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 اجمللد األول -الكتاب : وحي القلم 

 وحي القلم
 مقدمة املؤلف

 مقدمة املؤلف:
 م1937-1881هـ/ 1356-1298مصطفى صادق الرافعي: 

ي. ولد يف "هبتيم" مبصر سنة هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرافع
األصل وأم حلبية. وأخذ علوم الدين عن أبيه، مث دخل املدرسة االبتدائية  1م من أب طرابلسي1881

وهو يف حنو الثانية عشرة من عمره؛ وقد أصيب ابلصمم وهو يف الثالثني من عمره, فكان يُكتب له ما 
"طلخا" االبتدائية، مث نُقل إىل حمكمة "إيتاي  عني كاتًبا يف حمكمة 1899يراد خماطبته به. ويف سنة 

 م.1937البارود" الشرعية، مث إىل طنطا حيث نُقل إىل احملكمة األهلية وتويف سنة 
خّص الرافعي قسًما كبريًا من مقاالته للدفاع عن اإلسالم ومصر والشرق. وكانت نزعته يف كتاابته نزعة 

لشيء الكثري, وكان غزير الفكر، ميلي عليه العقل والتدين  إسالمية شديدة فيها من التدين واالندفاع ا
 كثريًا من احلكم واملواعظ اخللقية ويوجهانه يف كتاابته توجيًها اجتماعيًّا.

شعره نقي الديباجة على جفاف يف أكثره, ونثره من الطراز األول، إال أنه ال خيلو من بعض الغموض. أما 
 ض الثقل والضعف الفين.قصصه ففيه طرافة؛ ولكن فيه أيًضا بع

 مؤلفاته:
 ديوان شعر، يف ثالثة أجزاء. -
 اتريخ آداب العرب، ثالثة أجزاء. -
 إعجاز القرآن والبالغة النبوية. -
 حتت راية القرآن. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طرابلس يف مشال لبنان. 1
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 وحي القلم
 مقدمة املؤلف

 رسائل األحزان. -
 على السَّفُّود؛ وهو رد على العقاد. -
- 
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 وحي القلم، ثالثة أجزاء.
 ديوان النظرات. -
 السحاب األمحر، يف فلسفة احلب واجلمال. -
 حديث القمر. -
 سني يف الشعر اجلاهلي.املعركة؛ يف الرد على كتاب الدكتور طه ح -
 املساكني. -
 أوراق الورد. -

وقد ألف حممد سعيد العراين كتااًب عن حياة الرافعي. وحملمود أيب رية "رسائل الرافعي" وهي رسائل خاصة 
 مما كان يبعث به إليه، اشتملت على كثري من آرائه يف األدب والسياسة ورجاهلما.
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 وحي القلم
 نص كتاب اإلستاذ اإلمام

 نص كتاب األستاذ اإلمام:
 ولدان األديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي, زاده هللا أداًب.

ما أمثر أدبك، وهلل ما ضِمن يل قلبك، ال أقارضك ثناء بثناء، فليس ذلك شأن اآلابء مع األبناء، ولكين 
من ُخلَّص األولياء، وأقدم صفك على صف األقرابء. وأسأل هللا أن جيعل للحق من لسانك سيًفا أعدك 

 ميحق الباطل، وأن يُقيمك يف األواخر مقام َحسَّان يف األوائل, والسالم.



 *1321شوال سنة  5
 حممد عبده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للميالد. 1903من ديسمرب سنة  "1* يوافق هذا التاريخ "
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 وحي القلم
 تصدير

 تصدير:
 بقلم: حممد سعيد العراين

"... رمبا عابوا السمو األديب أبنه قليل، ولكن اخلري كذلك، وأبنه خمالف، ولكن احلق كذلك، وأبنه حمري، 
 ذلك، وأبنه كثري التكاليف، ولكن احلرية كذلك".ولكن احلسن ك

 الرافعي
هذا كتاب، آخر كتاب أنشأه الرافعي، ففيه النفحة األخرية من أنفاسه، والنبضة األخرية من قلبه، 

والومضة األخرية من وجدانه... أفرأيت الليل املطبق كيف ترتوَّح نسماته األخرية بعبري الشجر وتتندَّى 
 لسحر؟أزهاره يف نسيم ا

أال وإنه إىل ذلك أول كتاب أنشأه على أسلوبه وطريقته، فقد عاش الرافعي ما عاش يكتب لنفسه وينشر 
لنفسه، ال يعنيه مما يكتب وينشر إال أن ُُييل فكرة يف رأسه أو حملة يف خاطره أو خفقة يف قلبه, إىل تعبري 

اه إىل قارئه كما أراده أو يُغلق دونه، فلما يف لسانه أو معىن يف ديوانه، وال عليه بعد ذلك أن يتأدى معن
اتصل سببه مبجلة "الرسالة"* رأى لقارئه عليه حقًّا أكثر من حق نفسه، فكان أسلوبه اجلديد الذي أنشأ 

 به الكتاب.
جيمع كل خصائص الرافعي األدبية متميزة بوضوح، فمن شاء  -وشأنه ما قدمت-على أن هذا الكتاب 
ه، فسينكشف له الرافعي يف سائر كتبه. واألديب احلق تستعلن نفسه بطريقتها فليقَرأه دون سائر كتب

 اخلاصة يف كل زمان ومكان على اختالف أحواله وما ُييط به.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، فلم يكن له * اتصل الرافعي مبجلة الرسالة قبيل موته بثالث سنوات، وكان ذلك أول اشتغاله ابلصحاف
قبلها صلة "صحافية" جبريدة من اجلرائد أو جملة من اجملالت، وقد كان لذلك أثره يف أسلوبه من قبل ومن 



بعد إىل أسباب أخرى, وانظر "فرتة مجام" و"عمله يف الرسالة" و"نقلة اجتماعية" من كتابنا "حياة 
 الرافعي".
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 وحي القلم
 تصدير

والرافعي عند طائفة من قراء العربية أديب َعِسر اهلضم، وهو عند كثري من هذه الطائفة متكلف ال يصدر 
عن طبع، وعند بعضهم غامض معمًّى ال ختلص إليه النفس، ولكنه عند الكثرة من أهل األدب وذوي 

عربية املسلمة، يعرب بلساهنا، وينطق عن ذات نفسها، فما يعيب عليه الذوق البياين اخلالص، أديب األمة ال
عائب إال من نقص يف وسائله، أو كدرة يف طبعه، أو ألن بينه وبني طبيعة النفس العربية املسلمة اليت ينطق 

 الرافعي بلساهنا حجااًب يباعد بينه وبني ما يقرأ روًحا ومعىًن.
تذوق أدبه فيأخذ عنه أو ُيكم عليه، فليستوثق من نفسه قبُل، فمن شاء أن يقرأ ما كتب الرافعي لي

ويستكمل وسائله، فإن اجتمعت له أداته من اللغة والذوق البياين، وأحس إحساس النفس العربية املسلمة 
فيما حتب وما تكره وما خيطر يف أمانيها؛ فذوقه ذوق وحكمه حكم، وإال فلُيسقط الرافعي من عداد من 

 فليسقط نفسه من عداد هذه األمة.يقرأ هلم, أو 
 على أنه إذا حق لنا أن نرتب كتب الرافعي ترتيًبا يعني قارئه على تذوقه أو دراسة أدبه فإن "
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وحي القلم" يف رأس هذا الثبت, هو آخر ما أنشأ ولكنه أول ما ينبغي أن يقرأ له، وإن البدء به حلقيق أن 
 له صعبه وينقاد. يعوِّد قارئه أسلوب الرافعي فيسلس

ذلك جممل الرأي يف أسلوب هذا الكتاب، على أن قارئه قد يقف منه عند مواضع فليسأل نفسه: كيف 
أتتَّى للرافعي أن يعاجل موضوعه على هذا الوجه؟ وكيف هتيأ له ذلك املعىن؟ وأين ومىت اجتمعت له هذه 

وعه وجيمع أشتاته وُيشد خواطره اخلواطر؟ ويف أي أحواله كان يكتب؟ وعلى أي نسق كان يؤلف موض
 ويصنف عبارته؟

... ولست أرى من حقي أن أطيل القول هنا يف هذا الكتاب وقد ذكرُتُه يف كتاب "حياة الرافعي"، وإن 



 موضوع هذا الكتاب هلو احلقيق ابلدرس والعناية.
 والكتاب كما يشعر به عنوانه، هو جمموعة فصول ومقاالت وقصص، من
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، 1937و 1934لم وفيض اخلاطر يف ظروف متباينة، وأكثره ما كتبه جمللة الرسالة بني سنيت وحي الق
ولكل فصل أو مقالة أو قصة من هذه اجملموعة سبب أوحى إليه موضوعها وأملى عليه القول فيها، ولقد  

 كان عليَّ أن أثبت عند رأس كل
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 وحي القلم
 تصدير

موضوع منها ابعثه وحادثته، لعل من ذلك نورًا يكشف عن معىن مغلق أو يوضح فكرة يكتنفها بعض 
الغموض، ولكن بعض الضرورات قد ألزمتين أن أقتصد يف البيان هنا اكتفاًء مبا بينته يف موضعه, وأشرت 

 إليه يف هامش موضوعه.
لقصص يف هذا الكتاب، فيسأل عن بعضها: أهذا حق يرويه أم ابطل يدعيه؟ ولقد يقرأ القارئ بعض ا

ويسأل عند بعضها: أهذا مما ينقل من مأثورات األدب والتاريخ القدمي، أم إنشاء مما يبدعه اخليال وتوشيه 
 اه؟الصنعة؟ مث يقرأ رأي الرافعي يف القصة وكتاب القصة* فيقول: أين رأيه من حقيقته؟ وأين عمله من دعو 

  -وإن هجر القصة ومل ُيفل هبا زماانً -وهلذه القصص حديث طويل، ولكن حسيب أن أقول: إن الرافعي 
 كانت القصة يف أدبه, ويف طبعه.

وكما قلت من قبل: إن هذا الكتاب جيمع كل خصائص الرافعي األدبية متميزة بوضوح يف أسلوبه، كذلك 
ية متميزة بوضوح يف موضوعه، ففيه خلقه ودينه، وفيه أقول هنا: إنه جيمع كل خصائصه العقلية والنفس

شبابه وعاطفته، وفيه تزمته ووقاره، وفيه فكاهته ومرحه، وفيه غضبه وسخطه، فمن شاء أن يعرف الرافعي 
 عرفان الرأي والفكرة واملعاشرة فليعرفه يف هذا الكتاب.

لى مكتبه قصاصات من صحف ع -رمحه هللا-أما اجلزء الثالث من هذا الكتاب فقد خلفه املؤلف 
وصفحات من كتب وجمالت، فعاد كتااًب بني دفتني، وقد رتبت فصوله على ما بدا يل، إذ مل أجد فيما 

خّلف املؤلف من أوراق ما يشري إىل رأيه يف ترتيبه، ولكن مجع أكثر مواده يف غالف وأودعه درج مكتبه 



ه بعد، فأضفُته إىل ما مجع املؤلف، ورتبت كل ذلك إىل ميعاد، مث عاجلته منيته. وقد مجعُت ما قدرت علي
وهيأته للمطبعة فإن كان قد فاتين شيء مما ينبغي إضافته إىل ذلك اجلزء, أو قصر يب اجلهد عن ترتيبه على 

 الوجه األمثل، فمعذرة إىل قارئه.
فإذا رأى وللمؤلف يف ذيل بعض الصحائف تعليقات، ويل تعليقات غريها اقتضاها مكاهنا وموضوعها، 

 القارئ رمز التعليق يف الصلب ويف اهلامش جنًما أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * اجلزء الثالث من
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 وحي القلم.
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 وحي القلم
 تصدير

لبيان معىن أو  -رمحه هللا-علقُتُه، وإن كان الرمز رقًما فهو مما علقه املؤلف  جنوًما "*" "* *" فهو ما
 تفسري كلمة.

وإن يف الكتاب لفنًّا وفكًرا وبيااًن، وإن فيه ملواضع تقتضي البسط والتطويل يف احلديث، وإن فيه ملذاهب 
يان؛ ألدع لقارئه أن يقول يف اإلنشاء حقيقة ابلدرس والنظر، ولكين أجتزئ من ذلك كله ابلعرض دون الب

 ما يشاء وُيكم، مث ألفسح املكان ملنشئ الكتاب أن يتحدث عن مذهبه يف البيان وهو عليه أقدر.
 حممد سعيد العراين
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 وحي القلم
 صدر الكتاب



 صدر الكتاب: البيان
ة البيانية إال يف املعاين اليت اشتملت عليها يقيمها الكاتب على حدود ويديرها على طريقة، ال وجود للمقال

مصيًبا أبلفاظه مواقع الشعور، مثريًا هبا مكامن اخليال، آخًذا بوزن اترًكا بوزن لتأخذ النفس كما يشاء 
 وترتك.

من احلياة يف أسلوب وإظهارها للحياة ونقل حقائق الدنيا نقاًل صحيًحا إىل الكتابة أو الشعر, هو انتزاعها 
يف أسلوب آخر يكون أوىف وأدق وأمجل، لوضعه كل شيء يف خاص معناه وكشفه حقائق الدنيا كشفة 

حتت ظاهرها امللتبس. وتلك هي الصناعة الفنية الكاملة؛ تستدرك النقص فتتمه، وتتناول السر فتعلنه، 
كشف اجلمال فتظهره، وترفع احلياة درجة يف املعىن وتلمس املقيد فتطلقه، وأتخذ املطلق فتحده، وت

 وجتعل الكالم كأنه وجد لنفسه عقاًل يعيش به.
فالكاتب احلق ال يكتب ليكتب؛ ولكنه أداة يف يد القوة املصورة هلذا الوجود، ُتصوِّر به شيًئا من أعماهلا 

واخلطأ الظاهر يريده على التبيني،  فنًّا من التصوير. احلكمة الغامضة تريده على التفسري، تفسري احلقيقة؛
تبيني الصواب؛ والفوضى املائجة تسأله اإلقرار, إقرار التناسب؛ وما وراء احلياة، يتخذ من فكره صلة 
ابحلياة؛ والدنيا كلها تنتقل فيه مرحلة نفسية لتعلو به أو تنزل. ومن ذلك ال خيلق امللهم أبًدا إال وفيه 

به الرقيق مواضع مهيأة لالحرتاق تنفذ إليها األشعة الروحانية, وتتساقط منها أعصابه الكهرابئية، وله يف قل
 ابملعاين.

وإذا اختري الكاتب لرسالة ما، شعر بقوة تفرض نفسها عليه؛ منها سناد رأيه، ومنها إقامة برهانه، ومنها 
ا وجود آخر؛ ومن مث يصبح مجال ما أييت به، فيكون إنسااًن ألعماله وأعماهلا مجيًعا، له بنفسه وجود ولد هب

عاملًا بعناصره للخري أو الشر كما يوجه؛ ويُلَقى فيه مثل السر الذي يلقى يف الشجرة إلخراج مثرها بعمل 
 طبيعي يـَُرى سهاًل كل السهل حني يتم، ولكنه صعب أي صعب حني يبدأ.
 ريةهذه القوة اليت جتعل اللفظة املفردة يف ذهنه معىن اتما، وحتول اجلملة الصغ
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 وحي القلم
 صدر الكتاب

إىل قصة، وتنتهي ابللمحة السريعة إىل كشف عن حقيقة، وهي خترجه من حكم أشياء ليحكم عليها، 
ما ُخلق الكون من وتدخله يف حكم أشياء غريها لتحكم عليه؛ وهي هي اليت متيز طريقته وأسلوبه؛ وك

 .1اإلشعاع تضع اإلشعاع يف بيانه



وال بد من البيان يف الطبائع امللهمة ليتسع به التصرف، إذ احلقائق أمسى وأدق من أن تعرف بيقني احلاسة 
أو تنحصر يف إدراكها. فلو ُحدَّت احلقيقة ملا بقيت حقيقة، ولو تلبس املالئكة هبذا اللحم والدم أبطل أن 

كة؛ ومن مث فكثرة الصور البيانية اجلميلة، للحقيقة اجلميلة، هي كل ما ميكن أو يتسىن من يكونوا مالئ
 طريقة تعريفها لإلنسانية.

وأي بيان يف خضرة الربيع عند احليوان من آكل العشب، إال بيان الصورة الواحدة يف معدته؟ غري أن 
كاد تكون بعدد أزهاره، ويكاد الندى صور الربيع يف البيان اإلنساين على اختالف األرض واألمم، ت

رها حسًنا كما ينضره.  يـَُنضِّ
ستبقى حمتاجة  -كاإلميان, واجلمال، واحلب، واخلري, واحلق-وهلذا ستبقى كل حقيقة من احلقائق الكربى 

 يف كل عصر إىل كتابة جديدة من أذهان جديدة.
نًّا عقليًّا غايته صحة األداء وسالمة النسق، ويف الكتَّاب الفضالء ابحثون مفكرون أتيت ألفاظهم ومعانيهم ف

فيكون البيان يف كالمهم على ندرة كوخز اخلضرة يف الشجرة اليابسة هنا وهنا. ولكن الفن البياين يرتفع 
على ذلك أبن غايته قوة األداء مع الصحة، ومسو التعبري مع الدقة، وإبداع الصورة زائًدا مجال الصورة. 

طري له جناح جيري به وَيِدّف وال يطري، وهؤالء كالطري اآلخر له جناح يطري به وجيري. أولئك يف الكتابة كال
ولو كتب الفريقان يف معىن واحد لرأيت املنطق يف أحد األسلوبني وكأنه يقول: أان هنا يف معاٍن وألفاظ؛ 

 وترى اإلهلام يف األسلوب اآلخر يطالعك أنه هنا يف جالل ومجال, ويف صور وألوان.
ورة العبارة الفنية يف نفس الكاتب البياين دورة خلق وتركيب، خترج هبا األلفاظ أكرب مما هي، كأهنا شّبت ود

يف نفسه شبااًب؛ وأقوى مما هي، كأمنا كسبت من روحه قوة؛ وأدل مما هي، كأمنا زاد فيها بصناعته زايدة. 
ابع واضعيها؛ ولكنها من الكاتب فالكاتب العلمي متر اللغة منه يف ذاكرة وخترج كما دخلت عليها ط

 البياين متر يف مصنع وخترج عليها طابعه هو. أولئك أزاحوا اللغة عن مرتبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثبت أن اإلشعاع هو املادة اليت صنع منها الكون. 1
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 وحي القلم
 صدر الكتاب

سامية، وهؤالء علوا هبا إىل أمسى مراتبها؛ وأنت مع األولني ابلفكر، وال شيء إال الفكر والنظر واحلكم؛ 
غري أنك مع ذي احلاسة البيانية ال تكون إال مبجموع ما فيك من قوة الفكر واخليال واإلحساس والعاطفة 



 والرأي.
فيدة مثل الوجهني يف خلق الناس: ففي كل الوجوه تركيب اتم تقوم به منفعة احلياة، وللكتابة التامة امل

ولكن الوجه املنفرد جيمع إىل متام اخللق مجال اخللق، ويزيد على منفعة احلياة لذة احلياة، وهو لذلك 
 وبذلك، يـَُرى ويؤثّر ويعَشق.

نه خمالف، ولكن احلق كذلك؛ وأبنه حمري، ورمبا عابوا السمو األديب أبنه قليل، ولكن اخلري كذلك؛ وأب
 ولكن احلسن كذلك، وأبنه كثري التكاليف، ولكن احلرية كذلك.

إن مل يكن البحر فال تنتظر اللؤلؤ، وإن مل يكن النجم فال تنتظر الشعاع، وإن مل تكن شجرة الورد فال 
 تنتظر الورد، وإن مل يكن الكاتب البياين فال تنتظر األدب.

 الرافعيمصطفى صادق 
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 وحي القلم
 اليمامتان

 اليمامتان:
جاء يف اتريخ الواقدي "أن "املقوقس" عظيم القبط يف مصر، زوج بنته "أرمانوسة" من "قسطنطني بن 

؛ فخرجت إىل بلبيس 1 مدينة قيساريةهرقل" وجهزها أبمواهلا حشًما لتسري إليه، حىت يبين عليها يف
وأقامت هبا... وجاء عمرو بن العاص إىل بلبيس فحاصرها حصارًا شديًدا، وقاتل من هبا، وقتل منهم زهاء 

ألف فارس، واهنزم من بقي إىل املقوقس، وأخذت أرمانوسة ومجيع ما هلا، وأخذ كل ما كان للقبط يف 
إليه ابنته مكرمة يف مجيع ما هلا، "مع قيس بن أيب العاص  بلبيس. فأحب عمرو مالطفة املقوقس، فسري

 السهمي"؛ فُسرَّ بقدومها...".
هذا ما أثبته الواقدي يف روايته، ومل يكن معنيًّا إال أبخبار املغازي والفتوح، فكان يقتصر عليها يف الرواية؛ 

 أما ما أغفله فهو ما نقصه حنن:
ة"، ذات مجال يوانين أمتته مصر ومسحته بسحرها، فزاد مجاهلا كانت ألرمانوسة وصيفة مولدة تسمى "ماري

على أن يكون مصراي، ونقص اجلمال اليوانين أن يكونه؛ فهو أمجل منهما، وملصر طبيعة خاصة يف احلسن؛ 
فهي قد ختمل شيًئا يف مجال نسائها أو تشعث منه، وقد ال توفيه جهد حماسنها الرائعة؛ ولكن مىت نشأ 

ع إىل أصل أجنيب أفرغت فيه سحرها إفراًغا، وأبت إال أن تكون الغالبة عليه، وجعلته آيتها فيها مجال ينز 
يف املقابلة بينه يف طابعه املصري، وبني أصله يف طبيعة أرضه كائنة ما كانت؛ تغار على سحرها أن يكون 



 إال األعلى.
حية البنته، وهو كان والًيا وبطريرًكا وكانت مارية هذه مسيحية قوية الدين والعقل، اختذها املقوقس كنيسة 

على مصر من قبل هرقل؛ وكان من عجائب صنع هللا أن الفتح اإلسالمي جاء يف عهده، فجعل هللا قلب 
 هذا الرجل مفتاح القفل القبطي، فلم تكن أبواهبم تدافع إال مبقدار ما تدفع، تقاتل شيًئا من القتال غري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بلدة بفلسطني. وبلبيس هي املدينة املعروفة مبحافظة الشرقية مبصر. 1
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 وحي القلم
 اليمامتان

ائة ألف رومي كبري، أما األبواب الرومية فبقيت مستغلقة حصينة ال تذعن إال للتحطيم، ووراءها حنو م
يقاتلون املعجزة اإلسالمية اليت جاءهتم من بالد العرب أول ما جاءت يف أربعة آالف رجل، مث مل يزيدوا 

ولكن  -ومل تكن املدافع معروفة-آخر ما زادوا على اثين عشر ألًفا. كان الروم مائة ألف مقاتل أبسلحتهم 
ْدَفع بقنابلها، ال يقاتلون بقوة اإلنسان، بل بقوة روح اإلسالم جعلت اجليش العريب كأنه اثنا عشر ألف مِ 

 الروح الدينية اليت جعلها اإلسالم مادة منفجرة تشبه الديناميت قبل أن يُعَرف الديناميت!
وملا نزل عمرو جبيشه على بلبيس، جزعت مارية جزًعا شديًدا؛ إذ كان الروم قد أرجفوا أن هؤالء العرب 

بالد نفض الرمال على األعني يف الريح العاصف؛ وأهنم جراد إنساين ال قوم جياع ينفضهم اجلدب على ال
يغزو إال لبطنه؛ وأهنم غالظ األكباد كاإلبل اليت ميتطوهنا؛ وأن النساء عندهم كالدواب يُرتبْطَن على 

َخْسف؛ وأهنم ال عهد هلم وال وفاء، ثـَُقلت مطامعهم وَخفَّت أمانتهم؛ وأن قائدهم عمرو بن العاص كان 
جزَّارًا يف اجلاهلية، فما تدعه روح اجلزار وال طبيعته؛ وقد جاء أبربعة آالف ساخل من أخالط الناس 

 وشذاذهم، ال أربعة آالف مقاتل من جيش له نظام اجليش!
وتومهت مارية أوهامها، وكانت شاعرة قد درست هي وأرمانوسة أدب يوانن وفلسفتهم، وكان هلا خيال 

عاطفة أكرب مما هي، ويضاعف األشياء يف نفسها، وينزع إىل طبيعته املؤنثة، مشبوب متوقد يشعرها كل 
 فيبالغ يف هتويل احلزن خاصة، وجيعل من بعض األلفاظ وقوًدا على الدم.

ومن ذلك اسُتطري قلب مارية وأفزعتها الوساوس، فجعلت تندب نفسها, وصنعت يف ذلك شعًرا هذه 
 ترمجته:

 الشاة املسكينة!جاءك أربعة آالف جزار أيتها 



 ستذوق كل شعرة منك أمل الذبح قبل أن ُتذََبي!
 جاءك أربعة آالف خاطف أيتها العذراء املسكينة!

 ستموتني أربعة آالف ِميتة قبل املوت!
 قوين اي إهلي؛ ألغمد يف صدري سكيًنا يرد عين اجلزارين!

 ...!اي إهلي، قـَوِّ هذه العذراء؛ لتتزوج املوت قبل أن يتزوجها العريب
 وذهبت تتلو شعرها على أرمانوسة يف صوت حزين يتوجع؛ فضحكت هذه
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 وحي القلم
 اليمامتان

، فكانت عنده يف مملكة 1وقالت: أنت وامهة اي مارية؛ أنسيت أن أيب قد أهدى إىل نبيهم بنت "َأْنِصنا"
السماء, وبعضها القلب؟ لقد أخربين أيب أنه بعث هبا لتكشف له عن حقيقة هذا الدين وحقيقة  بعضها

هذا النيب؛ وأهنا أنفذت إليه دسيًسا يُعلمه أن هؤالء املسلمني هم العقل اجلديد الذي سيضع يف العامل 
ينبعثون من حدود دينهم متييزه بني احلق والباطل، وأن نبيهم أطهر من السحابة يف مسائها، وأهنم مجيًعا 

وفضائله، ال من حدود أنفسهم وشهواهتا؛ وإذا سلوا السيف سلوه بقانون، وإذا أغمدوه أغمدوه بقانون. 
وقالت عن النساء: ألن ختاف املرأة على عفتها من أبيها أقرب من أن ختاف عليها من أصحاب هذا 

اد الضمري اإلسالمي يف الرجل منهم, يكون النيب؛ فإهنم مجيًعا يف واجبات القلب وواجبات العقل، ويك
 حاماًل سالًحا يضرب صاحبه إذا هم مبخالفته.

وقال أيب: إهنم ال يغريون على األمم، وال ُياربوهنا حرب املُلك؛ وإمنا تلك طبيعة احلركة للشريعة اجلديدة، 
سلحتهم أخالقهم؛ وبذلك تتقدم يف الدنيا حاملة السالح واألخالق، قوية يف ظاهرها وابطنها، فمن وراء أ

 تكون أسلحتهم نفسها ذات أخالق!
وقال أيب هلا: إن هذا الدين سيندفع أبخالقه يف العامل اندفاع العصارة احلية يف الشجرة اجلرداء؛ طبيعة 

تعمل يف طبيعة؛ فليس ميضي غري بعيد حىت ختضّر الدنيا وترمي ظالهلا؛ وهو بذلك فوق السياسات اليت 
الظاهر امللفق ما يعد كطالء الشجرة امليتة اجلرداء بلون أخضر... شتان بني عمل وعمل، تشبه يف عملها 

 وإن كان لون يشبه لواًن...
فاسرتوحت مارية واطمأنت ابطمئنان أرمانوسة، وقالت: فال ضري علينا إذا فتحوا البلد، وال يكون ما 

 نستضر به؟



حنب ألنفسنا؛ فاملسلمون ليسوا كهؤالء العلوج من  قالت أرمانوسة: ال ضري اي مارية، وال يكون إال ما
الروم، يفهمون متاع الدنيا بفكرة احلرص عليه، واحلاجة إىل حالله وحرامه، فهم القساة الغالظ 

املستكِلبون كالبهائم؛ ولكنهم يفهمون متاع الدنيا بفكرة االستغناء عنه والتمييز بني حالله وحرامه، فهم 
 تعففون.اإلنسانيون الرمحاء امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي مارية القبطية اليت أهداها املقوقس إىل النيب "صلى هللا عليه وسلم" وكانت من "أنصنا" ابلوجه  1

 القبلي.
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 وحي القلم
 اليمامتان

ت مارية: وأبيك اي أرمانوسة، إن هذا لعجيب! فقد مات سقراط وأفالطون وأرسطو وغريهم من قال
الفالسفة واحلكماء، وما استطاعوا أن يؤدبوا َبكمتهم وفلسفتهم إال الكتب اليت كتبوها...! فلم خيرجوا 

استطاع نبيهم أن  للدنيا مجاعة اتمة اإلنسانية، فضاًل عن أمة كما وصفِت أنِت من أمر املسلمني؛ فكيف
خيرج هذه األمة وهم يقولون: إنه كان أميا؟ أفتسخر احلقيقة من كبار الفالسفة واحلكماء وأهل السياسة 

والتدبري؛ فتدعهم يعملون عبثًا أو كالعبث، مث تستسلم للرجل األمي الذي مل يكتب ومل يقرأ ومل يدرس ومل 
 يتعلم؟

وأجرامها وحساب أفالكها، ليسوا هم الذين يشقون الفجر قالت أرمانوسة: إن العلماء هبيئة السماء 
ويُطلعون الشمس؛ وأان أرى أنه ال بد من أمة طبيعية بفطرهتا يكون عملها يف احلياة إجياد األفكار العلمية 
الصحيحة اليت يسري هبا العامل، وقد درست املسيح وعمله وزمنه، فكان طيلة عمره ُياول أن يوجد هذه 

ه أوجدها مصغرة يف نفسه وحوارييه، وكان عمله كالبدء يف حتقيق الشيء العسري؛ حسبه أن األمة، غري أن
 يثبت معىن اإلمكان فيه.

وظهور احلقيقة من هذا الرجل األمي هو تنبيه احلقيقة إىل نفسها؛ وبرهاهنا القاطع أهنا بذلك يف مظهرها 
كروه وأمجعوا على خالفه، فكان يف ذلك  اإلهلي. والعجيب اي مارية، أن هذا النيب قد خذله قومه وان

كاملسيح، غري أن املسيح انتهى عند ذلك؛ أما هذا فقد ثبت ثبات الواقع حني يقع؛ ال يرتد وال يتغري؛ 
وهاجر من بلده، فكان ذلك أول ُخطا احلقيقة اليت أعلنت أهنا ستمشي يف الدنيا، وقد أخذت من يومئذ 

ءت للدنيا كلها هلا جرت به كذلك، فهذا فرق آخر بينهما. . ولو كانت حقيقة املسيح قد جا1متشي



والفرق الثالث أن املسيح مل أيت إال بعبادة واحدة هي عبادة القلب، أما هذا الدين فعلمت من أيب أنه 
ثالث عبادات يشد بعضها بعًضا: إحداها لألعضاء, والثانية للقلب، والثالثة للنفس؛ فعبادة األعضاء 

ا الضبط؛ وعبادة القلب طهارته وحبه اخلري؛ وعبادة النفس طهارهتا وبذهلا يف سبيل طهارهتا واعتياده
اإلنسانية. وعند أيب أهنم هبذه األخرية سيملكون الدنيا؛ فلن تُقَهر أمة عقيدهتا أن املوت أوسع اجلانبني 

 وأسعدمها.
تنبعث نفسه غري مبالية  قالت مارية: إن هذا وهللا لسر إهلي يدل على نفسه؛ فمن طبيعة اإلنسان أال

 احلياة واملوت إال يف أحوال قليلة، تكون طبيعة اإلنسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر املقاالت النبوية يف صدر اجلزء الثاين من هذا الكتاب. 1
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 وحي القلم
 اليمامتان

فيها عمياء؛ كالغضب األعمى، واحلب األعمى، والتكرب األعمى؛ فإذا كانت هذه األمة اإلسالمية كما 
قلِت منبعثة هذا االنبعاث، ليس فيها إال الشعور بذاتيتها العالية, فما بعد ذلك دليل على أن هذا الدين 

 لنهاايت يف الفلسفة واحلكمة.هو شعور اإلنسان بسمّو ذاتيته، وهذه هي هناية ا
 قالت أرمانوسة: وما بعد ذلك دليل على أنِك تتهيئني أن تكوين مسلمة اي مارية!

 فاستضحكتا مًعا وقالت مارية: إمنا ألقيِت كالًما جاريُتِك فيه َبسبه، فأان وأنت كافراتن ال مسلمتان.
"منف"، وكان وحي أرمانوسة يف مارية مدة  قال الراوي: واهنزم الروم عن بلبيس، وارتدوا إىل املقوقس يف

كأنه فكر سكن فكًرا ومتدد فيه؛ فقد مر ذلك الكالم مبا يف عقلها من حقائق   -وهي حنو الشهر-احلصار 
النظر يف األدب والفلسفة، فصنع ما يصنع املؤلف بكتاب ينقحه، وأنشأ هلا أخيلة جتادهلا وتدفعها إىل 

 ؤكد ألنه مؤكد.التسليم ابلصحيح ألنه صحيح، وامل
ومن طبيعة الكالم إذا أثر يف النفس، أن ينتظم يف مثل احلقائق الصغرية اليت تلقى للحفظ؛ فكان كالم 

أرمانوسة يف عقل مارية هكذا: "املسيح بدء وللبدء تكملة، ما من ذلك بد. ال تكون خدمة اإلنسانية إال 
يء وتستمسك ابحلياة جبًنا وحرًصا ال أتخذ شيئًا، بذات عالية ال تبايل غري مسوها. األمة اليت تبذل كل ش

 واليت تبذل أرواحها فقط أتخذ كل شيء".
وجعلت هذه احلقائق اإلسالمية وأمثاهلا ُتعّرب هذا العقل اليوانين؛ فلما أراد عمرو بن العاص توجيه 



فها وعقلها أن تكون  أرمانوسة إىل أبيها، وانتهى ذلك إىل مارية قالت هلا: ال جيمل مبن كانت مثلك يف شر 
كاألِخيذة، تتوجه حيث ُيسار هبا؛ والرأي أن تبدئي هذا القائد قبل أن يبدأِك؛ فأرسلي إليه فأعلميه أنك 

راجعة إىل أبيك، واسأليه أن ُيصحبك بعض رجاله؛ فتكوين اآلمرة حىت يف األسر، وتصنعي صنع بنات 
 امللوك!

سانك ودهائك؛ فاذهيب إليه من ِقَبلي، وسيصحبك قالت أرمانوسة: فال أجد لذلك خريًا منك يف ل
 الراهب "شطا"، وخذي معك كوكبة من فرساننا.
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 وحي القلم
 اليمامتان

ظنها بفعل رجل  قالت مارية وهي تقص على سيدهتا: لقد أديُت إليه رسالتِك فقال: كيف ظنها بنا؟ قلت: 
قال: "استوصوا ابلقبط  -صلى هللا عليه وسلم-كرمي أيمره اثنان: كرمه، ودينه. فقال: أبلغيها أن نبينا 

ها.  خريًا؛ فإن هلم فيكم صهًرا وذمة" وأعلميها أننا لسنا على غارة نُِغريها، بل على نفوس نـَُغريِّ
 قالت: فصفيه يل اي مارية.

فرسانه على خيوهلم الِعراب، كأهنا شياطني حتمل شياطني من جنس آخر؛  قالت: كان آتًيا يف مجاعة من
 1فنظرُت، فإذا هو على فرس ُكَمْيت َأَحمَّ  -وهو "وردان" مواله-فلما صار َبيث أتبينه أومأ إليه الرتمجان 

ل يتب خرت بفارسه مل خيلص لألسود وال لألمحر، طويل العنق مشرف له ذؤابة أعلى انصيته كطُرَّة املرأة، ذايَّ
 وُُيمحم كأنه يريد أن يتكلم، ُمَطهَّم...

 فقطعت أرمانوسة عليها وقالت: ما سألتك صفة جوده...
 قالت مارية: أما سالحه...

 قالت: وال سالحه، صفيه كيف رأيته "هو"؟
 قالت: رأيته قصري القامة عالمة قوة وصالبة، وافر اهلامة عالمة عقل وإرادة، أدعج العينني...

 أرمانوسة وقالت: عالمة ماذا؟ فضحكت
... أبلج ُيشرق وجهه كأن فيه ألالء الذهب على الضوء، أيًِّدا، اجتمعت فيه القوة حىت لتكاد عيناه 
أتمران بنظرمها أمًرا... داهية كتب دهاؤه على جبهته العريضة جيعل فيها معىن أيخذ من يراه, وكلما 

 إال تكرر النظر إليه... حاولت أن أتفرس يف وجهه رأيت وجهه ال يفسره
وتضرَّجت وجنتاها، فكان ذلك حديثًا بينها وبني عيين أرمانوسة.... وقالت هذه: كذلك كل لذة ال 



 يفسرها للنفس إال تكرارها...
فغّضت مارية من طرفها وقالت: هو وهللا ما وصفت، وإين ما مألت عيين منه، وقد كدت أنكر أنه إنسان 

 ملا اعرتاين من هيبته.
 الت أرمانوسة: من هيبته أم عينيه الدعجاوين؟ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكميت األحم: هو األمحر الضارب للسواد، ال خيلص ألحد اللونني، فإذا كان أمحر خالًصا قيل فيه:   1

 كميت مدّمى "بتشديد امليم الثانية وفتحها".
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 وحي القلم
 اليمامتان

ورجعْت بنت املقوقس إىل أبيها يف صحبة "قيس"، فلما كانوا يف الطريق وجبت الظهر، فنزل قيس يصلي 
مبن معه والفتااتن تنظران؛ فلما صاحوا: "هللا أكرب..." ارتعش قلب مارية، وسألت الراهب "شطا": ماذا 

ن؟ قال: إن هذه كلمة يدخلون هبا صالهتم، كأمنا خياطبون هبا الزمن أهنم الساعة يف وقت ليس منه يقولو 
وال من دنياهم، وكأهنم يعلنون أهنم بني يدي من هو أكرب من الوجود؛ فإذا أعلنوا انصرافهم عن الوقت 

ن النفس ساعة أو ونزاع الوقت وشهوات الوقت، فذلك هو دخوهلم يف الصالة؛ كأهنم ميحون الدنيا م
بعض ساعة؛ وحموها من أنفسهم هو ارتفاعهم أبنفسهم عليها؛ انظري، أال ترْيَن هذه الكلمة قد سحرهتم 
سحًرا فهم ال يلتفتون يف صالهتم إىل شيء؛ وقد مشلتهم السكينة، ورجعوا غري من كانوا، وخشعوا خشوع 

 ؟1أعظم الفالسفة يف أتملهم
رة الفلسفية! لقد تعبت الكتب لتجعل أهل الدنيا يستقرون ساعة يف قالت مارية: ما أمجل هذه الفط

سكينة هللا عليهم فما أفلحت، وجاءت الكنيسة فهوَّلت على املصلني ابلزخارف والصور والتماثيل 
واأللوان؛ لتوحي إىل نفوسهم ضراًب من الشعور بسكينة اجلمال وتقديس املعىن الديين، وهي بذلك حتتال 

وهم إىل جوها، فكانت كساقي اخلمر؛ إن مل يعطك اخلمر عجز عن إعطائك النشوة, ومن يف نقلهم من ج
 ذا الذي يستطيع أن ُيمل معه كنيسة على جواد أو محار؟

قالت أرمانوسة: نعم, إن الكنيسة كاحلديقة؛ وهي حديقة يف مكاهنا، وقلما توحي شيًئا إال يف موضعها؛ 
 الء فمعبدهم بني جهات األرض األربع.فالكنيسة هي اجلدران األربعة، أما هؤ 

قال الراهب شطا: ولكن هؤالء املسلمني مىت فُتحت عليهم الدنيا وافتتنوا هبا وانغمسوا فيها؛ فستكون 



 هذه الصالة بعينها ليس فيها صالة يومئذ.
 قالت مارية: وهل تفتح عليهم الدنيا, وهل هلم قواد كثريون كعمرو؟

ى قوم ال ُياربون األمم, بل ُياربون ما فيها من الظلم والكفر والرذيلة، وهم قال: كيف ال تفتح الدنيا عل
خارجون من الصحراء بطبيعة قوية كطبيعة املوج يف املد املرتفع؛ ليس يف داخلها إال أنفس مندفعة إىل 

 إىل الداخل! اخلارج عنها؛ مث يقاتلون هبذه الطبيعة أممًا ليس يف الداخل منها إال النفوس املستعدة أن هترب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر مقالة "حقيقة املسلم" يف اجلزء األول. 1
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 وحي القلم
 اليمامتان

 قالت مارية: وهللا لكأننا ثالثتنا على دين عمرو.
س من الصالة, وأقبل يرتحَّل، فلما حاذى مارية كان عندها كأمنا سافر ورجع؛ وكانت ما تزال يف وانفتل قي

أحالم قلبها؛ وكانت من احللم يف عامل أخذ يتالشى إال من عمرو وما يتصل بعمرو. ويف هذه احلياة أحوال 
ها حالة رابعة يتالشى "ثالث" يغيب فيها الكون َبقائقه؛ فيغيب عن السكران، واملخبول، والنائم؛ وفي

 فيها الكون إال من حقيقة واحدة تتمثل يف إنسان حمبوب.
وقالت مارية للراهب شطا: َسْلُه: ما َأَرهُبم من هذه احلرب، وهل يف سياستهم أن يكون القائد الذي يفتح 

 بلًدا حاكًما على هذا البلد؟
 يف حتقيق كلمة هللا، أما حظ نفسه قال قيس: حسبك أن تعلمي أن الرجل املسلم ليس إال رجاًل عاماًل 

 فهو يف غري هذه الدنيا.
وترجم الراهب كالمه هكذا: أما الفاتح فهو يف األكثر احلاكم املقيم، احلرب فهي عندان الفكرة وأما 

املصلحة تريد أن تضرب يف األرض وتعمل، وليس حظ النفس شيًئا يكون من الدنيا؛ وهبذا تكون النفس 
، وتنقلب معها الدنيا بُرعونتها ومحاقاهتا وشهواهتا كالطفل بني يدي رجل، فيهما قوة أكرب من غرائزها

 ضبطه وتصريفه, ولو كان يف عقيدتنا أن ثواب أعمالنا يف الدنيا النعكس األمر.
قالت مارية: فسله: كيف يصنع "عمرو" هبذه القلة اليت معه والروم ال ُيصى عددهم؛ فإذا أخفق "عمرو" 

 يستبدلوه منه؟ وهل هو أكرب قوادهم، أو فيهم أكرب منه؟ فمن عسى أن
قال الراوي: ولكن فرس قيس متّطر وأسرع يف حلاق اخليل على املقدمة, كأنه يقول: لسنا يف هذا. وفُتحت 



مصر صلًحا بني عمرو والقبط، ووىل الروم مصعدين إىل اإلسكندرية، وكانت مارية يف ذلك تستقرئ أخبار 
ا على أطالل من شخص بعيد؛ وكان عمرو من نفسها كاململكة احلصينة من فاتح ال الفاتح تطوف منه

ميلك إال حبه أن أيخذها؛ وجعلت تذوي وشحب لوهنا وبدأت تنظر النظرة التائهة, وابن عليها أثر الروح 
شعوران الظمأى؛ وحاطها اليأس جبوِّه الذي ُيرق الدم؛ وبدت جمروحة املعاين؛ إذ كان يتقاتل يف نفسها ال

 العدوان: شعور أهنا عاشقة، وشعور أهنا ايئسة!
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 وحي القلم
 اليمامتان

ورقت هلا أرمانوسة، وكانت هي أيًضا تتعلق فىًت رومانيًّا، فسهرات ليلة تديران الرأي يف رسالة حتملها مارية 
 ىل عمرو كي تصل إليه، فإذا وصلت بلَّغت بعينيها رسالة نفسها.من قبلها إ

واستقر األمر أن تكون املسألة عن مارية القبطية وخربها ونسلها وما يتعلق هبا مما يطول اإلخبار به إذا كان 
ع السؤال من امرأة عن امرأة. فلما أصبحتا وقع إليها أن عمًرا قد سار إىل اإلسكندرية لقتال الروم، وشا 
اخلرب أنه ملا أمر بفسطاطه أن يقوض أصابوا ميامة قد ابضت يف أعاله، فأخربوه فقال: "قد حترمت يف 

 جواران، َأِقروا الفسطاط حىت تطري فراخها" فأقروه!
 ومل ميض غري طويل حىت قضت مارية حنبها، وحفظت عنها أرمانوسة هذا الشعر الذي أمسته نشيد اليمامة:

 مة جامثة حتضن بيضها.على فسطاط األمري ميا
 تركها األمري تصنع احلياة، وذهب هو يصنع املوت!

 هي كأسعد امرأة؛ ترى وتلمس أحالمها.
 إن سعادة املرأة أوهلا وآخرها بعض حقائق صغرية كهذا البيض.

 على فسطاط األمري ميامة جامثة حتضن بيضها.
 لو سئلت عن هذا البيض لقالت: هذا كنزي.

 كت ملكها من احلياة ومل تفتقر.هي كأهنأ امرأة، مل
 هل أكلف الوجود شيًئا إذا كلفته رجاًل واحًدا أحبه!

 على فسطاط األمري ميامة جامثة حتضن بيضها.
 الشمس والقمر والنجوم، كلها أصغر يف عينها من هذا البيض.

 هي كأرق امرأة؛ عرفت الرقة مرتني: يف احلب، والوالدة.



 إذا أردت أن أكون كهذه اليمامة!هل أكلف الوجود شيًئا كثريًا 
 على فسطاط األمري ميامة جامثة حتضن بيضها.

 تقول اليمامة: إن الوجود ُيب أن يُرى بلونني يف عني األنثى؛
 مرة حبيبًا كبريًا يف رَُجلها، ومرة حبيًبا صغريًا يف أوالدها.
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 وحي القلم
 اليمامتان

 كل شيء خاضع لقانونه، واألنثى ال تريد أن ختضع إال لقانوهنا.
 أيتها اليمامة، مل تعريف األمري وترك لِك فسطاطه!

 هكذا احلظ: عدل مضاعف يف انحية، وظلم مضاعف يف انحية أخرى.
 امحدي هللا أيتها اليمامة، أن ليس عندكم لغات وأداين،

 ب والطبيعة واحلياة.عندكم فقط: احل
 على فسطاط األمري ميامة جامثة حتضن بيضها.

 ميامة سعيدة، ستكون يف التاريخ كهدهد سليمان.
 ُنسب اهلدهد إىل سليمان، وسُتنسب اليمامة إىل عمرو.
 واًها لك اي عمرو! ما ضر لو عرفَت "اليمامة األخرى"!
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 وحي القلم
 اجتالء العيد

 اجتالء العيد:
 جاء يوم العيد، يوم اخلروج من الزمن إىل زمن وحده ال يستمر أكثر من يوم.

زمن قصري ظريف ضاحك، تفرضه األداين على الناس؛ ليكون هلم بني احلني واحلني يوم طبيعي يف هذه 
 احلياة اليت انتقلت عن طبيعتها.



 سالم، والبشر, والضحك، والوفاء، واإلخاء، وقول اإلنسان لإلنسان: وأنتم خبري.يوم ال
 يوم الثياب اجلديدة على الكل؛ إشعارًا هلم أبن الوجه اإلنساين جديد يف هذا اليوم.

 يوم الزينة اليت ال يراد منها إال إظهار أثرها على النفس ليكون الناس مجيًعا يف يوم حب.
 مي احللوى إىل كل فم لتحلو الكلمات فيه.يوم العيد؛ يوم تقد

 يوم تعم فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوة إهلية فوق منازعات احلياة.
ذلك اليوم الذي ينظر فيه اإلنسان إىل نفسه نظرة تلمح السعادة، وإىل أهله نظرة تبصر اإلعزاز، وإىل داره 

 صداقة.نظرة تدرك اجلمال، وإىل الناس نظرة ترى ال
 ومن كل هذه النظرات تستوي له النظرة اجلميلة إىل احلياة والعامل؛ فتبتهج نفسه ابلعامل واحلياة.

 وما أمساها نظرة تكشف لإلنسان أن الكل مجاله يف الكل!
 وخرجُت أجتلي العيد يف مظهره احلقيقي على هؤالء األطفال السعداء.

 سامات الرضاع فصارت ضحكات.على هذه الوجوه النضرة اليت كرِبَت فيها ابت
 وهذه العيون احلاملة, احلاملة إذا بكت بكت بدموع ال ثقل هلا.

 وهذه األفواه الصغرية اليت تنطق أبصوات ال تزال فيها نربات احلنان من تقليد لغة األم.
 320|  26اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/25) 

 

 وحي القلم
 العيد اجتالء

 وهذه األجسام الغضَّة القريبة العهد ابلضَّمَّات واللََّثمات فال يزال حوهلا جو القلب.
 على هؤالء األطفال السعداء الذين ال يعرفون قياًسا للزمن إال ابلسرور.

 وكل منهم َمِلك يف مملكة، وظرفهم هو أمرهم امللوكي.
 ماع قوس قزح يف ألوانه.هؤالء اجملتمعون يف ثياهبم اجلديدة املصبَّغة اجت

 ثياب عملت فيها املصانع والقلوب، فال يتم مجاهلا إال أبن يراها األب واألم على أطفاهلما.
 ثياب جديدة يلبسوهنا, فيكونون هم أنفسهم ثواًب جديًدا على الدنيا.

فإذا هو  هؤالء السحرة الصغار الذين خُيرجون ألنفسهم معىن الكنز الثمني من قرشني, ويسحرون العيد
 يوم صغري مثلهم جاء يدعوهم إىل اللعب.

 وينتبهون يف هذا اليوم مع الفجر، فيبقى الفجر على قلوهبم إىل غروب الشمس.
ويُلقون أنفسهم على العامل املنظور، فيبنون كل شيء على أحد املعنيني الثابتني يف نفس الطفل: احلب 



 اخلالص، واللهو اخلالص.
 كاذيب احلياة, فيكون هذا بعينه هو قرهبم من حقيقتها السعيدة.ويبتعدون بطبيعتهم عن أ

 هؤالء األطفال الذين هم السهولة قبل أن تتعقد.
 والذين يرون العامل يف أول ما ينمو اخليال ويتجاوز وميتد.

 يفتشون األقدار من ظاهرها؛ وال يستبطنون كيال يتأملوا بال طائل.
 هبا، وال أيخذون من أنفسهم لألشياء كيال يوجدوا هلا اهلم. وأيخذون من األشياء ألنفسهم فيفرحون

 قانعون يكتفون ابلتمرة، وال ُياولون اقتالع الشجرة اليت حتملها.
 ويعرفون ُكْنَه احلقيقة، وهي أن العربة بروح النعمة ال مبقدارها.

 وب للمملكة.فيجدون من الفرح يف تغيري ثوب للجسم، أكثر مما جيده القائد الفاتح يف تغيري ث
 هؤالء احلكماء الذين يشبه كل منهم آدم أول جميئه إىل الدنيا،
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 وحي القلم
 اجتالء العيد

 حني مل تكن بني األرض والسماء خليقة اثلثة معقدة من صنع اإلنسان املتحضر.
 لفكر السامي هو جعل السرور فكًرا وإظهاره يف العمل.حكمتهم العليا: أن ا

 وشعرهم البديع: أن اجلمال واحلب ليسا يف شيء إال يف جتميل النفس وإظهارها عاشقة للفرح.
هؤالء الفالسفة الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية، وهي أن األشياء الكثرية ال تكثر يف النفس 

 املطمئنة.
 ة مسرتُية كأن ليس يف الدنيا إال أشياؤها امليسرة.وبذلك تعيش النفس هادئ

أما النفوس املضطربة أبطماعها وشهواهتا فهي اليت تُبتَلى هبموم الكثرة اخليالية، وَمثَلها يف اهلم َمَثل ُطَفيلي 
 مغفل ُيزن ألنه ال أيكل يف بطنني.

 وإذا مل تكثر األشياء الكثرية يف النفس، كثرت السعادة ولو من قلة.
 الطفل يقلب عينيه يف نساء كثريات، ولكن أمه هي أمجلهن وإن كانت شوهاء.ف

 فأمه وحدها هي هي أم قلبه، مث ال معىن للكثرة يف هذا القلب.
 هذا هو السر؛ خذوه أيها احلكماء عن الطفل الصغري!

اهلم يقول وأتملت األطفال، وأثر العيد على نفوسهم، اليت وسعت من البشاشة فوق ملئها؛ فإذا لسان ح



 للكبار: أيتها البهائم، اخلعي أرساَنِك ولو يوًما.
أيها الناس، انطلقوا يف الدنيا انطالق األطفال يوجدون حقيقتهم الربيئة الضاحكة، ال كما تصنعون إذ 

 تنطلقون انطالق الوحش يوجد حقيقته املفرتسة.
 أحرار حرية نشاط الكون ينبعث كالفوضى، ولكن يف أدق النواميس.

 ثريون السخط ابلضجيج واحلركة، فيكونون مع الناس على خالف؛ ألهنم على وفاق مع الطبيعة.ي
 وحتتدم بينهم املعارك، ولكن ال تتحطم فيها إال اللعب.

 أما الكبار فيصنعون املدفع الضخم من احلديد، للجسم اللني من العظم.
 أيتها البهائم، اخلعي أرساَنِك ولو يوًما.

 لدار كفرحهم بطفل يولد؛ فهم يستقبلونه كأنه حمتاج إىل عقوهلم الصغرية.ال يفرح أطفال ا
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 وحي القلم
 اجتالء العيد

 وميلؤهم الشعور ابلفرح احلقيقي الكامن يف سر اخللق، لقرهبم من هذا السر.
لألطفال يوم العيد؛ فيستقبلونه كأنه حمتاج إىل هلوهم الطبيعي، وميلؤهم الشعور  وكذلك حتمل السنة مث تلد

 ابلفرح احلقيقي الكامن يف سر العامل لقرهبم من هذا السر.
 فيا أسفا علينا حنن الكبار! ما أبعدان عن سر اخللق آباثم العمر!

 ملادة!وما أبعدان عن سر العامل هبذه الشهوات الكافرة اليت ال تؤمن إال اب
 اي أسفا علينا حنن الكبار! ما أبعدان عن حقيقة الفرح!

 جتعل لنا يف كل فرحة َخْجَلة. -وهللا-تكاد آاثمنا 
 أيتها الرايض املنورة أبزهارها،
 أيتها الطيور املغردة أبحلاهنا،

 أيتها األشجار املصفقة أبغصاهنا،
 أيتها النجوم املتأللئة ابلنور الدائم،

  مجيًعا يف هؤالء األطفال يوم العيد!أنِت شىت؛ ولكنكِ 
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 وحي القلم
 املعىن السياسي يف العيد

 املعىن السياسي يف العيد:
يته، إىل أن نفهم أعيادان فهًما جديًدا، نتلقاها به وأنخذها من انح -املسلمني-ما أشد حاجتنا حنن 

فتجيء أايًما سعيدة عاملة، تنبه فينا أوصافها القوية، وجتدد نفوسنا مبعانيها، ال كما جتيء اآلن كاحلة 
 عاطلة ممسوحة من املعىن، أكرب عملها جتديد الثياب، وحتديد الفراغ، وزايدة ابتسامة على النفاق.

فهم الناس هذا املعىن يتلقون هذا اليوم؛ فالعيد إمنا هو املعىن الذي يكون يف اليوم ال اليوم نفسه، وكما ي
وكان العيد يف اإلسالم هو عيد الفكرة العابدة، فأصبح عيد الفكرة العابثة؛ وكانت عبادة الفكرة مجعها 
األمة يف إرادة واحدة على حقيقة عملية، فأصبح عبث الفكرة مجعها األمة على تقليد بغري حقيقة؛ له 

 مظهر املنفعة وليس له معناها.
كان العيد إثبات األمة وجودها الروحاين يف أمجل معانيه، فأصبح إثبات األمة وجودها احليواين يف أكثر 

معانيه؛ وكان يوم اسرتواح من ِجدِّها، فعاد يوم اسرتاحة الضعف من ذله؛ وكان يوم املبدأ، فرجع يوم 
 املادة!

 إشعارها أبن األايم تتغري؛ وليس العيد لألمة ليس العيد إال إشعار هذه األمة أبن فيها قوة تغيري األايم، ال
إال يوًما تعرض فيه مجال نظامها االجتماعي، فيكون يوم الشعور الواحد يف نفوس اجلميع، والكلمة 

الواحدة يف ألسنة اجلميع؛ يوم الشعور ابلقدرة على تغيري األايم، ال القدرة على تغيري الثياب, كأمنا العيد 
 يوًما يف شعبها احلريب.هو اسرتاحة األسلحة 

وليس العيد إال تعليم األمة كيف تتسع روح اجلوار ومتتد، حىت يرجع البلد العظيم وكأنه ألهله دار واحدة 
يتحقق فيها اإلخاء مبعناه العملي، وتظهر فضيلة اإلخالص مستعلنة للجميع، ويُهدي الناس بعضهم إىل 

 يد هو إطالق روح األسرة الواحدة يف األمة كلها.بعض هدااي القلوب املخلصة احملبة؛ وكأمنا الع
 وليس العيد إال إظهار الذاتية اجلميلة للشعب مهزوزة من نشاط احلياة؛ وإال
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 وحي القلم
 املعىن السياسي يف العيد

مم املستعبدة. فالعيد صوت القوة يهتف ابألمة: اخرجي يوم أفراحك، ذاتية لألمم الضعيفة؛ وال نشاط لأل



 اخرجي يوًما كأايم النصر!
وليس العيد إال إبراز الكتلة االجتماعية لألمة متميزة بطابعها الشعيب، مفصولة من األجانب، البسة من 

اهنا وطبيعتها، مبتهجة عمل أيديها، معلنة بعيدها استقاللني يف وجودها وصناعتها، ظاهرة بقوتني يف إمي
 بفرحني يف دورها وأسواقها؛ فكأن العيد يوم يفرح الشعب كله خبصائصه.

وليس العيد إال التقاء الكبار والصغار يف معىن الفرح ابحلياة الناجحة املتقدمة يف طريقها، وترك الصغار 
املعاين يف بعض األلفاظ  يلقون درسهم الطبيعي يف محاسة الفرح والبهجة، ويعلِّمون كبارهم كيف توضع

اليت فـََرَغْت عندهم من معانيها، ويُبّصروهنم كيف ينبغي أن تعمل الصفات اإلنسانية يف اجلموع عمل 
 احلليف حلليفه، ال عمل املنابذ ملنابذه؛ فالعيد يوم تسلط العنصر احلي على نفسية الشعب.

ىل معىن واحد كلما شاءت؛ فقد وضع هلا الدين وليس العيد إال تعليم األمة كيف توجه بقوهتا حركة الزمن إ
هذه القاعدة لُتخّرِج عليها األمثلة، فتجعل للوطن عيًدا ماليًّا اقتصادايًّ تبتسم فيه الدراهم بعضها إىل 

بعض، وخترتع للصناعة عيدها، وتوجد للعلم عيده، وتبتدع للفن جمايَل زينته، وابجلملة تنشئ لنفسها أايًما 
 د العسكريني يف قيادة الشعب، يقوده كل يوم منها إىل معىن من معاين النصر.تعمل عمل القوا

هذه املعاين السياسية القوية هي اليت من أجلها ُفرض العيد مريااًث دهرايًّ يف اإلسالم، ليستخرج أهل كل 
 يه مصاحلها.زمن من معاين زمنهم فيضيفوا إىل املثال أمثلة مما يبدعه نشاط األمة، وُيققه خياهلا، وتقتض

وما أحسب اجلمعة قد ُفرضت على املسلمني عيًدا أسبوعيًّا يشرتط فيه اخلطيب واملنرب واملسجد اجلامع, 
إال هتيئة لذلك املعىن وإعداًدا له؛ ففي كل سبعة أايم مسلمة يوم جييء فُيشعر الناس معىن القائد احلريب 

 للشعب كله.
إال رجال فيهم أرواح املدافع، ال رجال يف أيديهم سيوف من  أال ليت املنابر اإلسالمية ال خيطب عليها

 .1خشب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر "قصة األيدي املتوضئة" يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب. 1
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 وحي القلم
 لربيعا

 الربيع:
 خرجُت أشهد الطبيعة كيف ُتصبح كاملعشوق اجلميل، ال يقدم لعاشقه إال أسباب حبه!



 وكيف تكون كاحلبيب، يزيد يف اجلسم حاسة ملس املعاين اجلميلة!
 وكنُت كالقلب املهجور احلزين وجد السماء واألرض، ومل جيد فيهما مساءه وأرضه.

 منذ ُأخرج آدم من اجلنة! أال كم آالف السنني وآالفها قد مضت
 ومع ذلك, فالتاريخ يعيد نفسه يف القلب؛ ال ُيزن هذا القلب إال شعر كأنه ُطرد من اجلنة لساعته.

 يقف الشاعر إبزاء مجال الطبيعة، فال ميلك إال أن يتدفق ويهتز ويطَرب.
 ألن السر الذي انبثق هنا يف األرض، يريد أن ينبثق هناك يف النفس.

  هذه الداينة الرقيقة اليت من شريعتها إصالح الناس ابجلمال واخلري.والشاعر نيب
 وكل ُحسن يلتمس النظرة احلية اليت تراه مجياًل لتعطيه معناه.

 وهبذا تقف الطبيعة حمتفلة أمام الشاعر، كوقوف املرأة احلسناء أمام املصور.
 ت.الحت يل األزهار كأهنا ألفاظ حب رقيقة مغشاة ابستعارات وجمازا
 والنسيم حوهلا كثوب احلسناء على احلسناء، فيه تعبري من البسته.

 وكل زهرة كابتسامة، حتتها أسرار من معاين القلب املعقدة.
 أهي لغة الضوء امللون من الشمس ذات األلوان السبعة؟

 أم لغة الضوء امللون من اخلد؛ والشفة؛ والصدر؛ والنحر؛ والديباج؛ واحلَِلى؟
 شاق من رموز الطبيعة يف هذه األزاهر اجلميلة؟وماذا يفهم الع

 أتشري هلم ابلزهر إىل أن عمر اللذة قصري، كأهنا تقول: على مقدار هذا؟
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 وحي القلم
 الربيع

 لون، وبني الرائحة والرائحة؟أتـُْعِلمهم أن الفرق بني مجيل ومجيل، كالفرق بني اللون وال
 أتـَُناجيهم أبن أايم احلب صور أايم ال حقائق أايم؟

 ؟1أم تقول الطبيعة: إن كل هذا؛ ألنِك أيتها احلشرات ال تنخدعني إال بكل هذا
 يف الربيع تظهر ألوان األرض على األرض، وتظهر ألوان النفس على النفس.

 ويل النبات، ويصنع الدم صنعه فُيخرج هتاويل األحالم,ويصنع املاء صنعه يف الطبيعة؛ فُتخرج هتا
 ويكون اهلواء كأنه من شفاه متحابة يتنفس بعضها على بعض،
 ويعود كل شيء يلتمع؛ ألن احلياة كلها ينبض فيها عرق النور،



 ويرجع كل حي يغين؛ ألن احلب يريد أن يرفع صوته.
  القلوب أيًضا.ويف الربيع ال يضيء النور يف األعني وحدها، ولكن يف

 وال ينفذ اهلواء إىل الصدور فقط، ولكن إىل عواطفها كذلك.
 ويكون للشمس حراراتن إحدامها يف الدم.

 ويطغى فيضان اجلمال كأمنا يراد من الربيع جتربة منظر من مناظر اجلنة يف األرض.
 واحليوان األعجم نفسه تكون له لفتات عقلية فيها إدراك فلسفة السرور واملرح.

 وكانت الشمس يف الشتاء كأهنا صورة معلقة يف السحاب.
 وكان النهار كأنه يضيء ابلقمر ال ابلشمس.

 وكان اهلواء مع املطر كأنه مطر غري سائل.
 وكانت احلياة تضع يف أشياء كثرية معىن عبوس اجلو.

 فلما جاء الربيع كان فرح مجيع األحياء ابلشمس كفرح األطفال, رجعت أمهم من السفر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت أن ألوان األزهار وعطرها وما يف ظاهرها وابطنها, كل ذلك الجتذاب احلشرات إليها كي تنقل  1
 اللقاح من زهرة إىل زهرة.
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 وحي القلم
 الربيع

 وينظر الشباب, فتظهر له األرض شابَّة.
 ويشعر أنه موجود يف معاين الذات أكثر مما هو موجود يف معاين العامل.

 ومتتلئ له الدنيا ابألزهار، ومعاين األزهار، ووحي األزهار.
 وخُترج له أشعة الشمس ربيًعا, وأشعة قلبه ربيًعا آخر.

 وال تنسى احلياة عجائزها، فربيعهم ضوء الشمس.
 ما أعجب سر احلياة! كل شجرة يف الربيع مجال هندسي مستقل.

 ومهما قطعَت منها وغريَت من شكلها أبرزهتا احلياة يف مجال هندسي جديد كأنك أصلحَتها.
 ولو مل يبق منها إال جذر حي أسرعت احلياة فجعلت له شكاًل من غصون وأوراق.

 اايها.احلياة احلياة, إذا أنت مل تفسدها جاءتك دائًما هد



 وإذا آمنت مل تعد مبقدار نفسك، ولكن مبقدار القوة اليت أنت هبا مؤمن.
 [.50}فَاْنُظْر ِإىَل َآاَثِر َرمْحَِت اَّللَِّ َكْيَف ُُيِْيي اأْلَْرَض{ ]الروم: 

 وانظر كيف خيلق يف الطبيعة هذه املعاين اليت تبهج كل حي، ابلطريقة اليت يفهمها كل حي.
 األرض معىن السرور، ويف اجلو معىن السعادة.وانظر كيف جيعل يف 

 وانظر إىل احلشرة الصغرية كيف تؤمن ابحلياة اليت متلؤها وتطمئن؟
 انظر انظر! أليس كل ذلك ردًّا على اليأس بكلمة: ال؟
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 وحي القلم
 عرش الورد

 :عرش الورد*
كانت َجْلَوة العروس كأهنا تصنيف من حلم، توافت عليه أخيلة السعادة فأبدعت إبداعها فيه، حىت إذا 
اتسق ومت، نقلته السعادة إىل احلياة يف يوم من أايمها الفردة اليت ال يتفق منها يف العمر الطويل إال العدد 

 يُنَسى ما ال يُنسى.القليل، لتحقق للحي وجود حياته بسحرها ومجاهلا، وتعطيه فيما 
خرج احللم السعيد من حتت النوم إىل اليقظة، وبرز من اخليال إىل العني، ومتثل قصيدة ابرعة جعلت كل ما 
يف املكان ُييا حياة الشعر؛ فاألنوار نساء، والنساء أنوار، واألزهار أنوار ونساء، واملوسيقى بني ذلك تتّمم 

 ن يف وزن، ونغم يف نغم، وسحر يف سحر.من كل شيء معناه، واملكان وما فيه، وز 
ورأيت كأمنا ُسحرت قطعة من مساء الليل، فيها دارة القمر، وفيها نثرة من النجوم الزُّْهر، فنزلت فحلت يف 

الدار، يتوضَّْحَن وأيتلْقَن من اجلمال والشعاع، ويف حسن كل منهم مادة فجر طالع، فُكنَّ نساء اجللوة 
 وعروسها.

ع ابلورد األمحر، وأقيم يف صدر البَـْهو ليكون ورأيت كأمنا سُ  حر الربيع، فاجتمع يف عرش أخضر، قد ُرصِّ
منصة للعروس، وقد نسقت األزهار يف مسائه وحواشيه على نظمني: منهما مفصل ترى فيه بني الزهرتني من 

ب، فبدا كأنه اللون الواحد زهرة ختالف لوهنما؛ ومنهما مكدس بعضه فوق بعض، من لون متشابه أو متقار 
 عش طائر ملكي من طيور اجلنة أبدع يف نسجه وترصيعه أبشجار سقى الكوثر أغصاهنا.

وقامت يف أرض العرش حتت أقدام العروسني، ربواتن من أفانني الزهر املختلفة ألوانه، ُيملهما ََخْل من 
 انعم النسيج األخضر على غصونه اللُّْدن تتهافت من رقتها ونعومتها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* يصف املؤلف يف هذه القطعة زفاف ابنته "وهيبة" إىل ابن عمها, وهي أول من تزوج من ولده, وانظر 
 "عمله يف الرسالة" من كتابنا "حياة الرافعي".
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 قلموحي ال
 عرش الورد

وُعِقَد فوق هذا العرش اتج كبري من الورد النادر، كأمنا نُزع عن َمْفِرق َمِلك الزمن الربيعي؛ وتنظر إليه 
يسطع يف النور جبماله الساحر، سطوًعا خييل إليك أن أشعة من الشمس اليت ربَّت هذا الورد ال تزال 

موضعه رمز مملكة إنسانية جديدة، أتلفت من عروسني  عالقة به، وتراه يزدهي جالاًل، كأمنا أدرك أنه يف 
كرميني, والح يل مرارًا أن التاج يضحك ويستحي ويتدلل، كأمنا عرف أنه وحده بني هذه الوجوه احِلَسان 

 ميثل وجه الورد.
وُنصَّ على العرش كرسيان يتوهج لون الذهب فوقهما، ويكسومها طراز أخضر تلمع نضارته ِبْشًرا، حىت 

 أنه هو أيًضا قد انلته من هذه القلوب الَفرِحة ملسة من فرحها احلي.لتحسب 
وتدلت على العرش قالئد املصابيح، كأهنا لؤلؤ ختلَّق يف السماء ال يف البحر، فجاء من النور ال من الدر؛ 

 وجاء نورًا من خاصته أنه مىت استضاء يف جو العروس أضاء اجلو والقلوب مجيًعا.
عرش الورد، فجلسا ِجْلسة كوكبني حدودمها النور والصفاء؛ وأقبلت العذارى يتخطَّْرَن وأتى العروسان إىل 

يف احلرير األبيض كأنه من نور الصبح، مث وقفن حافَّات حول العرش، حامالت يف أيديهن طاقات من 
ن من هذا الزنبق الّزنبق، تراها َعِطرة بيضاء انضرة َحِييَّة، كأهنا عذارى مع عذارى، وكأمنا ُيملن يف أيديه

 الغض معاين قلوهبن الطاهرة؛ هذه القلوب اليت كانت مع املصابيح مصابيح أخرى فيها نورها الضاحك.
واقتعدت َدرََج العرش حتت ربويت الزهر ودون أقدام العروسني, طفلة صغرية كالزهرة البيضاء حتمل 

ة من واسطة العِ  ْقد، وجعلت بوجهها للزهر كله متاًما ومجااًل، طفولتها، فكانت من العرش كله كاملاسة املدالَّ
َزٍو ال يريد أن يـَُرى.  حىت ليظهر من دوهنا كأنه غضبان ُمنـْ

وكان ينبعث من عينيها فيما حوهلا تيار من أحالم الطفولة جعل املكان مبن فيه كأن له روح طفل بغتته 
 مسرة جديدة.

 تكرة لساعتها ليس هلا ماٍض يف دنياان.وكانت جالسة ِجْلسة ِشْعر متثل احلياة اهلنيئة املب
ولو أن مبدًعا افََتّ يف صنع متثال للنية الطاهرة، وجيء به يف مكاهنا، وُأخذت هي يف مكانه لتشاهبا 



 وتشاكل األمر.
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 وحي القلم
 عرش الورد

 عرش دعوة للمالئكة أن حتضر الزفاف وتباركه.وكان وجودها على ال
وكانت بصغرها الظريف اجلميل تعطي لكل شيء متاًما، فريى أكرب مما هو، وأكثر مما هو يف حقيقته. كانت 

النقطة اليت استعلنت يف مركز الدائرة، ظهورها على صغرها هو ظهور اإلحكام والوزن واالنسجام يف 
 احمليط كله.

ئًما إال جديًدا على النفس، وال سرور للنفس إال من جديد على حالة من أحواهلا؛ فلو ال يكون السرور دا
مل يكن يف كل دينار قوة جديدة غري اليت يف مثله ملا ُسر ابملال أحد، وال كان له اخلطر الذي هو له؛ ولو مل 

بعد هنار، والنهار بعد يكن لكل طعام جوع يورده جديًدا على املعدة ملا هنأ وال مرأ؛ ولو مل يكن الليل 
ملا كان يف السماء واألرض  -على شيء خمتلف-ليل، والفصول كلها نقيًضا على نقيضه، وشيًئا خمتلًفا 

مجال، وال منظر مجال، وال إحساس هبما؛ والطبيعة اليت ال تفلح يف جعلك معها طفاًل تكون جديًدا على 
 عليك. نفسك, لن تفلح يف جعلك مسرورًا هبا لتكون هي جديدة

وعرش الورد كان جديًدا عند نفسي على نفسي، ويف عاطفيت على عاطفيت، ومن أايمي على أايمي؛ نزل 
صباح يومه يف قليب بروح الشمس، وجاء مساء ليلته لقليب بروح القمر؛ وكنت عنده كالسماء أتألأل 

إذ قدرت على أن أعيش  أبفكاري كما تتألأل بنجومها؛ وقد جعلتين أمتد بسروري يف هذه الطبيعة كلها،
يوًما يف نفسي؛ ورأيت وأان يف نفسي أن الفرح هو سر الطبيعة كلها، وأن كل ما خلق هللا مجال يف مجال، 

فإنه تعاىل نور السموات واألرض، وما جييء الظالم مع نوره، وال جييء الشر مع أفراح الطبيعة إال من 
إخراجه النفس من طبائعها، حىت أصبح اإلنسان كأمنا حماولة الفكر اإلنساين خلق أوهامه يف احلياة، و 

 يعيش بنفس ُياول أن يصنعها صناعة، فال يصنع إال أن يزيغ ابلنفس اليت فطرها هللا.
اي عجًبا! ينفر اإلنسان من كلمات االستعباد، والضَّعة، والذلة، والبؤس، واهلم، وأمثاهلا، وينكرها ويردها، 

 احلياة إال عن معانيها.وهو مع ذلك ال يبحث لنفسه يف 
إن يوًما كيوم عرش الورد ال يكون من أربع وعشرين ساعة، بل من أربعة وعشرين فرًحا؛ ألنه من األايم 

اليت جتعل الوقت يتقدم يف القلب ال يف الزمن، ويكون ابلعواطف ال ابلساعات، ويتواتر على النفس 



 جبديدها ال بقدميها.
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 وحي القلم
 عرش الورد

كان الشباب يف موكب نصره، وكانت احلياة يف ساعة صلح مع القلوب، حىت اللغة نفسها مل تكن تلقي  
كلماهتا إال ممتلئة ابلطرب والضحك والسعادة، آتية من هذه املعاين دون غريها، مصورة على الوجوه 

عها، وكل ذلك سحر عرش الورد، تلك احلديقة الساحرة املسحورة، اليت كانت النسمات إحساسها ونواز 
أتيت من اجلو ترفرف حوهلا متحرية كأمنا تتساءل: أهذه حديقة ُخلقت بطيور إنسانية؛ أم هي شجرة ورد 

حلياة هذه املَِلكة من اجلنة مبن يتفيَّْأَن ظلها ويتنسَّْمَن شذاها من احلُور؛ أم ذاك منبع وردي عطري نوراين 
 اجلالسة على العرش!

اي نسمات الليل الصافية صفاء اخلري، أسأل هللا أن تنبع هذه احلياة املقبلة يف مجاهلا وأثرها وبركتها من مثل 
 الورد املبهج، والعطر املنعش، والضوء احملِيي؛ فإن هذه العروس املعتلية عرش الورد:

 هي ابنيت.
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 وحي القلم
 أيها البحر

 أيها البحر*!
 للزمن فصاًل جديًدا يسمى "الربيع املائي". 1إذا احتدم الصيف، ُجعلَت أنت أيها البحر

ى وتنتقل إىل أايمك أرواح احلدائق، فتنبت يف الزمن بعض الساعات الشهية كأهنا الثمر احللو الناضج عل
 شجره.

 ويوحي لونك األزرق إىل النفوس ما كان يوحيه لون الربيع األخضر، إال أنه أرق وألطف.
 ويرى الشعراء يف ساحلك مثل ما يرون يف أرض الربيع، أنوثة طاهرة، غري أهنا تلد املعاين ال النبات.

 وُيس العشاق عندي ما ُيسونه يف الربيع: أن اهلواء يتأوَّه.



يف الدم البشري سر هذه األرض؛ وعند "الربيع املائي" يتحرك يف الدم سر هذه يف الربيع، يتحرك 
 السحب.

 نوعان من اخلمر يف هواء الربيع وهواء البحر، يكون منهما سكر واحد من الطرب.
وابلربيعني األخضر واألزرق ينفتح ابابن للعامل السحري العجيب؛ عامل اجلمال األرضي الذي تدخله الروح 

 كما يدخل القلب احملب يف شعاع ابتسامة ومعناها.  اإلنسانية
 يف "الربيع املائي" جيلس املرء, وكأنه جالس يف سحابة ال يف األرض.

 ويشعر كأنه البس ثيااًب من الظل ال من القماش؛ وجيد اهلواء قد تنزه عن أن يكون هواء الرتاب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها يف مصيفه ابإلسكندرية.* كتب
 كتبنا يف "أوراق الورد" رسالة عن البحر واحلب, فيها أوصاف كثرية للبحر.  1
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 وحي القلم
 أيها البحر

هنا يدرك احلقيقة: أن السرور وختف على نفسه األشياء، كأن بعض املعاين األرضية انُتزعت من املادة. و 
 إن هو إال تنبه معاين الطبيعة يف القلب.

 وللشمس هنا معىن جديد ليس هلا هناك يف "دنيا الرزق".
 تشرق الشمس هنا على اجلسم؛ أما هناك فكأمنا تطلع وتغرب على األعمال اليت يعمل اجلسم فيها.

تاجر ال التاجر، وعلى مصنع العامل، تطلع هناك على ديوان املوظف ال املوظف، وعلى حانوت ال
 ومدرسة التلميذ، ودار املرأة.

 يكونون يف ساعاهتم املظلمة. -وا أسفاه-تطلع الشمس هناك ابلنور، ولكن الناس 
 الشمس هنا جديدة، تثبت أن اجلديد يف الطبيعة هو اجلديد يف كيفية شعور النفس به.

 رج من البحر.والقمر زاٍه رَفَّاف من احلسن؛ كأنه اغتسل وخ
 أو كأنه ليس قمًرا، بل هو فجر طلع يف أوائل الليل؛ فحصرته السماء يف مكانه ليستمر الليل.

 فجر ال يوقظ العيون من أحالمها، ولكنه يوقظ األرواح ألحالمها.
 ويلقي من سحره على النجوم فال تظهر حوله إال مستبهمة كأهنا أحالم معلقة.

 نفس الشاعرة، كطريقة الوجه املعشوق حني تقبِّله أول مرة.للقمر هنا طريقة يف إهباج ال



 و"للربيع املائي" طيوره املغردة وفراشه املتنقل.
 أما الطيور فنساء يتضاحكن، وأما الفراش فأطفال يتواثبون.

 نساء إذا انغمسن يف البحر، ُخيِّل إيلَّ أن األمواج تتشاحن وتتخاصم على بعضهن.
د جلست على الرمل جلسة حواء قبل اخرتاع الثياب، فقال البحر: اي إهلي! قد رأيت منهن زهراء فاتنة ق

 انتقل معىن الغرق إىل الشاطئ.
 إن الغريق من َغِرق يف موجة الرمل هذه.

 واألطفال يلعبون ويصرخون وَيِضجُّون كأمنا اتسعت هلم احلياة والدنيا.
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 وحي القلم
 أيها البحر

وُخيِّل إليهم أهنم أقلقوا البحر كما يقلقون الدار، فصاح هبم: وُيكم اي أمساك الرتاب! ورأيت طفاًل منهم 
 قد جاء فوكز البحر برجله! فضحك البحر وقال: انظروا اي بين آدم!!

 عبأ هبذا الطفل كيال يقول: إنه ركلين برجله؟أعلى هللا أن يعبأ ابملغرور منكم إذا كفر به؟ أعلي أن أ
 أيها البحر، قد مألتك قوة هللا لتثبت فراغ األرض ألهل األرض.

 ليس فيك ممالك وال حدود، وليس عليك سلطان هلذا اإلنسان املغرور.
 وجتيش ابلناس وابلسفن العظيمة، كأنك حتمل من هؤالء وهؤالء قشا ترمي به.

 عظم ال يغين اإلنسان فيك عن إميانه. واالخرتاع اإلنساين مهما
وأنت متأل ثالثة أرابع األرض ابلعظمة واهلول، ردًّا على عظمة اإلنسان وهوله يف الربع الباقي؛ ما أعظم 

 اإلنسان وأصغره!
 ينزل يف الناس ماؤك فيتساوون حىت ال خيتلف ظاهر عن ظاهر.

 لف ابطن عن ابطن.ويركبون ظهرك يف السفن فيحن بعضهم إىل بعض حىت ال خيت
 تشعرهم مجيًعا أهنم خرجوا من الكرة األرضية ومن أحكامها الباطلة.

 وتفقرهم إىل احلب والصداقة فقرأ يريهم النجوم نفسها كأهنا أصدقاء، إذ عرفوها يف األرض.
 اي سحر اخلوف، أنت أنت يف اللجة كما أنت أنت يف جهنم.

ته، وهدرَت عليه وثـُْرَت به، وأريَتُه رأي العني كأنه بني مساءين وإذا ركبك امللحد أيها البحر، فرجفَت من حت
ستنطبق إحدامها على األخرى, فتقفالن عليه, تركته يتطأطأ ويتواضع، كأنك هتزه وهتز أفكاره مًعا، 



 وتدحرجه وتدحرجها.
 وأَطْرَت كل ما يف عقله, فيلجأ إىل هللا بعقل طفل.

 ليس عمل العقل، ولكنه عمل الغفلة واألمن وطول السالمة. وكشفت له عن احلقيقة: أن نسيان هللا
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 وحي القلم
 أيها البحر

 أال ما أشبه اإلنسان يف احلياة ابلسفينة يف أمواج هذا البحر!
 ها وحدها، بل مما حوهلا.إن ارتفعت السفينة، أو اخنفضت، أو مادت، فليس ذلك من

ولن تستطيع هذه السفينة أن متلك من قانون ما حوهلا شيًئا، ولكن قانوهنا هي الثبات، والتوازن، 
 واالهتداء إىل قصدها، وجناهتا يف قانوهنا.

 فال يـَْعتََبَّ اإلنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن ُيكم نفسه.
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 وحي القلم
 يف الربيع األزرق "خواطر مرسلة"
 1يف الربيع األزرق*: خواطر مرسلة

ما أمجل األرض على حاشية األزرقني: البحر والسماء؛ يكاد اجلالس هنا يظن نفسه مرسوًما يف صورة 
 إهلية.

أن البحر قد ُمِلَئ ابألمس، وأن السماء كانت إانء له،  نظرُت إىل هذا البحر العظيم بعييَنْ طفل يتخيل
 فانكفأ اإلانء فاندفق البحر، وتسرحت مع هذا اخليال الطفلي الصغري فكأمنا انلين رشاش من اإلانء.
إننا لن ندرك روعة اجلمال يف الطبيعة إال إذا كانت النفس قريبة من طفولتها، ومرح الطفولة، ولعبها، 

 وهذايهنا.
 ك السماء على البحر أعظم مما هي، كما لو كنَت تنظر إليها من مساء أخرى ال من األرض.تبدو ل

إذا أان سافرت فجئت إىل البحر، أو نزلت ابلصحراء، أو حللت ابجلبل، شعرت أول وهلة من دهشة 



 السرور مبا كنت أشعر مبثله لو أن اجلبل أو الصحراء أو البحر قد سافرْت هي وجاءت إيّل.
ل النفس يكون كل شيء مجياًل، إذ تلقي النفس عليه من ألواهنا, فتنقلب الدار الصغرية قصًرا ألهنا يف مجا

يف سعة النفس ال يف مساحتها هي، وتعرف لنور النهار عذوبة كعذوبة املاء على الظمأ، ويظهر الليل كأنه 
 معرض جواهر أقيم للحور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * كتبها يف مصيفه ابإلسكندرية.

 هذه تسمية جديدة للمصيف على ساحل البحر, وقد شاع استعماهلا بعد نشر هذه املقالة. 1
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 وحي القلم
 يف الربيع األزرق "خواطر مرسلة"
 ر أبلوانه وأنواره ونسماته كأنه جنة ساَبة يف اهلواء.العني يف السموات، ويبدو الفج

 يف مجال النفس ترى اجلمال ضرورة من ضرورات اخلليقة؛ ويكأن هللا أمر العامل أال يعبس للقلب املبتسم.
أايم املصيف هي األايم اليت ينطلق فيها اإلنسان الطبيعي احملبوس يف اإلنسان؛ فريتد إىل دهره األول، دهر 

 والبحار واجلبال.الغاابت 
 إن مل تكن أايم املصيف مبثل هذا املعىن، مل يكن فيها معىن.

 ليست اللذة يف الراحة وال الفراغ، ولكنها يف التعب والكدح واملشقة حني تتحول أايًما إىل راحة وفراغ.
معك اهلم  ال تتم فائدة االنتقال من بلد إىل بلد إال إذا انتقلت النفس من شعور إىل شعور؛ فإذا سافر

 فأنت مقيم مل تربح.
 احلياة يف املصيف تثبت لإلنسان أهنا إمنا تكون حيث ال ُُيَفل هبا كثريًا.

يشعر املرء يف املدن أنه بني آاثر اإلنسان وأعماله، فهو يف روح العناء والكدح والنزاع؛ أما يف الطبيعة 
 ة والسرور واجلالل.فيحس أنه بني اجلمال والعجائب اإلهلية، فهو هنا يف روح اللذ

إذا كنَت يف أايم الطبيعة فاجعل فكرك خالًيا وفرِّغه للنبت والشجر، واحلجر واملََدر، والطري واحليوان، 
 والزهر والعشب، واملاء والسماء، ونور النهار وظالم الليل، حينئذ يفتح العامل اببه ويقول: ادخل.

حينما أبصرت قطرة من املاء تلمع يف غصن،  لطف اجلمال صورة أخرى من عظمة اجلمال؛ عرفُت ذلك
 فخيل إيّل أن هلا عظمة البحر لو َصُغر فُعّلق على ورقة.



 يف حلظة من حلظات اجلسد الروحانية حني يفور ِشعر اجلمال يف الدم،
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 وحي القلم
 "خواطر مرسلة"يف الربيع األزرق 

أطلُت النظر إىل وردة يف غصنها زاهية عطرة، متأنقة، متأنثة؛ فكدت أقول هلا: أنت أيتها املرأة، أنت اي 
 فالنة.

أليس عجيًبا أن كل إنسان يرى يف األرض بعض األمكنة كأهنا أمكنة للروح خاصة؛ فهل يدل هذا على 
 ل يف النفس اإلنسانية؟شيء إال أن خيال اجلنة منذ آدم وحواء، ال يزال يعم

احلياة يف املدينة كشرب املاء يف كوب من اخلزف؛ واحلياة يف الطبيعة كشرب املاء يف كوب من البَـلُّور 
 الساطع؛ ذاك ُيتوي املاء وهذا ُيتويه ويبدي مجاله للعني.

ن العقل وا أسفاه، هذه هي احلقيقة: إن دقة الفهم للحياة تفسدها على صاحبها كدقة الفهم للحب، وإ
 الصغري يف فهمه للحب واحلياة، هو العقل الكامل يف التذاذه هبما. وا أسفاه، هذه هي احلقيقة!

يف هذه األايم الطبيعية اليت جيعلها املصيف أايم سرور ونسيان، يشعر كل إنسان أنه يستطيع أن يقول 
 للدنيا كلمة هزل ودعابة.

ة إال يف أمسائها وشياهتا، دون حقائقها ومعانيها، كالرجل إذا مل من مل يُرزق الفكر العاشق مل ير أشياء الطبيع
يعشق رأى النساء كلهن سواء، فإذا عشق رأى فيهن نساء غري من عرف، وأصبحن عنده أدلة على 

 صفات اجلمال الذي يف قلبه.
ذي يغري الطبيعة تقوم دنيا الرزق مبا حتتاجه احلياة، أما دنيا املصيف فقائمة مبا تلذه احلياة، وهذا هو ال

 وجيعل اجلو نفسه هناك جو مائدة ظرفاء وظريفات.
 تعمل أايم املصيف بعد انقضائها عماًل كبريًا، هو إدخال بعض الشعر يف حقائق احلياة.
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 وحي القلم
 يف الربيع األزرق "خواطر مرسلة"



ه السماء فوقنا يف كل مكان، غري أن العجيب أن أكثر الناس يرحلون إىل املصايف لريوا أشياء, منها هذ
 السماء.

إذا استقبلَت العامل ابلنفس الواسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع، وحقائق اهلموم تصغر وتضيق، 
 وأدركت أن دنياك إن ضاقت فأنت الضيق ال هي.

إىل عملي، ويف العاشرة أعمل َكْيت، ويف احلادية عشرة أعمل كيت وكيت؛ وهنا يف الساعة التاسعة أذهب 
يف املصيف تفقد التاسعة وأخواهتا معانيها الزمنية اليت كانت تضعها األايم فيها، وتستبدل منها املعاين اليت 

 تضعها فيها النفس احلرة.
 يقدر عليها أحد يف الدنيا كصغار األطفال. هذه هي الطريقة اليت تصنع هبا السعادة أحيااًن، وهي طريقة ال

ا  إذا تالقى الناس يف مكان على حالة متشاهبة من السرور وتومهه والفكرة فيه، وكان هذا املكان معدًّ
، أما املوضوع فالسخرية 1بطبيعته اجلميلة لنسيان احلياة ومكارهها, فتلك هي الرواية وممثلوها ومسرحها

 إلنسان.من إنسان املدينة ومدنية ا
ما أصدق ما قالوه: إن املرئي يف الرائي. مرضت مدة يف املصيف، فانقلبت الطبيعة العروس اليت كانت 

 تتزين كل يوم إىل طبيعة عجوز تذهب كل يوم إىل الطبيب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرح لدار التمثيل غري صحيح, وأن صواهبا يظن صديقنا العالمة الكبري األمري شكيب أرسالن أن امل 1
املزرح ولكن الصاحب بن عباد استعملها يف قريب من معىن دار التمثيل, وأصلها من مرادفات ندّي 

 القوم وجمتمعهم.
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 وحي القلم
 حديث قطني

 حديث ِقطَّني:
 " يف موضوع اإلنشاء ما أييت:1934متحان شهادة إمتام الدراسة االبتدائية هلذا العام "جاء يف ا

"تقابل قطان: أحدمها مسني تبدو عليه آاثر النعمة، واآلخر حنيف يدل منظره على سوء حاله؛ فماذا 
 يقوالن إذا حدَّث كل منهما صاحبه عن معيشته؟".

سان القطني، ومل يعرفوا كيف يوجهون الكالم بينهما، وإىل وقد حار التالميذ الصغار فيما يضعون على ل
أي غاية ينصرف القول يف حماورهتما؛ وضاقوا مجيًعا وهم أطفال, أن تكون يف رءوسهم عقول السنانري؛ 



وأعياهم أن تنزل غرائزهم الطيبة يف هذه املنزلة من البهيمية ومن عيشها خاصة، فيكتنهوا تدبري هذه 
 ينفذوا إىل طبائعها، ويندجموا يف جلودها، وأيكلوا أبنياهبا، وميزقوا مبخالبها.القطاط حلياهتا، و 

قال بعضهم: وسخطنا على أساتذتنا أشد السخط، وعبناهم أبقبح العيب؛ كيف مل يعلِّموان من قبل أن 
ا طار ودرج، وما نكون محريًا، وخياًل، وبغااًل، وثريااًن، وقردة، وخنازير، وفئرااًن، وِقَطَطة، وما هب ودب، وم

مل يلقنوان مع العربية واإلجنليزية لغات النهيق، والصهيل، والشحيج،  -وُيهم-مشى وانساح؛ وكيف 
واخلُوار، وضحك القرد، وقـَُباع اخلنزير، وكيف نصيء ومنوء، ونلغط لغط الطري، ونـَُفّح فحيح األفعى، 

ليل، الذي تقوم به بالغة البهائم والطري ، إىل ما يتم به هذا العلم اللغوي اجل1وَنِكش كشيش الدابابت
 واحلشرات واهلمج أشباهها؟

وقال تلميذ خبيث ألستاذه: أما أان فأوجزت وأعجزت. قال أستاذه: أجدَت وأحسنَت، وهلل أنت! واتهلل 
 لقد أصبت! فماذا كتبت؟ قال: كتبت هكذا:

 فريد عليهيقول السمني: انْو، انْو، انْو, فيقول النحيف: نْو، انْو, نْو, 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه أصوات هذه األجناس يف اللغة. 1
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 وحي القلم
 حديث قطني

نو، نو, نو؛ فيلطمه  السمني: نو، انو، انو, فيغضب النحيف ويكشر عن أسنانه، وُيرك ذيله ويصيح:
السمني فيخدشه ويصرخ: انو, فيثب عليه النحيف ويصطرعان، وختتلط "النونوة" ال ميتاز صوت من 

صوت، وال يبني معىن من معىن، وال ميكن الفهم عنهما يف هذه احلالة إال بتعب شديد، بعد مراجعة 
 قاموس القطاط!

الفن إبداًعا، فصنعت ما يصنع أكرب النوابغ، يُظهر فنه قال األستاذ: اي بين، ابرك هللا عليك! لقد أبدعت 
صلى هللا عليه -إبظهار الطبيعة وإخفاء نفسه، وما ينطق القط بلغتنا إال معجزة لنيب، وال نيب بعد حممد 

فال سبيل إال ما حكيت ووصفت، وهو مذهب الواقع، والواقع هو اجلديد يف األدب؛ ولقد  -وسلم
كنت يف إجابتك هرًّا أستاًذا، ووافقت السنانري وخالفت الناس، وحققت للممتحنني أرادوك تلميًذا هرًّا، ف

أرقى نظرايت الفن العايل، فإن هذا الفن إمنا هو يف طريقة املوضوع الفنية، ال يف تلفيق املواد هلذا املوضوع 
كالًما طوياًل ابرًعا من هنا وهناك، ولو حفظوا حرمة األدب ورعوا عهد الفن ألدركوا أن يف أسطرك القليلة  



؛ ولكن 1يف النادرة والتهكم، وغرابة العبقرية، ومجاهلا وصدقها، وحسن تناوهلا، وإحكام أتديتها ملا تؤدي
ما الفرق اي بين بني "انو" ابملد، و"نو" بغري مد؟ قال التلميذ: هذا عند السنانري كاإلشارات التلغرافية: 

 َشْرطة ونقطة وهكذا.
وزارة املعارف ال تقر هذا وال تعرفه، وإمنا يكون املصحح أستاًذا ال هرًّا, واالمتحان   قال: اي بين، ولكن

 كتايب ال شفوي.
قال اخلبيث: وأان مل أكن هرًّا بل كنت إنسااًن، ولكن املوضوع حديث قطني، واحلكم يف مثل هذا ألهله 

هلم: اسألوا القطاط؛ أو ال فليأتوا  القائمني به, ال املتكلفني له، املتطفلني عليه؛ فإن هم خالفوين قلت
ابلقطني: السمني والنحيف، فليجمعوا بينهما، ولُيَحرِّشومها، مث ليحضروا الرقباء هذا االمتحان، وليكتبوا 

عنهما ما يسمعونه، وليصفوا منهما ما يرونه، فوالذي خلق السنانري والتالميذ واملمتحنني واملصححني 
نو، وانو"، وال يكون القول بينهما إال من هذا، وال يقع إال ما وصفُت، وما بد مجيًعا, ما يزيد اهلران على "

 من املهارشة واملواثبة مبا يف طبيعة القوي والضعيف، مث فرار الضعيف مهزوًما، وينتهي االمتحان!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا كالم هتكم كما هو ظاهر. 1
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 وحي القلم
 حديث قطني

إن مثل هذا املوضوع يشبه تكليف الطالب الصغري خلق هرتني ال احلديث عنهما؛ فإن إجادة اإلنشاء يف 
م قلب هر، أو مثل هذا الباب ألوهية عقلية ختلق خلقها السوي اجلميل انبًضا حيًّا، كأمنا وضعت يف الكال

جاءت ابهلر له قلب من الكالم وأين هذا من األطفال يف احلادية عشرة والثانية عشرة وما حوهلما؛ وكيف 
هلم يف هذه السن أن ميتزجوا بدقائق الوجود، ويداخلوا أسرار اخلليقة، ويصبحوا مع كل شيء رهًنا بعلله، 

قبل يف السنوات اخلالية: "كن زهرة وِصْف, وعند كل حقيقة موقوفني على أسباهبا؟ وقد قيل هلم من 
واجعل نفسك حبة قمح وُقْل". وإمنا هذا وحنوه غاية من أبعد غاايت النبوة أو احلكمة؛ إذ النيب تعبري إهلي 

تتخذه احلقيقة الكاملة لتنطق به كلمتها اليت تسمى الشريعة، واحلكيم وجه آخر من التعبري، تتخذه تلك 
 لمة اليت تسمى الفن.احلقيقة لتلقي منه الك

وقد كان يف القدمي امتحان مثل هذا، مل ينجح فيه إال واحد فقط من آالف كثرية؛ وكان املمتحن هو هللا 
 عليه السالم:-جل جالله؛ واملوضوع حديث النملة مع النمل، والناجح سليمان 



ِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن، فـَتَـَبسََّم }قَاَلْت مَنَْلٌة اَي َأيُـَّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل ُيَْ 
 [.19، 18َضاِحًكا ِمْن قـَْوهِلَا{ ]النمل: 

إن الكون كله مستقر مبعانيه الرمزية يف النفس الكاملة؛ إذ كانت الروح يف ذاهتا نورًا، وكان سر كل شيء 
ري املاء يف املاء، ويف امتزاج األشعة من النفس واملادة هو من النور، والشعاع جيري يف الشعاع كما جي

جتاوب روحاين هو بذاته تعبري يف البصرية وإدراك يف الذهن، وهو أساس الفن على اختالف أنواعه: يف 
 الكلمة والصورة، واملثال والنغمة؛ أي: الكتابة والشعر والتصوير واحلفر واملوسيقى.

مت إشراقًا إال بتمام النفس البليغة يف فضيلتها أو رذيلتها على السواء؛ ومن ذلك ال يكون البيان العايل أ
فإن من عجائب السخرية هبذا اإلنسان أن يكون متام الرذيلة يف أثره على العمل الفين، هو الوجه اآلخر 

اليت يبدأ  لتمام الفضيلة يف أثره على هذا العمل؛ والنقطة اليت ينتهي فيها العلو من حميط الدائرة هي بعينها
منها االحندار إىل السفل؛ ومن مث كانت الفنون ال تعترب ابألخالق، حىت قال علماؤان: إن الدين عن الشعر 
مبعزل. فاألصل هناك مسو التعبري ومجاله، وبالغة األداء وروعتها؛ وال يكون السؤال الفين ما هي قيمة هذه 

أليس جلهنم حق يف كبار أهل الفن، كما للجنة النفس, ولكن ما طريقتها الفنية؟ وأي عجيب يف ذلك؟ 
 حق يف نوابغه؟ وإذا قالت اجلنة: هذه
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له فضائلي البليغة. أفال تقول اجلحيم: وهذه بالغة رذائلي؟ وكيف لعمري يستطيع إبليس أن يؤدي عم
 الفين, ويصور بالغته العالية إال يف ساقطني من أهل الفكر اجلميل, وساقطات من أهل اجلسم اجلميل؟

 لقد بعدان عن القطني، وأان أريد أن أكتب من حديثهما وخربمها.
كان القط اهلزيل مرابطًا يف زقاق، وقد طارد فأرة فاجنحرت يف شق، فوقف املسكني يرتبص هبا أن خترج، 

فسه كيف يعاجلها فيبتزها، وما عقل احليوان إال من حرفة عيشه ال من غريها. وكان القط السمني ويؤامر ن
قد خرج من دار أصحابه يريد أن يفرج عن نفسه أبن يكون ساعة أو بعض ساعة كالقططة بعضها مع 

ورآه اهلزيل بعض، ال كأطفال الناس مع أهليهم وذوي عنايتهم، وأبصر اهلزيل من بعيد فأقبل ميشي حنوه، 
وجعل يتأمله وهو يتخلع ختلع األسد يف مشيته، وقد مأل جلدته من كل أقطارها ونواحيها، وبسطته النعمة 
من أطرافه، وانقلبت يف حلمه غلظًا، ويف عصبه شدة، ويف شعره بريًقا، وهو ميوج يف بدنه من قوة وعافية، 

خلته احلسرة، وتضعضع ملرأى هذه النعمة مرحة ويكاد إهابه ينشق مسًنا وكدنة. فانكسرت نفس اهلزيل، ود



خمتالة. وأقبل السمني حىت وقف عليه، وأدركته الرمحة له، إذ رآه حنيًفا متقبًِّضا، طاوي البطن، ابرز 
 األضالع، كأمنا مهت عظامه أن ترتك مسكنها من جلده لتجد هلا مأوى آخر.

ه غري أنك مل متت، وما لك أعطيت احلياة غري أنك مل فقال له: ماذا بك، وما يل أراك متيبًسا كامليت يف قرب 
رجعت صورة خمتزلة من اهلر؛ أفال  -وُيك-حتَي، أوليس اهلر منا صورة خمتزلة من األسد، فما لك 

يسقونك اللَب، ويطعمونك الشحمة واللحمة، وأيتونك ابلسمك، ويقطعون لك من اجلَب أبيض وأصفر، 
رك الطفل ببعض طعامه، وتدللك الفتاة على صدرها، ومتسحك املرأة ويفّتون لك اخلبز يف املرق، ويُؤث

بيديها، ويتناولك الرجل كما يتناول ابنه؟ وما جللدك هذا مغربًّا كأنك ال تلطعه بلعابك، وال تتعهده 
بتنظيف، وكأنك مل تر قط فىت أو فتاة جيري الدهان بريًقا يف شعره أو شعرها، فتحاول أن تصنع بلعابك 

نيعهما؛ وأراك متزايل األعضاء متفكًكا حىت ضُعفَت وجهدَت، كأنه ال يركبك من حب النوم لشعرك ص
على قدر من كسلك وراحتك، وال يركبك من حب الكسل على قدر من نعيمك ورفاهتك، وكأن جنبيك 

د إال العشب مل يعرفا ِطْنِفسة وال َحِشيَّة وال وسادة وال بساطًا وال طرازًا، وما أشبهك أبسد أهلكه أال جي
 األخضر
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واهلشيم اليابس، فما له حلم جييء من حلم، وال دم يكون من دم، واحنط فيه جسم األسد، وسكنت فيه 
 روح احلمار!

