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 الطبعة الرابعة
 ، وقد صدر«سفير األدباء: وديع فلسطين»هذا هو النص الكامل للطبعة الرابعة من كتاب 

م. وسأنشر هذه الطبعة 2000، 1999م، 1998الكتاب ثالث طبعات من قبل، أعوام 

  :اإلحاالت، فمعذرة بدون

*** 

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 اإلهداء

 

 علَّمني حرفاً في مسيرتي األدبية والعلمية إلى كل من

 

 

*** 

 

 الرحيم بسم هللا الرحمن

 مقدمة الطبعة الرابعة
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الرسول النبي األمي األمين وآله وصحبه،  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على

 :وبعد

التي أقدمها إلى مكتبة « ء: وديع فلسطينسفير األدبا» فهذه هي الطبعة الرابعة من كتاب

فصالً ثامناً، يضم أربع عشرة مقالة كتبها وديع فلسطين  األدب العربي، وقد أضفُت إليها

 :التي قاربت الستين عاماً، وهذه المقاالت هي على امتداد حياته األدبية

 .من تجربتي في الصحافة-1

 .العقاد مستطرد عن حديث-2

 .نجمة-3

 .روبرتا-4

 .وداد-5

 .عايدة-6

 .رادوبيس-7

 .الخليلي خان-8

 .القاهرة الجديدة-9

 .زقاق المدق-10

 .العرب البط واألوز في ديوان-11

 .في عرس الستين« الضاد»-12

11- ً  .ليتني كنُت لقيطا

 .لمشكلة مستعصية الحل التخريفي-12

فؤاد صروف أستاذْيه  ، تحدثُت فيه عن«أساتذته»وأضفُت فقرة في الفصل األول بعنوان 

 .وخليل تابت

مع وديع فلسطين"ـ حواراً مع سفير  كما أضفُت في الفصل الثالث الذي بعنوان "حوارات

م(، 2000)عدد مايو « المنتدى» األدباء نشرتُه بعد صدور الطبعة الثالثة في مجلة

معه عن المرأة في حياته،  وحواراً أجراه الكاتب المسرحي الشاب علي محمد الغريب

 .على شبكة اإلنترنت« أصوات ُمعاصرة»في موقع ونُشر 

أضفُت عشر شخصيات تحدث عنها وديع « آراء في بعض ُمعاصريه»الفصل الرابع  وفي

 .رسائله، فصار مجموع الشخصيات ثالثين شخصية فلسطين في

أضفُت مقالة لألستاذ سمير عطا هللا بعنوان « شهادات » وفي الفصل السابع الذي بعنوان

 .«فلسطين دباء وديعسفير األ»

 .وقد أضفُت بعض فقرات في ثنايا الكتاب

الكتاب، وأن تلقي طبعته الرابعة من حفاوة القراء ما لقيته الطبعات  أرجو هللا أن ينفع بهذا

 .السابقة الثالث

 .وصلى هللا على محمد وآله

  د. حسين علي محمد

 هـ1423ربيع اآلخر  من 12الرياض في 

  م2003من يونــيو  12

 

*** 
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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 مقدمة الطبعة الثالثة

 

الرسول النبي األمي األمين وآله وصحبه،  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على

 :وبعد

مزيدةً ومنقحةً، بعد أن « سفير األدباء: وديع فلسطين» فهذه هي الطبعة الثالثة من كتاب

صدرنا الطبعة الثانية التي القت قبوالً حسناً عن عام، وأ نفدت الطبعة األولى في أقل من

 .إضافات الطبعة األولى بدون

 وقد زيدت بعض الموضوعات والشخصيات والقضايا في هذه الطبعة، فصارت

 الشخصيات التي تناولناها بالتعريف من خالل أقوال وديع فلسطين في رسائله اثنتين

 .ثنتي عشرة شخصيةوعشرين شخصية بعد أن كانت في الطبعة األولى ا

عدة صفحات عن رأيه في المجالت األدبية، كما زيد فصل كامل عن  وقد زيدت فقرة من

وهي جريدة "المقطم" التي عمل بها السنوات الثماني األخيرة من  الجريدة التي عمل بها،

  .الباحثين الذين يُريدون تناول هذه الجريدة بالدراسة عمرها، وهو فصل يُفيد

ً ومازال الك على هدفه الذي صدر من أجله، وهو التعريف بكاتب من كبار  تاب ُمحافظا

وقد اتخذنا له منهجاً فريداً غير مسبوق، وهو التأريخ للرجل،  .كتّاب العربية المعاصرين

 .التي أثارها من خالل الرسائل األدبية الشخصية وكتاباته، والقضايا

 :م( بالحرف الواحد28/4/1975المؤرخة في  وكان قد قال لي )في رسالته

أنشرها خدمةً لألدب، وال سيما إذا تناولت  أنت تسألني عن رسائل األدباء، وِلَم ال"

ح لك أن تاريخ األدب ال يهمني، فلست  موضوعات عامة ال خاصة. وأحب أن أُوّضِ

خاً لألدب وال مسؤوالً عن أموره. والذين كانوا ، والذين مازالوا يكرمون مؤّرِ ني يكتبون إليَّ

، قد اطمأنوا إلى ون إلّي بما  بثقتهم فيكتبون إليَّ جانبي، وصاروا يفتحون لي قلوبهم، ويُِسرُّ

فكيف أخون هذه الثقة وأُبادر إلى نشر رسائلهم إنصافاً للتاريخ  .ال يُحبون لغيري أن يعرفه

وإن كنُت في قرارة نفسي أرجو أن يأتي وقت ـ ولو بعد ألف سنة ـ  … األدبي المزعوم؟

ُمنقِّب بالبحث عن رسائلي، وهي آالف في أيدي الناس، وينشرها على  يقوم فيه نبّاش

أنني حين ضاقت أمامي أبواب الُمجاهرة بالرأي في الصحف وفي  المأل، ليعرف الناس

في صدري في رسائلي، وقلت ما شئت في أنظمة الطواغيت  الكتب، قد "فضفضت" عّما

أُنافق في مواكب البهلوانات مؤثراً كرامة الكبرياء مع  وفي سفّاحي الفكر، وأنني أبيت أن

 ."الجعجعة والنجاح الصمت، على ذلة الخنوع مع

 :التالي ويقع الكتاب في طبعته الثالثة في سبعة فصول جاءت على النحو

 .الفصل األول: وديع فلسطين: حياته وأعماله الفكرية-

 .مدرسته الصحفية :الفصل الثاني-

 .آراؤه األدبية من رسائلهالفصل الثالث: -

 .آراؤه في بعض معاصريه :الفصل الرابع-

 .الفصل الخامس: هكذا تحدث وديع فلسطين-

 .وديع فلسطين في عيون الشعراء :الفصل السادس-

 .الفصل السابع: شهادات-

طالع الطبعة األولى أنني أضفت في فصل الشهادات ما كتبه الدكتور  وسيلحظ القارئ الذي

واألستاذ عنتر مخيمر عن الطبعة األولى من هذا الكتاب، كما نقلت  القاعود حلمي محمد
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العتيبي إلى القسم الثاني من الفصل الخامس، وأضفت إلى الفصل  حوار األستاذ سعد

بعنوان "قضايا الفكر في األدب المعاصر" للدكتور زكي  األخير "شهادات" مقالة

(، 38المحتجبة، السنة الرابعة، العدد ) المجلة"" المحاسني، كان قد نشرها في مجلة

 .م1960 فبراير-هـ1379شعبان 

 وبعد؛

طبعتيه األولى والثانية  فإني أتوّجه بالشكر لوزارة التعليم المصرية التي جعلت الكتاب في

بالشكر لعمادة شؤون  م، كما أتوّجه1998/1999من قائمة مشترياتها للعام الدراسي 

حرصت على اقتناء  مد بن سعود اإلسالمية بالرياض التيالمكتبات بجامعة اإلمام مح

 .الكتاب في طبعتيه األولى والثانية

الكتاب، وأن تلقي طبعته الثالثة من حفاوة القراء ما لقيته الطبعتان  وأرجو هللا أن ينفع بهذا

 .والثانية األولى

 .وصلى هللا على محمد وآله

  د. حسين علي محمد

 هـ1419ة الحج من ذي 21الرياض في 

 م1999من أبريل  7

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة الطبعة األولى

 

رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد هللا،  الحمد هلل

 :هللا عليه وعلى آله، وبعد صلّى

سلسلة "أصوات معاصرة" كان  فحينما فكرُت في إصدار مجموعة من كتب التكريم عن

فلسطين، الذي عـرفته الحياة األدبية  أول اسم تبادر إلى ذهني هو اسم الكاتب الكبير وديع

بعد خمس وخمسين سنة متوهج الفكر، رائع  كاتباً متميزاً من بداية األربعينيات، وال يزال

 .األسلوب، ثر العطاء

ا كتب فصوالً مئات المقاالت في النقد التطبيقي، وقضايا األدب، كم وقد كتب وديع فلسطين

 .الذين عرفهم في مسيرته األدبية على امتداد أكثر من نصف قرن ممتعة عن األدباء

الرجل الذي يحاول أن ينصف المغبونين لم تنصفه حياتنا األدبيـة! فلم  ومن عجب أن هذا

بأقالم عارفي فضله ودارسيه في هذه المجلة أو تلك ـ مـن التي تصدر  يصدر عنه ملف

والمبتدئين ـ ولم يُكّرم في مهرجان من المـهرجانات التي يُقيمها المجلس  داةملفات عن الش

 للثقافة، أو الثقافة الجماهيرية لزيد أو عبيد مـن أصحاب هذه "الشلة" أو تلك، ولم األعلى

 .يفز بجائزة من جوائز الدولة التي توّزع على المرِضّيِ عنهم والمحظوظين

م الرجل وهوعلينا إذن أن نقوم بما ين وكان  بغي أن تقوَم به الدولةُ ومؤسساتُها، وأن نكّرِ

م طرفاً من سيرته وأدبه في كتاب، عسانا نفي  حيٌّ بيننا ـ أطال هللا عمَره وحفظه ـ وأن نقدِّ

األدبية الُمعاصرة في  ببعض المطلوب منا تقديمه له لقاء ما قدَّمهُ من أياٍد بيٍض للحركة

 .مصر والبالد العربية

وهو كثير ـ وأن نرجع لعشرات الفصول التي كتبت  علينا أن نرجع لما كتبه الرجل ـوكان 

مبثوثة في صحف ومجالت الوصول إليها صعب،  م إلى اليوم، وهي1950عنه منذ عام 
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 .والحصول عليها عسير

من هذه الفصول، لمراجعتها واالستعانة بها واالختيار منها، وكان عليَّ  وقد جمعُت كثيراً 

الكتاب في حجم يتناسب مع حجم سلسلة "أصوات معاصرة"، وهو حوالي مئة  دّ هذاأن أع

  .المتوسط صفحة من القطع

 :أشياء وقد استقر قراري على إعداد كتاب عن األستاذ وديع فلسطين يحقق ثالثة

تكون هذه  األول: أن يضم آراء وكتابات لألستاذ وديع فلسطين في األدب والنقد، وأن

وأال تكتفي  امتداد مسيرته، وليست نقال عن مرحلته األولى أو األخيرة فقط، الكتابات على

ثالثة حوارات  بالمنشور فحسب، وإنما تعتمد ـ باإلضافة إلى ما هو منشور مشهور ـ على

للمؤلف، وهذا  منشورة معه أجراها المؤلف، كما تعتمد علـى رسائله األدبية التي أرسلها

 .ي في حياتنا المعاصرةلون جديد من التوثيق األدب

حرصنا على أن نطلع القارئ على آراء للكاتب الكبير، قد يختلف معها القارئ  الثاني: أننا

 ومن ثم نشرنا بعض آرائه في القضايا األدبية التي تشغله، أو تشير إلى قناعاته أو يتفق،

على  ما يُعينُ  األدبية، أو تكوينه األدبي، وحرصنا كذلك على أن ننقل من رسائله األدبية

 .رسم صورة صحيحة أو ُمقاِربة عن وديع فلسطين األديب الناقد

رجعنا لقصائد كبار الشعراء ومقاالت الكتاب الذين كتبوا عن األستاذ وديع  الثالث: أننا

 .لنرى صورته في عيون معاصريه فلسطين،

 :وقد وقع الكتاب في خمسة فصول

حياته وأعماله األدبية" تناولُت ميالده ، وعنوانه "وديع فلسطين:  في الفصل األول

 .ومؤلفاته، ومقاالته، ورأي أدباء عصره فيه ونشأته، وثقافته،

من رسائله" قدمت عدداً من آرائه األدبية في تلك  والفصل الثاني بعنوان "آراؤه األدبية

(، ويصعب 1997ـ  1975اثنين وعشرين عاماً ) الرسائل التي أرسلها لي على امتداد

رسائله، لكنني اخترت بعضها الذي يُثري حياتنا  لمام بجميع القضايا التي أثيرت فياإل

مجهولة في حياة األدباء، أو يثير قضايا حيوية تحتاج  األدبية، ويكشف الستار عن زوايا

 .النظر إلى النقاش وإعادة

 :والفصل الثالث بعنوان:"حوارات مع وديع فلسطين"، ويقع في قسمين

 ::يضم ثالثة حوارات أجراها المؤلف األول القسم

القاهرة( في عددي مايو ، ويونيو ) "ـ الحوار األول نشر في مجلة "صوت الشرق

 .م1976

( الصادر في 451اإليرانية ، العدد ) "ـ والحوار الثاني نشر في مجلة "اإلخاء

 .م25/9/1976

سنة الرابعة، أغسطس (، ال3الرافعي" )طنطا(، العدد )" ـ والحوار الثالث نشر في مجلة

 . م1987

حواراً أجراه األستاذ سعد بن عايض العتيبي مع األستاذ وديع فلسطين  والقسم الثاني: يضم

م، 1996مارس  26في  4289، 4283المسائية" السعودية، في العددين " نشرته جريدة

 .م1996 أبريل 2و

القصائد التي  عدداً منوالفصل الرابع بعنوان "وديع فلسطين في عيون الشعراء"، ويضم 

حسن،  كتبها شعراء عصرنا في وديع فلسطين، ومنهم: جورج صيدح، ومحمد عبد الغني

 .وغيرهم … وزكي قنصل، ومحمود أبو الوفا، وإبراهيم السامرائي، ونعمه الحاج

 :وفي الفصل الخامس وعنوانه: "شهادات" نشرنا تسع مقاالت
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و الشاعر الدكتور أحمد زكي أبو شادي ونشرها في األولى كتبها رائد جماعة أبول المقالة-

م . في سلسلة 18/9/1950(، في 144(، العدد )53الُهدى" )نيويورك(، السنة )" جريدة

كـان يزمع أبو شادي كتابتها عن "األدباء األقباط" )وقد كتب منها ثالث حلقات  أحاديث

م عاجله الموت(. وديع فلسطين، ومكرم عبيد باشا، وسالمة موسى ... ث فحسب عن

هي الحلقة األولى، ونشرت في الجريدة تحت عنوان "األدباء األقباط":  ومقالته هذه كانت

 ."فلسطين وديع -1

المحاسني، وقد  والمقالة الثانية بعنوان "قضايا الفكر في األدب المعاصر" للدكتور زكي-

 .م1960فبراير -هـ1379 (، شعبان38نشرها في مجلة "المجلة"، السنة الرابعة، العدد )

لألستاذ األديب محمد سعيد  "والمقالة الثالثة بعنوان "قضايا الفكر في األدب المعاصر-

، 1380عددي المحرم، صفر  (، في26العامودي، وقد نشرها في مجلة "المنهل"، السنة )

 .م1960يوليو، أغسطس 

ذة جميلة العاليلي، وقد فلسطين في محيط أدبه" لألستا والمقالة الرابعة بعنوان "مع وديع-

 .م1961ـ ديسمبر  12اللبنانية، السنة السادسة، العدد  "نشرتها في مجلة "العلوم

وللحديث شجون: الجاحظ، وزكي مبارك، ووديع فلسطين" " :والمقالة الخامسة بعنوان-

 .هـ1404، شوال 88نشرتها مجلة "الفيصل"، في العدد لألستاذ عبد العزيز الرفاعي، وقد

قضايا الفكر في األدب المعاصر" لألستاذ حسني سيد لبيب، " مقالة السادسة بعنوانوال-

 .م1985ـ أكتوبر  1409(، محرم 103الفيصل"، العدد )" وقد نشرها في مجلة

حينما يجيء التكريم من خارج الحدود" للدكتور حلمي محمد " والمقالة السابعة بعنوان-

 .م1986آيار  5لحلبية، العددالضاد" ا" القاعود وقد نشرها في مجلة

شعرية" لألستاذ محمد صالح، وقد نشرتها مجلة  والمقالة الثامنة بعنوان: "بانوراما-

  .م1995 (، تشرين أول10"الضاد" الحلبية، العدد )

ناز كاظم، وقد  والمقالة التاسعة بعنوان: "وديع فلسطين السهل الممتنع" لألستاذة صافي-

 .م1997عدد أكتوبر نشرتها مجلة "الهالل"، 

اد أدبنا الحديث، وأن  وبعد، فنرجو هللا أن ينفع بهذا الكتاب الذي نُقدمه تكريماً لرائد من روَّ

  .خالصاً لوجهه الكريم يجعله

 د. حسين علي محمد

  هـ1418من جمادى األولى  19الرياض : 

 م 1997من سبتمــــبر  20

 

 

 الفصل األول

 الفكرية وديع فلسطين: حياته، وأعماله

 

 :ميالده، ونشأته، وتعليمه-1

لمديرية "جرجا" في أول أكتوبر)تشرين األول( عام  ولد وديع في بلدة "أخميم" التابعة

أبوه "فلسطين حبشي" موظفا في حكومة  ألبوين مصريين صعيديين، وكان 1923

لى عام عطبرة" بالسودان، ومكث هناك إ" السودان، فسافر بعيد مولده في رفقة والديه إلى
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 .مصر ليتقاعد هناك م عندما أحيل أبوه إلى المعاش، وسافر إلى1930

الطفولة التي قضيتها في  (: "وبعد سنوات17/9/1978يقول لي )في رسالته المؤرخة في 

رياض األطفال  السودان حيث كان يعمل والدي موظفاً في الحكومة وحيث دخلت

صلتي بالصعيد على  إلى هذا اليوم. ولم تزدالفرنسية، انتقلنا إلى القاهرة، وأقمت فيها 

نشأتي، فقد عشت  الشهر األول من ُعمري. وعلى الرغم من هذه الصعيدية األصيلة في

بعدها؟ وأنا ال  كل عمري والناس يسألونني: متى هاجرت من فلسطين؟ قبل النكبة أو

ولى، وال زرتُها األ أعرف فلسطين إال من كتب الجغرافيا، فال زرتها في أيام فلسطينيتها

والقـدس المحتلة  بعد أن تغيَّرْت أسماؤها إلى الضفة الغربية وغزة والقدس العربية

وياله من خليط ) وإسرائيل، وال سبب لهذا الخلط إال أن أبي كان اسمه فلسطين حبشي

 ."(جغرافي كاريكاتوري

على ثماني سنين، ولم تكن سنه إذ ذاك تزيد  م توفي أبوه،1931وفي العام التالي أي سنة 

 .أتم دراسته وخرج إلى الحياة العملية فعاش في رعاية أمـه، وفي كنف أسرته حتى

أما تعليمي، فقد قضيت سني الدراسة " :يقول عن تعليمه في الرسالة السابقة نفِسها

،وسني الدراسة الثانوية في المدرسة  االبتدائية في مدرسة الجيزة االبتدائية األميرية

الجامعية في الجامعة األمريكية بالقاهرة  ة للبنين في جزيرة الروضة، والدراسةاإلنجليزي

درجة البكالوريوس في األدب  حيث درست األدب مع التخصص في الصحافة، ونلت

ً 19 م، وكان عمري أقل من1942والصحافة سنة   ."عاما

 :وظائفه-2

م، وفور تخرجه 1942عام  تخرج وديع فلسطين في قسم الصحافة من الجامعة األمريكية

م( عمل 1952ديسمبر -1945 عمل بجريدة "األهرام"، وفي الفترة ما بين )أول مارس

بالمقطم ، فمحرره السياسي  محررا في "المقطم" و"المقتطف"، فرئيساً للقسم الخارجي

المؤتمرات الصحفية حتى  والدبلوماسي، وناقده األدبي، ومعلقه االقتصادي وممثله في

أن يُكتب اسمه بهذه  مر إلى ممارسته لجميع اختصاصات رئيس التحرير دونانتهى به األ

 .(م23/3/1975 الصفة على "ترويسة" الجريدة )كما يقول في رسالته المؤرخة في

كما كتب فصوالً  (ولقد نشر في "المقتطف" عشرات المقاالت والدراسات )تأليفاً وترجمةً 

الواحد أكثر من مادة  القارئ يجد له في العدد في العلوم، والنقد األدبي، والقصة، وكان

 .منشورة

 :(ويقول )في رسالته السابقة

األخيرة من عمر دار المقّطم والمقتطف ُعيِّن لها مجلس إدارة من  في السنين األربع"

في ذلك المجلس، وكانت لي بذلك هيمنة شبه كاملة على الدار، مع  أعضائها، فكنت عضواً 

ع ثقافاتي،  ءأني كنت أصغر األعضا سنا، وذلك بسبب ما دان لي من ُشهرة، ثم بسبب تنوُّ

كنت أكتب بمفردي أكثر من ثالث صفحات يوميا في "المقطم"،  و"سيولة" قلمي، حتى

وكنت إلى جانب ذلك أحرر في "المقتطف"، وأكتب في  وهو جريدة بحجم األهرام،

س الصحافة في الج مجالت العالم العربي األدبية، امعة األمريكية، وأُحاضر في وأُدّرِ

 ."!الشؤون اإلدارية والتحريرية للدار الجمعيات والندوات، وأُشرف على

 :(17/9/1978في  يقول عن عمله بالصحافة )في رسالته المؤرخة

يحملون درجة عالية في  كان طبيعيا أن أشتغل بالصحافة، وأنا من أوائل المصريين الذين"

صحفيا في بادئ األمر، ثم  لى الحياة األدبية والحياة العامةومن هنا أطللت ع …هذا الفن 

بأدباء العالم العربي على  متأدبـاً، وكان مجتمع "المقتطف" هو أول احتكاك عملي لي
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مدار أيام األسبوع،  أوسع نطاق، وهم قد كانوا يزوروننا في ندوة الجمعة، أو على

بما ال سبيل إلى حصر  ياتي األدبيةفانعقدت بيني وبين أعالمهم صلة ُوثقى َرفَدَْت ح

 ."آثاره

بالترجمة مما شغله عما كان  م في وظائف تتعلق1952وقد عمل وديع فلسطين بعد عام 

 :(م25/2/1975 يريد إنجازه في األدب، يقول )في رسالته المؤرخة في

مجمع اللغة  والحقيقة أنني وإن كنت "سيّال القلم" كما وصفني أمس نائب رئيس …"

الشباب، ثم  بية بدمشق، فإنني أعد نفسي مقال بالنسبة لما كنت أكتبه وأنا في أولالعر

تنفيذها. ولكنني  بالنسبة لما في ذهني من موضوعات أحب الكتابة فيها ورغبات أشتاق إلى

