالب:

طلبتي!» إدراك عىل يل معني أكرب والرصف النحو قواعد
تعرُّف وهي أخرى، نتيجة إىل وصلت والرصف النحو أتقنت إذا «إنك املدرس:
يفيدك ال كله هذا ولكن الكالم، من تقرأه فيما والصواب الخطأ وتمييز الجمل، صحة
انشغال إن لك: أقول أنا بل وكتابتك، تفكريك طريقة من يعدِّل وال أغراضك، تنظيم يف
أشد يرضانك قد — الكتابة أثناء — فيهما التفكري إىل وانرصافك والرصف، بالنحو بالك

تقولها.» أو تكتبها جملة كل يف الخطأ تتوقع خائًفا حذًرا جعالك وربما الرضر،
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ما نفيس إىل أركن وأن والرصف، النحو بكتب ألقي أن بي يجدر «إذن الطالب:
إليها!» حاجة غري يف دمت

فائدة الكتب لهذه فإن الخطأ؛ أشنع ارتكبت — ذلك فعلت إن — «إنك املدرس:
— املالئمني ووقتها مكانها يف تستعملها أن رشط عىل — شديدة إليها وحاجتك كبرية،
تفوقك أو بضعفك لها عالقة وال اإلنشاء، يف تجدي ال — ذلك بعد — الكتب هذه ولكن

آخر!» يشء واإلنشاء يشء النحو ألن الفن، هذا يف
فن يف غايتي إىل للوصول أهتدي دليل وبأي أسرتشد، إذن «فبماذا الطالب:

اإلنشاء؟»
واإلكثار املمتازين، الكتَّاب طريق انتهاج وهو واحد، مرشد إال لك «ليس املدرس:
الفكر رجال أمامك الرشيقة، وعباراتهم الرصني أسلوبهم م وتفهُّ كتاباتهم، مطالعة من
واستوعب كالمهم فاقرأ — العصور مختلف يف — املمتازين الكتاب وأساطني العربي،

بغيتك.» إىل واصل بذلك فإنك كتابتهم؛
الذين الكتاب أقوال من يل يختارها نخبٍة بذكر األستاذ سيدي يتفضل «أال الطالب:

يعنيهم؟»
— املثال سبيل عىل — الكتاب هؤالء من لك أذكر وإني كثريون، «إنهم املدرس:

الحميد. وعبد الجرجاني، العزيز عبد بن وعيل األصبهاني، الفرج وأبا املقفع، ابن
التي الشائقة املحاورات تلك تفوتك أال وأحب وزياد، الحجاج خطب لك أذكر كما
دارت التي املعجبة املراسالت تلك وال عفان، بن وعثمان طالب أبي بن عيل بني دارت
عاٍل ونموذج واإلحكام، الدقة آيات من آية الكتابات هذه أمثال فإن ومعاوية، عىل بني

واالفتنان! اإلبداع، نماذج من
وحسن الدقة بتوخي امتازوا الذين عرصك، كتَّاب من النابغني كالم قراءة تنَس وال
شطر وجهك وليت فإذا العربية، الكتابة يف التفوق أردت إذا هذا األسلوب؛ ومتانة األداء،
«ماكويل» أمثال نوابغهم من فاقرأ باإلنجليزية؛ الكتابة يف التفوق وأردت اإلنجليزي األدب

ليك». و«كنج و«فرود»
كانت أجنبية — لغة بأية الكتابة يف للتفوق الوحيدة الوسيلة أن القول وجماع
فيها، والبيان الفكر وقادة اللغة، تلك بلغاء كتابة عىل الدائم االطالع هي — قومية أو

ممكنة!» وسيلة بكل كتاباتهم ومحاكاة

62



اإلنشاء فن ندرس كيف أو الكتابة فن

كتابتهم؟» يف محاكاتهم أستطيع «وكيف الطالب:
وهي: هينة فسهلة املحاكاة طريقة «أما املدرس:

مما — لك ذكرتهم الذين األفذاذ الكتاب هؤالء ملثل مختارة قطعة عىل عثرت إذا
الجوهرية، نقاطها أهم بيضاء ورقة يف واكتب فاحًصا، متأنيًا فاقرأها — إعجابك يثري
ورقتك إىل عد ثم — يومني أو يوًما — كتبتها التي والورقة قرأتها، التي القطعة اترك ثم
يف جهدك قصارى مفرًغا — جديد من — املوضوع كتابة يف بها مسرتشًدا كتبتها التي

وأسلوبه. الكاتب عبارة تقليد
وأصلح كتبت ما وبني بينه وقارن املقال، أصل إىل فارجع ذلك من انتهيت ومتى
الدقة، مع يتفق ال األداء يف اختالف إىل يؤدي مما إهمال أو خطأ من فيه وقعت ما كل

األصل. يف رأيتهما اللذين واإلحكام
— الكتابة عىل قادر فإنك أسبوع؛ كل يف ثالثًا أو مرتني التمرين ذلك نفسك عوِّد

رائع!» بأسلوب — الزمن من قليل بعد
أن عىل املفكرون أجمع وقد مقلًدا، كنت — ذلك فعلت إن — «ولكني الطالب:
روعة أقل املنقول أن شك وال اإلمالل، إال منه ترجى فائدة وال فيه، خري ال رش التقليد

النموذج!» من وبهاء
ألن ا رشٍّ إال يكون ال فيه التقليد وأن االبتكار، عىل قائم الفن أن ريب «ال األستاذ:
عنه، أخذت الذي النموذج من وروعة بهاء أقل هي — جميلة كانت مهما — صورة كل
أن وهي غرضه، إىل للوصول واحدة طريق إال أمامه ليس يتعلم الذي الناشئ ولكن

يتعلمه. الذي الفن أساتيذ تقليد األول همه يجعل
الكتابة، يتعلم رشع حني «ستيفنسن» سلكها التي الطريق نفس هي وهذه
الحديثني، الكتَّاب بني النظري منقطع — اإلنجليزية قراء يعرفه كما — و«ستيفنسن»

بيانه. وروعة عبارته، ودقة أسلوبه، جمال يف اإلنجليز، كتاب من كاتب داناه وقلما
كتابة يقلد — «أدنربج» جامعة يف وهو — والتحصيل الدرس أيام يف كان وقد
«ماكويل» يدع ثم لك، رشحتها التي الطريقة تلك تقليده يف ويسلك شهًرا، «ماكويل»
من كاتبًا يرتك ولم وهكذا، آخر شهًرا «فرود» كتابة تقليد يف ويأخذ — ذلك بعد —

وأرضابه. «كارليل» حتى قلده، إال املشهورين
التقليد» عىل املواظبة «طريقة يسميها كان التي — الطريقة بهذه — أدرك ولقد
أكرب عليه الطريقة لهذه أن — وجالء رصاحة يف — وقرر الكتابة، فن يف يبغيه ما كل
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موضع تزال ال باهرة وميزات ورصانة، قوة من أسلوبه يف ما كل إليها عزا وقد فضل،
اليوم. إىل قارئيه إعجاب

الفرنيس الكاتب «شاتوبريان» نشأته أول يف يقلد هيجو» «فيكتور كان كذلك
«شاتوبريان» أكون أن «أريد طالب: وهو — الفصل يف مقعده عىل كتب حتى العظيم؛

آخر!»
الطالب يراه أستاذًا طالب لكل فإن التعليم، من األوىل املرحلة يف عيبًا التقليد وليس
صباه يف نواس أبو كان ولقد واملحاكاة، بالتقليد جديًرا نموذًجا يراه كما إعجابه محل
وقلَّد صغره، يف ويقلده تمام بأبي يعجب البحرتي كان كما الحباب، بن بوالبة يعجب

أيًضا. حداثته يف املتنبي العالء أبو
اإلنشاء فن يف مأربك بها تبلغ التي الوحيدة الوسيلة مني تتعرَّف أن شئت فإذا
ولدي؟ يا اآلن أفهمت التقليد!» التقليد! «التقليد! الكلمة: هذه إال لك أقوله ما يل فليس

تريد.» ما إىل واصل بأنك لك الزعيم وأنا بالتقليد عليك
املؤلفة الكتب هذه كل فائدة فما «إذن االرتباك): دالئل وجهه عىل بدت الطالب(وقد
أم الكتاب هذا أأتَّبع اإلنشاء؟ فن يف أنت ألفته الذي الكتاب فائدة وما اإلنشاء؟ فن يف

اآلن؟» يل ذكرتهم الذين املمتازين الكتاب من البلغاء أتَّبع
وأن القول، أصارحك أن بي ويجدر السؤال هذا يف ولدي يا أحسنت «لقد األستاذ:
الخطة تسلك أن استطعت إذا — أنك أراه مما يقني عىل وأنا أرى فإنني شيئًا، أكتمك ال
— ريب بال — ذلك كان دائبًا، عليها ثابرت ثم — باتباعها وأوصيتك لك رشحتها التي

اليوم. إىل اإلنشاء فن يف الكتب من املؤلفون كتبه ما كل من لك أنفع
األوىل املرحلة يف — املعلم أن أعتقد فإنني ذلك، من أغرب هو ما لك أقرر أنا بل
جملتني كتابة عىل طفله بتمرين عني إذا — الكتابة عىل الطفل قدرة فيها تبدأ التي
عمله أو رآه مما واألخرى طالعه، الذي الدرس من يذكره مما إحداهما يوم، كل يف اثنتني
— الطريق هذه الطفل مع سلك لو — املعلم إن واثًقا: لك أقول األعمال، من يومه يف
عنده الكتابة وتصبح تكلٍف دون بطبعه الكتابة عىل قادًرا يصبح أن الطفل يلبث لم
أن األساتيذ يريد كما فنٍّا اإلنشاء يصبح ال ثم ومن — بسواء! سواء — كالكالم طبيعية
كما الطالب فيكتب والجري، والتنفس األكل كطبيعة أخرى طبيعة يصبح بل يمثلوه،

بسواء!» سواء ويجري ويتنفس، ويأكل، يتكلم،
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ألَّفته الذي الكتاب هذا فائدة فما األستاذ، سيدي يا حسن تقوله ما «كل الطالب:
اإلنشاء؟» فن يف

الدور بهذا مرَّ ناشئ طالب به يشعر الذي الفراغ أسد أن بذلك «أردت األستاذ:
التي العالية الدرجة إىل للوصول معه يسلكونها التي الطريقة عقم ورأى التعليم، من

اإلنشاء. فن يف ينشدها
يف جديد بأسلوب اإلنشاء يعلِّمهم كتابًا للطالب أضع أن — الكتاب بهذا — أردت
هذا يف الكتب ومؤلفو اإلنشاء مدرسو ألَّفه الذي العقيم األسلوب ذلك يخالف الرتبية،

الفن.
النحوية بالقواعد رأسه أمأل فلم نافًعا، مجديًا منهًجا بالناشئ أسلك أن أردت
تغنيه وال اإلنشاء يف التفوق يف تجديه ال التي الفنون من ذلك إىل وما والبيانية والرصفية

غناءٍ! أي
كتاب أنه من أكثر لك أقوله ما يل فليس الكتاب، هذا فائدة تتعرف أن أردت فإذا
بعبارة أو — الكتاب عىل الطالب لتدريب املختلفة التمارين من كبريًا عدًدا فيه جمعُت
الكتابة يريد ملن غناء ال التي األوىل املواد الكتاب هذا يف هيأت إنني — فهمك إىل أدنى
يتعلم أن يريد ملن التمرين من بد فال البناء. يريد ملن األولية البناء مواد تهيأ كما عنها،

بيت. بناء يريد ملن ذلك إىل وما واملالط األحجار من بد ال كما الفن، هذا
اإلكثار! كل منه وأكثرت العناية، كل بالتمرين عنيت لهذا

وتحويرها مرة، الجمل خلق عىل تالميذه يدرب أن من بدٌّ اإلنشاء ملدرس فليس
يف الكلمات استعمال عىل التمارين من باإلكثار عنيت وقد فعلته، ما وهذا أخرى، مرة
الناشئ عند التفكري تنظيم عىل تدريب هذا ويف الصحيح، وبمعناها الحقة مواضعها

أيًضا.
آخر إىل الشعر، نثر عىل وتدريبه األداء، يف الدقة الطالب تعويد يف وسعي بذلت وقد

النافعة!» التمارين هذه
األستاذ؟ سيدي يا الكلمة بهذه تعنيه ماذا الشعر! «نثر الطالب:

النوع هذا أن أسمع — زلت وما — كنت فقد اإليضاح، من كثري إىل بحاجة إنني
بتاتًا!» منه فائدة ال عقيٌم إنه أقل: لم إن الخطر، قليل التمارين من
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به يصفونها الذي الحد هذا بمثل التمارين تلك فليست خاطئ، رأى «هذا األستاذ:
للطالب!» فائدة من تخلو وليست العقم، من

املحاوالت؟» هذه مثل من الطالب يجنيها فائدة «وأية الطالب:
مًعا؛ والجمل املفردات من وفري، لغوي محصول ادخار عىل تعينه «إنها األستاذ:
عىل الناشئ تعني التمارين وهذه تالىش، وربما واضمحل، محصوله لتضاءل ولوالها

اجرتاًرا. واجرتارها الكلمات من رأسه يف ما استعمال
وال الحياة، رشوط كل وحدها عليها يتوقف والعمل، والتطبيق املرانة أن واعلم
وإال استعملناه إذا إال نملكه ما يزيد ولن تستعملها، أن إال مهملة، ثروة تنمية إىل سبيل

تالشيًا! تالىش
الحيلة.» تفتق «الحاجة أمثالهم: يف قالوا ولقد

األعمال!» بجالئل لالضالع داعيًا ذلك كان الحاجة اشتدت «كلما وقالوا:
الحماقة من أقل لم إن — الخطل من أن األستاذ سيدي يا ترى أال «ولكن الطالب:
ركيك؟ منثور كالم إىل رائًعا نظًما ل نحوِّ وأن رديء، بنثر جميًال شعًرا نستبدل أن —
ومرامي املعاني، بدقائق خبري كبري ملؤلف نظميَّة مقطوعة إىل يعمد فيمن تقول وماذا
ويحيلها تشويًها، ويشوهها مسًخا فيمسخها العبارة، وتخري الصياغة، وقوة األسلوب،

املعنى؟» ضعيف األسلوب مفكك سخيف كالم إىل
ذلك رغم — العمل هذا فائدة ولكن وحدها، النقطة هذه يف معك «الحق األستاذ:

يغفلها!» أن منصف يستطيع ال —
والتشويه؟» املسخ من نجنيها فائدة «أية الطالب:

ولنفسك — ألستاذك تربهن إنما — الشعر لحل تتصدى حني — «إنك األستاذ:
استيعابًا. واستوعبتها فهًما، املقطوعة أو القصيدة معنى فهمت قد أنك — أيًضا

كلمات استعمال عىل نفسك وتمرن اللغوي، محصولك بذلك تنمي أنك إىل هذا
أيًضا.» اللغوي محصولك بذلك فيزيد جديدة،

يتجنبها أن يجب ومآخذ عيوبًا الطريقة هذه يف أن أسمع ولكني حق، «هذا الطالب:
الطالب!»
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ومحاسن. عيوبًا طريقة لكل فإن العيوب، من كثريًا هناك أن جرم «ال األستاذ:
وسعه يف ما كل يبذل أن به ويجدر الطالب، فيه يقع الطريقة هذه يف عيب أكرب أن عىل

«الحرفية». يسمونه ما هو لتالفيه،
ومتى إساءة، أبلغ صاحبها إىل تيسء ألنها منه؛ والفرار تجنبه يجب رش فالحرفية
مفكك سخيًفا مشوًها يصبح بل معقوًال، عاديٍّا نثره يجئ لم الشعر حل يف سلكها
وتجعله األصل، بروح التشبع عن الطالب تبعد الحرفية أن ذلك األداء؛ ضعيف األسلوب
وال واضًحا، معنى تؤدي ال ركيكة جمًال إال نرى ال ثم ومن اللباب؛ دون بالقشور يعنى
الدقة غايات أبعد إىل يوصله أنه حاسبًا الطالب إليه يلجأ الذي — الحرفية التزام أن شك

املنشودة. الدقة وفقدان العبارة، وتشويه املعنى، ضياع إال دائًما عنه ينتج ال —
الحرفية؟» خطر نتقي «وكيف الطالب:

عن الرتجمة تعرب كما — الشعري األصل عن معربًا النثر يكون أن «يجب األستاذ:
شعاب بها وتمأل القطعة تستوعب أن عليك وجب الشعر، حل أردت فإذا — األصل روح

روحها. يالئم بما نثرها يف تبدأ ثم نفسك،
رصانته مع ويتناسب يالئمه أسلوب يف إال تنثره أال يجب مثًال «ملتون» فشعر

وجزالته.
جمال مع اللغة نبل ذلك يف تراعي أن عليك وجب «تنيسون» شعر نثرت وإذا

األصل.» يف الذي املوسيقية
الغاية؟» هذه إىل أصل «وكيف الطالب:

األصل تقرأ أن هو الغاية هذه إىل للوصول تفعله أن بك يجدر ما «أول األستاذ:
قراءة عاٍل بصوت مرتني أو مرة — تقرأه وأن بروحه، لتتشبع مستوعب، م متفهِّ قراءة
وشعور إحساس من نفسه يف ما بكل جماله ويتذوق بمعانيه، ويتأثر ويشعر، يحس من

وذوق!
التي الجوهرية الفكرة — ذاكرتك يف — تحرص أن عليك وجب ذلك لك تم فإذا
تجده الذي األسلوب يف وضعته ذلك من انتهيت فإذا — املقطوعة أو — القصيدة تنتظم

بيان!» من يواتيك بما ذهنك يف ماثًال
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جميل؟» بأسلوب نكتب أن من ا بدٍّ ترى أال «ولكن الطالب:
وجهد قوة من أوتيت ما كل تبذل أن عليك ويجب ولدي، يا ذلك من بد «ال األستاذ:
بأسلوب يجدر كما األصل، جمال مع تتناسب حتى العبارة؛ وتجميل األسلوب تحسني يف
األصل! عىل يطلع لم من كل به يعجب بحيث والجمال، والرشاقة الوضوح بني يجمع أن
التي واألساليب والجمل والكلمات الشعرية العبارات نثرك يف تتجنب أن وعليك
النثر لغة تخالف ما كثريًا وخصائص لغة للشعر فإن وحده، الشعر بها اختص

وخصائصه.
وضعت إذا — واملوسيقية الجمال آيات من آية قصيدة قافية يف هي — كلمة وربَّ

األسلوب!» وضعف الذوق فساد آيات من آية كانت نثرية جملة يف
وما اإلنشاء؟ نتعلم حني أعيننا نصب نجعله الذي األول الغرض هو «فما الطالب:

الفن؟» هذا دراسة من إليها نتطلع التي الحقيقية الغاية هي
الصياغة! وحسن الوضوح، فقط؛ أمرين إىل أمرين، إىل ترمي أن «يجب األستاذ:
عني إذا إليهما، يصل أن متوسط كفاية ذي طالب أي عىل اليسري من الغرضان وهذان

الغاية! هذه بلوغ عىل نفسه ومرَّن خاصة، عناية بهما
بفنون والترصف األسلوب، يف االفتنان عىل وقدرة بالغة، هللا وهبه ممن كنت فإذا
تكون أن وأردت — طبعك يساعدك لم إذا — أنك عىل الكتابة، يف منزلة أعىل نلت القول؛
الدرس يف جهد من بذلت مهما املنزلة تلك إىل تصل فلن البيان؛ رائع التعبري رشيق

والتحصيل!»
يكون وأن بوضوح، يكتب أن إنسان كل استطاعة يف أن املؤكد من «ولكن الطالب:

ا.» جدٍّ طبيعي ذلك أن يظهر فقد حسنًا، أداؤه
اإلنسان يكتب أن الهني من فليس ولدي، يا تظن بحيث السهولة من «ليس األستاذ:

األداء. حسنة واضحة كتابة
عىل املتعلمني إقبال وأصبح واملجالت، والصحف بالكتب حافًال عرصنا أصبح لقد
يستوعبوه لم مما — قرأوه بما الشباب أذهان تزدحم ما وكثريًا وصف، كل يفوق القراءة
أن إىل سبيل ال مشوشة مضطربة اها أدَّ فكرة لك يؤدي أن أحدهم حاول فإذا — جيًدا
الناشئ يعنى أن إال دواء من لهذا وليس الفهم! حق يفهمها لم نفسه هو ألنه تفهمها؛
مضطربة املعاني من شتى صور ذهنه يف تزدحم ال حتى واستيعابه؛ يقرأه ما م بتفهُّ
ألف يقرأ أن من الفهم حق يفهمه وأن واحًدا كتابًا يقرأ أن لإلنسان ولخريٌ متناقضة،

قرأ. مما يشء استيعاب من تمكنه ال عجىل قراءة كتاب
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اإلنشاء فن ندرس كيف أو الكتابة فن

حاجة عن يزيد ال وأن صاحبه، يالئم أن يجب — كالغذاء — القراءة أن واعلم
عليه! ا رشٍّ أصبح وإال معدته،

بها تصل سهلة طريق إىل أشري أن دون إليك، نصيحتي أختم أن أريد ال أنني عىل
تعرف كنت إن الرتجمة وهي الكتابة، عىل مرانة خري وتكون الدقة، إىل — سلكتها إذا —

أجنبية.» لغة
الطريقة، هذه يعيبون الكثريين سمعت وقد بالرتجمة، عيلَّ تشري «كيف الطالب:
الطرق خري وأن تنفع، مما أكثر ترض الرتجمة أن — الجازم املستيقن تقرير — ويقررون

الرتجمة!» وساطة غري من رأًسا تعلمها هو لغة لتعلم
أيًضا، الرأي بهذا أدين وأنا يقولون، فيما الحق كل املذهب هذا «ألنصار األستاذ:

الصحيح! وجهه عىل تفهمه لم أنك إيلَّ ويخيل
طريقها؛ عن أجنبية لغة تتعلم أن حاولت إذا — ترضك بل — تنفعك ال الرتجمة إن
كتابتك! بذلك فتفسد ترتجمه؛ فيما أِلفتها التي لغتك أساليب اصطناع إىل تضطر ألنك

فإنك العربية لغتك إىل أجنبية لغة من ترتجم أن أردت إذا ذلك، من العكس وعىل
الحرفية! الرتجمة خطر عن ابتعدت متى جمة فوائد بذلك تكتسب

ييل: فيما الرتجمة فوائد لك أوجز وإني

جديدة. األداء يف وطرٍق جديدة، معاٍن عىل تطلعك (١)أنها
تالئمها. التي العبارات من املعاني هذه يؤدي عما البحث عىل تدربك (٢)أنها

التعبري. يف واإلحكام الدقة تعوِّدك (٣)أنها

تشبه القومية لغتك إىل الرتجمة أن تنَس وال ومنشًطا، لك مغريًا الفوائد بهذه وحسبك
الشعر، حل طريقة وهي قبل، من عليك اقرتحتها التي الطريقة — كثرية وجوه من —
يف لغتك يف املمتازين البلغاء كالم من تقرأه ما صوغ من إليك، طلبته ما تشبه أنها كما

أدائه!» وحسن ودقته جماله مع يتناسب أسلوب
كالم من بعينها قطعة إىل بإرشادي األستاذ سيدي عيلَّ يتفضل «أال الطالب:

منواله؟» عىل وأنسج أحتذيه، نموذًجا أتخذها البلغاء،
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قراءة تستوعبها أن بعد — مثًال التالية القطعة تقلد أن جهدك «حاول األستاذ:
محاكاتها يف تتبع أن بك ويجدر املقفع»، «ابن العربية كتَّاب ألشهر وهي — وفهًما

املنثورة: القطعة وإليك رشحها، لك أسلفت التي الطريقة

من رزق يوم كل يف تاجر رجل بيت من عليه يجري كان ناسًكا أن «زعموا
جرة يف ويجعله الباقي، ويرفع وحاجته قوته منه يأكل وكان والعسل، السمن
— يوم ذات الناسك فبينما امتألت، حتى البيت ناحية يف وتد يف فيعلِّقها
يف تفكَّر — رأسه عىل معلقة والجرة يده، يف والعكازة ظهره، عىل مستلقيًا
عرشة به وأشرتي بدينار، الجرة هذه يف ما «سأبيع فقال: والعسل السمن غالء
تصري حتى قليًال إال تلبث وال بطنًا؛ أشهر خمسة كل يف ويلدن فيحبلن أعنٍز؛

أوالدها.» ولدت إذا كثرية غنًما
فقال: عنٍز، أربعمائة من أكثر ذلك فوجد بسنني؛ النحو هذا عىل حرر ثم
أرًضا وأشرتي بقرة؛ أو ثوًرا أعنٍز أربعة بكل البقر، من مائة بها أشرتي «أنا
فال ونتاجها، اإلناث بألبان وأنتفع الثريان، عىل أََكرًة1وأزرع وأستأجر وبذوًرا،
فاخًرا، بيتًا فأبني كثريًا؛ ماًال الزرع من أصبت وقد إال سنني خمس عيلَّ يأتي
رسيٍّ بغالم تأتي ثم حسن؛ ذات جميلة امرأة وأتزوج وعبيًدا، إماءً وأشرتي
وأشدد تأديبه، وأحسنت بته أدَّ ترعرع فإذا األسماء، أحسن له فأختار نجيب،

العكازة.» بهذه رضبته وإال مني، يقبل فإن ذلك، يف عليه
وجهه! عىل فيها كان ما فسال فكرسها؛ الجرة إىل بيده وأشار

هوامش

أكَّار). (جمع حراثني (1)
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السادس1 العام يف

ال��ك��ت��اب��ا اآلن أق��رأ أن��ي غ��ي��ر ص��غ��ي��ًرا ولَّ��ى ال��ذي ال��ع��ام ف��ي ك��ن��ت
ص��واب��ا ي��م��ل��ي م��ا أك��ت��ب وك��ذا ف��ي��ه أخ��ط��ئ ال ال��ع��دَّ وأج��ي��د

∗∗∗
أم��ي رك��ب��ة ع��ل��ى ال��س��ن ض��اح��ك إال ال��غ��ال��ب ف��ي أج��ل��س ال ك��ن��ت
ع��ل��م��ي اآلن زاد ال��س��ادس ف��ي ص��رت ��ا ف��ل��مَّ أع��وام��ي خ��ام��س ف��ي ك��ن��ت

∗∗∗
ن��ه��ار ك��ل ف��ي درس��ي ح��اف��ًظ��ا م��درس��ت��ي إل��ى ال��ي��وم أذه��ب
اع��ت��ب��ار ذا ك��ب��ي��ًرا ص��رت أن��ن��ي ش��اه��دًة ج��ع��ب��ت��ي ي��س��اري ف��ي

∗∗∗
م��ف��رًط��ا ال ق��ال، م��ا واع��يً��ا أص��غ��ي أس��ت��اذي ي��ن��ط��ق ح��ي��ن��م��ا
م��غ��ت��ب��ًط��ا! ل��ي ي��ب��س��م دائ��ًم��ا أراه إذ ب��ج��دِّي، م��س��روٌر وه��و

الفرنسية. عن مرتجمة املقطوعة وهذه األطفال»، «محفوظات كتاب من 1





اإلهلية» «الكوميديا وقصة دانتي1 جحيم

من قليًال ولكن الدنيا، يف رائعة حوادث ذات قصة أكرب معدوًدا دانتي» «جحيم يزال ال
القارئ إىل محبَّب غري الفهم صعب شعره من كثري كان ولنئ ذلك، رغم قرأه قد الناس
خالل جاس حيث الطويلة رحلته يف «دانتي» ويشارك قراءته، يف يستمر أن العرصي
خياله قيس إذا يتخلَّف ال والكناية، التورية رائع خيال — ذلك مع — فهو الجحيم،

أشعارهما. يف به اشتهرا الذي وملتن شكسبري خيال إىل القوي
األرواح حال تصور وباطنها واملطهر، والنار للجنة وصف اإللهية الكوميديا وظاهر
له يكون ومرشد روحاني قبس إىل اإلنسان حاجة عن ومكنِّيًة بذلك، مورِّيًة املوت، بعد

هاديًا.
وأرجاءها، الجحيم أنحاء معه ونجوس طريقه، يف دانتي مع السري نبدأ أن وقبل
بالحياة مرشًقا — قرأوه من أذهان يف — ماثًال ظل دانتي» «جحيم أن نذكر أن بنا يجدر
«كقصة الخالدة: األسفار من أمثاله شأن التقاسيم، بني الصور واضح الحقيقة رائع
مكتملة، صوًرا الرائعة الجحيم مناظر تتمثَّل كذلك جلفر»، و«رحالت كروزو» روبنصن
يراها التي بالنفس األخاذة املناظر بقاء باقية الذهن، يف ماثلة النفس، يف خالدة وتظل

سواها. يشء كل نيس إذا عاش، ما ينساها فال اإلنسان
مخروًطا تشبه هائلة عميقة هاوية صورة عىل جحيمه «دانتي» لنا رسم ولقد
بعضها طبقات — أقسام عدة جانبيه يف ينقسم ثم منتصفها، يف باألرض يلتقي مقلوبًا

اإلنجليزية. عن ملخص مقال 1
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ازدادت وكلما درك، إىل درك من اإلنسان هبط كلما بالطبع سعًة تضيق — بعض فوق
فيها! الخاطئ مكان سفل الجرم شناعة

الويل مدينة (1)

التقى وكيف موحشة، مظلمة غابة يف طريقه ضل كيف «دانتي» بذكر الكتاب يبدأ
أثر عىل سار وكيف نكاٍل، من فيها ما عىل واالطالع الجحيم بزيارة وعده الذي بفرجيل

عليه: قرءا حيث الجحيم، باب بلغا حتى فرجيل

ال��رج��اء وت��ن��س��ى ه��ن��ا ي��أٍس ك��ل س��ت��ل��ق��ى ال��ج��ح��ي��م ال��داخ��ل أي��ه��ا

عليه: مكتوبًا فرأيا مًعا؛ الباب من دخال ثم

ال��م��خ��ل��د ال��ع��ذاب زائ��ري س��ت��رى وي��ٍل م��دائ��ن زائ��ري! س��ت��رى
ال��س��رم��د وال��ن��ك��ال ال��وي��ل م��ن ن ي��ع��ان��و م��اذا األش��ق��ي��اء س��ت��رى
ي��ج��ح��د ب��األم��س وك��ان ي��ط��ع��ه ل��م ل��ع��اٍص ن��اري اإلل��ه أع��د ق��د
وي��ف��ق��د م��ن��ه ال��رج��اء ي��خ��ي��ب ٌس ي��أ ل��ك��م ع��ن��دي ال��زائ��رون أي��ه��ا

ردهة يسمى األعماق قاتم فسيح سهل يلقاه حتى الباب يعدو الداخل يكاد وال
والزنابري النحل تَْلِسبها واملزهوين، والكساىل األنانيني أرواح به تطيف حيث الجحيم،

خفاق. َعَلٍم خلف أبًدا تجري هائمة وهي الكبرية،
الذي املوحش الفضاء أجواز يف صاعدة عالية، وتأوهات وانتحاباٌت تنهدات هنا
ورصخات لسان، وبكل جهة كل من وفزٌع آالم دخلت، حني لبكيُت حتى فيه، نجم ال
أعماق من صادرة مبحوحة مختنقٌة وأصوات غضٍب وصيحات األلم، من منبعثة مزعجة
عىل مخيم شامل وظالم وثبور، ويل من أصحابها أصاب عما تعرب ملوِّحة وأيٍد القلوب،

األنحاء. جميع سدَّت محرقة نارية برمال الفضاء امتأل وكأنما األرجاء، جميع
جموًعا رأيا حيث األحزان، نهر «أشريون» نهر إىل ووصال السهل ذلك اجتازا ثم
القارب وعىل األخرى، الضفة إىل الذاهبون يستقله الذي املركب حول مجتمعة زاخرة
من ويذيقهم القارب، بهم يسريِّ وهو لهٍب من عجلتان كأنهما عينني ذو رشس شيخ
أيتها لك «الويل قائًال: فيهم ويصيح بوصفه، إلنساٍن ِقبَل ال ما والنكال العذاب ألوان
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كنتم التي السماء تلك املجرمون أيها تروا ولن رجاء، وال اليوم أمل ال الخبيثة، األرواح
األبدية؛ الظلمة تسود حيث اآلخر الشاطئ إىل ألنقلكم جئت لقد األوىل، الدار يف ترونها

املتلظي.» والسعري الزمهرير يف هناك لتعيشوا

الوثنيني درك (2)

إال يوقظه فلم — والرعب الذعر من تواله ملا — الذهول من غيبوبته يف «دانتي» غرق ثم
الشاطئ إىل وصلوا قد املعذبني أولئك رأى حتى منه ينتبه كاد وما قاصٍف، رعٍد دوي
وأعوزهم ين، الخريِّ عيش عاشوا الذين الوثنية رجال كبار أرواح وجد وثم النهر، من اآلخر
و«أوفيد» و«هوراس» «هومر» فرحب — دوا يعمَّ لم إذ — املسيحية بالصبغة يصطبغوا أن

منهم. بفرد الواحدة األرسة أفراد ترحيب بدانتي
فيها وجد — الثاني الدرك أو — الجحيم من الثانية الطبقة إىل دانتي ذهب وملا
وثم كلب، وجه له إنسان صورة عىل الجسم عظيم مخلوق وهو النار؛ قايض «مينوس»
أجواء يف بالطري تقذف كما بهم فتقذف عاتية؛ ريح تذروهم الحب آثمي عذاب وجد

الفضاء.
الخصوص عىل — شاهدا كما و«كليوباطرة»، «سمرياميس» — رأياه فيما — ورأيا
الحادثة تلك الخلود: لحادثتهما كتب اللذين «باولو» ومحبها راميني» «فرانشسكا —
عشيقها مع زوجها باغتها كيف فيها له فأبانت دانتي، عىل «فرانشسكا» تها قصَّ التي

مًعا. فقتلهما
والنهم الِبطنة ذوي من جماعة — النار من األسفل الدرك يف — دانتي ورأى
ورأى القذر، واملاء والربد الثلج من هتوٌن سيٌل عليهم ينصبُّ الوحلن، يف منغمسني
وعيناه عليهم ويزمجر يعوي الهائلة الكلبية الصورة ذا الزبانية أحد «تشوبروس»

وقسوة. بعنف إربًا إربًا وتمزقها أجسامهم تقطع الحادة وأنيابه رشًرا، تقدحان

الشيطان مدينة (3)

فيه جمع الذي الدرك يحرس الثروة إله «بلوتوس» فيه دانتي رأى الرابع الدرك أول ويف
والبخالء. املرسفون

ذكره.) املقام يحتمل ال رائًعا وصًفا هؤالء عذاب دانتي وصف (وهنا
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أجداث فيه األرجاء، فسيح رحيبًا سهًال أمامهما وجدا املدينة إىل الشاعران دخل وملا
نار وفراشها املعذبة املالحدة أرواح وسطه ويف لهبًا، ممتلئ منها جدٍث كل مكشوفة،

بنفسه. املدلِّ املعجب «فريناتا» روح هؤالء بني من ووجد حامية،

والجبابرة العتـاة فيه أغرق قد الدم من نهًرا الجحيم من السابع الدرك يف «دانتي» ورأى
مهلكة. بسهام وترميهم نار، من بمقامع تقمعهم الزبانية ورأى الظلم، وأهل

منها الثانية الطبقة رأى قد أنه ويذكر الجحيم طبقات يصف دانتي ظل وهكذا
وذوو النبوة، ومدعو واملخادعون، الرياء، أهل فيها ُجمع أقسام، عرشة إىل مت قسِّ وقد

والنفاق. التدليس خطيئات

األخري، الدرك إىل «دانتي» ينتقل النكال، من يقاسونه ملا رائع مسهب وصف وبعد
من ريح عليه تهبُّ العذاب، أنواع أشد يقايس وهو «إبليس» األكرب الخاطئ يرى حيث

جليًدا. ألصبح بحر عىل قليل منها هبَّ لو الزمهرير،
حيث املطهر، إىل ينتقل النكال، من إبليس يلقاه ما وصف يف «دانتي» يبدع أن وبعد

الوقت! ذلك طول رؤيتها حرم التي األالقة النجوم فريى «بياتريس»، حبيبته تقوده
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أعتقده، ملا مخالًفا أجده فيما أعتمده ما لذكر أتعرض ال أن نفيس عىل وأشرتط
النقد! غري والتفسري الرد، غري التقرير فإن

الرازي الدين فخر

تمهيد (1)

لتبيان العربية إىل نقلها آثرنا «دوزي»، املسترشق العالمة كتاب من مختارة فصول هذه
— مناحيها بعض يف أحيانًا آراءنا خالفت وإن — وهي كبري، أوربي عالم تفكري وجهة
واإلهمال. بالطرح خليًقا اآلراء من نرضاه ال ما كل فليس فائقة، بعناية تقرأ أن جديرة
البن «اإلشارات» لرشح مقدمته يف يقول الرازي» الدين «فخر العالمة كان وإذا
«والرتجمة بدورنا: نقول أن أجدرنا فما النقد»، غري والتفسري الرد، غري التقرير «إن سينا:

النقد.» غري أيًضا
يقتضيه ما إال تعليق أو مناقشة بال املسترشق ذلك آراء نقل عىل اقترصنا لهذا
ترجمة الكريم القارئ وإىل إليه. حاجة يف القراء أكثر أن اعتقدنا ملا توضيح من املقام

كالمه:

دوزي. العالمة كتاب من مختارة صحف 1
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الجاهلية يف العرب ديانة (2)

سواء امليالدي؛ السابع القرن من األول النصف يف املعتادة طريقه يف سائًرا يشء كل كان
اململكتان هاتان كانت جرم وال الفارسية، اإلمرباطورية أو البيزنطية اإلمرباطورية يف
— ظاهرهما يف — وكانتا الغربية. آسيا تملُّك يف والطمع الرغبة سببه دائم؛ نزاع يف
الحكام، ثروة وتتضخم باملال، الخزائن فتمتلئ والخراج الرضائب لهما تجبى مزدهرتني،
األمثال. مرضب — العواصم سكان فيهما انغمس اللذان — واألبهة الرتف أصبح حتى

اململكتني هاتني كيان يف يرسي كان فقد كاذبًا؛ مظهًرا إال يكن لم ذلك كل أن عىل
أظهرتاه ما بسبب أركانهما تقويض عىل دائبًا عظامهما يف ينخر السوس وظل كمني، داءٌ
األرسات، تلك من نجمت التي الفواجع من حدث ما إىل هذا مهلكني، وجوٍر عسٍف من
من الحلقات، متصلة سلسلة — الحقيقة يف — كانت التي املفجعة األدوار من لعبته وما

الشعواء. الدينية والفتن االضطهادات
شعبًا أحد، يعرفها يكاد ال التي الصحراء تلك بني من فجأة يظهر شعبًا رأينا وثم
منه قبيلة كل تناوئ مقسًما؛ نهبًا ظل أن بعد الحياة مرسح عىل دوره يمثل بدأ جديًدا
شمله ويتجمع يتحد رأيناه قد ها الطاحنة. الحرب وتقع النزاع فيحتدم األخرى، القبيلة

األوىل. للمرة الشتيت
النجاح عىل وساعدته الحرية، حبُّ نفَسه تملَّك الذي الناهض الشعب هو ذلكم
كما أخالقه. يف نبيًال لباسه، يف مخشوشنًا طعامه، يف متقشًفا كان فقد النبيلة، صفاته
فإذا — أريحيٍّا النفس رشيف كان ولقد النكتة، حارض البديهة، رسيع طروبًا، كان
انتقامه عن يرده وال ثأره، أخذ عن يني ال رشس، غضوب قاٍس فهو — مرة استثرته

يشء.
ظل التي الفرس إمرباطورية — واحدة لحظة يف — قلب الذي الشعب هو ذلكم
ثم ضواحيهم، أجمل قسطنطني خلفاء من وانتزع عدة، قرونًا عظامها يف ينخر السوس
أوربا، بقية — ذلك بعد — يهدد ورشع قدميه، تحت العهد حديثة جرمانية مملكًة سحق
املعمورة، من اآلخر الجانب يف وانتصاره فتوحه يوايل نفسه الوقت يف كان بينما ذلك

الحماليا. إىل الظافرة جيوشه وصلت حتى
داعيًا كان بل — األخرى الشعوب من كغريه — فحسب فاتًحا الشعب ذلك يكن لم

أيًضا. به ومبًرشا جديد دين إىل
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أفسدتها التي واملسيحية الفارسية الثنوية1 يناوئ فقام جديد دين إىل داعيًا كان
الناس، من املاليني به دان أن يلبث لم خالًصا، توحيًدا الناس إىل حامًال والبدع، الخرافات

كلها. اإلنسانية ُعرش نحو هذه أيامنا يف عددهم بلغ حتى
ولعل العام. تاريخه ويف فيه الكالم محاولة عاتقنا عىل أخذنا الذي الدين هو ذلك
ثم سبقته التي الديانة من تفرَّع وكيف نشأ؟ «ممَّ السؤال: هذا هو لنا يعرض ما أول

إليه؟» وصل ما إىل وصل حتى نما
أنني الحق يشء؟ كل قبل عليه اإلجابة بنا يجدر الذي السؤال هذا عىل نجيب فكيف
هذه يف حتى — اعرتضتني فقد لها، مثيل ال حرية يف وقعت حتى لهذا أعرض أكد لم
وإليك املوضوع. هذا لبحث أتصدى أن قبل ألتوقعها أكن لم صعوبة — األوىل الخطوة

البيان:
عن للكالم تصدوا الذين الباحثني بعض به قام ملا وتقديري إجاليل عىل — إنني
أرى وال أقرر — واجتهادهم بفطنتهم إعجابي وعىل اإلسالم، وأصل القديمة العرب ديانة
توضح أن تستطع لم ألنها قط؛ تكفيني ال الطريفة البحوث هذه أن املصارحة من ا بدٍّ

قبل. من أكثر األمور هذه
مخالفة أخرى طرًقا سالًكا — جديد من — البحث إعادة إىل مضطرٍّا رأيتني لذلك
لها، املدهوشني أول أنا نتيجة إىل وصلت وقد اليوم، إىل الباحثني من غريي نهجه ملا
— وأساسها جوهرها يف — أنها إال صفحات، بضع يف أرسدها أن وسعي يف وليس
— مناقضة بحوثي نتائج كانت وملَّا وأهميتها، خطرها لها أخرى نتائج بعدة مرتبطة
اإلنسان عىل يقيض والعلم عنها، لغرابتها اليوم إىل السائدة اآلراء كل — الخط طول عىل
الحجج من متني أساس عىل تقوم وال برهان، يدعمها ال مسلمة قضايا للناس يلقي أال

األصلية. مصادرها من املستقاة الصحيحة واألدلة الناهضة العلمية

أدع��ي��اء! أص��ح��اب��ه��ا — ب��ي��ن��اٍت ع��ل��ي��ه��ا ي��ق��ي��م��وا ل��م م��ا — وال��دع��اوى

هذا لقارئي بالنسبة أجنبية مصادر هي أعنيها التي األصلية املصادر كانت وملا
نصنع ماذا ولكن آخر.3 مستقل ِسفٍر يف الرأي ذلك تفصيل إىل مضطرٍّا رأيتني فر2 السِّ

الفصل؟ هذا يف اآلن
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وبني بينها نوائم أن يف رغبًة فيها، مبدِّلني وصلتنا، التي اآلراء ببعض نجتزئ أن أما
التقائهما إىل سبيل ال البحث مناهج من متباينني منهجني ألن محال؛ فهذا الخاصة آرائنا
فائدة أية ثَمَّ فليس فيها، غناء ال التي الطريقة هذه عقم عن فضًال هذا بينهما، والتوفيق

الحقيقة. من جزء تعرُّف من
الفكرة أتَّبع أن هو املأزق، هذا من واحًدا مخرًجا إال أجد فلم الفكر أعملت لذلك
الصدد. هذا يف النتائج من الباحثون إليه وصل ما وذكر رسدها عىل مقتًرصا املقررة،
وترجمة اإلسالمي للتاريخ واستيعابًا درًسا، وأوفاهم الباحثني أقرب «سربنجر» سيما ال

النبي.
تأويًال وال لبًسا يحتمل ال رصيح بأسلوب — اآلن من — أقرر أن جدير أنني عىل
بما واملؤاخذة املسئولية عبء عاتقي عن أرفع أن الطريقة بهذه استطعت إن أنني
السادس القرن يف العرب عليها كان التي الدينية الحال وصف من الفصل هذا يف أقرره

الفصول. بقية يف أقرره فيما شأني ذلك يكون فلن امليالدي،
عىل يصعب ال التي األسباب من غريها دفعني كما السابقة االعتبارات هذه دفعتني
اإليجاز من قدرتي يف ما بأقىص السابق الزمن ذلك ذكر عىل االقتصار إىل فهمها، القارئ
الرشط هذا عن أَِحد فلم بالدهم، يف ونشأتها األوىل العرب ديانة تبيان يف التزمته الذي

أنملة. قيد

األوىل العرب ديانة (3)

كذواتهم، ذاتًا له أن ويعتقدون — تعاىل هللا هو — أعىل بكائن يؤمنون العرب كان
من حظوظها اختلفت وإن — بارئها هو — كائنات من يحويه وما بالعالم محيط وأنه
التي املنزهة الذات وأنه واألرض4 السموات خالق بأنه يدينون وكانوا والعصيان، الطاعة
من املطر عليهم يرسل الذي هو وأنه العالم، مدبر أنه يف يمارون وال لحكمتها، حدَّ ال

السماء.5
خصوا التي كتلك هياكل، وال ان كهَّ له ليس أن أيًضا ويعتقدون هذا، يعتقدون كانوا

أوثانهم. بها
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والجن العرب (4)

ذلك إىل دفعتهم وقد دونهم، ويمجِّ الجن يعظِّمون رأيناهم سواه إىل ذلك تركنا فإذا
هذه رؤية فيتمثلون كاملة؛ أسابيع فيها يضلون ما كثريًا التي وجبالهم صحاريهم
الجوع ألم من فيها يكابدونه ما التصورات هذه نفوسهم يف ويقوِّي الغريبة، العوالم
املهلكة، وسوافها الالفح، وهوائها املحرقة، الصحراء شمس من يحتملونه وما والعطش،
يتخيلوا أن حد إىل الروع بهم ليصل حتى الفجائية، الجو تقلبات من يعانونه ما إىل هذا
منها شتى، صور وعىل عدة أشكال يف ذواتهم ويبرصون الجن أصوات يسمعون أنهم
— الفضاء من جزءًا تشغل أجسامهم بأن يعتقدون وكانوا املعجب،6 ومنها السخيف
أجسامهم ألن تكوينهم؛ يف عنا يختلفون ولكنهم ينترشون، وأنهم — أجسامنا تشغله كما
أن قدرتهم ويف شذوذًا، إال اإلنسانية العني تراها ال ثم ومن الهواء،7 أو النار من مخلوقة
إليهم يتحببوا أن عليهم وجب فقد كذلك كانوا ومن والخري، الرش رضوب من كثريًا يأتوا
أن اعتقادهم الغاية هذه تحقيق إىل الوصول عليهم ل سهَّ ومما ويقدسوهم. ويمجدوهم
وكانت شجرة.8 يف وثالث نصب، يف وذلك حجر، يف فهذا به، ا خاصٍّ موطنًا جني لكل
أرسة إىل به العناية وتِكُل بعينه، جني تمجيد عىل — أحيانًا قبائل عدة أو — قبيلة تجمع
وتعظيم بحراسته تقوم الفئة هذه وكانت رغباته، وتلبية رعايته أمر بها منوط بعينها
املراسم من حقه له تؤدي كما تمثله، التي الصورة أو الشجرة، أو الحجر يف سواء شأنه؛
— صوت النصب لذلك ُسمع وربما محرابه، يف تقيمها التي الدينية والطقوس الكهنوتية؛
الوثن بحراسة القائمني الكهنة أن الواضح ومن — األحيان من كثري يف ذلك يحدث كما
منها لكل وكان — تتكلم أنها الناس إليهام األصوات تلك إحداث عىل بالحيلة مرنوا قد
واملعجزات الخوارق من ذلك يعدون العرب وكان — غريه عن يميزه به خاص صوت

أوثانهم. إىل يعزونها التي
تستطيع ما بأقىص وتفرُّده بذكره وتشيد صنمها، عىل قبيلة كل تحرص كانت كذلك
طلب يف ينون وال عنه، ينضحون ان الكهَّ وكان امللكية. من نوًعا فيه ترى ألنها حب؛ من
املغانم ويجرون ألنفسهم يطلبونها — الحقيقة عىل — كانوا وإن النصب، لذلك القرابني

تعاىل. هللا باسم لهم
وجه عىل املفرسين وأقوال القرآن من بسهولة نستخلصه أن نستطيع ما هذا
ذلك يعزون النبي حياة ترجمة درس يف تخصصوا الذين املؤرخني أحد أن عىل اإلجمال،
باسمها. تعرف منه ناحية يف اليمن تقطن كانت التي وهي وحدها، «خوالن» قبيلة إىل
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— الفصال9 أو الرب من وهي — اآللهة إىل القرابني تقدم حني عادتهم، من وكان
السبيل وأبناء املعوزين نصيب من وهذا هللا، عىل وقف أحدهما قسمني؛ يقسموها أن
الكهنة نصيب من وهو النصب، عىل وقٌف واآلخر القبيلة، أهل عىل ضيوًفا يحلون الذي

وحدهم.
من وجعلوه به استأثروا النفائس، بعض املصادفة بطريق األول القسم يف وقع فإذا

هلل.10 األدنى النصيب مكانه ووضعوا الوثن، نصيب
بنات األرباب تلك أن يعتقدون كانوا لقد باهلل؟ الصغرية األرباب هذه عالقة ما ولكن
حاكم يحكم كما الناس تحكم فهي تماًما؛ األصل من الفروع كمثل منه مثلها وأن هللا،11
بني وسائط األرباب تلك يف يرون كانوا وثم الحكم، سلطة مليكه يخوله أن بعد األقليم

هللا.12 وبني الناس

والكعبة مكة (5)

القرن منتصف يف قريش بنتها وقد العرب، بالد أواسط يف الثقافة حارضة مكة وكانت
سبعمائة نحو فيه اتساع أقىص ليبلغ حتى الضيق؛ شديد رميل واٍد يف امليالدي، الخامس
عارية ِجدُّ جبال وتكتنفه — خطوة مائة عن يزيد فال فيه مكان أضيق أما — خطوة

وخمسمائة. قدم مائتي بني ارتفاعها يرتاوح
هو ذلك حوزته، يف ويقع يملكه من كل به يفخر الذي املحراب املدينة هذه يف
وأعيد جدد وإن بكثري، نفسها املدينة من أقدم وهو الشأن،13 الجليلة الكعبة محراب
وقد الصقل، يهذِّبها لم بحجارة مبنية حوائط أربع من مؤلف وهو مرات، عدة بناؤه
من بقطعة بريطٍة14أو غطيت وقد املالط، يتخللها أن دون بعض إىل بعضها رصف

قدم. مائتي فتبلغ مساحتها وأما الرجل، ارتفاع عن يزيد فال ارتفاعها أما القماش،
من األول النصف منذ أصنامها، بني الكبري الرئييس الصنم اسم «هبل»15 وكان
يف «هبل» الرؤساء،17وكان بعض الخارج من عقيقي16جلبه تمثال وهو الثالث، القرن