ا، وجبًنا وفتااًت، وإنك لتقضي يومك تـَْلَطع جلدك ماسًحا قال اهلزيل: وإن لك حلمة وشحمة، ولبًنا ومسكً 
وغاساًل، أو تتطرح على الوسائد والطنافس انئًما ومتمدًدا, أما وهللا لقد جاءتك النعمة والبالدة مًعا، 

وصلحت لك احلياة وفسدت منك الغريزة، وأحكمت طبًعا ونقضت طباًعا، ورَبت شبًعا وخسرت لذة، 
أن تعطف على نفسك، ومحلوك وأعجزوك أن تستقل، وقد صرت معهم   عطفوا عليك وأفقدوك

 كالدجاجة ُتَسمَّن لُتذبح، غري أهنم يذَبونك دالاًل ومالاًل.
إنك لتأكل من ِخَوان أصحابك، وتنظر إليهم أيكلون، وتطمع يف مؤاكلتهم، فتشبع ابلعني والبطن والرغبة 

 أتكل منها وحتتبس فيها. مث ال شيء غري هذا، وكأنك مرتبط َببال من اللحم
إن كان أول ما يف احلياة أن أتكل فأهون ما يف احلياة أن أتكل، وما يقتلك شيء كاستواء احلال، وال 

ُيييك شيء كتفاوهتا؛ والبطن ال يتجاوز البطن ولذته لذته وحدها، ولكن أين أنت عن إرثك من أسالفك، 



، ومتاع أرواحنا، وهتبنا من كل ذلك وجودان األكرب، وعن العلل الباطنة اليت حتركنا إىل لذات أعضائنا
 وجتعلنا نعيش من ِقَبل اجلسم كله، ال من قبل املعدة وحدها؟

قال السمني: اتهلل, لقد أكسبك الفقر حكمة وحياة، وأراين إبزائك معدوًما بزوال أساليف مين، وأراك 
يل هذه اللذات اليت تعلو ابحلياة عن إبزائي موجوًدا بوجود أسالفك منك. انشدتك هللا إال ما وصفت 

 مرتبة الوجود األصغر من الشبع, وتستطيل هبا إىل مرتبة الوجود األكرب من الرضى؟
أن احملنة يف العيش هي فكرة وقوة، وأن  -وُيك-فقال اهلزيل: إنك ضخم ولكنك أبله، أما علمت 

يف الكسب لذة الكسب، وسعار اجلوع هو الفكرة والقوة مها لذة ومنفعة، وأن هلفة احلرمان هي اليت تضع 
الذي جيعل يف الطعام من املادة طعاًما آخر من الروح، وأن ما ُعدل به عنك من الدنيا ال تعوِّضك منه 
الشحمة واللحمة، فإن رغباتنا ال بد هلا أن جتوع وتغتذي كما ال بد من مثل ذلك لبطوننا؛ ليوجد كل 

طمئنة كهذه اليت أنت فيها هي للحياة أمراض مطمئنة، فإن مل تنقص من منهما حياته يف احلياة, واألمور امل
 لذهتا فهي لن تزيد يف لذهتا، ولكن مكابدة احلياة زايدة يف احلياة نفسها.
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الداخلية اليت جتعل األحسن أحسن مما يكون، ومتنع األسوأ أن يكون وسر السعادة أن تكون فيك القوى 
أسوأ مما هو، وكيف لك هبذه القوة وأنت وادع قار حمصور من الدنيا بني األيدي واألرجل؟ إنك كاألسد 
يف القفص، صُغرت َأمَجَُتُه ومل تزل تصغر حىت رجعت قفًصا ُيده وُيبسه، فصغر هو ومل يزل يصغر حىت 

ة يف جلد؛ أما أان فأسد على خماليب ووراء أنيايب، وَغْيَضيت أبًدا تتسع وال تزال تتسع أبًدا، وإن أصبح حرك
احلرية لتجعلين أتشمم من اهلواء لذة مثل لذة الطعام، وأسرتوح من الرتاب لذة كلذة اللحم، وما الشقاء 

ثري قلياًل، وهذه ليست ملثلي ما إال َخلَّتان من خالل النفس: أما واحدة فأن يكون يف شرهك ما جيعل الك
دمت على حد الَكَفاف من العيش؛ وأما الثانية فأن يكون يف طمعك ما جيعل القليل غري قليل، وهذه 
ليس هلا مثلي ما دمُت على ذلك احلد من الكفاف. والسعادة والشقاء كاحلق والباطل، كلها من ِقَبل 

 َسِعد هبا، ومن عكسها عن جمراها فبها يشَقى.الذات، ال من قبل األسباب والعلل، فمن جاراها 
ولقد كنُت الساعة َأْخِتل فأرة اجنحرْت يف هذا الشق، فطمعُت منها لذة وإن مل ُأطعم حلًما، وابألمس رماين 
طفل خبيث َبجر يريد عقري فأحدث يل وجًعا، ولكن الوجع أحدث يل االحرتاس، وسأغَشى اآلن هذه 

ذة يف السلة واخلطفة واالسرتاق واالنتهاب مث الوثب شدًّا بعد ذلك؟ هل ذقت الدار اليت إبزائنا، فأية ل



أنت بروحك لذة الفرصة والنهزة، أو وجدت يف قلبك راحة املخالسة واسرتاق الغفلة من فأرة أو ُجَرذ، أو 
ّولك طفل أدركت يوًما فرحة النجاة بعد الرََّوغان من عابث أو ابٍغ أو ظامل؟ وهل انلتك لذة الظفر حني ه

 ابلضرب، فهولته أنت ابلعض والعقر، ففر عنك منهزًما ال يلوي؟
قال السمني: ويف الدنيا هذه اللذات كلها وأان ال أدري, هلم أتوحش معك، ليكون يل مثل ُنْكرك 

ودهائك واحتيالك، فيكون يل مثل راحتك املكدودة، ولذتك املتعبة، وعمرك احملكوم عليه منك وحدك 
 للرزق أطارده وأواثبه، وأغاديه وأراوحه. فقطع عليه اهلزيل وقال:وسأتصدى معك 

اي صاحيب، إن عليك من حلمك ونعمتك عالمة أسرك، فال يلقاان أول طفل إال أهوى لك فأخذك أسريًا، 
 وأهوى عليَّ ابلضرب ألنطلق حرًّا، فأنت على نفسك بالء، وأنت بنفسك بالء علّي.

 رأت ما وقع بينهما، فسرها اشتغال الشروكانت الفأرة اليت اجنحرْت قد 
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ابلشر. وطالت مراقبتها هلا حىت ظنت الفرصة ممكنة، فوثبت وثبة من ينجو َبياته ودخلت يف ابب مفتوح، 
ا أومض وانطفأ. فقال للسمني: اذهب راشًدا، فحسبك اآلن من املعرفة وحملها اهلزيل، كما تلمح العني برقً 

بنفسك وموضعها من احلياة، أن الوقوف معك ساعة هو ضياع رزق، وكذلك أمثالك يف الدنيا، هم 
 أبلفاظهم يف األعلى ومبعانيهم يف األسفل.
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 بني خروفني:
 "اجتمع ليلة األضحى خروفان من أضاحي العيد، فتكلما؛ فماذا يقوالن؟".

هذا هو املوضوع الذي استخرجه أصغر أوالدي "األستاذ" عبد الرمحن، وسألين أن أكتب فيه للرسالة، 
 حياته* ابرك هللا له فيها حاضرة ومقبلة. وهو أصغر قرائها سنًّا، تُرّف عليه النَّسمة الثالثة عشرة من ربيع



وألستاذان هذا كلمة هي شعاره اخلاص به يف احلياة، ُيفظها لتحفظه، فال مييل عن مدرجتها، وال خيرج من 
، كلما ذهب منه شوط جاء شوط". 1معناها، وهي هذه الكلمة العربية: "كالفرس الكرمي يف َميـَْعة حْضرِه

صل يف كرم الفعل، وال يغين شيء منهما عن شيء؛ وأن الدم احلر الكرمي فهو يعلم من هذا أن كرم األ
يكون مضاعف القوة بطبيعته، عظيم األمل هبذه القوة املضاعفة، نـَزَّاًعا إىل السبق مبقدار أمله العظيم، 

على أمتها مرتفًعا عن الضعف واهلَُوينا هبذا النزوع، متميًزا يف نبوغ عمله وإبداعه ابجتماع هذه اخلصال فيه 
وأحسنها. فمن مث ال يرمي احلر الكرمي إال أن يبلغ األمد األبعد يف كل ما ُياوله، فال أيلو أن يبذل جهده 

ا قوة بعد قوة، حمقًقا السحر القادر الذي يف نفسه، متلقًيا منه  إىل غاية الطاقة ومبلغ القدرة، مستمدًّ
دمه أضواء كأضواء النجم، تُثبت لكل ذي عينني  وسائل اإلعجاز يف أعماله، مرساًل يف نبوغه من توهج

 أنه النجم ال شيء آخر.
قلت: حبا  -وأظنه قد نزعته حاجة مدرسية إليه-وملا قدم إيلَّ "األستاذ" موضوعه يف هذا الوزن املدرسي 

ثّور فيه وكرامة. وها أان ذا أكتبه منبعثًا فيه "كالفرس الكرمي يف ميعة حضره". ولعل األستاذ حني يقرؤه ال ي
 عالمات كثرية بقلمه األمحر!

 اجتمع ليلة األضحى خروفان من األضاحي يف داران: أما أحدمها فكبش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1934* كان ذلك يف عام 
 هذا كما يقال ابلعامية: يف عز جريه. 1
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أقرن، ُيمل على رأسه من قرنيه العظيمني شجرة السنني، وقد انتهى مِسَنه حىت ضاق جلده بلحمه، وَسحَّ 
بدنه ابلشحم َسحًّا، فإذا حترك خلته سحابة يضطرب بعضها يف بعض، ويهتز شيء منها يف شيء؛ وله 

ذا رأيتها من بعيد حسبتها محاًل يتبع أابه؛ وهو أصوف، قد سبغ صوفه جيرها خلفه جرا، فإ 1َواِفرة
واستكثف وتراكم عليه، فإذا مشى تبخرت فيه تبخرت الغانية يف ُحلَّتها، كأمنا يشعر مثل شعورها أنه يلبس 
مسرات جسمه ال ثوب جسمه؛ وهو من اجتماع قوته وجربوته أشبه ابلقلعة، ويعلوها من هامته كالربج 

 فيه مدفعان ابرزان, وتراه أبًدا ُمَصعًِّرا خدًّا كأنه أمري من األبطال، إذا جلس حيث كان شعر أنه احلريب
 جالس يف أمره وهنيه، ال خيرج أحد من هنيه وال أمره.



وأما اآلخر فهو َجذَع يف رأس احلول األول من مولده، مل يدرك بعد أن ُيضحَّى، ولكن جيء به للَقَرم إىل 
األول أضحية وهذا َأُكولة؛ وذاك يتصدق بلحمه كله على الفقراء، وهذا يتصدق بثلثيه حلمه الغض؛ ف

 ويبقى الثلث طعاًما ألهل الدار.
وكان يف لينه وترجرجه وظرف تكوينه ومرح طبعه، كأمنا يصور لك املرأة آنسة رقيقة متوددة. أما ذاك 

ته الغابة اليت خترج األسد واحلية وجذوع الضخم العايت املتجرب الشامخ، فهو صورة الرجل الوحشي أخرج
 الدوحة الضخمة، وجعلت فيه من كل شيء منها شيًئا خياف ويتقى.

وكان اجلذع يثغو ال ينقطع ثُغاؤه، فقد أخذ من قطيعه انتزاًعا فأحس الوحشة، وتنبهت فيه غريزة اخلوف 
نفلت، فهو كأمنا يهرب يف الصوت من الذئب، فزادته إىل الوحشة قلًقا واضطرااًب، وكان ال يستطيع أن ي

 ويعدو فيه عدًوا.
أما الكبش فريى مثل هذا مسبة لقرنيه العظيمني، وهو إذا كان يف القطيع كان كبشه وحاميه واملقدم فيه، 

فيكون القطيع معه ويف كنفه وال يكون هو عند نفسه مع القطيع؛ فإذا فقد مجاعته مل يكن يف منزلة املنتظر 
يحتمي به فيقلق ويضطرب، ولكنه يف منزلة املرتقب أن يلحق به غريه طلًبا حلمايته أن يلحق بغريه ل

 وذماره، فهو ساكن رابط اجلأش مغتبط النفس، كأمنا يتصدق ابالنتظار.
فلما أدبر النهار وأقبل الليل، جيء للخروفني ابلكأل من هذا الربسيم يعتلفانه، فأحس الكبش أن يف 

 ، وانقبضت نفسه ملا كانتالكأل شيًئا مل يدر ما هو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألية عظيمة, ويقال: كبش أليان, إذا كان عظيم األلية. 1
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 وحي القلم
 بني خروفني

حه، كأمنا أدركت هذه الروح أنه آخر رزقه على األرض، فانكسر تنبسط إليه من قبل، وعرته كآبة من رو 
وظهر على وجهه معىن الذبح قبل أن يذبح، وعاف أن َيْطَعم، ورجع كأول فطامه عن أمه ال يعرف كيف 

 أيكل، وال يتناول من أكله إال أدىن تناول.
س، ثقل على ساعتها اليت وكأمنا جثم الظالم على شحمه وحلمه؛ فإنه مىت ثقل اهلم على نفس من األنف

تكون فيها، فتطول كآبتها ويطول وقتها مجيًعا. فأراد الكبش أن يتفرج مما به، وينفس عن صدره شيئًا، 
وكان الصغري قد أنس إىل املكان والظلمة، وأقبل يعتلف وخَيِْضم الكأل، فقال له الكبش: أراك فارًها ايبن 



علًما ال تعلمه، وإين ألحس أن القدر طريقه علينا يف هذه أخي، كأنك ال جتد ما أجد؛ إين وهللا أعلم 
 الليلة، فهو مصبحنا ما من ذلك بد.

 قال الصغري: أتعين الذئب؟
قال: ليته هو، فأان لك به لو أنه الذئب؛ إن صويف هذا درع من أظافره، وهو كالشبكة ينشب فيها الظفر 

ن إحراز نفسي يف قتله، ومن أحرز نفسه من عدوه وال يتخلص، ومن قرينَّ هذين تـُْرس ورمح، فأان واثق م
فذاك قتل عدوه، فإن مل يقتله فقد غاظه ابهلزمية، وذاك عند األبطال فن من القتل. وهذا القرن امللتّف 

األعقد املَذرَّب كالسنان، ال يكاد يراه الذئب حىت يعلم أنه حاطمة عظامه، فيحدث له من الفزع ما تنحل 
 إال متخاذاًل، وال يقدم علي إال توهم الذئبية للخروفية، فإن أساس القوة والضعف  به قوته، فما يواثبين

كليهما يف السوس والطبيعة، غري أنه ال يعلم أين خرجت من اخلروفية إىل اجلاموسية! فما يـَُعلِّمه ذلك إال 
عظامه وحتطم  بقر بطنه أو التطويح به من فوق هذا القرن، أقذفه قذفة عالية تلقيه من حاليق، فتدق

 قوائمه!
 قال الصغري: فماذا ختشى بعد الذئب؟ إذا كانت العصا فهي إمنا تضرب منك الصوف ال الظهر.

قال الكبش: وُيك! وأي خروف خيشى العصا؟ ويه, إمنا تكون عصا من يعلفه ويرعاه، فهي تنزل عليه  
أو هتوياًل؛ ومن قبلها النعمة، وتكون  كما تنزل على ابن آدم أقدار ربه، ال حطًما ولكن أتديًبا أو إرشاًدا

معها النعمة، وجتيء بعدها النعمة؛ أفبلغ الكفر ما يبلغ كفر اإلنسان بنعمة ربه: إذا أنعم عليه أعرض وأنى 
 جبانبه، وإذا مسه الشر انطلق ذا صراخ عريض؟
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 لقلموحي ا
 بني خروفني

 وكيف تراين "وُيك" أخشى الذئب أو العصا، وأان من ساللة الكبش األسدي؟
قال الصغري: وما الكبش األسدي، وكيف علمت أنك من جَنْله، وال علم يل أان إال هذا الكأل والعلف 

 واملاء واملراح واملغدى؟
ا جديت وقد أفرط عليها الكرب حىت قال الكبش: لقد أدركت أمي وهي نعجة َقْحمة كبرية، وأدركت معه

ذهب فمها، وأدركت معهما جدي وهو كبش َهِرم متقدد أعجف كأنه عظام مغطاة، فعن هؤالء أخذت 
 ورويت وحفظت:

حدثتين أمي، عن أبيها، عن أبيه، قالت: إن فخر جنسنا من الغنم يرجع إىل كبش الفداء الذي فدى هللا 



 وكان كبًشا أبيض أقرن أعني، امسه َحرير. -معليهما السال-به إمساعيل بن إبراهيم 
"قال": واعلم ايبن أخي أن مما انفردت أان به من العلم فلم يدركه غريي، أن جدان هذا كان مكسوا 

 ابحلرير ال ابلصوف، فلذلك مسي حريًرا.
بلية على "قالت أمي": واحملفوظ عند علمائنا أن ذاك هو الكبش الذي قربه هابيل حني قتل أخاه، لتتم ال

 هذه األرض بدم اإلنسان واحليوان مًعا.
"قالوا": فُتقبل منه وُأرسل الكبش إىل اجلنة, فبقي يرعى فيها حىت كان اليوم الذي هم فيه إبراهيم أن يذبح 

ابنه حتقيًقا لرؤاي النبوة، وطاعة ملا ابتلي به من ذلك االمتحان، وليثبت أن املؤمن ابهلل إذا قوي إميانه مل 
 من أمر هللا, ولو جر السكني على عنق ابنه، وهو إمنا جيرها على ابنه وعلى قلبه!جيزع 

 "قالت": فهذا هو فخر جنسنا كله.
أما فخر سالليت أان، فذاك ما حدثتين به جديت، ترويه عن أبيها، عن جدها، وذاك حني تومست يّف خمايل 

، وإنه كان يف هذه املدينة رجل َسبَّاع، قد البطولة، ورَجْت أن أحفظ التاريخ. قالت: إن أصلنا من دمشق
: هذا السبع 1اختذ شبل أسد فرابه وراضه حىت كرب، وصار يطلب اخليل، وأتذى به الناس، فقيل لألمري

قد آذى الناس، واخليل تنفر منه وجتد من رُيه ريح املوت، وهو ما يزال رابًضا ليله وهناره على سدة 
ذ يف مطبخه للذبح،ابلقرب من دارك. فأمر فجاء به ا  لسباع وأدخله إىل القصر، مث أمر خبروف مما اختُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للهجرة، وقصها يف كتابه  584هذه القصة شهدها األمري األديب "أسامة بن منقذ" املتوىف سنة  1

ر" وزير شهاب الدين حممود. وقد تصرفنا يف "االعتبار"؛ واألمري املذكور يف القصة هو "معني الدين أن
 عبارة القصة.
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 وحي القلم
 بني خروفني

 وأدخلوه إىل قاعة, وجاء السباع فأطلق األسد عليه، واجتمعوا يرون كيف يسطو به ويفرتسه.
وأرسله، فكانت  1حدثين جدك، أن السباع أطلق األسد من ساجوره قالت جديت: فحدثين أيب، قال:

املعجزة اليت مل يفز هبا خروف ومل تؤثر قط إال عن جدان، فإنه حسب األسد خروفًا أجم ال قرون له، ورأى 
دقة خصره، وضمور جنبيه، ورأى له ذياًل كاأللية املفرغة امليتة، فظنه من مهازيل الغنم اليت قتلها اجلدب، 

كان هو شبعان راين، فما كذب أن محل على األسد ونطحه، فاهنزم السبع مما أذهله من هذه املفاجأة و 



وحسب جدان سبًعا قد زاده هللا أسلحة من قرنيه، فاعرتاه اخلوف وأدبر ال يلوي. وطمع جدان فيه فاتبعه، 
غلبهم الضحك، واألمري ما وما زال يطارده وينطحه، واألسد يفر من وجهه ويدور حول الربكة، والقوم قد 

ميلك نفسه إعجااًب وفخًرا جبدان. فقال: هذا سبع لئيم، خذوه فاخرجوه، مث اذَبوه، مث اسلخوه. فأخذ 
األسد وذبح، وأعتق جدان من الذبح، وكان لنا يف اتريخ الدنيا: إنساهنا وحيواهنا أثران عظيمان؛ فجدان 

 ألسد فداءه!األول كان فداء البن نيب، وجدان الثاين كان ا
 قال الصغري للكبش: قلت: الذبح، والفداء من الذبح؛ فما الذبح؟

قال الكبش: هذه السنة اجلارية بعد جدان األعظم، وهي الباقية آخر الدهر؛ فينبغي لكل منا أن يكون 
 فداء البن آدم!

راءان فنسحبه إىل هنا قال الصغري: ابن آدم هذا الذي خيدمنا وُيتّز لنا الكأل، ويقدم لنا العلف، وميشي و 
 وههنا؟ اتهلل ما أظن الدنيا إال قد انقلبت، أو ال، فأنت اي أخا جدي قد كربت وخرفت!

قال الكبش: وُيك اي أبله! مىت تتحلل هذه العقدة اليت يف عقلك؟ إنك لو علمت ما أعلم ملا اطمأنت 
 تفض!بك األرض، ولرجعت من القلق واالضطراب كحبة القمح يف غرابل يهتز وين

قال الصغري: أتعين ذلك الغرابل وذلك القمح وما كان يف القرية، إذ تناولت ربة الدار غرابهلا تنفض به 
قمحها، فغافلتها ونطحت الغرابل فانقلب عن يدها وانتثر احلب، فأسرعت فيه التقاطًا حىت مألت فمي 

 قبل أن تزُيين املرأة عنه؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساجور: سلسلة األسد والكلب وحنومها. 1
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 وحي القلم
 بني خروفني

فهز الكبش رأسه فعل من يريد االبتسام وال يستطيعه، وقال: أرأيت حانوت القّصاب، وحنن منر اليوم يف 
 السوق؟

 انوت القصاب؟قال: وما ح
قال: أرأيت ذلك السليخ من الغنم البيض املعلقة يف تلك املعاليق، ال جلد عليها وال صوف، وليس هلا 

 أرؤس وال قوائم؟
قال الصغري: وما ذاك السليخ؟ إنه إن صح ما حدثَتين به عن أمك، فهذه غنم اجلنة، تبيت ترعى هناك مث 



 الغد، ألذهب فأراها وأمأل عيين منها. جتيء إىل األرض مع الصبح، وإين ملرتقب مشس
قال: امسع أيها األبله! إن مشس الغد ستشعر هبا من حتتك ال من فوقك. لقد رأيت أخي مذ كنت جذًعا 
مثلك؛ ورأيت صاحبنا الذي كان يعلفه ويسمنه قد أخذه، فأضجعه، فجثم على صدره شرا من الذئب، 

ذا دمه يسخب ويتفجر، وجعل املسكني ينتفض وَيْدَحص وجاء بشفرة بيضاء المعة، فجرها على حلقه، فإ
برجليه، مث سكن وَبرَد؛ فقام الرجل ففصل عنقه، مث خنس يف جلده ونفخه حىت تطبل ورجع كالِقربة اليت 
رأيتها يف القرية مملوءة ماء فحسبتها أمك؛ مث شق فيه شقًّا طوياًل. مث أدخل يده بني اجللد والصفاق، مث  

حم عن جنبيه، فعاد املسكني أبيض ال جلد له وال صوف عليه، مث بقر بطنه وأخرج كشطه وَسَحف الش
هو  -أيها األبله-ما فيه، مث حطم قوائمه، مث شده فعلقه فصار سليًخا كغنم اجلنة اليت زعمت! وهذا 

 الذبح والسلخ!
 قال الصغري: وما الذي أحدث هذا كله؟

 قال: الشفرة البيضاء اليت يسموهنا السكني!
 ال الصغري: فقد كانت الشفرة عند حلقه حيال فمه؛ فلماذا مل ينتزعها فيأكلها؟ق

 قال الكبش: أيها األبله الذي ال يعلم شيًئا وال ُيفظ شيًئا، لو كانت خضراء ألكلها!
قال: وما خطب أن جتيء الشفرة على العنق, أفلم يكن احلبل يف عنقك أنت فجعلَت جتاذب فيه الرجل 

 وال أين مشيت أمامك ملا انقدَت له؟حىت أعييته، ول
قال الكبش: ما أدري وهللا كيف أفهمك أن هذا كله سيجري عليك، فسرتى أمورًا تنكرها، فتعرف ما 

 الذبح والسلخ، مث تصري أشالء يف القدور ُتضرم عليها النار، فيأكلك ابن آدم كما أتكل أنت هذا الكأل!
م، أال تراين آكل العشب، فهل مسعت عوًدا منه يقول: الرجل قال الصغري: وماذا علي أن أيكلين ابن آد

 والسكني، والذبح والسلخ؟
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 وحي القلم
 بني خروفني

نـَْفع قال الكبش يف نفسه: لعمري إن قوة الشباب يف الشباب أقوى من حكمة الشيوخ يف الشيوخ، وما 
احلكمة إذا مل تكن إال رأاًي له ما ميضيه، كرأي الشيخ الفاين، يرى بعقله الصواب حني يكون جسمه هو 

اخلطأ مركًبا يف ضعفه غلطة على غلطة ال عضًوا على عضو؟ وهل الرأي الصحيح للعامل الذي نعيش فيه 
من الضعف َبيث تنكسر إال ابجلسم الذي نعيش به؛ وما جدوى أن يعرف الكبري حكمة املوت، وهو 



نفسه للمرض اهلني، فضاًل عن املرض املعضل، فضاًل عن املرض املزمن، فضاًل عن املوت نفسه؛ وما 
 خطر أن جيهل الشباب تلك احلكمة، وهو من قوة النفس َبيث ال يبايل املوت، فضاًل عن املرض؟

سيه, ألمدته نفسه أبرواح السنني لو ُأذن الشاب من الفتيان بيوم انقطاع أجله، وعلم أن مصبحه أو مم
الطويلة، حىت لريى أن صبح الغد كأمنا أييت من وراء ثالثني أو أربعني سنة؛ فما يتبينه إال كالفكر املنسّي 

مضى عليه ثالثون سنة أو أربعون. ولو أذن الشيخ بيوم مصرعه، وأيقن أن له مهلة إىل متام احلول، لطار به 
عته؛ ورأى يومه البعيد أقرب إليه من الصبح، وابتلْته طبيعة جسمه املختل الذعر واستفرغه الوجل من سا

ابلوساوس الكثرية، جتتلبها كما جتتلب الرايح صدوع املنزل اخلرب. فذاك ابلشباب يقبض على الزمن؛ 
فيعيش يف اليوم القصري مثل العام رخيا ممدودا، فهو رابط جلد؛ وهذا ابلكرب يقبض الزمن عليه فيعيش يف 

العام الطويل مثل اليوم متالحًقا آخره أبوله، فهو قلق طائر. وال طبيعة للزمن إال طبيعة الشعور به، وال 
 حقيقة لألايم إال ما تضعه النفس يف األايم.

مث إن الكبش نظر فرأى الصغري قد أخذته عينه واستثقل نوًما، فقال: هنيًئا ملن كان فيه سر األايم 
و كسّر النبات األخضر، ال يُقطع من انحية إال ظهر من غريها ساخًرا هازًًئ، املمدودة. إن هذا السر ه

 قائاًل على املصائب: ها أان ذا.
فهذا الصغري ينام ملء عينيه والشفرة حمدودة له، والذبح بعد ساعات قليلة؛ كأمنا هو يف زمنني؛ أحدمها 

 فيه وما جيلبه.من نفسه، فبه ينام، وبه يلهو، وبه يسخر من الزمن اآلخر وما 
إن األمل هو فهم األمل ال غري. فما أقبح علم العقل إذا مل يكن معه جهل النفس به وإنكارها إايه. حسب 

العلم والعلماء يف السخرية هبم وبه هذه احلقيقة من النفس. أان لو انطحت كبًشا من قُروم الكباش، 
 بقويت، واسرتخى عصيب، وحتلل غضيب كله،ووقفت أفكر وأدبر وأأتمل، وأعترب شيًئا بشيء؛ ذهب فكري 
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وكان العلم واباًل عليَّ؛ فإن حاجيت حينئذ إىل الروح وقواها وأسباهبا أضعاف حاجيت إىل العلم. والروح ال 
شيًئا امسه الوجع؛ وإمنا تعرف حظها من اليقني، وهدوءها هبذا احلظ،  تعرف شيًئا امسه املوت، وال

 واستقرارها مؤمنة ما دامت هادئة مستيقنة.
وقد, وهللا, صدق هذا اجلَذَع الصغري؛ فما على أحدان أن أيكله اإلنسان, وهل أكلنا حنن هذا العشب، 

 للخامتة يف شكل من أشكاهلا؟وأكل اإلنسان إايان، وأكل املوت لإلنسان, هل كل ذلك إال وضع 



يشبه, وهللا, إن أان احتججت على الذبح واغتممت له، أن أكون كخروف أمحق ال عقل له، فظن إطعام 
اإلنسان إايه من ابب إطعامه ابنه وابنته وامرأته ومن جتب عليه نفقته! وهل أوجب نفقيت على اإلنسان إال 

أزعم أنه ظلمين اللحم إال إذا أقررت على نفسي بداي أين  حلمي؟ فإذا استحق له, فلعمري ما ينبغي يل أن
 أان ظلمته العلف وسرقته منه.

كل حي فإمنا هو شيء للحياة ُأعِطَيها على شرطها، وشرطها أن تنتهي، فسعادته يف أن يعرف هذا ويقرر 
قن واطمأن، نفسه عليه حىت يستيقنه، كما يستيقن أن املطر أول فصل الكأل األخضر. فإذا فعل ذلك وأي

جاءت النهاية متممة له ال انقصة إايه، وجرت مع العمر جمرى واحًدا وكان قد عرفها وأعد هلا. أما إذا 
حسب احلي أنه شيء يف احلياة، وقد أعِطَيها على شرطه هو، من توهُّم الطمع يف البقاء والنعيم، فكل 

النهاية حينئذ يف جميئها إال كالعقوبة  شقاء احلي يف ومهه ذاك, ويف عمله على هذا الوهم, إذ ال تكون
أنزلت ابلعمر كله، وجتيء هادمة منّغصة، ويبلغ من تنكيدها أن تسبقها آالمها؛ فتؤمل قبل أن جتيء، شرًّا 

 مما تؤمل حني جتيء!
ا هلا؛ فإن كان معدًّا هلا  لقد كان جدي وهللا حكيًما يوم قال يل: إن الذي يعيش مرتقبًا النهاية يعيش معدًّ

عاش راضًيا هبا، فإن عاش راضًيا هبا كان عمره يف حاضر مستمر، كأنه يف ساعة واحدة يشهد أوهلا وُيس 
آخرها، فال يستطيع الزمن أن ينغص عليه ما دام ينقاد معه وينسجم فيه، غري حماول يف الليل أن يبعد 

س الذي ُياول طرد هنايته, الصبح، وال يف الصبح أن يبعد الليل. قال يل جدي: واإلنسان وحده هو التع
فيشقى شقاء الكبش األخرق الذي يريد أن يطرد الليل, فيبيت ينطح الظلمة املتدجية على األرض، وهو 

 حلمقه يظن أنه ينطح الليل بقرنيه ويزحزحه!
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ل يل ذلك اجلد احلكيم وهو يعظين: إن احليوان منا إذا مجع على نفسه مهًّا واحًدا، صار هبذا اهلم وكم قا
 إنساان تعسا شقيا، يعَطى احلياة فيقلبها بنفسه على نفسه شيًئا كاملوت، أو مواًت بال شيء!
يم، فما ابلك وحترك الصغري من نومه، فقال له الكبش: إنه ليقع يف قليب أنك الساعة كنت يف شأن عظ

 منتفًخا وأنت ههنا يف املنحر ال يف املرعى!
 قال الصغري: اي أخا جدي, لقد حتققت أنك هرمت وخرفت، وأصبحَت متج اللُّعاب والرأي!

 قال الكبش: فما ذلك, ويلك؟



قال: إنك قلت: إن هذا اإلنسان غاٍد علينا ابلشفرة البيضاء، ووصفَت الذبح والسلخ واألكل؛ وأان 
قد منت فرأيت فيما أرى، أنين نطحت ذاك الرجل الذي جاء بنا إىل هنا، وهجُت به حىت صرعته،  الساعة

مث إين أخذت الشفرة أبسناين، فثلمته يف حنره حىت ذَبته، مث افتلذت منه ُمْضغة فلكتها يف فمي؛ فما 
 عرفت وهللا فيما عرفت خَلًَنا وال َعَفًنا يف الكأل هو أقبح مذاقًا منه!

نسان يستطيب حلمنا، ويتغذى بنا، ويعيش علينا, فما أسعدان أن نكون لغريان فائدة وحياة، وإذا كان إن اإل
الفناء سعادة نعطيها من أنفسنا، فهذا الفناء سعادة أنخذها ألنفسنا. وما هالك احلي لقاء منفعة له أو 

 أفضل أعماهلا. منفعة منه إال انطالق احلقيقة اليت جعلته حيًّا، صارت حرة فانطلقت تعمل
قال الكبري: لقد صدقت وهللا، وحنن هبذا أعقل وأشرف من اإلنسان؛ فإنه يقضي العمر آخًذا لنفسه، 
متكالًبا على حظها، وال يعطي منها إال ابلقهر والغلبة واخلوف. تعال أيها الذابح، تعال خذ هذا اللحم 

 وهذا الشحم؛ تعال أيها اإلنسان لنعطيك؛ تعال أيها الشحاذ!
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 الطفولتان:
"عصمت" بن فالن ابشا طفل مرتف يكاد ينعصر لينًا، وتراه َيِرف رفيًفا مما نشأ يف ظالل العز، كأن لروحه 

الصبيان كالشوكة اخلضراء يف أملودها الراين، من الرقة مثل ظل الشجرة حول الشجرة. وهو بني ِلَداته من 
 هلا منظر الشوكة؛ على جمسَّة لينة انعمة ُتَكذِّب أهنا شوكة إال أن تيبس ونتوقَّح.

وأبوه "فالن" مدير ملديرية كذا، إذا ُسئل عنه ابنه قال: إنه مدير املديرية. ال يكاد يعدو هذا الرتكيب، كأنه 
عل أابه مديًرا مرتني. وكثريًا ما تكون النعمة بذيئة َوقَاًحا سيئة األدب يف من غرور النعمة أيىب إال أن جي

 أوالد األغنياء، وكثريًا ما يكون الغىن يف أهله غىن من السيئات ال غري!
ويف رأي "عصمت" أن أابه من علو املنزلة كأنه على جناح النسر الطائر يف مسبحه إىل النجم، أما آابء 

 م عنده من سقوط املنزلة على أجنحة الذابب والبعوض!األطفال من الناس فه
وال يغدو ابن املدير إىل مدرسته وال يرتوح منها إال وراءه جندي ميشي على أثره يف الغدوة والروحة إذا كان 
َبهة له عند الناس، تفصح شارته  ابن املدير، أي: ابن القوة احلاكمة، فيكون هذا اجلندي وراء الطفل كاملَنـْ

ية بلغات السابلة مجعاء أن هذا هو ابن املدير. فإذا رآه العريب أو اليوانين، أو الطلياين أو العسكر 
الفرنسي، أو اإلجنليزي أو كائن من كان من أهل األلسنة املتنافرة اليت ال يفهم لسان منها عن لسان, 



يتبعه كاملادة من القانون فهموا مجيًعا من لغة هذه الشارة أن هذا هو ابن املدير؛ وأنه من اجلندي الذي 
 وراءها الشرح!

ولقد كان جيب البن املدير هذا الشرف الصبياين. لو أنه يوم ُولد مل يولد ابن ساعته كأطفال الناس، بل 
ُولد ابن عشر سنني كاملة لتشهد له الطبيعة أنه كبري قد انصدعت به معجزة! وإال فكيف ميشي اجلندي 

ه وخيدمه وينصاع ألمره؛ وهذا اجلندي لو كان طريد هزمية قد فر يف معركة من جنود الدولة وراء طفل فيتبع
 من معارك الوطن، وأريد ختليده يف هزميته وختليدها عليه ابلتصوير, ملا ُصور
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سكرية منقاًدا ملثل هذا الطفل الصغري كاخلادم؛ يف صورة يكتب حتتها: "نفاية إال جندايًّ يف شارته الع
 عسكرية!".

ليس هلذا املنظر الكثري حدوثه يف مصر إال أتويل واحد: هو أن مكان الشخصيات فوق املعاين، وإن 
 صغرت تلك وجلَّت هذه؛ ومن هنا يكذب الرجل ذو املنصب، فرُيفع شخصه فوق الفضائل كلها؛ فيكرب
عن أن يكذب فيكون كذبه هو الصدق، فال ينكر عليه كذبه أي: صدقه! وخيرج من ذلك أن يتقرر يف 

 األمة أن كذب القوة صدق ابلقوة!
وعلى هذه القاعدة يقاس غريها من كل ما خيذل فيه احلق. ومىت كانت الشخصيات فوق املعاين السامية 

رهة على أن تنزل؛ فال تستقيم على جهة وال تنتظم طفقت هذه املعاين متوج موجها حماولة أن تعلو، مك
على طريقة؛ وتقبل ابلشيء على موضعه، مث تكّر َكرَّها فتدبر به إىل غري موضعه، فتضل كل طبقة من األمة 

بكربائها، وال تكون األمة على هذه احلالة يف كل طبقاهتا إال صغارًا فوقهم كبارهم؛ وتلك هي هتيئة األمة 
ابتُليْت ابلذي هو أكرب من كبارها؛ ومن تلك تنشأ يف األمة طبيعة النفاق ُيتمي به الصغر لالستعباد مىت 

 من الكرب، وتنتظم به ألفة احلياة بني الذلة والصولة!
وختلَّف اجلندي ذات يوم عن موعد الرواح من املدرسة، فخرج "عصمت" فلم جيده، فبدا له أن يتسكع 

ن آدم ال ابن املدير، وحن حنينه إىل املغامرة يف الطبيعة، ولبَست يف بعض طرق املدينة لينطلق فيه اب
الطرق يف خياله الصغري زينتها الشعرية أبطفال األزقة يلعبون ويتهوشون ويتعابثون ويتشاحنون، وهم شىت 

 وكأهنم أبناء بيت واحد مست بكل من كل رحم، إذ ال ينتسبون يف اللهو إال إىل الطفولة وحدها.
مت" وراء خياله، وهرب على وجهه من تلك الصورة اليت ميشي فيها اجلندي وراء ابن وانساق "عص



املدير، وتغلغل يف األزقة ال يبايل ما يعرفه منها وما ال يعرفه، إذ كان يسري يف طرق جديدة على عينه كأمنا 
 ُيلم هبا يف مدينة من مدن النوم.

 هنم الصبياين، فانتبذ انحيةوانتهى إىل َكْبَكَبة من األطفال قد استجمعوا لشأ
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ووقف يصغي إليهم متهيًبا أن يقدم، فاتصل بسمعه ونظره كاجلبان، وتسمع فإذا خبيث منهم يعلم اآلخر  
اضرب أينما ضربت، من رأسه، من وجهه، من كيف يضرب إذا اعتدى أو اعُتدي عليه، فيقول له: 

 احللقوم، من َمَراّق البطن؛ قال اآلخر: وإذا مات؟ فقال اخلبيث: وإذا مات فال تقل: إين أان علمتك!
ومسع طفاًل يقول لصاحبه: أما قلت لك: إنه تعلم السرقة من رؤيته اللصوص يف السيما؟ فأجابه صاحبه: 

  السيما: كن لصًّا واعمل مثلنا؟وهل قال له أولئك اللصوص الذين يف
وقام منهم شيطان فقال: اي أوالد البلد، أان املدير! تعالوا وقولوا يل: "اي سعادة الباشا، إن أوالدان يريدون 

الذهاب إىل املدارس، ولكنا ال نستطيع أن ندفع هلم املصروفات" فقال األوالد يف صوت واحد: "اي 
الذهاب إىل املدارس، ولكنا ال نستطيع أن ندفع هلم املصروفات" فرد  سعادة الباشا، إن أوالدان يريدون

 عليهم "سعادته": اشرتوا ألوالدكم أحذية وطرابيش وثيااًب نظيفة، وأان أدفع هلم املصروفات.
 فنظر إليه خبيث منهم وقال: اي سعادة املدير، وأنت فلماذا مل يشرت لك أبوك حذاء؟

 ادة املدير، فأرسلين إىل املدرسة وقت الظهر فقط!وقال طفل صغري: أان ابنك اي سع
وكان "عصمت" يسمع ونفسه هتتز وترف إبحساسها، كالورقة اخلضراء عليها طل الندى، وأخذ قلبه 
يتفتح يف شعاع الكالم كالزهرة يف الشمس؛ وَسِكر مبا يسكر به األطفال حني تقدم هلم الطبيعة مكان 

ا إال أسباب الشكر والنشوة، ومتام لذهتا أن الزمن فيها منسي، وأن اللهو معدا مهيأ، كاحلانة ليس فيه
 العقل فيها مهمل.

وأحس ابن املدير أن هذه الطبيعة حني ينطلق فيها مجاعة األطفال على سجيتهم وسجيتها, إمنا هي 
مث جتمعها له  املدرسة اليت ال جدران هلا، وهي تربية الوجود للطفل تربية تتناوله من أدق أعصابه فتبدد قواه

أقوى ما كانت، وتفرغه منها مث متلؤه مبا هو أمت وأزيد وبذلك تكسبه منو نشاطه، وتعلمه كيف ينبعث 
لتحقيق هذا النشاط، فتهديه إىل أن يبدع بنفسه وال ينتظر من يبدع له، وجتعل خطاه دائًما وراء أشياء 



 جديدة، فُتسدده من هذا كله إىل سر اإلبداع
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واالبتكار، وتلقيه العلم األعظم يف هذه احلياة، علم َنْضرة نفسه وسرورها ومرحها، وتطبعه على املزاج 
تفور به، ال كأطفال املتطلق املتهلل املتفائل، وتتدفق به على دنياه كالفيضان يف النهر، تفور احلياة فيه و 

املدارس اخلامدين، تعرف للواحد منهم شكل الطفل وليس له وجوده وال عامله، فيكون املسكني يف احلياة 
 وال جيدها، مث تراه طفاًل صغريًا، وقد مجعوا له مهوم رجل كامل!

األغمار  ودبَّت روح األرض دبيبها يف "عصمت" وأوحت إىل قلبه أبسرارها، فأدرك من شعوره أن هؤالء
األغبياء من أوالد الفقراء واملساكني، هم السعداء بطفولتهم، وأنه هو وأمثاله هم الفقراء واملساكني يف 
الطفولة؛ وأن ذلك اجلندي الذي ميشي وراءه لتعظيمه إمنا هو سجن؛ وأن األلعاب خري من العلوم، إذ  

قبل وقتها توقره وحتوله عن طباعه، فتقتل  كانت هي طفلية الطفل يف وقتها، أما العلوم فرجولة ُملَزقة به
فيه الطفولة وهتدم أساس الرجولة، فينشأ بني ذلك إال إىل هذه وال إىل هذه، ويكون يف األول طفاًل رجاًل، 

 مث يكون يف اآلخر رجاًل طفاًل.
وأحس مما رأى ومسع أن مدرسة الطفل جيب أن تكون هي بيته الواسع الذي ال يتحرج أن يصرخ فيه 

راخه الطبيعي، ويتحرك حركته الطبيعية، وال يكون فيه مدرسون وال طلبة، وال حاملو الِعِصّي من ص
الضباط؛ بل حق البيت الواسع أن تكون فيه األبوة الواسعة، واألخوة اليت تنفسح للمئات؛ فيمر الطفل 

ا، من البيت، إىل املدرسة، املتعلم يف نشأته من منزل إىل منزل إىل منزل، على تدريج يف التوسع شيًئا فشيئً 
 إىل العامل.

وكان "عصمت" ُيلم هبذه األحالم الفلسفية، وطفولته تشب وتسرتجل، ورخاوته تشتد وتتماسك؛ وكانت 
حركات األطفال كأهنا حتركه من داخله، فهو منهم كالطفل يف السينما حني يشهد املتالكمني واملتصارعني، 

الطبيعي مبرحه وعنفوانه، وتتقلص عضالته، ويتكشف جلده، وجتتمع يستطريه الفرح، ويتوثب فيه الطفل 
قوته؛ حىت كأنه سيظاهر أحد اخلصمني ويلكم اآلخر فيكوره ويصرعه، ويفض معركة الضرب احلديدي 

 بضربته اللينة احلريرية!
األطفال فما لبث صاحبنا الغرير الناعم أن ختشَّن، وما كذب أن اقتحم، وكأمنا أقبل على روحه الشارع و 

وهلوهم وعبثهم، إقبال اجلو على الطري احلبيس املعلق يف مسمار إذا انفرج عنه القفص؛ وإقبال الغابة على 



 الوحش
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 لى الظيب األسري إذا انوص فأفلت من احلِبالة.القنيص إذا وثب وثبة احلياة فطار هبا؛ وإقبال الفالة ع
وتقدم فأدغم يف اجلماعة وقال هلم: أان ابن املدير. فنظروا إليه مجيًعا، مث نظر بعضهم إىل بعض، وَسَفرت 

 أفكارهم الصغرية بني أعينهم، وقال منهم قائل: إن حذاءه وثيابه وطربوشه كلها تقول: إن أابه املدير.
 ول: إن أمه امرأة املدير.فقال آخر: ووجهه يق

 !1فقال الثالث: ليست كأمك اي بْعطيطي وال كأم ُجْعُلص
 قال الرابع: اي ويلك لو مسع جعلص، فإن لكماته حينئذ ال ترتك أمك تعرف وجهك من القفا!

قال اخلامس: ومن جعلص هذا؟ فليأت ألريكم كيف أصارعه، فأجتذبه فأعصره بني يدي، فأعتقل رجله 
 فعه، فيتخاذل، فأعرُكه، فيخر على وجهه؛ فأمّسره يف األرض مبسمار!برجلي، فأد

 فقال السادس: ها ها! إنك تصف أبدق الوصف ما يفعله جعلص لو تناولك يف يده!
 فصاح السابع: ويلكم! ها هو ذا, جعلص، جعلص، جعلص!

قهقه الصيب من ورائهم، فتطاير الباقون مييًنا ومشااًل كالورق اجلاف حتت الشجر ضربته الريح العاصف, و 
فثابوا إىل أنفسهم وتراجعوا. وقال املستطيل منهم: أما أين كنت أريد أن يعدو جعلص ورائي، فأستطرد إليه 

 يف ذلك املنظر الذي شاهدانه. 2قلياًل أطمعه يف نفسي، مث أرتد عليه فآخذه كما فعل "ماشيست اجلبار"
اطة العشاق مبعشوقة مجيلة، ُياول كل منهم أن يكون وقهقه الصبيان مجيًعا! مث أحاطوا "بعصمت" إح

املقرب املخصوص ابحلظوة، ال من أجل أنه ابن املدير فحسب، ولكن من أجل أن ابن املدير تكون معه 
القروش. فلو وجدت القروش مع ابن زابل ملا منعه نسبه أن يكون أمري الساعة بينهم إىل أن تنفد قروشه 

 فيعود ابن زابل!
 يف "عصمت" ومالعبته واالختصاص به، فلو جاء املدير نفسه وتنافسوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للعامة أمساء ونسب غريبة منها هذه. 1
َبار إيطايل كاملارد؛ عريض األلواح، وثيق الرتاكيب، يعجب األطفال به أشد اإلعجاب، وإذا شهدوه يف  2



 شب هبؤالء األطفال إىل سن الرجولة يف ساعة واحدة.السينما كاد متثيله ي
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يلعب مع آابئهم ويركبهم ويركبونه، وهم بني جنار وحداد، وبناء ومحال، وحوذي وطباخ؛ وأمثاهلم من ذوي 
 ة, لكانت مطامع هؤالء األطفال يف ابن املدير، أكرب من مطامع اآلابء يف املدير.املهنة املكسبة الضئيل

وجرت املنافسة بينهم جمراها، فانقلبت إىل مالحاة، ورجعت هذه املالحاة إىل مشاحنة، وعاد ابن املدير 
د غيظ حبيبه، هدفًا للجميع يدافعون عنه وكأمنا يعتدون عليه، إذ ال يقصد أحد منهم أحًدا ابلغيظ إال تعم

 ليكون أنكأ له وأشد عليه!
وتظاهروا بعضهم على بعض، ونشأت بينهم الطوائل، وأفسدهم هذا الغين املتمثل بينهم. واي ما أعجب 

إدراك الطفولة وإهلامها! فقد اجتمعت نفوسهم على رأي واحد، فتحولوا مجيًعا إىل سفاهة واحدة أحاطت 
فقمره، فأىب إال أن يعلو ظهره ويركبه؛ وأىب عليه ابن املدير ودافعه، اببن املدير، فخاطره أحدهم يف اللعب 

يرى ذلك ثـَْلًما يف شرفه ونسبه وسطوة أبيه؛ فلم يكد يعتل هبذه العلة ويذكر أابه ليعرفهم آابءهم, هاجت 
حىت كربايؤهم، واثرت دفائنهم، ورقصت شياطني رءوسهم؛ وبذلك وضع الغيب حقد الفقر إبزاء سخرية 

 ؛ فألقى بينهم مسألة املسائل الكربى يف هذا العامل وطرحها للحل!الغىن
وتنّفشوا للصولة عليه، فسخر منه أحدهم، مث هزأ به اآلخر، وأخرج الثالث لسانه؛ وصدمه الرابع مبنكبه، 

 وأفحش عليه اخلامس؛ ولكزه السادس؛ وحثا السابع يف وجهه الرتاب!
أحاطوه بسبعة جدران فبطل إقدامه وإحجامه، ووقف بينهم كما  وجهد املسكني أن يفر من بينهم فكأمنا 

 كتب هللا, مث أخذته أيديهم فاجندل على األرض, فتجاذبوه ميرغونه يف الرتاب!
وهم كذلك إذ انقلب كبريهم على وجهه، وانكفأ الذي يليه، وأزيح الثالث، ولطم الرابع، فنظروا فصاحوا 

ون هراًب. وقام "عصمت" ينتخل الرتاب من ثيابه وهو يبكي مجيًعا: "جعلص، جعلص!" وتواثبوا يشتد
بدمعه، وثيابه تبكي برتاهبا! ووقف ينظر هذا الذي كشفهم عنه وشردهتم صولته، فإذا جعلص وعليه 

رََجَفاٌن من الغضب، وقد تربطمت شفته، وتقبض وجهه، كما يكون "ماشيست" يف معاركه حني يدفع عن 
 الضعفاء.

 ة من لدات "عصمت"، غري أنه حمتنك يف سن رجلوهو طفل يف العاشر 
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، كأنه ِجينِّ متقاصر يهم أن يطول منه املارد، 1صغري؛ غليظ َعْبل شديد اجلِِبلَّة مرتاكب بعضه على بعض
 ىل قوته، وأقبل يشكو له ويبكي!فأنس به "عصمت"، واطمأن إ

 قال جعلص: ما امسك؟
 !قال: أان ابن املدير

قال جعلص: ال تبك ايبن املدير. تعلم أن تكون جلًدا، فإن الضرب ليس بُذل وال عار، ولكن الدموع 
لفقر هي جتعله ذالًّ وعارًا؛ إن الدموع لتجعل الرجل أنثى. حنن ايبن املدير نعيش طول حياتنا إما يف ضرب ا

أو ضرب الناس، هذا من هذا؛ ولكنك غين ايبن املدير، فأنت كالرغيف "الفينو" ضخم منتفخ، ولكنه 
 ينكسر بلمسة، وحشوه مثل القطن!

ماذا تتعلم يف املدرسة ايبن املدير إذا مل تعلمك املدرسة أن تكون رجاًل أيكل من يريد أكله؛ وماذا تعرف 
يوم الشر، وكيف تصرب للخري يوم اخلري، فتكون دائًما على إذا مل تكن تعرف كيف تصرب على الشر 

 احلالتني يف خري؟
 قال عصمت: آه لو كان معي العسكري!

 قال جعلص: وُيك؛ لو ضربوا عنًزا ملا قالت: آه لو كان معي العسكري!
 قال عصمت: فمن أين لك هذه القوة؟

مي؛ أما أنت فتسرتخي، فإذا جعت قال جعلص: من أين أعتمل بيدي, فأان أشتد وإذا جعت أكلت طعا
 أكلك طعامك؛ مث من أين ليس يل عسكري!

 قال عصمت: بل القوة من أنك لست مثلنا يف املدرسة؟
قال جعلص: نعم، فأنت ايبن املدرسة كأنك طفل من ورق وكراسات ال من حلم، وكأن عظامك من 

 يعلم إال هللا كيف يكون، وأما أان طباشري! أنت ايبن املدرسة هو أنت الذي سيكون بعد عشرين سنة، وال
 ابن احلياة، فأان من اآلن، وعلي أن أكون "أان" من اآلن!

 أنت.
 وهنا أدركهما العسكري املسخر البن املدير، وكان كاجملنون يطري على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: شديد فتل العضل, مكتنز اللحم. 1
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وجهه يف الطرق يبحث عن "عصمت"، ال حبًّا فيه، ولكن خوفًا من أبيه؛ فما كاد يرى هذا الَعَفر على 
 أثوابه حىت رّنت صفعته على وجه املسكني جعلص.
 عدو عدو الظليم!فصّعر هذا خده، ورشق عصمت بنظره، وانطلق ي

 اي للعدالة! كانت الصفعة على وجه ابن الفقري، وكان الباكي منها ابن الغين!
وأنتم أيها الفقراء، حسبكم البطولة؛ فليس غىن بطل احلرب يف املال والنعيم، ولكن ابجلراح واملشقات يف 

 جسمه واترخيه.
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 أحالم يف الشارع

 :1أحالم يف الشارع*
على عتبة "البنك" انم الغالم وأخته يفرتشان الرخام البارد، ويلتحفان جوا رخاميا يف برده وصالبته على 

 جسميهما.
الطفل متكبكب يف ثوبه كأنه جسم ُقّطع ورُكمت أعضاؤه بعضها على بعض، وسجيت بثوب، ورمي 

 فوقها فمال على خده. الرأس من
والفتاة كأهنا من اهلزال رسم خمطط المرأة، بدأها املصور مث أغفلها إذ مل تعجبه. كتب الفقر عليها لألعني 

 ما يكتب الذبول على الزهرة: إهنا صارت قشًّا.
 انئمة يف صورة ميتة، أو كميتة يف صورة انئمة؛ وقد انسكب ضوء القمر على وجهها، وبقي وجه أخيها يف
الظل؛ كأن يف السماء ملًكا وجه املصباح إليها وحدها، إذ عرف أن الطفل ليس يف وجهه عالمة هم؛ وأن 

 يف وجهها هي كل مهها وهم أخيها.
 من أجل أهنا أنثى قد ُخلقت لتلد, ُخلق هلا قلب ُيمل اهلموم ويلدها ويربيها.

 يها معىن انفجار الدم.من أجل أهنا أعدت لألمومة، تتأمل دائًما يف احلياة آالًما ف
 من أجل أهنا هي اليت تزيد الوجود، يزيد هذا الوجود دائًما يف أحزاهنا.



 وإذا كانت بطبيعتها تقاسي األم ال يطاق حني تلد فرحها، فكيف هبا يف احلزن!
وكان رأس الطفل إىل صدر أخته، وقد انم مطمئنًا إىل هذا الوجود النسوي، الذي ال بد منه لكل طفل 

 ه، ما دام الطفل إذا خرج من بطن أمه خرج إىل الدنيا وإىل صدرها مًعا.مثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * اقرأ قصة هذه املقالة يف "عمله يف الرسالة" من كتاب حياة الرافعي.
 منظر طفل متشرد كان هو وأخته انئمني على عتبة "البنك". 1
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 وانمت هي ويدها مرسلة على أخيها كيد األم على طفلها. اي إهلي! انمت ويدها مستيقظة!
ا إال أمها طفالن؟ أم كالمها متثال لإلنسانية اليت شقيت ابلسعداء فعوضها هللا من رمحته أال جتد شقيا مثله

 تضاعفت سعادهتا به؟
متثاالن يصوران كيف يسري قلب أحد احلبيبني يف اجلسم اآلخر، فيجعل له وجوًدا فوق الدنيا، ال تصل 

الدنيا إليه بفقرها وغناها، وال سعادهتا وشقائها؛ ألنه وجود احلب ال وجود العمر؛ وجود سحري ليس فيه 
ألمري والصعلوك؛ إذ اللغة هناك إحساس الدم، وإذ املعىن معىن للكلمات، فال فرق بني املال والرتاب، وا

 ليس يف أشياء املادة ولكن يف أشياء اإلرادة.
وهل حتيا األلفاظ مع املوت، فيكون بعده للمال معىن وللرتاب معىن؟ هي كذلك يف احلب الذي يفعل 

 وراء الدنيا، واآلخر وراء النفس. شبيًها مبا يفعله املوت يف نقله احلياة إىل عامل آخر، بيد أن أحد العاملني
 حتت يد األخت املمدودة ينام الطفل املسكني، ومن شعوره هبذه اليد، خف ثقل الدنيا على قلبه.

مل يبال أن نبذه العامل كله، ما دام جيد يف أخته عامل قلبه الصغري, وكأنه فرخ من فراخ الطري يف عشه املعلق، 
ح أمه، فأحس أهنأ السعادة حني ضيق يف نفسه الكون العظيم، وقد مجع حلمه الغض األمحر حتت جنا 

 وجعله وجوًدا من الريش.
وكذلك يسعد كل من ميلك قوة تغيري احلقائق وتبديلها، ويف هذا تفعل الطفولة يف نشأة عمرها ما ال تفعل 

 بعضه معجزات الفلسفة العليا يف مجلة أعمار الفالسفة.
الذين فُتنوا ابلسلطة، وال الذين هلكوا ابحلب، وال الذين حتطموا  وما صنع الذين ُجنوا ابلذهب، وال

ابلشهوات, إال أهنم حاولوا عبثًا أن يـَْرُشوا رمحة هللا لتعطيهم يف الذهب والسلطة واحلب والشهوات ما 



 نولَْته هذا الطفل املسكني النائم يف أشعة الكواكب حتت ذراع كوكب روحه األرضي.
ن يستطيع بكل ملكه أن يشرتي الطريقة اهلنيئة اليت ينبض هبا الساعة قلب هذا أال إن أعظم امللوك ل

 الطفل.
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ع من وقفت أشهد الطفلني وأان مستيقن أن حوهلما مالئكة تصعد ومالئكة تنزل! وقلت: هذا موض
مواضع الرمحة، فإن هللا مع املنكسرة قلوهبم، ولعلي أن أتعرض لنفحة من نفحاهتا، ولعل ملًكا كرميًا يقول: 
وهذا ابئس آخر، فريفين جبناحه رفة ما أحوج نفسي إليها، جتد هبا يف األرض ملسة من ذلك النور املتأللئ 

 فوق الشمس والقمر.
ن مرأى الغالمني, أسود كاحلًا، كأنه سجن أقفل على شيطان وظهر يل بناء "البنك" يف ظلمة الليل م

ميسكه إىل الصبح، مث يفتح له لينطلق معمًرا، أي: خمراًب, أو هو جسم جبار كفر ابهلل وابإلنسانية ومل يؤمن 
 إال بنفسه وحظوظ نفسه فمسخه هللا بناء، وأحاطه من هذا الظالم األسود مبعاين آاثمه وكفره.

جائعان يف أطمار ابلية يبيتان على الطََّوى واهلم، مث ال يكون وسادمها إال عتبة البنك! تـَُرى  اي عجًبا! بطنان
من الذي لعن "البنك" هبذه اللعنة احلية؟ ومن الذي وضع هذين القلبني الفارغني موضعهما ذلك ليثبت 

 ب؟للناس أن ليس البنك خزائن حديدية ميلؤها الذهب، ولكنه خزائن قلبية ميلؤها احل
وقفُت أرى الطفلني رؤية فكر ورؤية شعر مًعا، فإذا الفكر والشعر ميتدان بيين وبني أحالمهما، ودخلت يف 

نفسني َمضَّهما اهلم واشتد عليهما الفقر، وما من شيء يف احلياة إال كادمها وعاسرمها؛ ومنت نوميت 
 الشعرية.

ينما" نتفرج مما بنا، فنرى أوالد األغنياء قال الطفل ألخته: هلمي فلنذهب من هنا فنقف على ابب "الس
 الذين هلم أب وأم.

انظري ها هم أوالء يـَُرى عليهم أثر الغىن، وتُعرف فيهم روح النعمة؛ وقد شبعوا. إهنم يلبسون حلًما على 
عظامهم؛ أما حنن فنلبس على عظامنا جلًدا كجلد احلذاء؛ إهنم أوالد أهليهم؛ أما حنن فأوالد األرض؛ هم 

ال، وحنن حطب إنساين ايبس؛ يعيشون يف احلياة مث ميوتون؛ أما حنن فعيشنا هو سكرات املوت، إىل أن أطف
 منوت؛ هلم عيش وموت، ولنا املوت مكررًا.

َويِْلي على ذلك الطفل األبيض السمني، احلسن البَـزَّة، األنيق الشاردة، ذاك الذي أيكل احللوى أكل لص 



جوفه ما سرق؛ هو الغىن الذي جعله يبتلع هبذه الشراهة، كأمنا يشرب ما قد سرق طعاًما فأسرع ُيدر يف 
 نغص ابخلبز ال أدم معه، وإذا ارتفعنا عن هذه احلالة -إذا أكلنا-أيكل، أو له حلق غري احللوق؛ وحنن 

 320|  73اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/72) 

 

 وحي القلم
 رعأحالم يف الشا

مل جند إال البشيع من الطعام، وأصبناه عفًنا أو فاسًدا ال َيُسوغ يف احللق، فإذا اخنفضنا فليس إال ما نتقمَّم 
من قشور األرض ومن ُحتات اخلبز كالدواب والكالب؛ وإن مل جند ومسنا العدم وقفنا نتحني طعام قوم يف 

طمع أن نستطعمهم وإال أطعموان ضراًب فنكون قد دار أو نـُُزل، فنراهم أيكلون فنأكل معهم أبعيننا، وال ن
 جئناهم أبمل واحد فردوان أبملني، ونفقد ابلضرب ما كان ميسك رمقنا من االحتمال والصرب.

هؤالء األطفال يتضوَّرون شهوة كلما أكلوا، ليعودوا فيأكلوا؛ وحنن نتضور جوًعا وال أنكل، لنعود فنجوع 
رهم؛ ما من َأنَّة إال وقعت يف قلب، وما من كلمة إال وجدت إجابة؛ وال أنكل؛ وهم بني مسع أهليهم وبص

 وحنن بني مسع الشوارع وبصرها، أنني ضائع، ودموع غري مرحومة!
 آه لو كربُت فصرت رجاًل عريًضا؟ أتدرين ماذا أصنع؟ -
 ماذا تصنع اي أمحد؟ -
 إنين أخنق بيدي كل هؤالء األطفال! -
من هؤالء له أم مثل أمنا اليت ماتت، وله أخت مثلي؛ فما عسى ينزل يب سْوَءة لك اي أمحد، كل طفل  -

 لو ثكلُتك إذا خنقك رجل طويل عريض؟
ال، ال أخنقهم؛ بل سأرضيهم من نفسي؛ أان أريد أن أصري رجاًل مثل "املدير" الذي رأيناه يف سيارته  -

 اليوم على حال من السطوة تعلن أنه املدير, أتدرين ماذا أصنع؟
 اذا تصنع اي أمحد؟م -
أرأيت عربة اإلسعاف اليت جاءت عند الظهر فانقلبت نعًشا للرجل اهلرم احملطم الذي أغمي عليه يف  -

الطريق؟ مسعتهم يقولون: إن املدير هو الذي أمر ابختاذ هذه العربة، ولكنه رجل ُغفل مل يتعلم من احلياة 
اءة أو غريها ال ُيييه املدير وال غري املدير، والذي يقع مثلنا، ومل حُتكمه جتارب الدنيا؛ فالذي ميوت ابلفج

يف الطريق جيد من الناس من يبتدرونه لنجدته وإسعافه بقلوب إنسانية رحيمة، ال بقلب سواق عربة ينتظر 
 املصيبة على أهنا رزق وعيش.

رع إىل إن عرابت اإلسعاف هذه جيب أن يكون فيها أكل, وجيب أن حتمل أمثالنا من الطرق والشوا



 البيوت واملدارس؛ وإن مل يكن للطفل أم تطعمه وتُؤويه فلُتصنع له أم.
 320|  74اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/73) 

 

 وحي القلم
 أحالم يف الشارع

مور يف بالدان كل شيء أراه ال أراه إال على الغلط، كأن الدنيا منقلبة أو مدبرة إدابرها، وما قط رأيت األ
جارية على جماريها؛ فهؤالء احلكام ال ينبغي أن يكونوا إال من أوالد صاحلي الفقراء، ليحكموا بقانون الفقر 

والرمحة، ال بقانون الغىن والقسوة، وليتقحَّموا األمور العظيمة املشتبهة بنفوس عظيمة صرُية قد نبتت 
زم يف معركة احلوادث إال روح النعمة يف أهل النعمة، على صالبة وأبس، وخلق ودين ورمحة؛ فإنه ال ينه

 وأخالق الدين يف أهل اللني؛ وهبؤالء مل يربح الشرق من هزمية سياسية يف كل حادثة سياسية.
إن للحكم حلًما ودًما هم حلم احلاكم ودمه, فإن كان ُصلًبا َخِشًنا فيه روح األرض وروح السماء فذاك، 

كم واحلاكم مجيًعا. وهؤالء احلكام من أوالد األغنياء ال يكون هلم هم إال أن وإال قتل اللني والرتف احل
يرفعوا من شأن أنفسهم، إذ السلطة درجة فوق الغىن, ومن انل هذه استشرف لتلك، فإذا مجعومها كان 

منهما اخللق الظامل الذي يصور هلم االعتداء قوة وسطوة وعلوا، من حيث عدموا اخللق الرحيم الذي 
ر هلم هذه القوة ضعًفا وجبًنا ونذالة. إن أحدهم إذا حكم وتسلط أراد أن يضرب، مث مل تكن ضربته يصو 

األوىل إال يف املبدأ االجتماعي لألمة، أو يف األصل األديب لإلنسانية. ُيرصون على ما به متامهم، أي: 
أن جيمعوا يف أنفسهم على السلطة، أي: على احلكم، فيحملهم ذلك على أن يتكلفوا للحرص أخالقه، و 

أسبابه؛ من املداراة واملصانعة واملهاونة، انزاًل فنازاًل إىل َدَرك بعيد، فينشروا أسوأ األخالق بقوة القانون ما 
 داموا هم القوة.

 وماذا تريد أن يصنع أوالد األغنياء اي أمحد؟ -
 شريًفا يصيبون منه رزقهم أبيديهم أما أوالد األغنياء فيجب أن يباشروا الصناعة والتجارة، ليجدوا عماًل  -

ال أبيدي آابئهم، فإنه وهللا لوال العمى االجتماعي ملا كان فرق بني ابن أمري متبطل يف أمالك أبيه من 
 القصور والضياع، وابن فقري متبطل يف أمالك اجمللس البلدي من األزقة والشوارع.

لشارع أبخالقه الطيبة اللينة، وتعففه وكرمه، فيتعلم وابن األمري إذا كان جنارًا أو حداًدا أصلح السوق وا
سواد الناس منه األمانة والصدق، إذ هو ال يكذب وال يسرق ما دام فوق االضطرار، وال كذلك ابن 

الفقري الذي يضطره العيش أن يكون اتجًرا أو صانًعا، فتكون حرفته التجارة وهي السرقة، أو الصناعة 



 أكثر عمره مادة كذب وإمث ولصوصية.وهي الغش، ويكون يف الناس 
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 وحي القلم
 أحالم يف الشارع

 آه لو صرُت مديًرا! أتدرين ماذا أصنع؟ -
 ماذا تصنع اي أمحد؟ -
اًل، أصلح فيهم صفاهتا اليت أفسدها أعمد إىل األغنياء فأرّدهم ابلقوة إىل اإلنسانية، وأمحلهم عليها مح -

الرتف واللني والنعمة, مث أصلح ما أَخلَّ به الفقر من صفات اإلنسانية ابلفقراء، وأمحلهم على ذلك محاًل، 
فيستوي هؤالء وهؤالء، ويتقاربون على أصل يف الدم إن مل يلده آابؤهم ولده القانون. أال إن سقوط أمتنا 

الصفات اإلنسانية يف أفرادها، فتقطع ما بينهم، فهم أعداء يف وطنهم، وإن كان هذه مل أيت إال من تعادي 
 امسهم أهل وطنهم.

ومىت ُأحكمت الصفات اإلنسانية يف األمة كلها وداىن بعضها بعًضا؛ صار قانون كل فرد كلمتني، ال كلمة 
وما أهلك الفقراء واحدة كما هو اآلن. القانون اآلن "حقي" وحنن نريد أن يكون "حقيا وواجبيا" 

 ابألغنياء، وال األغنياء ابلفقراء, وال احملكومني ابحلكام, إال قانون الكلمة الواحدة.
أان أمحد املدير, لست املدير مبا يف نفس أمحد، وال مبعدته وبطنه، وال مبا يريد أمحد لنفسه وأوالده, كال، 

اثبت يوجه أخالقهم ابلقوة، أان احلياة األم  أان عمل اجتماعي منظم ُيكم أعمال الناس ابلعدل، أان ُخُلق
مع احلياة األطفال األخوة يف هذا البيت الذي يسمى الوطن، أان الرمحة, عندي اجلنة ولكن عندي جهنم 

 أيًضا ما دام يف الناس من يعصي، أان بكل ذلك لست أمحد، لكين اإلصالح.
 الناس ونوائبهم.ها أان ذا قد صرت مديًرا أُعس يف الطريق ابلليل وأتفقد 

من أرى؟ هذا طفل وأخته على عتبة البنك يف حياة كأهدامهما املرقعة، يف دنيا متزقت عليهما، قم اي بين، 
 ال تـُرَْع إمنا أان كأبيك، تقول: امسك أمحد, واسم أختك أمينة؟

 تقول: إنك ما منت من اجلوع، ولكن مضمضت عينك بشعاع النوم؟
من ذنوبكما دقّتكما األايم دقا وطحنتكما طحنا، وأبي فضيلة من  اي ولدّي املسكينني, أبي ذنب

الفضائل يكون ابن فالن ابشا، وبنت فالن ابشا يف هذا العيش اللني خيتاران منه ويتأنقان فيه، ما الذي 
 ضر الوطن منكما فتموات، وما الذي نفع الوطن منهما فيعيشا؟



 الظليمة فأان أملكها لك، إن كنَت اي بين ال متلك لنفسك االنتصار من هذه
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 وحي القلم
 أحالم يف الشارع

 وإمنا أان املظلوم إىل أن تنتصر، وإمنا أان الضعيف إىل أن آخذ لك احلق.
 إيل ايبن فالن ابشا وبنت فالن ابشا.

 ه حفيًّا، واي هذه، عليك أختك اآلنسة أمينة.اي هذا عليك أخاك أمحد ولتكن ب
أأتبيان، أنفرة من اإلنسانية، ومترًدا على الفضيلة، أحقًّا بال واجب، دائًما قانون الكلمة الواحدة؟! ُخلقتما 

 أبيضني سخرية من القدر وأنتما يف النفس من أْحبوَشة الزنج ومناكيد العبيد.
 ورفع أمحد يده.

ودخلته الريبة، فانتهى  1على هذا الشارع، وإليه حراسة البنك، قد تـََوسََّنهما وكان الشرطي الذي يقوم
إليهما يف تلك اللحظة، وقبل أن تنزل يد سعادة املدير ابلصفعة على وجه ابن الباشا وبنت الباشا كان 

 .هذا الشرطي قد ركله برجله، فوثب قائًما واجتذب أخته وانطلقا َعْدَو اخليل من أهْلُوب السوط
 ومتجدت الفضيلة كعادهتا! َأْن مسكيًنا حلم هبا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توسنهما: أاتمها انئمني. 1
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 وحي القلم
 أحالم يف قصر

 أحالم يف قصر*:
الن يتنبل يف نفسه أبنه مشتق ممن يضع القوانني ال ممن خيضع هلا، فكان تـَيَّاًها كان فالن ابن األمري ف

َصِلًفا يشمخ على قومه أبنه ابن األمري، وخيتال يف الناس أبن له جدا من األمراء، ويرى من جتربه أن ثيابه 
 على أعطافه كحدود امللكة على اململكة ألن له أصاًل يف امللوك.



اء الذين ُولدوا ويف دمهم شعاع السيف، وبريق التاج، وخنوة الظفر، وعز القهر والغلبة؛ وكان أبوه من األمر 
ولكن زمن احلصار ضرب عليه، وأفضت الدولة إىل غريه، فرتاجعت فيه ملكات احلرب من فتح األرض 

معركة  إىل شراء األرض، ومن تشييد اإلمارات إىل تشييد العمارات، ومن إدارة معركة األبطال إىل إدارة
 املال؛ وغرب دهره ميلك وجيمع حىت أصبحت دفاتر حسابه كأهنا "خريطة" مملكة صغرية.

وبعض أوالد األمراء يعرفون أهنم أوالد أمراء، فيكونون من التكرب والغرور كأمنا رضوا من هللا أن يرسلهم 
 إىل هذه الدنيا ولكن بشروط.

وأخذ معه األرقام وحدها ُياسب عنها، فورثه ابنه وأمر يده  وانتقل األمري البخيل إىل رمحة هللا، وترك املال
يف ذلك املال يبعثره؛ وكانت األقدار قد كتبت عليه هذه الكلمة: غري قابل لإلحسان. فمحتها بعد موت 

 أبيه، وكتبت يف مكاهنا هذه الكلمة: مجع للشيطان.
ياب لسيده، غري أنه ال يلبسه أما الشيطان فكان له عمل خاص يف خدمة هذا الشاب، كعمل خازن الث

ثيااًب بل أفكارًا وآراء وأخيلة. وكان جيهد أن يُدخل الدنيا كلها إىل أعصابه ليخرج منها دنيا جديدة 
 مصنوعة هلذه األعصاب خاصة، وهي أعصاب مريضة اثئرة متلهبة ال يكفيها ما يكفي غريها فال تربح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* انبعثت خواطر هذه املقالة يف نفس الرافعي على أثر كتابته مقالة "أحالم يف الشارع" السابقة ولكنه مل 

 يكتبها إال بعد زمان.
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 وحي القلم
 أحالم يف قصر

تُوجد لذة جديدة غري معروفة؟ أال يستطيع إبليس القرن العشرين أن تسأل الشيطان بني احلني واحلني: أال 
 خيرتع لذة مبتكرة؟ أال تكون احلياة إال على هذه الوترية من صبحها لصبحها؟

كان الشاب كالذي يريد من إبليس أن خيرتع كأًسا تسع هنًرا من اخلمر، أو جيد له امرأة واحدة وفيها كل 
يريد من الشيطان أن يعينه يف اللذة على االستغراق الروحاين ويغمره مبثل  فنون النساء واختالفهن. وكان

التجليات القدسية اليت تنتهي إليها النفس من حدة الطرب وحدة الشوق، وذلك فوق طاقة إبليس، ومن 
مث كان معه يف جهد عظيم حىت ضجر منه ذات مرة فهّم أن يرفع يده عنه ويدعه يدخل إىل املسجد 

 عض األمراء الصاحلني.فيصلي مع ب
وهؤالء الفساق الكثريو املال إمنا يعيشون ابالستطراف من هذه الدنيا؛ فهمهم دائًما األلذ واألمجل 



واألغلى؛ ومىت انتهت فيهم اللذة منتهاها ومل جتد عاطفتهم من اللذات اجلديدة ما يسعدها، ضاقت هبم 
ي يُبتلون به. والفاسق الغين حني ميل من لذاته فظهرت مظهر الذي ُياول أن ينتحر؛ وذلك هو امللل الذ

 يصبح شأنه مع نفسه كالذي يكون يف نفق حتت األرض, ويريد هناك مساء وجوًّا يطري فيهما ابلطيارة.
قالوا: واعرتض ابن األمري ذات يوم شحاذ مريض قد أسن وعجز, يتحامل بعضه على بعض, فسأله أن 

يبثه من دموعه وألفاظه. وكان إبليس يف تلك الساعة قد صرف  ُيسن إليه وذكر عوزه واختالله، وجعل
خواطر الشاب إىل إحدى الغانيات املمتنعات عليه، وقد ابتاع هلا حلية مثينة اشتط ابئعها يف الثمن حىت 
بلغ به عشرة آالف دينار، فهو يريد أن يهديها إليها كأهنا قدر من قادر. وقطع عليه الشحاذ املسكني 

يئة يف الشخص املضيء، فكان إهانة خلياله السامي. ووجد يف نفسه غضاضة من رؤية وجهه، أفكاره املض
 وامشأز يف عروقه دم اإلمارة، وحتركت الوراثة احلربية يف هذا الدم.

مث ألقى الشيطان إلقاءه عليه، فإذا هو يرى صاحب الوجه القذر كأمنا يتهكم به يقول له: أنت أمري يبحث 
الذي فيه فال جيدون إال الشيطان الذي فيه. وليس فيك من اإلمارة إال مثل ما يكون من الناس عن األمري 

التاريخ يف املوضع األثري اخلرب. ولن تكون أمريًا بشهادة عشرة آالف دينار عند ُموِمس، ولكن بشهادة 
 هذا املال عند عشرة آالف فقري. أنت أمري, فهل تثبت احلياة أنك أمري أو هذا معىن يف
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كلمة من اللغة؟ إن كانت احلياة فأين أعمالك، وإن اللغة فهذه لفظة ابئدة تدل يف عصور االحنطاط على 
ة يتناهبها عظماؤه، فقسم قسط حاملها من االستبداد والطغيان واجلربوت، كأن االستبداد ابلشعب غنيم

 منها يف احلاكم وقسم يف شبه احلاكم يرتجم عنه يف اللغة بلقب أمري.
أال قل للناس أيها األمري: إن لقيب هذا إمنا هو تعبري الزمن عما كان ألجدادي من احلق يف قتل الناس 

 وامتهاهنم.
وصها من أحوال النفس، فال جرم وكان هذا كالًما بني وجه الشحاذ وبني نفس ابن األمري يف حالة خبص

 أهني الشحاذ وطرد ومضى يدعو مبا يدعو.
من دنيا ضمريه وضمري الشحاذ, فرأي فيما يرى النائم أن  1وانم ابن األمري تلك الليلة فكانت خيالته

 ملًكا من املالئكة يهتف به:
يف كل سائل فقري  ويلك! لقد طردَت املسكني ختشى أن تنالك منه جراثيم مترض هبا، وما علمت أن



جراثيم أخرى مترض هبا النعمة؛ فإن أكرمته بقيت فيه، وإن أهنته نفضها عليك. لقد هلكت اليوم نعمتك 
أيها األمري، واسرتد العارية صاحبها، وأكلت احلوادث مالك فأصبحت فقريًا حمتاًجا تروم الكسرة من اخلبز 

يشك يف هذه الدنيا، فما ألبيك حق على هللا أن فال تتهيأ لك إال جبهد وعمل ومشقة؛ فاذهب فاكدح لع
 تكون عند هللا أمريًا.

قالوا: وينظر ابن األمري فإذا كل ما كان لنفسه قد تركه حني تركه املال، وإذا اإلمارة كانت ومًها فرضه على 
ت هذا الظاهر الناس قانون العادة، وإذا التعاظم والكربايء والتجرب وحنوها إمنا كانت مكًرا من املكر إلثبا

والتعزز به. وينظر ابن األمري، فإذا هو بعد ذلك صعلوك أبرت معدم رث اهليئة كذلك الشحاذ، فيصيح 
 مغتاظًا: كيف أمهلتين األقدار وأان ابن األمري؟

قالوا: ويهتف به ذلك امللك: وُيك, إن األقدار ال تدلل أحًدا، ال ملًكا وال ابن ملك، وال سوقيًّا وال ابن 
 ومىت صرمت مجيًعا إىل الرتاب فليس يف الرتاب عظم يقول لعظم آخر: أيها األمري. سوقي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اخليالة: ما يرتاءى للنائم من األشباح يف نومه. 1
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قالوا: وفكر الشاب املسكني يف صواحبه من النساء، وعندهن شبابه وإسرافه، ونفقاته الواسعة، فقال يف 
نفسه: أذهب إلحداهن؛ وأخذ مَسَْته إليها، فما كادت تعرفه عيناها يف أمساله وبذاذته وفقره حىت أمرت به 

جهه غضبًا، وحتركت فيه الوراثة احلربية، فصاح وأجلب فُجر بيديه وُدفع يف قفاه. ولكن دم اإلمارة نزا يف و 
واجتمع الناس عليه واضطربوا، وماج بعضهم يف بعض. فبينا هو يف شأنه حانت منه التفاتة فأبصر غالًما 

 قد دخل يف غمار الناس، فدس يده يف جيب أحدهم فنشل كيسه ومضى.
كبسة الشرطي وينتزع منه الكيس وينتفع مبا قالوا: وجرى يف وهم ابن األمري أن يلحق ابلغالم فيكبسه  

فيه، فتسلل من الزحام وتبع الصيب حىت أدركه مث كبسه وأخذ الكيس منه وأخرج الكنز، فإذا ليس فيه إال 
 خامت وحجاب وبعض خَرزَات مما يتربك العامة َبمله، ومفتاح صغري.

. وأمل الصيب مبا يف نفسه، وحدس على أنه فامتأل غيظًا وفار دم اإلمارة وحتركت الوراثة احلربية اليت فيه
رجل َأفَّاق متبطل، وال نفاذ له يف صناعة يرتزق منها، فرثى لفقره وجهله ودعاه إىل أن يعلِّمه السرقة وأن 

أيخذه إىل مدرستها. وقال: إن لنا مدرسة، فإذا دخلت القسم اإلعدادي منها تعلمت كيف حتمل 



َرق البالية من الدور حىت إذا سنحت لك غفلة انسللَت إىل دار فتذهب كأنك جتمع فيه اخلِ  1املكتل
منها، فسرقت ما تناله يدك من ثوب أو متاع، وال تزال يف هذا الباب من الصنعة حىت حتكمه، ومىت 

 حذقته ومهرت فيه انتقلت إىل القسم الثانوي.
 دي والثانوي مًعا.فصاح ابن األمري: اغرب عين، عليك وعليك، أخزاك هللا! ولعن هللا اإلعدا

مث إنه رمى الكيس يف وجه الغالم وانطلق، فبينا هو ميشي وقد توزعته اهلموم، أنشأ يفكر فيما كان يراه من 
ين، وتلك العلل اليت ينتحلوهنا للُكْدية كالذي يتعامى والذي يتعارج والذي ُيدث يف جسمه اآلفة؛  املكدِّ

الوراثة احلربية! وَبُصر بشاب من أبناء األغنياء تنطق عليه  ولكن دم اإلمارة امشأز يف عروقه وحتركت فيه
النعمة فتعرض ملعروفه، وأفضى إليه هبمه، وشكا ما نزل به مث قال: وإين قد َأمَّلتك وظين بك أن تصطفيين 

 ملنادمتك أو تلحقين خبدمتك، وما أريد إال الَكَفاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو كالقفة يعمل من اخلوص. 1
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من العيش، فإن مل تبلغ يب، فالقليل الذي يعيش به املقل. وصعَّد فيه الشاب وصوَّب مث قال له: أحتسن 
ما حتب. قال الشاب: ألك سابقة يف هذا؟ أكنت قـَوَّاًدا؟ أن تلُطف يف حاجيت؟ قال: سأبلغ يف حاجتك 

 أتعرف كثريات منهن؟
فانتفض غضًبا وَهمَّ أن يبطش ابلفىت لوال خوفه عاقبة اجلرمية، فاستخذى ومضى لوجهه، وكان قد بلغ 

وقعت  سوقًا فأمَّل أن جيد عماًل يف بعض احلوانيت، غري أن أصحاهبا جعلوا يزجرونه مرة ويطردونه مرة، إذ
به ِظنَّة التلصص، وكادوا يسلمونه إىل الشرطي فمضى هاراًب، وقد أمجع أن ينتحر ليقتل نفسه ودهره 

 وإمارته وبؤسه مجيًعا.
قالوا: ومر يف طريقه إىل مصرعه ابمرأة تبيع الُفْجل والبصل والُكرَّاث، وهي ابدنة وضيئة ممتلئة األعلى 

ر َغَزله وفتنته واستغواءه للنساء، وانزعته النفس، وحسب املرأة واألسفل، وعلى وجهها َمْسحة إغراء، فذك
تكون له معاًشا وهلًوا، وظنها ال تعجزه وال تفوته وهو يف هذا الباب خّراج واّلج منذ نشأ. غري أن ما كاد 

ابلة يراودها حىت ابتدرته بلطة أظلم هلا اجلو يف عينه مث هرت يف وجهه هريًرا منكًرا واستْعَدْت عليه الس
 فأطافوا به وأخذه الصفح مبا قدم وما حدث، وما زالوا يتعاورونه حىت وقع مغشيًّا عليه.



ورأى يف غشيته ما رأى من متام هذا الكرب، فُضرب وحبس وابتلي ابجلنون وأرسل إىل املارستان، وساح 
ه أفاق من اإلغماء, يف مصائب العامل، وطاف على نكبات األمراء والسوقة مبا يعي وما ال يعي، مث رأى أن

 فإذا هو قد استيقظ من نومه على فراشه الوثري.
واي ليت من يدري بعد هذا! أغدا ابن األمري على املسجد وأقبل على الفقراء ُيسن إليهم، أم غدا على 

 صاحبته اليت امتنعت عليه فابتاع هلا احللية بعشرة آالف دينار؟
قصة عنه مل يذكر من هذا شيئًا, بل قطع اخلرب عندما انقطع اي ليت من يدري! فإن الكتاب الذي نقلنا ال

 الصفع.
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 بنت الباشا*:
هْتا املالئ كة بنور النهار، كانت هذه املرأة وضَّاحة الوجه، زهراء اللون كالقمر الطالع، حتسبها جلماهلا غذَّ

 وروَّهْتا من ضوء الكواكب.
وكانت َبضَّة مقسمة أبدع التقسيم، يلتف جسمها شيًئا على شيء التفافًا هندسيًّا بديًعا، يرتفع عن أجسام 

الِغيد احِلسان؛ أفرغ فيها اجلمال بقدر ما ميكن إىل أجسام الدمى العبقرية اليت أفرغ فيها اجلمال والفن 
 بقدر ما يستحيل.

وكانت ابمسة أبًدا ما يتألأل الفجر، حىت كأن دمها الغزيل الشاعر يصنع لثغرها ابتسامتها، كما يصنع 
 خلديها محرهتما.

ما هلا جلست اآلن حتت الليل مطرقة كاسفة ذابلة، أتخذها العني فما تشك أن هذا الوجه قد كان فيه 
 احلياة أقيم فيها مأمت!منبع نور وغاض! وأن هذا اجلسم الظمآن املعروق هو بقعة من 

ما هلذه العني الكحيلة ُتذري الدمع وتسرتسل يف البكاء وتلج فيه، كأن الغادة املسكينة تبصر بني الدموع 
طريًقا تفضي منه نفسها إىل احلبيب الذي مل يعد يف الدنيا؛ إىل وحيدها الذي أصبحت تراه وال تلمسه، 

ظريف الذي انتقل إىل القرب ولن يرجع، وتتمثله أبًدا يريد أن وتكلمه وال يرد عليها؛ إىل طفلها الناعم ال
 جييء إليها وال يستطيع، وتتخيله أبًدا يصيح يف القرب يناديها: "اي أمي، اي أمي".

قلبها احلزين يقطع فيها وميزق يف كل حلظة؛ ألنه يف كل حلظة يريد منها أن تضم الطفل إىل صدرها؛ 
ذ ميس احلياة الصغرية اخلارجة منه ولكن أين الطفل؟ أين حياة القلب ليستشعره القلب فيفرح ويتهنأ إ



 اخلارجة من القلب؟
 ال طاقة للمسكينة أن جتيب قلبها إىل ما يطلب، وال طاقة لقلبها أن يهدأ عما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د على بدء" من كتابنا "حياة الرافعي".* انظر خرب هذه القصة وحديث "الزابل الفيلسوف" يف "عو 
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يطلب؛ فهو من الغيظ والقهر ُياول أن يفجر صدرها، ويريد أن يدق ضلوعها؛ ليخرج فيبحث بنفسه 
 عن حبيبه!

ت مهلكة من قلبها، وضرابت أخرى من خياهلا، وقد ابتت من هذه مسكينة ترتّنح وتتلّوى حتت ضراب
وتلك تعيش يف مثل اللحظة اليت تكون فيها الذبيحة حتت السكني. ولكنها حلظة امتدت إىل يوم، ويوم 

 امتدت إىل شهر. اي ويلها من طول حياة مل تعد يف آالمها وأوجاعها إال طول مدة الذبح للمذبوح.
يقف على حمطة يف الدنيا، ليحمل األحباب إىل األحباب، ويسافر من وجود إىل ولو كان للموت قطار 

وجود، وكانت هذه األم جالسة يف تلك احملطة منتظرة ترتبص، وقد ُذهلت عن كل شيء، وجتردت من كل 
 معاين احلياة، ومجدت مجود االنتقال إىل املوت؛ ملا كانت إال هبذه اهليئة يف جملسها اآلن يف شرفتها من

 قصرها؛ تطل على الليل املظلم وعلى أحزاهنا!
هي فالنة بنت فالن ابشا وزوجة فالن بك. ترادفت النعم على أبيها فيما يطلب وما ال يطلب، وكأمنا فرغ 

من اقرتاحه على الزمان واكتفى من املال واجلاه، فلم يعجب الزمان ذلك، فأخذ يقرتح له ويصنع ما 
 تتواىل! يقرتح، ويزيده على رغمه نعًما

وكان قد تقدم إىل ِخْطبة ابنته شاب مهذب، ميلك من نفسه الشباب واهلمة والعلم، ومن أسالفه العنصر 
الكرمي والشرف املوروث؛ ومن أخالقه ومشائله ما يكاثر به الرجال ويفاخر. بيد أنه ال ميلك من عيشه إال 

 برته إىل حني ينبثق النور.الكفاف والقلة، وأماًل بعيًدا كالفجر وراء ليل ال بد من مصا
وتقدم صاحبنا إىل الباشا فجاءه كالنجم عاراًي؛ أي: يف أزهى نورانيته وأضوئها. وكان قد علق الفتاة 

وعلقته، فظن عند نفسه أن احلب هو مال احلب، وأن الرجولة هي مال األنوثة، وأن القلوب تتعامل 
 جعلته حقارة االجتماع رتبة، أو إىل رتبة مالية جعلتها ابملسرات ال ابألموال، ونسي أنه يتقدم إىل رجل مايلّ 

حقارة االجتماع رجاًل, وأن كلمة "ابشا" وأمثاهلا إمنا ختلفت عن ذلك املذهب القدمي: مذهب األلوهية 



الكاذبة اليت انتحلها فرعون وأمثاله، ليتعبدوا الناس منها أبلفاظ قلوهبم املؤمنة؛ فإذا قيل "إله" كان جواب 
 ب: "عز وجل"، "سبحانه".القل
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وملا ارتقى الناس عن عبادة الناس، تلطفت تلك األلوهية ونزلت إىل درجات إنسانية، لتتعبد الناس أبلفاظ 
 .1قل الصغري: "سعادتلو أفندم!"عقوهلم الساذجة؛ فإن قيل "ابشا" كان جواب الع

نسي الشاب أنه "أفندي" سيتقدم إىل "ابشا" وأعماه احلب عن فرق بينهما؛ وكان سامي النفس، فلم 
يدرك أن صغائر األمم الصغرية ال بد هلا أن تنتحل السمو انتحااًل، وأن الشعب الذي ال جيد أعمااًل كبرية 

كبرية ليتلهى هبا؛ وأنه مىت ضعف إدراك األمة مل يكن التفاوت بني يتمجد هبا، هو الذي خُترتع له األلفاظ ال
الرجال بفضائل الرجولة ومعانيها، بل مبوضع الرجولة من تلك األلفاظ؛ فإن قيل "ابشا" فهذه الكلمة هي 

االخرتاع االجتماعي العظيم يف أمم األلفاظ؛ ومعناها العلمي: قوة ألف فدان أو أكثر أو أقل؛ ويقابلها 
 !2 يف أمم األعمال الكبرية لفظ "اآللة البخارية" ومعناها العلمي قوة كذا وكذا حصااًن أو أقل أو أكثرمثاًل 

نسي هذا الشاب أن "أمم األكل والشرب" يف هذا املشرق املسكني، ال تتم عظمتها إال أبن تضع 
األكثر واألطيب واأللذ،  ألصحاب املال الكثري ألقااًب هي يف الواقع أوصاف اجتماعية للمعدة اليت أتكل

 ومتلك أسباب القدرة على األلذ واألطيب واألكثر.
وتقدم "األفندي" يتودد إىل "الباشا" ما استطاع، ويتواضع وينكمش، وال أيلوه متجيًدا وتعظيًما؛ ولكن أين 

ول معانيه أن  هو من احلقيقة؟ إنه مل يكن عند الباشا إال أمحق؛ إذ مل يعرف أن تقدمه إىل ذلك العظيم كان أ
 كلمة "أفندي" تطاولت إىل كلمة "ابشا" ابلسب علًنا!

 وانقبضوا عن "األفندي" وأعرضوا عنه إعراًضا كان معناه الطرد؛ مث جاء "البك" خيطب الفتاة.
بَـَهة لالسم اخلاطب، وشرف وقدر وثناء اجتماعي، وذكر شهري، وإرغام على التعظيم بقوة  و"بك" َمنـْ

احلرمات الالزمة لالسم لزوم السواد للعني، ولو مل يكن حتت "بك" رجل، فإن حتتها الكلمة، ودليل على 
 على كل حال "بك"! وأنعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه ألقاب وضعتها الدولة العثمانية البائدة, فأفسدت الناس بكربايء األلفاظ الفارغة. وقد أرادت هبا  1

 ى، فانتهى أمرها إىل سقوط األعلى واألسفل.رفع األعل



 انظر مقالة "البك والباشا" يف اجلزء الثاين. 2
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 وحي القلم
 بنت الباشا

بك فإذا هو "بك" له الباشا، ووصل يده بيد ابنته فألبسها وألبسته، وأعلمها أبوها أنه قد فحص عن ال
قوة مائيت فدان. أما األفندي فظهر من الفحص اهلندسي االجتماعي أنه "أفندي" قوة َخسة عشر جنيًها 

 يف الشهر!
وَخَنس األفندي وتراجع منخزاًل، وقد علم أن "الباشا" إمنا زوج لقبه قبل أن يزوج ابنته، وأنه هو ملن ميلك 

اب التاريخ االجتماعي يف األمم الضعيفة، فينقل إىل العقل أو مهر هذا اللقب إال إذا ملك أن يبدل أسب
النفس ما جعلته "أمم األكل والشرب" من حق املعدة، فال يكون "ابشا" إال خمرتع شرقي مفلس أو أديب 

 عظيم فقري، أو من جرى هذا اجملرى يف مسو املعىن ال يف مسو املال.
ا تعبريه يف اللغة الطينية: مثن عشرين ثورًا، ومثلها جاموًسا، وقدمت مائتا الفدان مهرها "الطيين" العظيم مب

ومثلها بغااًل وأمِحَرة، وفوقها مائة قنطار قطنًا، ومائة إردب قمًحا؛ مث ذرة، مث شعريًا. واجملموع الطيين لذلك 
 هللا!ألف جنيه، وعزَّى الباشا أنه مستطيع أن يقول للناس: إهنا َخسة آالف، اختزلتها األْزمة قبحها 

مث زُفَّت "بنت الباشا" زفافًا طينيًّا هبذا املعىن أيًضا، كان تعبريه: أنه أنفق عليه مثن ألف قنطار بصاًل، ومائة 
 َغرارة من السماد الكيماوي، كأمنا فرش هبا الطريق!

دار  وطِفق الباشا يفاخر ويتمدح، ويتبذخ على األفندي وأمثال األفندي ابلطني ومعاين الطني؛ فردت األق
 كالمه، وجعلت مرجعه يف قلبه، وهيأت لبنت الباشا معيشة "طينية" مبعىن غري ذلك املعىن.

ومات الطفل؛ فردت هذه النكبة بنت الباشا إىل معاين انفرادها بنفسها قبل الزواج، وزادهتا على انفرادها 
 احلزن واألمل؛ وألقت األقدار بذلك يف أايمها ولياليها الرتاب والطني.

احلزن ببنت الباشا فجعلت ال ترى إال القرب، وال تتمىن إال القرب، تلحق فيه بولدها؛ فوضعت األقدار  وجلَّ 
 من ذلك يف روحها معىن الطني والرتاب.

وأسقم اهلم بنت الباشا وأذاهبا؛ فنقلت األقدار إىل حلمها عمل الطني، يف حتليله األجسام وإذابتها حتت 
 الِبَلى.
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 وحي القلم
 بنت الباشا

أيوي إليه قوم من "طني الناس" بنسائهم وعياهلم، وفيهم رجل "زابل" له ثالثة  1وكان وراء قصرها ِحَواء
 كثرية لكي أوالد، يراهم أعظم مفاخره وأمجل آاثره، وال يزال يرفع صوته متمدحا هبم, وخيرتع لذلك أسبااب

يسمعه جريانه كل ليلة مفاخًرا، مرة أبمحد، ومرة َبسن، ومرة بعلي، وأعجب أمره أنه يرى أوالده هؤالء 
متممني يف الطبيعة ألوالد "الباشوات". وهو ُيبهم حب احليوان املفرتس لصغاره؛ يرى األسد أشباله هم 

اتل الوجود من أجلهم؛ إذ يشعر ابلفطرة صنعة قوته، فال يزال ُيوطهم ويتممهم ويرعاهم، حىت إنه ليق
الصادقة أنه هو وجودهم، وأن الطبيعة وهبت له منهم مسرات قلبه، ذلك القلب الذي احنصرت مسراته 

 .2يف النسل وحده، فصار الشعور ابلنسل عنده هو احلب إىل هناية احلب, وكذلك الزابل األسد
ال يف تلك الليلة اليت جلست فيها بنت الباشا على ما ومن سخرية القدر أن زابلنا هذا مل يسكن احلواء إ

 وصفنا، ويف ضلوعها قلب يفتت من كبدها، وميزق من أحشائها.
وبينا تُناجي نفسها وتعجب من سخرية األقدار ابلباشا والبك، وتستحمق أابها فيما أقدم عليه من نبذ  

به أمام الناس، واندرائه ابلطعن على من كفئها لعجزه عن مهر ابشا، وإيثار هذا املهر الطيين، وتباهيه 
ليس له لقب من ألقاب الطني, بينا هي كذلك إذا ابلزابل؛ كانس الرتاب والطني يهتف يف جوف الليل 

 ويتغىن:
 اي ليل، اي ليل، اي ليلما تنجلي اي ليل

 أهو راضيلك محدي اي ريب 3القلب
 من اهلموم فاضيافرح يل اي قليب

 مام عايشاي دوب كدا اي دوبزي احل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلواء: مجاعة من البيوت كهذه العشش اليت يسكنها الصعايدة يف بعض األحياء. 1
هذا الزابل شخصية حقيقية، لو قلنا مبذهب الرجعة لكان "أرسطو" رجع زاباًل ليتمم فلسفته. والكاتب  2

ان "حضرته" قد طلب إلينا أن نصنع له "موااًل" يتغىن به يف "أوقات الصفاء" يعرف الرجل ويربه أحيااًن وك
فوضعنا له األغنية اليت يراها القارئ بعد وهو يصدح هبا يف لياليه. وسنفرد لزابلنا هذا مقااًل خاصًّا إن شاء 

 هللا.
 انظر اهلامش السابق. 3
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 وحي القلم
 بنت الباشا

 ما ميِْتِلك غري ُتوبطول عمره فيه انفش
 اي ليل، اي ليل، اي ليلما تنجلي اي ليل

 إن قلت أان فرحانذا مني يكديين
 واْكرَتْ من السلطانفرحاْن أان اببين

 بني السيوف اي انسِلَم انكسر سيفي
 وابن الغىن حمتاسوأان على كيفي

 ليل، اي ليلما تِْنجلي اي ليل اي ليل، اي
 وابن الغىن ِف مهومواخلايل خايل البال

 والفقر ما بيدوموتدوم مهوم املال
 اي طري, اي طري، اي طرياحلر فوق اللوم
 واخلري، مجيع اخلريلقمْه، وعافيْه، ونوم
 اي ليل، اي ليل، اي ليلما تنجلي اي ليل

 خريتها بذلك الباشا وبنت ذلك الباشا!ومل خترت األقدار إال زاباًل ترسل يف لسانه س
 وكسر قلب بكسر قلبوحطم نفس َبطم نفس

 ورب عز تراه أمسىُكَناسة ُهيئت لكنس
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 وحي القلم
 ورقة ورد

 ورقة ورد*:
يكن منه شيء يف األدب العريب على الطريقة اليت كتبناه "وضعنا كتابنا "أوراق الورد" يف نوع من الرتسل مل 

هبا، يف املعاين اليت أفردانه هلا؛ وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر فيلسوف وشاعرة فيلسوفة على ما بيناه 
يف مقدمة الكتاب. وكانت قد ضاعت "ورقة ورد" وهي رسالة كتبها العاشق إىل صديق له، يصف من أمره 

صور له فيها سحر احلب كما ملسه وكما تركه. وقد عثران عليها بعد طبع الكتاب، فرأينا وأمر صاحبته، وي



 أال ننفرد هبا، وهي هذه:"
كانت هلا نفس شاعرة، من هذه النفوس العجيبة اليت أتخذ الضدين مبعىن واحد أحيااًن؛ فيسرها مرة أن 

ن ليس يف السرور وال يف احلزن معاٍن من حتزهنا وتستدعي غضبها، وُيزهنا مرة أن تسرها وتبلغ رضاها، كأ
 األشياء ولكن من نفسها ومشيئتها.

وكان خياهلا مشبواًب، يلقي يف كل شيء ملعان النور وانطفاءه؛ فالدنيا يف خياهلا كالسماء اليت ألبسها الليل، 
 ُملئت أبشيائها مبعثرة مضيئة خافتة كالنجوم.

حسها وإرهافه كأن فيها أكثر من عقلها؛ وجيعلها يف بعض وهلا شعور دقيق، جيعلها أحيااًن من بالغة 
 األحيان من دقة هذا احلس واهتياجه كأهنا بغري عقل.

وهي ترى أمسى الفكر يف بعض أحواهلا أال يكون هلا فكر؛ فترتك من أمورها أشياء للمصادفة، كأهنا واثقة 
لها وروحها وجسمها: فالذكاء يف عقلها أن احلظ بعض عشاقها. على أن هلا ثالثة أنواع من الذكاء، يف عق

 فهم، ويف روحها فتنة، ويف جسمها خالعة.
 وكنت أراها مرحة مستطارة مما تطرب وتتفاءل، حىت ألحسبها تود أن خيرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * انظر سبب إنشاء هذا الفصل يف "عود على بدء" من كتاب حياة الرافعي.
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 وحي القلم
 ورقة ورد

الكون من قوانينه ويطيش؛ مث أراها بعد متضورة مهمومة حتزن وتتشاءم، حىت ألظنها ستزيد الكون مهًّا 
 ليس فيه!

اليت ختلق احلب، واألسرار اليت تبعث  وكانت على كل أحواهلا املتنافرة مجيلة ظريفة، قد متت هلا الصورة
 الفتنة؛ والسحر الذي مييز روحها بشخصيتها الفاتنة كما تتميز هي بوجهها الفاتن.

هنا  1وكان حيب إايها حريًقا من احلب, فمثِّْل لعينيك جسًما تناول جلده مٌس من هلب، فتسلَّع هذا اجللد
هلب ايبس أمحر كأنه عروق من اجلمر انتشرت يف هذا وهناك من َسْلخ النار، وظهر فيه من آاثر احلروق 

 اجلسم. إنك إن متثلت هذا الوصف مث نقلته من اجللد إىل الدم, كان هو حريق ذلك احلب يف دمي!
مل يكن إال عذااًب؛ فما هو إال تقدمي الربهان من العاشق على قوة فعل احلقيقة اليت  -إن كان حبًّا-واحلب 

 ه يف عذابه، إال وهي دليل على شيء منها يف جربوهتا.يف املعشوق، ليس حال من



ولقد أيقنُت أن الغرام إمنا هو جنون شخصية احملب بشخصية حمبوبه، فيسقط العامل وأحكامه ومذاهبه مما 
بني الشخصيتني؛ وينتفي الواقع الذي جيري الناس عليه، وتعود احلقائق ال أتيت من شيء يف هذه الدنيا إال 

ى احملبوب لتجيء منه، ويصبح هذا الكون العظيم كأنه إطار يف عني جمنون ال ُيمل شيًئا إال بعد أن متر عل
 الصورة اليت ُجن هبا!

واتهلل لكأن قانون الطبيعة يقضي أال حتب املرأة رجاًل يسمى رجاًل، وأال تكون جديرة مبحبها، إال إذا جرت 
احلرب. تلك األهوال ميثلها احليوان املتوحش عماًل بينهما أهوال من الغرام ترتكها معه كأهنا مأخوذة يف 

 جسميًّا ابلقتال على األنثى، مث ترق يف اإلنسان املتحضر فيمثلها عماًل قلبيًّا ابحلب.
أحببتها جهد اهلوى حىت ال مزيد فيه وال مطمع يف مزيد، ولكن أسرار فتنتها استمرت تتعدد فتدفعين أن 

 يف ميكن يف احلب أشد من هذا؟يكون حيب أشد من هذا؛ وال أعرف ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: تشقق وتسلخ. 1
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 وحي القلم
 ورقة ورد

 ربوة عالية, يف رأسها عقل ولقد كنت يف استغاثيت هبا من احلب كالذي رأى نفسه يف طريق السيل ففر إىل
هلذا السيل األمحق، أو كالذي فاجأه الربكان جبنونه وغلظته فهرب يف رقة املاء وحلمه، وال سيل وال بركان 

 إال حرقيت ابهلوى وارمتاضي من احلب.
 أما وهللا, إنه ليس العاشق هو العاشق، ولكن هي الطبيعة، هي الطبيعة يف العاشق.

 ا، وعسفها، وتعنتها. إذا اسرتاح الناس مجيًعا قالت للعاشق: إال أنت!هي الطبيعة, جبربوهت
 إذا عقل الناس مجيًعا قالت يف العاشق: إال هذا.

 إذا برأت جراح احلياة كلها قالت: إال جرح احلب!
 إذا تشاهبت اهلموم كالدمعة والدمعة، قالت: إال هم العشق!

  احلبيب: إال هو!إذا تغري الناس يف احلالة بعد احلالة، قالت يف
 إذا انكشف سر كل شيء، قالت: إال املعشوق؛ إال هذا احملجب أبسرار القلب!