ع من  ساعة يوميا في العمل المتصل برزقي، وعليَّ أن 18مضطر إلى صرف نحو  أتدرَّ

ر صفاء ذهني، فال يبقى لي بعد …طاردني إنـكشاريات الحياة التي تُ  ذلك من الوقت  وتُعّكِ

 ."أُحب أو الجهد أو صفاء البال ما تهون معه تأدية تبعات األدب على الوجه الذي

 م( عن عمله في مجال الترجمة الذي ال2/4/1990ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 :يُباريه فيه أحدٌ من األحياء اآلن

 :طران يقولكان صديقي خليل م"

 مكاني للّذي يسمو إليِه بغيِر ُحزنِ  أُخـْلي

 تندبنِّي ال تندبنّي للعظائم بعدهـــا، ال

اآلن في  وإني مثله قد أخليت مكاني وانسحبت من الميادين جميعاً وحسبي أنني أجري

أوليمبية لظفرت بها  ميدان ال يُباريني فيه أحد ]يقصد ميدان الترجمة[، ولو كانت له جائزة

 ."ربما وحدي

 :ثقافته-3

ثقافته، والكتب التي قرأها في مطلع حياته، فقال  سألت األستاذ وديع فلسطين عن مصادر

إن مطالعاتي في أول عهدي بالحياة كانت " :(م30/9/1975)في رسالته المؤرخة في 

جميع فروع المعرفة، أدباً وعلماً وعلم نفس  مطـالعات باللغات األجنبية، وكانت تتناول

أما قراءاتي العربية فكانت تسير على غير  وما إلى ذلك، …واقتصاداً وسياسةً وتراجم 

علم النفس، فيقودني حب االستطالع إلى معرفة  منهاج مقرر؛ فقد أُطالع كتاباً إنكليزيا في

فأعكف على قراءة كتاب عربي وهمي األول  المرادف العربي للمصطلحات اإلنكليزية،

 ."الكاتب في ترجمتها حات ومعرفة مدى توفيقالمقارنة بين المصطل

إلى أديب لبناني  وقد أكون في مجلس من مجالس األدب، فيُشير واحد من الحاضرين"

وجهلي اقتناء  اسمه أمين نخلة لم يسبق لي أن سمعت باسمه، فأحاول تالفياً لتقصيري

المختلفين،  ءجميع كتبه ودواوينه وقراءاتها. وكنت أعمل نفس الشيء بالنسبة لألدبا

حسين، وسالمة  فأشتري جميع كتب المازني وأطالعها الواحد بعد اآلخر. ثم أنتقل إلى طه

 ."وهلم جرا …موسى، والمنفلوطي، وشوقي 

تأتيني من المؤلفين بحكم اشتغالي "بالمقطم"، وهذه كنت أقرأها  كما أن هناك كتباً كانت"

ياً أن أُتابع المصط مهما يكن موضوعها، ها على متوّخِ لحات واأللفاظ العلمية وكيفية سّكِ

 ."المختلفين أيدي المؤلفين

ق أني منذ تخرجت في الجامعة عام " أمشي في الشارع  م، وأنا ال1942و لعلك ال تصدِّ

الشارع أو في  إال ومعي كتاب، أقرأه في الترام أو في األتوبيس أو في المقهى أو في

بيتي إلى  يارة وسائق، كنت أصرف الوقت منانتظار "ركوبتي". وعندما كانت لدّي س

 مكتبي أو إلى مواعيدي في القراءة. ومعنى هذا أنني كنت وما زلت أشتري الكتب
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 بالعشرات، عدا ما يأتيني هدية من القراء والمؤلفين. وكانت سنوات عمري األولى تتسع

أكتب عن  راً علّي أنللكتابة في الصحف تعريفاً بكل كتاب أطالعه، أما اآلن فقد صار ُمتعذِّ 

بها نشرتها  كل كتاب فصال مستقال. ولعل لدّي مئات من المقاالت في نقد الكتب والتعريف

 ،"في صحف كثيرة "كالمقتطف"، و"األديب"، و"المقطم"، و"اآلداب"، و"العلوم

 ."إلخ …و"اليقظة العربية" السورية، و"منبر الشرق"، 

هتماماتي اليومية؛ فعندما كنت غارقاً في الصحافة وفقاً ال كما أن مطالعاتي كانت تتغير"

وال سيما كتب المذكرات الخاصة للزعماء مثل: روزفلت،  كانت تستهويني كتب السياسة

وسواهم. كما كانت  …وآتلي، ومكمالن، وفورستال  وترومان، ومنتغمري، وتشرشل،

اهتمامي إلى الشرق األوسط. ولما انصرف  تهمني ـ بوجه خاص ـ الكتب التي تتناول

سيما التي تتناول البترول والقطن  االقتصاد كثرت مطالعاتي في كتب االقتصاد وال

 ."الجدد والمواد الخام ومشكالت النقد وكتب فالسفة االقتصاد

لقراءة الكتب  ولئن غلب علّي اآلن المطالعات األدبية، فما زلت أجد متسعاً من الوقت"

وف التي تتنـاول  ( وكتب االقتصاد وعلم النفس والكتبالعلمية )وأفضلها كتب فؤاد صرُّ

صدري  الصحافة وعلومها وتاريخها وفنونها. وهكذا ترى يا أخي أنني سأموت وعلى

 ."كتاب كالجاحظ قديماً وسالمة موسى حديثاً 

األدب من باب الصحافة، فحينما عمل في مطلع حياته  ولقد دخل األديب وديع فلسطين

المقتطف" مارس هواية األدب ممارسةً جادة، يقول " طم" ومجلةالعملية بصحيفة " المق

يوم أن كنت أعمل بالصحافة لم تفتني مناسبة " :(م23/4/1975)في رسالته المؤرخة في 

فرثيت خليل مطران والمازني وأبا شادي وَمن عرفت  أدبية دون الكتابة فيها على الفور،

حت لي فرصة مطالعته، ولخصت كل صدر وأُتي من المستشرقين، وتـحدثت عن كل كتاب

إليَّ من أخبار األدب، واحتفيت بكل أديب  محاضرة أدبية سمعتها، وسجلت كل ما ترامى

 ."أدبية عربي زائر لمصر، وشاركت في كل معركة

 م حتى احتجبت "المقطم" و"المقتطف"، وباحتجابهما1952وظل على ذلك حتى عام 

 ين عن الحياة األدبية فترة من الزمن، وقداحتجب األديب المصري الكبير وديع فلسط

م(: 23/3/1975سألته في إحدى رسائلي عن السبب، فأجـاب )في رسالته المؤرخة في 

سؤالك عن سبب احتجابي عن الحياة األدبية في مصر، فال أهتم بنشر كتاب، وال  "أما

بتني عن وردي على هذا أن الحياة  …الهالل" أو "الثقافة" أو "الجديد" " أحرر في قد توَّ

الشهرة في مصر، بعدما رأيت أن الهيئتين الوحيدتين اللتين تحاسبانني على هذه  طلب

همـا هيئة الضرائب بما تتوّهمه من عشرات اآلالف التي تعود عليَّ من األدب كل  الشهرة

اتي تليفونـ وهيئة مباحث أمن الدولـة العليا التي مازالت تسلِّط عليَّ مخبريها وتراقب عام،

ومسمياتها، فهي  وبريدي وكأنني أعتى مجرمي الدنيا. أما هيئات الثقافة بجميع أسمائها

الحكومية. ولهذا  وإن عرفتني بجميع أعضائها، فال تعرفني بتشكيلها الرسمي وأجهزتها

األديب" التي ترحب " آثرت أن أُهاجر بكل حرف أكتبه إلى الخارج، والسيما إلى مجلة

الصـلة برزقي، وما دمت أطل  ه منذ ثالثين عاماً، وما دام األدب مبتوتبكل ما أُوافيها ب

 ."حسبي على الحياة األدبية باعتبار ذلك مجرد هواية، فهذا

اإلغالق على  م، وقد أثر هذا1952لقد أغلقت مجلة "المقتطف" وجريدة"المقطم" في عام 

 :(م3/4/1975نفسية وديع فلسطين ، يقول )في رسالته المؤرخة في 

أال تنسى أن الجيل الذي أنتمي إليه قد فُجع أشد فجيعة في جميع قيمه العليا حين  أرجو"

جميع ُكوى الثقافة تُوصد في عنف وبال رحمة في وجهه. لقد كانت لنا في أول  رأى
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مجالت مثل "المقتطف" و"مجلة علم النفس" و"الرسالة" و"الثقافة" و"الكاتب  الشباب

عالم العربي"، فلما جاء العسكر، مـاتت هذه المجالت جميعاً و"الكتاب" و"ال "المصري

تنذرف عليها دمعة. وكانت لنا في مطالع العمر منابر يتحدث منها أعالم المفكرين  دون أن

 عصرنا: منبر في الجامعة األمريكية، ومنبر في جمعية الشبان المسلمين، ومنبر في في

 ـاد السياسي والتشريع، ومنبر في جمعيةالجمعية الجغرافية، ومنبر في جمعية االقتص

 [الشبان المسيحية، ومنبر في نادي دار العلوم، ومنبر في رابطة األدباء، و]منبر في

 رابطة الموظفين، فجاء العسكر وبطشوا بهذه المنابر جميعاً وبالمتحدثين منها. ثم كانت

ادها من الُمخبرين أكثر من روادها  ما  من األدباء، وسرعانهناك ندوات أدبية، فصار روَّ

 ُزج بجميع أعضائها في السجون نميمةً وغدراً. وكنا يا صاحبي نقرأ الكتب والمجالت

وباسم  اإلفرنجية بُعْيد صدورها، نراها تمأل المكتبات، ونشترك فيها مقابل بدالت معتدلة،

ب، ُمنعت منعاً الكت الرقابة، وباسم النقد النادر، وباسم الوقاية من السموم المبثوثة في هذه

 ."باتًّا من دخول مصر، فانعزلنا عن العالم تماما

حدث في جيلنا، وال بدّ أن نصارح أنفسنا ونصارح الدنيا بحقيقته، فكان طبيعيا  كل هذا "

 الثقافة، السيّما ونحن نرى الدولة بأجهزتها تعدُّ الثقافة جريمة شنعاء، ونحن نرى أن نهجر

 د بطش، فيقررون الهجرة فراراً من هذا الجحيم. وأناجميع المفكرين يُبطش بهم أش

 شخصياً هاجرت كما هاجر مئات من أساتذة الجـامعات، ولوال تغيُّر الظروف لما عدت،

 ."ولما عاد منهم من عاد

من الحوارات مع أعالم بارزين  ومما يدل على ثقافة وديع فلسطين العالية أنه أجرى عدداً 

يقول )في رسالته المؤرخة  ."له في "المقطم" و"المقتطففي مجاالت مختلفة أثناء عم

 :(م22/10/1976في

المقطم" و"المقتطف" كثيرون، منهم نهرو، " الذين أجريت أحاديث معهم وأنا في دار"

هكسلي، وويل ديورانت )صـاحب كتاب  ولياقت علي خان، وكريشنا مينون، وألدوس

والعالم عبد الفتاح جوهر، والحاج أمين  "قصة الحضارة"(، واألمير عبد الكريم الخطابي،

وزراء فلـسطين، وعشرات من زعماء  الحسيني مفتي فلسطين، وأحمد حلمي باشا رئيس

 ."الفترة العرب الذين كانوا يزورون مصر في تلك

 

 :أساتذته-4

ف األستاذ وديع فلسطين على كثير من أعالم األدب والفكر مثل خليل مطران وأحمد  تعرَّ

وقد »إلياس ونقوال الحدَّاد،  ادي وإبراهيم ناجي وسالمة موسى وإلياس أنطونزكي أبو ش

ر الفكر ليكون جديراً بُمجالستهم  دفعه تأثره بهؤالء إلى تنمية هواية األدب ومتابعة تطوُّ

اقتضاه هذا إرهاقا ذهنيًّا شديـداً، وصبراً وأناةً  ومحادثتهم ومبادلتهم الرأي والنقاش. وقد

بالمؤلفات األدبية التي فاته االطـالع عليها منذ كان صغيراً.  في زمٍن يسبرٍ  وبحثاً ليُلمَّ 

ً  وليكون فوق ذلك   .( )«ُمعاِصراً ألولئك القادة والرّواد، وُمتابعا

وف وخليل تابت، وهما عنده من أعظم  لكننا نرى أن أستاذْيه الحقيقيين هما: فؤاد صرُّ

له، طبقاً ألي مقياس من مقاييس التقدير بل في العالم ك رجال الصحافة في الشرق

 .الصحفي

المنشور في مجلة « تجربتي في الصحافة»األستاذين في مقالته  ويقول عن هذين
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 :م1994يناير -هـ1414شعبان  ،(206، العدد )«الفيصل»

والمقطم"، بعد فترة قصيرة  ولقد كان من حظي الموفق أن عملت في دار "المقتطف »

مجلة علمية ثقافية عريقة هي  ريدة "األهرام"، وهي دار كانت تُصدرقضيتها في إدارة ج

فوّزعت عملي بين هذه وتلك. وما زلت  ،""المقتطف"، وجريدة مسائية عتيقة هي "الُمقَطَّم

عملت تحت إشرافهما المباشر في  أحس بدين عميق في عنقي للرجلين العظيمين اللذين

والدكتور فؤاد صروف في "المقتطف"،  ،"مقطمهذه الدار، وهما خليل تابت باشا في "ال

بل بإعطائي فرصة كاملة للتدريب  فقد حرصا على تعهُّدي ال بالتوجيه والتشجيع فحسب،

المختلفة حتى تتأصَّل فّي االستعدادات  على جميع فنون الصحافة بالتنقل بين أقسام الجريدة

وكتابة المقاالت العلمية وإجراء  واالقتصادية لمعالجة الترجمة وكتابة التعليقات السياسية

وتلخيص الكتب األجنبية وعرض الكتب العربية  األحاديث مع كبار المسؤولين والزائرين،

منابر القاهرة الكثيرة تحتفي بها، وإجراء  ومتابعة المحاضرات العامة التي كانت

 .« التحقيقات الصحفية، وهلم جرا

ي لها في األدب )في رسالته المؤرخة في ردا على سؤال عن المدرسة التي ينتم ويقول

 :(م10/1976/ 25

ولكنني قطعاً تأثرت  .ال أعرف مدرسة معينة أنتمي إليها، أو أوصف أنني من تالميذها"

فيَّ تأثيراً عميقاً. ولكنني  بأستاذيَّ األّولْين فؤاد صروف وخليل تابت باشا، وكان تأثيرهما

وأجيالنا. وأكاد أقول: إن أسلوب فؤاد  ف شخصيَّاتناأعتقد أن أساليب ثالثتنا تختلف باختال

خليل تابت باشا يغلب عليه الطابع  صروف يغلب عليه النسق العلمي، بينما أسلوب

 ."باألسلوبين العلمي والصَّحفي الصحفي، وأسلوبي فيه نفحة أدبية مع تأثره

نا ما قاله عن األستاذين، لكننا نورد ه وسترد في صفحات الكتاب إشارات كثيرة لهذين

الذي جمع فيه كثيراً من « أعالم عصره وديع فلسطين يتحدّث عن»أستاذْيه في كتابه 

اللندنية تحت « الحياة»البيروتية و« األديب» مقاالته عن األعالم التي كان ينشرها في

 :«أحاديث ُمستطردة»عنوان 

وف في الفقرة األولى من حديثه المستطرد عنه قال عن  :فؤاد صرُّ

طالما فوعُت إليه كلما أعوزتني نصيحة غالية، أو تجّهمت لي  و أستاذي األول الذيه»

االستقالل في الرأي ـ على الرغم من أنني لم أبرح أتحلّى  الحياة وأنا أؤدي ضريبة

في خصومة أو ُمالحاةً في جدال، وال انتسبُت إلى أي مذهب  باالعتدال، ولم أعرف لدداً 

بقيُت على مدى ما تقّضى من سنوات العمر أرى في فؤاد و أيديولوجي وحزب سياسي،

باتباع ُخطاه، وأشخص إليه حاضراً وغائباً وخالداً  صروف مثلي األعلى الذي أستوصي

الذي تيتّْمُت بفقده « أبي الروحي»وهو « تلميذه الروحي» في عالم األرواح، وأعد نفسي

سان والقلم عن اإلتيان برثاء يليق أصّمتني حتى اليوم، وعقدت الل ... فكانت وفاته صدمة

  .( )«العظيم بهذا اإلنسان

القومية  وقال عن خليل تابت باشا وعالقته به، وكيف أنه كان في عصره صوت

 :والعروبة

وعملُت معه زمناً ما،  كان من قسمتي السعيدة أن عرفُت هذا الكاتب الكبير عن قرب،»

أن أرقى إلى ملء مكانه،  في بعض عمله دون تتلمذُت فيه على أستاذيته اآلمرة، ثم خلفته

وإطالعه الواسع، وإحاطته  فعرفُت الكثير من سجايا خليل تابت الخلقية وعلمه الغزير،

غيرته على أمة الضاد ...  الشاملة بقضايا الدنيا، ودقته المفرطة في عمله، وحرصه على

ة وصداقته الوثقى الخيرة ما الملهم وعرفُت من أبوته المعطاء، وأخوته البارزة، وأستاذيته
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يُعِجُز قلمي عن إثباته شكراناً وعرفاناً على  يُشعرني إلى خاتمة يومي بشعور اليُتم، وما

مفاخره ومواهبه، وعلى كفاحه بالقلم في سبيل  آالئه، وتقديراً ينصبُّ على شخصه وعلى

صوت فرد  أنه كان في وقته المتطاول أعلى نصرة كل قضية إنسانية عادلة، دْع عنك

ر بمبدأ جديد بين قوٍم ال  يتحدث عن العروبة والقومية حديثاً ملؤه اإليمان، كأنه رسول يُبّشِ

 .( )«يُصيخون

 :عنايته باللغة الفصحى، في فقرة تالية فقال وأشار إلى

قراءه، وفي سبيل ذلك درج على قراءة حتى  وكان خليل تابت يحترم عمله ويحترم»

ب لغتها ويُقيماإلعالنات المبوبة لكي  ح عبارات  يُصّوِ عباراِتها، وكنت أراه يُصّحِ

اعترْضُت على ذلك بدعوى أن النصوص  البالغات الرسمية وخطب المسئولين، فإن

المفحم: أنا ال أقبل أن أنشر أغاليط في  الرسمية ينبغي أن تبقى على عالتها، كان رده

ح  اللغة، ومن جريدتي، وأولئك الرسميون ليسوا خبراء في الواجب عليَّ أن أُصّحِ

 .( )«أخطاءهم وأُنبِّههم إلى فساد تعبيراتهم

العروبة  ولعل الوديع أخذ من أستاذه عشق الفصحى، والحس القومي األدبي فاهتم بأدباء

 .في كافة األقطار، وفي المهجر على حد سواء

ي تحت وديع فلسطين أن يكتب فقرة عن أساتذته، فكتب ل وكنُت قد طلبت من األستاذ

 :(م12/2/2002المؤرخة في  )في رسالته« أساتذتي»عنوان 

إال بأستاذين جليلْين للغة العربية  ال أظن أنني تأثّرُت في مراحل الدراسة قبل الجامعية»

قادرْين على تحبيبنا في اللغة العربية بعدما  هما السيد شحاته والسباعي بيومي، فقد كانا

المحترفين، وكنا قد افتُتنا باللغة اإلنكليزية بفضل المربين  نفّرنا منها سواهم من األساتذة

إليهم مهمة تدريسنا والذين جعلونا ندرس األجرومية من خالل األدب،  العظام الذين أُسنِد

كريهة، أما إذا تعلّمناها كجزء من األدب، فعندئذ تزول ضراوتها  فاألجرومية وحدها

هؤالء المربون األوربيون يقولون إن الطفل  الفهم واالستيعاب. وكان وتغدو ميسورة في

اإلنكليزية دون أن يلحن فيها قبل أن يذهب إلى المدرسة أصالً، وقبل أن يعرف  يتكلّم اللغة

 شيئاً اسمه األجرومية. فلماذا ال تطبق هذه النظرية على الكبار، فنعلمهم األدب أّن هناك

 .استيعابها باألجرومية فيهون عليهمأوالً، ومتى استقامت درايتهم باللغة جئنا إليهم 

والتوجيه والرعاية هو  وفي المرحلة الجامعية كان أستاذي األول الذي أدين له بالتشجيع

يديه فنون الكتابة  ، الذي تعلّمنا على«المقتطف»الدكتور فؤاد صروف محرر مجلة 

لى. كان أستاذاً األو والترجمة إلى جانب تاريخ الشرق األوسط منذ انتهاء الحرب العالمية

فتعلّقُت به، وتابعُت كل  نابهاً فيه قسط كبير من اإلنسانية ومن الروح التربوية الحانية

ما تخّرجُت من الجامعة  ، حتى إذا«المقتطف»حرف كتبه سواء في مؤلفاته، أو في مجلة 

فازداد اقترابي من فؤاد  «المقطم»و« المقتطف»ألفيتني بعد فترة قليلة أعمل في دار 

التي كتب فيها جميع  صروف وتأثري به وترحيبه بنشر آثاري في هذه المجلة الباذخة

وحتى أواسط القرن  أعالم النهضة في كل العالم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر

م(، وكان 1952 م وتوقفت عن الصدور في عام1876العشرين )فهي قد صدرت في عام 

كتاباته، وإن  ان إلى العلوم أميل فخّصها بكثير منفؤاد صروف موسوعي الثقافة، ولكنه ك

أن في وسع  كان ساق العلم بأسلوب عربي شديد النصاعة، بالغ الروعة، فبرهن بذلك على

 ً  العالم أن يكون ـ ولو من حيث األسلوب ـ أديباً مكينا

عملُت بإشراف صحفي من أعظم من « دار المقتطف والمقطم»نفسها،  وفي هذه الدار

العربية في كل تاريخها، وهو خليل تابت باشا، فكان له بدوره تأثير  م الصحافةأنجبنه
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وأسلوبي وتفكيري. كنُت إذ ذاك مازلُت طريَّ العود، فتعّهدني برعايته  عظيم في منهاجي

وسدَّد ُخطاي، ودلَّني على المحجة الصحيحة، وصّوب كثيراً من أغاليطي، وفّسر  األبوية،

 ية التي كان يُعالجها في مقاالت الصدر التي كان يكتبها فيغوامض الشؤون الول لي

 يوميا. وكانت له قدرة فائقة على تحليل األحداث بردها إلى أصولها ورصد« المقطم»

وهو إنما  .التيّارات التي تتفاعل فيها، واستنتاج العواقب المحتملة، والتكهن بما يجيء الغد

صحيحا من الناحية  نه كان يتوّخى بأسلوبه أن يكونكان يُخاطب بمقاالته سواء القراء إال أ

التي تتسلّل إلى أقالم  اللغوية، سلساً من الناحية البالغية، يتفادى كل األخطاء الشائعة

الفحم في لندن مثالً بأنه  الكتاب. وقد كانوا يعيبون عليه مثالً أن يصف إضراب عمال

عن عرش بريطانيا بأنه  الثامن ، وكان يصف تنازل الملك إدورد«اعتصاب الفّحامين»