قريش. لقبيلة ربٍّا العهد ذلك
مشاًعا ملًكا — الحقيقة عىل — كانت بل للقرشيني، ملًكا تكن فلم نفسها الكعبة أما
صبغة للكعبة كان وثم العامة، السياسية املصلحة وشائج بها تربطهم التي القبائل ألكثر

عندهم. عاملية
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«الكعبة» املحراب ذلك يف تعبده الذي صنمها القبائل تلك من قبيلة كل وضعت وقد
وقد سائًدا، الديني التسامح وكان ربٍّا، وستني ثلثمائة بها التي األرباب عدد بلغ حتى
من ذكره أسلفنا ما عىل زيادة — الكعبة يف ترى كنت فقد حدوده، أعظم إىل بهم وصل
عيىس. طفلها مع العذراء وصورة املالئكة، وصورة الخليل، إبراهيم صورة — األصنام

األسود الحجر (6)

يزعم الذي الحجر وهو األسود»، «الحجر يقدسون كما شيئًا يقدسون ال كانوا أنهم عىل
الكعبة، يف حدث الذي الحريق توايل من اسودَّ ثم أبيض، أمره أول يف كان أنه املسلمون
اإلسالمي، التاريخ يف خطريًا دوًرا — اإلسالم قابل يف — بعد فيما الحجر هذا لعب وقد
الفصول بعض يف وسنذكر مقدًسا، حجًرا — هذه أيامنا حتى — املسلمون يعده زال وال
هذا عن املسلمني من والالهوت الكالم علماء بعض يرويها أقاصيص بعض التالية

الحجر.
حجر من قطعة أنه فذكر شاهدوه، الذين األوربيني السائحني بعض لنا وصفه وقد
من صغرية قطع جهاته بعض يف وتبدو بللورية، نقط أنحائه يف تلمع الربكاني البازلت
وتارة قاتمة، ظالل بأسفله أحمر تارة لونها «فيلسبار» اسم عليه يطلقون الذي النوع

السواد. إىل يميل أسمر
مؤلًفا األيام هذه يف غدا حتى مرة من أكثر فكرس مختلفة، ظروف تعاورته وقد
من حجر أنه عىل يجمعون والكثريون بعض، إىل بعضها مضموم قطعة عرشة اثنتي من

السماء. من الساقطة الرجوم

جاورها ما فقدَّسوا لها إجاللهم وزاد التقديس،18 حد بهم بلغ فقد الكعبة احرتامهم أما
إىل — يكتنفها ما أصبح وثم — القداسة مسحة الكعبة عليها خلعت التي — البقاع من
من يصطاد أو فيها، بسواه يفتك أن كان من لكائن يجوز ال حراًما — فراسخ عدة بُعد

لها. احرتاًما حيوانها
الشعائر لتأدية األنحاء؛ شتى من الناس من ضخم جمهور عام كل يف الكعبة ويؤم

فيها! املقدسة الدينية

83



القصيص الوعظ

األصنام19 عبادة (7)

الفساد فيها ودبَّ امليالد، من السادس القرن يف األول معناها فقدت فقد العبادة أما
تدين — العقل ها يمجُّ التي — واألوهام الخرافات من طائفة فأصبحت جوهرها؛ وتغريَّ

املبطلني. من طائفة بها
عبدناه، — جميل حجر عىل عثرنا إذا — «كنا ملسو هيلع هللا ىلص—: محمد20 معارصي أحد قال
من مدة درور ناقة لبن سقيناه ثم إنشاء، الرمل من أنشأناه نجده أن علينا عزَّ فإذا

املكان!» ذلك يف دمنا ما ذلك نفعل نزال ال ثم عبدناه، ذلك لنا تمَّ ومتى الزمن،

عظيم جانب عىل — ذلك من العكس عىل — كانت الناس من كبرية طائفة هناك ولكن
الحجارة من أيديهم صنع من هي أرباب يف عقيدة عندهم يكن فلم والحضارة، الرقي من

الخشب! أو
محرابها، إىل ون ويحجُّ األرباب تلك دون يمجِّ — أمرهم ظاهر يف — الناس كان ولقد
تلك عىل دماءها ويريقون هياكلها، يف القرابني ويذبحون السنوية، بمواسمها ويحتفون
إليها يلجأون كانوا لقد بل الخشب، من أم الحجر من أكانت سواء يعبدونها؛ التي اآللهة
الغامض. أمرهم مستقبل بوساطتها فوا ويتكشَّ الربكات، منها ليلتمسوا أمر؛ حزبهم كلما
فقد ذلك عدا فيما أما املظاهر، من القدر هذا عىل تزد لم فيها عقيدتهم أن عىل
يشء إذاعة عىل جرؤت إذا أو نبوءتها، تتحقق لم إذا آلهتهم تحطيم يف يرتددون ال كانوا

الدنايا. من اقرتفوه مما إذاعته ويخشون يكرهونه،
فت تكشَّ إذا له قربانًا نعجة يذبح أن األصنام ألحد فينذر كارثة بأحدهم تنزل وقد
بغزال — عنده قيِّمة وهي — النعجة يستبدل حتى الخطر21 عنه يزول يكاد فال ته، غمَّ
يكاد ال املعبود ذلك أن معتقد وهو ذلك يفعل بيده، يصطاده أن من أكثر ثمنه يكلفه ال

والغزال!22 النعجة بني يفرق
رغباتهم توافق لم ما عندهم خطر لها يكن لم اآللهة نبوءات أن ذلك إىل أضف

األمور. من عليه قادمون هم بما التفاؤل من إليه يقصدون عما وتعرب
نصب وهو الخلصة»23 «ذا فأتى قتله، ممن ألبيه يثأر أن اعتزم أعرابيٍّا أن ذلك يؤيد
عىل — يقرتع وبدأ عليه، قادم هو فيما ليستشريه — األبيض الحجر من الشكل مربع
عن نهيًا الثاني ويف طريقه، يف بامليض أمًرا األول السهم يف فرأى — ذلك يف العرب عادة
بعد مرة الكرَّة وأعاد النتيجة هذه ترضه فلم والرتيث؛ باالنتظار أمًرا الثالث ويف ذلك،
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الصنم وجه يف بالسهام وألقى غضب وثم الثالث، املرات يف واحدة النتيجة فكانت أخرى؛
عوَّقتني!».24 ما قتل أبوك كان لو أمك! بظر «مصصت له: وقال

تعربِّ ولم رغباتهم، مع أوامرها تعارضت وكلما األسباب، ألتفه يغضبون كانوا كذلك
والتحقري. بالسباب عليها انهالوا الكالم، من سماعه يودون عما

يف صنم وهو — املعبود قبيلته صنم «سعد» عىل ملكان25 بني من رجل وأقبل
كانوا وبينما به، التربك يريد عليه ليقفها بها جاء إبله الرجل مع وكان — الصحراء
فغضب هاربة، وولت اإلبل نفرت — عادتهم حسب العثائر26— دماء عليه يريقون
خرج ثم إبيل.»، عيلَّ أنفرت إلًها فيك هللا بارك «ال وقال: به فرمى حجًرا وتناول صاحبها

يقول: وهو عنه وانرصف جمعها، حتى طلبها يف

«س��ع��د» م��ن ن��ح��ن ف��ال «س��ع��د» ف��ش��تَّ��ت��ن��ا ش��م��ل��ن��ا ل��ي��ج��م��ع «س��ع��د» إل��ى أت��ي��ن��ا
رش��د! وال ل��غ��يٍّ يُ��دع��ى ال األرض م��ن ب��ت��ن��وف��ٍة ص��خ��رًة إال «س��ع��د» وه��ل

ونحن يأكلونها! كانوا إذ آللهتهم؛ احرتاًما الناس أقل أنفسهم حنيفة بنو وكان
من — بعينه — نوع من آلهتهم يصنعون كانوا فقد ذلك؛ يف عذرهم نقرر أن جديرون

أكلوها. ومجاعة قحط يف وقعوا فلما والزبد؛ اللبن ومن العجوة،

يشء أكرب كان فقد جديٍّا؛ اعتقاًدا األرباب تلك يف تعتقد تكن لم العرب أن يتضح هنا ومن
قرارة يف راسخة قوية عقيدة أيًضا عندهم له يكن لم هللا أن عيل تعاىل، هللا هو يحرتمونه
إليه، الناس يدعون ان كهَّ له يكن لم إذ كثريًا، شيئًا عنه يعرفون ال كانوا ألنهم نفوسهم؛
ورش. خري من قدَّره ما لهم حون ويوضِّ إرادته ويذيعون وطاعته، عبادته يف بونهم ويرغِّ

البعث عقيدة (8)

يؤمن كان من فمنهم االختالف؛ شديدي كانوا بل واحدة، عقيدة عىل الناس يكن ولم
بعث يف االعتقاد حد عند يقف وال اآلخر، باليوم ويدين الحياة هذه بعد ثانية بحياة
يرتكها أو جانبه إىل راحلته يدفن كان ثم ومن أيًضا، الحيوان ببعث يدين بل اإلنسان،

قدميه. عىل السري عناء يتكبد فال القيامة، يوم لريكبها قربه، عىل تموت
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كل يف يدينون وكانوا منها، ويسخر البعث بفكرة يستهزئ كان سوادهم أن عىل
القائل: برأي مكان

ع��م��رو أم ي��ا خ��راف��ٍة ح��دي��ث ح��ش��ٌر ث��م م��وت،ٌ ث��م ح��ي��اٌة،

نفوس إىل املحببة — البعث فكرة — الفكرة هذه فإن عجب، موضوع هذا يف وليس
الفرس من يقبلوها لم أنفسهم اليهود أن ذلك وآية الساميني! عند الغرابة شديدة اآلريني؛
الصدوقيني جماعة أن عىل امليالدي، التاريخ أوائل يف نقل لم إن ترشيدهم27 بعد إال

قط.28 تقبلها ولم البعث فكرة رفضت قد — العدد كبرية وهي — نفسها
الفكرة، هذه إىل دعاهم حني إال العرب من جدية مقاومة ملسو هيلع هللا ىلص محمد يلَق لم كذلك
أمر يعنيه ال — هذه أيامنا إىل — البدوي زال وما بصحتها، اإليمان بوجوب فيهم ونادى

له.29 يكرتث وال البعث

واليهودية املسيحية (9)

ذلك أقررنا ومتى متني، أساس عىل ترتكز ال واهية كانت األوىل العرب ديانة إن قلنا
هذا دينهم غري — آخر دينًا يقبلوا أن العرب عىل اليسري من كان أنه نفرض أن سهل
انترشت فقد ما، حد إىل ولكن صحيح كالم وهذا مثًال، اليهودية أو باملسيحية فيدينوا —
سوريا ويف — جنوبًا — الحبشة بالد يف انترشت جهتني: يف نفسه السبب لهذا املسيحية
وقت يف نجران مدينة يف كذلك انترصت وقد القبول، من شيئًا لقيت حيث — شماًال —
من كثري عىل خفاًقا النرصانية علم وأصبح باملسيحية؛ سينا جزيرة شبه ودانت مبكر،

سوريا. عرب تنرص كما والكنائس، األديرة
ال املظاهر من مظهًرا إال — تقريبًا مكان أي يف — يكن لم كله النجاح هذا أن عىل

الحقائق. من حقيقة
القح العربي جرثومة نبتت حيث جزيرتهم، قلب ويف العرب، بالد أواسط يف أما
له، ضعيًفا أثًرا إال ثَمَّ لنرى نكن ولم املسيحي. للدين الدعاية فيها تنجح فلم وأرومته،

معدوًما. نقل لم إن
وبما معجزات، من تحويه بما — عام وجه عىل — الزمن ذلك يف املسيحية وكانت
عن بعيدة الجاذبية قليلة مصلوب؛ ربٍّ من بذلك يتصل وما التثليث، عقيدة من فيها
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لألساقفة حدث فيما واضًحا تراه ما ذلك وآية الذكي، الساخر العربي نفس يف التأثري
وإن — امليالد من ٥١٣ عام حوايل — الحرية ملك الثالث املنذر تنصري إىل سعوا الذين
كلمات؛ بضع إليه فأرسَّ قواده أحد عليه دخل إذ بانتباٍه يقولون ما إىل ليصغي املنذر
أحد إليه م فتقدَّ العميق، الحزن أمارات امللك أسارير عىل بدت حتى منها ينتهي يكد ولم
لقد سيئ! خرب من له «يا امللك: فأجابه أشجاه. عما متلطًفا متأدبًا يسأله القساوسة

عليه!» حرستاه فوا مات. قد املالئكة رئيس أن علمُت
املالئكة فإن بذلك، أخربك من ك غشَّ وقد األمري، أيها محال «هذا القسيس: فقال

الفناء!» عليهم يستحيل خالدون
يموت؟» ذاته هللا بأن تقنعني أن وتريد تقول؟ ما «أحقٌّ امللك: فأجابه

جمهرة رحلت فقد املسيحية، حظ من أكثر فهو إليها العرب اجتذاب يف اليهودية حظ أما
األذى، بهم فألحق عليه ثاروا الذي أدريان اإلمرباطور دهم رشَّ أن بعد اليهود من كبرية
باليهودية فدان فيها؛ دعايتهم وبثوا لهم، ً ملجأ العرب بالد يف فوجدوا شملهم، وشتَّت
أخلصوا الذين املتهوِّدون وحدهم هم هؤالء ولعل العربية، الجزيرة سكان من عدة قبائل

الرسمي. اليمن دين — ما زمن يف — نفسها اليهودية صارت وقد ا، حقٍّ لليهودية
ال اليهودية ألن عليها؛ العرب إقبال وقلَّ — الزمن مرور عىل — ضعفت أنها عىل

فال! قاطبة للناس ا عامٍّ دينًا تكون أن أما مختاًرا، شعبًا إال تالئم
خرب أن بعد اليهود بها تعلَّق التي الغامضة واآلمال بالشكايات مألى أنها ذلك

املجد! إىل الطموح الشعب طبيعته تالئم مما هذا وليس املقدس، بيت
دين إىل بحاجة يشعرون كانوا العرب سواد إن نقول: أن الرأي أصالة من وليس
ستتيحها التي املناسبات من كثري يف سنراه كما الحر البدوي ذلك — العربي فإن آخر،
جعله سبيل يف بذلت محاولة كل أن كما بطبعه، متدينًا ليس — دراسته أثناء الفرص لنا

التام. الفشل نصيبها كان كذلك
يف يسبح ال فهو ِشعره، يف حتى الحقائق بغري يُعنى ال مادي، عميل، رجل فالعربي
يف اإلنسان يعتمد التي الدينية واملعميات األلغاز بتلك األخذ إىل يميل وال والوهم، الخيال

التعقل. عىل اعتماده من أكثر التخيل عىل استيعابها

ضعيفة كانت بل ومشاعرهم، نفوسهم عىل مهيمنة تكن لم ألفوها التي العرب ديانة إن
أن علينا الحق من كان فإذا حال، كل عىل سوادهم دين كانت ولكنها الخطر، قليلة األثر
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أن أيًضا نقرر أن علينا الحق فمن األرباب، بتلك يؤمنوا لم منهم املستنريين أن نعرتف
عليها. للقضاء كافيًا يكن لم بها إيمانهم عدم

يسخروا أن يبالون ال البدو كان فقد العقيدة، إىل مضطرٍّا يكن لم أحًدا أن والحق
ِجدُّ بقلوب بها والرضر األذى إلحاق يف يرتددون وال يعبدونها، التي أربابهم من حتى
أجدادهم بها يدين كان عبادة عىل — االعتبارات هذه كل بعد — القضاء أن بيد مغتبطًة،
أسالفهم دين يرتكوا أن من أنفًة القومي، كربياءهم نفوسهم يف يثري كان قبل، من وآباؤهم

وإكبار. إجالل بكل يفردونهم كانوا الذين
يف البدو نظر يف هي كما — القديم العربي نظر يف كانت الديانة أن القول وجماع
دينًا يذكرون نراهم نكاد ال الجاهلية شعراء أن ذلك وآية له؛ خطر ال أمًرا — هذه أيامنا
اآللهة، أسماء استثنينا إذا — فيها نَر لم أناشيدهم فتَّشنا ولو أشعارهم، يف عقيدة أو
لعبادتهم ذكر عىل فيها تعثر تكاد ال مقتضبة عبارات إال — املختلفة الشعائر وبعض

القديمة.
وراء ما مسائل من بيشء أذهانهم يشغلوا ولم الحارضة، للحياة العرب عاش لقد

عنه. ويصدرون الشعور ذلك يف يتابعونهم مؤمنوهم وكان الطبيعة،
— قاعدة كل شأن — شواذ القاعدة لهذه وجدت فقد االعتبارات، هذه كل ومع
اختلفت وإن هللا، بوحدانية يدينون الذين العرب متألهي من شتى جماعات وجود فإن
خطره له أمًرا كان — املسيحية أو باليهودية بعضهم لتديُّن — نحلهم وتباينت وجهاتهم،
فيمن عقائدهم يبثون يفتئون ال املتألهون أولئك كان إذ نفوسهم، يف أثره وله العرب، عند

العرب. من حولهم

الحنيفية (10)

عميق إليمان وآثاًرا دالئل الشعراء لبعض امليالدي السادس القرن أواخر يف رأينا ثم ومن
خري من أيديهم تصنعه ما عىل املرتتبة بالنبعة يقًظا شعوًرا منهم ورأينا هللا، بوحدانية
شتى يف كانوا وقد الحنفاء،30 طائفة هي — الرأي هذا ترى التي — الفئة وهذه رش، أو
إىل املنتسبون الصابئة تفعل كما بعينه. مذهب تضمهم وال آرصة أية تربطهم ال األنحاء

أيًضا! الحنفاء أنفسهم يسمون كانوا الذين إبراهيم
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واملسيحية اليهودية رفض يف واحد رأى — الحنفاء من — الطائفتني لهاتني وكان
هو — والنصارى اليهود من عرفوه الذي — هذا وإبراهيم إبراهيم، بدين واالعرتاف مًعا

مكة. يف الكعبة بنى الذي وهو إسماعيل، جدهم والد فهو إليه، ينسبون الذي األصل
العرب لهؤالء اإلقناع سهلة املحجة، واضحة رشيدة، سمحًة الحنفاء رشيعة وكانت
— ينقصها يكن ولم قاطبة، العرب دين تكون ألن صالحة جوهرها يف وهي العمليني،
ذات روحية هيئة لها تكون وأن مستقرة، ثابتة عقيدة تكون أن إال — الغاية هذه لبلوغ

كذلك. أنها عىل تُفهم أو السماء، من منزَّلة تكون وأن دينية، سيادة

الحنيفية، نقص ليتمم به؛ القيام عاتقه عىل ملسو هيلع هللا ىلص محمد أخذ الذي العظيم العمل هو وهذا
لم العرب ألن مصاعبه؛ ضوعفت قد — صعوبة من فيه ما عىل — العمل هذا ولكن
كل من بطبيعتهم ينفرون — ذلك إيل — كانوا بل فحسب، الدين إىل حاجة غري يف يكونوا
واملعميات الغامضة الفروض يكرهون كانوا كما ومراسمها، العبادة مظاهر من مظهر

الطبيعة. وراء بما تتصل التي
العقبات. هذه عىل للتغلب يتزعزع ال ويقني جازم إقناع من بد وال

الرشائع31

أرم��اس ط��ي — ح��ي��ن ب��ع��د — وأص��ب��ح��ت ِج��دَّت��ه��ا ال��ده��ر أب��ل��ى ش��رائ��ع م��ن ك��م
وال��ن��اس واألخ��الق ال��ش��رائ��ع م��ن ي��الئ��م��ه م��ا ج��دي��ٍد ج��ي��ٍل ل��ك��ل

النبي32 وفاة بعد (11)

الحرج، يف غاية الساعة فكانت يخلفه، خليفة يعني ولم له، ولًدا يرتك ولم النبي مات
برسعة وفاته خرب انترش وقد والظروف، الحوادث نهب مهدًدا نفسه اإلسالم كيان وأصبح
حني صاعقة أصابتهم وكأنما املخلصني، أصدقائه عىل شديد وقع له وكان لها، مثيل ال
ال وقسًما يموت، ال خالًدا يحسبه قسًما قسمني، الناس وكان املروع، النبأ هذا بلغهم
خاصة — «عمر» وكان مديًدا، وعمًرا طويلة، حياة له يؤمل بل الرسعة، بهذه موته يتوقع

األمل. هذا يؤمل ممن —
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«عائشة» مخدع «عمر» دخل يسري، بزمن أنفاسه آخر وأسلم النبي مات أن وبعد
يف وهو مليٍّا سيده محيا وتأمل — به مسجاًة النبي جثة كانت الذي — الغطاء فرفع
يعد فلم طبيعيٍّا، سكونًا فرأى حوله ما إىل ونظر هادئًا، يشء كل فرأى — األبدية نومته

غيبوبة!» يف هو بل النبي يمت لم «كال وصاح: املروع، النبأ ذلك يصدق
«كال عمر: فيه رصخ فقد خطئه، إىل يرشده أن عبثًا فحاول حاًرضا «املغرية» وكان
أدخال قد الرشيرة نفسك وفساد طويتك، خبث ولكن يمت لم هللا رسول إن تكذب، بل
أهل ويبيد املنافقني عىل يقيض أن قبل النبي يموت ولن الخاطئ، الوهم هذا روعك يف

الرشك.»
«لقد الناس: من تجمهر فيمن فصاح املسجد إىل — توِّه من — «عمر» ذهب ثم
محمًدا إن أال يتقوَّلون، ما وبئس مات، قد محمًدا أن املرجفون وأرجف الزاعمون، زعم
إىل رجع ثم يوًما أربعني قومه عن غاب إذ موىس فعل كما ربه للقاء ذهب وإنما يمت، لم
من كل ليعاقبنَّ ثم كذلك، النبي ليعودن ووهللا — عودته من يئسوا أن بعد — أصحابه

القول!» هذا عىل اجرتأ
إىل — كانوا فقد ذلك؛ يف غرو وال عليه، آمنوا حتى قوله الحارضون يسمع يكد ولم
أحب يكن فلم «عمر»، فيه يخطبهم الذي املكان نفس يف محمًدا يرون — جدٍّا يسري زمن

«عمر». يقوله ما تصديق من إليهم
كالم إىل قصرية هنيهة وأصغى املسجد، فاخرتق اللحظة هذه يف بكر» «أبو وجاء
النبي جثة أمام ووقف «عائشة» مخدع إىل أرسع ثم وحماسة؛ عاطفة املتأجج «عمر»
ثم — األبدية نومته يف مستغرق وهو — صاحبه وجه وقبَّل عنها، الغطاء فرفع أيًضا،
الوجه ذلك أسارير ل وتأمَّ وأناة، بتؤدة النبي رأس ورفع وميتًا.» حيٍّا «طبت قائًال: صاح
املحبوب! الصديق أيها عليك أسفا فوا ، متَّ لقد «نعم قال: ثم قبل، من به تمىلَّ طاملا الذي
املوت غصص من وتجرعت قاسيت، ما الحمام غمرات من قاسيت فقد وأمي؛ أنت بأبي
رأس وضع ثم أخرى!» مرة الكأس هذه تتجرع أن من هللا عىل ألكرم وإنك تجرعت. ما
— ورجع بغطائه اه سجَّ ثم أخرى، مرة رفيقه وقبَّل — وسادته عىل — برفق النبي
ليقنعهم الناس يخطب وهو حماسة، ج يتأجَّ يزال ال «عمر» فوجد املسجد إىل — أدراجه
أنت!» حيث واجلس ثائرتك من هدئ عمر! يا «حسبك فيه: فصاح يمت، لم الرسول أن
فأقبلوا الناس، شطر وجهه بكر أبو فوىلَّ الناس، يخطب وطفق عمر إليه يصغ فلم
﴿إِنََّك لنبيه: — آياته محكم يف — تعاىل قال أما بكر: أبو لهم فقال عمر، وتركوا عليه
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إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما أحد: موقعة بعد — أخرى آية يف تعاىل قال أما يِّتُوَن﴾ مَّ َوإِنَُّهم َميٌِّت
أَْعَقاِبُكْم﴾. َعَىلٰ انَقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو اَت مَّ أََفِإن ۚ الرُُّسُل َقبِْلِه ِمن َخَلْت َقْد َرُسوٌل

ال حي هللا فإن هللا يعبد كان ومن مات، قد محمًدا فإن محمًدا يعبد كان من أال
يموت!

الناس ذهل فقد بكر، أبي قول من سمعوه ما بعد منه فأفاقوا حلم يف الناس كان وكأنما
أيقنوا الرزين بكر» «أبو بها ذكَّرهم إذا حتى القرآنية اآليات هذه عن الخطب فداحة من

بعد! النبي يروا لن أنهم جميًعا

الخليفة انتخاب (12)

فال يخلفه، من يعنيِّ ولم مات قد محمًدا أن وهي حلها؛ من بد ال خطرية عقدة بقيت
األمري؟ هذا يعنيِّ الذي من ولكن لهم، أمري انتخاب عن إذن مندوحة
تحقيقه؟ إىل سبيل من فهل حسن، هذا املسلمني؟ كل أيعيِّنه

وشيكة، رهيبة أزمة أمامه اإلنسان يرى أن السهل من وكان عصيبًا، الوقت كان لقد
اإلسالم؟ عن ترتد أن تلبث لن القبائل من وجمهرة

— والسلطان الصدارة لها التي القبيلة عىل الخليفة انتخاب يقترص أن يتعنيَّ إذن
اإلسالم بهم عز الذين املدينة» «أهل األنصار اجتمع وثم — قاطبة العرب قبائل بني

يختارون؟ فمن وانترص،
الخزرج، رئيس عبادة» بن «سعد النبيل الفارس فأمامهم والحرية، للرتدد مجال ال
مرض من شفاؤه تم حينئذ يكن ولم — يختاروه أن املألوف الطبيعي من كان وقد
أثر من ضعيًفا وكان املدنيني، جمهور إىل مدوًَّجا مدثًرا فحملوه — به ألمَّ قد كان خطري

يقول. ما يردد أصحابه أحد فقام صوته؛ إبالغهم يستطع فلم املرض
وأن القبائل، من اإلسالم دخل من أول بأنهم أصحابه عبادة» بن «سعد ذكَّر وقد

قاطبة. العرب عىل بالزعامة جديرون لذلك وأنهم بعد، بهم إال تتم لم نرصته
ونادوا شديدة، حماسة له جمهورهم وأظهر والتحبيذ، باالستحسان كالمه فقابلوا
رفض من خوفها أبدت منهم قليلة فئة ولكن هللا، لرسول خليفة — الحال يف — به
وسنقول ذلك، من علينا «ال أصحابهم: فأجابهم عنه؛ رضائهم وعدم الرأي هذا املهاجرين
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بحال — نذعن فلن عنا، وافرتقوا أمريًا لكم فاختاروا أمريًا، لنا اخرتنا «لقد حينئذ: لهم
اخرتناه.» الذي أمرينا لغري — ما

رسعة، من قدرته يف ما بأقىص عليهم أقبل حتى النبأ هذا بكر» «أبا يبلغ يكد ولم
— بكر أبو فمنعه للكالم عمر انربى حتى يصلون كادوا وما — عبيدة وأبو عمر، ومعه
ثم أتكلم حتى «تريَّث له: وقال واندفاعه، سه تحمُّ من خشية — فعل فيما الحق كل وله

بعدي.» شئت ما قل

من به قاموا بما للمدنيني فاعرتف — تواضع بكل — الناس يف يخطب بكر أبو وبدأ
لقرابتهم بالخالفة؛ املهاجرين جدارة — هذا إىل — لهم أظهر ثم لإلسالم، جليلة خدمات
ألوانًا سبيله يف لقوا وقد باإلسالم، دان من أول ألنهم ثم أرسته، من وكونهم الرسول من

صابرين! كله ذلك واحتملوا النكال، من ورضوبًا العسف، من
فأجابوه: منكم.» والوزراء منا األمري فليكن املرتبة، هذه يف تلوننا «فأنتم قال: ثم

أمري!» ومنكم أمري منا «بل
فليس تختارون؛ بمن العرب تعرتف ولن أمريين، نويلِّ أن ومحال «كال، عمر: فصاح
أرغمناه ذلك رفض ومن للنبي، قريبًا يكون أن إال ألحد يخضعوا ولن قبيلتكم، من نبيهم

إرغاًما.» قبوله عىل
عبيدة»: «أبو لهم يقل لم لو خصومة؛ ينقلب اللجاج وكاد الكالم، وطيس وحمي
التفرقة يف ساٍع أول اآلن تكونوا فال للنبي، معني وأول لإلسالم، نارش أول كنتم لقد

اإلسالمية. الوحدة وتشتيت
من املكيني للمهاجرين ما فقرر — ومنافسه «سعد» قريب — «بشري» قام وهنا
يبلغ لم األثر ولكن الخزرج، من فئة نفوس يف كالمه فأثَّر املسلمني، أعناق يف الحقوق
وبني بينها كان ما بسبب «األوس»، قبيلة وهي األخرى، املدنية القبيلة نفوس يف إال أشده
عليهم، أمريًا به يرضون وال سعد، إىل يرتاحون ال جعلهم قديم نفور من «الخزرج» قبيلة
كالم سمعوا فلما بالخالفة، وجدارتهم املهاجرين حق يقررون — لحظة منذ — وكانوا

األنصار. عىل املهاجرين وظاهروا رأيهم، عىل ثبتوا عبيدة أبي
عمر — بيده وأمسك انتهازها إىل بكر أبو فأرسع مالئمة، فرصة سنحت وبذلك
نفس يف فصاحا بالخالفة، ملبايعته منهما واحد اختيار إىل املدنيني داعيًا — عبيدة وأبا
وامتدت والطاعة.» الخضوع عىل لك ونقسم نبايعك يدك فامدد منا، خري أنت «بل واحد:
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معهما؛ بمبايعته أرسع الذي «بشري» يد وهي بكر، أبي يد إىل ثالثة يد يديهما بني
صيحات وعلت الزحام واشتد أفواًجا، يبايعونه املسلمون وأقبل منهجه األوس نهج ثم
فرصخ الدعوة يناوئ أن الخزرجي حباب وأراد الدهشة، بأصوات فاختلطت الفرح؛

يده. من «عمر» فانتزعه سيفه واستلَّ بالحرب، مهدًدا
فقد الحد، هذا عند وقف األمر وليت هباءً، تتبدد الخالفة يف آماله «سعد» ورأى
يف وهو — تسحقه فكادت الجموع، عليه تكأكأت حني خطر يف نفسه «سعد» أصبح
املسلمني جمهرة يقنعوا أن أصحابه حاول وعبثًا — عليها محموًال كان التي محفته
عىل — النعوت بأقبح ووصفه إهانته عن يتورَّع لم نفسه «عمًرا» فإن احرتامه؛ بوجوب
عنه الجموع هذه فصدَّ بكر أبو تداركه وقد — القدر جليل أعزل خصم أنه من الرغم

ورشهم. أذاهم من وأنقذه

اعرتف كما الشاملة، الفوىض هذه وسط — النبي خليفة — الخليفة انتخاب تم فقد وإذن
كسب وقد بعد. فيما املدني املسجد يف الناس من مٍأل عىل نفسه «عمر» الحقيقة بهذه

الخليفة». اختيار وحسن العرب، «زعامة أمرين: الفوز بهذا املكيون
إىل الخليفة اختيار أمر ترك ولو لنبيهم، صديق أخلص كان رجًال أمورهم ولوا فقد
وقوة اإليمان متانة — الرسول حبه إىل — جمع أنه ذلك سواه؛ يختار ال فقد الرسول

ونرصته. اإلسالم إعزاز يف العزيمة وصدق اليقني
تكتنفه. كانت التي والعقبات املصاعب عىل التغلب يف بكر أبو نجح الصفات وبهذه
موت كان فقد الحرج، يف غاية الظروف وكانت عصيبًا، كان الوقت أن الحق ويف
كل يف بالثورة مؤذنًا — الصرب بفارغ طويل زمن منذ العرب ترتقبه كانت الذي — النبي
وقد والتمرد، الثورة علم رافعني — ذهبت حيثما يف — الثائرين ترى كنت ولقد مكان،
أمامهم هؤالء يجد فلم بالدهم، من والتهم طردوا لقد حتى رجحان أيما كفتهم رجحت

أذاهم. من فيها يحتمون فجٍّ كل من عليها فتقاطروا املدينة؛ إال ً ملجأ
وأعدت املطرودين، والعمال الوالة، بعض املدينة عىل يفد حتى يوم يمر ال وكان

لحصارها. عدتها للمدينة املجاورة القبائل
إىل جيشه أرسل أن بعد به يحاربهم جيش لديه وليس بكر» «أبو يقاومهم فكيف
الحال، خطورة رأوا الذين املسلمني نصيحة برغم — النبي ألمر تنفيذًا ليفتحها؛ سوريا
أمر ما أخالف «لن لهم: فقال حينئذ، الفتح فكرة تنفيذ عن يعدل أن عليه ألحوا ولقد
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تحقيق من يل بد وال واملتمردين، للثائرين نهبًا نفسها املدينة أصبحت ولو النبي به
مشيئته!»

تدل مما أقل خطر — الحقيقة عىل — أنه عىل باديًا، العظيم الخطر ترى ثم ومن
بما بل ورجال، عدٍة من لديه بما تقاس ال الحقيقية الخصم قوة فإن ظواهره، عليه
ويخوض إليها يتطلع سامية غاية من تحقيقه إىل يصبو وبما معنوية، قوة من عنده

والنفيس. النفس سبيلها يف باذًال أجلها، من الحرب غمار
هذه إرضام إىل يدفعهم حافز وأي الثائرون؟ إليها يسعى التي الغاية هي فما

الحرب؟
قبل عليه كانوا الذي القديم كإيمانهم قلوبهم أعماق يف متوشٌج وثيق إيمان أهو

الحاسم! انتصارهم يف شك ثمة كان ملا ذلك كان لو البعثة؟
ويؤيدوه؛ القديم دينهم لينرصوا اآلن يحاربون ال فإنهم يكن، لم ذلك من شيئًا ولكن

احتماله. يطيقون ال ألنهم الجديد؛ دينهم عىل يثورون هم بل
بجالئل اإلتيان إىل زهم ويحفِّ حماستهم يلهب الذي القوي بالسبب هذا وليس
املتمردة القبائل رؤساء كان فقد واألبطال، البطولة يخلق الذي بالسبب هو وال األعمال،
سخيفة فكرة إىل بعضهم فلجأ املعنوية؛ قوتهم بضعف الشعور كل شاعرين أنفسهم
إال ينجح لم محمًدا أن إليهم وخيِّل النبوة! فادعوا القوة، تلك إليهم تعيد أنها حسبوا

تقليده. فأرادوا الفكرة؛ بهذه
بما مؤمنًا كان أنه ذلك — دعوته بث يف نجاحه رس هو — واحًدا أمًرا نسوا ولكنهم

نجاح. يتم ال وبغريه يعوزهم الذي هو وهذا الجازم، املستيقن إيمان إليه يدعو
دماء من فيهما أريق ما عىل — الشعواء الحرب وتلك الهائلة الثورة تلك وكانت
سخيفة ظاهرة — اإلسالم بها عز التي غزواتهم يف املسلمون أتاه بما قورنت إذا غزيرة
الجدية الرواية هذه تمثيل قلبوا كيف — قصد غري عن — اإلنسان فيها يتمثل مضحكة،

وعبثًا! مهزلة وأصحابه النبي مثلها التي
اليمامة؟ يف النبي دور مثل الذي مسيلمة إىل ترى أال

لغري يصلح ال الذي السمج، املشعوذ ذلك التعس، السوقي الدجال ذلك إىل ترى أال
يقلد سخيًفا قرآنًا ينشئ إليه ترى أال الفوهة، ضيقة زجاجة يف بيضة وإدخال التدجيل
حتى دعوته ينرش يكاد وال شاءوا، أنَّى الخمور رشب يف ألتباعه ص يرخِّ ثم محمًدا، به

النبوة. وتنازعه «سجاح» فتحارصه الحظ سوء يصادفه
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الدعوة تبث وجاءت النهرين»، «بالد يف نشأت مسيحية كانت فقد هذه «سجاح» أما
مسيلمة؟ يصنع فماذا — عظيم جيش رأس عىل — لنفسها

فاخرة، هدايا إليها فأرسل — فعل وقد — املساملة طريق إىل يلجأ أن إال أمامه ليس
الحوار.33 بينهما وطال محادثته، إىل ودعاها

«لقد لهم: فقالت «مسيلمة» يف رأيها عن سألوها قومها إىل «سجاح» عادت وملا
منه!» فتزوجت ا حقٍّ نبيٍّا رأيته

الزواج؟» مهر من شيئًا إلينا أهدى «وهل التميميون: فسألها
بحال ذلك نقبل ولن مهر! بال نبيتنا ج نزوِّ أن علينا «عار لها: فقالوا «ال.» فقالت:

ما!»
يأذن لم الرسول جاءه فلما — متحصنًا خائًفا مسيلمة وكان — بذلك إليه فأرسلت
فأخربهم قومك إىل «عد له: وقال إليه فاطمأن أجله، من جاء الذي الغرض عرف حتى له
— الخمس الصلوات من — التميميني عن رفع قد هللا رسول حبيب بن مسيلمة أن

والعشاء». الصبح صالتي
جديد. من اإلسالم إىل عادوا أن بعد حتى عليه وساروا بذلك، التميميون فرح ولقد

قهرهم إذا غرو فال عنها، يدافعون جدية عقيدة لهم ليس التائبني هؤالء أن ثم ومن
إرغام يف — هوادة يعرف ال العزيمة، صلب اإلرادة قوي اإليمان وثيق بكر كأبي رجل

رحمة! وال — أنوفهم
بذلك فكسب مطالبه، من قليل عن لهم لتنازل يهادنهم أن بكر أبو شاء ولو
عىل باملواظبة وعدوه فقد — األقل عىل حيادهم ضمن أو — القبائل من كثري مساعدة
أعيان ونصحه الزكاة، إيتاء من يعفيهم أن رشيطة عىل عليهم؛ املفروضة الصالة إقامة
قانون اإلسالم «إن لهم:34 وقال شديد، بإباء رأيهم فرفض منهم، ذلك يقبل أن املسلمني

اآلخر». البعض ويرفض ببعضه يأخذ أن ألحد وليس يتجزأ، ال واحد
منحه يف سببًا الردة أهل عىل الشديد الحقد وذلك الحازم، اإلرصار هذا كان وقد

نتصور. مما أكرب قوة

كان الذي «طليحة» يهاجمه بدأ حتى له املجاورة القبائل إخضاع من ينتهي يكد ولم
الحرب فريقب املعركة؛ دخول عن يجبُن ثم كغريه النبوة يدعي جاء وقد قبل، من بطًال
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أو السماء، من وحي ينزل أن يؤمل كأنما عباءته يف مدثًرا — امليدان عن بعيد وهو —
تنهزم بدأت إذ املعجزة؛ وقعت ثم طويًال زمنًا ذلك ب ترقَّ وقد خارقة، معجزة تحدث
امتطى ثم استطعتم.» إن حذوي «احتذوا جنده: يف صاح وحينئذ انهزام، أشنع قبيلته

فراره. يف وأمعن العنان، له وأطلق جواده،

الدماء أن الحق ويف هائلة، مروِّعًة معركًة املسلمون، اصطالها التي املعركة تلك وكانت
نشبت التي الطاحنة الحروب تلك يف أريق مما أكثر كانت الحرب هذه يف أريقت التي
اقرتف وقد الرومانية، واإلمرباطورية املسلمني، بني ثم والفرس، املسلمني بني بعد فيما
فكانوا قط، اإلسالم يعرفها لم ُشنًعا الردة» «حرب الحرب هذه يف الفظائع من العرب
رحمة، وال ذلك يف هوادة ال القتل، جزاؤها الردة ألن به؛ ونكَّلوا بوه تعقَّ العدو انهزم إذا

بقوله: يأمره خالد إىل بكر أبو بعث وقد
قط!» رحمة فيهم تأخذنَّك وال والنار، بالحديد الكفرة بإبادة «عليك

ومزقهم — مقاتل آالف عرشة زهاء عددهم وكان — مسيلمة أصحاب انهزم ولقد
الدماء! يف كلها العرب بالد وغرقت ممزٍق، رشَّ املسلمون

منصوًرا، مؤيًَّدا — مكان كل يف الناشبة — املعارك تلك من خرج قد اإلسالم ولكن
االعرتاف بوجوب خذالنهم أقنعهم فقد — كرًها أو طوًعا — ذلك بعد العرب به ودان
قوة يعرف الذي الخائف فاعرتاف املؤمن، املستيقن اعرتاف يكن لم إن اإلسالمي؛ بالدين

مقاومة. أية معها تجدي ال التي العظيمة الدين هذا

النرص بعد (13)

مهاجمة إيل الدماء، إىل الظامئني البدو هؤالء ه وجَّ حتى بكر أبي انتصار يتم يكد ولم
وحدها األمور ظواهر إىل ينظر من عند العمل وهذا الرومانية، واإلمرباطورية فارس

ل. وتعقُّ رزانة — الحقيقة عىل — ولكنه وتهور، جرأة
العرب يشغل أن وهي يتبعها، كان التي النبي خطة عىل هذا يف بكر أبو سار وإنما
يربطهم ما خري أن رأى وقد لذلك، كافيًا وقتًا لهم يدع وال خضوعهم، يف التفكري عن
الغنائم. من ذلك يجره وما الحربية واالنتصارات الفتح طريق عن إال يكون ال باإلسالم
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القتل؛ الردة عقاب كان فقد قائمة، بعدها للمرتدين تقم ولم الردة، حروب انتهت وهكذا
الحد. هذا عند ووقفوا باإلسالم الناس تظاهر هنا ومن

وبعض واألنصار املهاجرين من املؤلفة ونواتهم املسلمني صفوة استثنينا إذا ونحن
يف غاية عدًدا إال وتعاليمه القرآن يعرف من ذلك بعد نجد لم بسبب، إليهم يمتُّون من
الهجرة من قرن مىض بعد حتى — ظلوا فقد أفريقيا استوطنوا الذين العرب أما القلة،

الخمر. بتحريم أتى دين أنه من أكثر اإلسالم من يعرفون ال —
أنفسهم به شغلوا أو اإلسالم، عن تحدثوا ما فإنهم مرص استوطنوا الذين أولئك أما

والحنني. بالثناء الطيبة وعهودها الوثنية أيام إال يذكرون ال وكانوا قط،

من نصيبه واحد كل وأخذ «٦٣٥م» القادسية موقعة يف الفرس عىل العرب انترص وملا
املؤمنني أمري — «عمر» الخليفة فكتب بعد، تقسم لم وافرة أخرى نفائس بقيت الغنائم،

القرآن. من قسٍط أوفر يحفظ من عىل الغنائم باقي بتوزيع القائد يأمر — حينئذ
ابن «عمرو فسأل والفوز، النرص بفضلهم تم الذين الجهاد أبطال إليه القائد فجمع
بالد يف باإلسالم دنت ألنني يشء «ال فأجابه: القرآن من يحفظه عما النبيل يكرب» معد

به.»35 االشتغال وعن القرآن عن العديدة الحروب رصفتني ثم اليمن،
بأوفر ذلك من حظي «ليس جوابه: فكان يسأله، طائف بن برش إىل القائد فالتفت
القرآن! من يحفظه ما كل هو هذا كان وقد الرحيم».» الرحمن هللا «بسم عمرو: حظ من

فإن رة املظفَّ املتوالية فتوحاته أثناء قوية معارضة يلق لم وإن اإلسالم، أن ذلك عىل زد
ومؤسسيه الجديد الدين هذا ألصحاب يغفروا لم العربية األرستقراطية وطبقة مكة ثراة
يبسطوا أن دون املوحِّ أراد الذي السلطان ذلك عن يرضوا ولم أحرزوه، الذي الفوز هذا

عليهم. ظلَّه
أنها أمرها ظاهر املسائل من مسألة عىل والشغب املنازعات تقوم كانت ولقد
فقد ذلك؛ غري — وجوهرها حقيقتها يف — وهي عقيدة، أو بمبدأ لها عالقة ال شخصية
غايته بها يربر تكأًة منه ليتخذ عنه؛ يناضل ً ومبدأ حوله يحوم غرًضا النزاع يتخذ كان

الشغب. من
«عمر» وفاة بعد الخالفة توىل حني — الخلفاء ثالث — عثمان بحادث ذلك بدأ وقد
ضعيف العريكة، لنيِّ حليًما وكان عاًما، سبعني حينئذ «عثمان» سن وكانت «٦٤٤م»،
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اإلرادة ضعيف كان إنه أي أمية؛ بني ورجال وثراتها مكة، وأعيان أرسته، أمام اإلرادة
مجال إسالمهم يف فكان أسلموا ثم عاًما، عرشين العداء «محمًدا» ناصبوا من كل أمام
الكربى املأساة وانتهت املناصب، أرفع «عثمان» بفضل نالوا ولقد والحذر، للظنون واسع

«عثمان». املسن الشيخ خليفتهم املسلمني بقتل
كل يف به االعرتاف يتم لم ولكن «محمد»، عم ابن «عيل» بعده الخالفة ويل ثم
بن «معاوية واليها رأسها وعىل الحسام امتشاق إىل متحمسة سوريا هبَّت فقد مكان،
كانوا الذين لإلسالم، املعادين جمهرة انتصار هو حينئذ انتصاره وكان — سفيان» أبي
نريان أشعلوا فقد لهم، يخضعوا لم ا حقٍّ املسلمني أن عىل قلوبهم، صميم من يناوئونه
بعده، من الخالفة ويل الذي معاوية ابن األول» «يزيد زمن يف — جديد من — الحرب
وفئته هو ُرصع ولكنه بالخالفة، يطالب لعيل األصغر االبن وهو «الحسني» قام ولقد

كربالء.36 موقعة يف تنارصه كانت التي القليلة
إىل — الرسول صحابة من صحابي ابن وهو — الزبري» بن هللا «عبد قام ثم ومن
استصغاًرا إليه يلتفت وال الخليفة، به يحفل ال كاملة سنة وظل الثورة، علم رافًعا مكة
يستحق خطًرا الخليفة له ير فلم البلدان من غريها إىل مكة يغادر لم أنه ذلك لشأنه،
حفيظة عليه يثري ال حتى وشأنه؛ يرتكه أن الحزامة من أن ورأى أجله، من يناوئه أن
تضطره قاهرة رضورة ثمة تكن فلم — حاجة بال — قبل من أثار مما أكثر املسلمني
أحد يمسه ال مقدًسا حرًما — الوثنية زمن يف حتى — — كانت بقاع يف الدماء إراقة إىل

بسوء.
الصرب قوس يف يبَق لم فلما صربه، عيل حتى يزيد صرب فقد ا، حدٍّ يشء لكل ولكن
امتزج رفض فلما يبايعه، أن — األخرية للمرة — الزبري بن هللا عبد إىل طلب منزع
مكبًال يديه بني به يؤتى حتى طاعة الثائر هذا من يقبل لن أنه وأقسم بالغضب، الخليفة
يف ففكر — الرسيرة طيب وكان — قسمه عىل ندم الخليفة ثائرة هدأت وملا باألغالل،
يرسل أن عىل استقر ثم — هللا» «عبد كربياء يمسَّ أن دون — قسمه يف بها يربُّ وسيلة
برسل إليه وبعث — شاء إذا — تحتها ليخفيه فاخرة حلة ومعه الفضة، من غالٍّ إليه
ولكن «مكة»، بلغوا حتى «دمشق» ُملكه مقر من فساروا ثمينة، هدايا معهم يحملون
إىل يتوصلوا أن الرسل حاول وعبثًا الهدايا، تلك يقبل أن — بطبعه — رفض هللا» «عبد
كان من كائنًا أن يعتقد كان ألنه عناده؛ عىل هللا» «عبد أرص فقد رأيه، عن وإنزاله إقناعه
املقدسة البقاع تلك يف وهو — معه والشدة العنف إىل يلجأ أن — ما بحال — يفكر لن
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ولن معه، يعنف لن الخليفة أن برصاحة الرسل له أكد وقد طمأنينته، رس هذا وكان —
العمل. ذلك مثل عىل يقدم

إىل سبقه فقد ونقمته، الخليفة لغضب تعرض من أول يكن لم هللا» «عبد أن عىل
بينهم وقعت فقد الحني، ذلك يف عليهم مهيمنة الرش روح وكانت «املدينة»، ثوار ذلك
الوايل وأراد األرايض. بعض تملُّك عىل النزاع بسبب خصومة — حينئذ — الوايل وبني
وأعيانها املدينة ثراة فنصح — يزيد الخليفة أخت ابن وكان — الخالف أسباب إزالة
وفادتهم وأكرم مقابلة أحسن الخليفة قابلهم ذهبوا فلما الخليفة، بالط إىل يذهبوا أن
غري — ونبله أدبه رغم — كان يزيد ولكن إليه، يستميلهم أن يف رغبة معهم؛ وتلطَّف
آراء منه فبدرت األعظم، املسلمني خليفة وهو يمثله كان الذي الدين احرتام بروح مشبَّع
عادوا فلما املدينة، أهل يقدِّسها التي الدين أصول بعض صدمت — قصد غري عن —
متأثرين مواطنيهم عند ونه ويذمُّ بالخليفة رون يشهِّ وأخذوا ساخطني، عادوا بالدهم إىل
بني نهاره ويرصف األوتار، عىل ويعزف الخمر، يرشب «إنه لهم: وقالوا الغضب، بعامل
بني جلس الليل جنَّ فإذا — املقت أشد ذلك يمقت «محمد» كان وقد — الصيد كالب
وترعرع، يزيد بينهم نشأ الذين واألعراب البدو بذلك يعنون الطرق.» وقطاع اللصوص

مجلسه. من أدناهم كرب فلما

بنوها التي التهم هذه فوق — إليه وعزوا جاحد، وأنه قط، يصيل ال أنه ذلك عىل وزادوا
يثري مما ذكرها كان وإن وجود، وال لها أساس ال أخرى تهًما — متني أو واٍه أساس عىل

األثر. بعيدة وأحقاًدا حفائظ املدينة أهل من خصومه نفس يف
أموي. بكل تلصق تهمة كل تصديق إىل يميلون كانوا وقد

يزيد، وأتباع يزيد عىل اللعنات فيه تصب عجيبًا مرسًحا املسجد انقلب ثم ومن
يشء من يتجرد منهم واحد كل فرشع — صاخبون وهم — قاطبة املدينة أهل واجتمع
أو «عمامتي» أو هذا.» قبائي أخلع كما يزيد أخلع «إني صائًحا: به فيلقي مالبسه من

«نعيل».
فقد لهم، جديد خليفة تعيني عن ووقفوا األمويني من املدينة يف من كل طردوا ثم
ال كذلك أهلها كان كما بأهلها، يعرتفوا أن يحبون ال املدينة يف الذين القرشيون كان

بهم. يعرتفوا أن يحبون
يزيد! خلع يتم حتى الخليفة تعيني يف يرتيثوا أن عىل رأيهم فقرَّ
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االندفاع هذا عواقب يتبرصوا فلم — رشد يحدوه ال — جنوني عداء عليهم واستحوز
كلها. العظيمة اإلسالمية اإلمرباطورية جيوش أمام واحدة مدينة تقف وكيف