وملا رأيتها أول مرة، وملسين احلب ملسة ساحر، جلست إليها أأتملها وأحتسي من مجاهلا ذلك الضياء 
شية الوحي، فوقها اآلدمية املُْسِكر، الذي ُتعربد له الروح عربدة كلها وقار ظاهر. فرأيتين يومئذ يف حالة كغ



 ساكنة، وحتتها تيار املالئكة يعّب وجيري.
وكنت أَُلقَّى خواطر كثرية، جعلْت كل شيء منها ومما حوهلا يتكلم يف نفسي، كأن احلياة قد فاضت 

 وازدمحت يف ذلك املوضع جتلس فيه، فما شيء مير به إال مسته فجعلته حيا يرتعش، حىت الكلمات.
شعرت أن اهلواء الذي تتنفس فيه يرق رقة نسيم السََّحر، كأمنا اخندع فيها فحسب وجهها وشعرُت أول ما 

 نور الفجر!
وأحسست يف املكان قوة عجيبة يف قدرهتا على اجلذب، جعلتين مبعثًرا حول هذه الَفتَّانة، كأهنا حمدودة يب 

 من كل جهة.
دة وإما بنقص؛ فأان لذلك أعظم أمامها مرة، وخيل إيل أن النواميس الطبيعية قد اختلت يف جسمي إما بزاي

 وأصغر مرة.
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 وحي القلم
 ورقة ورد

وظننت أن هذه اجلميلة ِإْن هي إال صورة من الوجود النسائي الشاّذ, وقع فيها تنقيح إهلي لتظهر للدنيا  
 اء يف اجلنة.كيف كان مجال حو 

ورأيت هذا احلسن الفاتن يشعرين أبنه فوق احلسن؛ ألنه فيها هي؛ وأنه فوق اجلمال والنضرة واملرح؛ ألن 
 هللا وضعه يف هذا السرور احلي املخلوق امرأة.

 والتمست يف حماسنها عيًبا، فبعد اجلهد قلت مع الشاعر:
ُتها شبهُتها البدر طالًعا...!  إذا ِعبـْ

 الضحك املستحي, فيخرج من فمها اجلميل كأمنا هو شاعر أنه جترأ على قانون.ورأيتها تضحك 
 وتبسم ابتسامات تقول كل منها للجالسني: انظروها! انظروها!

ويغمرها ضحك العني والوجه والفم, وضحك اجلسم أيًضا ابهتزازه وترجرجه يف حركات كأمنا يبسم بعضها 
 ويقهقه بعضها.

ا ذلك اإلغضاء وذلك احلياء ليضع شيًئا من الوقاية يف هذه القوة النسوية، وتلقي نظرات جعل هللا معه
 قوة تدمري القلب.

وهي على ذلك متسامية يف مجاهلا حىت ال يتكلم جسمها يف وساوس النفس كالم اللحم والدم، وكأنه 
 جسم مالئكي ليس له إال اجلالل طوًعا أو كرًها.



 ه إال ليبتهل وخيشع.جسم كاملعبد، ال يعرف من جاءه أنه جاء
وتطالعك من حيث أتملت فكرة احلياة املنسجمة على هذا اجلسم، تطلب منك الفهم وهي ال ُتفَهم أبًدا, 

 أي: تريد الفهم الذي ال ينتهي؛ أي: تطلب احلب الذي ال ينقطع.
 اعة.وهي أبًدا يف زينة حسنها كأهنا عروس يف معرض َجلوهتا؛ غري أن للعروس ساعة، وهلا هي كل س

 أما َظَرفها فيكاد يصيح حتت النظرات: أان خائف، أان خائف!
 ووجهها تتغالب عليه الرزانة واخلفة، لتقرأ فيه العني عقلها وقلبها.

 وهي مثل الشعر، ُتطرب القلب ابألمل يوجد يف بعض السرور، وابلسرور الذي ُيس يف بعض األمل.
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 وحي القلم
 ورقة ورد

 وهي مثل اخلمر، حتسب الشيطان مرتقرقًا فيها بكل إغرائه!
وكلما تناولت أمامي شيًئا أو صنعت شيًئا خلقْت معه شيًئا؛ أشياؤها ال تزيد هبا الطبيعة، ولكن تزيد هبا 

 النفس.
 فيا كبًدا طارت ُصُدوًعا من األسى!

 يف حالة كغشية الوحي، فوقها اآلدمية ساكنة، وحتتها تيار املالئكة يعب وجيري.ورأيُتين يومئذ 
اي سحر احلب! تركتين أرى وجهها من بعد هو الوجه الذي تضحك به الدنيا، وتعبس وتتغيظ وتتحامق 

 أيًضا.
 وجعلتين أرى االبتسامة اجلميلة هي أقوى حكومة يف األرض!

 حر احلب جمنواًن!وجعلتين اي سحر احلب؛ وجعلتين اي س
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 وحي القلم
 مسو احلب

 مسو احلب*:



وكذلك كان يفعل خلفاء بين أمية؛  1صاح املنادي يف موسم احلج: "ال يُفيت الناس إال عطاء بن أيب رابح"
مفيت مكة وإمامها وعاملها، ليلقوه مبسائلهم يف الدين، مث  أيمرون صائحهم يف املوسم، أن يدل الناس على

ليمسك غريه عن الفتوى، إذ هو احلجة القاطعة ال ينبغي أن يكون معها غريها مما خيتلف عليها أو 
 يعارضها، وليس للحجج إال أن تظاهرها وترتادف على معناها.

قال: اي أاب حممد، أنت أفتيت كما قال وجلس عطاء يتحني الصالة يف املسجد احلرام، فوقف عليه رجل و 
 الشاعر:

 سل املفيت املكي: هل يف تزاوروضمة مشتاق الفؤاد ُجنَاح؟
 فقال: معاذ هللا أن يذهب التقىتالصق أكباد هبن جراح!

فرفع الشيخ رأسه وقال: وهللا ما قلت شيًئا من هذا، ولكن الشاعر هو حنلين هذا الرأي الذي نفثه 
، وإين ألخاف أن تشيع القالة يف الناس، فإذا كان غد وجلست يف حلقيت فاغد علي، الشيطان على لسانه

 فإين قائل شيئًا.
وذهب اخلرب يُؤجُّ كما تؤج النار، وتعامل الناس أن عطاء سيتكلم يف احلب، وعجبوا كيف يدري احلب أو 

املؤمنني، وأيب هريرة ُيسن أن يقول فيه من َغرَب عشرين سنة فراشه املسجد، وقد مسع من عائشة أم 
 صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وابن عباس َبر العلم.

وقال مجاعة منهم: هذا رجل صامت أكثر وقته، وما تكلم إال خيل إىل الناس أنه يُؤيَّد مبثل الوحي، فكأمنا 
ة اليت عمت هو جني مالئكة يسمع ويقول، فلعل السماء موحية إىل األرض بلسانه وحيًا يف هذه الضالل

 الناس وفتنتهم ابلنساء والغناء.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * انظر "عود على بدء" من كتاب حياة الرافعي.
 . قالوا: ومات يوم مات وهو عند الناس أرضى أهل الدنيا.115هـ وتويف سنة 27ولد هذا اإلمام سنة  1
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 وحي القلم
 مسو احلب

وملا كان غد جاء الناس أرسااًل إىل املسجد، حىت اجتمع منهم اجلمع الكثري. قال عبد الرمحن بن عبد هللا 
أيب عمار: وكنت رجاًل شاابًّ من فتيان املدينة، ويف نفسي ومن الدنيا ومن هوى الشباب، فغدوت مع 

س، وجئت وقد تكلم أبو حممد وأفاض، ومل أكن رأيته من قبل، فنظرت إليه فإذا هو يف جملسه كأنه النا



غراب أسود، إذ كان ابن أمة سوداء تسمى "بركة" ورأيته مع سواده أعور أفطس أشل أعرج مفلفل 
ذه قطعة ليل أن ه -وهللا-الشعر، ال يتأمل املرء منه طائاًل، ولكنك تسمعه يتكلم فتظن منه ومن سواده 

 تسطع فيها النجوم، وتصعد من حوهلا املالئكة وتنزل.
قال: وكان جملسه يف قصة يوسف عليه السالم، ووافقته وهو يتكلم يف أتويل قوله تعاىل: }َورَاَوَدْتهُ الَّيِت ُهَو 

 اَّللَِّ ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنَُّه اَل يـُْفِلُح يف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاذَ 
 اْلَفْحَشاَء{.الظَّاِلُموَن، َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل َأْن رََأى بـُْرَهاَن رَبِِّه َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء وَ 

كة أجنحتها من رضى وإعجاب بفقيه احلجاز. قال عبد الرمحن: فسمعت كالًما قدسيًّا تضع له املالئ
 حفظت منه قوله:

عجًبا للحب! هذه ملكة تعشق فتاها الذي ابتاعه زوجها بثمن خبس؛ ولكن أين ُملكها وسطوة ملكها يف 
تصوير اآلية الكرمية؟ مل تزد اآلية على أن قالت: }َورَاَوَدْتُه الَّيِت{ و}الَّيِت{ هذه كلمة تدل على كل امرأة  

 نة من كانت؛ فلم يبق على احلب ُملك وال منزلة؛ وزالت امللكة من األنثى!كائ
وأعجب من هذا كلمة }َورَاَوَدْتُه{ وهي بصيغتها املفردة حكاية طويلة تشري إىل أن هذه املرأة جعلت 

تعرتض يوسف أبلوان من أنوثتها, لون بعد لون؛ ذاهبة إىل فن، راجعة من فن؛ ألن الكلمة مأخوذة من 
َوَدان اإلبل يف مشيتها؛ تذهب وجتيء يف رفق. وهذا يصور حرية املرأة العاشقة، واضطراهبا يف حبها؛ رَ 

وحماولتها أن تنفذ إىل غايتها؛ كما يصور كربايء األنثى إذ ختتال وترتفق يف عرض ضعفها الطبيعي كأمنا 
ذا "الشيء اآلخر" مظهر الكربايء شيء آخر غري طبيعتها؛ فمهما تتهالك على من حتب وجب أن يكون هل

 امتناع أو مظهر حتري أو مظهر اضطراب، وإن كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة ماضية مصممة.
مث قال: }َعْن نـَْفِسِه{ ليدل على أهنا ال تطمع فيه، ولكن يف طبيعته البشرية، فهي تعرض ما تعرض هلذه 

، منزه غاية التنزيه مبا معناه: "إن املرأة بذلت  الطبيعة وحدها، وكأن اآلية مصرحة يف أدب سام كل السمو
 كل ما تستطيع يف إغرائه
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 وحي القلم
 مسو احلب

وتصبنيه، مقبلة عليه ومتدللة ومتبذلة ومنصبة من كل جهة، مبا يف جسمها ومجاهلا على طبيعته البشرية، 
 أمام عينيه ثوب امللك". -أول ما خلعت-وعارضة كل ذلك عرض امرأة خلعت 

مث قال: }َوَغلََّقِت اأْلَبـَْواَب{ ومل يقل "أغلقت" وهذا يشعر أهنا ملا يئست، ورأت منه حماولة االنصراف، 



أسرعت يف ثورة نفسها مهتاجة تتخيل القفل الواحد أقفااًل عدة، وجتري من ابب إىل ابب، وتضطرب 
 يدها يف األغالق، كأمنا حتاول سد األبواب ال إغالقها فقط.

}َوقَاَلْت َهْيَت َلَك{ ومعناها يف هذا املوقف أن اليأس قد دفع هبذه املرأة إىل آخر حدوده, فانتهت إىل 
حالة من اجلنون بفكرهتا الشهوانية، ومل تعد ال ملكة وال امرأة، بل أنوثة حيوانية صرفة، متكشفة مصرحة،  

 ا تكون أنثى احليوان يف أشد اهتياجها وغلياهنا.كم
هذه ثالثة أطوار يرتقى بعضها من بعض، وفيها طبيعة األنوثة انزلة من أعالها إىل أسفلها. فإذا انتهت 

املرأة إىل هنايتها ومل يبق وراء ذلك شيء تستطيعه أو تعرضه بدأت من مث عظمة الرجولة السامية املتمكنة 
{ مث قال: }ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَواَي{ ]يوسف: يف معانيها، فقال  [ مث قال: }ِإنَُّه اَل 23يوسف: }َمَعاَذ اَّللَِّ

[. وهذه أمسى طريقة إىل تنبيه ضمري املرأة يف املرأة، إذ كان أساس ضمريها 23يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن{ ]يوسف: 
لم. ولكن هذا التنبيه املرتادف ثالث مرات مل يف كل عصر هو اليقني ابهلل، ومعرفة اجلميل، وكراهة الظ

يكسر من نزوهتا، ومل يـَْفثَأ تلك احلدة، فإن حبها كان قد احنصر يف فكرة واحدة اجتمعت بكل أسباهبا يف 
زمن, يف مكان, يف رجل. فهي فكرة حمتبسة كأن األبواب مغلقة عليها أيًضا؛ ولذا بقيت املرأة اثئرة ثورة 

[ كأمنا 24دب اإلهلي السامي إىل تعبريه املعجز فيقول: }َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه{ ]يوسف: نفسها. وهنا يعود األ
يومئ هبذه العبارة إىل أهنا ترامت عليه، وتعلقت به، والتجأت إىل وسيلتها األخرية، وهي ملس الطبيعة 

 ابلطبيعة إللقاء اجلمرة يف اهلشيم!
 -عليه السالم-به يف آخر حماولته. وهنا يقع ليوسف جاءت العاشقة يف قضيتها بربهان الشيطان يقذف 

 برهان ربه كما وقع هلا هي برهان شيطاهنا. فلوال برهان ربه لكان رجاًل من البشر يف ضعفه الطبيعي.
 قال أبو حممد: وههنا ههنا املعجزة الكربى؛ ألن اآلية الكرمية تريد أال
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 وحي القلم
 مسو احلب

فحولة الرجولة، حىت ال ُيَظن به، مث هي تريد من ذلك أن يتعلم الرجال،  -عليه السالم-تنفي عن يوسف 
وخاصة الشبان منهم، كيف يتسامون هبذه الرجولة فوق الشهوات، حىت يف احلالة اليت هي هناية قدرة 

نة عاشقة خمتلية متعرضة متكشفة متهالكة. هنا ال ينبغي أن ييأس الرجل، الطبيعة؛ حالة ملكة مطاعة فات
 فإن الوسيلة اليت جتعله ال يرى شيًئا من هذا, هي أن يرى برهان ربه.

وهذا الربهان يؤوله كل إنسان مبا شاء، فهو كاملفتاح الذي يوضع يف األقفال كلها فيُفضها كلها؛ فإذا مثل 



أنه هو وهذه املرأة منتصبان أمام هللا يرامها، وأن أماين القلب اليت هتجس  الرجل لنفسه يف تلك الساعة
فيه ويظنها خافية إمنا هي صوت عاٍل يسمعه هللا؛ وإذا تذكر أنه سيموت ويقرب، وفكر فيما يصنع الثرى 

ي يف جسمه هذا, أو فكر يف موقفه يوم تشهد عليه أعضاؤه مبا كان يعمل, أو فكر يف أن هذا اإلمث الذ
يقرتفه اآلن سيكون مرجعه عليه يف أخته أو بنته, إذا فكر يف هذا وحنوه رأى برهان ربه يطالعه فجأة، كما 
يكون السائر يف الطريق غافاًل مندفًعا إىل هاوية، مث ينظر فجأة فريى برهان عينه؛ أترونه يرتدى يف اهلاوية 

ليت فيها أكثر الكالم, وأكثر املوعظة، وأكثر حينئذ، أم يقف دوهنا وينجو؟ احفظوا هذه الكلمة الواحدة ا
 الرتبية، واليت هي كالدرع يف املعركة بني الرجل واملرأة والشيطان، كلمة }رََأى بـُْرَهاَن رَبِِّه{.

قال عبد الرمحن بن عبد هللا وهو يتحدث إىل صاحبه سهيل بن عبد الرمحن: ولزمُت اإلمام بعد ذلك، 
يف طريقه من الزهد واملعرفة؛ مث رجعت إىل املدينة وقد حفظُت الرجل يف وأمجعُت أن أتشبه به، وأسلك 

نفسي كما أحفظ الكالم، وجعلت شعاري يف كل نزعة من نزعات النفس هذه الكلمة العظيمة: }رََأى 
[، فما أملمت إبمث قط، وال دانيت معصية، وال َرِهقين مطلب من مطالب النفس 24بـُْرَهاَن رَبِِّه{ ]يوسف: 

يوم الناس هذا، وأرجو أن يعصمين هللا فيما بقي، فإن هذه الكلمة ليست كلمة، وإمنا هي كأمر من  إىل
السماء حتمله، متر به آمًنا على كل معاصي األرض، فما يعرتضك شيء منها، كأن معك خامت املَِلك جتوز 

 به.
 -وهللا-ساء، وقليل لك قال سهيل: فلهذا لقبك أهل املدينة "ابلقس" لعبادتك وزهدك وعزوفك عن الن

 اي أاب عبد هللا، فلو قالوا: ما هذا بشًرا إن هذا إال ملك، لصدقوا.
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 وحي القلم
 مسو احلب

مة جارية سهيل بن عبد الرمحن املغنية، احلاذقة الظريفة، اجلميلة الفات نة، الشاعرة القارئة، قالت َسالَّ
املؤرخة املتحدثة، اليت مل جيتمع يف امرأة مثلها حسن وجهها، وحسن غنائها، وحسن شعرها, قالت: 

واشرتاين أمري املؤمنني يزيد بن عبد امللك بعشرين ألف دينار "عشرة آالف جنيه" وكان يقول: ما يقر عيين 
ملكين: ما شاء بعُد من أمر الدنيا فليفتين! قالت: ما أوتيت من اخلالفة حىت أشرتي سالمة؛ مث قال حني 

فلما ُعرضُت عليه أمرين أن أغنيه، وكنت كاملخبولة من حب عبد الرمحن القس، حبًّا أراه فالًقا كبدي، آتًيا 
على حشاشيت. فذهب عين وهللا كل ما أحفظه من أصوات الغناء، كما ميسح اللوح مما ُكتب فيه، 

 يديه، ومل أر إال عبد الرمحن وجملسه مين يوم سألين أن أغنيه بشعره يفَّ، وقويل له وأنسيت اخلليفة وأان بني



يومئذ: حبًّا وكرامة وعزاة لوجهك اجلميل. وتناولت العود وجسسته بقليب قبل يدي، وضربُت عليه كأين 
 بييب:أضرب لعبد الرمحن، بيد أرى فيها عقاًل ُيتال حيلة امرأة عاشقة. مث اندفعت أغين بشعر ح

 إن اليت طرقتك بني ركائبتمشي مِبْزهرها وأنت حرام
 لتصيد قلبك، أو جزاء مودةإن الرفيق له عليك ذمام

 ابتت تعللنا وحتسب أننا يف ذاك أيقاظ، وحنن نيام
وغنيته وهللا غناء واهلة ذاهبة العقل كاسفة البال، ورددته كما رددته لعبد الرمحن، وأان إذ ذاك بني يديه  

أول ما تتفتح. وأان أنظر إليه وأتبني لصويت يف مسمعيه صواًت آخر. وقطعته ذلك التقطيع، ومددته كالوردة 
ذلك التمديد، وصحت فيه صيحة قليب وجوارحي كلها كما غنيت عبد الرمحن لكيما أؤدي إىل قلبه 

سكر اخلمر  -دوهو الزاهد العاب-املعىن الذي يف اللفظ واملعىن الذي يف النفس مجيًعا، ولكيما أسكره 
 بشيء غري اخلمر!

وما أفقت من هذه إال حني قطعت الصوت، فإذا اخلليفة كأمنا يسمع من قليب ال من فمي وقد زلزله 
الطرب، وما خفي علي أنه رجل قد أمل بشأن امرأة، وخشيت أن أكون قد افتضحت عنده؛ ولكن غلبته 

 مل ينكر ومل يتغري. شهوته، وكان جسًدا مبا فيه يريد جسًدا ملا فيه، فمن مث
 واشرتاين وصرت إليه، فلما خلوان سألين أن أغين, فلم أشعر إال وأان أغنيه بشعر عبد الرمحن:

 أال قل هلذا القلب: هل أنت مبصروهل أنت عن سالمة اليوم مقصر
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 وحي القلم
 مسو احلب

 إذا أخذت يف الصوت كاد جليسهايطري إليها قلبه حني تنظر
وأديته على ما كان يستحسنه عبد الرمحن ويطرب له، إذ يسمع فيه مهًسا من بكائي، وهلفة مما أجد به، 

وحسرة على أنه ينسكب يف قليب وهو يصد عين ويتحاماين، وما غنيت: "وهل أنت عن سالمة اليوم 
 سالمة على نفسها, وتندب وتتفجع!مقصر" إال يف صوت تنوح به 

 فقال يل يزيد وقد فضحت نفسي عنده فضيحة مكشوفة: اي حبيبيت, من قائل هذا الشعر؟
 قلت: أحدثك ابلقصة اي أمري املؤمنني؟

 قال: حدثيين.
قلت: هو عبد الرمحن بن أيب عمار الذي يلقبونه ابلقس لعبادته ونسكه، وهو يف املدينة يشبه عطاء بن 



، 1ح، وكان صديًقا ملوالي سهيل، فمر بداران يوًما وأان أغين فوقف يسمع، ودخل علينا "األحوص"أيب راب
فقال: وُيكم! لكأن املالئكة وهللا تتلو مزامريها َبلق سالمة، فهذا عبد الرمحن القس قد ُشغل مبا يسمع 

مع مين، فأىب! فقال منها، وهو واقف خارج الدار، فتسارع موالي فخرج إليه ودعاه إىل أن يدخل فيس
له: أما علمت أن عبد هللا بن جعفر، وهو من هو يف حمله وبيته وعلمه قد مشى إىل مجيلة أستاذة سالمة 
حني علم أهنا آلت ألِيَّة أال تغين أحًدا إال يف منزهلا؛ فجاءها فسمع منها، وقد هيأت له جملسها، وجعلت 

بستهن أنواع الثياب املصبغة، ووضعت فوق الشعور على رءوس جواريها شعورًا مسدلة كالعناقيد، وأل
التيجان، وزينتهن أبنواع احللى، وقامت هي على رأسه، وقام اجلواري صفني بني يديه، حىت أقسم عليها 

فجلست غري بعيد، وأمرت اجلواري فجلسن، ومع كل جارية عودها؛ مث ضربن مجيًعا وغنت عليهن، وغىن 
 هللا: ما ظننت أن مثل هذا يكون!اجلواري على غنائها، فقال عبد 

وأان أُقعدك يف مكان تسمع من سالمة وال تراها، إن كنَت عند نفسك ابملنزلة اليت مل يبلغها عبد هللا بن 
 جعفر!

رقية من رقى إبليس؛ فقال عبد الرمحن: أما هذا فنعم.  -اي أمري املؤمنني-قالت سالمة: وكانت هذه وهللا 
، مث أمرين موالي فخرجت إليه خروج القمر مشبواًب من سحابه كانت ودخل الدار وجلس حيث يسمع

 تغطيه؛ فأما هو فما رآين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو األحوص, الشاعر املعروف. 1
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 مسو احلب

حىت علقت بقلبه، وسبح طوياًل طوياًل؛ وأما أان فما رأيته حىت رأيت اجلنة واملالئكة، وُمتُّ عن الدنيا 
 وانتقلت إليه وحده.

قالت سالمة: وافتضحت مرة أخرى، فتنحنح يزيد, فضحكت وقلت: اي أمري املؤمنني، أحدثك أم 
ألعدِت قصة آدم مع واحد واحد من حسبك؟ قال: حدثيين وُيك! فوهللا لو كنِت يف اجلنة كما أنِت 

 أهلها حىت ُيطردوا مجيًعا من حسنها إىل حسنك! فما فعل القس وُيك؟
 قلت: اي أمري املؤمنني، إنه يدعى القس قبل أن يهواين.
 فقال يزيد: وهل عجب وقد فتنته أن يطرده "البطريق"؟



 قلت: بل العجب وقد فتنُته أن يصري هو البطريق!
إيه، ما أحسب الرجل إال قد دهي منك بداهية! فحدثيين فقد رفعت الغرية؛ إين وهللا فضحك يزيد وقال: 

ما أرى هذا الرجل يف أمره وأمرك إال كالفحل من اإلبل، قد تُرك من الركوب والعمل، ونعم ومسن للفحلة 
ليه أثر وحشيته، فـََندَّ يوًما, فذهب على وجهه، فأقحم يف مفازة، وأصاب َمْرتـًَعا فتوحش واستأسد، وتبني ع

وأقبل قبال اجلن من قوة ونشاط وأيس شديد؛ فلما طال انفراده وأتبده عرضت له يف الرب انقة كانت قد 
ندت من َعطنها، وكانت فارهة جسيمة قد انتهت مسًنا، وغطاها الشحم واللحم، فرآها البازل الصئول، 

الغليان، وإذا هي قد ألقت نفسها بني  فهاج وصال وهدر، خيبط بيده ورجله، وُيسَمع جلوفه َدِوّي من
 يديه!

أما وهللا لو جعل الشيطان يف ميينه رجاًل فحاًل قوايًّ مجياًل، ويف مشاله امرأة مجيلة عاشقة هتواه؛ مث متطى 
 متدافًعا ومد ذراعيه فابتعدا؛ مث تراجع متداخاًل وضم ذراعيه فالتقيا؛ لكان هذا شأن ما بينك وبني القس!

 اي أمري املؤمنني؛ ما كان صاحيب يف الرجال َخالًّ وال َخًرا، وما كان الفحل إال الناقة! وما قلت: ال وهللا
أحسب الشيطان يعرف هذا الرجل، وهل كان للشيطان عمل مع رجل يقول: إين أعرف دائًما فكريت 

[ ولقد تصنعُت له 24وهي دائًما فكريت ال تتغري. ذاك رجل أساسه كما يقول: }بـُْرَهاَن رَبِِّه{ ]يوسف: 
مرة اي أمري املؤمنني، وتشكلت وحتليت وتربجت، وحدثت نفسي منه بكثري، وقلت: إنه رجل قد غرب 

شبابه يف وجود فارغ من املرأة، مث وجد املرأة يفَّ وحدي. وغنيته اي أمري املؤمنني غناء جوارحي كلها، وكنت 
 له كأين خرير انعم يرتجرج ويُنَشر
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 مسو احلب

أمامه ويطوى. وجلست كالنائمة يف فراشها وقد خال اجمللس، وكنت من كل ذلك بني يديه كالفاكهة 
 الناضجة احللوة تقول ملن يراها: "كلين!".

 قال يزيد: وُيك وُيك! وبعد هذا؟
ؤمنني، وهو يهواين اهلوى الرَبْح، ويعشقين العشق املصين, مل ير يف مجايل وفتنيت قلت: بعد هذا اي أمري امل

 واستسالمي إال أن الشيطان قد جاء يرشوه ابلذهب الذي يتعامل به!
فضحك يزيد وقال: ال وهللا، لقد عرض الشيطان منك ذهبه ولؤلؤه وجواهره كلها، فكيف لعمري مل 

 درهم لوجد أمري املؤمنني شاهد زور!يفلح؛ وهو لو رشاين من هذا كله ب



قلت: ولكين مل أأيس اي أمري املؤمنني، وقد أردت أن أظهر امرأة فلم أفلح، وعملت أن أظهر شيطانة 
فاخنذلت, وجهدت أن يرى طبيعيت فلم يرين إال بغري طبيعة, وكلما حاولت أن أنزل به عن سكينته ووقاره 

وكانت بعض نظراته وهللا كأهنا عصا املؤدب، وكأنه يرى يف مجايل  رأيت يف عينيه ما ال يتغري كنور النجم,
 حقيقة من العبادة، ويرى يف جسمي خرافة الصنم، فهو مقبل علي مجيلة، ولكنه منصرف عين امرأة.

مل أأيس على كل ذلك اي أمري املؤمنني، فإن أول احلب يطلب آخره أبًدا إىل أن ميوت. وكان يكثر من 
إيل الغدوة والروحة، من حبه إايي وتعلقه يب؛ فواعدته يوًما أن جييء مين وأرى الليل أهله زايريت، بل كانت 

ألغنيه: "أال قل هلذا القلب..." وكنت حلنته ومل يسمعه بعد. ولبثت هناري كله أسرتوح يف اهلواء رائحة هذا 
لل النفس به. وبلغت ما أقدر الرجل مما أتلهف عليه، وأمتثل ظالم الليل كالطريق املمتد إىل شيء خمبوء أع

عليه يف زينة نفسي وإصالح شأين، وتشكلت يف صنوف من الزهر، وقلت ألمجلهن وهي الوردة اليت 
وضعتها بني هنديَّ: اي أخيت، اجذيب عينه إليك، حىت إذا وقف نظره عليِك فانزيل به قلياًل أو اصعدي به 

 قلياًل.
 قال يزيد وهو كاحملموم: مث مث مث؟

 أمري املؤمنني، مث جاء مع الليل، وإن اجمللس خلاٍل ما فيه غريي وغريه، مبا أكابد منه وما يعاين منه قلت: اي
فغنيته أحر غناء وأشجاه، وكان العاشق فيه يطرب لصويت، مث يطرب الزاهد فيه من أنه استطاع أن يطرب،  

 كما يطيش الطفل ساعة ينطلق من حبس املؤدب.
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وما كان يسوءين إال أنه ميارس يف الزهد ممارسة، كأمنا أان صعوبة إنسانية فهو يريد أن يغلبها، وهو جيرب 
هبا وحسنها قوى نفسه وطبيعته عليها؛ أو كأنه يراين خيال امرأة يف مرآة، ال امرأة مائلة له هبواها وشبا

وفتنتها، أو أان عنده كاحلورية من حور اجلنة يف خيال من هي ثوابه، تكون معه، وإن بينها وبينه من البعد 
ما بني الدنيا واآلخرة، فأمجعُت أن أحطم املرآة لرياين أان نفسي ال خيايل، واستنجدت كل فتنيت أن جتعله 

 يفر إيل كلما حاول أن يفر مين.
عينيه وأذنيه ونفسه وانصببت إليه من كل جوارحه، وهجت التيار الذي يف دمه ودفعته  فلما ظننُتين مألت

دفًعا, قلت له: "أنت اي خليلي شيء ال يُعرف، أنت شيء متلفف إبنسان، ومن اليت تعشق ثوب رجل 
 ليس فيه البسه؟".



: 1فملت إليه وقلت ورأيته وهللا يطوف عند ذلك بفكره، كما أطوف أان بفكري حول املعىن الذي أردته.
 "أان وهللا أحبك!".

 فقال: "وأان وهللا الذي ال إله إال هو".
 قلت: "وأشتهي أن أعانقك وأقبلك!".

 قال: "وأان وهللا!".
 قلت: "فما مينعك؟ فوهللا إن املوضع خلاٍل!".

[ فأكره 67الَّ اْلُمتَِّقنَي{ ]الزخرف: قال: "مينعين قول هللا عز وجل: }اأَلِخالَّءُ يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ إِ 
 أن حتول موديت لك عداوة يوم القيامة".

[ اي حبيبيت، وهو مينعين أن أكون من سيئاتك وأن تكوين من سيئايت، 24إين أرى }بـُْرَهاَن رَبِِّه{ ]يوسف: 
رفه وال ولو أحببت األنثى لوجدتك يف كل أنثى، ولكين أحب ما فيك أنت خباصتك، وهو الذي ال أع

 أنت تعرفينه، هو معناك اي سالمة ال شخصك.
مث قال وهو يبكي، فما عاد بعد ذلك اي أمري املؤمنني ما عاد بعد ذلك، وترك يل نداميت وكالم دموعه؟ 

تكشف وجهها للرجل، وكأهنا مل تلق  -يف بعض حاالهتا-وليتين مل أفعل، ليتين مل أفعل، فقد رأى أن املرأة 
 ياهبا.حجاهبا بل ألقت ث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا نص كالمهما كما رواه صاحب األغاين, إىل قوله: "يوم القيامة"؛ وهو كل القصة يف كتابه. 1
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 وحي القلم
 قصة زواج وفلسفة املهر

 زواج* وفلسفة املهر:قصة 
قال رسول عبد امللك: وُيك "اي أاب حممد" لكأن دمك وهللا من عدوك؛ فهو يفور بك لتلج يف العناد 

فتقتل، وكأين بك وهللا بني َسُبعني قد فغرا عليك؛ هذا عن ميينك وهذا عن يسارك، ما تفر من حتف إال 
 إىل حتف، وال ترمحك األنياب إال مبخاليبها.

بن إمساعيل عامل أمري املؤمنني، إن دخلته الرمحة لك استوثق منك يف احلديد، ورمى بك إىل ههنا هشام 
دمشق، وهناك أمري املؤمنني، وما هو وهللا إال أن يطعم حلمك السيف يعض بك عض احلية يف أنياهبا 

رة برتاهبا، وهبذا السم؛ وكأين هبذا اجلنب مصروًعا ملضجعه، وهبذا الوجه مضرًجا بدمائه، وهبذه اللحية معف



 الرأس حمتزًّا يف يد "أيب الزعيزعة" جالد أمري املؤمنني، يلقيه من سيفه رمي الغصن ابلثمرة قد ثقلت عليه.
وأنت "اي سعيد" فقيه أهل املدينة وعاملها وزاهدها، وقد علم أمري املؤمنني أن عبد هللا بن عمر قال فيك 

لَسرَّه" فإن مل تكرم عليك نفسك فليكرم على  - عليه وسلمصلى هللا-ألصحابه: "لو رأى هذا رسول هللا 
نفسك املسلمون؛ إنك إن هلكت رجع الفقه يف مجيع األمصار إىل املوايل؛ ففقيه مكة عطاء، وفقيه اليمن 
طاوس، وفقيه اليمامة ُيىي بن أيب كثري، وفقيه البصرة احلسن، وفقيه الكوفة إبراهيم النخعي، وفقيه الشام 

فقيه خراسان عطاء اخلراساين. وإمنا يتحدث الناس أن املدينة من دون األمصار قد حرسها هللا مكحول، و 
بفقيهها القرشي العريب "أيب حممد بن املسيب" كرامة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقد علم أهل 

ني سنة، وما قمت األرض أنك حججت نيًفا وثالثني حجة، وما فاتتك التكبرية األوىل يف املسجد منذ أربع
إال يف موضعك من الصف األول، فلم تنظر قط إىل قفا رجل يف الصالة؛ وال وجد الشيطان ما يعرض لك 

 من قبله يف صالتك وال قفا رجل؛ فاهلل هللا اي أاب حممد، إين وهللا ما أغشك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د على بدء" من كتاب "حياة الرافعي".* انظر "قصص الرافعي" يف "عو 
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يف النصيحة؛ وال أخدعك عن الرأي، وال أنظر لك إال خري ما أنظر لنفسي؛ وإن عبد امللك بن مروان من 
ترغيبه وترهيبه، فهو آخذك على ما تكره إن مل أتخذه أنت على ما ُيب؛ وإنه علمت؛ رجل قد عم الناس 

وهللا اي أاب حممد، ما طلب إليك أمري املؤمنني إال وأنت عنده األعلى، وال بعثين إليك إال وكأنه يسعى بني 
 وهو يديك، رعاية ملنزلتك عنده، وإكبارًا حلقك عليه؛ وما أرسلين أخطب إليك ابنتك لويل عهده إال

يبتذل نفسه ابتذااًل ليصل بك رمحه، ويوثق آصرته؛ وإن يكن هللا قد أغناك أن تنتفع به ومبلكه ورًعا 
أن ينتفعوا بك عنده، وأن يكونوا  -صلى هللا عليه وسلم-وزهادة، فما أحوج أهل مدينة رسول هللا 

غىن عنه، ولست تدري ما يكون من أصهار "الوليد" فيستدفعوا شرا ما به عنهم غىن، وجيتلبوا خريًا ما هبم 
مصادر األمور ومواردها. وإنك وهللا إن جلجت يف عنادك وأصررت أن تردين إليه خائبًا، لتهيَجنَّ قـََرم 
سيوف الشام إىل هذه اللحوم وحلمك يومئذ من أطيبها، وألمري املؤمنني اتراتن: لني وشدة؛ وأان إليك 

 رسول األوىل، فال جتعلين رسول الثانية.
وكان أبو حممد يسمع هذا الكالم وكأن الكالم ال خيلص إىل نفسه إال بعد أن تتساقط معانيه يف األرض، 



هيبة منه وفرقًا من إقدامها عليه؛ وقد الن رسول عبد امللك يف دهائه حىت ظن عند نفسه أنه ساغ من 
قد سقاه ماء محيًما فقطع  الرجل مساغ املاء العذب يف احللق الظامئ، واشتد يف وعيده حىت ما يشك أنه

أمعاءه؛ والرجل يف كل ذلك من فوقه كالسماء فوق األرض، لو حتول الناس مجيًعا َكنَّاسني يثريون من غبار 
 هذه على تلك ملا كان مرجع الغبار إال عليهم، وبقيت السماء ضاحكة صافية تتألأل.

غبة وال رهبة، كأن مل جيعل له األرض وقّلب الرسول نظره يف وجه الشيخ، فإذا هو هو ليس فيه معىن ر 
ذهًبا حتت قدميه يف حالة، ومل ميأل اجلو سيوفًا على رأسه يف احلالة األخرى؛ وأيقن أنه من الشيخ العظيم  

كالصيب الِغّر قد رأى الطائر يف أعلى الشجرة فطمع فيه، فجاء من حتتها يناديه: أن انزل إيل حىت آخذك 
 وألعب بك.

 بو حممد فقال:وبعد قليل تكلم أ
اي هذا، أما أان فقد مسعت، وأما أنت فقد رأيت، وقد روينا أن هذه الدنيا ال تعدل عند هللا جناح بعوضة، 

 فانظر ما جئتين أنت به، وقسه إىل هذه الدنيا كلها،
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تكون قد قسمت يل من جناح البعوضة؟ ولقد ُدعيت من قبل إىل نيف وثالثني ألًفا  -رمحك هللا-فكم 
آلخذها، فقلت: ال حاجة يل فيها وال يف بين مروان، حىت ألقى هللا فيحكم بيين وبينهم "وها أان ذا اليوم 

أمدها ألمألها مجًرا؟ ال وهللا ما رغب عبد ُأدعى إىل أضعافها وإىل املزيد معها؛ أفأقبض يدي عن مجرة مث 
امللك البنه يف ابنيت، ولكنه رجل من سياسته إلصاق احلاجة ابلناس ليجعلها َمَقادة هلم فيصرفهم هبا؛ وقد 

هنى عن بيعتني، وما عبد امللك عندان إال ابطل   -صلى هللا عليه وسلم-أعجزه أن أابيعه؛ ألن رسول هللا 
الزبري إال ابطل كعبد امللك، فانظر فإنك ما جئت البنيت وابنه، ولكن جئت ختطبين  كابن الزبري، وال ابن

 أان لبيعته.
قال الرسول: أيها الشيخ، دع عنك البيعة وحديثها، ولكن من عسى أن جتد لكرميتك خريًا من هذا الذي 

ِرْعيتها وتبخس حقها، ساقه هللا إليك؟ إنك لراٍع وإهنا لرعية وستسأل عنها، وما كان الظن بك أن تسيء 
وأن تعضلها وقد خطبها فارس بين مروان، وإن مل يكن فارسهم فهو ويل عهد املسلمني؛ وإن مل يكن هذا 
 وال ذاك فهو الوليد ابن أمري املؤمنني؛ وأدىن الثالث أرفع الشرف فكيف هبن مجيًعا، وهن مجيًعا يف الوليد؟

ت عن صاحبك إال ألين مسئول عن ابنيت. وقد علمت قال الشيخ: أما أين مسئول عن ابنيت، فما رغب



أنت أن هللا يسألين عنها يف يوم لعل أمري املؤمنني وابن أمري املؤمنني وألفافهما ال يكونون فيه إال وراء 
. خيرجون من حساب الفجرة إىل حساب القتلة، ومن حساب هؤالء 1عبيدها وأوابشها ودعارها وفجارها

والغصب، إىل حساب أهل البغي، إىل حساب التفريط يف حقوق املسلمني. إىل احلساب على السرقة 
وخيف يومئذ عبيدها وأوابشها ودعارها وفجارها يف زحام احلشر، وميشي أمري املؤمنني وابن أمري املؤمنني 

 ومن اتصل هبما، وعليهم أمثال اجلبال من أثقال الذنوب وحقوق العباد.
نيت، لو مل أضن هبا على أمري املؤمنني وابن أمري املؤمنني أَلْوبَقُت. ال فهذا ما نظرت يف حسن الرعاية الب

 وهللا ما بيين وبينكم عمل، وقد فرغت مما على األرض فال مير السيف مين يف حلم حي.
 للحديث -صلى هللا عليه وسلم-وملا كان غداة غد جلس الشيخ يف حلقته يف مسجد رسول هللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الضمري راجع إىل الدنيا. 1
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والتأويل، فسأل رجل من ُعرض اجمللس، فقال: اي أاب حممد، إن رجاًل يالحيين يف صداق بنته ويكلفين ما 
 وصداق بناته؟ -صلى هللا عليه وسلم-أطيق. فما أكثر ما بلغ إليه صداق أزواج رسول هللا ال 

قال الشيخ: روينا أن عمر "رضي هللا عنه" كان ينهى عن املغاالة يف الصداق, ويقول: "ما تزوج رسول هللا 
الة مبهور النساء مكرمة ، ولو كانت املغا1وال زوَّج بناته أبكثر من أربعمائة درهم" -صلى هللا عليه وسلم-

 لسبق إليها رسول هللا, صلى هللا عليه وسلم.
 أنه قال: "خري النساء أحسنهن وجوًها, وأرخصهن مهورًا". -صلى هللا عليه وسلم-وروينا عنه 

فصاح السائل: يرمحك هللا اي أاب حممد، كيف أييت أن تكون املرأة احلسناء رخيصة املهر، وحسنها هو 
 اس؛ تكثر رغبتهم فيها فيتنافسون عليها؟يغليها على الن

قال الشيخ: انظر كيف قلت, أهم يساومون يف هبيمة ال تعقل، وليس هلا من أمرها شيء إال أهنا بضاعة 
أن خري النساء  -صلى هللا عليه وسلم-من مطامع صاحبها يغليها على مطامع الناس؟ إمنا أراد رسول هللا 

ق كجمال وجهها، وكان عقلها مجااًل اثلثًا؛ فهذه إن أصابت الرجل من كانت على مجال وجهها، يف أخال
الكفء، يسرت عليه، مث يسرت، مث يسرت؛ إذ تعترب نفسها إنسااًن يريد إنسااًن، ال متاًعا يطلب شاراًي، 

 وهذه ال يكون رخص القيمة يف مهرها، إال دلياًل على ارتفاع القيمة يف عقلها ودينها؛ أما احلمقاء فجماهلا



 أيىب إال مضاعفة الثمن حلسنها، أي: حلمقها, وهي هبذا املعىن من شرار النساء، وليست من خيارهن.
بعض نسائه على عشرة دراهم وأاثث بيت، وكان األاثث:  -صلى هللا عليه وسلم-ولقد تزوج رسول هللا 

شعري، وعلى أخرى  رحى يد، وجرة ماء، ووسادة من أدم حشوها ليف. وأومل على بعض نسائه مبُدَّين من
الفقر، ولكنه يشرع بسنته لُيعلِّم  -صلى هللا عليه وسلم-مبدين من متر ومدين من َسِويق, وما كان به 

الناس من عمله أن املرأة للرجل نفس لنفس، ال متاع لشاريه؛ واملتاع يقوَّم مبا بُذل فيه إن غالًيا وإن 
ه؛ فمهرها الصحيح ليس هذا الذي أتخذه قبل أن حتمل رخيًصا، ولكن الرجل يقوم عند املرأة مبا يكون من

إىل داره، ولكنه الذي جتده منه بعد أن حتمل إىل داره؛ مهرها معاملتها، أتخذ منه يوًما فيوًما، فال تزال 
بذلك عروًسا على نفس رُجلها ما دامت يف معاشرته. أما ذلك الصداق من الذهب والفضة، فهو صداق 

 جلسم ال علىالعروس الداخلة على ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرهم: َخسة قروش. 1
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قد تكون  -د النفس يف رَُجلهاإن مل جت-النفس؛ أفال تراه كاجلسم يهلك ويبلى، أفال ترى هذه الغالية 
 عروس اليوم ومطلقة الغد؟!

وما الصداق يف قليله وكثريه، إال كاإلمياء إىل الرجولة وقدرهتا, فهو إمياء، ولكن الرجل قْبل. إن كل امرئ 
يستطيع أن ُيمل سيًفا، والسيف إمياء إىل القوة، غري أنه ليس كل ذوي السيوف سواء، وقد ُيمل اجلبان 

 سيًفا، وميلك يف داره مائة سيف, فهو إمياء، ولكن البطل قْبُل، ولكن البطل قْبُل. يف كل يد
مائة سيف ميهر هبا اجلبان قوته اخلائبة، ال تغين قوته شيئًا، ولكنها كالتدليس على من كان جبااًن مثله. 

الناس أنه مثن  ويوشك أن يكون املهر الغايل كالتدليس على الناس وعلى املرأة، كي ال تعلم وال يعلم
خيبتها؛ فلو عقلت املرأة لباهت النساء بيسر مهرها، فإهنا بذلك تكون قد تركت عقلها يعمل عمله، 

 وكفت محاقتها أن تفسد عليه.
 فصاح رجل يف اجمللس: أيها الشيخ، أيف هذا من دليل أو أثر؟

َها َزْوَجَها{ قال الشيخ: نعم؛ أما من كتاب هللا فقد قال هللا تعاىل: }َخَلَقُكْم ِمنْ   نـَْفٍس َواِحَدٍة مثَّ َجَعَل ِمنـْ
[. فهي زوُجه حني جتده هو ال حني جتد ماله؛ وهي زوجه حني تتممه ال حني تنقصه، وحني 1]النساء: 



تالئمه ال حني ختتلف عليه؛ فمصلحة املرأة زوجة ما جيعلها من زوجها، فيكوانن مًعا كالنفس الواحدة، 
 سمه؛ يريد من جسمه احلياة ال غريها.على ما ترى للعضو من ج

فقد روينا: "إذا أاتكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه؛  -صلى هللا عليه وسلم-وأما من كالم رسول هللا 
 إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري".

دين كله فقد اشرتط الدين، على أن يكون مرضيًّا ال أي الدين كان؛ مث اشرتط األمانة، وهي مظهر ال
جبميع حسناته, وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة أمينًا، وعلى حقوقها أمينًا، ويف معاملتها أميًنا؛ فال 

يبخسها وال يـُْعنتها، وال يسيء إليها؛ ألن كل ذلك ثـَْلم يف أمانته؛ فإن ردت املرأة من هذه حاله وصفته 
، فوقعت الفتنة، وفسدت املرأة ابلرجل، من أجل املهر, تقدم إليها ابملهر من ليست هذه حاله وصفته

وفسد هو هبا، وفسد النسل هبما مجيًعا، وأمهل من ال ميلك، وتعنست من ال جتد، ويرجع املهر الذي هو 
سبب الزواج سبًبا يف منعه، ويتقارب النساء والرجال على رغم املهر والدين واألمانة؛ فيقع معىن الزواج، 

 لشرع.ويبقى املعطل منه هو اللفظ وا
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هل علمت املرأة أهنا ال تدخل بيت رجلها إال لتجاهد فيه جهادها، وتبلو فيه بالءها؟ وهل يقوم مال 
ئتها وحافظتها؟ فأين يكون موضع املال ومكان الدنيا َبقها فيما تعمل وما جتاهد، وهي أم احلياة ومنش

 التفرقة يف كثريه وقليله، واملال كله دون حقها؟
ولن يتفاوت الناس ابملال ختتلف درجاهتم به، وتكون مراتبهم على مقداره، تكثر به مرة وتقل مرة, إال إذا 

ميلكها من ميلك فسد الزمان، وبطلت قضية العقل، وتعطل موجب الشرع, وأصبحت السجااي تتحول, 
املال, وخيسرها من خيسره؛ فيكون الدين على النفوس كالدخيل املزاحم ملوضعه، واملتديل يف غري حقه؛ 

وهبذا يرجع ابطل الغين ِديًنا يتعامل الناس معه، ودين الفقري هبرًجا ال يروج عند أحد؛ وليس هذا من ديننا، 
لصة عليه، اثبتة له، ال تزيد يف منزلة دينه قدر منلة وال دين النفس واخللق، وإن ألف بعري يقنوها الرجل خا

ما دوهنا. واحلجران: الذهب والفضة, قد يكون شعاعهما يف هذه الدنيا أضوأ من مشسها وقمرها، 
ولكنهما يف نور النفس املؤمنة كحصاتني أيخذمها من حتت قدميه، ويذهب يزعم لك أهنما يف قدر الشمس 

 والقمر.
ا يُقضى مبحاولتهم أن يكونوا أانًسا بعيوهبم وذنوهبم؛ فهذا هو اإلنسان املدبر عن هللا وعن وهالك الناس إمن



نفسه وعن جنسه؛ ال يكون أبوه أاًب يف عطفه، وال أمه أمًّا يف حمبتها، وال ابنه ابًنا يف بره، وال زوجته زوجة 
 عليه وسلم: "أييت على الناس زمان يف وفائها؛ وإمنا يكونون له مهالك، كما روينا عن رسول هللا, صلى هللا

يكون هالك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده؛ يعريونه ابلفقر، ويكلفونه ما ال يطيق؛ فيدخل املداخل 
 اليت يذهب فيها دينه فيهلك".

وصاح املؤذن، فقطع الشيخ جملسه وقام إىل الصالة، مث خرج إىل داره، فتلقته ابنته وعلى وجهها مثل 
نـَْيا َحَسَنًة َويف اآْلَِخَرِة َحَسَنًة{ ]البقرة: نوره، ق الت: اي أبت كنت أتلو الساعة قوله تعاىل: }رَبَـَّنا َآتَِنا يف الدُّ
[ فما حسنة الدنيا؟ قال: اي بنية، هي اليت تصلح أن تذكر مع حسنة اآلخرة، وما أراها للرجل إال 201

 الزوجة الصاحلة، وال للمرأة...
ذهب الشيخ يفتح، فإذا الطارق "عبد هللا بن أيب وداعة"؛ وكان جيالسه وأيخذ عنه ويلزم وُطرق الباب، ف

 حلقته، ولكنه فقده أايًما؛ فدخل فجلس. قال الشيخ: "أين كنت؟".
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 وحي القلم
 قصة زواج وفلسفة املهر

 فيْت أهلي فاشتغلُت هبا".قال: "تُو 
قال الشيخ: "هال أخربتنا فشهدانها". مث أخذ يفيض يف الكالم عن الدنيا واآلخرة؛ وشعر ابن أيب وداعة 

 أن القرب ما يزال يف قلبه حىت يف جملس الشيخ، فأراد أن يقوم، فقال "سعيد":
 "هل استحدثت امرأة غريها؟".

 ليوم، ومن يزوجين وما أملك إال درمهني أو ثالثة؟".قال: "يرمحك هللا، أين حنن من الدنيا ا
 قال الشيخ: "أان.....".

أان، أان، أان. دوى اجلو هبذه الكلمة يف أذن طالب العلم الفقري، فحسب كأن املالئكة تنشد نشيًدا يف 
 تسبيح هللا َيِطنّ حلنه: "أان، أان، أان".

يف وقت واحد، وكأهنا كلمة زوجته إحدى احلور  وخرجت الكلمة من فم الشيخ ومن السماء هلذا املسكني
 العني.

 فلما أفاق من غشية أذنه, قال: "وتفعل؟".
قال "سعيد": "نعم" وفسر "نعم" أبحسن تفسريها وأبلغه؛ فقال: قم فادع يل نفًرا من األنصار, فلما جاءوا 

 سة عشر قرًشا".وزوجه على ثالثة دراهم "َخ -صلى هللا عليه وسلم-محد هللا وصلى على النيب 



 ثالثة دراهم مهر الزوجة اليت أرسل خيطبها اخلليفة العظيم لويل عهده بثقلها ذهًبا لو شاءت.
 وغشَّى الفرح هذه املرة عيين الرجل وأذنيه، فإذا هو يسمع نشيد املالئكة يطن حلنه: "أان، أان، أان".

نع، وكأنه يف يوم جاءه من غري هذه ومل يشعر أنه على األرض، فقام يطري، وليس يدري من فرحه ما يص
 الدنيا يتعرف إليها هبذا الصوت الذي ال يزال يطن يف أذنيه: "أان، أان، أان".

وصار إىل منزله وجعل يفكر: ممن أيخذ؟ ممن يستدين؟ فظهرت له األرض خالء من اإلنسان، وليس فيها 
 إال الرجل الواحد الذي يضطرب صوته يف أذنيه: "أان، أان، أان".

وصلى املغرب وكان صائًما، مث قام فأسرج، فإذا سراجه اخلافت الضئيل يسطع لعينيه سطوع القمر، وكأن 
 يف نوره وجه عروس تقول له: "أان، أان، أان".
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 وحي القلم
 قصة زواج وفلسفة املهر

 فطر، وكان خبًزا وزيًتا، فإذا الباب يقرع؛ قال: من هذا؟ قال الطارق: سعيد.وقدم عشاءه ليُ 
سعيد؟ سعيد؟ من سعيد؟! أهو أبو عثمان؛ أبو علي؛ أبو احلسن؟ فكر الرجل يف كل من امسه سعيد إال 

 سعيد بن املسيب؛ إال الذي قال له: "أان".
ب أحد قط، ومل ير منذ أربعني سنة إال بني داره مل خياجله أن يكون هو الطارق، فإن هذا اإلمام مل يطرق اب

 واملسجد.
مث خرج إليه، فإذا به سعيد بن املسيب، فلم أتخذه عينه حىت رجع القرب فهبط فجأة بظالمه وأمواته يف 
قلب املسكني، وظن أن الشيخ قد بدا له، فندم، فجاءه للطالق قبل أن يشيع اخلرب، ويتعذر إصالح 

 اب حممد، لو... لو... لو أرسلَت إيلَّ ألتيُتك!".الغلطة! فقال: "اي أ
 قال الشيخ: "ألنت أحق أن تُؤَتى".

فما صّكت الكلمة مسع املسكني حىت َأبـَْلس الوجود يف نظره، وغشي الدنيا صمت كصمت املوت، 
مر، وأحس كأن القرب يتمدد يف قلبه بعروق األرض كلها! مث فاء لنفسه، وقدر أن ليس حمل شيخه إال أن أي

وليس حمله هو إال أن يطيع، وأن من الرجولة أال يكون معّرة على الرجولة، مث نَكس وتنكَّس وقال بِذلة 
 ومسكنة: "ما أتمرين؟".

تفتحت السماء مرة اثلثة، وقال الشيخ: "إنك كنت رجاًل عزاًب فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك؛ 
 وهذه امرأتك!".



 ائمة خلفه مسترتة به، ودفعها إىل الباب وسلم وانصرف.واحنرف شيًئا، فإذا العروس ق
 وانبعث الوجود فجأة، وطن حلن املالئكة يف أذن أيب وداعة: "أان، أان، أان".

دخلت العروس الباب وسقطت من احلياء، فرتكها الرجل مكاهنا، واستوثق من اببه، مث خطا إىل القصعة 
 ج كي ال تراها؛ وأغمض السراج عينه ونشر الظل.اليت فيها اخلبز والزيت، فوضعها يف ظل السرا 

مث صعد إىل السطح ورمى اجلريان َبصيات؛ ليعلموا أن له شأاًن اعرتاه، وأن قد وجب حق اجلار على اجلار 
 "وكانت هذه احلصيات يومئذ كأجراس التليفون اليوم" فجاءوه على سطوحهم وقالوا: "ما شأنك؟".

 320|  110لد الثاين اجمللد الثالث اجمللد األول اجمللد األول اجمل

(1/109) 

 

 وحي القلم
 قصة زواج وفلسفة املهر

 قال: "وُيكم! زوجين سعيد بن املسيب ابنته اليوم؛ وقد جاء هبا الليلة على غفلة".
 قالوا: "وسعيد َزوََّجَك! أهو سعيد الذي زوجك! أزوجك سعيد؟".

 قال: "نعم".
 ا يف الدار؟".قالوا: "وهي يف الدار؟ أتقول: إهن

 قال: "نعم".
فانثال النساء عليه من هنا وههنا حىت امتألت هبن الدار. وغشيت الرجل غشية أخرى، فحسب داره تتيه 

 على قصر عبد امللك بن مروان، وكأمنا يسمعها تقول: "أان، أان، أان".
تاب هللا تعاىل، وأعلمهم قال عبد هللا بن أيب وداعة: "مث دخلت هبا، فإذا هي من أمجل الناس وأحفظهم لك

بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأعرفهم َبق الزوج. لقد كانت املسألة املعضلة تُعيي الفقهاء فأسأهلا 
 عنها فأجد عندها منها علًما".

قال: ومكثت شهًرا ال أيتيين سعيد وال آتيه، فلما كان بعد الشهر أتيته وهو يف حلقته فسلمت، فرد علي 
 ومل يكلمين حىت تفرق الناس من اجمللس وخال وجهه، فنظر إيل وقال: السالم،

 "ما حال ذلك اإلنسان؟".
أما ذلك "اإلنسان" فلم يعرف من الفرق بني قصر ويل العهد ابن أمري املؤمنني، وبني حجرة ابن أيب وداعة 

 اليت تسمى دارًا! إال أن هناك مضاعفة اهلم، وهنا مضاعفة احلب.
" إىل القرب مدة احلياة, ستخفت الروح من نور بعد نور، إىل أن تنطفئ يف السماء من وما بني "هناك

 فضائلها.



 وما بني "هنا" إىل القرب مدة احلياة, تسطع الروح بنور على نور، إىل أن تشتغل يف السماء بفضائلها.
 وما عند أمري املؤمنني ال يبقى، وما عند هللا خري وأبقى.

 تال "لسعيد" ويرصد غوائله حىت وقعت به احملنة،ومل يزل عبد امللك ُي
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 وحي القلم
 قصة زواج وفلسفة املهر

فضربه عامله على املدينة َخسني سوطًا يف يوم ابرد، وصب عليه جرة ماء، وعرضه على السيف، وطاف 
من الشعر، ومنع الناس أن جيالسوه أو خياطبوه. وهبذه الوقاحة، وهبذه الرذيلة،  1 يف تـَبَّانبه األسواق عارايً 

 وهبذه املخزاة، قال عبد امللك بن مروان: "أان؟".
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سروال قصري يلبسه التبان: ما يسمى اليوم "املايوه" أو لباس البحر. ذكره اجلاحظ وقال: هو  1
 املالحون.
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 وحي القلم
 ذيل القصة وفلسفة املال

 ذيل القصة وفلسفة املال:
ذهب الناس مييًنا ومشااًل فيما كتبناه من خرب اإلمام سعيد بن املسيب وتزوجيه ابنته من طالب علم فقري، 

بعد إذ ضن هبا أن تكون زوًجا لويل عهد أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان؛ وقد جعلت قلوب بعض 
النساء العصرايت املتعلمات تصيح وتـَُوْلِول... وحدثنا أديب ظريف أن إحداهن سألت عن عنوان عبد 

 امللك بن مروان!.
 أفرُتاها ستكتب إليه أهنا تقبل الزواج من ويل عهده؟

صة ذياًل، فإن الطبيعة اآلدمية ال عصر هلا، بل هي طبيعة كل عصر؛ والفضيلة اإلنسانية يبدأ على أن للق
اترخيها من اجلنة، فهي هي ال تتجدد وال تزال تلوح وختتفي؛ أما الرذيلة فأول اترخيها من الطبيعة نفسها، 



 فهي هي ال تتغري وال تزال تظهر وتستسّر.
وداعة، أخذها بنفسه إليه يف يوم زّوجها منه، ومشى هبا يف طريق حصاه ملا زوج اإلمام ابنته من ابن أيب 

عنده أفضل من الدر، وترابه أكرم من الذهب. طارت احلادثة يف الناس، واستفاض هلم قول كثري: }فََأمَّا 
منهم: اتهلل لئن انقطع [ وقد قال مجاعة 124الَِّذيَن َآَمُنوا فـََزاَدهْتُْم ِإميَااًن َوُهْم َيْستَـْبِشُروَن{ ]التوبة: 

الوحي، إن يف معانيه بقية ما تزال تنزل على بعض القلوب اليت تشبه يف عظمتها قلوب األنبياء؛ وما هذه 
احلادثة على الدنيا إال يف معىن سورة من السور قد انشقت هلا السماء، ونزل هبا جربيل خيُفق على أفئدة 

 املؤمنني خفقة إميان.
[. وقال أانس منهم: أما وهللا لو 125يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض فـََزاَدهْتُْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهْم{ ]التوبة: }َوَأمَّا الَِّذيَن 

هتيأ ألحدان أن يكون لصا يسرق أمري املؤمنني، أو ابن أمري املؤمنني، لركب رأسه يف ذلك، ما يرّده عن 
 يطرق اببه, ما ابله يرّد كل ذلك وخيزي السرقة شيء؛ فكيف مبن هتيأ له الصهر واحلسب، وجاءه الغىن

 ابنته برجل فقري تعيش يف داره أبسوأ حال؛ وكيف تثقل مهته وتبطؤ ومتوت، إذا
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 وحي القلم
 ذيل القصة وفلسفة املال

نبعث وميضي ال يتلكأ عزمه، إذا كان العلم والفقر والدين كان الدر واجلوهر والذهب واخلالفة، مث ي
 والتقوى؟

وانتهى كالم الناس إىل اإلمام العظيم، فلم جيئه إال من الظن خفيًّا خفيًّا، كأمنا هي أقوال حسبها ثقال عنه 
معاين  بعد َخسني وثالمثائة وألف سنة "يف زمننا هذا" حني يكون هو يف معاين السماء، ويكون القائلون يف

 الرتاب النجس الذي نفضته على الشرق نعال األوروبيني؟
قال الراوي: ومل يستطع أحد من الناس أن يواجه اإلمام بشفة أو بنت شفة، ال مضيًقا عليه من قلبه وال 

موسًعا، حىت كان يوم من أايم اجلمعة, وقد مال الناس بعد الصالة إىل حلقة الشيخ، وتقصفوا بعضهم 
هبم املسجد، وكان إمامنا يفسر قوله تعاىل: }َوَما َلَنا َأالَّ نـَتَـوَكََّل َعَلى اَّللَِّ َوَقْد َهَدااَن  على بعض، فغص

 [.12ُسبـَُلَنا َولََنْصرِبَنَّ َعَلى َما َآَذيـُْتُمواَن َوَعَلى اَّللَِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلوَن{ ]إبراهيم: 
 قال الراوي: فكان فيما قاله الشيخ:

ذا ُهدي املرء سبيله كانت السبل األخرى يف احلياة إما عداء له، وإما معارضة، وإما ردًّا، فهو منها يف إ
األذى، أو يف معىن األذى، أو ُعْرضة لألذى. لقد وجد الطريق ولكنه أصاب العقبات أيًضا، وهذه حالة 



ا العزم الثابت، وهذا هو التوكل على هللا؛ ال ميضي فيها املوفق إىل غايته، إال إذا أعانه هللا بطبيعتني: أوالمه
 واألخرى اليقني املستبصر، وهذا هو الصرب على األذى.

ومىت عزم اإلنسان ذلك العزم، وأيقن ذلك اليقني؛ حتولت العقبات اليت تصده عن غايته، فآل معناها أن 
قبات بعد ذلك وإهنا لوسائل تكون زايدة يف عزمه ويقينه، بعد أن ُوضعن ليُكنَّ نقًصا منهما؛ فرتجع الع

تعني على الغاية. وهبذا يبسط املؤمن روحه على الطريق، فما بد أن يغلب على الطريق وما فيها, ينظر إىل 
إال سبيله وما حول سبيله، فهو ماٍض قدًما ال  -على سعتها وتناقضها-الدنيا بنور هللا فال جيد الدنيا شيًئا 

 حقيقة العزم وحقيقة الصرب مجيًعا.يرتاّد وال يفرُت وال يكل، وهذه 
ومن مث ال تكون احلياة هلذا املؤمن مهما تقلبت واختلفت, إال نفاًذا من طريق واحدة دون التخبط يف 

 الطرق األخرى، مث ال يكون العمر مهما طال إال مدة صرب يف رأي املؤمن.
 حوعزمية النفاذ وعزمية الصرب، مها الضوء الروحاين القوي، الذي يكتس
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 وحي القلم
 ذيل القصة وفلسفة املال

 ظُُلمات النفس، مما يسميه الناس َخواًل وَدَعة وهتاواًن وغفلة وضجًرا وحنوها.
ة الكرمية؛ فقد ذكر فيها قال: ولكن كيف يُعان املؤمن على هذه املعجزة النفسية؟ هنا يتبني إعجاز اآلي

التوكل ثالث مرات، وافتتحت به وختمت؛ والتوكل هو العزم الثابت كما أوضحنا. وذكرت يف اآلية بني 
ذلك هداية املرء سبيله؛ وهذه اإلضافة }ُسبـَُلَنا{ تعني أهنا هداية اإلنسان إىل سبيل نفسه؛ أي: سبيله 

. مث ذكر الصرب على أذى الناس، واألذى ال يقع إال 1دةالباطين الذي هو مناط سعادته يف الشعور ابلسعا
يف حيوانية اإلنسان، وال يؤثر إال فيها. فكأن اآلية مصرحة أن جناح املؤمن ونفاذه يف احلياة ال يكوانن أول 

األشياء وآخرها إال بثالث: العزم الثابت، مث العزم الثابت، مث العزم الثابت, وأن الصرب ليس شيًئا يذكر، 
شيًئا جيدي، إن مل يكن صربًا على أذى احليوانية يف أفظع وحشيتها؛ فالروح ال تؤذي الروح، ولكن أو 

احليوان يؤذي احليوان, وأن ما يقع من هذه احليوانية فيسمى اعتداء من غريك، ويسمى أذى لك، هو 
 عند املعتدي. شيء ينبغي أن جيعله العزم فخًرا لقوة االحتمال فيك، كما جعله البطش فخًرا للقدرة

وهبذا يكون العزم قد فصل بني نفسك الروحية وبني شخصك احليواين، ووهبك حقيقة الشعور، وصحح 
مبعاين روحيتك معاين حيوانيتك، وحينئذ ترى السعادة حق السعادة ما كان هداية لنفسك أو هداية هبا، 

 من الرسل. ولو انقلب يف الشخص احليواين منك أًذى وأملًا. ذلك صرب أويل العزم



قال الراوي: وعند ذلك صاح رجل كان يف اجمللس دسه عامل اخلليفة، ليسأل الشيخ سؤااًل على مأل 
الناس، يكون كالتشنيع عليه والتشهري به؛ وقد مكر العامل فاختاره شيًخا كبريًا أعقف، لريحم الناس رقة 

هر من بعيد. قال الصائح: ذلك عظمه وكرب سنه فال يعرضون له أبذى، مث ليكون صوته كأنه صوت الد
أيها الشيخ صرب أويل العزم من الرسل، أو صرب ابنتك على مكاره العيش مع ابن أيب وداعة، ال جيد إال 

لتهلك به شخصها  -زعمت-رُْمقة مُيسك هبا الرََّمق عليها، وقد كانت النعمة هلا معرضة، فدفعتها إليه 
 يف اليم؟احليواين، وتوكلت على هللا وألقيت ابنتك 

 فرتّبد وجه الشيخ وأطرق ُهنَـيَّات، مث رفع رأسه وقال: أين املتكلم آنًفا؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيأيت يف كالم اإلمام بسط هلذا املعىن. 1
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فارتفع الصوت: ها أان ذا. قال: ادن مين, فتقاعس الرجل كأمنا هتيب ما فَرط منه. فاستدانه الثانية؛ فقام 
يًعا فـََقاَل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن  يتخطى الناس حىت وقف إبزائه مث جلس؛ فقرأ الشيخ قوله تعاىل: }َوبـََرزُوا َّلِلَِّ مجَِ

ُ هلََ اْسَتْكرَبُوا إِ  َديـَْناُكْم َسَواءٌ انَّ ُكنَّا َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل َأنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اَّللَِّ ِمْن َشْيٍء قَاُلوا َلْو َهَدااَن اَّللَّ
َنا َأَجِزْعَنا َأْم َصرَباَْن َما َلَنا ِمْن حمَِيٍص{ ]إبراهيم:   [.21َعَليـْ

لو مسعَت خربًا ليس يف نفسك أصل من معناه،  1نك وحدها, أرأيَتكمث قال: أيها الرجل، ال تسمعين أبذ
أو ورد عليك اخلرب ونفسك عنه يف شغل قد أمهها؛ أفكنت تنشط له نشاطك للخرب احتفلت له نفسك 

 أو أصاب هوى منك أو رأيته موضع اعتبار؟
 قال: ال.

ا، وإذا أردت الكالم لنفسك قال الشيخ: فإذا مسعت أبذنك وحدها فإمنا مسعت كالًما مير أبذنك مرًّ 
 مسعت أبذنك ونفسك مًعا؟

 قال: نعم.
قال الشيخ: فكل ما ال تنفرد به حاسة واحدة، بل تشارك فيه احلواس كلها أو أكثرها, ال يكون إال 

 موضع اهتمام للنفس؟
 قال: نعم.



منهما كثريًا مهما قل، قال الشيخ: فمن هنا يكثر الفرح واحلزن كالمها إذا شاركت فيهما احلواس فيأيت كل 
وتزيد كل حاسة يف اللذة لذة ويف األمل أملًا، فتعمل النفس يف ذلك أعمااًل تسحر هبا، فيكون الشيء 

لصاحبه غري ما هو للناس، كالصوت الباكي أو الضاحك يف لسان طفلك، تسمعه أنت منه بكل 
  ذاك أكذلك هو؟حواسك، فإذا أنت مسعت الصوت عينه من لسان رجل يف الناس رأيته غري

 قال: نعم.
قال الشيخ: أفيكون السرور ابلًغا عجيبًا أكثر ما هو ابلغ، حني جيد املال والغىن يف اإلنسان، أم حني جيد 

 القوة النفسية وطبيعة املرح والرضى؟
 قال: بل حني جيد يف النفس...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخربين، تبقى اتؤه على حاهلا يف اإلفراد والتثنية واجلمع ويسلط التغيري على الكاف: أرأيتك مبعىن:  1

 أرأيتك, أرأيتكما، أرأيتكم... إخل.
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ا مبا يتوهم الناس أنه به غين سعيد، أم بشعوره هو وإن كان بعد قال الشيخ: أرأيت اإلنسان يكون سعيدً 
 فيما ال يتوهم الناس فيه الغىن والسعادة؟

 قال: بل بشعوره.
قال الشيخ: أفال توجد يف الدنيا أشياء من النفس تكون فوق الدنيا وفوق الشهوات واملطامع؛ كالطفل 

ه، وكان االعتبار عليه ال على سواه، أتعرف أمًّا ترضى عند أمه، كل ما تعلق به من شيء ُوزن به هو ال بغري 
 أن يُذبح ابنها يف حجرها ِلقاء أن مُيأل حجرها ذهًبا وإن كانت فقرية معدمة؟ قال: ال.

قال الشيخ: فإذا كانت النفس تشعر أكثر مما ترى؛ أفيذهب ما تراه فيما تشعر به، ويكون شعورها هو 
 ويصرفه؟وحده الذي يلبس ما حوهلا ويصوره 

 قال: نعم.
قال الشيخ: أفتعرف أن لكل نفس قوية من هذا العامل الذي نعيش فيه عاملًا آخر هو عامل أفكارها، 

 وإحساسها، وفيه وحده لذات إحساسها وأفكارها؟
 قال: نعم.



كل   قال الشيخ: أفرأيت املرأة إذا صح حبها أو فرحها أو عزمها، أرأيتها تكون إال يف عامل أفكارها؟ أرأيت
ما يتصل برغبتها حينئذ يكون إال من أشياء قلبها ال من أشياء الدنيا؟ أرأيتها ال تعيش يف هذه احلالة إال 

 ابملعاملة مع قلبها الذي ال أيكل وال يشرب وال يلبس وال جيمع املال وال يريد إال الشعور فقط؟
 قال: نعم هو ذاك.

 وترعرع يف قلب املرأة، أال يكون هو طفل قلبها؟ قال الشيخ: أرأيت إذا كان اإلميان قد ُولد ونشأ
 قال: نعم.

قال الشيخ: أرأيت إذا كانت اخلمر عند ُمدمنها شيًئا عظيًما، وكانت ضرورة من ضرورات وجوده 
الضعيف املختل، فال يستقيم وجوده وال سفه وجوده إال هبا؛ أفيلزم من ذلك أن تكون اخلمر من 

 نتظم؟ضرورات صاحب الوجود القوي امل
 قال: ال.

 قال الشيخ: أفموقن أنت ال بد من آِخر ألايم اإلنسان ولياليه يف هذه الدنيا, فينقطع به العيش؟
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 قال: نعم.
 اريخ معدته وما حوهلا، أم بتاريخ نفسه وما فيها؟قال الشيخ: أفيؤرخ اإلنسان يومئذ بت

 قال: بل بتاريخ نفسه.
قال الشيخ: فإذا كنَت صاحب حرب، وكنت بطاًل من األبطال، وِمْسَعًرا من املساعري، وأيقنت املوت يف 

 املعركة؛ أيكون احلقيقي عندك يف هذه الساعة هو املوت أم احلياة؟
 قال: بل احلياة عندئذ وْهم وابطل.

 قال الشيخ: فتفّر يف تلك الساعة إىل احلياة ولذاهتا يف خيالك، أم تفر منها ومن لذاهتا؟
 قال: بل الفرار منها، فإن خياهلا يكون َخَبااًل.

قال الشيخ: ففي تلك الساعة اليت هي عمر نفسك، وعمل نفسك، ورجاء نفسك؛ تستشعر اللذة يف 
 موتك بطاًل، أم حتس الكرب، واملقت من ذلك؟

 قال: بل أستشعر اللذة.
 قال الشيخ: إذن فهي كربايء الروح العظيمة على مادة الرتاب والطني يف أي أشكاهلا ولو يف الذهب.



 قال: هي تلك.
قال الشيخ: إذن فبعض أشياء النفس متحو يف بعض األحوال كل أشياء الدنيا، أو األشياء الكثرية من 

 الدنيا.
 قال: نعم.

؛ كذلك حُمي عندان أمري املؤمنني وابن أمري املؤمنني، وحمي املال والغىن، ومل يكن قال اإلمام: يرمحك هللا
ذلك عندان إال سعادة؛ ومن رمحة هللا أن كل من هدي سبيله ابلدين أو احلكمة، استطاع أن يصنع بنفسه 

ن الفقر فقر اخلُُلق لنفسه سعادهتا يف الدنيا، ولو مل يكن له إال لقيمات؛ فإن السعة سعة اخللق ال املال، وإ
 ال العيش.

ما زوجُت ابنيت رجاًل أعرفه  -علم هللا-قال الراوي: مث إن اإلمام العظيم التفت إىل الناس وقال: أما إين 
 فقريًا أو غنيًّا، بل رجاًل أعرفه بطاًل من أبطال
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احلياة، ميلك أقوى أسلحته من الدين والفضيلة. وقد أيقنُت حني زوجتها منه أهنا ستعرف بفضيلة نفسها 
فضيلة نفسه، فيتجانس الطبع والطبع, وال َمْهَنأ لرجل وامرأة إال أن جيانس طبعه طبعها، وقد علمُت وعلم 

هذه اجملانسة، وأهنا ال تكون إال هدية قلب لقلب أيتلفان  الناس أن ليس يف مال الدنيا ما يشرتي
 ويتحاابَّن.

ورأيتهن يف دورهن  -1صلى هللا عليه وسلم-مث قال اإلمام: وأان فقد دخلُت على أزواج رسول هللا 
يقاسني احلياة، ويعانني من الرزق ما شح َدرّه فال جييء إال كالقطرة بعد القطرة، وهّن على ذلك، ما واحدة 

منهن إال هي ملكة من ملكات اآلدمية كلها، وما فقرهن إال كربايء اجلنة نظرْت إىل األرض فقالت: 
 .2ال...!

جياهْدَن جماهدة كل شريف عظيم النفس، مهه أن يكون الشرف أو ال يكون شيء؛ ويرى الغافل أن مثلهن 
من أن ذلك التعب هو لذة هالكات يف تعب اجلهاد، ويعلمن من أنفسهن غري ما يري ذلك املسكني, يعل

 النصر بعينها.
كانت أنوثتهن أبًدا صاعدة متسامية فوق موضعها هبذه القناعة وهبذه التقوى، وال تزال متسامية صاعدة، 

على حني تنزل املطامع أبنوثة املرأة دون موضعها، وال تزال أنوثتها تنحدر ما بقيت املرأة تطمع؛ ورب 



 لدَّرك األسفل، وهي ابمسها يف الوهم األعلى!ملكة جعلتها مطامع احلياة يف ا
أنه قال: "اطَّلعُت يف اجلنة فإذا أقل أهلها النساء، فقلت:  -صلى هللا عليه وسلم-وقد روينا عن النيب 

أي: الطمع يف الغىن والعمل له، وامليل إىل  3أين النساء؟ قال: شَغَلهن األمحران: الذهب والزعفران"
 التربج واحلرص عليه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تويف سعيد بن املسيب سنة إحدى وتسعني للهجرة أو حوهلا، وكان قد لقي مجاعة من الصحابة ومسع  1

وأخذ عنهن، وكان متزوًجا ابنة أيب هريرة الصحايب  -صلى هللا عليه وسلم-منهم، ودخل على أزواج النيب 
 ه.اجلليل، وعنه أكثر روايت

 انظر مقالة: "درس من النبوة" يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب. 2
هذان مها فتنة النساء يف كل دهر، وهذا احلديث من املعجزات، فالذهب كناية عن املال واحللى وما   3

كان من ابهبما، أما الزعفران ففيها املعجزة؛ ألهنا كناية مطلقة فهمها العرب داللة على الثياب املصبغة، 
نفهم منها حنن كل أنواع زينة النساء، من املساحيق والعطور, إىل "املودة" اليت هي أصباغ معنوية ألشكال و 

الثياب. وقد كان العرب يقولون: غمرت املرأة وجهها إذا طلته ابلزعفران ليصفو لوهنا. ويقولون من ذلك: 
تدخل فيها "البودرة" واألدهان امرأة مغمرة، وتغمرت، أي: فعلت ذلك. "فالزعفران" كما ترى، كناية 

 املختلفة، وكل ما أفسد وجه املرأة ليفسد حياهتا االجتماعية.
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الطمع هو خيصصها خبصائص ونفس األنثى ليست أنثى، ولكن شغلها بذلك التربج وذلك احلرص وذلك 
اجلسد، ويعطيها من حكمه، وينزهلا على إرادته؛ وهذه هي املزلة، فتهبط املرأة أكثر مما تعلو، وتضعف 

 أكثر مما تقوى، وتفسد أكثر مما تصلح. إن نفس األنثى لرجل واحد، لزوجها وحده.
غري أن كال منهن تعيش مبعاين  فقريات مقتورًا عليهن الرزق، -صلى هللا عليه وسلم-رأيت أزواج النيب 

قلبها املؤمن القوي، يف دار صغرية فرشتها األرض ولكنها من معاين ذلك القلب كأهنا مساء صغرية خمتبئة 
 بني أربعة جدران. إهنن مل يبتعدن عن الغىن إال ليبعدن عن محاقة الدنيا اليت ال تكون إال يف الغىن.

أمري املؤمنني فيخزيها هللا على يدي، وأدفعها إىل القصر وهو أف أف! أتريدون أن أزوج ابنيت من ابن 
ذلك املكان الذي مجع كل أقذار النفس وَدَنس األايم والليايل؛ َأُأزوجها رجاًل تعرف من فضيلة نفسها 



 سقوط نفسه، فتكون زوجة جسمه ومطلقة روحه يف وقت مًعا؟
األغنياء رجاهلم ونسائهم إال جيف يبلي بعضها أال كم من قصر هو يف معناه مقربة، ليس فيها من هؤالء 

 بعًضا!
قال الراوي: وضج الناس حلمامة صغرية قد جنحت من اهلواء, فوقعت يف حجر الشيخ الئذة به من 

خمافة، وجعلت تدف جبناحيها وتضطرب من الفزع، ومر الصقر على أثرها وقد أهوى هلا، غري أنه متطر 
 ومرق يف اهلواء إذ رأى الناس.

ناوهلا اإلمام يف يده وهي يف رجفتها من زلزلة اهلواء، وكانت كالعروس مسرولة قد غابت ساقاها يف وت
الريش, وعلى جسمها من األلوان مننمة وحتبري، وهلا روح العروس الشابة يُهدوهنا إىل من تكره ويزفوهنا 

 على قاتلها الذي يسمى زوجها.
 نظر يف اهلواء نظرة, وهو يقول: جنوِت جنوِت اي مسكينة!وأدانها الشيخ من قلبه، ومسح عليها بيده، و 
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 زوجة إمام:
جلس مجاعة أصحاب احلديث يف مسجد الكوفة، يتنظّرون قدوم شيخهم اإلمام "أيب حممد سليمان 

ا منه احلديث، فأبطأ عليهم؛ فقال منهم قائل: هلموا نتحدث عن الشيخ فنكون معه ليسمعو  1األعمش"
وليس معنا، فقال أبو معاوية الضرير: إىل أن يكون معنا ولسنا معه! فخطرت ابتسامة ضعيفة هتتز على 

ولكن  أفواه اجلماعة، مل تبلغ الضحك، ومرت مل تسمع، وكأهنا مل تـَُر، وانطلقت من املباح املعفّو عنه.
أكربها أبو عتاب منصور بن املعتمر. فقال: ويلك اي أاب معاوية! أتتنّدر ابلشيخ وهو منذ الستني سنة مل 

تفته التكبرية األوىل يف هذا املسجد، وعلى أنه حمدث الكوفة وعاملها، وأقرأ الناس لكتاب هللا، وأعلمهم 
 ؟ابلفرائض، وما عرفت الكوفةُ أعبد منه وال أفقه يف العبادة

: أنت اي أاب عتاب، رجل وحدك، تواصل الصوم منذ أربعني سنة، فقد يبسَت 2فقال حممد بن ُجحادة
على الدهر، وأصبح الدهر جائًعا منك، وما برحت تبكي من خشية هللا، كأمنا اطلعت على سواء اجلحيم، 

رب يف دخان ورأيت الناس يتواقعون فيها وهي هلب أمحر يلتف على هلب أمحر، حتت دخان أسود يتض
ا من النار،  أسود؛ يتغامس اإلنسان فيها وهي ملء السموات، فما يكون إال كالذاببة أوقدوا هلا جباًل ممتدًّ

ينطاد بني األرض والسماء، وقد مأل ما بينهما مجًرا وُشَعاًل ودخااًن، حىت لتتهارب السحب يف أعلى 



ها، بيد أهنا ذاببة حُترق أبًدا وال متوت أبًدا، السماء من حره، وهو على هوله وجسامته حلرق ذاببة ال غري 
 فال تزال وال يزال اجلبل!

فصاح أبو معاوية الضرير: وُيك اي حممد! دع الرجل وشأنه؛ إن هلل عباًدا متاعهم مما ال نعرف، كأهنم 
ي امسه أيكلون ويشربون يف النوم، فحياهتم من وراء حياتنا، وأبو عتاب يف دنياان هذه ليس هو الرجل الذ
 "منصور"، ولكنه العمل الذي يعمله "منصور". هل أاتكم خرب قارئ املدينة "أيب جعفر الزاهد؟".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .148للهجرة، وتويف سنة  61ولد هذا اإلمام العظيم سنة  1
 ا.اجلحادة هي الغرارة املمتلئة، فكانت أمه تشبه هبا لضخامته 2
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قال اجلماعة: ما خربه اي أاب معاوية؟ قال: لقد تويف من قريب، فُرئي بعد موته على ظهر الكعبة؛ وسرتون 
 على منارة هذا املسجد! -إذا مات-أاب عتاب 

صلى هللا عليه -ل اي أاب معاوية؛ أما حفظت خرب ابن مسعود: "كنا عند النيب فصاح أبو عتاب: خَتَلَّ 
صلى هللا عليه وسلم: "ختلل" قال: "مم أختلل؟ -فقام رجل، فوقع فيه رجل من بعده، فقال النيب  -وسلم

 ما أكلت حلًما؟" قال: "إنك أكلت حلم أخيك!"".
 بينه وبني نفسه, وأحس اجلماعة شأنه، وقد عرفوا أن له فتقلقل الضرير يف جملسه، وتنحنح، ومَهَْهَم أصوااتً 

شرًّا مبصًرا، كالذي كان فيه من املزح والدعابة، وشرًّا أعمى هذه بوادره؛ فاستلب ابن جحادة احلديث مما 
بينهما وقال: اي أاب معاوية، أنت شيخنا وبركتنا وحافظنا، وأقربنا إىل اإلمام، وأمسنا به؛ فحدثنا حديث 

، وما كان بينك وبني الشيخ يف ذلك، فإن هذا مما 1كيف صنع يف رده على هشام بن عبد امللك  الشيخ
 انفردَت أنت به دون الناس مجيًعا، إذ مل يسمعه غري أذنيك، فلم ُيفظه غريك وغري املالئكة.
 , قال:فأسفر وجه أيب معاوية، وُسرَِّي عنه، واهتز عطفاه، وأقبل عليهم بعفو القادر, وأنشأ ُيدثهم

بعث إىل الشيخ: أن اكتب يل مناقب عثمان ومساوئ علي. فلما قرأ كتابه كانت  -قاتله هللا-إن هشاًما 
داجنة إىل جانبه، فأخذ القرطاس وألقمه الشاة, فالكته حىت ذهب يف جوفها، مث قال لرسول اخلليفة: قل 

يتحمل بنا، فقلنا: اي أاب حممد, جنه  له: هذا جوابك! فخشي الرسول أن يرجع خائًبا فيقتله هشام، فما زال
من القتل. فلما أحلحنا عليه كتب: "بسم هللا الرمحن الرحيم. أما بعد اي أمري املؤمنني، فلو كانت لعثمان 



"رضي هللا عنه" مناقب أهل األرض ما نفعتك، ولو كانت لعلي "رضي هللا عنه" مساوئ أهل األرض ما 
 لسالم".ضرتك, فعليك خبَُويَِّصة نفسك، وا

فلما فصل الرسول قال يل الشيح: إنه كان يف خراسان حمدث امسه "الضحاك بن مزاحم اهلاليل" وكان فقيه 
مكتب عظيم فيه ثالثة آالف صيب يتعلمون؛ فكان هذا الرجل إذا تعب ركب محارًا ودار به يف املكتب 

 ا أرى الشيطان إال قدعليهم، فيكون إقبال احلمار على الصيب مهًّا وإدابره عنه سرورًا. وم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125للهجرة، وتويف سنة  105بُويع هشام سنة  1
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 لينا حنن يسألنا: ماذا حفظنا من مساوئ علي؟تعب يف مكتبه وأعيا، فركب أمري املؤمنني ليدور ع
قلت: فلماذا ألقمَت كتابه الشاة, ولو غسلَته أو أحرقَته كان أفهم له وكان هذا أشبه بك؟ فقال: وُيك اي 

أبله! لقد شابت البالهة يف عارضيك؛ إن هشاًما سيتقطع منها غيظًا، فما خيفي عنه رسوله أين أطعمت  
 ه دهاؤه أن الشاة ستبعره من بعد!كتابه الشاة، وما خيفي عن

 قلت: أفال ختشى أمري املؤمنني؟
قال: وُيك! هذا األحول عندك أمري املؤمنني؟ أمبا ولدته أمه من عبد امللك؟ فهبها ولدته من حائك أو 
حجام! إن إمارة املؤمنني اي أاب معاوية، هي ارتفاع نفس من النفوس العظيمة إىل أثر النبوة؛ كأن القرآن 

ض املؤمنني مجيًعا مث رضي منهم رجاًل للزمن الذي هو فيه، ومىت أصيب هذا الرجل القرآين، فذاك عر 
وارث النيب يف أمته وخليفته عليها، وهو يومئذ أمري املؤمنني، ال من إمارة امللك والرتف، بل من إمارة 

 الشرع والتدبري والعمل والسياسة.
حلرير، وأقبل على اخليل ال للجهاد واحلرب، ولكن للهو هذا األحول الذي التف كدودة احلرير يف ا

واحلَْلَبة، حىت اجتمع له من جياد اخليل أربعة آالف فرس مل جيتمع مثلها ألحد يف جاهلية وال إسالم، 
وعمل اخلز وُقُطف اخلز، واستجاد الفرش والكسوة، وابلغ يف ذلك وأنفق فيه النفقات الواسعة، وأفسد 

لرتف، حىت سلك الناس يف ذلك سنته، فأقبلوا أبنفسهم على هلو أنفسهم, وصنعوا اخلري الرجولة ابلنعيم وا
صنعة جديدة بصرفه إىل حظوظهم، وتركوا الشر على ما هو يف الناس، فزادوا الشر وأفسدوا اخلري، ومل 

ان الرجل يعد الفقراء واملساكني عندهم هم والفقراء واملساكني من الناس، بل بطوهنم وشهواهتم! ولقد ك



من أغنياء املسلمني يقتصد يف حظ نفسه ليسع بربه مائة أو مائتني أو أكثر من إخوانه وذوي حاجته، فعاد 
 هذا الغين يتسع لنفسه مث يتسع، حىت ال يكفيه أن أيكل رزقه مائة أو مائتني أو أكثر!

واالستئثار هبا، فهي ال  إن هذا اإلسالم جيعل أحسن املسرات أحسنها يف بذهلا للمحتاجني، ال يف أخذها
تضيع على صاحبها إال لتكون له عند هللا، وكأن الفقر واحلاجة واملسكنة واإلنفاق يف سبيل هللا, كأن هذه 

 أرضون يغرس فيها الذهب والفضة غرًسا ال يؤيت مثره إال يف اليوم الذي ينقلب فيه أغىن األغنياء على
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األرض، وإنه ألفقر الناس إىل درهم من رمحة هللا وإىل ما دون الدرهم؛ فيقال له حينئذ: خذ من مثار 
 عملك، وخذ ملء يديك!

س. ولقد رأى والسلطان يف اإلسالم هو الشرع مرئيًّا يتابعه، متكلًما يفهمه الناس، آمًرا انهًيا يطيعه النا
املسلمون هذا األحول، واتبعوه ومسعوا له وأطاعوا؛ فمنعوا ما يف أيديهم، فانقطع الّرْفد، وقل اخلري، 

وشحت األنفس، وأصبح خريهم لبطنه وشهواته، وصار الزمان أشبه بناسه، والناس أشبه مبَِلكهم, وملكهم 
 يف شهواته "فقري املؤمنني" ال أمري املؤمنني!

ارة اي أاب معاوية، إمنا تكون يف قرب الشبه بني النيب ومن خيتاره املؤمنون للبيعة. وللنيب جهتان: إن هذه اإلم
إحدامها إىل ربه، وهذه ال يطمع أحد أن يبلغ مبلغه؛ واألخرى إىل الناس، وهذه هي اليت يقاس عليها 

ر الناس؛ وهي حقوق وتَِبعات "وهي كلها رفق ورمحة وعمل، وتدبري وحياطة وقوة، إىل غريها مما يقوم به أم
ثقيلة تنصرف بصاحبها عن حظ نفسه، وهبذا االنصراف جتذب الناس إىل صاحبها. فإمارة املؤمنني هي 

بقاء مادة النور النبوي يف املصباح الذي يضئ لإلسالم، إبمداده ابلقدر بعد القدر من هذه النفوس 
 االستضاءة، صلح هشام وأمثاله إلمارة املؤمنني!املضيئة. فإن َصُلح الرتاب أو املاء مكان الزيت يف 

ويل للمسلمني حني ينظرون فيجدون السلطان عليهم بينه وبني النيب مثل ما بني دينني خمتلفني. ويل يومئذ 
 للمسلمني! ويل يومئذ للمسلمني!

أيب  فلما أمت الضرير حديثه قال ابن ُجحادة: إن شيخنا على هذا اجلد ليمزح، وسأحدثكم غري حديث
معاوية، فقد رأيت الدنيا كأمنا عرفت الشيخ ووقفت على حقيقته السماوية فقالت له: اضحك مين ومن 

أهلي. ولكن وقاره ودينه ارتفعا به أن يضحك بفمه ضحك اجلهالء والفارغني, فضحك ابلكلمة بعد 
 الكلمة من نوادره.



وهو جبل علم شامخ، فطّول القعود مما ُيبه لقد كنُت عنده يف َمْرَضته، فعاده "أبو حنيفة" صاحب الرأي، 
وأينس به، إذ كانت األرواح ال تعرف مع أحباهبا زمًنا يطول أو يقصر. فلما أراد القيام قال له: ما كأين إال 

ثقلُت عليك. فقال الشيخ: إنك لثقيل علي وأنت يف بيتك! وضحك أبو حنيفة كأنه طفل يناغيه أبوه 
 أب داعبه طفله بكلمة فيها غري معناها.بكلمة ليس فيها معناها، أو 
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وجاءه يف الغداة قوم يعودونه، فلما أطالوا اجللوس عنده أخذ الشيخ وسادته وقام منصرفًا، وقال هلم: قد 
 شفى هللا مريضكم!

، فإن أاب الشيخ كان من تلك اجلبال، وقدم إىل الكوفة وأمه 1: تلك َرْوَحة من هواء ُدنباَوندفقال الضرير
حامل؛ فُولد هنا؛ فكأن يف دمه ذلك النسيم هتب منه النفحة بعد النفحة يف مثله هذه الكلمات املتنسمة؛ 

ض كالم الشاعر؛ وما مث هي روحه الظريفة الطيبة تلمس بعض كالمه أحيااًن، كما تلمس روح الشاعر بع
رأيت أدق النوادر الساخرة وأبلغها وأعجبها جييء إال من ذوي األرواح الشاعرة الكبرية البعيدة الغور،  

كأمنا النادرة من رؤية النفس حقيقتان يف الشيء الواحد. واإلمام يف ذلك ال يسخر من أحد، إال إذا كانت 
 مرة املرة.األرض حني خترج الثمرة احللوة تسخر هبا من الث

والعجيب أن النادرة البارعة اليت ال تتفق إال ألقوى األرواح، يتفق مثلها ألضعف األرواح؛ كأهنا تسخر من 
الناس كما يسخرون هبا فهذا "أبو حسن" معلم الكتاب، جاءه غالمان من ِصبيته قد تعلق أحدمها 

إمنا عض أذن نفسه. فقال املعلم: ابآلخر؛ فقال: اي معلم، هذا عص أذين. فقال اآلخر: ما عضضتها، و 
 ومتكر يب ايبن اخلبيثة؟ أهو مَجَل طويل العنق حىت ينال أذن نفسه فيعضها!

وطلع الشيخ عليهم وكأمنا قرأ نفس أيب معاوية يف وجهه املتفتح. ومن عجائب احلكمة أن الذي يُلَمح يف 
وكان الشيخ ال أينس أبحد أنسه أبيب  عيين املبصر من خواجل نفسه، يُلمح على وجه الضرير مكربا جمسما.

 معاوية؛ لذكائه وحفظه وضبطه، وملشاكلة الظرف الروحي بينهما؛ فقال له:
 "فيم كان أبو معاوية؟". -
 "كان أبو معاوية يف الذي كان فيه!". -
 "وما الذي كان فيه؟". -
 "هو ما تسأل عنه؟". -



 "فأجبين عما أسأل عنه". -
 "قد أجبتك!". -
 أجبت؟". "مباذا -
 "مبا مسعت!". -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انحية من رستاق الري يف اجلبال الثلجية, وهي بالد العجم. 1
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وهناك مًعا؟ لو أن هذا من امرأة غضىب على زوجها لكان له معىن، بل ال فقبَّض وجه الشيخ وقال: "أههنا 
معىن له وال من امرأة غضىب على زوجها. أحسب لوال أن يف منزيل من هو أبغض إيل منكم ما خرجت؟" 

 فقال الضرير: "اي أاب حممد، كأننا زوجات العلم، فأيتنا اليت َحِظَيْت وبظيت".
ن، وتبسم الشيخ، مث شرع ُيدث فأفضى من خرب إىل خرب، وتسرح يف فغطى اجلماعة أفواههم يضحكو 
 الرواية حىت مر به هذا احلديث:

 قال: "إن هالك الرجال طاعتهم لنسائهم". -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا 
؛ صلى هللا عليه وسلم: "هالك الرجل طاعته المرأته"-قال الشيخ: كان احلديث هبذا اللفظ، ومل يقل النيب 

فإن هذا ال يستقيم؛ إذ يكون بعض النساء أحيااًن أكمل من بعض الرجال، وأوفر عقاًل وأسد رأاًي، وقد 
تكون املرأة هي الرجل يف احلقيقة عزًما وتدبريًا وقوة نفس، ويتلني الرجل معها كأنه امرأة. وكثري من النساء 

 يف األصل مث ُخلقن نساء بعد، إلحداث ما يكن نساء ابحللية والشكل دون ما وراءمها، كأمنا ُهيئن رجااًل 
 يريد هللا أن ُيدث هبن، مما يكون يف مثل هذه العجيبة عماًل ذا حقيقتني يف اخلري أو الشر.

وإمنا عم احلديث ليدل على أن األصل يف هذه الدنيا أن تستقيم أمور التدبري ابلرجال؛ فإن البأس والعقل 
يكوانن يف النساء, كما أن الرقة والرمحة يف خلقة النساء وطبيعتهن  يكوانن فيهم ِخلقة وطبيعة أكثر مما

أكثر مما مها يف الرجال، فإذا غلبت طاعة النساء يف أمة من األمم، فتلك حياة معناها هالك الرجال، 
وليس املراد هالك أنفسهم، بل هالك ما هم رجال به، واحلديد حديد بقوته وصالبته، واحلجر حجر 

عه؛ فإن ذاب األول أو تفلَّل، وتناثر اآلخر أو تفتَّت، فذاك هالكهما يف احلقيقة، ومها بعد بشدته واجتما
 ال يزاالن من احلجر واحلديد.



واملرأة ضعيفة بفطرهتا وتركيبها، وهي على ذلك أتىب أن تكون ضعيفة أو تُقر ابلضعف، إال إذا وجدت 
تنته هلا وحبها إايه، كما يكون مثال مع مثال. ضع رجلها الكامل، رجلها الذي يكون معها بقوته وعقله وف

مائة دينار جبانب عشرة داننري، مث اترك للعشرة أن تتكلم وتدعي وتستطيل؛ قد تقول: إهنا أكثر إشراقًا، 
 أو أظرف شكاًل، أو أحسن وضًعا وتصفيًفا؛ ولكن الكلمة احملرَّمة هنا أن تزعم أهنا أكرب قيمة يف السوق!

 ْن ِمَن النساء تصيب رجلها الكامل أو القريب من كمالهقال الشيخ: ومَ 
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عندها، أي: طبيعته ابلقياس إىل طبيعتها، كمال جسم مفصل جلسم تفصيل الثوب الذي يلبسه وخيتال 
هللا وحده, كما يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر، يبسط مثل ذلك  فيه؟ أما إن هذا من عمل
 للنساء يف رجاهلن ويقدر.

مل تستطع أن تكون معه يف حقيقة ضعفها  -وهو األعم األغلب-فإذا مل تصب املرأة رجلها القوي 
ته، وهبذا اجلميل، وعملت على أن يكون الرجل هو الضعيف، لتكون معه يف تزوير القوة عليه وعلى حيا

خترج من حيزها؛ وما أول خروج النساء إىل الطرقات إال هذا املعىن؛ فإن كثر خروجهن يف الطريق، 
 وتسكْعَن ههنا وههنا، فإمنا تلك صورة من فساد الطبيعة فيهن ومن إمالقها أيًضا.

احلق الذي  قال الشيح: وكأن يف احلديث الشريف إمياء إىل أن بعض احلق على النساء أن ينزلن عن بعض
هلن إبقاء على نظام األمة، وتيسريًا للحياة يف جمراها؛ كما ينزل الرجل عن حقه يف حياته كلها إذا حارب يف 

سبيل أمته، إبقاء عليها وتيسريًا حلياهتا يف جمراها. فصرب املرأة على مثل هذه احلالة هو نفسه جهادها 
 ل ما للرجل يقتل أو جيرح يف جهاده.وحرهبا يف سبيل األمة، وهلا عليه من ثواب هللا مث

أال وإن حياة بعض النساء مع بعض الرجال تكون أحيااًن مثل القتل، أو مثل اجلرح، وقد تكون مثل املوت 
ملزوجة يسأهلا عن حاهلا وطاعتها  -صلى هللا عليه وسلم-صربًا على العذاب! وهلذا قال رسول هللا 

: ما آلوه إال ما عجزت عنه! قال: "فكيف أنت له؟ فإنه وصربها مع رجلها: "فأين أنت منه؟" قالت
 جنتك وانرك".

آه! آه! حىت زواج املرأة ابلرجل هو يف معناه مرور املرأة املسكينة يف دنيا أخرى إىل موت آخر، ستحاسب 
عنده ابجلنة والنار، فحساهبا عند هللا نوعان: ماذا صنعت بدنياك ونعيمها وبؤسها عليك؟ مث ماذا صنعت 

 بزوجك ونعيمه وبؤسه فيك؟



فقالت: اي رسول هللا، إين وافدة النساء إليك؛ مث  -صلى هللا عليه وسلم-وقد روينا أن امرأة جاءت النيب 
 ذكرت ما للرجال يف اجلهاد من األجر والغنيمة؛ مث قالت: فما لنا من ذلك؟

واعرتافًا َبقه يعدل ذلك, وقليل فقال صلى هللا عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج، 
 منكن من يفعله!".

وقال الشيخ: أتملوا, اعجبوا من حكمة النبوة ودقتها وبالغتها؛ أيقال يف املرأة احملبة لزوجها املفتتنة به 
املعجبة بكماله: إهنا أطاعته واعرتفت َبقه؟ َأَولَيس ذلك طبيعة احلب إذا كان حبًّا؟ فلم يبق إذن إال املعىن 

 خر، حني الاآل
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تصيب املرأة رجلها املفصل هلا، بل رجاًل يسمى زوًجا؛ وهنا يظهر كرم املرأة الكرمية، وههنا جهاد املرأة 
 جلنتها أو انرها.وصربها، وههنا بذهلا ال أخذها؛ ومن كل ذلك ههنا عملها 

فإذا مل يكن الرجل كاماًل مبا فيه للمرأة، فلتـُْبقه هي رجاًل بنزوهلا عن بعض حقها له، وتركها احلياة جتري يف 
جمراها، وإيثارها اآلخرة على الدنيا، وقيامها بفريضة كماهلا ورمحتها، فيبقى الرجل رجاًل يف عمله للدنيا، وال 

َيِذل، فإن هي َبَذأت وتسلطت وغلبت وصرَّفت الرجل يف يدها, فأكثر ما  مُيَسخ طبعه وال ينتكس هبا وال
يظهر حينئذ يف أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم, إمنا هو طيش ذلك العقل الصغري وجرأته، وأحيااًن 

 وقاحته؛ ويف كل ذلك هالك معاين الرجولة، ويف هالك معاين الرجولة هالك األمة!!
الرجال ليست حقيقة أبًدا، بطبيعة أعماهلم يف احلياة وأمكنتهم منها، ولكن قال الشيخ: والقلوب يف 

القلب احلقيقي هو يف املرأة؛ ولذا ينبغي أن يكون فيه السمو فوق كل شيء إال واجب الرمحة؛ ذلك 
الواجب الذي يتجه إىل القوي فيكون حبا، ويتجه إىل الضعيف فيكون حنااًن ورقة، ذلك الواجب هو 

 ك اللطف هو الذي يثبت أهنا امرأة.اللطف؛ ذل
قال أبو معاوية: وانفّض اجمللس، ومنعين الشيخ أن أقوم مع الناس، وصرف قائدي؛ فلما خال وجهه قال: 
اي أاب معاوية قم معي إىل الدار, قلت: ما شأنك يف الدار اي أاب حممد؟ قال: إن "تلك" غاضبة علي، وقد 

 تباعد، فأريد أن تصلح بيننا صلًحا.ضاقت احلال بيين وبينها، وأخشى أن ت
قلت: فمم غضبها؟ قال: ال تسأل املرأة مم تغضب، فكثريًا ما يكون هذا الغضب حركة يف طباعها، كما 

 تكون جالسة وتريد أن تقوم فتقوم، وتريد أن متشي فتمشي!



نساء تغضب عليك غضب الطالق، فما ُيبسك عليها وال 1قلت: اي أاب حممد، هذا آخر أربع مرات
 غريها كثري؟

 قال: وُيك اي رجل! أابئع نساء أان، أما علمت أن الذي يطلق امرأة لغري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا هو التعبري الصحيح ملثل قول الناس: "هذه رابع مرة". 1
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ضرورة ملجئة، هو كالذي يبيعها ملن ال يدري كيف يكون معها وكيف تكون معه؟ إن عمر الزوجة لو كان 
 رقبة وُضربت بسيف قاطع لكان هذا السيف هو الطالق!