المدن على غير ما  ـ فالسرير هو العرُش لغةً، وكان يرسم أسماء« نزول من السرير»

الجزيرة العروفة في  درج عليه الكتاب؛ قتوكيو هي عاصمة اليابان )طوكيو(، وقبرس هي

« متوسطالبحر ال»باسم  البحر المتوسط )وليست قبرص(. بل إنه كان يُشير إلى هذا البحر

تابت باشا يقوم بنفسه بعملية  ألنها زائدة ال محلَّ لها. وكان خليل« األبيض»تاركاً لفظة 

ويُراجع حتى اإلعالنات المبوبة  تصحيح الجريدة كلها بعد ما يؤدي المصححون عملهم،

ل بالتصويب والتنقيح في الخطب والتصريحات التي  لضبط عباراتها، بل إنه كان يتدخَّ

ب  إن الوزير ال يعرف»مسؤولين قائالً: تصدر عن ال دقائق اللغة، وواجبي أن أُصّوِ

 .«كالمه

كلّفني صاحب « المقطم»في تحرير جريدة  وعندما تقاعد هذا الرجل العظيم من عمله

عاماً( أن أحل محل خليل تابت باشا في  96الجريدة الدكتور فارس نمر باشا )الذي عاش 

التحدي )على الرغم من فارق العمر بيني وبين  قبلُت هذاكتابة مقاالت الصدر اليومية، ف

في كتابة هذه المقاالت محتذياً أسلوبه  خليل باشا وهو نصف قرن بالتمام(، وشرعتُ 

 .المهنئين أي على إنجاز هذا العمل ومستفيداً من سابق توجيهاته، فكان هو أول

ـ ولسُت منهم فأنا من الشوام في مصر  وفي دار المقتطف والمقطم تواصلُت مع أعالم

خليل مطران بك، ومترجم إينشتين  قرار صعيد مصر ـ فعرفُت شاعر األقطار العربية

والصحفي الكبير كريم تابت باشا،  الدكتور نقوال الحداد، والشاعر األديب عادل الغضبان،

» جالد باشا صاحب جريدة  والصحفي المعروف حبيب جاماتي، والصحفي الكبير إدجار

أثر في حياتي بفضل  الفرنسية، وغيرهم وغيرهم، وكان لكل منهم« ال ديجبت الجورن

 .احتكاكي بهم واالنتفاع بمالحظاتهم وتوجيهاتهم

 العهد البعيد ـ وأسميه عهد البراءة ـ نتواصل مع هؤالء الرواد مباشرة، فالثقة كنا في ذلك

 عالمات أو جيوشالُمتبادلة متوافرة، وال داعي إلجراءات األمن أو مكاتب االست

السكرتيرات، وهي دروع يتمترس خلفها المسؤولون ليقيموا حواجز بينهم وبين 

المحررين وجمهور القراء. كانت كل األبواب مفتوحة ليس عليها حراس  مرؤوسيهم من

تصدُّ الناس عن دخول غرفة رئيس التحرير، ولهذا سميُت هذا العهد  «لمبة حمراء»وال 

 .نتفي فيه كل الشكوك وكل التحفظات بين الرئيس والمرؤوست الذي« عهد البراءة»

استغرقت ـ واستهلكت ـ عمراً غالياً من حياتي، فقد اكتشفُت أن  وإذا كانت الصحافة قد

مرهونة بوقتها وبظروفها، وقد تتغيَّر هذه االهتمامات بين عشية  االهتمامات الصحفية

ير منضبطة، وألن أبطالها الميامين اليوم قد قُلَّب، وألن نواميسها غ وُضحاها، ألن السياسة

ْيُت أن أجعل  يُصبحون في خبر كان قبل أن تُشرق شمس صباح اليوم التالي. ولهذا توخَّ

اهتماماتي، حتى إذا ما خذلتني الصحافة ـ كما حدث فعالً ـ وجدُت لي  األدب من جملة
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بية في عصوٍر جاءت بقيم يخذلني، حتى وإن بقيُت على هامش الحياة األد ميداناً آخر ال

ولم نهضمها، مثل الشعر الحر بمسمياته المختلفة، ومثل الغزو  جديدة لم نألفها

التصريحات التي تنطلق في كل يوم من أفواه المجددين، كقول  األيديولوجي لألدب، ومثل

ذاهب اللغة، أو قول سواه إنه ]من[ جيل بال أساتذة، أو استعارة الم القائل إنه يُريد تفجير

 والمكعبية والكمبيوترية واللوغاريتمية لتطبيقها على العمل األدبي، فتركنا لهؤالء التفكيكية

 المتن، وبقينا على الهامش، وهي نعمة كبرى مادام الضمير راضياً، ومادمُت نهيت نفسي

عن المنافسة في حلبات المتسابقين من األدباء، وصنُت نفسي عن الوقوف في طوابير 

 .«التسكع في مقاهي األدباءأو  النشر

 :وديع فلسطين واألدب-5

فلسطين عن نشأته األدبية فأجاب )في رسالته المؤرخة  سألت األستاذ وديع

 :(م30/9/1975في

نشأتي األدبية، فأخبرك أنني تتلمذت في الجامعة على الدكتور فؤاد صروف  تسألني عن"

أركان جريدة "األهرام" في بيومي والسيد شحاته وعبد هللا حسين )أحد  والسباعي

عملت في الحياة مع الدكتور فارس باشا نمر، وخليل تابت باشا، وخليل  األربعينيات(، ثم

الغاياتي، والدكتور نقوال الحداد، وإسماعيل مظهر، والدكتور بشر  مطران بك، وعلي

ال مفر لي من االشتغال باألدب مهما حاولت أن أنصرف إلى  وغيرهم، فكان …فارس 

 ."لصحافةا

بدأ ت صلتك الحميمة باألدب؟، فأجاب )في رسالته المؤرخة في  وسألته: متى

 :(م6/6/1975

 أن اشتغالي باألدب كان من ناحية تورطا، وكان من ناحية أخرى هـرباً من ألوان أجيبك "

 م أو نحوه، كنت تركت الجامعة1944الكتابات األخرى السياسية واالقتصادية. ففي عام 

الج الكتابة في صحف مختلفة، وكنت أوقع مقاالتي باسمي مع صفة وبدأت أع

الصحافة"! وكان القصد من هذا اللقب استجداء احترام أصحاب  "بكالوريوس في

هذا اللقب في هذا العهد المبكر كانوا نادرين. وذات يوم  الصحف، وال سيما وأن حملة

قول فيها إن طائفة من محبي أعرفه اسمه خليل جرجس خليل ي فوجئت ببطاقة من أديب ال

لألدباء، منهم محمود تيمور بك، والدكتور إبراهيم ناجي،  األدب قّرروا تأليف رابطة

هذه الطائفة اختارتني لحضور االجتماع األول للرابطة  وأسماء أخرى ال أذكرها، وأن

 ولم أكن أعرف أحداً من أصحاب هذه األسماء جميعاً، !النتخاب أعضاء مجلس إدارتها

فتوجهت إلى العنوان المعيّن، وهو منزل قديم في أول شارع  ولكنني لم أشأ أُخيِّب ظنهم

غرفة متواضعة جلس بها أناس ال أعرفهم، فاخترت مقعداً  شبرا، وانتهى بي المطاف إلى

قائالً: أنا خليل جرجس خليل، فقدمت نفسي بدوري إليه  للجلوس، وهنا تقدّم مني شاب

إلى الحاضرين، وأبرزهم الدكتور ناجي، أما تيمور فلم  م قدَّمنيوحيّاني تحية حارة ث

االنتخابات، ففاز بالرياسة إبراهيم ناجي، وبالوكالة أنا،  يحضر، وأجريت في هذه الجلسة

إلى أن هربت منها  …خليل! وظللت عضواً في هذه الرابطة  وبالسكرتارية خليل جرجس

ثناء هذه الفترة عرفت كثيرين من م ... في أ1952 ومن جميع روابط األدب عام

يترددون على الرابطة، وزاد اهتمامي بالُمطالعات األدبية  المشتغلين باألدب الذين كانوا

واالقتصادية التي كنت متخصصاً فيها بحكم عملي في  إلى جانب مطالعاتي السياسية

 .".. ""المقطم

يرى أن األدب الحقيقي يتوارى فلسطين نشر مئات المقاالت األدبية إال أنه  ورغم أن وديع
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الراهنة، وأننا ال يمكن أن نقارن األدب في صحافتنا الراهنة باألدب في  في صحافتنا

  .النصف األول من القرن العشرين الصحف في

العالقة بين الصحافة واألدب عالقة " :(م9/1978/ 17يقول )في رسالته المؤرخة في

الصحف أخذ يتقلّص حتى انعدم أو كاد.  دب فيقديمة وثيقـة. ولكن الحيِّز المخصص لأل

للرياضة ولفنون السينما  وفي الوقت الذي تُخصص فيه الصحف أركاناً يومية

اإلعالنات أو زاد طوفان  والتليفزيون، ال تخص األدب إال بباب أسبوعي يُلغى إذا طغت

مرموقاً، وتعتمد في تستكتب أديباً  أخبار السياسة. وحتى هذه األبواب األدبية فإنها قّل أن

ُمختصرة مع بعض المشتغلين  األغلب على تعليقات صحفية سريعة، أو على أحاديث

األدب فصوالً لعبد الغني حسن  باألدب أو الُمتطفِّلين عليه. وبدالً من أن تقرأ في صفحة

السحرتي ويحيى حقي  وإبراهيم بيومي مدكور وشوقي ضيف وعلـي أدهم ومصطفى

لناشئة األدب تحاول إثارة  ومحمد عبد المنعم خفاجي، فإننا نقرأ مقاالت وعبد القادر القط

األدبية ال يحس بها أحد، ولو  قضايا أدبية بأسلوب صحفي سريع، ولهذا فإن هذه الصفحات

باشا، أو في "األهرام"، أو في  قورنت بالصفحات األدبية في "السياسة األسبوعية" لهيكل

أو في جريدة "البالغ"، أو في  ررها الشاعر محمد األسمر،جريدة "الزمان" عندما كان يح

 ."وأسمن من صحافة اليوم جريدة "المقطم" لقلنا إن صحافة األدب قديماً كانت أثمن

م( "تُختصر 2/6/1977في  ومواصفات األدب الجيد عنده )كما يقول في رسالته المؤرخة

ناصع متميز متفّرد.  لـوبفي عبارة موجزة: أسلوب وفكرة. فال أدب ال ينهض على أس

 ."الُمشبِع وال أدب إن لم يكن محوره فكرة أصيلة بارعة. فهذا هو األدب

 :مؤلفاته-6

 :ونقده أهمها كتب األستاذ وديع فلسطين مئات الفصول في دراسة األدب

عن نجيب  مقاالته عن نجيب محفوظ، وقد كتب األستاذ وديع فلسطين عدة مقاالت-1

 اتب الثاني عنه بعد محمد جمال درويش، وسبق سيد قطب وأنورمحفوظ، وكان هو الك

، «منبر الشرق»نشرها في مجلة « رادوبيس»المعداوي. وقد كتب في مقالة له عن رواية 

وفي اعتقادي أن هذه الرواية تستطيع أن تُزاحم روايات »م يقول: 1947سبتمبر  5 في

، وهذه نبوءة مبكرة بفوز «عاجمإذا هي وجدت من يُعنى بترجمتها إلى لغات األ الغرب

 .محفوظ بجائزة نوبل العالمية نجيب

مختلفة مثل: "المقتطف"،  حلقاته عن "األدباء المهجريين" ، ونشرها في مجالت-2

و"العالم العربي"،  ،"و"الرسالة"، و"الثقافة"، و"الكاتب المصري"، و"الكتاب

  . و"األديب"، و"اآلداب"، و"العلوم" ... وغيرها

األدب واألحذية" التي كتبها في مجلة "األديب" بعد عودته من مهجره في " قاته عنحل-3

 .م1969الوطن عام  ليبيا إلى

وطه حسين، وعلي  حلقاته "أحاديث مستطردة" عن صالته بأدباء العصر مثل: العقاد،-4

نعيمة ...  أحمد باكثير، وزكي المحاسني، وزكي مبارك، ومصطفى الشهابي، وميخائيل

ُمعاصريه اآلن.  رهم، وهي دراسات يكتبها في أسلوب فريد قل أن تجد لها نظيراً بينوغي

كتاب عام  وقد نشرت في "األديب" المحتجبة، ـ و"الحياة" اللندنية، ثم صدرت في

األولى  بعد صدور الطبعات« وديع فلسطين يتحدث إلى أعالم عصره»م، بعنوان 2003

يتحدث عن  وديع فلسطين»ويُمكننا أن نقول إن كتاب والثانية والثالثة من هذا الكتاب. 

للمحدثين في  أصبح منذ اآلن أحد الكتب المفاتيح في مجال الترجمة األدبية« أعالم عصره
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ومدارسه  األدب العربي، وال يُمكن تجاهله عند التأريخ أو الدراسة لألدب الحديث

  .وأعالمه

األديب"، وقد " م في مجلة1961 حلقاته عن "شعر ناجي الضائع"، وقد نشرت عام-5

أعمال ناجي  أفاد منها من كتب عن ناجي، كما أفاد منها الشاعر حسن توفيق وهو يجمع

 .(الكاملة الشعرية والنثرية

 :فهي وأما الكتب التي أصدرها ،

 مسرحية "األب" لألديب السويدي أوجست سترندبرج )مترجمة(، نشرت عن سلسلة-1

 .م1945كتبة مصر لجنة النشر للجامعيين، م

مؤلف(، صدر عن المكتب الفني للنشر، القاهرة ) "قضايا الفكر في األدب الُمعاصر"-2

 .م1959

والعدل" للمشترع الفلسطيني هنري كتن )مترجم(. صدر عن  فلسطين في ضوء الحق"-3

 .طبعه مرات م، وأعيد1970مكتبة لبنان، عام 

باالشتراك مع  لدكتور توماس هامل )مترجمجعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة" ل"-4

 . (الدكتور صفاء خلوصي

 .(شادي )محقق ديوان "اإلنسان الجديد"، ألحمد زكي أبي-5

 .(ديوان "النيروز الحر"، ألحمد زكي أبي شادي )محقق-6

جعفر الصادق كما عرفه علماء الغرب"، لمجموعة من المستشرقين، ترجمه  اإلمام"-7

 .(آل علي، نُشر في الكويت، )مراجعالدين  الدكتور نور

األمريكي" )مترجم(. وصدر عن مكتبة األنجلو ،  أوليفروندل هولمزالقاضي الشاعر"-8

 .م1966القاهرة ، عام 

الحرية : ترجمة ذاتية للزعيم الزنجي مارتن لوثر كنج" )مترجم(.وصدر  على درب"-9

 .م1965العربي، عام  عن مكتبة الوعي

المعارف، القاهرة، عام  ء فن: صناعة الخبر" )مترجم(. وصدر عن داراستقاء األنبا"-10

 .م1960

م، 1959المعارف، القاهرة، عام  العالقات العامة فن" )مترجم(. وصدر عن دار"-11

 .م1967وصدرت طبعته الثانية عام 

 .وأجمل أشعاره" )مراجع(، نشرته دار ومطابع المستقبل ناجي: حياته،"-12

 .األدبي" )مراجع( نشرته دار ومطابع المستقبل وصالونها مي: حياتها،"-13

األوسط" )مترجم(. نشرته دار المعارف، القاهرة،  تطور صناعة الزيت في الشرق"-14

  .م1957عام 

إلصالح السيارات" )مترجم(، وصدر عن دار المعارف، القاهرة  إنشاء وإدارة محل"-15

 .م1954

 .(ترجموسائل االتِّصال" )م مقدمة إلى"-16

 .«الميسرة الموسوعة العربية»اشترك في إعداد -17

للشيخ حافظ  "ترجم إلى اللغة اإلنكليزية كتاب "جزيرة العرب في القرن العشرين-18

 .وهبة، ونشر في لندن

صفحة، وفيه نماذج  400ويقع في  مختارات من الشعر الُمعاصر وكالم في الشعر،-19

 .عربيا ( بلداً 19شعرية لخمسة وثالثين شاعراً من )

عام  وديع فلسطين يتحدث إلى أعالم عصره، ونشر في مجلدين عن دار القلم بدمشق-20
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  .صفحة 352صفحة، ويقع المجلد الثاني في  366م(، يقع المجلد األول في 2003)

 :شخصيته األدبية-7

ة بلورة شخصيته فأجاب في مجل سئل األستاذُ وديع فلسطين عن العناصر التي اجتمعت في

 :يقول هـ1419من شوال  20(، في 1542، العدد )«اليمامة»

ولهذا أقبلُت  قّررُت منذ بداياتي األولى أن أكون منفتحاً على جميع الثقافات والتيارات،»

أكبر  على قراءة كل ما وقع في يدي من كتب ومجالت متخصصة، وسعْيُت إلى متابعة

عقد  هرة المتعددة تحفل بها إلى أوائلقدر من المحاضرات العامة التي كانت منابر القا

بها  الخمسينيات عند ما أطيح بكل هذه المنابر. كما أن الترجمات الكثيرة التي اضطلعتُ 

والفكر،  خارج المجال األدبي ساعدتني على تكوين نظرة شبه موسوعية إلى دنيا الثقافة

 لشخصية اتسمتدون أن أتمذهب أو أنحاز إلى عقيدة فكرية معينة. وحتى صداقاتي ا

بالسماحة وسعة الصدر، فكان من أعز أصدقائي مثالً سالمة موسى والدكتور محمد 

وهما داعيتان اشتراكيتان، كما كنُت صديقاً مقرياً من رجال األزهر؛ كالشيخ  مندور

الرازق الذي تولى مشيخة األزهر، والشيخ عبد المنعم النمر، والشيخ أحمد  مصطفى عبد

خالد محمد خالد، والعالمة محمود محمد شاكر، والشسخ عبد المتعال  والشيخ الشرباصي،

والشيخ محمود أبي رية، والدكتور محمد البهي، والشيخ علي الغاياتي،  الصعيدي،

 .هللا، والدكتور محمد عبد المنعم خفاجي والدكتور محمد حب

عقاد والدكتور المنفتحين على الغرب كطه حسين وال وفي الوقت عينه عرفُت كبار األعالم

وإبراهيم عبد القادر المازني وفؤاد صروف  محمد صبري السربوني وعلي أدهم

فشملت المستشرقين وشعراء المهجر  وقسطنطين زريق وغيرهم. وامتدّت عالقاتي

 .وأدباءه فضالً عن أدباء العالم العربي

رأي، ساعد على تشكيل شخصيتي األدبية التي صارت تتقبل االختالف في ال كل هذا

الفكرية للغير، وتستقل بعد ذلك بمواقفها الخاصة دون التحرش بمن  وتحترم المواقف

اختالفاً جذريا. فإيماني المطلق بحرية الرأي ـ وهذا نابع أصالً من  أختلف معه في الرأي

الصحفية التي ترفض كل رقابة أو حجر على اآلراء ـ هو إيمان ال  ثقافتي المعهدية

مهنتي الصحفية عندما حوصرت حريتي الصحفية في التعبير  رتُ يتزعرع، وبسببه هج

 .عما أريد

المناسبة أنني أنفقُت ست سنين من عمري أُنقِّب في كتب األدب القديمة  وأذكر بهذه

إشارة إلى النعال بأسمائها المختلفة )كاألحذية واألخفاف والمراكيب  والحديثة عن كل

نني أردُت أن أؤكد حرية الفكر وكرامته التي عبر إليها(، وما ذلك إال أل والقباقيب وما

 :قباني في قصيدة مجلجلة األبيات قال فيها عنها نزار

 الفكُر عندها والحذاءُ  وإذا أْصبَـــح المفكر بوقاً يستوي

 والسماءُ  أنا حريتي فإْن َســـلبوها تسقُط األرُض دونها

في مجلة  التي نشرتُها« حذيةاألدب واأل»وكنُت في كل فصل جديد أُضيفه إلى سلسلة 

المفكرين  جميع« تحفيظ»اللبنانية أكرر هذين البيتين النزاريين رغبةً مني في « األديب»

 .«العرب نصَّهما، واالعتبار بمعناهما

 :في دنيا األدب ويقول في الحوار السابق عن شخصيته

ق أن يُقال إنني والد معاذ هللا أن أتوهَّم أنني من جيل الرواد، وربما كان األصوب»

السن ومن حيث  صاحبُت هذا الجيل، على ما كان بيني وبينهم من برزخ سحيق من حيث

  .«الرواد المعرفة. ولئن كنُت أعتبر نفسي منتسباً من حيث المزاج األدبي إلى جيل
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 :آراء النقاد فيه-8

صريه والقصائد؛ والذين كتبوا عنه من معا ُكتبْت عن وديع فلسطين عشرات الدراسات

األمير مصطفى  )17/9/1978 كثيرون منهم )كما يشير في رسالته المؤرخة في

شادي، والمستشرق ]عبد  الشهابي، والدكتور فؤاد صروف، والدكتور ]أحمد زكي[ أبو

زكي نجيب محمود،  الكريم[ جرمانوس، وسالمة موسى، والدكتور أمير بقطر، والدكتور

جمال الدين،  لمنعم[ خفاجي، والدكتور محسنوطاهر الطناحي، والدكتور ]محمد عبد ا

والدكتور عبد  ومحمد العدناني، وبولس سالمة، والشاعر بولس غانم، وأنـور الجندي،

الخوري، وجورج  القادر محمود، وأحمد عبد الغفار، وجميلة العاليلي، وإبراهيم عبده

لكبير، ا صيدح، وإلياس فرحات، والشاعر القروي، وزكي قنصل، والشاعر الماحي

الدين،  والماحي الصغير، ومحمد عبد الغني حسن، وجعفر الخليلي، ووحيد الدين بهاء

 وعبد هللا يوركي حالق، والدكتور خليل صابات، وخليل جرجس خليل، ومصطفى عبد

اللطيف السحرتي، وحسن كامل الصيرفي، والشاعر إبراهيم ناجي، والشاعر نظير 

شب، والمؤرخ محمود الشرقاوي، وفوزي عطوي، والدكتور إبراهيم أبو الخ إسكندر،

والشيخ علي الغاياتي، والمستشرق مارتينو مورينو، والدكتور زكي  وحبيب جاماتي،

عيسى الناعوري، والبدوي الملثم )يعقوب العودات(، وحسني سيد  المحاسني، والدكتور

حمد علي وعبد المسيح حدَّاد، والدكتور سليمان داود، وم لبيب، وحسين علي محمد،

ومحمود البدوي، ونقوال يوسف، وأحمد حسين الطماوي،  الطاهر، ومحمود العبطة،

الوكيل، والدكتور عبد العزيز الدسوقي، والدكتور  وإدوار حنا سعد، والدكتور مختار

نزار الزين، وأبو طالب زيان، وأبو القاسم محمد  جميل صليبا، وعارف النكدي، وأحمد

و، وعبد السالم هاشم   ."ومحمود أبو الوفا، و]الشيخ محمود[ أبورية حافظ، كرُّ

الرفاعي، والدكتور حلمي محمد القاعود، ومحمد  وكتب عنه عجاج نويهض، وعبد العزيز

حجازي، ومحمد صالح، ومحمد جاد الرب، وعباس  سعيد العامودي، ومحمد عبد الواحد

 .وغيرهم … الخليلي، وسعد بن عايض العتيبي

أبو شادي  الت التي ُكتبت عن وديع فلسطين دراسة الدكتور أحمد زكيولعل من أهم المقا

كـان يزمع  التي نشرها في مجلة "الُهدى" التي تصدر في "نيويورك" ، في سلسلة أحاديث

وديع  أبو شادي كتابتها عن "األدباء األقباط" )وقد كتب منها ثالث حلقات فحسب عن

 .(... ثم عاجله الموتفلسطين ، ومكرم عبيد باشا ، وسالمة موسى 

العربي الكبير عجاج نويهض في مقال نشرته "األديب" البيروتية )مارس  ويعد المفكر

فلسطين "قضايا الفكر في األدب المعاصر" مع كتاب آخر لمحمد عبد  ( كتاب وديع1974

 :اإلنجازات األدبية الُمعاصرة في دراسة األدب ونقِده. يقول نويهض الغني حسن من أهم

العربي أمست منذ الحرب العالمية وإلى أن ما شاء هللا "رسالة" كرساالت  مة الكتابمه"