إىل سيده أوفده ثم الخليفة بالط يف عاش قد وكان — املدنيني أحد عبثًا حاول ولقد
يعريون ال فأصبحوا أعماهم؛ الغضب ولكن ملواطنيه، الخطر حقيقة يبني أن — املدينة

نية. بحسن إليهم تقدَّم موعظة أية إىل يصيحون وال التفاتًا، الناصحني

بقيادته عهد جيًشا إليهم فأرسل القوة، إىل االلتجاء إىل مضطر أنه الخليفة رأى وحينئذ
املدينة ألهل يرتك أن فأمره اإلسالم، إىل منه الوثنية إىل أقرب «مسلم» وكان «مسلم»، إىل
مدينتهم ودمر هاجمهم — ذلك بعد — يخضعوا أن أبوا فإذا فيها، يفكرون أيام ثالثة
أن وأمرهم يزيد، عبيد بأنهم املواثيق فيها من عىل أخذ ثم أخرى، أيام ثالثة يف تدمريًا

رقبته. ُقطعت يفعل أن أحدهم رفض فإذا ذلك، عىل يقسموا
وأعدوا الخضوع، من أنفة ثائرين هبُّوا حتى رسالته املدينة أهل يبلغ يكد ولم
سنة الحرة موقعة وكانت — نادرين وصرب بشدة الفريقان وجاهد العدو، للقاء عدتهم
يذكي متحمسني املدينة أهل وكان متكافئة، الفريقني من الخسائر وظهرت — ٦٨٣م
أعداءهم وأن املختارون، أنهم الثابت واعتقادهم الشديد، تعصبهم والقوة الحرارة فيهم
خصومهم أن من يقني عىل وكانوا سواء، كالوثنيني هللا عند هم — سوريا جيش من —
شك بال — سالكون فإنهم هم أما هللا؛ من بغضب وباؤوا اللعنات عليهم صبَّت ماتوا إذا

واألبرار. الشهداء مسالك —
عنه، الخيانة كشفت حتى طويًال؛ زمنًا األقدار كفِّ يف معلًقا الحرب مصري وبقي
فدخل العدو، جيش من لفرقة املدينة أبواب أحد ففتحت املدنيني؛ من أرسة ارتشت فقد
السوريني، أفواه من النرص صيحات — فجأة — خلفهم من املدينة أهل وسمع السوريون
كل وصار العدو، قبضة يف املدينة وأصبحت والغلبة، الفوز يف لديهم أمل كل فضاع
أهل فهجم بها، املحدق الخطر يف تفكر لم جمهرتهم أن عىل ومستحيًال، عبثًا هجوم

به! يبيعوها أن استطاعوا ثمن بأغىل حياتهم وباعوا فراًدا، أعدائهم عىل املدينة
الصحابة، من وعرشون وأربعة القرآن، حفظة من سبعمائة القتىل بني من وكان
حرب يف نرصوه أن بعد — حارب قد النبي مع حاربوا الذين الصحابة من أحد يكن ولم

املشئوم. اليوم هذا شهدوا حتى — املكيني عىل بدر
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ربطوها خيلهم فيه يربطون مكانًا يجدوا لم فلما سوريا، فرسان «املدينة» ودخل
النبي اه سمَّ طاملا الذي املكان نفس يف أي وكرسيه؛ النبي جدث بني املدينة، مسجد يف

الفردوس». جنان «من جنة نفسه

ممن أحد ينُج ولم وأطفال؛ نساء من فيها من كل وسبَْوا أيام، ثالثة يف املدينة نبَّهوا ثم
يزيد. عبيد من عبًدا يكون أن أقسم أن بعد إال — أكثرهم فر وقد — أهلها من بقي
حلٍّ يف يكون وأن وموالهم، سيدهم «يزيد» الخليفة يكون أن عىل جميًعا أقسموا وهكذا
ما كل يف الحق له يكون أن أقسموا كما بيع، أو عتق من شاء، بما فيهم الترصف من

وأرواح. وأوالد نساء من أيمانهم تملك
أرهقوهم قد أمية بني وأن معذبون، مضطهدون أنهم اإلسالم مؤسيس أبناء رأى وملا
إىل انضموا حيث إىل منهم الكثريون فهاجر املهاجرة؛ إال وسيلة أمامهم يجدوا لم إرهاًقا،

إسبانيا. يف العرب جيش إىل — بعد فيما — أغلبهم انضم ثم أفريقيا، جيش
فأخذ إربته، تحقيق عن عاقه املوت ولكن مكة؛ بإخضاع أيًضا مكلف «مسلم» وكان
الجيش، قيادة فتوىل ذلك، يحقق أن عاتقه عىل — جيشه رجال أحد وهو — «الحصني»
وقواعدها، ُعُمدها حطَّم حتى والصخور؛ بالحجارة الكعبة ويقذف مكة، يحارص وبدأ
به؛ حاقت نكبة أول املرة هذه يف األسود الحجر ولقي جملة، إحراقها يف أخريًا نجح ثم

أجزاء. أربعة فتحطم النار مقاومة يطق لم ألنه
الفوىض من أعقبه وما يزيد، موت ذلك دون حال فقد إخضاعها؛ يتم لم مكة أن عىل
استعاد وبهذا سوريا. إىل توٍّا بالجيش والرجوع الحصار رفع إىل الجيش اضطرت التي

أيًضا. وخارجها «مكة» يف الخالفة أمر له واستتب قوته، الزبري» بن هللا «عبد
امللك» «عبد الخالفة توىل أن بعد جديد من األمر لهم تم أن لبثوا ما األمويني ولكن
فلما الزبري»، بن هللا «عبد وفيها ثائرة وحدها مكة إال تبَق ولم له، كلها البالد وخضعت
املقدسة البقاع تلك إىل فذهب اج، الَحجَّ بقيادة جيًشا إليها وجه ذلك امللك» «عبد رأى
يقذفها كان وبينما دكٍّا، ليدكَّها والحجارة بالصخور الكعبة يرمي وطفق املدينة، وحارص
الجيش فرأى جنديٍّا؛ عرش اثني النار فأحرقت شديدة عاصفة هبَّت — يوم ذات — بالنار
وكفوا الحجاج رجال فأحجم املقدس، املكان ذلك حرمة انتهاك عىل هللا من عقابًا ذلك يف

ذلك. عن
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ووضعه حجًرا بيده فأخذ املنجنيق، إىل وتقدم مالبسه بعض وخلع الحجاج فاغتاظ
هو حدث ما معنى فليس الفهم، أخطأتم «لقد يقول: وهو ذلك بعد حباله حرك ثم فيه،
العاصفة لهذه رأيت وقد ولدت ففيها البالد؛ هذه بطبيعة لخبري إنني أال فهمتموه، ما

تحىص!» ال أشباًها

بن هللا «عبد مات أن بعد املدينة أخذت ثم أشهر، عدة بقوة عليها الحصار يشدد وظل
٩٦٢م. سنة الزبري»

هوامش

اثنني أصلني — الشهرستاني يقول كما — أثبتوا الذين املجوس دين الثنوية (1)
أحدهما ويسمون والفساد، والرضوالصالح والرشوالنفع الخري يقتسمان قديمني مؤثرين
بالثنوية يدينون من رأي وهذا و«إهرمن». «يزدان» وبالفارسية الظلمة، والثاني النور

الدولة: سيف بها مدح قصيدة من قوله يف ذلك إىل التمنبي أشار وقد واملانوية،

ت��ك��ذب ال��م��ان��وي��ة أن ت��خ��بِّ��ر ي��د م��ن ع��ن��دك ال��ل��ي��ل ل��ظ��الم وك��م

األوربيني. يعني (2)
مكة». يف «اإلرسائيليون كتابه إىل ارجع (3)

كما بيده كلها الكون شئون أن ويعتقدون هللا، بوجود يعتقدون العرب كان (4)
هللاُ﴾ َليَُقولُنَّ َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق ْن مَّ َسأَْلتَُهم ﴿َوَلِنئ قوله: يف الكريم الكتاب يف ترى
ُقْل ۚ هلِلِ َسيَُقولُوَن * تَْعَلُموَن ُكنتُْم إِن ِفيَها َوَمن اْألَْرُض لَِّمِن ﴿ُقل أخرى: آية يف وقوله
ُقْل ۚ هلِلِ َسيَُقولُوَن * اْلَعِظيِم اْلَعْرِش َوَربُّ بِْع السَّ َماَواِت السَّ رَّبُّ َمن ُقْل * تَذَكَُّروَن أََفَال
تَْعَلُموَن ُكنتُْم إِن َعَليِْه يَُجاُر َوَال يُِجريُ َوُهَو ءٍ َيشْ ُكلِّ َمَلُكوُت ِبيَِدِه َمن ُقْل * تَتَُّقوَن أََفَال

تُْسَحُروَن﴾. َفأَنَّٰى ُقْل ۚ هلِلِ َسيَُقولُوَن *
َواْألَبَْصاَر ْمَع السَّ يَْمِلُك ن أَمَّ َواْألَْرِض َماءِ السَّ َن مِّ يَْرُزُقُكم َمن ﴿ُقْل تعاىل: قال (5)
ۚ هللاُ َفَسيَُقولُوَن ۚ اْألَْمَر يَُدبُِّر َوَمن اْلَحيِّ ِمَن اْلَميَِّت َويُْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيَّ يُْخِرُج َوَمن

تَتَُّقوَن﴾. أََفَال َفُقْل
الغفران: رسالة يف جني لسان عىل العالء أبو قال (6)
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ع��ص��ف��ورا ال��ع��ي��ن أب��ص��رت��ن��ي ورب��م��ا ن��ك��ارت��ه ف��ي ص��لٌّ أن��ا ف��ت��ارًة
ع��ورا وال ح��وًال ال ق��ط ن��ك��ن ول��م ع��وٍر ذوي أو ح��وًال ل��إلن��س ن��ل��وح

الجن عن بعضاألساطري (7)
أجمل ولعل الجن، عن الرائعة األساطري رواية يف العرب وشعراء العرب رواة افتن
بني الغفران رسالة يف العالء أبو تخيلها التي البديعة القصة تلك هو ذلك يف قرأناه ما
ال ممتًعا حواًرا القارئ يرى القصة هذه ويف الجن، شيوخ أدباء من وشيخ القارح ابن
القصة تلك من نختاره ما أجمل ومن كلها، العربية يف النظري منقطع إنه قلنا إذا نغايل

األوىل: الدار يف له حدث ما بعض القارح ابن عىل يقص وهو — الجني قول

«ي��غ��ب��ورا» ب��ن��ت أخ��رى وب��ال��ص��ي��ن خ��وًدا، ق��رط��ب��ة أت��راب م��ن آل��ف وك��ن��ت
ال��ن��ورا أس��ت��وض��ح أن ق��ب��ل ل��ي��ل��ة ف��ي م��ك��ت��رٍث غ��ي��ر وه��ذي ت��ل��ك أزور
م��ذع��ورا ول��ه��ان وغ��ادرت��ه إال ب��ش��ر وال ب��وح��ش��ي أم��رُّ وال

يقول: أن إىل

وط��ن��ب��ورا وم��زم��اًرا ع��وًدا ي��زج��ون ب��آب��دة أع��روه��م ال��ش��رب وأح��ض��ر
م��س��رورا إب��ل��ي��س ب��ه ي��ظ��ل ف��ع��ل ل��ه��م ي��ك��ون ح��ت��ى أف��ارق��ه��م ف��ال
ال��زورا ي��ش��ه��د وح��ت��ى ي��خ��ون ح��ت��ى أم��ان��ت��ه ع��ن خ��ت��ًال ال��ع��دل وأص��رف

القصيدة. آخر إىل
علينا يغلب آدم بني يا مثلكم «ولسنا قوله: القارح البن الجني ذلك ذكره ومما

نار». من مارج من وخلقنا مسنون حمأ من ألنكم والرطوبة؛ النسيان
ومساحة الهيئة، علم من البقر تعرف كما إال النظيم من البرش يعرف «وهل وقوله:
آلالف لنا وإن القائلون، يعدوها ما قلَّ املوزون من جنًسا عرش خمسة لهم وإنما األرض،

اإلنس.» بها سمع ما أوزان
لسان ذلك بعد ولنا اإلنسية، األلسن بجميع عارًفا يكون أن ألحدنا بد «وال وقوله:

األنيس.» يعرفه ال
ينسبه مما كثريًا شيئًا — أخرى قصيدة يف — القارح ابن عىل الجني قص وقد

قوله: ذلك فمن الجن، إىل الناس
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ح��دي��س ظ��ن س��وء ع��ن ب��ي��ت��ه��ا م��ن م��ط��رودًة ال��ح��س��ن��اء ون��خ��رج
ب��ال��دس��ي��س ي��ك��ن ل��م ن��ص��ي��ًح��ا واق��ب��ل ب��ت��ط��ل��ي��ق��ه��ا ت��ق��ن��ع ال ن��ق��ول:
ت��ع��ي��س ب��ج��د ال��وج��د م��ن ع��اد غ��ي��ره إل��ى ص��ارت إذا ح��ت��ى
غ��ري��س م��دام ف��ي ك��در ث��غ��ًرا — زوج��ت وق��د — م��ن��ه��ا ن��ذك��ره

يقول: القصيدة هذه ويف

ح��ب��ي��س ع��اٍو ك��ل م��ن��ه��ا ي��ط��ل��ق ك��ي «س��ل��ي��م��ان» ج��ن وي��ق��ت��ري
ال��ب��س��ي��س غ��ي��ر م��ن��ه ن��غ��ادر ف��ل��م رص��ص��ت ق��ارورة ف��ي ص��ي��ر

الغاوين الجن عصاة من إخوانهم عن باحثني البالد أنحاء يجوبون أنهم بذلك يعني
يجدوا ال حتى بالرصاص؛ سدادها أحكم قوارير يف «سليمان» هللا نبي سجنهم الذين

الرمق. إال الطويل الحبس ذلك منهم يبَق فلم الفرار، إىل سبيًال
لفائدة إثباتها من بأس ال موجزة إشارة ذلك إىل — الغفران رسالة يف — أرشنا وقد

القراء:

النبي وسليمان الجن أساطري

القدرة إليه فنسبوا التاريخ؛ أزمنة أقدم منذ وانترشت والجن «سليمان» أساطري شاعت
بما املشهور — خاتمه إىل وعزوا املختلفة، لغاتهم ومعرفة الجن، تسخري عىل املطلقة
الطريان عىل خارقة قدرة بساطه إىل عزوا كما تحىص، ال معجزات — النقش من عليه

العقل. يتصورها يكاد ال برسعة الجو يف يحمله بما
التواتر، ونسقها الخيال، أنضجها أمور عدة عىل األساطري تلك تُجِمع كادت وقد
تتفاوت شتى خدمات منهم ويطلب الجان عىل يهيمن كان النبي» «سليمان أن ذلك فمن
مشهوًرا يكون بعينه جني إال إنفاذه يستطيع ال هام أمر له يعنُّ وقد ويًرسا، صعوبة
بالنقش جبهته ختم أو بـه نكَّل وإال فذاك، دعوته لبَّى فإذا إليه، فريسل الخارقة؛ بقدرته
وربما النحاس، من قمقم أو مرصصة قارورة يف سجنه أو توٍّا فأحرقه خاتمه؛ عىل الذي
بخاتمه. وختـمه واألغالل بالسالسل أوثقه أن بعد الصخر من طويل عامود يف سجنه

إذالل عىل لسليمان القيمة بمساعداته برخيا» بن «آصف الحكيم وزيره اشتهر وقد
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ألوامره. وإخضاعهم الجن
الناس وافتن كثري، يشء — والخاصة العامة بني — األساطري تلك من ذاع وقد
بالذكر نخص عدة مصادر األساطري ولهذه متباينة، وطرق شتى بأساليب رواياتها يف
أخصب من نعدهما رئيسيني مصدرين — العرب رواة وأقاصيص روايات عدا — منها

يزن». ذي بن سيف و«أسطورة وليلة» ليلة ألف «أساطري وهما وأغناها؛ املصادر
ترى: وليلة» ليلة «ألف ففي

والجني» الصياد «حكاية

أربع يوم كل شبكته يرمي أن عادته من كان السن يف طاعنًا عائًال صياًدا أن وموضوعها
مرات.

املاء، يف استقرت أن إىل وصرب شبكته وطرح عادته، حسب يوم صبيحة يف فخرج
ذلك. عىل يقدر فلم فجذبها ثقيلة فوجدها خيطانها جمع ثم

أخرجه ثم فحزن، ميتًا حماًرا فيها وجد إخراجها من تمكن إذا حتى يعالجها فأخذ
ثانية. مرة شبكته ورمى

حتى يعالجها فظل — األوىل املرة يف وجدها كما — ثقيلة وجدها جذبها فلما
ما أخرج ثم حزنه، فزاد وطينًا رمًال مملوءًا كبريًا زيًرا فيها فوجد إخراجها؛ استطاع
بخته سوء من فعجب وقوارير؛ شقافة بها وجد وجذبها، الثالثة للمرة ألفاها وملا فيها،

طالعه. ونكد
ثم له، ييرس أن هللا إىل توسل — واألخرية الرابعة للمرة — الشبكة يلقي أن وقبل
السابقة. املرات يف منها أثقل بها فإذا استقرت، أن إىل وصرب شبكته، وألقى باسمه سمى
قمقًما بها فوجد شديد عناء بعد ذلك من تمكَّن حتى إخراجها يف الجهد أشد فبذل
حزنه فتبدل النبي، سليمان بخاتم ومطبوًعا بالرصاص، مسدوًدا أصفر نحاس من

رسوًرا.
دنانري عرشة يساوي ألنه النحاس؛ سوق يف القمقم هذا «سأبيع نفسه: يف وقال
بها فعالج معه كانت مدية وأخرج يحتويه.» ما ألعلم فتحه من بد ال ولكن ذهبًا،
السماء، عنان إىل كثيف دخان منه فتصاعد القمقم غطاء أزال ثم فكَّه، حتى الرصاص
فارتعدت الجن، من مروًعا هائًال مارًدا أمامه الصياد رأى حتى واكتمل ع تجمَّ أن يلبث لم
هللا نبي يا «العفو له: الجني قول إال رشده إىل يعده ولم بلباله، واضطرب فرائصه،
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والقمقم. والجني الصياد صورة

فال أمًرا، لك أعيص أو قوًال لك أخالف أعد ولم وأطعتك بك آمنت التوبة! التوبة سليمان،
العصيان!» من مني فرط ما عىل نادم تائب فإني تقتلني

عدة منذ مات لقد الجني؟ أيها النبي سليمان «أين له: وقال الرمق الصياد فعاود
القمقم؟» هذا يف حبسك سبب وما قصتك؟ فما قرون،

جميلك عىل «سأجازيك قائًال: الصياد إىل التفت النبي سليمان بموت الجني علم فلما
إليك أحسن من جزاء «أهذا الصياد: له فقال ميتتك!» اختيار لك سأترك ولكني بالقتل،
سليمان عصيت وقد املارقني، الجن من كنُت «لقد الجني: له فقال سجنك؟» من وأخرجك
مكرًها بي فأتي برخيا بن آصف وزيره إىل فأرسل — الجني صخر واسمي — داود بن
فأبيت، طاعته يف بالدخول أمرني النبي سليمان يدي بني وقفت فلما ذليًال، إليه وقادني
(االسم عليه املنقوش بخاتمه وطبعه بالرصاص، عيلَّ وختم القمقم، هذا يف فحبسني
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من كل نفيس: يف وقلت عام مائة فمكثت البحر، وسط يف فألقوني الجن وأمر األعظم)،
يف خلَّصني من «كل قلت: أحد يخلِّصني ولم عام مائة مرت وملا األبد، إىل أغنيتُه خلَّصني
أربعمائة عيلَّ ومرت أحد، يخلِّصني فلم األرض.» كنوز له فتحت الثاني القرن هذا خالل
الطويلة املدة تلك مرت فلما حاجات.» ثالث له قضيت خلَّصني من «كل فقلت: أخرى
قتلتُه خلَّصني من «كل نفيس: يف فقلت الشديد الغضب تملَّكني أحد ينقذني ولم كلها

اآلن؟» تموتها أن تختار ميتٍة فأي ميتته.» اختيار له وتركُت
عىل اإلرصار منه وجد ولكنه عنه، يعفو أن إليه متوسًال قدميه عىل الصياد فارتمى

قتله.
سؤاًال يل «ولكن للجني: فقال — استعطافه من يئس أن بعد — الحيلة إىل فلجأ
الجني: له فقال عنه.» اإلجابة يف تصدقني وأن تهلكني، أن قبل عليه تجيبني أن أرجو
سليمان: هللا نبي خاتم عىل املنقوش األعظم االسم بحق يل «قل الصياد: فقال هو؟» «وما
هذا الجني سمع فلما رجلك؟» وال يدك يسع ال وهو — الضيق القمقم هذا يف كنت كيف
الصياد: فأجابه فيه؟» كنت أنني تصدق «أال له: قال أن يلبث لم ولكنه اضطرب، القسم
الجو، يف دخانًا وصار العفريت فانتفض بعيني؟» رأيته إذا إال أبًدا ذلك أصدق ولن «كال،
فم وسد الصياد فأرسع داخله؛ يف كله أصبح حتى القمقم يف يدخل وأخذ اجتمع ثم
أن إليه توسل الصياد، مكر الجني رأى فلما قبل، من عليه كانت التي بالسدادة القمقم
من األول الجزء يف مفصًال القارئ يجده ممتع طويل حوار بينهما ودار — أرسه يفك
أطلقه، إذا ينفعه أن الجني له أقسم بأن الحوار ذلك انتهى وقد وليلة، ليلة ألف كتاب

بقسمه. للصياد برَّ وقد

واضطرابه خيالها وفساد أفكارها عامية عىل — فنعدها يزن» ذي بن «سيف أسطورة أما
وصف من وأشباهها الخرافة هذه بذكر عنيت التي املصادر أغنى — منها مواضع عدة يف
وإظهار فيهم، الطالسم وأثر عليهم السحرة وهيمنة وأقدارهم كفاياتهم وبيان الجان،
لهذا القصة تلك أوسعت وقد إلخ. إلخ … املختلفة ونحلهم طوائفهم بني التي الفروق
األساطري بني من أفردها ازدحاًما بها فازدحمت فيها، مكان أرحب األساطري من النوع
طبع ما كل قرأنا وقد — العامية القصص من قرأناه ما كل يف نعرف ولسنا العربية،

وخصبًا. غناء امليزة هذه يف تعدلها قصة — استثناء بال منها
واألرصاد والجان السحرة أساطري عن واسعة فكرة ن يكوِّ أن أراد ملن بدٍّ من فليس
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بالعناية. الجديرة الطويلة القصة تلك يقرأ أن والطالسم
يف ذكرت وقد األسود» «الرهق أسطورة لنا ترويه ما القصة تلك أساطري بني ومن
سليمان» «النبي كنوز إىل يزن» ذي بن «سيف سفر بمناسبة أولهما منها؛ موضعني

النيل». «شالالت حفر بمناسبة وثانيهما
وال وبأسه، سطوته كلها الجن تخاف عنيًدا مارًدا األسود» «الرهق ذلك لنا فمثلت
واستخف سليمان النبي عىص أنه عتوِّه من بلغ وقد والطالسم، األرصاد فيه تؤثر تكاد

وبسلطانه. به
الجان أعوان — «بلقيس» زوجه لرغبة تلبية — «سليمان» كلَّف يوم ذات ففي
قدرة له وذكروا به، القيام عن عجزهم له فأظهروا به؛ القيام يستطيعوا لم شاق بعمل

إتمامه. عىل — الجان من غريه دون — األسود» «الرهق
هذا صالبة مقدار يعلم «آصف» وكان بإحضاره، برخيا» بن «آصف وزيره فكلف
خوًفا — نائم وهو — رأسه عند الجان أحد له تركها برسالة إليه فبعث وعناده، الجني

الوهم!» إليك بعثُت إيلَّ تحرض لم «إذا قوله: فيها قرأ أفاق فلما سطوته، من
فقيَّده حضوره فرصة فاغتنم هو؟ وأين الوهم عن وسأله «آصف» إىل فذهب
بذلك بالقيام أمره ثم — فيها االفتنان عىل الفائقة بمقدرته اشتهر التي — بطالسمه

إرغاًما. عليه أرغمه الذي العمل
رأى وملا بحبها، فهام مصادفة، «بلقيس» به مرت — الشاق بعمله قائم هو وبينما
— فعل إن — كلها ألوامره بالرضوخ ووعده منها، يزوِّجه أن إليه طلب النبي» «سليمان
فاستغاث ليحرقه، خاتمه عىل الذي بالنقش يطبعه أن أراد زوجه، يعني أنه علم فلما
ليشقى الرخام؛ من عامود يف يسجنه أن «سليمان» عىل الوزير فاقرتح «آصف»، بالوزير
بخاتمه، وختمه بالرصاص، سداده أحكم طويل عامود يف فسجنه حياته، طول بالعذاب
التي الطويلة األسطورة تلك آخر إىل يزن» ذي بن «سيف أنقذه حتى محبوًسا وظل
ص45 الثامن الجزء «يف يزن» ذي بن «سيف قصة لتها وفصَّ إيجاز، أشد أوجزناها
عرش الثاني الجزء أول ومن الجزء، آخر إىل ص٤٤ من عرش الحادي الجزء ويف و٤٦،

ص٨.» إىل
ميل بإظهار جميًعا تنتهي تكاد أنها األساطري تلك يف باملالحظة جدير هو ومما
ل تأصُّ عىل يدل مما بإطالقهم، إليهم يحسنون من إىل اإلساءة إىل العصاة الجن أولئك

نفوسهم. يف الرش روح
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عىل وقدرته الجن لغات معرفة من النبي» «سليمان به اشتهر ما إىل املتنبي أشار وقد
بوان، شعب فيها وذكر الدولة عضد بها مدح التي نونيته يف املختلفة، ألسنتهم م تفهُّ

فقال:

ب��ت��رج��م��ان ل��س��ار «س��ل��ي��م��ان» ف��ي��ه��ا س��ار ل��و ج��ن��ة م��الع��ب

وإخضاعهم الجن إذالل من «سليمان» عن اشتهر ما إىل اإلشارة يف النابغة وأبدع
للنعمان: مدحه أثناء الجميلة معلقته من فقال ألوامره،

أح��د م��ن األق��وام م��ن أح��اش��ي وال ي��ش��ب��ه��ه ال��خ��ي��ر ف��ي ف��اع��ًال أرى وال
ال��ف��ن��د ع��ن ف��اح��دده��ا ل��ل��ب��ري��ة ق��م ل��ه اإلل��ه ق��ال إذ «س��ل��ي��م��ان» إال
وال��ع��م��د ب��ال��ص��ف��اح «ت��دم��ر» ي��ب��ن��ون ل��ه��م أذن��ت ق��د إن��ي ال��ج��ن وخ��ي��س
ال��رش��د ع��ل��ى وادل��ل��ـ��ه أط��اع��ك ك��م��ا ب��ط��اع��ت��ه ف��ان��ف��ع��ه أط��اع��ك ف��م��ن
ض��م��د ع��ل��ى ت��ق��ع��د وال ال��ظ��ل��وم ت��ن��ه��ي م��ع��اق��ب��ة ف��ع��اق��ب��ه ع��ص��اك، وم��ن

ذلك: يف العرب اعتقاد من آخر منًحى يمثل وهو — األعىش بقول الفصل هذا ونختم

ال��ده��ر م��ن ال��ب��ري س��ل��ي��م��ان ل��ك��ان وم��ع��م��ًرا خ��ال��ًدا ش��يء ك��ان ول��و
م��ص��ر إل��ى ث��ري��ا ب��ي��ن م��ا وم��لَّ��ك��ه ع��ب��اده ف��اص��ط��ف��اه إل��ه��ي ب��راه
أج��ر ب��ال ي��ع��م��ل��ون ل��دي��ه ق��ي��اًم��ا ت��س��ع��ًة ال��م��الئ��ك ج��ن م��ن ��ر وس��خَّ

وفيها أنواط»، «ذات شجرة الجاهلية يف العرب يعظمها كان التي األشجار ومن (8)
الشعراء: بعض يقول

أن��واط ذات إل��ي��ه رف��ض��ن��ا ك��م��ا أع��ادي��ن��ا ي��ك��ف��ي��ن��ا ال��م��ه��ي��م��ن ل��ن��ا

لزومياته: يف العالء أبو يقول الشجرة هذه ويف

ال��ح��ج��را ي��ع��ب��د أن إل��ى ي��ن��ال وق��د ف��ي��رف��ع��ه��م أق��واًم��ا ي��درك وال��ح��ظ
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ال��ش��ج��را — ع��الت��ه��ا ع��ل��ى — ت��ب��اي��ن ول��م ق��ب��ائ��ل��ه��ا أن��واط» «ذات وش��رَّف��ت

للحجر. العرب عبادة من «دوزي» ذكره ما إىل إشارة أيًضا البيتني هذين ويف
الشاعر قال الصغرية، الجمال (9)

األج��ل ق��ري��ب��ة إال أب��ت��اع وال ب��ال��ف��ص��ال ال��ع��وذ أم��ت��ع ال

هلِلِ َهذَا َفَقالُوا نَِصيبًا َواْألَنَْعاِم اْلَحْرِث ِمَن َ ذََرأ ا ِممَّ هلِلِ ﴿َوَجَعلُوا تعاىل: قال (10)
إَِىلٰ يَِصُل َفُهَو هلِلِ َكاَن َوَما ۖ ِهللا إَِىل يَِصُل َفَال َكاِئِهْم ِلُرشَ َكاَن َفَما ۖ َكاِئنَا ِلُرشَ َوَهذَا ِبَزْعِمِهْم

يَْحُكُموَن﴾. َما َساءَ ۗ َكاِئِهْم ُرشَ
َوَلَقْد ۚ نََسبًا اْلِجنَِّة َوبنَْيَ بَيْنَُه ﴿َوَجَعلُوا قوله: الكريم القرآن يف جاء ومما (11)
اْلبَنَاِت هلِلِ ﴿َويَْجَعلُوَن وقوله: يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ ِهللا ُسبَْحاَن * وَن َلُمْحَرضُ إِنَُّهْم اْلِجنَُّة َعِلَمِت
ۚ إِنَاثًا الرَّْحَمِن ِعبَاُد ُهْم الَِّذيَن اْلَمَالِئَكَة ﴿َوَجَعلُوا وقوله: يَْشتَُهوَن﴾ ا مَّ َوَلُهم ۙ ُسبَْحانَُه
ا مَّ ۗ َعبَْدنَاُهم َما الرَّْحَمُن َشاءَ َلْو َوَقالُوا * َويُْسأَلُوَن َشَهاَدتُُهْم َستُْكتَُب ۚ َخْلَقُهْم أََشِهُدوا

يَْخُرُصوَن﴾. إِالَّ ُهْم إِْن ۖ ِعْلٍم ِمْن ِبٰذَِلَك َلُهم
بعض يتوهم كما — لذاتها األصنام يعبدوا لم العرب أن عىل القرآن ينص (12)
آِلَهتَُكْم تَذَُرنَّ َال ﴿َوَقالُوا تعاىل: قوله تفسري يف عباس بن هللا عبد ذكر وقد — الناس
عىل أطلقوها التي األسماء هذه أن ا﴾ َونَْرسً َويَُعوَق يَُغوَث َوَال ُسَواًعا َوَال ا َودٍّ تَذَُرنَّ َوَال
ليكون صورناهم أنا «لو عشائرهم: فقالت ماتوا صالحني، قوم أسماء إال ليست أوثانهم
طال إذا حتى فصوروهم بهم، االقتداء وحسن العبادة، عىل وتنشيط لنا، تذكري ذلك يف

«املرتجم». عبدوهم األمد عليهم
«دوزي». االضالع منتظم مكعب شكل عىل بعيد من ترى ألنها كذلك سميت (13)

«مالية». (14)
أعظمها وكان وحولها، الكعبة جوف يف أصنام لقريش «كان الكلبي: ابن قال (15)

«املرتجم». هبل»
اليد مكسور إنسان صورة عىل أحمر، عقيق من كان «أنه الكلبي ابن روى (16)

«املرتجم». ذهب.» من يًدا له فجعلوا كذلك، قريش أدركته اليمنى،
خزيمة» «هبل له: يقال وكان مدركة»، بن «خزيمة نصبه من أول وكان قالوا: (17)

«املرتجم».
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(عليهما إبراهيم بن إسماعيل سكن ملا «أنه األصنام: كتابه يف الكلبي ابن روى (18)
العماليق، من بها كان من ونفوا مكة مألوا حتى كثريون أوالد بها له ولد مكة، السالم)
فتفسحوا بعًضا، بعضهم وأخرج والعداوات، الحروب بينهم ووقعت مكة، عليهم وضاقت

املعاش.» التماس األرض يف
تعظيًما الحرم حجارة من حجًرا معه احتمل إال ظاعن مكة من يظعن ال «وكان قال:
تيمنًا بالكعبة، كطوافهم به وطافوا وضعوه حلوا فحيثما بمكة، وصبابة وصيانة للكعبة
ويعتمرون ويحجون ومكة الكعبة يعظِّمون بعد وهم له، وحبٍّا بالحرم وصبابة بها، منهم

«املرتجم». واالعتمار.» والحج الكعبة تعظيم من إسماعيل أبيهم إرث عىل
غريَّ من أول وإنه لحي، بن عمر هو األصنام عبادة أدخل من أول «إن قالوا: (19)
مرض أنه ذلك يف السبب أن األصنام: كتاب يف جاء وقد األوثان، ونصب إسماعيل دين
فاستحم فأتاها برأت. أتيتها إن «حمة» الشام من البلقاء إن له: فقيل شديًدا، مرًضا
املطر، بها «نستسقي فقالوا: هذه؟» «ما فقال: األصنام يعبدون أهلها ووجد فربأ، بها
حول ونصبها مكة بها فقدم ففعلوه، منها يعطوه أن فسألهم العدو.» عىل بها ونستنرص

الكعبة.»
مسند ويف ص١١٩، قتيبة ابن كتاب يف ترجمته تجد العطاردي. رجاء أبو هو (20)

«دوزي». ٣٦٤ ص الدارمي
يف أبلغ وليس — وأزمانهم أديانهم اختالف عىل — الناس أغلب حال هو هذا (21)
َقاِئًما أَْو َقاِعًدا أَْو ِلَجنِبِه َدَعانَا ُّ الرضُّ اْإلِنَساَن َمسَّ ﴿َوإِذَا تعاىل: قوله من املعنى هذا أداء

ُه﴾. سَّ مَّ ُرضٍّ إَِىلٰ يَْدُعنَا لَّْم َكأَن َمرَّ ُه ُرضَّ َعنُْه َكَشْفنَا ا َفَلمَّ
الرائعة: مقصورته يف دريد ابن يقول ذلك ويف

ف��ارت��ع��ى أخ��ل��ى ل��ل��س��ائ��ق ق��ي��ل ق��د ك��م��ا — ل��ل��ه ك��ف��ران وال — ن��ح��ن
ول��ه��ا اط��م��أن ع��ن��ه ت��ط��ام��ن��ت وإن ري��ٍع ن��ب��أة أح��س إذا

وصوفها بلبنها ينتفعون كانوا ألنهم العرب؛ عند كبرية قيمة للنعجة كان (22)
متهكًما: زوجه يهدد العرب أحد قول أجمل وما ولحمها،

ب��خ��روف ألش��رب��ن غ��ض��ب��ت ول��ئ��ن ب��ص��وف ش��رب��ت ألن ع��ل��يَّ غ��ض��ب��ت
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س��ح��وف اإلن��اء م��ال��ئ��ة ك��وم��اء ب��ن��ع��ج��ة ألش��رب��ن غ��ض��ب��ت ول��ئ��ن

عليها منقوًشا بيضاء، مروة — الكلبي ابن يقول فيما — الخلصة ذو كان (23)
وكان — مكة من ليال سبع مسرية عىل واليمن مكة بني — «بتباله» وكانت التاج، كهيئة
«وبجيلة» خثعم لها وتهدي تعظِّمها وكانت أعرص»، بن «باهلة من أمامة بنو سدنتها
العرب من ببالدهم كان ومن «هوازن» من العرب بطون من قاربهم ومن الرشاه» و«أزد

«املرتجم». تعظمه. جميًعا العرب وكانت قال: بتباله،
بذي مرَّ أسد، بني عىل اإلغارة يريد أقبل ملا حجر بن القيس امرأ إن قالوا: (24)
ثالث عنده فاستقسم — واملرتبص» والناهي «اآلمر أقدح ثالثة له وكانت — الخلصة
وتُروى الجملة. هذه وقال الصنم وجه بها ورضب القداح فكرس الناهي؛ فخرج مرات،

ذلك. من بأشنع — أخرى رواية يف —
بهم! فظفر أسد بني غزا ثم أخفره، من أول القيس امرؤ فكان قالوا:

الخلصة ذا فأتى بثأره الطلب فأراد قتل؛ قد أبوه كان رجًال أن أخرى رواية ويف
فقال: ذلك، عن ينهاه السهم فخرج باألزالم عنده فاستقسم

ال��م��ق��ب��ورا ش��ي��خ��ك وك��ان م��ث��ل��ي، ال��م��وت��ورا ال��خ��ل��ص ذا ي��ا ك��ن��ت ل��و
زورا ال��ع��داة ق��ت��ل ع��ن ت��ن��َه ل��م

الناحية، وتلك جدة بساحل كنانة، ابني وملكان ملالك «وكان الكلبي: ابن قال (25)
يتربك عليه ليقفها له بإبل منهم رجل فأقبل طويلة، صخرة وكان «سعد»، له يقال صنم
وجه كل يف فذهبت — الدماء عليه يهراق وكان — منه نفرت منه أدناها فلما فيها، بذلك
عىل أنفرت إلًها فيك هللا بارك «ال وقال: به فرماه حجًرا فتناول وأسف عليه، وتفرَّقت

«األبيات». يقول وهو عنه وانرصف طلبها يف خرج ثم إبيل.»
أصنامهم. عند يذبحونها التي الغنم ذبائح عىل يطلقونه كانوا الذي االسم هو (26)

بابل! جالء باسم املؤرخني عند ونفيهم اليهود ترشيد يُعرف (27)
وأخذ ورضبه، املقدس بيت عن اليهود وأجىل ق.م» ٦٠٦» عام يف بختنرص توىل فقد
فريق وذهب مرشد، كل اليهود ورشد عام، مائة نحو مخربًا مكث وقد الثمينة، آنيته
مرة اليهود فنكب طيطوس جاء ب.م» ٢١» عام ويف مادي. وبالد بابل إىل أرسى منهم
كتب وقد فلسطني، يف اإلقامة عليهم وحرَّم شملهم وشتَّت املقدس، بيت وهدم أخرى

«املرتجم». املوقعة. تلك يف لهم حدث وما اليهود عن كتابه املؤرخ «يوسيفوس»
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الصدوقيون (28)
بعض رأي يف — تنسب وهي الجديد، العهد وقت يف ظهرت اليهود من فرقة
زمن يف املقدس» «بيت أحبار من أرستقراطية أرسة من وهو صدقيا؛ إىل — املؤرخني
معناها التي العربية الكلمة إىل منسوبون أنهم آخرين رأي ويف السالم)، (عليه سليمان
أنهم هي: الصدوقيني مميزات وأهم العربية. الكلمة من الحروف قريبة وهي «الحق»،

األرستقراطية. حزب كانوا
زيد مما عداها ما كل ويرفضون املكتوبة، التوراة بغري يعرتفون ال كانوا وأنهم
ما كل يرفضون كانوا كما السالم)، (عليه موىس عن املروية الشفوية األحاديث من عليها
الصدوقيون رفض ولهذا اخ؛ النُّسَّ فيها أدخلها التي والرشوح، التفاسري من إليها أضيف
يقبلوا ولم بالبعث، يؤمنوا فلم اليهودية؛ الديانة عليها بنيت التي األسس بأهم اإليمان
املالئكة، ينكرون — ذلك إىل — وكانوا اآلخرة، الدار يف الجزاء فكرة وال الخلود فكرة
بأوسع — مخريٌ اإلنسان أن — املستيقن الجازم تقرير — ويقررون األرواح، ويجحدون
خري من يفعله ما كل يف اإلرادة بحرية متمتع وأنه — معاٍن من الكلمة هذه تحويه ما

عمله. ونتاج غرسه ثمرة — هذا عىل — وشقاوته سعادته وأن رش، أو
كما والشياطني املالئكة وجود ينكروا لم الصدوقيني أن املؤرخني بعض ويرى
عبارتهم فهم يف الدقة تحري عدم سببه الوهم هذا وأن أقوالهم، من الذهن إىل يتبادر
والشياطني للمالئكة يكون أن الصدوقيون أنكر وإنما فهمها، الكثريين عىل التبس التي
بعد املؤرخ يفهمها أن يجب والشياطني املالئكة إنكارهم فعبارة اإلنسان، أعمال يف دخل

بها. اقرتنت التي والقرينة فيها، قيلت التي املناسبة يعرف أن
بهما امتازا اللتان العقيدة وقوة اإليمان حرارة الصدوقيني ينقص كان ولقد
فيها يتوقعونه وما اآلخرة، الدار عىل آمالهم يعقدون كانوا الذين الفريسيون خصومهم
أن نقرر أن علينا يقيض اإلنصاف أن عىل الدنيوية، باالعتبارات يحفلوا فلم الجزاء، من
وسيلة واتخذوها املبادئ بهذه تاجروا قد وأنهم معتقداتهم، ظاهر يف إال يكن لم ذلك
املجاز سبيل عىل — هذا اسمهم من يطلقون خصومهم أصبح حتى والرياء، املداهنة إىل
ل ويفضِّ اللباب عن بالقشور ويستغني اللفظ، بظاهر يُعنى أو ينافق من لكل صفة —

لذاتها. املقصودة الخالصة الحقيقة جوهر عىل واملظاهر املصطلحات
ذكرهم ورد وقد الصدوقيني، عىل بالقضاء مصحوبًا اليهودية الدولة سقوط وكان
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وقد الحقيقة. تعرف يريد ملن اجتالؤها يسهل ال غامضة التلمود عبارة ولكن التلمود، يف
وهي: فرق خمس إىل اليهود والنحل— امللل كتاب يف — حزم ابن قسم

املقدس بيت من وهي — نابلس هي القدس مدينة إن يقولون وهم السامرية: (١)
غري توراة ولهم يعظمونه، وال املقدس لبيت حرمة يعرفون وال — ميًال عرش ثمانية عىل
(عليه موىس بعد إرسائيل بني يف كانت نبوة كل ويبطلون اليهود، سائر بأيدي التي
وأشعيا، وسليمان، وداود، شمعون، بنبوة فيكذبون السالم)، يوشع(عليه وبعد السالم)
البتة، بالبعث يقرون وال وغريهم، وأرميا، وزكريا، وحبقوق، وعاموص، وإلياس، واليشع،

عنها. الخروج يستحلون ال بالشام وهم
سائر بني من يقولون وهم «صدوق»، له يقال رجل إىل وينسبون الصدوقية: (٢)

اليمن. بجهة وكانوا — ذلك عن هللا تعاىل — هللا ابن هو العزير إن اليهود:
العراسواملس، اليهود وتسميهم اليهودي، الداودي عانان أصحاب وهم والعنانية: (٣)
األحبار قول من ويتربأون األنبياء، كتب يف جاء وما التوراة رشائع يتعدون ال إنهم وقولهم
وطليربة. بطليطلة األندلس من وهم والشام، ومرص بالعراق الفرقة وهذه ويكذبونهم،

جمهور وهم ومذاهبهم، األحبار بأقوال القائلون وهم األشعنية: وهم والربانية؛ (٤)
اليهود.

بأصبهان كان اليهود من رجل — عيىساألصبهاني أبي أصحاب وهم والعيسوية: (٥)
ومحمد مريم، بن عيىس بنبوة يقولون وهم عيىس»، بن «محمد كان اسمه أن وبلغني —
اإلنجيل يف جاء ما عىل — إرسائيل بني إىل وجل) (عز هللا بعثه عيىس إن ويقولون ملسو هيلع هللا ىلص

إرسائيل. بني أنبياء أحد وإنه —

(عليهم إسماعيل بني إىل القرآن برشائع تعاىل هللا أرسله نبي ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا إن ويقولون
يف نبيٍّا بلعام كان وكما عيص، بني يف نبيٍّا أيوب كان كما العرب، سائر وإىل السالم)

«املرتجم». اليهود. فرق جميع من بإقرار مواب، بني
قريش سادات «إن يقول: العلماء «وبعض الغفران: رسالة يف العالء أبو قال (29)

شاعرهم: يقول ذلك ويف بذلك! أجدرهم وما زنادقة.» كانوا

ب��ال��س��الم ب��ك��ٍر أم ف��ح��ي��وا ب��ك��ٍر أم ب��ال��ت��ح��ي��ة أل��م��ت
ال��ك��رام وال��ق��وم األح��س��اب م��ن ب��دٍر ط��وي ب��ال��ط��وي وك��ائ��ن
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ه��ش��ام أخ��ي ب��ع��د ال��ك��أس ع��ل��ى ت��ك��ري ال ب��ك��ٍر أم ي��ا أال
ال��م��دام ش��راب األق��رام م��ن ق��رًم��ا وك��ان أب��ي��ه أخ��ي وب��ع��د
ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ت��ارٌك ب��أن��ي ع��ن��ي ال��رح��م��ن م��ب��ل��غ م��ن أال
ال��ط��ع��ام م��ن األن��ي��س ش��ب��ع ف��ق��د م��ن��ك��ب��ي��ه زاي��ل ال��رأس م��ا إذا
وه��ام؟ أص��داء ح��ي��اة وك��ي��ف س��ن��ح��ي��ا أن ك��ب��ش��ة» «اب��ن أي��وع��دن��ا
ع��ظ��ام��ي؟ ب��ل��ي��ت إذا وت��ح��ي��ي��ن��ي ع��ن��ي ال��م��وت ت��رد أن أت��ت��رك

عند له يأسف وال للحمام، وراءها يستبسل من إال الدعاوي هذه مثل يدَّعي وال
«املرتجم». ا.هـ» إملام.