 وهل تعيش املطلقة إال يف أايم ميتة؟ وهل قاتل أايمها إال مطلقها؟
 الدار، واستأذنت ودخلت على "تلك". قال أبو معاوية: وقمنا إىل
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 زوجة إمام بقية اخلري:
لبها قال أبو معاوية الضرير: وكنت يف الطريق إىل دار الشيخ، ُأَروِّئ يف األمر، وأمتحن مذاهب الرأي، وأق

على وجوهها، وأنظر كيف احتال يف أتليف ما تنافر من الشيخ وزوجته؛ فإن الذي يسفر بني رجل وامرأته 
أو مسعرها، إذ ال يضع بني القلبني إال محقه أو كياسته،  1إمنا ميشي بفكره بني قلبني، فهو مطفئ انئرة

قلبها ابخلجل، وعلى نفسها  وهو لن يرد املرأة إىل الرأي إال إذا طاف على وجهها ابلضحك، وعلى
ابلرقة، وكان حكيًما يف كل ذلك؛ فإن عقل املرأة مع الرجل عقل بعيد، جييء من وراء نفسها، من وراء 

 قلبها.
وجعلُت أنظر ما الذي يفسد حمل الشيخ من زوجته، ومثلت بينه وبينها، فما أخرج يل التفكري إال أن 



ا سوء اخللق أحيااًن؛ فإن الشيخ كما ورد يف وصف املؤمن: حسن خلقه معها دائًما هو الذي يستدعي منه
، إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ"، واملرأة ال تكون امرأة حىت 2"هني لني كاجلمل األُنف

تطلب يف الرجل أشياء, منها: أن حتبه أبسباب كثرية من أسباب احلب؛ ومنها: أن ختافه أبسباب يسرية من 
ذا هي أحبته احلب كله، ومل ختف منه شيئًا، وطال سكونه وسكوهنا، نفرت طبيعتها نفرة  أسباب اخلوف، فإ

كأهنا تنخيه وتذمره، ليكون معها رجاًل فيخيفها اخلوف الذي تستكمل به لذة حبها، إذ كان ضعفها ُيب 
آلمر الذي فيما ُيبه من الرجل، أن يقسو عليه الرجل يف الوقت بعد الوقت، ال ليؤذيه ولكن ليخضعه؛ وا

 ال خياف إذا ُعصي أمره، هو الذي ال يعبأ به إذا أطيع أمره.
 وكأن املرأة حتتاج طبيعتها أحيااًن إىل مصائب خفيفة، تؤذي برقة أو متر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النائرة: الغضب. 1
 نفه ابخلشاش فيقاد منه, فيكون ذلواًل مسًحا.أي: املأنوف ويسميه العامة "املخزوم" وهو الذي عقر أ 2
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ابألذى من غري أن تلمسها به؛ لتتحرك يف طبيعتها معاين دموعها من غري دموعها؛ فإن طال ركود هذه 
 لنفسها مصائبها اخلفيفة، فكان الزوج إحداها. الطبيعة، أوجدت هي

وهذا كله غري اجلرأة أو الَبَذاء فيمن يبغضن أزواجهن، فإن املرأة إذا فركت زوجها ملنافرة الطبيعة بينها 
وبينه، مات ضعفها األنثوي الذي يتم به مجاهلا واستمتاعها واالستمتاع هبا، وتعقد بذلك لينها أو تصلب 

مع الرجل خبالف طبيعتها، فينقلب سكرها النسائي أبنوثتها اجلميلة عربدة وخالفًا  أو استحجر، فتكون
وشرًّا وصخبًا، وخيرج كالمها للرجل وهو من البغض كأنه يف صوتني ال يف صوت واحد. ولعل هذا هو 
هلا الذي أحسه الشاعر العريب بفطرته, من تلك املرأة الصّخابة الشديدة الصوت البادية الغيظ، فضاعف 

 يف تركيب اللفظ حني وصفها بقوله:
 1ُصُلبَّة الصيحة َصْهَصِليُقها

قال أبو معاوية: واستأذنت على "تلك"، ودخلت بعد أن استوثقت أن عندها بعض حمارمها؛ فقلت: أنعم 
 هللا مساءِك اي أم حممد. قالت: وأنت فأنعم هللا مساءك.

يف اسرتخاء، وكأهنا تقبلين به وتردين مًعا، ال هو خالص فأصغيُت للصوت، فإذا هو كالنائم قد انتبه يتمطى 



 للغضب وال هو خالص للرضى.
فقلت: اي أم حممد، إين جائع مل أمل اليوم مبنزيل. فقامت فقربت ما حضر وقالت: معذرة اي أاب معاوية، فإمنا 

كل يف مًعى هو جهد املقل، وليس يعدو إمساك الرمق. فقلت: إن اجلوعان غري الشهوان؛ واملؤمن أي
 ومل خيلق هللا قمًحا للملوك وقمًحا غريه للفقراء. 2واحد

مث مسيُت ومددُت يدي أحتسس ما على الطبق، فإذا ِكَسر من اخلبز، معها شيء من اجلزر املسلوق، فيه 
قليل من اخلل والزيت؛ فقلت يف نفسي: هذا بعض أسباب الشر؛ وما كان يب اجلوع وال سده، غري أين 

 رف حاضر الرزق يف دار الشيخ، فإن مثل هذه القلة يف طعام الرجل هي عند املرأة قلة منأردت أن أع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا من عجائب اللغة العربية، إذا زاد املعىن زادوا له يف اللفظ. ورواية لسان العرب: ""شديدة"  1
 يقتين اللسان من القراء.الصيحة" وليست بشيء، فليصححها من 

يف بعض األثر: "املؤمن أيكل يف معى واحد، والكافر أيكل يف سبعة أمعاء". وهذا احلديث رمز عجيب  2
 لبهيمية من ال يرى الدنيا إال الدنيا فقط.
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الرجل نفسه؛ وكل ما تفقده من حاجاهتا وشهوات نفسها، فهو عندها فقر مبعنيني: أحدمها من األشياء، 
واآلخر من الرجل. كلما أكثر الرجل من إحتافها كثر عندها، وإن أقل قل. وإمنا خلقت املرأة بطًنا يلد، 

كان هلا يف عقلها معدة معنوية؛ وليس فبطنها هو أكرب حقيقتها، وهذه غايتها وغاية احلكمة فيها؛ ال جرم  
حبها للحلي والثياب والزينة واملال، وطماحها إليها، واستهالكها يف احلرص واالستشراف هلا, إال مظهًرا 
من حكم البطن وسلطانه؛ فذلك كله إذا حققته يف الرجل مل جتده عنده إال من أسباب القوة والسلطة، 

فإذا حققته يف املرأة ألفيته عندها من معاين الشبع والبطر، وكان وكان فقده من ذرائع الضعف والقلة؛ 
فقده عندها كأنه فن من اجلوع، وكانت شهوهتا له كالقرم إىل اللحم عند من ُحِرم اللحم؛ وهذا بعض 

الفرق بني الرجال والنساء؛ فلن يكون عقل املرأة كعقل الرجل ملكان الزايدة يف معانيها "البطنية" فُحسبت 
الزايدة ههنا ابلنقص هناك؛ فهن انقصات عقل ودين كما ورد يف احلديث. أما نقص العقل فهذه علته؛ هلا 

وأما الدين فلغلبة تلك املعاين على طبيعتها كما تغلب على عقلها؛ فليس نقص الدين يف املرأة نقًصا يف 
املعاين الشديدة اليت ال يكمل اليقني أو اإلميان، فإهنا يف هذين أقوى من الرجل؛ وإمنا ذاك هو النقص يف 



الدين إال هبا؛ معاين اجلوع من نعيم الدنيا وزينتها، وامتداد العني إليها، واستشراف النفس هلا؛ فإن املرأة يف 
هذا أقل من الرجل؛ وهل هلذه العلة ما برحت تـُْؤثر دائًما مجال الظاهر وزينته يف الرجال واألشياء، دون 

 ن حقيقة املنفعة.النظر إىل ما وراء ذلك م
قال أبو معاوية: وأريُتها أين جائع، فنهشت هنش األعرايب، كيال تفطن إىل ما أردت من زعم اجلوع؛ مث 

أحببت أن أستدعي كالمها وأستميلها ألن تضحك وُتسر، فأغري بذلك ما يف نفسها، فيجد كالمي إىل 
عليك، فأشريي علّي برأيك فيما  نفسها مذهبًا؛ فقلت: اي أم حممد، قد حترمت بطعامك، ووجب حقي

أستصلح به زوجيت، فإهنا غاضبة علي، وهي تقول يل: وهللا ما يقيم الفأر يف بيتك إال حلب الوطن, وإال 
 فهو يسرتزق من بيوت اجلريان.

قالت: وقد أعدمت حىت من كسر اخلبز واجلزر املسلوق؟ هللا منك! لقد استأَصْلَتها من جذورها؛ إن يف 
 اء احلمى اليت امسها احلمى، واحلمى اليت امسها الزوج.أمراض النس

 فقلت: هللا هللا اي أم حممد؛ لقد أيسرت بعدان، حىت كأن اخلبز واجلزر
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تيسر؛ َأَوما علمت أن رزق الصاحلني كالصاحلني أنفسهم، يصوم املسلوق شيء قليل عندك من فرط ما ي
صلى هللا -عن أصحابه اليوم واليومني. وكأنك مسعت شيًئا من أخبار أمهات املؤمنني، أزواج رسول هللا 

فما خري امرأة مسلمة ال تكون أبدهبا وخلقها  -رضوان هللا عليهم-ونساء أصحابه  -عليه وسلم
 حدى أمهات املؤمنني؟اإلسالمي كأهنا بنت إ

أفرأيِت لو كنت فاطمة بنت حممد صلى هللا عليه وسلم؛ أفكان ينقلك هذا إىل أحسن مما أنت فيه من 
العيش؛ وهل كانت فاطمة بنت ملك تعيش يف أحالم نفسها، أو بنت نيب تعيش يف حقائق نفسها 

 العظيمة؟
وما جذورها؟ أهي خري من أمساء بنت أيب  تقولني: إنين استأصلت أم معاوية من جذورها؛ فما أم معاوية

وقد قالت عن زوجها البطل العظيم: تزوجين وما له يف  -صلى هللا عليه وسلم-بكر صاحب رسول هللا 
، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأُسوسه، 1األرض من مال وال مملوك، وال شيء غري فرسه وانضحه

وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي  2رز َغربهوأدق النوى لناضحه وأعلفه، وأستقي املاء وأخ
 فرسخ، حىت أرسل إيل أبو بكر جبارية، فكفتين سياسة الفرس، فكأمنا أعتقين.



هكذا ينبغي لنساء املسلمني يف الصرب واإلابء والقوة، والكربايء ابلنفس على احلياة كائنة ما كانت، والرضا 
بار ما هلن عند هللا ال ما هلن عند الرجل، وبذلك يرتفعن على نساء والقناعة ومؤازرة الزوج وطاعته، واعت

امللوك يف أنفسهن، وتكون املرأة منهن وما يف دارها شيء، وعندها أن يف دارها اجلنة. وهل اإلسالم إال 
 هذه الروح السماوية اليت ال هتزمها األرض أبًدا، وال تذهلا أبًدا، ما دام أيسها وطمعها معلقني أبعمال

 النفس يف الدنيا، ال بشهوات اجلسم من الدنيا؟
هل الرجل املسلم الصحيح اإلسالم، إال مثل احلرب يثور حوهلا غبارها، ويكون معها الشظف والبأس 

والقوة واالحتمال والصرب, إذ كان مفروًضا على املسلم أن يكون القوة اإلنسانية ال الضعف، وأن يكون 
 يكون احلق يف هذه احلياة ال الباطل؟ اليقني اإلنساين ال الشك، وأن

 وهل امرأة املسلم إال تلك املفروض عليها أن مُتد هذه احلرب أببطاهلا،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النواضح: اإلبل يستقى عليها، واحدها انضح وسائقها النّضاح. 1
 الغرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد الثور. 2
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وَعَتاد أبطاهلا، وأخالق أبطاهلا؛ مث أال تكون دائًما إال من وراء أبطاهلا؟ وكيف تلد البطل إذا كان يف 
؟ أال إن املرأة كالدار املبنية، ال يسهل تغيري أخالقها الضعة واملطامع الذليلة والضجر والكسل والبالدة

 حدودها إال إذا كانت خرااًب.
عت حدودها من ضيق؟ أتكون الدار يف هذا إىل  فاعرتضته امرأة الشيخ وقالت: وهل أبس ابلدار إذا ُوسِّ

 نقصها أو متامها؟
هنيهة ظافرة يب، وأريتها  قال أبو معاوية: فكدت أنقطع يف يدها، وأحببت أن أمضي يف استمالتها، فرتكتها

أهنا شدتين واثقًا، وأطرقت كاملفكر؛ مث قلت هلا: إمنا أحدثك عن أم معاوية أليب معاوية؛ وتلك دار ال 
 متلك غري أحجارها وأرضها, فبأي شيء تتسع؟

زعموا أنه كان رجل عامل ميلك ُدَويرة قد التصقت هبا مساكن جريانه، وكانت له زوجة محقاء، ما تزال 
قة النفس ابلدار وصغرها، كأن يف البناء بناء حول قلبها, وكاان فقريين، كأم معاوية وأيب معاوية؛ فقالت ضي

له يوًما: أيها الرجل، أال توسع دارك هذه؛ ليعلم الناس أنك أيسرت وذهب عنك الضر والفقر؟ قال: 



أمدمها أابعد بينهما؟ وهبيين فبماذا أوسعها وما أملك شيًئا، َأُأمسك بيميين حائطًا وبشمايل حائطًا ف
 ملكت التوسعة ونفقتها، فكيف يل بدور اجلريان وهي مالصقة لنا بيَت بيت؟

قالت احلمقاء: فإننا ال نريد إال أن يتعامل الناس أننا أيسران؛ فاهدم أنت الدار، فإهنم سيقولون: لوال أهنم 
 وجدوا واتسعوا وأصبح املال يف يدهم ملا هدموا!

ية: وغاظتين زوجة الشيخ فلم أمسع هلا مهسة من الضحك ملثل احلمقاء، وما اخرتعُته إال من قال أبو معاو 
أجلها تريد أن يذهب عملي ابطاًل؛ فقلت: وهل تتسع أم معاوية من فقرها إال منا كما اتسع ذلك 

 األعرايب يف صالحه؟
 قالت: وما خرب األعرايب؟

البادية، وقام يصلي فأطال القيام والناس يرمقونه، مث جعلوا قلت: دخل علينا املسجد يوًما أعرايب جاء من 
يتعجبون منه، مث رفعوا أصواهتم ميدحونه ويصفونه ابلصالح؛ فقطع األعرايب صالته وقال هلم: مع هذا إين 

 صائم.
قال أبو معاوية: فما متالكت أن ضحكْت، ومسعْت صوت نفسها، وميزت فيه الرضى مقباًل على الصلح 

 ب له. مث قلت:الذي أتسب
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وإذا ضاقت الدار فِلَم ال تتسع النفس اليت فيها؟ املرأة وحدها هي اجلو اإلنساين لدار زوجها، فواحدة 
ابمسة، وإن كانت الدار قحطة مسحوتة ليس فيها كبري  تدخل الدار فتجعل فيها الروضة انضرة مرتوحة

شيء؛ وامرأة تدخل الدار فتجعل فيها مثل الصحراء برماهلا وقيظها وعواصفها، وإن كانت الدار يف 
رايشها ومتاعها كاجلنة السندسية؛ وواحدة جتعل الدار هي القرب. واملرأة حق املرأة هي اليت ترتك قلبها يف 

يعته اإلنسانية، فال جتعل هذا القلب لزوجها من جنس ما هي فيه من عيشة: مرة مجيع أحواله على طب
ذهًبا، ومرة فضة، ومرة حناًسا أو خشًبا أو ترااًب، فإمنا تكون املرأة مع رجلها من أجله ومن أجل األمة مًعا؛ 

ذات الكبرية فعليها حقان ال حق واحد، أصغرها كبري. ومن مث فقد وجب عليها إذا تزوجت أن تستشعر ال
مع ذاهتا، فإن أغضبها الرجل هبفوة منه، جتافت له عنها، وصفحت من أجل نظام اجلماعة الكربى، 
وعليها أن حتكم حينئذ بطبيعة األمة ال بطبيعة نفسها، وهي طبيعة أتىب التفرق واالنفراد، وتقوم على 

 الواجب، وتضاعف هذا الواجب على املرأة خباصة.



ممثلة يف النسل بني كل رجل وامرأته، ويوجب هذا املعىن إجيااًب؛ ليكون يف الرجل واإلسالم يضع األمة 
وامرأته شيء غري الذكورة واألنوثة، وجيمعهما ويقيد أحدمها ابآلخر، ويضع يف هبيميتهما اليت من طبيعتها 

 أن تتفق وختتلف، إنسانية من طبيعتها أن تتفق وال ختتلف.
وجته، فمهما اختلفا وتدابرا وتعقدت نفسامها، فإن كل عقدة ال جتيء إال ومىت كان الدين بني كل زوج وز 

ومعها طريقة حلها، ولن ُيشادَّ الدين أحد إال غلبه، وهو اليسر واملساهلة، والرمحة واملغفرة، ولني القلب 
كل ما   وخشية هللا؛ وهو العهد والوفاء، والكرم واملؤاخاة واإلنسانية؛ وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق

 تكون به منحطة أو ضيقة.
قال أبو معاوية: فحق الرجل املسلم على امرأته املسلمة، هو حق من هللا، مث من األمة، مث من الرجل 

صلى هللا -نفسه، مث من لطف املرأة وكرمها، مث مما بينهما مًعا. وليس عجيًبا بعد هذا ما روينا عن النيب 
يسجد ألحد، ألمرت النساء أن يسجدن ألزواجهن؛ ملا جعل هللا هلم عليه وسلم: "لو كنت آمًرا أحًدا أن 

 عليهن من احلق".
وهذه عائشة أم املؤمنني قالت: اي معشر النساء، لو تعلمن َبق أزواجكن عليكن، جلعلِت املرأة منكن 

 متسح الغبار عن قدمي زوجها َُبرِّ وجهها.
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قال أبو معاوية: وكان الشيخ قد استبطأين وقد تركُته يف فناء الدار، وكنت زوَّرت يف نفسي كالًما طوياًل 
ع عن فروته احلقرية اليت يلبسها، فيكون فيها من َبَذاذة اهليئة كاألجري الذي مل جيد من يستأجره، فظهر اجلو 

وكان الشيخ يف فروته هذا جالًسا يف موضع فيه خليج  1حىت على ثيابه. وقد مر ابلشيخ رجل من املسودة
 من املطر، فجاءه املسود فقال: قم فاعرب يب هذا اخلليج, وجذبه بيده فأقامه وركبه والشيخ يضحك.

وإن فروة الشيخ تعرف  وكنت أريد أن أقول ألم حممد: إن الصحو يف السماء ال يكون فقًرا يف السماء،
الشيخ أكثر من زوجته، وإن املؤمن يف لذات الدنيا كالرجل الذي يضع قدميه يف الطني ليمشي، أكرب مهه 

 أال جياوز الطني قدميه.
 ولكن صوت الشيخ ارتفع: هل عليكم إذن؟

ل أبو قال معاوية: فبدرت وقلت: ابسم هللا أدخل؛ كأين أان الزوجة, ومسعت مهًسا من الضحك؛ ودخ
حممد إىل جانيب، وغمزين يف ظهري غمزة؛ فقلت: اي أم حممد, إن شيخك يف ورعه وزهده ليشبعه ما يشبع 



اهلدهد، ويُرويه ما يُروي العصفور، ولئن كان متهدًما فإنه جبل علم، "وال تنظري إىل َعَمش عينيه، ومُحوشة 
 .2ساقيه، فإنه إمام وله َقْدر"

 ما أردَت إال أن تعرفها عيويب!فصاح الشيخ: قم أخزاك هللا، 
 قال أبو معاوية: ولكين مل أقم، بل قامت زوجة الشيخ فقبلت يده.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذين يلبسون السواد، وهم شيعة العباسيني. 1
 ما بني القوسني هو الوارد يف التاريخ، وعليه بنينا هذه القصة. 2
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 قبح مجيل:
دخل أمحد بن أمين "كاتب ابن طولون" البصرة، فصنع له مسلم بن عمران التاجر املتأدب صنيًعا دعا إليه 

ان، فوقفا بني يدي أبيهما، مجاعة من وجوه التجار وأعيان األدابء، فجاء ابنا صاحب الدعوة ومها غالم
وجعل ابن أمين يطيل النظر إليهما، ويعجب من حسنهما وبـَزَّهتما وُروائهما، حىت كأمنا أفرغا يف اجلمال 
وزينته إفراًغا، أو كأمنا جاءا من مشس وقمر ال من أبوين من الناس، أو مها نبتا يف مثل هتاويل الزهر من 

الفجر، ويتندى هبا روح املاء العذب؛ وكان ال يصرف نظره عنهما إال زينته اليت تُبدعها الشمس، ويصقلها 
 رجع به النظر، كأن مجاهلما ال ينتهي فيما ينتهي اإلعجاب به.

وجعل أبومها يسارقه النظر مسارقة، ويبدو كاملتشاغل عنه، ليدع له أن يتوسم ويتأمل ما شاء، وأن ميأل 
د أن احلسن الفاتن أيىب دائًما إال أن يسمع من انظره كلمة عينيه مما أعجبه من لؤلؤتيه وخمايلهما؛ بي

اإلعجاب به، حىت لينطق املرء هبذه الكلمة أحيااًن، وكأهنا مأخوذة من لسانه أخًذا، وحىت ليحس أن غريزة 
 يف داخله كّلمها احُلسن من كالمه فردت عليه من كالمها.

 ال تفتح األعني على أمجل منهما؛ ولو نزال من قال ابن أمين: سبحان هللا؛ ما رأيت كاليوم قط دميتني
السماء وألبسْتهما املالئكة ثيااًب من اجلنة، ما حسبت أن تصنع املالئكة أظرف وال أحسن مما صنعت 

 أمهما.
فالتفت إليه مسلم وقال: أحب أن تعوِّذمها. فمد الرجل يده ومسح عليهما، وعوَّذمها ابحلديث املأثور، 

: ما أراك إال استجدت األم فحُسن نسلك، وجاء كاللؤلؤ يشبه بعضه بعًضا، صغاره من  ودعا هلما، مث قال



كباره؛ وما عليك أال تكون قد تزوجت ابنة قيصر فأولدهتا هذين، وأخرجتهما هي لك يف صيغتها 
 من 1امللوكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتاريخ على غري قاعدة النسب، وهو األفصح يف رأينا، ومن ذلك  جتيء هذه الكلمة يف كتب األدب 1

 تسمية اإلمام ابن جين كتابه: "التصريف امللوكي".
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كان حوهلما جالل امللك ووقاره، مما يكون احلسن واألدب والرونق، وما أرى مثلهما يكوانن يف موضع إال  
 حوهلما من نور تلك األم.

فقال مسلم: وأنت على ذلك غري مصدق إذا قلت لك: إين أحب املرأة اجلميلة اليت تصف، وليس يب 
هوى إال يف امرأة دميمة هي بدمامتها أحب النساء إيّل، وأخفهن على قليب، وأصلحهن يل، ما أعدل هبا 

 ابنة كسرى.ابنة قيصر وال 
فبقي ابن أمين كاملشدوه من غرابة ما يسمع، مث ذكر أن من الناس من أيكل الطني ويستطيبه لفساد من 
طبعه، فال ُيلو السكر يف فمه وإن كان مكررًا خالص احلالوة؛ ورثى أشد الراثء ألم الغالمني أن يكون 

يها؛ فقال وما ميلك نفسه: أما وهللا لقد  بتلك الدميمة أو تسرَّى هبا عل 1هذا الرجل اجلِْلف قد ضارَّها
كفْرَت النعمة، وغدرت وجحدت وابلغت يف الضر، وإن أم هذين الغالمني المرأة فوق النساء، إذ مل يتبني 
يف ولديها أثر من تغري طبعها وكدور نفسها، وقد كان يسعها العذر لو جعلتهما َسْخنة عني لك وأخرجتهما 

نك، وما أدري كيف ال تنّد عليك، وال كيف صلحت مبقدار ما فسدَت للناس يف مساوئك ال يف حماس
أنت، واستقامت مبقدار ما التويَت، وعجيب وهللا شأنكما! إهنا لتغلو يف كرم األصل والعقل واملروءة 

 واخللق، كما تغلو أنت يف البهيمية والنَزق والغدر وسوء املكافأة.
ال امرأة دميمة قد ذهبت يب كل مذهب، وأنستين كل قال مسلم: فهو وهللا ما قلت لك، وما أحب إ

مجيلة يف النساء، ولئن أخذت أصفها لك ملا جاءت األلفاظ إال من القبح والشَّْوهة والدَّمامة؛ غري أهنا مع 
ذلك ال جتيء إال دالة على أمجل معاين املرأة عند رجلها يف احلْظوة والرضى ومجال الطبع؛ وانظر كيف 

لزايدة يف القبح هي زايدة يف احلسن وزايدة يف احلب وكيف يكون اللفظ الشائه، وما فيه يلتئم أن تكون ا
 لنفسي إال املعىن اجلميل، وإال احلس الصادق هبذا املعىن، وإال االهتزاز والطرب هلذا احلس؟



جتك اليت  قال ابن أمين: وهللا إن أراك إال شيطااًن من الشياطني، وقد عجَّل هللا لك من هذه الدميمة زو 
كانت لك يف اجلحيم، لتجتمعا مًعا على تعذيب تلك احلوراء املالئكية أم هذين الصغريين، وما أدري  

كيف يتصل ما بينكما بعد هذا الذي أدخلت من القبح والدمامة يف معاشرهتا ومعايشتها، وبعد أن جعلتها 
 ال تنظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملضارة: اختاذ الضرة على الزوجة.ا 1
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إليك إال بنظرهتا إىل تلك. أفبهيمة هي ال تعقل، أم أنت رجل ساحر، أم فيك ما ليس يف الناس، أم أان ال 
 أفقه شيًئا؟

فحملت منها جتارة إىل البصرة  1ربًا عجيًبا: كنت أنزل "األبلة" وأان ُمتعيِّشفضحك مسم وقال: إن يل خ
فرَبت، ومل أزل أمحل من هذه إىل هذه فأربح وال أخسر، حىت كثر مايل، مث بدا يل أن أتسع يف اآلفاق 

ب البعيدة ألمجع التجارة من أطرافها، وأبسط يدي للمال حيث يكثر وحيث يقل، وكنت يف َمْيعة الشبا
وُغلوائه، وأول هجمة الفتوة على الدنيا، وقلت: إن يف ذلك خالاًل؛ فأرى األمم يف بالدها ومعايشها، 

وأتقلب يف التجارة، وأمجع املال والطرائف، وُأفيد عظة وعربة، وأعلم علًما جديًدا، ولعلين أصيب الزوجة 
إىل علو فال أريد إال الغاية، وال أرمي اليت أشتهيها وأصور هلا يف نفسي التصاوير، فإن أمري من أوله كان 

إال للسبق، وال أرضى أن أختلف يف مجاعة الناس. وكأين مل أر يف األبلة، وال يف البصرة امرأة بتلك 
التصاوير اليت يف نفسي، فتأخذها عيين، فتعجبين، فتصلح يل، فأتزوج هبا، وطمعت أن أستنزل جنًما من 

من أجلِّ مدن خراسان  2ت أرمي من بلد إىل بلد حىت دخلت "بلخ"تلك اآلفاق أحرزه يف داري؛ فما زل
عاملها وإمامها "أبو عبد  -كان-وأوسعها َغلَّة؛ حتمل غلتها إىل مجيع خراسان وإىل خوارزم؛ وفيها يومئذ 

؛ هللا البلخي" وكنا نعرف امسه يف البصرة؛ إذ كان قد نزهلا يف رحلته وأكثر الكتابة هبا عن الرواة والعلماء
فاستخفتين إليه نزِيَّة من شوقي إىل الوطن، كأن فيه بلدي وأهلي؛ فذهبت إىل حلقته، ومسعته يفسر قول 

صلى هللا عليه وسلم: "سوداء ولود خري من حسناء ال تلد". فما كان الشيخ إال يف سحابة، وما  -النيب 
, وأان من أول نشأيت أجلس إىل كالًما ال عهد يل مبثله  -وهللا-كان كالمه إال وحًيا يوحى إليه. مسعت 

العلماء واألدابء، وأداخلهم يف فنون من املذاكرة، فما مسعت وال قرأت مثل كالم البلخي، ولقد حفظته 



حىت ما تفوتين لفظة منه، وبقي هذا الكالم يعمل يف نفسي عمله، ويدفعين إىل معانيه دفًعا، حىت أتى علي 
 جد احلادثة يف الدنيا.ما سأحدثك به. إن الكلمة يف الذهن لتو 

 وقال ابن أمين: اطو خربك إن شئَت، ولكن اذكر يل كالم البلخي، فقد تعلقْت نفسي به.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: متكسب ليعيش ال ليغتين؛ وهذا يسميه العامة "املتسبب". 1
 موقعها اليوم يف بالد األفغان. 2
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-قال: مسعت أاب عبد هللا يقول يف أتويل ذلك احلديث: أما يف لفظ احلديث فهو من معجزات بالغة نبينا 
 عليه صلى هللا-وهو من أعجب األدب وأبرعه، ما علمت أحًدا تنبه إليه؛ فإنه  -صلى هللا عليه وسلم

ال يرد السوداء خبصوصها، ولكنه كىّن هبا عما حتت السواد؛ وما فوق السواد، وما هو إىل  -وسلم
السواد، من الصفات اليت يتقبَّحها الرجال يف ِخْلقة النساء وصورهن، فألطف التعبري ورق به، رفًعا لشأن 

-الكرمي، وتنزيًها للسانه النبوي؛ كأنه النساء أن يصف امرأة منهن ابلقبح والدمامة، وتنزيًها هلذا اجلنس 
يقول: إن ذكر قبح املرأة هو يف نفسه قبيح يف األدب، فإن املرأة أم أو يف سبيل  -صلى هللا عليه وسلم

األمومة؛ واجلنة حتت أقدام األمهات؛ فكيف تكون اجلنة اليت هي أحسن ما يُتخيل يف احلسن حتت قدمي 
 ن توصف هذه املرأة ابلقبح.امرأة، مث جيوز أداًب أو عقاًل أ

َأَما إن احلديث كالنص على أن من كمال أدب الرجل إذا كان رجاًل أال يصف امرأة بقبح الصورة البتة، 
وأال جيري يف لسانه لفظ القبح وما يف معناه، موصوفًا به هذا اجلنس الذي منه أمه, أيود أحدكم أن ميزق 

 وجه أمه هبذه الكلمة اجلارحة؟
عرب يفصلون ملعاين الدمامة يف النساء ألفاظًا كثرية؛ إذ كانوا ال يرفعون املرأة عن السائمة وقد كان ال

فما زال يوصي ابلنساء ويرفع شأهنن حىت كان آخر ما  -صلى هللا عليه وسلم-واملاشية؛ أما أكمل اخللق 
"الصالة الصالة, وصى به ثالث كلمات، كان يتكلم هبن إىل أن تلجلج لسانه وخفي كالمه؛ جعل يقول: 

 وما ملكت أميانكم, ال تكلفوهم ما ال يطيقون؛ هللا هللا يف النساء".
قال الشيخ: كأن املرأة من حيث هي إمنا هي صالة تتعبد هبا الفضائل، فوجبت رعايتها وتلقيها َبقها؛ وقد 

ن الزواج يف حقيقته ذكرها بعد الرقيق؛ ألن الزواج بطبيعته نوع رق؛ ولكنه ختم هبا وقد بدأ ابلصالة؛ أل



 نوع عبادة.
قال الشيخ: ولو أن ُأمًّا كانت دميمة شوهاء يف أعني الناس، لكانت مع ذلك يف عني أطفاهلا أمجل من 
ملكة على عرشها؛ ففي الدنيا من يصفها ابجلمال صادقًا يف حسه ولفظه، مل يكذب يف أحدمها؛ فقد 

كذيًبا لوصفها يف رأي النفس، وال أقل من أن يكون انتفى القبح إذن، وصار وصفها به يف رأي العني ت
 الوصفان قد تعارًضا فال مجال وال دمامة.
 يقرر للناس أن كرم املرأة -صلى هللا عليه وسلم-قال الشيخ: وأما يف معىن احلديث, هو 
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 وحي القلم
 يلقبح مج

أبمومتها، فإذا قيل: إن يف صورهتا قبًحا، فاحلسناء اليت ال تلد أقبح منها يف املعىن. وانظر أنت كيف يكون 
 القبح الذي يقال: إن احلسن أقبح منه!

فمن أين تناولت احلديث رأيته دائًرا على تقدير أن ال قبح يف صورة املرأة, وأهنا منزهة يف لسان املؤمن أن 
ف، فإن كلمات القبح واحلسن لغة هبيمية جتعل حب املرأة حبا على طريقة البهائم، من توصف هبذا الوص

حيث تفُضلها طريقة البهائم أبن احليوان على احتباسه يف غرائزه وشهواته، ال يتكذب يف الغريزة وال يف 
 .1الشهوة بتلوينهما ألوااًن من خياله، ووضعهما مرة فوق احلد، ومرة دون احلد

أن هو للمرأة اليت جتعل اإلنسان كبريًا يف إنسانيته، ال اليت جتعله كبريًا يف حيوانيته، فلو كانت فأكرب الش
هذه الثانية هي اليت يصطلح الناس على وصفها ابجلمال فهي القبيحة ال اجلميلة، إذ جيب على املؤمن 

إن اخلروج من احلدود الصحيح اإلميان أن يعيش فيما يصلح به الناس، ال فيما يصطلح عليه الناس؛ ف
 الضيقة لأللفاظ، إىل احلقائق الشاملة، هو االستقامة ابحلياة على طريقها املؤدي إىل نعيم اآلخرة وثواهبا.

وهناك ذااتن لكل مؤمن: إحدامها غائبة عنه، واألخرى حاضرة فيه، وهو إمنا يصل من هذه إىل تلك، فال 
ابية الضيقة؛ والقبح إمنا هو لفظ ترايب يشار به إىل صورة وقع ينبغي أن ُيصر السماوية الواسعة يف هذه الرت 

فيها من التشويه مثل معاين الرتاب، والصورة فانية زائلة، ولكن عملها ابٍق؛ فالنظر جيب أن يكون إىل 
 العمل؛ فالعمل هو ال غريه الذي تتعاوره ألفاظ احلسن والقبح.

لرجل الفاضل من وجه زوجته الشوهاء الفاضلة، ال إىل وهبذا الكمال يف النفس، وهذا األدب، قد ينظر ا
الشوهاء، ولكن إىل احلور العني. إهنما يف رأي العني رجل وامرأة يف صورتني متنافرتني مجااًل وقبًحا؛ أما يف 

احلقيقة والعمل وكمال اإلميان الروحي، فهما إراداتن متحداتن جتذب إحدامها األخرى جاذبية عشق، 



يف النفسني الواسعتني، املراد هبما الفضيلة وثواب هللا واإلنسانية؛ ولذلك اختار اإلمام أمحد وتلتقيان مًعا 
بن حنبل عوراء على أختها، وكانت أختها مجيلة، فسأل: من أعقلهما؟ فقيل: العوراء, فقال: زوجوين 

 له وكمال إميانه.إايها. فكانت العوراء يف رأي اإلمام وإرادته هي ذات العينني الكحيلتني، لوفور عق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسطنا هذا املعىن يف كتابنا "السحاب األمحر". 1
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حكيناه يدل على أن احلب مىت كان إنسانيًّا جاراًي قال أبو عبد هللا: واحلديث الشريف بعد كل هذا الذي 
على قواعد اإلنسانية العامة، متسًعا هلا غري حمصور يف اخلصوص منها, كان بذلك عالًجا من أمراض 

اخليال يف النفس، واستطاع اإلنسان أن جيعل حبه يتناول األشياء املختلفة، ويرد على نفسه من لذاهتا، 
، وجد أشياء كثرية تسعده بني السماء واألرض، وإن وقع يف صورة امرأته ما فإن مل يسعده شيء خبصوصه

 ال يعد مجااًل، رأى اجلمال يف أشياء منها غري الصورة، وتعّرف إىل ما ال خيفى، فظهر له ما خيفى.
وليست العني وحدها هي اليت تؤامر يف أي الشيئني أمجل، بل هناك العقل والقلب، فجواب العني وحدها 

 ا هو ثلث احلق. ومىت قيل: "ثلث احلق" فضياع الثلثني جيعله يف األقل حقًّا غري كامل.إمن
فما نكرهه من وجه، قد يكون هو الذي حنبه من وجه آخر، إذ حنن تركنا اإلرادة السليمة تعمل عملها 

ئً  ُ ِفيِه َخرْيًا اإلنساين ابلعقل والقلب، وأبوسع النظرين دون أن أضيقهما }فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ ا َوجَيَْعَل اَّللَّ
 [.19َكِثريًا{ ]النساء: 

فوثب ابن أمين، وأقبل يدور يف اجمللس مما دخله من طرب احلديث ويقول: ما هذا إال كالم املالئكة مسعناه 
قد حبب إيلَّ السوداء  -وهللا-منك ايبن عمران. قال مسلم: فكيف بك لو مسعته من أيب عبد هللا؛ إنه 

يحة والدميمة، ونظرت لنفسي خبري النظرين، وقلت: إن تزوجت يوًما فما أابيل مجااًل وال قبًحا، إمنا والقب
 أريد إنسانية كاملة مين ومنها ومن أوالدان، واملرأة يف كل امرأة، ولكن ليس العقل يف كل امرأة.

مت أنه ال ُيسن يب املقام قال: مث إين رجعت إىل البصرة، وآثرت السكىن هبا، وتعامل الناس إقبايل، وعل
بغري زوجة، ومل يكن هبا أجّل قدرًا من جد هذين الغالمني، وكانت له بنت قد عضلها وتعرض بذلك 

لعداوة ُخطَّاهبا؛ فقلت: ما هلذه البنت بد من شأن، ولو مل تكن أكمل النساء وأمجلهن، ما ضن هبا أبوها 
 فيها، فجئته على خلوة. رجاوة أن أيتيه من هو أعلى. فحدثتين نفسي بلقائه



فقطع عليه ابن أمين، وقال: قد علمنا خربها من منظر هذين الغالمني، وإمنا نريد من خري تلك الدميمة 
 اليت تعشقَتها.

 قال: مهاًل فستنتهي القصة إليها, مث إين قلت: اي عم، أان فالن بن فالن
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التاجر. قال: ما خفي عين حملك وحمل أبيك. فقلت: جئُتك خاطًبا البنتك. قال: وهللا, ما يب عنك رغبة، 
ولقد خطبها إيل مجاعة من وجوه البصرة وما أجبتهم، وإين لكاره إخراجها من ِحْضين إىل من يقوِّمها تقومي 

  عن هذا املوضع، وأان أسألك أن تدخلين يف عددك، وختلطين بشملك.العبيد. فقلت: قد رفعها هللا
 فقال: وال بد من هذا؟ قلت: ال بد. قال: اغد علي برجالك.

فانصرفت عنه إىل مأل من التجار ذوي أخطار، فسألتهم احلضور يف غد، فقالوا: هذا رجل قد رد من هو 
 أثرى منك، وإنك لتحركنا إىل سعي ضائع.

 من ركوبكم معي. فركبوا على ثقة من أنه سريدهم.قلت: ال بد 
فصاح ابن أمين، وقد كادت روحه خترج: فذهبَت، فزوجك ابجلميلة الرائعة أم هذين؛ فما خرب تلك 

 الدميمة؟
قال مسلم: اي سيدي قد صربت إىل اآلن، أفال تصرب على كلمات تنبئك من أين يبدأ خرب الدميمة، فإين 

 ما عرفتها إال يف العرس!
قال: وغدوان عليه فأحسن اإلجابة وزوجين، وأطعم القوم وحنر هلم، مث قال: إن شئت أن تبيت أبهلك 

 فافعل، فليس هلا ما ُيتاج إىل التلوم عليه وانتظاره.
فقلت: هذا اي سيدي ما أحبه. فلم يزل ُيدثين بكل حسن حىت كانت املغرب، فصالها يب، مث سبح 

كأنه   -علم هللا- على دعائه وتسبيحه ما يلتفت لغري ذلك. فأمّضين وسبحت، ودعا ودعوت، وبقي مقباًل 
 يرى أن ابنته مقبلة مين على مصيبة، فهو يتضرع ويدعو!

مث كانت الَعَتَمة فصالها يب، وأخذ بيدي فأدخلين إىل دار قد ُفرشت أبحسن فرش، وهبا خدم وجواٍر يف 
ال: أستودعك هللا، وقدم هللا لكما اخلري وأحرز هناية من النظافة؛ فما استقر يب اجللوس حىت هنض وق

 التوفيق.
واكتنفين عجائز من مشله، ليس فيهن شابة إال من كانت يف الستني, فنظرت فإذا وجوه كوجوه املوتى، 



 وإذا أجسام ابلية يتضاّم بعضها إىل بعض، كأهنا أطالل زمن قد انقّض بني يدي.
 ما أراك ايبن عمران إال قتلَت أم الغالمني! فصاح ابن أمين: وإن دميمتك لعجوز أيًضا؟

 320|  143اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/142) 

 

 وحي القلم
 قبح مجيل

قال مسلم: مث َجَلْون ابنته عليَّ وقد مألن عيين هرًما ومواًت وأخيلة شياطني وظالل قرود؛ فما كدت 
 عن فأرخني الستور علينا؛ فحمدت هللا لذهاهبن، ونظرت.أستفيق ألرى زوجيت، حىت أسر 

وصاح ابن أمين وقد أكله الغيظ: لقد أطلت علينا، فستحكي لنا قصتك إىل الصباح، قد علمناها ويلك، 
 فما خرب الدميمة الشوهاء؟

 قال مسلم: مل تكن الدميمة الشوهاء إال العروس....
 من ورد عليه ما حريه, ولكن الرجل مضى يقول: فزاغت أعني اجلماعة، وأطرق ابن أمين إطراقة

وملا نظرهتا مل أر إال ما كنت حفظته عن أيب عبد هللا البلخي، وقلت: هي نفسي جاءت يب إليها، وكأن  
كالم الشيخ إمنا كان عماًل يعمل يف ويديرين ويصرفين؛ وما أسرع ما قامت املسكينة فأكبت على يدي 

 وقالت:
رار والدي، كتمه عن الناس وأفضى به إليك، إذ رآك أهاًل لسرته عليه، فال "اي سيدي، إين سر من أس

خَتِْفر ظنه فيك، ولو كان الذي يطلب من الزوجة حسن صورهتا دون حسن تدبريها وعفافها لعظمت 
حمنيت، وأرجو أن يكون معي منهما أكثر مما قصَّر يب يف حسن الصورة؛ وسأبلغ حمبتك يف كل ما أتمرين؛ 

آذيَتين لعددت األذى منك نعمة، فكيف إن وسعين كرمك وسرتك؟ إنك ال تعامل هللا أبفضل  ولو أنك
 من أن تكون سبًبا يف سعادة ابئسة مثلي, أفال حترص اي سيدي، على أن تكون هذا السبب الشريف".

ه من مث إهنا وثبت فجاءت مبال يف كيس، وقالت: اي سيدي، قد أحل هللا لك معي ثالث حرائر، وما آثرت
اإلماء؛ وقد سوغتك تزويج الثالث وابتياع اجلواري من مال هذا الكيس، فقد وقفته على شهواتك، 

 ولست أطلب منك إال سرتي فقط!
قال أمحد بن أمين: فحلف يل التاجر أهنا ملكت قليب ملًكا ال تصل إليه حسناء َبسنها؛ فقلت هلا: إن 

ك حظي من دنياي فيما يُؤثِره الرجل من املرأة، وألضربن جزاء ما قدمت ما تسمعينه مين: "وهللا, ألجعلن
على نفسي احلجاب، ما تنظر نفسي إىل أنثى غريك أبًدا". مث أمتمت سرورها، فحدثُتها مبا حفظُته عن أيب 



 أهنا نزلت مين يف أرفع -وهللا اي أمحد-عبد هللا البلخي. فأيقنت 
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 وحي القلم
 قبح مجيل

 منازهلا وجعلت حتُسن وحتُسن، كالغصن الذي كان جمروًدا، مث وخزْته اخلضرة من هنا ومن هنا.
وعاشرهتا، فإذا هي أضبط النساء، وأحسنهن تدبريًا، وأشفقهن علي، وأحبهن يل؛ وإذا راحيت وطاعيت أول 

ؤها يظهران يل من مجال معانيها ما ال يزال يكثر ويكثر، فجعل القبح يقل أمرها وآخره؛ وإذا عقلها وذكا
ويقل، وزال القبح ابعتيادي رؤيته، وبقيت املعاين على مجاهلا؛ وصارت يل هذه الزوجة هي املرأة وفوق 

 املرأة.
رته أن تتزوج وملا ولدت يل، جاء ابنها رائع الصورة، فحدثْتين أهنا كانت ال تزال تتمىن على كرم هللا وقد

وتلد أمجل األوالد، ومل تدع ذلك من فكرها قط, وألَّف هلا عقلها صورة غالم تتمثله وما برحت تتمثله؛ 
 فإذا هي أيًضا كان هلا شأن كشأين، وكان فكرها عماًل يعمل يف نفسها، ويديرها ويصّرِفها.

 معجزات اإلميان!ورزقين هللا منها هذين االبنني الرائعني لك، فانظر؛ أي معجزتني من 
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 وحي القلم
 الطائشة
 :1الطائشة

 قال صاحبها وهو ُيدثين من حديثها:
كانت فتاة متعلمة، حلوة املنظر، حلوة الكالم، رقيقة العاطفة، مرهفة احلس، يف لساهنا بيان ولوجهها بيان 

 ذي يف لساهنا، تعرف فيه الكالم الذي ال تتكلم به.غري ال
وهلا طبع شديد الطرب للحياة، مسرتسل يف مرحه، خفيف طَيَّاش، لو أثقلَته جببل خلف ابجلبل؛ حتسبها 

 دائًما سكرى تتمايل من طرهبا، كأن أفكارها املرحة هي يف رأسها أفكار ويف دمها َخر.
مال والطرب يعمل عملني متناقضني؛ فهو دالل مرتاجع منهزم، وكان هذا الطبع السكران ابلشباب واجل



 وهو أيًضا جرأة مندفعة متهجمة.
وهزمية الدالل يف املرأة إن هي إال عمل حريب، مضمرة فيه الكرَّة واهلجوم؛ وكثريًا ما تـَُرى فيها النظرة ذات 

عُذلك على أنك لست معها أجرأ مما املعنيني نظرة واحدة؛ هبا تؤنبك املرأة على جراءتك معها، وهبا أيًضا تَ 
 أنت!

 قلت: وُيك اي هذا! أتعرف ما تقول؟
قال: فمن يعرف ما يقول إذا أان مل أعرف؟ لقد أحببت َخس عشرة فتاة؛ بل هن أحببـَْنين وفرغن قلوهبن 

 يل، ما اعتزت علي منهن واحدة، وقد ذهَب يب مذهبًا، ولكين ذهبت هبن َخسة عشر!
مل الوسام اإلبليسي األول من رتبة اجلمرة, فكيف استهام بك َخس عشرة فتاة؛ قلت: فال ريب أنك حت

 أجاهالت هن، أعمياوات هن؟
قال: بل متعلمات مبصرات يرين ويدركن، وال ختطئ واحدة منهن يف فهم أن رجاًل وامرأة قصة حب, وما 

لذي كَسد فيه الزواج، ورق َخس عشرة فتاة؟ وما عشرون وثالثون من فتيات هذا الزمن احلائر البائر، ا
 فيه الدين، وسقط احلياء، والتهبت

 320|  146اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/145) 

 

 وحي القلم
 الطائشة

العاطفة, وانتشر اللهو، وكثرت فنون اإلغراء, واصطلح فيه إبليس والعلم يعمالن مًعا؛ وُأطلقت احلرية 
عت املدارس فيما تُقدِّم للفتيات، وأظهرت من احلفاوة هبن أمًرا مفرطًا حىت أخذن منها ربع للمرأة، وتوس

 العلم؟
 قلت: وثالثة أرابع العلم الباقية؟

 قال: أيخذهنا مع الرواايت والسينما.
علم املدارس، ما علم املدارس؟ إهنن ال يصنعن به شيًئا إال شهادات هي مكافأة احلفظ وإجازة النسيان 

ن بعد؛ أما علم السينما والرواايت فيصنعن به اترخيهن. ورب منظر يشهده يف السينما ألف فتاة مبرة م
واحدة، فإذا استقر يف وعيهن، وطافت به اخلواطر واألحالم؛ سلبهن القرار والوقار فمثَـّْلَنه ألف مرة أبلف 

 طريقة يف ألف حادثة!
دة بعد واحدة، من حرية املرأة وعلمها؛ أما أان فأرى حرية يظنون أننا يف زمن إزاحة العقبات النسائية واح

املرأة وعلمها ال يوجدان إال العقبات النسائية عقبة بعد عقبة. وقد كان عيب اجلاهلة املقصورة يف دارها 



أن الرجل ُيتال عليها، فصار عيب املتعلمة املفتوح هلا الباب أهنا هي حتتال على الرجل؛ فمرة إببداع 
ليه، ومرة بتلقينه احليلة عليها. والغريب يف أمر هذا العلم أنه هو الذي جعل الفتاة تبدأ الطريق احليلة ع

 اجملهول جبهل!
 قلت: وما الطريق اجملهول؟

قال: الطريق اجملهول هو الرجل، وإطالق احلرية للفتاة أطلق ثالث حرايت: حرية الفتاة، وحرية احلب؛ 
 ثالثتهن مًعا، تغري ثالثتهن مجيًعا إىل فساد واختالل.واألخرى حرية الزواج، وملا انطلق 

أما الفتاة فكانت يف األكثر للزواج، فعادت للزواج يف األقل ويف األكثر للهو والغزل؛ وكان هلا يف النفوس 
وقار األم وحرمة الزوجة، فاجرتأ عليها الشبان اجرتاءهم على اخلليعة والساقطة؛ وكانت مقصورة ال تُنال 

 يتوجه عليها ذم، فمشت إىل عيوهبا بقدميها، ومشت إليها العيوب أبقدام كثرية, وكانت جبملتها بعيب وال
 امرأة واحدة، فعادت مما ترى وتعرف وتكابد كأن جسمها امرأة، وقلبها امرأة أخرى، وأعصاهبا امرأة اثلثة.

ا صار حرًّا بني الرجولة واألنوثة، وأما احلب، فكان حبًّا تتعرف به الرجولة إىل األنوثة يف قيود وشروط، فلم
 انقلب حيلة تغرّت هبا إحدامها األخرى؛ ومىت صار
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 وحي القلم
 الطائشة

ال كلمة األمر إىل قانون احليلة، فقد خرج من قانون الشرف، ويرجع هذا الشرف نفسه كما نراه، ليس إ
 ُيتال هبا.

وأما الزواج، فلما صار حرا جاء الفتاة بشبه الزوج ال ابلزوج, وضُعفت منزلته، وقل اتفاقه، وطال ارتقاب 
الفتيات له، فضعف أثره يف النفس املؤنثة؛ وكانت من قبل لفظتا "الشاب، والزوج" شيًئا واحًدا عند الفتاة 

إحدامها القوة والكثرة والسهولة، ويف األخرى الضعف والقلة  ومبعىن واحد، فأصبحتا كلمتني متميزتني؛ يف
والتعذر؛ فالكل شبان وقليل منهم األزواج؛ وهبذا أصبح أتثري الشباب على الفتاة أقوى من أتثري الشرف، 

 وعاد يقنعها منه أخس برهاانته، ال أبنه هو مقنع، ولكن أبهنا هي مهيأة لالقتناع.
رجل إال مغفاًل يف رأي املرأة, إذا هو أحبها ومل يكن حمتااًل حيلة مثله على ويف تلك األحوال ال يكون ال

مثلها، ويظل يف رأيها مغفاًل حىت خيدعها ويستزهلا؛ فإذا فعل كان عندها نذاًل ألنه فعل, وهذه حرية رابعة 
 يف لغة املرأة احلرة والزواج احلر واحلب احلر!

تقاليد"، وكيف أصبحت هذه الكلمة السامية من مبذوء ما فعلت احلرية بكلمة "ال -بعيشك-وانظر 



الكالم ومكروهه حىت صارت غري طبيعية يف هذه احلضارة، مث كيف أحالتها فجعلتها يف هذا العصر أشهر  
كلمة يف األلسنة، يُتهكم هبا على الدين والشرف وقانون العرف االجتماعي يف خوف املَعرَّة والدنيئة 

 ملباالة ابلفضائل؛ فكل ذلك "تقاليد".والتصاون من الرذائل وا
وقد أخذت الفتيات املتعلمات هذه الكلمة مبعانيها تلك، وأجرينها يف اعتبارهن مكروهة وحشية، وأضفن 

إليها من املعاين حواشي أخرى، حىت ليكاد األب واألم يكوانن عند أكثر املتعلمات من "التقاليد" أهي  
ل العصر ومحاقته، وفجوره وإحلاده؟ أهي كلمة تعلقها الفتيات كلمة أبدعتها احلرية، أم أبدعها جه

 املتعلمات ألهنا لغة من اللغة، أم ألهنا من لغة ما ُيبَب؟
"تقاليد"؟ فما هي املرأة بدون التقاليد؟ إهنا البالد اجلميلة بغري جيش، إهنا الكنز املخبوء معرًضا ألعني 

مجيًعا شرفاء متعففني متصاونني؛ فإن معىن كلمة "كنز" مىت  اللصوص، حتوطه الغفلة ال املراقبة. هب الناس
 ُتركت له احلرية وأغفل من تقاليد احلراسة، أوجدت حريته هذه بنفسها معىن كلمة "لص".

 قال صاحبنا: أما الفتاة احملررة من "التقاليد" كما عرفُتها فهي هذه اليت
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 وحي القلم
 الطائشة

أقص عليك قصتها، وهي اليت جعلتين أعتقد أن لكل فتاة رشدين, يثبت أحدمها ابلسن، ويثبت اآلخر 
ابلزواج. ولو أن عانًسا ماتت يف سن اخلمسني أو الستني لوجب أن يقال: إهنا ماتت نصف قاصر! ولعل 

ة نصف الرجل، إذ متام شرفها االجتماعي أن يكون الرجل مضموًما هذا من حكمة الشريعة يف اعتبار املرأ
 إليها يف نظام االجتماع وقوانينه؛ فالزوج على هذا هو متام رشد الفتاة ابلغة ما بلغت.

وأساس املرأة يف الطبيعة أساس بدين ال عقلي، ومن هذا كانت هي املصنع الذي ُتصنع فيه احلياة، وكانت 
 إال ابآلخر الذي أساسه يف الطبيعة شأن عقله وشأن قوته.دائًما انقصة ال تتم 

واعترْب ذلك ابملرأة تدرس وتتعلم وتنُبغ، فلو أنك ذهبت متدحها بُوُفور عقلها وذكائها، وتقرظها بنبوغها 
وعبقريتها، مث رأتك مل تلق كلمة وال إشارة وال نظرة على جسمها وحماسنها؛ لتحول عندها كل مدحك 

ئك سخرية؛ فإن النبوغ ههنا يف أعصاب امرأة تريد أن تعرف مع أسرار الكون أسرار كوهنا ذمًّا، وكل ثنا
هي، هذا الكون البدين الفاتن، أو الذي تزعمه هي فاتنًا، أو الذي ال ترضاه وال ترضى أن تكون صاحبته 

يت جتعل مسه مس إال إذا وجدت من يزعم هلا أنه كون فاتن بديع، مزين بشمسه وقمره وطبيعته املتنضرة ال
 ورق الزهر.



مثل هذه إمنا يكون الثناء عندها حينما يكون أقله ابللسان العلمي ولغته، وأكثره ابلنظر الفين ولغته. وهذا 
على أهنا عاملة اجلنس وانبغته، ودليل شذوذه العقلي، والواحدة اليت جتيء كالفلتة املفردة بني املاليني من 

 ابلنساء فيما هن نساء به؟ النساء؛ فكيف مبن دوهنا، وكيف
دع مجاعة من العلماء ميتحنون هذا الذي بينت لك، فيأتون ابمرأة مجيلة انبغة, فيضعوهنا بني رجال ال 

تسمع من مجيعهم إال: ما أعقلها، ما أعقلها، ما أعقلها! وال ترى يف عيين كل منهم من أنواع النظر وفنونه 
ذه لن تكون بعد قريب إال يف حالة من اثنتني: إما أن خيرج عقلها إال نظر التلميذ ملعلمة يف سن جدته. فه

 من رأسها، أو... أو خترج يف وجهها حلية!
"ما أعقلها!" كلمة حسنة عند النساء ال أيبينها وال يذممنها، غري أن الكلمة البليغة العبقرية الساحرة، هي 

َقَفار ال شيء معه على اخِلَوان، أما هذه عندهن كلمة أخرى، هي: "ما أمجلها!"؛ إن تلك تشبه اخلبز ال
 فهي املائدة مزينة كاملة بطعامها وشراهبا وأزهارها وفكاهتها وضحكها أيًضا.

 وكأن العقل اإلنساين قد غضب ملهانة كلمته وما عرَّها به النساء، فأراد أن
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 وحي القلم
 الطائشة

يثبت أنه عقل، فاستطاع َبيلته العجيبة أن جيعل لكلمة: "ما أعقلها" كل الشأن واخلطر، وكل البالغة 
 والسحر، عند... عند الطفلة.... تفرح الطفلة أشد الفرح، إذا قيل: ما أعقلها!
ظرف ومجال، وجاءت   فقلت حملدثي: كأنك صادق اي فىت! لقد جلست أان ذات يوم إىل امرأة أديبة هلا

كربايئي فجلست معنا, وكانت "التقاليد" كاحلاشية يل؛ فعلمت بعد أهنا قالت لصاحبة هلا: "ال أدري كيف 
استطاع أن ينسى جسمي وأان إىل جانبه، أذكِّره أين إىل جانبه! لكأمنا كانت لقلبه أبواب يفتح ما شاء منها 

 ويغلق".
ة ابلعامل وما فيه من حقائق اجلمال والسرور, إمنا هو يف إحساسها قال حمدثي: فهذا هذا؛ إن إحساس املرأ

ابلرجل الذي اختارْته لقلبها، أو هتم أن ختتاره، أو تود أن ختتاره؛ مث إحساسها بعد ذلك ابلصور األخرى 
من رُجلها يف أوالدها. وحياة املرأة ال أسرار فيها البتة، حىت إذا دخلها الرجل عرفت بذلك أن فيها 

 رارًا، وتبينت أن هذا اجلسم اآلخر هو فلسفة جلسمها وعقلها.أس
قال: وقد جلست مرة مع صاحبة القصة، وأان مغضب أو كاملغضب, مث تالحينا وطال بيننا التالحي؛ 

 فقالت يل: أنت جبانيب وأان أسأل: أين أنت؟ فإنك لست كلك الذي جبانيب!



ري أهنا الكربايء اليت تدرك املرأة منها أين قوي ال أين قال: ومذهيب يف احلب، الكربايء، كما قلت أنت, غ
 متكرب؛ كربايء الرجل إما مهيب مرح ميلك أفراح قلبها، وإما حزين مهيب ميلك أحزان هذا القلب.

إن املرأة ال حتب إال رجاًل يكون أول احلسن فيه حسن فهمها له، وأول القوة فيه قوة إعجاهبا به، وأول 
ءها هي َببه وكربايءها أبنه رجل. هذا هو الذي جيتمع فيه للمرأة اثنان: إنساهنا الظريف، الكربايء فيه كرباي

 ووحشها الظريف!
 قلت: لقد بُعدان عن القصة, فما كان خرب صاحبتك تلك؟

قال: كانت صاحبيت تلك تعلم أين متزوج، ولكن إحدى صديقاهتا أنبأهتا بكربايئي يف احلب، ووصفتين هلا 
 وصف الكالم؛ فكأمنا تنبهت فيها طبيعة زَْهو الفتاة أبهنا فتاة، وغريزة افتتان األنثى أبن صفة اإلحساس ال

 تكون فاتنة؛ فرأت يف إخضاعي جلماهلا عماًل تعمله جبماهلا.
 ومىت كانت الفتاة مستخفة "ابلتقاليد" كهذه األديبة املتعلمة؛ رأيت كلمة
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 "الزوج" لفظًا على رجل كلفظ احلب عليه، فهما سواء عندها يف املعىن, وال خيتلفان إال يف "التقاليد".
وعرضت يل كما يعرض املصارع للمصارع؛ إذ كانت من الفتيات املغرورات، اللوايت ُيسَب أن يف قوهتن 

ا لنهران االجتماعي الراكد؛ فتاة خترجت يف مدرسة أو كلية، أو جاءت من أورواب العلمية تيارًا زاخرً 
 ابلعاملية, أفتدري أية معجزة مصرية يف هذا تباهي هبا مصر؟

إن املعجزة أن هذه الفتاة صارت مدرسة، أو مفتشة، أو انظرة يف وزارة املعارف؛ أو مؤلفة كتب ورواايت، 
معجزة ما دام  -وهللا- يصُغَرنَّ عندك شأن هذه املعجزة، فهي أو حمررة يف صحيفة من الصحف. وال

يتحقق هبا خروج الفتاة من حكم الطبيعة عليها، وبقاؤها يف االجتماع املصري امرأة بال أتنيث، أو انقالهبا 
 فيه رجاًل بال تذكري!

ومتوت وما ولدت  وكيف ال يكون من املعجزات أن أتليف رواية قد أغىن عن أتليف أسرة؛ وأن فتاة تعيش
 لألمة إال مقاالت؟

فقلت: اي صاحيب، دع هؤالء وخذ اآلن يف حديث الطائشة اخلارجة على التقاليد، وقد قلت: إهنا عرضت 
 لك كما يعرضا ملصارع للمصارع.

قال: عرضت يل تريد أن تصّرِفين كيف شاءت، فنبوت يف يدها؛ فزادت إىل رغبتها إصرارها على هذه 



ُت عليها؛ فزادت إليهما خشية اليأس واخليبة، فتعسرت معها؛ فزادت إىل هذه كلها ثورة  الرغبة، فالتوي
كربايئها, فلم أتسهل؛ فانتهت من كل ذلك بعد الرغبة اخليالية اليت هي أول العبث والدالل، إىل الرغبة 

 احلقيقية اليت هي أول احلب واهلوى؛ رغبة تعذييب هبا ألهنا متعذبة يب.
طبيعة صاغرة إىل حقائقها السلبية، فإذا الكربايء فيها إمنا كانت خضوًعا يرتاءى ابلعصيان وإذا مث ردَّهتا ال

الرغبة يف تعذيب الرجل إمنا كانت التماًسا ألن تنعم به، وإذا اإلصرار على إخضاع الرجل وإذالله إمنا كان 
قيقة النسوية الصرُية اليت بُنيت إصرارًا على جترئته ودفعه أن يستبد وميلك؛ وردهتا الطبيعة إىل هذه احل

 املرأة عليها, شاءت أم أبت، وهي أن تعاين وتصرب على ما تعاين!
أما أان فأحببتها حبا عقليا، وكان هذا يشتد عليها؛ ألنه إشفاق ال حب؛ وكانت إذا سألتين عن أمر تراتب 

نيها بكاء ال تستطيع أن تزيله فيه، قالت: أجبين بلسان الصدق ال بلسان الشفقة. وكانت تقول: إن يف عي
 مع الدمع, وسيقتلها هذا البكاء الذي ال يبكى، وقد اختذت هلا يف دارها خلوة مستها: "حمراب
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 كاء حب فقط!الدمع!" قالت: ألهنا تبكي فيها بكاء صالة وحب، ال ب
 مث طاشت الطيشة الكربى!
 قلت: وما الطيشة الكربى؟

 قال: إهنا كتبت إيل هذه الرسالة:
 "عزيزي رغم أنفي...

أشد جهاًل من اجلاهلة؛ وقد نسيت  -على تعليمي-لقد أذللتين بشيئني: أحدمها أنك مل تذل يل، وجعلتين 
إذا وجب أن ختطئ، وهذه هي املعرفة األوىل؛  أن املرأة املتعلمة تعرف مث تعرف مرتني: تعرف كيف ختطئ

 أما املعرفة الثانية فتومهها أنت، فكأين قلُتها لك".
أين إذا مل أكن عزيزتك رغم أنفك، فسآيت ما جيعلك َسَلًفا وَمَثاًل، وستكتب  -اي عزيزي رغم أنفي-"اعلم 

 الصحف عنك أول حادث يقع يف مصر عن أول رجل اختطفته فتاة!"
 د أرسلت روحي تعانق روحك، فهل تشعر هبا؟"."وبعد، فق

قال: فومجُت ساعة وتبينت يل خفتها، وظهر يل َسَفاهها وطيشها، فأسرعت إليها فجئتها فأجدها  
كالقاضي يف حمكمته، ال عقل له إال عقل احلكم القانوين الذي ال يتغري، وال إنسان فيه إال اإلنسان املقيد 



 ة كذا حني يكون وصف اجملرم كذا!مبادة كذا إذا حدث كذا، واملاد
فقلت هلا: أهذا هو العلم الذي تعلمِتِه؟ أال يكون علم املرأة خليًقا أن جيعل صاحبته ذات عقلني إذا  

 كانت اجلاهلة بعقل واحد؟
 قالت: العلم؟

 قلت: نعم، العلم.
ها، أو معشوقها! مث قالت: اي حبييب، إن هذا العلم هو الذي وضع املسدس يف يد املرأة األوروبية لعاشق

أطرقت قلياًل وتنهدت وقالت: والعلم هو الذي جعل الفتاة هناك تتزوج إبرشاد الرواية اليت تقرؤها ولو 
انقلب الزواج رواية, والعلم هو الذي كشف حجاب الفتاة عن وجهها، مث عاد فكشف حياء وجهها، 

ة, والعلم هو الذي جعل خطأ املرأة وأوجب عليها أن تواجه حقائق اجلنس اآلخر وتعرفها معرفة علمي
اجلنسي معفوًّا عنه ما دام يف سبيل مواجهة احلقائق ال يف سبيل اهلرب منها, والعلم هو الذي جعل املرأة 

 مساوية للرجل،
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وواحًدا مها واحد وكالمها أول. والعلم هو الذي عرى أجسام الرجال والنساء بربهان وأكد هلا أن واحًدا 
هو العلم الذي حما من العامل لفظة "أمس" ال يعرفها وإن كانت فيها  -اي عزيزي -أشعة الشمس, والعلم 

 األداين والتقاليد.
ونقائصها، ال تعليم فضائلها قال صاحبها: فقلت هلا: كأن العلم إفساد للمرأة! وكأنه تعليم معراهتا 

 وحماسنها.
قالت: ال، ولكن عقل املرأة هو عقل أنثى دائًما، ودائًما عقل أنثى؛ ويف رأسها دائًما جو قلبها، وجو 

قلبها دائًما يف رأسها؛ فإذا مل تكن مدرستها متممة لدارها وما يف دارها، متمت فيها الشارع وما يف 
 الشارع.

ط أن يكون األب وهيبة األب أمًرا مقررًا يف العلم، واألخ وطاعة األخ حقيقة من العلم للمرأة؛ ولكن بشر 
حقائق العلم، والزوج وسيادة الزوج شيًئا اثبًتا يف العلم، واالجتماع وزواجره الدينية واالجتماعية قضااي ال 

نسانية، ويبدأ ينسخها العلم. هبذا وحده يكون النساء يف كل أمة مصانع علمية للفضيلة والكمال واإل
 اتريخ الطفل أبسباب الرجولة التامة؛ ألنه يبدأ من املرأة التامة.



أما بغري هذا الشرط، فاملرأة الفالحة يف حجرها طفل َقِذر، هي خري لألمة من أكرب أديبة خترج ذرية من 
 الكتب.

 .. فامسع قوهلا:انظر اي عزيزي برغم أنفي، هذه رسالة جاءتين اليوم من صديقيت فالنة األديبة الـ.
 "وأان أعيش اليوم يف اجلمال؛ ألين أعيش يف بعض خفااي احلبيب...".

"ويف احلياة موت حلو لذيذ؛ عرفت ذلك حينما نسيت نفسي على صدره القوي، وحينما نسيت على 
 صدره القوي صدري...".

ني يكسد الزواج, أمسعت اي عزيزي؟ إن كنت َلمَّا تعلم أن هذا هو علم أكثر الفتيات املتعلمات ح
 فاعلمه. ومىت عمي الشعب واحلكومة هذا العمى، فإن حرية املرأة ال تكون أبًدا إال حرية الفكرة احملرَّمة!

 قلت لصاحبنا: مث ماذا؟
 قال: مث هذا. ودس يده يف جيبه فأخرج أوراقًا كتب فيها رواية صغرية أمساها: "الطائشة".
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وهذا حمصل رواية "الطائشة"، نقلناه من خط الكاتب على مساق ما دّونه يف أوراقه، وعلى سرده الذي 
 قص به اخلرب؛ وقد أعطاان من الربهان ما نطمئن إليه أن هذه "الطائشة" هي من أتليف احلياة ال من أتليفه،
وأنه مل خيرتع منها حادثة، ومل أيتفك حديثًا، ومل يزدها بفضيلة، ومل يتنقصها مبعرة؛ مث أشهد على قوله كتب 
صاحبته األدبية املستهرتة اليت ال تبايل ما قالت وال ما قيل فيها؛ وهذه الكتب رسائل: منها املوجز ومنها 

فننة، وتنزل الرواية منها منزلة اللَُّمع املقتضبة املستفيض، وهي جبملتها تنزل من الرواية منزلة الشروح امل
 وكل ذلك يشبه بعضه بعًضا، فكل ذلك بعضه شاهد على بعض.

 قال كاتب "الطائشة":
كنت رجاًل َغزاًِل ومل أكن فاسًقا، ولست كهؤالء الشبان ُأصيبوا يف إمياهنم ابهلل فُأصيبوا يف إمياهنم بكل 

 قوا كل شيء إال املدينة.فضيلة، وذهبوا ُيققون املدينة فحق
ترى أحدهم شريًفا أينف أن يكون لصًّا وأن يسمى لصًّا، مث ال يعمل إال عمل اللص يف استالب العفاف 
وسرقة الفتيات من اترخيهن االجتماعي، وتراه جنًدا يستنكف أن يكون يف أوصاف قاطع الطريق، مث أيىب 

 .إال أن يقطع الطريق يف حياة العذارى وشرف النساء



أكثر أولئك الشبان املتعلمني يعرضون للفتيات املتعلمات بوجوه مصقولة حتتمل شيئني: احلب والصفع. 
ولكن أكثر هؤالء املتعلمات يضعن القبلة يف مكان الصفعة، إذ كان العلم قد حلل الغريزة اليت فيهن 

ي إليهن وحيها من حيث فعادت بقااي ال تستمسك؛ وبّصرهن أبشياء تزيد قوة احلياة فيهن خطًرا، وتوح
يشعرن وال يشعرن؛ وصور يف أوهامهن صورًا حمت الصور اليت كانت يف عقائدهن؛ وأخرجهن من السلب 

الطبيعي الذي محاهن هللا به، فلهن العفة واحلياء، ولكن ليس هلن ذلك العقل الغريزي الذي جييء من 
 احلياء والعفة؛ وكثريات منهن خيشني العار
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ومسته االجتماعية ولكن خشية فقهاء احلَِيل الشرعية، قد أرصدوا لكل وجه من التحرمي وجًها من 
 التحليل، فأصبح امتناع اإلمث هو أال تكون إليه حاجة.

العقل الذي به العمل؛ ففي بعض اجلاهالت يكون عقل احلياء والعقل الذي به التفكري يكون أحيااًن غري 
والعفة والشرف والدين, غريزة كغرائز الوحش، هي الفكرة وهي العمل مجيًعا، وهي أبًدا الفكرة والعمل 

مجيًعا ال تتغري وال تتبدل، وال يقع فيها التنقيح الشعري وال الفلسفي. وما غريزة الوحش إال إميانه مبن 
 ا؛ وكذلك غريزة الشرف يف األنثى هي عندي حقيقة إمياهنا مبن خلقها أنثى.خلقه وحشً 

وشرف املرأة رأس مال للمرأة، ومن ذلك كان له يف أوهام العلم اشرتاكية َبسبه تنظر فيه نظرها وتزيغ 
 زيغها وتقضي حكمها؛ وأكثر من عرفت من املتعلمني واملتعلمات قد انتهوا بطبيعتهم العلمية إىل الرضى

هبذه االشرتاكية، وإىل التسامح يف كثري، وإىل وضع االعتذار فيما ال يُقبل عذرًا، ومن ههنا كان بعض 
اجلاهالت كاحلصن املغلق يف قمة اجلبل الوعر، وكان بعض املتعلمات دون احلصن، ودون القمة، ودون 

 اجلبل، حىت تنزل إىل السهل فرتاهنَّ مثة.
ن وحقيقته، فلو عرفت لعرفت أن اإلنسانية ال تقوم إال ابلدين والعلم  لقد غفلت احلكومات عن معىن الدي

كليهما؛ فإن يف الرجل إنسااًن عامًّا ونوًعا خاصًّا مذكًرا، ويف املرأة إنسااًن عامًّا كذلك ونوًعا خاصًّا مؤنثًا. 
ُياجز بني والدين وحده هو الذي يصلح النوع بتحقيق الفضيلة وتقرير الغاية األخالقية، وهو الذي 

الغريزتني، وهو الذي يضع القوة الروحية يف طبيعة املتعلم؛ فإن كانت طبيعة التعليم قوية، كانت الروحية 
زايدة يف القوة؛ وإن كانت ضعيفة كما هي احلال يف هذه املدنية، مل جتمع الروحية على املتعلم ضعفني، 

 يبتلي كالمها اآلخر ويزيده.



ا فتاتني َّ ّّ جاهلة ومتعلمة؛ وكلتامها قد صدت صاحبها وامتنعت منه؛ فأما اجلاهلة  فالن وفالن تعلّق
فيقول "فالهنا": إهنا كالوحش، وإن صدودها ليس صدوًدا حسب، بل هو ثورة من فضيلتها وإمياهنا، فيها 

 املعىن احلريب جماهًدا متحفًزا للقتل.
، ولكن من دالهلا ترضي به أول ما ترضي وأما املتعلمة فيقول "فالهنا": إهنا ككل امرأة، وإن صدودها ثورة

وآخر ما ترضي, كربايء اجلمال فيها ال اإلميان وال الفضيلة. فكأهنا إُياء للطامع أن يزيد طمًعا أو يزيد 
 احتيااًل.
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لو حققَت أمرهم  -وأكثرهم ضعفاء اإلميان-إن ضعفاء اإلميان من الشبان املتعلمني  وفالن هذا يقول يل:
 وبلوت سرائرهم، لتبينت أهنم مجيًعا ال يرون قلب الفتاة املتعلمة إال كالدار اخلالية ُكتب عليها: "لإلجيار"!

 يقول كاتب "الطائشة":
فتح العني َحَذرًا من الشبان مجيًعا؛ أما أان, فقد صح عندي أن سياسة أكثر املتعلمات هي سياسة 

 وإغماض العني لواحد.
وهذا الواحد هو البالء كله على الفتاة، فإهنا بطبيعتها تتقيد وال تنفصل إال مكرهة، وهو بطبيعته قيده 

لذته، فيتصل وينفصل؛ غري أهنا ال بد هلا من هذا الواحد، ففكرها املتعلم يوحي إليها ابحلياة ال جيعل يف 
موضًعا للنكري عندها، واحلياة نصف معانيها النفسية يف الصديق؛ فاألنوثة بغريه ُمظلمة يف حياهتا، ذلك 

 راكدة يف طباعها، ثقيلة على نفسها، ما دام "الشعاع" ال يلمسها.
والدين أيىب أن يكون ذلك الصديق إال الزوج يف شروطه وعهوده، كيال تتقيد املرأة إال مبن يتقيد هبا؛ 

ال أيىب أن يكون الصديق هو احلب؛ والفن يوجب أن يكون هو احلب؛ وليس يف احلب شروط وال والعلم 
عهود، إال وسائل خُتتلق لوقتها، وأكثرها من الكذب والنفاق واخلديعة؛ ولفظ احلب نفسه لص لغوي 

ا حبه  خبيث، يسرق املعاين اليت ليست له وينفق مما يسرق. وليس من امرأة خيدعها عاشق إال انكشف هل
 كما ينكشف اللص حني مُيَسك.

 يقول كاتب "الطائشة":
تلك فلسفة ال بد منها يف التوطئة للكتابة عن "عزيزيت رغم أنفي". ومن كانت مثلها يف أفكارها واستدالهلا 

 وحججها وطريقتها, كان خليقا مبن يكتب قصتها أن جيعل القصة من أوهلا ُمسلَّحة.



مين ما دام احلب "رغم أنفي"، وما دامت السياسة أن أداريها وأتبع  لقد تكارهت على بعض ما أرادت
حمبتها؛ غري أين صارحتها بكلمة مشسية تلمع حتت الشمس، أهنا الصداقة ال احلب، وأمنا هو اللهو الربيء 

 ال غريه، وأن ذلك جهد ما أان قوي عليه ويف به.
من هذا احلب املتكرب الذي ال يصدق كيال قالت: فليكن، ولكن صداقة أعلى قلياًل من الصداقة, ولو 

 يكذب. إن هذا النوع من احلب يطيش بعقل
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 املرأة، ولكنه هو أول ما يستهيمها ويعجبها ويُورثها التياع احلنني والشوق.
أأتمل يف هواك ابألمل، ولكن أبشياء منك أقلها األمل؛ وال أحزن ابحلزن، ولكن هبموم بعضها كتبت يل: "أان ال 

 احلزن".
"إنك صنعت يل بكاء ودموًعا وتنهدات، وجعلت يل ظالًما منك ونورًا منك اي هناري وليلي. ُترى ما اسم 

 هذا النوع من الصداقة؟
 امسه احلب؟ ال.

 امسه الكربايء؟ ال.
 ال.امسه احلنان؟ 

امسه حبك أنت، أنت أيها الغامض املتقلب. أال ترى ألفاظي تبكي، أال تسمع قليب يصرخ، أبي عدلك أو 
 أبي عدل الناس تريد أن أحيا يف عامل مشسه ابردة. هذا قتل، هذا قتل".

 فكتبت إليها: "إن مل يكن هذا جنواًن, فإنه لقريب منه".
 فردت على هذه الرسالة:

تلغراف؟ لو أهديت إيل ِعْقًدا من الزمرد حباته بعدد هذه الكلمات لكنت خبياًل، "أتكاتبين أبسلوب ال
فكيف وهي ألفاظ؟ إين ألبكي يف غمضة واحدة بدموع أكثر عدًدا من كلماتك، وهي دموع من آالمي 

 وأحزاين؛ وتلك ألفاظ من هلوك وعبثك!"
ا دمت تسخر مين؟ أأنت الشباب "ما كان ضرك لو كتبت يل بضعة أسطر تنسخها من تلغرافات روتر, م

 وأان الكهولة، فليس لك ابلطبيعة إال االنصراف عين، وليس يل ابلطبيعة إال احلنني إليك؟".
ال أدري كيف أحببُتها، وال كيف دعتين إليها نفسي؛ ولكن الذي أعلمه أين ختادعت هلا وقلت: إن 



هلا، وأخفف عنها، وأقبلت هي تضاعف يل املستحيل هو منع الشر، واملمكن هو ختفيفه؛ مث أقبلت أرثي 
مكرها وخديعتها وكان األمر بيننا كما قالت: "يف احلب واحلرب ال يكون اهلجوم هجوًما وفيه رفق أو 

 تراجع".
 إن املرأة وحدها هي اليت تعرف كيف تقاتل ابلصرب واألانة؛ وال يشبهها يف ذلك إال دهاة املستبدين.
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سألتين أن أهدي إليها رمسي؛ فاعتللت عليها أبن قلت هلا: إن هذا الرسم سيكون حتت عينيك أنت رسم 
 حبيب، ولكنه حتت األعني األخرى سيكون رسم متهم.

ابلرد املفحم؛ جاءتين إبحدى صديقاهتا لتظهر  وظننتين أبلغت يف احلُجَّة وقطعتها عين؛ فجاءتين من الغد
يف الرسم إىل جانيب كأنين من ذوي قرابتها؛ فيكون الرسم رسم صديقتها، ويكون مهدى منها ال مين، 

 وكأنين فيه حاشية جاءت من عمة أو خالة.
وذهبت وأصررت على اإلابء، وانفرتين القول يف ذلك، ترد علي وأرد عليها، وتغاضبنا وانكسرت حزاًن 

 ابكية؛ مث تسببت إىل رضاي فرضيت.
حدثتين أن صديقتها فالنة األدبية استطاعت أن تستزير صاحبها فالاًن يف خمدِعها, يف دارها، بني أهلها، 

 منتصف الليل. قلت: وكيف كان ذلك؟
قالت: إهنا حتمل شهادة, وهي تلتمس عماًل وقد طال عليها؛ فزعمت لذويها أهنا عثرت يف كتاب كذا 

على رقية من رقى السحر، فرتيد أن تتعاطى جتربتها بعد نصف الليل إذا حُمق القمر؛ وأهنا ستطلق البخور 
 وتبقى حتت ضبابته إىل الفجر هُتمهم ابألمساء والكلمات.

مث إهنا اتعدت وصاحبها ليوم، وأجافت ابب دارها ومل تغلقه، وأطلقت البخور يف جِمَْمر كبري أاثر عاصفة 
املعطر، وجعل خمدعها كمخدع عروس من ملكات التاريخ القدمي؛ وبقي صاحبها حتت الضبابة من الدخان 

 يهمهم وهتمهم. مث خرج يف أغباش السََّحر.
هكذا قالت؛ وما أدري أهو خرب عن تلك الصديقة وفالهنا، أم هو اقرتاح علي أان من "فالنيت" ألكون هلا 

 عفريت الضبابة؟
ها وقعت يف قليب، وأن صربها قد غلب كربايئي، وأن كثرة التالقي بني رجل مل خيَف عليها أن َلْذعة حب

وامرأة يطمع أحدمها يف اآلخر. ال بد أن ينقل روايتهما إىل فصلها الثاين، وجيعل يف التأليف شيًئا منتظًرا 



يف  بطبيعة السياق. وإحلاح امرأة على رجل قد خلبها وجفا عن صلتها، إمنا هو تعرضها للتعقيد الذي
طبيعته اإلنسانية؛ فإن هي صابرته وأمعنت، فقلما يدعها هذا التعقيد من حل ملعضلتها. ومبثل هذه 

 العجيبة كان تعقيًدا وكان غري مفهوم وال واضح؛ وقد
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ىل أشد احلب، وقد تعمل فيه حالة من حاالت النفس ما ال يعمل السحر؛ ينقلب فيه أشد البغض إ
وكذلك يقع للرجل إذا أحب املرأة فنبت عن مودته فعرض للتعقيد الذي يف طبيعتها, وأمعن وثبت 

 وصابر.
رأت اجلمرة األوىل يف قليب فأضرمت فيه الثانية، حني جاءتين اليوم بكتاب زعمت أن فالاًن أرسله إليها 

 رحها اهلوى ويبثها َوَله احلنني والتياع احلب.يطا
ويقول هلا يف هذا الكتاب: "أان مل أشرب َخًرا قط، ولكين ال أراين أنظر إىل مفاتنك وحماسنك إال ويف عيين 

نظرة سكري فيها نسيان الدنيا وما يف  -وُيك-اخلمر، ويف عقلي السكر، ويف قليب العربدة. جعلِت يل 
 جة".الدنيا ما عدا الزجا
 وخيتمه هبذه العبارة:

"آه, لو استطعت أن أجعل كالمي يف نفسك انعًما، ساحًرا، مسكًرا، مثل كالم الشفة للشفة حني 
 تقبلها!".

عند هذا وقع الشيء املنتظر يف الفصل الثاين من الرواية، وُختم هذا الفصل أبول قبلة على شفيت 
 "املمثلة".

"، ومضت تسميها كذلك، واستمرت املطبعة تغلط. وما علمت قالت: هذه القبلة كانت "غلطة مطبعية
 إال من بعد أن ذلك الكتاب الذي استوقدت به غرييت إمنا كان من عملها ومكرها.

 وجاءتين اليوم آببدة من أوابدها، قالت:
أنت رجعي حمافظ على التقاليد. قلت: ألين أرى هذه التقاليد كالصباح الذي يتكرر يف كل يوم, وهو يف  

 كل يوم ضياء ونور.
 قالت: أو كاملساء الذي يتكرر, وهو يف كل يوم ظالم وَسَواد!
 قلت: ليس هذا إيل وال إليك، بل احلكم فيه للنفع أو الضرر.



قالت: بل هو إىل احلياة، واحلياة اليوم ِعْلمية أوروبية، والزمن َحِثيث يف تقدمه، وأصحاب "التقاليد" 
زمن؛ ولذلك يسموهنم "متأخرين". أما علمت أن الفضيلة قد أصبحت جامدون يف موضعهم قد فاهتم ال

 يف أورواب زايًّ قدميًا، فأخذ املقص يعمل يف هتذيبها، يقطع من هنا ويشق من هنا؟!
 امسع أيها "املتأخر"، وأتمل هذا الربهان األورويب العصري:
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أخربتين صديقيت فالنة حاملة شهادة, أهنا كانت يف القطار بني اإلسكندرية والقاهرة، وكانت معها فتاة من 
جريهتا حتمل الشهادة االبتدائية؛ فجمعهما السفر بشاب وسيم ظريف يشارك يف األدب، غري أنه رجعي 

وأتخذ من كل فن بطرف؛ فجرى احلديث بينهما جمراه، "متأخر"، وصديقيت تعرف من كل شيء شيًئا، 
وتركت الصديقة نفسها لدواعيها، وانطلقت على َسِجيَّتها الظريفة، ووضعت فن لساهنا يف الكالم فجعلت 

 فيه روح التقبيل!
ومل تبلغ إىل القاهرة حىت كانت قد سحرت ذلك "املتأخر" ووقعت من نفسه، ودفعته إىل الزمن الذي هو 

 لما مهت بوداعه سأهلما: أين تذهبان؟فيه, ف
فأغَضْت صاحبة الشهادة االبتدائية، وأطرقت حياًء، ورأت يف السؤال هتمة وريبة، فأنبتها الصديقة 

وأيقظتها من حيائها، وقالت هلا: أال تزالني شرقية متأخرة؟ إن مل يسعدان احلظ أن تكون لنا حرية املرأة 
 أفال يسعنا أن تكون لنا هذه احلرية ولو يف أنفسنا؟ األوروبية يف اجملتمع ويف أنفسنا؛

مث ردت على الشاب فأنبأته مبكاهنا وعنواهنا، فأطمعه ردها، فسأهلا أن تتنزه معه يف بعض احلدائق، فأبت 
صاحبة االبتدائية وجلت عمايتها الشرقية املتأخرة، ورأت يف ذلك مسقطة هلا، فَلَوت إىل دارها وتركتهما 

 ااًن ال فىت وفتاة؛ وتنزها مًعا، وعرف الشاب الرجعي احلب، واخلمر اليت هي حتية احلب!إنسااًن وإنس
ومل تستطع الفتاة املاكرة أن ترجع إىل دارها وهي سكرى كما زعمت للشاب, فأوت إىل فندق، وُختمت 

 روايتهما إبعراض من الشاب, أجابت هي عليه بقوهلا: أال زلت "متأخًرا"؟
 قالت "الطائشة":

عم اي عزيزي "املتأخر"، إن مذهب املرأة احلرة يف الفرق بني الزوج وغري الزوج؛ إن األول رجل اثبت، ن
واآلخر رجل طارئ. والثابت اثبت معها َبقه هو؛ والطارئ طارئ عليها َبقها هي. فإن كانت حرة فلها 

 حقها.



اثلث يف هذه الرواية، رواية قال كاتب الطائشة: وهنا، هنا، هنا, كاد الشيطان يرفع الستار عن فصل 
 "الطائشة".

نقول حنن: وإىل هنا ينتهي نصف الرواية؛ أما النصف اآلخر فيكاد يكون قصة أخرى امسها: "الطائش 
 والطائشة".
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 :1ل الطائشةدموع من رسائ
ورسائل هذه الطائشة إىل صاحبها، ُتقرأ يف ظاهرها على أهنا رسائل حب، قد كتبت يف الفنون اليت يرتسل 

هبا العشاق؛ ولكن وراء كالمها كالًما آخر، ُتقرأ به على أهنا اتريخ نفس ملتاعة ال تزال شعلة النار فيها 
ا يف فن واحد ال يتغري، وأوقعتها حتت شرط واحد ال تتنمَّى وترتفع؛ وقد فدحتها بظلمها احلياة إذ حصرهت

 يتحقق، وَصرَّفتها بفكرة واحدة ال تزال ختيب.
وأشد سجون احلياة فكرة خائبة يسجن احلي فيها، ال هو مستطيع أن يدعها، وال هو قادر أن ُيققها؛ 

ما يتأمل وال تزال تشعره احلياة أن  فهذا ميتد شقاؤه ما ميتد وال يزال كأنه على أوله ال يتقدم إىل هناية؛ ويتأمل 
 كل ما فات من العذاب إمنا هو َبْدء العذاب.

والسعادة يف مجلتها وتفصيلها أن يكون لك فكر غري مقيد مبعىن تتأمل منه، وال مبعىن ختاف منه، وال مبعىن 
 حتذر منه؛ والشقاء يف تفصيله ومجلته احنباس الفكر يف معاين األمل واخلوف واالضطراب.

وقد اخرتان من رسائل "الطائشة" هذه الرسالة املصورة اليت يربق شعاعها وتكاد تقوم مدة إبزاء نفسها  
كاملرآة إبزاء الوجه؛ وهي فيها عذبة الكالم من أهنا ُمرَّة الشعور، متسقة الفكر من أهنا خمتلة القلب، 

قـَْفًرا ممحاًل اخضرت فيه مسددة املنطق من أهنا طائشة النفس؛ تلك إحدى عجائب احلب؛ كلما كان 
 البالغة وتفنَّنت والتفت؛ وعلى قلة املتعة من لذاته تزيد فيه املتعة من أوصافه؛ ولكأن هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حنن مل خنرتع الطائشة، فهي فتاة متعلمة أديبة، وقد أحبت رجاًل متزوًجا فطاش هبا احلب طيش الطفل 1

إذا منع ما يطمع فيه، وتركها احلب عليلة ملا هبا مث قضت. وكان بعض صواحبها يعذلنها ويرمينها ابلتهمة، 
فكانت تقول: إهنا منهن كالغائب احملكوم عليه، ال هو ميلك دفاع الذنب، وال احلاكم عليه ميلك إثبات 



 الذنب.
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احلب طبيعة غريبة تـُْرَوى ابلنار فتخصب عليها وتتفتق مبعانيها، كما تروى األرض ابملاء فتخصب وتتغطى 
بنباهتا؛ فإن َرِوَي احلب من لذاته وبرد عليها، مل ينبت من البالغة إال أخفها وزاًن وأقلها معاين، كأول ما 

نبات حني يتفطر الثرى عنه، تراه فتحسبه على األرض َمْسَحة لون أخضر؛ أو مل ينبت إال القليل يبدو ال
 يف األرض السَِّبَخة. 1القليل كالتَـَّعاِشيب

إن قصة احلب كالرواية التمثيلية، أبلغ ما فيها وأحسنه وأعجبه ما كان قبل "الُعْقدة"، فإذا احنلَّت هذه 
مشروحة تريد أن تنتهي، وال حتتمل من الفن إال ذلك القليل الذي بينها وبني  العقدة فأنت يف بقااي مفسرة

 النهاية.
 وهذه هي رسالة الطائشة إىل صاحبها:

..." 
 ماذا أكتب لك غري ألفاظ حقيقيت وحقيقتك؟

 خييل إيل أن ألفاظ خضوعي وتضرعي مىت انتهت إليك انقلبت إىل ألفاظ شجار ونزاع!
ملسة الزهرة الناعمة أبطراف البَـَنان، وتقذفين أنت قذف احلجر مبلء اليد أي عدل أن تلمسك حيايت 

 الصلبة متمطية فيها قوة اجلسم؟
ال -جعلَتين يف احلب كآلة خاضعة ُتَدار فتدور، مث عبثَت هبا فصارت متمردة ُتوقَّف وال تقف؛ والنهاية 

 اختالل أو حتطيم! -ريب فيها
لظالم والبكاء، وأما هناره فأنت والضياء واألمل اخلائب. هذا هو عاملي: وجعلت يل عاملًا؛ أما ليله فأنت وا

 أنَت أنَت!
مسائي كأهنا رقعة أطبقت عليها كل غيوم السماء، وأرضي كأهنا بقعة اجتمعت فيها كل زالزل األرض! 

 ألنك َغْيَمة يف حيايت، وزلزلة يف أايمي.
 اليت يف قليب!اي بـُْعَد ما بني الدنيا اليت حويل, وبني الدنيا 

ما جيمل منك أن تُلزمين لوم خطأ أنت املخطئ فيه. سلين عن حيب أجبك عن نكبيت، وسلين عن نكبيت 
 أجبك عن حيب!



 كان ينبغي أن تكون يل الكربايء يف احلب، ولكن ماذا أصنع وأنت منصرف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهناك. أعشاب قليلة متفرقة هنا 1
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 دموع من رسائل الطائشة

 عين؟ وياله من هذا االنصراف الذي جيعل كربايئي رًضى مين أبن تنسى! فتنسى.
لوبة معي منذ ليس يل من وسيلة تعطفك إال هذا احلب الشديد الذي هو يصدك، فكأن األسباب مق

 انقلبَت أنت.
 وخييل إيل من طغيان آالمي أن كل ذي حزن فعندين أان متام حزنه!

 وخييل إيل أين أفصح من نطق آبه!
 عذايب عذاب الصادق الذي ال يعرف الكذب أبًدا أبًدا، ابلكاذب الذي ال يعرف الصدق أبًدا أبًدا!

در واملكر، فهل جئت أنت لتعاقب اجلنس كله يف كم يقول الرجال يف النساء، وكم يصفوهنن ابلكيد والغ
 أان وحدي؟

 ما لكالمي يتقطع كأمنا هو أيًضا خمتنق؟
 لشدَّ ما أمتىن أن أشرتي انتصاري، ولكن انتصاري عليك هو عندي أن تنتصر أنت.

أنواع إن املرأة تطلب احلرية وتَِلّج يف طلبها, ولكن احلياة تنتهي هبا إىل يقني ال شك فيه هو أن ألطف 
 حريتها يف ألطف أنواع استعبادها!

حىت يف خيايل أرى لَك هيئة اآلمر الناهي أيها القاسي. ال أحب منك هذا، ولكن ال يعجبين منك إال 
 هذا!

 ويزيدك رفعة يف عيين أنك حتاول قط أن تزيد رفعة يف عيين.
 ندها.فاملرأة ال حتب الرجل الذي يعمل على أن يلفتها دائًما لريفع من شأنه ع

إن الطبيعة قد جعلت األنوثة "يف اإلنسان" هي اليت تلفت إىل نفسها ابلتصنع والتزيد، وعرض ما فيها 
 وتكلف ما ليس فيها؛ فإن يصنع الرجل صنيعها فما هو يف شيء إال تزيني احتقاره!

 د األنثى!التزيد يف األنوثة زايدة يف األنثى عند الرجل، ولكن التزيد يف الرجولة نقص يف الرجل عن



 ارفع صوتك بكلمايت تسمع فيها اثنني: صوتك وقليب.
 320|  163اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/162) 

 

 وحي القلم
 دموع من رسائل الطائشة

 ليست هي كلمايت لديك أكثر مما هو أعمالك لدي.
 وليس هو حيب لك أكرب مما هو ظلمك يل!

 إذا كنُت أخاطب منك انئًما يسمع أحالمه وال يسمعين! ما أشد تـَْعسي
 ما أتعس من تُبكيه احلياة بكاءها املفاجئ على ميت ال يرجع، أو بكاءها املألوف على حبيب ال يـَُنال!

 ولكن, فألصرب وألصرب على األايم اليت ال طعم هلا؛ ألن فيها احلبيب الذي ال وفاء له!
 األمحر أخضر، واملصاب بعمى احلب يرى الشخص الَقْفر كله أزهارًا.إن املصاب ابلعمى اللوينّ يرى 

 عمى مركب أن تكون أزهارًا من األوهام وهلا مع ذلك رائحة تعبق.
وعمى يف الزمن أيًضا أن ينظر إىل الساعة األوىل من ساعات احلب، فريى األايم كلها يف حكم هذه 

 الساعة.
يه أكثر مما ُييي جسم صاحبه.وعمى يف الدم أن يشعر ابحلبيب يوًما, ف  ال يزال من بعدها ُييي خياله ويغذِّ

وعمى يف العقل أن جيعل وجه إنسان واحد كوجه النهار على الدنيا، تظهر األشياء يف لونه، وبغري لونه 
 تنطفئ األشياء.

 وعمى يف قليب أان، هذا احلب الذي يف قليب!
 ناس إال فقدان املساواة بينهم.ليس الظالم إال فقدان النور، وليس الظلم يف ال

 وظلم الرجال للنساء عمل فقدان املساواة, ال عمل الرجال.
كيف تسخر الدنيا من متعلمة مثلي، فتضعها موضًعا من اهلوان والضعف َبيث لو ُسئلت أن تكتب 

 "وظيفتها" على بطاقة، ملا كتبْت حتت امسها إال هذه الكلمة: "عاشقة فالن"؟!
رأة ال مساواة بني النساء يف االجتماع، فكل متزوجة وظيفتها االجتماعية أهنا زوجة؛ وحىت يف ضعف امل

 ولكن ليس لعاشقة أن تقول: إن عشقها وظيفتها.
وحىت يف الكالم عن احلب ال مساواة، فهذه فتاة حتب فتتكلم عن حبها, فيقال: فاجرة وطائشة. وال ذنب 

 هلا غري أهنا تكلمت؛ وأخرى حتب
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 وتكتم، فيقال: طاهرة عفيفة, وال فضيلة فيها إال أهنا سكَتْت.
 أول املساواة بني الرجال والنساء أن يتساوى الكل يف حرية الكلمة املخبوءة.

 ال ال، قد رجعت عن هذا الرأي.
 ن القلق إذا استمر على النفس انتهى هبا آخر اآلمر إىل األخذ ابلشاذّ من قوانني احلياة.إ

 والنساء يُقلْقَن الكون اآلن مما استقر يف نفوسهن من االضطراب، وسيخّرِبـَْنه أشنع ختريب.
ه ملا اختار ويٌل لالجتماع من املرأة العصرية اليت أنشأها ضعف الرجل! إن الشيطان لو ُخريِّ يف غري شكل

 إال أن يكون امرأة حرة متعلمة خيالية كاسدة ال جتد الزوج!
ويل لالجتماع من عذراء ابئرة خيالية، تريد أن تفر من أهنا عذراء! لقد امتألت األرض من هذه القنابل, 

 ولكن ما من امرأة تفرط يف فضيلتها إال وهي ذنب رجل قد أمهل يف واجبه.
 ال متلك؟ هذه يف املسألة. هل متلك الفتاة ِعْرضها أو

 إن كانت متلك، فلها أن تتصرف وتعطي؛ أو ال، فلماذا ال يتقدم املالك؟
 هذه املدنية ستنقلب إىل احليوانية بعينها؛ فاحليوان الذي ال يعرف النسب ال تعرف أنثاه العرض!

ولكن أين الدين؟ وا  وهل كان عبثًا أن يفرض الدين يف الزواج شروطًا وحقوقًا للرجل واملرأة والنسل؟
 أسفاه! لقد َمدَّنوه هو أيًضا!

 طالت رساليت إليَك اي عزيزي، بل طاشت، فإين حني أجدك أفقد اللغة، وحني أفقدك أجدها.
 ولقد تكلمُت عن الدين؛ ألين أراَك أنَت بنصف دين!

 فلو كنت ذا دين كامل لتزوجت اثنتني!
 ال ال، قد رجعت عن الرأي.

 "طبق األصل".
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 وحي القلم
 فلسفة الطائشة



 فلسفة الطائشة:
... وهذا جملس من جمالس "الطائشة" مع صاحبها، مما تسقطه من حديثها؛ فقد كان يكتب عنها ما 

احلليف حليفه، أو انكر  تصيب فيه وما ختطئ، كما يكتب أهل السياسة بعضهم عن بعض إذا فاوض
اخلصم خصمه؛ فإن كالم احلبيب والسياسي الداهية ليس كالم املتكلم وحده، بل فيه نطق الدولة, وفيه 

 الزمن يُقِبل أو يُدِبر.
وصاحب الطائشة كان يراها امرأة سياسية كهذه الدول اليت تزعم صديًقا على الصداقة؛ ألنه يف طريقها أو 

ميها "جيش احتالل" إذ حطَّْت يف أايمه واحتلتها فتبوأت منها ما شاءت على طريق حوادثها؛ وكان يس
رغمه، واستباحت ما أرادت مما كان ُيميه أو مينعه. وقد كان يف مدافعته حبها واستمساكه بصداقتها  

كالذي رأى ظل شيء على األرض, فيحاول غسله أو كنسه أو تغطيته. فهذا ليس مما يغسل ابملاء، وال 
مِلْكَنسة، وال يُغطَّى ابألغطية؛ إمنا إزالته يف إزالة الشبح الذي هو يلقيه، أو إطفاء النور الذي هو يكنس اب

 يثبته.
يف كل شيء على هذه األرض سخرية، والسخرية من احلسن الفاتن الذي تقدسه، أتيت من اشتهاء هذا 

هو جعل تقديسه اباًب من احليلة  احلسن؛ فذاك إسقاطه سقوطًا مقدًسا, أو ذاك تقديسه إىل أن يسقط، أو
يف إسقاطه. ال بد من ُسْفل مع العلو يكون أحدمها كالسخرية من اآلخر؛ فإذا قال رجل المرأة قد فتنته 

أو وقعت من نفسه: "أحبك" أو قالتها املرأة لرجل وقع من نفسها أو استهامها, ففي هذه الكلمة الناعمة 
كل السخرية ابحملبوب سخرية إبجالل عظيم. وهي كلمة شاعر يف اللطيفة كل معاين الوقاحة اجلنسية، و 

تقديس اجلمال واإلعجاب به، غري أهنا هي بعينها كلمة اجلزار الذي يرى اخلروف يف مجاله اللحمي 
 الدهين، فيقول: "مسني!".

جاب بني هلذا مينع الدين خلوة الرجل ابملرأة، وُيرم إظهار الفتنة من اجلنس للجنس، ويفصل مبعاين احل
 السالب واملوجب، مث يضع ألعني املؤمنني واملؤمنات
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حجااًب آخر من األمر بغّض البصر، إذ ال يكفي حجاب واحد، فإن الطبيعة اجلنسية تنظر ابلداخل 
 يطرد عن املرأة كلمة احلب إال أن تكون من زوجها، وعن الرجل إال أن تكون من زوجته؛ واخلارج مًعا؛ مث

إذ هي كلمة حيلة يف الطبيعة أكثر مما هي كلمة صدق يف االجتماع، وال يؤكد يف الدين صدقها االجتماعي 



وإقرارها يف موضعها  إال الَعْقد والشهود لربط احلقوق هبا، وجعلها يف حياطة القوة االجتماعية التشريعية،
من النظام اإلنساين؛ فليس ما مينع أن يكون العاشق من معاين الزوج، إما أن يكون من معىن آخر أو 
 يكون بال معىن فال؛ وكل ذلك لصيانة املرأة، ما دامت هي وحدها اليت تلد، وما دامت ال تلد للبيع.

، تبصر لكتب العقل واحلوادث مجيًعا، وقد وفلسفة هذه الطائشة فلسفة امرأة ذكية مطلعة حميطة مفكرة
أصبحت بعد سقطة حبها ترى الصواب يف شكلني ال شكل واحد؛ فرتاه كما هو يف نفسه، وكما هو يف 

 أغالطها.
 وقد أسقطنا يف رواية جملسها ما كان من مطارحات العاشقة، واقتصران على ما هو كاإلمالء من األستاذة.

"قاسم أمني" وقلت: إهنا خري تالميذه وتلميذاته, حىت لكأهنا جتربة ثالثني قال صاحب الطائشة: ذكرت هلا 
سنة آلرائه يف حترير املرأة. فقالت: إمنا كان قاسم تلميذ املرأة األوروبية، وهذه املرأة أبعيننا فما حاجتنا حنن 

 إىل تلميذها القدمي؟
غفر -أطوار احلياة بعد، فقد أثبت قاسم قالت: وأبلغ من يرد على قاسم اليوم هي أستاذته اليت شبت هبا 

أنه احنصر يف عهد بعينه ومل يُتبع األايم نظره، ومل يستقرئ أطوار املدنية؛ فلم يقدر أن هذا الزمن  -هللا له
املتمدن سيتقدم يف رذائله َبكم الطبيعة أسرع وأقوى مما يتقدم يف فضائله، وأن العلم ال يستطيع إال أن 

احدة، فأقوامها ابلطبيعة أقوامها ابلعلم، وكأن الرجل كان يظن أنه ليس حتت األرض خيدم اجلهتني بقوة و 
 زالزل, وال حتت احلياة مثلها.