شرط أن يكون الكتاب هو بذاته  …الحكماء والمصلحين ورعاة اإلنسانية  الفالسفة

 ."وأهالً ألن يكون صاحب هذه الرسالة مستوفيا حقه،

 :"المعاصر ويقول عن كتاب "قضايا الفكر في األدب

في تشخيص  قراءات ملية. وما رأيت المؤلف الفاضل إال كالنطاسي البارعقرأته ثالث "

 العلة ووصف الدواء لها، فهو يوجز عناصر المسألة، وما رأت من عوارض، وتسلط

 ."عليها من رأي في أثناء مراحلها

قد عالج سبع عشرة قضية.."ومن هذه  "ويقول إن كتاب "قضايا الفكر في األدب المعاصر

جسم حي، جوهرها ثابت ال يتبدّل،  هو قديم، ومنها ما هو حادث، ألن اللغةالقضايا ما 
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مستحدثة طارئة. وال أكون مجاوزاً  وإنما تتبدَّل صيغ الكالم أحيانا للتعبير عن معانٍ 

بغربلته هذه القضايا، وكل قضية منها  للحدود المعقولة إذا قلت: إن األستاذ وديع فلسطين

وهذا الكتاب الذي يُطالَُع في ليلتين ـ  القضايا بإيجاز ُمحكم،جد مهمة، قد جمع صور هذه 

بهذه الموضوعات، والتي بنظـري تفتقر إلى  يُغني عن الكتب العديدة األخرى المتعلقة

 ."الشمول الموضوعي واإلحاطة

اإلسالمي محمد عبد الواحد حجازي أن "قضية الفكر هي قضية الحضارة،  ويرى المفكر

من يتصدَّى لدراسة هذه القضية الحضارية أن يكون كفاءها واألستاذ  ىوهذا معناه أن عل

 ."بجدارة ال يعروها ريب وديع فلسطين كفاؤها

وديع فلسطين: سفير األدباء " :ويقول األستاذ وحيد الدين بهاء الدين في مقالة بعنوان

ت المعاصر")الصادر في منشورا المعاصر" وقد نشرها في كتابه "شخصيات من األدب

 :(73،  72، ص 1970مجلة الضاد، حلب، 

األدب المعاصر في العالم العربي والمهجري. هذا الجانب ـ وبه تتم  والوديع سفير»

الجانب األهم في اهتماماته ونشاطاته .. يستحسن تفصيل الحديث  صورته األدبية ـ هو

لع بها وديع عليه، لإلحاطة به من كل طرف. هذه السفارة التي يضط عنه، وتركيز النور

كل عواطفه وأفكاره، قمينة باالعتبار واالشتهار. لكنها وإن أفاضت  في بالط األدب، وبها

تخّطت حدود بالده، وأكسبته تقدير جميع الدوائر األدبية والفكرية  عليه شهرة طائرة

جنت عليه جناية كبيرة، أورثته هما وفزعا، وسخطاً على األدب،  والصحفية، فهي قد

 .هلهأل وتحاشيا

وصداقات  وبسبب من انقطاعه إلى الصحافة، وانغماره في دنيا األدب، تكونت له صالت

ومعلوم أن  … مع كبار المستشرقين والمستعربين واألدباء والشعراء في الشرق والغرب

امتداد األيام،  هاتيك الصالت والصداقات التي اجتهد وديع في عقدها وتمتين ُعراها على

انعكاساتها وأضواؤها  ُمطارحات والمناظرات بينه وبينهم، بحيث تراءتاستتبعت توارد ال

تواتر المقابالت  على أنهر الصحف والمجالت في مختلف أقطار العربية. كذلك استدعت

 .بينه وبينهم على تراخي الزمن مما جادت به الصدف واألقدار

 في الكتب الشخصيةثم استوجبت تواصل المراسالت بينه وبينهم، وهي التي تتبدّى  ومن

  .المتبادلة، لتعبر عن مكنوناتها وخباياها بحماسة وصراحة

يوركي حالق في تقديمه لقصيدة للدكتور إبراهيم السامرائي نشرتها  ويقول األستاذ عبد هللا

 :(1987( أيار)5العدد ) مجلة "الضاد"، حلب،

كر كبير، وباحث ومف األستاذ وديع فلسطين عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، أديب"

الجميل. وانقضت  مدقق نزيه، وأخ عزيز كريم، جمعني به عهدُ الوحدة على شاطئ النيل

  ."متانةً واتصاال الوحدة، ولم يْنقض ودُّه وإخاؤه، ولم تضعف روابط محبتنا، بل زادت

كانت تصدر في  ويقول الدكتور عبد اللطيف اليونس صاحب جريدة "الوطن" التي

مجلة "الوطن"  ديم قصيدة "يا هزار الوادي" لزكي قنصل )التي نشرتهاالبرازيل في تق

العربية الكبار،  (: األستاذ وديع فلسطين من كتاب1983آب  17)األرجنتين(، األربعاء

بعد أن تركوا بقايا  وهو بقية السلف الصالح من الكتاب المصريين العمالقة الذين رحلوا،

التي انفرطت في  أو هو بقية من حبات العنقود في كأس، كمن أراد أن يحتسي وينتشي،

عالم مستقل من  مقلة الزمن وفي ضمير الغيب فأسكرتها ـ وما تزال. ووديع فلسطين وحده

مودة ووفاء منقطعي  النبل والوفاء، فهو إلى جانب عبقريته المتفوقة في عالم األدب رجل

والتقدير، وظلت صلته  ةالنظير. وما أعرف امرءاً أعطى الراحلين حقهم من المتابع
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بنفس المستوى والعطاء  باألدباء األحياء متعانقة متنامية مثله هو، وأديب كبير آخر

ضمير األدب العربي  الروحي واألدبي .. وأعني به األستاذ "عيسى فتُّوح" الذي أرضى

ذ ثم اهتمامه واألستا .. بتغلغله في ضمير األدب العالمي، ونقل روائعه والمبدعين فـيه

واألدباء الذين طواهم الردى  فلسطين اهتماما نـادر المثال باألدب العربي قديمه وحديثه،

ألن ينتشر منها .. فقيض هللا  ولكن عطرهم ما يزال يغمر خميلة األدب، وكـانت ثمة حاجة

ويكتبانه عن األدباء والشعراء لكان  لها هذين األديبين الكبيرين اللـذين لو جمعنا ما كتبا،

 ."ومثالية ه معجما لتراثنا األدبي ـ غنىوحد

من جيل  إن وديع فلسطين»ويقول عنه الناقد المعروف الدكتور حلمي محمد القاعود: 

وفكره، ومن  عرك الحياة، واحترم القيم الرفيعة، بل اعتنقها حتى صارت جزءاً من سلوكه

مه لألجيال الجديدة التي ال ترى أمامها إال نماذ الفهلوة والتسلل والنفاق  جواجبنا أن نُقدِّ

العمل والكفاح واألخالق الرفيعة  والمصالح المتبادلة، وغاب عنها ـ أو ُغيِّبت عنها ـ نماذج

 .«!والُمثُل العُليا

 :«وديع فلسطين السهل الممتنع»كاظم في مقالها  وتقول عنه الناقدة صافي ناز

عالقة إنسانية حميمة تجعلنا الشخصية التي يكتب عنها  يعقد وديع فلسطين بيننا وبين»

نبدو وكأننا قد سكنّا وعشنا معها ردحاً كافياً من الزمن.  حين نتحدث نحن عنها ـ بدورنا ـ

على نسق في التفكير أو موقـف في السياسة، نختلف معه  ومهما كانت الشخصية محسوبة

سطين قادر في كل على الرغم من الخالف أو العداء، فوديع فل أو نعاديه، نجد أننا نتقبّلها

بحنين إنساني يُرّوِض ـ بجالله وأناقته ـ نفورنا الفكري أو السياسي  األحوال أن يجذبنا إليه

 .«حدّته فيكسر من

  :وتُضيف

الشخصية األدبية والثقافية،  إذا قلت إن وديع فلسطين هو "ملك" فن كتابة رسم المالمح»

 .«ال أكون ُمغاليةً أو ُمباِلغةً 

 .«وديع فلسطين يتحدث عن أعالم عصره»أبو الحسن عن كتاب  رشديويقول الصحفي 

السنوات األخيرة في بعض الصحف بعض فصول هذا الكتاب  كنُت قد قرأُت خالل»

أن تُجمع هذه الفصول النادرة في كتاب، تحفظ للتاريخ  الثمين، وتمنيت بيني وبين نفسي

قدير، أبلى كل منهم في معاصرين يستحقون عظيم الت بعض أفضال رجال ونساء عرب

القلم ـ وهي دار سورية ـ تعرف قيمة هذا األثر، وتضعه  ميدانه أعظم البالء. وهاهي دار

 .«من بينهم ـ على األقل ـ ماذا فعل اآلباء واألجداد بين يدي القراء، ليعرف الشباب

لست أعرف ـ فيما أعرف ـ أديبا يعتز بصداقاته " : ويقول عنه الدكتور فوزي عطوي

الوفي أديب العروبة الكبير األسـتاذ وديع فلسطين،  وإخالصه في هذه الصداقات كصديقي

صلة رحم وقربى بين المشتغلين في دنياه الفسيحة  فهو نسيج وحده، وهو يعرف أن األدب

رأي ومبدأ. بعد هذا ال عجب أن قلت إنه أديب  التي تتسع ألكثر من شخص، وألكثر من

  ."وبالخير، وبالمحبة حي باإلنسانية،إنسان، ألن كل ما فيه يو

هي خالصة المحبة بين  وديع ال يبغض أحدا، أصدقاؤه كلهم يعرفون ذلك. واإلنسانية"

عارفيه إال من يكن له كل  الناس. وديع يقدر الجميع، ويحترم الجميع، لهذا ال ترى بين

دى عودته جورج صيدح ل تقدير واحترام وإعجاب؛ كنت مرة أتحدث مع الشاعر الكبير

لني إليك التحية، إنه  األخيرة من باريس بالهاتف، فبادرني بقوله: "إن وديع فلسطين حمَّ

وديع فلسطين إليه،  يحبك كثيرا" أما كيف حمل جورج صيدح التحية، فبواسطة رسالة
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وكبير في أدبه،  وإلى بقية أصدقائه، ثم استطرد جورج صيدح يقول: "هذا رجل نبيل،

 ."وأخالقه، ووفائه

 :ـ أوسمة، وجوائز، وعضوية مجامع9

االستحقاق المدني برتبة "كوماندور" من الحكومة  يحمل األستاذ وديع فلسطين وسام

م جائزة فاروق 1949ألدبه الرفيع، كما أنه نال عام  م تقديراً 1952األسبانية منذ عام 

  .األول للصحافة الشرقية

م. كما 1986عضواً مراسالً فيه عام كرمه مجمع اللغة العربية بدمشق باختياره  وقد

 .م1988مجمع اللغة العربية األردني عضواً ُمؤازراً عام  اختاره

 .م2002عبد المقصود خوجة في جدة في عام  وقد كرمته اثنينية الوجيه

 :فلسطين تواريخ في حياة وديع-8

 .م: تخرجه من قسم الصحافة في الجامعة األمريكية بالقاهرة1942-

 .م: العمل في جريدة األهرام مفتشاً في قسم التوزيع1945-1942عامي  بين-

م: العمل في دار المقتطف والمقطم في أعمال تحريرية شتى: 1952-1945 بين عامي-

كتابة المقاالت االفتتاحية إلى القيام بعمل المحرر الدبلوماسي ومحرر  من ترجمة إلى

لخارجي وعضو مجلس اإلدارة والمحرر االقتصادي ورئيس القسم ا الشؤون العربية

 .الدار والتحرير في

 م: العمل بتدريس علوم الصحافة في الجامعة األمريكية1957-1948بين عامي -

 .بالقاهرة

التجارة  م: حّرر مجلة االقتصاد والمحاسبة الصادرة عن نادي1954-1953بين عامي -

 .الملكي

حول قضية نقل  كيم الدوليم: عمل كبيراً للمترجمين في التح1956-1955بين عامي -

بين أمريكا  البترول السعودي، وهو المعروف "بتحكيم أوناسيس"، وأمضى ثمانية أشهر

 .وأوربا حتى تم الفصل في هذا التحكيم

مكتب شركة أرامكو فيما وراء البحار بالقاهرة  م: عمل في1968-1956بين عامي -

 .مستشاراً لمجموعة شركات أرامكو للمكتب، ثم مديراً للعالقات العامة، ثم مديرا عاما

قانونيا في شركة أوازيس أويل الليبية في  م: عمل مترجما1970-1968بين عامي -

 .طرابلس الغرب وهي شركة أمريكية

 .م: عمل مديراً لمكاتب سفراء إيران في القاهرة1982-1971عامي بين-

 .يعمل محرراً ومترجما حرا :م1982منذ عام -

 الفصل الثاني

 ته الصحفيةمدرس

 

هي المدرسة الصحفية التي ينتسب إليها وديع فلسطين.  "كانت "دار المقطم والمقتطف

ها هذا الكتاب ـ وفي فقرات أخرى من فصول أخرى ـ أحاديث  وفي الحوارات التي يضمُّ

بها وديع فلسطين، ويعدُّ نفسه أحد تالميذها. وفي  عن دار "المقطم والمقتطف" التي عمل

ح جوانب الصورة، وتضم تعريفاً بالدار،  ننشر عدداً من الفقراتهذا الفصل س التي توّضِ

  .وموظفيها ورسالتها، واهتماماتها، وكتابها،
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 :المقتطف-1

 :يقول األستاذ وديع فلسطين في حوار أجريتُه معه

 المقتطف" يمثل جامعة ال مدرسة، بمعنى أنه كان دائرة معارف حية يتناول كتابها" إن»

 االقتصاد والزراعة والطب واألدب والشعر ومشكالت االجتماع والمؤتمراتموضوعات 

الحركة  العلمية، هذا عدا أبواب الكتب الجديدة وسير األعالم، ومساجالت القراء، وأخبار

في يومِه  الفكرية في البلدان العربية والعالم. ولعلك تدهش إذ تعلم أن "المقتطف" كان

التطورات في  ين بالزراعة، ألنه كان يقدم إلى القراء آخررائجاً في الريف بين المشتغل

وما إلى ذلك من  ُمستحدثات اآلالت الزراعية، ومكافحة اآلفات، وتربية النحل والبهائم،

وتاريخها، بل حتى  الموضوعات. وطَبِعيٌّ إذن أن تتسع هذه الجامعة لكل شيء حتى لآلثار

وصيادي الوحوش  ولمغامرات الرحالة لموضوعات تحضير األرواح، والتراسل الذهني،

 .في األدغال

والمتطوعين وكلهم ال يشتغلون وظائف  ولما كان معظم كتاب "المقتطف" من أهل العلم

ومناهجهم واتجاهاتهم، ولكنها جميعاً  تحريرية مأجورة في المجلة، فقد تفاوتت أساليبهم

فيها شديد التعقيد،  كان الموضوع تشترك في خصائص معينة هي الوضوح الكامل مهما

المصطلحات األجنبية العلمية، ثم  والحرص على اللغة العربية كأداة للتعبير حتى عن

موضوعين كانت المجلة تتحاشاهما، هما  الحرية المطلقة في التعبير عن اآلراء، باستثناء

 .الدين والسياسة

هي مرجع ال غنى مازالت تحتفظ بجدية موضوعاتها إلى اليوم، و وأعتقد أن هذه المجلة

رْت  عنه ألي دارس للحركة في ً  77البالد العربية في القرن األخير، وقد عمَّ  ."عاما

معه سعد العتيبي: "فيما يتعلق بمجلة "المقتطف" التي يسمونها  ويقول في حوار أجراه

حملت راية العلم والعرفان سبعة وسبعين عاما، وكان البعض  "بشيخة المجالت" فقد

ألنها وسعت جميع علوم العصر، ولم تضـق بفن من الفنون،  "جلة األستاذيصفها "بالم

يتناول العقائد وكل ما يتنافى مع األخالق، حتى رفض  وإن حرصت على اجتناب كل ما

اإلعالنات "المجزية ماديا" عن الخمور، حرصا منهم  أصحاب "المقتطف والمقطم" نشر

حاول أبدا الترخص في الموضوعات التي المقتطف" لم ت" على مكـارم األخالق، كما أن

باعتبارها صناعةً وتطوراً تكنولوجيا، ولكنها ال تعنى  تعالجها، فقد تكتب عن السينما

ف  بالمشتغلين بالسينما من ممثلين وممثالت بالغة ما بلغت شهرتهم، كما أنها قد تُعّرِ

ج ألي منها ـ وتوضح مزايا  بالمذاهب السياسية ـ ولكنها ال   .وعيوب كل مذهبتُرّوِ

للعصر بعلومه وفنونه ومكتشفاته وآرائه وأعالمه وفلسفته.  لقد كانت المجلة سجال أمينا

م بعدما زحفت 1953التي قضت على المجلة في ديسمبر  ولعل هذه الجدية الصارمة هي

بمجالت "الرسالة" للزيات، و"الكاتب المصري" لطه  التيارات السوقية فأطاحت معها

و"الثقافة" ألحمد أمين، و"مجلة علم النفس" ليوسف  كتاب" لعادل الغضبان،حسين، و"ال

 .«!السوقية مراد، وبئست هذه

 :(م2/7/1992ويقول عن مجلة "المقتطف" )في رسالته المؤرخة في 

المقتطف" عّمرت سبعة وسبعين عاماً، وتعاقب على رياسة تحريرها الدكتور " مجلة»

وف، وابن أخيه الدكت يعقوب وف، وإسماعيل مظهر، ونقوال الحدّاد، صرُّ ور فؤاد صرُّ

الجسري، وهناك فترة قصيرة تولّى اإلشراف على المجلة الدكتور بشر فارس  وسامي

اسمه عليها كرئيس للتحرير، ولكنه احتكر لنفسه قسماً داخل المجلة أطلق  دون أن يظهر

في النقد األدبي، وما باب التعريف والتنقيب" صال فيه وجال مع أصحابه " عليه عنوان
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 .فنون إليه من

لألدب  وعندما صدرت المجلة كانت خالصةً للعلوم، ولكنها لم تلبث أن أفسحت صدرها

مْين في  بجميع فنونه شعراً نثراً وقصة، بل لقد نشرت كتابين ضخمين في نقد الشعر ُمنجَّ

هم، و"الشعر أد أعداد المجلة، وهما "خليل مطران الشاعر اإلبداعي" إلسماعيل أحمد

تتقيَّد المجلة بأي  المعاصر على ضوء النقد الحديث" لمصطفى عبد اللطيف السحرتي، ولم

 .له مذهب نقدي معيّن، فكان كل ناقد يتخيَّر لنفسه األسلوب الذي يطيب

 والعدد الخاص الوحيد الذي أصدرته "المقتطف" هو عدد "المتنبي" الذي استأثر به

 كر. ولكن كان من عادة "المقتطف" أن تُصدر عشرة أشهر فيأستاذنا العالمة محمود شا

 السنة، وترتاح في شهري الصيف، فكانت تُعّوِض قراءها بهدية من مطبوعاتها، منها مثالً 

معجم الحيوان" للفريق أمين المعلوف باشا، و"مواكب الحياة" وهو مجموعة أقاصيص "

و"فتوحات العلم الحديث"، و"الفتح لها محمود تيمور بك، و"آفاق العلم الحديث"،  قدّم

وف "مستمر   .«وكلُّها لفؤاد صرُّ

 :(م23/3/1975ويقول )في رسالته المؤرخة في

األول فهو عن "المقتطف" وهل كان فيها باب ثابت للنقد المسرحي، ومن  أما سؤالك»

بمهمة هذا الباب؟ وفي الرد على ذلك أقول: إن "المقتطف" التي عاشت  الذي كان يضطلع

كانت مجلة جامعة لكل أبواب  1952أن وّسدتها الثرى بيديَّ عام  إلى 1876من عام 

والصناعية والزراعية واالقتصادية، وكل فنون القول فلسفةً وأدباً وشعراً  المعارف العلمية

واصطالحاً وهلم جرا، وإن كان الطابع العلمي هو الذي اشتهرت به ألن العلوم في  ونقداً 

 .أطنانا ة النقل إلى اللغة العربية، أما كتب األدب فكانت بحمد هللاكانت قليل وقتها

 وكان طبيعيا أن يكون المسرح من الموضوعات التي تستأثر ولو بجزء من عناية

 المقتطف". ولما كان الفهرس الكامل للمقتطف تحت يدي اآلن، وقد ساعدُت في الجهود"

 "قد فتحت الفهرس عند بند "المسرحالتي بُذلت في إخراجه في ثالثة أجزاء ِضخام، ف

، 1883، "احتراق المراسح" سنة 1945ووجدت ما يلي: "المسرح" لزكي طليمات سنة 

، "المسرح أم 1922، "مسرح األعين" لعلي فودا سنة 1889في المراسح" سنة  "النار

، "المسرحية في شعر 1923المسرح المصري" لمحمد تيمور "، 1926 المرزح" سنة

المسرحية في شعر شوقي" )وهو كتاب أُلحق "، 1947 يد السعيد سنةشوقي" لرش

حامد شوكت، وقد أُعيد نشره بعد ذلك. ومع أن  ( للدكتور محمود1947بالمقتطف في عام 

بند "مسرح" فأكاد أؤكد أن المجلة قد عنيت بنشر  هذه هي المادة الواردة في الفهرس تحت

إلى العربية في أبواب الكتب، وأنا شخصيا منقولة  تقاريظ كثيرة لمسرحيات عربية أو

مترجمة عن الكاتب أوجست سترندبرج  "مسرحية "األب 1945صدرت لي عام 

 .مرتين فتناولتها "المقتطف" بالعرض مرة أو

لْم تُغفلها هذه  فالمسرح لم يكن باباً دائماً في "المقتطف"، ولكنه كان من الموضوعات التي

 !1883نذ سنة المجلة الجامعة، فكتبت عنه م

قد تولّى تحرير "المقتطف" في فترة قصيرة، ولبشر فارس كما  وكان الدكتور بشر فارس

مسرحيتان هما "جبهة الغيب" و"مفرق الطريق"، وقد نقد  تعرف اهتمام بالمسرح، وله

يها "اللواحق"، واثنتان " "المقتطف" كلتيهما. ثم إن المقتطف" كان يُصدر كتباً ملحقة يُسّمِ