كافر، أو ملحد األصل يف معناها حنيف كلمة أن إىل «سربنجر» األستاذ يذهب (30)
إلظهار املقام يتسع وليس باحث، يقبلها ال ومغاالًة إرساًفا التفسري هذا يف أن وعندي
الكتاب، هذا من األخرية الفصول بعض يف سأبيِّنها التي والحنفاء الحنيفية حقيقة

«دوزي» الفصل. هذا أوائل يف كتبه ما عىل القارئ بإحالة اآلن فألكتِف

الحنيفية

بلغت شديًدا، اضطرابًا معانيها يف الرشاح واضطرب الكلمة، هذه تفسري يف الناس اختلف
هذه معاني تطورت فقد ذلك؛ يف العذر ولهم النقيض، إىل النقيض من فيه الخلف مسافة
أكثر فيهما وقع اللذين والشك الحرية سبب التطور هذا فكان — الزمن بمرور — الكلمة
تربطها ال الكلمة لهذه مختلفة معاني وغريه العرب لسان صاحب ذكر وقد املفرسين،
معناها برشح فلنجتزئ ذلك، يف وكتبوه قالوه ما رسد يف التوسع مجال هنا وليس صلة،

كلها: اآلراء تلك بني يالئم فهم وهو بإيجاز، نفهمه الذي
الناس سواد أِلَفه الذي السوي املعبَّد الطريق عن املائل معناها أصل الحنيف: كلمة
قومه عليه كان ما خالف فقد السالم)؛ (عليه إبراهيم فعله ما هو وهذا آخر، طريق إىل
الحنيف، اسم قومه عليه فأطلق التوحيد؛ طريق إىل سنتهم عن ومال والوثنية، الرشك من
دخلهما ورشيعته إبراهيم مذهب ولكن حنيفيته، يف فاتبعوه أبنائه من بعده من خلفه ثم
فوجد وعقائدهم، نحلهم يف أتباعه تباين ثم ومن والبدع، واألوهام الضالالت من كثري
الحنيفية، باسم لنفسه احتفظ منهم كالٍّ ولكن والوثني، واملرشك الحق املؤمن منهم
إىل حاجة يف الحنيفية لفظة وجد اإلسالم جاء فلما الحنفاء، لفظة أنفسهم عىل وأطلقوا
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إنه عنه فقال احرتس بل بالحنيفية، السالم) (عليه إبراهيم بوصف يكتِف فلم تحديد،
مسلًما. حنيًفا كان

تفسري يف عبده محمد اإلمام األستاذ قول هو الكلمة هذه به نختم ما خري ولعل
قال: ما وإليك ِكنَي﴾ اْلُمْرشِ ِمَن َكاَن َوَما ۖ َحِنيًفا إِبَْراِهيَم ِملََّة بَْل ﴿ُقْل اآلية:

العرب عليه كان ما هي الحنيفية إن اإلفرنج من بالعربية املشتغلني بعض قال
هذا فعلت «إن الجاهلية: زمن يف النصارى بعض بقول ذلك عىل واحتجوا الرشك، من
اإلفرنج علماء بعض ناظرت وقد باللغة، الجهل من جاءت لفلسفة وإنها حنيًفا.» أكون
عن نقل ما كل يجمع اآلن وهو النرصاني، ذلك عبارة إال به يحتج ما يجد فلم هذا يف
العربي النرصاني كلمة يف دليل وال يستعملونها، كانوا كيف لينظر املادة هذه من العرب
العرب دين من الرباءة بكلمته؛ مراده وإنما الرشك، عىل — لغة — تدل الكلمة أن عىل
إبراهيم، إىل وينتسبون الحنفاء أنفسهم يسمون كانوا العرب بعض أن وذلك مطلًقا،
التسمية هذه يف والسبب أيًضا؛ الحنفاء يسمونهم الناس وكان دينه، عىل أنهم ويزعمون
فأخذتهم الوثنية عليهم طرأت ثم حقيقة، إبراهيم ملة عىل كانوا سلفهم أن الدعوى هو
آخر لبعض وخرجوا باملرة، بعضها فنسوا وأعمالها، ملتهم أحكام وأنستهم عقيدتهم عن

كالحج. ووصفه أصله عن
وتكذيب الواهمني وهم من احرتاس — اآلية آخر يف — إبراهيم عن الرشك ونفي

«املرتجم». ا.هـ. املدعني» لدعوى
اإلنجليزية. عن مرتجمة (31)

«دوزي». للعالمة اإلسالم» تاريخ يف «نظرات كتاب من مختار آخر فصل (32)
يعرفها طريفة قصة بنبوته سجاًحا مسيلمة بها أقنع التي املحادثة لهذه (33)

املقام. هذا يف لذكرها حاجة وال القراء، أكثر
حتى الناس أقاتل أن «أمرت ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قد أليس عمر: له قال (34)
وحسابهم بحقها، إال وأموالهم دماءهم مني عصموا قالوها فإذا هللا» إال إله «ال يقولوا:

هللا!» عىل
بني أفرق ال وهللا حقها، من الزكاة وهذه بحقها»؟ «إال يقل: ألم بكر: أبو له فقال
رسول إىل يؤدونه كانوا بعري عقال منعوني لو وهللا بينهما، هللا جمع وقد والزكاة الصالة

«املرتجم». عليه.» لقاتلتهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا
يكرب: معد بن عمرو يقول هذا ويف (35)
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«ال��م��ت��رج��م» ال��دن��ان��ي��ر! تُ��ع��ط��ى إذ س��وي��ة وال ن��ف��ذ ل��ه ط��ع��ن ف��ي ال��س��وي��ة ن��ع��ط��ي

الكميت: يقول ذلك ويف (36)

م��ن��ص��ل ع��ل��ي��ه��م ي��ش��ه��ر ول��م ح��س��ي��نً��ا وظ��ل��ه ال��ف��رات م��اء ع��ن ي��ح��ل��ئ��ن
«ال��م��ت��رج��م» ال��م��ت��ب��ق��ل ي��خ��ت��ل��ي م��ا ألس��ي��اف��ه��م ح��ول��ه وال��ب��ه��ال��ي��ل ح��س��ي��نً��ا ك��أن
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ابنك؟1 يشبهك هل

اإلخوة أحد يولد أن يف الرس هو وما والشبه؟ السمات يف وأخواتك إخوتك عن تختلف ملاذا
تولد حني عىل الشعر، شقراء البنات إحدى تولد ولَم أزرقهما؟ واآلخر العينني، أسود

فاحمته؟ أختها
قويَّه؟ الجسم بدين اآلخر نرى حني عىل بطبعه، القوام نحيف أحدنا ينشأ كيف
وتكون بعينها، ألمراض عرضة أحدنا يكون ولَم قصريًا؟ واآلخر طويًال أحدنا يولد ولَم
يف وكفايات مواهب ذا فنيٍّا هذا يولد لَم أخيه؟ دون منها تحميه طبيعية مناعة اآلخر يف
الرياضة إىل مياًال ينشأ أو امليكانيكا، أو الهندسة حب عىل مفطوًرا ذلك ويولد الفنون،

مثًال؟
يخفق حينما حليفه، دائًما النجاح ويكون الثروة، جمع األوالد أحد عىل يسهل وكيف
والنوابغ العباقرة من كثري ظهور يتأتَّى وكيف كله؟ هذا لَم ا؟ تامٍّ إخفاًقا ذلك يف إخوته
حي كل عن الوجود هذا يف حي كل يختلف كيف القول، وجماع خاملة؟ حقرية بيئات يف

آخر؟

— العرص هذا يف — والطبيعة البيولوجيا علماء عليها يجيب بدأ قد عويصة، أسئلة هذه
يولودون الناس بأن القائلة الفكرة نقضوا أن بعد األخرية، السنني يف حلِّها إىل قوا وفِّ وقد
الطريفة الحقائق من كثري إىل العلماء اهتدى فقد والكفايات، املواهب يف سواسية جميًعا

اإلنجليزية. عن ملخصة 1
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الذراري، إىل األعقاب من انتقالها وطريقة الجثمانية، واملزايا العقلية املواهب توريث يف
قوا ووفِّ الحديثة، الوراثة قوانني طبَّقوا أن وبعد وحظوظهم، الناس بمستقبل ذلك وعالقة
النباتات رضوب من كثري وتنشئة توليد عىل قادرين وأصبحوا وضبطها، حرصها إىل
اآلن يأملون وهم سابقتها، يف تكن لم مزايا وأكسبوها كانت، مما بأحسن الحيوان وأنواع

وآبائهم. أسالفهم من خريًا وأطفال مواليد لتنشئة القوانني، هذه تطبيق يف يفلحوا أن

يف الباحثون إليها وصل التي — الجديدة االكتشاف هذا بدأت الحايل القرن بداية منذ
عظيمة حقائق للناس وتكشف البحث طرق من تغري — انتقالها وأساليب الوراثة قوانني

الخطر.
الكيميائية واملباحث التجاريب معامل يف يكن لم اكتشافها أول أن األمور غرائب ومن

دير! حديقة يف ذلك كان بل — وهلة ألول الذهن إىل يتبادر قد كما —

مدينة يف القديم كلوسرت» «كونجن دير وتمثَّل عاًما، وستني نيًفا القارئ أيها بخيالك عد
ذلك يف تتىل الصبح صلوات متمثًال لخيالك العنان أطلق ثم النمسا، أعمال من «برون»
— والتمحيص للبحث نفسه ووهب للعلم، حياته كرَّس — فاضل راهب فيرسع الدير،
اذ، أخَّ بريق اذتني النفَّ عينيه من انبعث وقد الفحص، عىل واإلكباب الدرس يف ق التعمُّ إىل
أنواعه ومختلف النبات صنوف شتى فيها غرس التي الدير ذلك حديقة يف تمثَّله ثم
مما نوع أي معرفة يفته ولم منها، واحد نبات عنه يند لم خاللها جلس فإذا وفصائله،
مرة كل يف يغفل فال — األخرى بعد املرة — فيها يمر وهو وتاريخه، وأصله فيها، غرس
يف برصه ينعم مدقق فاحص إدمان إليها، النظر وإدمان النباتات هذه يف التحديق عن
مستعيًدا وأحبابه، بأصدقائه اإلنسان يتمىلَّ كما بها ويتمىلَّ وزهراتها، وجذوعها أوراقها

عليها. ومالحظاته ذكرياته — رؤيتها لدى —
هي الحديقة وهذه — مًعا والعلم الدين رجل — «مندل» القس العالمة هو ذلك
— عاٍم بعد وعاًما يوم، بعد يوًما — فيها دأب وقد العلمية، تجاريبه ومكان معمله
بعضها األنواع تزاوج وأثر الحبة، من الحبة نتاج يف النظر منعًما البحث مدقًقا فاحًصا
محصول كل يكسبه وما وخصائصها، الوراثة مميزات من ذلك يكسبه وما ببعض،
دراسته عىل أكبَّ حديثًا نباتًا أخرج وكلما االزدواج، هذا بفضل جديدة قوى من جديد
وصل حتى فتور يخامرهما وال ملل، يعتورهما ال عجيبني وصرب بأناة ميزته م وتفهَّ
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له تخضع ثابت جوهري بنظام وظفر بالعمل، مؤيدة بالعلم، معززة ثابتة قوانني إىل
قانونها. عليه ويسري الوراثة

بمدينة الطبيعي» «التاريخ جمعية يف مندل» «جريجور األستاذ وقف «١٨٦٥م» عام ويف
تقابل لم الثائرة اآلراء هذه ولكن الجديد؛ اكتشافه نتائج األوىل للمرة وأعلن «برون»،
فلم والنسيان؛ الخمول ستار عليها انسدل ما ورسعان االهتمام، من به جديرة كانت بما
أصحابه ألحد وقال الفيلسوف، بثبات الصدمة تلقى بل العاِلم، هذا عضد يف ذلك يفتَّ

بعد!» زمني يحن «لم مبتسًما:

فقد — منترشة ومبادئه ذائًعا اسمه لرؤية زمنه به يمتد ولم — النابغة هذا مات ولنئ
موته! بعد الخلود السمه وكتب نبوءته، تحققت

أثنائها، يف والنسيان الخمول يغمره كان عاًما، وثالثون خمسة دفنه عىل مىض ولقد
من اليوم أصبحت حتى وذاعت مرقدها، من آراؤه انبعثت الجيل هذا فجر بدأ إذا حتى
عىل — تزدد فلم الباحثني، واختبارات العلماء تجاريب عززتها وقد املقررة، العلمية اآلراء
البذور من صالحة جديدة أنواع إنتاج يف الفضل أكرب لها وكان قوة، إال — التمحيص

الجياد. وكرائم املاشية أنواع تحسني يف األثر أعظم لها كان واألزهار، والخرضاوات

مندل نشأة (1)

الطبيعة ظواهر من ظاهرة لبيان صالًحا مثاًال إال ليستا الحافلة وحياته مندل نشأة إن
واألوساط املنحطة البيئات من الجبارة والعقول الفذة العبقريات تخرج التي العجيبة،
الفالح ذلك فقر ووقف التعلم، وبني بينه ذلك فحال فقريًا؛ «مندل» ولد فقد الفقرية،
الضئيل؛ زواجها بمهر تعليمه سبيل يف ت ضحَّ أخته لكن طريقه، يف كأداء عقبة النمسوي
يدرس بدأ حيث الدير، دخل والعرشين الحادية سنه بلغت وملا املدرسة، إىل به فبعثت
الطبيعي للتاريخ مدرًسا عنيِّ ثم — األمر بادئ يف وهواه لغريزته إرضاءً — النبات طبائع
فأعانوه رؤسائه؛ أنظار إليه لفت نجاًحا مهمته يف فنجح الصناعية؛ «برون» مدرسة يف
أتمَّ حتى عامان يمر ولم «فينا»، جامعة يف وبحوثه دراساته مواصلة عىل وشجعوه
غزًوا — بحق — تعد التي تجاريبه حديقته يف أجرى حيث الدير إىل وعاد بها، دروسه

العلم. عالم يف جديًدا

121



القصيص الوعظ

التي العلمية مباحثه وأهمية خطره، وعرف «داروين» العالمة اسم ذاع قد وكان
أساس فيه وضع الذي وهو األنواع»، «أصل كتابه يف والالهوت العلم رجال أدهشت
التخالف من شاهده ما عىل نظريته استنباط يف داروين اعتمد ولنئ «النشوء». نظرية
رصيًحا اعرتاًفا — بعجزه اعرتف أنه إال وحيوان، نبات من الحية، الكائنات بني والتباين
أصله؛ يغاير الفرع تجعل التي األسباب وتبيان االختالفات هذه أسباب توضيح عن —
الرس، هذا عن البحث إىل «مندل» عاملنا دفع الذي األول السبب كان وحده هذا ولعل

معمياته! وفك حله إىل جهوده وتوجيه
األسباب م وتفهُّ الوراثة، مسائل لدراسة «مندل» انقطع فقد أمر، من يكن ومهما
من قبًسا أو الوحي، من وميًضا ولكن وتغايرهم! األفراد تخالف منها نشأ التي والعلل
أخالق توريث يف العظيم التباين ذلك إىل للوصول يسلكها التي الطريق له أنار اإللهام؛

ومواهبهم. وصفاتهم الناس

طريقته؟ مندل استنبط كيف (2)

منها يسهل واضحة سهلة فهي قانونه، استنباط يف «مندل» سلكها التي الطريقة أما
«البسلة» نباتات بعض اختار فقد الباهرة، النتائج تلك إىل قادته التي الوسائل م تفهُّ
أوراًقا لبعضها وأن قصري، واآلخر طويل عيدانها بعض أن ورأى — بدء ذي بادئ —
خرضاء، وأخرى صفراء أوراًقا وشاهد ناعمة، اآلخر البعض أوراق رأى حني عىل خشنة،

إكبابًا. وفحصها درسها عىل أكبَّ ثم
ارتفاع يبلغ وكان القصرية، وعيدانها الطويلة عيدانها بعض بذور يغرس وبدأ
وتم العيدان تلك نمت فلما بوصات، بضع عن الثانية ارتفاع يزيد وال أقدام، عدة األوىل
الطويلة، العيدان بذور من بذرة كل بني مزاوًجا الثانية، ببذور األوىل بذور ح لقَّ نماؤها؛
التايل، العام يف فبذرها الجديدة الحبوب تلك أخذ ثم القصرية، العيدان بذور من وأخرى
الطويلة العيدان من مزيًجا النبات يخرج ولم القارئ، يتوقعها ما غري عىل النتيجة فكانت
عاديٍّا، غرًسا — ذلك بعد — حبوبها غرس فلما طويلة، كلها سوقه كانت بل والقصرية،
من مزيًجا الجديد الغرس ظهر فقد سابقتها؛ عن غرابة تقل ال أخرى نتيجة إىل وصل
واحد إىل طويلة عيدان ثالثة نسبة هي مطردًة؛ بنسبة ولكن والقصرية، الطويلة العيدان

قصري.
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ابنك؟ يشبهك هل

التجاريب هذه نتيجة (3)

األول، النتاج يف باالزدواج انعدمت قد الِقَرص خصائص أن «مندل» استخلص ذلك ومن
أن كما مؤثرة، صفات لألول وأن الِقَرص، عىل يطغى — السبب لهذا — الطول وأن
إن أو «مقهورة»، صفات والثانية «قاهرة» صفات األوىل ى فسمَّ متأثرة، صفات للثاني

«خاضعة». والثانية «مخضعة» أوالها ي فسمِّ شئت

تنتج ال القصرية العيدان بذور أن رأى رأى؟ فماذا أخرى، بعد كرَّة يزرعها استمر ثم
ذات أن أخرى: بعبارة أو دائًما، قصرية إال تكون ال ذرياتها وأن فقط، قصرية عيدانًا إال
طويلة عيدان ثالثة كل من واحًدا وأن عليه، هي ما عىل ذرياتها تظل الخاضعة الصفات

الطول. بميزة ذريته يف يحتفظ

قص� أصيل

النسل األول

النسل الثاني
النسل الثالث

طويل أصيلاإلزدواج

طويل مختلط

أجراها التي تجاريبه يف «مندل» فها تكشَّ التي الوراثة قوانني القارئ منه يتبني هنديس شكل
نتيجة القارئ يتبني الشكل هذا ومن وقصريها، طويلها بني زاوج أن بعد «البسلة» بعيدان

جلية. واضحة االزدواج

بنسبة املتعاقبة الذريات يف السابقة بالنسبة محتفظني اآلخران االثنان يبقى بينما
قصري. عود إىل طويلة عيدان ثالثة

هذه أشباه يف يزيد وظل صحيًحا، وجده أخرى نباتات عىل القانون هذا طبَّق فلما
الوراثة. يف نظريته إىل ل توصَّ حتى شتى، بطرق التجاريب
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مندل قانون أهمية (4)

بعض بميزات االنتفاع إمكان للناس كشف من أول هو إذ عظيم؛ خطر «مندل» ولقانون
ولهذا النوع، تحسني إىل بذلك والتوصل غريها، إىل ونقلها — وحيوان نبات من — األنواع
تحسني عىل الفالح ومساعدة وغريها، والجياد املاشية تربية يف الحيوية وأهميته خطره

أيًضا. الزراعي إنتاجه
طبيعة استيعاب من الناس تمكني إىل اه يتعدَّ بل الحد، هذا عند يقف ال نفعه أن عىل
ورس وتأليفها، تركيبها ونظم الضئيلة، املادة هذه دقائق م وتفهُّ وجالء، بوضوح األشياء

ذراريها. إىل وانتقالها توريثها وطريقة مميزاتها،

التي العلمية غريته عن تقل ال بغريٍة دينه بواجبات قائًما متدينًا، «مندل» كان ولقد
له تفرت ولم الصابرين، بالء فأبىل الدير؛ رئاسة إىل رفقاؤه رفعه وقد البحث، إىل دفعته

ظلمها. ودفع الحكومية السلطات مكافحة يف عزيمة
نكص وال عزمه وهن فما ومؤيسات؛ مثبطات خطواته من خطوة كل يف لقي ولقد
ال الراسخ؛ وإيمانه الثابت يقينه يتزعزع فلم به، الناس وجهل الخمول وغمره أمامها،

دينه. يف وال علمه يف
ال والدين العلم إن القائلني أولئك عىل رد خري هي الرجل هذا حياة أن والحق
الخالدة الطبيعة سفر يقرأ — النافذ وبرصه الدائبة، بمالحظته — ظل فقد يتفقان،

ومبدعه! الكون بخالق إيمانه يزيد ما وجد وثم قوانينها، منه مستوحيًا
قليل.» بعد سيجيء زمني «إن قال: ولقد

نبوءته! ت وصحَّ زمنه جاء وقد
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…؟ كيفتكون1 العامل آخرة

م��ي��ع��اد ع��ل��ى ال��ردى ل��ق��اء م��ن داًرا ال��ك��واك��ب أش��رف زح��ل
ات��ق��اد ف��ي ع��ل��ت وإن م��ط��ٍف ـ��ر ال��ده��ـ ح��دث��ان م��ن ال��م��ري��خ ول��ن��ار
األف��راد ف��ي ت��ع��د ح��ت��ى ـ��ل ال��ش��م��ـ ب��اف��ت��راق ره��ي��ن��ة وال��ث��ري��ا

العالء» «أبو

لهذه وليس هائل، عظيم بانفجار نسكنه الذي األريض العالم هذا آخرة ستنتهي
أن فكما بساكنيه، شبيه األريض وعاملنا أمده.1 وتطاول عمره قدم إال سبب من الخاتمة
جلية واضحة الزمن خطوط أساريره عىل وتبدو برشته، وتتجعد وجهه، ن يتغضَّ اإلنسان
سطوحها عىل وبدت ظاهرها تصدَّع عمرها تقادم كلما األرض نرى كذلك للناظرين،

الشيخوخة.2 أثر من الوجوه أسارير عىل يبدو بما تذكِّرنا شقوق

— طويلة دراسة بعد — كبري فلكي عالم نبوءة وهي اإلنجليزية، عن ملخصة اإلخاء، بمجلة نرشت 1

األخرى العوالم من وغريه األريض، عاملنا تقويض عىل دائبة تعمل التي األسباب بإيجاز فيها رشح وقد
وقابله. الزمن غابر يف — تبيد أو — بادت التي

تنبؤات من فيه ما رغم ممتع خيال أنها عىل فليقرأها علمية، كحقيقة تصديقها القارئ يشأ لم فإذا
مفجعة. مروعة
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حتى وعظمت الشقوق هذه اتسعت األريض، العالم وتقادم األدهار، كرَّت وكلما
وتناثرت عاملنا تفكك اتساعها غاية بلغت ومتى عظيمة، هاوية منها شق كل يصبح

كان! خرب يف وأصبح الفضاء، يف أجزاؤه
هوله بوصف ألحد قبل ال مروع وانفجار هائلة فرقعة الخاتمة هذه وستصحب
أجواز يف تسبح العد، يحصيها ال قطًعا وصريورتها األرضية الكرة تبدد يعقبه ثم وروعه،

الالنهائي! الفضاء
ماذا؟ ثم

الشمسية املجموعة وتظل حدث، بما حافل غري األوىل سريته األكرب العالم يسري ثم
يحدث. لم غريبًا شيئًا كأن الهائل الحادث بهذا متأثرة غري

مرسعني الناس وسيجتمع القمر، مرصع الخاتمة هذه قبل سيشهد العالم ولكن
وأسلمته الفناء أدركه الذي القمر هذا ليشاهدوا األرض؛ من مرتفع وكل الجبال، قلل إىل
رجعة ال حيث إىل الفضاء أجواز يف بدًدا هاويًا يرونه وثم والضعف، الوهن إىل شيخوخته
بعد — جاذبيته تبطل ثم عظيمة، قنبلة بانفجار شبيًها انفجاره وسيكون عود، وال له
ليس الظالم، حالكة وأبًدا دائًما الليايل وتصبح جزًرا؛ وال ا مدٍّ نرى نعود وال — فنائه

شيئًا: سناه ييضء يكاد ال النجوم من منبعث ضئيل بصيص إال النور من فيها

ال��ب��در ي��ف��ت��ق��د ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة وف��ي ج��ده��م ج��د إذا ق��وم��ي س��ي��ذك��رن��ي

ينبوع ويغيض واإللهام، الوحي مصادر من مصدر الشعراء عن ينقطع ذاك وإذ
يتحدث وأثًرا تاريخية، ذكرى إال القمر يعود وال السامية، الشاعرية ينابيع من فياض

واألحاديث! األخبار تروى كما مرصعه ويروون وأعقابهم الناس به
منظًرا بعدها الناس يشهد تعد، ال كثرية متعاقبة أمم وتجيء أخرى عصور تمر ثم
يف أسلفناها التي الطريقة بنفس املريخ مرصع هو ذلك سابقه؛ عن روعة يقل ال آخر

الالنهائي. الفضاء أجواز يف مذر شذر املريخ يذهب ثم القمر، ذكر
ماليني وتمر األريض، العالم فناء موعد يحني أن إىل عدة وأجيال عصور تمر ثم
وكذلك األسلوب. هذا وعىل الطريقة، بنفس الشمس مرصع يحني ثم السنن من أخرى

َواْإلِْكَراِم﴾. اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه ﴿َويَبَْقٰى فناء إىل يشء كل يصري
حديثًا ألرت» «ونسمور الدكتور بها نقدم التي الغريبة النظرية خالصة هي هذه
الفلكية الجمعية رئيس وهو الفلك، وأساطني العلم رجال كبار من والدكتور الناس، إىل
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…؟ تكون كيف العالم آخرة

عرش خمسة استمرت واسعة عميقة دراسة وليدة النظرية وهذه «كانساس» بجامعة
واستعانات علمية، وتجارب فلكية اختبارات بني مدقًقا باحثًا الدكتور قضاها عاًما
الصغرية الكواكب دراسة من رأى فقد الحديثة! والفلكي العلمي البحث معدات بكل
حانت متى الفضاء يف وتبديدها أعمارها، لقرص يدعو صغرها أن والنيازك والنجيمات
بعد منها، أكرب هو ما إبادة يف السبب — بعينه — هو إبادتها يف السبب أن ورأى ساعتها،
نتائجه؛ بصحة أيقن وإنما حجمها، عظم مع يتناسب تلك من أكرب عمر عليها يميض أن
وتعاقب األجيال، ومرور الزمن، أثر ورأى واحد، عنرص من جميًعا وتلك هذه رأى ألنه
الكواكب، صغار يف واضًحا فيبدو ذكره. أسلفنا الذي األثر نفس ينتج عليها الدهور

الكوكب! عظم كلما ظهوره ويقل السماوية، واألجرام

املفقود الكوكب (1)

حجم عىل يزيد ال بعضها األحجام، مختلفة عدة قطًعا متساقطة تهوي أجراًما شاهد وقد
بأرسها! مدينة سعة اآلخر يبلغ حني يف الكرة،

بأنها السماء من هاوية تراها التي الساقطة والشهب النيازك هذه الدكتور ويعلل
األول اإلنسان يخلق أن قبل أي السنني؛ من ماليني منذ فناؤه كان ربما بائد، عالم بقايا
يف الشك إىل سبيل ال دليل الشهب هذه أن يقرر والدكتور تحىص، ال وأجيال بعصور

أمثلة. وجود عىل وصحته صحته،
وعطارد املريخ كوكبي بني رآه ما انتباهه واسرتعى الكبري العالم هذا نظر لفت فقد
طبيعي غري فراغ إنه — شئت إن — قل أو عميقة، بهوة أشبه هو الذي الهائل، الفراغ من
شك بال كان قد الفراغ وهذا الشمسية، املجموعة نظم تجيزه وال الفلك، قوانني تربره ال
ويعزز عليه! دليًال الفراغ هذا وأصبح فارًغا، مكانه بقي منه زال فلما بكوكب، مشغوًال
حول وتدور الشمس بهالة تحيط التي العديدة النجمات تلك من الفلكيون يراه ما هذا
البقعة هذه يحتل كان كوكبًا أن عىل رصيحة داللة يدل مما الفراغ، هذا يف بعينها نقطة
دالة الدوران من حالها عىل تلك ظلت اختفى فلما حوله، تدور النجمات تلك كانت التي
البقايا من كثريًا ثمت أن عىل املكان، هذا يف البوار أدركه الذي البائد الكوكب ذلك عىل
كثريًا «ألرت» الدكتور اكتشف وقد القول. من أسلفناه ما اقتناًعا وجودها يزيدنا واألجسام
فاستدل — منها قطعة «١٢٠٠» نحو الباحثون اكتشف كما — النجمية القطع هذه من
من وأصغر عطارد، من أكرب كان قد املفقود الكوكب ذلك أن دقيق فحص بعد الدكتور

بكثري. املريخ
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الكوكب؟ انفجار سبب ما (2)

ذلك حدوث سبب الدكتور يعلل النتيجة؟ هذه إىل به وأدى الدمار له سبَّب الذي ما ولكن
كل إبادة عىل الدائبة الهدامة العوامل نفسها هي الكوكب بهذا انتهت التي العوامل بأن

الشمسية! املجموعة هذه أفراد من فرد
الحرارة تمدده — صالبته بلغت مهما — جسم كل أن يعلم اإلنسان أن جرم ال
متأججًة، ناًرا — األخرى الكواكب كانت كما — األرض كانت وقد الربودة، وتقبضه
فشيئًا شيئًا فانقبضت واألزمان، العصور مر عىل الحامية النارية الكتل تلك بردت ثم
ومن الداخيل، الجزء من أرسع يربد السطح أن وبدهي الربودة، من اعتورها ما بسبب
األرض، من الداخيل الجزء عىل شديًدا انقباًضا املتقلصة الباردة القرشة تلك تنقبض هنا
أو — األرض عمر زاد وكلما الداخل، يف شديد ضغط الشديد االنقباض هذا من وينجم
يبلغ حتى أوسطه عىل سطحه ضغط زاد ثم ومن البارد، السطح حجم زاد — الكوكب

أقصاه! الضغط
وامتطت، لتمددت — مثًال كاملطاط — مرنة مادة الصلب السطح مادة أن ولو
عكس عىل األمر ولكن عليه، الضغط وتاليف الداخيل الجزء مطاوعة عىل ذلك فساعد
ويربد الكوكب عمر فيقدم يكر؛ الزمن يزال وال السطح، تشقق يف السبب هو وهذا ذلك،
تصبح حتى الدهور توايل عىل الشقوق تزداد ثم فيتشقق، وسطه عىل فيضغط سطحه،
يتصدع وهنا األعماق، إىل تصل حتى وعمًقا اتساًعا الهوات هذه تزداد ثم عميقة، هوات

األبد! إىل كله ويتحطم الكوكب

الكوكب؟ انفجر كيف (3)

التي الطريقة إىل والكواكب لألفالك الدقيقة والدراسات الفلكية التجاريب هدتنا وقد
ثم كبرية، أقسام أربعة إىل بانقسامه تحطُّمه بدأ فقد البائد؛ الكوكب ذلك بها انفجر
تلك بكل ومرَّ قبل، من األصيل الكوكب اعتور مع األربعة ألجزاء هذه من جزء كل اعتور
تحطيمها كان وربما الدمار، من األول البنها حدث ما لها وحدث أسلفناها، التي األطوار

السابقة! الطريقة نفس عىل
«ألرت»: الدكتور قال
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ذلك يف انفجاره وشاهدوا الكوكب، هذا مرصع قبل عاشوا الناس أن ولو
الهواء! يحمله الصوت أن ذلك صوتًا، له أحسوا وال فرقعة، له سمعوا ملا الوقت
الناس يشاهده ما وكل إلينا، انفجاره صوت يحمل هواء الفضاء ذلك يف وليس
هذا أجزاء تصبح أن ا جدٍّ املكن ومن منه، المع ضوء الهائل االنفجار هذا من

الفضاء. أجواز يف صغرية «نجيمات» الكوكب
الكواكب سري يف تغريًا تحدث لم الكوكب ذلك فرقعة أن ذكره يجدر ومما
يف كانت التي الجاذبية فإن واآلخر، منها كل بني التي العالقة يف وال األخرى،
إىل بالقياس والضؤولة الحقارة يف غاية — عظمتها عىل — هي البائد الكوكب

الشمسية. املجموعة
األرض بُعد أمثال ثالثة بمقدار الشمس عن بعيًدا الكوكب هذا كان وإذا
أكرب فإن إلينا، يصل ما ثمن يعدل مقدار حرارتها من إليه يصل وكان عنها،
لها بقي ملا وجدت لو أنها عىل فيه، وجود لها يكن لم الحياة مظاهر أن الشك

وانفجاره. تحطمه بعد أثر أقل

القمر آخرة (4)

«ألرت»: الدكتور يقول ثم

أسلفنا الذي الكوكب ذلك بعد — الفناء يدركه كوكب ثاني القمر وسيكون
الشمسية. املجموعة يف — ذكره

حتفه سيلقى — «األرض» أمه من أقدم ليس أنه من بالرغم — والقمر
الربودة، إىل منها أرسع لهذا وهو حجًما؛ منها أصغر أنه ذلك يف والسبب قبلها،

عنها. حجمه صغر مع تتناسب رسعة

فجوات «التليسكوب» خالل من يشاهد أن اآلن ليستطيع اإلنسان وإن الدكتور: قال
القمر. سطح عىل بادية واسعة
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!… املريخ آخرة (5)

آخرة قبل الكوكب هذا آخرة كانت وإنما األرض، انفجار فسيسبق املريخ انفجار أما
يناله الذي النصيب قلة من البعد هذا عن ينشأ وما الشمس، عن لبعده األريض؛ عاملنا
إال — الدكتور يظن كما — املريخ سطح عىل البادية القنوات هذه وليست حرارتها، من

املقررة. النظرية هذه وفق سطحه فوق حدثت عظيمة وصدوًعا شقوًقا

األريض…! العالم آخرة (6)

الدكتور: قال السنني. من ماليني عليها يمر أن قبل تبيد ولن عليها، خوف فال األرض أما
بالغة الداخلية وحرارتها يرام، ما أحسن عىل — اآلن نراه كما — األرض سطح «وإن
وآباٍد طويلة عصور مدة تباد أن من بالصون وأكفلها الغايات، أوىف والشدة االتقاد من
محلية صدوع فهي األرض؛ فناء بقرب منذرة عالمة رأيي يف الزالزل وليست عديدة،
نتحدث التي تلك فإن األرض، انصداع من نرويه ما كذلك وليس لها، خطر ال بسيطة
ميل ألف عمقها يصل تصدعات من وكم األرض، أعماق يف متغلغلة انشقاقات هي عنها
الرشوخ هذه أمثال عليه تدل ما وغاية الكوكب! هذا إبادة وملزًما محتًما وجودها يكون ال
حقيقة يف — أنها عىل الناس، من زمنهم يف تحدث ملن الرعب نذر من نذيًرا تكون أن
من قليلة ماليني بعد بوار من األرض يتهدد بما الناس تنبئ رسًال إال ليست — أمرها

السنني!»

الشمس آخرة (7)

الدكتور: قال

عليها وتجري العدم فسيلحقها القاعدة، هذه عن أيًضا الشمس تشذ ولن
ترليونات ذلك تأخر وإن ما، يوما — سواها عىل جرت كما — أحكامه
الثواني من ثانية كل يف حرارتها من تفقد الشمس أن والعلم األعوام، من
حرارتها من يشعُّ ما بسبب النارية؛ كتلتها من طنٍّا ماليني أربعة «٤٠٠٠٠٠٠»
نظرنا يف الهائل العظم من بلغ ما بالًغا — تفقده الذي القدر وهذا الفضاء، يف
يُذكر تأثريًا يتأثر ال الذي الشمس حجم إىل قسناه إذا مذكوًرا شيئًا ليس —

السنني. من مليون يف — اإلشعاع طريق عن — الحرارة من يفقده بما
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الصغرية الفلكية األجرام دراسة (8)

وفحص املتناثرة، القطع هذه دراسة يف والتعب العناء من ألوانًا الباحثون تكبَّد وقد
نظًرا املجردة؛ بالعني رؤيتها يتعذر بل يتعرس، التي والنيازك الصغرية األجرام هذه
الجهد من «ألرت» الدكتور بذله ما مقدار القارئ يعلم هنا ومن أحجامها، وصغر لبعدها
أفاد التي الحديثة النتائج هذه إىل وصل حتى نظمها، ودرس سريها، تتبع يف العلمي
املايض القرن أوائل حتى العلماء كان ولقد معارفهم، دائرة بها ووسع الفلك علماء بها
— «النجيمات» — الصغرية األجرام هذه عالم عن شيئًا يعرفون ال — عرش التاسع —
بفضل ١٨٠١ سنة يف سريس» «نجيم هو منها اكتشف ما وأول بوجودها، يدرون وال
املجردة؛ العني تراه تكاد ال — الفصيلة هذه أكرب أنه عىل — وهو «كبلر»، الفلكي العالمة
هذا قطر أما ميل، بُعد من نظرت إذا الدبوس رأس دقة مثل يف للناظرين يبدو إذ
وتقدر «وكليفالند»، «نيويورك» بني التي املسافة من أقل أي ميًال؛ ٨٤٠ فيبلغ «النجيم»

األرض. ثقل من آالف ثمانية إىل واحد بنسبة زنته
تعني نحسبها ال حديثًا، اكتشفوها هذه، من أصغر أخرى «نجيمات» ذكروا وقد
يقرتب وهو ميًال، عرش خمسة قطره يبلغ الذي إيروس» «نجيم ذكروه ومما كثريًا، القراء
ميًال؛ «١٣٨٤0٠٠٠» بعد عىل كان له اقرتاب وأحدث آخر، جرم أي من أكثر األرض من
عن يبعد القرب ذلك مع وهو «فينيس»، كوكب إيل املسافة نصف من بقليل أكرب أي
زار وقد الساعة، يف ميل خمسمائة برسعة سنوات ثالث قطعها يحتاج بمسافة األرض
أخرى مرة وزارها العلماء، فه تكشَّ أن عقب «١٨٠٤» عام يف األريض عاملنا الكوكب هذا
وانتباه، بدقة ومراقبته درسه عىل الفلكيون العلماء توفر وحينذاك ،«١٩٠١» عام يف
أكثر األرض عن بعده يزيد فال ،«١٩٣1–١٩٣0» عامي بني فيما ثالثة مرة وسيزورنا

الشمس. إىل املسافة سدس نحو أي ميًال؛ «١٦٢٠٠٠٠٠» من
الفلكيني، أساطني من جماعة منهم فتألفت الدراسات؛ بهذه اآلن العلماء يقتنع ولم
وقياس الفلكية، األحجام الستيعاب تلك؛ من وأجدى أدق معدات إعداد يف ورشعوا
قطره وصل ما اآلن يدرسونها التي األجرام هذه ومن والضبط، الدقة من بغاية املسافات
أنواع بأدق حتى رؤيته املحال فمن القدر، هذا عن جرمه يقل ما أما أميال، ثالثة إىل
الصغرية، الفصيلة هذه من كبريًا عدًدا الفضاء يف أن املحقق من كان وإن التلسكوب،
طالب يشبعان: ال «منهومان قيل: وقد حد، عن يقف ال العلم حب ولكن نره، لم وإن
جامعة فرشعت — عظيم وهو — القدر هذا عند العلماء يقف لم لذلك مال.» وطالب علم
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آخر عمله سيتم ألرت» «الدكتور إرشاد تحت يصنع حديثًا «تلسكوبًا» تعد «كانساس»
الصغرية. األجرام لدرس خصيًصا العام هذا

ختامية كلمة (9)

هذه إزاء شعورهم يكون وكيف الناس؟ حال تكون «وماذا نفسه: القارئ يسائل واآلن
يجيب طبيعي سؤال وهذا املحقق؟» الفناء هذا يتلقون وكيف حدوثها؟ املتوقع النكبة

فيقول: البساطة بغاية «ألرت» الدكتور عنه

طويل، بزمن انفجارها قبل األرض من الحياة آثار كل تنقيض أن املحتمل ومن
فلن — يحتمل ال الذي القايس الربد ذلك رغم — حياة ثم تكون أن جاز ولو

بقاء! األرض نا أمِّ انفجار بعد لها يكون
املروعة، الخاتمة هذه إزاء الخيايل، العالم يف قليًال نسبح أن لنا ليحلو وإنه
— املريخ مرصع شاهدوا أن بعد — دائبني فكروا قد العرص ذلك علماء فنتمثَّل
عالم يف أوغلنا وربما لها، املعدات وأعدوا باألرض، أملَّت إذا الخاتمة هذه تاليف يف
اهتدوا وقد — ذاك إذ — املهندسني فتمثَّلنا أخرى، مرحلة فيه ورسنا الخيال
— انفجاره قبيل — العالم هذا سكان بها ينقلون غريبة واخرتاعات آالت إىل
بذلك واستغنوا فيه فأقاموا للحياة، تصلح الفلكية العوالم من آخر عالم إىل

األريض. العالم عن

هوامش

العالء: أبو يقول املعنى هذا مثل يف (1)

ال��غ��ي��اه��ب ه��ذي ش��ي��ب ال��ل��ي��ال��ي ن��ج��وم ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ده��ر ع��م��ر ت��ط��اول

فقال: أيًضا بالشيخوخة الدهر العالء أبو وصف (2)

وال��زم��ان��ه ب��ال��ه��ت��ر أح��ق ش��ي��خ ف��ه��و ال��ده��ر خ��رف إن
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والزنبور العقرب مسألة

أض��م��ا ل��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ت��ن��اف��س ل��وال أض��م ح��اس��د م��ن ام��رؤ ي��خ��ل��و ول��ي��س
ه��ض��م��ا ع��ال��ٌم ش��ج��ًوا ال��ن��اس وأب��رح ع��ل��م��ت م��ح��ن��ة أش��ج��ي ال��ع��ل��م ف��ي وال��غ��ب��ن

القرطاجني حازم

مات «الخوارزمي» أن و«الخوارزمي»1 «الهمذاني» بني قامت التي املناظرة أثر من كان
املناظرة أثر من وكان العنيفة، الصدمة تلك شيخوخته تحتمل ولم الزمن، من قليل بعد
شبابه، ريعان يف وهو كمًدا مات «سيبويه» أن و«سيبويه» «الكسائي» بني قامت التي
الطرق وليست القاتلة، الهزيمة تلك شبابه يحتمل ولم — يقولون كما — نشاطه وجن
عىل للتغلب «الهمذاني» سلكها التي الطرق تلك من قسوة أقل «الكسائي» إليها لجأ التي

عليه. واالنتصار «الخوارزمي»

املقتطف. مجلة يف تباًعا نرش وقد العنوان، بهذا للمؤلف كتاب من مختار مقال 1
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أسباب كل لنفسه وهيأ ته، عدَّ أعدَّ قد «الهمذاني» إن السابقة املناظرة يف قلنا ولقد
هذه يف ونقول ولدد، خصومة كله مجلس يف به وزج خصمه، عىل والفوز االنتصار
عن يتعفف ولم «سيبويه» لهدم الوسائل كل إعداد يف يقرص لم «الكسائي» إن املناظرة
املناظرة شهود تملُّق إىل لجأ قد «الهمذاني» كان وإذا عليه2 االنتصار سبيل يف يشء
إىل أيًضا لجأ قد الكسائي فإن الحيلة؛ بهذه ذممهم واشرتى «الخوارزمي»، عىل لينرصوه
وسيلًة املؤمنني أمري أوالد مؤدِّب وكونه للربامكة صدامه من واتخذ وماله، وجاهه نفوذه

«سيبويه». عىل للتغلب
ولم تحقيقها، يف إليها نرجع التي املصادر قلة السابقة املناظرة يف شكونا ولنئ
نشكوه ما فإن — خصمه عن خصم رواية وهي — نفسه «الهمذاني» رواية غري نجد
وتعمد فيها التعصب وأثر رواياتها، وتباين وكثرتها، املصادر تعدد هو املناظرة هذه يف

التشويه.
متفقة — التفاصيل يف واختالفه بعضها اضطراب رغم — الروايات هذه أن عىل
أن عىل تدل — أخذت رواية وبأية رأيت، ناحية أية من — فهي والجوهر، األساس يف

جانبه. يف كان الحق وأن ُظلم، قد سيبويه
ما الصواب أن عىل — زمنه وبعد سيبويه زمن يف — واللغة النحو علماء أجمع فقد
الكسائي، شيعة إال اإلجماع هذا عن يشذَّ ولم الخاطئ، الجانب يف كان الكسائي وأن قال،
الذاتية. املآرب وطالب الحاجات وذوو عليه واملحسوبون جاهه، أو ماله يف والطامعون

بني نضاًال إال — مناظرة نسميها أن صح إن — الحقيقة عىل املناظرة هذه وليست
ممثلتني أساتيذهم، البرصيني ومدرسة الكوفيني، مدرسة مدرستني؛ بني وحربًا مذهبني،
زعيم وسيبويه السالم، مدينة وشيخ الكوفة، يف النحو علماء زعيم الكسائي شخيص يف
يلقبونه كانوا كما — األدب أهل سيد بن أحمد بن الخليل وتلميذ البرصة، يف النحو علماء

سيبويه.3 رأي عىل الكسائي رأي تغليب يف وغريها سياسة من األهواء لعبت وقد —

النحو يف ألَّفه الذي وكتابه — عليه الكسائي انتصار رغم — ذائع سيبويه فضل أن عىل
البالغة، طبقات أعىل يف وأسلوبه مًعا، وأدب نحو كتاب يزال وال اليوم، إىل ته ِجدَّ تبَل لم
تعظيًما البحر!» ركبت «هل سيبويه: كتاب عليه يقرأ أن يريد ملن يقول املربد كان وقد
الناس أعلم أنه تبيَّنت سيبويه كتاب من األمثلة تأملت «إذا يقول: الزجاج4 وكان لشأنه.

باللغة.»
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سيبويه.».6 كتاب من الفقه يف الناس أفتي سنة ثالثني منذ الجرمي:5«أنا وقال
فليستِح.» سيبويه كتاب بعد النحو يف كبريًا كتابًا يعمل أن أراد «من املازني: وقال

إىل منرصًفا الكسائي فيه كان الذي الوقت يف الخالد الكتاب هذا سيبويه كتب وقد
عرشة خمس استنفذ الذي الفذ العالم بأنه لنفسه والدعاية بالخليفة، واالتصال املناصب
الدعاوى هذه آخر إىل حفظه، ما عىل زيادة هذا وأن العرب، عن الكتابة يف حرب قنينة
التجارية، باإلعالنات أشبه هي والتي ا، حقٍّ العلم إىل املنرصفون بها يعنى ال التي الفارغة
الشهرة. إىل للوصول — لجأ ما جملة يف — الكسائي إليه لجأ الدعاية يف فذ أسلوب وهذا
— رأيناهم مذهبه، ويقرون «سيبويه» يحرتمون النحو وأئمة اللغة علماء رأينا وإذا
وإضاعة للغة إفساًدا فيه ويرون الكسائي مذهب من ينفرون — ذلك من العكس عىل

للنحو.
الرضورة، يف إال يجوز ال الذي الشاذ يسمع الكسائي «كان درستويه: ابن قال

النحو.» بذلك أفسد حتى عليه يقيس أصًال فيجعله
فلما بُقطربل، ينزلون الحطمة من أعراب عن اللغة الكسائي «أخذ األصمعي: وقال

عليه.» بلغتهم استشهد سيبويه ناظر
اليزيدي: محمد وقال

األوِل ال��ع��رب ل��س��ان ع��ل��ى م��ض��ى ف��ي��م��ا ال��ن��ح��و ن��ق��ي��س ك��ن��ا
ق��ط��رب��ِل أش��ي��اخ ل��غ��ى ع��ل��ى ي��ق��ي��س��ون��ه أق��وام ف��ج��اء
ي��أت��ل��ي ال ال��ح��ق ي��ص��اب ب��ه م��ا ن��ق��ض ف��ي ي��ع��م��ل ف��ك��ل��ه��م
أس��ف��ل إل��ى ال��ن��ح��و ف��ي ي��رق��ون وأص��ح��اب��ه ال��ك��س��ائ��ي إن

رجل وسيبويه لحاجتهم، وفدوا أعراب إىل الرجوع يف إنصاف «أي الزجاج: وقال
يعرف ال وقد وغريه؛ بالصحيح العارف الحكم وإنما والدولة؟ البلد أهل وخصومه غريب

اآلراء. هذه آخر إىل الشاذة.» لغته إال األعرابي
إىل وأملع الغفران، رسالة يف سيبويه عىل الكسائي تحامل إىل «املعري» أشار وقد
علمائه بني واملناظرات باملناقشات الحافل — العرص ذلك يف قامت التي املناظرات بعض
الخصوم: ألد بني الجنة يف واألحقاد الحسائك تنايس عىل الكالم معرض يف فقال —
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يتصافيان فصارا يزيد8 بن محمد عىل الحقد من عسل قد هناك يحيى7 بن أحمد «فصدر
ويتوافيان.»

«عيل عىل الضغن من قلبه سويداء رخصت قد «سيبويه» عثمان بن عمرو برش وأبو
الطوية صايف عبيدة وأبو الربامكة، مجلس يف به فعلوا ملا وأصحابه الكسائي» حمزة بن
ۚ َصَربْتُْم ِبَما َعَليُْكم ﴿َسَالٌم باب: كل من عليهم يدخلون واملالئكة قريب،9 بن امللك لعبد

اِر﴾.10 الدَّ ُعْقبَى َفِنْعَم

املناظرة كانت كيف (1)

وأن خطر، يف العلمي مركزه أن الكسائي شعر حتى العراق إىل سيبويه يرد يكد لم
الزعامة. مقام منه يغتصب أن يحاول جديًدا منافًسا

وليكما «أنا وقال: برمك بن وجعفر يحيى فأتى الكسائي عىل أمره «وشق قالوا:
محيل.» ليُذهب العراق إىل قدم إنما الرجل وهذا وصاحبكما،

بينكما.» سنجمع فإنا لنفسك «فاحتَْل قاال:
سيبويه حرض املوعد حان فلما سيبويه، لهدم الربامكة بيت يف املؤامرة دبرت وهكذا
عن الفراء فسأله أصحابه، من وغريهما واألحمر الفراء ومعه الكسائي وجاء وحده،
له: فقال فأجابه ثانية عن وسأله «أخطأت.» له: قال حتى عنها يجيبه يكد فلم مسألة

«أخطأت.»
«أخطأت.» له: وقال ثالثة عن سأله ثم
منك!» أدب سوء «هذا سيبويه: له فقال

ة!» وِحدَّ عجلة الرجل هذا يف أن «يظهر لصاحبه: الفراء فقال
يَر «فلم قالوا: به، يفوه جواب كل يف يخطِّئه فكان مسائل عدة عن األحمر وسأله

مناقشتهما.» عن يكفَّ أن إال سيبويه
«يا واالستصغار: التحقري معنى جملته يف تلمح ولعلك — الكسائي له يقول وهنا
هو فإذا أو هي، هو فإذا الزنبور من لسعة أشد العقرب أظن كنت تقول: كيف برصي،

إياها؟»
هي.» هو فإذا «أقول قال:

ولحنت.» «أخطأت فقالوا: الجمع عليه فأقبل
سيبويه. عىل والتحامل التهويش من مثال هذا ويف
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بينكم!» يحكم حتى مشكل موضع «هذا برمك: بن خالد بن يحيى يقول وهنا
الباب.» عىل األعراب «هؤالء الكسائي: فيقول

منه.» يأخذ كان ممن معه وجد ومن الجراح، ابو «فأدخل قالوا:
من لسعة أشد العقرب أن أحسب كنت «قد تقولون: كيف الكسائي: لهم فقال

بعينها.» إياها الزنبور فإذا الزنبور
هي.» الزنبور «فإذا طائفة: فقالت

بعينها.» إياها الزنبور «فإذا أخرى: وقالت
برصي!» يا تقول ما خالف «هذا الكسائي: فقال

ما له فيقول — املستوحش الغريب وهو — سيبويه عىل الدار رب يحيى يقبل وهنا
الرجل!» أيها تسمع «قد وشيعته: الكسائي رأي من الدار صاحب بأن يشعره

يحيى إىل الكسائي ويرسع يستكني، حتى الجملة هذه سيبويه يسمع يكاد فال
هللا «أصلح له: تمت قد الغلبة وأن انتهت، قد املناظرة أن عىل يطمنئ حتى له فيقول

خائبًا؟» ترده أال رأيت فإن مؤمًال، بلده من عليك وفد لقد الوزير،
درهم. آالف بعرشة يحيى له فيأمر

العلمية بزعامته إقرارهم لنفسه ليضمن باملال الناس يصطنع أن الكسائي أَِلَف وكأنما
تلك سيبويه تنيس املنحة هذه أن حسب ولعله الخليفة، عند بها االنفراد إىل يسعى التي

له. سبَّبها التي العنيفة الصدمة
وذمًما! ألسنًا باملال اشرتى طاملا الكسائي أن عىل

حدث بما سيبويه أخربه أن بعد — غاضبًا الكسائي إىل يذهب األخفش إىل ترى أال
تالميذ فيهمُّ يقوله، جواب كل يف ويخطِّئه تالميذه بني وهو الكسائي فيسأل — معه له
فيعانقه عليه ويُقِبل — أمره ذيوع من خوًفا — ذلك من فيمنعهم برضبه الكسائي
سيبويه؟ صديقه ثأر بذلك فينسيه باملال ويرشوه أوالده، بتعليم إليه ويعهد إليه، متحببًا
كالفراء — بالزعامة وأجدر منه أعلم هو من الكسائي تالميذ بني من كان ولقد
وماله، جاهه يف طمعه لوال للكسائي تلميذًا يكون أن ليقبل الفراء مثل كان وما — مثًال

ذلك. بعد أراد ما له تم وقد — له صحبته بفضل — بالخليفة يتصل أن يف وأمله
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الكسائي: فضل عىل للتدليل نفسه الفراء بقول الناقدين األدباء أحد لنا استشهد وربما
النحو؟» يف مثله وأنت الكسائي إىل اختالفك «ما رجل: يل قال

يغرف طائًرا كنت فكأنني األكفاء، مناظرة فناظرته فأتيته نفيس، فأعجبتني
البحر. من بمنقاره

تملق من نوع فهي الصحيح؛ وجهها عىل تفهم أن يجب املدائح هذه أمثال فإن
إليهم! وتقربًا جاههم يف طمًعا النفوذ ذوي

ونكد والفاقة العوز يلجئه — الفحل الشاعر وهو — نفسه الرومي ابن إىل ترى أال
ابن تشبيه مثل تشبِّه لْم «ِلَم سألوه: حني املعتز، البن سخيف بيت امتداح إىل الدنيا

قوله: يف املعتز

ع��ن��ب��ٍر م��ن ح��م��ول��ٌة أث��ق��ل��ت��ه ق��د ف��ض��ٍة م��ن ك��زورٍق ال��ه��الل وب��دا

متكلف تشبيه من فيه بما وإعجابه التافه، البيت هذا معنى بإكبار لهم فتظاهر
منزلته؟ وسمو لرفعته — لقائله تملًقا — محاكاته عن وعجزه

يحسن ال وهو الكسائي «مات فقال: موته بعد الكسائي عن نفسه الفراء سئل لقد
املفتوحة».11 وأن وِبئَس ِنْعَم حد

عنه املؤرخني بعض يرويه ما هنا نثبت حني الكسائي عىل متحاملني نظننا وال
ننفيه، وال نصححه فال التحفظ من بيشء ذلك نروي ونحن فاجًرا، متهتًِّكا كان أنه من
أبنائه وتعهده بالخليفة اتصاله فليس نستبعده، ال أننا عىل البرصيني، دسائس من فلعله

ا. رسٍّ ولو واآلثام الدنايا اقرتاف من يعصمه مما بالرتبية
نشأته، حداثة منذ العلم إىل سيبويه وانرصف — كبري وهو — الكسائي تعلم وقد
النحو علماء أكرب له شهد وقد به،12 يرحب وكان بذكائه أحمد بن الخليل وأعجب
األخفش عىل الكسائي فقرأ أنفسهم، خصوُمه بكتابه استعان وقد والفضل، بالتفوق
وسادة تحت بعضه وجد وقد — ذلك عىل أجًرا — ديناًرا سبعني وأعطاه سيبويه، كتاب

النحاس. قال كما عليها، يجلس كان التي الفراء
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املسألة هذه يف النحاة رأي (2)

وجه هو هذا هي.» هو «فإذا وهو سيبويه، قال ما فجوابه الكسائي سؤال «وأما قالوا:
— ثبت إن — إياها» هو «فإذا وأما حية». هي «فإذا بيضاء»، هي «فإذا مثل: الكالم
والجر بلم، والنصب بلن، كالجزم به، يعتد وال الفصحاء، واستعمال القياس عن فخارج

العرب.» بعض به تكلم وإن ذلك، ملثل يلتفتون ال وأصحابه وسيبويه بلعل.