-مزَّق الربقع وقال: "إنه مما يزيد يف الفتنة، وإن املرأة لو كانت مكشوفة الوجه لكان يف جمموع َخْلقها 
ن هل قدر قاسم أن طبيعة املرأة منتصرة دائًما يف ما يرد البصر عنها". فقد زال الربقع، ولك -على الغالب

امليدان اجلنسي ابلربقع وبغري الربقع، وأهنا خترتع لكل معركة أسلحتها، وأهنا إن كشفت برقع اخلز فستضع 
 يف مكانه برقع األبيض واألمحر؟
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وزعم أن "النقاب والربقع من أشد أعوان املرأة على إظهار ما تظهر, وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة؛ 
ألهنما خيفيان شخصيتها فال ختاف أن يعرفها قريب أو بعيد, فيقول: فالنة، أو بنت فالن، أو زوج فالن  

محاية الربقع والنقاب". فقد زال الربقع والنقاب،  كانت تفعل كذا؛ فهي أتيت كل ما تشتهيه من ذلك حتت
ولكن هل قدَّر قاسم أن املرأة السافرة ستلجأ إىل محاية أخرى، فتجعل ثياهبا تعبريًا دقيًقا عن أعضائها، 



وبداًل من أن تُلبس جسمها ثواًب يكسوه، تُلبسه الثوب الذي يكسوه ويزينه ويظهره وُيركه يف وقت مًعا، 
وب يقول للناظر: هذا املوضع امسه... وهذا املوضع امسه... وانظر هنا وانظر ههنا... ما حىت ليكاد الث

 زادت املدنية على أن فككت املرأة الطيبة مث ركبَّتها يف هذه اهلندسة الفاحشة!
وأراد قاسم أن يعلمنا احلب لنربط به الزوج معنا، فلم يزد على أن جرَّأان على احلب الذي فر به الزوج 

، وقد نسي أن املرأة اليت ختالط الرجل ليعجبها وتعجبه فيصريا زوجني, إمنا ختالط يف هذا الرجل غرائزه منا
قبل إنسانيته، فتكون طبيعته وطبيعتها هي حمل املخالطة قبل شخصيهما، أو حتت ستار شخصيهما؛ وهو 

ذبوحة. وقد انتهينا إىل دهر رجل وهي امرأة، وبينهما مصارعة الدم... وكثريًا ما تكون املسكينة هي امل
ُيصنع ُحبه وجمالس أحبابه يف "هوليود" وغريها من مدن السينما، فإن رأى الشباب على الفتاة مظهر العفة 

والوقار قال: بالدة يف الدم، وبالهة يف العقل، وثقل أي ثقل؛ وإن رأى غري ذلك قال: فجور وطيش، 
 مكان هلا بني الضدين؟ واستهتار أي استهتار, فأين تستقر املرأة وال

أخطأ قاسم يف إغفال عامل الزمن من حسابه، وهاجم الدين ابلُعْرف؛ وكان من أفحش غلطه ظنه العرف 
مقصورًا على زمنه، وكأنه مل يدر أن الفرق بني الدين وبني العرف، هو أن هذا األخري دائم االضطراب، 

وها حنن أوالء قد انتهينا إىل زمن الُعْري، وأصبحنا فهو دائم التغري، فهو ال يصلح أبًدا قاعدة للفضيلة؛ 
جند لفيًفا من األوروبيني املتعلمني، رجاهلم ونسائهم، إذا رأوا يف جزيرهتم أو حملتهم أو انديهم رجاًل يلبس 

يف ِحْقَويه تـُبَّااًت قصريًا كأنه ورق الشجر على موضعه ذاك من آدم وحواء, إذا رأوا هذا املتعفف خبرقة؛ 
 روا عليه وتساءلوا بينهم: من؛ من هذا الراهب؟أنك

أن للثياب أخالقًا تتغري بتغريها، فاليت تفرغ الثوب على أعضائها إفراغ  -غفر هللا له-ونسي قاسم 
اهلندسة، وتلبس وجهها ألوان التصوير, ال تفعل ذلك إال وهي قد تغري فهمها للفضائل؛ فتغريت بذلك 

إىل آايت شعرية. وروح املسجد غري روح احلانة، وهذه غري روح  فضائلها، وحتولت من آايت دينية
 املرقص، وهذه غري روح
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 فلسفة الطائشة

عينه حتريك النفس املخدع، ولكل حالة تلبس املرأة لبًسا فتخفي منها وتبدي. وحتريك البيئة لتتقلب هو ب
لتتغري صفاهتا. وأين أخالق الثياب العصرية يف امرأة اليوم, من تلك األخالق اليت كانت هلا من احلجاب؟ 

تبدلت مبشاعر الطاعة، والصرب، واالستقرار، والعناية ابلنسل، والتفرغ إلسعاد أهلها وذويها, مشاعر 



 شرٍّ هذا أولُه وأخفُّه! أخرى، أوهلا كراهية الدار والطاعة والنسل؛ وحسبك من
كان قاسم كاملخدوع املغرّت آبرائه، وكان مصلًحا فيه روح القاضي، والقاضي َبكم عمله مقلد متبع، أليس 

عليه أن يسند رأيه دائًما إىل نص مل يكن له فيه شأن وال عمل؟ من مَثَّ كثرت أغالط الرجل حىت جعل 
األوىل "ال تكلف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الفرق بني فساد اجلاهلة وفساد املتعلمة، أن 

الذي تريد أن تقدم له أفضل شيء لديها، هو نفسها، وعلى خالف ذلك يكون النساء املتعلمات، إذا 
جرى القدر عليهن أبمر مما ال ُيل هلن، مل يكن ذلك إال بعد حمبة شديدة يسبقها علم اتم أبحوال احملبوب 

ختاره من بني مئات وألوف ممن تراهم يف كل وقت "!!!!" وهي حتاذر أن تضع "..." ومشائله وصفاته، فت
ثقتها يف شخص ال يكون أهاًل هلا، وال تسلم نفسها إال بعد مناضلة خيتلف زمنها وقوة الدفاع فيها حسب 

 .1األمزجة "؟؟؟؟" وهي يف كل حال تسترت بظاهر من التعفف "؟؟؟؟"
نيني املتفلسفني على مذهب "ملربوزو" يقول إلحدى الفاجرتني: أيتها أليس هذا كالم قاٍض من القضاة املد

 اجلاهلة احلمقاء، كيف مل تتحاشي ومل تتسرتي فال يكون للقانون عليك سبيل؟
وإال فمىت كان يف احلب اختيار، ومىت كان  2وحىت يف هذا قد أثبت قاسم أنه ال يعرف األرنب وأذنيها

ر" ومىت كان نظر العاشقة إىل الرجال نظًرا سيكولوجيًّا كنظر املعلمة إىل االختيار يقع "فيما جيري به القد
صبياهنا, فتدرس الصفات والشمائل يف مئات وألوف ممن تراهم يف كل وقت لتصفيها كلها يف واحد ختتاره 

 من بينهم؟ هذا مضحك! هذا مضحك!
ابشا خرجية مدرسة كذا مع سائق  إليك خربًا واحًدا مما تنشره الصحف يف هذه األايم: كفرار بنت فالن

ْر يل أنت كالم قاسم، وأفهمين كيف  سيارهتا؛ ففسِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من كتاب "حترير املرأة"، وهو كالم قاسم بنصه، وأكثر ما يف هذا الكتاب هو يف رأينا خلط  51ص 1
 وخبط.

 أذنيها" أي: يعرف الشيء ابلعالمة اليت تثبته وال تتخلف.يقول العرب: "فالن يعرف األرنب و  2
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 فلسفة الطائشة

يكون اثنان واثنان َخسة وعشرين؟ وكيف يكون فرار متعلمة أصيلة مع سائق سيارة هو حماذرة وضع الثقة 
 ن أهاًل هلا؟فيمن ال يكو 



لقد أغفل قاسم حساب الزمن يف هذا أيًضا، فكثري من املنكرات واآلاثم قد احنلَّ منها املعىن الديين، 
وثبت يف مكانه معىن اجتماعي مقرر، فأصبحت املتعلمة ال تتخوف من ذلك على نفسها شيئًا، بل هي 

ه للرجال املهذبني مرة ذراعها، ومرة تقارفه وتستأثر به دون اجلاهلة، وتلبس له "السواريه"، وتقدم في
 خصرها.

 أقرأت "شهرزاد"؟ إن فيها سطًرا جيعل كتاب قاسم كله ورقًا أبيض مغسواًل ليس فيه شيء يقرأ:
قالت شهرزاد املتعلمة، املتفلسفة، البيضاء، البضَّة، الرشيقة، اجلميلة؛ للعبد األسود الفظيع الدميم الذي 

 .1اللون؛ وضيع األصل؛ قبيح الصورة؛ وتلك صفاتك اخلالدة اليت أحبها"هتواه: "ينبغي أن تكون أسود 
 فهذا كالم الطبيعة ال كالم التأليف والتلفيق والتزوير على الطبيعة.

 قال صاحب الطائشة:
فقلت هلا: فإذا كان قاسم ال يرضيِك، وكان الرجل مصلًحا دخلْتُه روح القاضي، فخلط رأاًي صاحلًا وآخر 

 "مصطفى كمال" مهِك من رجل يف حترير املرأة حتريًرا مزق احلجاب والـ...؟سيًئا، فلعل 
قالت: إن مصطفى كمال هذا رجل اثئر، يسوق بني يديه اخلطأ والصواب بعًصا واحدة، وال ميكن يف 

طبيعة الثورة إال هذا، وال يربح اثئًرا حىت يتم انسالخ أمته. وله عقل عسكري كان ميكر به مكر األملان، 
 أكرههم احللفاء على حتويل مصانع "كروب"، فحولوها حتوياًل يردها أبيسر التغيري إىل صنع املدافع حني

واملهلكات. وليس الرجل مصلًحا البتة، بل هو قائد زهاه النصر الذي اتفق له، فخرج من تلك احلرب 
فيفرضها قانواًن على  الصغرية وعلى شفتيه كلمة: "أريد" وجعل بعد ذلك إذا غِلط غلطة أرادها منتصرة،

املساكني الذين يستطيع أن يفرض عليهم، فيقهرهم عليها وال يناظرهم فيها، وأيخذهم كيف شاء، ويدعهم  
 كيف أحب؛ وبكلمة واحدة: هو مؤلف الرواية، والقانون نفسه أحد املمثلني.
 وحقده على الدين وأهل الدين هو الدليل على أنه اثئر ال مصلح, فإن أخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من "شهرزاد" للكاتب الدقيق صديقنا األستاذ توفيق احلكيم، وقد كتبنا حنن يف هذا املعىن  106ص 1

 ويف غريه من كتبنا. 52, 51وكشفنا عن سره يف كتاب "أوراق الورد" ص
 320 | 170اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/169) 

 

 وحي القلم
 فلسفة الطائشة

أخالق الثورة حقد الثائرين، وهذا احلقد يف قوة حرب وحدها، فال يكون إال مادة لألفعال الكثرية 



املذمومة. والرجل ُيتذي أورواب ويعمل على أعمال األوروبيني يف خريها وشرها، وجيعل رذائلهم من 
، فضائلهم على رغم أنفهم، يتربءون منها و  يُلحقها هو بقومه، فكأنه يعتنف اآلراء وأيخذها أخًذا عسكرايًّ

ليس يف األمر إال قوله "أريد" فيكون ما يريد. هو مل ُيكم على شرب من أورواب جيعله تركيًّا، ولكنه جعل 
 رذائل أورواب تتجنس ابجلنسية الرتكية.

ة، ينفخون أرض تركيا فَيُمطوهنا مطًّا فيجعلوهنا واتهلل, إنه أليسر عليه أن جييء مبالئكة أو شياطني من املََردَ 
قارة، من أن يكره أورواب على اعتبار قومه أوروبيني بلبس قبعة وهدم مسجد. إنه ال يزال يف أول التاريخ, 
وهذا الشعب الذي انتصر به مل تلده مبادئه، وال أنشأه هدم العلماء؛ بل هو الذي ولدته تلك األمهات، 

ء، وما كان يعوزه إال القائد احلازم املصمم، فلما ظفر بقائده جاء ابملعجزة؛ فإذا ُفَت وأخرجه أولئك اآلاب
 القائد بنفسه وأىب إال أن يتحول نبيًّا، فهذا شيء آخر له اسم آخر.

ولنفرض "األثري" كما يقول العلماء؛ لنستطيع أن جنعل مسألتنا هذه علمية، وأن نبحثها َبثًا علميًّا، فليكن 
مال هو اللورد كتشنر يف إجنلرتا؛ فيكسب اللورد كتشنر تلك احلرب العظمى ال حرب الدويلة مصطفى ك

الصغرية، وينتصر على الرباكني من اجليوش ال على مثل براميل النبيذ. مث يستعز الرجل بدالَّته على قومه، 
هم، ويريدهم على تعطيل ويدخله الغرور، فيتصنع هلم مرة، ويتزين هلم مرة، مث أيتيهم ابآلبدة فيسفه دين

شعائرهم وهدم كنائسهم؛ ألن هذا هو اإلصالح يف رأيه. أفرتى اإلجنليز حينئذ يضوون إليه ويلتفون حوله 
ويقولون: قائدان يف احلرب، ومصلحنا يف السلم, وقد انتصران به على الناس فسننتصر به على هللا، وظفران 

ه؟ أم حتسب كتشنر كان جيسر على هذا وهو كتشنر مل يتغري معه بيوم من التاريخ فسنظفر معه ابلتاريخ كل
 عقله؟

ما يتدافع اثنان أن هدم كنيسة واحدة يومئذ ال يكون إال هدم كتشنر واتريخ كتشنر، ولكن  -وهللا-إنه 
العجز ممهَّد من تلقاء نفسه، واألرض املنخسفة هي اليت يستنقع فيها املاء، فله فيها اسم ورسم؛ أما اجلبل 

 .1خري األشم، فإذا صب هذا املاء عليه أرسله من كل جوانبه، وأفاضه إىل أسفل!الص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفردان مقااًل خاصًّا هلذا اإلحلاد الرتكي الذابيب, فقد عثران يف النسخة اخلطية اليت عندان من "كليلة  1
 الذاببة" تقرؤه، يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب. ودمنة" على فصل بديع عنوانه: "كفر
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 قال صاحب الطائشة: فأقول هلا: إذا كان هذا رأيِك للنساء، فكيف ال ترين مثل هذا لنفسك؟
َجْت قلياًل مث قالت: أنت سلبَتين الرأي لنفسي، ووضعَتين يف احلقيقة اليت فتضعضعت هلذه الكلمة، وجَلْلَ 

 ال تتقيد بقانون اخلري والشر.
قلت: فإذا كانت كل امرأة تغَلط لنفسها يف الرأي، وتنَصح ابلرأي الصائب غريها، فيوشك أال يبقى يف 

 نساء األرض فضيلة, وال يعود يف املدرسة كلها عاقل إال الكتاب.
ضاحكت وقالت: هلذا يشتد ديننا اإلسالمي مع املرأة، فهو خيلق طبائع املقاومة يف املرأة، وخيلقها فيما فت

حوهلا، حىت ليخيل إليها أن السماء عيون تراها، وأن األرض عقول حُتصي عليها؛ وهل أعجب من أن هذا 
اء، وأن يضعها من النفوس الدين يقضي قضاًء مربًما أن تكون ثياب املرأة أسلوب دفاع ال أسلوب إغر 

موضًعا يكون فيه حديثها بينها وبني نفسها كاحلديث يف "الراديو" له دوي يف الدنيا، فيقيم عليها احلجاب، 
وغرية الرجل، وشرف األصل؛ ويؤاخذها بروح طبيعتها، فيجعل اهلفوة منها كأهنا جنني يكرب, وال يزال يكرب 

 حىت يكون عار ماضيها وخزي مستقبلها.
ذه كلها ُحُجب مضروبة ال حجاب واحد، هي كلها خللق طبائع املقاومة، لتيسري املقاومة، ومىت جاء ه

العلم مع هذه مل يكن أبًدا إطالقًا، ومل يكن أبًدا إال احلجاب األخري كالسور حول القلعة؛ ولكن قبح هللا 
احلرية يف اختيار أثقل قيودها ال غري.  املدنية وفنها؛ إهنا أطلقت املرأة حرة، مث حاطتها مبا جيعل حريتها هي

أنت حممل ابلذهب، وأنت حر ولكن بني اللصوص؛ كأنك يف هذا لست حرًّا إال يف اختيار من جيين 
 عليك!

مل تعد املرأة العصرية انتصار األمومة، وال انتصار اخلُُلق الفاضل، وال انتصار التعزية يف مهوم احلياة؛ ولكن 
 اللهو، وانتصار اخلالعة.انتصار الفن، وانتصار 

 قال صاحب الطائشة: فضحكُت وقلت: وانتصاري!
 "طبق األصل".

 تنبيه:
ليست الطائشة كل النساء وال كل املتعلمات، وحنن إمنا نروي قصة هي يف الدنيا؛ ليس فيها كلمة من 

ويعترب ولعله يرّد املريخ وال من زحل؛ فأما الصاحل فريى ويفهم، ولعله يصون هبا نفسه؛ أما الفاسد فريى 
 هبا نفسه. ومذهبنا دائًما وجوب كشف احلقيقة، وإذا أردت أن أتخذ الصواب فخذه عمن أخطأ.
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 تربية لؤلؤية

 تربية لؤلؤية:
  إىل أسلويب وطريقيت:كتبْت إيلَّ سيدة فاضلة مبا هذه ترمجته, منقواًل 

... أما بعد, فهذا الذي كنا ظننا وظنت، فاقرأ الفصل الذي انتزعته لك من جمله*... وستعرف منه 
وتنكر، وترى فيه النهار مبصًرا والليل أعمى... وجتد فتاة اليوم على ما وقع هبا من الظِّنَّة، وكثر فيها من 

يد أن تنتفي منها، بل هي تعمل لتحقيقها، وتبغي مع حتقيقها أن أقوال السوء, ال َتْشَمس على الريبة وال تر 
يتعامل الناس ذلك منها، وتريد مع هذين أن يطلقوا هلا ما شاءت، ويسوِّغوها مقارفة اإلمث، ويقروها على 

 منكراهتا.
نا الضائع أَما إنه إذا كانت أمهاتنا اجلاهالت هن أمسنا الذاهب بال فائدة، فإن فتياتنا املتعلمات هن يوم

بال فائدة، غري أن اجلاهلة مل تكن تكَسد ومعها الفضيلة، فأصبحت املتعلمة مل تكد تنفق ومعها الرذيلة، 
ولتاجر أمي طاهر االسم تتحرك سوقه وحتيا, خري من اتجر متعلم جنس االسم قد قامت سوقه وََخََدت، 

 فما تتنفس من درهم وال دينار.
ألوروبية، فلما أحكمته املتعلمات منا، ُكنَّ بني الشرق والغرب كالسَِّبخة لقد احتذينا على مثال املرأة ا

النشَّاشة من األرض، طرف هلا ابلفالة وطرف ابلبحر؛ فهي رمل يف ماء يف ملح، ال ختلص لفساد وال 
 صحة، فاعترْب هذه وهذه فستجدمها َبكاية واحدة أصاًل, وطبق األصل.

يدة، وكان يف كتاهبا، فإذا هو لكاتبه تزعم "أهنا ممن رفعن علم اجلهاد وقرأت الفصل الذي أومأْت إليه الس
 حلرية املرأة"، وإذا يف أوله:

كتبت آنسة أديبة يف عدد سابق من... األغر تقول: "أجل، لنفتش عن هذا الرجل كما يفتشون هم عن 
 املرأة، فإن أخطأانهم أزواًجا فلن خنطئهم أصدقاء!!!".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1934* جملة األسبوع املصرية 
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وكتب بعد هذا أديب فاضل، كما كتبْت آنسة فاضلة ينحيان "كذا" هذا املنحى، ويطرقان نفس السبيل 



اختَطْتها اآلنسة اجلريئة يف غري حق، الثائرة يف نـََزق. مث قالت بعد ذلك: "قرأت مقال اآلنسة  "كذا" اليت
الثائرة يف حيوية صارخة!!!! فجزعت؛ ألن "قاسم أمني" عندما رفع علم اجلهاد من أجل حرية املرأة، 

وهتا عالًيا و"ويل الدين يكن" عندما جاهر بعده يف سبيل السفور، و"هدى شعراوي" عندما رفعت ص
تطالب َبرية املرأة, ما ظنت وما ظن واحد من هذين الرجلني أن ثورة املرأة ستتطور إىل حد أن تقف آنسة 

 مهذبة، تكشف عن رأسها تبكي وتستبكي سواها معها، من أجل الزواج".
ثًا مم تعجب هذه الكاتبة، وإين ألعجب من عجبها، وأراها كاليت تكتب عب -وهللا-وأان فلسُت أدري 

وهزاًل وهوينًا، مظهرة اجلد والقصد والغضب. أئن أطلق للنساء أن يثرن كما تقول الكاتبة، وجاهد فالن 
وفالن يف هذه الثورة فأخذت مأخذها، فانطلقت لشأهنا، فأوغلت يف حريتها، فامتد هبا أمدها شوطًا بعد 

طبيعته اثئًرا هو أيًضا يف غري مداراة شوط, مث جاء ُخُلق من أخالق املرأة ُيسفر ُسفوره ويرفع احلجاب عن 
وال حذق وال كياسة، يريد أن يقتحم طريقه ويسلك سبيله، مث وقف على رغمه يف الطريق منكسًرا مما به 

من اللفة والوثبة يتوجع، يتنهد، يتلذع هبذه املعاين وهذه الكلمات. أئن وقع ذلك جاءت كاتبة من كاتبات 
وكنت حرة، وتزعزعت وكنت اثبتة، وأفحشِت وكنت عفيفة، وتعهرت السفور تقول للمرأة: جرى عليك 

 وكنت طاهرة؟
أفال تقول هلا: سَفَرْت أخالقك إذ كنت سافرة ابرزة، وضاع حياؤك إذ كنت خمالة مهملة, وغلوت إذ  

 كنت يف املبالغة من البدء؟
فكنت امرأة ظريفة  أفال تقول هلا: لقد تلطفت فجئت ابملعىن اجملازي لكلمة "العري"، ولقد أبدعت

اجتماعية خمَِيلة للشعر والفن، وحققت أن واجب الظريفة اجلميلة إعطاء الفن غذاء من .... ومن.... 
 ومن حلمها...؟

نعم, إن قاسم أمني "رمحه هللا" مل يكن يظن... ولكن أما كان ينبغي أن يظن أن بعض الصواب يف اخلطأ ال 
سه على الناس فيشبهه عليهم ابحلق وما هو به، وجيعلهم يسكنون جيعل اخلطأ صوااًب؟ بل هو أحرى أن يلبِّ 

إليه وأيمنون جانبه فينتهي هبم يوًما إىل أن ينتسف خطؤه صوابه، ويغطي ابطله على حقه, مث تستطرق إليه 
 عوامل مل تكن فيه من قبل، وال كانت جتد إليه السبيل وهو خطأ حمض،
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فتمد له يف الغّي مدًّا. مث تنتهي هي أيًضا إىل هنايتها، وتئول إىل حقائقها؛ فإذا كل ذلك قد داخل بعضه، 



 وإذا الشر ال يقف عندما كان عليه، وإذا البالء ليس يف نوع واحد بل أنواع.
أمني، وال نزعم أن له َخِفية سوء أو مضمر شر فيما دعا إليه من تلك الدعوة،  ما يراتب أحد يف نية قاسم

ولكين أان أراتب يف كفايته ملا كان أخذ نفسه به وأراه قد تكلف ما ال ُيسن، وذهب يقول يف أتويل 
القرآن وهو ال ينفذ إىل حقائقه، وال يستبطن أسرار عربيته، وكان مناظروه يف عصره قوًما ضعفاء, 

ستعالهم بضعفهم ال بقوته، وكانت كلمة احلجاب قد انتفخت يف ذهنه بعد أن أفرغت معانيها الدقيقة، فا
فأخذها ممتلئة وجاء هبا فارغة، وقال للنساء: غرين وبدلن. فلما أطعنه وبدلن وغرين، وجاء الزمن مبا يفسر 

 التغيري والتبديل هو ما رأيت، الكلمة من حقائقه وتصاريفه ال من خياالت املتخيل أو املتشيع, إذا معىن
وإذا احلجاب األول على ضالله كان نصف الشر، وإذا املرأة اليت رَبت الشارع هي اليت خسرت الزوج! 
وإذا تلك الدعوة مل تكن نفًيا للحجاب عن املرأة، ولكن نفًيا للمرأة ذاهتا وراء حدود األسرة، كأهنا جمرمة 

 يف بيتها ولكنها مع ذلك منفية من مستقبلها.عوقبت على فساد سياستها؛ وهي قارة 
حات يف سفورهن؛ وغفلوا أقبح الغفلة عن السبب الطبيعي يف ذلك,  كانوا ُيتجون لنفي احلجاب ابلفالَّ
وهو أن السفور إمنا عمهن من كوهنن لسن يف املنزلة االجتماعية أكثر من هبائم إنسانية مؤنثة؛ ومثل هذا 

تلك إال يف اجتماع طبيعي فطري أساسه اخللط يف األعمال ال التمييز بينها،  السفور ال يكون على طبيعته
 ال االنفراد مبا فوق ذلك من أشياء النفس. 1واالشرتاك يف شيء واحد هو كسب القوت

ولسُت أرى هذه اللجاجة، أو "احليوية الصارخة" اليت اثرت بفتياتنا, إال مترًدا من طبيعتهن على األحوال 
تصرفة هبا؛ وُيسبنه توسًعا من الطبيعة يف احلرية، وطلبًا للعامل كله بعد الشارع، وللحقوق كلها الظاملة امل

بعد نبذ احلجاب؛ وهو يف احلقيقة ليس إال ثورة الطبيعة النسوية على خيبتها مما أصابت من احلرية 
ه مبا فيه، وتعطى البيت والشارع والعامل واحلقوق، ورغبة منها يف أن حتد َبدودها ويؤخذ منها العامل كل

 وحده مبا فيه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهلذا ال يكاد يغتين الفالح ولو أيسر الغىن، حىت يصون امرأته وُيجبها ويرتفع مبعناها يف نفسه. 1
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إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتطلقها بزعمك من حجاهبا، وخترجها إىل النور واحلرية، فإمنا أعطيتها 
النور، ولكن معه الضعف واحلرية، ومعها االنتقاض؛ وتكون قد أخرجتها من حجاهبا ومن طبيعتها مًعا؛ 



قد أعطيتها من علمك ال من حياهتا، وجهلت فخذها بعد ذلك خشًبا ال مثًرا، ومنظر شجرة ال شجرة، ل
 أهنا من أطباق الثرى يف قانون حياهتا، ال يف قانون حجاهبا. أفليست كذلك جذور الشجرة اإلنسانية؟
كل ما يتغري يسهل تغيريه على من شاء، ولكن النتائج اآلتية من التغيري ال تكون إال حتًما مقضيًّا كما 

ويلها وال ردها أن تقع. وقد أخطأ مجاعة السفور، بل أان أقول: إهنم يقضى، فلن يسهل تبديلها وال حت
جاءوان ابجلاهلية الثانية، وإهنم طبُّوا للمرأة املسلمة كذلك الطب الذي أساسه الرائحة الزكية يف 

 !1البخور...
ل املمقوت؛ وما هو احلجاب إال حفظ روحانية املرأة للمرأة، وإغالء سعرها يف االجتماع, وصوهنا من التبذ

لضبطها يف حدود كحدود الربح من هذا القانون الصارم، قانون العرض والطلب؛ واالرتفاع هبا أن تكون 
سلعة ابئرة ينادى عليها يف مدارج الطرق واألسواق: العيون الكحيلة، اخلدود الوردية، الشفاه الياقوتية، 

أوليس فتياتنا قد انتهني من الكساد بعد نبذ احلجاب الثغور اللؤلؤية، األعطاف املرجتة، النهود الـ... الـ... 
إىل هذه الغاية، وأصبحن إن مل ينادين على أنفسهن مبثل هذا فإهنن ال يظهرن يف الطرق إال لتنادي 

 أجسامهن مبثل هذا؟
وهذه اليت كتبت اليوم تطلبهم خمادنني إن أخطأهتم أزواًجا، وتفتش عليهم تفتيًشا بني الزوجات واألمهات 

األخوات! هل تريد إال أن تثب درجة أخرى يف خمزايت هذا التطور، فتمشي يف الطريق مشي األنثى من و 
 البهائم َطُموًحا َمْطُروفة، تذهب عيناها هنا وههنا تلتمس من خيطو إليها اخلطوة املقابلة؟

املرأة وأخصها  ما هو احلجاب الشرعي إال أن يكون تربية عملية على طريقة استحكام العادة ألمسى طباع
الرمحة, هذه الصفة النادرة اليت يقوم االجتماع اإلنساين على نزعها واملنازعة فيها ما دامت سنة احلياة نزاع 
البقاء، فيكون البيت اجتماًعا خاصًّا مساملًا للفرد حتفظ املرأة به منزلتها، وتؤدي فيه عملها، وتكون مغرًسا 

 لإلنسانية وغارسة لصفاهتا مًعا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: طب الدجالني. 1
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ياًل, ال يلبث لقد رأينا مواليد احليوان تولد كلها: إما ساعية كاسبة لوقتها، وإما حمتاجة إىل احلضانة وقًتا قل
أن ينفضي فتكدح لعيشها؛ إذ كانت غاية احليوان هي الوجود يف ذاته ال يف نوعه، وكان بذلك يف األسفل 



ال يف األعلى. غري أن طفل املرأة يكون يف بطنها جنيًنا تسعة أشهر، مث يولد ليكون معها جنيًنا يف صفاهتا 
جاب إال قصر هذه املرأة على عملها، لتجويده وأخالقها ورمحتها أضعاف ذلك، سنة بكل شهر. فهل احل

وإتقانه وإخراجه كاماًل ما استطاعت؟ وهل قصرها يف حجاهبا إال تربية طبيعية لرمحتها وصربها، مث تربية 
 بعد ذلك ملن حوهلا برمحتها وصربها؟

عن ميني أعرف معلمة ذات ولد، ترتك ابنها يف أيدي اخلدم بعد وصاة علمية سيكولوجية, ومتضي ذاهبة 
الصباح وميضي زوجها عن مشاله. وقد رأيت هذا الطفل مرة، فرأيته شيًئا جديًدا غري األطفال، له مسة 

 "!2"، وأب رقم "1روحانية غري مساهتم، كأمنا يقول يل: إنه ليس يل أب وأم، ولكن أب رقم "
على املرأة نفسها، بل وقد كنُت كتبت كلمة عن احلجاب اإلسالمي قلت فيها: "ما كان احلجاب مضرواًب 

على حدود من األخالق أن جتاوز مقدارها أو خيالطها السوء أو يتدسس إليها؛ فكل ما أدى إىل هذه 
الغاية فهو حجاب، وليس يؤدي إليها شيء إال أن تكون املرأة يف دائرة بيتها، مث إنسااًن فقط فيما وراء 

 هذه الدائرة إىل آخر حدود املعاين".
الذي مل يتنبه إليه أحد، فليس احلجاب إال كالرمز ملا وراءه من أخالقه ومعانيه وروحه وهذا هو الرأي 

الدينية املعبدية، وهو كالصدفة ال حتجب اللؤلؤة ولكن تربيها يف احلجاب تربية لؤلؤية؛ فوراء احلجاب 
ها الديين القوي، الشرعي الصحيح معاين التوازن واالستقرار واهلدوء واالطراد، وأخالق هذه املعاين وروح

الذي ينشئ عجيبة األخالق اإلنسانية كلها؛ أي: صرب املرأة وإيثارها. وعلى هذين تقوم قوة املدافعة, 
وهذه القوة هي متام األخالق األدبية كلها، وهي سر املرأة الكاملة؛ فلن جتد األخالق على أمتها وأحسنها 

 ة. إهنا فيها تشبه أخالق نيب من األنبياء.وأقواها إال يف املرأة ذات الدين والصرب واملدافع
وقد حُمق الدين والصرب، وتراخت قوة املدافعة يف أكثر الفتيات املتعلمات، فابتُلني من ذلك ابلضجر 

وامللل، وتشويه النفس؛ ووقع فيهن معىن كمعىن الَعَفن يف الثمرة الناضجة؛ وجهلن ابلعلم حىت طبيعتهن، 
 افما منهن من عرفت أن طبيعته
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سلبية يف ذاهتا، وأنه ال يشدها ويقيمها إال الصفات السلبية، ومالكها الصرب فروعه وأصوله، ومجاهلا احلياء 
إن مل يكن يف املرأة هذا فليست املرأة إال  والعفة، ورمزها وحارسها واملعني عليها هو احلجاب وحده. إنه

 هبذا.



وما ختطئ املرأة يف شيء خطأها يف حماولة تبديل طبيعتها وجعلها إجيابية، وانتحاهلا صفات اإلجياب، 
ومتردها على صفات السلب، كما يقع لعهدان؛ فإن هذا لن يتم للمرأة، ولن يكون منه إال أن تعترب هذه 

ن أخالقها، كما نرى يف أورواب، ويف الشرق من أثر أورواب؛ فمن هذا تلقي الفتاة املرأة نقائض أخالقها م
حياءها وتبذؤ وتفحش، إن مل يكن ابأللفاظ واملعاين مجيًعا فباملعاين وحدها، وإن مل يكن هبذه وال بتلك 

ية؛ فإن هذه فبالفكر يف هذه وتلك، وكانت االستجابة هلذا ما فشا من الرواايت الساقطة، واجملالت العار 
 وهذه ليست شيًئا إال أن تكون ِعْلم الفكر الساقط.

وعادت الفتاة من ذلك ال تبتغي إال أن تكون امرأة رواية: إما فوق احلياة، وإما يف حقائق مجيلة ختتارها 
اختيارًا وتفرضها فرًضا على القَدر! تنسى احلمقاء أهنا أحد الطرفني، وليست الطرفني مجيًعا؛ فتحاول أن 

تقرر للحياة اجلديدة أتوياًل جديًدا ملعاين الشرف والكرامة والعرض والنسب وما إليها؛ فانسلخت من كل 
 شيء، مث ملا أعجزها أن تنسلخ من غريزة األنوثة طاشت طيشها األخري، فانسلخت من إنسانية الغريزة.

قد ُأعطيت يف طبيعتها كل معاين  أما إن غلطة الرجل يف املرأة ال تكون إال من غلطة املرأة يف نفسها. وهي
وُمالءة وبرقع، وأفكارها طويلة املالزمة هلا ال تكاد  1حجاهبا؛ فإحساسها حمتجب خمتبئ أبًدا كأنه يف ِإْتب

ترتكها، كأهنا منها يف بيت؛ وطبيعة احلذر ال تربحها كأهنا احلارس الثابت يف موضعه، القائم بسالحه على 
التأمل موكل هبا كأن عمله مصاحبة وحدهتا لتخفيفها على نفسها والرتفيه  حفظ هذا اجلسم اجلميل؛ وطول

منها؛ والدنيا حول املرأة مبذاهب أقدارها، ولكن هلا دنيا يف داخلها هي قلبها تذهب األقدار فيه مذاهب 
زقها أخرى؛ وضغطة احلياة طبيعية فيها، حىت ال يساورها هم من اهلموم إال صار كأنه من عادهتا. واليت مت

 احلياة كلما ولدت ال تكون احلياة إال رحيمة هبا إذا ضغطتها!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلتب هو بردة تشق فتلبس من غري كمني، وتسميه الريفيات "امللس". 1
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فخروج املرأة من حجاهبا خروج من صفاهتا، فهو إضعاف هلا، وتضرية للرجال هبا. وماذا جتدي عادة احلذر 
إذا أفسدهتا عادة االسرتسال واالندفاع؟ فيكون حذرًا ليكون إغفااًل، مث يكون إغفااًل ليعود الزلة والغلطة؛ 

نقالب والتحول. وليس الفرق بني امرأة نـَُفور من الريبة، ومىت رجع غلطة فهذا أول السقوط، ومبدأ اال
مَشُوس ال ُتطلع الرجال وال تطمعهم؛ وبني امرأة َقرور على الريبة، َهُلوك فاجرة, ليس الفرق إال حجاب 



 احلذر أسدل على واحدة، وانكشف عن أخرى.
حلجاب ضابط حريتها الصحيحة، وإذا قرت املرأة يف فضائلها، فإمنا هي يف حجاهبا ودينها، وإمنا ذلك ا

ابعتبارها امرأة غري الرجل؛ فهو مسمى ابحلجاب التصاله ابحلرية وضبطه هلا، ولكن الضعفاء الذين يعرفون 
ظاهًرا من الرأي ال يدركون مذهبه، وال ُيققون ما ينتهي إليه، وينفذون يف حكمهم على الظاهر ال على 

ال يف القماش والكساء واألبنية، كأن حجاب األخالق النسوية البصرية, هؤالء ال يعرفون معىن احلجاب إ
شيء يصنعه احلائك والباين واملستعبد، وال تصنعه الشريعة واألدب واحلياة االجتماعية؛ فهم كما ترى حني 

 أيتون بنصف العلم، أيتون بنصف اجلهل.
لتكون قوة سلب؛ فهي خبصائصها  مل خيلق هللا املرأة قوة عقل فتكون قوة إجياب، ولكنه أبدعها قوة عاطفة

والرجل خبصائصه؛ والسلب بطبيعته متحجب صابر هادئ منتظر، ولكنه بذلك قانون طبيعي تتم به 
 الطبيعة.

وينبغي أن يكون العلم قوة لصفات املرأة ال ضعًفا، وزايدة ال نقًصا؛ فما ُيتاج العامل إذا خرج صوهتا يف 
عركة, بل حتتاج هذه املشاكل صواًت رقيًقا مؤثًرا حمبواًب جممًعا مشاكله أن يكون كصوت الرجل صيحة يف م

 على طاعته, كصوت األم يف بيتها.
أيتها الفتاة، إن صدق احلياة حتت مظاهرها, ال يف مظاهرها اليت تكذب أكثر مما تصدق؛ فساعدي 

ومنك، فيسرع انقالبه  الطبيعة واحُجيب أخالقِك عن الرجل؛ لتعمل هذه الطبيعة فيه بقوتني دافعتني: منها
 إليك وَبثه عنك؛ وقد جيد الفاسق فاسقات وبغااي، ولكن الرجل الصحيح الرجولة لن جيد غريك.

وإمنا سفورك وسفور أخالقك إفساد لتدبري الطبيعة، ومتكني للرجل نفسه أن يـُْرِجف بِك الظن، ويسيء 
عقاب الطبيعة ملستقبلك ابحلرمان، فيك الرأي؛ وعقابك على ذلك ما أنت فيه من الكساد والبَـَوار؛ 

 وعقاب أفكارك لنفسك ابألمل!
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 وحي القلم
 س. ا. ع
 :1س.ا.ع

 يقبل هؤالء ثالثة من األدابء جتمعهم صفة العزوبة، وُيبون املرأة حبًّا خائًفا يقدم رِْجاًل ويؤخر أخرى؛ فال
إال أدبر، وال يعزم إال احنل عزمه. بلغوا الرجولة وكأن ليست فيهم؛ ومتر هبم احلياة مرورها ابلتماثيل 

املنصوبة، ال هذه قد ُولد هلا وال أولئك؛ وما برحوا جياهدون ليحتملوا معاين وجودهم، ال ليطلبوا سعادة 



ابلليل على النهار، ُياولون أن جيدوا كالناس وجودهم، ومُيخرقون يف شعوذة احلياة ابلنهار على الليل، و 
 أايًما وليايل، إذ ال يعرفون ألنفسهم من العزوبة إال هنارًا واحًدا، نصفه أسود مقفر مظلم!

فأما "س" فرجل "كشيخ املسجد" يكاد يرى حصري املسجد حيث َوِطئت قدماه من األرض, ذو دين 
ع طفاًل يف ثالثني من عمره. وهو حائر ابئر ال يتجه وتقوى، ما يزال ينقبض وينكمش ويتزايل حىت يرج

لشيء من أمر املرأة، وقد فقد منها مما ُيل وما ُيرم، وال جرأة لنفسه عليه، فال جرأة له على املوبقات، 
وال يزين له الشيطان ورطة منها إال امَّلس منها، فإن له ثالثة أبواب مفتوحة للهرب: إذ خيشى هللا، ويتوقى 

 ، ويستحيي من ضمريه.على نفسه
وأما "ا" فرجل ِمْعزابة ولكنه كاإلسفنجة، امتألت حىت ليس فيها خالء لقطرة، مث ُعصرت حىت ليس فيها 
بالل من قطرة؛ وقد بلغ ما يف نفسه وقضى هنمته حىت مما أراد؛ مث قلب الثوب. فإذا له داخلة انعمة من 

دَّْخلة، ما تنطلق له نفس إىل مأمث، وال يعرف الشيطان  اخلز والديباج، وإذا هو "الرجل الصاحل" العفيف ال
 كيف يتسبب لصلحه ومراجعته الود.

وأما "ع" فهو كاألعرج؛ إذا مشي إىل اخلري أو الشر مشي بطيئًا برجل واحدة، ولكنه ميشي.... وهو 
مل يكن يف الشارع نساء "ملك الشوارع" ال يزال فيها مقباًل مدبًرا َطَرفًا من النهار وزَُلًفا من الليل؛ فإذا 

ظن الشارع قد هرب من املدينة، وخرج من طاعته... وهلذه الشوارع أمساء عنده غري أمسائها اليت يتعارفها 
 الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هم األصدقاء سعيد... وأمني حافظ شرف وعبد هللا عمار. 1
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 وحي القلم
 س. ا. ع

ويستدلون هبا. فقد يكون اسم الشارع مثاًل: "شارع طه* احلكيم" ويسميه هو "شارع ماري". ويكون اسم 
اآلخر: "شارع كتشنر" فيسميه "شارع الطويلة" ودرب امسه "درب املالح" وامسه عنده "درب املليحة" 

 ا ومسًخا.وهلم جرًّ 
وإذا أراد صاحبنا هذا أن يسخر من الشيطان دخل املسجد فصلى، وإذا أراد الشيطان أن يسخر منه 

 دحرجه يف الشوارع!
وافيُت هؤالء الثالثة جمتمعني يتدارسون مقالة "تربية لؤلؤية"، يناقشوهنا بثالثة عقول، ويفتشوهنا بست 



ت "حجاب طبيعتها" على ما بينته يف تلك املقالة, إن هي عيون؛ فأمجعوا على أن املرأة السافرة اليت نبذ
إال امرأة جمهولة عند طاليب الزواج، بقدر ما ابلغت أن تكون معروفة، وأهنا ابتعدت من حقيقتها 

الصحيحة، قدر ما اقرتبت من خياهلا الفاسد؛ وأتقنت الغلط ليصدقها فيه الرجل، فلم يكذهبا فيه إال 
 ها ما ظهرت به فارغة من أحسن معانيها!الرجل؛ وجعلت أحسن معاني

وأردُت أن أعرف كيف تنتصف الطبيعة من الرجل الَعَزب للمرأة اليت أمهلها أو تركها مهملة... وأين تبلغ 
ضرابهتا يف عيشه، وكيف يكون أثرها يف نفسه، وكيف تكون املرأة يف خائنة األعني؛ فتسرحت مع أصحابنا 

ِحَذارهم الذي ُيذرون، حىت أفضوا إيل بفلسفة عقوهلم وصدورهم يف هذه يف الكالم فنا بعد فن، وأزلت 
 املعاين.

قال "س": حسيب وهللا من اآلالم وآالم معها شعوري َبرماين املرأة؛ فهو بالء منعين القرار، وسلبين 
ة؛ جتعله السكينة؛ وكأنه شعور مبثل الوحدة اليت يعاَقب السجني هلا مصروفًا عن احلياة مصروفة عنه احليا

جدران سجنه يتمىن لو كان حجًرا فيها فينجو من عذاب إنسانيته الذليلة اجملرمة، احمللَّى بينها وبينه توسعه 
مما يكره؛ شعور ابلوحدة والعزلة حىت مع الناس وبني األهل, فما يف إال عواطف ُخْرس ال تستجيب ألحد 

 وال جياوهبا أحد يف "ذلك املعىن".
العزب نفسه أبًدا مكرًها على احلديث عن آالمه لكل من خيالطه أو جيلس إليه، كأنه  ومتام الذلة أن جيد

ُيمل مصيبة ال يُنّفس منها إال كالمه عنها. وهذا هو السر يف أنك ال جتد عزاًب إال عرفته ثراثرًا ال تزال يف 
 ليقع على موضع.لسانه مقالة عن معىن أو رجل أو امرأة، وأصبـَْته كالذابب ال يطري عن موضع إال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * ما أييت هنا من أمساء الشوارع هو من شوارع طنطا. ويف شارع طه احلكيم كانت دار الرافعي.
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 وحي القلم
 س. ا. ع

رمان جهد شر منه يف املقاومة وكف النفس؛ فذلك تعب يهلك به اآلدمي، إذ ال يدعه يتقاّر ومع َجْهد احل
على حالة من الضجر فيما تنازعه الطبيعة إليه، وهو كاملزع يف أعصابه، ُيسها ُتَشد لُتقَطع، ودائًما تشد 

 لتقطع.
ا أراين يوًما على مِجَام من وقد رَِهقين من ذلك الضىن النسوي ما ِعيل به صربي وضعف له احتمايل؛ فم

النفس، وال ارتياح من الطبع؛ وكيف ويف القلب مادة مهه، ويف النفس علة انقباضها، ويف الفكر أسباب 



مشغلته؟ وقد أوقدْت َسْورة الشباب انرها على الدم، تلتعج يف األحشاء؛ وتطري يف الرأس، وتصبغ الدنيا 
 هو هذا السواد الذي ران على قليب. بلون دخاهنا، ويف كل يوم يتخلف منها رماد

وما حال رجل عذابه أنه رجل، وذله أنه رجل؟ يلبس ثيابه اإلنسانية على مثل الوحش يف سالسله وأغالله، 
وُيمل عقاًل تسبه الغريزة كل يوم، وتراه من العقول الزُّيُوف ال أثر للفضيلة فيه؛ إذ هو جمنون ابملرأة جنون 

 و إىل نفسه ساعة أو بعض ساعة إال أخذته الغريزة جمرتًحا جرمية فكر.الفكرة الثابتة، فما خيل
ويف دون هذا ينكر املرء عقله؛ وأي عقل ُتراه يف رجل عزب يقع يف خياله أنه متزوج، وأنه أيوي إىل 

"فالنة"، وأهنا قائمة على إصالح شبابه ونظام بيته، وأنه من أجلها كان َعَزوفًا عن الفحشاء بعيًدا من 
َْته بفنوهنا اليت يبتدعها فكره؛ وهي ساعة تؤاكله على امل نكر؛ وفاًء هلا وحفاظًا لعهد هللا فيها، وقد َدهلَّ

اخِلَوان، وساعة تضاحكه، ومرة تعابثه، واترة جتافيه، ويف كل ذلك هو انعم هبا، ُيدثها يف نفسه، ويسَمر 
 فاء وغلظة, وقد ضرهبا ذات مرة.معها، ويتصنع هلا؛ ويعاتبها أحيااًن يف رقة، وأحيااًن يف ج

أال إن فكرة املرأة عندي هي هذا اجلنون الذي يرجع يب إىل عشرة آالف سنة من اتريخ الدنيا، فريمي يب 
يف كهف أو غابة، فأراين من وراء الدهور كأين أبدأ احلياة منفرًدا, وأجدين رجاًل عاراًي متوحًشا متأبًدا ليس 

 ياه أحجار وأشجار، وهو حجر له منو الشجر.من احليوان وال من اإلنس، دن
لقد توزعت املرأة عقلي فهو متفرق عليها وهي متفرقة فيه، ال أستطيع وهللا أن أتصورها كاملة، بل هي يف 

خيايل أجزاء ال جيمعها كل؛ هي ابتسامة، هي نظرة، هي ضحكة، هي أغنية، هي جسم، هي شيء، هي 
 هي هي.

 ليت يعرفها الناس، أم أان يل امرأة وحدي؟أكل تلك املعاين هي املرأة ا
 وإين على ذلك ألختوف الزواج وأحتاماه؛ إذ أرى الشارع قد فضح النساء
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 وحي القلم
 س. ا. ع

ا، أو امرأة كاهلاربة من فضائلها؛ والبيت إمنا وكشفهن؛ فما يُريين منهن إال امرأة تُزَهى بثياهبا وصنعة مجاهل
يطلب الزوجة الفاضلة الصناع، خَتيط ثوهبا بيدها فتباهي بصنعته قبل أن تباهي بلبسه، وتزهى أبثر وجهها 

يف، ال أبثر املساحيق يف وجهها. وإن مكابدة العفة، ومصارعة الشيطان، وتوهج القلب بناره احلامية، 
نونية ابلعقل, كل ذلك ومثله معه أهون من مكابدة زوجة فاسدة العلم أو فاسدة اجلهل، وإملام الطَّرْية اجل

 ُأبـْتَـَلى منها يف صديق العمر بعدو العمر.



إن أثر الشارع يف املرأة هو سوء الظن هبا، فهي حتسب نفسها معلنة فيه أنوثتها, ومجاهلا، وزينتها؛ وحنن 
حنطاط غريزة. ومن كان فاسًقا أساء الظن بكل الفتيات، ووجد نراها معلنة فيه سوء أدب، وفساد خلق، وا

السبيل من واحدة إىل قول يقوله يف كل واحدة؛ ومن كان عفيًفا مسع من الفاسق فوجد من ذلك متعلًقا 
يتعلق به، وقياًسا يقيس عليه؛ والفتنة ال تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم.آه لو استطعُت أن أوقظ 

 المي!امرأة من نساء أح
وقال "ا": لقد كانت معاين املرأة يف ذهين صورًا بديعة من الشعر تستخفين إليها العاطفة، وال يزال منها يف 

؛ 1قليب لكل يوم انزية تـَنـُْزو. وكانت املرأة بذلك حديث أحالمي وجَنِّي وساوسي، وكنت عفيف البنطلون
ووضعن يدي على ما حتت ملمس احلية. ولو ولكن النساء أيقظنين من احللم، وَفَجعنين فيه ابحلقيقة، 

حدثتك جبملة أخبارهن، وما مارسُت منهن لتكرهت وتسخطت، وأليقنت أن كلمة "حترير املرأة" إمنا كانت 
خطأ مطبعيًّا، وصواهبا: "جترير املرأة". فهؤالء النساء أو كثرهتن, مل يُِذلن احلجاب إال لتخرج واحدة مما 

وخترج األخرى مما تعرف إىل أكثر مما تعرفه، وخترج بعضهن من إنسانة إىل  جتهل إىل ما تريد أن تعرف،
 هبيمة.

لقد عرفُت فيمن عرفُت منهن اخلفيفة الطيّاشة، واحلمقاء املتساقطة، والفاحشة ذات الريبة؛ وكل أولئك  
اشتد حرصهن كان حتريرهن, أي: حتريرهن, تقليًدا للمرأة األوروبية؛ هتالكن على رذائلها دون فضائلها، و 

على خياهلا الروائي دون حقيقتها العلمية، ومن مصائبنا حنن الشرقيني أننا ال أنخذ الرذائل كما هي، بل 
 نزيد عليها َضْعفنا فإذا هي رذائل مضاعفة.

كان احللم اجلميل يف احلجاب وحده، وهو كان ُيَسعِّر أنفاسي ويستطري قليب، ويُرغمين مع ذلك على 
 عالمة التكرم، ورمز األدب، وشارة االعتقاد أن ههنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يقول العرب يف الكناية عن العفة: وهو عفيف اإلزار، وترمجتها يف عصران ما رأيت. 1
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 وحي القلم
 س. ا. ع

مل تلق احلجاب عليها إال إيذاان أبهنا يف قانون عاطفة  -عذراء أو امرأة-عفة، وأن هذه احملصنة املخدَّرة ال
األمومة ال غريها؛ فهي حتت احلجاب ألنه رمز األمانة ملستقبلها، ورمز الفصل بني ما ُيسن وما ال ُيسن، 

 ي ختشى أن يُزعزَع.وألن وراءه صفاء روحها الذي ختشى أن يكدَّر، وثبات كياهنا الذ



قال حكيم ألولئك الذين يستميلون النساء أبنواع احللى وصنوف الزينة والُكسوة احلسنة: "اي هؤالء, 
إنكم إمنا تعلموهنن حمبة األغنياء ال حمبة األزواج"، وأحكم من هذا قول الرجل اإلهلي الصارم عمر بن 

ة سنة أن حترير املرأة هو جتريرها، وأهنا ال خترج اخلطاب: "اضربوهن ابلُعرى" فقد ُعرف من ألف وثالمثائ
ملصلحة أكثر مما خترج إلظهار زينتها. فلو ُمنعت الثياب اجلميلة حبستها طبيعتها يف بيتها, فماذا تقول 

 الشوارع لو نطقت؟ إهنا تقول: اي هؤالء، إمنا تعلموهنن معرفة الكثري ال معرفة الواحد!
ت ومسعت من حماسنهن وفضائلهن وحياهتن، ولقد كان احلجاب معىن أنكرت أكثر ما قرأ -وهللا-لقد 

لصعوبة املرأة واعتزازها، فصار الشارع معىن لسهولتها ورخصها؛ وكان مع حتقق الصعوبة أو تومهها أخالق 
وطباع يف الرجل، فصار مع توهم السهولة أو حتققها أخالق وطباع أخرى على العكس من تلك؛ ما زالت 

 حىت أجلأت القانون أخريًا أن يرتقى مبن ملس املرأة يف الطريق من "اجلنحة" إىل "اجلناية".تنمي وتتحول 
وختنَّث الشبان والرجال، ضرواًب من التخنث هبذا االختالط وهذا االبتذال، وحتللت طباع الَغرْية، فكان 

احرتامهم، فأقبلوا ابجلسم  هذا سريًعا يف تغيري نظرهتم إىل النساء، وسريًعا يف إفساد اعتقادهم، ويف نقض
على املرأة، وأعرضوا عنها ابلقلب؛ وأخذوها مبعىن األنوثة، وتركوها مبعىن األمومة؛ ومن هذا قل طالب 

 الزواج، وكثر رّواد اخلََنا.
ولقد جاءت إىل مصر كاتبة إجنليزية، وأقامت أشهًرا ختالط النساء املتحجبات وتدرس معاين احلجاب، فلما 

دها كتبت مقااًل عنوانه: "سؤال أمحله من الشرق إىل املرأة الغربية" قالت يف آخره: "إذا  رجعت إىل بال
كانت هذه احلرية اليت كسبناها أخريًا، وهذا التنافس اجلنسي، وجتريد اجلنسني من احلجب املشوقة الباعثة 

النساء، وأن يزول من  اليت أقامتها الطبيعة بينهما, إذا كان هذا سيصبح كل أثره أن يتوىل الرجال عن
 القلوب كل ما ُيرك فيها أواتر احلب الزوجي, فما الذي
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نكون قد رَبناه؟ لقد وهللا ُتضطران هذه احلال إىل تغيري خططنا، بل قد نستقر طوًعا وراء احلجاب 
 لشرقي؛ لنتعلم من جديد فن احلب احلقيقي".ا

وقال "ع": لست فيلسوفًا، ولكن يف يدي حقائق من علم احلياة ال أتيت الفلسفة مبثلها، وكتايب الذي أقرأ 
 فيه هو الشارع.

فاعلم أن العزاب من الرجال يتعلم بعضهم من بعض، وهم كاللصوص ال جيتمع هؤالء وال هؤالء إال على 



 ة. وحياة اللص معناها وجود السرقة، وحياة العزب معناها وجود الِبَغاء والفسق.رذيلة أو جرمي
ومن ُحكم الطبيعة على اجلنسني أن الفاسق يباهي إبظهار فسقه قدر ما ختاف الفاسقة من ظهور أمرها, 

إال وهذه إشارة من الطبيعة إىل أن املرأة مسكينة مظلومة. فما ابتذال احلجاب، وال استهتاك النساء 
جواب على انتشار العزوبة يف الرجال، وكيف يتحول املاء ثلًجا لوال الضغط انزاًل فنازاًل إىل ما دون 

الصفر؟ فهذا الثلج ماء يعتذر من حتوله وانقالبه بعذر طبيعي قاهر، له قوة الضرورة امللجئة، وكذلك املرأة 
 توكيد ألعذارهن. املذالة أو الطاحمة أو املتبذلة أو املتهتكة, ما صفاهتن إال

وكان على احلكومة أن تضرب العزوبة ضربة قانون صارم، فالعزب وإن كان رجاًل حرًّا يف نفسه، ولكن 
رجولته تفرض لألنوثة حقها فيه؛ فمىت جحد هذا احلق، واستكرب عليه، رجع حاله مع املرأة إىل مثل شأن 

 وهتا التنفيذية.الغرمي مع غرميه؛ ليس للفصل فيه إال الدولة أو حكامها وق
وإذا ُأطلقت احلرية للرجال فصاروا كلهم أو أكثرهم أعزااًب، فماذا يكون إال أن متحى الدولة، وتسقط 

األمة، وتتالشى الفضائل؟ فالعزوبة من هذا جرمية بنفسها، وال ينبغي أن ترتبص هبا احلكومة حىت تعم، بل 
 كلمة "العزب" يف اللغة مبثل هذا املعىن. إهنا جيب اعتبارها ابعتبار اجلرائم من حيث هي، وجيب تفسري

 شخصية مذكَّرة ساخطة متمردة على حقوق خمتلفة للمرأة والنسل واألمة والوطن.
وما ساء رأي العزاب يف النساء والفتيات إال من كوهنم بطبيعة حياهتم املضطربة ال يعرفون املرأة إال يف 

 وها كذلك.أسوأ أحواهلا وأقبح صفاهتا، وهم وحدهم جعل
 إن هلم وجوًدا حمزاًن يستمتعون فيه، ولكنهم َيهلكون ويُهلكون به. هم وهللا
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ء، جيرون مجيًعا ألساتذة الدروس السافلة يف كل أمة، وهم وهللا بغاة من الرجال يف حكم البغااي من النسا
جمًرى واحًدا. ومن هي البغّي يف األكثر إال امرأة فاجرة ال زوج هلا؟ ومن هو العزب يف األكثر إال رجل 

 فاسق ال زوجة له؟ على أن مع املرأة عذر ضعفها أو حاجتها، ولكن ما عذر الرجل؟
على نظامها، وحتققها على  ماذا تفيد الدولة أو األمة من هذا العزب الذي اعتاد فوضى احلياة، وسريها

أسخف ما فيها من اخليال واحلقيقة, وأي عزب جيد االستقرار, أو جتتمع له أسباب احلياة الفاضلة وهو 
قد فقد تلك الروح اليت تتم روحه، وتنّقحها، ومتسكها يف دائرهتا االجتماعية على واجباهتا وحقوقها، 

 لسيادة مًعا، ومتتد به وميتد هبا يف اتريخ الوطن؟وجتيئه ابألرواح الصغرية اليت تشعره التبعة وا



كيف يعترب مثل هذا موجوًدا اجتماعيًّا صحيًحا وهو حي خمتل يف وجود مستعار، يقضي الليل هاراًب من 
حياة النهار، ويقضي النهار انفًرا من حياة الليل؛ فيقضي عمره كله هاراًب من احلياة، وكأنه ال يعيش بروحه  

 ها، بل ابملمكن من بعضها!كاملة، بل ببعض
أية أسرة شريفة تقبل أن يساكنها رجل عزب، وأية خادم عفيفة تطمئن أن ختدم رجاًل عزاًب؟ هذه هي لعنة 

 الشرف والعفة هلؤالء األعزاب من الرجال!
قال الراوي: وهنا انتفض "س" و"ا" وحاوال أن يقبضا على هذه اللعنة ويرداها إىل حلق "ع". مث سألين 

تهم أن أسقطها من املقال، بيد أين رأيت أن خريًا من حذفها أن تكون اللعنة ألعزاب الرجال إال "س" ثالث
 و"ا" و"ع".
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 استنوق اجلمل:
الذي يسمونه "الزواج" فما هو إال بيت ثقله على شيئني: على  قال الشاب: ال ِقَبَل يل هبذا التعب املعين

األرض، وعلى نفسي؛ وامرأة مهها يف موضعني: يف دارها، ويف قليب؛ وما هو إال أطفال يُلزمونين عمل 
األيدي الكثرية من حيث ال أملك إال يدين اثنتني، وأحتمل فيهم رهًقا شديًدا كأمنا أبنيهم أبايمي، وأمجع 

 سهم كلها يف رأس واحد هو رأسي أان.مهوم رءو 
يولد كل منهم مبعدة هتضم لتوها وساعتها، مث ال شيء معها من يد أو رجل أو عقل إال هو عاجز ال 

 يستقل، متخاذل ال يطيق وال يقدر.
قال: وإذا كان أول الزواج أي: عسله وحلواه أنه امرأة ُتذهب عزوبيت, فأان وأمثايل ما نزال يف عسل 

ولكل وقت زواج، ولكل عصر أفكار، وما أسخف الليايل إذا هو ترادفت على ضرب واحد  وحلوى...
 من أحالمها، فهذا جيعل النوم حكًما ابلسجن عشر ساعات!

قوم كرجال الفن؛ رذيلتهم فنية،  -حنن العزاب-قال: وإذا أردت أن تستكشف القصة فاعلم أننا 
الفن هو ملوضعه من الفن ال من غريه؛ فإذا قلَت: هذا وفضيلتهم فنية، فتلك وهذه بسبيل؛ وكل شيء يف 

خاٍل من الفضيلة، عار من األدب؛ وعبت الفن لذلك, فما هو إال كعيبك وجه املرأة اجلميلة ألنه خال 
من حلية! هات الظالم وسواده، فإنه لون كالنور وإشراقه، ال بد من كليهما؛ إذ املعىن الفين إمنا يكون يف 

 يف األشياء ذاهتا؛ ويد الفين كيد الغين؛ هذه ال يقع فيها الذهب إال ليعدد مث يتعدد؛ تناسب األشياء ال



 وتلك ال تقع فيها املرأة إال لتتعدد مث تتعدد؛ ويف كل دينار قوة جديدة، ويف كل امرأة فن جديد.
من قدر على قال: ومذهبنا يف احلياة أن نستمتع هبا ضرواًب وأفانني؛ من أطاق مل يقتصر على نوعني، و 

نوعني مل يرض الواحد؛ ولو أن زوجة كانت من أشعة الكواكب أو من قطرات الندى، لثقل منها على 
حياتنا ما يثقل من احلديد والصَّوَّان؛ إذ هي ال تلد أشعة كواكب، وال قطرات ندى؛ وَحْسب اجلسد برأس 

 واحد مِحْاًل.
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قال: ومن الذي تعرض عليه احلياة سالمها وحتياهتا وأشواقها يف مثل رسالة غرام، مث يدع هذا ويسأهلا 
 غضبها وخصامها وجَلَاجتها يف مثل قضية من قضااي احملاكم كل ورقة فيها تلد ورقة؟

السافرة عندان، ولكن اللذة هي السافرة؛ وما أحكم الشرع! أقول مث قال الشاب: ال حتسَب أن املرأة هي 
لك وأان حماٍم يقرر احلقيقة: ما أحكم الشرع الذي مل يرخص يف كشف وجه املرأة إال لضرورة، فإن الواقع 
يف احلياة أن هذا الكشف كثري ما يكون كنْقب اللص على ما وراء النقب؛ وإذا ُكسر ما فوق الُقفل من 

 املكتنز فيها الذهب واجلوهر، فالباب اجلديد كله سخرية وُهُزؤ من بعُد!اخلزانة 
هذه عقلية شاب حمام ُطوي عقله على الكتب القانونية، وطوي قلبه على مثلها من غري القانونية, وليس 

رق ميرتي أحد يف أهنا عقلية السواد من شبابنا املثقف الذي لبس اجللد األورويب. ومن البالء على هذا الش
أنه ما برح يناهض املستعمرين ويواثبهم، غافاًل عن معانيهم االستعمارية اليت تناهضه وتواثبه، جاهاًل أن 

أورواب تستعمر ابملذاهب العلمية كما تستعمر ابلوسائل احلربية؛ وتسوق األسطول واجليش، والكتاب 
 واألستاذ، واللذة واالستمتاع، واملرأة واحلب.

لنار فاستطارت يف ثيابك أو متاعك ملا دخلك الشك أن عدوك هو النار حىت تفرغ ولو أن عدوًّا رماك اب
غفل الشرقيون عن أخالق انرية محراء أيكلهم هبا املستعمرون أكاًل كأمنا  -لعمري-من أمرها. فكيف 

 ينضجوهنم عليها ليكونوا أسهل مساًغا، وألني َأْخًذا، وأسرع يف اهلضم!
ا الشاب ومعانيه إال أن أورواب يف أعصابه، وأما مصر ونساؤها ورجاهلا فعلى مل أفهم أان من كالم صاحبن

طرف لسانه ال تكون إال صيحة، وليس بينه وبينها يف احلياة عمل إال من انحية لذته هبا، ال من انحية 
 فائدهتا منه.

اجلسم مُيهد  وتلك املعاين كلها مشتق بعضها من بعض، ومرجعها إىل أصل واحد، كاألمراض اليت تبتلي



شيء منها لشيء، ما دامت طبيعة هذا اجلسم زائغة أو خمتلة، أو مرتاجعة إىل الضعف، أو ذاهبة إىل 
 املوت.

وأولئك شبان وقف هبم الشباب موقف َباَلدة، فال خيطو إىل الرجولة، وال يكمل بنموه االجتماعي كما 
ُيمل أثقااًل مع أثقاله، ويستوطئ العجز يكمل الرجل الوطين؛ فمن مث يكون َخوَّارًا ال يستطيع أن 

 واخلمول؛ فال يكون إال قاعد اهلمة،
 320|  188اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/187) 

 

 وحي القلم
 استنوق اجلمل

عيش مبرضه رَْخو العزمية، قد استنام إىل أسباب عجزه وختاذله، وال يكون يف بعض االعتبار إال كاملريض ي
يلة على ذويه، ُضجعة ال ميشي، نُومة ال ينتهض، مسرتًُيا ال يعمل.  محَِ

وهبذه املكسلة االجتماعية يف الشبان يبدأ الشعب يتحول من داخله فينصرف عن فضائله، ويتخذ يف 
له وهي  مكاهنا فضائل استعارة يقلد فيها قوًما غري قومه، وجيلبها لبيئة غري بيئته، ويقسرها على أن تصلح

فساد، وُيكرهها على أن تنفعه وهي ضرر، وتلك حالة يغامر فيها الشعب بكيانه فال تلبث أن تصدعه 
 وتفرقه.

ولو أن يف السحاب مطًرا وغيثًا ملا كان له يف كل ساعة لون مصبوغ، ولو أن يف الشباب ديًنا ملا صبغته 
لصوص إليه، وهل كان الدين إال تلك األخالق الفاسدة، وما ذهاب احلارس عن مكان إال دعوة ل

واجبات وتبعات وقيوًدا يراد من مجيعها إعداد اإلنسان ألمثاهلا يف االجتماع، حىت يقر يف إنسانيته 
الصحيحة على النحو الذي يصلح له منفرًدا, ويصلح له جمتمًعا؟ فليست الزوجة وحدها هي اليت خسرت 

ًعا، وهبذا انعكس وضعة من اجلماعة، فوجب يف رأيه الشاب بل خسره معها الوطن والدين والفضيلة مجي
أن تسخر اجلماعة له، وأن يستقل هو بنفسه، وهبذا العكس, وهذا السقوط، وهذا االستمتاع الذي جيد 
سعادته يف نفسه؛ أصبح أولئك الشبان كأمنا حقهم على اجملتمع أن يقدم هلم بغااي ال زوجات, بغااي حىت 

 من الزوجات!
عصًرا جيهل الشاب فيه أن الرجل واملرأة يف الوطن كلمتان تفسر اإلنسانية إحدامها ابألخرى قـَبَّح هللا 

تفسريًا إنسانيًّا دينيًّا ابلواجبات والقيود واألمحال، ال ابألهواء والشهوات واالنطالق كما تفسر احليوانية 
 الذكر واألنثى.

ياة ال تكون إال دنيئة أو منحطة يف أحالمها والنفس الدنيئة أو املنحطة يف أخالقها ومنازعها من احل



وأخيلتها الروحية، دنيئة كذلك يف طاعتها إن قضت عليها احلياة مبوضع اخلضوع, دنيئة يف حكمها إن 
قضت هلا احلياة مبنزلة من السلطة. ولو تنبهت احلكومة لطردت من عملها كل موظف غري متأهل، فإهنا 

الشر، وكل شاب تلك حاله هو حادثة ترتدف احلوادث وتستلزمها، وما إمنا تستعمل شرًّا ال رجاًل مينع 
 أييت السوء إال مبثله أو أبسوأ منه.

ليس للزواج معىن إال إقرار طبيعة الرجل وطبيعة املرأة يف طبيعة اثلثة تقوم ابالثنتني مًعا، وهي طبيعة 
 الشعب. فمن سقوط النفس ولؤمها ودانءهتا أن يفر
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الشاب القوي من تبعة الرجولة، فال ُيمل ما محل أبوه من واجبات اإلنسانية؛ وال يقيم لوطنه جانًبا من 
الفضيلة بناء احلياة يف نفسه وزوجه وولده، بل يذهب جيعل حظ نفسه فوق نفسه، وفوق اإلنسانية و 

والوطن مجيًعا؛ وال يعرف أن انفالته من واجبات الزواج هو إضعاف يف طبيعته ملعىن اإلخالص الثابت، 
 والصرب الدائب، والعطف اجلميل يف أي أسباهبا عرضت.

ومن ُفُسولة الطبع ولؤمه ودانءته أن يهرب هذا اجلندي من ميدانه الذي فرضت عليه الطبيعة الفاضلة أن 
داء واجبه الطبيعي, متعلاًل لفراره املخزي مبشقة هذا الواجب, وما عسى أن يعاين فيه كما جياهد فيه أل

 ُيتّج اجلبان خبوف اهلالك وعناء احلرب.
ومن سقوط النفس أن يرضى الشبان كساد الفتيات, وبوارهن على الوطن؛ وأن يتواطئوا على نبذ هذه 

ال يعلمون أن ذلك  -أصلحهم هللا-يرها اجملهولة. كأهنم األمحال، وإلقائها يف طرق احلياة، وتركها ملقاد
يضيع أبخواهتم بني الفتيات، ويضيع بوطنهم يف أمهات اجليل املقبل، ويضيع ابلفضيلة يف تركهم محايتها 

 وختليهم عن محل واجباهتا ومهومها السامية.
ختنثوا والنوا وخضعوا وأبوا إن اجلمل إذا استنوق ختنث والن وخضع، ولكنه ُيمل؛ وهؤالء إذا استنوقوا 

 أن ُيملوا.
ومن سقوط النفس يف الرجل النكس العاجز املقصر أن ُيتج لعزوبته بعلمه وجهل الفتيات؛ أو متدنه 

وزعمه أهنن مل يبلغن مبلغ األوروبية، وال يدري هذا املنحط النفس أن الزواج يف معناه اإلنساين االجتماعي 
ري، كالمها واجب حتم ال يُعتذر منه إال أبعذار معينة، وما عداها فجَب هو الشكل اآلخر لالقرتاع العسك

 وسقوط واخنذال ولعنة على الرجولة.



ومن سقوط النفس أن يغىن الشاب عن الزواج لفجوره فيقره، ومُيكِّن له، وكأنه ال يعلم أنه بذلك ُيطم 
 نفسني، وُيدث جرميتني، وجيعل نفسه على الدنيا لعنتني.

لنفس أن يغرت الشاب فتاة حىت إذا وافق ِغرَّهتا مكر هبا وتركها بعد أن يلبسها عارها األبدي؛ ومن سقوط ا
فما ُيمل هذا الشاب إال نفس لص خبيث فاتك، هو أبًدا عند من يسرقهم يف ابب اخلسائر والنكبات، 

اخلري؛ وعند نفسه ال يف ابب الربح واملكسب؛ وعند اجملتمع يف ابب الفساد والشر، ال يف ابب املصلحة و 
 يف ابب اجلرمية والسرقة، ال يف ابب العمل والشرف.
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 وحي القلم
 استنوق اجلمل

 فسقوط النفس واحنطاطها هو وحده نكبة الزواج يف أصلها وفروعها الكثرية اليت منها املغاالة والشطط يف
املهور, ومنها َبث الشاب عن الزوجة الغنية، وإمهال ذات الدين واألصل الكرمي لفقرها، ومنها ابتغاء 

الزوجة رجاًل ذا جاه أو ثراء، وعزوفها عن الفاضل ذي الَكَفاف أو اليسري على غىن يف رجولته وفضائله،  
قد ابتُليت هي أيًضا ابلسقوط، كأمنا هو زواج الدينار ابلسبيكة، والسبيكة ابلدينار، وكأن الطبيعة 

فأصبحت تعترب الغىن والفقر، فتجعل يف دم أوالد األغنياء روح الذهب واللؤلؤ واملاس، وتلقي يف دم 
يف  -ال يتدافع اثنان منهم-أوالد الفقراء روح النحاس واخلشب واحلجارة, على حني أن اجلميع مستيقنون 

 لطباع.أن الطبيعة ال تبايل إال بوراثة اآلداب وا
وأعظم أسباب هذا السقوط يف رأيي هو ضعف الرتبية الدينية يف اجلنسني، وخاصة الشبان، ظنًّا من الناس 
أن الدين شأن زائد على احلياة، مع أنه هو ال غريه نظام هذه احلياة وقوامها يف كل ما يتصل منها ابلنفس. 

شة للحياة ومادهتا، بل نوع العقيدة هي نوع املعي -كما ُيسب املفتونون-وليست املدنية الصحيحة 
ابحلياة ومعانيها؛ وإىل هذا ترمي كل مبادئ اإلسالم، فإن هذا الدين القوي اإلنساين ال يعبأ بزخارف كهذه 

اليت تتلّبس هبا املدنية األوروبية القائمة على االستمتاع، وفنون اللذات، وانطالق احلرية بني اجلنسني؛ 
نساين الذي ينتهي بتهدم تلك املدنية وخراهبا. وإمنا يعبأ اإلسالم ابلعقيدة اليت فهذا بعينه هو التحطيم اإل

 تنّظم احلياة تنظيًما صحيًحا متساوقًا وافًيا ابملنفعة، قائًما ابلفضيلة, بعيًدا من اخللط والفوضى.
ويقابل ضعف الرتبية الدينية مظهر آخر هو سبب من أكرب أسباب السقوط، وهو ضعف الرتبية 

الجتماعية يف املدرسة، وإىل هذا الضعف يرجع سبب آخر هو ختنث الطباع واسرتساهلا إىل الدعة ا
والراحة، وفرارها من محل التبعة "املسئولية" اليت هي دائًما أساس كل شخصية قائمة يف موضعها 



 االجتماعي.
لألم، ونزل الرجل السافل وبذلك الضعف وذلك السقوط ُوضعت املرأة البِغّي العاهرة يف املوضع الطبيعي 

املنحط يف املكان الطبيعي لألب، وحتللت قوى الوطن ابحنراف عنصريه العظيمني عن طبيعتهما، وجعلت 
 فضيلة الفتيات املسكينات تتأكل من طول ما أمهلت، وأخذ ُسوس الدم يرتكها فضائل خنَِرة.

يف حكم الناس وتصريفهم قد تركت وال عاصم وال دافع إال قوة القانون وسطوته، ما دامت الفضيلة 
 مكاهنا للقوانني، وما دامت قوة النفس قد أخلت موضعها للقوة التنفيذية.
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 وحي القلم
 استنوق اجلمل

 اي صاحبنا احملامي؟ لقد قُتلت ُروحية الزواج، وهي على كل حال جرمية قتل، فمن القاتل
 قال الشاب: هو كل رجل عزب.

 قلت: فما عقابه؟
 فسكت, ومل يرجع إيل جوااًب.

 قلت: كأين بك قد أتهلت وخالك ذم, فما عقابه؟
قال: إىل أن تبلغ احلكومة أو أن تعاقب هؤالء العزاب، فليعاقبهم الشعب بتسميتهم "أرامل احلكومة" 

 واحدهم: رجل أرملة حكومة.
 اللهم يسرها وال جتعلين رجاًل بغلطتني: غلطة يف نساء األمة، وغلطة يف ألفاظ اللغة. مث قال:
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 وحي القلم
 أرملة حكومة

 أرملة حكومة:
ب، يكون مطيًقا للزواج، قادرًا عليه، هو الرجل العز  1"أرملة احلكومة" فيما تواضعنا عليه بيننا وبني قرائنا

وال يتزوج؛ بل يركب رأسه يف احلياة، ويذهب ميوِّه على نفسه كذاًب وتدليًسا، وينتحل هلا املعاذير الواهية، 



وميتلق العلل الباطنة، ُياول أن يُلحق نفسه مبرتبة الرجل املتزوج من حيث ُيط الرجل املتزوج إىل مرتبته 
النساء إىل هؤالء النساء املسكينات، يزيدهن على نفسه شر نفسه، ويرميهن هو؛ ويضيف شؤمه على 

ابلسوء وهو السوء عليهن، ويتنقصهن ومنه جاء النقص، ويعيبهن وهو أكرب العيب؛ ال يتذكر إال الذي 
ا له، وال يتناسى إال الذي عليه، كأمنا انقلبت أوضاع الدنيا، وتبدلت رسوم احلياة، فزالت الرجولة بتبعاهت

عن الرجل إىل املرأة, وانفصلت األنوثة َبقوقها من املرأة إىل الرجل، فوجب أن حتمل تلك ما كان ُيمل 
هذا، فُتقدم ويقر وادًعا، وتتعب ويسرتيح، وتعاين اهلموم السامية يف احلياة االجتماعية، ويعاين املخنث 

. فأما املرأة فتشرف على َهَلكتها، وختاطر ابتساماته ودموعه، متكًئا يف جملسه النسيمي حتت جناح امِلْروحة
 َباضرها ومستقبلها، وأما هو فيبقى من ثيابه يف مثل اخِلْدر املَُصون!

"أرملة احلكومة" هو ذلك الشاب الزائف املبهرج، ُُيَسب يف الرجال كذاًب وزورًا؛ إذ ال تكمل الرجولة 
شاء األسرة والقيام عليها، أي: مغامرة الرجل يف بتكوينها حىت تكمل مبعاين تكوينها, وأخص هذه املعاين إن

زمنه االجتماعي ووجوده القومي، فال يعيش غريًبا عنه وهو معدود فيه، وال ُطفيليًّا فيه وهو كاملنفي منه، 
وال يكون مظهًرا لقوة اجلنس القوي هاربة هروب اجلَب من محل ضعف اجلنس اآلخر احملتمي هبا، وال 

 تربؤ النذالة من مؤازرة العشري اآلخر ملروءة العشري متربئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر مقالة "استنوق اجلمل" والتاء يف "أرملة احلكومة" ليست للتأنيث، بل هي اتء جديدة يف العربية،  1
يات واملتزوجون مجيًعا على تزاد يف هذه الكلمة خاصة وامسها اتء اهلزؤ. واي حبذا لو اصطلح النساء والفت

تسمية كل رجل عزب "أرملة احلكومة" فإن هذا االسم إذا عم وشاع كان يف معناه وفعله املطهر، حامًضا 
 لغوايًّ كحامض الفنيك!
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 وحي القلم
 أرملة حكومة

يرضى لنفسه أن يكون هو والذل يعمالن يف نساء أمته عماًل واحًدا، وأن يصبح هو احملتاج إليها؛ وال 
والكساد ال أييت منهما إال أثر متشابه، وأن يبيت هو والفناء يف ظلمة واحدة كظلمات القرب، تنقل 

  بيًتا خاوايً  -الذي كان يقتضيه الوطن أن يكون فيه أب وأم وأطفال-األجداث إىل الدور، فتجعل البيت 
 كأمنا ُثكل األم واألطفال، وبقيت فيه البقية من هذا الرجل العزب امليت أكثر اترخيه!

لقد رأيت بعيين أداة العزب وأاثثه يف بيته، كأمنا يقص عليه كل ذلك قصة شؤمه ووحدته، وكأمنا يقول له 



مصريي إىل أب وأم الفرش والنجد والطراز: "بعين اي رجل وردين إىل السوق؛ فإين هنالك أطمع أن يكون 
وأوالد، أجد هبم فرحة وجودي، وأصيب من معاشرهتم بعض ثوايب، وأبلي حتت أيديهم وأرجلهم فأكون قد 

عملت عماًل إنسانيًّا. أما عندك، فأنت خشبة مع اخلشب، وأنت خرقة بني اخلرق, وامسع الكرسي, إنه 
 يقول: أف, وأصغ إىل فراشك, إنه يقول: تف".

على نفسه أنه مبتلى ابلعافية، مستعبد ابحلرية، جمنون ابلعقل، مغلوب  -لكعبةورب ا-شهد العزب 
أنه يف الرجولة قاطع طريق؛ يقطع اترخيها وال  -ورب البيت-ابلقوة، شقي ابلسعادة، وشهدت احلياة عليه 

. وشهد يؤمنه، ويسرق لذاهتا وال يكسبها وخيرج على شرعها وال يدخل فيه، ويعصي واجباهتا وال ينقاد هلا
عليه أنه خملوق فارغ كالواغل على الدنيا؛ إن كان نعمة بصالحه، انتهت النعمة يف نفسها  -وهللا-الوطن 

ال متتد؛ وإن كان بفساده مصيبة امتدت يف غريها ال تنقطع, وأنه شحاذ احلياة أحسن به األجداد نساًل 
ه على منفعة وعيش ال غريمها؛ مث ميوت ابقًيا، وال ُيسن هو بنسل يبقى, وأنه يف بالده كاألجنيب، مهبط

وجود األجنيب ابلنَـّْقلة إىل وطنه، وميوت وجود العزب ابالنتقال إىل ربه؛ فيستواين مجيًعا يف انقطاع األثر 
الوطين، ويتفقان مجيًعا يف انتهاب احلياة الوطنية؛ وأن كليهما خرج من الوطن أبرت ال َعِقَب له، ويذهبان 

 ن: أحدمها على ابخرة، واآلخر على النعش.مًعا يف جلج النسيا
جاءين ابألمس "أرملة حكومة" وهو مهندس موظف. ومعىن اهلندسة الدقة البالغة يف الرْقم واخلط والنقطة 

وما احتمل التدقيق؛ مث احلذر البالغ أن خيتل شيء أو ينحرف، أو يتقاصر أو يطول، أو يزيد أو ينقص، أو 
طأ؛ إذا كان احلاضر يف العمل اهلندسي إمنا هو للعاقبة، وكان اخليال للحقيقة؛ يدخله السهو أو يقع فيه اخل

 وكان اخلُْرق هنا ال يقبل الرُّْقعة. ومىت فصلت األرقام اهلندسية من
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 وحي القلم
 أرملة حكومة

اجلمع والطرح والضرب والقسمة، ورجع احلساب حينئٍذ وهو حساب عقل  الورق إىل البناء مات
 املهندس؛ فإما عقل دقيق منتظم، أو عقل مأفون خمتّل.

-قد خلت حياته من اهلندسة, وانتهى فيها من التحريف املضحك  -على ما ظهر يل-بيد أن املهندس 
َك نـَْعُبُد إىل مثل التحريف الذي قالوا:  -حىت فيما ال خيطئ الصغار فيه إنه وقع يف اآلية الكرمية: }ِإايَّ

َك{ ]الفاحتة:  [ فقد رووا أن إمام قرية من القرى يف الزمن القدمي كان خيطب أهل قريته ويصلي يف 5َوِإايَّ
مسجدها، فنزل به ضيف من العلماء فقال له اخلطيب: إن يل مسائل يف الدين مل يتوجه يل وجه احلق 



لرأي، وكنُت من زمن أمتىن أن ألقى هبا األئمة، فأريد أن أسألك عنها. قال العامل: فيها، وال أزال متحري ا
 سل ما أحببت.

َك{ أي شيء  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ قال اخلطيب: أشكل علي يف القرآن بعض مواضع، منها يف سورة احلمد: }ِإايَّ
 الحتياط!بعده "تسعني أو سبعني"؟ أشكلت علي هذه فأان أقرؤها: تسعني؛ أخًذا اب

 كذلك مهندسنا فيما أشكل عليه من حسابه للحياة، فهو عزب آخًذا ابالحتياط. قال وهو ُياورين:
كيف تكلفين الزواج وتكرهين عليه، وتعنفين على العزوبة وتعيبين هبا؛ وإمنا أنت كالذي يقول: دع املمكن 

هي اليت جعلتين فاسًدا, ويف هذا اجلو وخذ املستحيل؛ إن استحالة الزواج هي اليت جعلتين عزاًب، والعزوبة 
الفاسد من حياة الشباب، إما أن تكسد الفتاة، وإما أن تتصل هبا العدوى. والعزب ال أيىب أن يقال فيه: 

 إنه للنساء طاعون أمحر أو هواء أصفر؛ فهو وهللا مع ذلك موت أسود وبالء أزرق.
عليك ما أمكن غريك، وكيف بلغت مصر قلت: لقد هولت علي؛ فما مستحيلك اي هذا، ومل استحال 

أال يكون  -وُيك-َخسة عشر مليواًن؟ أمن غري آابء ُخلقوا، أو ُزرعوا زرًعا يف أرض احلكومة؟ امسع 
 الرجال قد أقبلوا وتراجعَت، وجتلدوا وتوجعت، أو أقدموا وخَنْسَت، واسرتجلوا وأتنثت؟

 قال: ليس شيء من هذا.
لفكرة، ال الفكرة نفسها، فما محلك على العزوبة وأنت موظف قلت: فإن املسألة هي كيف ترى ا

وظيفتك كذا وكذا دينارًا، وأنت مهندس يصدق عليك ما قالوه يف الرجل اجملدود: لو عمد إىل حجر 
 النفلق له عن رزق؟!

 قال: أليس مستحياًل مث مستحياًل أن جيمع مثلي يده على مائة جنيه يدفعها
 320|  195اجمللد الثاين اجمللد الثالث  اجمللد األول اجمللد األول

(1/194) 

 

 وحي القلم
 أرملة حكومة

 اباًب إال استقبلوين مبا معناه: هل أنت معجزة مالية؟ هل أنت مائة جنيه؟ -علم هللا-مهًرا؛ وإن طرقُت 
حدة بثمانني قلت: فإن عملك يف احلكومة يُِغّل عليك يف السنة مائة ومثانني دينارًا, فِلَم ال تعيش سنة وا

 فتقع املعجزة؟
 قال: "بكل أسف" ال يستطيع الرجل العزب أن يدخر أبًدا؛ فهو يف كل شيء مبدد ضائع متفرق.

قلت: فهذه شهادتك على نفسك ابلسََّفه واخلُْرق والتبذير؛ تنفق ما يكفي عدًدا وتضيق بواحدة، وماذا 
بقى عزاًب فهو ينفق ما مجع يف شهوات حياته، يرتئي مثلك يف احلياة؟ أعند نفسه ويف يقينه أن يتأبد في



ويتوسع فيها ضرواًب وألوااًن ليكون وهو فرد كأنه وهو يف إنفاقه مجاعة، كل منهم يف موضع رذيلة أو مكان 
هلو؛ وكأن منه رجااًل هو كاسبهم وعائلهم، ينفق على هذا يف القهوة، وعلى هذا يف احلانة، وعلى ذلك يف 

يف املواخري، وعلى اخلامس يف املستشفى؟ إن كان هذا هو أصل الرأي عند العزب،  املالهي، وعلى الرابع
فالعزب سفيه جمرم، وهو إنسان َخِرب من كل جهة إنسانية، وهو يف احلقيقة ليس املتسع لنفقات َخسة، 

على  بل كأنه قاتل من أبناء وطنه؛ إذ كان هبذا مطيًقا أن يكون أاب ينفق على أبنائه، ال سفيًها ينفق
 شياطينه.

فإن كان قد بين رأيه على أن يتعزب مدة مث يتأهل، فهذا أحرى أن يعينه على حسن التدبري، وهو َمْضراة 
له على شهوة اجلمع واالدخار؛ إذ يكون عند نفسه كأمنا يكدح لعياله وهو يف سعة منهم بعد، وهم ال 

أخالقًا طيبة ومهًما وعزائم يرثوهنا من دمه فتجيء يزالون يف صلبه على احلال اليت ال يسألونه فيها شيًئا إال 
 معهم إىل الدنيا مىت جاءوا.

إمنا العزب أحد رجلني: رجل قد خرج على وطنه وقومه وفضائل اإلنسانية، قاعدته: ُجرَّ احلبل ما اجنرَّ 
ن لك. وهذا داعر فاسق، مبذر ِمْتالف إن كان من املياسري، أو مريب دينء حقري النفس إن كان م

غريهم... ورجل غري ذلك، فهو يف واثق الضرورة إىل أن تطلقه األسباب، ومن مث فهو يعمل أبًدا 
لألسباب اليت تطلقه, ويعرف أنه وإن مل يكن آهاًل فال تزال ذمته يف حق زوجة سيعوهلا، ويف حقوق أطفال 

على سياستها، والنهوض  أيبوهم، وواجبات ووطن خيدمه إبنشاء هذه الناحية الصغرية من وجوده، والقيام
 أبعبائها, فانظر وُيك أي الرجلني أنت؟
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قال: فرتيدين أن أقامر بتعب سنة وأان بعد ذلك ما يُقدر يل، قد أشرتي بتعب سنة من العمر تعب العمر  
 كله؟

ت: فهذه هي خسة الفردية، ودانءهتا الوحشية يف جنايتها على أهلها، وسوء أثرها يف طباعهم قل
، وتبتليهم ابخلوف من التبعات 1وعزائمهم؛ فهي فردية تضرب فيهم العاطفة االجتماعية ضرب التلف

الغلظة؛ حىت ليتوهم أحدهم أنه إن تزوج مل يدخل على امرأة، ولكن على معركة. وهي تصيبهم ابلقسوة و 
فما دام الواحد منهم واحًدا لنفسه، فهو يف تصريف حكم األَثَرة، ويف قانون الفتنة أبهواء النفس 

 ومنافعها؛ كأمنا يعامله الناس رجاًل كله َمِعَدة، أو هو فيهم قوة هضم ليس غري.



وفيق والغىن بني قال: ولكن الزواج عندان حظ خمبوء "لوتريَّة" والنساء كأوراق السحب، منهن ورقة هي الت
 آالف هن الفقر واخليبة احملققة.

 قلت: هل اعتدت أن تتكلم وأنت انئم؟ فلعلك اآلن يف نومة عقل، أو ال فأنت اآلن يف غفلة عقل.
إن هذا املسكني الذي ميسح األحذية ويشرتي من تلك األوراق ال خيلو منها؛ يعلم علًما أكثر من اليقني 

 من األخيلة اليت يف هذه األوراق؛ فهو ال يعتد هبا يف كبري أمر وال أن عيشه هو من مسح األحذية ال
صغريه، وما يُنزهلا يف حساب رغيفه وثوبه إال يوم خيالط يف عقله فيتنزه أن ميسح أحذية الناس، ويرى أن 

 عظيًما مثله ال ميسح إال أحذية املالئكة.
أتيت أنه ال ُيسن بك أو ال ُيسن لك إال أنت اي هذا مهندس، ولك بعض الشأن وبعض املنزلة، فهبك ار

أن تتزوج بنت ملك من امللوك، فهذه وحدها هي عندك "النمرة الراَبة"، وسائر النساء فقر وخيبة، ما دام 
األمر أمر رأيك وهواك؛ غري أنك إذا عرضت لتلك "النمرة الراَبة" مل تعرفك هي إال صعلوًكا يف 

 الصعاليك، وأمحق بني احلمقى.
األوراق تصنع صنعتها على أن تكون مجلتها خاسرة إال عدًدا قلياًل منها؛ فإذا تعاطيت شراءها  إن تلك

فأنت على هذا األصل أتخذها، وهبذا الشرط تبذل فيها؛ وما مترتي أنت وال غريك أن القاعدة ههنا هي 
إن مل يصبك  اخليبة، وشذوذها هو الربح؛ وليس يف االحتمال غري ذلك؛ ومن مث فقد برئ إليك احلظ

 شيء منه؛ وأين هذا وأين النساء، وما منهن واحدة إال وفيها منفعة تكثر أو تقل، بل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يقال: ضربه ضرب التلف، أي: الضرب الذي يقتله ويتلفه. 1
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الرجال للنساء هم أوراق السحب يف اعتبارات كثرية، ما دامت طبيعة اتصاهلما جتعل املرأة هي يف قوانني 
الرجل أكثر مما جتعل الرجل يف قوانينها، وهل ضاعت امرأة إال من غفلة رجل أو قسوته أو ُفُسولته أو 

 فجوره؟
أن ال صالح يل إال ابلزواج، وأن طريقي إىل الزوجة هو   -وكنت أعلم-ن قال املهندس: فإين أعلم اآل

كذلك طريقي إىل فضيليت وإىل عقلي. واتهلل ما شيء أسوأ عند العزب وال أكره إليه من بقائه عزاًب؛ غري 
أنه يكابر يف املماراة كلما حتاقرت إليه نفسه، وكلما رأى أن له حااًل ينفرد هبا يف سخط هللا وسخط 



اإلنسانية. وال َمْكِذبة، فقد وهللا أنفقُت يف رذائلي ما جيتمع منه مهر زوجة سرية تشتط يف املهر وتغلو يف 
الطلب، ولكن كيف يب اآلن وما جربين من قبل إصالح، وال أعانين اقتصاد، ومن يل بفتاة من طبقيت مبهر 

 ال أحتمل منه َرَهًقا، وال تتقاصر معه أموري، وال ختتل معيشيت؟
قلت: فإذا مل ُيملك احلمار من القاهرة إىل اإلسكندرية؛ فإنه ُيملك إىل قليوب أو طوخ. ويف النساء 

 إسكندرية، وفيهن شربا، وقليوب، وطوخ؛ وما قرب وبعد، وما رخص وغال.
 قال: ولكن بلدي اإلسكندرية.

اع الفاسد؛ ولو تعاون قلت: ولكنك ال متلك إال محارًا... وللمرأة من كل طبقة سعرها يف هذا االجتم
الناس وصُلحوا وأدركوا احلقيقة كما هي، ملا رأينا الزواج من فقر املهور كأمنا يركب سلحفاه ميشي هبا, 
وحنن يف عصر القطار والطيارة، وقد كان هذا الزواج على عهد أجدادان يف عصر احلمار واجلمل, كأنه 

 وحده من السرعة يف طيارة أو قطار.
ال يكون االعتبار فيهم إال ابملال، إذ تنزل قيمتهم اإلنسانية ويبقى املال وحده هو  حني يفسد الناس

الصاحل الذي ال تتغري قيمته. فإذا صلحوا كان االعتبار فيهم أبخالقهم ونفوسهم، إذ تنحط قيمة املال يف 
يف قوله  -سلمصلى هللا عليه و -االعتبار، فال يغلب على األخالق وال يسخرها. وإىل هذا أشار النيب 

. يريد بذلك نفي املادية عن الزواج، وإحياء الروحية فيه، 1لطالب الزواج: "التمس ولو خامَتًا من حديد"
 وإقراره يف معانيه االجتماعية الدقيقة، وكأمنا يقول: إن كفاية الرجل يف أشياء إن يكن منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قصة زواج، وفلسفة املهر".انظر " 1
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املال فهو أقلها وآخرها. حىت إن األخس األقل فيه ليجزئ منه كخامت احلديد؛ إذ الرجل هو الرجولة 
األقل وال األخس مع املال، وإن ملء األرض ذهًبا ال  بعظمتها وجالهلا وقوهتا وطباعها، ولن جيزئ منه

ُيكمل للمرأة رجاًل انقًصا؛ وهل تُتم األسنان الذهبية الالمعة؛ ُيملها اهلَِرم يف فمه؛ شيًئا مما ذهب منه؟ وما 
عسى أن تصنع قواطع الذهب اخلالص وطواحنه هلذا املسكني بعد أن نطق حتاّت أسنانه العظمية وتناثرها 

 ل َحلَّ الِبَلى يف عظامه؟أنه رج
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 رؤاي يف السماء:
قال أبو خالد األحول الزاهد: ملا ماتت امرأة شيخنا أيب ربيعة الفقيه الصويف، ذهبُت مع مجاعة من الناس 

ا فرغوا من دفنها وُسوي عليها، قام شيخنا على قربها، وقال: يرمحك هللا اي فالنة؟! فشهدان أمرها؛ فلم
اآلن قد ُشفيِت أنِت ومرضُت أان، وُعوفيِت وابتُليُت، وتركتين ذاكًرا وذهبت انسية، وكان للدنيا بك معىن، 

أرى  فستكون بعدك بال معىن؛ وكانت حياتك يل نصف القوة، فعاد موتك يل نصف الضعف؛ وكنت
اهلموم مبواساتك مهوًما يف صورها املخففة، فستأتيين بعد اليوم يف صورها املضاعفة! وكان وجودك معي 

حجااًب بيين وبني مشقات كثرية، فستخلص كل هذه املشاق إىل نفسي؛ وكانت األايم متر أكثر ما متر 
مل ُأرزأ منِك يف امرأة   -وهللا- رقتك وحنانك، فستأتيين أكثر ما أتيت متجردة يف قسوهتا وغلظتها. أما إين

 كالنساء، ولكين ُرزئت يف املخلوقة الكرمية اليت أحسست معها أن اخلليقة كانت تتلطف يب من أجلها!
قال أبو خالد: مث استد مع الشيخ، فأخذت بيده ورجعنا إىل داره، وهو كان أعلم مبا يعزي الناس بعضهم 

لكالم ساعات تبطل فيها معانيه أو تضعف، إذ تكون النفس بعًضا، وأحفظ ملا ورد يف ذلك؛ غري أن ل
مستغرقة اهلم يف معىن واحد قد احنصرت فيه، إما من هول املوت، أو حب وقع فيه من اهلول ظل املوت، 
أو رغبة وقع فيها ظل احلب، أو جلاجة وقع فيها ظل الرغبة. فكنت أحدثه وأعزيه، وهو بعيد من حديثي 

إىل الدار فدخلنا وما فيها أحد؛ فنظر مينة ويسرة، وقلب عينيه ههنا وههنا، وحوقل  وتعزييت؛ حىت انتهينا
واسرتجع، مث قال: اآلن ماتت الدار أيًضا اي أاب خالد! إن البناء كأمنا ُييا بروح املرأة اليت تتحرك يف داخله؛ 

هبا من فوق جسمها. تلبسه فوق ثيا 1وما دام هو الذي ُيفظها للرجل، فهو يف عني الرجل كاملُْطَرف
وانظر كم بني أن ترى عيناك ثوب امرأة يف يد الدالل يف السوق، وبني أن تراه عيناك يلبسها وتلبسه! 

 ولكنك اي أاب خالد ال تفقه من هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مى "الروب".املطرف: رداء من خز فيه نقوش تلبسه املرأة يف دارها، وهو املس 1
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شيًئا، فأنت رجل آليت ال تقرب النساء وال يقربنك، وجنوت بنفسك منهن وانقطعت هبا هلل؛ وكأن كل 
فهمه أان إال ألفاظًا، كما ال تفهم أنت ما نساء األرض قد شاركن يف والدتك فحُرمن عليك! وهذا ما ال أ

 أجد الساعة إال ألفاظًا؛ وشتان بني قائل يتكلم من الطبع، وبني سامع يفهم ابلتكلف.
فقلت له: اي أاب ربيعة، وما مينعك اآلن وقد اطََّرحت أثقالك وانبتت أسبابك من النساء, أن تعيش خفيف 

كالسماء انقشع غيمها فسطعت فيها الشمس؛ فإنه يقال: الظهر، وتفرغ للنسك والعبادة، وجتعل قلبك  
إن املرأة ولو كانت صاحلة قانتة, فهي يف منزل الرجل العابد مدخل الشيطان إليه، ولو أن هذا العابد كان 
يسكن يف حسناته ال يف دار من الطوب واحلجارة لكانت امرأته كوَّة يقتحم الشيطان منها. ولقد كان آدم 

ها وبني األرض مسوات وأفالك، فما منع ذلك أن تتعلق روح األرض ابلشيطان، فيتعلق يف اجلنة، وبين
الشيطان َبواء، وتتعلق هي آبدم؛ ومكر الشيطان فصوَّرها هلما يف صيغة مسألة علمية، ومكرت حواء 
فوضعت فيها جاذبية اللحم والدم، فلم تعد مسألة علم ومعرفة، بل مسألة طبع وجلاجة. فأكال منها 

 بدت هلما سوءاهتما.ف
وهل اجتمع الرجل واملرأة من بعدها على األرض إال كاان من َنَصب احلياة ومهومها، وشهواهتا ومطامعها، 

 ومضارّها ومعايبها, يف معىن }َبَدْت هَلَُما َسْوَآهُتَُما{؟
حركة ابلكفر غري  كالان اي أاب ربيعة ممن هلم َسرْي ابلباطن يف هذا الوجود غري السري ابلظاهر، وممن هلم

احلركة ابجلسم، فقبيٌح بنا أن نتعلق أدىن متعلَّق بنواميس هذا الكون اللحمي الذي يسمى املرأة، فهو َتَدلٍّ 
 وإسفاف منا.

ولعلك تقول: "النسل وتكثري اآلدمية" فهذا إمنا ُكتب على إنسان اجلوارح واألعضاء، أما إنسان القلب 
بباطنه، فيعيش ظاهره يف قوانني هذا الباطن، ال يف قوانني ظاهر الناس. فله معناه وحكم معناه؛ إذ يعيش 

وإنه لشر كل ما نقلك إىل طبع أهل اجلوارح وشهواهتم، فزين لك ملا يزين هلم، وشغلك مبا يشغلهم؛ فهذا 
 ابب كأنه من أبواب املُُجون الذي ينقل الرجل إىل طبع الصيب. -يرمحك هللا-عندان 

موضعها من قلبك، وألِق النور على ظلها؛ فالنور يف قلب العابد نور التحويل إن فاطمس اي أخي على 
شاء، ونور الرؤية إن شاء؛ يرى به املادة كما يريد أن تكون ال كما تكون. وأنت قد كانت فيك امرأة، 

 فحّوهْلا صالة، واعمل بنورك عكس
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 ما يعمل أهل اجلوارح بظالمهم، فقد تكون يف أحدهم الصالة فيحوهلا امرأة.
قال أبو ربيعة: اتهلل إنه لرأي؛ والَوْحدة بعد اآلن أروح لقليب، وأمجع هلمي؛ وقد خلعين هللا مما كنت فيه، 

ي يل فيما بقي مين, وزوال شيء يف النفس هو وجود شيء وأخذ القرب امرأيت وشهوايت مًعا، فسأعيش ما بق
 آخر. ولقد انتهيُت ابملرأة ومعانيها وأايمها إىل القرب، فالبدء اآلن من القرب ومعانيه وأايمه.

وتواثقا على أن يسريا مًعا يف "ابطن" الوجود! وأن يعيشا يف عمر هو ساعة معدودة اللحظات، وحياة هي 
 فكرة مرسومة مصورة.

ل أبو خالد: ورأيُت أن أبيت عنده وفاء َبق خدمته، ودفًعا للوحشة أن تعاوده فتدخل على نفسه قا
أبفكارها ووساوسها. وكان قد غمران تعب يومنا، وأعيا أبو ربيعة، وخذلته القوة؛ فلما صلينا العشاء قلت: 

قظُتك فقمنا سائر اي أاب ربيعة، أحب لك أن تنَعس فرُتيح نفسك ليذهب ما بك، فإذا استجممَت أي
 الليل.

فما هو إال أن اضطجع حىت غلبه النعاس, وجلست أفكر يف حاله وما كان عليه وما اجتهدت له من 
الرأي؛ وقلت يف نفسي: لعلين أغريته مبا ال قبل له به، وأشرت عليه بغري ما كان ُيسن مبثله، فأكون قد 

بني الرجل متزوًجا عابًدا، وبني الرجل عابًدا مل  غششته. وخامرين الشك يف حايل أان أيًضا، وجعلت أقابل
يتزوج؛ وأنظر يف ارتياض أحدمها بنفسه وأهله وعياله، وارتياض اآلخر بنفسه وحدها؛ وأخذُت أذهب 
وأجيء من فكر إىل فكر، وقد هدأ كل شيء حويل كأن املكان قد انم، فلم ألبث حىت أخذتين عيين 

 بال من النوم مل جيئ من يقطعها.فنمت واستثقلت كأمنا ُشددت شدًّا َب
ورأيت يف نومي كأهنا القيامة وقد بُعث الناس، وضاق هبم احملشر، وأان يف مجلة اخلالئق، وكأننا من الضغطة 

َحّب مبثوث بني َحَجري الرََّحى. هذا واملوقف يغلي بنا غليان الِقْدر مبا فيها، وقد اشتد الكرب وجهَدان 
إال وكأن اجلحيم تتنفس على كبده، فما هو العطش بل هو السَُّعار واللهب  العطش، حىت ما منا ذو كبد
 ُيتدم هبما اخلوف ويتأجج.