 .مسرحيات للدكتور أبي شادي ه اللواحق همامن هذ

حاصرتين إنه ال مجلة  م(: "وأقول بين14/4/1975ويقول )في رسالته المؤرخة في 

وجد من  الدكتور يعقوب صروف قد 1927-1876"المقتطف" وال محررها من عام 
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بما مع الفكرية، ر يعنى بإعداد دراسة شافية تتناول هذه المجلة ومحررها وأثرها في الحياة

ه، وكتيب لعيسى ميخائيل سابا عن صروف، ورسالة  استثناء كتيب لفؤاد صروف عن عّمِ

مت إلى جامعة كمبردج عن "المقتطف"، ولكن واضعتها الطالبة المصرية  دكتوراه قُدِّ

الدكتوراه بعد  نادية فرج )وكنت أعرفها( ماتت قبل مناقشتها، فمنحتها الجامعة درجة

تُنشر حتى اآلن في ما  نفسها فاحتفظت بها الجامعة في مكتبتها، ولموفاتها. أما الرسالة 

 .«..أعرف

احتجابه؟ فأجاب في رسالته المؤرخة  وقد سألته ألم تجر ُمحاوالت إلحياء "المقتطف" بعد

 :(م9/7/1976في 

أن أستاذي األول الدكتور  …إحياء "المقتطف"، فأفيدك  أما سؤالك عن انعدام محاوالت»

بعد أن أقام فيها إقامة  1953بالنزوح من مصر عام  وف قال لي وهو يهمفؤاد صرُّ 

المصرية: "إنني عائد إلى لبنان ألشغل منصب نائب  عاماُ، وتجنّس بالجنسية 25متصلة 

نيَّتي أن أبذل قصارى جهدي في إعادة إصدار  رئيس جامعة بيروت األميركية، وفي

صدارها في مصر، وأنا واثق من أن بعض إ "المقتطف" في بيروت بعدما تعذّر استمرار

البستاني سيُناصرون هذا المشروع، ولكنني  األثرياء من أصدقائي وفي طليعتهم إميل

فهل تُوافق بدورك على الهجرة معي  أخشى أن يضيق وقتي الجامعي باإلشراف عليها،

تعمل في جانب سعيي لك ل المقتطف" إلى" إلى لبنان لتتولى أنت الرياسة الفعلية لمجلة

 .الجامعة في وظيفة دائمة؟

فؤاد صروف الذي يكاد يبلغ مرتبة العبادة )كذا(، واعتزازي بالمقتطف  ومع حبي للدكتور

وف عذري قائالً له: أنت تتحدث عن مشروعات  اعتزازاً مقدساً، فقد أبديت للدكتور صرُّ

يحي، وهو ملموسة، فلديك مشروع إلعادة إصدار "المقتطف" بتمويل أر ال عن أشياء

ال يتحقق. كما تتحدّث عن مشروع إلسناد وظيفة إليَّ في الجامعة،  مشروع قد يتحقق وقد

بوقته. وأنت تُريدني أن أُسافر معك إلى بيروت غداً، وأخشى ما أخشاه  وهو أمر مرهون

المشروعان، فأُصبح عالة عليك وَكالًّ على حياتك. وأستصوب إرجاء األمر إلى  أن يخيب

ر موقفي أن تتبلور  .مشروعاتك وتغدو حقائق ملموسة، وعندئذ أستطيع بسهولة أن أُقّرِ

فإن ُمحاوالت صروف إلعادة إحياء "المقتطف" لم تلق التشجيع المرجّو،  ومع األسف

محاولته التالية إلصدار فهرس ضخم للمقتطف في ثالثة مجلدات كبار قد  وإن كانت

 . «م1969الفهرس فعالً عام  نجحت، وصدر هذا

والمقتطف"، فأجاب )في  م عن المحررين األحياء من دار "المقطم1975وسألته عام 

 :(م26/12/1975رسالته المورخة في 

محرري المقطم والمقتطف الباقين على قيد الحياة. فإن كان  وسؤالك الثامن هو عن»

ولم  الذين كانوا موظفين في الدار، فقد انقرضت غالبيتهم، قصدك "بالمحررين" الكتّاب

وف الُمقيم في بيروت )وعمره اآلن  يبق منهم إال الدكتور فؤاد سنة( وأنا. كما أن  75صرُّ

جريدة "المقطم" يعملون في أماكن أخرى كسامي حكيم في  هناك بعضاً من محرري

الذي يُصدر كتباً لحسابه الخاص، ومشرقي عزيز الذي  "األخبار"، ومحمد علي رفاعي

وأنطون نجيب مطر الذي حّرر فترة في "وطني"  واشنطن، يعمل في "صوت أمريكا" في

الحامولي الذي يُدير مكتب جريدة "المساء" في  ثم أحال نفسه إلى المعاش) (، ومحمد

 .اإلسكندرية

بالمحررين الذين كانوا يُوافون "المقتطف" بمقاالتهم دون أن يكونوا  أما إذا كان قصدك

منهم على قيد الحياة، مثل محمد عبد الغني حسن، فمازالت بقية كريمة  موظفين في الدار،
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شاكر، وحسن كامل الصيرفي، والدكتور عبد الرحمن زكي، وعلي أدهم،  ومحمود محمد

والدكتور باهور لبيب، ومصطفى عبد اللطيف السحرتي، ومحمد عبد  ومحمود أبو الوفا،

 .«(سمبردي 11إبراهيم )الذي توفي منذ أيام ـ أي في  المنعم خفاجي، ورضوان

م(عن حوار أجراه معه الصديق القاص 30/11/1988 ويقول )في رسالته المؤرخة في

التي تصدر عن القوات المسلحة، وكنُت أنا الذي  «النصر»األديب محمود المنسي لمجلة 

 :أرسلته

إلجراء حديث معي، ولوال أنه ذكر اسمك العتذرت له، وال  زارني شاب مع زميل له»

عملي في خدمة مجلة "المقتطف" االستعمارية! ومراعاة  ي بسؤال عنسيما بعد أن بادأن

وأطلعته على مجموعات "المقتطف" ليرى بنفسه أن عالمنا  لخاطرك عاملته بصبر وحلم،

!،  52عاماً، وماتت بمجيء حركة  77الطراز عّمرت  العربي لم يعرف مجلة من هذا

عد بالعودة، ولكنني لم أره بعد مختلفة على و وانصرف بعد قضاء نحو ساعة في دردشات

 .«بقصاصة من الحديث ألنني لم أكن اطلعت عليه ذلك، وتفضَّل عبد هللا شرف بموافاتي

 

 :المقّطم-2

 :سعد العتيبي يقول األستاذ وديع فلسطين في الحوار الذي أجراه معه

ا األهرام"، ولم" كانت جريدة "المقطم" هي الثانية من حيث طول العمر بعد جريدة»

المقطم" قال إنـه أراد " سألت الدكتور فارس نمر باشا لماذا أطلق على جريدته اسم جبل

ُشيدت بها أهرام الجيزة  أن يوحي للقراء بأن جريدته هي األصل، ألن الحجارة التي

األهرام" تصدر في " اقتطعت من جبل المقطم، ولم تكن بين الجريدتين منافسة؛ ألن

وإن تكن سوقا  م" تصدر بعد الظهر، ولكل منهما سوقها،الصباح، في حين أن "المقط

مكاتبهم في  واحدة تتمثل في موظفي الحكومة الذين يشترون "األهرام" وهم ذاهبون إلى

الظهـر.  الصباح، ويشترون "المقطم" وهم منصرفون من مكاتبهم في الساعة الثانية بعد

كانت تركز  "خبار، فإن "المقطموفي حين كان االهتمام األول "لألهرام" منصبا على األ

يوميا،  على شرح هذه األخبار في مقاالت الصدر الضافية التي كان يكتبها خليل تابت

  .«وتظهر على الصفحة األولى، وتُنشر ذيولها في الصفحات الداخلية

 :(م25/7/1976في رسالته المؤرخة في ) ويقول

حريرها في أواخر عمرها، فأُخبرك أن تولَّى ت وسؤالك الثاني عن جريدة "المقطم" وَمنْ »

ال بالثاء( رأس تحرير الجريدة أكثر من أربعين  خليل تابت باشا )وكان يكتب اسمه بالتاء

نجله كريم ثابت باشا )وكان يكتب اسمه بالثاء ال  . وتولى1945فبراير  28سنة وإلى يوم 

لعمل معه فتركت ، وقد أغراني با1945مارس  بالتاء( رياسة تحرير المقطم منذ أول

تولى فيه رياسة التحرير. وظل والده خليل  جريدة "األهرام"، وانضممت إليه من أول يوم

ثالثة بعد ذلك. ثم حدث أن دّب نزاع بين الدكتور  باشا يكتب افتتاحيات "المقطم" عامين أو

وف ومكاريوس وتابت، وصل  فارس نمر باشا مؤسس الجريدة وبين شركائه من آل صرُّ

الجريدة. وعندئذ قّرر الدكتور فارس نمر باشا  لمحاكم، فقرر كريم ثابت وأبوه تركإلى ا

واختار أكبر المحررين سنا )أنطون نجيب مطر(  تأليف مجلس لتحرير الجريدة وإدارتها،

. أما  ليكون رئيساً للتحرير، وإن كان العبء األكبر في التحرير والترجمة وقع عليَّ

وفريد مكاريوس، وفريد قربة )مدير اإلعالنات(،  فهم )مطر،زمالؤنا في مجلس الجريدة 
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 .(المقتطف(، ومصطفى الحكيم، وأنا وجرجس يوسف، وأسبيرو جسري )محرر

االفتتاحية اليومية خلفاً لخليل تابت باشا،  وكان عملي في الجريدة يقتضي كتابة المقاالت

ت الخارجية، وكتابة بترجمة معظم التلغرافا واإلشراف على قسم الترجمة، والقيام

وتقريظ الكتب. كما كنت مندوب الجريدة  التعليقات االقتصادية والمقاالت األدبية،

األحاديث الصحفية مع كبار  الدبلوماسي، وكنت أشرف على "المقتطف"، وأُجري

أن أكتب بمفردي يوميا ما  الزائرين لمصر من الزعماء العرب واألجانب. وكان معنى هذا

ومع أنني لم أكن رئيس  .ث صفحات كاملة من الجريدة، وأحياناً أكثرال يقل عن ثال

 .المحرر المسؤول التحرير المسؤول، فقد كان الناس جميعاً يُعاملونني وكأنني

عرفت أن "المقطم"  أما الذين كانوا يكتبون في الجريدة من الخارج فهم كثيرون. فإذا

م( لم تستغرب أن 1888 مقطم أُنشئ عامكانت صنواً "لألهرام" في تاريخهما الطويل )فال

شكيب أرسالن،  كان من كتابها: الشاعر أحمد شوقي، والشاعر خليل مطران، واألمير

 .غيرهم والدكتور شبلي شميل، والدكتور منصور فهمي باشا، وسالمة موسى .. وعشرات

ها وحاربو بعدما اعتقل العسكر محررها األول، 1952وقد توقفت الجريدة في نوفمبر 

وبه  ،1952بكل سبيل هي و"المقتطف". أما "المقتطف" فصدر آخر أعداده في ديسمبر 

 .«دُفنت المجلة إلى األبد

منها"، فأجاب )في رسالته المؤرخة  "وقد سألته "عن األحزاب والحزبية وموقف "المقّطم

 :( يقول27/12/1976في 

رك أن صحف "الشوام" والحزبية وموقف "المقّطم" منها، فأخب تسألني عن األحزاب"

و"دار الهالل" كانت كلها تتخذ موقفاً ُمحايداً من األحزاب،  "أعني "المقّطم" و"األهرام

كانت مع الحكومة أيا كان اللون الحزبي لتلك الحكومة. وليس  وإن شئت الدقة فقل إنها

حات تُمالئ وتُنافق وتؤيد على طول الخط، ولكنها كانت تنشر تصري معنى هذا أنها كانت

في الوقت عينه كالم الُمعارضة. وإن انتقدت فهي تنتقد من منطلق  رئيس الوزراء، وتنشر

وتُنبِّه الحكومة إلى أخطائها من زاوية مصلحة الشعب دون أن يكون لها  قومي ال حزبي،

 .حزبي هدف

يها  ولهذا كانت الحكومات ترهب صحف األهرام والمقطم ودار الهالل العتدالها وتوّخِ

وانتقادات. وطبعاً  في كل ما ترويه من أخبار أو تكتبه من افتتاحيات وتعليقات الصدق

والوفد المصري،  كانت الصحف الحزبية كثيرة في تلك الفترة )كالمصري، والبالغ،

وما إليها(،  .. وصوت األمة، واألساس، والكتلة، والنداء، والجمهور المصري، والشعلة

شيء، وتُعارض  ب التي تنطق باسمها، فتؤيدها في كلوهذه الصحف كانت تُمثِّل األحزا

والتطرف في  األحزاب األخرى في كل شيء. وكانت حماستها تتصف بالحدة في العبارة

م أحيانا، ولكنها كانت تُساعد في تسليط األضواء سريعاً على أي فساد أو إفساد أو  التهجُّ

 ."وأهواء أحزابفضائح. وهنا فائدة حرية الصحافة، حتى وإن كانت صحافة 

في الحياة  ومن العجب أن هذه الجريدة حتى اآلن لم تدرسها دراسة جامعية لترى دورها

في " :(22/10/1976المصرية. يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في 

معهد  زارني في "المقطم" شاب جامعي وأخبرني أنه يُعدُّ رسالة دكتوراه في 1949سنة 

 عة القاهرة بإشراف صديقنا الراحل الدكتور عبد اللطيف حمزة عنالصحافة بجام

 المقطم"، وأجرى معي سلسلة من األحاديث، ثم هيّأنا له فرصة االطالع على السنوات"

األولى من مجموعات "المقطم"، وظل يزورنا كل يوم جمعة ومعه أوراقه وأضابيره، 

قّررت  1952ا قامت الثورة سنة فيها ما يشاء من مجموعات الجريدة. حتى إذا م ينقل
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شطب موضوع الرسالة، بدعوى أن جريدة "المقطم" جريدة استعمارية! ومنذ  الجامعة

قابلت هذا الباحث، وال عرفت شيئاً من أخباره، وال سمعت عن صدور أي  ال 1952عام 

ب جامعي عن "المقطم". وال أستبعد أن يكون الباحث نفسه قد اندثر باألسلو كتاب أو بحث

 ."ُمتبعاً في ذلك العهد اإلجرامي األغبر الذي كان

م( ردا على استفسار لي عن تاريخ احتجاب 23/3/1975 ويقول )في رسالته المؤرخة في

  :""المقطم

 18أو  16حول تاريخ احتجاب "المقطم"، وهو على وجه التحديد  وسؤالك الثالث يدور"

شهراً، في محاولة إلقناع الجهات  المقتطف" فقد مددنا في عمره" . أما1952نوفمبر 

المجلة بعد أن عّمرت أكثر من ثالثة أرباع قرن، ولكن "عساكر"  الحكومية بتشجيع هذه

على استعداد إال لقتل الفكر ووأد المفكرين، فأقفلنا "المقتطف" حتى ال  تلك األيام لم يكونوا

ولت الضرائب ثم اإلصالح الدار. وانتهى األمر ببيع مطابعها "ُخردة". واست تزداد خسائر

 .والتأميم على ما بقي آلل فارس نمر باشا وآل خليل تابت باشا من أمالك الزراعي

إن كان من الممكن إعادة إصدار "المقطم" و"المقتطف"، فأقول لك: إن  وأنت تسأل

شهدت وفاتهم واحداً بعد واحد، وآخرهم صديقنا محيي الدين رضا الذي  محرري الدار قد

فبراير الماضي. ولم يبق على قيد الحياة من الذين عملوا في الدار إال خمسة  أول توفي في

أحدهم، واثنان منهم يعيشان في الخارج. أما أصحاب الدار فقد انقرضوا،  أشخاص أنا

 .يعيشون اآلن في أوربا يزاولون أعماالً تجارية بعد أن نسوا اللغة العربية وأحفادهم

 سنة، وكان 75هو حاليا أكبر أفراد هذه األسرة، فعمره اآلن الدكتور فؤاد صروف، و أما

 يُمثِّل لبنان في هيئة اليونسكو حتى أصبح رئيساً لمجلسها التنفيذي، وتقاعد من هذا

عقليته  المنصب من نحو ثالثة أشهر. وال عمره وال صحته وال جنسيته اللبنانية الحالية وال

ر في إحياء  ت االشتراكية الرائجة اليوم، تجعلهالتي تختلف اختالفاً جذرياّ مع الفلسفا يُفّكِ

 .هذه الدار

إلى لبنان، موطنه األصلي، أن  حين هاجر 1953وكان الدكتور صروف قد فّكر في عام 

المال في لبنان في الموضوع، كما  يُعيد إصدار "المقتطف" وفعالً فاتح بعض كبار رجال

تحريرها، ولكن الظروف جميعاً عاكست،  ةفاتحني في أن أُسافر إلى لبنان لتولي رياس

 .فوئد المشروع

 

يكفي أن أذكر لك  وردا على سؤالك عّما قدمته "المقتطف" من خدمة إلى الفكر العربي،

 :الحقائق التالية

العربي كله إال وكتب في "المقتطف"، مثل:  أوال: أنه ليس هناك كاتب ذو شأن في العالم

وشوقي، والرافعي، وحافظ، وقاسم أمين،  والمنفلوطي، الشيخ محمد عبده، ولطفي السيد،

عبد القادر المغربي، وتيمور باشا،  وشبلي شميل، ومطران، والدكتور عزام، والشيخ

 .وإسماعيل مظهر .. ومئات غيرهم واألب الكرملي، والدكتور المعلوف، ونقوال الحداد،

ا وكتبها ومعاجمها، وبما كتبته بفصوله ثانيا: أن هذه المجلة هيّأت العرب للتفكير العلمي

النسبية" ألينشتين، و"معجم الحيوان"  عن سير العلم، وحسبك أن تعلم أنها نشرت "نظرية

الفلك" لصروف، و"تراث العرب  لمعلوف، و"جمهورية أفالطون" لخباز، و"بسائط علم

 .العلمي" لطوقان
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 ً ميع المفكرين في البلدان العربية، وائتالفاً فكرياً بين ج ثالثا: أن هذه المجلة أحدثت تجاوبا

لمصر. وبسبب هذه المجلة والذين كانوا يزورونني في  وكانت ملتقى لكل عربي زائر

جميع رجال الفكر في دنيا العرب في عصري، وال أكاد  مكتبي فيها، عرفت في سن مبكرة

 .أستثني منهم أحداً 

ميدان العلوم، بعشرات بل مئات هذه المجلة أغنت اللغة العربية، وال سيما في  رابعا: أن

 .المصطلحات الجديدة التي تُتَداول اليوم في المجامع وكتب أساتذة العلوم من

المقتطف" تنشر أي دراسة جادة تتلقّاها بغض النظر عن كاتبها، وهل هو مشهور " وكانت

مغمور، وبغض النظر عن رأي المجلة في الموضوع. وفتحت المجلة فيها باباً  أو

والمناظرة، لتتناقش فيه اآلراء في نطاق علمي بعيد عن التهاتر والسباب. وأنا  لةللمراس

بدأت النشر في "المقتطف" وأنا شاب مجهول، فاهتمت بنشر فصولي، بل كذلك  شخصيا

 اعوجاجي، ولم تضق ال بي وال بأمثالي من الناشئين، ماداموا يأخذون األمر مأخذا بتقويم

 ."جدّيًا

 الفصل الثالث

 ؤه األدبية من رسائلهآرا

 

 :األول القسم

 نظرات أدبية

 

التي كتبها على امتداد اثنين  هذه نظرات أدبية من رسائل األستاذ وديع فلسطين لي

األدبية الراقية مواضيع كثيرة  م(، وقد شملت هذه الرسائل1997ـ  1975وعشرين عاماً )

ئف التي عمل بها، وهجرته والوظا منها الذكريات عن جيل الرواد، والمجالت األدبية،

المحاور التي تحدث فيها األستاذ  وسنختار عددًا من …إلى ليبيا في أواخر الستينيات 

 :والنقاش وديع فلسطين، والتي نرى أنها تستحق التقديم

 :ـ اإلعجاب بجيل الرواد 1

 :(28/4/1976المؤرخة في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته

العشرين من عمري إلى جيل  ترف بها أنني نسبُت نفسي وأنا فيمن أخطائي التي أع"

الدكتور فارس نمر باشا )ومات  قوامه قمم في السبعين والثمانين، فكان مجلسي اليومي مع

مطران )ومات في حدود  عاما( وخليل 94عاما( وخليل تابت باشا )وتوفي عن  92عن 

بدوره قد تجاوز  ال الحداد )وهوالثمانين( وسالمة موسى )وقد تجاوز السبعين( ونقو

الشباب التفت  إلخ. فلما خلت أماكن هؤالء األعالم، وكنت مازلت غض …السبعين( 

محمود،  حولي فوجدت )الورثة( من شاكلة يوسف السباعي ، ويوسف إدريس، ومصطفى

 إلخ. وحاولت إجراء مقابلة بين عظماء جيلي وهؤالء القوم، …وصالح عبد الصبور 

األدبية،  فـريق الثاني شديد التفاهة. ولكن هذا الفريق صار اليوم يتصدَّر حياتنافألفيت ال

 بحق أو بغير حق، وسواء رغبت أم كرهت. فأحسست وما زلت أحس بأن األدب سائر

 ."… "إلى حضيض، وإن كانت جميع األبواق الُمجلجلة من حولنا تتحدث عن "النهضة

 :يضرب أمثلة توضيحية ، فيقول ثم

ألفت شعر القوافي لم أستطع "هضم"  فإن رأيتني كارهاً للشعر الجديد، فألنني وقد .. »

والبيَّاتي ونازك وفدوى والحيدري وتلميذي السابق  الشعر الجديد ـ حتى بعد قراءة السـيَّاب
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أُمجُّ أسلوب يوسف إدريس، فألنني نشأت على  وغيرهم، وإن رأيتني …معين بسيسو 

وفقراءة أساليب الزيَّات  وأحمد زكي ومحمود تيمور ووداد سكاكيني، وإن  وفؤاد صرُّ

فألنني عشت في صحافة الوضوح؛ صحافة أنطون  رأيتني عاجـزاً عن فهم لطفي الخولي،

 .«دياب وعباس حافظ وسالمة موسى الجميِّل وخليل تابت وعزيز مرزا وتوفيق

 :األدب العربي والعالمية-2

ر للكتاب العربي الجاد العالمية عند و لكي يصل أدبنا إلى ديع فلسطين يجب علينا أن نُيّسِ

والتسويق، ويرى أن المهمة العاجلة تتحصَّل في نسف جميع القيود التي  فرصته في النشر

إساره إلى األسواق العربية، وهي مجاله األصيل وميدانه الطبيعي، ومن  تكبله لينطلق من

 .عالم بأدبناالترجمة الجيدة في دورها لتعريف ال بعده تنهض

م( ردا على سؤال 12/2/2002رسالته المؤرخة في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في