يقول التي النحو يف الجميلة منظومته يف املناظرة هذه القرطاجني»13 «حازم لخص وقد
فيها:

ده��م��ا ال��ذي األم��ر ف��ج��أة ع��ن��ت إذا «إذا» ب��ع��د األخ��ب��ار ت��ح��ذف ق��د وال��ع��رب
رب��م��ا ب��ع��ده��ا م��ن رف��ع��وا ورب��م��ا «إذا» ب��ع��د ب��ال��ح��ال ن��ص��ب��وا ورب��م��ا
غ��م��م��ا إش��ك��ال��ه م��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة وج��ه ب��ه��م��ا اك��ت��س��ى ض��م��ي��ران ت��وال��ى ف��إن
وال��غ��م��م��ا ال��ح��ت��ف س��ي��ب��وي��ه إل��ى أه��دت م��س��أل��ة — األف��ه��ام ع��ل��ى — أع��ي��ي��ت ل��ذاك
ح��م��ا وق��ع ال��زن��ب��ور م��ن أش��د ق��دًم��ا أح��س��ب��ه��ا ال��ع��وج��اء ال��ع��ق��رب ك��ان��ت ق��د
اخ��ت��ص��م��ا ق��د إي��اه��ا» ه��و «إذا ه��ل أو ه��ي» ه��و «إذا ه��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��واب وف��ي
ظ��ل��م��ا وق��د ب��ش��ر16 أب��ا ف��ي��ه��ا ق��ال م��ا ف��ي ص��خ��رة15 واب��ن زي��اد14 اب��ن وخ��طَّ��أ

يقول: أن إىل

أِض��م ح��اس��د م��ن ام��رؤ ي��خ��ل��و ول��ي��س
أِض��م��ا ل��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ت��ن��اف��س ل��وال

ع��ل��م��ت م��ح��ن��ة أش��ج��ى — ال��ع��ل��م ف��ي — وال��غ��ب��ن
ه��ض��م��ا ع��ال��م ش��ج��ًوا ال��ن��اس وأب��رح

مسائل، عيلَّ فأُلقيْت بغداد «دخلت قال: لسيبويه، حدث ما املازني عثمان ألبي حدث وقد
مذاهبهم.» عىل ويخطِّئونني مذهبي، عىل فيها أجيب فكنت

لسيبويه.» اتفق «وهكذا قالوا:
له يكن ولم الحق، جانب يف وكونه وعلمه فضله رغم ُهِزَم سيبويه أن القول وجماع

الحاشد. املجلس هذا يف بالهزيمة والرىض السكوت من بدٌّ
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مثًال يُجِمع فيها، الرأي وقادة الدولة، بأعيان حافًال مجلًسا القارئ أيها لنفسك ومثِّل
ال العرب وإن تنصب، وال تجزم «إنها تقول وحدك وأنت تجزم، وال تنصب «لم» أن عىل
هذا مثل يف بها تديل أن تستطيع حجة فأية قوًال، لك يسمعون ال وهم ذلك.» غري تعرف

إنكاره؟ إىل سبيل ال ما عليك ينكر الذي املتحامل املجلس
ال شاذ خالفها أن عىل النحو علماء أجمع قاعدًة يقرر سيبويه موقف كان كذلك

قول. منه يُقبل فال به، يؤخذ
يف الرس تكن لم ولكنها — يقولون كما — حبسٌة سيبويه لسان يف كان ولقد
إىل حاجة يف عليه املتحامل املجلس ذلك يكن ولم الكالم، يف يقرص لم فهو هزيمته17

والغرض. الهوى يفسدها لم وقلوب واعية آذان إىل حاجة يف كان بل لسٍن، خطيب
ذلك. بعد مدته تطل ولم فارس، إىل «سيبويه» فذهب الهزيمة، تمت وهكذا

— به ملا — رآه ملَّا أخوه فبكى أخيه، حجر يف رأسه وضع سيبويه اعتلَّ وملا قالوا:
فقال: يبكي فرآه إليه رأسه سيبويه فرفع وجهه، عىل قطرة دمعه من فقطرت

ال��ده��را؟ ي��أم��ن وم��ن األق��ص��ى، األم��د إل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��ده��ر ف��رَّق ك��ن��ا، أُخ��يَّ��ي��ن

الخليل سيما ال عرصه أساتيذ خري عىل الدرس يف حياته جلَّ سيبويه قىض ولقد
العالم هذا حياة وختمت يُدرِّسه، لم كان وإن الخالد، كتابه ألَّف أن بعد ومات ويونس،
ويونس. الخليل الجليلني شيخيه وعىل عليه هللا رحمة جهاده، ثمر يجني أن دون الجليل

ال��خ��ل��ي��ل18 ف��اخ��ت��ل األي��ام م��ن َس��ي��ٌب وج��اش س��ي��ب��وي��ه، ت��ول��ى
ال��ج��ل��ي��ل ال��ن��ب��أ م��ص��اب��ه وغ��ي��ر ال��م��غ��ان��ي م��ن��ه أوح��ش��ت وي��ون��س
ال��ع��ل��ي��ل وال ال��ص��ح��ي��ح ال��ل��ف��ظ م��ن ب��ك��اه��م ف��م��ا ال��م��ن��ون، ع��ل��ل أت��ت
أل��ي��ل وراءه��م ل��ه ل��ك��ان ش��ي��ئً��ا ي��ح��س ال��ك��الم أن ول��و
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العاملقة1 بالد يف

قرصالعمالق (1)

بلغناه، حتى إليه فقصدنا — الجزيرة من بعيدة مسافة عىل — كبري قرص لنا والح
فناءه دخلنا ثم الكبري، بابه فتح عىل جميًعا فتعاونَّا البناء، محكمة شاهقة قلعة فوجدناه
ولم رعبًا، منه قلوبنا وامتألت املنظر، ذلك فهالنا البرشية؛ العظام من كومة فيه فوجدنا
النهار، طول خائفني وبقينا الذعر، من لحقنا ما لشدة واحدة؛ بكلمة منا أحد ينطق
عمالًقا ورأينا يقفل، وهو الخارجي الباب رصير سمعنا — الشمس غربت إذا — حتى
يكاد واحدة عني له الوجه، أسود — النخلة طول مثل يف — وهو علينا يدخل هائًال

مروعة! حادة طويلة وأنياب الرشر، منها يتطاير

العمالق حرضة يف

ينظر وهو كاملوتى ورصنا والفزع، الهلع علينا واستوىل الرعب تملَّكنا حتى نراه نكد ولم
فرآني — يده يف كالعصفور وأنا — بي وأمسك مني اقرتب ثم مخيفة، نظرات إلينا

أيًضا. يعجبه فلم نحيًفا فرآه غريي وأخذ فرتكني الجسم، هزيل نحيًال

املؤلف. بقلم لألطفال» «قصص كتاب: من األول الجزء من مختار فصل 1
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الربان شوى كيف (2)

طويل ود بسفُّ جاء ثم بيده، رقبته ولوى به فأمسك فأعجبه، سمينًا فرآه الربان إىل ونظر
ورمى لحمه فأكل شواه حتى يقلبه زال وما عليها، وضعه حامية ناًرا وأوقد فيه، فأنفذه

عاليًا. شخريًا له فسمعنا نام ثم األرض، عىل عظامه
يائسني، الجزيرة إىل فخرجنا وتركنا، القرص من العمالق خرج الصباح أصبح وملا
يكون ال حتى املخيف؛ الغول هذا قبضة يف نقع ولم البحر، يف غرقنا كنا لو وتمنينا

بال. عىل لنا لتخطر تكن لم التي الشنعاء امليتة هذه نصيبنا
القرص إىل فعدنا بطائل؛ نظفر فلم فيه نختبئ مكان عن النهار طول وبحثنا
السفينة ربان باألمس شوى كما أحدنا فشوى — قليل بعد — العمالق وجاء خائفني،
وقد الجزيرة، يف هائمني وخرجنا ندري، ال حيث إىل خرج ثم الصباح، إىل ونام وأكله،
املروعة، امليتة هذه من ننجو حتى البحر؛ يف بأنفسنا نلقي أن رفاقنا بعض علينا أشار

لقتله. نحتال أن آخرون وأشار
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النجاة ُفلك (3)

هربنا العمالق قتل يف ننجح لم فإذا األشجار؛ خشب من ُفلًكا يهيئوا أن عليهم فأرشت
ونشاط بجد العمل يف ورشعنا الرأي، بهذا جميًعا ففرحوا الفلك؛ تلك يف الجزيرة من

البحر. شاطئ إىل وربطناها الزاد من نحتاجه ما فيها وضعنا الفلك تمت إذا حتى

املؤامرة تنفيذ

— كعادته — نام ثم بسابقيه فعله ما منا بثالث ففعل العمالق فجاء القرص، إىل وعدنا
يف بقوة — مًعا — أدخلناهما ثم احمرا، حتى النار يف ودين سفُّ فوضعنا شخريه، وعال
بعد — عنا يبحث هائًجا وقام — األلم شدة من — هائلة رصخة فرصخ نائم؛ وهو عينه
ففرحنا كاملجنون، وخرج ففتحه، الباب إىل فسار أحد، إىل يهتِد فلم — عينه عميت أن

رشه! من بمأمن أصبحنا أننا وحسبنا بذلك
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العمالقة انتقام

يف يغايرونه العمالقة من جماعة — قليل بعد — إلينا جاء فقد يطل؛ لم فرحنا ولكن
صنعناها. التي الفلك إىل مرسعني منهم فهربنا وفظاظة، وحشية عنه يقلُّون وال الشكل
معي ينج ولم رفاقي، فقتلوا كبرية، بحجارة يرجموننا أخذوا البحر يف رأونا فلما

اثنان. إال منهم
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العمالقة جزيرة من الفرار (4)

نهارنا طول الهائجة األمواج رحمة تحت أصبحنا العمالقة أولئك رش من نجونا أن وبعد
ففرحنا كبرية؛ جزيرة شاطئ إىل األمواج قذفتنا — الصباح أصبح — إذا حتى وليلتنا،
البحر شاطئ عىل جلسنا ثم العذب، مائها من ورشبنا الطيبة، فاكهتها من وأكلنا بذلك،

العمالقة. أرض من بالنجاة فرحني

أفعى فم يف

قد هائلة حية فرأينا فزعني؛ واستيقظنا عالية، شجرة فوق نمنا الليل جاء وملا
خوفنا فاشتد تبتلعه، وهي جوفها يف تتكرس عظامه فسمعنا ، رفيقيَّ من واحًدا التقمت
وقعنا مصيبة من نجونا كلما العظيم! العيل باهلل إال قوة وال حول «ال وقلنا: األمر، وهالنا

منها.» رش هو فيما
فنمُت أخرى شجرة إىل صعدنا الليل جاء إذا حتى ورشبنا، أكلنا الصباح أصبح وملا
التقمت كما رفيقي فالتقمت الحية جاءت قليل وبعد مني، قريبًا رفيقيَّ ونام بأعالها،

باألمس؟ صاحبه
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األفعى؟ من نجوُت كيف

البحر، يف بنفيس ألقي أن هممت الصباح أصبح إذا حتى خائًفا الليل طول فمكثت
الخشب من ألواًحا أحرضت الليل اقرتب وملا فتجلَّدت، الحياة حب ذلك من فمنعني
كما — تبتلعني أن تحاول كعادتها الحية وجاءت وثيًقا، ا شدٍّ إليها جسمي وشددت
أن تحاول الليل طول وظلت ذلك، دون حويل املشدودة األلواح فحالت — رفيقيَّ ابتلعت
من عادت الصباح بدا فلما بطائل، تظفر أن دون — األلواح خالل من — إيلَّ منفذًا تجد

السالمة. عىل هللا أحمد وأنا الخشب بني من وخرجت رباطي فحللت أتت، حيث

اليأس بعد األمل

فلمحت املصائب، من بي حلَّ فيما أفكر مهموًما يائًسا البحر شاطئ عىل وجلست
وملوًِّحا مرة، بيدي مشريًا وأصيح أرصخ أزل فلم — بعيدة مسافة عىل — كبريًا مركبًا
ورسوا الجزيرة من فاقرتبوا باملركب؛ من بعض إيلَّ فطن حتى أخرى، مرة بعمامتي
وحملوني عظيًما، فرًحا بلقائهم وفرحت السالم، عيلَّ فردوا عليهم فسلمت شاطئها، عىل
أشد ذلك من فعجبوا يل، حدث ما كل عليهم فقصصت أمري، عن وسألوني معهم

إكرام. أحسن وأكرموني وسقوني وأطعموني العجب،

السفينة ربان

لرجل بضاعة عندي «إن الربان: يل فقال كبريًا، بلًدا بلغنا حتى بنا سائًرا املركب يزل ولم
بها.» مررنا جزيرة يف نسيناه ثم معنا كان البحري»، «السندباد اسمه

— يصدقني فلم البحري» «السندباد أنا أنني وأخربته فعرفعته، الربان فتأملت
يف بذبيحته تعلَّقت الذي التاجر بينهم من وكان حويل، التجار واجتمع — األمر أول
عليهم وقص عرفني، حتى يفَّ النظر ينعم يكد فلم عليكم، قصصتها التي السابقة رحلتي
فرًحا فعانقني قويل، صدق وتحقق فعرفني يف النظر الربان فحدَّق معه، يل حدث ما

مرسوًرا.
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بغداد يف

البرصة، إىل وصلنا حتى — رابحة وتجارتنا — جزيرة ومن بلد إىل بلد من ننتقل زلنا وما
يهنئونني وأصحابي أهيل عيلَّ وأقبل تحىص، ال أموال ومعي بغداد إىل منها سافرت ثم

يوصف. ال فرًحا بي فرحوا وقد سامًلا برجوعي
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القراءة1 مفتاح

ك��ت��اب م��ن أب��ي أو أم��ي ت��ت��ل��وه ش��ائ��ٍق م��ع��ج��ٍب ح��دي��ث م��ن ك��م
ال��ص��ح��اب ب��ي��ن أق��رأ م��ث��ل��ه��م��ا أغ��ت��دي ف��م��ت��ى ع��ج��ي��ب ه��ذا

∗∗∗

للمؤلف». األطفال «محفوظات كتاب من 1
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ف��ت��ور ي��ع��ت��ري��ن��ي ال م��ن��ق��بً��ا ص��ف��ح��ٍة ف��ي ال��ع��ي��ن أج��ي��ل ذا ك��م
ال��س��ط��ور! ت��ل��ك ب��ي��ن ش��ي��ئً��ا ف��ه��م��ت وم��ا ج��دوى غ��ي��ر م��ن وأن��ث��ن��ي

∗∗∗
ال��م��رام ه��ذا رم��ت م��ا إذا ق��ال��ت: ح��ي��رت��ي رأت إذ أم��ي ل��ك��ن
ال��ك��الم س��ر ف��ي��ه ك��ت��ابً��ا ه��اك ألس��راره م��ف��ت��اًح��ا ف��ه��اك

ال��ه��ج��اء ح��روف ف��ي��ه

∗∗∗
ال��م��ف��ردات ت��ق��رأ ح��ت��ى ت��ل��ب��ث وال ف��ي��ه ب��األح��رف ت��ب��دأ
ال��ه��ي��ن��ات م��ن ال��ص��ع��ب ف��ي��ص��ب��ح ب��ع��ده��ا م��ن األس��ط��ر وت��ق��رأ

∗∗∗
ال��ك��ت��اب ف��ي — م��ث��ل��ن��ا — ت��ت��ل��و أن��ك ت��رى واج��ت��ه��اد ج��ٍد وب��ع��د
م��س��ت��ط��اب م��ع��ج��ٍب ح��دي��ث وم��ن ق��ص��ٍة م��ن ي��ش��ج��ي��ك م��ا ت��ق��رأ

ت��ش��اء! وق��ت أي ف��ي
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العالء أبو كتبها ملاذا (1)

رسالة العالء أبي إىل كتب قد — الدولة» «نرص كاتب — الزهرجي الفرج أبو كان
العالء. أبي إىل يوصلها أن وسأله القارح:1 ابن استودعها

أشكو الرسالة3 هذه فكتبت — فيه الرسالة — رحالً عدييل فرسق القارح2 ابن قال
واألدب العلم يدَّعون أَُقيْوام من سفري يف لقيت وما أموري

وجرَّه وامللحدين، الزنادقة عىل والطعن الناس بشكوى رسالته القارح ابن مأل وقد
إليه بعث القارح، ابن رسالة العالء» «أبو قرأ فلما شتى، مناسبات إىل االستطراد إىل ذلك
نعلم فيما — يسلكه لم عجيبًا منهًجا فيها سلك وقد رسالته. عىل ا ردٍّ الغفران برسالة

قال: ثم الدينية، بغريته واإلعجاب القارح، ابن عىل بالثناء فبدأها قبله؛ كاتب —
يمتزج ال نور شبح منها حرف كل يجعل أن — عظمته جلَّت — ربنا قدرة «ويف
من معاريج4 اللهب من املنجية لسطورها نصب قد — سبحانه — ولعله الزور، بمقال
﴿إَِليِْه اآلية: بدليل السماء. من الراكدة األرض من املالئكة بها تعرج الذهب، أو الفضة

يَْرَفُعُه﴾. اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد
َطيِّبًَة َكِلَمًة َمثًَال هللاُ َب َرضَ َكيَْف تََر ﴿أََلْم بقوله: املعنية كأنها الطيبة الكلمة وهذه

َربَِّها﴾. ِبِإذِْن ِحنٍي ُكلَّ أُُكَلَها تُْؤتِي * َماءِ السَّ ِيف َوَفْرُعَها ثَاِبٌت أَْصلَُها َطيِّبٍَة َكَشَجَرٍة
ملوالي غرس وقد أثري، تقدَّس— — البارئ عند كله كثري، كلٌم السطور تلك ويف
منه شجرة كل اجتناء، لذيذ الجنة يف شجر — الثناء بذلك — هللا شاء إن الجليل الشيخ
قياٌم الشجر تلك ظالل يف املخلدون والولدان غاٍط،5 بظلٍّ املغرب إىل املرشق بني ما تأخذ
لعيل هللا من صلة الشجر وهذه «نحن عزيز: يشء كل عىل القادر وهللا — يقولون وقعود،
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تختلج7 أنهار الشجر ذلك أصول يف وتجري الصور.» نفخ إىل له نخبأ منصور،6 بن
أمن قد موت، فال النغبة9 منها رشب من أواٍن، كل يف يمدها والكوثر الحيوان،8 ماء من
من وجعافر11 األوقات، تطول بأن تغري ال متخرقات اللبن من وسعد الفوت10 هنالك

املختوم. الرحيق12
وصفها يف وافتن يبدع، أن شاء ما الفردوس وصف يف «املعري» أبدع أن وبعد
من ندامى له اصطفى وقد — القارح» «ابن صديقه تمثَّل السعداء من فيه من ووصف
يقابله ثم األعىش، يقابله حتى يفعل يكاد وال يتنزه، أن له يخطر ثم الفردوس، أدباء
رسالة — الرائعة الكوميديا لتلك صالًحا جوٍّا العالء أبا يخلق وبذلك الشعراء، من غريه
الكوميديا؛ هذه من انتهى فإذا والنار، الجنة الكوميديا هذه مرسح ويجعل — الغفران

القارح. ابن رسالة عىل الرد إىل عاد
بعد له أثر أنفس بحق تعد وهي العالء، أبو كتبه13 ما أمتع هي الرسالة هذه ولعل

اللزوميات. كتاب

الغفران؟14 اسم عليها أطلق ملاذا (2)

وقت — إنشائها إىل دفعته التي الرئيسية الفكرة ألن «الغفران» اسم عليها أطلق وإنما
الدار يف حرموها ومن باملغفرة فازوا من مناقشة هي — القارح ابن رسالة عىل إجابته
الناجي: الفريق إىل يوجهه كان ما وكثريًا — سؤاله فيها انتباهك يسرتعي ومما اآلخرة،
دخوله يف السبب له ويرشح العذاب، من اه نجَّ بما منهم واحد كل فيجيبه لك؟» غفر «ِبَم

ببدائعه. ينعم وكيف به، يتمتع كيف له ويصف الفردوس،
وُكتب اللعنة عليه ت حقَّ َمن وهو — الثاني الفريق إىل يوجهه كان الذي وسؤاله
ما له ويرشحون السبب، عن أكثرهم فيجيبه كذا؟» قولك لك يغفر لم «ِلَم الشقاء: عليه

وغصص. نكاٍل من فيه هو بما الشتغاله بعضهم ويصمت وعذاب، ألم من يقاسون
بالفكاهة والجد بالدعابة، الرواية ومزج واألسباب، الحوادث من بطائفة ألمَّ وهكذا

الدقيقة. والسخرية الصائب، بالنقد والفلسفة واألدب،

اآلثار بني من فأفردته الكتاب انتظمت التي الفنية الفكرة تلك أو الخيال، هذا وليس
الراجح، العقل ذي العالء أبي مثل من يستغرب مما الخلود، لها كتب التي األدبية

الواسع. والخيال النفاذة، والبصرية
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الجحيم، يف األشقياء وتعذيب الفردوس، ونعيم والنشور، البعث تمثُّل وليس نعم
متأصلة فكرة ولكنها فيه، نبهتها أو القارح ابن رسالة سببتها التي الطارئة األفكار من
نصف نحو — قلبه يف ثمارها ونضجت أصولها وتوشجت ونمت نبتت نفسه، قرارة يف
— نشأته حداثة منذ مشاعره عىل وهيمنت بدمه، وسيطت بلحمه، فاختلطت — قرن

العالئية. الفلسفة مصادر أهم من — أصبحت حتى
واألخبار الروايات قبول يف والرتدد البعث اكتناه يف — له رأيناها محاولة أول ولعل
نونيته يف عمره من عرشة الرابعة يف وهو — األدبية حياته مستهل يف قوله — املتناقلة

فيها: يقول إذ — أباه بها رثى التي

ك��ال��ع��ه��ن؟ ال��ق��ي��ام��ة ف��ي أُْح��ٌد ص��ار إذا وق��اره ي��خ��ف ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��ت ف��ي��ا
ف��ي��س��ت��أن��ي؟15 ال��زح��ام ي��أت��ي أم ال��ن��اس م��ع م��ب��ادًرا ال��روي ال��ح��وض ي��رد وه��ل

س وتتلمَّ به تظفر فال اليقني؛ إىل تتطلع التي نفسه يساور الشك لتلمح وإنك
ماء وكل ناضبًا، معنٍي كل وجدت أن بعد حائرة يائسة فرتجع إليها، تصل فال الحقيقة
وناحية وجوهها من وجه كل عىل وقلبها بحثًا، الفكرة قتل من حرية لتجد وإنك رسابًا،
يسد ما يتلمس فأصبح الفتية، نفسه يف الشك تفاقم وزاد بطائل، يظفر فلم نواحيها من
قوله يف واضًحا تتمثله ذلك كل يجده. فال — اليقني يملؤه كان الذي — الفراغ ذلك به

القصيدة: تلك من

ال��ذي م��ا — ال��ح��رص ع��ل��ى — ن��ع��ل��م ف��ل��م ج��ه��ل��ن��ا
ال��م��ن ذي ل��ل��ه وال��ع��ل��م ب��ن��ا، ي��راد

ح��دي��ث��ه اس��ت��س��ر ال��م��رء غ��يِّ��ب إذا
ي��غ��ن��ي ب��م��ا ع��ن��ه األف��ك��ار ت��خ��ب��ر ول��م

رش��ده��ا ال��ه��ب��رزي��ات ال��ع��ق��ول ت��ض��ل
األف��ن م��ن ال��ق��وي ال��رأي ي��س��ل��م ول��م

ع��ن��ه��م ج��ه��ي��ن��ة م��ن ي��ق��ي��نً��ا ط��ل��ب��ت
ال��ظ��ن س��وى ج��ه��ي��ن ي��ا ت��خ��ب��ري��ن��ي، ول��م
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م��س��ائ��ًال أزال ال ت��ع��ه��دي��ن��ي ف��إن
ف��أس��ت��غ��ن��ي ال��ص��ح��ي��ح، أع��ِط ل��م ف��إن��ي

املمحص العقل هذا شواغل أكرب من والنار والجنة، والنشور، البعث، أمر ظل وهكذا
أن دون فرصة به تمر تكد ولم ذلك، إىل باإلشارة وأشعاره كتاباته فاكتظت الكبري،
مقررة.16 أو ساخرة جادة، أو هازئة خفية، أو واضحة بعيدة، أو قريبة إشارة إليه يشري
التحقيق، مستحيلة واحدة وسيلة إال الحل، املستعصية املشكلة لهذه حالٍّ يرى يكن ولم
تحدُّث من بأس ال التي األماني من — حال كل عىل — أمنية ولكنها الحدوث، بعيدة
من استفسار هي الوسيلة تلك — غنائها قلة من واثقة جد كانت وإن — بها النفس
لتضارب حد آخر بذلك ليضع — الثاني عاملهم يف — نعيم أو عذاب من لقوه عما ماتوا
لم وإن — األماني إىل لجأ ثم الحل، املستحيلة املشكلة هذه يف األخبار وتناقض اآلراء
— لقيه عما واستفساره الهالكني أحد بسؤال الظفر له يتاح لو فودَّ — األماني تسعفه

فقال: حاسًما، انتهاء وحريته شكوكه بإجابته لتنتهي — املوت بعد

وأرَّخ��ت ق��وم ع��ن س��أل��ت م��خ��ب��ر ال��ب��ل��ى أه��ل م��ن ج��اء ل��و
ن��وب��خ��ت؟ ال��ن��ار ف��ي ث��وى وه��ل ع��م��ال��ه��ا؟ ب��ال��ج��ن��ة ف��از ه��ل

وقال:

ال��رس��ل! ك��الم س��ام��ع��ي ول��س��ت��م إل��ي��ن��ا! رس��ال��ة ت��ب��ع��ث��ون ال ال��ث��رى! أس��ك��ن
يُ��س��ل��ي! أو يُ��ذه��ل ال��ده��ر ط��ول ول��ك��ن ب��اخ��ت��ي��اره��ا ع��ن��ك��م ن��ف��س��ي ت��س��ل ول��م

وقال:

ال��دار ل��ت��ل��ك خ��ب��ر وال ا، ج��دٍّ ف��م��س��ي��ئ��ة ه��ذه أم��ا داران
«ب��دار!» ال��ج��دي��د: ل��ل��ن��ب��أ ف��ن��ق��ول م��ت��س��رع واف��د م��ن��ه��ا ج��اء م��ا
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وقال:

إخ��ف��اره��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ي��ع��ي��ب م��ي��ت — ق��ب��ره م��ن — ق��ام ف��ه��ل
غ��ف��اره��ا» ال��م��ه��ي��م��ن وج��دن��ا ل��ن��ا ذن��وبً��ا «ج��ن��ب��ن��ا ي��ق��ول:

استقصائها. إىل بنا حاجة ال التي األبيات تلك آخر إىل
آخر نوع إىل لجأ — طائل بال — كثريًا رددها التي التمنيات هذه سئم أن بعد ولكنه
الحقائق! عالم باإلنسان ضاق إذا عامله أوسع وما — الخيال وهو — املجدية األماني من

مناسبتني: لذلك وانتهز
عن ا مستفرسٍّ إليه بها بعث — اسمه التاريخ لنا يحفظ لم — سائل رسالة أوالهما:

الرصفية. املسائل بعض
جوابه فكان القارح، بابن واملشهور بدوخلة، امللقب منصور بن عيل رسالة وثانيتهما:
انتهز فقد املالئكة رسالة فأما الغفران. رسالة الثانية وعىل املالئكة، رسالة األوىل عىل
لقاء من يناسبها ما إىل منها للخروج عنها، املستفهم سأله لفظة كل مناسبة فيها

الجنة. دخول إىل الصور نفخ إىل امللكني محاسبة إىل عزرائيل
كلماتها وإطراء القارح ابن رسالة عىل الثناء فرصة انتهز فقد الغفران رسالة وأما
الطيب كلمها ترفع املالئكة فتمثَّل إليها، رمى التي غايته إىل لنتوصل — أسلفنا كما —
طيبٍة، كشجرٍة طيبًة كلمًة مثًال هللا رضب كيف تر «ألم تعاىل: قوله من وتخذ السماء، إىل
األشجار تمثُّل إىل وسيلة ربها» بإذن حنٍي كل أكلها تؤتي السماء يف وفرعها ثابٌت أصلها
معنى عليه ينطبق مما جميًعا ألنها الرسالة؛ تلك كلمات بعدد الفردوس يف غرست قد

الوصف. بهذا تعنيها كانت كأنما التي اآلية
ابن تنزُّه إىل ثم الخمر، من فيها وما أنهارها ذكر إىل الجنة أشجار ذكر وساقه
دخوله وصف إىل ذلك جرِّه ثم بأهلها، وتعرُّفه الخالد، بنعيمها وتمتعه فيها القارح
وسؤالهم النار أهل زيارة إىل ذلك جرِّه ثم الخلد، جنان لهم املغفور من غريه ودخول

الرسالة. أغراض آخر إىل وهكذا السيئة، العقبى هذه إىل جرَّهم الذي السبب عن
القارح. ابن رسالة عىل الرد إىل عاد املمتع القسم ذلك من فرغ أن وبعد
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جمال عىل — ألنها الغفران؛ رسالة قبل كتبت أنها إلينا يخيل فقد املالئكة رسالة أما
شئت إن — هي أو الغفران، رسالة إىل قسناها إذا مقتضبة — خيالها وتفرد أسلوبها

القصة. عليها قامت التي الفنية للفكرة تمهيًدا كانت إنما —
شعرية صورة وأبرع وأدق أوضح — اعتقادنا يف — فهي الغفران رسالة أما
األدب من «فن قبل: من قلنا كما وهي فيه، الناس وأحوال الثاني، العالم عن قرأناها

«!… مفكر غربي رأس أكرب أخرجه أثر أجلِّ عن يقل ال العايل،

هوامش

رسالة من األول الجزء يف ترجمته وتجد القارح، بن منصور بن عيل هو (1)
ص٢٥. الغفران

الغفران. رسالة من الثالث الجزء يف املنشورة القارح ابن رسالة إىل ارجع (2)
تحوي طويلة رسالة وهي العالء، أبي إىل بها بعث التي القارح ابن رسالة أي: (3)
من به اكتظت ما إىل هذا العربي، الفكر وأساطني واألدباء العلماء من الكثري أخبار

العالء. أبي شكر يف صاغها التي واإلطراء املدح عبارات
املصعد. أو السلم وهو — معراج جمع (4)

ظليل. (5)
القارح. ابن هو (6)

تطري. تحرك، تنتزع، (7)
الحياة. (8)
الجرعة. (9)

الضياع. (10)
كبرية. أنهار (11)

الخمر. أنواع وأفضل أطيب (12)

٤٢٤هـ. سنة يف كتبها وقد (13)
املؤلف. رشحها التي الغفران رسالة مقدمة من الكلمة هذه اقتبسنا (14)

وكيف أبيه، ووقار املوقف روعة بني البيتني هذين يف الئم كيف إليه ترى أال (15)
ومن الخفة، إىل الرزانة من الناس طبائع فيه تتبدل الذي العصيب اليوم هذا أن يف تردد
وأمه أبيه عن املرء فيصد والفزع، الهول لشدة بأنفسهم االهتمام إىل سواهم عىل العطف
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إليه انظر ينجيه، ثم جميًعا األرض يف وَمن تؤويه، التي وفصيلته وبنيه وصاحبته وأخيه
فيه. عرفها التي ورزانته أبيه تؤدة من مبدٌل الهائل املفزع اليوم هذا أن يف ارتاب كيف
الهول تمثيل بني جمع وكيف املتنافرتني، الفكرتني هاتني بني الئم كيف إليه وانظر

والتؤدة! الرزانة وتمثيل والرعب،
وكيف الغفران، رسالة من الثاني الفصل يف املوقف يوم وصف إىل أنبه أن وأحب
يذودهم وكيف أهلكهم، الذي العطش غلة ليطفئوا الحوض ورود إىل الناس يتدافع

إليه! الوصول ليمنعوهم الحوض عىل الواقفون
البعث يف العالء أبي شعر (16)

وهي الفكرة، هذه فيها تناول التي الكثرية أشعاره من التالية النبذة باختيار نكتفي
قال: جوهرها، يف تختلف تكاد ال — ظاهري تناقض من بعضها يف ما عىل —

ال��ت��م��اس��ي وذاك ل��ي! ك��ي��ف ل��ي؟ ك��ي��ف ش��رًخ��ا س��أرج��ع أن��ن��ي زع��م��وا
األرم��اس! ف��ي ال��ه��م��ود ط��ول ب��ع��د ف��ي��ه��ا أح��ب��ر ال��ج��ن��ان وأزور

∗∗∗
ق��ب��ره��ا؟ األرض ض��اق إن ب��ه��ا، ف��ك��ي��ف م��ن��زٍل ك��ل ف��ي ال��رح��ب ت��ه��وى ال��ن��ف��س ه��ي
س��ب��ره��ا ال��ن��اس ع��ل��ى أع��ي��ا ط��رق، ل��ه��ا ش��ج��ون��ه��ا ك��ث��ي��ر أن��ب��اء أت��ت��ن��ي
وح��ب��ره��ا ال��ي��ه��ود وذي��ان ـ��م��ج��وس، ال��ـ وم��وب��ذ ال��ن��ص��ارى ق��س دون��ه��ا— — ه��ف��ا
وح��ب��ره��ا ف��ي��ه��ا األوراق ض��اع��ت ل��ق��د ص��ح��ائ��ف ف��ي ل��ه��م أح��ادي��ثً��ا وخ��ط��وا
ع��ب��ره��ا! ي��درك ل��ي��س ب��ح��ار وت��ل��ك ال��ردى ع��ق��ب ف��ي األش��ي��اع ت��خ��ال��ف��ت

∗∗∗
إص��ح��ار ل��خ��ب��ي��ئ��ه��ا وم��ا ف��ي��ه��ا ش��ائ��ع ف��ال��ت��ن��ازع ال��ق��ي��ام��ة أم��ا
ال��ق��ه��ار ال��واح��د وي��ب��ق��ى ن��ف��ن��ى، أن��ن��ا ع��ل��م غ��ي��ر أغ��ل��ب وال��ج��ه��ل

∗∗∗
ال��ح��ش��ر إل��ى ن��ي��ام ي��ا ف��ه��ب��وا أت��ي��ت��م، ه��ات��ف: دع��وة ن��خ��ش��اه م��ا وأع��ج��ب
ن��ش��ر ب��ال م��م��اتً��ا م��ت��ن��ا أو ال��ده��ر— ي��د — ردى ب��ال ح��ي��اة ع��ش��ن��ا ل��ي��ت��ن��ا ف��ي��ا

∗∗∗
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ت��الف��ي��ه ف��ي ط��م��ع��ن��ا — ال��ت��الف ب��ع��د — ب��ه��ي��ئ��ت��ه م��ت��روًك��ا ج��س��م��ك ك��ان ل��و
ف��ي��ه م��رة ف��ع��ادت — ي��ح��ط��م ول��م — ب��ه ت��ك��ون راح م��ن ع��ط��ل ك��ال��دن!
س��واف��ي��ه ف��ي ه��ب��اء اس��ت��م��ر ث��م م��ق��س��م��ًة أج��زاءً ص��ار ل��ك��ن��ه

∗∗∗
م��غ��ي��ب��وه ال��ت��راب م��ن ي��ق��وم ي��وًم��ا األي��ام ف��ي أن وي��ذك��ر
م��ن��ج��ب��وه ال��م��ع��اش��ر ف��ي ق��ل��ي��ٌل ع��ص��ٍر آل ف��إن��ا ي��ح��دث! وم��ا

∗∗∗
ب��ال��ن��ار» أرض��ه ي��ط��ه��ر ي��وًم��ا! — ج��الل��ه ج��ل — ال��ل��ه «إن وي��ق��ال:

∗∗∗
أغ��ب��ر أش��ع��ث وه��و ف��ي��ن��ه��ض ع��ن��ه! ل��ح��ده ي��ف��رج ب��أن ل��ل��دف��ي��ن م��ن
ي��خ��ب��ر ب��م��ي��ن ت��ص��دي��ق وال��ع��ج��ز ت��ن��ق��ض��ي وال��م��ع��اش��ر ي��ق��دم وال��ده��ر
ي��ج��ب��ر ال ك��س��ره��ا ال��م��ن��ي��ة أن ت��ن��ط��س��وا ال��ذي��ن ال��ف��الس��ف��ة زع��م
أوب��ر! م��ا ام��رؤ ج��ه��ل ك��ب��ن��ات��ه» وال��ورى أوب��ر، م��ث��ل «وآدم ق��ال��وا:
ي��ح��ب��ر ي��ه��ود ع��ن أت��اك��م ك��ذب م��والك��م ع��ن ت��ح��ك��ون ال��ذي ك��ل
ي��ت��ب��ر ال��ق��ب��ي��ح وال��ع��م��ل ال��ده��ر، ف��ي م��ع��ي��ش��ة ن��ي��ل األح��ب��ار ب��ه رام��ت

∗∗∗
ع��ج��بً��ا ت��رى أن ف��أج��در ع��ن��ي، ل��ل��م��وت م��ظ��ع��ن��ه��ا ب��ع��د ع��ق��ل��ي ال��روح ي��ص��ح��ب إن
ش��ج��ب��ا ف��وا — ت��رب��ي ف��ي ج��س��م��ي ه��الك — ه��ال��ك��ة ال��رح��ب ال��ه��واء ف��ي م��ض��ت وإن

∗∗∗
ال��م��ش��ور األري ب��م��ط��ع��م ت��م��ر ن��ج��وًم��ا واس��ت��ع��رض ال��م��رآة خ��ذ
ال��ن��ش��ور ع��ل��ى ت��دل ال ول��ك��ن — ش��ك ب��غ��ي��ر — ال��ح��م��ام ع��ل��ى ت��دل

∗∗∗
س��ب��ك ل��ه ي��ع��اد ال ول��ك��ن زج��اج ك��أن��ن��ا ح��ت��ى — األي��ام ت��ـ��ح��ط��م��ن��ا

∗∗∗
«إل��ي��ك��م��ا ق��ل��ت: األج��س��ام» ت��ح��ش��ر «ال ك��اله��م��ا: وال��ط��ب��ي��ب ال��م��ن��ج��م ق��ال
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ع��ل��ي��ك��م��ا!» ف��ال��خ��س��ار ق��ول��ي ص��ح أو ب��خ��اس��ر! ف��ل��س��ت ق��ول��ك��م��ا ص��ح إن

∗∗∗
ال��ش��ه��ر ف��ن��ي ك��ل��م��ا ه��الًال ي��ع��ود ع��م��ره ح��دد ك��ال��ب��در ال��ف��ت��ى ف��ل��ي��ت
ال��ظ��ه��ر ب��ط��ن��ه��ا إل��ى ي��ل��ق��ي ك��م��ا رج��اًال، ل��ظ��ه��ره��ا ي��ل��ق��ي األرض ب��ط��ن ت��َر ول��م

∗∗∗
ال��ج��س��ر ي��ع��ب��ر أن ال��ش��خ��ص وف��ق��د وث��اٍن، أول م��وت��ي��ن، ب��ي��ن ك��ج��س��ر، ح��ي��اة

∗∗∗
إن��ش��ار ٍل ب��ت��م��وُّ ل��ه ي��رج��ى ح��ل��ي��ف��ه أن غ��ي��ر م��وت، وال��ف��ق��ر

∗∗∗
م��در — م��ي��ت��ت��ي ب��ع��د — وأن��ن��ي ق��ذى — ح��ي��ي��ت إذا — أن��ي أع��ل��م
ال��ج��در — ع��ل��ي��ه��م أو — ب��ه��م ت��ب��ن��ي ع��ف��ر ج��س��وم��ه��م رج��ال م��ن ك��م

∗∗∗
ال��ت��س��ري��ح��ا ب��م��وت��ه��ا ت��رج��و ـ��ج��ون، ال��م��س��ـ ال��ق��ف��ض ك��ط��ائ��ر روح رب
ال��ت��ف��ري��ح��ا أوث��ر ال ف��م��ه��ًال — ـ��ر ال��ح��م��ـ ش��ي��م��ة — ب��ب��اط��ل ف��رح��وك��م
م��س��ت��ري��ًح��ا ش��ق��وة م��ن م��ع��اف��ى ـ��رى، األخ��ـ داري ف��ي أك��ون أن ل��ي ك��ي��ف
ج��ري��ًح��ا! ع��ن��دي ال��س��ل��ي��م وي��ظ��ل ع��ق��ل��ي ال��ج��ه��ل م��ن أع��ص��ى ل��ي! ع��ج��بً��ا

∗∗∗
ل��ح��اق��ا ت��روم أح��ي��اء ل��ك��ن ب��ك��رٍة ت��ه��م ال��م��وت��ى ن��ع��ل��م ال

∗∗∗
«ك��روا» ب��ارئ��ه��م: ل��ه��م ق��ال إن ال��ح��ش��ر إل��ى م��وت��ان��ا ي��ك��ر
وال��ب��ر ال��س��ن��ب��ل ك��أن��ن��ا أوال آخ��ر م��ن��ا ي��خ��ل��ف

∗∗∗
غ��ب��را األج��داث م��ن ق��م��ن��ا إذا دي��ن��ي أغ��ب��ار م��ن��ج��ز ل��ع��ل��ك

∗∗∗
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ف��ن��ش��ر ن��ش��ورا ال��م��ي��ت أش��ع��ر ص��ورن��ا ال��ذى ش��اء وم��ت��ى

∗∗∗
واس��ت��م��ر ق��ي��اس ص��ح ف��ل��ق��د ال��ن��ه��ى ت��ع��ِص ال ال��م��ل��ح��د! أي��ه��ا
ع��م��ر ث��م خ��ال ك��ال��رب��ع ف��ه��و روح��ه — ي��وًم��ا — ال��ج��س��م ف��ي ت��ع��د إن

∗∗∗
إم��ك��ان ال��ش��ر ل��دف��ع م��ن��ا ول��ي��س — ب��ه ال��م��ل��ي��ك ن��ادى إن — ال��ب��ع��ث ي��م��ك��ن ق��د

∗∗∗
ج��م��ع��ي ي��ع��ي��ي��ه ال ال��ل��ه ف��إن ه��ب��اء ك��ان��ت أع��ظ��م��ي م��ا إذا

— والنشور البعث يف أشعاره قراءة بعد — بها تخرج التي العالء أبي رأي فخالصة
عاجزة غري إنشاء العدم من اإلنسان أنشأت التي قدرته وأن يشء، كل أقدر هللا أن هي
يشء القدرة ولكن — أرادت متى — ورابعة وثالثة ثانية مرة إنشائه عن — شك بال —

عليه! تقدر وال تريده أو تريده، وال اليشء عىل تقدر فقد آخر! يشء واإلرادة
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الغذاء1 عن األطباء حقائقجيهلها

الحفاوة من فلقي العرب أمراء أحد عند ضيًفا حل بالتنجيم املشتغلني أحد إن يقولون
وليد أنه علم بطفل عيناه برصت الرحيل وقت حان فلما عليه، مزيد ال ما واإلكرام
وظل الحاتمي، كرمه عىل بها يكافئه يًدا مضيفه إىل يسدي أن فأراد الدار؛ صاحب
التفت ثم — واملنجمني الدجاجلة عادة عىل — رمله يف ويخط ألسداس، أخماًسا يرضب
فقد العظيم، السيد أيها «أبرش له: وقال األسارير، متطلق الوجه متهلل الدار صاحب إىل
والقفار، املهامه سيخوض وأنه عظيم، شأن له سيكون أن السعيد ابنك طالع أنبأني
لسطوته ويخضع الجبابرة، له وتدين األقطار ويفتح املمالك، ويغزو األعداء، ويقهر

«!… بنت هذه «ولكن قائًال: بمقاطعته الدار رب فأرسع «… و امللوك
يقصها الحكاية هذه أشباه فنسمع دورته، الزمن يدور أن الزمن عجائب ومن
وصدق نزاهتهم يف إنسان يرتاب ال عدول — أخرى بصيغة — ويرويها صادقون، رواة
الناس ف تلقَّ طاملا العلم رجال أكرب من طائفة عن يروونها، طائفة أية وعن روايتهم،
وهي الباطل، إليه يتطرق ال الذي واليقني الرصاح الحق حاسبيها وثقة بلهفة أقوالهم

األطباء! طائفة
املشتغلني والغد واألمس، اليوم، أطباء من — كثريًا أن البحث أظهر لقد للعجب! يا
املسألة يف آراؤهم وتتضارب أقوالهم تتناقض ومنجمون، دجاجلة — الطعام بمسألة
نسوقه ما أبدع ولعل والضد، الضد بني ما إىل بينها الخالف مسافة فتصل الواحدة؛

اإلنجليزية. من مقتبسة وهي اإلخاء بمجلة نرشت 1
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راويتها يقول إذ األمريكية، العلمية املجالت أشهر من مجلة لنا ترويه ما ذلك عىل دليًال
عليه: والتبعة — الثقة

فذهب صحته، اختالل من الشكوى كثري وكان — أيامه مقتبل يف — صديق يل كان
الطبيب أتم أن وبعد الطب، فن يف الشهرة واسع بالكفاية، له مشهود طبيب إىل مرة ذات
متاعبك إن صديقي، يا «اسمع قائًال: إليه التفت — العلمية الطرق أحدث عىل — فحصه

ا!» جدٍّ كبرية بمقادير اللحم أكل عىل تهافتك كثرة من ناشئة كلها وآالمك
قائًال: وأجابه أقصاها، دهشته بلغت حتى ذلك طبيبه من يسمع صديقي يكد ولم

عامني!» منذ لحًما أذق لم ولكني دكتور، يا حكمك يف مصيبًا كنت «ربما
يف قصته روينا الذي املنجم ذلك خجل من بأقل خجله يكن ولم الطبيب، وجم وهنا

املقال! هذا أول
دائًما االبتعاد يف تتلخص أخرى، بوصفة عليه وأشار الطبية، تذكرته الطبيب وغريَّ

واآلالم! املتاعب هذه له تسبب التي النفسية االنفعاالت عن

والنظائر، األشباه كثرية — غرابتها عىل — وهي القارئ، أيها صحيحة واقعة حكاية هذه
من ماليني أن موقنًا أجزم ألكاد وإني يماثلها، أو يقاربها ما إنسان لكل حدث وربما
ما وصفاتهم، واضطراب أقوالهم، وتناقض األطباء، نصائح غموض من يعانون الناس

وصفه! عن القلم يعجز
يف خاص نمط عىل السري أو بعينها، وصفة اتباع أن فيه، مراء ال الذي والحق
هو بل العرص، هذا بها مني التي األشياء من الطعام، من واحد نوع وتناول التغذية،
أعجب وما باحتماله، إلنسان قبل ال ما األرضار من فيها ممقوتة بدعة — األصح عىل —
من أكله يجب ما فيها يحصون مطولة، قوائم بإصدار الصحة ومصالح األطباء، غرام
من ضارٍّا يزعمونه وما للتغذية صالًحا يزعمونه ما بها ويقيدون يجب، ال وما الطعام

األطعمة!
أحوال يف إال ا تامٍّ رضوًخا لها يرضخ ال للتغذية؛ الطبية النصائح أن الواقع ويف
أشد وما السكري. والبول الجراحية، الحاالت ويف الحميات، ويف خاصة، أو حادة مرضية
الصحة ويكسبنا السالمة إىل سيقودنا نصائحهم اتباع أن لنا يقررون إذ بنا؛ يغررون ما
آخر إىل أعمارنا، من ويطيل ألواننا، من بهت وما قوانا، من فقد ما لنا ويرد والعافية،
وحدهم؛ الطب دجاجلة شأن هذا وليس لها، آخر ال التي العريضة الطويلة املزاعم هذه
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ذلك ويصفون نية، بحسن الطريق هذه يف يندفعون األطباء أفاضل من كثريًا إن بل
الجارف! البدعة هذه تيار يف منساقني وأمانة بإخالص

وطاملا بطبخها، أيًضا نصحونا ثم نيئة، الخرض كل بأكل األطباء نصحنا طاملا لقد
نهاية ال مما وهكذا وهكذا أكلها، عن بالكف علينا أشاروا ثم الفاكهة، بأكل علينا أشاروا
يمنع أن يستطيع الذي الرجل أصبح حتى نواهي، تصري أن تلبث ال التي األوامر من
هذه من ويستخلص املتناقضة املربكة األوصاف هذه أمام — واالرتباك الحرية من نفسه
اإلنسان اسم عليه نطلق وأن بطًال، ندعوه أن جديًرا — واضحة طريًقا املتلوية الشعاب

«السربمان». األعىل
طعام تناول عىل فتعكف النصائح، بهذه تنخدع األغرار من فئة اليوم إىل تزال وال
عىل — أو مرضية، غري النتائج فتكون صحتهم، وتوفر نجاتهم ذلك يف حاسبة بعينه،
فائدته بلغت ما بالغة — الغذاء من واحد نوع عىل االقتصار أن ذلك عكسية! — األصح
املختلفة باألطعمة يتغذى أن اعتاد الذي جسمنا فإن بليًغا، إرضاًرا بنا يرضُّ — وصالحيته
عنارص فيه وأدخل الغذاء، هذا يف ليست مغذية مواد حرم بعينه غذاء عىل اقترص إذا
عنرص إدخال يف اإلرساف ينشأ هنا ومن إليها. حاجة يف هو ليس الغذاء هذا من مرتاكمة
— اليأس دفعهم وربما منه، الكايف املقدار تجاوز إذا ضار فهو — نفعه بلغ مهما —
أكل يف واندفعوا العديدة، املآكل بني الخلط يف فأرسفوا فعلوا، ما نقيض إىل — ذلك بعد

ولكن: املختلفة، األطعمة

ق��ت��ل! — زاد إن — األم��ري��ن وك��ال رت��ب��ة وب��خ��ل إس��راف ب��ي��ن

األغذية طبائع لدراسة حياته كرس الذي — البارع الكيميائي أن األمور غرائب ومن
تقرير إىل الجهالء وأنصاف الجهالء يندفع بينما لك، طعام وصف عن يحجم يكاد —

تردد! بال الطعام من لك يصلح ما
خطره له ترصيح وهو — الكيميائني العلماء أحد قول باإلعجاب لنسجل وإننا
إذا فكنت الغذاء، درس يف قت تعمَّ قد أكن لم أعوام، ستة «قبل قال: — وأهميته
بعد — اآلن أما تردد، بال عنه أجبته له؛ يصلح الذي الغذاء نوع يف إنسان استشارني
نوع كل ومزايا األغذية، خصائص عىل ووقفت ونشاط، بجد والعمل البحث، أطلت أن
عن ني التامَّ وقصوري بعجزي اقتناعي هي أخرى، نتيجة إىل وصلت فقد وأرضاره؛

إنسان. ألي طعام أي وصف
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فيه شك ال جهًال جاهلون — وغريي — أنني هو الحقائق؛ من إليه وصلت ما وكل
بأكله. بتناوله لك ننصح الذي الطعام بتخري

يصلح ما ووصف األطعمة بتحليل االشتغال إال له عمل ال آخر، صديق حكاية لك أذكر
العالمة الطبيب إىل فذهب مرض، يوم ذات أصابه فقد يصح، ال وما منها للمرىض
إذا — عليك وليس سليمة، أعضائك كل «إن له: قال الطبيب؟ له قال فماذا «هوبكنز»،
من واحًدا فعلت إن فإنك النزهة، من تكثر أو أكلك، من تقلل أن إال — الشفاء شئت

وسلمت!» نجوت هذين
يرام. ما أتم عىل صحته وأصبحت كثريًا، منها واستفاد الطبيب، نصيحة اتبع وقد
ال وما منه الناس ينفع ما ووصف وتحليله، الطعام بكيمياء املشتغلون كان فإذا

أعجز! الناس من غريهم فإن منه، يالئمهم ما اختيار عن عاجزون ينفع،

يتمم املختلفة األطعمة وأن وأرضاًرا، مزايا األغذية من نوع كل يف أن القول: وموجز
تناول عىل الجسم تعود وأن اآلخر، يف ليس ما املزايا من طعام كل يف فإن بعًضا؛ بعضها
من آخر نوع إىل عنها وعدل فجأة تركها فإذا هضمها، عىل مرانة يكسبه بعينها أطعمة
يف الدقة بتحري يعنون ال األطباء أكثر وإن العدول، ذلك به أرض — يألفه لم — الطعام
فإن األغذية، من نوع أي وصفوا ملا الدقة أرادوا لو وأنهم الغذاء، عن تكلموا إذا أقوالهم
ذلك عىل وقس يكمله، ما إىل يحتاج ناقص — زعمهم يف — األطعمة أصلح وهو اللبن
— قريب زمن منذ — يعترب املوز كان ولقد رشحه، يف لإلفاضة املقام يتسع ال مما غريه

لألطفال. الغذاء من نوع أخطر
الزمن تغري قد هو وها محالة، ال هالًكا حسبته مرة يأكله طفلها رأت إذا األم وكانت
أنه لهم ويقررون به، أطفالهم بتغذية الناس يوصون املختصون فأصبح دورته ودار

لصغارهم. صحي غذاء أصلح
اليوم! يقررونه ما كل تنقض جديدة نظريات الغد يف نسمع ولعلنا
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عني» ينثني وال يحابيني، فليس — رشعتي الحق رأى إن — صديقي «وإن

شادي أبو

أفندي سيد الفنان األديب األستاذ صديقي قول هو الفصل هذا به أفتتح ما خري لعل
له: مقال من إبراهيم

اإلنصاف طبعه من دام ما — ينصفه وأن عدوه عن يكتب أن للعدو كان وإذا
طبعه من دام ما ينصفه وأن صديقه عن الصديق يكتب أن ضري فال —

اإلنصاف.