فنحن كذلك إذا ولدان يتخللون اجلمع احلاشد، عليهم مناديل من نور، وأبيديهم أابريق من فضة وأكواب 
ليتلوَّى من رآه من من ذهب، ميلئون هذه من هذه بسلسال بـَُرود عذب، رؤيته عطش مع العطش، حىت 

 األمل، ويتلعلع كأمنا ُكوي به على أحشائه.
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 وحي القلم
 رؤاي يف السماء

وجعل الولدان يسقون الواحد بعد الواحد ويتجاوزون من بينهما، وهم كثرة من الناس؛ وكأمنا يتخللون 
يف البحث عن أانس أبعياهنم، ينَضحون غليل أكبادهم مبا يف تلك األابريق من َرْوح اجلنة ومائها  اجلمع

 ونسيمها.
 ومر يب أحدهم، فمددُت إليه يدي وقلت: "اسقين, فقد يبست واحرتقت من العطش!".

 قال: "ومن أنت؟".
 قلت: "أبو خالد األحول الزاهد".

 طَته صغريًا فاحتسبته عند هللا؟".قال: "ألك يف أطفال املسلمني ولد افرت 
 قلت: "ال".

 قال: "ألك ولد كرب يف طاعة هللا؟".
 قلت: "ال".

 قال: "ألك ولد انلتك منه دعوة صاحلة جزاء حقك عليه يف إخراجه إىل الدنيا؟".
 قلت: "ال".

 قال: "ألك ولد من غري هؤالء ولكنك تعبت يف تقوميه, وقمت َبق هللا فيه؟".
 هللا، إين كلما قلت "ال" أحسست "ال" هذه متر على لساين كاملكواة احلامية".قلت: "يرمحك 

قال: "فنحن ال نسقي إال آابءان؛ تعبوا لنا يف الدنيا، فاليوم نتعب هلم يف اآلخرة، وقدموا بني يديهم 
لسيئة. الطفولة، وإمنا قدموا ألسنة طاهرة للدفاع عنهم يف هذا املوقف الذي قامت فيه حمكمة احلسنة وا

وليس هنا بعد ألسنة األنبياء أشد طالقة من ألسنة األطفال، فما للطفل معىن من معاين آاثمكم ُيتبس فيه 
 لسانه أو يلجلج به".

قال أبو خالد: فُجنَّ جنوين، وجعلُت أَبث يف نفسي عن لفظة "ابن" فكأمنا ُمسحت الكلمة من حفظي  
ديت، فما خطرْت يف قليب حىت ضحك الوليد كما مسحت من وجودي؛ وذكرت صاليت وصيامي وعبا

 ضحًكا وجدت يف معناه بكائي وندمي وخيبيت.
وقال: اي ويلك! أما مسعت: "إن من الذنوب ذنواًب ال تكفرها الصالة وال الصيام، ويكفرها الغم ابلعيال" 

 أتعرف من أان اي أاب خالد؟
 قلت: من أنت يرمحنا هللا بك؟

 ري املُعيل، الذي قال لشيخك إبراهيم بن أدهمقال: أان ابن ذاك الرجل الفق
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 رؤاي يف السماء

العابد الزاهد: "طوىب لك! فقد تفرغت للعبادة ابلعزوبة" فقال له إبراهيم: "لروعة تنالك بسبب العيال 
فيه" وقد جاهد أيب جهاد قلبه وعقله وبدنه، ومحل على نفسه من مقاساة األهل  أفضل من مجيع ما أان

والولد محلها اإلنساين العظيم، وفكر لغري نفسه، واغتم لغري نفسه، وعمل لغري نفسه، وآمن وصرب، ووثق 
يل واحدة  بوالية هللا حني تزوج فقريًا، وبضمان هللا حني أعقب فقريًا؛ فهو جماهد يف سبل كثرية ال يف سب

كما جياهد الغزاة؛ هؤالء يستشهدون مرة واحدة، أما هو فيستشهد كل يوم مرة يف مهومه بنا، واليوم يرمحه 
 هللا بفضل رمحته إايان يف الدنيا.

أما بلغك قول ابن املبارك وهو مع إخوانه يف الغزو: "أتعلمون عماًل أفضل مما حنن فيه؟ قالوا: ما نعلم 
قالوا: فما هو؟ قال: رجل متعفف على فقره، ذو عائلة قد قام من الليل، فنظر إىل ذلك. قال: أان أعلم. 

 صبيانه نياًما متكشفني، فسرتهم وغطاهم بثوبه؛ فعمله أفضل مما حنن فيه".
 -اي أاب خالد-خيلع األب املسكني ثوبه على ِصْبيته لُيدفئهم به ويتلقى جبلده الربد يف الليل، إن هذا الربد 

اجلنة هنا يف حر هذا املوقف كأمنا مؤمتنة عليه إىل أن تؤديه. وإن ذلك الدفء الذي مشل أوالده حتفظه له 
 اي أاب خالد هو هنا يقاتل جهنم ويدفعها عن هذا األب املسكني.

قال أبو خالد: ويُهّم الوليد أن ميضي ويدعين، فما أملك نفسي، فأمد يدي إىل اإلبريق فأنشطه من يده، 
. فغابت فيه أصابعي، فال 1إىل عظم ضخم قد نشب يف كفي وما يليها من أَسَلة الذراع فإذا هو يتحول

أصابع يل وال كف, وأىب اإلبريق أن يسقيين وصار ُمثْـَلة يب، وجتسدت هذه اجلرمية لتشهد علي، فأخذين 
 اهلول والفزع، وجاء إبريق من اهلواء، فوقع يف يد الوليد، فرتكين ومضى.

اي أاب خالد! ما أراك إال حماسًبا على حسناتك كما ُياسب املذنبون على سيئاهتم،  وقلت لنفسي: وُيك
 فال حول وال قوة إال ابهلل!

 وبلغتين الصيحة الرهيبة: أين أبو خالد األحول الزاهد العابد؟
 قلت: ها أان ذا.

 ذيله فضاع أحسن ما فيه! أين 2قيل: طاوس من طواويس اجلنة قد ُحصَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسلة: ما يلي الكف من الذراع إىل القسم املستغلظ منها. فاألسلة هي العظمة اليت تشد عليها ساعة  1

 اليد.
 حص ذيله: قطع وجذ. 2
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 وحي القلم
 رؤاي يف السماء

ذيلك من أوالدك؟ وأين حماسنك فيهم؟ أُخلقت لك املرأة لتتجنبها، وجعلت نسل أبويك لتتربأ أنت من 
 النسل؟

جئت من احلياة أبشياء ليس فيها حياة؛ فما صنعت للحياة نفسها إال أن هربت منها، واهنزمت عن 
 مالقاهتا؛ مث أتُمُل جائزة النصر على هزمية!

ك، ولكنها عقمت فلم تعمل بك. لك ألف ألف ركعة ومثلها سجدات عملت الفضيلُة يف نفسك ونشأت
 من النوافل، وخلري منها كلها أن تكون قد خرجت من صلبك أعضاء تركع وتسجد.

قتلت رجولتك، ووأدت فيها النسل، ولبثت طوال عمرك ولًدا كبريًا مل تبلغ رتبة األب! فلئن أقمت 
 الشريعة، لقد عطلت احلقيقة، ولئْن...

أبو خالد: ووقعْت ُغنَّة النون الثانية يف مسمعي من هول ما خفت مما بعدها كالنفخ يف الصور؛ فطار قال 
 نومي وقمت فزًعا مشتت القلب، كمن فتح عينيه بعد غشية، فرأى نفسه يف كفن يف قرب ُسد عليه!

ا دحرجته يد، مث وما كدُت أعي وأنظر حويل وقد بَرق الصبح يف الدار حىت رأيت أاب ربيعة يتقلب كأمن
 هنض مستطار القلب من فزعه وقال: أهلكَتين اي أاب خالد، أهلكتين وهللا.

 قلت: ما ابلك يرمحك هللا!
قال: إين منت على تلك النية اليت عرفت أن أمجع قليب للعبادة، وأخلص من املرأة والولد، ومن املعاانة 

ن ُأعفي نفسي من ألوائهم وضرائهم وبالئهم، ألفرغ هلما يف َمَرمَّة املعاش والتلفيق بني رغيف ورغيف، وأ
إىل هللا وأقبل عليه وحده. وسألت هللا أن خيري يل يف نومي؛ فرأيت كأن أبواب السماء قد فُتحت، وكأن 

رجااًل ينزلون ويسريون يف اهلواء يتبع بعضهم بعًضا، أجنحة وراء أجنحة؛ فكلما نزل واحد نظر إيل, وقال 
 املشئوم! ملن وراءه: هذا هو

 فيقول اآلخر: نعم هو املشئوم!
 وينظر هذا اآلخر إيل مث يلتفت ملن وراءه ويقول له: هذا هو املشئوم!

 فيقول اآلخر: نعم هو املشئوم!
وما زالت "املشئوم، املشئوم" حىت مروا؛ ال يقولون غريها وال أمسع غريها، وأان يف ذلك أخاف أن أسأهلم؛ 

 كون املشئومهيبة من الشؤم، ورجاء أن ي
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إنسااًن ورائي يُبصرونه وال أُبصره. مث مر يب آخرهم، وكان غالًما فقلت له: اي هذا، من هو املشئوم الذي 
 تومئون إليه؟
 قال: أنت!

 فقلت: ومل ذاك؟
نرفع عملك يف أعمال اجملاهدين يف سبيل هللا، مث ماتت امرأتك وحتزنت على ما فاتك من القيام  قال: كنا

 َبقها، فرفعنا عملك درجة أخرى؛ مث أُمران الليلة أن نضع عملك مع اخلالفني الذين فروا وجبنوا!
 شياطني!إن مسو الرجل بنفسه عن الزوجة والولد طريان إىل األعلى, ولكنه طريان على أجنحة ال

 طريان ابلرُجل إىل فـُوَّهة الربكان الذي يف األعلى!
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 بنته الصغرية

 ":1بنته الصغرية "
للناس،  فرغ أبو ُيىي مالك بن دينار، زاهد البصرة وعاملها، من كتابة املصحف؛ وكان يكتب املصاحف

ويعيش مما أيخذ من أجرة كتابته؛ تعفًفا أن يطعم إال من كسب يده, مث خرج من داره وجهه املسجد، فأاته 
فصلى ابلناس صالة العصر، وجلسوا ينتظرونه، واستوى هو قائًما، فركع وسجد ما شاء هللا حىت قضى 

َفَتَل من صالته فقام إىل ُأْسطُوانته إليها، وحتلَّق الناس حوله مجوًعا خلف مجوع اليت يستند  1انفلته، مث انـْ
خلف مجوع، يذهب فيهم البصر مرة هنا ومرة هنا من كثرهتم وامتدادهم، حىت تغطى هبم املسجد على 

رحبه. ومد اإلمام عينه فيهم مث أطرق إطراقة طويلة، والناس كأن عليهم الطري مما سكنوا هليبته، ومما عجبوا 
وقد تندَّت عيناه، فما نظر إليهم حىت كأمنا اطَّلع على أرواحهم فجر رطب  خلشوعه؛ مث رفع الشيخ رأسه

 من سحر ذلك الندى.
فتأمله الشيخ  2وبدر شاب َحَدث فسأله: ما بكاء الشيخ؟ وكان قريًبا جيلس من اإلمام يف مَسْت بصره

نفسه حال، فما يثبت  طوياًل يقلب فيه الطْرف كاملتعجب، ولبث ال جييبه كأمنا َعِقد لسانه أو أخذته من



 شيًئا مما يرى.
وازداد الناس عجبًا؛ فما جربوا على الشيخ من قبلها حصًرا وال ِعيًّا، وال قطعه سؤال قط، وال ختلف عن 
جواب؛ وقالوا: إن له لشأاًن، وما بد أن تكون من وراء ُحْبَسته شعاب يف نفسه هتدر بسيلها وتعتلج؛ فما 

 ، فيصوب إىل جمراه، فيتقاذف.أسرع ما يلتقي السيل، فيجتمع
وتبسم اإلمام وقال: أما إين قد ذكرُت ذكرى فبكيُت هلا، ورأيت رؤاي فتبسمت هلا؛ أما الذكرى،فهل 

 تعلمون أن هذا املسجد الذي يـَْفَهق هبذا احلشد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملسجد، وهي أعمدته، كما كان ابألزهر إىل عهد قريب.كان العلماء والرواة جيلسون إىل أساطني ا  1
 أي: أمامه يف اخلط الذي ميتد فيه البصر. 2
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 بنته الصغرية

ناس وقد وجبت الفريضة؟ قالوا: العظيم، وتقع فيه املدينة لكل أذان وتطري, هل تعلمون أنه خال َقّط من ال
 ما نعلمه.

، فقد مات عشية اخلميس، وأصبحنا يوم اجلمعة 1قال: فقد كان ذلك لعشرين سنة خلت يف موت احلسن
ففرغنا من أمره، ومحلناه بعد صالة اجلمعة، فتبع أهل البصرة كلهم جنازته واشتغلوا به، فلم تـَُقْم صالة 

منذ كان اإلسالم إال يومئذ؛ ومثل احلسن ال متوت ساعة موته من عمر من العصر هبذا املسجد، وما تُرَِكْت 
شهدها، فذلك يوم عجيب قد لف هناره البصرة كلها يف كفن أبيض، فما بقيت يف نفس رجل وال امرأة 
شهوة إىل الدنيا، وفرغ كل إنسان من ابطله، كما يفرغ من أيقن أن ليس بينه وبني قربه إال ساعة؛ وظهر 

وت يف حقيقة جديدة ابلغة الروع ال يراها األبناء يف موت آابئهم وأمهاهتم، وال اآلابء واألمهات يف هلم امل
موت من ولدوا، وال احملب يف موت حبيبه، وال احلميم يف موت محيمه؛ فإن اجلميع فقدوا الواحد الذي 

تعدد فيهم معانيه، كذلك  ليس غريه يف اجلميع؛ وكما ميوت العزيز على أهل بيت فيكون املوت واحًدا وت
 كان موت احلسن مواًت بعدد أهل البصرة!

ذاك يوم امتد فيه املوت وكرب، وانكمشت فيه احلياة وصغرت، وحتاقرت الدنيا عند أهلها، حىت رجعت 
مبقدار هذه احلفرة اليت يلقى فيها امللوك والصعاليك واألخالط بني هؤالء وأولئك، ال يصغر عنها الصغري، 

عنها الكبري؛ ال بل دون ذلك، حىت رجعت الدنيا على قدر ِجيفة حيوان ابلَعَراء، تنكشف  وال يكرب



ال تطاق على النظر، وال على الشم، وال على اللمس؛ وما تتفّجر  2لألبصار عن َشْوهاء جنسة قد َأَرمَّت
 إال عن آفة، وما تتفجر إال هلوام األرض.

نفسي من وجه هذا الفىت، فأبصرُتين حني كنت مثله ايفًعا تلك هي الذكرى، وأما الرؤاي فقد طالعتين 
مرتعرًعا داخاًل يف عصر شبايب، فكأمنا انتبهت عيين من هذه النفس على فاتك خبيث كان يف جناايته يف 

 أغالله يف سجنه، ومات طوياًل مث بُعث!
 إين خمربكم عين مبا مل حتيطوا به، فأرعوه أمساعكم، وأحضروه أفهامكم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد تويف 110للهجرة وتويف سنة  15هو احلسن البصري اإلمام العظيم، وسيأيت وصفه، ولد سنة  1

 .130، فيكون اتريخ القصة يف سنة 131مالك بن دينار شيخ هذه القصة يف سنة 
 أرمت: بدأت تتعفن وتبَلى. 2
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واستجمعوا له، فإنه كان َغْيب شيخكم، وأان حمدثكم به كيال ييأس ضعيف، وال يقَنط ايئس، فإن رمحة هللا 
 قريب من احملسنني.

شّطر، وكنت قوايًّ معصواًب يف لقد كنت يف صدر أايمي شرطيًّا، وكنت يف آنفة احلداثة من قبلها أتفىّت وأت
مثل ِجْبلة اجلبل من غلظ وشدة، وكنت قاسًيا كأن يف أضالعي َجندلة ال قلًبا، فال أتذمم وال أأتمث؛ وكنت 

 -لعنه هللا-مدمًنا على اخلمر؛ ألهنا روحانية من َعَجز أن تكون فيه روحانية، وكأهنا إهلية يزّورها الشيطان 
ا تكره، ويثيبها ثواب ساعة ليست يف الزمن بل يف خيال شارهبا. وكأن جهل فيخلق هبا للنفس ما حتب مم

 معرفة العقل نفسه يف احلياة! -يف علم الشيطان وتعليمه-العقل نفسه يف بعض ساعات احلياة، هو 
فبينا أان ذات يوم أجول يف السوق، والناس يفورون يف بيعهم وشرائهم، وأان أرقب السارق، وأعد للجاين، 

يأ للنزاع, إذ رأيت اثنني يتالحيان، وقد َلبَّب أحدمها اآلخر، فأخذت إليهما، فسمعت املظلوم يقول وأهت
للظامل: لقد سلبتين فرح بـُنَـيَّايت، فسيدعون هللا عليك فال تصيب من بعدها خريًا، فإين ما خرجت إال اتباًعا 

ملسلمني، فاشرتى شيئًا، فحمله إىل : "خرج إىل سوق من أسواق ا-صلى هللا عليه وسلم-لقول رسول هللا 
 بيته، فخص به اإلانث دون الذكور؛ نظر هللا إليه".

قال الشيخ: وكنت عزاًب ال زوجة يل، ولكن اآلدمية انتبهت يف، وطمعت يف دعوة صاحلة من البـُنَـيَّات 



أضعفت له املسكينات، إذا أان فرحتهن؛ ودخلتين هلن رقة شديدة, فأخذُت للرجل من غرميه حىت رضي، و 
من ذات يدي ألزيد يف فرح بناته, وقلت له وهو ينصرف: عهٌد ُياسبك هللا عليه، ويستوفيه يل منك، أن 

 جتعل بناتك يدعون يل إذا رأيت فرحهن مبا حتمل إليهن، وقل هلن: مالك بن دينار.
وحثه على إكرام  ومعانيه الكثرية، -صلى هللا عليه وسلم-وبتُّ ليليت أتقلب مفكًرا يف قول رسول هللا 

البنات، وأن من أكرم بناته كُرم على هللا، وحرصه أن ينشأن كرميات فرحات؛ وحدثين هذا احلديث ليليت 
تلك إىل الصبح، وفكرت حينئذ يف الزواج، وعلمت أن الناس ال يزوجونين من طيباهتم ما دمت من 

سة، ووقعت مين أحسن موقع، اخلبيثني؛ فلما أصبحت غدوت إىل سوق اجلواري، فاشرتيت جارية نفي
وولدت يل بنًتا فُشغفُت هبا، وظهرْت يل فيها اإلنسانية الكبرية اليت ليست يف، فرأيت بُعد ما بيين وبني 
صوريت األوىل، ورأيتها مساوية ال متلك شيًئا ومتلك أابها وأمها، وليس هلا من الدنيا إال ِشَبع بطنها وما 

 ا كاماًل تُشب عليه أكثر مما تشبأيسره، مث هلا بعد ذلك سرور نفسه
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على الرضاع؛ فعلمت من ذلك أن الذي تكتنفه رمحة هللا ميلك هبا دنيا نفسه، فما عليه بعد ذلك أن 
لبه جيد سرور قلبه وتكون نفسه دائًما جديدة على الدنيا؛ وأن تفوته دنيا غريه؛ وأن الذي جيد طهارة ق

الذي ُييا ابلثقة حتييه الثقة؛ والذي ال يبايل اهلم ال يبايل اهلم به؛ وأن زينة الدنيا ومتاعها وغرورها وما 
 جتلب من اهلم, كل ذلك من صغر العقل يف اإلميان حني يكرب العقل يف العلم!

بييت وبدء حياة يف نفسي، فلما دبت على األرض ازددت هلا حبًّا، وألفتين كانت البنية بدء حياة يف 
وألفتها، فُرزقت روحي منها أطهر صداقة يف صديق، تتجدد للقلب كل يوم، بل كل ساعة، وال تكون إال 

حملض سرور القلب دون مطامعه، فتمده ابحلياة نفسها ال أبشياء احلياة، فال تزيد األشياء يف احملبة وال 
 تنقص منها، على خالف ما يكون يف األصدقاء بعضهم من بعض واختالفهم على املضرة واملنفعة.

قال الشيخ: وجهدُت أن أترك اخلمر فلم أيت يل ومل أستطعه؛ إذ كنت منهمًكا على شرهبا، ولكن حب 
كره عليها، ومل ابنيت وضع يف اخلمر إمثها الذي وضعته فيها الشريعة، فكرهتها كرًها شديًدا، وأصبحت كامل

تعد فيها نشوهتا وال رِيّها، وكانت الصغرية يف متزيق أخيلتها أبرع من الشيطان يف هذه األخيلة، وكأمنا 
جرتين يدها جرًّا حىت أبعدتين عن املنزلة اخلمرية اليت كان الشيطان وضعين فيها، فانتقلت من االستهتار 

تأمث، وكنت من بعدها كلما وضعت املسكر، ومهمت به واملكابرة وعدم املباالة إىل الندم والتحوب وال



َدبَّت ابنيت إىل جملسي؛ فأنظر إليها وتنتشر عليها نفسي من رقة ورمحة، فأرُقب ما تصنع، فتجيء 
فتجاذبين الكأس حىت هترقها على ثويب، وأراين ال أغضب، إذ كان هذا َيُسرها ويضحكها، فأسّر هلا 

 وأضحك.
صبحت يف املنزلة بني املنزلتني؛ أشرب مرة وأترك مرارًا، وجعلت أستقيم على ودام هذا مين ومنها، فأ

ذلك، إذ كانت النشوة اببنيت أكرب من النشوة ابلزجاجة، وإذ كنت كلما رجعت إىل نفسي وتدبرت أمري، 
ذنوهبا فوق  أستعيذ ابهلل أن تعقل ابنيت معىن اخلمر يوًما, فأكون قد جَنَّسُت أايمها، مث أتقدم إىل هللا وعلي

ذنويب، ويرتحم الناس على آابئهم وتلعنين إذ مل أكن هلا كاآلابء، فأكون قد ُوجدُت يف الدنيا مرة واحدة 
 وهلكت مرتني.

 ومضيت على ذلك وأان أصلح هبا شيئا فشيئا وكلما كربت كربت فضلييت، فلما مت هلا سنتان، ماتت!
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قال الراوي: وسكت الشيخ، فعلقْت به األبصار، ووقفت أنفاس الناس على شفاههم، وكأمنا ماتت 
حلظات من الزمن لذكر موت الطفلة، وخامر اجمللس مثل السكر هبذه الكأس املذهلة؛ ولكن الطفلة دبت 

 وجذبت الكأس وأهرقتها، فانتبه الناس وصاحوا: ماتت فكان ماذا؟ من عامل الغيب كما كانت تصنع،
قال الشيخ: فأكمدين احلزن عليها، ووهن جأشي، ومل يكن يل من قوة الروح واإلميان ما أأتسى به، 

فضاعف اجلهل أحزاين، وجعل مصيبيت مصائب. واإلميان وحده هو أكرب علوم احلياة، يبّصرك إن عميت 
إن ضللت عن السكينة، وجيعلك صديق نفسك تكون وإايها على املصيبة، ال  يف احلادثة، ويهديك

عدوها تكون املصيبة وإايها عليك، وإذا أخرجت الليايل من األحزان واهلموم عسكر ظالمها لقتال نفس 
أو حماصرهتا، فما يدفع املال وال ترد القوة وال مينع السلطان، وال يكون شيء حينئذ أضعف من قوة 

وال أضيع من حيلة احملتال، وال أفقر من غىن الغين، وال أجهل من علم العامل، ويبقى اجلهد واحليلة القوي، 
والقوة والعلم والغىن والسلطان لإلميان وحده؛ فهو يكسر احلادث ويقلل من شأنه، ويؤيد النفس 

النفس من الرضا  ويضاعف من قوهتا، ويرد قدر هللا إىل حكمة هللا؛ فال يلبث ما جاء أن يرجع، وتعود
 ابلقدر واإلميان به، كأمنا تشهد ما يقع أمامها ال ما يقع فيها.

أن  -أخزاه هللا-قال الشيخ: ورجعُت جبهلي إىل شر مما كنت فيه، وكانت أحزاين أفراح الشيطان؛ وأراد 
ر الفجر وكانت ليلة مجعة، وكانت كأول نو -يفََتَّ يف أساليب فرحه، فلما كانت ليلة النصف من شعبان 



سوَّل يل الشيطان أن أسكر سْكرة ما مثلها؛ فبت كامليت مما مثِلت، وقذفتين أحالم إىل  -من أنوار رمضان
أحالم, مث رأيت القيامة واحلشر, وقد ولدت القبور من فيها, وسيق الناس وأان معهم، وليس وراء ما يب من 

إذا بتنني عظيم ما يكون أعظم منه؛ طويل  الكرب غاية؛ ومسعت خلفي زفريًا كفحيح األفعى، فالتفتُّ ف
كالنخلة السَُّحوق، أسود أزرق، يرسل املوت من عينيه احلمراوين كالدم، ويف فمه مثل الرماح من أنيابه، 

وجلوفه حر شديد لو زفر به على األرض ما نبتت يف األرض خضراء، وقد فتح فاه ونفخ جوفه وجاء 
ديه هاراًب فزًعا؛ فإذا أان بشيخ هرم يكاد ميوت ضعًفا، فعذت به مسرًعا يريد أن يلتقمين، فمررت بني ي

وقلت: أجرين وأغثين. فقال: أان ضعيف كما ترى، وما أقدر على هذا اجلبار، ولكن مر وأسرع، فلعل هللا 
 أن يسبب لك أسبااًب ابلنجاة.

على أثري؛ ولقيت ذلك فوليت هاراًب وأشرفت على النار وهي اهلول األكرب، فرجعت أشتد هراًب والتنني 
 الشيخ مرة أخرى، فاستجرت به فبكى من الرمحة
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يل وقال: أان ضعيف كما ترى، وما أقدر على هذا اجلبار، ولكن اهرب إىل هذا اجلبل، فلعل هللا ُيدث 
 .أمًرا

فنظرُت فإذا جبل كالدار العظيمة، له ُكًوى عليها ُسُتور، وهو يربق كشعاع اجلوهر؛ فأسرعت إليه والتنني 
من ورائي، فلما شارفت اجلبل فُتحت الكوى, ورُفعت الستور، وأشرفت علي وجوه أطفال كاألقمار، 

ين؛ فتصايح األطفال وقرب التنني مين، وصرت يف هواء جوفه وهو يتضرم علي، ومل يبق إال أن أيخذ
 مجيًعا: اي فاطمة! اي فاطمة!

قال الشيخ: فإذا ابنيت اليت ماتت قد أشرفت علي، فلما رأت ما أان فيه صاحت وبكت، مث وثبت كرمية 
السهم، فجاءت بني يدي، ومدت إيل مشاهلا فتعلقت هبا، ومدت ميينها إىل التنني فوىل هاراًب،وأجلستين وأان  

فزع، وقعدْت يف حجري كما كانت تصنع يف احلياة، وضربت بيدها إىل حلييت كامليت من اخلوف وال
{ ]ا  [.16حلديد: وقالت: اي أبت... }َأمَلْ أيَِْن لِلَِّذيَن َآَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوهُبُْم ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ

هالكي. قالت: ذاك عملك السوء اخلبيث،  فبكيت وقلت: اي بنية، أخربيين عن هذا التنني الذي أراد
أنت قوَّيته حىت بلغ هذا اهلول اهلائل، واألعمال ترجع أجساًما كما رأيت. قلت: فذاكالشيخ الضعيف 
الذي استجرت به ومل جيرين؟ قالت: اي أبت، ذاك عملك الصاحل، أنت أضعفته فضُعف حىت مل يكن له 



صلى هللا -لك هنا، ولو مل تكن اتبعت قول رسول هللا  طاقة أن يغيثك من عملك السيئ؛ ولو مل أكن
 فيمن فـَّرح بناته املسكينات الضعيفات؛ ملا كانت لك هنا مشال تتعلق هبا، وميني تطرد عنك. -عليه وسلم

قال الشيخ: وانتبهت من نومي فزًعا ألعن ما أان فيه، وال أراين أستقر، كأين طريدة عملي السيئ؛ كلما 
 ه؛ وأين املهرب من الندم الذي كان انئًما يف القلب واستيقظ للقلب؟هربت منه هربت ب

وأمَّلت يف رمحة هللا أن أربح من رأس مال خاسر، وقلت يف نفسي: إن يوًما ابقًيا من العمر هو للمؤمن 
عمر ما ينبغي أن يستهان به؛ وصححت النية على التوبة, ألرجع الشباب إىل ذلك الشيخ الضعيف، 

 ه، حىت إذا استجرت به أجارين ومل يقل: "أان ضعيف كما ترى!".وأمّسن عظام
وسألت فُدللت على أيب سعيد احلسن بن أيب احلسن البصري، سيد البقية من التابعني؛ وقيل يل: إنه مجع  

 كل علم وفن إىل الزهد والورع
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والعبادة، وإن لسانه السحر، وإن شخصه املغناطيس، وإنه ينطق ابحلكمة كأن يف صدره إجنياًل مل يُنزَّل، 
فكانت رمبا غابت أمه يف حاجة  -صلى هللا عليه وسلم-وإن أمه كانت موالة ألم سلمة زوج النيب 

 ت بينه وبني بركة النبوة صلة".فيبكي، "فرتضعه أم سلمة تعلله بثديها فيدر غلته، فكان
وغدوُت إىل املسجد واحلسن يف حلقته يقص ويتكلم، فجلست حيث انتهى يب اجمللس، وما كان غري بعيد 

َّللَِّ حىت عرتين نـَْفضة كنفضة احلمى، إذ قرأ الشيخ هذه اآلية: }َأمَلْ أيَِْن لِلَِّذيَن َآَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوهُبُْم ِلذِْكِر ا
{ ]احلديد: َومَ  [؛ فلو لفظتين األرض من بطنها، وانشق عين القرب بعد املوت ما رأيت 16ا نـََزَل ِمَن احْلَقِّ

الدنيا أعجب مما طالعتين يف تلك الساعة؛ وأخذ الشيخ يفسر اآلية، فصنع يب كالمه ما لو بُعث نيب من 
 أجلي خاصة ملا صنع أكثر منه.

م العلماء؛ فإنه يتكلم من قلبه ومن روحه ومن وجهه ولسانه، وكالم احلسن غري كالم الناس، وغري كال
وانهيكم من رجل خاشع متصدع من خشية هللا، مل يكن يرى مقباًل إال وكأنه أسري أمروا بضرب عنقه، وإذا 

 ذُكرت النار فكأهنا مل ختلق إال له وحده؛ رجل كان يف احلياة لتتكلم احلياة بلسانه أصدق كلماهتا.
اي أاب ُيىي، التفسري! وصاح املؤذن: هللا أكرب, فقطع الشيخ وقال: التفسري إن شاء هللا يف فصاح صائح: 

 اجمللس اآليت.
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ىل املسجد، فصلى ابلناس، مث حتول إىل جملس درسه وتعكفوا ... وجاء من الغد أبو ُيىي مالك بن دينار إ

 حوله؛ وكانوا إىل بقية خربه يف هلفة كأن هلا عمًرا طوياًل يف قلوهبم، ال ظمأ ليلة واحدة.
وقال منهم قائل: أيها الشيخ، جعلت فداك، ما كان أتويل احلسن لتلك اآلية من كالم هللا تعاىل؟وكيف 

الفكر تتبعه، وأصبح الفكر عندك عماًل حتذو عليه، واتصل هذا العمل  رجع الكالم يف نفسك مرجع
 فكان ما أنت يف ورعك و...؟

فقطع اإلمام عليه وقال: هوِّن عليك اي هذا؛ إن شيخك ألهون من أن تذهب يف وصفه مييًنا أو مشااًل، 
عوام القيامة، مث يدركه عفو وقد روى لنا احلسن يوًما ذلك اخلرب الوارد فيمن يُعذب يف النار ألف عام من أ

 هللا فيخرج منها، فبكى احلسن وقال: "اي ليتين كنت ذلك الرجل!" وهو احلسن اي بين، هو احلسن....!
فضج الناس وصاح منهم صائحون: اي أاب ُيىي قتلتنا أيًسا. وقال األول: إذا كان هذا فأوشك أن يعمنا 

  ينفع.اليأس والقنوط، فال ينفعنا عمل، وال أنيت عماًل 
قال الشيخ: هونوا عليكم، فإن للمؤمن ظنني: ظنا بنفسه، وظنا بربه؛ فأما ظنه ابلنفس فينبغي أن ينزل هبا 

دون مَجََحاهتا وال يفتأ ينزل؛ فإذا رأى لنفسه أهنا مل تعمل شيًئا أوجب عليها أن تعمل، فال يزال دائًما 
أقلت من الشر قال هلا: أقلي. وال يزال هذا دأبه  يدفعها؛ وكلما أكثرت من اخلري قال هلا: أكثري. وكلما

ما بقي؛ وأما الظن ابهلل فينبغي أن يعلو به فوق الفرتات والعلل واآلاثم، وال يزال يعلو؛ فإن هللا عند ظن 
عبده به، إن خريًا فله وإن شرًّا فله. ولقد روينا هذا اخلرب: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسًعا وتسعني 

سأل عن أعلم أهل األرض، فُدل على راهب فأاته، فقال: إنه قتل تسًعا وتسعني نفًسا، فهل له نفًسا، ف
من توبة؟ قال: ال! فقتله فكمل به مائة! مث سأل عن أعلم أهل األرض، فدل على رجل عامل، فقال له: إنه 

 قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم؛ ومن ُيول بينك وبني
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التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا, فإن هبا أانًسا يعبدون هللا عز وجل، فاعبد هللا معهم وال ترجع إىل 
 أرضك، فإهنا أرض سوء.

كة الرمحة ومالئكة العذاب؛ فقالت فانطلق، حىت إذا نصف الطريق أاته ملك املوت، فاختصمت فيه مالئ
مالئكة الرمحة: جاء اتئًبا مقباًل بقلبه إىل هللا. وقالت مالئكة العذاب: إنه مل يعمل خريًا قط. فأاتهم ملك 
يف صورة آدمي فجعلوه حكًما بينهم، فقال: قيسوا ما بني األرضني، فإىل أيهما كان أدىن فهو له. فقاسوا 

  أراد، فقبضته مالئكة الرمحة!".فوجدوه أدىن إىل األرض اليت
قال الشيخ: فهذا رجل ملا مشى بقلبه إىل هللا حسبت له اخلطوة الواحدة، بل الشرب الواحد؛ ولو أنه 

طوف الدنيا بقدميه ومل يكن له ذلك القلب، لكان كالعظام احملمولة يف نعش؛ قربها يف املشرق هو قربها يف 
ض منها إال معىن واحد ال يتغري؛ هو أنه جبملته ميت، وأهنا جبملتها املغرب، وليس هلا من األرض وال لألر 

 حفرة.
واإلنسان عند الناس هبيئة وجهه وحليته اليت تبدو عليه، ولكنه عند هللا هبيئة قلبه وظنه الذي يظن به؛ وما 

ن هبا هي مما حتتها. فيا هلا سخرية أن تزعم القشرة لنفسها أ 1هذا اجلسم من القلب إال كقشرة البيضة
االعتبار عند الناس ال مبا فيها، إذ كان ما حتويه ال يكون إال فيها هي؛ ومن مث تبعد يف محاقتها فتسأل: 

 ملاذا يرميين الناس وال أيكلونين؟
إن هذه األخالق الفاضلة يف هذا اإلنسان ال جتد متام معناها إال يف حالة بعينها من أحوال القلب، وهي 

ا الذي شرحته اآلية الكرمية: }َأمَلْ أيَِْن لِلَِّذيَن َآَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوهُبُْم ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما حالة خشوعه على وصفه
{ ]احلديد:   [.16نـََزَل ِمَن احلَْقِّ

فاألخالق الفاضلة حمدودة ابهلل واحلق مًعا، وهي كلها يف خشوع القلب هلذين؛ فإن من القلب خمارج 
 ها.احلياة النفسية كل

قال الشيخ: وأان منذ حفظُت عن احلسن أتويل هذه اآلية، واستننت هبا، مضيت أعيش من الدنيا يف 
اترخيه قليب ال يف اتريخ الدنيا، وأدركت من يومئذ أن ليس حفظ القرآن حفظه يف العقل، بل حفظه يف 

 -وُيك-يلتها، فهذا العمل به؛ فإن أنت أثبت اآلية منه، وكنت تعمل بغري معناها، وتعيش يف غري فض
 نسياهنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قشرة البيضة العليا اليابسة تسمى القيض بفتح القاف وسكون الياء، والقشرة الداخلة امللتزقة ابلبياض  1

 تسمى الغرقي بكسر الغني والقاف.
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ال حفظها. وقد كان قومنا األولون مبعانيه كالشجرة اخلضراء النامية؛ فيها ورقها األخضر وزهرها، وعلى 
ظاهرها حياة ابطنها، فلما ثبت الناس على الشكل وحده، ومل يبالوا القلب وأحواله، أصبحوا كالشجرة 

 اجلاّف، ليس يف بقائه وال سقوطه طائل.اليابسة، عليها ورقها 
ما أصبحت وال أمسيت منذ حفظت تفسري اآلية إال يف حياة منها، وهذه اآلية هي اليت دلتين مبعانيها أن 
ليست احلياة األرضية شيًئا إال ثورة احلي على ظلم نفسه، يستكف عنها أكثر مما يستجر هلا، والناس من 

ر مما يستكفون، وإمنا السعيد من وجد كلمات روحانية إهلية يعش شقائهم على العكس، يستجرون أكث
قلبه فيهن، فذاك ال يعمل أعماله كما أييت ويتفق، بل ُيذو على أصل اثبت يف نفسه، وخيتار فيما يعمل 

أحسن ما يعمل، ومن مث ال يكون جهاده مراغمة أو خضوًعا يف سيل الوجود كاحليوان، بل يف سبيل صحة 
كون غرضه أن يالبس احلياة كما أتخذه هي وتدعه، بل أن ُييا يف شرف احلياة على ما وجوده؛ وال ي

 أيخذها هو ويدعها.
إن الشقاء يف هذه الدنيا إمنا جيره على اإلنسان أن يعمل يف دفع األحزان عن نفسه مبقارفته الشهوات، 

 يف صور أخرى!وإبحساسه غرور القلب؛ وهبذا يُبعد األحزان عن نفسه ليجلبها على نفسه 
 قال الشيخ: وكان مما حفظته من تفسري احلسن قوله:

إن كل كلمة يف اآلية تكاد تكون آية، وليست الكلمة يف القرآن كما تكون يف غريه، بل السمو فيها على 
الكالم، أهنا حتمل معىن، وتومئ إىل معىن، وتستتبع معىن؛ وهذا ما ليس يف الطاقة البشرية، وهو الدليل 

َلْت{ ]هود: على أن  .1[1ه }ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت َآاَيُتُه مثَّ ُفصِّ
{ ]ا  [.16حلديد: يقول هللا تعاىل: }َأمَلْ أيَِْن لِلَِّذيَن َآَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوهُبُْم ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا يف اكتناه إعجاز القرآن، أن الكلمة الواحدة من كلماته هلا جهات عدة؛ كما ترى فيما نشرحه طريقتن 1

من تفسري هذه اآلية، وفيما جئنا به من تفسري آايت سبقت يف املقاالت األخرى؛ فالبحث يف فهم القرآن 
، وما يدل كل ذلك جيب أن يكون يف اللفظة، ووجه اختيارها، وسياق تركيبها، وما تدل عليه يف كل ذلك

 هبا. وقد بسطنا هذا يف كتابنا: إعجاز القرآن.
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[ هذه الكلمة حث، وإطماع، وجدال، وحجة؛ وهي يف اآلية تصرح أن خشوع 16}َأمَلْ أيَِْن{ ]احلديد: 
لذي تلك صفته هو كمال لإلميان، وأن وقت هذا اخلشوع هو كمال العمر، وكيف يعرف املؤمن القلب ا

أنه "سيأىن" له أن يعيش ساعة أو ما دوهنا؟ إذن فالكلمة صارخة تقول: اآلن اآلن قبل أال يكون آن. أي: 
فين وقت اإلنسان  البدار البدار ما دمت يف نَفس من العمر؛ فإن حلظة بعد "اآلن" ال يضمنها احلي. وإذا

انتهى زمن عمله فبقي األبد كله على ما هو؛ ومعىن هذا أن األبد للمؤمن الذي يدرك احلقيقة، وإن هو 
وقد ُجعل األبد يف يدك؛ انظر كيف تصنع  -وُيك-إال اللحظة الراهنة من عمره اليت هي "اآلن". فانظر 

 به؟
 ، على كثرة املعاين.تلك هي حكمة اختيار اللفظة من معىن "اآلن" دون غريه

[ وهذا كالنص على أن غري هؤالء ال ختشع قلوهبم لذكر هللا وال 16مث قال: }لِلَِّذيَن َآَمُنوا{ ]احلديد: 
للحق، فال تقوم هبم الفضيلة، وال تستقيم هبم الشريعة، وعاملهم وجاهلم سواء؛ ال خيشعان إال للمادة؛ 

على مكر الليل والنهار بني طرفني من احليوان: عيشه وموته؛  وكأن إنساهنم إنسان ُترايّب، ال يزال يضطرب
 وما تقسو احلياة قسوهتا على الناس إال هبم، وما ترّق رقتها إال ابملؤمنني.

وجعل اخلشوع للقلوب خاصة، إذ كان خشوع القلب غري خشوع اجلسم، فهذا األخري ال يكون خشوًعا، 
، أو َضَعة، أو رايء أو نفاقًا، أ و "ما كان" أما خشوع القلب فلن يكون إال خالًصا خملًصا حمض بل ذالًّ

 اإلرادة.
واشرتط "القلب" كأنه يقول: إمنا القلب أساس املؤمن، وإن املؤمن ينبع من قلبه ال من غريه، مىت كان هذا 

شر.  القلب خاشًعا هلل وللحق. فإن مل يكن قلبه على تلك احلال، نبع منه الفاسق والظامل الطاغية وكل ذي
ما أشبه القلب تتفرع منه معاين اخلُُلق، ابحلبة تنسرح منها الشجرة؛ فخذ نفسك من قلبك كما شئت؛ 

 حلًوا من حلو، ومرًّا من مر.
وخشوع القلب هلل وللحق، معناه السمّو فوق حب الذات، وفوق األََثرة واملطامع الفاسدة؛ وهذا يضع 

انونني ال قانون واحد؛ ومىت خشع القلب هلل وللحق، للمؤمن قاعدة احلياة الصحيحة، وجيعلها يف ق
عظمت فيه الصغائر من قوة إحساسه هبا، فرياها كبرية وإن عمي الناس عنها، ويراها وهي بعيدة منه مبثل 

 عني الُعَقاب, يكون يف لوح اجلو وال يغيب عن عينه ما يف الثرى.
 والقسوة؛ وقد ختشع القلوب لبعض األهواء خشوًعا هو شر من الطغيان
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فتقيد خشوع القلب "بذكر هللا" هو يف نفسه نفي لعبادة اهلوى، وعبادة الذات اإلنسانية يف شهواهتا. وما 
: -صلى هللا عليه وسلم-م وأعجب قول النيب الشهوة عند املخلوق الضعيف إال إله ساعتها, فيا ما أحك

"ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال ُيشَرب اخلمر حني 
يشرهبا وهو مؤمن". جعل نزع اإلميان موقواًت "ابحلني" الذي تقرتف فيه املعصية؛ إذ مل يكن هللا عند هذا 

 الشقي هو إله ذلك "احلني".
اخلشوع ملا "نزل من احلق" هو يف معناه نفي آخر للكربايء اإلنسانية اليت تفسد على املرء كل حقيقة، و 

وخترج به من كل قانون؛ إذ جتعل احلقائق العامة حمدودة ابإلنسان وشهواته ال َبدودها هي من احلقوق 
 والفضائل.

احلق دون غريمها، وقهرها للذات وشهواهتا، وخيرج من هذا وذلك تقرير اإلرادة اإلنسانية، وإلزامها اخلري و 
وجعلها الكربايء اإلنسانية كربايء على الداناي واخلسائس، ال على احلقوق والفضائل؛ وإذا تقرر كل ذلك 

انتهى بطبيعته إىل إقرار السكينة يف النفس، وحمو الفوضى منها, وجعل نظامها يف إحساس القلب وحده؛ 
املعىن السامي، ويكون نبضه عالمة احلياة يف ذاهتا، وخشوعه هلل وللحق فيحيا القلب يف املؤمن حياة 

 عالمة احلياة يف كماهلا.
{ ]احلديد:  [ كأنه يقول: إن هذا احلق ال يكون بطبيعته وال بطبيعة اإلنسان 16وقال: }َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ

جياوز يف ارتفاعه رأس اإلنسان، أرضيا، فإذا هو ارتفع من األرض وقرره الناس بعضهم على بعض، مل 
وأفسدته العقول؛ إذ كان اإلنسان ظاملًا متمرًدا ابلطبيعة، ال حتكمه من أول اتريخ إال السماء ومعانيها، وما  
كان شبيًها بذلك مما جييئه من أعلى, أي: ابلسلطان والقوة؛ فيكون حقًّا "انزاًل" متدفًعا كما يتصوب الثقل 

 ن ينفذ شيء.من عال ليس بينه وبني أ
واخلشوع ملا نزل من احلق ينفي خشوًعا آخر هو الذي أفسد ذات البني من الناس، وهو اخلشوع ملا قام 

 من املنفعة وانصراف القلب إليها إبميان الطمع ال احلق.
 وَبمل اآلية على ذلك الوجه يتحقق العدل والنََّصَفة بني الناس؛ فيكون العدل يف كل مؤمن شعورًا قلبيًّا،
جاراًي يف الطبيعة ال متكلًفا من العقل؛ وهبذا وحده يكون لإلنسان إرادة اثبتة عن احلق يف كل طريق، ال 
إرادة لكل طريق، وتستمر هذه اإلرادة متسقة يف نظامها مع إرادة هللا، ال انفرة منها وال متمردة عليها؛ 

 من وهذا ذلك يثبت القلب مهما اختلفت عليه أحوال الدنيا، فال يكون
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إميانه إال مسوه وقوته وثباته، وينزل العمر عنده منزلة اللحظة الواحدة، وما أيسر الصرب على حلظة! وما 
 أهون شر "اآلن" إن كان اخلري فيما بعده.

 أمل أين.أمل أين؛ أمل أين؛ 
قال الشيخ: وكان احلسن يف معانيه الفاضلة هو هذه اآلية بعينها؛ فما كانت حياته إال إسالمية كهذا 

الكالم األبيض املشرق الذي مسعته منه؛ شعاره أبًدا: "اآلن قبل أال يكون آن" وإمامه: "خذ نفسك من 
 قلبك" وطريقته: "شرف احلياة ال احلياة نفسها".

ياة كوقْـَعة الطائر؛ هي جناحني مستْوِفزين أبًدا لعمل آخر هو األقوى واألشد، فال وكان يرى هذه احل
ينزالن بطائرمها على شيء إال مطويني على قدرة االرتفاع به، وال يكوانن أبًدا إال َهْفهافني خفيفني على 

 الطريان؛ إذ كاان يف حكم اجلو ال يف حكم األرض.
اته ورغباته؛ فإن حطته شهوة ال ترفعه، فقد أوبقته وأهلكته وقذفت به وآلة الوقوع والطريان ابإلنسان شهو 

 ليؤخذ.
: "ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال أبس به -صلى هللا عليه وسلم-لقد روينا عن النيب 

ه فيها حذرًا مما به أبس"، وهذا ضرب من خشوع القلب املؤمن فيما ُيل له: يدع أشياء كثرية ال أبس علي
 لو أاتها؛ ليقوى على أن يدع ما فيه أبس، فإن الذي يرتك ما هو له يكون أقوى على ترك ما ليس له.

والنفس ال بد راجعة يوًما إىل اآلخرة، واتركة أداهتا؛ فِقوام نظامها يف احلياة الصحيحة أن تكون كل يوم  
يعة اإلسالمية من عبادة راتبة تكون كأهنا ذهبت إىل اآلخرة وجاءت. وتلك هي احلكمة فيما فرضته الشر 

جزًءا من عمل احلياة يف يومها وليلتها. فإذا مل تكن النفس يف حياهتا كأهنا دائًما تذهب إىل مصريها وترجع 
منه، طمسها اجلسم وحبسها يف إحدى اجلهتني، فلم يبق هلا فيه إال أثر ضئيل ال يتجاوز النصح، كاعرتاض 

ن يرد السيف بكلمة! وبذلك يتضاعف اجلسم يف قوته، ويشتد يف َصْولته، املقتول على قاتله؛ ُياول أ
ويتصرف يف شهواته، كأن له بطنني جيوعان مًعا, فتستهلك شهوات املرء دينه, وتقذف به مييًنا ومشااًل، 

 على قصد وعلى غري قصد، ومتضي به كما شاءت يف َمْدرجة, َمْدرجة من الشر.
 يكون متييزه يف الدين، وال إحساسه ومثل هذا املسرف على نفسه ال
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كِّري الذي زعموا أنه أراد التوبة، وكانت له َجرَّاتن من اخلمر، فلما اتعظ وبلغ يف  ابخلري، إال كذلك السِّ
نه، وأراد أن يطيع هللا ويتوب, نظر إىل اجلرتني مث قال: أتوب عن الشرب من النظر إىل نفسه وحظ إميا

 هذه حىت تفرغ هذه!
قال الشيخ: مث إين تبت على يد احلسن، وأخلصت يف التوبة وصححتها، وعلمت من فعله وقوله أن 

مث، هي يف حقيقة الدين هي كربايء النفس على شرها وظلمها وشهواهتا، وأن هذه الكربايء القاتلة لإل
النفس أخت الشجاعة القاتلة للعدو الباغي: يفخر البطل الشجاع مببلغه من هذه، ويفخر الرجل املؤمن 

 مببلغه من تلك؛ وأن خشوع القلب هو يف معناه حقيقة هذه الكربايء بعينها.
ه، ، وما ُشبه يل من عملي السيئ وعملي الصاحل، فاستدمعت عينا1وحدثُت احلسن يوًما حديث رؤايي

 وقال:
إن البنت الطاهرة هي جهاد أبيها وأمها يف هذه الدنيا، كاجلهاد يف سبيل هللا، وإهنا فوز هلما يف معركة من 
احلياة، يكوانن مها والصرب واإلميان يف انحية منها َقِبياًل، ويكون الشيطان واهلم واحلزن يف اجلهة املناوحة 

 قبياًل آخر.
يما يكابدان من إحسان تربيتها وأتديبها وحياطتها والصرب عليها واليقظة إن البنت هي أم ودار، وأبواها ف

هلا, كأمنا ُيمالن األحجار على ظهريهما حجًرا حجًرا؛ ليبتنيا تلك الدار يف يوم يوم إىل عشرين سنة أو 
 أكثر، ما صحبته وما بقيت يف بيته.

أوالدها، مث أم أحفاده؛ فهي بذلك أكرب من فليس ينبغي أن ينظر األب إىل بنته إال على أهنا بنته, مث أم 
نفسها، وحقها عليه أكرب من احلق، فيه حرمتها وحرمة اإلنسانية مًعا؛ واألب يف ذلك يقرض هللا إحسااًن 

 وحنااًن ورمحة، فحق على هللا أن يوفيه من مثلها، وأن يضعف له.
هلا إال هللا ورمحة أبويها؛ فإن رمحاها,  والبنت ترى نفسها يف بيت أهلها ضعيفة كاملنقطعة وكالعالة، وليس

وأكرماها فوق الرمحة، وَسرَّاها فوق الكرامة، وقاما َبق أتديبها وتعليمها وتفقيهها يف الدين, وحفظا نفسها 
 طاهرة كرمية مسرورة مؤدبة؛ فقد وضعا بني يدي هللا عماًل كاماًل من أعماهلا الصاحلة، كما وضعاه بني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكرت الرؤاي يف القسم األول من هذه املقالة. 1
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يذهبان بينهما إىل عفو هللا يدي اإلنسانية. فإذا صارا إىل هللا كان حقًّا هلما أن جيدا يف اآلخرة مييًنا ومشااًل 
: "من كان له ابنة فأدهبا فأحسن أتديبها، وغّذاها -صلى هللا عليه وسلم-وكرمه، وكما قال رسول هللا 

 فأحسن غذاءها، وأسبغ عليها من النعمة اليت أسبغ هللا عليه؛ كانت له ميمنة وميسرة من النار إىل اجلنة".
واحدة عن واحدة يف ثواب البنت: تربية عقلها تربية إحسان، وتربية فهذه ثالث ال بد منها مًعا، وال جتزئ 

 جسمها تربية إحسان وإلطاف، وتربية روحها تربية إكرام وإلطاف وإحسان.
 قال الشيخ: وهللا أرحم أن تضيع عنده الرمحة؛ وهللا أكرم أن يضيع اإلحسان عنده، وهللا أكرب...

 وهنا صاح املؤذن: هللا أكرب.
 خ وقام إىل الصالة.فتبسم الشي
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 األجنبية*:
أحبها وأحبته، حىت ذهب هبا يف احلب مذهًبا قالت له فيه: "لو جاءين قليب يف صورة بشرية ألراه كما 

طفك وحنانك" وحىت ذهبت به يف احلب مذهًبا قال هلا أحسه، ملا اختار غري صورتك أنت يف رقتك وع
إال أن  -لو ُخلقت امرأة يهواها رجل-فيه: "إن اجلنة ال تكون أبدع فنًّا وال أحسن مجااًل، وال أكثر إمتاًعا 

 تكون هي أنِت!" فقالت له: "ويكون هو أنت!".
فكانت تقول له فيما تبثه من ذات نفسها: وتدهلَّت فيه، حىت كأمنا َخَلَبها عقلها ووضع هلا عقاًل من هواه؛ 

"إن حب املرأة هو ظهور إرادهتا متربئة من أهنا إرادة، مقرة أهنا مع احلبيب طاعة مع أمر، مذعنة أهنا قد 
 سلمت كربايءها هلذا احلبيب؛ لرتاه يف قوته ذا كربايءين".

ن أشياء، فكان يقول هلا يف وافتَت هبا حىت أخذت منه كل مأخذ، فمألت نفسه أبشياء، ومألت عينه م
جنواه: "إين أرى الزمن قد انتسخ مما بيين وبينك، فإمنا حنن ابحلب يف زمن من نفسينا العاشقتني، ال يسمى 

الوقت ولكن يسمى السرور؛ وإمنا نعيش يف أايم قلبية، ال تدل على أوقاهتا الساعة بدقائقها وثوانيها، 
 ولكن السعادة َبقائقها وَلذَّاهتا".

حتاابَّ ذلك احلب الفين العجيب، الذي يكون ممتلًئا من الروحني يكاد يفيض وينسكب، وهو مع ذلك ال و 



يربح يطلب الزايدة، ليتخيل من لذهتا ما يتخيل السكري يف نشوته إذا طفحت الكأس، فريى بعينيه أهنا 
 .ستتسع ألكثر ما امتألت به، فيكون له ابلكأس وزايدهتا سكر اخلمر وسكر الوهم

وحتااب ذلك احلب الَفوَّار يف الدم، كأن فيه من دورته طبيعة الفراق والتالقي بغري تالق وال فراق؛ فيكوانن 
 1مًعا يف جملسهما الغزيل، جنبه إىل جنبها وفاها إىل فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * انظر "الرافعي العاشق" من كتاب "حياة الرافعي".

 أتويل هذا يف ابب "احلال" عند ظرفاء النحويني: متالصقني متعانقني. 1
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 وكأمنا هربت مث أدركها، وكأمنا فرت مث أمسكها. وبني القبلة والقبلة هجران وصلح، وبني اللفتة واللفتة
 غضب ورضى.

وهذا ضرب من احلب يكون يف بعض الطبائع الشاذة املسرفة، اليت أفرطت عليها احلياة إفراطها فيلف 
احليوانية ابإلنسانية، وجيعل الرجل واملرأة كبعض األمحاض الكيماوية مع بعضها؛ ال تلتقي إال لتتمازج، وال 

 .تتمازج إال لتتحد وال تتحد إال ليبتلع وجود هذا وجود ذاك
وضرب الدهر من ضرابته يف أحداث وأحداث؛ فأبغضته وأبغضها، وفسدت ذات بـَْينهما، وأدبر منها ما  

كان مقباًل؛ فوثب كالمها من وجود اآلخر وثبة فزع على وجهه, أما هو فَسِخطها لعيوب نفسها، وأما 
 هي... وأما هي فتكرهته حملاسن غريه!

زمن العميق الذي طوى وال يزال يطوي وال يربح بعد ذلك وانسربت أايم ذلك احلب يف مساريها حتت ال
يطوي؛ كما يغور املاء يف طباق األرض. فأصبح الرجل املسكني وقد نزلت تلك األايم من نفسه منزلة 

أقارب وأصدقاء وأحباء ماتوا بعضهم وراء بعض، وتركوه ولكنهم مل يربحوا فكره، فكانوا له مادة حسرة 
 ي فانشق الزمن يف فكرها بَرجَّة زلزلة، وابتلع تلك األايم مث التأم!وهلفة. أما هي... أما ه

فحدثنا "الدكتور حممد"* رئيس مجاعة الطلبة املصريني يف مدينة... بفرنسا، قال: "وانتهى إيل أن صاحبنا 
 هذا جاء إىل املدينة وأنه قادم من مصر، فتخاجلين الشوق إليه، ونزعت إىل لقائه نفسي، وما بيننا إال

معرفيت أنه مصري قدم من مصر؛ وخيل إيل يف تلك الساعة مما اهتاجين من احلنني إىل بالدي العزيزة، أن 
ليس بيين وبني مصر إال شارعان أقطعهما يف دقائق؛ فخففت إليه من أقرب الطرق إىل مثواه، كما يصنع 



 الطري إذا ترامى إىل عشه فابتدره من ُقْطر اجلو.
يعلوه احلزن، فتعرفت إليه، فما أسرع ما مأل من نفسي وما مألت من نفسه. وكما قال: وأصبُته وامجًا 

مّيحي الزمان بني احلبيبني إذا التقيا بعد فرقة, يتالشى املكان بني أهل الوطن الواحد إذا تالقوا يف الغربة. 
 فدابت املدينة الكبرية اليت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو ولده الدكتور حممد الرافعي، وكان يدرس وقتئذ يف جامعة ليون، وقد أنشأ من أجله هذه القصة  *

 لتكون رسالة إليه برأيه يف موضوع خبصوصه.
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سحر مصر يف أقوى َسْطوته وأشدها فأخَذان كلينا، فما استشعران حنن فيها، كأن مل تكن شيئًا؛ وجتلى 
 ساعتئذ إال أن أورواب العظيمة كأمنا كانت موسومة على ورقة، فطويناها وأحللنا مصر يف حملها.

وطغى علينا انزع الطرب طغيااًن شديًدا، فأرسلُت من جيمع اإلخوان املصريني، واخرتت لذلك صديًقا 
به الطرب، فكان يدعوهم وكأنه يؤذن فيهم إلقامة الصالة. وجاءوا يهرولون هرولة شاعر الفطرة، فنزا 

احلجيج، فلو نطقت األرض الفرنسية اليت مشوا عليها تلك امِلْشية لقالت: هذه وطأة أسود تتخيل 
 خيالءها من بغي النشاط والقوة.

أن يغرتب كل أهلك حىت يدركوا أال ما أعظمك اي مصر، وما أعظم تعنتك يف هذا السحر الفاتن! أينبغي 
معىن ذلك احلديث النبوي العظيم: "مصر كنانة هللا يف أرضه" فيعرفوا أنِك من عزتك معلقة يف هذا الكون 

 تعليق الكنانة يف دار البطل األروع؟
. فقلت هلا: إن ههنا 1قال "الدكتور حممد": واجتمعنا يف الدار اليت أنزل فيها، فراع ذلك صاحبة مثواي

لة مصرية ستحتل ليلتكم هذه يف مدينتكم هذه، فال جتزعوا. مث دعوهتا إىل جملسنا لتشهد كيف تستعلن لي
الروح املصرية االجتماعية برقتها وظرفها ومحاستها، وكيف تفسر هذه الروح املصرية كل مجيل من األشياء 

ا الطبيعية حىت تناجي أحباهبا، اجلميلة بشوق من أشواقها احلنانة، وكيف تكون هذه الروح يف جو موسيقّيته
 فيجيء حديثها بطبيعته كأنه ديباجة شاعر يف صفائها وحالوهتا ورنني ألفاظها؟

 وقالت السيدة الظريفة: اي هلا سعادة! سأختذ زينيت، وأصلح من شأين، وأكون بعد َخس دقائق يف مصر!
وغىن مقطوعة  2ىل البيانةقال الدكتور: وأخذان يف شأننا، وكان معنا طالب حسن الصوت، فقام إ



"طقطوقة" مصرية من هذه املقاطيع اليت تطقطق فيها النفس، فجعل ميطل صوته آبه وآه ودار اللحن دورة 
أتوهت فيها الكلمات كلها. مث اعتور البيانة طالب آخر فما شذ عن هذه السنة، وكان بعد األول  

 كالنائحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاحبة املثوى هي ربة البيت الذي ينزل فيه الضيف ومن كان يف حكمه، يقول العريب: من كانت  1
 صاحبة مثواك؟ فتطلق على صاحبة البنسيون.

 البيانة: كلمة استعملناها يف كتابنا "السحاب األمحر" للبيانو، وجتمع على بياانت. 2
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جتاوب النائحة! فمالت علي السيدة الفرنسية وأسرت إيل: أهااتن امرأاتن أم رجالن؟ فقلت هلا: إن هذا 
حلن اترخيي ذو مقطوعتني، كانت تتطارحه كيلوابترا وأنطونيو، وأنطونيو وكيلوابترا. فأعجبت املرأة أشد 

منا هذا الذوق املصري أن نكرمها لوجودها يف جملسنا أبحلان امللكة املصرية اجلميلة، اإلعجاب، وأكربت 
وطربت لذلك أشد الطرب، وملكها غرور املرأة، فجعلت تستعيد: "اي لوعيت اي شقاي اي ضىن حايل" 

 وتقول: ما كان أرق كيلوابترا! ما كان أرق أنطونيو! اي لفتنة احلب امللكي!
: مث خجلت وهللا من هذا الكالم املخنث، ومن تلفيقي الذي لفقته للمرأة املخدوعة، قال "الدكتور حممد"

فانتفضت انتفاضة من ميلؤه الغضب، وقد محي دمه، ويف يده السيف الباتر، وأمامه العدو الوقح؛ وثُرت 
حلن:  إىل البيانة فأجريت عليها أصابعي، وكأن يف يدي عشرة شياطني ال عشر أصابع، ودّوى يف املكان

"اسلمي اي مصر" وجلجل كالرعد يف قبة الدنيا، حتت ِطَباق الغيم، بني شرار الربق. فكأمنا تزلزل املكان 
 .1على السيدة الفرنسية وعلينا مجيًعا وصرخ أجدادان يزأرون من أعماق التاريخ: "اسلمي اي مصر"

هذا هو غناؤان حنن الشبان وملا قطعت التفت إليها يف كربايء تلك املوسيقى وعظمتها, وقلت هلا: 
 املصريني.

مث راجعنا صاحبنا الضيف، وأحفيناه ابملسألة، فقال بعد أن دافعنا طوياًل: إنه ُيسن شيًئا من املوسيقى, 
وإن له حلًنا سيطارحنا به لنأخذه عنه. فطران بلحنه قبل أن نسمعه، وقلنا له: افعل متفضاًل مشكورًا, وما 

جلس إىل البيانة وأطرق شيئًا، كأنه يسوي أواترًا يف قلبه، مث دق يتشاجى هبذا زلنا حىت هنض متثاقاًل، ف
 الصوت:



 أضاع غدي من كان يف يده غديوحطمين من كان جيهد يف َسْبكي!
 2فإن كنت ال آسى لنفسي فمن إذن؟وإن كنت ال أبكي لنفسي فمن يبكي؟

كانت نفسه تبكي فيه بكاءها وتغص من قال "الدكتور حممد": فكان الغناء يعتلج يف قلبه اعتالًجا، و 
ُغّصتها، وكأن يف الصوت فكًرا حزيًنا يستعلن يف هم موسيقى، وخيل إلينا بني ذلك أن البيانة انقلبت امرأة 

 مغنية تطارح هذا الرجل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول، وهو اليوم النشيد الوطين ملصر كلها، هذا هو النشيد الذي وضعناه على لسان سعد ابشا زغل 1
 ُيفظه مجيع الطلبة، والكشافة، واألندية الرايضية، وغريها.

 وضعنا هذين البيتني لبطل القصة، وكم هلذه القصة من أبطال! 2
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 حزاهنا، فاجتمع من صوهتما أكمل صوت إنساين وأمجله وأشجاه وأرقه.عواطفها وأ
فأطفنا به وقلنا له: لقد كتْمَتنا نفسك حىت من عليها ما مسعنا، وما هذا بغناء، ولكنه مهوم ملحنة تلحينًا، 

 فلن ندعك أو ختربان ما كان شأنك وشأهنا.
فلتك وقد صرت يف أيدينا، وإنك ما تزيد على فاعتل علينا ودافعنا جهده، فقلنا له: هيهات؛ وهللا لن نُ 

أن تعظنا هبذه القصة؛ فإن أمسكت عنها فقد أمسكت عن موعظتنا، وإن خبلت فما خبلت بقصتك بل 
بعلم من علم احلياة نفيده منك؛ وأنت تراان نعيش ههنا يف اجتماع فاسد كأنه قصص قلبية، بني نساء ال 

 أفرطت عليهم احلرية، حىت ُدخل فيها خمدع الزوجة!يلبسن إال ما يعري مجاهلن، ويف رجال 
قال الدكتور: ونظرُت فإذا الرجل كاسف قد تغري لونه وتبني االنكسار يف وجهه، فأملمت مبا فينفسه، 

وعلمت أنه قد دهى يف زوجة، من هؤالء األوروبيات، اللوايت يتزوجن على أن يكون خمدع املرأة منهن حرًّا 
  ويبدل، ويقسم كلمة "زوج" قسمني وثالثة وأربعة وما شاء.أن أُيخذ وُيدع، ويغري

 وكأمنا مسست البارود بتلك الشرارة، فانفجرت نفس الرجل عن قصة ما أفظعها!
قال: اي إخواين املصريني، قبل أن أنُفض لكم ذلك اخلرب أسديكم هذه النصيحة اليت مل يضعها مؤلف 

 رواية شقائي:اترخيي لسوء احلظ، إال يف الفصل األخري من 
إايكم إايكم أن تغرتوا مبعاين املرأة، حتسبوهنا معاين الزوجة؛ وفّرِقوا بني الزوجة خبصائصها، وبني املرأة 



 مبعانيها، فإن يف كل زوجة امرأة، ولكن ليس يف كل امرأة زوجة.
حني يبدو؛ له وقت  واعلموا أن املرأة يف أنوثتها وفنوهنا النسائية الفردية، كهذا السحاب امللون يف الشفق

حمدود مث ميسخ مسًخا؛ ولكن الزوجة يف نسائيتها االجتماعية كالشمس؛ قد ُيجبها ذلك السحاب، بيد 
 أن البقاء هلا وحدها، واالعتبار هلا وحدها، وهلا وحدها الوقت كله.

 ت قذائف:ال تتزوجوا اي إخواين املصريني أبجنبية؛ إن أجنبية يتزوج هبا مصري, هي مسدس جرائم فيه س
 األوىل: بَوار امرأة مصرية وضياعها بضياع حقها يف هذا الزوج؛ وتلك جرمية وطنية فهذه واحدة.
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ع الشرقي، وتوهينه هبا وصدعه والثانية: إقحام األخالق األجنبية عن طباعنا وفضائلنا يف هذا االجتما 
 وهي جرمية أخالقية.

 والثالثة: دس العروق الزائغة يف دمائنا ونسلنا؛ وهي جرمية اجتماعية.
 والرابعة: التمكني لألجنيب يف بيت من بيوتنا، ميلكه وُيكمه ويصرفه على ما شاء؛ وهي جرمية سياسية.

حتكيمه اهلوى يف الدين، ما يعجبه وما ال يعجبه؛ مث واخلامسة: للمسلم منا إيثاره غري أخته املسلمة، مث 
إلقاؤه السم الديين يف نبع ذريته املقبلة، مث صريورته ِخزاًي ألجداده الفاحتني الذين كانوا أيخذوهنن سبااي، 

أو وجيعلوهنن يف املنزلة الثانية أو الثالثة بعد الزوجة؛ فأخذته هي رقيًقا هلا، وصار معها يف املنزلة الثانية 
 ... وهذه جرمية دينية.1الثالثة بعد

والسادسة بعد ذلك كله: أن هذا املسكني يُؤثر أسفله على أعاله... وال يبايل يف ذلك َخس جرائم 
 فظيعة.

 وهذه السادسة جرمية إنسانية!
ما كنت أحسب اي إخواين، وقد رجعت بزوجيت األوروبية إىل مصر، أين أحضرت معي من أورواب آلة تصنع 

ين ومصائيب! ومل يكن وعظين أحد مبا أعظكم به اآلن، وال تنبهت بذكائي إىل أن الزوجة األجنبية أحزا
تثبت يل غربيت يف بالدي! وتثبت علي أين غري وطين أو غري اتم الوطنية، مث تكون مين محاقة تثبت للناس 

ستزيروهنا رغم أنفي وفمي أين أمحق فيما اخرتت؛ مث تعود مشكلة دولية يف بييت، يزورها أبناء جنسها وي
ووجهي كله! ويستطيلون ابحلماية، ويسترتون ابالمتيازات، ويرفعون ستارًا عن فصل، ويُرخون ستارًا على 

 فصل... وأان وحدي أشهد الرواية!



إن الشيطان يف أورواب شيطان عامل خمرتع. فقد زين يل من تلك الزوجة ثالث نساء مًعا: زوجة عقلية، 
زوجة نفسية؛ مث نـََفث اللعني يف َرْوعي أن املرأة الشرقية ليس فيها إال واحدة، وهي مع وزوجة قلبية، و 

ذلك ليست من هؤالء الثالث وال واحدة. قال اخلبيث: ألهنا زوجة اجلسم وحده، فال تسمو إىل العقل، 
 وال تتصل ابلقلب، وال متتزج ابلنفس؛ وأهنا بذلك جاهلة، غليظة احلسن،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يريد: بعد عشيقها. 1
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 َخِشنة الطبع، ال تكون مع املصري إال كما تكون األرض املصرية مع فالحها.
 املخرتع! وما علمت إال من بعد أن هذه الشرقية اجلاهلة اخلشنة لعنة هللا على ذلك الشيطان الرجيم العامل

اجلافية، هي كاملنجم الذي ِترْبه يف ترابه، وماسه يف فحمه، وجوهره يف معدنه؛ وأن صعوبتها من صعوبة 
العفة املمتنعة، وأن خشونتها من خشونة احلب املعتز بنفسه، وأن جفاءها من جفاء الدين املتسامي على 

؛ وأهنا مبجموع ذلك كان هلا الصرب الذي ال يدخله العجز، وكان هلا الوفاء الذي ال تلحقه الشبهة، املادة
 وكان هلا اإليثار الذي ال يفسده الطمع.

هي جاهلة، وهلا عقل احلياة يف دارها، وغليظة احلس وهلا أرق ما يف الزوجة لزوجها وحده؛ وخشنة الطبع؛ 
ًما هلذا وذاك وهؤالء وأولئك... ال كامرأة احلب األوروبية، اليت جتعل نفسها ألهنا تتنزه أن تكون ملمًسا انع

أنثى الفن، ويريد أن تعيش دائًما مع زوجها الشرقي من التفضيل واإليثار واإلجالل واإلابحة, يف كلمة 
 الوقت."أان" قبل كلمة "أنت"... امرأة أنشأهتا احلرب العظمى أبخالق خمربة مد مرة تنفجر بني الوقت و 

عندان اي إخواين تعدد الزوجات، يتهموننا به من عمى وجهل وسخافة. انظروا، هل هو إال إعالن لشرعية 
الرجولة واألنوثة، ودينية احلياة الزوجية يف أي أشكاهلا؛ وهل هو إال إعالن بطولة الرجل الشرقي اأَلنُوف 

قع يف أورواب من أن الزوج يتعدد عند الغيور، أن الزوجة تتعدد عند الرجل ولكن... ولكن ليس كما ي
 املرأة!

انفذة مؤداة؛ مث ال  -بقوة الشرع والقانون-يتهموننا بتعدد املرأة على أن تكون زوجة هلا حقوقها وواجباهتا 
يتهمون أنفسهم بتعدد املرأة خليلة خمادنة ليس هلا حق على أحد، وال واجب من أحد، بل هي تتقاذفها 

 ل، كالسكري يتقاذفه الشارع من جدار إىل جدار.احلياة من رجل إىل رج



لعنة هللا على شيطان املدنية العامل املخرتع املخنث، الذي جيعل للمرأة األوروبية بعد أن يتزوجها الرجل 
الشرقي أصابع "أوتوماتيكية"، ما أسرع ما متتد يف نزوة من محاقاهتا إىل رجلها ابملسدس، فإذا الرصاص 

 ا متتد يف نزوة من عواطفها إىل عاشقها مبفتاح الدار، فإذا اخليانة والعهر!!والقتل؛ وما أسرع م
ماذا تتوقعون اي إخواين من تلك الرقيقة الناعمة، املتأنثة بكل ما فيها من أنوثة تكفي رجااًل ال رجاًل 

 واحًدا، وقد ضُعفت روحية األسرة يف رأيها، وابُتذلت الروحية
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يف جمتمعها ابتذااًل، فأصبح عندها الزواج للزواج على إطالقه، ال لتكون امرأة واحدة لرجل واحد مقصورة 
ستطع عليه؛ وبذلك عاد الزواج حقا يف جسم املرأة دون قلبها وروحها؛ فإن كان الزوج مشئوًما منكواًب مل ي

أن يكون رجل قلبها, فعليه أن يدع هلا احلرية لتختار زوج قلبها! ومعىن ذلك أن تكون هذه املرأة مع 
الزوج الشرعي مبنزلة املرأة مع فاسق؛ ومع الفاسق مبنزلة املرأة مع الزوج الشرعي! وإن كان الرجل منحوًسا 

يدع هلا احلرية لتتنقل وتلذ بلذات اهلوى، ويقول  خميًبا، وكان قد بلغ إىل قلبها زمًنا مث مله قلبها, فعليه أن
هلا: شأنك مبن أحببِت! فإن هذا املنحوس املخيب ليس عندها إنسااًن، ولكنه رواية إنسانية انتهى الفصل 

اجلميل منها مبناظره اجلميلة، وبدأ فصل آخر َبوادث غري تلك. فلمن يشهد الرواية أن يتربم ما شاء، 
 ىت شاء انصرف من الباب!ويستثقل كما يشاء، وم

امرأة هذه املدنية هي امرأة العاطفة؛ تتعلق ابللفظ حني تُلبسه العاطفة من زينتها، وإن ضاع فيه املعىن 
 الكبري من معاين العقل، وإن فاتت به النعمة الكبرية من نعم احلياة.

وتفيد نفسها إن شاءت تقوى العاطفة فتجيء هبا إىل رجل، مث تقوى الثانية فتذهب هبا مع رجل آخر! 
وُتسّرح نفسها إن شاءت؛ وما بد من أن تبلو احلياة كما يبلوها الرجل وأن ختوض يف مشاكلها؛ وإذا 

شاءت جعلت نفسها إحدى مشاكلها! وال مندوحة من أن تتوىل شأن نفسها بنفسها، فإذا خاست أو 
ورها الذي تدور عليه هو غدرت فكل ذلك عندها من أحكام نفسها، وكل ذلك رأي وحق، إذ كان حم

عاطفتها وحرية هذه العاطفة، فمن هذا يقرر هلا خطتها، وميلي عليها واجباهتا، ويزّور هلا األمساء على إرادته 
 دون إرادهتا، فيسمي هلا نكد قلبها ابسم فضيلة املرأة، وحرمان عاطفتها ابسم واجب الزوجة الشريفة!

 ومنذ َخوَّله احلق أن يقرر وأن ميلي!
هذا الشرقي العتيق املأفون الذي قبلها سافرة ال تعرف روحها وال جسمها احلجاب؛ ما ابله يريد أن و 



 يضرب احلجاب على عاطفتها، ويرتكها حمبوسة يف شرفه وحقوقه وواجباته، وإن مل تكن حمجوبة يف الدار؟!
كالسائحة مع دليلها.   ما علمت اي إخواين إال من بعد، أن الزوجة الغربية قد تكون مع زوجها الشرقي

هيهات هيهات، إنه لن ميسكها عليه، ولن يكرهها على الوفاء له، إال أن تكون حثالة يزهد فيها حىت 
 ذابب الناس؛ فيأسها هو جيعل
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مع ذلك لو خلطته بنفسها لبقيت منها انحية ال ختتلط، إذ ترى أمته دون هذا املسكني مطمعها، وهي 
 أمتها، وجنسه دون جنسها؛ فما تسب أمة زوجها وبالده أبقبح من هذا!

أما وهللا إن الرجل الشرقي حني أييت ابألجنبية لتلوين حياته أبلوان األنثى, ال يكون اختار أزهى األلوان إال 
 يكون هناك ما يشذ، ولكن هذه هي القاعدة. لتلوين مصائب حياته! وقد

 أما قصيت اي إخواين...
 قال الدكتور حممد: قد حكيَتها "يرمحك هللا".
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 لبحر*قصيدة مرتمجة عن الشيطان: حلوم ا
لكأمنا وهللا متدد على سيف البحر يف اإلسكندرية شيطان مارد من شياطني ما بني الرجل واملرأة، خيدع 

الناس عن جهنم بتربيد معانيها, وقد امتأل به الزمان واملكان؛ فهو يُرعش ذلك الرمل بذلك اهلواء رعشة 
عربد، وُيطلع الشمس لألعني يف أعصاب حية؛ ويرسل يف اجلو نفخات من جرأة اخلمر يف شارهبا اثر ف

منظر حسناء عراينة ألقت ثياهبا وحياءها مًعا، ويرخي الليل ليغطي به املخازي اليت خجل النهار أن تكون 
 فيه.

ولعمري إن مل يكن هو هذا املارد، ما أحسبه إال الشيطان اخلبيث الذي ابتدع فكرة عرض اآلاثم مكشوفة 



ر؛ لتعمل عملها يف الطباع واألخالق؛ فسول للنساء والرجال أن ذلك يف أجسامها حتت عني التقي والفاج
الشاطئ عالج امللل من احلر والتعب، حىت إذا اجتمعوا، فتقاربوا، فتشابكوا، سول هلم األخرى أن 

 الشاطئ هو كذلك عالج امللل من الفضيلة والدين!
اآلداب اإلنسانية كلها بفساد ُخُلق  وإن مل يكن اللعينان فهو الرجيم الثالث، ذلك الذي أتىل أن يفسد

واحد، هو حياء املرأة؛ فبدأ يكشفها للرجال من وجهها، ولكنه استمر يكشف... وكانت تظنه نزع 
حجاهبا فإذا هو أول ُعْريها... وزادت املرأة، ولكن مبا زاد فجور الرجال؛ ونقصت، ولكن مبا نقص 

املرأة ممن يقروهنا على تبذهلا بني رجلني ال اثلث هلما:  فضائلهم؛ وتغريت الدنيا وفسدت الطباع؛ فإذا تلك
 رجل فجر ورجل ختنث.

هناك فكرة من شريعة الطبيعة هي عقل البحر يف هؤالء الناس، وعقل هؤالء الناس يف البحر؛ إذا أنت 
 اعرتضَتها فتبينتها فتعقبتها، رأيتها بالغة من بالغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * كتبها يف مصيفه ابإلسكندرية.
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 وحي القلم
 قصيدة مرتمجة عن الشيطان: حلوم البحر

الشيطان يف تزيينه وتطويعه، وأصبت فكره مستقرًّا فيها استقرار املعىن يف عبارته، آخًذا مبداخلها 
ارجها. وما كان الشيطان َعِييًّا وال غبيًّا، بل هو أذكى شعراء الكون يف خياله، وأبلغهم يف فطنته، وخم

وأدقهم يف منطقه، وأقدرهم على الفتنة والسحر؛ وبتمامه يف هذا كله كان شيطااًن مل تسعه اجلنة إذ ليس 
املالئكي إذ ليس فيه الكربايء، ومل  فيها النار، ومل ُترضه الرمحة إذ ليس معها الغضب، ومل يعجبه اخلضوع

 خيلص إىل احلقيقة إذ ال حتمل احلقيقة شعر أحالمه.
وما أتى الشيطان أحًدا، وال وسوس يف قلب، وال سوَّل لنفس، وال أغوى من يغويه, إال أبسلوب شعري 

؛ إذ ملتبس دقيق، جيعل املرء يعتقد أن اطِّراح العقل ساعة هو عقل الساعة، ويفسد برهانه مهم ا كان قوايًّ
يرتد به من النفس إىل أخيلة ال تقبل الربهاانت، ويقطع حجته مهما كانت دامغة؛ إذ يعرتضها بنزعة من 

 النزعات توجهها كيف دار هبا الدم, ال كيف دار هبا املنطق.
ض فكرة من شريعة الطبيعة، ظاهرها لبعض األمر من الشمس واهلواء والبحر وما ال أدري، وابطنها لبع

األمر من فن الشيطان وبالغته وشعره وما ال أدري؛ وما كانت الشرائع اإلهلية والوضعية إال إلقرار العقل 



يف شريعة الطبيعة كي تكون إنسانية إلنساهنا كما هي احليوانية حليواهنا، وليجد اإلنسان ما ُيفظ به نفسه 
 إال أن تكون دائًما فوضى.من نفسه اليت هي دائًما فوضى، وال غاية هلا لوال ذلك العقل 

وابلشرائع واآلداب استطاع اإلنسان أن يضع لكلمة الطبيعة النافذة عليه جوااًب, وأن يرى يف هذه الطبيعة 
أثر جوابه؛ فكلمتها هي: أيها اإلنسان، أنت خاضع يل ابحليواين فيك, وكلمته هي: أيتها الطبيعة, وأنت 

 يل خاضعة ابإلهلي يفَّ.
القصيدة الفنية اليت نظمها الشيطان على رمل الشاطئ يف اإلسكندرية؛ وقد نقلتها واآلن سأقرأ لك 

أترمجها فصاًل بعد فصل عن تلك األجسام عارية وكاسية، وعن معانيها مكشوفة ومغطاة، وعن طباعها 
 بريئة ومتهمة، حىت اتسقت الرتمجة على ما ترى:

 قال الشيطان:
 سان, جمموعهما شيطانية.أال إن البهيمة والعقلية يف هذا اإلن

 أال وإنه ما من شيء مجيل أو عظيم إال وفيه معىن السخرية به.
 هنا تتعرى املرأة من ثوهبا، فتتعرى من فضيلتها.
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 وحي القلم
 قصيدة مرتمجة عن الشيطان: حلوم البحر

 الرجل ثوبه، مث يعود إليه فيلبس فيه األدب الذي خلعه.هنا خيلع 
 رؤية الرجل حلم املرأة احملرمة نظر ابلعني والعاطفة.

 يرمي ببصره اجلائع كما ينظر الصقر إىل حلم الصيد.
 ونظر املرأة حلم الرجل رؤية فكر فقط.

 حُتوِّل بصرها أو ختفضه، وهي من قلبها تنظر.
 بك جزار!اي حلوم البحر! سلخك من ثيا

 اي حلوم البحر! سلخك جزار من ثيابك.
 جزار ال يذبح أبمل ولكن بلذة.

 وال ُيَِّز ابلسكني ولكن ابلعاطفة.
 وال مُييت احلي إال مواًت أدبيًّا.

 إىل اهليجاء اي أبطال معركة الرجال والنساء.



 فهنا تلتحم نواميس الطبيعة, ونواميس األخالق.
 الطة، والنظر، واألنس، والتضاحك، ونزوع املعىن إىل املعىن.للطبيعة أسلحة الُعْري، واملخ

 ولألخالق املهزومة سالح من الدين قد َصِدئ؛ وسالح من احلياء مكسور!
 اي حلوم البحر! سلخك من ثيابك جزار.

 الشاطئ كبري كبري، يسع اآلالف واآلالف.
 ولكنه للرجل واملرأة صغري صغري، حىت ال يكون إال خلوة.

 فتاة سنتها تتعلم، مث أتيت هنا تتذكر جهلها وتعرف ما هو.وتقضي ال
 ومتضي املرأة عامها كرمية، مث جتيء لتجد هنا مادة اللؤم الطبيعي.
 لو كانت حّجاجة صّوامة، للعنتها الكعبة لوجودها يف "إستانلي".

 الفتاة ترى يف الرجال العراينني أشباح أحالمها، وهذا معىن من السقوط.
 رقهم النظر تنويًعا لرجلها الواحد، وهذا معىن من املواخري.واملرأة تسا

 أين تكون النية الصاحلة لفتاة أو امرأة بني رجال عراينني؟!
 اي حلوم البحر! سلخك من ثيابك جزار!

 هناك الرتبية، وهنا إعالن اإلغفال والطيش.
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 وحي القلم
 قصيدة مرتمجة عن الشيطان: حلوم البحر

 وهناك الدين، وهنا أسباب اإلغراء والزلل.
 هناك تكلف األخالق، وهنا طبيعة احلرية منها.

 وهناك العزمية ابلقهر يوًما بعد يوم، وهنا إفسادها ابلرتخص يوًما بعد يوم.
 ن يف الرب.والبحر يعّلم الالئي والذين يسبحون فيه كيف يغرقو 

 لو درى هؤالء وهؤالء معّرة اغتساهلم مًعا يف البحر، الغتسلوا من البحر.
 فقطرة املاء اليت جّنستها الشهوات قد انسكبت يف دمائهم.

 وذرة الرمل النجسة يف الشاطئ، ستكرب حىت تصري بيًتا جنًسا ألب وأم.
 اي حلوم البحر! سلخك من ثيابك جزار!

 هبا صفات اجلسم؛ جييئون للشمس اليت تقوى



 ليجد كل من اجلنسني مشسه اليت تضعف هبا صفات القلب.
 جييئون للهواء الذي تتجدد به عناصر الدم؛

 ليجدوا اهلواء اآلخر الذي تفسد به معاين الدم.
 جييئون للبحر الذي أيخذون منه القوة والعافية؛

 ليأخذوا عنه أيًضا شريعته الطبيعية: مسكة تطارد مسكة.
 : ليس على املصيف حرج،ويقولون

 أي: ألنه أعمى األدب، وليس على األعمى حرج.
 اي حلوم البحر! سلخك من ثيابك جزار!

 املدارس، واملساجد، والِبَيع، والكنائس، ووزارة الداخلية؛
 هذه كلها لن هتزم الشاطئ.

 فأمواج النفس البشرية كأمواج البحر الصاخب، تنهزم أبًدا لرتجع أبًدا.
 لشاطئ إال ذلك "اجلامع األزهر"، لو مل يكن قد ُمسخ مدرسة!ال يهزم ا

 فصرخة واحدة من قلب األزهر القدمي، جتعل هدير البحر كأنه تسبيح.
 ، كأهنا عمائم العلماء.1وترد األمواج نقية بيضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صواب أن يقال "بيض"، ولسنا من هذا الرأي، وقد يرى بعضهم أن مثل هذا الوصف خطأ، وأن ال 1

غلط فيه املربد ومن اتبعوه؛ لغفلتهم عن السري يف بالغة االستعمال مرة يف الوصف ابملفرد، ومرة يف 
 الوصف ابجلمع.
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 وحي القلم
 ان: حلوم البحرقصيدة مرتمجة عن الشيط

 وأتيت إىل البحر أبعمدة األزهر للفصل بني الرجال والنساء.
 ولكين أرى زمًنا قد نقل حىت إىل املدارس روح "الكازينو"!

 اي حلوم البحر! سلخك من ثيابك جزار!
 "هنا على رغم اآلداب، مملكة للصيف والَقْيظ، سلطاهنا اجلسم املؤنث العاري.

 البضائع؛ فالشاطئ حانوت للزواج!أجسام تعرض مفاتنها عرض 



 وأجسام تعرض أوضاعها كأهنا يف غرفة نومها يف الشاطئ.
 وأجسام جالسة لغريها، حتيط هبا معانيها ملتمسة معانيه؛ فالشاطئ سوق للرقيق.

 .1وأجسام َخِفرة جالسة للشمس واهلواء؛ فالشاطئ كدار الكفر ملن ُأكره
 ا؛ ألهنا جعلت الشاطئ مستشفى.وأجسام عليلة تقتحمها األعني فتزدريه

وأجسام خليعة أضافت من "إستانلي" وأخواهتا إىل منارة اإلسكندرية ومكتبة اإلسكندرية, مزبلة 
 اإلسكندرية.

 كان جدال املسلمني يف السفور، فأصبح اآلن يف العري.
 ؟".2وشبه الزوجفإذا تطور، فماذا بقي من تقليد أورواب إال اجلدال يف شرعية مجع املرأة بني الزوج 

انتهى ما استطعت ترمجته، بعد الرجوع يف مواضع من القصيدة إىل بعض القواميس احلية... إىل بعض 
 شبان الشاطئ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميَاِن{. 1  إشارة إىل اآلية الكرمية: }ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ
 يسمى هذا يف اللغة الضمد بفتح الضاد وامليم، وهو أن خياتل الرجل املرأة وهلا زوج، ومنه قول الشاعر: 2

 تريدين كيما تضمديين وخالًداوهل جيمع السيفان وُيك يف غمد
 ومن هذا يقال يف الرجل: ذاق الضماد "بكسر الضاد" أي: ذاق الطعم الذي وصفه أانتول فرانس.
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 وحي القلم
 قصيدة مرتمجة عن امللك: احذري...!
 قصيدة مرتمجة عن املَلك: احذري...!

ترمجنا عن الشيطان قصيدة "حلوم البحر" وهذه ترمجة عن أحد املالئكة, رآين جالًسا حتت الليل وقد 
ة فيما حتاذره أو تتوجس منه الشر؛ فَتَخايل امللك أبضوائه يف الضوء, أمجعت أن أضع كلمة للمرأة الشرقي

وسنح يل بروحه، وبث يّف من سره اإلهلي، فجعلُت أنظر يف قليب إىل فجر من هذا الشعر ينُبع كلمة كلمة, 
وُيشرق معىن معىن، ويستطري مجلة مجلة، حىت اجتمعت القصيدة وكأمنا سافرُت يف حلم من األحالم 

 هبا.فجئُت 
 وانطلق ذلك املَلك وتركها يف يدي لغة من طهارته للمرأة الشرقية يف مالئكيتها:

 احذري...!



 احذري أيتها الشرقية وابلغي يف احلذر، واجعلي أخص طباعك احلذر وحده.
 احذري متدن أورواب أن جيعل فضيلتك ثواًب يوسع ويضيق؛ فُلبس الفضيلة على ذلك هو لبسها وخلعها.

االجتماعي اخلبيث الذي يفرض على النساء يف جمالس الرجال أن تؤدي أجسامهن ضريبة  احذري فنهم
 الفن.

 احذري تلك األنوثة االجتماعية الظريفة؛ إهنا انتهاء املرأة بغاية الظَّرف والرقة إىل... إىل الفضيحة.
ارك الَبِغّي يف نصف الغزلية؛ إهنا يف مجلتها ترخيص اجتماعي للحرة أن... أن تش 1احذري تلك النسائية

 عملها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حنن نستعمل: النسائية والنسوية، وكالمها عندان صحيح، واالختيار يف كل موضع لألفصح يف موقعه. 1
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 وحي القلم
 دة مرتمجة عن امللك: احذري...!قصي

 أيتها الشرقية! احذري احذري!
 احذري التمدن الذي اخرتع لقتل لقب الزوجة املقدس, لقب "املرأة الثانية".

 واخرتع لقتل لقب العذراء املقدس، لقب "نصف عذراء".
 واخرتع لقتل دينية معاين املرأة، كلمة "األدب املكشوف".

 يف احلب, فاكتفى الرجل بزوجة ساعة.وانتهى إىل اخرتاع السرعة 
 وإىل اخرتاع استقالل املرأة، فجاء ابلذي امسه "األب" من الشارع، لتلقي ابلذي امسه "االبن" إىل الشارع.

 أيتها الشرقية؛ احذري احذري!
 احذري, وأنِت النجم الذي أضاء منذ النبوة، أن تقلدي هذه الشمعة اليت أضاءت منذ قليل.

 رقية هي استمرار متصل آلداب دينها اإلنساين العظيم.إن املرأة الش
 هي دائًما شديدة احلفاظ, حارسة حلَْوزهتا؛ فإن قانون حياهتا دائًما هو قانون األمومة املقدس.

 هي الطهر والعفة، هي الوفاء واألنفة، هي الصرب والعزمية، وهي كل فضائل األم.
  طريقها القدمي بعينه.فما هو طريقها اجلديد يف احلياة الفاضلة، إال

 أيتها الشرقية! احذري احذري!
 احذري "وُيك" تقليد األوروبية اليت تعيش يف دنيا أعصاهبا, حمكومة بقانون أحالمها.



 مل تعد أنوثتها حالة طبيعية نفسية فقط، بل حالة عقلية أيًضا تشك وجتادل.
 فقط. أنوثة تفلسفت فرأت الزوج نصف الكلمة فقط, واألم نصف املرأة

 واي ويل املرأة حني تنفجر أنوثتها ابملبالغة، فتنفجر ابلدواهي على الفضيلة.
 إهنا بذلك حرة مساوية للرجل، ولكنها بذلك ليست األنثى احملدودة بفضيلتها.

 أيتها الشرقية! احذري احذري!
لة من اإلقرار أبنوثتها.  احذري خجل األوروبية املرتجِّ
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 وحي القلم
 قصيدة مرتمجة عن امللك: احذري...!

 إن خجل األنثى جيعل فضيلتها ختجل منها.
 إنه يسقط حياءها ويكسو معانيها رجولة غري طبيعية.

 إن هذه األنثى املرتجلة تنظر إىل الرجل نظرة رجل إىل أنثى.
 رجة إنسانية، ولكن هذه املكذوبة تنحط درجة إنسانية ابلزواج.واملرأة تعلو ابلزواج د

 أيتها الشرقية! احذري احذري!
 احذري هَتَوُّس األوروبية يف طلب املساواة ابلرجل.

ق مل جيد يف وجهها اللحية. ق، ولكن احلالَّ  لقد ساوْته يف الذهاب إىل احلالَّ
 هتا مادة تبغيض.إهنا ُخلقت لتحبيب الدنيا إىل الرجل، فكانت مبساوا

 العجيب أن سر احلياة أيىب أبًدا أن تتساوى املرأة ابلرجل إال إذا خسرته.
 واألعجب أهنا حني ختضع، يرفعها هذا السر ذاته عن املساواة ابلرجل إىل السيادة عليه.

 أيتها الشرقية! احذري احذري!
 شرق.احذري أن ختسري الطباع اليت هي األليق أبم أجنبت األنبياء يف ال

 أم عليها طابع النفس اجلميلة، تنشر يف كل موضع جو نفسها العالية.
 فلو صارت احلياة غيًما ورعًدا وبرقًا، لكانت هي فيها الشمس الطالعة.

 ولو صارت احلياة قـَْيظًا وَحُرورًا واختناقًا، لكانت هي فيها النسيم يتخطَّر.
 هتا ولدن األبطال.أم ال تبايل إال أخالق البطولة وعزائمها؛ ألن جدا

 أيتها الشرقية! احذري احذري!



 احذري هؤالء الشبان املتمدنني أبكثر من التمدن.
 يبالغ اخلبيث يف زينته، وما يدري أن زينته معلنة أنه إنسان من الظاهر.

 ويبالغ يف عرض رجولته على الفتيات، ُياول إيقاظ املرأة الراقدة يف العذراء املسكينة!
 لة إال رجلها الواحد؛ فالرجال مجيًعا مصائبها إال واحًدا.ليس المرأة فاض

 وإذ هي خالطت الرجال، فالطبيعي أهنا ختالط شهوات، وجيب أن حتذر وتبالغ.
 أيتها الشرقية! احذري احذري!
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 وحي القلم
 لك: احذري...!قصيدة مرتمجة عن امل

 احذري؛ فإن يف كل امرأة طبائع شريفة متهورة؛ ويف الرجال طبائع خسيسة متهورة.
 وحقيقة احلجاب أنه الفصل بني الشرف فيه امليل إىل النزول، وبني اخلسة فيها امليل إىل الصعود.

 فيِك طبائع احلب، واحلنان، واإليثار، واإلخالص، كلما كربِت كربْت.
 عملْت يف غري موضعها؛ جاءت بعكس ما تعمله يف موضعها. طبائع خطرة، إن

 فيها كل الشرف ما مل تنخدع، فإذا اخندعت فليس فيها إال كل العار.
 أيتها الشرقية! احذري احذري!

 احذري كلمة شيطانية تسمعينها: هي فنية اجلمال أو فنية األنوثة.
 وافهميها أنت هكذا: واجبات األنوثة وواجبات اجلمال.

 لمة يكون اإلحساس فاسًدا، وبكلمة يكون شريًفا.بك
 وال يتسّقط الرجل امرأة إال يف كلمات مزينة مثلها.

 جيب أن تتسلح املرأة مع نظرهتا، بنظرة غضب ونظرة احتقار.
 أيتها الشرقية! احذري احذري!

 احذري أن خُتَدعي عن نفسك؛ إن املرأة أشد افتقارًا إىل الشرف منها إىل احلياة.
 الكلمة اخلادعة إذ تقال لك، هي أخت الكلمة اليت تقال ساعة إنفاذ احلكم للمحكوم عليه ابلشنق.إن 

 : ماذا تشتهي؟ ماذا تريد؟1يغرتّونِك بكلمات احلب والزواج واملال، كما يقال للصاعد إىل الشنَّاقة
 احلب؟ الزواج؟ املال؟ هذه صالة الثعلب حني يتظاهر ابلتقوى أمام الدجاجة.

 ؟ الزواج؟ املال؟ اي حلم الدجاجة! بعض كلمات الثعلب هي أنياب الثعلب.احلب



 أيتها الشرقية! احذري احذري.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلمة "املشنقة" ليست عربية، ولكّن هلا وجًها يف االشتقاق، غري أن كسرة ميمها جتعلها ثقيلة، وكان   1
لشناقة"، ذكرها ايقوت يف معجم األدابء، وهي أفصح وأخف، فلعل الشناقة بعد هذا تشنق امسها قدميًا "ا

 املشنقة.
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 وحي القلم
 قصيدة مرتمجة عن امللك: احذري...!

يف مصيبة: سقوطها هي, وسقوط من  احذري السقوط؛ إن سقوط املرأة هلوله وشدته ثالث مصائب
 أوجدوها، وسقوط من ُتوجدهم! نوائب األسرة كلها قد يسرتها البيت، إال عار املرأة.

 فيد العار تقلب احليطان كما تقلب اليد الثوب, فتجعل ما ال يُرى هو ما يُرى.
 والعار حكم ينفذه اجملتمع كله، فهو نفي من االحرتام اإلنساين.

 احذري احذري! أيتها الشرقية!
 "لو كان العار يف بئر عميقة لقلبها الشيطان مئذنة, ووقف يؤذن عليها.

 يفرح اللعني بفضيحة املرأة خاصة، كما يفرح أب غين مبولود جديد يف بيته.
 واللص، والقاتل، والسكري، والفاسق، كل هؤالء على ظاهر اإلنسانية كاحلر والربد.

 ت اإلنسانية هي الزلزلة.أما املرأة حني تسقط, فهذه من حت
 ليس أفظع من الزلزلة املرجتة تشق األرض، إال عار املرأة حني يشق األسرة.

 أيتها الشرقية! احذري احذري!".
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 وحي القلم
 "1اجلمال البائس "

 "1اجلمال البائس*: "



 ب صدع احلب يف كبدي"، كيف يشعب صدع احلب؟"وكيف ُيشعَ 
 لعمري ما رأيت اجلمال مرة إال كان عندي هو األمل يف أمجل صوره وأبدعها؛ أُتراين خملوقًا جبرح يف القلب؟

وال تكون املرأة مجيلة يف عيين، إال إذا أحسست حني أنظر إليها أن يف نفسي شيًئا قد عرفها، وأن يف 
 إن مل تنظر هي إيل.عينيها حلظات موجهة، و 

فإثبات اجلمال نفسه لعيين، أن يثبت صداقته لروحي ابللمحة اليت تدل وتتكلم: تدل نفسي وتتكلم يف 
 قليب.

كنت أجلس يف "اإلسكندرية" بني الضحى والظهر، يف مكان على شاطئ البحر، ومعي صديقي األستاذ 
أي، له أدب َغّض ونوادر وظرائف؛ "ح"** من أفاضل رجال السلك السياسي، وهو كاتب من ذوي الر 

ويف قلبه إميان ال أعرف مثله يف مثله، قد بلغ ما شاء هللا قوة ومتكًنا، حىت ألحسب أنه رجل من أولياء هللا 
 قد ُعوقب فُحكم عليه أن يكون حمامًيا، مث زيد احلكم فجعل قاضًيا، مث ُضوعفت العقوبة فجعل سياسًيا.

سرًحا ومرقًصا وما بينهما, فيتغاوى فيه اجلمال واحلب، ويعرض الشيطان وهذا املكان ينقلب يف الليل م
، فإذا دخلته يف النهار رأيت نور النهار كأنه يغسله ويغسلك معه، 1مصنوعاته يف اهلزل والرقص والغناء

 فتحس للنور هناك عماًل يف نفسك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حبة اجلمال البائس يف "عود على بدء" من كتاب حياة الرافعي.* انظر قصة صا
 ** األستاذ حافظ عامر "بك".

 انظر مقالة "لو..." يف اجلزء الثاين، فقد كتبت عن هذا املسرح بعينه. 1
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 وحي القلم
 "1اجلمال البائس "

رى املكان صدرًا من النهار كأنه انئم بعد سهر الليل، فما جتيئه من ساعة بني الصبح والظهر، إال وجدته ويُ 
 ساكًنا هادًًئ كاجلسم املستثقل نوًما؛ وهلذا كنت كثريًا ما أكتب فيه، بل ال أذهب إليه إال للكتابة.

اهنا, ومن يُثقفهن يف الرقص، ومن فإذا كان الظهر أقبل نساء املسرح ومعهن من يطارحهن األانشيد وأحل
 يُروِّيهن ما ميثلن إىل غري ذلك مما ابتلتهن به احلياة لُتساقط عليهن الليايل ابملوت ليلة بعد ليلة.

وكن إذا جئن رأيَنين على تلك احلال من الكتابة والتفكري، فينصرفن إىل شأهنن، إال واحدة كانت 
عني املتأمل كأن منهن مثل العنز اليت ُكسر أحد قرنيها، فهي أمجلهن*، وأكثر هؤالء املسكينات يظهرن ل



حتمل على رأسها عالمة الضعف والذلة والنقص، ولو أن امرأة تتبدد حيًنا فال تكون شيًئا، وجتتمع حيًنا 
فتكون مرة شيًئا مقلواًب، وأخرى شكاًل انقًصا، واترة هيئة مشوهة؛ لكانت هي كل امرأة من هؤالء 

وايت ميشني يف املسّرات إىل املخاوف، ويعشن ولكن مبقدمات املوت، وجيدن يف املال معىن املسكينات الل
الفقر، ويتلقَّني الكرامة فيها االستهزاء، مث ال يعرفن شاابًّ وال رجاًل إال وقعت عليهن من أجله لعنة أب أو 

 أم أو زوجة.
جذهبا حزهنا إيل، وكانت مفكرة فكأمنا , فكأمنا 1وتلك الواحدة اليت أومأُت إليها كانت حزينة متسلبة

أي نفسينا بدأت فقالت لألخرى:  -وهللا-هداها إيل فكرها، وكانت مجيلة فدهلا علي احلب، وما أدري 
 أهاًل.