 :وتسويقه طريقنا إلى العالمية؟ مؤدّاه كيف يكون نشر الكتاب العربي

األدباء في عالمنا العربي يعتقد أن الدور  منذ ما فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل وجمهور»

وهو أمر يفرح له كل غيور على الثقافة العربية.  باً عربيا آخر،القادم ال بُد أن يصيب أدي

العربي من نطاقه الضيق لكي يكون تحت باصرة  ولكن كيف السبيل إلى خروج الكتاب

مازال عاجزاً عن االنتقال من بلد عربي إلى بلد  لجان الفحص التابعة لمؤسسة نوبل، وهو

ُمختارة ألدباء عرب إلى اللغات لترجمة كتب  عربي؟ وهناك ُمحاوالت شبه فردية

لهذه اللجان معاييرها الخاصة التي ال تُفصح عنها  األجنبية الُمتداولة في لجان نوبل، ولكن

تميل مع الهوى أو تتوّخى اإلنصاف. وهناك حالة  وال سبيل إلى معرفتها، وال ندري هل

ي تكتب األديبة المصرية أهداف سويف الت معينة روت الصحف أخبارها، وهي أن

للحصول على جائزة « خريطة الحب»الجديدة  رواياتها باللغة اإلنكليزية، تقدّمت بروايتها

وقيل إن روايتها وصلت إلى التصفيات  بوكر، وهي أكبر جائزة أدبية في بريطانيا،

استبعدتها ألنها استشفّت ميوالً ُمعادية  النهائية مع ألربع روايات أخرى. ولكن اللجنة

من أعضاء لجان التحكيم. والمعنى الُمستفاد  دى الكاتبة، وهو ما فضحته سيدةللصهيونية ل

إليها في ]تقدير[ األعمال األدبية قد ال تكون معايير  من ذلك هو أن المعايير التي يُحتََكم

 .أجواٌء سياسية أو عنصرية أو اعتبارات شخصية أدبية خالصة، وربما شابتها

 ً « فلوس»خدَّاعاً يُضلل الذين يُطاردونه. والحقيقة أنه لوال  فحكاية العالمية قد تكون سرابا

أدبائنا في الحصول على هذه الجائزة التي كنا نسمع أخبارها من  نوبل لما طمع أحد من

نحفل بها. وكان الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري  سنوات بعيدة دون أن

 !نوبل تُساعده على ترقيع شيخوخته« فلوس»نوبل، ولكن  يقول عن نفسه إنه أعظم من

طويل، ونتائجه في علم الغيب، ولكن األحرى باألدباء  فالطريق إلى العالمية طريق

بواقعهم العربي ـ وهو غليٌظ غليظ ـ، ألن الكتاب صار شبه  والمفكرين العرب أن يهتموا

راطيات تسمح نشره، وال القارئ يحفل بقراءته، وال البيروق يتيم، فال الناشر يُقبل على

العربية، وال يجتني المؤلف من حقوقه إال المالليم. فكل الطرق  بانتقاله عْبر التخوم

 العربي، فكيف نحلم بخروجه إلى العالمية؟ مسدودة أمام الكتاب

باللغة اإلنكليزية، كان قُصاراه أن يحلم « النبي» وعندما كتب جبران خليل جبران كتابه

ـ « دردورها»الواليات المتحدة التي كان يعيش في  اخلببيع بضعة آالف من النسخ د

الكتاب اكتسب الطابع العالمي بعد وفاة صاحبه، وتُرجم  بتعبير ميخائيل نعيمة ـ ، ولكن

وتجاوزت طبعاته األمريكية المئة عدا. فجبران لم يُفكر في  إلى معظم لُغات العالم،

مالية سيئة، وقضى عليه داء في ظروف أسرية وصحية و العالمية، وهو قد عاش ومات
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ي»كان مزاره في قرية  السل، ولم ينتفع بالعالمية، وإن اللبنانية هو الذي ينتفع « بشّرِ

 .دون سائر مؤلفاته القليلة الحظ في االنتشار« النبي» بتحصيل حقوق تأليفه من كتاب

المية، وحسبي أن الحالمين ـ والحالمات أيضاً ـ بالوصول إلى الع واسُت أريد أن أُثبِّط همة

رهم بأّن أعالم الفكر العربي عندنا: طه حسين وتوفيق الحكيم وعباس محمود العقاد  أُذّكِ

لم يظفروا بجائزة نوبل، على الرغم من أنهم شارفوا قمماً أدبية  ومحمود تيمور وغيرهم

إن نجيب محفوظ يُجامل حرافيشه أحياناً، فيقول إن هذا الحرفوش  سامقة في عصرهم. بل

نوبل، ولكنَّ الجائزة تتخّطاهم ألن هناك حرافيش آخرين في أنحاء  أو ذاك يستحق جائزة

 .التحكيم في نوبل أنهم أحق بالجائزة من هذا وذاك العالم ترى لجان

االغتباط أن هناك مؤتمرات ونوات تُعقد في أوربا وأمريكا،  ومع ذلك أاُلحظ بكثير من

ـ ال أدري كيف يُختارون ـ فتُتاح لهم فرصة التعامل  عالمنا العرب ويُدعى إليها أدباء من

األدباء الفرنسيين أو اإليطاليين أو اإلسبانيين أو اإلنكليز أو األمريكيين،  مع أنداٍد لهم من

 تعاون ُمفيد يُتيح للعالم الخارجي أن يُقيم صالت ُمباشرة مع أدباء عرب، وال أعتبر وهو

 وج األدب العربي إلى العالمية، وإنما أعتبرهاهذه المؤتمرات والندوات آية على خر

 .خطوة طيبة للتعريف بأدبنا في مجتمعات ربما جهلته أصالً 

العربي، أعتقد أن المهمة العاجلة تتحصَّل في نسف جميع القيود التي  وفيما يتعلَّق بالكتاب

 .«يعيإساره إلى األسواق العربية، وهي مجاله األصيل وميدانه الطب تكبله لينطلق من

 :والحرية األدب-3

لألدب  ال أفهم»م(: 28/4/1975يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في 

 .«األدب السالم حياة، إال مع الحرية الكاملة غير المقيَّدة. فإن كان هناك قيد واحد فقل على

لك: إن مظاهر  حاليا، فأقول ويقول في الرسالة ذاتها: "ثم أراك تسألني عن الحياة األدبية

بعيني رأسي البوليس يفضُّها  تلك الحياة تتجلّى في أمور منها ندوات األدب، وقد رأيت

سنوات وسنوات! ورأيت المخبرين  واحدة واحدة، ويعتقل رّوادها، ويُلقي بهم في المنافي

أعضائها األصليين، فانفّضت  السريين أحرص على شهود هذه الندوات وأكثر عدداً من

 ."، وربما إلى األبدالندوات

 :(م30/8/1976في  ويقول )في رسالته المؤرخة

المفيد: ال واقع لألدب  تسألني عن واقع األدب العربي ومستقبله، فأقول لك بالمختصر»

زيارة صديقي وجاري  وال مستقبل بغير الحرية الكاملة؛ كنت يوم الجمعة الماضي في

حسن إسماعيل  ي العتيد الشاعر محمودالعالّمة محمود محمد شاكر، ولقيت عنده صديق

الزعتر"؟ فقلت له:  الذي ابتدرني بقوله: ما تعليل امتناع الشعراء عن نظم قصائد في "تل

الزعتر وتل أبيب!، أما نحن  هذا السؤال يرتدُّ إليك؛ ألنك أنت شاعر، تستطيع النظم في تل

ديماً كانوا ينفعلون تلقائيا إزاء ق فال نتعامل في بضاعة الشعر. ثم استدركُت قائال: إن الناس

أو أمر متناولين فيه زلزال مّسينا، أو  كبار الحادثات، فينظم الشعراء شعرهم دون تكليف

ذلك. أما في العشرين سنة األخيرة، فقد  أو غير …حريق الزقازيق، أو كارثة منطاد زبلن 

رية فجاء شعـرهم خلواً في الموضوعات الجا قصائد اعتاد الشعراء أن يتلقوا أوامر بإعداد

للشعراء أوامر لنظم قصائد في تل الزعتر،  من كل انفعال أو عاطفة. وحتى اآلن لم تصدر

فضحك محمود حسن إسماعيل ومحمود شاكر  !ولهذا تخلّفوا عن أداء هذا الواجب الوطني

 .«!وكل الجالسين

 :(م30/9/1975في  ويقول )في رسالته المؤرخة

موظفين مهمتهم كتابة  ألعوبة في يد الحاكم، وصار الصحفيون فلما صارت الصحافة ..»
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االقتصاد أوال، ثم تركت  العرائض وترديد كالم الحاكم كالببغاوات، تركت الصحافة إلى

كدت أتركه غير مرة  االقتصاد بعد أن زحفت عليه الخزعبالت إلى األدب. وحتى األدب

االلتزام" أو باسم "األدب " ساده بدعوىبعدما رأيت أسباب العبث تغشى ميادينه وتحاول إف

الدولة يلتزم بأوامرها ونواهيها  الهادف". والمراد بهذه األلفاظ جعل األدب موظفاً في

شتى، وفي كتابي النَّافد "قضايا  ويستمد اتجاهاته منها. فرفضت هذه العقيدة في مقاالت

وأنديتهم واتحاداتهم  األدباء الفكر في األدب المعاصر"، ورفضت االنضمام إلى روابط

 ."الحرية فقُل على األدب السالمْ  ألنني أعتقد أن األدب والحرية صنوان، فإن فُِقدتْ  …

 :(6/6/1975ويقول )في رسالته المؤرخة في 

أتمنى أن تنصرف إلى أعمالك المفيدة، وتكف عن أمثال هذه المراسالت التي هي  كم"

ر مستحب في حياتك واتجاهاتك. وظروفك لوقتك، ناهيك بما تُحدثه من أثر غي مضيعة

 اختالفاً جذريا عن ظروفي؛ ألن عهدنا الحاضر يُسّمى عهد "العلم واإليمان"، بينما تختلف

 عهدنا الماضي الذي استهلكنا فيه شبابنا بل عمرنا كان في حقيقته عهد جهل وُكفر

ا عنده من وطغيان. فقد كنت في شبابي أمر على بائع الصحف فأشتري نسخة من كل م

ومجالت باللغات الثالث التي أعرفها، ثم أمر بالمكتبات وأقتني منها ما معدّله  صحف

م وفتي بين الكتابة ثالثة  كتب في اليوم، وبهذا الحمل كله أتوّجه إلى داري حيث أُقّسِ

 .والقراءة

هذه يرونني جالساً و وكان أصحاب الوجوه المألوفة الذين أُصادفهم في الترام واألتوبيس

 ً للوقت، فكانوا ينظرون  األكداس من الصحف في حجري وبين يديَّ ما أطالعه منها كسبا

 .إلّي نظرة فيها معنى االحترام الجتهادي وجدي

العسكر، صرُت أقرأ في وجوه الذين يتابعونني ويالحقونني بنظراتهم معنى  فلما جاء

 تي، ومن ثم قررت شراء الصحفواالرتياب بل االتهام. فعزَّ عليَّ أن أترك هوايا التشكك

 كالُمعتاد، ومتى ذهبت إلى مكتبي طويتها وغلفتها وكتبت عليها عنوان منزلي، ووضعت

 عليها الطوابع المستحقة، ثم أعطيتها لساعي المكتب ليضعها في صندوق البريد، ومن ثم

األكداس  هذه يحملها ساعي البريد لمنزلي بعد يومين أو ثالثة، وبهذا أُحاذر أن أُرى حامالً 

 !!من الصحف

إضاعة الوقت في شراء  فلما تسلّط الرقباء و"الووترجيتيون" على بريدي كففُت عن

 !وأدعى إلى الحكمة الصحف ومطالعتها، واقتصرت على "األهرام" قائالً: إن الجهل أسلم

ت ترك الصحافة التي كان ومن هذا ترى ُكره الطغاة للفكر والثقافة، فاضطروني أوالً إلى

األمريكية، واشتغلت ثم  ميدان تخصصي ودراستي، وفيها ألَّفت وحاضرت في الجامعة

األدب في دنيا  تركت قراءة الصحف، ثم اختصرت كتاباتي التي كانت تمأل صحف

على اإلطالل  العرب، ثم احتجبت عن دنيا األدب والفكر، وانزويت في داري، واقتصرت

 ."الظن ومراسلة األدباء الذين يُحسنون بيعلى دنيا األدب في الحين بعد الحين، 

ما  م(: "ويهمني من جديد أن أعترض على1/7/1975ويقول )في رسالته المؤرخة في 

ى لني مسؤوليات تلقاء ما يُسمَّ بالتاريخ األدبي"؛ " تنسبه إليَّ من كيان في دنيا األدب يُحّمِ

في استنجاز مطالب  لضائعفأنا أغشى الحياة األدبية غشيان هواية ال احتراف، ووقتي ا

باكثير ـ وكم أُحب أن  الحياة ال يكاد يدع لي وقتاً لألدب. فكيف أكون مسؤوالً عن إنصاف

الحليم عبد هللا  أنصف هذا الصديق الوفي ـ أو عن تخليد ذكرى السّحار وغراب وعبد

ي لي أي وزن ف ومحمود الشرقاوي والجيار وعشرات غيرهم، بينما أنا شخصيا ال يُقام

 حياتنا األدبية؟
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محمود أبا رية قد هوجم في حياته أشد  أتعرف يا صاحبي أن شيخنا العالم المفكر المستنير

مصر والحجاز وسورية لسبب واحد هو  مهاجمة، وألفت في تكفيره بضعة عشر كتاباً في

الحقيقة، كما أنني من ناحيتي  صداقته لي؟ ولم يجرؤ واحد من مهاجميه أن يذكر هذه

 !من أسباب الهجوم ت تناول كتبه بالتقييم واإلطراء ألعفيه من مزيداجتنب

ج، فالبهلوانيات ال أُحسنها،  ولهذا أحب أن يكون دوري في الحياة األدبية هو دور المتفّرِ

بهيئات رسمية. فإن كان من  واأللعبانيات ليست من شيمتي، وال أنا متصل بوزير وال

ر فيمؤدّى هذا أن أكتب لقلمي الحرية ال خدمة زيد أو عبيد، أو يُساق في  كاملة، فال يُسخَّ

 .خدمة الظروف المتغيِّرة فهذا حسبي

في سود صفحاتي فلن تجد في كل ما كتبته حرفاً واحداً قيل في امتداح  ومهما نقّبت

بطغيان. ولعل هذا هو سّر تجاهل الدنيا األدبية لي، ألنني لم أعرف  طاغوت أو اإلشادة

كتاف والعصاعيص، ولم أنتسب إلى صبيان هذا الوزير الحاتمي) ( أو األ من أين تؤكل

 ."( )السباعي) ( أو العكاشي ذاك الوزير

 :(م1/10/2000ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 ذكر صدّام، لقد نشرت الجريدة التي يشرف عليها ابنه قائمة طويلة بأسماء األدباء وعلى»

نهائيا،  ي الذين كفُّوا عن عبادة الصنم وغادروا البالدأ« المرتدّين»والمفكرين العراقيين 

بولص  وتضم القائمة أسماء نازك المالئكة ولميعة عباس عمارة وسعدي يوسف وسركون

وغيرهم. ومن « كتاب في صحيفة»وشوقي عبد األمير )المشرف على إصدار مجموعة 

ً  ناحية بتوقيع مئة شخص  أخرى أصدر أدباء دمشق، وتضامن معهم أدباء آخرون، بيانا

 فيه الحكومات العربية بإصدار عفو عام عن جميع األدباء والمفكرين المعتقلين أو يُطالبون

 المسجونين أو الُمطاردين بسبب الفكر، وإلغاء جميع القيود المفروضة على حرية الفكر

مفتوحة  األدباء والصحفيين وَمْن إليهم« فسلخانات»واإلبداع. وطبعاً ال حياة لمن تُنادي. 

 .«(مهنةً له لْيل نهار في كل عالمنا العربي الموقّر! ويكاد المرء يندم ألنه اختار الفكر

 :(م29/1/1981ويقول )في رسالته المؤرخة في 

مجلة "الفكر" التونسية بأمر من منشئها محمد مزالي ـ وهو اآلن  كنت قد تلقيت دعوة من"

لقاء كلمة فيه، ولكني اعتذرت بسبب لحضور مهرجانها الفضي وإ رئيس وزراء تونس ـ

هناك عذر أهم لم أذكره، وهو خوفي من تأويل قبولي لهذه  مشاغلي الكثيرة، وإن كان

مصر، السيما و)أنني( تربطني صداقات أخوية قديمة بزعماء  الدعوة تأويالً سياسيا في

أول هؤالء يُجاهدون في مصر الستخالص استقالل بالدهم، و تونس الحاليين منذ ما كانوا

بورقيبة نفسه، الذي كان يزورني وياُلزمني ساعات طويلة.  األصدقاء الحميمين الحبيب

السياسة ـ دون أن أكون في حياتي سياسيا ـ ومن هنا أوصد أي  فقد شبعت )قرفاً( بسبب

 ."البغيضة باب تأتي منه هذه الرياح

تونس، ولكنها  تصدر في وكانت مجلة "الفكر" تأتيني هي وكل المطبوعات الجديدة التي"

بالمهرجان لم  انقطعت بالكامل منذ ما قّرر العرب مقاطعة مصر ) (، وحتى العدد الخاص

معهم، وفيه كلمة تحية  يصل إليَّ من إدارة المجلة، ولكنني اقتنيته من الباعة عندما لمحته

وعهده بعبد الناصر  مني ـ وهي الكلمة المصرية الوحيدة، ولعلك تاُلحظ أنني عّرضت

استعاذةً من سلطان  1952تعريضاً خفيا، عندما تحدثت عن إغالق "المقتطف" في عام 

 .!"الجهل الزاحف

 :(7/3/1982 ويقول )في رسالته المؤرخة في

الُمسلَّط على  ( التي سلمت من عبث البريد1982)/3/3شكراً على رسالتك المؤرخة في "
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منتحل من بيت  ي الثالثين عاماً األخيرةرسائلي "بفضل" النجاسات البوليسية! وشعاري ف

أوالد المتنبي"، فلقد عرفت " المتنبي القائل "والُحرُّ ممتََحٌن بأوالِد الزنا"! فإن رأيتني ألعن

منذ عهد عبد الناصر  من هم "األوالد" الذين أعنيهم. وهؤالء جاثمون على صدري

، على  يُغيِّر األفسق وإلى هذا العهد األطهر، وقد فقدت كل أمل في )أن( القوم رأيهم فيَّ

التي تنصحني بأن أُخاطب  الرغم من أنني ال أتعامل بلغة الظفر والمنقار والناب والنعل

المسلسل )الُمقرف( الذي  بها الناس!) (، والقصة طويلة وكريهة، وأُعفيك من حلقات هذا

دكتور إبراهيم إلى ال عشته ومازلت أعيشه، وال ذنب لي إال ما نسبه أبو شادي من ذنب

 :ناجي حين قال

ـه شـــــاعرٌ   شعرْ  أتُرى كلُّ ذنـــــــبِِه أنَـّ

وهي  فاعرف ـ إن كنت لم تعرف ـ أن أكبر جريمة في أمتنا العربية هي جريمة الفكر،

أو لعلنا ـ  فأنا وأنت ُمجرمان، …جريمة تُحاربها جميع دولنا العربية مهما تعدّدت أنظمتها 

عليها،  لمجرم!، فهيئ نفسك للنجاسات البوليسية التي تمرستُ  في القليل ـ مشروعٌ 

ثالثين  واخشوشن جلدي تلقاء مناخسها! وإن رأيتني غائباً عن الحياة األدبية في مصر من

 ."عاماً وإلى آخر العمر، فقد عرفت سبب غيابي

اب لحرية األديب وتمسكه بها هي التي جعلته ينأى عن األحز ولعل مفهوم وديع فلسطين

عمره، فلم ينضم إلى حزب قبل الثورة أو بعدها. يقول )في  والتنظيمات الحزبية طوال

 :(27/12/1976 رسالته المؤرخة في

حزبي، فال كنت قبالً  أما أنا فقد كنت ومازلت مستقال في الرأي، وال أنتمي إلى أي لون"

مت إلى هيئة التحرير انضم من الوفديين أو السعديين أو الدستوريين أو الكتلويين) (، وال

أعمل في الصحافة عندما  أو االتحاد القومي أو االتحاد االشتراكي، ورفضت حتى أن

اتحاده االشتراكي،  اشترط عبد الناصر على جميع الصحفيين أن يكونوا أعضاء في

تحت حزبية أيا كان  وأعتقد ـ شخصيا ـ أن المفكر الذي يحترم عقله، ال يمكن أن ينضوي

إذا تراءت  ل كل ما تقول به دون اعتراض، ويغض الطرف عن سوءاتهاوجهها فيقي

  .أمامه

ظروفها واعتباراتها  واستقالل الرأي يُتيح للمرء أن يحكم على كل قضية في ضوء

الفكر بأنه  "الخاصة دون هوس أو هوى. وليس بعيداً عن الصواب َمْن وصف "توظيف

 ."داعر اء السياسيين هو فكر"عهارة"، فالفكر المشترى أو الُمباع) ( ألهو

 

 :بين األدب والصحافة-4

 :(م4/1/2003المؤرخة في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته

شيئاً واألدب شيئاً آخر. فاالهتمام  بين الصحافة واألدب عالقة وثيقة، وإن كانت الصحافة»

ها رهن بوقتها وليست عليها. واألنباء بطبيعت األول للصحافة هو استقاء األنباء والتعليق

للمؤرخين في أزمنة تالية. أما األدب فهو أْدوم من األخبار  لها قيمة باقية إال باعتبارها مادة

تتحدّى عوامل الفناء. والناس تقرأ صحيفة الصباح ثم تطرحها، أما  وأْبقى، وله قيمة ذاتية

دة التي ال تزيد على قراءته، وتُكتَب له حياة أطول من حياة الجري األدب فيُقرأ وتُعاد

الصحافة وعاء لألدب، بمعنى أن فيها أركاناً أو مساحات أو مالحق  ساعات معدودة. ولكن

فتهيئ للكاتب فرصة الوصول إلى جمهور أكبر من القارئين، وتختصر  تُخصَّص لألدب،
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 .في فترة قصيرة بالنسبة للشهرة المتحصلة من الكتاب المطبوع طريق الشهرة فيبلغها

تتوّسل إلى قارئها بأسلوب بسيط مباشر يُجافي كل المحسنات، حتى  كانت الصحافة وإذا

ولم يعد كاتب يتميز عن كاتب آخر، فإن من خصائص األدب أن  تساوت أساليب الكتاب

البيانية، وأن تتجلَّى فيه عبقرية اللغة وفلسفتها. فإذا اتسعت  يتسم األسلوب بالنصاعة

دب وزواياه، فال أقل من أن تُفسح لهذا الضيف مكاناً رحباً فال ألركان األ الصحافة اليومية

إذا ما طغت اإلعالنات، وال تجتزئ منه بدعوى ضيق الحيِّز، وال تنقل إليه  تعدو عليه

األساليب المتشابهة المعهودة في الصحافة، حتى تخرج أركان األدب وهي تحمل  عدوى

رجة، وحتى إذا ما انتهى القارئ ال سمات الموضوعات الصحفية الدّا سمات األدب

يعن له من أبوابها، انتقل إلى صفحة األدب، فإذا هي جنة غنّاء من  للصحيفة من قراءة ما