صديقي عن أكتب حني بها أستشهد وأن سيد، لصديقي أسجلها أن يجب حق كلمة هذه
يقرظ «صديق بهم: كعهدنا القلب الفارغي املتسكعني بعض فسيقول شادي، أبي

ويجامله!» صديقه
مغتبًطا صديقه حسنات يسجل صديق إال هو إن واإلنصاف، الحق وحرمة وال،

ذلك؟! يف غضاضة أية أدري وما له، بتسجيلها
ينصفه؟! فمن — لإلنصاف أهًال رآه أن بعد — صديقه ينصف ال الصديق كان وإذا

بعد. يطبع لم العنوان بهذا للمؤلف كتاب من مختار فصل 1
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يلومه سيئة مفاخره من ومفخرة حسناته، من حسنة كل يرى الذي عدوه أينصفه
به تحيق نكبة أكرب نجاحه يف يرى وهو حاسده أينصفه بها؟! يندد وجريمة عليها،

والفشل؟! العجز يف معه تساوى إذا إال عنه يرىض وال آماله، وتضيع
مواطن إىل صديقه تنبيه عن يغفل أن هو الصديق عىل يؤخذ الذي العيب إن
الباهرة املزايا مغتبًطا له يسجل بأن — ذلك يفعل إذ — جدير وهو والزلل، الضعف
فال صديقه عيوب عىل الصداقة تغطي أن الصديق عىل يعاب وإنما فيه، يراها التي
— السواء عىل — وعيوبه محاسنه تريه صافية مرآة لصديقه يكون أن جدير وهو يراها،
اإلفضاء من ا بدٍّ أرى ال مالحظة ثمة بقيت يقولون. كما نفسه» عيب يرى ال املرء «فإن
إىل يجر الذي اإلعجاب غري اإلعجاب إىل تجر التي الصداقة أن وهي القارئ؛ إىل بها
هو الباهرة بمزاياه فإعجابي يصاحبونه؛ ثم أوًال بالرجل يعجبون ممن وأنا الصداقة،
لصديقي لت سجَّ فإذا به، إعجابي أساس هي معه صداقتي وليست معه صداقتي أساس
وصاحبًا صديًقا يل أتخذه أن قبل ارتأيته الذي فيه رأيي أسجل فإنما ميزاته من شيئًا
إىل بها اإلفضاء من بد ال كلمة وهذه مصاحبته. بعد الرأي هذا عن أتحول لم ثم وأًخا،
األصول يحرتم الذي النزيه األدبي النقد وواجبات الصداقة واجبات بني يخلطون من

الفنية.
وأديب فذ شاعر بعبقرية نُِشد لم إذا والعقوق التقصري أنفسنا عىل لنسجل وإنَّا
يف بحسناته له االعرتاف ألعقابنا تاركني معارصينا، من ألنه إال لذنب ال أملعي، متفنن
عن وتغاضينا أدبه عققنا أن بعد االعرتاف هذا العرصي أدبنا ينفع ال الذي الوقت

حسناته.
يف — ومبهجاتها الحياة لذات كل نفوسهم حرموا الذين املمتازون أدباؤنا كان وإذا
إنصاف، كلمة منا يجدون ال — جميًعا والفن والعلم اللغة وخدمة األدب، إنهاض سبيل
— السامي اللقب هذا غري بلقب حينئذ أجدرنا فما للجميل، ونكرانًا جحوًدا إال يرون وال
باألديب!»، األديب «وفرحة لألديب األديب انتصار واجباته أول يرى الذي — األديب لقب

تمام: أبي بقول ويدين

ال��وال��د م��ق��ام أق��م��ن��اه أدب ب��ي��ن��ن��ا ي��ؤل��ف ي��وًم��ا ن��خ��ت��ل��ف أو

تكفي كهذه موجزة إملامًة أن حسبت إذا مًعا وبالقراء بنفيس ساخًرا ألكون وإني
وقد الفن، وعىل العلم وعىل األدب وعىل العربية عىل بفضله والتنويه شادي، أبي لتحليل
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النقاد به له يعرتف ما وهذا الجريء، الرائد وكان حسنًا، بالء جميًعا هذه كل يف أبىل
خصومه من فرد أي أنتجه مما وأجدى أكرب إنتاجه أيرس برجل ظنك وما مريديه، قبل
عدة تآليفه أيرس يكون برجل بالك ما الفذ؟! جهده بتحقري املتظاهرين عليه الزارين
وال ملتوية غري معبدة ميرسة واضحة طريًقا — العربي الشعر يف — بها يختط أوبرات

املسترشقني؟! أعالم أكربه مما معوجة
«كإحسان» — العديدة األوبرات هذه من واحدة ينظم أن خصومه أحد استطاع ولو
الديك، بيضة لكانت — و«إخناتون» الصحراء» و«بنت و«الزباء» و«أردشري» و«اآللهة»

ومباهاة! فخًرا بها الدنيا وملأل
اللغة بها خدم التي (apiculture) النحالة علم يف القيمة تآليفه آثاره من يكون ثم
زهاء يف — واملعمل» «الطبيب وكتاب عامليًا، واشتهرت مًعا، الزراعي واالقتصاد والعلم
فن أساطني من غريه إليه يسبقه لم تطويًعا العربية األلفاظ فيه ع يطوِّ — صفحة ألف

اآلن: إىل الطب

ب��خ��ط��اب��ه أوان��ًس��ا ال��ل��غ��ات وح��ش ذه��ن��ه وح��دة ل��ط��اف��ت��ه ردت
رض��اب��ه ط��ري��ق ف��ي ش��ه��ًدا ف��ي��ص��ي��ر ال��رب��ى ن��ور م��ن ال��م��ر ي��ج��ن��ي وال��ن��ح��ل

يف الباكي» «الشفق وديوانه لشكسبري، الرائعة القوية ترجمته آثاره من يكون ثم
األدبية بالدراسات حافلة واإلحساسات، العواطف بشتى جياشة صفحة ألف من أكثر
ويدعو السواء، عىل به املعجبني آراء يثبت كما خصومه آراء كتبه يف يثبت ونراه القيمة،
هذا أدباء من سواه يف نراها نكد لم خلٌة وهي شاكًرا، ويحرتمه املستقل الحر النقد إىل

واحًدا!!!1 عيبًا فيهم أظهر أو رأيًا، لهم خالف من كل عىل يحقدون الذين العرص
القوية، والحياة العالية الثقافة أدب لنا يمثل الذي شادي أبي حسنات بعض تلك
ال ناطقة حقائق بإيجاز نسجلها واالستقصاء، البحث وحب العلم روح لنا يمثل كما
النهضة وتاريخ اللغة وتاريخ األدب له يذكرها حسنات وهي فيها، والغلو لإلرساف مجال
أدوات أيرس كان الشعر أن عن لنا روي ما املغاالة من نحسب كنا ولقد مًعا، العلمية
فآمنا ذلك؛ يف تفننه واختربنا وأدبًا، علًما املتنوع شادي أبي إنتاج رأينا حتى الرومي ابن
برهانًا أو قرينة النواحي املتعددة شادي أبي عبقرية من واتخذنا الرواية، تلك بصدق

الرومي. ابن عند نظريتها صحة عىل
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«أبي عبقرية مناحى تمثل «فريدون» االستاذ رسم من بديعة كاريكاتورية فنية صورة
العلمية. األدبية شادي»

والشاعر الشعر يف ورأيه شعره (1)

كمال ال وأنه يؤديها، سامية رسالة من املتعايل للشاعر بد ال أنه شادي» «أبو يرى
“objective” موضوعيٍّا يكون أن يف وال فقط، “subjective” ذاتيٍّا يكون أن يف للشعر
واألحياء، للحياة عالية فنية برسالة توج وما الصورتني، بني جمع ما أكمل إن بل فحسب،
واالندماج اإلنساني التفاؤل رسالة هي بثها إىل وشاعريته نفسه تزجيه التي والرسالة
أو — الفرد وأن نوعه، يف خالد بأنه حقيقة يحس يجعله اندماًجا النوع يف الفلسفي
يرىض فهو — املستمرة الحياة أو — النوع تجميل سبيل يف يضحي — املحدودة الحياة
الشعور بهذا وهو وكمال،2 جمال من الحياة إليه تنزع ما سبيل يف التضحية بهذه قريًرا
بأناشيده الطبيعة مناجاته يف تكون— ما أقوى عىل — الصوفية روحه وتتجىل متصوف،

واحدة. قبلة إىل متجهة ومعانيها أنغامها اختلفت وإن تراها، التي
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حقه الرصف املوضوعي الشاعر وال البحت، الذاتي الشاعر يغمط لم وإن وهو،
إىل املؤمن نظر الشعر من األعىل املثل إىل ينظر أنه إال الشاعرية، يف قوته مدى إىل بالنسبة
فنيٍّا وتعبريًا حارة، وعاطفة ساميًا، وخياًال عميًقا، شعوًرا يعتربه ال فهو قدسية، رسالة
حضيض من باإلنسانية يصعد سماوي لوحي نشيًدا — هذا كل مع — يراه بل فقط،

بها. الجديرة الروحية مكانتها ئها ويبوِّ البهيمية
وهو — «إخناتون» عربته فحسبك ولبَّه الشاعر هذا روح تعرف أن شئت فإذا
محاولته يف بك شوقي وتابعه العربي، أدبنا يف إنصافه وحاول عنه رواية ألَّف من أول

شاسًعا. الشخصيتني بني الفرق كان وإن كليوباترة، إنصاف
ملا شتى نماذج — السابقة دواوينه عن فضًال — الباكي» «الشفق ديوانه ويف
بجزءيه العام»3 «وحي األخري ديوانه يف ترى وكذلك العاملي، اإلنساني بشعره يوصف
والحياة» «شوبنهاور املشهورة الفلسفية الشعرية ملحمته ويف و١٩٢٩م، ١٩٢٨ لسنتي
وجدت القديم شعره إىل رجعت وإذا القوي، تصوفه ومن هذه عقيدته من شتى تعابري
وعرشين نيف منذ الوجداني الفكري نموه يف معه متمشية اإلنسانية الروح هذه نفس

عاًما.

شعًرا تقرأ مثلما ديمقراطيٍّا شعًرا تقرأ ال — السيايس القومي شعره تقرأ إذ — وأنت
يف الشاعر عىل الغالبة النزعة هي هذه دامت ما ذلك يف غرابة وال روحه، يف إنسانيٍّا
األمي التعاون بمظاهر تعلقه عليها يدل مما عيشته، نواحي كل ويف حياته أدوار جميع

منها. فيه االشرتاك يستطيع فيما واشرتاكه الفكري،
يف تجدها سليمة ديمقراطية صبغة — إنسانيته جانب إىل — القومي ولشعره
محبِّب أبلغ تراه أال ثم الريف»؟4 «كوخ قصيدته يف ذلك ترى أال الفالحني، عىل حدبه
القومي لشعره مثال هي التي الريف»5 حضن «يف قصيدته مثل يف للمرصي الريف حياَة

الكثري؟
حب بني الجامعة الحارة العواطف من صوًرا — القصيدة هذه يف — ترى فأنت
بني تجمع ال وجدانية قصيدة له تجد وقلما — وصفها يف والتفنن الطبيعة وحب الوطن
واألنغام. واأللوان األطياف لشتى املستوعبة بنفسه امتزاًجا تمتزج الشعر من شتى فنون
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دواوينه بني موزعة منه صالحة وطائفة — القومي شعره إىل أرشنا قد دمنا وما
الشعرية مؤلفاته عنك دع العام»؛ و«وحي الباكي» و«الشفق ورنني» و«أنني «مرصيات»
قصيدته إىل نشري أن بنا فحري — إلخ … رشيد» و«مفخرة نافارين» «نكبة مثل األخرى

املشهور: البيت صاحب أنه ننىس أن دون «الفالحة»6 املمتازة: الوطنية

ال��ض��ائ��ع��ا! ال��ص��غ��ي��ر ب��ه ال��ك��ب��ي��ر ص��ار ص��غ��ي��ره ح��ق��وق ي��غ��ف��ل إن وال��ش��ع��ب

إىل باإلشارة أكتفي فإني املتعددة الشعر فنون يف شتى جوالت للشاعر كانت وملا
الشعر، يف الفلسفي الروح لنا أعاد قد فهو منها؛ يحرضني ما إىل األصح عىل أو أهمها،
الشعر ترض ال الفلسفة وأن بذلك، يعتز العايل الشعر أن عىل — برهان أيما — وبرهن
فأفسده الشعر يف األغرار بعض أدخلها إذا إليها عائًدا الذنب وليس وتغذيه، تخدمه بل
شعور عن ال تقليًدا، به يخرجها ومن بصرية، بغري يتناولها من ذنب الذنب فإنما بها،
فيبلغان بالفلسفة؛ الشعر يمزجان مثًال واملتنبي العالء أبا رأينا وقد صادق، وإيمان
هذا يف شادي» «أبي وشواهد الفلسفة. معاني بأسمى شعرهما وييضء اإلجادة، ذروة
الفلسفة تستوعب أن تستطيع الشعرية النظرة أن يرى وهو تحىص، ال تكاد الباب
بدل موضوعه يف الشاعر باندماج والعربة يشء، كل تستوعب بأن وجديرة بل والعلم،
عمله عىل شادي أبي إكباب يف الرس هو هذا ولعل عنه، غريبًا وصاًفا صانًعا يكون أن
قصيدة — املجهر — «املكرسكوب» يف وله جميًال، شعًرا ينظم هو كأنما بشغف العلمي

بابها. يف فريدة وجدانية فلسفية
من نوع أنها اعتبار عىل املرأة، ضد للدعاية أدبائنا أعالم من واحد غري ج يروِّ وبينما
من تنلها لم منزلة أرفع يف ويضعها السعادة، ينبوع شادي أبو يعدها الرضوري؛ الرش
— الحقيقة عىل — حولها وتدور معارصيه، من أحد من وال بل قبل، من عربي شاعر
«الينبوع» البديعة قصيدته نظم سحرها وبدافع والحب، الجمال رمزي يف «اآللهة» عربته
رسمها التي الفنية7 الصورة — الشعري وخياله الحارة عواطفه شاءت كما — مستوحيًا

.“ingrss” إنجرز الشهري النقاش
ولم ومعانيها، موسيقيتها لجمال منها؛ االقتباس وكثر القصيدة هذه تنوقلت وقد
كليوباترا». «بمرصع الالمية قصيدته نظم حني معانيها وأخص روحها بك شوقي يفت
ويتبع بريئة، روحية أفالطونية نظرة هي املرأة إىل شادي أبي نظرة أن يف جدال وال
الغزيل شعره يف تجد ولن الكثري، الغنائي ونظمه — عفيف وكله — الغزيل شعره ذلك
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الينبوع

أو املهذب، الذوق عنه ينبو شيئًا — املناسبة أو املوضوع أو املوقف كان كيفما —
كذلك فهو واملوضوع، والخيال املعنى يف مبتكر بطبيعته أنه وكما الفتاة، منه تستحي
تحفة وهي «املثال»8 الطريفة قصيدته ذلك: مثال املبنى؛ يف االبتكار إىل النزوع شديد
وال — أسف بكل معاهدنا يف دراسته نغفل نزال ما الذي العرصي الشعر حسنات من
ويف بآثارهم، والتغني القدماء لعبادة منقطعني — املرصية الجامعة ذلك من أستثني
أن حني يف الشجي، والنغم املشوق الدقيق الوصف من ويفتنك يروعك، ما القصيدة هذه

املثاني»!! كوقع يطيب و«شعر أفالطونية قبلة عقباه كل
إليه املوحية دائًما، عليه املتسلطة «اإليديالزم» نزعة تدرك حينما ذلك يف عجب وال

يقول: بأن

ل��ت��ف��س��د ت��ح��ب ن��ع��م��ة ي��غ��ت��دي ال أن ال��ح��س��ن ج��الل��ة ف��ي م��ذه��ب��ي
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ل��يُ��ع��ب��د! ي��ص��ان م��ا ال��ح��س��ن إن��م��ا ل��ي��ش��ق��ى يُ��ص��ان م��ا ال��ح��س��ن أك��ث��ر

والجماد، للحياة واستنطاقه الوصفي شعره عن تكلمت إذا الحديث بنا ويطول
قصيدة وإىل الصامتان»9 «الرقيبان قصيدته إىل باإلشارة فنكتفي كله، رؤياه لعالم بل
له ابتدع كما العرصي، األدب به أخصب الذي التصوير شعر من وكلتاهما املتأملة،10
البيانية أساليبه يف حكيًما ترصًفا وترصف الحر، الشعر ومن املرسل، الشعر من فنونًا
شعره إىل اإلشارة إىل حاجة يف تحسبنا وال وأسلوبًا، لفًظا اللغوية مناهجه ويف الجديدة
برهانًا جاءت وقد مشهورة، كثرية فنماذجه املوفق، القصيص نظمه وإىل التاريخي،
وتكون منها، ويتضلع أرسارها، يعرف ملن ومواتاتها العربية اللغة طواعية عىل كافيًا
تكوينه بطبيعة — وشاعرنا واالبتكار، التعبري إىل تزجيه وثقافة مطبوعة، شاعرية له
الفني االستعداد أو الشاعرية يرث أصيل شاعر — وعواطفه حسيته وفرط العصبي
وعن ناحية، من بك شادي أبي محمد الكبري الشاعر والكاتب املفوه، الخطيب والده عن
والشاعر القدير، املؤرخ خاله وعن نجيب، أمينة السيدة الرقيقة الشاعرة األديبة والدته
تراه األدبي الرتاث هذا برغم وهو أخرى. ناحية من بك نجيب مصطفى املتفنن الناثر
تهجم أمام الدفاع مواقف يف إال البحت الذاتي بالشعر يعني وال نفسه، عن راٍض غري
الخري من ولعل مرذول، تحامل إىل نزواتهم استحالت ما إذا املنافسني، حسد أو الجامدين
الفني، للكمال طلبًا املتواصل اإلنتاج إىل يدفعه ألنه فيه؛ املتأصل الشعور هذا لألدب
األدب يخدمون ال ألنهم الضئيلة؛ بآثارهم الفخورين الكساىل القانعني من العكس عىل
أحسن ومن وغرور، زهٍو يف القديم شعرهم إنشاد بتكرارهم ملكتهم من يصلحون وال
أمام نفسه عن الدفاع يف قصيدته “Subjective poetry” الذاتي شعره من نختاره ما

«جوابي».11 وعنوانها وحاسديه، املتحاملني خصومه
كالسيكية جملتها يف هي — رومانطيقي شاعر ينظمها التي — القصيدة وهذه
االعرتاف يف املوازنة عند يرتدد ال املفحم الجواب بهذا خصومه يجيب الذي وهذا الصورة12
الحفاوة فكرة ويرفض استحسانه، نالت قد دامت ما نفسه من جزء هي كأنما بحسناتهم
به التعريف وال الحفاوة هذه مثل يستحق ال إنه قائًال: الخافت» املصباح «جمعية يف به
بتأليفه هاردي توماس مثل أسداه ما العربي لألدب بعُد يُْسِد لم وهو الغربيني لألدباء
وهكذا واإلنسانية، األدب عالم إىل بل اإلنجليزي األدب إىل (Ihe Dynasts) «العواهل»

واإلجالل. والدرس بالعناية شعره وجدارة الفني، إخالصه شادي» «أبو يثبت
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منجب شاعر فيه يظهر أن العرصي لألدب القليل بالغنم ليس أنه القول وصفوة
الجمال بأفانني امليلء السخي شعره شمل وقد قوية، عقيدة ذو شاعرية يتدفق خالق
وتخيلته وجدانه له تاق ما وكل نفسه، له واهتزت برصه، تحت وقع ما كل األدب وُطرف
بحب تغنَّى كما العالية واإلنسانية وبالخري، والفضيلة، بالطبيعة، فتغنَّى املتسامية؛ روحه
عذب، بيان يف ذلك كل السعيد، ونيلها وشمسها وبأزهارها، ورضعها، وبزرعها، بالده،
أجداده، تراث عىل صادقة غرية مع فيها، للتقليد أثر ال رائعة وجدة ساحرة، وموسيقية
حينما إكرامها، بها التقدم ويف املتواصلة خدمتها يف يرى التي العزيزة لغته مقدمته ويف

املوتى!! فضالت وباقتسام بها، بالوقوف الصاخبون األدعياء يقنع
متأججة قوية شاعرية دراسة بني الواقع يف تجمع الشاعر شادي» «أبي فدراسة
عاملية األفق، واسعة تفاؤلها، برغم الطبع ثائرة وكلتاهما ممتازة، إنسانية وشخصية

الحب. له وأخلصت الوطن هذا إىل أصًال انتسبت وإن الروح،

الساحر13 الجمال (2)

ق��اص��را ع��ن��ه ك��ان ح��س��ن ك��ل ب��ه ق��ي��س إن ال��خ��د ه��ذا ُح��ْس��ن
ب��اه��را ن��وًرا ال��خ��د الح ح��ي��ن أض��واؤه��ا خ��ب��ت ق��د ش��م��وس ك��م
س��اف��را ص��ب��ًح��ا ل��ل��ن��اس س��ط��ع��ا وق��د األخ��الق ال��وج��ه ف��ج��م��ال
ال��س��اح��را ال��ج��م��ال ه��ذا ج��م��ع��ا رائ��ع وح��س��ن ح��ل��و، م��ن��ط��ق

هوامش

— امللهم املبتكر الشاعر هذا يقدِّرون ال من أن إليه بالتنبيه جدير هو مما (1)
وينسون الذهني، التأمل من قليًال أنفسهم يكلفون ال — منهم فهم سوء أو ل تعجُّ عن
يف بخاصة وهذا الوايف، التقدير ينال أن قبل النفس تألفه أن إىل يحتاج جديد كل أن
الناس تقدير يعنيه ال املطبوع؛ الخالق الشاعر أن وعندي والشعر، كاملوسيقى، الفنون
غرابة فال الفنية، الروحية رسالته يؤدي كيما صوته املأل يسمع أن يعنيه ما بقدر إياه
أبياته ترديد من أجمل وما فقط، عاليًا منربًا إال الشهرة يعترب ال شادي» «أبو كان إذا
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بهذه وهو الجامدين املتحاملني أمام حاله لسان كأنها إذ املناسبة؛ هذه يف «اإللهام» عن
قال: (Fragonard) فراجونارد الفنان املصور رسم يستنطق األبيات

ال��ران��ي ن��ح��و اإلل��ه��ام ك��ت��ل��ف��ت إل��ه��ام��ه إل��ي ال��ران��ي وت��ل��ف��ت
ال��ف��ن��ان! ال��م��ت��أم��ل ع��ل��ى إال م��ت��م��ن��ع ع��ال��م ف��ي ف��ت��الق��ي��ا
إي��م��ان ف��ي واألح��الم ل��ل��غ��ي��ب ن��ظ��رات��ه وج��ه��ه م��ن راع��ن��ي ك��م
ال��ع��ن��وان ف��ي ال��ف��ن ك��ت��اب ي��وح��ي ب��م��ا ال��م��وح��ي ال��م��ت��أل��ق وج��ب��ي��ن��ه
ت��وان دون اإلع��ص��ار ي��س��ت��ق��ب��ل أرأس��ه األج��ل: أي��ه��م��ا أدِر ل��م
آن ف��ي م��ت��ب��س��ًم��ا، م��ت��ج��ه��ًم��ا، غ��الب��ة ع��زم��ة ف��ي ان��ث��ن��ى وق��د
ح��س��ب��ان! وع��ن ح��س ع��ن غ��اب م��ا ي��ك��ن وإن ال��ع��ظ��ي��م ال��وح��ي م��ص��در أم
دي��ان أو ع��ز ل��دي��ن م��ث��ًال غ��دا ل��م��ا — أخ��ي��ه ل��وال — ف��ك��اله��م��ا
ف��ان! ت��ط��اول م��ا ب��ل ب��ص��ن��ي��ع��ه، خ��ال��ق ت��ت��وج م��ا ال��ت��ج��اوب ل��وال
اإلن��س��ان! ف��ي ال��ل��ه ج��م��ال وإذا أش��رق��ت آدم اب��ن ف��ي األل��وه��ة ف��إذا
ال��ع��ي��ن��ان س��ره ب��م��غ��ل��ق ن��ط��ق��ت ل��ب��ه ن��واف��ذ إل��ى ن��ظ��رت وم��ت��ى
إم��ك��ان وف��ي ع��ل��م، وف��ي ح��زم، ف��ي ال��خ��الق م��س��ك��ة ال��ي��راع��ة م��س��ك
م��ع��ان��ي! ص��ن��وف م��ن��ه ق��ب��س��ن��ا ف��ي ك��ش��أن��ن��ا ال��ب��ي��ان ي��رت��ق��ب وال��ط��رس
ب��ان��ي! وآي��ة ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ح��اك��م م��ع��ج��ز ال��ف��ن غ��ي��ر ك��ان م��ا

ص٤٦، العام» «وحي من األول الجزء يف «تشاؤمي» املعنونة قصيدته انظر (2)
بقوله: يستهلها التي وهي

ال��ف��ان��ي ال��َع��َرض ع��ن ي��ن��أى م��ن ت��ف��اؤل ت��ش��اؤم��ي وج��دت ق��د ح��ت��ى ت��ش��ائ��م��ت

ص٧٩: ج١ العام» «وحي يف القائل هو أليس (3)

والئ��ي ع��ه��د اإلن��س��ان ف��ل��دول��ة رع��اي��ت��ي ال��ع��زي��ز ل��ل��وط��ن ك��ان إن
إخ��ائ��ي ب��دي��ن ب��ري ل��ه��ا ح��ب��ي ن��ف��ى إذا ب��م��ص��ر إي��م��ان��ي ك��ان ال
ال��ع��م��ي��اء األث��رة م��ث��ل — ط��اش إن — ب��ح��ب��ه ف��ال��غ��ل��و ك��ن��ف��س��ي، وط��ن��ي
ع��داء وك��ره وإخ��الص، ع��ط��ف، م��ل��ؤه��ا ب��دن��ي��ا األس��م��ى وال��م��وط��ن
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اإللهام

ك��ف��داء ل��ن��ده ي��ع��ي��ش ح��ت��ى م��ج��ده أك��رم اإلن��س��ان ي��ب��ل��غ ل��ن

يقول: إذ ص١٠٧٩، الباكي» «الشفق ديوانه انظر (4)

ث��راه ال��م��س��ت��ع��ز ال��ج��م��ال م��ث��ل ت��راه ح��ي��ن األع��وام م��ق��ب��ل ف��ي
ح��اله وال��ن��ظ��ام ال��ن��ظ��اف��ة وم��ن س��ط��ح��ه ت��ل��ث��م ال��ج��م��ي��ز وم��س��ن��ة
غ��ن��اه ت��زي��د ه��ن��دس��ة ح��س��ن ف��ي م��وزع ل��دي��ه م��وف��ور وال��م��اء
رج��اه واس��ت��ط��ال ال��س��وائ��م، ف��ات س��م��ي��ه غ��ي��ر ال��ف��الح وال��ب��ائ��س
أش��ب��اه ل��ه أع��وان وب��ن��وه م��ن��ع��ًم��ا اآلدم��ي ح��ي��اة ي��ح��ي��ا
رع��اه ث��م أح��ي��اه ل��م��ن ح��ب��ي ذاك��ر ب��رح��م��ة اذك��رن��ي ف��ه��ن��ال��ك
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رث��اه! ع��ل��يَّ أب��ت ث��م ق��ت��ل��ت��ه ب��ي��ئ��ة ف��ي ك��م��ج��رم أع��ي��ش إن��ي

الفالح.) أي (قتلته:
أرسته، موطن «قطور» يف يوًما واصًفا نراه إذ ص٩٢٦؛ الباكي» «الشفق انظر (5)

يقول: القصيدة هذه ويف

ال��م��ب��رور ال��م��ت��أم��ل ال��ل��ق��ل��ق ط��ي��ن��ه��ا ن��ق��ط ال��س��م��راء ال��ق��ري��ة
ي��ج��ور! ح��ي��ن ال��ده��ر ت��رد ج��ن��د ك��أن��ه��ا ال��ن��خ��ي��ل أح��راج وت��ل��وح
م��ح��س��ور! ج��ي��رات��ه��ا ع��ن ف��ال��ه��م ق��رب��ه��ا ي��س��ك��ن ال��ص��ف��و غ��ي��ر ت��رَض ل��م
ال��ع��ص��ف��ور! ال��م��ن��ى أه��ازي��ج وت��ال ب��س��ك��ره ال��ه��واء ع��ب��ق إن ب��دع ال
م��س��ح��ور! ب��ه��ا ال��غ��اوي وال��ف��ات��ن م��ب��ث��وث��ة ف��وات��ن ب��ي��ن ف��م��ش��ي��ت
ش��ع��ور اإلل��ه م��ن ف��اض وال��ن��ور وم��ائ��ه ال��ن��ب��ات م��ث��ل ال��ح��ص��ى م��لء
ال��م��ع��م��ور ال��ش��ائ��ق ال��ج��م��ال ه��ذا ع��ي��ش��ه��ا ي��ل��ط��ف س��ائ��م��ة وح��س��دت
وي��دور ح��ول��ه��ا ي��ض��ح��ك وال��م��اء ب��ك��ت ل��س��اق��ي��ة م��أس��وًرا وغ��ب��ط��ت
ال��م��وف��ور ب��ث��ه��ا ف��ي��س��رف أص��غ��ي، ب��ق��رب��ه��ا ال��ن��خ��ي��ل ظ��ل ف��ي ف��ج��ل��س��ت
م��ن��ظ��ور! ل��م��ح��ات��ه ف��ي وال��ب��ش��ر رأس��ه ب��ه��زة ي��ش��ك��ره��ا وال��غ��رس
ال��زن��ب��ور ح��ي��ال��ه ي��ئ��ز وأت��ى ل��وف��ه��ا ت��م��اي��ل س��ك��ن��ت إذا ح��ت��ى
زه��ور ال��ش��ه��ي ال��ص��اف��ي ب��رح��ي��ق��ه��ا ف��ت��ج��ي��ب��ه��ا ش��ع��ره��ا ت��ن��ش��د وال��ن��ح��ل
غ��رور! ع��ل��ي��ه ي��ب��دو م��ت��ه��اديً��ا ح��ج��ره ي��ق��ص��د ال��ف��رح��ان وال��ج��دج��د
«ت��اج��ور»! أو «غ��ن��دي» وك��أن��ن��ي أل��وه��ة ال��ت��راب ف��ي أن��ش��ق وأك��اد
س��ط��ور؟ م��ن��ه ال��ك��ون وه��ذا ت��س��ري ال��ه��وى ب��أن��ف��اس وأن��ف��اس��ي ال، ل��م
ال��م��س��ت��ور س��ح��ره��ا ف��ي��ن��ش��ر تُ��ج��ل��ى، ع��ن��دم��ا «ال��ط��ب��ي��ع��ة» م��رآة وال��ري��ف
ال��م��س��ت��ور س��ح��ره��ا ف��ي��ن��ش��ر ت��ج��ل��ى، ع��ن��دم��ا «ال��ط��ب��ي��ع��ة» م��رآة وال��ري��ف
وال��م��وت��ور ال��م��ك��ل��وم ل��ه��ا ي��ه��ف��و ب��رق��ة األص��ي��ل ال��ح��ال��ي أط��ي��ب م��ا
غ��ف��ور! وه��و ي��ع��ود ك��ال��ح��ب��ي��ب أو ال��م��ن��ى ك��أش��ف��اق ب��ه ال��ن��س��ي��م ي��أت��ي
ال��م��ن��ث��ور ش��ع��ري ه��و وك��أن��م��ا وأح��س��ه أرى ب��م��ا ال��س��ع��ي��د وأن��ا
ن��ف��ور! وه��و ق��دس��ت م��ن ت��ودي��ع ك��أن��ه ب��ال��غ��روب أف��اج��أ ح��ت��ى
م��ش��ك��ور م��ت��م��وج ون��ش��ي��ده «ش��اع��ر» رواي��ة ب��ع��د ع��ن وس��م��ع��ت
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وس��رور ص��ب��اب��ة ع��ل��ي��ه ف��اض��ت ال��ص��ب��ي ك��أح��الم ح��ل��ًم��ا ل��ي ف��أت��م
ال��م��أس��ور ال��ب��ائ��س أن��ي أح��س��س��ت ك��ل��م��ا ع��ي��انً��ا أذك��ره وأظ��ل

الضارة الحرشات من األرض ينقي مفيد مرصي طائر :“Stork” (اللقلق
باملزروعات.)

يقول: وفيها ص٢٩، ج١ العام» «وحي انظر (6)

ف��ي��ك! ت��ب��س��م م��ن إال ال��ق��ط��ن م��ا ت��ب��س��م ب��ي��ن ال��ق��ط��ن خ��الل س��ي��ري
ش��ري��ك دون ال��ح��ب اب��ت��س��ام ي��ج��ن��ي م��ص��ره رب��ة ي��دع��وك ال��ذي ودع��ي
م��ل��ي��ك! م��ج��د ال��ن��ي��ل وادي م��ج��د ف��ي ل��ه��ا م��ن ب��ال��س��ي��ادة أب��اي��ع إن��ي
وش��ي��ك ل��ل��ص��ب��اح ك��وع��د أم��ًال وأط��ل��ع��ت ال��رج��ال ه��م��م ل��ه رب��ت
س��ب��ي��ك! ي��ع��ز ط��م��ي ف��ي ف��ي��ح��ول ث��غ��ره��ا ل��ف��ظ��ة ال��ش��م��س رف��ق وك��أن

∗∗∗
ت��ل��ي��ك! «م��ن��ف» أي��ام ف��ي ك��ال��ف��ن ال��ع��ل��ى ت��زل ل��م «ب��ن��ت��اؤور» وح��ي ي��ا
ن��س��ت��وح��ي��ك! ف��ن��ح��ن ف��ل��ت��ن��زع��ي��ه، ك��س��ي��ف��ة ال��ح��داد الب��س��ة زل��ت م��ا
ل��ذوي��ك م��ت��اع��بً��ا اح��ت��م��ل��ت وإن ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��زي��زة ال��م��ؤل��ه��ة أن��ت
أخ��ي��ك ج��ن��ب واإلص��الح ل��ل��ن��ف��ع م��ح��ب��ة ب��ت��اج م��ت��وج��ة س��ي��ري
ن��اس��ي��ك ع��ل��ى إش��ف��اًق��ا ج��اه��دت ت��خ��اذل��وا ال��ذي��ن ت��ن��اس��اك وإذا

املمتعة. املرصية القصيدة هذه آخر إىل
ص٤١: ج١ العام» «وحي فيها لنا يقول فهو (7)

ت��ض��وع ال��خ��ي��ال ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة وك��ذا س��ؤل��ه غ��اي��ة م��ن��ك ال��ت��خ��ي��ل ب��ل��غ
ال��ي��ن��ب��وع؟! ج��م��ال��ك غ��ي��ر ك��ان أو رج��اؤه��ا س��واك ل��ل��دن��ي��ا ك��ان ه��ل
ال��م��ط��ب��وع ف��ن��ه��ا روائ��ك ف��ع��ل��ى ف��ن��ه��ا آي��ة أن��ت «ال��ط��ب��ي��ع��ة» ب��ن��ت
ال��م��ت��ب��وع س��ن��اؤك ف��ك��ان ووف��ت ف��أب��دع��ت ال��ق��رون م��الي��ي��ن ت��ع��ب��ت
س��ط��وع ال��ن��ب��وغ ص��ح��ب وال داٍع، ال��ن��ه��ى ح��ف��ز م��ا ل��والك ب��ه ق��س��ًم��ا
ال��ج��وع ال��ح��ي��اة ل��ب ع��ل��ى وق��ض��ى ي��ت��م��ه��ا ال��ع��واط��ف أع��ل��ن��ت ل��والك

179



القصيص الوعظ

ف��روع ع��داه وم��ا أن��ت ف��األص��ل وأث��م��روا ال��م��ل��ه��م��ون اس��ت��م��د م��ن��ك
م��م��ن��وع! ف��ع��زه أه��ن��ت وإذا س��ي��د ع��ص��رك ف��إن اع��ت��ززت ف��إذا
ال��م��ص��ن��وع ع��دوه ح��ي��ن ل��ل��ح��س��ن أم��ي��ن��ة ف��ك��ن��ت ع��اري��ة ووق��ف��ت
ال��م��س��م��وع م��اؤه رح��ب ب��ال��ب��در م��ث��ل��م��ا ال��م��رح��ب ال��ن��ب��ع ح��اف��ة ف��ي
دم��وع ل��دي��ه س��ف��ك��ت وم��ا ع��ي��ن اش��ت��ه��ت م��ا ان��ث��ن��ائ��ك ف��ت��ن ف��ي وع��رض��ت
زروع ف��ه��و ال��ي��ن��ب��وع م��ائ��ه��ا م��ن ف��ارت��وى ال��ع��زي��زة ج��رت��ك وق��ل��ب��ت
ي��روع ي��ظ��ل أل��ًق��ا أودع��ت��ه م��ث��ل��م��ا ل��ظ��ل��ك غ��رًس��ا أودع��ت��ه
م��رف��وع ل��ح��ظ��ه ك��ذل��ك ع��ب��ًق��ا، م��ف��ع��ٌم ب��ق��رب��ك ال��ن��ام��ي وال��ن��رج��س
خ��ش��وع ع��ل��ي��ه واس��ت��ول��ى ل��ل��وح��ي، م��ب��اءة اس��ت��ح��ال ق��د ال��ج��دار وأرى
وذي��وع ن��ض��رة ل��ل��م��ح��ب��ة ه��ي خ��ض��رة م��ن ح��ي��ال��ه وال��ن��ام��ي��ات
ال��م��ف��ج��وع ي��ف��وت��ه��ا ك��ال��ح��ظ��وظ — ل��ك أن��ام��ل ب��ي��ن ي��س��ي��ل وه��و — وال��م��اء
وول��وع س��ن��ي زي��ن��ه ك��ال��ت��اج وح��ده��ا رأس��ك ف��وق ي��م��ي��ن��ك وأرى
م��ج��م��وع م��س��ت��أس��ر، م��ت��ج��س��م، ش��ذًا أو ن��ور أن��ت أن��ك وع��رف��ت
ي��ض��وع! ل��دي��ك روًح��ا أس��دي��ت��ه ال��ذي ال��ن��ب��ع ال ال��ي��ن��ب��وع، ه��و ه��ذا

القصيدة: هذه القارئ وإىل (8)

ك��ح��ي��ل ب��ل��ح��ظ ال��ع��ل��ي��ل ت��ح��ي��ي ال��ن��ب��ي��ل ال��ج��م��ال وف��اء ف��ي أن��ت
�ل �ي� �م� ج� �ر �غ� وث�

ال��خ��ل��ي��ل ن��ح��و ال��خ��ل��ي��ل��ة وع��ط��ف
�ان �زم� ال� �م �رغ� ب�

∗∗∗
ن��ؤوم ل��ع��ط��ر ك��ت��وم ك��زه��ر ت��دوم أن أق��س��م��ت ول��ك��ن��ه��ا

�وم �وج� ال� �ال �ط� ف�
ال��غ��ي��وم ه��ذي ت��ب��دد وع��ادت

�ي �ان� األم� �ور �ن� ب�

∗∗∗
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ال��ت��م��ن��ي وح��ل��و ال��ت��غ��ن��ي ب��ش��ع��ر ف��ن��ي س��ر ع��ن ألع��ل��ن دع��ت��ن��ي
�ي �ن� ع� �م ن� �ا وم�

أغ��ن ن��ظ��م ك��ل ف��ي ال��ح��ب م��ن
ه��ان��ي» «اب��ن ك��ش��ع��ر

∗∗∗
ه��ي��ام��ي ف��زادت — غ��رام��ي ون��ج��وى اب��ت��س��ام��ي ه��واي م��ن وش��ج��ع��ه��ا

�الم �ك� ال� �ذب �ع� ب�
ال��م��دام ك��ن��ف��ح ب��رأي وج��ادت

�ي �ان� �ع� ي� �بٍّ �ص� ل�

∗∗∗
س��ل��ي��م ول��ف��ظ — وس��ي��م ب��روح ن��ظ��ي��م��ي ف��ي ألرس��م��ه��ا دع��ت��ن��ي

�م �ري� ك� �ف ووص�
ن��دي��م��ي ه��ذا «س��أج��ع��ل وق��ال��ت:

�ي!» �ان� �ت� �ت� اف� وآي

∗∗∗
ال��ع��م��ي��د ل��ق��ل��ب��ي — ف��ري��د وم��ع��ن��ى ج��دي��د ب��ل��ح��ن ف��ؤادي ف��ه��زت

ال��س��ع��ي��د ف��ك��ان
ال��وح��ي��د إل��ه��ي «ي��ا ل��ه��ا: وق��ل��ت

ج��ن��ان��ي وأش��ه��ى

∗∗∗
ال��ج��الل وأن��ت «ال��م��ث��ال» وأن��ت اف��ت��ن��ان��ي ال��خ��ي��ال وح��ي ح��س��ن��ك أي��ن��ص��ف

�ال؟ �م� �ج� ال� �ت وأن�
ال��دالل ق��ب��ل ال��ث��وب ف��ان��زع��ي أال

اف��ت��ن��ان��ي! ف��ي��ح��ي��ا

∗∗∗
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ال��ج��م��ال ب��رس��م — ال��م��غ��ال��ي ك��أن��ي س��ؤال��ي غ��رام��ي م��ن ف��أزع��ج��ه��ا
ال��م��ن��ال ال��ع��زي��ز

ح��ال��ي م��ث��ل ف��ي ال��م��ص��ور أل��ي��س
ال��م��ع��ان��ي؟! ب��ص��ي��د

∗∗∗
األدي��ب ف��الح رط��ي��ب ب��ج��س��م ال��ح��ب��ي��ب ب��ش��ر — ال��ب��ش��ر إل��ى وع��ادت

�ب األري� وراح
ي��ط��ي��ب ش��ع��ًرا «ف��ي��ن��وس» ف��ق��ب��ل��ت

ال��م��ث��ان��ي! ك��وق��ع

رشيق.) (أغن:
يرقبان: جبل قمة عىل وأنثاه األسد وقفة القصيدة هذه يف الشاعر وصف (9)

وه��ادا ال��ك��اش��ف��ات ال��ع��ي��ون ش��رر وأرس��ال ال��م��ن��ي��ف ال��ج��ب��ل ع��ل��ى وق��ف��ا
ودادا ال��س��ك��ون ي��ض��اع��ف��ه رب��ًط��ا ك��ل��ي��ه��م��ا ال��وداد رب��ط وق��د وق��ف��ا
اآلب��ادا! ي��راق��ب ال��ق��ض��اء م��ث��ل م��راق��بً��ا ال��م��ه��وب األس��د ف��ن��ش��اه��د
م��ن��ق��ادا! إل��ه��ه ال��وج��ود ت��ب��ع م��ث��ل��م��ا ت��ن��ظ��ر أن��ث��اه وب��ق��رب��ه
األض��دادا ن��س��ت��م��ل��ح وق��د روع وم��ن ع��ط��ف م��ن ال��ض��دان ب��ه م��رأى
م��رادا ف��ي��ه ال��ف��ن ف��الق��ى ن��ور وف��ي ظ��ل ف��ي ال��ف��ن وق��وف وق��ف��ا
إي��ج��ادا م��ص��وًرا ال��خ��ي��ال ت��ل��ق��ى ح��ي��ن��م��ا ي��ج��ذب وذاك ي��ص��د ه��ذا
ج��م��ادا ب��ال��ح��ي��اة ب��دل ك��ال��س��ح��ر س��اخ��ًرا ب��ال��م��ش��اع��ر ي��ع��ب��ث وال��ن��ور
م��دادا ال��ح��ي��اة أص��ب��اغ وأح��ي��ل م��ع��ب��ًرا ال��دق��ي��ق ال��ن��ق��ش إل��ى أرن��و
ي��ت��ف��ادى ال��ذي األس��د ذل��ك م��ن ل��ف��ت��ة ح��س��ي رغ��م أخ��ش��ى وأك��اد
ج��وادا! ال��ب��خ��ي��ل ي��ل��ف��ى وق��د ك��رًم��ا، ال��م��دى س��ك��وت��ه��م��ا ح��ل��م��ي ف��ي وأع��د

وينزوي.) يتحامى (يتفادى:
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الصامتان. الرقيبان
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تفيض وهي عنده، املرأة ملنزلة جميل تبيان ذاتها يف التصويرية القصيدة هذه (10)
جميع يف شأنه فيها، تتجسم التصوير دقة أن كما بديعة، وموسيقية وعذوبة، سالسة،
الحساس، املتأمل وبذهنه الفنية، مهنته بطبيعة يتأثر أنه إخال الذي الوصفي شعره
واملرأة «الطبيعة تردد: غري يف لك قلت شادي أبي شاعرية مفتاح بذكر طالبتني وإذا
وهكذا ملجموعها، خطاب إلحداها والخطاب تتجزأ، ال لديه وحدة وكأنها واإلنسانية»،

بيته: تفرس

ال��غ��ال��ي ح��س��ن��ه��ا وص��ان��ت ت��س��ام��ت إذا ج��م��ع��ت ب��م��ا ال��دن��ي��ا ال��م��رأة وإن��م��ا

«املتأملة»: يف الشائقة قصيدته وإليك

ت��أم��ل م��لء األن��غ��ام م��ن الق��ت ب��م��ا واس��ت��غ��ن��ت ال��م��زم��ار ع��ن ع��زف��ت
ال��م��ت��ب��ت��ل ال��راه��ب خ��ش��وع ت��ح��م��ي م��ث��ل��م��ا «ال��ط��ب��ي��ع��ة» ب��ح��م��ى ع��زل��ة ف��ي
وي��ج��ت��ل��ي ي��س��ت��ع��ز م��ن��ه��ا وال��ن��ور دث��اره��ا ال��ث��م��ي��ن ال��ن��ور س��وى وأب��ت
ال��ح��ل��ي م��ن ال��ع��زي��ز ف��ي ال��ح��ش��ائ��ش م��ث��ل ق��رب��ه��ا ح��رارة ت��ن��م��ي��ه وال��س��رو
م��ك��ل��ل ش��ب��ه ال��ن��ب��ت ك��أن م��ن��ه��ا ب��ن��ض��رة ال��ن��ب��ات ال��رأس وي��ك��ل��ل
ك��ال��م��ت��ه��ل��ل — ل��م��س��ت��ه إذ — وال��ج��زع ت��ح��ت��ه��ا ت��ن��ب��ت ت��ك��اد ال��ص��خ��ور وت��رى
م��أم��ل ف��ي ح��س��ن��ه��ا ت��رم��ق ال��ح��س ف��ي ق��ري��ب��ة ال��ت��الل م��ن ال��ب��ع��ي��د وت��رى
ت��س��ل��س��ل ب��ح��ل��و ف��ي��رى ت��رى ح��ت��ى ص��اخ��بً��ا ه��ن��ال��ك م��ن��دف��ًق��ا وال��م��اء
م��ن��ه��ل؟! أع��ذب وه��ي ال��ت��أم��ل ف��ي��َم … وت��أم��ل ت��أم��ل ب��ي��ن وت��ظ��ل

عنه.) أعرضت أي املزمار: عن (عزفت
يقول: القصيدة هذه ويف ص٥٥»، ١ «ج العام وحي انظر (11)