ورأيتها ال تصرف نظرها عين إال لرتده إيل، وال ترده إال لتصرفه؛ مث رأيتها قد جال هبا الغزل جولة يف 
 ُأريها أين أان اخلصم اآلخر يف املعركة.معركته, فتشاغلُت عنها ال 

بيد أين جعلت آخذها يف مطارح النظر، وأأتملها خلسة بعد خلسة يف ثوهبا احلريري األسود، فإذا هو 
 فيجعله يتألأل، ويظهر وجهها بلون البدر يف متّه، ويبديه لعيين أرق من الورد حتت نور الفجر. 2يُشب لوهنا

 ة كلها ابختصار، يشرق على جسم َبّض ألني منورأيت هلا وجًها فيه املرأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * يعين راقصة هناك امسها "بنوتشيا".
 يقال: تسلبت املرأة, إذا أحدت، أي: لبست ثياب احلداد. 1
 يزيده ويظهره وجيعله أحفل ابجلمال. 2
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 ََخْل النعام، تعرض فيه األنوثة فنها الكامل؛ فلو ُخلق الدالل امرأة لكانتها.
وتلوح للرائي من بعيد كأهنا وضعت يف فمها "زر ورد" أمحر منضمًّا على نفسه. شفتان تكاد ابتسامتهما 

 آن!تكون نداء لشفيْت حمب ظم
أما عيناها فما رأيت مثلهما عيين امرأة وال ظبية؛ سوادمها أشد سواًدا من عيون الظباء؛ وقد ُخلقتا يف 

هيئة تثبت وجود السحر وفعله يف النفس؛ فهما القوة الواثقة أهنا النافذة األمر، ميازجها حنان أكثر مما يف 
 ، يف هذه اهليئة، يف هذا الوجه القمري.صدر أم على طفلها؛ ومتام املالحة أهنما مها هبذا التكحيل



 اي خالق هاتني العينني! سبحانك سبحانك!
 قال الراوي:

وأتغافل عنها أايًما؛ وطال ذلك مين وشق عليها، وكأين صغرت إليها نفسها، وأرهقتها مبعىن اخلضوع، بيد 
 أن كربايءها اليت أبت هلا أن تُقِدم، أبت عليها كذلك أن تنهزم.

أحوايل إمنا أنظر إىل اجلمال كما أستنشي العطر يكون متضوًعا يف اهلواء: ال أان أستطيع أن  وأان على كل
أمسه وال أحد يستطيع أن يقول: أخذت مين. مث ال تدفعين إليه إال فطرة الشعر واإلحساس الروحاين، 

أة، أكرب منها؛ , ومىت أحسست مجال املرأة أحسست فيه مبعىن أكرب من املر 1دون فطرة الشر واحليوانية
 غري أنه هو منها.

 قال الراوي:
فإين جلالس ذات يوم وقد أقبلُت على شأين من الكتابة، وإبزائي فىت رَيِّق الشباب، يف العمر الذي ترى 

فيه األعني ابحلماسة والعاطفة، أكثر مما ترى ابلعقل والبصرية، انعم أملد مت شبابه ومل تتم قوته، كأمنا 
إذ وافته فلم جتده رجاًل... أو تلك هي شيمة أهل الظَّرف والقصف من شبان اليوم: نكصت الرجولة عنه 

ترى الواحد منهم فتعرف النضج يف ثيابه أكثر مما تعرفه يف جسمه، وأتىب الطبيعة عليه أن يكون أنثى 
ذهبْت فيجاهد ليكون ضراًب من األنثى! إين جلالس إذا وافت احلسناء فأومأْت إىل الفىت بتحيتها، مث 

 فاعتَلت املنصة مع الباقيات، ورقصت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسطنا هذا املعىن يف املقدمة الثانية لكتابنا "أوراق الورد" ويف مواضع كثرية من هذا الكتاب، فلم نتوسع  1
 فيه هنا.
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 "1اجلمال البائس "

فأحسنت ما شاءت، وكأن يف رقصها تعبريًا عن أهواء ونزعات تريد إاثرهتا يف رجل ما, فقلت لصاحبنا 
األستاذ "ح": إن كلمة الرقص إمنا هي استعارة على مثل هذا، كما يستعْرَن كلمة احلب جلمع املال؛ وال 

 ع.رقص وال حب إال فجور وطم
مث إهنا فرَغْت من شأهنا فمرت تتهادى حىت جاءت فجلست إىل الفىت... فقال األستاذ "ح" وكان قد أملّ 

 مبا يف نفسها: أُتراها جعلته ههنا حمطة؟



إىل مقالة من  -أشد احلاجة-قال الراوي: أما أان فقلت يف نفسي: لقد جاء املوضوع... وإين لفي حاجة 
ماذا تصنع، وأان أعلم أن مثل هذه قلياًل ما يكون هلا فكر أو فلسفة؛ غري املكحوالت، فتفرغت هلا أنظر 

 أن الفكر والفلسفة واملعاين كلها تكون يف نظرها وابتساماهتا وعلى جسمها كله.
وكان فتاها قد وضع طربوشه على يده؛ فقد انتهينا إىل عهد رجع حكم الطربوش فيه على رأس الشاب 

 جه الفتاة اجلميلة.اجلميل، كحكم الربقع على و 
فأسفر ذاك من طربوشه، وأسفرت هذه من نقاهبا. قال الراوي: فما جلسْت إىل الفىت حىت أدنت رأسها 

 من الطربوش، فاستنامت إليه، فألصقت به خدها.
ووجد مقدماته يف اهلواء، مث أرخت عينيها يف حياء  1مث التفتت إلينا التفاتة اخِلْشف املذعور اسرتوح السَُّبع

 ال يستحي.
 وأنشأت تتكلم وهي يف ذلك تسارقنا النظر، كأن يف انحيتنا بعض معاين كالمها.

 مث ال أدري ما الذي تضاحكْت له، غري أن ضحكتها انشقت نصفني، رأينا حنن أمجلهما يف ثغرها.
 مث تزعزعت يف كرسيها كأمنا هتم أن تنقلب؛ لتمتد إليها يد فتمسكها أن تنقلب.

فسها، كاملريضة النائمة تتناهض من فراشها فيكاد يَِئّن بعضها من بعضها، وقامت مث تساندت على ن
 فمشت، فحاذتنا، وجتاوزتنا غري بعيد، مث رجعت إىل موضعها متكسرة كأن فيها قوة تعلن أهنا انتهت.

 قال الراوي:
 ونظرُت إليها نظرة حزن؛ فتغضبت واغتاظت، وشاجرت هذه النظرة من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلشف: ولد الغزال، يطلق على الذكر واألنثى. واسرتوح السبع أي: وجد رُيه يف اهلواء قبل أن يراه،  1

 وكذلك طبيعة احليوان.
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 ا الدَّْعَجاوين بنظرات متهكمة، ال أدري أهي توخبنا هبا، أم تتهمنا أبننا أخذان من حسنها جمااًن؟عينيه
 فقلُت لألستاذ "ح"، وأان أجهر ابلكالم ليبُلغها:

أما ترى أن الدنيا قد انتكست يف انتكاسها، وأن الدهر قد فسد يف فساده، وأن البالء قد ُضوعف على 
  كانت يف الشر القدمي فانُتزعت؟الناس، وأن بقية من اخلري



 قال: وهل كان يف الشر القدمي بقية خري وليس مثلها يف الشر احلديث؟
قلت: ههنا يف هذا املسرح ِقَيان لو كانت إحداهن يف الزمن القدمي، لتنافس يف شرائها امللوك واألمراء 

ب يف القصور فتجعل هلا القصور حرمة سراة الناس وأعياهنم، فكان هلا يف َعَهارة الزمن صون وكرامة، وتتقل
متنعها ابتذال فنها لكل من يدفع َخسة قروش، حىت لُرذَّال الناس وغوغائهم وَسَفلتهم؛ مث هي حني يُدِبر 

 شباهبا تكون يف دار موالها محيلة على كرم ُيملها، وعلى مروءة تعيش هبا.
مة الزرقاء يف قبلتها لؤلؤتني أبربعني  ألف درهم، تبلغ ألفي جنيه. فهل أتخذ القينة من وقدميًا أخذت سالَّ

 مبليمني؟ 1هؤالء إال َدِخينة
 قال األستاذ "ح": ما أبعدك اي أخي عن "بورصة" القبلة وأسعارها, ولكن ما خرب اللؤلؤتني؟

 قال الراوي:
ن ، وكانت من اجلمال َبيث قيل يف وصفها: كأن الشمس طالعة م2كانت سالمة هذه جارية البن رَامني

بني رأسها وكتفيها؛ فاستأذن عليها يف جملس غنائها الصرييف امللقب ابملاجن، فلما أذنت له، دخل فأقعى 
بني يديها، مث أدخل يده يف ثوبه فأخرج لؤلؤتني، وقال: انظري اي زرقاء ُجعلُت فداك. مث حلف أنه نُقد 

 ن تعلمي.فيهما ابألمس أربعني ألف درهم. قالت: فما أصنع بذاك؟ قال: أردت أ
 -مث غنت صواًت وقالت: اي ماجن هبهما يل, وُيك. قال: إن شئت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدخينة وضعناها للسيجارة، ومجعها: الدخائن. 1
جنيه"، كما اشرتى جارية أخرى  4000سالمة هذه اشرتاها جعفر بن سليمان بثمانني ألف درهم " 2

 ا: ربيحة، مبائة ألف درهم.يقال هل
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فعلت. قالت: قد شئت. قال: واليمني اليت حلفُت هبا الزمة يل إن أخذهتما إال بشفتيك من  -وهللا
 شفيّت.

 قال الراوي:
وأنصتت لكالمي، وكأمنا كانت تسمعين أعتذر إليها، واستيقنْت أن ليس يب إال احلزن ورأيتها قد أذنت يل، 

 عليها والراثء هلا، فبدت أشد حياء من العذراء يف أايم اخِلْدر.



 مث قلت: نعم كان ذلك الزمن سفيًها، ولكنها سفاهة فن ال سفاهة عربدة وتصعلك كما هي اليوم.
أهنا تدمع، نظرة تقول هبا: ألسُت إنسانة؟ فلم أملك أن قلت هلا: فنظرت إيل نظرة لن أنساها؛ نظرة ك

 تعايل تعايل.
 وجاءت أحلى من األمل املعرتض سنحت به الفرصة، ولكن ماذا قلت هلا وماذا قالت؟
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 "2البائس: " اجلمال
جاءت أحلى من األمل املعرتض سنحت به فرصة؛ وعلى أهنا مل خَتُْط إلينا إال خطوة ومتامها، فقد كانت 

 جتد يف نفسها ما جتده لو أهنا سافرت من أرض إىل أرض، ونقلها البعد النازح من أمة إىل أمة.
ا طوياًل يف عامل النفس. فهذه احلسناء اي عجًبا! إن جلوس إنسان إىل إنسان إبزائه، قد يكون أحيااًن سفرً 

تعيش يف دنيا فارغة من ِخالل كثرية: كالتقوى، واحلياء، والكرامة، ومسو الروح، وغريها؛ فإذا عرض هلا من 
يشعرها بعض هذه اخلالل، وينتزعها من دنيا اضطرارها وأخالق عيشها ولو ساعة؛ فما تكون قد وجدت 

 فس غري النفس اليت تدبّرها يف عامل رزقها.شخًصا، بل كشفت عاَلًما تدخله بن
وال أعجب من سحر احلب يف هذا املعىن؛ فإن العاشق ليكون حبيبه إىل جانبه، مث ال ُيس إال أنه طوى 

 األرض والسموات ودخل جنة اخللد يف قبلة.
الغصن وختبأ جلست إلينا كما جتلس املرأة الكرمية اخلَِفرة, تعطيك وجهها وتبتعد عنك بسائرها، وُتريك 

عنك أزهاره. فرأيناها مل تستقبل الرجل منا ابألنثى منها كما اعتادت؛ بل استقبلت واجًبا برعاية، وتلطًفا 
َبنان، وأداًب من فن أبدب من فن آخر؛ وكان هذا عجيًبا منها؛ فكلمها يف ذلك األستاذ "ح" فقالت: أما 

القاعدة. وأما الثانية, فإننا ال جند الرجل إال يف  واحدة, فإننا نتبع دائًما حمبة من جنالسهم، وهذه هي
الندرة؛ وإمنا حنن مع هؤالء الذين يتسوَّمون بسيما الرجال، كحيلة احملتال على غفلة املغفل؛ وهم معنا  

كالقدرة ابلثمن ما يشرتيه الثمن، ليسوا علينا إال قهًرا من القهر؛ ولسنا عليهم إال سلًبا من السلب، مادة 
 وشر على شر؛ أما اإلنسانية منا ومنهم فقد ذهبت أو هي ذاهبة. مع مادة،

 قال "ح": ولكن.
 فلم تدعه يستدرك بل قالت: "إن "لكن" هذه غائبة اآلن, فال جتيء يف
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اًل على هذا االنقالب؟ إن كل إنسان يعلم أن اخلط املستقيم هو أقرب مسافة بني كالمنا, أتريد دلي

 نقطتني؛ ولكن كل امرأة منا تعلم أن اخلط املعوج هو وحده أقرب مسافة بينها وبني الرجل.
قالت: فإذا وجدْت إحداان رجاًل أبخالقه ال أبخالقها, ردهتا أخالقه إىل املرأة اليت كانت فيها من قبل، 

زادهتا طبيعتها الزَّْهو هبذا الرجل النادر، فتكون معه يف حالة كحالة أكمل امرأة، بيد أنه كمال احللم الذي و 
يستيقظ وشيًكا؛ فإن الرجل الكامل يكمل أبشياء، منها وا أسفا! منها ابتعاده عنا. مث قالت: وصاحبك 

 يه هو.هذا منذ رأيته، رأيته كالكتاب يشَغل قارئه عن معاين نفسه مبعان
وضحكُت أان هلذا التشبيه، فمىت كان الكتاب عند هذه كتااًب يشغل مبعانيه؟ غري أين رأيتها قد تكلمت 

واحتفلت، وأحسنت وأصابت؛ فرتكتها تتحدث مع األستاذ "ح"، وغبت عنهما غيبة فكر؛ وأان إذا 
كالمها يسطع يل كاملصباح   فكرت انطبق علي قوهلم: َخلِّ رجاًل وشأنه, فال يتصل يب شيء مما حويل. وكان

الكهرابئي املتوقد، فقّدمها فكرها إيل غري ما قدمتها إيل نفسها، ورأيت هلا صورتني يف وقت مًعا، إحدامها 
 تعتذر من األخرى.

وكنت قبل ذلك بساعة قد كتبت يف تذكرة خواطري هذه الكلمة اليت استوحيتها منها؛ ألضعها يف مقالة 
 عنها وعن أمثاهلا، وهي:

إذا خرجت املرأة من حدود األسرة وشريعتها، فهل بقي منها إال األنثى جمردة جتريدها احليواين املتكشف، 
 املتعرض للقوة اليت تناله أو ترغب فيه؟ وهل تعمل هذه املرأة عند ذلك إال أعمال هذه األنثى؟

هُل املال أهَل السرقة! إن "وما الذي اسرتعاها االجتماع حينئذ فرتعاه منه وحتفظه له، إال ما اسرتعى أ
 الليل ينطوي على آفتني: أولئك اللصوص، وهؤالء النساء".

وكيف ترى هذه املرأة نفسها إال مشوهة ما دامت رذائلها دائًما وراء عينيها، وما دام إبزاء عينيها دائًما 
هتا املاضية من قبل األمهات واحملصنات من النساء، وليس شأهنا، من شأهنن؟ إن خياهلا ُيرز يف وعيه صور 

أن تِزّل؛ فإذا خلت إىل نفسها كانت فيها اثنتان، إحدامها تلعن األخرى، فرتى نفسها من ذلك على ما 
 ترى.

"وهي حني تطالع مرآهتا لتتربج وحتتفل يف زينتها، تنظر إىل خياهلا يف املرآة أبهواء الرجال ال بعيين نفسها؛ 
 أبن تظهر وهلذا تبالغ أشد املبالغة؛ فال تُعىَن 
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مجيلة كاملرأة، بل مثمرة كالتاجر, وتكسُّبها جبماهلا يكون أول ما تفكر فيه؛ ومن ذلك ال يكون سرورها 
الذي يف املرأة، فإن سرورها مبسحة اجلمال عليها  هبذا اجلمال إال على قدر ما تكسب منه؛ خبالف الطبع

 هو أول فكرها وآخره".
إال ابتغاء أن تتعهد من مجاهلا ومن جسمها مواقع نظرات  -أكثر ما تنظر-"إن الساقطة ال تنظر يف املرآة 

رجل  الفجور وأسباب الفتنة، وما يستهوي الرجل وما يفسد العفة عليه؛ فكأن الساقطة وخياهلا يف املرآة،
 فاسق ينظر إىل امرأة، ال امرأة تنظر إىل نفسها".

ذهبُت أفكر يف هذه الكلمة اليت كتبُتها قبل ساعة، ومل أستطع أن أملس يف هذه القضية وجه القاضي؛ 
فدخلتين رقة شديدة هلذا اجلمال الفاتن، الذي أراه يبتسم وحوله األقدار العابسة؛ ويلهو وبني يديه أايم 

يف اجتذاب الرجال والشبان إىل نفسه، والوقت آٍت ابلرجال والشبان الذين سيجتهدون  الدموع؛ وجيتهد
 يف طرده عن أنفسهم.

وتغّشاين احلزن، ورأْت هي ذلك وعرفْته؛ فأخرجْت منديلها املعطر ومسحت وجهها به، مث هزته يف اهلواء، 
 فإذا اهلواء منديل معطر آخر مسحت به وجهي.

ن العطر! إن منه نوًعا ال أستنشيه مرة إال ردين إىل حيث كنُت من عشرين سنة وقال األستاذ "ح": آه م
 خلت، كأمنا هو مسجل بزمانه ومكانه يف دماغي.

 فضحكت هي وقالت: إن عطران حنن النساء ليس عطًرا, بل هو شعور نُثبته يف شعور آخر.
 ما هو؟فقلت أان: ال ريب أن هلذه احلقيقة اجلميلة وجًها غري هذا. قالت: و 

 قلت: إن املرأة املعطرة املتزينة، هي امرأة مسلحة أبسلحتها. أيف ذلك ريب؟ قالت: ال.
 قلت: فلماذا ال يسمى هذا العطر ابلغازات اخلانقة الغرامية؟

 فضحكت فنواًن؛ مث قالت: وتسمى "البودرة" ابلديناميت الغرامي.
ما بك؟ قلت: يب كلمة األستاذ "ح"، إهنا ونقلين ذلك إىل نفسي مرة أخرى، فأطرقت إطراقة؛ فقالت: 

 أهلبت يف قليب مجرة كانت خامدة.
 قالت: أو حركت نقطة عطر كانت ساكنة!

فقلت: إن احلب يضع روحانيته يف كل أشيائه، وهو يغري احلالة النفسية لإلنسان، فتتغري بذلك احلالة 
 لألشياء يف وهم احملب. "فعطر كذا" مثاًل هو
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نوع شذّي من العطر، طيب الشَِّميم، عاصف النشوة، حاّد الرائحة؛ لكأنه ينشر يف اجلو روضة قد ُملئت 
حوله طيبًا، وإنه ليسحر  أبزهاره ُتشم وال ُترى؟ وإنه ليجعل الزمن نفسه َعِبًقا برُيه, وإنه لُيفعم كل ما

 النفس فيتحول فيها.
 وهنا ضحكت وقطعت علي الكالم قائلة: يظهر يل أن "عطر كذا" هاجر أو خماصم.

 قلت: كال، بل خرج من الدنيا وما انتشقُت َأرَجه مرة إال حسبته ينَفح من اجلنة.
يف وجهها معىن بكيت له فما أسرع ما تالشى من وجهها الضحك وهيئته، وجاءت دمعة وهيئتها, وحملت 

 بكاء قليب.
مجاهلا، فتنتها، سحرها، حديثها، هلوها؛ آه حني ال يبقى هلذا كله عني وال أثر، آه حني ال يبقى من هذا  

 كله إال ذنوب، وذنوب، وذنوب!
من وأردان أان و"ح" بكالمنا عن احلب وما إليه، أال نُوحشها من إنسانيتنا، وأن نـَُبل شوقها إىل ما ُحرمته 

قدرها قدر إنسانة فيما نتعاطاه بيننا. واملرأة من هذا النوع إذا طمعت فيما هو أغلى عندها من الذهب 
واجلوهر واملتاع؛ طمعت يف االحرتام من رجل شريف متعفف، ولو احرتام نظرة، أو كلمة. تقنع أبقل ذلك 

 الذي ينال كثريه.وترضى به؛ فالقليل مما ال يدرك قليله، هو عند النفس أكثر من الكثري 
ومثل هذه املرأة، ال تدري أنت: أطافت ابلذنب أم طاف الذنب هبا؟ فاحرتامها عندان ليس احرتاًما مبعناه، 

 وإمنا هو كالُوُجوم أمام املصيبة يف حلظة من حلظات رهبة القدر, وخشوع اإلميان.
فيه، وهذا هو جانبهن اإلنساين وليست امرأة من هؤالء إال ويف نفسها التندم واحلسرة واللهفة مما هي 

الذي يُنظر إليه من النفس الرقيقة بلهفة أخرى، وحسرة أخرى، وندم آخر. كم يرحم اإلنسان تلك الزوجة 
الكارهة املرغمة على أن تعاشر من تكرهه، فال يزال يغلي دمها بوساوس وآالم من البغض ال تنقطع! وكم 

يًضا ولكن بوساوس وآالم من احلب! أال فاعلم أن كل َمْن مثل يرثي اإلنسان للزوجة الغيور، يغلي دمها أ
هذه احلسناء حتمل على قلبها مثل هم مائة زوجة كارهة مرَغمة مستعَبدة، خيالطه مثل هم مائة زوجة غيور 
مكابدة منافسة؛ ولقد تكون املرأة منهن يف العشرين من سنها وهي مما يكابد قلبها يف السبعني من عمر 

 أكثر.قلبها أو 
وهذه اليت جاءتنا إمنا جاءتنا يف ساعة منا حنن ال منها هي، ومل تكن معنا ال يف زماهنا وال يف مكاهنا وال يف 

 أسباهبا، وقد فتحت الباب الذي كان مغلقا يف
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بها على اخلَفر واحلياء، وحولت مجاهلا من مجال طابعه الرذيلة، إىل مجال طابعه الفن، وأشعرت أفراحها قل
 اليت اعتادهتا روح احلزن من أجلنا، فأدخلت بذلك على أحزاهنا اليت اعتادهتا روح الفرح بنا.

 ؟1من ذا الذي يعرف أن أدبه يكون إحسااًن على نفس مثل هذه مث ال ُيسن به
د احلياة مىت وجد املرء حالة نفسية تكون جديدة يف سرورها. وهذه املرأة املسكينة ال يعنيها من تتجد

الرجل من هو, ولكن كم هو... مل تر فينا حنن الرجل الذي هو "كم"، بل الذي هو "من". وقد كانت من 
ه؛ فلما جلسْت إلينا، نفسها األوىل على بعد قصي كالذي ميد يده يف بئر عميقة ليتناول شيًئا قد سقط من

 اتصلت بتلك النفس من قرب؛ إذ وجدت يف زمنها الساعة اليت تصلح جسًرا على الزمن.
 قال الراوي:

 كذلك رأيتها جديدة بعد قليل، فقلت لألستاذ "ح": أما ترى ما أراه؟
رًا  قال: وماذا ترى؟ فأومأت إليها وقلت: هذه اليت جاءت من هذه. إن قلبها ينشر اآلن حوهلا نو 

 كاملصباح إذا أضيء، وأراها كالزهرة اليت تفتحت؛ هي هي اليت كانت، ولكنها بغري ما كانت.
 فقالت هي: إين أحسبك حتبين؛ بل أراك حتبين؛ بل أنت حتبين, مل خيف علي منذ رأيتك ورأيتين.
 ألكتب؟ قلت: هبيه صحيًحا، فكيف عرفته ومل أصانعك، ومل أمتلق لك، ومل أزد علي أن أجيء إىل هنا

 قالت: عرفته من أنك مل تصانعين، ومل تتملق يل، ومل تزد على أن جتيء إىل هنا لتكتب.
قلت: وُيك، لو ُكحلت عني "امليكرسكوب" لكانت عينك. وضحكنا مجيًعا؛ مث أقبلت على األستاذ 

 "ح" فقلت له: إن القضااي إذا كثر ورودها على القاضي جعلت له عيًنا ابحثة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف كتابنا "السحاب األمحر" فصل طويل عنوانه "الربيطة"، كتبناه يف مثل موضوع "اجلمال البائس"، غري  1

يريد هبا  MAITRESSEأنه مبنحى آخر ومعاٍن أخرى. والربيطة هي الكلمة العربية اليت تقابل كلمة 
 جر يف دار الرجل لتحل حمل الزوجة.األوروبيون املرأة البغي ترتبط أب
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 قال الراوي:
وأنظر إليها، فإذا وجهها القمري األزهر قد َشِرق لونه، وظهر فيه من احلياء ما يظهر مثله على وجه 

؛ فما شككت أهنا الساعة امرأة جديدة قد اصطلح وجهها 1إذا أنت مسستها برِيبة العذراء املخّدرة
 وحياؤها، ومها أبًدا متعاداين يف كل امرأة مكشوفة العفة.

وذهبت أستدرك وأأتول، فقلت هلا: ما ذلك أردُت، وال َحَدست على هذا الظن، وإمنا أان مشفق عليك 
فة من اجملرمني واخلبثاء وأهل الشر؛ أولئك الذين أعاليهم يف متأمل بك، وهل يعرض لك إال الطبقة النظي

 دور اخلالعة واملسارح، وأسافلهم يف دور القضاء والسجون؟
فقالت: أعرتف أبنك مل حتسن قلب الثوب، فظهر لكل عني أنه مقلوب، لكنك حتبين وهذا كاٍف أن 

 ينهض منه ُعْذر!
 حبه؟ هذا ابب يضع عليه دائًما عدة من األقفال. قال األستاذ "ح": إنه ُيبك، ولكن أتعرفني كيف
 قالت: فما أيسر أن جتد املرأة عدة من املفاتيح.

قال: ولكنه عاشق ينري العشق بني يديه؛ فكأنه هو وحبيبته حتت أعني الناس: ما تطمع إال أن تراه،وما 
 ه إليها، وليس إال هذا.يطمع إال أن يراها، وال شيء غري ذلك؛ مث ال يزال حسنها عليه وال يزال هوا

 قالت: إن هذا لعجيب.
قال: والذي هو أعجب أن ليس يف حبه شيء هنائي، فال هجر وال وصل؛ ينساك بعد ساعة، ولكنك أبًدا 

ابقية بكل مجالك يف نفسه. والصغائر اليت تُبكي الناس وتتلذع يف قلوهبم كالنار ليجعلوها كبرية يف مههم 
شهوات احلب, تبكيه هو أيًضا وتعتلج يف قلبه، ولكنها تظل عنده صغائر وال ويطفئوها وينتهوا منها ككل 

 يعرفها إال صغائر؛ وهذا هو جتربه على َجبَّار احلب.
 قال الراوي:

ونظرت إليها ونظرت، وعاتبت نفس نفًسا يف أعينهما، وسألت السائلة وأجابت اجمليبة، ولكن ماذا قلت 
 هلا وماذا قالت؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي: ألهنا ظنت أنه يقول: إهنا اعتادت الرجال. 1
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 وحي القلم
 "3اجلمال البائس "

 "3اجلمال البائس: "
 قال الراوي:

ن، وكانت نظرهتا معاتبة طويلة التملق والتوجع, وفيها نظرت إليها ونظرت: أما هي، فـََرنت إيل يف سكو 
 االنكسار والُفتور، وفيها االسرتخاء والدالل.

َدْته إيل فجأة ونظرت نظرة مدهوش، فبدت عيناها  وبينا كان َطْرفها ساجًيا فاتًرا كأنه ينظر أحالمه، إذ حدَّ
 فزعتني ولكن يف وجه مطمئن.

حّدقت النظر متأللًئا مبعانيه، فبدت عيناها ضاحكتني ولكن يف وجه مث مل تكد تفعل حىت ضيقت أجفاهنا و 
 متأمل.

مث ابتسمت بوجهها وعينيها مًعا، وأمتت بذلك أمجل أساليب املرأة اجلميلة احملبوبة يف اعرتاضها على من 
 حتبه، وجداهلا مع فكره، وكسر حجته يف كربايئه، وانتزاع الفكرة املستقلة من نفسه.

 ان نظري إليها ساكًنا متأملًا يقر أنه عجز عن جواب عينيها, وسيبقى عاجًزا عن جواب عينيها.وأما أان؛ فك
إن وجهها هو االبتسام وروح االبتسام، وجسمها هو اإلغراء وروح اإلغراء، وفنها هو الفتنة وروح الفتنة, 

بتسامها عداوة من وهي هبذا كله هي احلب وروح احلب؛ غري أن فهمها على حقيقتها يف الناس جيعل ا
 وجهها، وإغراءها جرمية جلسمها، وفنها رذيلة يف مجاهلا؛ وهي هبذا كله هي الشقاء وروح الشقاء.

أما أين أحب فنَـَعْم ونِِعمَّا، بل أراه حبًّا فالًقا كبدي، وليس خيلو فؤادي أبًدا من سوالف حب مضى؛ وأما 
 وأبًدا.أين أسرتذل يف احلب وأمتهن فضيليت وأنزل هبا، فال 

إن ذلك احلب هو عندي عمل فين من أعمال النفس، ولكن الفضيلة هي النفس ذاهتا؛ احلب أايم مجيلة 
 عابرة يف زمين؛ أما الفضيلة فهي زمين كله؛ وذلك
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 وة من جاذبية األرض يف مدهتا القصرية، ولكن الفضيلة جاذبية السماء يف خلودها األبدي.اجلمال هو ق
على أنه ال منافرة بني احلب والفضيلة يف رأيي، فإن أقوى احلب وأمأله بفلسفة الفرح واحلزن، ال يكون إال 

يف إدراك معاين اجلمال، يف النفس الفاضلة املتورعة عن مقارفة اإلمث. وههنا يتحول احلب إىل ملكة سامية 



فيكون الوجه املعشوق مصدر وحي للنفس العاشقة؛ وهبذا الوحي واالستمداد منه ينزل احملب من احملبوب 
؛ ليتلقى النور منها فنًّا بعد فن، والفرح معىًن بعد معىن، واحلزن 1منزلة من يرتفع ابآلدمية إىل املالئكية

 السماوي فضيلة بعد فضيلة.
طريقة نفسية التساع بعض العقول املهيأة لإلهلام، كي حتيط أبفراح احلياة وأحزاهنا، فتبدع فهذا احلب هو 

للدنيا صورة من صور التعبري اجلميلة اليت تثري أشواق النفس؛ كأن كل حمل وحبيبته من هؤالء امللهمني، 
اجلديدة من الفرح  مها صورة جديدة من آدم وحواء، يف حالة جديدة من معىن ترك اجلنة، إلجياد الصورة

 األرضي, واحلزن السماوي.
واخلطر يف احلب أال يكون فيه خطر, فهو حينئذ نداء اجلنس، ال يكون إال دنيًئا ساقطًا مبذواًل، فال قيمة 
له وال وحي فيه؛ إذ يكون احتيااًل من عمل الغريزة جاءت فيه البسة ثوهبا النوراين من شوق الروح لتخدع 

بينهما، حىت إذا اتصل بينهما خلعت الغريزة هذا الثوب واستعلنت أهنا الغريزة،  النفس األخرى فيتصل
 فاحنصر احلب يف حيوانيته، وبطلت أشواقه اخليالية أمجع.

 قال الراوي:
وعرفت احلسناء هذا كله من َعْرضها نظرة وتلقيها نظرة غريها، فقالت لألستاذ "ح": أما أن يكون مع أثر 

ال ودعوى احلب، أثر الزهد يف اجلسم اجلميل وادعاء الفضيلة؛ فإن بعيًدا أن الشعر والفكر يف اجلم
 جيتمعا.

 عن هذه املنزلة؟ إين ألعرف من هو أعجب من هذا!! -وُيك-قال "ح": وأين تُبعدينه 
 قالت: وماذا بقي من العجب فتعرفه؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الئكة إال على خالف القاعدة املقررة يف علم الصرف، ونرى أن خمالفة القاعدة هي حنن ال ننسب للم 1

 القاعدة يف هذه اللفظة, ويف ألفاظ أخرى.
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، حىت استهام وتدلّه، فكان مع هذا ال يكتب رسالة إىل قال: أعرف متزوًجا، أحب أشد احلب وَأَمّضه
حبيبته حىت يستأذن فيها زوجته، كيال يعتدي على شيء من حقها. وزوجته كانت أعرف بقلبه وَبب هذا 
القلب، وهي كانت أعلم أن حبه وُسْلوانه إمنا مها طريقتان يف األخذ والرتك بني قلبه وبني املعاين، اترة من 



مجاهلا، واترة من سبيل الطبيعة وحماسنها. فتنّهدت وقالت: اي عجبًا! ويف الدنيا مثل هذا سبيل املرأة و 
 الزوج الطاهر، ويف الدنيا مثل هذه الزوجة الكرمية؟

َهًة جتتمع يف نفسها اجتماع السحابة، مث استدمعْت، مث أرسلت عينيها تبكي؛ فبدرت أان  مث إهنا َومَجَْت ُهنَـيـْ
فكفت من دمعها، وكأن "ح" قد وخزها يف قلبها وخزة أليمة بذكره هلا الزوجة, مث الزوجة ُأرَفِّه عنها حىت ك

الطاهرة، مث الطاهرة حىت يف وسوسة شيطان الغرية. ارتفع ثالث مرات ابلزوجة، لرتى هذه املسكينة أهنا 
 ا: انظري.سافلة ثالث مرات, وكأنه هبذا مل يكلمها، بل رسم هلا صورهتا يف عيشها املخزي, وقال هل

واي ما كان أمجلها يرتقرق الدمع يف عينيها الفاتنتني الكحيلتني، فيبث منهما حزاًن خييل ملن رآه، أنه من 
 أجلها سُيحزن الوجود كله!

ليس البكاء من هاتني العينني بكاء عند من يراه إذا كان من العاشقني، بل هو فن احلزن يضع مجااًل 
جب كيف وجد الدمع مكااًن بني املعاين الضاحكة يف وجهها، لو مل يكن جديًدا يف فن احلسن. وأكاد أع

 هذا الدمع قد جاء لُيظهر على وجهها الفن اآلخر من مجال املعاين الباكية.
وسألتها: ما الذي خامر قلبِك من كالم األستاذ "ح" فأبكاِك، وأنت كما أرى يتألق النور على جدران 

 املكان وكأنه يضحك لك؟ املكان الذي حَتُّلني به، فيظهر
 فتشكَّكت حلظة مث قالت: أبك ما تقول أم أنت تتهكم يب؟

 قلت: كيف خيطر لك هذا وأان أحرتم فيك ثالث حقائق: اجلمال، واحلب، واألمل اإلنساين؟
ولكن صور إيل ببالغتك كيف أحببتك وأنت غري متحبب إيل، وكيف جادلت  1قالت: ال تثريب عليك

 ، وكلما عزمت احنل عزمي؟ فهذانفسي فيك وداورهتا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: ال عتب عليك. 1
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لصايف العذب، فضع عليها "امليكرسكوب" ما ال أكاد أعرف كيف وقع، ولكنه وقع. هذه قطرة من املاء ا
 اي سيدي، وقل يل ماذا ترى؟

 قلت: إنك خترجني من السؤال سؤااًل, فما الذي خامر قلبك من كالم "ح" فبكيت له؟
 قالت: إذن فليست هي قطرة من املاء، بل تلك دمعة من دموعي، فضع عليها امليكرسكوب اي سيدي.



 قال الراوي:
تسكت عن البكاء إال بوجهها، وبقيت روحها تبكي يف داخلها. فأراد األستاذ "ح" وكانت حزينة كأهنا مل 

أن يستدرك لغلطته األوىل فقال: إنك اآلن تسألينه حقًّا من حقوقك عليه، فكل امرأة ُيبها هي عروس 
 قلمه وهلا على هذا القلم حق النفقة.

ساعة حزهنا؛ ونظرْت إيّل، فقلت: إن كان فضحكت نوًعا من الضحك الفاتر، كأمنا ابتكره ثغرها اجلميل ل
 األمر من نفقة العروس على القلم, فما أشبه هذا "بال شيء" ُجحا.

فضحكْت أظرف من قبل، وخيل إيل أن ثغرها انطبق بعد افرتاره على قبلة أفلتت منه, فأمسكها من 
 آخرها.

 مث قالت: ما هو "ال شيء" جحا؟
فوق ما يطيق، فبَـَهَظه احِلْمل وبلغ به املشقة، مث رأى يف طريقه قلت: زعموا أن جحا ذهب ُيتطب، ومحل 

رجاًل أبله فاستعان به، فقال الرجل: كم تعطيين إذا أان محلت عنك؟ قال: أعطيك "ال شيء". قال: 
 رضيت.

مث محل األبله وانطلق معه حىت بلغ الدار، فقال: أعطين أجري, قال جحا: لقد أخذته. واختلفا: هذا 
ومضى يرفعه إىل القاضي، وكانت ابلقاضي لُوثة، وعلى  1طين، وهذا يقول: أخذت؛ فلبَّبه الرجليقول: أع

ختربك عنه قبل أن خيربك عن نفسه، فلما مسع الدعوى قال جلحا: أنت يف احلبس أو  2وجهه َرْوَءة احلُْمق
 تعطيه "الال شيء".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتالبيبه. أخذ 1
اللوثة "بضم الالم": َمّس من اجلنون، وتكون أيًضا مبعىن احلمق، وروءة احلمق: عالماته، وهي معروفة يف  2

 علم الفراسة.
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ي بني هذين األبلهني؛ مث إنه أدخل يده يف جيبه وأخرجها مطبقة، قال جحا يف نفسه: لقد احتجت لعقل
 وقال للرجل: تقدم وافتح يدي, فتقدم وفتحها. قال جحا: ماذا فيها؟ قال الرجل: "ال شيء".

 فقال له جحا: خذ "ال شيئك" وامض, فقد برئت ذميت.



 يده "ال شيء"، وهو أجرك قالوا: فذهب الرجل ُيتج، فقال له القاضي: َمْه! أنت أقررت أنك رأيت يف
 فخذه وال تطمع يف أزيد من حقك!

وضحكْت وضحكنا، مث قالت: أان راضية أن أكون عروس القلم، فلُيْجِر علي القلم نفقيت، ولُيصوِّْر يل  
 كيف أحببت، وكيف آمرت نفسي وجادلتها؟

ذا املوقف، لوضعت على قلت: ال أتكلم عنِك أنِت وال أستطيعه. بيد أنين لو صنفت رواية يكون فيها ه
 لسان العاشقة هذا الكالم حتدث به نفسها.

تقول: كيف كنت وكيف صرت؟ لقد رأيتين أعاشر مائة رجل فأخالطهم يف شىت أحواهلم، وأصرفهم يف 
هواي، وكلهم جيهد جهده يف استماليت، وكلهم أهل مودة وبذل، وما منهم إال مجيل خملص، قد َأِنق وجتمل 

ا هرب إيل يف ثياب عرسه ليلة زفافه، وترك من أجلي عروًسا تبكي وتصيح بَويْلها. مث أان وراع حسنه؛ كأمن
مع ذلك مغلقة القلب دوهنم مجيًعا: َأْصُدقُهم املودة والصحبة، وأكذهبم احلب واهلوى؛ فلست أحبهم إال 

ال ال عقول هلم، وأان بني مبا أانل منهم، ولست أحتبب إليهم إال ما ُأنـَوِّهلم مين، وهم بني عقلي وحيليت رج
 أهوائهم ومحاقاهتم امرأة ال ذات هلا.

 مث أرى بغتة رجاًل فرًدا, أكاد أنظر إليه وينظر إيل حىت يضع يف قليب مسألة حتتاج إىل احلل.
وأراتع لذلك فأحاول تناسيه واإلغضاء عنه، فتِلّج املسألة يف طلب حلها، وتشَغل خاطري، وتتمدد يف 

 سألة.قليب؛ وهو هو امل
فأفزع لذلك وأهتم له، وأجهد جهدي أن أكون مرة حازمة بصرية، كرجال املال يف حق الثروة عليهم؛ 

ومرة قاسية عنيدة، كرجال احلرب يف واجبها عندهم؛ ومرة خبيثة منكرة، كرجال السياسة يف عملها هبم؛ 
ى حيث هي يف قليب؛ فإنه هو هو ولكين أرى املسألة تلني يل وتتشكَّل معي وحتتمل هذه الوجوه كلها، لتبق

 املسألة.
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وأغتم لذلك غمًّا شديًدا، وأراين سأسقط بعد سقوطي األول وأقبح منه؛ إذ احلياة عندان قائمة ابخلداع، 
وابملكر، وهذا يعطله الوفاء؛ وابلنسيان، وهذا يبطله احلب؛ وإذ عواطفنا كلها  وهذا يُفسده اإلخالص؛

متجردة لغرض واحد، هو كسب املال ومجعه وادخاره؛ وفضيلتنا عملية ال تُتخيَّل، حسابية ال ختتل؛ 
نا هو:  فيستوي عندان الرجل بلغ مجاله القمر يف مسائه، والرجل بلغت َدَمامته الذابب يف أقذاره؛ واحلب مع



كم يف كم ويبقى ماذا, أو كما يقول أهل السياسة: هو "النقطة العملية يف املسألة". ولكن املسألة اليت يف 
 قليب ال ترى هذا حالًّ هلا؛ ألنه هو هو املسألة.

فيزيد يب الكرب، ويشتد علي البالء، وأحتال لقليب وُأَدبِّر يف خنقه، وأذهب أقنعه أن الرجل إذا كان 
 ُيب املرأة الساقطة؛ إذ يُعاب بُصْحبتها واالختالف إليها، فإذا كان ساقطًا مل حتبه هي، فإمنا هو شريًفا مل

صيدها وفريستها، وموضع نِْقمتها من هذا اجلنس؛ وأشرف على قليب يف املاََلمة والتعذيل فأقول له: وُيك 
ماءه ال غري. فيقتنع القلب وجيمع على اي قليب! إن املرأة منا إذا تفتح قلبها حلبيب، تفتح كاجلرح لينزف د

أن ينسى، وأن يرجع عن طلبه احلب؛ وأرى املسألة قد بطلت وكان بطالهنا أحسن حل هلا، وأانم وادعة 
مطمئنة، فيأيت هو يف نومي ويدخل يف قليب، ويعيد املسألة إىل وضعها األول، فما أستيقظ إال رأيته هو هو 

 املسألة.
فسي من هذا احلب، وأراه سجنها وعقاهبا، وقهرها وإذالهلا، فأقول هلا: ويلك اي فأتناهى يف اخلوف على ن

نفسي! إمنا مهك يف احلياة وسائل الفوز والَغَلب، فأنِت هبذا عدوة مسماة يف غفلة الرجال صديقة، وقد 
مبعىن ُوضعت يف موضع تعيشني فيه إبهاانت من الرجال، يسموهنا يف نذالتهم ابحلب؛ فأنت عدوة الرجال 
من الدهاء واخلبث، وعدوة الزوجات مبعىن من احلقد والضغينة، وعدوة البغااي أيًضا مبعىن من املغالبة 

واملنافسة، وكل ما يستطيع الدهاء أن يعمله فهو الذي علي أان أن أعمله، فماذا أصنع وأان أحب؟ وكيف 
عن املسألة, ما دام هو هو يف أجنح وأان أحب؟ ولكن النفس جتيبين على كل هذا أبن هذا كله بعيد 

 املسألة.
 قال الراوي:

 وكانت كالذاهلة مما مسعْت، مث قالت: ألك شيطان يف قليب؟ فهذا كله هو الذي حدث يف سبعة أايم.
 قال "ح": ولكن كيف يقع هذا احلب؟ وَهْبَك صنفت تلك الرواية، ووضعت
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على لسان العاشقة ذلك الكالم، فبماذا كنت تُنطقها يف وصف حبها وما اجتذهبا من رجل فاز بقلبها ومل 
يداورها، بعد مائة رجل كلهم داورها ومل يفز منهم أحد؟ أتكون يف وجه هذا الرجل أنوار كتباشري الصبح 

 من فيه؟تدل على النهار الكا
 قالت هي: نعم نعم. مباذا كنت تنطقها؟



 قلت: كنت أضع يف لساهنا هذا الكالم جتيب به عاذلة تعذهلا:
تقول: ال أدري كيف أحببته، ولكن هذه الشخصية البارزة منه جذبتين إليه، وجعلت اهلواء فيما بيين وبينه 

 مفعًما ابملغناطيس مصدره، ومعناه هو، وال شيء فيه إال هو.
ْته يل شخصيته ظاهًرا ألن جواب شخصيته يف، وأصبح يف عيين كبريًا ألن جواب شخصييت فيه، ومن عرض

ذلك صارت أفكاري نفسها تزيده كل يوم ظهورًا, وتزيدين كل يوم َبَصًرا، وأعطاه حقُّه يف الكمال عندي 
 نفسي. حقَّه يف احلب مين؛ وبتلك الشخصية اليت جواهبا يف نفسي، أصبح ضرورة من ضرورات

 قال الراوي:
 وملا رأيتها يف جوي كنسيمه وعاصفته، أردهتا على قصتها وشأهنا، فماذا قلت هلا وماذا قالت؟
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 يف هذه الساعة ويتباكيان؛ أتدرين ماذا يقول لك قليب؟ 1نقلت هلا: إن قليب وقلبك يتجاليا

إنه ليقول عين: أعزز علي أبن تكوين ههنا، وأن تتألف منك هذه القصة اليت تبدأ ابلوصمة وتنتهي 
ابالستخذاء، فتنطلق املرأة يف متالفها ومهاويها ليبلغ هبا القدر ما هو ابلغ؛ وليس إال الضرورة وسطوهتا 

ومهانته هلا، واالجتماع وهتكمه عليها، واالبتذال واستعباده إايها؛ ومهما أيِت يف القصة من هبا، واإلذالل 
معىن فليس فيها معىن الشرف؛ ومهما يكن من موقف فليس فيها موقف احلياء؛ ومهما جير من كالم 

حوله، قد فليس فيها كلمة الزوجة، وأعزز علي أبن أرى املصباح اجلميل املشبوب الذي ُوضع ليضيء ما 
انقلب فجعل ُُيرق ما حوله؛ وكان يتألأل ويتوقد، فارتد يتسعَّر ويتضرم وجيين ما يتصل به، وسقط بذلك 

 سقطة محراء.
 أفتدرين ماذا يقول يل قلبك؟

إنه يقول عنك: اي بؤسنا من نساء! لقد وضعنا وضًعا مقلواًب، فال تستقيم اإلنسانية معنا أبًدا، وكل شيء 
؛ والشفقة علينا تنقلب من تلقاء نفسها هتكًما بنا؛ فنبكي من شفقة بعض الناس، كما منقلب لنا متنكر

 نبكي من ازدراء بعض الناس. اي بؤسنا من نساء!
قالت: صدقَت، وكذلك تنقلب أسباب احلياة معنا أسبااًب للمرض واملوت؛ فاليقظة ليس هلا عندان النهار 

بل ابلسُّْكر، والراحة ال تكون لنا يف السكون واالنفراد، بل يف بل الليل، والصَّْحو ال يكون فينا ابلوعي 



 االجتماع والتبذل؛ وماذا يُردُّ على امرأة من واجباهتا السهر والسكر والعربدة، والتبذل، وتدريب الطباع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: يتكاشفان, وجيلو كالمها لآلخر ويوضح. 1
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ابلوقاحة، وَتْضرِيَة النفس على االستغواء، والتصدي ابجلمال للكسب من رذائل الفساق وأمراضهم، 
 وهلا اخلداع واملكر؟والتعرض ملعروفهم أبساليب آخرها اهلوان واملذلة, واستماحتهم أبساليب أ

إن حياة هذه هي واجباهتا، ال يكون البكاء واهلم إال من طبيعة من ُيياها، وكثريًا ما نعاجل الضحك لنفتح 
ألنفسنا ُطُرقًا تتهارب فيها معاين البكاء؛ فإذا أثقلنا اهلم َوَجلَّ عن الضحك وعجزان عن تكلف السرور، 

رأة منا للسكر أو النشوة، بل للنسيان، وللقدرة على املرح َخَتلنا العقل نفسه ابخلمر؛ فما تسكر امل
والضحك، وإلمداد حماسنها ابألخالق الفاجرة، من الطيش واخلالعة والسفه وَهَذاين اجلمال الذي هو 

 شعره البليغ, عند بلغاء الفساق.
فكيف هبا فيما  قال األستاذ "ح": أهذا وحاضر الغادة منكن هو الشباب والصىب واجلمال وإقبال العيش،

 تستقبل؟
قالت: إن املستقبل هو أخوف ما خنافه على أنفسنا، وليس من امرأة يف هذه الصناعة إال وهي معدة 

ملستقبلها: إما نوًعا من االنتحار، وإما ضراًب من ضروب االحتمال للذل واخلسف؛ وليس مستقبلنا هذا  
م العفنة بطبيعة ما مضى، بلى إن مستقبل املرأة كمستقبل الثمار النضرة إذا بقيت بعد أواهنا، فهو األاي

 البغّي هو عقاب الشر.
قال "ح": هذا كالم ينبغي أن تعلمه الزوجات؛ فاملرأة منهن قد تتربم بزوجها وتضجر وتغتم، وتزعم أهنا 
معذبة؛ فتتسخط احلياة، وتندب نفسها؛ مث ال تعلم أنه عذاب واحد برجل واحد، أتلفه، فتعتاده، فرُتزق 
من اعتياده الصرب عليه، فيسكن هبذا نَِفارها؛ وتلك نعمة واجبها أن حتمد هللا عليها، ما دام يف النساء 

مثل الشهيدات، تتعذب الواحدة منهن فنواًن من العذاب مبائة رجل، وأبلف رجل، وهم مع ذلك يبتلون 
 روحها بعددهم من الذنوب واآلاثم.

والنسل والدار، فتغتاظ وتشكو من هذه الرجرجة اليومية يف احلياة؛  وقد تستثقل الزوجة واجباهتا بني الزوج
 مث ال تعلم أن نساء غريها قد انقلبت هبن احلياة يف مثل اخلسف ابألرض.



وقد جتزع للمستقبل وتنسى أهنا يف أمان شرفها، مث ال تعلم أن نساء يرتقَب هذا اآليت كما يرتقب اجملرم غد 
 والنيابة واحملكمة وما وراء هذا كله. اجلرمية، من يوم فيه الشرطة
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فقلت: وهناك حقيقة أخرى فيها العزاء كل العزاء للزوجات، وهي أن الزوجة امرأة شاعرة بوجود ذاهتا، 
 ع ذاهتا.واألخرى ال تشعر إال بضيا 

والزوجة امرأة جتد األشياء اليت تتوزع حبها وحنان قلبها، فال يزال قلبها إنسانيًّا على طبيعته، يفيض 
ابحلب، ويستمد من احلب؛ واألخرى ال جتد يف هذا شيئًا، فتنقلب وحشية القلب، يفيض قلبها برذائل، 

 لق به من الزوج والدار والنسل.ويستمد من رذائل؛ إذ كان ال جيد شيًئا مما هيأته الطبيعة ليتع
 والزوجة امرأة هي امرأة خالصة اإلنسانية، أما األخرى فمن امرأة ومن حيوان ومن مادة مهلكة.

ومتام السعادة أن النسل ال يكون طبيعيًّا مستقرًّا يف قانونه إال للزوجات وحدهن؛ فهو نعمتهن الكربى، 
؛ ومهما تكن الزوجة شقية بزوجها، فإن زوجها قد وثواب مستقبلهن وماضيهن، وبركتهن على الدنيا

؛ إذ النسل قلب حلالتهن كلها؛ 1أولدها سعادهتا، وهذه وحدها مزية ونعمة؛ أما أولئك فليس هلن عاقبة
وهو غىن إنساين، ولكنه عندهن ال يكون إال فقًرا؛ وهو رمحة، ولكنها ال تكون إال لعنة عليهن وعلى 

 موضع حب الولد اجلديد من قلوهبن، حب الرجل اجلديد، فكانت هذه ماضيهن. وقد وضعت الطبيعة يف
 نقمة أخرى.

قال "ح": أتريد من الرجل اجلديد من يكون عندهن الثاين بعد األول، أو الثالث بعد الثاين، أو الرابع بعد 
 الثالث؟

ون وحده ابلعدد قلت: ليس اجلديد عليهن هو الواحد بعد الواحد إىل آخر العدد، ولكنه الرجل الذي يك
مجيًعا؛ إذ هو عندهن يشبه الزوج يف االختصاص ويف شرف احلب، فهو احلبيب الشريف الذي تتعلقه 
إحداهن وتريد أن تكون معه شريفة, ولكنه من نقمة الطبيعة أن ممن وجدته منهن ال جتده إال لتعاين أمل 

 فقده.
د أو البؤس على هؤالء املسكينات، كأن الطبيعة  اي عجًبا! كل شيء يف احلياة يلقي شيًئا من اهلم أو النك

 كلها ترمجهن ابحلجارة.
قالت هي: وليست احلجارة هي احلجارة فقط، بل منها ألفاظ ُترَجم هبا املسكينة كألفاظك هذه, وكتسمية 



 الناس هلا "ابلساقطة"؛ فهذه الكلمة وحدها صخرة ال حجر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يقال: ليس له عاقبة، أي: ليس له نسل وعقب. 1
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مث تنهدت وقالت: من عسى يعرف خطر األسرة والنسل والفضيلة كما تعرفها املرأة اليت فقدهتا؟ إننا 
املرأة، مث ابحلنني إليها، مث ابحلسرة على فقدها، مث برؤيتها يف غريان؛ نعرفها أربعة أنواع من  حنسها بطبيعة

املعرفة إذا عرفتها الزوجة نوًعا واحًدا, ولكن هل ينصفنا الرجال وهم يتدافعوننا؟ هل يرضون أن يتزوجوا 
 منا؟

على أخالقها وطباعها؛ فهذا هو  قلت: ولكن األسرة ال تقوم على سواد عيين املرأة ومحرة خديها، بل
 السبب يف بقاء املرأة الساقطة حيث ارتطمت؛ وهي مىت سقطت كان أول أعدائها قانون النسل.

ومن مث كانت الزلة األوىل ممتدة متسحبة إىل اآلخر؛ إذ الفتاة ليست شخًصا إال يف اعتبارها هي، أما يف 
 فسد كله وكذب كله فال يوثق به. اعتبار غريها فهي اتريخ للنسل، إن وقعت فيه غلطة

وهذه الزلة األوىل هي بدء االهنيار يف طباع رقيقة متداخلة متساندة، ال يقيمهما إال متاسكها مجلة؛ وما مل 
يتماسك إال جبملته فأول السقوط فيه هو استمرار السقوط فيه؛ وهلذا ال يعرف الناس جرمية واحدة تعد 

املرأة؛ فهي جرمية جمنونة كاإلعصار الثائر يلّفها لفًّا؛ إذا تتناول املرأة يف سلسلة جرائم ال تنتهي، إال سقطة 
ذاهتا، وترجع على أهلها وذويها، وترعى إىل مستقبلها ونسلها؛ فيهتكها الناس هي وسائر أهلها من 

 جاءت منهم ومن جاءوا منها.
ا حياتني إحدامها العفة، وكما تدافع واملرأة اليت ال ُيميها الشرف ال ُيميها شيء، وكل شريفة تعرف أن هل

عن حياهتا اهلالك, تدافع السقوط عن عفتها؛ إذ هو هالك حقيقتها االجتماعية؛ وكل عاقلة تعرف أن هلا 
 عقلني حتتمي أبحدمها من نزوات اآلخر، وما عقلها الثاين إال شرف عرضها.

العرض إال جعلوا املرأة كأهنا بنصف  قال األستاذ "ح": إن هذه هي احلقيقة، فما تسامح الرجال يف شرف
 عقل, فاندفعت إىل الطيش والفجور واخلالعة، أرادوا ذلك أم مل يريدوه.

قلت: وهذا هو معىن احلديث: "عفوا تعف نساؤكم" فإن عفاف املرأة ال حتفظه املرأة بنفسها، ما مل تتهيأ 
وأقواها وأعظمها، تشدد الرجال يف هلا الوسائل واألحوال اليت تعني نفسها على ذلك؛ وأهم وسائلها 



 قانون الِعْرض والشرف.
فإذا تراخى الرجال ضُعفت الوسائل، ومن بني هذا الرتاخي وهذا الضعف تنبثق حرية املرأة متوجهة ابملرأة 

 إىل اخلري أو الشر، على ما تكون أحواهلا
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وأسباهبا يف احلياة. وهذه احلرية يف املدنية األوروبية قد عودت الرجال أن يغضوا ويتسمحوا، فتهافت 
 النساء عندهم، تنال كل منهن حكم قلبها وخيضع الرجل.

 عىن فهو كما ترى:على أن هذا الذي يسميه القوم حرية املرأة، ليس حرية إال يف التسمية، أما يف امل
إما شرود املرأة يف التماس الرزق حني مل جتد الزوج الذي يعوهلا أو يكفيها ويقيم هلا ما حتتاج إليه، فمثل 

 هذه هي حرة حرية النكد يف عيشها؛ وليس هبا احلرية، بل هي مستعَبدة للعمل شر ما تستعبد امرأة.
بذلك إىل انطالق حرية االستمتاع يف الرجال، مبقدار ما  وإما طالق املرأة يف َعبَـثَاهتا وشهواهتا, مستجيبة

يشرتيه املال، أو تعني عليه القوة، أو يسوغه الطيش، أو جيلبه التهتك، أو تدعو إليه الفنون؛ فمثل هذه 
 هي حرة حرية سقوطها؛ وما هبا احلرية، بل يستعبدها التمتع.

فإن هذه املدنية قد نسخت حرام األداين وحالهلا  والثالثة حرية املرأة يف انسالخها من الدين وفضائله،
َبرام قانوين وحالل قانوين، فال َمْسَقَطة للمرأة وال َغَضاضة عليها قانواًن... فيما كان يُعّد من قبُل خزاًي 

أقبح اخلزي وعارًا أشد العار؛ فمثل هذه هي حرة حرية فسادها، وليس هبا احلرية، ولكن تستعبدها 
 الفوضى.

ة َغْطَرسة املرأة املتعلمة، وكربايؤها على األنوثة والذكورة مًعا؛ فرتى أن الرجل مل يبلغ بعد أن يكون والرابع
الزوج الناعم كقفاز احلرير يف يدها، وال الزوج املؤنث الذي يقول هلا: حنن امرأاتن, فهي من أجل ذلك 

قالب طبيعتها وزيغها، وهي مستعبدة مطلقة خمالة كيال يكون عليها سلطان وال ِإْمرة؛ فمثل هذه حرة ابن
 هلوسها وشذوذها وضاللتها.

حرية املرأة يف هذه املدنية أّوهلا ما شئت من أوصاف وأمساء، ولكن آخرها دائًما إما ضياع املرأة, وإما 
 فساد املرأة.

على النساء،  والدليل على التواء الطبيعة يف املدنية، استواء الطبيعة يف البادية؛ فالرجال هناك قوَّامون
والنساء هبذا قوَّامات على أنفسهن؛ إذ ينتقمون للمنكر انتقاًما يفور دًما؛ وهبذه الوحشية يقررون شرف 



العرض يف الطبيعة اإلنسانية، وجيعلونه فيها كالغريزة، فيحاجزون بني الرجال والنساء أول شيء ابلضمري 
 الشريف الذي جيد وسائله قائمة من حوله.
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 قال الراوي:
 وغطت وجهها بيديها, وقالت: إنك ال تزال ترجم ابحلجارة, إن فيك متوحًشا.

 قلت: بل متوحشة.
عه بطيشها، قد وضعنا حنن إنِك أنِت قد تكلمِت يفَّ، فجمالك الذي يضع اإلنسان يف ساعة جمنونة ليمت

يف ساعة مفكرة وأمتعنا بعقلها؛ وإذا قلت: مجالك، فقد قلت: وحيك، إذ ال مجال عندي إال ما فيه 
 وحي.

َأَما قلِت: إنك لو ُخريت يف وجودك ملا اخرتِت إال أن تكوين رجاًل انبغة يكتب ويفكر ويتلقى الوحي من 
 الوجوه اجلميلة؟

ان؟ أان مل أقل هذا. مث أفكرت حلظة وقالت: إذا كنت أنت تزعم أنين قلته، فدقت صدرها بيدها وقالت: أ
 فأظن أنين قلته.

 قال "ح": رجل؛ ويكتب؛ ويفكر؛ ومل تقل هي شيًئا من هذا؟ أربع غلطات شنيعة من فساد الذوق.
يغلط قالت: بل قل: أربع غلطات مجيلة من فن الذوق؛ إن الرجل الظريف القوي الرجولة، جيب عليه أن 

 إذا حدث املرأة.
 قال "ح": لتضحك منه؟

 قالت: ال، بل لتضحك له.
 قلُت: فلي إليك رجاء.

 قالت: إن صوتك أيمر، فقل.
 فماذا قلت هلا وماذا قالت؟
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قلت هلا: إن كلمة الكفر ال تكون كافرة إذا ُأكره عليها من ُأكره وقلبه مطمئن ابإلميان، وكلمة الفجور 
أهون منها وأخف وزاًن وشأان، مث ال تكون إال فاجرة أبًدا، إذ ال إكراه على هذه الدعارة إكراًها ال خيار 

 كما ميد اللص يده من غري أمانة.فيه. وما أول الدعارة إال أن متد املرأة طرفها من غري حياء،  
ومن اضُطّر إىل الكفر استطاع أن خيبأ حمراب املسجد يف أعماقه فيصلي مثة، ولكن الفجور ال يرتك يف 

النفس موضًعا لدين وال إميان؛ إذ هو دائب يف إاثرة الغرائز الطبيعية احليوانية املسرتسلة بال ضابط، فيجعل 
ُيضعف منها أول ما يضعف آاثر اآلداب واألخالق، فيهلك فيها أول ما املرأة حتيا بعيدة عن ضمريها؛ ف

 يهلك إحساسها مبعىن املرأة اإلنسانية وشعورها مبجد هذا املعىن.
فإذا انتهت املرأة إىل هذا، مل يكن هلا مبدأ وال عقيدة إال أن على غريها أن يتحمل عواقب أعماهلا، وهذه 

 أفال تكون املرأة حينئذ جمنونة جنون جسمها؟ بعينها هي حالة اجملنون جنون عقله؛
فساءها ذلك وابن فيها، ولكنها أمسكت على ما يف نفسها؛ واملرأة من هؤالء ال ميشي أمرها يف الناس وال 

يتصل عيشها، إال إذا كثرت طباعها كثرة ثياهبا، فهي ختلع وتلبس من هذه وتلك لكل يوم ولكل حالة 
وهي يف أنعم الرضى، كما ينبعث الرضى وهي يف أشد الغيظ، كأن مل  ولكل رجل؛ فينبعث منها الغضب

 تغضب ومل ترض ألهنا ليست ألحد وال لنفسها.
 وُتساير غضبها مث قالت: كأن كالمك أن لك رجاء إيل، فأان أحب, أحب أن أعلم.

 قلت: وأان كذلك أحب, أحب أن أعلم.
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فضحكت وُسرِّي عنها، وثبتت على شفتيها ابتسامة لو جاء َمَلك من السماء ليضع يف ثغرها ابتسامة 
 أمجل منها، ملا وجد أمجل منها.

 مث قالت: حتب أن تعلم ماذا؟
 قلت: أحب أن أعلم منك قصة هذه احلياة ما كان أوهلا؟

لقد قضيَت من حكمك فينا، ولكنك أخطأت، فلكل ليل مظلم كوكبه؛ والكوكب الوقاد املعلق قالت: 



فوق ليل املرأة منا هو إمياهنا؛ نعم إنه ليس كإميان الناس يف واجباته، لكنه كإميان الناس يف تعزيته، وهللا ربنا 
 وربكم!

ميان األول الذي كان عماًل، فصار قلت: لو ُأطيع هللا مبعصيته الستقام لك هذا, وإمنا َأْن تصفي اإل
 ذكرى، فصارت الذكرى أماًل، فظننِت األمل هو اإلميان.

قالت: مث إننا مجيًعا مكرهات على هذه احلياة، فما حنن إال صرعى املصادمة بني اإلرادة اإلنسانية وبني 
 القدر.

بل هي راغبة يف لذة، أو قلت: ولكن مل هتُف واحدة منكن يف غلطتها األوىل وهي مستكرهة على غلطة؛ 
 مبادرة لشهوة، أو طالبة ملنفعة.

قالت: هذا أحد الوجهني؛ أما اآلخر فالتماس الرزق وصالح العيش؛ فالرجل مع الرجل رأس ماله قوته، 
وجه اللذة -وعمله بقوته؛ ولكن املرأة مع الرجل رأس ماهلا أنوثتها وعمل أنوثتها. ويف الوجه األول 

مة الفجور على املرأة بكلمات رقيقة ساحرة، منها احلب والزواج والسعادة، فتستسلم حتتال كل -واملنفعة
حتتال الكلمة اخلبيثة الفاجرة  -وجه الرزق والعيش-املرأة مضطرة ليقع شيء من هذا. ويف الوجه الثاين 

ملرأة مضطرة على املرأة املسكينة املستضعفة بكلمات رهيبة قاتلة، منها اجلوع والفقر والشقاء، فتسقط ا
ِخيفة أن يقع شيء من هذا؛ ويف أحد الوجهني يكون الرجل هو الفاجر لفساد آدابه، ويف الوجه اآلخر 

 يكون الفاجر هو اجملتمع لفساد مبادئه.
قلت: أان ال أنكر أن املرأة إذا سقطت يف هذه املدنية، مل تقع أبًدا إال يف موضع غلطة من غلطات 

ني أهنا مل ُتسن ملنع اجلرمية أن تقع، ولكن للعقاب عليها بعد وقوعها, وهبذا القوانني؛ وآفة هذه القوان
عجزت عن صيانة املرأة وحفظها، وتركتها لقانون الغريزة الوحشي يف هؤالء الوحوش اآلدميني، الذين 

 أيخذهم السَُّعار من هذه الرائحة اليت ال يعرفوهنا إال يف اثنني: املرأة اجلميلة والذهب. فما
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أجلأت املرأة حاجتها أو فقرها إىل أحدهم ورأى عليها مجااًل، إال ضربه ذلك السعار؛ فإن استخفَّْت 
له؛ وإن صلحت له وتيسرت، آواها هي بنَـَزَواته وتعسرت عليه، طردها إىل املوت، ومنعها أن تعيش من ِقبَ 

 وطرد شرفها.
وخبالف ذلك الدين؛ فإنه قائم على منع اجلرمية وإبطال أسباهبا، فهو يف أمر املرأة يُلزم الرجل واجبات، 



 ويُلزم اجملتمع واجبات غريها، ويُلزم احلكومة واجبات أخرى:
ويعمل هلا؛ وأما اجملتمع فيجب عليه أن أما الرجل فينبغي له أن يتزوج، ويتحصن، ويغار على املرأة، 

يتأدب، ويستقيم، ويعني الفرد على واجبات الفضيلة، ويتدامج ويشد بعضه بعًضا؛ وأما احلكومة فعليها 
أن حتمي املرأة، فتعاقب على إسقاطها عقاب املوت واألمل والتشهري؛ لتقيم من الثالثة ُحرَّاًسا جبابرة، من 

 كن أبًدا أن يكون يف ديننا موضع غلطة تسقط فيه املرأة.ال خيش هللا خشيها؛ فليس مي
قال األستاذ "ح": صدْقَت، فاحلقيقة اليت ال ِمَراء فيها، أن فكرة الفجور فكرة قانونية؛ وما دام القانون 
هو أابحها بشروط، فهو هو الذي قررها يف اجملتمع هبذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يُقدم عليها الرجل 

المها على ثقة واطمئنان؛ ومن مث أتيت اجلرأة على اندفاع الناس إىل ما وراء حدود القانون، ومن واملرأة ك
 هذا االندفاع أتيت الساقطة آبخر معانيها وأقبح معانيها.

وتقرير سيادة املرأة يف االجتماع األورويب، وتقدميها على الرجال، والتأدب معها؛ كل ذلك جيعل جراءة 
ءة متأدبة، حىت كأن املتحكِّك منهم يف امرأة يقول هلا: من فضلك كوين ساقطة, أما هنا السفهاء عليها جرا

 فجراءة السفهاء جراءة ووقاحة مًعا، وذلك هو سرها.
القانون كأمنا يقول للرجال: احتالوا على رضى النساء، فإن رضني اجلرمية فال جرمية؛ ومن هذا فكأنه 

هي يف احليلة على املرأة وإيقاظ الفطرة يف نفسها، أبساليب من املََلق يعلمهم أن براعة الرجل الفاسق إمنا 
والرايء واملكر، ترتكها عاجزة ال متلك إال أن تذعن وترضى؛ وهبذا ينصرف كل فاجر إىل إبداع هذه 

 األساليب اليت ُتطلق تلك الفطرة من حيائها، وخُترِجها من عفتها، "تطبيًقا للقانون".
عنا للمرأة، ولكن القانون جعلها سيدة نفسها، وجعلها فوق اآلداب كلها، وفوق وال سيادة يف اجتما

 عقوبة القانون نفسه إذا رضيت؛ إذا رضيت ماذا؟
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ذه يعدل ابلظلم، وُيمي الفضيلة إبطالق حرية الرذيلة؛ فهو إمنا قلت: فإذا كان القانون هنا يف مسألتنا ه
يُفسد الدين، وَيصرف الناس عن خوف هللا إىل خوف ما خياف من احلكومة وحدها؛ وهبذا ال يكون عمله 
إال يف تصحيح الظاهر من الرجل واملرأة، ويدع الباطن ُيسر ما شاء من خبثه وحيلته وفساده؛ فكأنه ليس 

 لتنظيم النفاق وإحكام اخلديعة؛ فال جرم كان قانواًن حلالة اجلرمية ال للجرمية نفسها؛ فإذا ُأخذت قانواًن إال
املرأة ماليَنة ورضى فهذا فجور قانوين. وإن كانت املالينة هي عمل احليلة والتدبري، وإن كان الرضى هو 



قه الناس مبا ال يكون من توبة أثر اخلداع واملكر، وإن ضاعت املرأة وسقطت، وذهب شرفها ابطاًل، وأحل
إبليس فال يكون أبًدا. أما إذا أخذت املرأة مكارَهة وَغْصبًا، فهذه هي اجلرمية يف القانون؛ ويسميها القانون 

 جرمية االعتداء على العرض، وهي أبن تسمى جرمية العجز عن إرضاء املرأة، أحق وأوىل.
ا، ولكن اختلفت طريقة الرجل الغاصب؛ فإن كلتا احلالتني على أن املسكينة مل تؤخذ يف احلالتني إال غصبً 

مل تـََتأدَّ ابملرأة إال إىل نتيجة واحدة، هي إخراجها من شرفها، وحرماهنا حقوق إنسانيتها يف األسرة، وطردها 
ة جملاري أمورها، فال يتيسر هلا العيش إال من مثل ا لرجل وراء حدود االعتبار االجتماعي، وتركها مثة خُمَالَّ

الفاجر، فال تكون هلا بيئة إال من أمثاله وأمثاهلا, كما جيتمع يف املوضع الواحد أهل املصري الواحد، على 
 طريقة القطيع يف اجملزرة.

فقالت هي: احلق أن هذه اجلرمية أوهلا احلب؛ وهي ال تقع إال من بني نقيضني جيتمعان يف املرأة مًعا: كرب 
ر عقلها إىل ما ينزل عن احلب. واملرأة تظل هادئة ساكنة رزينة، حىت حبها إىل ما يفوت العقل، وصغ

تصادفها اللِّحاظ النارية من العني املقدَّرة هلا، فال يكون إال أن متألها انرًا وهلبًا؛ ولتكن املرأة من هي كائنة، 
 ارة املهامجة.فإهنا حينئذ كمستودع البارود، يـَُهول عظمه وكربه، وهو ال شيء إذا اتصلت به تلك الشر 

وليست حراسة املرأة شيًئا يؤبه به أو يعتد به أو يسمى حراسة، إال إذا كانت كالتحفظ على مستودع 
البارود من النار؛ فيستوي يف وسائلها اخلوف من الشرارة الصغرية، والفزع من احلريق األعظم؛ فُيحتاط 

 الثنيهما بوسائل واحدة يف قدر واحد, واعتبار واحد.
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وإذا ُتركت املرأة لنفسها حترسها بعقلها وأدهبا وفضلها وحريتها، فقد ُترك لنفسه مستودع البارود حترسه 
 جدرانه األربعة القوية.

ن اخلَُيالء والكربايء واالعتداد ابلنفس واملباهات ابلعفة؛ لكن والرجال يعلمون أن للمرأة مظاهر طبيعية، م
هؤالء الرجال أنفسهم يعلمون كذلك، أن هذا الظاهر خملوق مع املرأة كجلد جسمها الناعم، وأن حتته 

 أشياء غري هذه تعمل عملها وتصنع البارود النسائي الذي سينفجر.
 يريدوهنا للمرأة. هل تعيش املرأة إال يف انتظار الكلمة اليت قلت: إذا كان هذا, فقبَّح هللا هذه احلرية اليت

 حتكمها بلطف، ويف انتظار صاحب هذه الكلمة؟
قالت: إنه هذا حق ال ريب فيه، وأوسع النساء حرية أضيعهن يف الناس؛ وهل كاملومس يف حريتها يف 



 نفسها؟
ملخلوق الذي ُيرتك حرا كالشريد، لتجرب ولكن اي شؤمها على الدنيا! إهنا هي بعينها كما قلت أنت حرية ا

 فيه احلياة جتاريبها. وماذا يف يد املرأة من حرية هي حرية القدر فيها؟
قلت: وهلذا ال أرجع عن رأيي أبًدا, وهو أنه ال حرية للمرأة يف أمة من األمم، إال إذا شعر كل رجل يف 

ر الكل فاستفادوا هلا، كأن كرامات الرجال هذه األمة بكرامة كل امرأة فيها، َبيث لو ُأهينت واحدة اث
أمجعني قد ُأهينت يف هذه الواحدة؛ يومئذ تصبح املرأة حرة ال َبريتها هي، ولكن أبهنا حمروسة مباليني من 

 الرجال.
 فضحكت وقالت: "يومئذ"! هذا اسم زمان أو اسم مكان؟

؟ قالت: إن الشبان والرجال ِعْلم جيب قال األستاذ "ح": ولكنا أبعدان عن قصة هذه احلياة، ما كان أوهلا
أن تعلمه الفتاة قبل أوان احلاجة إليه؛ وجيب أن يقر يف ذهن كل فتاة، أن هذه الدنيا ليست كالدار فيها 

احلب، وال كاملدرسة فيها الصداقة، وال كاحملل الذي تبتاع منه مندياًل من احلرير أو زجاجة من العطر، فيه 
 إكرامها وخدمتها.

الفضيلة يف األنوثة احلياء؛ فيجب أن تعلم الفتاة أن األنثى مىت خرجت من حيائها وهتجَّمت، أي: وأساس 
توقَّحت، أي: تبذَّلت، استوى عندها أن تذهب مييًنا أو تذهب مشااًل، وهتيأت لكل منهما وأليهما اتفق؛ 

 وصاحبات
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 اليمني يف َكَنف الزوج وِظّل األسرة وشرف احلياة، وصاحبات الشمال ما صاحبات الشمال.
قلت: هذا هذا, إنه احلياء، احلياء ال غريه؛ فهل هو إال وسيلة أعانت الطبيعة هبا املرأة لتسمو على غريزهتا 

ال ويف دمها حارس ال يغفل. وهل هو إال سلب مجعته الطبيعة إىل مىت وجب أن تسمو، فال تلقى رجاًل إ
ذلك اإلجياب الذي لو انطلق وحده يف نفس املرأة الندفعت يف التربج واإلغراء، وعرض أسرار أنوثتها يف 

 املعرض العام؟
، قالت: ذاك أردت، فكل ما تراه من أساليب التجميل والزينة على وجوه الفتيات وأجسامهن يف الطرق

 فال تعدنه من فـَْرط اجلمال، بل من قلة احلياء.
 واعلم أن املرأة ال ختضع حق اخلضوع يف نفسها إال لشيئني: حيائها وغريزهتا.



قلت: اي عجبا! هذا أدق تفسري لقول تلك املرأة العربية: "جتوع احلرة وال أتكل بثدييها". فإن اختضعت 
 املرأة للحياء كفَّت غريزهتا.

لها احلياء صادقة يف نفسها ويف ضمريها، فكانت هي املرأة احلقيقية اجلديرة ابلزوج والنسل قالت: ... وجع
 وتوريث األخالق الكرمية وحفظها لإلنسانية.

 قلُت: ومن هذا يكون اإلسراف يف األنوثة والتربج أمام الرجال كذاًب من ضمري املرأة.
هذه األنوثة ويف هذا التربج ال يكون إال يف املرأة  قالت: ومن أخالقها أيًضا؛ أال ترى أن أشد اإلسراف يف

 العامة؟
قلت: واملرأة العامة امرأة جتارية القلب. فكأن املسرفة يف أنوثتها وتربجها، هذه سبيلها, فهي ال تُؤَمن على 

 نفسها.
حواهلا قالت: قد تؤمن على نفسها، ولكنها أبًدا ُموِمس الفكر يف الرجال، فيوشك أال تؤمن؛ وهي رهن أب

ومبا يقع هلا، فقد يتقدم إليها اجلريء وقد ال يتقدم، ولكنها بذلك كأهنا معلنة عن نفسها أهنا "مستعدة أال 
 تؤمن".

قال "ح": لكن يقال: إن املرأة قد تتربج وتتأنث لرتى نفسها مجيلة فاتنة، فيعجبها حسنها، فيسرها 
 إعجاهبا.

َتُه هنا، ينظر إىل نفسه كما ينظر رجل إىل راقصة تتأّود قالت: هذا كالقول: إن أستاذ الرقص الذي رأي
 وهتتز وترتجرج. إن هذا الرَّقَّاص فيه احلركة الفنية كما هي
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آالت الضبط؛ أما فتنة احلركة وسحرها ومعناها من املرأة  حركة ليس غري؛ فهو كامليزان أو القياس أو أي
 الفاتنة يف وهم الرجل املفتون هبا؛ فهذا كله ال يكون منه شيء يف أستاذ الرقص؛ وإن كان أستاذ الرقص.
إن أمجل امرأة تَبُصق بفمها على وجهها يف املرآة، إذا حمي الرجل من ذهنها، أو مل يطل بعينيه من وراء 

و مل تكن ممتلئة احلواس به، أو إبعجابه، أو ابلرغبة يف إعجابه؛ فمهما يكن من مجال هذه فإهنا ال عينيها، أ
 ترى وجهها حينئذ إال كالدنيا إذا خلت من العدل.

 قلُت: ولكنا أُبعدان عن "قصة هذه احلياة ما كان أوهلا؟".
مجايل؛ ويف الفصل الثاين  قالت: سأفعل ذلك ملوضعك عندي: إن قصيت يف الفصل األول منها هي قصة



هي قصة مرض العذراء؛ ويف الفصل الثالث هي قصة الغفلة والتهاون يف احلراسة؛ ويف الفصل الرابع هي 
قصة اخنداع الطبيعة النسوية املبنية على الرقة وإجياد احلب وتلقيه والرغبة يف تنويعه أنواًعا لألهل والزوج 

م الرجل: كان حمبًّا شريًفا يقسم ابهلل جهد أميانه، فإذا هو كاملزّور والولد؛ مث يف الفصل اخلامس هي قصة لؤ 
 واحملتال واللص وأمثاهلم ممن ال يُعَرفون إال بعد وقوع اجلرمية.

 مث سكتْت ُهنَـْيهة، فكان سكوهتا يتم كالمها.
 وقال "ح": فما هو مرض العذراء الذي كان منه الفصل الثاين يف الرواية؟

ي مريضة إىل أن تتزوج؛ فيجب أن يـُْعِلمها أهلها أن العالج قد يكون مسموًما؛ قالت: كل عذراء فه
وينبغي أن َُيُوطوها بقريب من العناية اليت ُياط املريض هبا، فال جُيعل ما حوله إال مالئًما له، ومُينع أشياء 

 وإن أحبها ورغب فيها، وُيكره على أشياء وإن عافها وَصَدف عنها.
لقانون االجتماعي تصديًقا للقانون الديين من أن الذكورة هي يف نفسها عداوة لألنوثة، قال "ح": فيكون ا

 جيب أن يكون مرفوًضا إال يف احلالة الواحدة املشروعة، وهي الزواج. 1وأن كل رجل ليس ذا رَِحم حَمَْرم
املشروعة كيال قالت: فتكون املشكلة االجتماعية هي: من ذا يُرغم الذكورة على هذه احلالة الواحدة 

 تضيع األنوثة؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يقال: ذو رحم حمرم, أي: ال ُيل للمرأة، كأبيها وأخيها... إخل. 1
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 كان سقوط الفتاة هو جناية "الزواج املزور"، فما عسى أن يكون سقوط بعض املتزوجات؟  قال: ولكن إذا

قالت: هو جناية "الزواج املنقَّح"... تريد أنفسهن اخلبيثة تنقيح الزوج؛ واملومسات أشرف منهن، إذ ال 
 يعتدين على حق وال خَيُنَّ أمانة.

على جبينها كصفاء اللؤلؤ، مث حتول على خدها  ورفَّ على وجهها يف هذه اللحظة شعاع من الشمس كان 
كإشراق الياقوت؛ ورأْتين أأتمله، فقالت: أان منتشية َبظي يف هذه الساعات؛ وهذا الشعاع إمنا جاء خيتم 

 نورها.
مث كانت السخرية العجيبة أهنا مل تتم كلمة النور حىت جاء حظها احلقيقي من حياهتا... وهو رجل 

ينها ابتسمت له ابتساًما من الذل، لو مل جتعله هي ابتساًما لكان دموًعا؛ مث وقفت يتحظاها؛ كلما أخذته ع



وما تتماسك من اهلم، كأهنا متثال "للجمال البائس"؛ مث َحيَّت وَسلَّمت وَودَّعت؛ وبعد "واوات" أخرى 
 مشت ساكنة, ومرآها يضج ويبكي.

 تزيد فيها!فوداًعا اي أوهام الذكاء اليت تلمس احلقائق بقوة خالقة 
 ووداًعا اي أحالم الفكر اليت تضع مع كل شيء شيًئا يغريه!

 ووداًعا اي حبها.
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 عروبة اللَُّقطاء*:

ارتفع الضحى، ولكن النهار َلْدن انعم  جلسُت على ساحل الشاطيب يف "إسكندرية" أأتمل البحر، وقد
 رطيب كأن الفجر ممتد فيه إىل الظهر.

وجاءت عربة اللقطاء فأشرفت على الساحل، وكأهنا يف منظرها َغَمامة تتحرك, إذ تعلوها ظُلَّة كبرية يف لون 
ن الصغار الغيم. وهي كعرابت النقل، غري أهنا مسورة أبلواح من اخلشب كجوانب النعش مُتسك من فيها م

 أن يتدحرجوا منها إذ هي تدرج وتتقلقل.
ووقفْت يف الشارع لُتنزل ركبها إىل شاطئ البحر؛ أولئك ثالثون صغريًا من كل سفيج لقيط ومنبوذ، وقد 
انكمشوا وتضاغطوا إذ ال ميكن أن مُتط العربة فتسعهم، ولكن ميكن أن ُيكَبسوا ويتداخلوا حىت يشغل 

 حيز اثنني. ومن منهم إذ أتمل سيذهب فيشكو ألبيه...؟الثالثة أو األربعة منهم 
وترى هؤالء املساكني خليطًا ملتبًسا يشعرك اجتماعهم أهنم صيد يف شبكة ال أطفال يف عربة، ويدلك 

 منظرهم البائس الذليل أهنم ليسوا أوالد أمهات وآابء، ولكنهم كانوا وساوس وآابء وأمهات.
, فلما وقفت َلَوى األدهم عنقه والتفت ينظر: 1أدهم واآلخر ُكَمْيتهذه العربة جيرها جوادان أحدمها 

أيفرغون العربة أم يزيدون عليها؟ أما الكميت فحرك رأسه وعلك جلامه كأنه يقول لصاحبه: إن الفكر يف 
ختفيف العبء الذي حتمله جيعله أثقل عليك مما هو، إذ يضيف إليه اهلم، واهلم أثقل ما محلت نفس؛ فما 

 العمل فال تتومهن الراحة، فإن هذا يوهن القوة، وخيذل النشاط، وجيلب السأم؛ وإمنا روح العمل دمت يف
 الصرب، وإمنا روح الصرب العزم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1935* كتبها يف مصيفه بسيدي بشر سنة 



 األدهم: األسود, والكميت: األمحر. 1
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ورآهم األدهم يُنزلون اللقطاء، فاستخفه الطرب، وحرك رأسه كأمنا يسخر ابلكميت وفلسفته، وكأمنا يقول 
وإذا تعذرت اللذة عليك، له: إمنا هو النزوع إىل احلرية، فإن مل تكن لك يف ذاهتا، فلتكن لك يف ذاتك، 

فاحتفْظ خبياهلا، فإنه وصلتك هبا إىل أن متكن وتتسهل؛ وال جتعلن كل طباعك طباًعا عاملة كادحة، وإال 
فأنت أداة ليس فيها إال احلياة كما تريدك، وليكن ذلك طبعا شاعرا مع هذه الطباع العاملة، فتكون لك 

 احلياة كما تريدك وكما تريدها.
 واحد يف الواقع؛ ولكن هذا الشيء الواحد هو يف كل خيال دنيا وحدها. إن الدنيا شيء

ويف العربة امرأاتن تقومان على اللقطاء؛ وكلتامها تزوير لألم على هؤالء األطفال املساكني؛ فلما سكنت 
أن مت العربة احندرت منهما واحدة وقامت األخرى تناوهلا الصغار قائلة: واحد، اثنان، ثالثة، أربعة... إىل 

 العدد وخال قفص الدجاج من الدجاج!
ومشى األطفال بوجوه يتيمة، يقرأ من يقرأ فيها أهنا مستسلمة، مستكينة، معرتفة أن ال حق هلا يف شيء 

 من هذا العامل، إال هذا اإلحسان البخس القليل.
ىل األطفال جاءوا هبم لينظروا الطبيعة والبحر والشمس، فغفل الصغار عن كل ذلك وصرفوا أعينهم إ

 الذين هلم آابء وأمهات.
وا كبدي! أضىن األسى كبدي؛ فقد ضاق صدري بعد انفساحه, وانلين وجع الفكر يف هؤالء التعساء، 

 وعرْتين منهم علة كَدّس احلمى يف الدم؛ وانقلبُت إىل مثواي، والعربة وأهلها ومكاهنا وزماهنا يف رأسي.
تين يف موضعي ذاك، وأبصرت العربة قد وقفت، وحتاور األدهم فلما طاف يب النوم طاف كل ذلك يب، فرأي

 والكميت؛ فلما أفرغوها وشعر اجلوادان خبفتها التفتا مًعا، مث مجعا رأسيهما يتحداثن!
قال الكميت: كنت قبل هذا أجر عربة الكالب اليت يقتلها الشرطة ابلسم، فآخذ املوت هلذه الكالب 

وكنت أذهب وأجيء يف كل مراد ومضطرب من شوارع املدينة وأزقَّتها املسكينة، مث أرجع هبا َمْوَتى؛ 
وِسَككها، وال أشعر بغري الثقل الذي أجره؛ فلما ابتُليُت بعربة هؤالء الصغار الذين يسموهنم اللقطاء، 

 أحسست ثقاًل آخر وقع يف نفسي
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 وما أدري ما هو؟ ولكن خييل إيل أن ظل كل طفل منهم يُثقل وحده عربة.
قال األدهم: وأان فقد كنت أجر عربة الُقمامة واألقذار، وما كان أقذرها وأنتنها، ولكنها على نفسي كانت 

أان تركت العربة اسرتوحت النسيم أطهر من هؤالء وأنظف؛ كنت أجد رُيها اخلبيثة ما دمت أجرها؛ فإذا 
واستطعمت اجلو، أما اآلن فالريح اخلبيثة يف الزمن نفسه، كأن هذا الزمن قد أروح وأنَت منذ ُقرنُت هبؤالء 

 وعربتهم.
قال الكميت: إن ابن احليوان يستقبل الوجود أبمه, إذ يكون وراءها كالقطعة املتممة هلا، وال تقبل أمه إال 

عنه صارف، فرُتغم الوجود على أن يتقبل ابنها، وعلى أن يعطيه قوانينه؛ أما هؤالء هذا، وال يصرفها 
األطفال فقد طردهم الوجود منه كما طرد هللا آابءهم وأمهاهتم من رمحته؛ وقد ُهديُت اآلن إىل أن هذا هو 

 سر ما نشعر به؛ فلسنا جنر للناس ولكن للشياطني.
 أصدقائه فقال: من هؤالء اي أاب علي؟وهنا وقف على ُحوذّي العربة صديق من 

 قال احلوذي: هؤالء هؤالء اي أاب هاشم.
 قال أبو هاشم: سبحان هللا, أما ترتك طبعك يف النكتة اي شيخ؟

قال احلوذي: وهل أعرفهم أان؟ هم بضاعة العربة والسالم, اركبوا اي أوالد، انزلوا اي أوالد, هذا كل ما 
 أمسع.

 لك ساخطًا عليهم، كأهنم أوالد أعدائك؟قال أبو هاشم: ولكن ما اب
 قال احلوذي: ليت شعري من يدري أي رجل سيخرج من هذا الطفل، وأية امرأة ستكون من هذه الطفلة؟

, ال 1انظر كيف تعلقت هذه البنت وعمرها سنتان، يف عنق هذا الولد الذي كان من سنتني ابن سنتني
ن حتملهم العرابت إىل أبواب دورهم؛ فإن هؤالء اللقطاء ُُيَملون أراين أمحل يف عربيت أطفااًل كاألطفال الذي

 إىل ابب امللجأ، وهو ابب للحارات والسكك ال أيخذ إال منها، فال يرسل إال إليها.
اي أاب هاشم، ضيق الصدر، كاسف البال من هذه املهنة؛ وخييل إيل أين ال أمحل يف عربيت إال  -وهللا-أان 

 ة والقتل والدعارة والسكر وعواصف وزوابع.اجلنون والفجور والسرق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعبري ابلنكتة على طريقة ظرفاء البلديني من أمثال "أيب علي"، واملراد أنه ابن أربع سنوات. 1
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 ي القلموح
 عروبة اللقطاء...

 قال أبو هاشم: ولكن هؤالء األطفال مساكني، وال ذنب هلم.
قال احلوذي: نعم ال ذنب هلم، غري أهنم هم يف أنفسهم ذنوب؛ إن كل واحد من هؤالء إن هو إال جرمية 

 .1تثبت امتداد اإلمث والشر يف الدنيا؛ ولدهتم أمهاهتم ِلَغيَّة
 َوَلْدهَنم إال كما تلد سائر األمهات أوالدهن؟ فقطع صاحبه عليه وقال: هل

قال: نعم، إنه عمل واحد، غري أن أحواله يف اجلهتني خمتلفة ال تتكافأ؛ وهل تستوي حال من يشرتي 
 املتاع، ومن يسرق املتاع؟

فتسفَّل واحنط، ورجع فسًقا،  -وما مسوه إال الزواج-ههنا ابعث من الشهوة قد عجز أن يسمو مسوه 
وله على آخره. كان أوله ُجْرًما فال يزال إىل آخره جْرًما، وال يزال أبًدا يعود أوله على آخره؛ فلما وعاد أ

محلت املرأة وفاءت إىل أمرها، وذهب عنها جنون الرجل والرجل مًعا؛ انطوت للرجال على الثأر واحلقد 
 والضغينة؛ فال يكون ابن العار إال ابن هذه الشرور أيًضا.

عددن ألجّنتهن الثياب واألكسية قبل أن يولدوا، ويهيئن هلم ابلفكر آمااًل وأحالًما يف احلياة، واألمهات يُ 
فيكسبنهم يف بطوهنن شعور الفرح واالبتهاج، وارتقاب احلياة اهلنيئة، والرغبة يف السمو هبا؛ ولكن أمهات 

محلها أن جييئها الوليد، بل  هؤالء يعددن هلم الشوارع واألزقة منذ البدء، وال ترتقب إحداهن طول أشهر
أن يرتكها حيًّا أو مقتواًل؛ فُيورثنهم بذلك وهم أجنة شعور اللهفة واحلسرة والبغض واملقت، ويطبعنهم على 

 فكرة اخلطيئة والرغبة يف القتل، فال يكون ابن العار إال ابن هذه الرذائل أيًضا.
قب، منفرد بنفسه، منعزل عن اإلنسانية، وتظل الفاسقة مدة محلها تسعة أشهر يف إحساس خائف، مرت 

انقم، متربم، متسرت، منافق؛ فلو كان السفيح من أبوين كرميني جلاء ثعبااًن آدميًّا فيه مسه من هذا اإلحساس 
قطعته لتوه من روابط أهله وزمنه واترخيه ورمت به ليموت؛ فإن  2العنيف. ومىت ألقت الفاسقة ذا بطنها

ثل هذه احلياة فهو موت آخر شر من ذلك؛ ومهما يتوله الناس واحملسنون، هلك فقد هلك، وإن عاش مل
 فال يزال أوله يعود على آخره؛ مما يف دمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولدته لغية أي: من سفاح, وضده: لرشده بفتح الراء. 1
 أي: وضعت وولدت، وهو تعبري عريب بليغ. 2
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 وحي القلم
 عروبة اللقطاء...

 وطباعه املوروثة؛ وال يربح جرمية ممتدة متطاولة، وال ينفك قصة فيها زاٍن وزانية، وفيها خطيئة ولعنة.
اف ابلشرائع، واالستهزاء أوالد اجلرأة على هللا، والتعدي على الناس، واالستخف -كما رأيت-فهؤالء 

ابلفضائل؛ وهم البغض اخلارج من احلب، والوقاحة اآلتية من اخلجل، واالستهتار املنبعث من الندامة؛ 
وكل منهم مسألة شر تطلب حلها أو تعقيدها من الدنيا، وفيهم دماء فوَّارة جتمع مسومها شيًئا فشيًئا كلما  

 كربوا سنة فسنة.
 على ذلك الرجل الفاسق الذي اغرت تلك املرأة فاستزهلا وَهوَّرها يف هذه قال أبو هاشم: أال لعنة هللا

املهواة, أكان حق الشهوة عليه أعظم من حق هذا اآلدمي. أما كان ينبغي أن يكون هذا اآلخر هو األول 
؛ فيكون  يف االعتبار، فيعلم أن هذا اللقيط املسكني هو سبيله إىل صاحبته، وهو البالغ إىل ما ُياوله منها

 كأمنا دخل بني االثنني اثلث يرامها... فلعلهما يستحيان.
قال احلوذي الفيلسوف: لعنة هللا على ذلك الرجل، ولعنات هللا كلها، ولعنات املالئكة والناس أمجعني 

على تلك املرأة اليت انقادت له واغرتت به. إن الرجل ليس شيًئا يف هذه اجلرمية، فقد كانت بصقة واحدة 
 ه، وكانت صفعة واحدة هتزمه، وكان مع املرأة احلكومة والشرائع والفضائل، ومعها جهنم أيًضا.تغرق

أمل تعلم احلمقاء أن الرجل الذي ليس زوًجا هلا ليس رجاًل معها، وأن الشريعة لو أيقنت أنه رجل ملا حرمت 
اليت رأت يف املرأة مستودعها،  عليها أن ختالطه؟ إنه ليس الرجل هو الذي ساور هذه املرأة، بل مادة احلياة

فرتيد أن تقتحم إىل مقرها عنوة أو خداًعا أو رضى أو كما يتفق؛ إذ كان قانون هذه املادة أن توجد، وال 
 شيء إال أن توجد؛ فال تعرف خريًا وال شرًّا، وال فضيلة وال رذيلة.

نقض عليه؟ لقد أجابت الشريعة أليهما جيب التحصني: أللصاعقة املنقّضة, أم للمكان الذي خُيَشى أن ت
 اإلسالمية: حصنوا املكان, ولكن املدنية أجابت: حصنوا الصاعقة!

وكانت املرأاتن املصاحبتان جلماعة اللقطاء تتناجيان، فقالت الكربى منهما: اي حسرات على هؤالء الصغار 
وحياه هؤالء البائسني فيما  املساكني! إن حياة األطفال فيما فوق مادة احلياة، أي: يف سرورهم وأفراحهم؛

 هو دون مادة احلياة، أي: يف وجودهم فقط.
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 وحي القلم
 عروبة اللقطاء...

لنظام يف وِكرَب األطفال يكون منه إدخاهلم يف نظام الدنيا، وِكرَب هؤالء إخراجهم من "امللجأ" وهو كل ا
 دنياهم، ليس بعده إال التشريد والفقر وابتداء القصة احملزنة.

فقالت الصغرى: وملَ ال يفرحون كأوالد الناس، أليست الطبيعة هلم مجيًعا، وهل جتمع الشمس أشعتها عن 
 هؤالء لتضاعفها ألولئك؟

اتك حياة بعد، ومل جتاويب بقلبك قالت األخرى: الطبيعة؟ تقولني الطبيعة؟ إنك اي ابنيت عذراء مل تبدأ يف حي
القلب الصغري الذي كان حتت قلبك تسعة أشهر؛ وإمنا أنِت مع هؤالء "موظفة" ال تعرفني منهم إال جانب 

 النظام وقانون امللجأ.
لقد وّلدُت اي ابنيت َخسة أطفال، وابلعني البليغة اليت أنظر هبا إليهم أنظر إىل هؤالء، فما أراهم إال 

صلة القلب اإلنساين. يعبس هلم حىت اجلو، ويظلم عليهم حىت النور؛ ويبدو الطفل منهم على منقطعني من 
 صغره كأنه ُيمل الغم املقبل عليه طول عمره.

ن كان للثمر فقيل له: كن للحطب!  اي هلفي على عود أخضر انعم َرايَّ
ء يف احلياة اخلاصة به. وهؤالء الفرح اي ابنيت هو شعور احلي أبنه حي كما يهوى، ورؤيته نفسه على ما يشا

اللقطاء يف حياة عامة قد نزعت منها األم واألب والدار، فليس هلم ماٍض كاألطفال، وكأهنم يبدءون من 
 أنفسهم ال من اآلابء واألمهات.
 قالت الصغرية: ولكنهم أطفال.

من حقوق األهل. قالت تلك: نعم اي ابنيت هم أطفال، غري أهنم طردوا من حقوق الطفولة كما طردوا 
وحسبك بشقاء الطفل الذي مل يعرف من حنان أمه إال أهنا مل تقتله، وال من شفقتها إال أهنا طرحته يف 

 الطريق.
 إن الطبيعة كلها عاجزة أن تعطي أحدهم مكااًن كاملوضع الذي كان يتبوءوه بني أمه وأبيه.

عامل، تفسرها أعني ذويهم بكل التفاسري ليس األطفال اي ابنيت إال صورًا مبهمة صغرية من كل مجال ال
 القلبية اجلميلة؛ فأين أين العيون اليت فيها تفسري هذه الصور اللقيطة؟

 أال لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني على أولئك الرجال األنذال الطغام
 320|  279اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/278) 

 



 لموحي الق
 عروبة اللقطاء...

الذين أولدوا النساء هؤالء املنبوذين! يزعمون ألنفسهم الرجولة، فهذه هي رجولتهم بني أيدينا، هذه هي 
 شهامتهم، هذه هي عقوهلم، هذه هي آداهبم!

 عجًبا، إن سيئات اللصوص والَقتَلة كلها يُنسى ويتالشى، ولكن سيئات العشاق واحملبني تعيش وتكرب.
املرأة أهنا صادقة فصدََّقْت، وأهنا خملصة فأخلصت، وأهنا رقيقة فالنت، وأهنا حمسنة فرمحت، أكان ذنب 

 وأهنا سليمة القلب فاخندعت؟
وا كبدي للمسكينة! هل اخندعْت إال من انحية األمومة اليت ُخلقت هلا؟ هل اخندعت إال األم اليت فيها؟ 

 وهل خدعها من ذلك اللئيم إال األب الذي فيه؟
كبدي ملن ُتفَجع ابلنكبة الواحدة ثالث فجائع: يف كرامتها اليت ابُتذلت، ويف احلبيب الذي تربأ منها، وا  

 ويف طفلها الذي قطعته بيدها من قلبها وتركته ملا ُكتب عليه!
إن هذا ال يعوضه يف الطبيعة إال أن يكون لكل رجل من أولئك األنذال ثالث أرواح، فُيقتل ثالث مرات: 

 لشنق، والثانية ابحلرق، والثالثة ابلرجم ابحلجارة.واحدة اب
وكان اللقطاء قد تبعثروا على الساحل مجاعات وشىّت، فوقف أحدهم على طفل صغري يلعب مبا بني يديه، 

 وأمه على َكَثب منه، وهي تتلهى ابملخرَّم تتلوى فيه أصابعها.
 مجيًعا أوالد هاتني املرأتني أم إحدامها؟ فنظر الطفل إىل اللقيط, وأومأ إىل مجاعته مث قال له: أأنتم

 قال اللقيط: مها املراِقَبتان؛ وأنت أفليست هذه اليت معك مراقبة؟
 قال الطفل: ما معىن مراقبة؟ هذه ماما!

 قال اآلخر: فما معىن ماما؟ هذه مراقبة.
 قال الطفل: وكلكم أهل دار واحدة؟

 ان.قال: حنن يف امللجأ، ومىت كربان أخذوان إىل دور 
فقال الطفل: وهل تبكي يف امللجأ إذا أردت شيًئا ليعطوك؛ مث تغضب إذا أعطوك ليزيدوك؟ وهل 

 يسكتونك ابلقرش واحللوى؟ والُقْبلة على هذا اخلد وعلى
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 وحي القلم
 عروبة اللقطاء...



ان هذا فأان أذهب معكم إىل امللجأ؛ فإن أيب قد ضربين اليوم، وقد أمر "ماما" أال تعطيين هذا اخلد؟ إن ك
 شيًئا إذا بكيت، وال تزيدين إذا غضبت، وال....

 وهنا صاحت املراقبة الصغرية: تعال اي رقم عشرة... فلوى اللقيط املسكني وجهه، وانصاع وأدبر.
فيها أهنا مستسلمة، مستكينة، معرتفة أن ال حق هلا يف شيء  "ومشى األطفال بوجوه يتيمة، يقرأ من يقرأ

 من هذا العامل إال هذا اإلحسان البخس القليل".
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 وحي القلم
 هللا أكرب

 هللا أكرب*:
قصة أديرها على فىت كما أحب... وخبيث داعر، جلسُت وقد مضى َهزِيع من الليل، أهيئ يف نفسي بناء 

وفتاة كما أحبَّْت... عذراء متماجنة؛ كالمها قد درس وخترج يف ثالثة معاهد: املدرسة، والرواايت الغرامية، 
والسينما. وهو مصري مسلم، وهي مصرية مسيحية. وللفىت َهَنات وسيئات ال يتنزه وال يتورع؛ وهو من 

أانقته َبيث مل يبق إال أن تلحقه اتء التأنيث, وقد تشعبت به فنون هذه املدنية،  شبابه كاملاء يغلي، ومن
فرفع هللا يده عن قلبه ال يبايل يف أي أوديتها هلك؛ وهو طلب نساء، دأبه التَّْجوال يف طرقهن، يتبعهن 

 !ويتعرض هلن، وقد َأِلَفْتُه الطرق حىت لو تكلمت لقالت: هذا ضرب عجيب من عرابت الَكْنس
وللفتاة تربُّج وهتتُّك، يعبث هبا العبث نفسه، وقد أخرجتها فنون هذا التأنث األورويب القائم على فلسفة 

الغريزة، وما يسمونه "األدب املكشوف" كما يصوره أولئك الكتاب الذين نقلوا إىل اإلنسانية فلسفة 
ىل الطريق، ولكن إىل نظرات الرجال؛ الشهوات احلرة عن البهائم احلرة. فهي تربز حني خترج من بيتها، ال إ

وتظهر حني تظهر، مصّورة ال بتلوين نفسها مما جيوز وما ال جيوز، ولكن بتلوين مرآهتا مما يعجب وما ال 
 يعجب.

وكال اثنيهما ال يقيم وزاًن للدين، واملسلم واملسيحي منهما هو االسم وحده؛ إذ كان من وضع الوالدين 
ية القيد ال حرية احلرية؛ فأنت بعد أن تقيد رذائلك وَضَراوتك وشرك "رمحهما هللا!"؛ والدين حر 

وحيوانيتك, أنت من بعد هذا حر ما وسعتك األرض والسماء والفكر؛ ألنك من بعد هذا مكمل 
لإلنسانية، مستقيم على طريقتها؛ ولكن هب محارًا تفلسف وأراد أن يكون حرًّا بعقله احلماري؛ أي: تقرير 

احلماري يف األدب، فهذا إمنا يبتغي إطالق حريته، أي: تسليط محاريته الكاملة على كل  املذهب الفلسفي
 ما يتصل به من الوجود.



 ومتضي قصيت يف أساليب خمتلفة متتحن هبا فنون هذه الفتاة شهوات هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * كتبها يف األسبوع األخري من رمضان.
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 وحي القلم
 هللا أكرب

الفىت، فال يزال ميشي من حيث ال يصل، وال تزال متنعه من حيث ال ترّده؛ وما ذلك من فضيلة وال 
ة هي قوة االنتظار، وقوة امتناع، ولكنها غريزة األنوثة يف االستمتاع بسلطاهنا، وإثباهتا للرجل أن املرأ

الصرب؛ وأن هذه اليت حتمل جنينها تسعة أشهر يف جوفها، متسك رغبتها يف نفسها مدة محل فكري إذا 
 هي أرادت احلياة لرغبتها؛ ليكون لوقوعها وحتققها مثل امليالد املفرح.