النثر، فترقق ذوقه، وتكسبه إلى قّراء األدب الذين تناقص عددهم  جميل الشعر ومسبوك

 .األخرى من مسموعة ومرئية وُمغنّاة بفعل وسائط اإلعالم

، بل ترحب «ضيفاً ثقيالً »وتُعامله بوصفه  ... أال تضيق الصحافة باألدب،وإني ألرجو[ ]

 .«وليس عبئاً مخصوماً من هذه الخدمات به باعتباره رصيداً ُمضافاً إلى خدماتها،

 :حال أدبنا اليوم-5

فلسطين )من حوار أجراه معه المؤلف، مجلة "الفيصل"، أغسطس  يقول األستاذ وديع

 :(م1998

العربي اليوم؟ وهل يقوم بوظيفته في نقد العمل األدبي وفي ُمخاطبة جمهور  دما حال النق*

 المتعطشين إلى المعرفة؟ القراء

حياتنا األدبية بعد اختفاء أعالمه،  حال النقد األدبي ال يسر، سواء ألنه يكاد يختفي من-

ومحمد عبد الغني حسن،  مثل: طه حسين، والعقاد، ومحمد مندور، وسيد قطب،

على قلته ـ يكاد يندرج  فى عبد اللطيف السحرتي، أو ألن ما نُصادفه اليوم من نقد ـومصط

محفوظ، وفيه يحتفي الناقد  تحت تصنيفين عريضين، هما "النقد األبوي" كما وصفه نجيب

التكنولوجي" ـ كما أوثر أن أصفه ـ وفيه  بكتابات شابة من قبيل التشجيع والعطف، و"النقد

خارج األدب، كالمعايير الرياضية والهندسية  طبيق معايير ُمستعارة منيعمد الناقد إلى ت

لنقدها، ومن هنا دخلت إلى ساحة النقد تعبيرات  والكمبيوترية على اآلثار التي يتصدّى

و"التفكيك"، و"الزخم"، وما إليها. وهي تعبيرات ألصق  ،"مثل "المعمار"، و"البناء

 .باألدب بالهندسة والميكانيكا منها

الناقد يصبح  ال يختلف اثنان على أن وظيفة النقد تكاد تكون عالة على األدب، بمعنى أنو

حياتنا، وهو افتراض  من المتعّطلين عن العمل ـ وفي بطالة دائمة ـ إذا انتفى األدب من

الذي ال يستطيع أن يشرع  جدلّي ليس إال. وبعبارة أخرى: إن الناقد شبيه بطبيب األطفال

فقط يُزاول طبيب األطفال  إال بعد أن يخرج الوليد إلى الحياة، وعندئذفي تطبيق طبه 

صه في  المهمة التي نذر نفسه لها وتخّصص فيها. وكما أن الطبيب يُعالج كل قصور يُشّخِ

بنفس القدر من نطاسية الطبيب من  حالة الطفل، فإن مهمة الناقد أن يتناول العمل األدبي

تداركها، وإظهار ما في العمل األدبي  لتنبيه إلى سبيلحيث تشخيص أوجه القصور فيه وا

سواه. وفي يد الناقد دائماً ميزان ذو  من خصائص يستقل بها، أو أنها منتحلة من عمل

العمل األدبي، وكفة للتنبيه إلى أوجه النقص التي  كفتين: كفة لتبيان المزايا التي ينحلّى بها

خرج برأي جامع يضع العمل األدبي في المرتبة أن ي برتئيها في هذا العمل، وله بعد ذلك

وهنا تُصبح وظيفة الناقد أشبه بوظيفة القاضي الذي  .التي يستحقها ارتفاعاً وانخفاضاَ 

ن رأيه الرجيح يُوازن بين الدعاوى المنظورة  .أمامه، ثم يُصدر حكمه المتضّمِ
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يُخالفها، فإن الناقد  بمواد القانون التي ال يسعه أن وإذا كان القاضي يسترشد في قضائه

يُطبِّقه ويستهويه، سواء أكان هذا القانون ُمستمدا من مذاهب النقد ـ  يضع لنفسه قانونه الذي

غربية ـ أم من وحي اجتهاداته الخاصة. ولهذا فإن األثر األدبي الواحد قد  عربية كانت أو

أدواته واجتهاداته  ميزان ناقد ويشول في ميزان ناقد آخر، ألن لكل من الناقدين يرجح في

صدر عنها في إصدار أحكامه، ومادام الناقد بشراً فهو ال يخلو من هوى، والهوى هو  التي

 .مطعن يوّجه إلى الناقد أول

إلى جانب صاحب العمل األدبي،  ووظيفة الناقد تُحتِّم عليه أن يُخاطب الجمهور القارئ

النقاد عندنا ينسون حق الجمهور  ضالذي يهمه أن يعرف آراء النقاد في كتاباته، ولكن بع

أعجمية دون محاولة لشرحها أو  في متابعة نقدهم، ألنهم يستخدمون في نقدهم مصطلحات

دوا للقارئ مالمحها،  تبيان معناها، كما أنهم يُشيرون إلى أعمال أدبية أفرنجية دون أن يُحدِّ

ل العالم شرقاً وغرباً. ف ولعلهم يفترضون أن كل قارئ ُملم بآداب مادام الناقد يريد أن يُوّصِ

الصحيفة التي يكتب فيها، فال بد له من أن يرعى حق  رسالته إلى الجمهور العريض في

بالعمل األدبي المنقود، وحقه في أن يخرج بعد ذلك  القارئ في الفهم، وحقه في اإلحاطة

 .الناقد أم خالفه برأيه الخاص، سواء أوافق رأي

الحياة األدبية بخاصة  د المكتوب اليوم ال يقوم بدوره فيهل يعني ذلك أن معظم النق*

 الجيدة؟ والثقافية عموماُ؟ وفي توجيه القارئ إلى الكتب

صاحب الكتاب  لكي تكتمل رسالة النقد ال بد أن يجتمع لها ثالوث يتمثل في المؤلف أو-

عن طريق خوطب  المنقود، والناقد الذي يضطلع بتقييم األثر المنقود، ثم القارئ الذي

من الكتب الجيدة  الصحيفة أو المجلة بكالم الناقد. وكنت على مدى العمر أنتقي ما يهمني

ثقةً في كتاباتهم، وبت  استناداً إلى آراء النقاد المنشورة، وال سيما النقاد الذين أورثوني

ا االحتكام إلى آراء نقّاد هذ أرتضي شهادتهم قبل أن أدفع ثمن الكتاب، ولكنني كففت عن

 .موازينهم النقدية الجيل في الكتب الجديدة الصادرة، بعد ما خابت ظنوني في

الخليل وثارت عليه، والتي  ففي ما يتعلّق بمدارس الشعر الجديدة التي خرجت على قواعد

فقد حفزتني الرغبة في متابعة هذه  وجدت نُقّاداً يتحمسون لها من الدكاترة وغير الدكاترة،

ذلك ـ في قراءة كم ضخم من اآلثار  أو قل هو الفضول الذي دفعني إلىالمدارس الجديدة ـ 

اللبنانية التي طالعت كل ما نُِشر في  "التي جاء بها المحدثون، سواء في مجلة "شعر

بتحكيم ذوقي الخاص ـ أستشعر التعرض  عمرها، أو في الدواوين الصادرة، وألفيتني ـ

الدكاترة، الذين حاولوا تزيين القبيح  ة وغيرلعملية خداع ضخمة من جانب النقاد الدكاتر

شاياً في الطريق، ورتقُت نعلي"! و"أُضاجع  وتجميل "الكالم الفارغ" من أمثال: "وشربتُ 

هذا "الكالم الفارغ" الذي احتفى به ـ وما  سريري كل يوم، أضاجعه فال يحبل"! إلى آخر

 !وصبيانهم انفك يحتفي به ـ دكاترة النقد

الكالم الفارغ" " يحترم رأي القارئ وذوقه يستحيل عليه أن يُطري مثل هذاوالناقد الذي 

 .الغامضة سواء باسم اإلبداع، أو بأي اسم آخر يخترعونه من معاجم مصطلحاتهم

م لنا  قدّمت لنا مثاالً للشعر الذي تعدُّه "كالماً فارغاً" ومع ذلك احتفى به* النقاد، فهل تُقدِّ

 على بينة؟ الذي ال يُعجبك حتى يكون القارئمثاالً من النقد المعاصر 

عدد يناير ) من قبيل التمثيل أورد فقرة من مقال نقدي نُشر في مجلة "فصول" المصرية-

التجريد  (، وقد جاء فيه: "وشواغل اللغة يجب أن تكون في منطقة وسطى بين1992

تتحاشى ـ إلى  وأنوالتجسيد، بمعنى أن تبتعد قدر إمكانها عن مفردات الوقائع الجزئية، 

ب بعض هذه الُمفردات  حدٍّ ما ـ الهموم اليومية النمطية، وإن كان هذا ال ينفي إمكان تسرُّ
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وهذا يعني وجود ) إلى الشخوص أو األحداث في أوقات بعينها تقتضيها الطبيعة الدرامية

ك ـ مواجهة مثل ذل الوعي بها حتى مع غيابها( بل من المسموح به أن تتحول اللغة ـ في

 !"بالكالم إلى كائن صامت يرمز للغائب، ويستحضره بالصمت، أكثر مما يستحضره

ه فما معنى أن  .وأقر ـ بادئ ذي بدء ـ بجهلي الفاضح في فهم هذا الكالم المنقول بنّصِ

والتجسيد؟ وما  شواغل اللغة يجب ـ أي من الحتم ـ أن تكون في منطقة وسطى بين التجريد

صامت يرمز إلى  )ومن سمح بذلك؟( أن تتحّول اللغة إلى كائن معنى أن من المسموح به

صامتة ولغة  الغائب ويستحضره بالصمت أكثر مما يستحضره بالكالم؟ )فهل هناك لغة

األولى هي  متكلمة؟ لعلها توجد في عالم الُخرس، وليست في عالم األدب الذي وسيلته

 .(اللغة مكتوبة ومنطوقة

م( عن الجيل الجديد 12/2/2002في  )في رسالته المؤرخةويقول األستاذ وديع فلسطين 

 :من الكتاب

بالصحافة واألدب أاُلحظ ظواهر تستحق اإلشارة  إذ أتابع الجيل الجديد من المشتغلين»

نعد نُصادف كاتباً يتميَّز بأسلوب خاص يدل عليه  إليها. فقد تساوت األساليب وتشابهت ولم

نقرأ المقال فنقول إنه لطه حسين أو للعقاد، أو لعبد  وال يُحاكيه سواه. في الماضي كنا

أو ألحمد زكي، وهكذا .. فلكل من هؤالء الكتاب أسلوبه  العزيز البشري، أو لفكري أباظة،

من الكتاب. أما اليوم فقد انتشر األسلوب الصحفي السهل،  يتفّرد به وال يتكّرر لدى سواه

ً  وصار هو األداة التي وبال استثناء. وفي الماضي كان الكاتب  يستخدمها الكتاب جميعا

قدسيتها التي ينبغي عدم الترخُّص فيها، ولهذا يُحاذر الخطأ لئال  يعرف أن لقواعد اللغة

ه صورته في أعين القراء. أما اليوم ومع وجود مصححين في الصحف ودور النشر ـ  تُشوَّ

فاظ، ووضع الكالم في اللغوية، ودع عنك االستعماالت الخاطئة لألل فقد فشت األخطاء

الماضي إذا استخدمنا لفظاً جديداً شرحناه للقارئ حتى ال يغمض  غير مواضعه. وكنا في

فنُطالع في المجالت األدبية عبارات ال أعرف أنا شخصيا معناها,  عليه فهمه. أما اليوم

دخل والتشيؤ والمجايلة وغْيرها وغيرها. وال بأس طبعاً من أن نُ  مثل: التناص والتماهي

تعبيرات اقتضتها حركة التطور األدبي أو الفكري أو العلمي، ولكن ال بُد  في اللغة العربية

لفظة جديدة للقارئ المسكين الذي ال يجد لهذه األلفاظ مكاناً في معاجم اللغة.  من شرح كل

أذكر أن الدكتور أحمد أمين بك عميد كلية اآلداب بجامعة فؤاد األول كتب مقاالً  ومازلت

وقد ترجمها  (compromise) عن لفظة واحــدة باللغة اإلنكليزية هي« الهالل»مجلة  في

، وهو في ُعرفي ترجمة ضعيفة ألن المعنى المقصود هو التراضي «الُمصالحة»لفظة  إلى

وسط. ولكن العبرة في هذا المقام هو أن أحمد أمين كتب مقاالً استغرق عدة صفحات  على

ر لفظة واحدة. ومن هذا القبيل ما قرأته للدكتور فؤادهذه المجلة األدبية  من صروف  ليُفّسِ

وكانت  .بالنفث أو النفاثة jet تحدث في هذا المقال عن ترجمة« والدة لفظة»بعنوان 

يدْيه هذه  ترجمة هذه اللفظة قد حيَّرت الباحثين وقتها، فاحتكموا إلى خبير فُوِلدت على

 .اللفظة

الدنيا يوماً كامالً في  يعزل نفسه عن« الرسالة»مجلة  وكان أحمد حسن الزيات محرر

مْن يُحاكيه فيه.  بأسلوبه العربي« الرسالة»األسبوع ليكتب فيه افتتاحية  المبين الذي عزَّ

، وهي لفظة عربية مأنوسة، ولو عِقل «الدّارة» اسم« الفيال»والزيات هو الذي أطلق على 

 .لفرنجيةا القوم الستخدموها بدالً من هذه اللفظة

الذي يستقل به عن  وإذا عرفنا أن الكاتب هو أسلوب وفكرة، أي أنَّ لدْيه أسلوبه الخاص

أن يُعبِّر عنها ويبسطها  سواه من الكتاب، وأنه ال يمسك القلم إال إن كانت لديه فكرة يريد
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رة، يفتقر إلى األسلوب وإلى الفك في مقاله، عرفنا أن شيئاً كثيراً مما نُطالعه في الصحف

يُحرر عموداً كل يوم، فإن لم يجد  وأنه ما عرف طريقه إلى النشر إال ألنه مكلف بأن

مشكالته العائلية، أو عن متاعبه مع  موضوعاً مفيداً يكتب فيه، حدثنا عن أمرضه أو

 .أحداً  جيرانه، أو غير ذلك من الموضوعات التي ال تُهم

من عدته، والتسلح  يه إتقان أدواته، والتمكنومادام الكاتب قد اتخذ لنفسه حرفة الكتابة، فعل

سيُطالعه صنوف من البشر،  بأسلحة اإلجادة والدراية والفهم، وعليه أن يُدرك أن ما يكتبه

فليتوخَّ اإلجادة حتى ال يسقط في  .منهم بّواب العمارة ومنهم أيضاً عضو المجمع اللغوي

الرجل مهابا حتى يكتب أو يخطب،  ينفكُّ  أعيُن المجمعيين وَمْن إليهم. وتقول العرب: ما

 .«الخطابة أو الكتابة ومعنى هذا أن المهابة تُغادره إذا لْم يُحسن

 :رأيه في الشللية في حياتنا األدبية-6

المقيتة التي تستشري في حياتنا األدبية، يقول في حوار معه  يرفض وديع فلسطين الشللية

 : "نشرته مجلة "اإلخاء

عشرة من  بادية معالمها في الجو األدبي كلِّه. فخمسة أو ستة أو هناك نزعة احتكارية"

جمعية  األدباء هم الذين آلت إليهم منابر األدب جميعها؛ فهم في مجلس الفنون، وفي

اإلذاعة،  األدباء، وفي نادي القصة، وفي اتحاد الكتاب، وفي مجالت األدب، وفي أركان

 ."ت األدب ومؤتمراتهوفي "استوديوهات التليفزيون"، وفي منتديا

إحجام عن التعريف بالكتب الجيدة القليلة الصادرة، و"إسهال" في التعريف  وهناك"

تشول في ميزان النقد. وهناك جنوح إلى األخذ بأساليب "الموضة" في األدب.  بالكتب التي

إذا معناها قيام مناسبة ما، فيتسابق على التأليف فيها األدباء والشعراء، حتى  "و"الموضة

مناسبة أخرى سايروا "موضتها"، وهكذا دواليك. وهنـاك استخفاف بأهم عنصرين  جاءت

الكتابة األدبية، وأعني بهما األسلوب والفكرة. وما أكثر ما نقرأه، فإذا هو  من عناصر

 ."األسلوب ومحروم من الفكرة مسلوب من

 :(م13/6/1981ويقول )في رسالة مؤرخة في

منشوراً في مجلة "الوطن" العمانية ـ ولم أرها في حياتي ـ  صديق حديثاً لك لّخص لي"

شجاعتك في مهاجمة "شلل األدب" ـ وأكاد أقول "عصابات األدب" ـ التي  فأعجبتني

على حياتنا األدبية، وَسدَّت المنافذ أمام كل من ال ينتمي إلى هذه  سيطرت كاألخطبـوط

ئا: إنك لن تُص .الروابط الغريبة  ."لح الحال ولن تُغيِّر ما بالقوموأقول لك ُمهدِّ

 :(م11/5/1991رسالته المؤرخة في  ويقول )في

كانت "شللية" فال بأس من إنصافك  نعم، الحظت كتاباتك في مجلة "الهالل"، وهي وإن"

يجدان إنصافاً من سواك) (، فاكتب  للدكتورين صابر عبد الدايم و]أحمد[ زلط، ماداما ال

المعطي[ حجازي وحرافيشه،  ودْعك من صفوة ]أحمد عبد عن أعضاء شلتك المغبونين،

 ."!الخاص الذين يُجاهرون باحتكار الساحة األدبية لحسابهم

 :الترجمة بين ماٍض وحاضر-7

 :الكتب إلى العربية، ومنها ترجم األستاذ وديع فلسطين كثيراً من

لجنة نشرت عن سلسلة  مسرحية "األب" لألديب السويدي أوجست سترندبرج، وقد-1

 .م1945النشر للجامعيين، مكتبة مصر 

والعدل" للمشترع الفلسطيني هنري كتن، وقد صدر عن  فلسطين في ضوء الحق"-2

 .طبعه مرات م، وأعيد1970مكتبة لبنان، عام 
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ترجمه باالشتراك  جعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة" للدكتور توماس هامل )وقد"-3

 . (مع الدكتور صفاء خلوصي

األمريكي"(، وقد وصدر عن مكتبة األنجلو ،  أوليفروندل هولمزالقاضي الشاعر"-4

 .م1966القاهرة ، عام 

الحرية: ترجمة ذاتية للزعيم الزنجي مارتن لوثر كنج"، وقد صدر عن  على درب"-5

 .م1965، عام  مكتبة الوعي العربي

 .م1960، عام  لقاهرةاستقاء األنباء فن: صناعة الخبر"، وصدر عن دار المعارف، ا"-6

م، وصدرت 1959 العالقات العامة فن"، وقد وصدر عن دار المعارف، القاهرة، عام"-7

 .م1967طبعته الثانية عام 

ونشرته دار المعارف، القاهرة، عام  ،"تطور صناعة الزيت في الشرق األوسط"-8

  .م1957

ة العرب في القرن العشرين" من الكتب، منها: "جزير كما ترجم إلى اللغة اإلنكليزية عدداً 

 .لندن للشيخ حافظ وهبة، ونشر في

 م( عن الترجمة بين ماض4/1/2003وقد كتب لي في )في رسالته المؤرخة في 

 :وحاضر

كتاباً أعجبه باللغة  كانت الترجمة تعتمد في الماضي على الهمة الفردية، فإذا قرأ المترجم»

ل  ى اللغة العربية ثماألجنبية التي يُجيدها، عكف على ترجمته إل بحث له عن ناشر. فالمعّوِ

النّاقل دون أي اعتبار آخر.  على اختيار الكتب التي تُترجم هو على ذوق المترجم أو

جهود فردية ال تنتظم في  وجملة كبيرة من الكتب التي تُرجمت في الماضي هي حصيلة

عمرهم، ولم  كل خطة موضوعة. وهناك أدباء تخصصوا في الترجمة، ووقفوا عليها

والمترجم  يشغلوا أنفسهم بشيء عداها، وأبرزهم المترجم الفلسطيني عادل زعيتر

إلى صناعة  المصري محمد بدران والمترجم اللبناني منير البعلبكي الذي تحّول بعد ذلك

أن يتفّرغوا لها  المعاجم. وهناك أدباء عالجوا الترجمة باعتبارها من مشاغلهم األدبية دون

الرحمن صدقي  ومنهم طه حسين والعقاد وفؤاد صروف وإسماعيل مظهر وعبدتماماً، 

 .وعلي أدهم والدكتور محمد صبري السربوني ... وغيرهم

ُمحاوالت إلخضاع الترجمة لخطط مرسومة، فاهتّمت المنظمة العربية للتربية  وقد جرت

 الترجمة برياسة أمينهاوالعلوم التابعة للجامعة العربية بإنشاء لجنة لتنسيق حركة  والثقافة

 المساعد السابق الدكتور ناصر الدين األسد، غير أن أعمال اللجنة توقفت بعد انتقال

 .األردنية المنظمة إلى تونس، وانتقال رئيس اللجنة إلى األردن، ليتولى رياسة الجامعة

ترجمة هذا  الذي كان يهدف إلى« األلف كتاب»ومن هذه الُمحاوالت المبكرة مشروع 

اضطلعت بفروعها  لعدد من الكتب األجنبية، ولكنه تعثَّر. ثم نشأت مؤسسة فرنكلن التيا

الواليات المتحدة في  في القاهرة وبيروت وبغداد بترجمة مئات من الكتب الّصادرة في

 .مجاالت كثيرة

المسرح الغربي، وسبقتها في مصر  وهناك سالسل تصدر في الكويت لترجمة عيون

البشالوي، وصدرت الثانية عن الدار  ن أصدر أوالهما عبد الحليمسلسلتان ُمشابهتا

للثقافة في مصر بخطة الترجمة وهو  القومية. وفي األوان األخير اضطلع المجلس األعلى

 .عصفور عمل جليل يُشرف عليه الدكتور جابر

عاماً  ولمؤسسة األهرام مركز للترجمة والنشر اضطلع بدوره بنشاط واسع منذ عشرين

 .نقل الكتب العلمية والمتخصصة التي تهم القارئ العاديفي 
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محمود يكاد يُلغي دور الهمة الفردية في الترجمة. فإذا عرفنا أن الكتب  كل هذا نشاط

تقذف بها المطابع كل يوم والجديرة بالترجمة تُحصى باآلالف، عرفنا أن  األجنبية التي

تب سواء أكان فرديا أم جماعيا هو جهد وأن كل جهد يُبذل في نقل هذه الك التبعة ثقيلة،

ب به. والمفروض طبعاً أن الذي يتصدَّى للترجمة مؤهَّل لهذا العمل، واقف مطلوب  وُمرحَّ

ف  تماماً على اللغة التي ينقل عنها إلى اللغة التي يكتب بها، أمين في ترجمته فال يتصرَّ

مستوى النص  رتقاء بترجمته إلىفيها تصرفاً ُمخال، وأن يجتهد كلما كان ذلك ممكناً في اال