وح��دي ث��اب��تً��ا إذن ف��خ��ل��ون��ي أص��ب��ت��م، ض��ل��ة ي��ق��ي��ن��ي ف��ي ث��ب��ات��ي ع��ددت��م
ب��ال��ف��رد! ل��س��ت ش��ام��ًخ��ا ك��أن��ي خ��ص��ي��ًم��ا ب��ج��م��ع��ك��م ي��وًم��ا ب��ال��ي��ت م��ا ل��ع��م��ري
ع��ن��دي م��ا وأك��رم ع��رض��ي م��ب��دئ��ي ف��ف��ي ب��م��ب��دئ��ي ع��م��ري ب��ال��ي��ت ول��ك��ن��م��ا
ال��م��ردي! وب��األل��م ال��م��ش��ق��ي وب��ال��ح��س��د ب��األذى ت��م��ت��ع��ت ق��د ح��ت��ى وأوذي��ت
ع��م��د ع��ن ال��م��ن��اف��ق أدب��ت أن��ا وإن وح��رب��ه��م ب��ال��غ��ام��ط��ي��ن أك��ت��رث ول��م
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ق��ص��دي م��ن ي��ث��ب��ط م��ا رج��م��ي ك��ان وم��ا ب��ن��ه��ج��ه ض��الل ال ق��وي��م س��ب��ي��ل��ي
ال��ن��ق��د م��ن ح��م��ل��ت��م م��ا ت��ض��ح��ي��ات��ي وف��ي وص��راح��ت��ي ج��رأت��ي ف��ي ل��ي ك��ان ف��إن
ح��د ب��ال ال��ت��ع��ال��ي إال ح��ب��ه��ا وم��ا س��ب��ة ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ح��ب��ي ك��ان وإن
ل��ل��ج��د أق��رب ك��ال��ت��ج��دي��د أر ول��م زل��ة واب��ت��ك��اري س��ب��ق��ي ك��ان وإن
ل��ل��ع��ب��د! أص��ل��ح ال��ع��ب��د م��دي��ح ف��إن ب��س��الس��ل م��دح��ك��م ف��ي ل��ي خ��ي��ر ف��ال
س��د! ع��ل��ى س��د ب��ع��د وأق��ض��ي خ��ط��اي م��س��دًدا أم��ض��ي ح��ي��ن ب��ط��ع��ن��ي وأه��ًال
ال��ح��ق��د! ذوي م��ث��ل اإلب��داع خ��دم وال خ��ص��وم��ه��م م��ث��ل األح��رار خ��دم وم��ا
ب��ع��دي م��ن ل��ل��م��آث��ر ن��ف��س��ي م��آث��ر ح��ش��اش��ت��ي م��ن م��ن��ت��ج أن وح��س��ب��ي
ب��ال��ق��رد! ي��ف��ت��ن ال��ق��رد م��ث��ل أن��ا وال ق��ب��وره��م ف��ي ش��ك��وا م��ن أح��اك��ي ول��س��ت
وع��د! وع��ن م��دار ع��ن ي��ن��ب��و وه��ي��ه��ات ح��ول��ه وال��رج��م ال��ن��ج��م م��س��ي��ر أس��ي��ر
ال��ف��ق��د؟ م��ن ن��وًع��ا ال��ن��ج��م ف��ق��د ك��ان وه��ل ب��ص��ن��وه ان��دم��اًج��ا إال ف��ق��ده وم��ا
ودي أو رج��ائ��ي ع��ن ع��زوًف��ا أو ل��ه خ��ي��ان��ة أس��ت��ط��ي��ع ال م��ذه��ب��ي ول��ي
م��ج��دي ب��ه م��ا ت��ب��خ��س��وا أو ت��ن��ك��روا وأن أردت��ه م��ا ت��ج��ه��ل��وا أن ض��رن��ي وم��ا
وال��ض��د ال��م��ث��ل ف��ي ال��ف��ن��ان ب��ط��اب��ع��ي ب��دت ن��ه��ض��ة ط��اب��ع أن��ي ف��ح��س��ب��ي
ب��ال��ق��ي��د! ي��ن��ع��م ال��ن��اس ب��ع��ض ك��ان وإن م��ح��رًرا ال��ط��ل��ي��ق ش��ع��ري ب��ه��ا ي��س��ي��ر
ال��غ��م��د ع��ن ن��ب��و ف��ي ل��ك��ن ال��زه��و م��ن ن��ش��وة غ��ي��ر ف��ي ال��ن��اس م��ص��ف وآب��ى
م��ع��ت��د! م��وت ف��ي ال��ل��ح��د أش��ق وإم��ا ل��م��ه��ج��ت��ي ط��وًع��ا ال��ك��ون أش��ق ف��إم��ا

النزعة، الرومانطيقي جملته، يف الديباجة الكالسيكي لشعره آخر مثال (12)
صادق نبيل لحب صافية مرآة — غزله ككل — وهي «عينان»، البديعة الغزلية قصيدته
شائًعا لألسف يزال ما الذي القبيح املذكور غزل من يشء يلوثه وال فيه، للتصنع أثر ال

الجذابة: الرقيقة أبياتها وإليك العربي، الشعر يف اآلن إىل

ال��خ��الق وع��زة ال��ح��ظ��وظ ش��ت��ى ت��م��ث��ل��ت ت��وح��ي��ان ف��ي��م��ا ع��ي��ن��ان
واإلغ��راق اإلع��ج��از ع��ن ب��ه��م��ا ه��وى م��ن ت��ب��س��م ب��م��ا اإلل��ه غ��ن��ى
األح��داق س��ن��ا ف��ي ال��س��ذاج��ة ل��ط��ف ح��ب��ه ف��ي س��ب��ح��ان��ه وك��أن��ه
ال��ع��ش��اق! دول��ة ق��دوة ف��آذاه ع��ش��ق��ه ن��م��وذج ح��س��ن��ه��م��ا ص��اغ ق��د
إش��ف��اق وف��ي ب��أس وف��ي ج��ذب ف��ي ال��ن��ظ��رات ه��ذه األل��وه��ة س��ح��ر
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أالق��ي وس��وف ش��غ��ف��ي ف��ي الق��ي��ت ل��م��ا ف��داؤه��م��ا ب��ه ش��ق��ي��ت ع��م��ر
ت��الق؟! ج��م��ي��ل ي��ج��دده ع��م��ر وم��ن��ه��م��ا ال��ف��داء ه��و ي��ك��ون ال ل��م
اس��ت��رق��اق��ي ف��ي أئ��ن ح��ي��ن ب��ال��ق��رب ن��اع��ًم��ا ك��ال��م��ؤم��ر أن��ي وأح��س
راق ب��ل��ذة أح��ظ��ى وك��أن��م��ا ح��الوة ال��ن��ع��اس ه��ذا م��ن وأذوق
واألرزاق! األق��دار م��ن أش��ك��و ت��م��ت��ع��ي ب��رغ��م ن��ه��م��ي م��ن وأك��اد
واألوراق ل��ألزه��ار ك��ال��ن��ب��ع وف��اؤه ال��رف��ي��ق ل��ل��ط��ل وال��ن��ور
وال��م��ش��ت��اق ال��ف��ن��ان ع��ل��ى إال ض��ن��ت��ا م��م��ا األح��الم أس��ت��ل��ه��م
اإلن��ف��اق م��دى واس��ت��ج��دت ال��ق��ب��س ف��ي اس��ت��وت — رن��ت��ا ه��م��ا إن — ال��ب��دائ��ع ك��ل
ال��ب��اق��ي ال��ج��م��ال ب��آي��ات أدري ألن��ن��ي األح��ب ب��ال��ع��ط��ف وأخ��ص
ال��س��اق��ي أب��اح م��ا أن��ش��د وح��ي��ي��ت ع��ب��ادة ن��ظ��ي��م أن��ف��اس��ي ح��ول��ت
أش��واق��ي س��وى ع��ي��ش��ي وم��ا ش��ع��ر، ك��ل��ه ع��ي��ش��ي ك��أن غ��دوت ح��ت��ى

«فاذاك».) نظريه وكذلك العرص، لغة يف الرتكيب هذا شاع وقد هو: (فإذا
الساحر.) (الراقي:

عينان

العربية. إىل له ترجمت أن بعد نظمها املؤلف إىل طلب فارسية أبيات (13)
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١

هذه انتهز ربما إنه وقوعه املحتمل من أليس باهتمام، أراقبه أني عرف نشاًال هب
بمراقبته باالهتمام فيه مشتغل أنا الذي الحني يف النقود من جيبي يف ما لنشل الفرصة
من العجائبي به يأتي ما م تفهُّ علينا سهل ذلك أقررنا إذا إليه؟ شاخصتان وعيناي

املدهشة. حيله النظرية هذه عىل يبني فإنه املدهشات؛
مرسحي عىل أقف تراني عندما بي فتحدق بك، والعبث خداعك أحاول أنني تعتقد

تراقبه. حني النشال مع الحال هي كما
البسيطة، الرضورية الناس وخواص مميزات من كثريًا يتعرف أن جدير والعجائبي
صناعتنا بدرس عنايتنا القارئ أيها بدرسك نُعَن لم إذا الفشل؛ فيها يتحتم حيلنا فإن

الفنية. واصطالحاتنا
شئنا، وأنَّى متى نظرك توجيه عىل قدرتنا نجاحنا؛ عوامل أكرب من مثًال يكون ولقد
«تأمل قلت: أو فيه.» يشء ال فارًغا الصندوق ذا هو ها إيلَّ، «انظر قائًال: فيك ِصحُت فإذا

البتة!» يشء أكمامي يف ليس ذا أنا ها
النشغالك تراها ال خفيفة بحركات آتي بينما فيهما، انتباهك لتحرص ذلك أفعل فإنما

بهما.

الذائع العجائبي ذلك كتبها املذكرات وهذه «الحاوي»، اسم العامة عليه يطلق الذي «هوديني» هو 1

الصيت.
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حيلتي إدراك من لتمكَّنت مثًال، بمراقبتهما تهتم ولم بمراقبتي اهتممت أنك ولو
بسهولة. إليها وفطنت

فتلبي بذلك آمرك أن وقت مراقبتي عن القليلة الثواني هذه انتباهك تحويل ولكن
خداعك. عىل يل عون أكرب هو أمري

ذلك رغم — استطعت أنني أذكر وال عاًما، ثالثني من أكثر الفن بهذا اشتغلت وقد
عندما إليها بالتحول العجائبي يأمرني التي الجهة عن التحول عن عيني أغالب أن —

«… كذا إىل «انتبه قائًال: يصيح
خفية بحركة اإلتيان أريد أني ولنفرض مغالبته، يمكن ال طبيعي تقهقر وذلك

إليها. تفطن أن دون بها اإلتيان يف كبريًا عناءً ذلك يكلفني فليس
برجيل أدق فإني قبعة، من بيضة إخراج أو جيب، ساعة نقل أردت إذا أنني وذلك
جدية الحارضين مراقبة أن يل بدا وإذا قدمي، إىل فتتحول األنظار؛ تسرتعي شديدة دقة

قليًال. عني األنظار لتحويل عادية غري فجائية بحركة باإلتيان مساعدي إىل أرشت
أنتقل فإني تراها أن دون املرسح إىل سلة، أو طاولة، أو كريس، إحضار أردت وإذا
دائًما العجائبي تتبع الناس أعني أن التجاريب من علمت وقد أوًال، لها املضادة الجهة إىل

أخرى. جهة إىل عنه يحولها أن هو أراد إذا إال
نافعة — ذلك مع — وهي األنظار، تحويل يف وبسيطة سهلة نظريات هذه كل

ومجدية.
نجعلهم مساعدينا حول تحوم ريبة كل ونتحامى شبهة، كل عنَّا ندرأ ولكي
من األشياء فيسقطون والبالهة، العته من به يتظاهروا أن يمكن ما بأقىص يتظاهرون
العادية األشياء أبسط يف حتى — عمد عن — ويخطئون بالكرايس، ويتعثرون أيديهم،
عقيدة لديك تكون أن نود ألننا عفًوا؛ يحدث إنما ذلك بأن متظاهرين بالبداهة، املعروفة
تقديم عن عاجزون بأنهم واالعتقاد املساعدين، أولئك جهل عن تتزعزع ال وفكرة ثابتة،
إتمام عىل لنا عون أكرب — الحقيقة — يف هم بينما حيلنا، إنجاز عىل لنا مساعدة أية

عملنا.
والدهشة الغرابة أشد تظهر فرأيتها السيدات من سيدة جانب إىل مرة جلست ولقد
عمله أداء يف عرفت من وأمهر أنشط أنه معتقد وأنا وجهله، املساعدين أحد بالهة من
بجانبه؛ يذكر لم الساحر عمل حينما العمل أعشار تسعة ينجز رأيته وقد وإحكام، بدقة

األول. عن غافلة الثاني إىل متجهة األنظار ألن
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تقول: أن من نفسها السيدة تتمالك لم حتى دوره تمثيل املساعد أتقن ولقد
األبله؟! الغبي هذا غري يستخدمه أحًدا العجائبي هذا يجد ألم — كيف! — «عجيب!
أن أجيبها بأن هممت ولقد املعتوه!» هذا مثل معه العجائبي يُبقي أن يدهشني ما لشد

له. قيمة ال األبله املساعد هذا بدون العجائبي
عن كثريًا أعينهم بتحويل يهتمون ال الناس أن يعرفون السحرة إخواننا وكل
بعينها بطريقة مصنوعة موائد يستعملون السبب ولذلك إليه، ينظرون الذي املستوى
فبينما األنظار، مستوى عن قليًال مرتفعة تكون بحيث ومقاصدهم، أغراضهم لتالئم

مخدوع. واهم بك إذا فوقها ما كل ترى نفسك تحسب
أنه هذا تغفل يجعلك الذي واألمر قليًال، برصك فارفع فوقها ما رؤية شئت وإذا

الجهد. بعض يتطلب
مميزات من اإلنسانية للعني ما بمعرفة انفرد الذي هو وحده العجائبي وليس
اللوحات بأن يعلمون فإنهم والتجار؛ الحوانيت أصحاب ذلك يف يشاركه بل وخواص،
تجدهم ولهذا تُرى، ال فإنها النظر؛ مستوى عن قليًال ارتفعت إذا األثمان عليها التي

رؤيتها. تستطيع بحيث قليلة منحدرة مائلة يضعونها
أكثر اليمنى الجهة إىل تتطلع أنها الناس إليها يفطن قلما التي العني مميزات ومن
أهم يجعلون إذ كثريًا؛ املميزات بهذه زمالئنا وينتفع اليرسى. الجهة إىل تتطلع مما
الطريقة وبهذه اليمنى، الجهة من بدًال املرسح من اليرسى الجهة يف وأصعبها ألعابهم

حيلتنا. تكشف أن عليك الصعب من يكون
وترس النظر يستدعي ما كل لوضعت حانوت، صاحب أو تاجًرا، كنت أني ولو
عليها. نظره يقع عندما برؤيتها تغريه بحيث للداخل؛ اليمنى الجهة عىل رؤيته العني

همتهم وبذل املرسح، ضوء من باالستكثار السحرة يهتم ملاذا الكثريون ويسألني
املرسح يصبح بحيث الضوء من عليها الحصول يمكنهم كمية أكرب عىل الحصول يف
أكثر أصبح ضوءه قل كلما املرسح ضوء أن املستفرسون أولئك ويحسب الضوء، شديد
الناس زعم إبطال عىل فائدتها تقترص ال الضوء كثرة أن لهم أوضحت وقد لنا، مالءمة
إىل ذلك تتخطى بل الضوء، قلة بسبب بوضوح املرسح يف ما رؤية عن عاجزون أنهم

وإغشائها. أنظارهم بهر عىل مساعدتنا
عىل لنا عون خري هي تمتمتنا أن أظن فيما يدركون الناس من الكثريون ولعل
إليك، به نلقي أن نريد ا مهمٍّ أمًرا لدينا ألن ال بالحيلة القيام أثناء نكلمك فإننا خداعهم،

حيلتنا. نتمم بينما أذنيك نشغل أن نريد ألننا بل
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ولكن حيلتنا، إىل ففطنت البرص، حاسة يف وقواك انتباهك كل لحرصت ذلك ولوال
حاستان قواك فتتقاسم واحد، آن يف والنظر اإلصغاء إىل وتضطرك انتباهك، تقسم أقوالنا

واحدة. حاسة ال
األذن؛ يخدع أن من النظر يخدع أن اإلنسان عىل أسهل أنه عىل تجاربي دلتني وقد

يريدون. كما النظر حاسة يضبطوا أن يستطيعون الناس أكثر فإن
املتعلمني نخدع أن ا جدٍّ علينا السهل من نجد أننا األفراد يف املدهش الغريب ومن
العلمية نظرياته يف العالم ق تعمُّ إىل ذلك ويرجع العامة، خداع من أيرس خداعهم ونرى
لجهله فإنه العادي الفرد أما رآه، ما غرابة بها يعلل غريبة فكرة الستنباط درسها التي
الحقيقة. إىل بذلك يهتدي وقد بسيًطا، عاديٍّا تفكريًا دائًما يفكر تجده العلمية النظريات
يتشكك الطفل عقل ألن األطفال؛ أمام اللعب عن ونجبن نتحاىش عينه السبب ولهذا

خداعه. علينا فيصعب يفهمه ال شيئًا رؤيته بمجرد
من مًعا عائدين كنا فقد «روزفلت»، املسرت مع يل حدث ما أذكر املناسبة وبهذه
السفينة اسم عن وال السفر، عىل عزمه قبل من أعلن قد يكن ولم واحدة، باخرة عىل لندن
«روزفلت» املسرت أن الكاتب أخربني تذكرة البتياع ذهبت حني ولكني تقله، أن أزمع التي
إلظهار سيدعونني شك بال أنهم وعلمت بالطبع، ذلك فرسني السياحة؛ هذه يف مرافقي

السيد. لهذا طريف يشء إبداء عىل املرة هذه يف فعزمت أمامه، مدهشاتي بعض
إحدى إىل وأرسلها اكتشافاته، فيها وبنيَّ خريطة رسم قد «روزفلت» املسرت وكان
بأمر أحد يعلم ولم أيام، بثالثة السفينة تقلع أن بعد تنرش أن وأمر اإلنجليزية، الصحف
أخذ فاعتزمت فقط، شخصان أو واحد، وشخص «روزفلت» املسرت إال الخريطة هذه

بها. ألفاجئه منها صورة
وحسبي ذكره، من القارئ يعفيني أن فأرجو منها نسخة عىل حصويل كيفية أما

بسهولة. منها نسخة عىل حصلت أنني له أؤكد أن
بعض عن أجيب وأن األلعاب، بعض عليهم أعرض أن إيلَّ طلب التايل اليوم ويف
التي الخريطة أرسم أن إيلَّ سيطلب الحارضين بعض أن من متحقًقا كنت وقد األسئلة،
والضحك — «تيدي» املسرت سألني فقد ظني؛ يخطئ ولم روزفلت، املسرت اكتشاف فيها
حله، إىل أهتدي لن أمر عىل عثر قد أنه من واثق وهو السؤال، هذا نفس — فيه ملء
لم ما والعجب واالستغراب الدهشة من عليه وظهر عيناه جحظت رسمها يف رشعت وملا
إليه يصل ما أقىص ذلك خبيث! يا «ويلك قائًال: إيلَّ اندفع ثم قط حياتي يف أحد عىل أره

والحذق!» اإلغراب من عجائبي
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٢

أعناقهم، وترشئب أنظارهم، إليك تتحول مستحيًال1 الناس يعده بما تأتي حني وأنت
متنوعة حيل إظهار إىل يحدوني الذي األمر هو وهذا الطري، رءوسهم عىل وكأن ويجلسون
منها: مدهشة ألعاب بعض يف عظيم شأن العام هذا يف ويل عام، كل للعواطف مثرية
هذا إظهار ثم الخيط، من قدم ومائة إبرة، مائتي تبتلع التي اإلبرة وإخفاء الفيل، إخفاء

خيطها. إبرة كل ويف ثانية مرة العدد
وجوابي الجمهور؛ مشاهدتها إىل يميل التي الحيل إبداع عن الكثريون ويسألني
األزهار برؤية مفاجأتهن يف يرغبن مثًال فالسيدات الحارضين، نوع عىل يتوقف هذا أن
من العكس عىل — والرجال يوميٍّا، ويتناولنها يرينها التي واألشياء الجميلة، والطيور
يشتد التي الحيل جميع أن وأرى الصينية، العذاب وحجرة الورق لعبة يحبون — ذلك

النساء. تروق مما أكثر الرجال تروق الخطر فيها
مما أكثر تختفي األشياء لرؤية يهتمون الناس أن أيًضا العجيبة املالحظات ومن
يتهمونك عنهم أخفيتها التي األشياء لهم تعيد حني فإنك ثانية؛ تظهر لرؤيتها يدهشون
حريتهم يف تزيد فإنك عنهم تخفيها حني أما إليه، يفطنوا لم مكان يف خبأتها قد كنت بأنك
وخمسمائة آالف عرشة يزن الذي الضخم الفيل بإخفاء أهتم تراني ولهذا وإعجابهم،
من ثانية بإعادته اهتم مما أكثر نيويورك، مضمار يف ثواٍن بضع يف أعينهم عن رطل

الهواء.
ومحرية مروعة فكرة هي رطل وخمسمائة آالف عرشة زنته فيل إخفاء فكرة وإن

مًعا.
عىل قدرتي فأظهرت عدة مناسبات يف األخرية السنوات يف باهرة بأعمال قمت وقد

وثاقي. يشد أن بعد نفيس إنقاذ
الشجرة جذع يف أوثق كنت فقد يوصف؛ ال عناءً تكبدني الحيل هذه مثل أن عىل
تلك من فأنجو أسفل؛ إىل رأيس تكون بحيث املاء يف أُغمر ثم يداي وتغل محكًما، وثاًقا
مدهشة، عجيبة بحيل بها أوثقوني التي الحبال تلك من وأتخلص املحكمة، الثقيلة القيود
مالءمة أكثرها وهو به، يستهان ال ما املحقق الخطر من األلعاب من النوع هذا ويف
قتيًال؛ يروني أن طبًعا مأربهم من وليس الخطر برؤية يأنسون والناس للناس، وتسلية
اإلنسان كان إذا والخطر منه، النجاة أحاول محقق خطر يف يروني أن مأربهم من ولكن

معجبًا. يصبح يراه حني منه بمأمن
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إليه، ينظر بعضهم لوقف طبقات عرش ذي منزل سطح فوق مصوًرا رأوا قوًما أن ولو
فأصبح السطح بحافة يديه إحدى وأمسكت مثًال قدمه زلت قد نفسه الرجل ذلك أن ولو
املنظر، هذا لرؤية وقت أرسع يف يشتد والزحام يحتشد، الجمع لرأيت الفضاء يف معلًقا
سواهم برؤية املواقف هذه أمثال يف الناس يغتبط وليس الخطر، من فيه ما ومشاهدة
يف يكونوا أن ويحبون حدث، إذا ذلك يفوتهم أال يودون ولكنهم يهلكون؛ الناس من
يرونني حني فرحهم وشدة الناس اغتباط يف الرس هو وهذا فيها، يحدث التي اللحظة
من فيها ملا حييل؛ أمتع من يعدونها التي الصينية العذاب بحجرة املعروفة اللعبة يف أبدأ

الداهم. الخطر
الزجاجية اللعبة تلك — الشاقة اللعبة هذه يف رشوعي قبل — الحارضون ويرى
أنغمس وأنا رطًال، وخمسون ثالثمائة زنته ثقل رجيل ويف باملاء، مألى وهي الضيقة
الناس من مرأى عىل — مر كما — أسفلها يف ويداي أعالها يف رجالي تكون بحيث فيها
هذه يف املحقق الداهم والخطر تحتويني، التي الزجاجية العلبة تلك تغلق ثم جميًعا،
من وأنجو واألصفاد القيود تلك من التخلص أستطع لم إذا يتحتم هالكي أن هو اللعبة
الزجاجة بجانب يقف بحيث مساعدي إيجاد يف الرس هو وذلك توٍّا؛ الزجاجية العلبة هذه
تحطيم إىل اضطر أخرج أن دون دقيقتني غبت إذا حتى ِملطًسا يده يف حامًال دائًما

الحال. يف وإخراجي الزجاجة
خطًرا هناك أن من يتحققون الزجاجة أمام واقًفا املساعد هذا الحارضون يرى وإذ
رءوسهم عىل وكأنما يتحركون وال إرهاًفا، آذانهم ويرهفون إنصاتًا، فينصتون عيلَّ؛
نحو عادة ذلك ويستغرق الزجاجة، هذه من أنجو يروني حتى كذلك ويظلون الطري،

ثانية. ثالثني
موثًقا يراني عندما ويكثر يحتشد الجمع جعل الذي هو بي املحدق الخطر وإنه
إذا ا جدٍّ محتمل هالكي أن يف أيًضا اللعبة هذه وخطر النهر، إىل القنطرة من أقفز مغلوًال

حي. وأنا ثانية املاء سطح إىل والعودة منها، النجاة فرصة يل تُتح لم
املتفرجني نفوس يف آثرت أنني بطرسربج يف الشتاء أيام من يوم ذات يف وأذكر

ورعبًا. وصياًحا جلبًا لهم وسببت حقيقيٍّا، انزعاًجا
والسالسل، بالحبال جذع إىل ُربطت ثم العادة، هي كما وُقيدت أُغللت أنني وذلك
وملا الغرض، لهذا الحني ذلك يف املتجمد النهر مياه من قطعوها كبرية فرجة يف وأُلقيت
أن قبل املاء يف نفيس بإلقاء أرسعت بل يمنعنا، ريثما نمهله لم التدخل البوليس أراد
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الفصل؛ هذا من املروع الجزء بدأ وهنا ذلك، وبني بيني ليحول يشء أي بعمل يقوم
قد فوجدتني املاء؛ سطح إىل الصعود حاولت — عناء دون — وثاقي حللت أن بعد فإني
بوصات، سبع يبلغ فوقي الثلج سمك أن ورأيت فيها، ألقوني التي الفرجة تلك أخطأت
قليًال، طمأنني املأزق هذا من بالنجاة إيماني ولكن هالك، محالة ال أني حينئذ وأيقنت
أنفي فقرَّبت مقاومته، يف القوة من لدي ما كل أبذل أن دون للهالك أستسلم أن أشأ ولم
من نجا رجل عن قرأت أني وذكرت الهواء، ألتنسم — استطاعتي بقدر — الجليد من
يف فشيئًا شيئًا اتساعها تزيد ضيقة دائرة شكل عىل السباحة واصل بأن املأزق هذا مثل
وظهرت فيها، ألقوني التي الفرجة إىل أخريًا وانتهيت ذلك ففعلت األخرى، عن مرة كل

دقائق. ثالث تحته مكثت أن بعد ثانية املاء وجه عىل
أتمكن ولم القارس، الربد من احتملته ما لشدة الثلج، من كالكتلة جسمي وكان
ذلك عن شغل يف كنت فقد بذلك؛ أعبأ لم ولكني املرسح، عىل ضعفي إخفاء من طبًعا
ذلك. عىل هللا — الشكر كل — وشكرت الهالك، ذلك من بسالمتي ابتهاج من رأيته بما
جميع يف القيته ما وأعجب أغرب كان فقد بأسرتاليا؛ «ملبورن» يف حدث ما أنىس وال
ذلك يف — املاء يف أغطس وأنا وراقبوني شخص ألف ستون جاء ولقد حياتي، أطوار
يلبث ولم املاء، يف نفيس ألقيت حني عني كل إيلَّ وشخصت شجرة، جذع إىل موثًقا — اليوم
أن أذهانهم إىل فتبادر حياة؛ وال به حراك ال طافيًا جسًما املاء سطح عىل رأوا أن الناس
الرعب وأن شديًدا، كان انزعاجهم أن ذلك بعد مساعدي أخربني وقد جسمي، هو ذلك
هذا انتشال إىل أرسع وقد وصفه. يمكن ال حد إىل الحارضين بنفوس وصال قد والخوف
وجه عىل بغتًة ظهرُت قد بي وإذا والصخب، والجلبة الصياح وعال قوارب، سبعة الجسم
أن للقارئ أؤكد رأيت! ما لهول ويا خطوات، بضع إال الجسم ذلك وبني بيني وليس املاء،
عىل — انزعاج هو جسمي حسبوه الذي الهامد الجسم ذلك رأوا حني الحارضين انزعاج
إىل وصال اللذين واضطرابي انزعاجي إىل يقاس أن يمكن ال — الشدة من إليه وصل ما
وكان الحركة، فقدت حتى لحظتان أو لحظة، عيلَّ تمر ولم فيه، صوابي أفقداني أن حد
فجذبوني رجايل إيلَّ وأرسع املجانني، يفعل كما ويرصخون يصخبون أيًضا الحارضون
الخطب ذلك فداحة أنىس فلن ومروعات عجائب بي ومرَّت عشت مهما وأنا السفينة، إىل

يومئذ. يل حدث الذي
أجيبهم وأنا آتيها، التي والحيل األلعاب أحب عن أصدقائي من الكثريون ويسألني
أُفرده ما لعل ولكن أتيتها، ملا وإال ريب بال إيلَّ حبيب جميعها بأن السؤال ذلك عىل
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جازًما اعتقاًدا الناس يعتقد التي السجون من هروبي هو الشديد والشغف الحب بأعظم
محال. منها الهرب أن

باملحكوم الخاصة ٢ نمرة الحجرة من الهروب إىل سنوات بضع منذ دعيت وقد
الرئيس قاتل فيها سجن التي الغرفة وهي بواشنطون، «فدرال» سجن يف باإلعدام عليهم
فخرجت ذلك، يف صعوبة أجد ولم منها، الفرار عىل الضباط راهنني وقد «جارفيلد»،
األخرى، الغرف بقية إىل فذهبت الطرف، بعض بإتيان أتفكَّه أن يل عنَّ ولكن توٍّا، منها

اآلخر. غرفة يف سجني كل ووضعت فتحها، من وتمكنت
معي أخفي أنني املرتابني بعض ذهن إىل يتبادر ال حتى مالبيس من مجرًدا وكنت
حسبوا الحال هذه عىل السجناء رآني فلما النجاة، عىل لتساعدني واآلالت العدد بعض
أمري ولبوا الرعب، من فرائصهم فارتعدت إليهم، حرض قد أقربائه أحد أو الشيطان أن
أذهانهم إىل وتبادر مسجونيهم، لرؤية السجانون أتى حني بهم سخرت وكم الفور، عىل

الحقيقة. لهم ذكرت أن بعد إال ثائرتهم تهدأ ولم السجن، من هربوا أنهم
أفطن لم بحيلة عيلَّ الفوز يف أفلح وقد يوم، ذات إنجلرتا يف اسكتلندي مع وتقابلت
وحني مغلقة، حجرة من أخرج أن عىل راهنني فقد ومكره؛ ذكائه عىل تدل وهي بعد، لها
هذه يف الغرفة هذه من الخروج عىل قادر أنك أحسب «ال ساخًرا: يل قال فيها وضعني
دائبًا القفل فتح يف ورشعت نفسه، من الواثق الهازئ بابتسامة أيًضا أنا فأجبته املرة!»
قاربت نهايتهما يف أنني أحسب وال مجدية، نتيجة أية إىل أصل أن دون ساعتني نحو

مبارشة! الغرفة دخويل وقت عند كنت مما أكثر فتحه
فاستندت أخريًا، أمري عىل اإلعياء غلبني حتى العمل واصلت بل أيأس، لم ولكني
لم إنه وقال فجأة أمامي وقف قد املاكر االسكتلندي بذلك وإذا قليًال، ألسرتيح الباب إىل
فتح محاولة هو إليه أسعى ما أول أن لعلمه — العادة هي كما — باملفتاح الباب يغلق
بمعالجة أهتم أن دون — نفسه الباب عالجت كنت لو فإنني الحقيقة، أصاب وقد الباب،

عني. طرفة يف لخرجت — القفل

إىل وصلت قد والنظريات التجارب هذه أن واحدة لحظة العزيز القارئ أيها تتوهمنَّ وال
املرآة أمام وقفت طاملا ولقد يوصف، ال عناء بعد إال أدركها لم فإنني بسهولة؛ علمي

النجاح. من وأثق الخفيفة الحركات من أتيته ما نتيجة ألرى
السادسة يف وأنا وأصبحت رأيس فشيَّبا وأخطارها، األلعاب تلك عناء عيلَّ تعاون وقد

الستني! قارب شيًخا للناظر أبدو واألربعني
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هوامش

العالمة قول الحيل رضوب من العجائبي يأتيه ما تعليل يف قرأناه ما أجمل من (1)
أَنََّها ِسْحِرِهْم ِمن إَِليِْه ﴿يَُخيَُّل تعاىل: قوله بمناسبة والنحل» «امللل كتابه يف حزم» «ابن

قال: حقيقة ال تخييل وأنه السحر، عىل الكالم عند تَْسَعٰى﴾

وقد الظن، إىل فسارعوا تضطرب، وطوال قصار حيَّات صفة رأوا أنهم «ذلك
وأنها فيها، الحيلة عىل لوقفوا وفتشوا النظر أمعنوا ولو حيَّات، ذوات أنها روا
بسكينه يرضب الذي العجائبي يفعل كما الحركات، تلك فيها ولد زئبًقا ملئت
جسد يف غاصت السكني أن حيلته يدري ال ممن رآه من فيظن إنسان جسم يف
السكني فغاصت فقط، مثقوبًا السكني نصاب كان بل كذلك، وليس املرضوب،
يأخذ ثم بيد الخيط طريف تمسك خاتم، حلقة يف خيًطا وكإدخاله النصاب، يف
وكان يده، تحت أدخله املقام ذلك ويف بفيه، الخيط فيه الذي الخاتم العجائبي
قد أنه يوهمهم فيه، يف الذي الخاتم حلقة حرض من يرى آخر خاتم فيه يف
الذي الخاتم فينظر وفمه يده ويرفع الخيط إىل فمه يرد ثم الخيط من أخرجه
إىل (ارجع جميعها.» عىل وقفنا وقد حيلهم، سائر وكذلك الخيط. فيه كان

ص٥). ج٥ حزم البن والنحل امللل كتاب
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الرومي1 وابن بنياملعري والتشاؤم الطرية

مع — ولكنه تشاؤًما، عرفناهم من أشد من هو بل التشاؤم، شديد متشائم العالء أبو
عرفناهم من أبعد هو بل املتطريين، جماعة من ليس — حد عند يقف ال الذي تشاؤمه

التطري. عن
ونريد “Pessimisme” اإلفرنج يسميه الذي املذهب ذلك بالتشاؤم نعني وإنما
املتربمني جماعة مذهب وهو ساخطني، أصحابه ونسمي سخًطا، بالعربية نسميه أن
أو إزالته يف لهم أمل وال دفعه، يستطيعون ال مستطريًا ا رشٍّ إال فيه يرون ال الذين بالعالم،
الرىض مذهب ذلك من العكس وعىل السواد، شديد بمنظار إال إليه ينظرون وال تحسينه،
إىل وينظرون باأليام الظن يحسنون من مذهب وهو “Optimisme” اإلفرنج ويسميه
يف سائًرا ويرونه الغبطة، إىل يدعو فيه ما كل فريون البياض؛ ناصع رائق بمنظار العالم
نورداو» «ماكس أشبع وقد وارتياحهم. رضاهم مجلبة هذا ويف والكمال، التقدم طريق
عن كتبه الذي مقاله يف عقولهم يف بنقص ورماهم وتعنيًفا، سخرية الساخطني جماعة
الغرائب سماه الذي الفلسفي كتابه يف “Pessimisme & Optimisme” والرىض السخط

.“Paradoxes”
“Bon Augure” التيمن أو الفأل، ونقيضها “Maauvis Augure” الطرية أما
يكون فقد االختالف، كل والرىض السخط مذهب عن نظرنا يف يختلف آخر فمذهب

للمؤلف. الغفران رسالة رشح من مختار فصل 1
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يكون قد ذلك، من العكس وعىل يتفاءل، وال يتطري ال ولكنه راضيًا أو ساخًطا اإلنسان
عنها. راٍض أو الحياة عىل ساخط — نفسه الوقت يف — ولكنه واملتفائلني، املتطريين من
النفس وتعليل الحقيقية، أسبابها بغري الحوادث ربط أساسه مذهب الطرية وإنما
الصحة من له أساس ال وهمي يشء الستنتاج واملصادفات املناسبات وترقب يفيد، ال بما
وعدم العقل خفة — نظرنا يف — إليها يدعو وإنما — العقالء عند — له قيمة وال
التعلل إىل تميل ساِعها أي يف يسائلها نفسه إىل رجع لو اإلنسان ولعل القلب. اطمئنان
جراء من والذعر الهلع أوقات يف يحدث ما كثريًا ذلك أن لرأى الخرافات؟ هذه بأشباه
كالغريق فجعله طمأنينته؛ وحرمه لبه وأطار قلبه اإلنسان عىل تملَّك مذهل فادح مصاب
فقلما اطمئنانه ساعات يف فأما الهالك. من نفسه لينقذ غناء وأقلها األسباب أتفه يتلمس
غري وهذا وطبًعا، ديدنًا التطري له أصبح الذي النوع ذلك من كان إن إال اللهم لذلك، يأبه
من إليها والنظر الحياة، عىل والنقمة الحذر، وشدة الظن، سوء أساسه الذي السخط

األسود! جانبها
بتطريه سمعنا نكن ولم «طاهر» حارصه حني — مثًال — األمني تطريُّ إىل انظر
— ليلة ذات — األمني «خرج األمني: مع حينئذ وكان املهدي» بن «إبراهيم قال قبل: من
أرسل ثم «الخلد»، بناحية له قرص إىل فصار فيه، هو الذي الضيق من يتفرج أن يريد
يف وضوءه السماء يف القمر وحسن الليلة هذه طيب «ترى فقال: عنده، فحرضت إيلَّ
آخر، وسقاني رطًال فرشب «شأنك.» فقلت: الرشب؟» يف لك فهل دجلة! شاطئ عىل املاء
«ما فقلت: عليك؟» يرضب فيمن تقول «ما يل: فقال يحبه، أنه أعلم كنت ما غنيته ثم
اسمها من ُت فتطريَّ — «ضعف» اسمها — عنده متقدمة بجارية فدعا إليه.» أحوجني

الجعدي: بشعر غنِّي لها: فقال الحال، تلك يف ونحن

ب��ال��دم ض��رج م��ن��ك ج��رًم��ا وأي��س��ر ن��اص��ًرا أك��ث��ر ك��ان ل��ع��م��ري ك��ل��ي��ب

فغنَّت: ذلك!» غري «غنِّي وقال: منه، وتطري عليه ذلك فاشتد

ب��كَّ��اء ل��ألح��ب��اب ال��ت��ف��رق إن ف��أرق��ه��ا ع��ي��ن��ي ف��راق��ك��م “أب��َك��ى
اء ع��دَّ ال��ده��ر وري��ب ت��ف��ان��وا ح��ت��ى ده��ره��م ري��ب ع��ل��ي��ه��م ي��ع��دو زال م��ا

هذا؟» غري الغناء من تعرفني أما هللا! «لعنك لها: فقال
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آخر: غنَّت ثم تحبه!» أنك ظننت ما إال تغنَّيت «ما فقالت:

ال��ش��رك ك��ث��ي��رة ال��م��ن��اي��ا إن وال��ح��رك ال��س��ك��ون ورب أم��ا
ال��ف��ل��ك ف��ي ال��س��م��اء ن��ج��وم دارت وم��ا وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل اخ��ت��ل��ف م��ا
م��ل��ك إل��ى س��ل��ط��ان��ه زال ق��د م��ل��ك ع��ن ال��س��ل��ط��ان ل��ن��ق��ل إال
ب��م��ش��ت��رك وال ب��ف��اٍن ل��ي��س أب��دا دائ��م ال��ع��رش ذي وم��ل��ك

ولعنك!» عليك هللا غضب «قومي لها: فقال
به الجارية فعثرت يديه؛ بني موضوًعا وكان الصنعة، حسن بلوٍر من قدح له وكان
كرس من كان ما ثم الجارية، هذه جاءت ما ترى أما إبراهيم! يا «ويحك فقال: فكرسته،

قرب!» قد إال أمري أظن ما وهللا القدح؟
عدوك.» ويكبت سلطانك ويعز ملكك هللا «يديم فقلت:

تستفتيان.» فيه الذي األمر «قيض صوتًا: سمعنا حتى الكالم استتم فما
قد وكنت — شيئًا!» سمعت «ما قلت سمعت؟» ما سمعت أما إبراهيم، «يا فقال:
الحديث عاودنا ثم — شيئًا أَر فلم الشط من فدنوت ا!» حسٍّ «تسمع قال: — سمعت

باملدينة. مجلسه إىل ا مغتمٍّ مجلسه من فقام بمثله، الصوت فعاد
قتل.»1 حتى ليلتان أو ليلة إال مىض «فما قال:

وحده نفسيهما ضعف أن ترى ألست قليًال، وتأمل املحزنة الحكاية هذه إىل فانظر
قد املروعة الليلة تلك يف حدث ما كل وتمثل االستنتاجات؟ هذه كل يف األكرب السبب هو
هذا كل به يهتمان أكانا — شئت إن — عادية ليلة يف بل وطرب؛ أنس ليلة يف حدث

االهتمام؟
هل — «ضعف» الجارية اسم سمع حني — املهدي إبراهيم ه أحسَّ الذي الروع وهذا
عند متقدمة الجارية تكن أولم وفوًزا؟ انتصاًرا وكان املوقف تبدَّل إذا مثله يحس كان
أن حسبت ما إال غنَّت تحسبها وهل املرة؟ هذه قبل من باسمها يتطري لم فكيف األمني؟
يدري ومن وانتىش؟ فطرب األبيات هذه مثل — غريها أو هي — غنَّته وكم يحبه؟ موالها
الجارية مغريًا امليل هذا وكان املشجي، الشعر من النوع هذا إىل يميل األمني كان فربما
يشء فخامره منه فرَّط جرم عىل بالقتل مسيئًا عاقب األمني وتمثل األبيات؟ تلك غناء عىل

بعينه؟ البيت هذا نفسها الجارية هذه غنَّته إذ — لكذلك وإنه — الندم من
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ب��ال��دم ض��رج م��ن��ك ج��رًم��ا وأي��س��ر ن��اص��را أك��ث��ر ك��ان ل��ع��م��ري ك��ل��ي��ب

فؤداه؟ لها يثلج راحة حينئذ فيه يكن ألم
أكان ذلك، يف يفكر وهو امليسء ذلك يقتل أن قبل البيت هذا تغنيه الجارية وتمثل
إغراء فيه يكون أال سماعه؟ من حينئذ نفسه يف له يكون أثر وأي ذاك؟ إذ منه يتطري

امليسء؟ ذاك بقتل
غرام موقف يف — هذا غري موقف يف — الجارية غنتهما قد اآلخرين البيتني وتمثل
فكيف — طويًال به ينعم ولم مات — له معشوق يف األمني فيها يفكر ساعة يف مثًال،
تغريَّ ولكن بكاء»؟ لألحباب التفرق «إن قولها: يتمثَّل وكيف نفسه؟ يف أثرها يكون

املعنى. فتغريَّ املوقف
عىل ينترص أن أوشك قد وأنه — املأمون مكان يف — األمني فتمثل اآلية؛ واعكس
قولها: نفسه يف يرتكه أثر فأي مدينته؟ يحارص وهو األخرية األبيات سمع قد وأنه أخيه،

ال��ف��ل��ك ف��ي ال��س��م��اء ن��ج��وم دارت وم��ا وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل اخ��ت��ل��ف م��ا
م��ل��ك إل��ى س��ل��ط��ان��ه زال ق��د م��ل��ك ع��ن ال��س��ل��ط��ان ل��ن��ق��ل إال

يصل مختلفة تجدها نفسيهما؛ يف األبيات تلك آثار وتمثَّل الظروف، غريِّ وهكذا
أحيانًا! والضد الضد بني ما مسافة إىل اختالفها

ألم تستفتيان»؟! فيه الذي األمر «قىض األمني: ت غمَّ التي الجملة هذه يف ماذا ثم
وإعزاز ملكه، بداوم له دعاء عقب يسمعها ألم شاء؟! لو — حسن ٌل متأوَّ فيها يكن

أراد! ما له تم فقد األمر هذا قىض فإذا عدوه؟ وكبت سلطانه،
عىل الواردة األشياء يحملون ال — العالء أبو يقول كما — الخليقة هذا إخوان ولكن

الحقيقة!
والسالم: الصالة عليه — الرسول قول والتفاؤل التطري عن رووه ما أجمل ومن
رسول يا منهن املخرج «فما له: قيل والحسد.» والظن الطرية أحد؛ منهن يسلم ال «ثالثة

تبِغ.» فال حسدت وإذا تحقق، فال ظننت وإذا ترجع، فال تطريت «إذا قال: هللا؟»
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متطريًا، يكن ولم ساخًطا العالء أبو كان كيف ندرك أن علينا سهل ذلك أقررنا إذا
الرغم — عىل كان ولكنه الحياة، عىل السخط شديد يكن لم فربما الرومي» «ابن أما
يزيدك ما القارح ابن ورسالة الغفران رسالة ويف املتطريين، أئمة من إماًما — ذلك من
إىل وصل فإذا يتعوَّذ، أن بعد إال ثيابه يلبس ال كان أنه تعلم أن وحسبك بطريته، اقتناًعا
جالًسا، مضايقته تعوَّد الذي األحدب ذلك رأى فإذا املفتاح، ثقب خالل من نظر الباب
ويثأر منه، ينتقم كيف الرومي» «ابن عرف وقد ثانية، ثيابه وخلع يخرج، فلم جبن

قوله: وهما األبد، آخر بهما وسمه اللذين ببيتيه منه، لنفسه

ي��ص��ف��ع��ا أن م��ت��رب��ٌص ف��ك��أن��ه ق��ذال��ه وغ��اب أخ��ادع��ه ق��ص��رت
ف��ت��ج��م��ع��ا ل��ه��ا ث��ان��ي��ة وأح��س ص��ف��ع��ة أول ذاق ق��د وك��أن��م��ا

غالم — األخفش الحسن أبا أن منها شتى، أخبار — تطريه يف — الرومي والبن
بن «مرة أجابه: مستفًرسا الرومي ابن عليه رد فإذا بابه، يقرع ما كثريًا كان — املربد
مرًرا ديوانه يف هجاه وقد يومه، بقية الخروج عىل يجرس وال ذلك من فيتطري حنظلة»

مقذًعا. مؤمًلا هجاء
وتحليلها، النزعات هذه تفصيل يف اإلسهاب من شيئًا يحتمل ال املقام هذا كان وملا
يف العالء أبي رأي إىل ونشري — إيجازه عىل — القدر بهذا نكتفي فإنا بينها، واملقارنة
عالوة منهم، الشديدة وسخريته بأصحابه، الالذع وتهكمه واملتفائلني، املتطريين مذهب
فساد عىل بها دلل التي القوية وبراهينه الباهرة، حججه2 من الفصل هذا يف ترى ما عىل
نخبة وإليك التطري، إىل الرومي ابن نزعة لك تبني مختارة بنخبة نتبعها ثم املذهب، ذلك

قال: ذلك، يف العالء أبي كالم من

ال��ح��ص��ر ي��ج��م��ع��ه��ا ل��ي��س أص��ول وت��ل��ك ض��ل��ًة ل��ل��ح��وادث ق��ي��اًس��ا ت��روم
زاج��ر؟ — ��ك ي��ك��فُّ — ع��ق��ٍل م��ن ل��ك أم��ا زاج��ًرا ال��س��وان��ح ل��ل��ط��ي��ر ت��ع��رض
ال��ورق؟ ح��م��ائ��م��ك م��رت أم س��وان��ح، ال��ض��ح��ى م��ع اس��ت��ق��ل��ت ال��س��ح��م أغ��رب��ان��ك
ن��ع��ب��ا ن��اع��ٌب م��ا إذا ت��ط��يَّ��ر وال — ب��ه س��م��ع��ت إن — ب��ف��اٍل ت��ف��رح��ن ال
ال��رع��ب��ا ت��ض��م��ر أن م��ن أي��س��ر واألم��ر ت��أم��ل��ه��ا س��راء م��ن أف��ظ��ع ف��ال��خ��ط��ب
م��ت��ط��ي��ر أو ب��األم��ر م��ت��ف��ائ��ل ك��ائ��ن ه��و ب��م��ا ي��دري ال آل��ي��ت
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ال��م��ت��دي��ر وت��ح��م��ل ب��ه��ا ف��ث��وا س��ك��ان��ه��ا س��وى ص��ب��ح��ه��ا ك��ال��دار
أف��رق أب��ي��ض ال��دار أله��ل دي��ك ون��ق��ي��ض��ه ت��ط��ي��ًرا ال��غ��راب زج��ر
ي��ق��ب��ر! — ل��ك أب��ا ال — م��ي��ٍت ك��ل م��ا ت��ط��ي��ًرا ف��خ��ف��ت ق��بَّ��رة ش��اه��دت
ط��ي��ره ال��ف��ت��ى ش��اه��د م��ا ف��ك��ل أح��د ب��ن��اع��ب ي��ت��ط��ي��ر ال
ال��ش��م��ال!» ط��ي��ر م��ن ال��ه��م ف��أخ��ش��ى ب��م��ب��ه��ج��ات��ي ال��ي��م��ي��ن ط��ي��ر وم��ا
ه��زب��ره��ا! ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ب��ب��اٍق ول��ي��س ت��ف��اؤًال «ال��ه��زب��ر» ال��م��رء س��م��ى وق��د
ت��ع��ش��ارا ح��ل خ��ل��ي��ًط��ا أب��كِّ��ي وال أس��ى ال��غ��راب ل��ت��ع��ش��ي��ر أَُس��رُّ وم��ا
ع��ش��ارا3 ك��ان س��ه��ي��ًال ظ��ن��ن��ت وال ام��رأة األن��ج��م أن��ث��ى ت��وه��م��ت وال
غ��ب��اء ال��رج��ال ف��ي ب��ل ال ال��ن��اس؟ م��ن ي��ث��رب س��ك��ان ال��ت��ث��ري��ب ل��ح��ق وه��ل
ن��ج��ب��اء! م��ع��ش��ر إال ف��ي��ه ف��م��ا — ص��ادًق��ا ق��ي��ل م��ا ك��ان إن — ن��ج��ٍب وذو

قوله: يف الدقيقة سخريته إىل وانظر

رأس��ي غ��ش��اء ات��خ��ذت — ال��ذه��ب م��ن — ك��أن��ي رج��ل ال��ك��رى ف��ي رآن��ي
خ��راس أول��ى ك��م��ْل��ك أو ك��ه��رم��ز ن��ض��ارا — ب��ه��ا خ��ص��ص��ت — ق��ل��ن��س��وًة
ان��دراس��ي» ف��ي ل��ي ن��ب��اه��ة وت��ل��ك ذه��اب��ي «ذه��ب م��ع��ب��را: — ف��ق��ل��ت
ال��م��راس��ي ت��ل��ق��ى أن ال��س��ف��ن ل��رك��ب — ي��وًم��ا ال��ح��زم ب��ع��ض وك��ان — أق��م��ت

الطرية يف واعتقاده منزعه تبني الرومي ابن شعر من مختارة نخبة القارئ وإىل
والفأل:

ع��ن��وان ب��أن��ه��ا وأع��ل��م ر ال��ن��ظ��ا أي��ه��ا ب��ط��ي��رة ت��ه��اون ال
ال��زم��ان! ي��ق��ول م��ا — ثَ��مَّ — واس��ت��م��ع وان��ظ��ر — ت��ل��ق��ت��ك ط��ي��رة إذا — ق��ف
ل��س��ان4 ول��ل��زم��ان م��ب��ي��ن ن ع��ن��وا أم��ورك م��ن غ��اب ق��ل��م��ا
ال��ب��ي��ان ف��ي��ه ي��ل��وح ب��ح��دي��ث إال ال��ن��ب��ي��ي��ن، ع��ن ت��ص��دق ال
ال��ب��ره��ان ب��ذل��ك م��ض��ي��ئً��ا ل ال��ف��أ ح��ب��ه ن��ب��ي��ن��ا ع��ن أت��ى ق��د
م��ج��ان م��ث��م��ن ف��ال��ن��ص��ح ـ��رة، ب��ال��ط��ي��ـ وال��ت��ض��اح��ك ال��ه��زل ف��دع
وس��ن��ان5 ي��ا ال��ن��ذي��ر ف��ي ي��م��ت��ري ب��ش��ي��را ال��ب��ش��ي��ر ي��رى م��ن أت��رى
ال��ق��رآن وخ��ب��ر ل��ق��وم ن��ت ك��ا م��ش��أم��ة أن ال��ل��ه خ��بَّ��ر
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وال��ف��رق��ان؟» ال��ج��الل ذو ق��ال��ه م��ا أم ت��ق��ب��ل ال��ح��دي��ث أف��زور
ث��ع��ل��ب��ا زاج��ًرا ال ك��ن��ي��ت��ه زاج��ًرا — ل��ه ت��ف��اءل��ت وق��د
أع��ج��ب��ا — م��ق��ل��وب��ه��ا ب��دا إذا — ك��ن��ي��ة ل��ه ت��أم��ل��ت إن��ي
م��ع��ط��ب��ا ي��ع��د ل��م ف��أل وذاك س��اب��ع» «أب��ا ال��ع��ك��س ي��ص��وغ��ه��ا
أرن��ب��ا اس��ت��ش��رف��ت ال��ص��ق��ور م��ث��ل س��ب��ع��ة ض��ام��ن ف��أل ذاك ب��ل
خ��ي��ب��ا وال ال��ل��ه ك��ذب ال م��اج��د ف��ت��ى ص��ل��ب م��ن ي��أت��ون
غ��ي��ب��ا س��ت��ة ف��ل��ي��تَ��نَ��ظ��ر واح��د م��ن��ه��م أت��اه وق��د
تُ��رتُ��ب��ا ل��ه ال��ل��ه ي��ج��ع��ل��ه��ا ن��ع��م��ة ت��غ��م��ره��ا م��دة ف��ي
ك��ب��ك��ب��ا وم��ن رض��وى م��ن أج��ل ب��ي��ن��ه��م ج��ال��ًس��ا ن��راه ح��ت��ى
ف��اح��ت��ب��ى س��ب��ع��ة ن��ج��وم ب��ي��ن ن��وره ف��ي األرض واف��ى ك��ال��ب��در
اس��ت��ره��ب��ا إذا ال��ن��اس وي��ؤم��ن اع��ت��دى م��ا إذا ال��ده��ر ع��ل��ى ي��ع��دي

∗∗∗
— ب��ال��ع��اب��ث:6 أن��ا وم��ا — ف��ق��ل��ت م��ع��ج��ب ل��ي وال��ف��أل ت��ف��اءل��ت
ث��ال��ث!» ح��س��ن أب��ي ك��ن��ي��ا م��ث��ل��ه وأب��و ح��س��ن «أب��و

∗∗∗
ي��ص��اح��ب م��ن ع��ل��ى م��ش��ح��وذًا زال ف��م��ا ط��ال��ب اب��ن ش��ؤم األرض أه��ل أح��ذر
ت��ج��ارب م��ث��ل��ه��ن ل��ي��س��ت ت��ج��ارب م��خ��ل��د» «آل ع��ل��ى م��ن��ه ج��رب��ت وق��د
ث��اق��ب — ال��ق��وم ع��ل��ى — ن��ح��س ألص��ح��اب��ه، ق��اش��ر أح��ي��م��ر م��ش��ئ��وم أزي��رق
م��ق��ارب ش��ب��ه ال��س��وء ش��ب��ي��ه ل��ف��ع��ل وف��ع��ل��ه إال ال��م��ري��خ أش��ب��ه وه��ل
ج��ان��ب ال��ب��س��ي��ط��ة األرض ف��ي وإي��اه ي��ض��م��ن��ي أن م��ن — ال��ل��ه ب��ع��ز — أع��وذ
«ك��ات��ب» ق��ي��ل وإن «ك��ل��ي��م» ق��ي��ل: وإن ش��ب��ي��ه��ه ق��دار ب��ل «ق��دار» ش��ب��ي��ه
ق��اض��ب وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف، ل��ون ل��ع��ي��ن��ي��ه ك��ات��ب ش��ؤم ف��ي ال��ن��اس ي��ت��م��ارى وه��ل
ط��ال��ب ال��م��ن��ي��ة أن ط��ي��رة ب��ه وك��ف��اك��م «ط��ال��ب��ا» أب��وه وي��دع��ى
ه��ارب! ط��ار م��ث��ل��ه��م��ا ط��ال��ب ف��م��ن ط��ال��ب» و«اب��ن «ط��ال��ب» م��ن ف��اه��رب��وا أال
م��ذه��ب7 ف��ي ال��ق��ول ت��ع��اط��ى إذا ل��ه ت��بٍّ��ا ال��ب��ي��ن ل��غ��راب ق��ل
األش��ه��ب: ال��دم��ق س��ق��ي��ط م��ث��ل ل��ه ب��ش��دو ال��ص��وت رف��ع أو
أن��ك��ب» ال��ه��وى ق��ص��د ع��ن أج��ن��ف ق��ائ��ل م��ن ال��ل��ه ل��ح��اك «اس��ك��ت

203



القصيص الوعظ

واألث��ل��ب ال��ك��ث��ك��ث ع��ل��ى واغ��ض��ض م��ح��ف��ل ف��ي ال��ده��ر ت��ن��ط��ق��ن ال
ي��ن��ع��ب ول��م ال��ص��م��ت ل��زم م��ا أح��وال��ه خ��ي��ر غ��راب أن��ت
م��ع��ط��ب إل��ى ي��ح��دوك ع��ل��ي��ك راج��ع ش��ؤم��ه ن��ع��ي��بً��ا ف��ات��رك
واألخ��ط��ب8 ال��ب��ي��ن غ��راب ب��ي��ن ع��زة ف��ي ال��ب��ي��ن أن��ت ب��ي��ن ي��ا
ال��رت��ب9 م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي وأن��ت وأح��وال��ه��م ال��ن��اس ي��ن��ت��ق��ل
ال��رس��ب أوت��اده ف��ي ف��أن��ت أه��ل��ه م��ن��زل ع��ن ج��ال إذا
ت��ش��ع��ب10 ول��م أه��ل��وه ب��ش��ع��ب وآن��اؤه أث��اف��ي��ه أن��ت

هوامش

(ص٨٦). الخلفاء مصارع كتاب انظر (1)
(ص٨١). الغفران رسالة إىل ارجع (2)

وال متتابعة، صيحات عرش يصيح الغراب سمعت إذا حزنًا أضمر «ال يقول: (3)
أن وال العرب، تفعل كما امرأة «الزهرة» أن أتوهم وال «تعشار»، إىل ذهب جمًعا أبكي

باليمني.» عشاًرا كان «سهيًال»
ابن قال الحدثان.» عنوان والطرية الزمان، لسان «الفأل الرومي: ابن قول ومن (4)
بسوء تطريًا يترصف؛ ال الطويلة املدة أقام ربما الطرية، كثري الرومي ابن «وكان رشيق:
فبعث الطرية، يف بحاله وأُعلم افتقده، األمراء من إخوانه بعض إن حتى ويسمعه، يراه ما
إىل «انرصف للخادم: قال للركوب، أهبته أخذ فلما به، ليتفاءل إقبال اسمه خادًما إليه
الزمان لسان «الفأل القائل: الرومي وابن «البقا». اسمك ومنكوس ناقص، فأنت موالك

كثري. وشعر احتجاجات فيه وله الحدثان.» عنوان والطرية
ويكره الفأل يحب ملسو هيلع هللا ىلص النبي «إن ويقول: للطرية يحتج الرومي ابن كان (5)
برجل مر ملسو هيلع هللا ىلص النبي «إن ويقول: ضده.» من يتطري وال باليشء يتفاءل كان أفرتاه الطرية:
هللا ريض — عليٍّا وأن ملعون!» يصحبنا «ال فقال: ملعونة» «يا ويقول: ناقة يرحل وهو
ابن ديوان من الثالث الجزء خاتمة انظر العقرب!» يف والقمر غزوة، يغزو ال كان — عنه

املؤلف. رشح الرومي
عابثًا؟ كان لو الرومي ابن يقول كان ماذا شعري وليت (6)

بعض قول التفريق، تهمه من وتربئته الغراب إنصاف يف قرأناه ما أبدع من (7)
الشعراء:
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ج��ه��ل��وا ل��م��ا ال��ب��ي��ن ب غ��را ي��ل��ح��ون وال��ن��اس
ج��م��ل أو ن��اق��ة إال ال��ب��ي��ن غ��راب وه��ل
ال��رح��ل! ت��ط��وى ال��ب��ي��ن ب غ��را ظ��ه��ر ع��ل��ى وم��ا

الرصد. (8)
الثابت. وهو راتب جمع (9)

ص٤٤٨ «يف الرومي ابن ديوان يف إليها الرجوع يمكن طويلة والقصيدة (10)
ج٣».
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إسبانيا يف الدين

األندلس1 يف اإلسالم (1)

إىل — كانوا بل فحسب،2 إسبانيا مسلمي من الصغرية األقلية ليكونوا العرب يكن لم
من منتظر هو مما اإلسالم، لقوانني واحتقارهم بالدين، مباالتهم عدم يظهرون — ذلك
الدنيويني، دمشق بأمويي اتصال عىل أيامهم كل يف وكانوا البدو، بتقاليد تشبعوا رجال
بالصابئني، املسمني إسبانيا مؤمني ومع الربابرة، مع الحال كانت ذلك من النقيض وعىل
الطوائف تلك استمسكت فقد العرب، أرشاف كنف يف كمواٍل يعيشون الذين املولدين، أو
تتميز كانت الذي الحار، السوداوي مزاجها مع يتناسب استمساًكا اتبعته الذي بالدين
املتوىف يحيى بن يحيى يف يتمثل صارم، إيمان إسبانيا مسلمي بني ساد وثم دائًما، به

الصنف. لهذا صادق ونموذج الربابرة أحد وهو م، ٨٤٩ سنة

يحيى بن يحيى

بن مالك أستاذه يد عىل العلم وتلقى سنة، وعرشون ثماٍن وقتئٍذ وسنُّه الرشق إىل سافر
إحدى يف يوم ذات يحيى كان أن وحدث باملوطأ، املعروف كتابه عليه أمىل الذي أنس
جميًعا فأرسعوا الفيل!» «حرض قائل: فقال رفقائه، الطالب من عدد ومعه مالك، دروس
إسبانيا يف وليس لرتاه تذهب لم «ِلَم مالك: فسأل مكانه، من يحيى يتحرك ولم رؤيته، إىل
ولم الدروس، عنك وأتلقى ألراك بالدي تركت «لقد يحيى: فأجابه الحيوان؟» هذا مثل
يحيى عاد وملا إسبانيا. عاقل إنه عنه وقال الجواب، هذا مالًكا فَرسَّ الفيل.» لرؤية هنا آِت
أرص قد هذا يحيى كان ولنئ سيده. مذهب تعاليم لنرش وسعه يف ما كل بذل إسباينا، إىل
رغم تأثريه عظم فقد العامة؛ املناصب من منصب أي رفض عىل ونسكه تورعه بسبب
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قاٍض يوىلَّ ال كان أنه إىل — حزم ابن يقول كما — وصل أن حد إىل صيته وذاع ذلك،
من سواه عىل يفضله من يبني أن بعد وإال فيه، يحيى رأي يؤخذ أن بعد إال األندلس يف

3 الناس.
قال للبالد. رشًعا اتخاذه يف مبارشة الحديث ييل مالك مذهب أصبح فقد ذلك وعىل
فكانوا واملوطأ، القرآن إال يعرفون ال اإلسبانيون كان «لقد العارش: القرن كتَّاب من عالم
ملن والويل إسبانيا، من طردوه الشافعي أو حنيفة أبي مذهب أتباع من تابًعا وجدوا إذا
ما كثريًا فإنهم ما، مذهب إىل تنتمي طائفة أية من أو الشيعة، أو املعتزلة من يصادفونه
التعصب يف مفرطني متغطرسني اإلسالمي الدين علماء كان وقد أنفاسه.4 يخمدون كانوا
زمن يف فأما اململكة، يف أحد يرأسهم أن يشاءوا فلم القوة، إحراز يف والطمع األعمى،
كانت إذ يتمنون، ما وفق أمريًا رأوه فقد — الرحمن عبد خلف — (٧٨٨–٧٩٦) هشام
وأما بشئونهم. فاهتم شاكلتهم عىل وكان للكالم، مجاًال لهم يدع ال مما وورعه تقواه
لهم، وبجَّ الدين رجال أكرم إنه نعم لهم. مراعاة منه أقل كان فقد (٨٩٦–٨٢٢) الحكم
مطلًقا؛ السياسية الشئون يف بالتدخل لهم يسمح لن أنه نفسه الوقت يف أراهم ولكنه
واإلهانات، بالتهديد وأجابوه — الرشس يحيى بن يحيى رأسهم وعىل — عليه فنقموا
املدينة من الجنوبي الجزء يف وكانوا — الصابئني سيما وال قرطبة، جمهور واستثاروا
من يوم ذات ويف السفهاء، وجنوده الظالم ذلك وجه يف ليقوموا — بالربض املسمى وهو
حاشيته عنه أقصيت وقد نفسه الحكم وجد (٨١٤ سنة (مايو (١٩٨هـ) رمضان أيام
مأزقه من أنجاه وقد تفارقه، لم شجاعته ولكن قرصه، يف الصاخبون الغوغاء وحارصه
الضاحية تلك نصيب وكان إلنقاذه. املدرب جيشه وإرساع برودته فيه، كان الذي الخطر
عددهم وبلغ بعيدة، بالد إىل أهلها من القتل من سلم من ونفى دكٍّا، دكها أن الثائرة

العقاب. طائلة تحت يقعوا لم األصليني املجرمني أن والحق نسمة، ألف ستني نحو
يستطيعون بأنهم شعروا الذين الحانقني الدين رجال اضطهاد عن الحكم كفَّ ثم
العرب من أغلبهم كان وإذ بالقوة، عليه الحصول يف أخفقوا ما إىل باللني منه يصلوا أن
يف قوتهم إليهم فأعاد الحكم، الحرتام الناس يف الشديدة الدعوة بثوا فقد الربابرة، أو

الحال.
يحيى بن يحيى امللية السياسة دفة أدار (٨٢٢–٨٥٢) الثاني الرحمن عبد زمن ويف

ا.هـ أراد.» كما القضاء مناصب توزيع وتوىل بنفسه، الثورة زعيم
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كنا وملَّا إسبانيا، يف اإلسالم عن الكالم نيكلسون األستاذ فيه تناول الذي الجزء هو هذا
فإنا عنها، الكالم نريد التي األخرى األغراض لكثرة قاله، ما كل يف مناقشته نستطيع ال

قاله: ما عىل رسيعة بنظرة نلقي أن وحسبنا اآلن، النقط تلك أهم بمناقشة نكتفي
ترون وكما رأيتم، كما باملعاني حافل موجز أسلوب يتغري؛ ال دائًما فهو أسلوبه فأما
نسوقها فإننا القطعة هذه من بها نخرج التي النتائج وأما عنه، لكم ننقله ما كل يف
فنقول: للكالم، إيجاًزا أهمها عىل مالحظاتنا إبداء مع املؤرخني، من غريه بآراء ممزوجة

ييل: ما مر مما لنا يتبني
العامة. عقول عىل التامة وهيمنتهم الفقهاء نفوذ قوة أوًال:

تقريبًا. اململكة أمور كل يف والتداخل يشء، بكل االستئثار يف الشديدة رغبتهم ثانيًا:
كانوا أنهم حد إىل لها، انتصارهم وشدة الدينية، بالعقيدة الناس تشبع شدة ثالثًا:

عليهم. يعتدي أو الدين رجال يُغضب من كل يحاربون
ينتهزون وكيف العظيم، الديني النفوذ ذلك يستثمرون كيف الفقهاء معرفة رابًعا:
لهم تسوله ما إنقاذ يف حمايتها، يف وتفانيه الدينية، بالعقيدة الجمهور تشبع فرصة
كيف شاهدتم وقد أهواؤهم، لهم شاءت حيث إىل تحويله ويف الرغبات، من نفوسهم

نفسه. السلطان يهددوا أن استطاعوا أنهم
النقيض، عىل كانتا إنهما بل الرشق، يف غريها كانت األندلس يف الدين مسألة أن خامًسا:
عكس تشاهد إذ املرشق، يف سائدًة املختلفة والنحل العديدة املذاهب ترى كنت فبينما
أهلها كل عىل هيمن قد واحًدا مذهبًا إال هنا لرتى تكن فلم األندلس، يف تماًما ذلك
ممن الندرة، يف غاية أفراد بعض إال عنه يشذ لم الذي السني املذهب هو ذلك تقريبًا،

والظاهرية. املعتزلة مذهبي إىل مالوا
حد إىل وصل قد له االنتصار يف ومغاالتهم مالك ملذهب الناس تعصب أن سادًسا:
وصال املوطأ، بكتاب الولوع يف وتهوُّسهم املذهب بهذا افتتانهم أن رأيتم فقد الجنون،
ال كانوا أنهم حد إىل — نيكلسون به استشهد الذي العالم ذلك يقول كما — بهم
لنا حكى فقد ذلك، من أكثر باملوطأ جنونهم بلغ لقد بل واملوطأ، القرآن إال يعرفون

واألحاديث. القرآن يف النظر أنساهم للموطأ تعصبهم أن املؤرخني بعض
هذا، «الحكم» عن نيكلسون رسده مما عليها أدل فال األوىل األربعة النقط عن فأما
عىل نفوذهم استعمال يف الفقهاء جرأة حكايته من رأيتم فقد الفقهاء؛ إزاء موقفه وعن
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يفعلون كادوا وقد قتله، ومحاولة امللك، قرص مهاجمة عىل حتى إياهم بإغرائهم العامة
ما أول ولعل شملهم. وشتتوا داهموهم، الذين جنوده أغاثه أن ولوال حظه، حسن لوال
أنجاه «وقد عنه: قوله هو — الحكم عن رسدها التي — الحكاية هذه يف النظر يسرتعي
من بلغ قد الحكم أن والحق املدرب.» وجيشه برودته فيه كان الذي الحرج مأزقه من
لكم سقناها التي الجملة بتلك خادمه داعب أن املأزق، هذا يف جأشه وثبات رزانته،
كان أن وقت بها ليتطيب الغالية بزجاجة يأتيه أن أمره فقد السابقة، محارضتنا يف
فقال ثانية، السؤال عليه أعاد الخادم أبطأ فلما اغتياله، ويحاول قرصه يحارص الجمهور
رأيس يُعرف ِبَم الفاعلة! ابن يا «ويلك فأجابه: الغالية؟» وقت أهذا سيدي «يا خادمه: له
عديدة حكايات سمعنا ولقد بالغالية؟» مضمًخا يكن لم إن ُقطع، إذا العامة رءوس من
نَر فلم املميت، الخطر ساعة يف وبرودتهم جأشهم ثبات وعن الناس، بعض رزانة عن
من أكثر إىل وصلت جأش رباطة وال املداعبة، هذه من أغرب مداعبًة — رأيناه فيما —
إن نقول أن يفوتنا ال ولكن العرص، ذلك يف الفقهاء نفوذ ازدياد شدة شاهدتم الحد. هذا
يف وسلطانهم نفوذهم إليه وصل بما ليقاس يكن لم شاهدتموه الذي العظيم النفوذ هذا
ازدادت كلما يتعاظم نفوذهم كان فلقد — وتقهقرها الدولة انحطاط وقت — األندلس
ولقد وتقهقرها. الدولة انحطاط توايل عىل مساعد أكرب ذلك كان وقد االنحطاط، يف الدولة
ملك الدولة ناصية عىل يقبض حني تخف للعقيدة واالنتصار للدين التعصب وطأة كانت
املفكرين وأحرار العلم ورجال الفالسفة حماية استطاع الذي مثًال الثاني كالحكم قوي؛
أطلق أنه فسرتون — حينه يف ذلك سرتون كما — الدين يف واملتنطعني العامة عنت من
أزهرت، اآلداب وأن مدى، أقىص إىل عرصه يف وصلت قد العلوم وأن للناس، التفكري حرية
الحرية وأن املفكرين، ينارص أخذ وأنه ا، جدٍّ عظيم حد إىل وصلت الفكر حرية وأن
حينه، يف ذلك كل سرتون زمنه، يف إليه وصلت ما مثل إىل ما عرص يف تصل لم الدينية
تصل لم — الزمن ذلك يف إليه وصلت ما رغم — الدينية الحرية أن أيًضا سرتون ولكنكم
بقي العبايس. الخليفة املأمون عهد يف إليه وصلت ما إىل العظيم امللك هذا عهد يف حتى
إىل املالكي املذهب وصول «إن فنقول: والسادسة الخامسة النقطتني عن نتكلم أن علينا
وإىل آخر، مذهب أي رؤية يطيقون ال كانوا أنهم حد وإىل نفسه، القرآن أنساهم أن حد
حني الغزايل كتب أحرقوا أنهم حد وإىل بسواه، متمذهٍب أي يطردون كانوا أنهم حد
يف النظر يطيقون ال كانوا أنهم حد وإىل — بعد فيما سرتون كما — األندلس وصلت
سوء نذير شك بال كان الحد، هذا إىل املالكي املذهب وصول «إن نقول: فلسفة!» كتاب
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أهمها وسنورد الدولة، انحطاط وقت حصلت التي والغرائب املدهشات من سنسمعه بما
حينه.» يف

تعهدوا الفقهاء وإن إسبانيا، يف املسلمني نفوس من تمكنت الدينية العقيدة إن قلنا
عىل القرآنية واآلي الدينية النصوص أولوا وإنهم يشتهون، ما وفق وإنمائها غراسها
عقبة وقف — بعد فيما — الجمهور أن ذلك عن نشأ ذلك؟ عن نشأ فماذا رغباتهم، حسب
عنه سمع من كل رجم يف يرتدد ال فكان فكر، بحرية البحث حاول من كل سبيل يف كأداء
وسيطرة الفقهاء نفوذ وصل لقد بل عليه، ينكره ما رأى متى الفلسفة بعلوم االشتغال
مشهوري من واحد إىل تقدم الرعية اسرتضاء حاول إذا امللك كان أن حد إىل العامة
يكون أن بعد ذلك يفعل منها، مكتبته يف يراه ما كل حرق يف األمر إليه وفوض الفقهاء
اآلراء يحارب الجمهور وكان الفقيه، إليه يهتدي ال مكان يف أهمها ووضع احتاط قد
بالتنجيم، الفلسفة يخلط كان أنه ذلك وآية حقيقتها، عن شيئًا يفهم أن غري من الحرة
والتنجيم، بالفلسفة املشتغل اسم فكر، بحرية البحث حاول من كل عىل يطلق فكان
أهمها يكون قد عديدة، ألسباب الفلسفية واملذاهب الحرة اآلراء يحاربون الفقهاء وكان
من العقول وتحررت عقالها من األفكار انطلقت إذا نفوذه عىل يخىش كان أغلبهم أن
أيقنوا فقد الدينية؛ سيطرتهم من العظيم النفوذ ذلك استمدوا قد كانوا وإذ التقليد، ربقة
يف ما أدرك استنار إذا أنه وعرفوا جاهًال، دام ما الجمهور عىل باٍق الديني سلطانهم أن
رأي يرون كانوا وكأنهم نفوذهم، عىل القضاء ذلك ويف واإلغراق، التناقض من أقوالهم

قوله: يف العالء أبي

ك��اس��ًدا إال األح��ي��اء ف��ي ت��ل��ق��اه ال ف��ل��ذاك م��ي��ت م��ت��ج��ر ال��دي��ن

عىل قدرته وعدم واحدة، فكرة عىل بعضهم جمود هو آخر؛ شيئًا الدافع يكون وقد
الكثريين نية سوء عن ناشئًا يكون قد أنه كما مداركه، لقرص الحرة اآلراء مع التميش
بعضهم أن ننىس ال أن جديرون ذلك مع لكننا بالسيطرة، وجنونهم وأنانيتهم منهم
الجماهري بني الفكر وحرية الفلسفة انتشار أن العتقاده محٍض؛ إخالٍص عن ذلك يفعل
يعتقد لذلك فكان العقيدة، وزلزلة والزندقة اإللحاد طريق يف بهم السري عىل باعث أكرب
تطرُّق من آمنًا الدعائم، ثابت الدين بقاء عىل معواٍن خري الحرة اآلراء عىل التضييق أن
عكس إىل التضييق ذلك أدى فقد أمر من يكن ومهما الناس. عامة نفوس إىل الشك
كما بها، هياًما وزادهم الكثريين، نفوس إىل الفلسفة حبب فقد منه، األسايس الغرض
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الفقهاء، نفوذ يخشون األندلس ملوك أكثر رأينا وإذا الرشقية. البالد يف الحال كانت
ألنهم ا، رسٍّ الفكر حرية ويشجعون العلم، نرش يف جهدهم ويبذلون سطوتهم، ويتهيبون
بأس شدة وامللوك والفالسفة العلماء شكا وإذا الفقهاء، إرادة مخالفة عىل يجرؤوا لم
امللوك يف نرى وأصبحنا تقريبًا، أواخرها يف الحال انقلبت فقد الدولة، أوائل يف الفقهاء
ذلك وستتبينون الفالسفة، عىل التضييق يف املتنطعني الفقهاء رأي عىل هو من أنفسهم
بن يوسف بن عيل ابنه بعده، من امُللك) (بأمر بأمره «وقام وهي: التالية.5 القطعة من
أبيه سنن عىل وجرى املرابطني، أصحابه وسمى املسلمني، أمري بلقب ب وتلقَّ تاشفني،
امللوك يف يعد أن إىل منه أقرب — واملتبتلني الزهاد يف يعد أن إىل — وكان الجهاد، يف
مشاورة دون مملكته يف أمًرا يقطع ال وكان والدين، الفقه ألهل إيثاره واشتد واملتغلبني،
يبتَّ وال أمًرا يقطع ال أن إليه يعهد فيما كان قضاته من أحًدا وىلَّ إذا فكان الفقهاء،
يف الفقهاء فبلغ الفقهاء؛ من أربعة بمحرض إال كبري، وال األمور من صغري يف حكومة
الفقهاء يزل ولم األندلس. فتح من األول الصدر يف مثله يبلغوا لم عظيًما مبلًغا أيامه
عليهم موقوفة — وكبريها صغريها — وأحكامهم إليهم راجعة املسلمني وأمور ذلك، عىل
فكثرت إليهم، الناس وجوه وانرصفت — ذكرنا كما — الفقهاء أمر فعظم مدته؛ طول
األندليس: بالبني املعروف جعفر أبو يقول ذلك ويف مكاسبهم، واتسعت أموالهم، لذلك

ال��ع��ات��م ال��ظ��الم ف��ي أدل��ج ك��ال��ذئ��ب ن��ام��وس��ك��م ل��ب��س��ت��م ال��ري��اء أه��ل
ال��ق��اس��م ب��اب��ن األم��وال وق��س��م��ت��م��و م��ال��ك ب��م��ذه��ب ال��دن��ي��ا ف��م��ل��ك��ت��م��و

فروع أعني — الفروع علم من إال عنده ويحظى املؤمنني، أمري من يقرب يكن ولم
سواها، ما ونبذ بمقتضاها، وعمل املذهب، كتب الزمان ذلك يف فنفقت — مالك مذهب
أهل مشاهري من يكن فلم ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وحديث هللا كتاب يف النظر نيس حتى ذلك وكثر
منه ظهر من كل بتكفري الزمان ذلك أهل ودان االعتناء، كل بهما يعتني من الزمان هذا
الكالم، علم تقبيح املسلمني أمري عند الفقهاء وقرر الكالم، علوم من يشء يف الخوض
أدى وربما الدين، يف بدعة وأنه منه، يشء عليه ظهر من وهجرهم له السلف وكراهة
علم بغض نفسه يف استحكم حتى األقوال، لهذه وأشباه العقيدة، يف اختالل إىل أكثره
يشء يف الخوض نبذ يف بالتشديد البالد إىل وقت كل يف عنه يكتب فكان وأهله، الكالم
رحمه — الغزايل حامد أبي كتب دخلت وملا كتبه، من يشء عنده وجد من د وتوعَّ منه،
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واستئصال الدم سفك من — بالوعيد وتقدَّم بإحراقها، املسلمني أمري أمر املغرب، — هللا
6أ.هـ. منها. يشء عنده وجد من إىل — املال

من بيشء عليها نعلق أن غري من املوجزة، اإلملامة هذه يف القطعة تلك برسد اآلن نكتفي
الدولة. عصور من عرص يف الدينية للحال واضحة صورة تتبينون وحدها ففيها عندنا،

الدينية للعقيدة الفعلية اآلثار من يشء

تمكن آثار من واضًحا فعليٍّا أثًرا لحرضاتكم نبني أن ذكرناه ما كل بعد يفوتنا وال
العاطفة واستفزاز ترصيفها، عىل قادًرا محرًكا وجدت متى أصحابها، نفوس يف العقيدة
العظيم أثرها ورؤية الفقيه، إسحق أبي قصيدة عىل رسيعة نظرة إلقاء فإن فيها، الدينية
مبلغ فيها لرتون وأنكم ذلك، إثبات يف وحده ليكفي الجمهور، نفوس يف أحدثته الذي
آالف أربعة عىل يربو ما عىل القضاء يف السبب كانت أنها وكيف العظيم، الديني التحمس
يف الهائلة املذبحة تلك حدوث يف السبب وكانت منازلهم، وتدمري أموالهم، ونهب يهودي،

٤٥٩م. سنة الهجري الخامس القرن
إسحق بأبي وىش الوزير7 اليهودي نغزلة بن يوسف أن قولها إىل صاحبها دعا وقد
تعرض قد الوزير ذلك وكان — قالوا — بالده عن السلطان فأقصاه القصيدة؛ هذه قائل
إسحق أبو فوجد النفوذ، واسع الخطر عظيم وكان اإلسالمية، الدينية اآلراء بعض لتسفيه
ما أحسن حرضاتكم عىل سنتلو التي البليغة القصيدة تلك إنشاء إىل حافًزا ذلك من
تحريًضا فمألها — الخطري الوزير ذلك — عدوه من غيظه قولها إىل دفعه والتي فيها،
وما رغباته، إنفاذ عىل وحملهم العامة، عىل بها التأثري يف أفلح وبراهني، حجًجا وأفعمها
وهجم حماسة، الساذج الجمهور اشتعل حتى والتهييج االحتثاث رضوب يف يتفنن زال
كل بذل إسحق أبا أن يف شك من وليس نفسه. السلطان قرص يف فقتله الوزير ذلك عىل
من الدين انتاب ما عىل الشديد التفجع وإظهار الدينية، النغمة عىل الرضب يف مواهبه
مع وغزارتها املعاني وتدفق واتساقها، األدلة اطراد فيها يوايل كيف وعرف به، التهاون
ناًرا، ويتأجج حماسة يتطاير فخم بكالم وخوالجه أغراضه عن التعبري يف عجيبة دقة

صارخ: وشعر

ب��رك��ان ي��زف��ر م��ث��ل��م��ا ق��ائ��ل��ه ق��ل��ب م��ن خ��ارج
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ال فرض — خصومه — اليهود أولئك قتل أن سامعيها يوهم أن استطاع وبهذا
به القيام عن غفلوا كانوا إن وأنهم، عنه، السكوت يصح ال حتم وواجب أدائه، من مناص
يحيق أو هللا، لعنة عليهم تصب ال حتى الحال؛ يف يتداركوه أن خليقون فهم مىض، فيما
وسيلة ناظمها يرتك لم وكذلك السماء، عليهم ينزل أو األرض، بهم فيخسف غضبه بهم
من نغمة وال استخدمها، إال الكامنة الدينية العواطف أخفى تستفز التي الوسائل من
رشيق سهل بأسلوب ذلك كل وتريتها. عىل رضب إال الدينية للعقيدة التعصب نغمات
الشعر أجمل من أنه مع األبيات، بعض يف الركاكة حد إىل — لسهولته — يصل كاد

بابها: يف الفريدة القصيدة هذه وإليكم وأروعه، فقل شئت وإن وأبدعه،

ال��ع��ري��ن وأس��د ال��زم��ان ب��دور أج��م��ع��ي��ن ل��ص��ن��ه��اج��ة ق��ل أال
ودي��ن زل��ف��ى ال��ن��ص��ي��ح��ة ي��ع��د م��ش��ف��ق م��ق��ٍة ذي م��ق��ال��ة
ال��ش��ام��ت��ي��ن أع��ي��ن ب��ه��ا ت��ق��ر ذل��ة س��ي��دك��م ذل ل��ق��د
ال��م��ؤم��ن��ي��ن م��ن ك��ان ش��اء ول��و ك��اف��ًرا ك��ات��ب��ه ت��خ��ي��ر
األرذل��ي��ن م��ن وك��ان��وا وت��اه��وا، وان��ت��خ��وا ب��ه ال��ي��ه��ود ف��ع��ز

ومنها:

ال��م��ش��رك��ي��ن م��ن ق��رد ألرذل راه��ب راغ��ب م��س��ل��م ف��ك��م
ال��م��ع��ي��ن ي��ق��وم م��ن��ا ول��ك��ن س��ع��ي��ه��م م��ن ذل��ك ك��ان وم��ا
ال��م��ت��ق��ي��ن8 ال��خ��ي��رة ال��ق��ادة م��ن ب��األل��ى ف��ي��ه��م اق��ت��دى ف��ه��ال
ال��س��اف��ل��ي��ن أس��ف��ل ورده��م ي��س��ت��أه��ل��ون ح��ي��ث وأن��زل��ه��م
ال��ص��ال��ح��ي��ن ع��ل��ى ي��س��ت��ط��ي��ل��وا ول��م ب��أع��الم��ن��ا ي��س��ت��خ��ف��وا ف��ل��م

السلطان: يخاطب ومنها

ال��ي��ق��ي��ن ن��ف��س ب��ظ��ن��ك ت��ص��ي��ب ح��اذق ام��رؤ أن��ت أب��ادي��س!9
ال��ق��رون م��ن��ه��ا ت��ض��رب األرض وف��ي ي��ع��ب��ث��ون م��ا ع��ن��ك خ��ف��ى ف��ك��ي��ف
ال��ع��ال��م��ي��ن إل��ى ب��غ��ض��وك وق��د ال��زن��ا ف��راخ ت��ح��ب وك��ي��ف
ي��ه��دم��ون وه��م ت��ب��ن��ي ك��ن��ت إذا ال��م��رت��ق��ى ل��ك ي��ت��م وك��ي��ف
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ال��ق��ري��ن؟ ب��ئ��س وه��و وق��ارن��ت��ه ف��اس��ق إل��ى اس��ت��ن��م��ت وك��ي��ف

ومنها:

ع��اب��ث��ي��ن ب��ه��ا أراه��م ف��ك��ن��ت ب��غ��رن��اط��ة ح��ل��ل��ت وإن��ي
ل��ع��ي��ن م��ك��ان ب��ك��ل ف��م��ن��ه��م وأع��م��ال��ه��ا ق��س��م��وه��ا وق��د

ومنها:

خ��ؤون؟ أم��ي��نً��ا ي��ك��ون وك��ي��ف س��رك��م ع��ل��ى أم��ن��اك��م وه��م
ي��أك��ل��ون إذ وي��دن��ون ف��ي��ق��ص��ي دره��ًم��ا غ��ي��ره��م وي��أك��ل
ي��ن��ك��رون وم��ا ي��م��ن��ع��ون ف��م��ا رب��ك��م إل��ى ن��اه��ض��وك��م وق��د

ومنها:

ال��ع��ي��ون ن��م��ي��ر إل��ي��ه��ا وأج��رى داره ق��رده��م ورخ��م
ق��ائ��م��ون — ب��اب��ه ع��ل��ى — ون��ح��ن ع��ن��ده ح��وائ��ج��ن��ا وص��ارت
راج��ع��ون10 رب��ن��ا إل��ى ف��إن��ا دي��ن��ن��ا وم��ن م��ن��ا وي��ض��ح��ك

األندلس11 يف املسيحية (2)

املنافع هذا إىل حفزتهم الفاتحني، بدين املسيحيني من كثري دان اإلسالمي الفتح «بعد
جددوا فقد أخرى. جهة من الحق الدين هو اإلسالمي الدين بأن واقتناعهم جهة، من
ويقولون الحق، يكون القوة تكون حيث أنه يعتقدون الرصاع: نظرية يف فلسفتهم
نبي لشيعة — مسيحية وهي — بالدنا هللا أسلم فلماذا ا حقٍّ املسيحية كانت «لو للكهنة:
تلك من مجموعة علينا وقصصتم رعايته، تحت الكاثوليكية أخذ أنه زعمتم وقد كاذب،
املعجزات هذه تُبعث ال ِلَم اآلرية؟ املظالم أيام الدين هذا عىل غريًة وقعت التي املعجزات
واالرتباك الحرية تسبب السابقة العصور يف االعرتاضات هذه كانت وقد أخرى؟» مرة
امللحدين!! أمام وذلوا املؤمنون خضع ِلَم كذلك يجهلون كانوا الذين أنفسهم للكهنة
وكهنتهم القوط ملوك من املتأخرين بأن االعرتاضات هذه ُحلَّت الفتح زمن تقادم فلما
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هللا، من عادًال عقابًا إال تكن لم قرعتهم التي القوارع وأن مجرمني، أئمة كانوا وأرشافهم
واليهودية العموم عىل — األقدمني فلسفة من عادًال، قصاًصا النكبات اعتبار كان وقد
يف — الفجار وشقاوة األبرار سعادة سليمان أمثال يف تتجىل ولقد — الخصوص عىل
اعتباره عن ليقلعوا أصحابه يكن لم يعقوب عىل النكبات توالت وملا — مختلفة صورة
التعاسة عىل تطبق الوسطى القرون وكانت وفضيلته، طهارته عىل برهن أن لوال مجرًما،
اإللهي، الغضب آية — الخصوص عىل — املسلمني انتصار فكان النظرية؛ هذه نفس
إيطاليا يف الجملة هذه تردد وكانت املسلمني، رأي يف املسيحيني انتصارات كانت كما
كان وكذلك خطايانا!» عىل عقابنا يريد هللا ألن فذلك املسلمون انترص «إذا وهي: كذلك؛
فيه: قال الكهنة بإمالء منشوًرا الثاني ألفونس أذاع ٨١٢ سنة ويف إسبانيا. يف يقال
العربية.» السيوف تمزقهم ألن أهًال فكانوا بكربيائهم أهانوك قد القوط إن اإلله! «أيها

البلد: معبد إنشاء بمناسبة منشوره يف نقار سنكودي قال ٩٢٤ سنة ويف

مكتظة وقراها حصونها فكانت املسيحيني، سلطان تحت إسبانيا كانت لقد
أسالفنا ولكن مكان، كل يف سائًدا املسيحي الدين كان وبذلك بالكنائس،
ما عىل — يعاقبهم أن فألجل اإلله، وصايا عىل وخرجوا خطاياهم، تتابعت
الرببري. الشعب بهذا رماهم السوي الرصاط إىل ويرجعهم — أيديهم قدمت

تركوا والكهنة امللوك ألن القوطى الجيش هلك «وإنما بدوره: «سبستيان» وقال
ال حتى الدنيا الحياة هذه يف أسالفنا هللا «عاقب باشيلوس: كاهن وقال هللا.» رشيعة
من املتحرضين املؤرخني نرى كذلك األخرى.» الحياة يف عقابهم إىل حاجة هنالك تكون
الكهنوت فأهان ملحدين؛ غالًظا كانوا بأنهم ومعارصيه «وزيتا» اتهموا قد الشمال أهل
املؤرخني أقدم بشيليوس كاهن رواية ويف — ذلك بسبب — ومعارصيه الثاني برمود
الخري فعل عىل يعمل كان وأنه عادًال، رحيًما، عاقًال، كان «برمود» أن عنه، ينقلون الذين
عرش عىل كان أن وقت — عهده يف حدث فقد الحظ، يسء كان ولكنه الرش، واجتناب
العربي؛ الهجوم منذ أصابتها التي الرضبات أشد املسيحية إىل املنصور ه وجَّ أن — ليون
وأديرة مخربًة، مدائن إال حينذاك لرتى تكن ولم املسلمني، سيوف من يشء ينُج فلم
جان سان وهيكل سبستبول، سقط أن إىل الحال وصلت لقد بل مهدمة، وكنائس خاوية،
وأجاب املسيحية؟» عىل املسلمون تغلَّب «ملاذا السؤال: رجع وهنا — عقب عىل رأًسا —
الغضب مطرقة هو واملنصور خطايانا، عىل عقاب «ذاك عادتهم: سابق عىل الكهنة
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استوجبت التي الجرائم تلك كانت أين لنا: يبينوا أن جديرين كانوا أنهم عىل اإللهي.»12
— الزمن ذلك يف — كان بالخلود اإليمان أن رغم ذلك تم وكيف الهائلة؟ العقوبة هذه
عرش الثاني القرن كتَّاب آىل فقد ذلك؛ يف غرابة ال ولكن آخر؟ زمن أي يف منه أكثر
من أنه من الرغم عىل القشتايل التاريخ فمؤلف الواجب؛13 بهذا يقوموا أن أنفسهم عىل
القرن يف رمبوستيل كنيسة ترأسوا الذين بالكهنة — روية بال — ى ضحَّ الكنيسة رجال
بشخص أفيديو فيالخ وعني القلوب.14 قساة املجرمني الفسقة بمظهر وأظهرهم العارش،
فإذا ومخازيه، سيئاته من طويلة صحيفة بنرش كالمه يبدأ أنه كيف ترى أال «برمود»،
أن شعبه وجرائم برمود جرائم بسبب «وإنما فقال: النتيجة هذه إىل وصل منها انتهى
املسيحية. يكتسح أن لإلسالم سمحت التي األلوهية عمل برروا وهكذا إلخ. … املنصور
ولم سبستيان، زمن يف التحريف من كثري لحقها قد الشفوية األقاصيص كانت وملا
املرشوع.» بالحذر معلوماته كل تقابل أن وجب فقد املعني؛ ذلك من إال اغرتف قد يكن

ا.هـ

هوامش

مجموعة وهو األندليس»، األدب تاريخ يف «نظرات كتاب من مختار فصل (1)
املرصية. الجامعة يف املؤلف ألقاها محارضات

«نيكلسون». األستاذ كالم من النبذة هذه اخرتنا (2)
يف املقري قاله ما وإليكم «ص٢٩»، الرابع الجزء يف خلكان ابن أورده ما هذا (3)

قال: ذلك

املوطأ راوي الليثي يحيى بن يحيى املحدث، الفقيه األندلس من الراحلني ومن
ملا أنه وحكي مصمودة، برابرة من أصله إن ويقال عنه، هللا ريض مالك عن
أصحابه، من جماعة مع مجلسه يف عنده هو فبينما والزمه، مالك إىل ارتحل
يحيى، يخرج ولم كلهم مالك أصحاب فخرج الفيل!» «حرض قائل: قال إذ
جئت «إنما فقال: بالدك؟» يف الفيل وليس تخرج لم لَك «ما مالك: فقال
الفيل!» إىل ألنظر أكن ولم وعلمك، هديك من وأتعلم إليك ألنظر األندلس من
عاقل هذا يحيى «إن قيل: ولذلك األندلس!» عاقل «هذا وقال: مالك به فأعجب
روايها ويقال: عاملها، حبيب بن امللك وعبد فقيهها، دينار بن وعيىس األندلس،
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به يُستسقى وقربه رجب، يف ٢٣٤هـ سنة يحيى بن يحيى وتويف ثها.» ومحدِّ
بقرطبة.»

املقري: وقال

الواليات عن عفيًفا عندهم يكنى األمراء، عند معظًما ودينه أمانته مع وكان
األمر والة عند قدًرا القضاة من أعىل وكان القضاء، عن رتبته جلت منزًها
انترشا «مذهبان حزم: بن الحافظ قال وامتناعه، القضاء يف لزهده باألندلس؛
القضاء ويل ملا فإنه حنفية؛ أبي مذهب والسلطان: بالرياسة أمرهما بدء يف
أفريقيا، عمل أقىص إىل املرشق أقىص من قبله من القضاة كانت يوسف أبو
باألندلس، عندنا مالك ومذهب ملذهبه. واملنتسبني أصحابه إال يويل ال فكان
وكان القضاء، يف القول مقبول السلطان، عند مكينًا كان يحيى بن يحيى فإن
بأصحابه إال يشري وال واختياره، بمشورته إال األندلس أقطار يف قاٍض يوىلَّ ال
بلوغ يرجون ما عىل فأقبلوا الدنيا، إىل رساع والناس مذهبه، عىل كان ومن
زائًدا ذلك وكان إليه، أجاب وال قط قضاءً يِل لم يحيى أن عىل به. أغراضهم

ا.هـ لديهم. رأيه قبول إىل وداعيًا عندهم، جاللته ىف

.١٤٤ صفحة املقديس (4)
املراكيش الدين محيي تأليف املغرب، أخبار يف املعجب كتاب عن منقولة (5)

.«٩٥ «صفحة
بني اإلنصاف يف الثاقبة بالشهب املسمى كتابه يف ذلك، يف سعيد ابن قاله ومما (6)

قوله: املقري، عنه ونقله واملغاربة، املشارقة

والنظر األوقات، بحسب تختلف فإنها دياناتهم يف األندلس أهل قواعد وأما
بتعطيلها، التهاون وإنكار الحدود، إقامة عندهم األغلب ولكن السالطني، إىل
يلج وقد السلطان، أصحاب فيه تهاون إن وإنكاره ذلك، يف العامة وقيام
يعبئون وال املشيد، قرصه عليه فيدخلون ينكره، وال ذلك من يشء يف السلطان
الرجم وأما أخبارهم، يف كثري وهذا بلدهم، من يخرجوه حتى ورجله بخيله
قال: أن إىل يوم.» فكل — يعدلوا لم إذا — لألعمال والوالة للقضاة بالحجارة
حظٍّا لها فإن والتنجيم؛ الفلسفة إال واعتناء، حظ عندهم لها العلوم «وكل
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«فالن قيل: كلما فإنه العامة، خوف بها يتظاهرون وال خواصهم، عند عظيًما
وقيد زنديق، اسم العامة عليه أطلقت بالتنجيم!» يشتغل أو الفلسفة يقرأ
يصل أن قبل حرقوه أو بالحجارة، رجموه شبهة يف زل فإن أنفاسه، عليه
ملوكهم يأمر ما وكثريًا العامة، لقلوب تقربًا السلطان يقتله أو للسلطان، أمره
عامر أبي بن املنصور تقرَّب وبذلك — وجدت إذا — الشأن هذا كتب بإحراق

الباطن. يف بذلك االشتغال من خاٍل غري كان وإن نهوضه، أول لقلوبهم

وقال:

رونق وللفقه رفيعة، منزلة عندهم لها الحديث ورواية بالسبع القرآن وقراءة
سائر من يحفظون وخواصهم مالك، مذهب إال لهم مذهب وال ووجاهة،

العلوم. يف الهمم ذوي ملوكهم بمحارض به يباحثون ما املباحث

اليهودي غرناطة، صاحب «باديس» استوزر «وملا الطيب: نفح صاحب قال (7)
األلبريي، إسحق «أبو وغرناطة ألبرية زاهد قال املسلمني، داءه وأعضل نغزلة، بابن الشهري

إلخ.» … باليهود «صنهاجة» إغرائه يف منها التي املشهورة النونية قصيدة
عظيمة، مقتلة منهم وقتلوا اليهود عىل صنهاجة فثارت طويلة، قصيدة «وهي
عىل الحق نور الذي الشيخ، هذا بربكة والعباد البالد هللا فأراح املذكور، الوزير وفيهم

باٍد.» كالمه
املتقني»، الخرية القادة من «باألىل قوله: يف الركاكة من كثري يشء البيت هذا يف (8)

البديعة. املنطقية الشعرية الصورة تلك تتمة من تأليبه يف ملا نغتفرها ولكنا
وكانت غرناطة، صاحب حبوس» «باديسبن هو و«باديس» لالستفهام، الهمزة (9)
بعد غرناطة ملك «باديس» «ويل خلدون: ابن قال شديدة، حروب املعتضد وبني بينه
وخمسني تسع سنة وقتله نكبه ثم الذمي، نغزلة بن إسماعيل سلطانه عىل واستوىل أبيه،

وأربعمائة.» وستني سبع سنة باديس وتويف اليهود، من خلًقا معه وقتل وأربعمائة،
عن الدينية العاطفة استفزاز يف الشيطاني أسلوبه البيت هذا يف القارئ يرى (10)

منه! السخرية إىل اليهودي بذلك أدى ضعف من الدين أصاب ما عىل التفجع طريق
الفصل وهذا للمؤلف، األندليس األدب تاريخ يف نظرات كتاب من آخر فصل (11)

.Recherches sur les Musulmans & Liti, d’Espagne دوزي كتاب عن مرتجم
— اإلسالمي الفتح بعد — إسبانيا يف املسيحيني حال القارئ يتبني الفصل هذا ومن
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القصيص الوعظ

املولدين، أو بالصابئة نيكلسون أسماهم الذين ومنهم الكثريين، إىل اإليمان ب ترسَّ وكيف
ووصل العرب، أرشاف كنف يف كمواٍل وعاشوا اإلسالمي، الدين يف أثر أكرب لهم وكان
تعليق دون الكلمة بهذه االكتفاء إىل يضطرنا ولقد ا، جدٍّ عظيم حد إىل باإلسالم تمسكهم

الشديد. اإليجاز يف رغبتنا الهامة النقط من فيها جاء ما بعض
الغضب مطرقة «املنصور Awnozral a élè le fleau de la colere celeste (12)
أنه للغزو الشديد حبه به بلغ فلقد ذلك، يف الحق ولهم يسمونه، كانوا هكذا اإللهي»
يخرج بل قرصه، إىل يرجع فال ذلك، يف نية له فحدثت العيد، يوم للمصىل خرج ربما
به وتلحق عساكره، فتتبعه الجهاد إىل فوره من هو كما — املصىل من انرصافه بعد —
غزا وقد العساكر، من أراده من لحقه وقد إال الروم بالد أوائل إىل يصل فال فأوًال؛ أوًال
عىل امتنعت معاقل إىل ووصل كثرية، فتوًحا وفتح غزوة، وخمسني نيًفا مملكته أيام يف
أيامه ويف ونسائهم، وأوالدهم الروم بنات من وسبيًا غنائم األندلس ومأل قبله، كان من
أثمان لرخص وذلك والحيل؛ الثياب من بناتهم به يجهزون فيما األندلس يف الناس تغاىل
جمال ذات وكانت — بقرطبة الروم عظماء من عظيم ابنة عىل نودي حتى الروم، بنات

ديناًرا! عرشين من أكثر تساوي فلم — رائع
كتاب عن ملخًصا ا.هـ السنة. يف غزوتني يغزو بأن يخُل ال زمانه أكثر يف وكان

املعجب.
ذلك. تعليل عليهم ليسهل بالعصيان؛ نكبة أصابته من كل اتهام وهو (13)
هللا. من عادًال عقابًا كان سقوطهم أن إثبات إيل به ليتوصل هذا فعل (14)
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