ولو كانت حياهتا -رأيي ولكن امليالد يف قصيت ال يكون لرذيلة هذه الفتاة، بل لفضيلتها؛ فإن املرأة يف 
ال يزال فيها من وراء هذه احلدود كلها قلب طبيعته  -حمدودة من جهاهتا األربع بكبائر اإلمث والفاحشة

األمومة، أي: االتصال مبصدر اخللق، أي: كل فضائل العقيدة والدين؛ وما هو إال أن يتنبه هذا القلب 
األرض من فصلها املقشعّر اجملدب، إىل فصلها النضر  َبادث يتصل به فيبلغ منه، حىت تتحول املرأة حتول

 األخضر.
ففي قصيت تذعن الفتاة لصاحبها يف يوم قد اعرتهتا فيه خمافة، ونزل هبا هم، وكادهتا احلياة من كيدها؛ 
فكانت ضعيفة النفس مبا طرأ عليها من هذه احلالة. وختلو ابلفىت وفكرها منصرف إىل مصدر الَغْيب، 

ة القَدر؛ وخيلبها الشاب خالبة رُُعونته وحبه ولسانه، فيعطيها األلفاظ كلها فارغة من املعاين، مؤمِّل يف رمح
ويقر ابلزواج وهو منطٍو على الطالق بعد ساعة؛ فإذا أوشكت الفتاة أن ُتصرَع تلك الصرعة دوَّى يف اجلو 

 صوت املؤذن: "هللا أكرب!".
روحانية الكلمة، فتقع احلياة السماوية يف احلياة األرضية،  وتُلَسع الفتاة يف قلبها، وتتصل هبذا القلب

وتنتبه العذراء إىل أن هللا يشهد عارها، ويفجؤها أهنا مقدمة على أن تفسد من نفسها ما ال يصلحه 
املستحيل فضاًل عن املمكن، وترنو بعني الفتاة الطاهرة من نفسها إىل جسم َبِغّي ليست هي تلك اليت 

الزوجة من صاحبها إىل فاسق ليس هو ذاك الذي هو؛ وُيكي هلا املكان يف قلبها املفطور هي؛ وتنظر بعني 
على األمومة, حكاية تثور منها وتشمئّز؛ ويصرخ الطفل املسكني صرخته يف أذهنا قبل أن يولد ويلقى يف 

 الشارع!



غ السماء فيه ملء هللا أكرب! صوت رهيب ليس من لغة صاحبها وال من صوته وال من خسته، كأمنا تُفرِ 
سحابة على رجس قلبها فتـُْنِقيه حىت ليس به ذرة من دنسه الذي ركبه الساعة. كان لصاحبها يف حس 

 أعصاهبا ذلك الصوت األسود، املنطفئ، املبهم، املتلجلج مما فيه من قوة شهواته؛ للمؤذن صوت آخر يف
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 وحي القلم
 هللا أكرب

 روحها؛ صوت أمحر، مشتعل كمعمعة احلريق، جملجل كالرعد، واضح كاحلقيقة فيه قوة هللا!
مسعت صوت السلسلة وقعقعتها تُلَوى وتَشد عليها، مث مسعت صوت السلسلة بعينها ُيكَسر حديدها 

 ويتحطم.
ت احلمامة حني دعاها صوت اجلو، بعد أن كانت كانت طهارهتا ختتنق فنفذت إليها النسمات؛ وطار 

 َأَسفَّت حني دعاها صوت األرض. طارت احلمامة؛ ألن الطبيعة التفتت فيها لفتة أخرى.
 ويكرر املؤذن يف ختام أذانه: "هللا أكرب هللا أكرب!" فإذا...

رتكت فكري يعمل وتبلد خاطري، فوقفت يف بناء القصة عند هذا احلد، ومل أدر كيف يكون جواب "إذا" ف
 عمله كما تلهمه الواعية الباطنة، ومنت.

ورأيت يف نومي أين أدخل املسجد لصالة العيد وهو يعج بتكبري املصلني: "هللا أكرب هللا أكرب!" وهلم هدير  
كهدير البحر يف تالطمه. وأرى املسجد قد غص ابلناس فاتصلوا وتالمحوا؛ جتد الصف منهم على استوائه  

ر يف الكتاب: ممدوًدا حمتبًكا ينتظمه وضع واحد، وأراهم تتابعوا صفا وراء صف، ونسقا كما جتد السط
على نسق، فاملسجد هبم كالسنبلة ملئت حبًّا ما بني أوهلا وآخرها؛ كل حبة هي يف ِلّف من أهلها ومشلها، 

 سفل.فليس فيهن على الكثرة حبة واحدة متيزها السنبلة فضل متييز، ال يف األعلى وال يف األ
وأقف متحريًا متلدًدا ألتفت ههنا وههنا، ال أدري كيف أخلص إىل موضع أجلس فيه؛ مث أمضي أختطى 

الرقاب أطمع يف فـُْرجة أقتحمها وما تنفرج، حىت أنتهي إىل الصف األول؛ وأنظر إىل جانب احملراب شيًخا 
دس ُخْضر؛ فلما حاذيته مجع ابِداًن ميأل موضع رجلني، وقد نفح منه ريح املسك، وهو يف ثياب من سن

نفسه وانكمش، فكأمنا هو ُيطَوى طيًّا، ورأيت مكااًن وسعين فحططت فيه إىل جانبه، وأان أعجب للرجل  
وامتالء  1كيف ضاق ومل أضيق عليه، وأين ذهب نصفه الضخم وقد كان بعضه على بعضه ِزمَيًا على ِزميَ 

 على امتالء.
أنه َمَلك من مالئكة هللا قد متثل يف الصورة اآلدمية فاكتتم فيها  وجعلت أحدس عليه ظين، فوقع يف نفسي



 ألمر من األمر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: كتاًل على كتل، والزمي: املتفرق من اللحم. 1
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 لقلموحي ا
 هللا أكرب

وضج الناس: "هللا أكرب هللا أكرب!" يف صوت تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم، غري أن الناس مما َأِلفوا 
الكلمة ومما جهلوا من معناها, ال يسمعوهنا إال كما يسمعون الكالم؛ أما الذي إىل جانيب فكان ينتفض هلا 

مناكًبا له؛ وكأن املسجد يف نفضه إايان كان قطارًا جيري بنا يف  انتفاضة رجَّتين معه رجًّا، إذ كنت ملتصًقا به
سرعة السحاب، فكل ما فيه يرتج ويهتز. ورأيت صاحيب يذهل عن نفسه، ويتألأل على وجهه نور لكل 

 تكبرية، كأن هناك مصباًحا ال يزال ينطفئ ويشتعل؛ فقطعُت الرأي أنه من املالئكة.
سجد، وكنت قرأت أن بعضهم صلى خلف رجل من عظماء النفوس الذين مث أقيمت الصالة وكربَّ أهل امل

يعرفون هللا حق معرفته؛ قال: فلما كرب قال: "هللا" مث هبت وبقي كأنه جسد ليس به روح من إجالله هللا 
 تعاىل؛ مث قال: "أكرب" يعزم هبا عزًما، فظننت أن قليب قد انقطع من هيبة تكبريه.

يب، فلما كرب مد صوته مدًّا ينبثق من روحه ويستطري، فلو كان الصوت نورًا ملأل قلت أان: أما الذي إىل جان
 ما بني الفجر والضحى.

من معىن املسجد ما مل أعرف، حىت كأين مل أدخله من قبل، فكان هذا اجلالس إىل جانيب   -وهللا-وعرفت 
دخلتين من الدنيا يف دنيا كضوء املصباح يف املصباح؛ فانكشف يل املسجد يف نوره الروحي عن معاٍن أ

على ِحَدة. فما املسجد بناء وال مكااًن كغريه من البناء واملكان، بل هو تصحيح للعامل الذي ميوج من حوله 
ويضطرب؛ فإن يف احلياة أسباب الزيغ والباطل واملنافسة والعداوة والكيد وحنوها، وهذه كلها ميحوها 

على سالمة الصدر، وبراءة القلب، وروحانية النفس؛ وال تدخله املسجد إذ جيمع الناس مرارًا يف كل يوم 
إنسانية اإلنسان إال طاهرة منزهة مسبغة على حدود جسمها من أعاله وأسفله شعار الطهر الذي يسمى 

 الوضوء، كأمنا يغسل اإلنسان آاثر الدنيا عن أعضائه قبل دخوله املسجد.
ا، ويقفون موقًفا واحًدا، وخيشعون خشوًعا واحًدا، ويكونون مث يستوي اجلميع يف هذا اجملسد استواًء واحدً 

مجيًعا يف نفسية واحدة؛ وليس هذا وحده، بل خيَِّرون إىل األرض مجيًعا ساجدين هلل؛ فليس لرأس على رأس 
ارتفاع، وال لوجه على وجه متييز؛ ومن مث فليس لذات على ذات سلطان. وهل حتقق اإلنسانية َوْحَدهتا يف 



 أببدع من هذا؟ ولعمري أين جيد العامل صوابه إال ههنا؟الناس 
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فاملسجد هو يف حقيقته موضع الفكرة الواحدة الطاهرة املصححة لكل ما يزيغ به االجتماع. هو فكر 
مث فهو حل واحد لكل املشاكل، وكما ُيشق النهر فتقف األرض عند شاطئيه ال واحد لكل الرءوس؛ ومن 

 تتقدم، يقام املسجد فتقف األرض مبعانيها الرتابية خلف جدرانه ال تدخله.
وما حركة يف الصالة إال أوهلا "هللا أكرب" وآخرها "هللا أكرب"؛ ففي ركعتني من كل صالة إحدى عشرة 

لسان واحد؛ وكأين مل أفطن هلذا من قبل، فأي زمام سياسي للجماهري وروحانيتها تكبرية جيهر املصلون هبا ب
 أشد وأوثق من زمام هذه الكلمة اليت هي أكرب ما يف الكالم اإلنساين؟

وملا ُقضيت الصالة سلمُت على املََلك وسلم عليَّ، ورأيته مقباًل حمتفيًا، ورأيتين أثريًا يف نفسه، وجالت يف 
تذكرت القصة اليت أريد أن أكتبها؛ وأن املؤذن يكرر يف خامتة أذانه: "هللا أكرب هللا أكرب" رأسي اخلواطر ف

 فإذا...
وقلت: ألسألَّنه، وما أعظم أن يكون يف مقاليت أسطر يُلهمها ملك من املالئكة! ومل أكد أرفع وجهي إليه 

 حىت قال:
ب؛ ووضعت الكلمة اإلهلية معناها يف موضعه من "... فإذا لطمتان على وجه الشيطان، فوىل مدبًرا ومل يُعقِّ 

 قلب الفتاة، َفأَلْاًي بألي ما جنت.
إن الدين يف نفس املرأة شعور رقيق، ولكنه هو الفوالذ السميك الصلب الذي تصفح به أخالقها 

 املدافعة.
 هللا أكرب! أتدري ماذا تقول املالئكة إذا مسعت التكبري؟ إهنا تنشد هذا النشيد:

وقت والوقت من اليوم, تدق ساعة اإلسالم هبذا الرنني: هللا أكرب هللا أكرب، كما تدق يف موضع بني ال
 ليتكلم الوقت برنينها.

هللا أكرب! بني ساعات وساعات من اليوم ترسل احلياة يف هذه الكلمة نداءها, هتتف: أيها املؤمن! إن كنت 
و؛ وإن كنت أخطأت، فكفر وامح ساعة أصبت يف الساعات اليت مضت، فاجتهد للساعات اليت تتل

 بساعة؛ الزمن ميحو
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 الزمن، والعمل يغري العمل, ودقيقة ابقية يف العمر هي أمل كبري يف رمحة هللا.
نفسه حني يسمع: هللا أكرب؛ ليعرف الصحة واملرض من نيته,   بني ساعات وساعات, يتناول املؤمن ميزان

 كما يضع الطبيب ملريضه بني ساعات وساعات ميزان احلرارة.
اليوم الواحد يف طبيعة هذه األرض عمر طويل للشر، تكاد كل دقيقة بشرها تكون يوًما خمتوًما بليل أسود؛ 

مس؛ ألن يوم األرض صورة من األرض, وعند كل فيجب أن تقسم اإلنسانية يومها بعدد قارات الدنيا اخل
قسم: من الفجر, والظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء تصيح اإلنسانية املؤمنة منبهة نفسها: هللا أكرب، هللا 

 أكرب!
بني ساعات وساعات من اليوم يعرض كل مؤمن حسابه، فيقوم بني يدي هللا ويرفعه إليه. وكيف يكون من 

 عمره فيما بني ساعات وساعات هللا أكرب؟ال يزال ينتظر طول 
بني الوقت والوقت من النهار والليل تدوي كلمة الروح: هللا أكرب, وجييبها الناس: هللا أكرب؛ ليعتاد 

اجلماهري كيف يقادون إىل اخلري بسهولة، وكيف ُيققون يف اإلنسانية معىن اجتماع أهل البيت الواحد؛ 
 تماعي مغروسة يف طبيعتهم بغري استكراه.فتكون االستجابة إىل كل نداء اج

النفس أمسى من املادة الدنيئة، وأقوى من الزمن املخرب، وال دين ملن ال تشمئز نفسه من الدانءة أبَنـََفة 
 طبيعية، وحتمل مهوم احلياة بقوة اثبتة.

لن يكرب عليكم ال تضطربوا؛ هذا هو النظام. ال تنحرفوا؛ هذا هو النهج. ال ترتاجعوا؛ هذا هو النداء. 
 شيء ما دامت كلمتكم: هللا أكرب!
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 يف اللهب وال حترتق

 يف اللهب وال حترتق*:
 أيف املمكن هذا؟

اعتدل الليل ليمضي، وانتبه الفجر  َلُعوب حسنة الدَّّل، ُمَفاكهة ُمَداعبة، حتيي ليلها راقصة مغنية؛ حىت إذا



ليقبل, انكفأت إىل دارها فَنَضْت َوْشيها، وخرجت من زينتها، وخلعت روًحا ولبست روًحا، وقالت: اللهم 
 إليك، ولبيك اللهم لبيك. مث ذهبت فتوضأت وأفاضت النور عليها، وقامت بني يدي رهبا تصلي!

األرض لسطع من وجهها. وما تراها يف يوم إال ظهرت هي حسناء فاتنة، لو سطع نور القمر من شيء يف 
لك أحسن مما كانت، حىت لتظن أن الشمس تزيد وجهها يف كل هنار ُشَعاعة ساحرة، وأن كل فجر يرتك هلا 

 يف الصبح بريًقا ونضرة من قطرات الندى.
 وحتسب أن هلا دًما يطعم فيما يطعم أنوار الكواكب، ويشرب فيما يشرب نسمات الليل.

إذا كانت يف وشيها وتطاريفها وأصباغها وحالها مل جتدها امرأة، ولكن مجرة يف صورة امرأة؛ فلها نور و 
وَبِصيص وهلب، وفيها طبيعة اإلحراق. إن الذي وضع على كل مجال ساحر يف الطبيعة خامت رهبة، وضع 

 على مجاهلا خامت قرص الشمس.
هذه روضة ُمَفتنَّة اشتهت أن تكون امرأة فكانت، وهذا  فإن رأيتها بتلك الزينة يف رقصها وتثنيها، قلت:

 الرقص هو فن النسيم على أعضائها.
 وهي مىت نفذت إىل البقعة اجملدبة من نفسك أنشأْت يف نفسك الربيع ساعة أو بعض ساعة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شأنه يف "عمله يف الرسالة" من كتاب "حياة الرافعي".* انظر قصة هذه الراقصة وما كان من شأهنا و 
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وتنسجم أنغام املوسيقى يف رشاقتها نغمة إىل حركة؛ ألن جسمها الفاتن اجلميل هو نفسه أنغام صامتة 
 ى يف وقت مًعا.ُتسَمع وتـُرَ 

وتنسكب روحها الظريفة بني الرقص واملوسيقى، لُتخرج لك بظرفها صراحة الفن من إهبامني،كالمها يعاون 
 اآلخر.

وهي يف رقصها إمنا تفسر َبركات أعضائها أشواق احلياة وأفراحها وأحزاهنا، وتزيد يف لغة الطبيعة لغة 
 جسم املرأة.

 تبعث للقلوب ما شاءت ضوًءا وظلمة. وكأن الليل والنهار يف قلبها؛ فهي
 وهي إىل الِقَصر، غري أنك إذا أتملت مجاهلا ومتامها، حسبتها طالت لساعتها.

 وإىل النحافة، غري أنك تنظر فإذا هي رابية كأن بعضها كان خمتبًئا يف بعض.



ك يهتز وخييل إليك أحيااًن يف فن من فنون رقصها أن جسمها يتثاءب برعشة من الطرب، فإذا جسم
جبواب هذه الرعشة، ال ميلك إال أن يتثاءب... وجُيَّن رقصها أحيااًن، ولكن لتحقق جبنون احلركة أن العقل 

 املوسيقي ُيصرِّف كل أعضاء جسمها.
ومهما يكن طيش الفن يف أتودها ولفتتها ونظرهتا وابتسامها وضحكها, ففي وجهها دائًما عالمة وقار 

 عابسة تقول للناس: افهموين.
وملا رأيتها شهد قليب هلا أبن على وجهها مع نور اجلمال نور الوضوء؛ وأهنا متحرزة ممتنعة يف حصن من 

قلبها املؤمن، يبسط األمن والسالمة على ظاهرها؛ وأن هلا عينًا عذراء ال حتاول التعبري، ال سؤااًل وال جوااًب 
فيكون ما يف مجاهلا شيًئا غري ما يف النساء؛ شيئًا وال اعرتاًضا بينهما؛ وأن قوة مجاهلا تستظهر بقوة نفسها، 

عبقرايًّ ابلغ القوة، يكف الدواعي وُيسم اخلواطر، ويرغم اإلعجاب أن يكون ُذهواًل وحرية، ويكره احلب 
 أن يرجع َمَهابة واحتشاًما.

ذه "السينما"، والرواية كلها يف ابطنها تظهر على ضوء من مصباح قلبها، وما وجهها إال الشاشة البيضاء هل
 وهل يكون على الوجه إال أخيلة القلب أو الفكر؟

وعندي أن املرأة إذا كان هلا رأي ديين ترجع إليه، وكان أمرها جمتمًعا يف هذا الرأي، وكانت أخالقها 
حمشودة له، ُمَتَحفِّلة به, فتلك هي الياقوتة اليت ُترمى يف اللهب وال حترتق، وتظل مع كل جتربة على أول 

 اهدهتا؛ إذ يكون هلا يف طبيعة تركيبها الياقويت ما هتزم به طبيعة الرتكيب الناري.جم
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يها, إن بقيت هلا هذه بقيت وليس من امرأة إال وقد خلق هللا هلا طبيعة ايقوتية، هي فطرهتا الدينية اليت ف
معها تلك؛ ولكنها حني تنخلع من هذه الفطرة ختذهلا الفطرة والطبيعة مًعا؛ فيجعل هللا عقاهبا يف عملها، 

وَيِكلها إىل نفسها؛ فإذا هي مقبلة على أغالطها ومساوئها بطرق عقلية إن كانت عاملة، وبطرق مفضوحة 
ما فاسدة وإما فيها قوة االستحالة إىل الفساد؛ ويرجع ضمريها إن كانت جاهلة. وما بد أن تستسر بطباع إ

اخلايل حماواًل أن ميتلئ من ظاهرها، بعد أن كان ظاهرها هو ميتلئ من ضمريها، وتصبح املرأة بعد ذلك يف 
حكم أسباب حياهتا، مصرفة هبذه األسباب، خاضعة ملا يصرفها؛ وُيذهب الدين وينزل يف مكانه الشيطان؛ 

ستقرار وُيل يف حمله االضطراب، وتنطفئ األشعة اليت كانت تذيب الغيوم ومتنعها أن ترتاكم، ويزول اال
فإذا الغيوم ملتف بعضها على بعض؛ وخُتَذل القوة السامية اليت كانت تنصر املرأة على ضعفها فتنصرها 



قة، وتغرتّها احليلة الواهنة، بذلك على أقوى الرجال؛ فإذا املرأة من الضعف إىل هَتَاُفت، تغلبها الكلمة الرقي
وتوافق اخنداعها كل رغبة مزينة، ويستذهلا طمعها قبل أن يستذهلا الطامع فيها؛ ولتكن بعد ذلك من هي  

كائنة أصاًل وحسًبا وهتذيًبا وعقاًل وأداًب وعلًما وفلسفة، فلو أهنا امرأة من "األمسنت املسلح" لتفتَـَّتْت 
مت الطبيعة متوجهة إىل اهلدم بعد أن فقدْت ما كان مُيسكها أن هتدم وأن ابلطبيعة اليت يف داخلها، ما دا

 تنهدم.
لقد َرقَّ الدين يف نسائنا ورجالنا, فهل كانت عالمة ذلك إال أن كلمة: "حرام، وحالل" قد حتولت عند 

ه قانواًن، أكثرهم وأكثرهن إىل "الئق، وغري الئق" مث نزلت عند كثري من الشبان والفتيات إىل "معاقب علي
 ومباح قانواًن" مث احنطت آخًرا عند السواد والدَّمْهاء إىل "ممكن، وغري ممكن"؟

 قالت الياقوتة، أعين الراقصة:
أخذين أيب من عهد الطفولة ابلصالة، وأثبت يف نفسي أن الصالة ال تصح ابألعضاء إن مل يكن الفكر 

سم وحده مل يزدد املرء من روح الصالة إال بـُْعًدا. نفسه طاهًرا يصلي هلل مع اجلسم، فإن كانت الصالة ابجل
وقر هذا يف نفسي واعتدته، إذ كنت أتعبد على مذهب اإلمام الشافعي "رضي هللا عنه"، فأصحح الفكر، 

وأستحضر النية يف قليب، وأحنصر بكلي يف هذا اجلزء الطاهر قبل أن أقول: "هللا أكرب"؛ وبذلك أصبح 
الدنيا مىت شاء ويلبسها، وأن خيرج منها مث يعود إليها؛ ونشأت فيه القوة  فكري قادرًا على أن خيلع

 املصممة اليت
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 ن وعماده.جتعله قادرًا على أن ينصرف يب عما يُفسد روح الصالة يف نفسي، وهي سر الدي
واي هلا حكمة أن فرض هللا علينا هذه الصلوات بني ساعات وساعات، لتبقى الروح أبًدا إما متصلة أو 

مهيأة لتتصل. ولن يعجز أضعف الناس مع روح الدين أن ميلك نفسه بضع ساعات، مىت هو أقر اليقني يف 
ا؛ مث هو إذا ملك نفسه إىل هذه نفسه أنه متوجه بعدها إىل ربه، فخاف أن يقف بني يديه خمطئًا أو آمثً 

الفريضة ذكر أن بعدها الفريضة األخرى، وأهنا بضع ساعات كذلك، فال يزال من عزمية النفس وطهارهتا 
 عمل بضع ساعات. -مهما طال-يف عمر على صيغة واحدة ال يتبدل وال يتغري، كأنه جبملته 
كاد تلم يب فكرة آمثة إال انتصبا أمامي، فأكره قالت الياقوتة: ورأيت أيب يصلي، وكذلك رأيت أمي، فال ت

 -بربكة الدين-أن أستلئم إليهما فأكون الفاسدة ومها الصاحلان, واللئيمة ومها الكرميان؛ فدمي نفسه 



 ُيرسين كما ترى.
 قلت: فهذا الرقص؟

ن قالت: نعم، إنه ُقضي علي أن أكون راقصة، وأن ألتمس العيش من أسهل طرق وألينها وأبعدها ع
الفساد، وإن كان الفساد ظاهرها؛ أريد: الرقص، أو اخلدمة يف بيت، أو العمل يف السوق. وأان مطيقة 

حلرييت يف األوىل، ولكين لن أملكها يف األخريتني ما دام علي هذا امليسم من احلسن؛ وكم من امرأة 
فاعلمه؛ وليس السؤال  متحجبة وهي عارية الروح، وكم من سافرة وروحها متحجبة؛ إن كنت ال تعلم هذا

 ما سألت، بل جيب أن يكون وضعه هكذا: هل ما ترى هو يف ثيايب فقط، أو هو يف ثيايب ونفسي؟
 ها أنت ذا تغلغل نظرتك يف عيين إىل املعاين البعيدة، فهل ترى عيين راقصة؟

الت: بل قل: قلت: ال وهللا، ما أرى عييَنْ راقصة، ولكن عيين جماهد يف سبيل هللا...! فاستضحكت وق
 عيين جماهد يهزم كل يوم شيطااًن أو شياطني.

إين ألرقص وأغين، ولكن أتدري ما الذي ُيرزين من العاقبة، وُيميين من وابء هذا اجلمهور املريض 
النفس؟ فاعلم أين ال أشعر ابجلمهور وال بروح املسرح، إال كما أشعر بروح املقربة واملشيعني إليها؛ فهيهات 

 ات! ومن هذا ال أحس بقلوهبم وال بشهواهتم، وما أان بينهم إال كاليت تؤدي عماًل فنيًّابعد ذلك هيه
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يف فكرة االمتحان, وهم ألنفسهم  على َمأَل من األساتذة املمتحنني، والنَّظَّارة ُيكمون هلا أو عليها؛ فهي
 فيما شاءوا.

ولست أنكر أن أكثرهم، بل مجيعهم، خيطئ يف طريقة تناوله السيَّال الكهرابئي املنبعث من نفسي، ولكن 
ال علي، فهذا السيال نفسه ينبعث مثله من الزهر، ومن القمر والكواكب، ومن كل امرأة مجيلة متشي يف 

بيعة، وحىت من األمكنة والبقاع إذا كان إلنسان فيها ذكرايت قدمية، أو الطريق، ومن كل مجيل يف الط
 نبهت ببعض معانيها بعض معانيه؟

قالت الياقوتة: فأان كما ترى؛ أضطرب وجوًها من االضطراب يف جذب الناس ودفعهم مًعا، وإذا سلمت 
ها. ويف النساء حواس املرأة من أن يغلبها الطمع على فكرها، سلمت من أن يغلبها الرجل عن فضيلت

مغناطيسية كاشفة منبهة ُخلقت فيهن كالوقاية الطبيعية، لتسلم هبا املرأة من أن ختطر عفتها لغرض، أو 
تغرر بنفسها إلنسان، فإنك لتكلم املرأة، وتزين هلا ما تزين، وهي شاعرة مبا يف نفسك، وكأهنا ترى ما يف 



من الزجاج الرقيق الصايف حتمله على كفك يشّف ويفضح، قلبك ينشأ ويتدرج حتت عينيها، وكأنه يف وعاء 
 ال يف قلب من حلم ودم ختفيه بني جنبيك فُيطوى وُيكتم.

وليس يبطل هداية هذه احلاسة يف املرأة إال طمعها املادي يف املال واملتاع والزينة؛ فإن هذا الطمع هو 
تبذل طمع امرأة يف رجل فهي مومس، وإن كانت القوة اليت يغلب هبا الرجل املرأة، فبنفسها َغَلَبها! وإذا 

 عذراء يف خدرها.
واي عجبًا! إن وجود الطبيعة يف النفس غري الشعور هبا؛ فليس ُيشعر املرأة بتمام طبيعتها النسائية إال الزينة 

املخطرة واملتاع وما به املتاع والزينة؛ فكأن احلكمة قد وقتها وعرَّضتها يف وقت مًعا، لتكون هي الواقية أو 
 لنفسها، فبعملها جُتزى، ومن عملها ما تضحك وتبكي.

قالت الياقوتة: ولذا أخذُت نفسي أال أطمع يف شيء من أشياء الناس، وسخوُت عن كل ما يف أيديهم؛ 
فما يتكرمون علي إال هبالكي، وحسيب أن يبقى لعييَنْ قليب ضوءمها املبصر. وأان أعتمد على شهامة 

علمُت أين إبزاء حيواين إنساين، فأحتذره حذري من مصيبة مقبلة. وإذا جاءين وقح  الرجل، فإن مل أجدها
خلق هللا وجهه احلسن مسبة له، أو خلقه هو مسبة لوجهه القبيح، ذكرت أين بعد ساعة أو ساعات أقوم 

 صفعيت.إىل الصالة، فال يزداد مين إال بعًدا وإن كان إبزائي، فُأغلظ له وأتسخط، وأظهر الغضب وأصفعه 
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 قلت: وما صفعتك؟

 قالت: إهنا صفعة ال تضرب الوجه ولكن خُتجله.
 قلت: وما هي؟

فهل أنت أكرب؟ أأقيم قالت الياقوتة: هي هذه الكلمة؛ أما تعرف اي سيدي أين أصلي وأقول "هللا أكرب" 
 لك الربهان على َصغارك وحقارتك، أأاندي الشرطي؟!

 ختتنق ابلرقص وتنتعش ابلصالة, ويف كل يوم ختتنق وتنتعش.
 ولكين ال أزال أقول:

 أيف املمكن هذا؟
 أيف املرتادف شرًعا: رقصْت وصلْت؟
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 املشكلة*:
فيما قالت: إن املرأة اجلميلة ختاطب يف الرجل الواحد ثالثة: الرجل،  1قالت يل صاحبة "اجلمال البائس"

وشيطانه، وحيوانه. فأما الشيطان فهو معنا وإن مل نكن معه, وأما احليوان فله يف أيدينا مقادة من الغباوة، 
مشس يف واحدة أصحب يف األخرى وانقاد؛ ولكن املشكلة هي الرجل تكون فيه ومقادة من الغريزة، إذا 

 رجولة.
نعم, إن املشكلة اليت أعضلت على الفساد هي يف الرجل القوي الرجولة يعرف حقيقة وجوده وشرف 

 منزلته؛ وهلذا أوجب اإلسالم على املسلم أن يكون بني الوقت والوقت يف اليوم خارًجا من صالة.
رجولة يف خالل ثالث: عمل الرجل على أن يكون يف موضعه من الواجبات كلها قبل أن يكون يف وإمنا ال

هواه؛ وقبوله ذلك املوضع بقبول العامل الواثق من أجره العظيم، والثالثة: قدرته على العمل والقبول إىل 
 النهاية.

حلياة؛ وجعل ما ُيبه اإلنسان ولن تقوم هذه اخلالل إال بثالث أخرى: اإلدراك الصحيح للغاية من هذه ا
وما يكرهه موافًقا ملا أدرك من هذه الغاية؛ والثالثة: القدرة على استخراج معاين األمل فيما أحب وكره على 

 السواء.
فالرجولة على ذلك هي إفراغ النفس يف أسلوب قوي جزل من احلياة، متساوق يف منط االجتماع، بليغ 

 سانية، مسرتسل ببالغة وقوة ومجال إىل غايته السامية.مبعاين الدين، مصقول جبمال اإلن
وهلذه احلكمة أسقطت األداين من فضائلها مبدأ إرضاء النفس يف هواها، فال معاملة به مع هللا يف إمث أو 

 شر؛ وأسقطه الناس من قواعد معاملتهم بعضهم مع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حب هذه املشكلة وما كان من خربه وخرب صاحبته يف "عود على بدء" من كتاب "حياة * تقرأ قصة صا
 الرافعي" وللقصة متام مل ينشر بعد.

 مرت مقاالت "اجلمال البائس" يف هذا اجلزء. 1
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به إال الغش واملكر واخلديعة، وكل خارج على شريعة أو فضيلة أو منفعة اجتماعية، فإمنا  بعض، فال يقوم
ينزع إىل ذلك إرضاء لنفسه وإيثارًا هلا وموافقة حملبتها وتوفية حلظها؛ وعمله هذا الذي يلبسه الوصف 

فإذا أعطى نفسه االجتماعي الساقط ويسميه ابمسه يف اللغة، كالرجل الذي يرضي نفسه أن يسرق ليغتين، 
رضاها فهو اللص؛ وكالتاجر يف إرضاء طمعه هو الغاّش، وكاجلندي يف إرضاء جبنه هو اخلائن، وكالشاب 

 يف إرضاء رذيلته هو الفاسق، وهلم جرًّا وهلم جرجرة.
وأما بعد، فالقصة يف هذه الفلسفة قصة رجل فاضل مهذب قد بلغ من العلم والشباب واملال، مث امتحنته 

مبشكلة ذهب فيها نوم ليله وهدوء هناره حىت َكَسفت ابله وفّرقت رأيه، وكابد فيها املوت الذي  احلياة
 ليس ابملوت، وعاش ابحلياة اليت ليست ابحلياة.

قال: فقدُت أمي وأان غالم أحوج ما يكون القلب إىل األم، فخشي علي أيب أن أستكني لذلة فقدها 
عليه أن أحس فقدها إحساس الطفل متوت أمه فيحمل يف ضياعها فيكون يف نشأيت الذل والضراعة، وكرب 

مثل حزهنا لو ضاع هو منها؛ فعلمين هذا األب الشفيق أن الرجل إذا فقد أمه كان شأنه غري شأن الصيب؛ 
 ألن له قوة وكربايء؛ وألقى يف رُوعي أين رجل مثله، وأن أمه قد ماتت عنه صغريًا فكان رجاًل مثلي اآلن.

عدها إذا دعاين قال: أيها الرجل, وإذا أعطاين شيًئا قال: خذ اي رجل, وإذا سألين عن شأين وكان من ب
قال: كيف الرجل؟ وقل يوم مير إال أمسعنيها مرارًا، حىت تومهت أن معي رجاًل يف عقلي خلقته هذه الكلمة. 

تظهر اللحية لتكون  ومتام الرجل بشيئني: اللحية يف وجهه، والزوجة يف داره، فتجيء الزوجة بعد أن 
 كلتامها قوة له، أو وقارًا, أو مجااًل، أو تكون كلتامها خشونة، أو لتكوان مًعا سوادين يف الوجه واحلياة.

أما اللحية يل أان أيها الرجل الصغري, فليس يف يد أيب وال يف حيلته أن جييء هبا، ولكن األخرى يف يده 
منذ اليوم, فهي امرأتك فاذهب  1رجل! إن فالنة مسماة عليكوحيلته؛ فجاءين ذات هنار وقال يل: أيها ال

 لرتى فيك رجلها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا هو التعبري العريب الصحيح لقوهلم قبل العقد: "خمطوبة لفالن". 1
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وفالنة هذه طفلة من ذوات القرىب، فأفرحين ذلك وأهبجين؛ وقلت للرجل الذي يف عقلي: أصبحت زوًجا 
 أيها الرجل.

وكان هذا الرجل اجلامث يف عقلي هو غروري يومئذ وكربايئي، فكنت أقع يف اخلطأ بعد اخلطأ وآيت احلماقة 
 و حلية طويلة.بعد احلماقة، وكنت طفاًل ولكن غروري ذ

ا بنفسي، إذا مهمت مضيت، وإذا مضيت ال أْلِوي، وما هو إال أن  ونشأُت على ذلك: ُصْلب الرأي معتدًّ
خيطر يل اخلاطر فأركب رأسي فيه، وألن ُتكَسر يل يد أو رجل أهون علي من أن يكسر يل رأي أو حكم؛ 

فيدعين كالذي ينظر يف الساعة وهي  وأكسبين ذلك خيااًل أكذب خيال وأبعده، خيلط علي الدنيا خلطًا
 اثنا عشر رقًما لنصف اليوم الواحد، فيطالعها اثين عشر شهًرا للسنة.

وترامت حرييت هبذا اخليال فجاوزت حدودها املعقولة، وهبذه احلرية احلمقاء وذلك اخليال الفاسد، كذبت 
 علي الفكرة والطبيعة.

ذلك معتقد أن اخلطأ يف املرآة, إذ هي ال تظهر الرجل ولست مجيل الطلعة إذا طالعت وجهي، ولكين مع 
الوضيء اجلميل الذي يف عقلي, ولست انبغة، ولكن الرجل الذي يف عقلي رجل عبقري؛ وهذا الذي يف 

 عقلي رجل متزوج؛ فيجب علي أان الطفل أن أكون رزيًنا رزيًنا كوالد عشرة أوالد يف املدارس العليا.
زوجيت، فأغلقِت الباب يف وجهي واختبأْت مين، فقلت يف نفسي: أيها وذهبُت بكل ذلك أرى فالنة 

الرجل، إن هذا نشوز وعصيان، ال طاعة وحب. وساءين ذلك وغمين وكرب علي، فأضمرت هلا الغدر، 
 فثبتت بذلك يف ذهين صورة "الباب املغلق"، وكأنه طالق بيننا ال ابب.

وج الذي يرتقب زوجته الغائبة غيبة طويلة: كل أايمه قال: مث شب الرجل فكان بطبيعة ما يف نفسه كالز 
ظمأ على ظمأ، وكل يوم مير به هو زايدة سنة يف عمر شيطانه. وكان قد انتهى إىل مدرسته العالية، وأصبح 
رجل كتب وعلوم وفكر وخيال؛ فعرضت له فتاة كاللوايت يعرضن للطلبة يف املدارس العليا، ما منهن على 

يف امتحان. بيد أن "الرجل" مل يعرف من هذه الفتاة إال أوائل املرأة, ومل يكد يستشرف  صاحبها إال كاخليبة
 ألواخرها حىت مُسيت على غريه، فُخطبت، فُزفت؛ زُفت بعد نصف زوج إىل زوج.
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ن الفلسفة اليت درسها أنه جيب أن يكون حرًّا أبكثر مما يستطيع، وأبكثر من هذا األكثر, وعرف الرجل م
 فقاهلا مبلء فيه، وقال للحرية: أان لِك وأنِت يل.



 قاهلا للحرية، فما أسرع ما رّدت عليه احلرية بفتاة أخرى.
ب وبني زوجته العقلية نقول حنن: وكان قد مضى على "الباب املغلق" تسع سنوات، فصار منهن بني الشا

تسعة أبواب مغلقة؛ ولكنها مع ذلك مسماة له، يقول أهله وأهلها: "فالن وفالنة". وليس "الباب املغلق" 
عندهم إال احلياء والصيانة، وليست الفتاة من ورائه إال العفاف املنتظر؛ وليس الفىت إال ابن األب الذي 

  إال شريعة واجبة احلق, انفذة احلكم.مسى الفتاة له وحبسها على امسه؛ وليست القرىب
 وعند أهل الشرف، أنه مهما يبلغ من حرية املرء يف هذا العصر فالشرف مقيد.

وعند أهل الدين، أن الزواج ال ينبغي أن يكون كزواج هذا العصر قائًما من أوله على معاين الفاحشة. 
غ وجهها الغاية من احلسن أو مل يبلغ، فهو وعند أهل الفضيلة، أن الزوجة إمنا هي لبناء األسرة, فإن بل

على كل حال وجه ذو سلطة وحقوق "رمسية" يف االحرتام؛ ال تقوم األسرة إال بذلك، وال تقوم إال على 
 ذلك.

وعند أهل الكمال والضمري، أن الزوجة الطاهرة املخلصة احلب لزوجها، إمنا هي معاَملة بني زوجها وبني 
 ه يف كرامة أو مهانة، وضع نفسه عند هللا يف مثل هذا املوضع.ربه؛ فحيثما وضعها من نفس

وعند أهل العقل والرأي، أن كل زوجة فاضلة، هي مجيلة مجال احلق؛ فإن مل توجب احلب، وجبت هلا 
 املودة والرمحة.

، وعند أهل املروءة والكرم، أن زوجة الرجل إمنا هي إنسانيته ومروءته؛ فإن احتملها أعلن أنه رجل كرمي
 وإن نبذها أعلن أنه رجل ليس فيه كرامة.

 أما عند الشيطان "لعنه هللا" فشروط الزوجة الكاملة ما تشرتطه الغريزة: احلب، احلب، احلب!
قال الشاب: وإذا أان مل أتزوج امرأة تكون كما أشتهي مجااًل، وكما يشتهي فكري علًما، كنت أان املتزوج 

يت تصلح يل جبماهلا وفكرها مًعا، وتبوأت يف قليب وأقمت يف وحدي وبقي فكري عزاًب. وقد عرفت ال
 قلبها؛ مث داخلت
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أهلها، فخلطوين أبنفسهم، وقالوا: شاب وعزب, ومتعلم وَسِرّي, فلم يكن لدارهم "ابب مغلق"، حىت لو 
 شئت أن أصل إىل كرميتهم يف حرام وصلت، ولكين رجل ُيمل أمانة الرجولة.

أفيها جاذبية جنم، أم جاذبية امرأة؟ وهل هي أنثى يف مجاهلا، أو هي  -وهللا-أما الفتاة فلست أدري 



 اجلمال السماوي أتى ينقح الفنون األرضية ألهل الفن؟
يت لك الزمام، فهل تستطيع فرارًا مين؟ ونلتصق فتقول يل إذا التقينا قالت يل بعينيها: هنا أان ذي قد أرخ

جبسمها: أليست الدنيا كلها هنا، فهل يف املكان مكان إال هنا؟ ونفرتق فتحصر يل الزمن كله يف كلمة 
 حني نقول: غًدا نلتقي.

لى كالمها كالم متأدب، ولكنه يف الوقت نفسه طريقة من اخلالعة، تلفتك إىل فمها احللو؛ واحلركة ع
 جسمها حركة مستحية، ولكنها يف الوقت عينه كالتعبري الفين املتجسم يف التمثال العاري.

قد جعلت شيطاين هو عقلي؛ أما هذا العقل الذي ينصح ويعظ ويقول: هذا خري وهذا شر,  -وهللا-إهنا 
 فهو الشيطان الذي جيب أن أتربأ منه.

اب خيمدها الزواج، فيقول يف نفسه: إن للرجل نظرتني قال: وأمل األب بقصة فتاه، وُيسبها نزوة من الشب
إىل النساء: نظرة إليهن من حيث خيتلْفَن، فتكون كل امرأة غري األخرى يف اخليال والوهم واملزاج الشعري؛ 
ونظرة إليهن من حيث يتساوين يف حقيقة األنوثة وطبيعة االحرتام اإلنساين، فتكون كل امرأة كاألخرى وال 

ابلفضيلة واملنفعة, ويقرر لنفسه أن ابنه رجل متعلم ذو دين وبصر، فال ينظر النظرة اخليالية  يتفاوتن إال
اليت ال تقنع ابمرأة واحدة، بل ال تزال تلتمس حماسن اجلنس ومفاتنه، وهي النظرة اليت ال يقوم هبا إال بناء 

 ل املرأة تلد املعاين لشاعرها.الشعر دون بناء األسرة، وال تصلح عليها املرأة تلد أوالًدا لزوجها، ب
مث احتاط يف رأيه، فقدر أن ابنه رمبا كان عاشًقا مفتواًن مسحورًا، ذا بصرية مدخولة وقلب هواء وعقل 

ملتات، فيتمرد على أبيه وخيرج عن طاعته، وُيارب أهله وربه من أجل امرأة، بيد أنه قال: إنه هو والده، 
اخللق والشهامة والنجدة، وإن حماربة هللا ابمرأة ال تكون إال عماًل من وهو رابه وأنشأه يف بيت فيه الدين و 

أعمال البيئة الفاسدة املستهرتة، حني جتمع كل معاين الفساد واإلابحة واالستهتار يف كلمة "احلرية". وقال: 
 إن البيئة يف العهد الذي كان من أخالقه الشرف والدين
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واملروءة والغرية على العرض، مل يكن فيها شيء من هذا؛ ومل يكن األبناء يومئذ يعرتضون آابءهم فيمن 
اختاروهن؛ إذ النسل هو امتداد اتريخ األب واالبن مًعا، واألب أعرف بدنياه وأجدر أن يكون مربأ من 

، فيختار للدين واحلسب والكمال، ال للشهوة واحلب وفنون اخلالعة؛ وال حمل لالعرتاض اختالط النظرة
 ابلعشق يف ابب من أبواب األخالق، بل حمله يف ابب الشهوات وحدها.



مث جزم األب أن الولد الذي جييء من عاشقني، حري أن يرث يف أعصابه جنون اثنني وأمراضهما النفسية 
ذا وقف الشرع يف سبيل احلب قبل الزواج لوقاية األمة يف أوهلا؛ وهلذا يكثر وشهواهتما امللتهبة؛ وهل

الضعف العصيب يف هذه املدنية األوروبية وينتشر هبا الفساد، فال أييت جيل إال وهو أشد مياًل إىل الفساد 
 من اجليل الذي أعقبه.

غلق" يهيئ للزفاف ويتعجل البنه ومل يكد ينتهي األب إىل حيث انتهى الرأي به، حىت أسرع إىل "الباب امل
 املطيع نكبة ستجيء يف احتفال عظيم.

قال الشاب: وُجن جنوين؛ وقد كان أيب من احرتامي ابملوضع الذي ال يلقى منه، فلجأت إىل عمي 
أستدفع به النكبة، وأأتيد مبكانه عند أيب؛ وبثثته حزين وأفضيت إليه بشأين، وقلت له فيما قلت: افعلوا  

ال شيًئا ينتهي يب إىل تلك الفتاة، أو ينتهي هبا إيل؛ وما أنكر أهنا من ذوات القرىب، وأن يف كل شيء إ
احتمايل إايها واجًبا ورجولة، ويف سرتي هلا ثوااًب ومروءة، وخاصة يف هذا الزمن الكاسد الذي بلغت فيه 

ملروءة، وابألم واألب؛ العذارى سن اجلدات. ولكن القلب العاشق كافر ابلواجب والرجولة، والثواب وا
 فهو ميلك النعمة ويريد أن ميلك التنعم هبا؛ وكل من اعرتضه دوهنا كان عنده كاللص.

 قال: قبح هللا حبًّا جيعل أابك يف قلبك لصًّا أو كاللص.
 قلت: ولكين حر أختار من أشاء لنفسي.

ال تكون حرًّا إال فينا حنن ويف هدم قال: إن كنت حرًّا كما تزعم، فهل تستطيع أن ختتار غري اليت أحببتها؟ أ
 أسرتنا؟

 قلت: ولكين متعلم، فال أريد الزواج إال مبن...
، ألدركت بطبيعة احلياة أن الذين  فقطع علي وقال: ليتك مل تتعلم، فلو كنت جنارًا أو حداًدا أو ُحوذايًّ

 يتخضعون للحب وللمرأة هذا اخلضوع، هم
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 الفارغون الذين يستطيع الشيطان أن يقضي يف قلوهبم كل أوقات فراغه.
أما العاملون يف الدين، واملغامرون يف احلياة، والعارفون َبقائق األمور، والطامعون يف الكمال اإلنساين، 

مهم، وعن البكاء للمرأة والبكاء على املرأة؛ ونظرهتم إىل هذه املرأة فهؤالء مجيًعا يف شغل عن تربية أوها
: "اتقوا هللا يف النساء" -صلى هللا عليه وسلم-أعلى وأوسع؛ وغرضهم منها أجل وأمسى؛ وقد قال نبينا 



أي: انظروا إليهن من جانب تقوى هللا؛ فإن املرأة تقدم من رجلها على قلب فيه احلب والكراهة وما 
ا، وال تدري أي ذلك هو حظها؛ ولو أن كل من أحب امرأة نبذ زوجة، خلربت الدنيا ولفسد الرجال بينهم

والنساء مجيًعا. وهذه اي بين أوهام وقتها وعمل أسباهبا، وسيمضي الوقت وتتغري األسباب, ورمبا كان 
 الناضج اليوم هو املتعفن غًدا، ورمبا كان الفج هو الناضج بعد؟

ذات رمحك مث أكرمتها وأحسنت إليها وسرتهتا، أفيكون عندك أمجل من شعورها أنك ذو َوَهْبَك ال حتب 
الفضل عليها؟ وهل أكرم الكرم عند النفس إال أن يكون هلا هذا الشعور يف نفس أخرى؟ إن هذا اي بين 

 إن مل يكن حبا فيه الشهوة، فهو حب إنساين فيه اجملد.
 .1نع الرجل بني احملبوبة واملكروهة؟ووقعت املشكلة وزُفت املسكينة؛ فكيف يص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"رجاء إىل القراء": هذه القصة واقعة، وقد بىن الرجل ابمرأته وهو يف الشهر الذي ال اسم له عنده, وإن   1

لقارئة هلذه العروس كان امسه عند الناس "شهر العسل" فماذا يرى له القارئ من الرأي؟ وماذا ترى ا
 الالبسة أكفاهنا يف عني الرجل؟
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 ":2املشكلة "
وأرسلت األخرية منها، قلت يف نفسي: هذا اآلخر هو اآلخر من اجملنون  1ملا فرغت من مقاالت "اجملنون"

، ومن الفكر يف ختليطه ونوادره؛ غري أنه عاد إيل أخالطًا وأضغااًث فكأين رأيته يف النوم يقول يل: وجنونه
اكتب مقااًل يف السياسة. قلت: ما يل وللسياسة وأان "موظف" يف احلكومة، وقد أخذت احلكومة ميثاق 

هذه ليست مشكلة, وليس هذا يصلح  املوظفني, ِلَما عرفوا من نقد أو َغِميزة ليكُتُمنَّه وال يبينونه؟! فقال:
 عذرًا، واملخرج سهل والتدبري يسري واحلل ممكن. قلت: فما هو؟

قال: اكتب ما شئت يف سياسة احلكومة، مث اجعل توقيعك يف آخر املقال هكذا: "مصطفى صادق 
 الرافعي؛ غري موظف ابحلكومة".

ن احلل إال عقدة جديدة يتم هبا اليأس فهذه طريقة من طرق اجملانني يف حل املشاكل املعقدة، ال يكو 
ويتعذر اإلمكان، وهي بعينها طريقة ذلك الطائر األبله الذي يرى الصائد فُيغمض عينه ويلوي عنقه وخيبأ 
رأسه يف جناحه؛ ظنًّا عند نفسه أنه إذا مل ير الصائد مل يره الصائد، وإذا توهم أنه اختفى حتقق أنه اختفى؛ 



 للصياد: إين غري موجود هنا... على قياس "غري موظف". وما عمله ذاك إال كقوله
وقد كنت استفتيت القراء يف "املشكلة"، وكيف يتقي صاحبها على نفسه، وكيف تصنع صاحبتها؛ 

فتلقيُت كتًبا كثرية أهدت إيل عقواًل خمتلفة؛ وكان من عجائب املقادير أن أول كتاب ألقي إيل منها كتاب 
رن العشرين، بعث به من القاهرة، ومسى نفسه فيه "املصلح املنتظر" وهذه عبارته جمنون "انبغة" كنابغة الق

َبرفها ورمسها كما ُكتبْت وكما تُقرأ؛ فإن نشر هذا النص كما هو، يكون أيًضا نصًّا على ذلك العقل كيف 
 هو؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"املشكلة" واستفتينا القراء يف آخره، انتظران مدة، وكتبنا يف هذه املدة بعد أن كتبنا الفصل األول من  1

 مقاالت "اجملنون" فانظرها يف اجلزء الثاين.
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نبياء زهاء قرون عديدة، ودائًما نرى الطبيعة قال: "إن هذا الكون تعبت فيه آراء املصلحني، وكتب األ
تنتصر. ولقد نرى احليوان يعلم كيف يعيش جبوار أليفه، والطري كيف يركن إىل عش حبيبته، إال اإلنسان. 

ولقد تفنن املشّرِعون يف أمساء: العادات والتقاليد واحلميَّة والشرف والِعْرض، وإن مجيع هذه األشياء تزول 
 ة, فما ابلكم بسلطان الروح؟أمام سلطان املاد

ورأيي هلذا الشاب أال يطيع أابه ولو ذهب إىل ما يسموه اجلحيم "كذا" إذا كان بعد أن يعيش احلياة 
الواحدة اليت ُيياها ويتمتع ابحلب الواحد املقدر له، ما دام قلبه اصطفاها وروحه هتواها؛ ولو تركْتُه بعد 

 ل "كذا".سنني قليلة ألي داٍع من دواعي االنفصا
وهذا ليس جمرد رأي جمرب، وإمنا هو رأي أكرب عقل أجنبته الطبيعة حىت اآلن! وسينتصر على مجيع من 

يقفون أمامه، والدليل أن هذا املقال سيشار إليه يف جملة "الرسالة" وهذا الرأي سيعمل به، وصاحب هذا 
إلنسان مع مسو الروح بعد أن الرأي سيخلد يف الدنيا، وسيضع األسس والقوانني اليت تصلح لبين ا

 أفسدت أخالقه عبادة املال.
إن اإلنسان ُييا حياة واحدة فليجعلها أبحسن ما تكون، وليمتع روحه مبا متتع به مجيع املخلوقات سواه. 

 وإىل امللتقى يف ميدان اجلهاد".
 "املصلح املنتظر" انتهى.



قد العاشق أنه غري متزوج فإذا هو غري وهذا الكتاب ُيل "املشكلة" على طريقة "غري موظف" فليعت
 متزوج، وإذا هو يتقلب فيما شاء؛ وتسأل الكاتب مث ماذا؟ فيقول لك: مث اجلحيم.

وإمنا أوردان الكتاب بطوله وعرضه؛ ألننا قرأانه على وجهني، فقد نبهتنا عبارة "أكرب عقل أجنبته الطبيعة 
الغيب، فقرأانه على وحي هذه اإلشارة وهديها، فإذا  حىت اآلن" إىل أن يف الكالم إشارة من قوة خفية يف

 ترمجة لغة الغيب فيه:
"وُيك اي صاحب املشكلة، إذا أردت أن تكون جمنواًن أو كافرًا ابهلل وابآلخرة فهذا هو الرأي. كن حيوااًن 

 تنتصر فيه الطبيعة والسالم!".
الثانية فإن آخر كتاب تلقيته كان من تلك إحدى عجائب املقادير يف أول كتاب ألقي إيل؛ أما العجيبة 

 صاحبة املشكلة نفسها؛ وهو كتاب آية يف الظرف ومجال
 320|  302اجمللد األول اجمللد األول اجمللد الثاين اجمللد الثالث 

(1/301) 

 

 وحي القلم
 2املشكلة 

ُيجب مجااًل لُيظهر  التعبري وإشراق النفس يف أسرارها، ميور َمْور الضباب الرقيق من ورائه األشعة، فهو
منه مجااًل آخر؛ وكأنه يعرض بذلك رأاًي للنظر ورأاًي للتصور، وأييت بكالم يُقرأ ابلعني قراءة وابلفكر قراءة 
غريها؛ ولفظها سهل، قريب قريب، حىت كأن وجهها هو ُيدثك ال لفظها؛ ومادة معانيها من قلبها ال من 

أحزانه، مسرتسل إىل اإلميان مبا ُكتب عليه اسرتساله إىل فكرها، وهو قلب سليم ُمْقَفل على خواطره و 
 اإلميان مبا ُكتب له، فما به غرور وال كربايء وال حقد وال غضب، وال َيْكُرثه ما هو فيه.

ومن َنَكد الدنيا أن مثل هذا القلب ال خُيلق بفضائله إال لُيعاَقب على فضائله؛ فغلظة الناس عقاب لرقته، 
 ئه، وهتوُّرهم رد على َأاَنته، ومُحْقهم تكدير لسكونه, وكذهبم تكذيب للصدق فيه.وغدرهم نكاية لوفا

وما أرى هذا القلب مأخوًذا َبب ذلك الشاب وال مستهاًما به لذاته، وإمنا هو يتعلق صورًا عقلية مجيلة  
كان من عجائب االتفاق أن عرضْت له يف هذا الشباب أول ما عرضت على مقدار ما؛ وسيكون من 
عجائب االتفاق أيًضا أن يزول هذا احلب زوال الواحد إذا ُوجدت العشرة، وزوال العشرة إذا وجدت 

 املائة، وزوال املائة إذا وجد األلف.
وبعد هذا كله, فصاحبة املشكلة يف كتاهبا كأمنا تكتب يف نقد احلكومة على طريقة جعل التوقيع: "فالن 

هر الذي يتحدَّر بني شاطئيه, مدعًيا أنه هارب من الشاطئني غري موظف ابحلكومة" وهي فيما كتبت كالن
مع أنه بينهما جيري: حتب صاحبها وتلقاه؛ مث هي عند نفسها غري جانية عليه وال على زوجته. فليت 



 شعري عنها، ما عسى أن تكون اجلناية بعد زواج الرجل غري هذا احلب وهذا اللقاء؟!
امل حني قال له: هبنا نقدر على حماابتك يف أال تقول: إنك ظامل؛ وحنن معها كأرسطاطاليس مع صديقه الظ

 هل تقدر أنت على أال تعلم أنك ظامل؟
ورأيها يف "املشكلة" أن ليس من أحد يستطيع حلها إال صاحبها، مث هو ال يستطيع ذلك إال بطريقة من 

ويستهدف ملا يناله من أهله ضحيته هو أيًضا،  -تعين زوجته-طريقتني: فإما أن تكون ضحية أبيها وأبيه 
وأهلها، فيكون البالء عن ميينه ومشاله، ويكابد من نفسه ومنهم ما إن أقله ليذهب براحته وينّغص عليه 

 احلب والعيش، "قالت": وإما أن يضحي بقلبه وعقله ويب.
 وهذا كالم كأهنا تقول فيه: إن أحًدا ال يستطيع حل املشكلة إال صاحبها،
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غري مستطيع حلها إال جبناية يذهب فيها نعيمه، أو جبنون يذهب فيه عقله. فإن َحلَّها بعد ذلك فهو أحد 
 اثنني: إما أمحق أو جمنون ما منهما بد.

لة هو أن تبقى بال حّل، فإن بعض الشر أهون من ولسان الغيب انطق يف كالمها أبن أحسن حل للمشك
 بعض.

جاء زائًرا بعد أن قرأ مقاالت "اجملنون"، فرأى بني يدي هذه  1والعجيبة الثالثة أن "انبغة القرن العشرين"
ُته اخلرب؛ فقال: إن صاحب هذه  الكتب اليت تلقيُتها وأان أعرضها وأنظر فيها ألختري منها، فسأل فخربَّ

ون, لو امتحنوه يف اجلغرافيا وقالوا له: ما هي أشهر صناعة يف ابريس؟ ألجاهبم: أشهر ما املشكلة جمن
 تعرف به ابريس أهنا تصنع "البودرة" لوجه حبيبيت.

 قلت: كيف يرتد هذا اجملنون عاقاًل؟ وما عالجه عندك؟
ْه يف طلب "ا. ش"* ليجيء، فلما جاء قال له: اكتب: جلس "انبغة القرن ا لعشرين" جملسه قال: َوجِّ

 لإلفتاء يف حل املشكلة فأفىت مرجتاًل:
"إن منطق األشياء وعقلية األشياء صرُيان يف أن مشكلة احلب اليت يعسر حلها ويتعذر جماز العقل فيها، 
ليست هي مشكلة هذا العاشق أكرهوه على الزواج ابمرأة ُيملها القلب أو ال ُيملها، وإمنا هي مشكلة 

يدون إرغامه أن يتزوج إيطاليا، ويذهبون يزفوهنا إليه ابلدابابت والرشاشات والغازات إمرباطور احلبشة ير 
 السامة".



"ولو مل يكن رأس هذا العاشق اجملنون فارًغا من العقل الذي يعمل عمل العقل، إذن لكانت جماري عقله 
يف رأسه عقل بطنه مطردة يف رأسه، فاحنلت مشكلته أبسباب أتيت من ذات نفسها أو ذات نفسه؛ غري أن 

ال عقل الرأس، كذلك الشَّرِه البخيل الذي طبخ ِقْدرًا وقعد هو وامرأته أيكالن، فقال: ما أطيب هذه 
القدر لوال الزحام. قالت امرأته: أي زحام ههنا, إمنا أان وأنت؟! قال: كنت أحب أن أكون أان والقدر 

 فقط".
ذاك؛ كالمها فاسد التقدير ال يعمل أعمال العقول "فعقل النَِّهم يف رأس هذا كعقل الشهوة يف رأس 

السليمة؛ ويريد أحدمها أن تبطل الزوجة من أجل رطل من اللحم، ويريد اآلخر مثل ذلك يف رطل من 
 احلب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو لقب اجملنون، فانظر مقاالته يف اجلزء الثاين. 1

 حافظ شرف، وأييت له ذكر يف مقاالت اجملنون. * هو األديب أمني
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وإذا فسد العقل هذا الفساد ابتلى صاحبه ابملشاكل الصبيانية املضحكة: ال تكون من شيء كبري، وال 
صاحبها لو ُوزنت كانت قناطري من التعقيد؛ ولو ِكيلت بلغت أرادّب من يكون منها شيء كبري؛ وهي عند 

 احلرية؛ ولو ِقيست امتدت إىل فراسخ من الغموض.
هااتن املرأاتن: "احلبيبة والزوجة"، إما إن تكوان مجيًعا امرأتني، فاملعىن واحد فال مشكلة؛ وإما أال تكوان 

أن تكون إحدامها امرأة واألخرى قردة أو ِهْردة، وههنا امرأتني، فاملعىن كذلك واحد فال مشكلة؛ وإما 
املشكلة. "حاشية: اهلردة من أوضاع انبغة القرن العشرين يف اللغة، ومعناها: األنثى ليست من إانث 

 اأُلانسّي وال البهائم".
كل فإن زعم العاشق أن زوجته قردة فهو كاذب، وإن زعم أهنا اهلردة فهو أكذب؛ واملشكلة هنا مشكلة  

اجملانني، ففي خمه موضع أفرط عليه الشعور فأفسده، وأوقع بفساده اخلطأ يف الرأي، وابتاله من هذا اخلطأ 
ابلعمى عن احلقيقة، وجعل زوجته املسكينة هي معرض هذا العمى وهذا اخلطأ وهذا الفساد؛ وال عيب 

تكون جَمَْلى هذاينه وَمْعِرض محاقاته، فيها؛ ألهنا من زوجها كاحلقيقة اليت يتخبط فيها اجملنون مدة جنونه، ف
 وهي احلقيقة غري أنه هو اجملنون.



فإن كانت هذه احلقيقة مسألة حسابية استمر اجملنون مدة جنونه يقول للناس: َخسون وَخسون ثالثة 
عشر، وال يصدق أبًدا أهنا مائة كاملة؛ وإن كانت مسألة علمية قضى اجملنون أايمه يشعل الرتاب ليجعله 

روًدا ينفجر ويتفرقع وال يدخل يف عقله أبًدا أن هذا تراب منطفئ ابلطبيعة؛ وإن كانت مسألة قلبية اب
 استمر اجملنون يزعم أن زوجته قردة أو هردة، وال يشعر أبًدا أهنا امرأة.

فإن صح أن هذا الرجل جمنون فعالجه أن يُربط يف املارستان، مث جييء أهله كل يوم بزوجته فيسألونه: 
ذه امرأة أم قردة أم هردة؟ مث ال يزالون وال يزال حىت يراها امرأة، ويعرفها امرأته، فيقال له حينئذ: إن  أه

 كنت رجاًل فتخلق أبخالق الرجال.
أما إن كان الرجل عاقاًل مميًزا صحيح التفكري ولكنه مريض مرض احلب، فال يرى "النابغة" أشفى لدائه وال 

 ألشفية واحًدا بعد واحد حىت يذهب سقامه بواحد منها أو هبا كلها:أجنع فيه من أن يستطب هبذه ا
الدواء األول: أن جيمع فكره قبل نومه فيحصره يف زوجته، مث ال يزال يقول: زوجيت، زوجيت، حىت ينام. 

 فإن مل يذهب ما به يف أايم قليلة فالدواء الثاين.
 ويتوهم كل الدواء الثاين: أن يتجرع شربة من زيت اخلروع كل أسبوع,
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 مرة أنه يتجرعها من يد حبيبته، فإن مل يشفه هذا فالدواء الثالث.
 هبا وبرضاها الدواء الثالث: أن يذهب فيبيت ليلة يف املقابر، مث ينظر نظره يف أي املرأتني يريد أن يلقى هللا

 عنه وبثوابه فيها؛ وأيتهما هي موضع ذلك عند هللا تعاىل، فإن مل يبصر رشده بعد هذا فالدواء الرابع.
الدواء الرابع: أن خيرج يف "مظاهرة" فإذا فُقئت له عني أو ُكسرت له يد أو رجل، مث مل حتل حبيبته 

 املشكلة بنفسها, فالدواء اخلامس.
ع صنيع املبتلى ابحلشيس والكوكايني، فيذهب فيسلم نفسه إىل السجن ليأخذوا الدواء اخلامس: أن يصن

على يده فينسى هذا الرتف العقلي؛ مث ليعرف من أعمال السجن جد احلياة وهزهلا، فإن مل ينزع عن جهله 
 بعد ذلك فالدواء السادس.

ن ُيبها، وال يتوخى الدواء السادس: أنه كلما حترك دمه وشاعت فيه حرارة احلب، ال يذهب إىل م
انحيتها، بل يذهب من فوره إىل َحجَّام ُيجمه؛ ليطفئ عنه الدم إبخراج الدم؛ وهذه هي الطريقة اليت 

 يصلح هبا جمانني العشاق، ولو تبدلوا هبا من االنتحار لعاشوا هم وانتحر احلب.



وًحا ال يُرد عن هواه فلم يبق قال "انبغة القرن العشرين": "فإن بطلت هذه األشفية الستة، وبقي الرجل مجَُ 
 إال الدواء السابع.

واقعة منه حيث تقع من رأسه وصدره  1الدواء السابع: أن ُيضرب صاحب املشكلة َخسني قناة ُيصك هبا
وظهره وأطرافه، حىت ينهشم عظمه، وينقصف صلبه، وينشدخ رأسه، ويتفرى جلده؛ مث تطلى جراحه 

 ه األضمدة والعصائب ويرتك حىت يربأ على ذلك:وكسوره ابألطلية واملراهم، وتوضع ل
 أعرج متَخلًِّعا مبعثر اخلَْلق مكسور األعلى واألسفل، فإن يف ذلك شفاءه التام من داء احلب إن شاء هللا".

 قلنا: فإن مل يشفه ذلك ومل يصرف عنه غائلة احلب؟
 قال: فإن مل يشفه ذلك فالدواء الثامن.

 ابلدواء السابع. الدواء الثامن: أن يعاد عالجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القناة: هي العصا الغليظة اليت يقال هلا "الشومة". والصك خاص يف ضرب الرأس، ولكن ملا كانت  1
 عظام صاحب املشكلة مقصودة يف هذا العالج, فقد جاز استعمال الصك يف اجلسم كله كما رأيت.
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أما البقية من هذه اآلراء اليت تلقيتها فكل أصحاهبا متوافقون على مثل الرأي الواحد، من وجوب إمساك 

ذلك عزم ال يتقلقل  الزوجة واإلقبال عليها، وإرسال "تلك" واالنصراف عنها، وأن يكون للرجل يف
ومضاء ال ينثين، وأن يصرب للنَـّْفرة حىت يستأنس منها فإهنا ستتحول، وجيعل األانة إبزاء الضجر فإهنا 

ُتصلحه، واملروءة إبزاء الكره فإهنا حتمله، وليرتك األايم تعمل عملها فإنه اآلن يعرتض هذا العمل ويعطله، 
ستَقل القليل تكون األايم معه، وال ُيستكَثر الكثري تكون األايم وإن األايم إذا عملت فستغري وتبدل؛ وال يُ 

 عليه.
والعديد األكرب ممن كتبوا إيل، ُيفظون على صاحب املشكلة ذلك البيان الذي وضعناه على لسانه يف 
املقال األول، وُياسبونه به، ويقيمون منه احلجة عليه، ويقولون له: أنت اعرتفت وأان أنكرت، وأنت 

لى نفسك، وأنت نصبت امليزان, فكيف ال تقبل الوزن به؟ وقد غفلوا عن أن املقال من كالمنا رددت ع
حنن، وأن ذلك أسلوب من القول أدرانه وحنلناه ذلك الشاب؛ ليكون فيه االعرتاض وجوابه، واخلطأ والرد 



 لنحرك به العلل الباطنة عليه؛ ولُنظهر به الرجل كاألبله يف حريته ومشكلته؛ تنفريًا لغريه عن مثل موقفه، مث
يف نفسه هو، فنصرفه عن اهلوى شيًئا فشيًئا إىل الرأي شيًئا فشيًئا، حىت إذا قرأ قصة نفسه قرأها بتعبري من 

قلبه وتعبري آخر من العقل، وتـََلمَّح ما خفي عليه فيما ظهر له، واهتدى من التقييد إىل سبيل اإلطالق، 
للذين اختلطا عليه وامتزجا له امتزاج املاء واخلمر. وبذلك وعرف كيف خيلص بني الواجب واحلب ا

األسلوب جاءت املشكلة معقدة منحلَّة يف لسان صاحبها، وبقي أن ُيدفع صاحبها بكالم آخر إىل موضع 
 الرأي.

وكثري من الكتاب مل يزيدوا على أن نبهوا الرجل إىل حق زوجته، مث يدعون هللا أن يرزقه عقاًل, وقد أصاب 
ء أحسن التوفيق فيما ُأهلموا من هذه الدعوة، فإمنا جاءت املشكلة من أن الرجل قد فقد التمييز هؤال

 وُجّن جبنونني:
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يبايل اإلمث والبغض عند زوجته إذا هو أحدمها يف الداخل من عقله، والثاين يف اخلارج منه؛ فأصبح ال 
أصاب احلظوة والسرور عند األخرى؛ فتعدى طوره مع املرأتني مجيًعا، وظلم الزوجة أبن استلب حقها فيه، 

 وظلم األخرى أبن زادها ذلك احلق فجعلها كالسارقة واملعتدية.
ة كراهة حب، ويضعه موضع أن يرزقه هللا مثل هذه الزوجة املكروه 1وقد متىن أحد القراء من فلسطني

صاحب املشكلة؛ ليثبت أنه رجل ُيكم الكره ويصرفه على ما يشاء، وال يرضى أن ُيكمه احلب وإن كان 
 هو احلب.

وهذا رأي َحِصيف جيد، فإن العاشق الذي يتلعب احلب به ويصده عن زوجته، ال يكون رجاًل صحيح 
رم أخالقي يـَْنِصب لزوجته من نفسه مثال العاهر الرجولة، بل هو أسخف األمثلة يف األزواج، بل هو جم

الفاسق؛ ليدفعها إىل الدعارة والفسق من حيث يدري أو ال يدري؛ بل هو غيب؛ إذ ال يعرف أن انفراد 
زوجته وتراجعها إىل نفسها احلزينة ينشئ يف نفسها احلنني إىل رجل آخر؛ بل هو مغفل، إذ ال يدرك أن 

 عني، هي بنفسها عند املرأة شريعة الرجل ابلرجل.شريعة السن ابلسن والعني ابل
واملرأة اليت جتد من زوجها الكراهية ال تعرفها أهنا الكراهة إال أوَل أوَل؛ مث تنظر فإذا الكراهة هي احتقارها 

يها، مث تنظر فإذا هي َدْفع  وإهانتها يف أخص خصائصها النسوية، مث تنظر فإذا هي إاثرة كربايئها وحتدِّ
أن تعمل على إثبات أهنا جديرة ابحلب، وأهنا قادرة على النقمة واجملازاة؛ مث تنظر فإذا برهان كل  غريزهتا



ذلك ال جييء من عقل وال منطق وال فضيلة، وإمنا أييت من رجل... رجل ُيقق هلا هي أن زوجها مغفل, 
 وأهنا جديرة ابحلب.

كانت مل تبسطه، فقد قالت: "إن صاحب هذه   وكأن هذا املعىن هو الذي أشارت إليه األديبة "ف. ز" وإن
املشكلة غيب، وال يكون إال رجاًل مريض النفس مريض اخلُُلق، وما رأيت مثله رجاًل أبعد من الرجل, ومثل 

هذا هو نفسه مشكلة, فكيف حتل مشكلته؟ إنه من انحية زوجته مغفل، ال وصف له عندها إال هذا؛ 
 أوصافه عندها.ومن جهة حبيبته خائن، واخليانة أول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه اآلراء اليت سننقلها قد تصرفنا يف مجيعها ابلعبارة، ولكنا مل خنرج عما يرمي إليه صاحب الرأي وما  1

 أقام رأيه عليه.
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وهذا الزوج يسمم اآلن أخالق زوجته ويفسد طباعها، وينشئ هلا قصة يف أوهلا غباوته وإمثه، وسيرتكها تتم 
الرواية فال يعلم إال هللا ما يكون آخرها. وميثل هذا الرجل أصبح املتعلمات يعتقدن أن أكثر الشبان إن مل 

ليس منهم إال الغواية؛ أو هم حمبون يكذب األمل هبم على يكونوا مجيًعا، هم كاذبون يف ادعاء احلب، ف
 النساء، فليس منهم إال اخليبة.

قالت: "وخري ما تفعله صاحبة املشكلة أن تصنع ما صنعته أخرى هلا مثل قصتها, فهذه حني علمت 
ناس إىل بزواج صاحبها قذفْت به من طريق آماهلا إىل الطريق الذي جاء منه، وأنزلته من درجة أنه كل ال

منزلة أنه ككل الناس، ونبهت حزمها وعزميتها وكربايءها، فرأته بعد ذلك أهون على نفسها من أن يكون 
سبًبا لشقاء أو حسرة أو هم، وابتعدت بفضائلها عن طريق احلب الذي تعرف أنه ال يستقيم إال لزوجة 

هلا من هنا، فلم ينته هبا يف الغاية  وزوجها، فإذا مشت فيه امرأة إىل غري زواج، احنرف هبا من هنا، واعوج
 إال أن تعود إىل نفسها وعليها غباره، وما غبار هذا الطريق إال سواد وجه املرأة".

وقد جهد الرجل بصاحبته أن تتخذه صديًقا، فأبت أن تتقبل منه برهان خيبتها, وأظهرت له َجْفوة فيها 
ن الصداقة إذا بدأت من آخر احلب تغري امسها احتقار، وأعلمته أن نكث العهد ال خيرج منه عهده، وأ

 وروحها ومعناها، فإما أن تكون حينئذ أسقط ما يف احلب، أو أكذب ما يف الصداقة.
مث قالت األديبة: "وهي كانت حتبه، بل كانت مستهامة به، غري أهنا كانت أيًضا طاهرة القلب، ال تريد يف 



ه، وال رجل العار فُتسب به؛ ويف طهارة املرأة جزاء نفسها من احلبيب رجاًل هو رجل احليلة عليها فُتخدَع ب
قوة الثقة واالطمئنان وحسن التمكن؛ وهذا القلب الطاهر إذا فقد احلب مل يفقد الطمأنينة، كالتاجر 

احلاذق إن خسر الربح مل يفلس؛ ألن مهارته من بعض خصائصها القدرة على االحتمال، والصرب 
 للمجاهدة".

صاحبة املشكلة اليت عرفت كيف حتب وجتل، أن تعرف اآلن كيف حتتقر وتزدري".ولألديبة قالت: "فعلى 
"ف. ع" رأي َجْزل مسدد؛ قالت: "إهنا هي قد كانت يوًما ابملوضع الذي فيه صاحبة املشكلة، فلما 

 وقعت الواقعة َأنِفت أن تكون لصة قلوب، وقالت يف
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نفسها: إذا مل يـُْقَدر يل، فإن هللا هو الذي أراد، وإين أستحي من هللا أن أحاربه يف هذه الزوجة املسكينة! 
ولئن كنت قادرة على الفوز، إن انتصاري عليها عند حبييب هو انتصارها علي عند ريب، فألخسر هذا 

 برأس مال غزير خسرته من أجله، ألُْبِق على أخالق الرجل ليبقى رجاًل المرأته، فما احلب ألرابح هللا
 يسرين أن أانل الدنيا كلها وأهدم بيًتا على قلب، وال معىن حلب سيكون فيه اللؤم بل سيكون أألم اللؤم.

يف أصنع، وأيقنت قالت: وعلمُت أن هللا "تعاىل" قد جعلين أان السعادة والشقاء يف هذا الوضع لريى ك
أن ليس بني هذين الضدين إال حكميت أو محقي، وصح عندي أن حسن املداخلة يف هذه املشكلة هو 

 احلل احلقيقي للمشكلة.
قالت: "فتغريت لصاحيب تغريًا صناعيًّا، وكانت نييت له هي أكرب أعواين عليه، فما لبث هذا االنقالب أن 

قلب امرأته إذا اختانين الضعف أو انلين اجلزع، فأشعر أن يل قوة  صار طبيعيًّا بعد قليل, وكنت أستمد من
قلبني. وزدُت على ذلك النصح لصاحيب نصًحا ميسًرا قائًما على اإلقناع وإاثرة النخوة فيه وتبصريه 

بواجبات الرجل، وترفّقت يف التوصل إىل ضمريه ألثبت له أن عزة الوفاء ال تكون ابخليانة وبينت له أنه 
ق زوجته من أجلي فما يصنع أكثر من أن يقيم الربهان على أنه ال يصلح يل زوًجا؛ مث دللته برفق إذا طل

على أن خري ما يصنع وخري ما هو صانع إلرضائي أن يقلدين يف اإليثار وكرم النفس، وُيتذيين يف اخلري 
 صواعق يضرب هبا والفضيلة، وأن يعتقد أن دموع املظلومني هي يف أعينهم دموع، ولكنها يف يد هللا

 الظامل.
قالت: "وهبذا وبعد هذا انقلب حبه يل إكبارًا وإعظاًما، ومسا فوق أن يكون حبًّا كاحلب؛ وصار جيدين يف 



ذات نفسه ويف ضمريه كالتوبيخ له كلما أراد ابمرأته سوًءا أو حاول أن يغض منها يف نفسه. واعتاد أن 
ما السبب، وكربت هذه النية الطيبة فصارت ودًّا، وكرب هذا يكرمها فأكرمها، وصلحت له نيته فاتصل بينه

 الود فعاد حبًّا، وقامت حياهتما على األساس الذي وضعته أان بيدي، أان بيدي.
 أما أان".

وكتب فاضل من حلوان: "إن له صديًقا ابتُلي مبثل هذه املشكلة فركب رأسه, فما رده شيء عن الزواج 
ك يدخل إىل قصر خياله؛ وكان أهله يعذلونه ويلومونه وخيلصون له النصح َببيبته، وُزف إليها كأنه مل

 وجيتهدون يف أمره جهدهم، إذ
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يًسا، وكان اللوم يبلغه فرياه ظلًما يرون أبعينهم ما ال يرى بعينه، فكان النصح ينتهي إليه فيظنه ِغشًّا وتلب
وحتاماًل، وكان قلبه يرتجم له كل كلمة يف حبيبته مبعىن منها هي ال من احلقائق، إذ غلبت على عقله فبها 

يعقل، وذهبت بقلبه فبها ُيس، واستبدت إبرادته فلها ينقاد؛ وعادت خواطره وأفكاره تدور عليها  
ب؛ واستقرت له فيها قوة من احلب، وأمرها إذا أرادت شيًئا أن تقول كاحلواشي على العبارة املغلقة يف كتا

 له كن...".
مث مضت الليلة بعد الليلة، وجاء اليوم بعد اليوم، واملوج أيخذ من الساحل الذَّرَّة بعد الذرة والساحل ال 

واج رواية امللك يشعر، إىل أن تصرمت أشهر قليلة، فلم تلبث الطبيعة اليت ألفت الرواية وجعلتها قبل الز 
وامللكة، وقصة التاج والعرش، وحديث الدنيا وملك الدنيا, مل تلبث أن انتقلت على فجأة, فأدارت 

 الرواية إىل فصل السخرية ومنظر التهكم، وكشفت عن غرضها اخلفي وحلت العقدة الروائية.
هذه الزجاجة الفارغة, قال: "ففرغ قلب املرأة من احلب، وظمئ إىل السكر والنشوة مرة أخرى من غري 

وبرد قلب الرجل، وكان الشيطان الذي يتسّعر فيه انرًا شيطااًن خبيثًا، فتحول إىل لوح من الثلج له طول 
 وعرض".

وَجدَّت احلياة وهزل الشيطان، فاستحمق الرجل نفسه أن يكون اختار هذه املرأة له زوجة، واستجهلت 
وًجا، وأنكرها إنكارًا أوله املاللة، وأنكرته إنكارًا آخر أوله املرأة عقلها أن تكون قد رضيت هذا الرجل ز 

 التربم؛ وعاد كالمها من صاحبه كإنسان يكلف إنسااًن أن خيلق له األمس الذي مضى!
"وضربت احلياة ضربة أو ضربتني, فإذا أبنية اخليال كلها هدم هدم، وإذا الطبيعة مؤلفة الرواية, قد ختمت 



وإذا األحالم مفسرة ابلعكس: فاحلب أتويله البغض، واللذة تفسريها األمل،  روايتها وقوضت املسرح،
و"البودرة" معناها اجلري. وتغري كل ما بينهما إال الشيطان الذي بينهما، فهو الذي زوج, وهو بعينه الذي 

 طلق".
قرابه  وكتب أديب من بغداد يقول: "إنه كان يف هذا املوضع الَقِلق موضع صاحب املشكلة، وإن ذات

اليت مسيت عليه كانت ملفََّفة له يف ُحُجب عدة ال يف حجاب واحد، وقد ُوصفت له ابللغة,ويف اللغة: ما 
 أحسن وما أمجل وما
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 وكأن سنة وجهها البدر!".أظرف، وكأهنا ظيب يتلفت، وكأهنا غصن مييل، 
قال: "وُشبِّهت له بكل أدوات التشبيه، وجاءوا يف أوصافها مبذاهب االستعارة واجملاز، فأخذها قصيدة 

قبل أن أيخذها امرأة، وكان مل ير منها شيئًا, وكانت لغة ذوي قرابته وقرابتها كلغة التجارة يف ألسنة ُحذَّاق 
 مث خُيلون بني املشرتي وحظه". السماسرة, ما هبم إال تنفيق السلعة,

قال: فرسخ كالمهم يف قليب, فعقدت عليها، مث أعرست هبا، ونظرت فإذا هي ليست يف الكلمة األوىل 
وال األخرية مما قالوا وال فيما بينهما, مث تعرفت فإذا هي تكربين خبمس عشرة سنة. ورأيت اتضاع حاهلا 

باًل على نفسي أؤامرها وأانجيها، وأنظر يف أي موضع رأي عندي فأشفقت عليها، وبتُّ الليلة األوىل مق
أان؛ وأتملت القصة، فإذا امرأة بني رمحة هللا ورمحيت، فقلت: إن أان نزعت رمحيت عنها ليوشكن هللا أن ينزع 

َا ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردَ  ٍل فـََتُكْن يف رمحته عين، وما بيين وبينه إال أعمايل؛ وقلت: اي نفسي، }ِإهنَّ
[. وإمنا أتقدم إىل عفو هللا آباثم وذنوب 16َصْخَرٍة َأْو يف السََّماَواِت َأْو يف اأْلَْرِض أيَِْت هِبَا اَّللَُّ{ ]لقمان: 

وغلطات, فألجعل هذه املرأة حسنيت عنده، وما علي من عمر سيمضي وتبقى منه هذه احلسنة خالدة 
 خملدة.

املتاع فانقلبت حاجة إىل الثواب، وكانت شهوة فرجعت حكمة، وكنت أريد  إهنا كانت حاجة النفس إىل
أن أبلغ ما أحب فسأبلغ ما جيب. مث قلت: اللهم إن هذه امرأة تنتظرها ألسنة الناس إما ابخلري إذا 

 أمسكتها، وإما ابلشر إذا طلقتها، وقد احتمت يب؛ اللهم سأكفيها كل هذا لوجهك الكرمي!
ن أألم الناس لو أين كشفتها للناس وقلت: انظروا, فكأمنا كنت أسأت إليها فأقبلت قال: ورأيُتين أكو 

، واستظهرت بقوله 1أترضَّاها، وجعلت أمازحها وأالينها يف القول، وعدلت عن حظ نفسي إىل حظ نفسها



ُ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًا{ واعتقد ًئا َوجَيَْعَل اَّللَّ ت اآلية الكرمية أصح اعتقاد وأمته، تعاىل: }فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
 وقلت: اللهم اجعلها من تفسريها.

قال: فلم متض أشهر حىت ظهر احلمل عليها، فألقى هللا يف نفسي من الفرح ما ال تعدله الدنيا َبذافريها، 
وأحسست هلا احلب الذي ال يقال فيه: مجيل وال قبيح؛ ألنه من انحية النفس اجلديدة اليت يف نفسها 

 طفل". وجعلت أرى هلا يف"ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استوفينا بيان هذه املعاين يف مقالة: "قبيح مجيل". 1
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يف كل مداخله وخمارجه، وصار اجلنني الذي يف بطنها يتألأل نوره قليب كل يوم مداخل وخمارج دوهنا العشق 
 عليها قبل أن خيرج إىل النور، وأصبحت األايم معها رًَبا من الزمن, فيه األمل احللو املنتظر.

قال: "وجاءها املخاض، وطرَّقْت بغالم؛ ومسعُت األصوات ترتفع من حجرهتا: ولد! ولد! بشروا أابه. فوهللا 
من ساعات اخللد وقعت يف زمين أان من دون اخللق مجيًعا وجاءتين بكل نعيم اجلنة؛ وما كان  لكأن ساعة
مستطيًعا أن يهبين ما وهبتين امرأيت من فرح تلك الساعة؛ إنه فرح إهلي  -لو ملكته-ملك العامل 

لطفل. مث أحسست بقليب أن فيه سالم هللا ورمحته وبركته، ومن يومئذ نطق لسان مجاهلا يف صوت هذا ا
جاء أخوه يف العام الثاين، مث جاء أخومها يف العام الثالث؛ وعرفت بركة اإلحسان من اللطف الرابين يف 
حوادث كثرية، وتنفست علي أنفاس اجلنة وفسرت اآلية الكرمية نفسها هبؤالء األوالد, فكان تفسريها 

 األفراح، واألفراح، واألفراح".
أن صاحب املشكلة يف مشكلة من رجولته ال من حبه؛ فلو أن له ألف ويرى صديقنا األستاذ "م. ح. ح" 

روح ملا استطاع أن يعاشر زوجته بواحدة منها, إذ هي كلها أرواح صبيانية تبكي على قطعة من احللوى 
ممثلة يف احلبيبة, ولو عرف هذا الرجل فلسفة احلب والكره؛ لعرف أنه يصنع دموعه إبحساسه الطفلي يف 

؛ ولو أدرك شيًئا ألدرك أن الفاصل بني احلب والكره منزوع من نفسه؛ إذ الفاصل يف الرجل هذه املشكلة
 هو احلزم الذي يوضع بني ما جيب وما ال جيب.

إنه ما دام هبذه النفس الصغرية, فكل حل ملشكلته هو مشكلة جديدة، ومثله بالء على الزوجة واحلبيبة 
 ه كمحكوم عليه أن ُيشَنق ابمرأة ال مبشنقة.مًعا، وكلتامها بالء عليه، وهو هبذه وهذ



هذا عندي ليس ابلرجل وال ابلطفل إىل أن يثبت أنه أحدمها؛ فإن كان طفاًل فمن السخرية به أن يكون 
 متزوًجا، وإن كان رجاًل فليحل هو املشكلة بنفسه، وحلها أيسر شيء؛ حلها تغيري حالته العقلية.

فضالء الذين مل نذكر آراءهم، إذ كان الغرض من االستفتاء أن نظفر وحنن نعتذر للباقني من األدابء وال
 ابألحوال اليت تشبه هذه احلادثة، ال ابآلراء واملواعظ والنصائح. أما رأينا ففي البقية اآلتية.
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 ":4املشكلة "
صاحب هذه املشكلة رجل أعور العقل, يرى عقله من انحية واحدة، فقد غاب عنه نصف الوجود يف 

مشكلته, ولو أن عقله أبصر من الناحيتني ملا رأى املشكلة خالصة يف إشكاهلا، ولوجد يف انحيتها األخرى 
ذاب اجلنون لو عذبه هللا به، حظًّا لنفسه قد أصابه، ومذهًبا يف السالمة مل خيطئه؛ وكان يف هذه الناحية ع

 وكان يصبح أشقى اخللق لو رماه هللا يف اجلهة اليت أنقذه منها، فتهيأت له املشكلة على وجهها الثاين.
ماذا أنت قائل اي صاحب املشكلة لو أن زوجتك هذه املسكينة املظلومة اليت بنيت هبا، كانت هي اليت 

ًا؛ مث  ُأكرهْت على الرضى بك، ومُحلت على ذلك من  أبيها، مث كنت أنت هلا عاشًقا، وهبا صبًّا، وفيها ُمَتَدهلِّ
كانت هي حتب رجاًل غريك، وتصبو إليه، وتفتَت به، وقد احرتقت عشًقا له؛ فإذا جلوها عليك رأتك 

البغيض املقيت، ورأتك الدميم الكريه، وفزعت منك فزعها من اللص والقاتل؛ ومتد هلا يدك فتتحاماها 
ذوم أو األبرص، وتكلمها فُتَحّم برًدا من ثقل كالمك، وتفتح هلا ذراعيك فتحسبهما حبلني من حتاميها اجمل

مشنقتني، وتتحبب إليها فإذا أنت أمسج خلق هللا عندها، إذ حتاول يف ندالة أن حتل منها حمل حبيبها؛ 
ا بفظاعة وشناعة يف قدر وتقبل عليها بوجهك فرتاه من تقّذرها إايك، وامشئزازها منك، وجه الذاببة مكربًَّ 

صورة وجه الرجل، لتتجاوز حد القبح إىل حد الَغثَاثة، إىل حد انقالب النفس من رؤيته، إىل حد القيء إذا 
 دان وجهك من وجهها؟!

ماذا أنت قائل اي صاحب املشكلة لو أن مشكلتك هذه جاءت من أن بينك وبني زوجتك "الرجل الثاين" 
اآلن يف رمحة من هللا بك، ويف نعمة كفت عنك مصيبة، ويف موقف بني الرمحة ال املرأة الثانية؟ ألست 

 والنعمة يقتضيك أن ترُقب يف حكمك على هذه الزوجة املسكينة حكم هللا عليك؟
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فن. وتذهب يف مذاهبها، غري أن "املشكلة" قد دلت على أنك بعيد من فهم تقول: احلب واخليال وال
هذه احلقائق، ولو أنت فهمتها ملا كانت لك مشكلة، وال حسبت نفسك منحوس احلظ حمروًما، وال 

 جهلت أن يف داخل العني من كل ذي فن عيًنا خاصة ابألحالم كيال تعمى عينه عن احلقائق.
أضداد خمتلفة: على بركان وروضة، وعلى مساء وأرض، وعلى بكاء احلب لفظ ومهي موضوع على 

وضحك، وعلى مهوم كثرية كلها مهوم، وعلى أفراح قليلة ليست كلها أفراًحا؛ وهو خداع من النفس يضع  
كل ذكائه يف احملبوب, وجيعل كل بالهته يف احملب، فال يكون احملبوب عند حمبه إال شخًصا خياليًّا ذا صفة 

الكمال املطلق، فكأنه فوق البشرية يف وجود اتم اجلمال وال عيب فيه، والناس من بعده واحدة هي 
 موجودون يف العيوب واحملاسن.

وذلك وهم ال تقوم عليه احلياة وال تصلح به، فإمنا تقوم احلياة على الروح العملية اليت تضع يف كل شيء 
وبينهما مثل ما بني االضطراب والنظام؛ وجيب معناه الصحيح الثابت؛ فاحلب على هذا شيء غري الزواج، 

أن يفهم هذا احلب على النحو الذي جيعله حبًّا ال غريه، فقد يكون أقوى حب بني اثنني إذا حتاابَّ هو 
 أسخف زواج بينهما إذا تزوجا.

وذو الفن ال يفيد من هذا احلب فائدته الصحيحة إال إذا جعله حتت عقل ال فوق عقله، فيكون يف حبه 
عاقاًل جبنون لطيف, ويرتك العاطفة تدخل يف التفكري وتضع فيه مجاهلا وثورهتا وقوهتا؛ ومن مث يرى جماهدة 
اللذة يف احلب هي أمسى لذاته الفكرية، ويعرف هبا يف نفسه ضراًب إهليًّا من السكينة يُوليه القدرة على أن 

 جيب.يقهر الطبيعة اإلنسانية ويصرفها ويبدع منها عمله الفين الع
وهذا الضرب من السمّو ال يبلغه إال الفكر القوي الذي فاز على شهواته وَكَبَحها وحتملها تغلي فيه غليان 

املاء يف امِلْرَجل ليخرج منها ألطف ما فيها، وُيوهلا حركة يف الروح تنشأ منها حياة هذه املعاين الفنية؛ وما 
خلها أصح الضبط، مل يكن يف ظاهرها إال أضعف أشبه ذا الفن ابلشجرة احلية: إن مل تضبط ما يف دا

 عملها.
ومثل هذا الفكر العاشق ُيتاج إىل الزوجة حاجته إىل احلبيبة، وهو يف قوته جيمع بني كرامة هذه وقدسية 

هذه؛ ألن إحدامها توازن األخرى، وتعدهلا يف الطبع، وختفف من طغياهنا على الغريزة، ومتسك القلب أن 
 ايل.يتبدد يف جوه اخلي
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والرجل الكامل املفكر املتخيل إذا كان زوًجا وَعِشق، أو كان عاشًقا وتزوج بغري من يهواها، استطاع أن 
ناله املتزوج؛ وإنه لريى زوجته من احلبيبة  يبتدع لنفسه فنًّا مجياًل من مسرات الفكر ال جيده العاشق وال ي

كالتمثال مَجَد على هيئة واحدة، غري أنه ال يُغِفل أن هذا هو سر من أسرار اإلبداع يف التمثال، إذ تلك 
هيئة استقرار األمسى يف مسوه؛ فإن الزوجة أمومة على قاعدهتا، وحياة على قاعدهتا؛ أما احلبيبة فال قاعدة 

ردة ال تستقر، وزائلة ال تثبت، وفنها كله يف أن تبقى حيث هي كما هي، فجماهلا ُييا  هلا، وهي معاٍن شا
 كل يوم حياة جديدة ما دامت فنًّا حمًضا، وما دام سر أنوثتها يف حجابه.

ومىت تزوج الرجل مبن ُيبها اهنتك له حجاب أنوثتها فبطل أن يكون فيها سر، وعادت له غري من كانت، 
ان؛ وهذا التحول يف كل منهما هو زوال كل منهما من خيال صاحبه؛ فليس يصلح وعاد هلا غري من ك

احلب أساًسا للسعادة يف الزواج، بل َأْحِر به إذا كان َوْجًدا واحرتاقًا أن يكون أساًسا للشؤم فيه؛ إذ كان 
ا يعني هلما درجة من درجة يف الشغف والصبابة واخليال، ومها بعد الزواج  قد وضع بني الزوجني حدًّ

مرتاجعان وراء هذا احلد ما من ذلك بد، فإن مل يكن الزوج يف هذه احلالة رجاًل اتم الرجولة، أفسدت 
احلياة عليه وعلى زوجته صبيانية روحه؛ فالتمس يف الزوجة ما مل يعد فيها، فإذا انكشف فراغها ذهب 

ولدوا؛ إذ يضع أمام هذه املرأة أسوأ يلتمسه يف غريها، وكان بالء عليها وعلى نفسه وعلى أوالده قبل أن ي
 .1األمثلة أليب أوالدها، ويفسد إحساسها فيفسد تكوينها النفسي؛ وما املرأة إال حسها وشعورها

فالشأن هو يف متام الرجولة وقوهتا وشهامتها وفحولتها، إن كان الرجل عاشًقا أو مل يكنه. وما من رجل 
وما من ذي دين أو كرامة يقع يف مثل هذه املشكلة مث ُتظلم به  قوي الرجولة إال وأساسه داينته وكرامته؛

الزوجة أو ُييف عليها أو يفسد ما بينه وبينها من املداخلة وحسن العشرة، بـَْله أن يراها كما يقول 
 صاحب املشكلة "مصيبة" فيجافيها ويبالغ يف إعناهتا ويشفي غيظه إبذالهلا واحتقارها.

أن يهلك يف بعض ذلك, فضال عن كل ذلك؟ وأي ذي كرامة يرضى وأي ذي دين أيمن على دينه 
 لكرامته أن تنقلب خسة ودانءة ونذالة يف معاملة امرأة هو ال غريه ذنبها؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدين  هذا كله من بعض احلكمة يف أن اإلسالم ال يبيح اختالط الزوجني قبل العقد، إذ ال يعرف 1

اإلسالمي من الزوجني إال أسرة جيب أن تبىن مبا يبنيها، وتصان مبا يصوهنا، وقد أشران إىل احلكمة األخرى 
 يف املقالة األوىل من املشكلة.
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خيرج إنسان عن قاعدة الفضيلة االجتماعية يف حل مشكلته إن تورَّط يف  إن أساس الدين والكرامة أال
مشكلة؛ فمن كان فقريًا ال يسرق َبجة أنه فقري، بل يكّد ويعمل ويصرب على ما يعانيه من ذلك؛ ومن كان 

جة حمبًّا ال َيستِزّل املرأة فيسقطها َبجة أنه عاشق؛ ومن كان كصاحب املشكلة ال يظلم امرأته فيمقتها َب
أنه يعشق غريها؛ وإمنا اإلنسان من أظهر يف كل ذلك وحنو ذلك أثره اإلنساين ال أثره الوحشي، واعترب 

أموره اخلاصة بقاعدة اجلماعة ال بقاعدة الفرد. وإمنا الدين يف السمو على أهواء النفس؛ وال يتسامى امرؤ 
من هناك يتسامى، ومن هناك يبدو علوه على نفسه وأهواء نفسه إال إبنزاهلا على حكم القاعدة العامة، ف

 فيما يبلغ إليه.
وإذا حل اللص مشكلته على قاعدته هو فقد حلها، ولكنَّه حل جيعله هو جبملته مشكلة للناس مجيًعا، 

 حىت لريى الشرع يف نظرته إىل إنسانية هذا اللص أنه غري حقيق ابليد العاملة اليت ُخلقت له فيأمر بقطعها.
دة, فاجلنس البشري كله ينزل منزلة األب يف مناصرته لزوجة صاحب املشكلة وعلى هذه القاع

واالستظهار هلا والدفاع عنها، ما دام قد وقع عليها الظلم من صاحبها، وهذا هو حكمها يف الضمري 
اإلنساين األكرب، وإن خالف ضمري زوجها العدّو الثائر الذي قطعها من مصادر نفسه ومواردها. أما حكم 

 يبة يف هذا الضمري اإلنساين فهو أهنا يف هذا املوضع ليست حبيبة, ولكنها َشحَّاذة رجال.احلب
لسنا ننكر أن صاحب هذه املشكلة يتأمل منها ويتلذع هبا من الَوْقدة اليت يف قلبه؛ بيد أننا نعرف أن أمل 

يكون آلة خملوقة مع العاقل غري أمل اجملنون، وحزن احلكيم غري حزن الطائش؛ والقلب اإلنساين يكاد 
اإلنسان إلصالح دنياه أو إفسادها؛ فاحلكيم من عرف كيف يتصرف هبذا القلب يف آالمه وأوجاعه، فال 

يصنع من أمله أملًا جديًدا يزيده فيه، وال خُيرِج من الشر شرًّا آخر جيعله أسوأ مما كان. وإذا مل جيد احلكيم ما 
خيلق من قلبه خلًقا معنوايًّ يُوجده الغىن عن ذلك احملبوب يشتهي، أو أصاب ما ال يشتهي، استطاع أن 

املعدوم، أو يوجده الصرب عن هذا املوجود املكروه؛ فتتوازن األحوال يف نفسه وتعتدل املعاين على فكره 
 .1وقلبه؛ وهبذا اخللق املعنوي يستطيع ذو الفن أن جيعل آالمه كلها بدائع فن

 صنًعا ُترَسل إليه املعاين بصورة فيها الفوضىوما هو فكر احلكماء إال أن يكون م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استوفينا هذه املعاين يف كثري مما كتبنا، وبعضها يف مقاالت "اجلمال البائس". 1
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 والنقص واألمل؛ لتخرج منه يف صورة فيها النظام واحلكمة واللذة الروحية.
يعشق الرجل العامي املتزوج، فإذا الساعة اليت أوبقته يف املشكلة قد جاءته معها بطريقة حلها: فإما ضرب 

بعض العبث من  امرأته ابلطالق، وإما أهلكها ابختاذ الضرة عليها، وإما عذهبا ابخليانة والفجور؛ ألن
الطبيعة يف نفس هذا اجلاهل هو بعينه عبث الطبيعة هبذا اجلاهل يف غريه، كأن هذه الطبيعة ُتطلق مدافعها 

 الضخمة على اإلنسانية من هذه النفوس الفارغة.
وليس أسهل على الذكر من احليوان أن ُيل مشكلة األنثى حال حيوانيا كحل هذا العامي، فهو ظافر 

قتول دوهنا ما دام مطلًقا خملًّى بينه وبينها؛ واحلقيقة هنا حقيقته هو، والكون كله ليس إال ابألنثى أو م
 منفعة شهوانية؛ وأمسى فضائله أال يعجز عن نيل هذه املنفعة.

مث يعشق الرجل احلكيم املتزوج فإذا ملشكلته وجه آخر, إذ كان من أصعب الصعب وجود رجل ُيل هذه 
ها كرامة الزوجة وواجب الدين وفيها حق املروءة، وفيها مع ذلك عبث الطبيعة املشكلة برجولة، فإن في

وخداعها وَهْزهلا الذي هو أشد اجلد بينها وبني الغريزة؛ وهبذا كله تنقلب املشكلة إىل معركة نفسية ال 
زق العاشق ُيسمها إال الظفر، وال يعني عليها إال الصرب, وال يفلح يف سياستها إال حتمل آالمها، فإذا رُ 

صربًا وقوة على االحتمال فقد هان الباقي, وتيسرت لذة الظفر احلاسم، وإن مل يكن هو الظفر ابحلبيبة؛ 
فإن يف نفس اإلنسان مواقع خمتلفة وآاثرًا متباينة للذة الواحدة، وموقٌع أرفُع من موقع، وأثٌر أهبُج من أثر؛ 

لظفر مبعانيها، وأكرم منها على نفسه كرامة نفسه. وإذا وألذ من الظفر ابحلبيبة نفسها عند الرجل احلكيم ا
انتصر الدين والفضيلة والكرامة والعقل والفن، مل يبق خليبة احلب كبري معىن وال عظيم أثر، ويتوغل العاشق 
يف حبه وقد لَِبَسْتُه حالة أخرى كما يكظم الرجل احلليم على الغيظ. فذلك ُيب وال يطيش، وهذا يغتاظ 

والبطل الشديد البأس ال ينبغ إال من الشدائد القوية، والداهية األريب ال خيرج إال من  وال يغضب.
املشكالت املعقدة، والتقّي الفاضل ال يُعَرف إال بني األهواء املستحكمة. ولعمري إذا مل يستطع احلكيم 

ة، وماذا فيه أن ينتصر على شهوة من شهوات نفسه، أو يبطل حاجة من حاجاهتا، فماذا فيه من احلكم
 من النفس؟

وما َعقَّد "املشكلة" على صاحبها بني زوجته وحبيبته، إال أنه خبياله الفاسد قد أفسد القوة املصِلَحة فيه، 
 فهو مل يتزوج امرأته كلها... وكأنه ال يراها أنثى
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كالنساء، وال يُبصر عندها إال فروقًا بني امرأتني: حمبوبة ومكروهة؛ وهبذا أفسد عينه كما أفسد خياله؛ فلو 
 تعّلم كيف يراها لرآها، ولو تعودها ألحبها.

إنه من ومهه كاجلواد الذي يشعر ابملََقادة يف عنقه؛ فشعوره مبعىن احلبل وإن كان معىًن ضئياًل عّطل فيه كل 
معاين قوته، وإن كانت معاين كثرية. وما أقدرك أيها احلب على وضع حبال اخليل والبغال واحلمري يف 

 أعناق الناس!
وقد بقي أن نذكر، توفيًة للفائدة، أنه قد يقع يف مثل هذه املشكلة من نقَصت فحولته من الرجال، 

ه املسكينة اليت ابتُليْت به، وخيتلق هلا فيدلِّس على نفسه مبثل هذا احلب، ويبالغ فيه، ويتجرَّم على زوجت
العلل الواهية املكذوبة، ويبغضها كأنه هو الذي ابتُلي هبا، وكأن املصيبة من ِقَبلها ال من ِقَبله؛ وكل ذلك 
ألن غريزته حتولت إىل فكره، فلم تعد إال صورًا خيالية ال تعرف إال الكذب. وقد قرر علماء النفس أن 

وجته أشد الكره إذا شعر يف نفسه ابملهانة والنقص من عجزه عنها. فهذا ال يكون من الرجال من يكره ز 
رجاًل المرأته إال يف العداوة والنقمة والكراهية وما كان من ابب شفاء الغيظ، وامرأته معه كاملعاَهدة 

من جهة يكون  السياسية من َطَرف واحد, ال قيمة وال حرمة؛ وإذا أحب هذا كان حبه خياليًّا شديًدا؛ ألنه 
 كالتعزية لنفسه، ومن جهة أخرى يكون غيظًا لزوجته، وردًّا ابمرأة على امرأة.
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