إلى من  األجنبي، فال تبدو في الترجمة إمارات ُعجمة، وال تُصبح الترجمة في حاجةٍ 

 .يُترجمها بلغة واضحة سائغة

األولويات لترجمة األهم قبل المهم، أو  وكل تنسيق لحركة الترجمة مطلوب، سواء لتحديد

ي ترجمة الموسوعات وكتب المراجع. ومما ل للحيلولة دون نقل نفس الكتاب، أو للتصدِّ

األردني وضع برنامجا لترجمة الكتب األساسية  يُذكر في هذا المقام أن مجمع اللغة العربية

باعتبارها الكتب المعتمدة في التدريس الجامعي،  في العلوم على أيدي خبراء متخصصين

بكل علم، العلوم، وسك المصطلحات الخاصة  فحقق بذلك عدة أغراض هي: تعريب

 .«وتيسير مهمة القراء والباحثين

 :في بعض الصحف والمجالت األدبية آراء-8

م( عن المجالت األدبية 30/8/1976 يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في

غالبيتها تٌحاول اجتذاب  في السبعينيات: "كثرت مجالت األدب خارج مصر، وصارت

و"الكتاب" ـ وقد احتجبت  "عراق "األقالم" و"آفاق عربيةالكتاب المصريين؛ فهناك في ال

سورية "الضاد" و"الموقف  أخيراً ـ و"الثقافة" و"الثقافة الجديدة" و"المورد"، وفي

و"الكلمة"، وفي الجزائر  "األدبي" و"المعرفة" و"مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق

و"العرب" و"قافلة الزيت"،  "ل"األصالة" و"الهداية" و"الثقافة"، وفي السعودية "المنه

إلياس"، وفي تونس  وفي لبنان "األديب" و"اآلداب" و"الورود" و"العرفان" و"قب

التاريخية"، وفي  "الفكر" و"جوهر اإلسالم" و"الحياة األدبية" و"القصة" و"المجلة

الجديدة") ( و"الشورى"،  "الثقافة …المغرب "اللسان العربي" ودعوة الحق، وفي ليبيا 

و"البيان". وهناك مجالت  "في قطر "الدوحة"، وفي الكويت "العربي" و"عالم الفكرو

 .أخرى ال تعيها الذاكرة وال أنا أطلع عليها

في أن كثرة هذه المجالت جعلت كفة األدب ترجح في البالد العربية عنها  ولكن ال ريب

 ."واحدةتقلّص عدد المجالت األدبية إلى أقل من أصابع الكف ال في مصر، حيث

 :"( عن مجلة "قافلة الزيت7/3/1982المؤرخة في  يقول )في رسالته*

ورافقت حياتها إلى هذا اليوم، وكنُت في أزهى عصورها  هذه المجلة ُوِلدت في حجري،"

فيها والحصول على المقاالت من الدنيا األدبية كلها، وأنا  المسؤول عن اقتراح ما يُنشر

افلة"، واستكتبت هيكل باشا، و]محمد صبري[ السربوني، الق" الذي استكتبت العقاد في

الرحمن زكي، وعزيز أباظة باشا، ومنصور فهمي باشا،  وعبد الرحمن صدقي، وعبد

والشيخ تاج، والدكتور محمد البهي، وعبد الغني حسن،  وسليم بك حسن، والشيخ شلتوت،

[ صيدح و.. و واألمير مصطفى الشهابي، و]جورج وإبراهيم المصري، ويوسف جوهر،

 .. .. و

تستقل عني عراها الُهزال، وهي مازالت تستشيرني بالمجان في  ومنذ شاءت "القافلة" أن

مساعدتي في اقتراح موضوعات أو كتّاب أو في معرفة عناوين  بعض أمورها، وتطلب

م لها هذه المساعدة باسم األخوة القديمة وبال مقابل كبار علماء أمتنا العربية،  ."فأقدِّ
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 :"م( عن مجلة "الهالل12/1/1978المؤرخة في  ويقول )في رسالته

جثة تُدعى حسين مؤنس، وهي سائرة ]بالمجلة[ بخطا  مجلة "الهالل" أُسنِد تحريرها إلى"

أن عصرها الذهبي في السنوات العشر السابقة هو  سريعة إلى "اإلمام الشافعي"! وأعتقد

 ."النقاش عصر صالح جودت يليه عصر رجاء

 :"م( عن مجلة "الهالل4/8/1982قول )في رسالته المؤرخة في وي

الهالل" لها شخصية تميزت بها منذ صدورها، وهي شخصية المجلة التي يغلب " مجلة"

وإن كانت ال تهمل الموضوعات الطريفة والنوادر التاريخية وأخبار تقدُّم  عليها األدب،

ت أمينة السعيد ضالتها المنشودة في إلى ذلك. وعندما توفي صالح جودت، وجد العلوم وما

حسين مؤنس الذي كان عائداً لتوه من الكويت حيث كان يكتب فصوالً في مجلة  الدكتور

فعيّنته رئيساً لتحرير "الهالل". ورأى الدكتور مؤنس أن مجلة "العربي"  ،""العربي

ع  نسخة فقّرر ألف  20ألف نسخة في حين أن مجلة "الهالل" ال توزع أكثر من  150تُوّزِ

نسخة "طبق األصل" من "العربي"، من حيث حجمها و"استطالعاتها"  "جعل "الهالل

د، فأدخل في المجلة امتحانات الثانوية العامة  !"وموضوعاتها "السكالنس وأراد أن يُجدِّ

والطبيعة في ُمقّرر الفصول الثانوية! فكان من نتيجة "عهده السعيد" أن  وأسئلة الكيمياء

 .الهالل"، ولم يبق إال أن تُدفن بسالم قبل أن تُتم سنواتها المئة" ماتت مجلة

قانون الصحافة الجديد، نصَّ على أال يتولّى المناصب القيادية في الصحف  وعندما صدر

تجاوز الستين من العُمر، وبناًء على ذلك أُعفي صبري أبو المجد وأمينة  القومية َمنْ 

بديل لهما. ولسبب ما نُسي حسين مؤنس، وهو فوق  رئاسة التحرير، وُعيِّن السعيد من

بمراحل، من هذا القرار، فظل رئيساً لتحرير "الهالل" يتشبث بها وال يُغادرها،  السبعين

بعد ما استعان به أنيس منصور في دار المعارف و"أكتوبر". وهاج محررو دار  حتى

في رياسة "الهالل" وهي هذا الوضع، وقالوا: ما معنى أن تبقى هذه الجثة  الهالل على

على الدار؟ ألن مؤنس لم يكن محررا في الدار عند تعيينه في هذه الوظيفة.  أصالً دخيلة

إعفاؤه من منصبه وإسناد العمل إلى أحد أبناء الدار وهو كمال النجمي، وهو شاعر  فتقّرر

 إلى طابعها والنجمي يُحاول إعادة "الهالل" …وأديب ذّواقة، كما كان أبوه شاعراً  ُمجيد

األدبي الذي ُعرفت به، وقد تحّسنت المجلة من حيث مادتها، وال أدري هل انعكس ذلك 

 ."توزيعها أو ال على

 :(م13/1/1989ويقول )في رسالته المؤرخة في 

ضان. و"هالل" اليوم مجلة صحفية وليست أدبية أو  "المقتطف" و"الهالل" القديمان ال يَُعوَّ

وزنها، ألن محررها الحالي شيء، ومحرريها السابقين من  وطبيعي أن يخفَّ  علمية،

زيدان وسالمة موسى وإبراهيم المصري وأحمد زكي وطاهر الطناحي  أمثال جرجي

الصحافة لم تزدهر "الهالل" أدبيا إال في عهد رجاء النقاش وعهد  شيء آخر. ومنذ تأميم

 ."اليساريين فكانت وباالً عليها صالح جودت. أما عهود

الهالل" في عهد علي أمين فقد " م(: أما1/3/1992ل )في رسالته المؤرخة في ويقو

وفقدت شخصيتها  ،"تحولت إلى صورة أخرى من مجالت "آخر ساعة" و"المصور

و"صبيه" إبراهيم  األدبية المعهودة عنها. حتى إذا ما توالّها اليساريون مثل كامل زهيري

ً عامر تحّولت المجلة إلى نشرة سوفييتية، ح  ."عن لينين تى لقد أصدرت عدداً خاصا

في رسالته ) ويقول عن مجلة "الشعر" التي صدرت برئاسة عبده بدوي في السبعينيات*

منها في  م(: "مجلة "الشعر" في عهد الدكتور عبده بدوي خير2/3/1976المؤرخة في 

 .«(بدوي عهد الدكتور ]عبد القادر[ القط )وإن كان القط أقرب إلّي من
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 :(م30/3/2003 )في رسالته المؤرخة في« القافلة»عن مجلة ويقول 

من حيث المظهر أو  ، ولم يعجبني ال«القافلة»تلقَّْيُت العدد المزدوج األخير من مجلة »

جنى على « التجديد»هذا  المخبر، ولم أجد فيها موضوعاً واحداً يستحق القراءة، ومؤّكد أن

ومندور وتيمور ومن إليهم.  يات وعزيز أباظةالمجلة التي كان يكتب فيها العقّاد والز

  .«ومادام أصحاب الشأن راضين عن هذا التجديد فهذا شأنهم

 ؛ فكتب«العربي»و« الكتب وجهات نظر»وكان غاضباً من تأخير نشر مقاالته في مجلتي 

 :(م1/10/2000لي )في رسالته المؤرخة في 

يكلها ثم بمعلمها ]يقصد األستاذين تاُلحقني به التي كانت« الكتب: وجهات نظر» مجلة »

مقاالتي، ربما ألن محررها يفتقر إلى « تركن»بدأت  [محمد حسنين هيكل وإبراهيم المعلم

السياسي. وقد صدر اليوم العدد الجديد، وهو يخلو من  الذوق األدبي ويغلب عليه الذوق

ب التام من أي مكان مقالْين لي. ومذهبي الحنيف هو االنسحا كالم لي، مع أنَّ لدى المجلة

 ً وسأُمهل المجلة إلى الشهر المقبل، فإن أهملت كتاباتي أهملتُها  .أجد نفسي فيه غريبا

الكويتية. ولدينا في الكتاب المقدس آية « العربي»موقفي مع مجلة  بدوري، وهذا هو نفس

ولوال «. تطرحوا دُرركم أمام الخنازير، لئال تدوسها ثم تلتفت فتمزقكم ال»جميلة تقول: 

لما عرضُت كالمي ـ وهو في نظري دُرر ـ على المشرفين عليهما ماداموا  إلحاح المجلتين

 .بنعالهم يدوسونها

المؤرخة في  )في رسالته« الهالل»و« الكتب وجهات نظر»وعاد ليكتب لي عن مجلتي 

 :(م12/2/2001

ل المقاالت السياسية،« الكتب: وجهات نظر»مجلة » ا إلى األدب. وال يميل محرره تُفّضِ

على نقل البترول السعودي،  ولهذا وافيتُه مؤخراً بمقال عن التحكيم في قضية أوناسيس

وأنا مشغول حاليا بترجمة كتاب  فاهتم به وبادر بنشره والتنويه عنه في إعالنات المجلة،

ساب بتكليف من دار الهالل ـ ولعله لح عن البترول من اللغة العربية إلى اللغة اإلنكليزية ـ

 .«...لهذه المجلة وزارة البترول، فلم يتسّن لي كتابة فصل جديد

رسالة وصلته من مجلة  وفي الرسالة نفسها يُشير إلى إعادة ما نُشر في المجالت من خالل

 :، فيقول«الكتب: وجهات نظر»

على الرسائل الموجهة إلى الكتاب لشكرهم على  الحظُت أن إبراهيم المعلم سّجل»

عبارة تحذيرية من إعادة نشر موضوعات  «الكتب: وجهات نظر»ي مجلة الُمساهمة ف

التنازل نهائيا عن حق المؤلف في تجميع  المجلة دون إذن. فهل معنى الكتابة في المجلة

مما يفيد المجلة أن تنقل الصحف عن  مقاالته ونشرها في كتب؟ ال أدري .. وأعتقد أن

دعاية مجانية للمجلة. ومقالي المندرج  هذه موضوعاتها مع اإلشارة إلى مصدرها، فتكون

كتابي عن مي، فهل يُقاضيني ناشر المجلة  في المجلة عن صالون مّي قد أعدُت نشره في

 .« أدري ألنني تعدّيُت على حقوق النشر في مجلته؟ ال

 :!هل الرواية ديوان العرب؟-10

ت في عصرنا هي ديوان مؤدّاها أن الرواية قد أصبح يُردد بعض النقاد المحدثين مقولة

وديع فلسطين عن ذلك، فقال لي )في رسالته المؤرخة في  العرب، وكنُت قد سأْلُت األستاذ

 :(م4/1/2003

الُمناداة بموت الشعر ألنه لم « ديوان العرب الجديد»المقصود بأن الرواية هي  إذا كان»

 يي قول مرسل ال تقوم له، فهذا في رأ«تطبيقاً لمفهوم نظرية الُمخالفة« ديوان العرب» يعد
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 ً  قائمة. وكل أجناس األدب تستطيع أن تعيش معاً في وئام دون أن يطرد جنٌس منها جنسا

 .أدبيا آخر، أيا كانت دعاوى المتعصبين لهذا الجنس أو ذاك

بإعالء قدر الرواية على فنون األدب األخرى، وفي طليعتها  ولعل الذي أغرى اليوم

بجائزة نوبل عن أعماله الروائية دون أن يفوز شاعر بهذه  الشهر، هو فوز نجيب محفوظ

هذا أن كفة الشعر قد شالت في عصرنا الحالي بسبب  الجائزة عن شعره. يُضاف إلى

أيدي دُخالء لم يُحسنوا قرض الشعر على  التحريض الصارخ الذي أصاب الشعر على

جريد الشعر من كل خصائصه الفاشلة إلى ت نواميسه العربية المعهودة، وانتهت ُمحاوالتهم

انحطَّ الشعر، وانحّطت معه أذواق  وكان أن«. قصيدة نثر»بدعوى أن ما يكتبون هو 

بارت بواراً لم تعهد مثله إلى وقت  القراء، وانصرف الناس عن قراءة الشعر ألن تجارته

شوقي أو حافظ أو مطران أو علي  قريب جدا. فهل لدينا اليوم فحولة شعرية كفحولة

 محمود أبي الوفا؟ ود طه أو محمود حسن إسماعيل أو إبراهيم ناجي أومحم

 األجناس؟ ومنذ متى انحصر أي أدب في جنس واحد دون غيره من

ذلك على  لسنا ننتقص من شأن الرواية وال من عناصر اإلبداع فيها، بشرط أال يكون

األدبية أو  الفصولحساب الشعر أو السيرة الذاتية أو الغيرية أو الخواطر الُمرسلة أو 

 .ذلك الترجمة ، بما في«األدب»المسرحية أو المذاهب األدبية أو كل ما يتسع له تعريف 

بين الفن الروائي  أرادوا افتعال خصومة»وال أظن أن الذين دعْوا إلى مؤتمر الرواية 

، الرواية طال عليه األمد وسائر فنون األدب، وإنما ابتغوا أن يتداركوا تقصيراً في حق

تنشر ومجالت خاصة تصدر  بعدما رأوا أن للشعر مهرجانات تُقام وجوائز ترصد ومعاجم

 .في حين أن الرواية لم تظفر بمثل هذه الحظوظ من قبل

خطراً  نبَّه نجيب محفوظ في الكلمة التي أُلقيت باسمه في مؤتمر الرواية إلى أنَّ هناك وقد

د قّراءها، يتمثَّ  التي اتجه إليها  ل في أجهزة اإلذاعة المرئيةداهماً يهدد الرواية ويُهدِّ

شاشاتها  المؤلفون بآثارهم عوضاً عن نشرها في كتب، كما شدّت عيون القراء على

عودة  فصرفتهم عن القراءة، وقال إننا خسرنا بذلك المؤلف والقارئ معاً، ودعا إلى

ومعنى ذلك  .هو القراءةالرواية إلى وعائها التقليدي، وعودة الجمهور إلى منهجها القديم و

مؤتمراً  ـ وهو ما لم يقله نجيب محفوظ وإنما قصده ـ هو أن المؤتمر القادم سيكون

 .للسيناريوهات باعتبارها خليفة الرواية

شخصيا بكل حفل ـ أيا كان اسمه أو موضوعه ـ مادام  وليس هذا الكالم بمانعي أن أرحب

مر الرواية قد رَصد جائزة قدرها خمسون وإذا كان مؤت .من شأنه تكريم األدب واألدباء

مصر قد رصد معاش تقاعد لشيوخ األدباء يتفاوت بين  ألف جنيه، فإن اتحاد الكتاب في

 !الشهر جنيهاً في 50جنيهاً و 35

 ً  .«فيالها من ُمفارقة صاعقة تهز الوجدان األدبي هزاَ عنيفا

 :!النشر عن مشكلة-9

األستاذ وديع فلسطين  كلة النشر، وكنُت قد حدَّثْتُ يشكو األدباء والنقاد الطالعون من مش

 :(م25/5/1976 عن كتابْين انتهيُت من تأليفهما فقال لي )في رسالته المؤرخة في

« نقوال الحداد والمسرح» ال أدري ما هي النصيحة التي أستطيع بذلها لك لطبع كتابيْ  ..»

نشر الكتب الجماهيرية  همهم ، فالناشرون باتوا تجاراً «محمد العالئي: حياته وشعره»و

علْيك، أما إن كنت من  للمؤلفين الجماهيريين! فإن كنَت من هؤالء الجماهيريين فال خوف

ُمناسبة غير متوقعة لنشر هاتْين  سواهْم فهنا الخوف. وعلى كل ال تفقد األمل، فربما واتتْ 

 .«الدراستْين
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 :م( كتب لي25/9/1997 و)في رسالته المؤرخة في

ُوِجد لها ناشر. وكان األخ  اتي األدبية في الُمستقبل ال تقوم لها قائمة إال إنمشروع"

كلّفني إعداد كتاب عن  الدكتور رؤوف سالمة موسى صاحب دار ومطابع المستقبل قد

مكافأته دون أن  الشاعر عبد الرحمن شكري، فأنجزته من نحو خمس سنين، وتقاضيت

ل أعمالي   ."أجد لها ناشراً  العاجلة لتأليف أو تجميع كتب اليُنشر، وال أُريد أن أُعّطِ

حديثاً عدا ما سبق  (45و"األحاديث المستطردة" متواصلة، وقد ظهر منها حتى اآلن )"

اعتراض لي على  ظهوره في "األديب" و"العلوم" وسواهما، وإن ُوِجد لها ناشر فال

واعتماداً على الذاكرة،  تجاالً جمعها بين دفّتي كتاب بعد إعادة النظر فيها، فأنا أكتبها ار

بعد النشر ويهمني إضافتها. ثم إن  وهناك أشياء خانتني الذاكرة عن إثباتها، ولم أتذّكرها إال

على الصفحة األدبية، ويهمني  هناك فقرات ُحذفت من هذه األحاديث بمعرفة المشرف

ت األرض عن إال إذا انشق إعادة المحذوف إلى موضعه، ولن أعكف على هذه المراجعات

 ."ناشر جاد

 :(م25/10/2002 ويقول )في رسالته المؤرخة في

ناشره، وظلّت  بناء على طلب« مي»كنُت أعددُت طبعة ثانيةموسعة ومنقّحة لكتاب »

تصُل إلّي،  "مركونة" عنده ألكثر من عامْين، ومن أسبوعْين فوجئُت بتجارب الكتاب

السرعة  ّكد أنه يريد إصداره على وجهفبادرُت بتصحيحها وإعادتها إلى الناشر، وامؤ

 .«ليُدرك معرض القاهرة الدولي للكتاب قي شهر ديسمبر المقبل

 

 :القسم الثاني

 وديع فلسطين: شاهد على عصره

 

 :!الدوالرات في ضياعهم وتوالدت-1

كندا، وهو يُلحُّ عليَّ أن ألحق  "لعلي لم أخبرك بأن ابني الوحيد قد هاجر من عامين إلى-أ

في حين أنني قد أجد نفسي عاطالً من  ولكنني أوثر البقاء هنا لكثرة أعمالي وتنوعها،به، 

وإلمامي الجيد باللغة اإلفرنسية، ولكنني  .كل عمل هناك مع إجادتي التامة للغة اإلنجليزية

ج على شقيقي  قد أزوره في الصيف ـ إن سمحت بذلك ظروفي ـ وفي هذه الحالة أُعّرِ

م، وتجنس بجنسيتها، وتزّوج من 1951 وهو قد هاجر إليها من عام األكبر في إسبانيا،

 !اإلسبانية إسبانية، ولم يبق إال أن يُصارع الثيران

م 1955 وفي أحيان كثيرة أحس بالندم ألنني عندما زرت الواليات المتحدة في عام

ك، هنا ُعِرضت عليَّ أعمال كثيرة دون سعي من ناحيتي، وكان اإلغراء شديداً للبقاء

نحو  ولكنني آثرت العودة متوهماً بأن رسالتي األولى كصحفي هي نحو أمتي العربية، ال

الدوالرات  الفرنجة. أما زمالئي وطالبي الذين بقوا هناك، فقد ابتسمت لهم الدنيا، وتوالدت

 .في ضياعهم، كما تتوالد األرانب في ضيعتك

 (م2/4/1990 من رسالته المؤرخة في)

وعرضوا عليَّ  نصحني الناصحون بالبقاء هناك، 1955أمريكا عام "عندما كنت في -ب

أمريكا"، ولكنني  أعماالً مجزية في الجامعات وفي مكاتب الُمحامين، بل في إذاعة "صوت

أنني نادم على  رفضت ظنا مني بأن مستقبلي في ديار يعرب، ال في أمريكا. وال أكتمك
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راحي نصائحهم، فلو بقيت هناك لتخلَّصت  البوليسية  على األقل من النجاساتاّطِ

 "والرذاالت الضرائبية التي تُطاردني بشراستها

 (م3/9/1978 من رسالته المؤرخة في)

 :!شديد الخجل من نفسي-2

نفسي، ألنني لم أكتب عن أصدقائي الذين  أقول لك بكل صدق إنني شديد الخجل من»

حوالي المعاشية التي كانت النفسية وأ رحلوا في السنوات السبع األخيرة ألن ظروفي

بعد المرة، جعلتني أكثر تلهيا بأموري  ترفعني إلى القمة ثم تقذف بي إلى الحضيض المرة

كاألمير مصطفى الشهابي، والدكتور  الشخصية مني بإنصاف الراحلين من األحباء،

رية، ومحمود الشرقاوي المؤرخ،  يوسف مراد، وأمين يوسف غراب، والشيخ محمود أبو

وعبد الحليم عبد هللا، وعلي أحمد  م متري، والدكتور مراد كامل، ومحيي الدين رضا،وحلي

السحار، والزيات، وساطع الحصري،  [باكثير، ومحمد علي الطاهر، و]عبد الحميد جودة

محمد[ الجيار، ورشاد ] ويوسف يعقوب مسكوني )العراقي( وغيرهم، وأضف إليهم

 .]رشدي[، وسمير وهبي وَمن إليهم

 (م23/4/1975 رسالته المؤرخة في من)

 :بين الصحافة واألدب-3

األولى التعليقات السياسية واالقتصادية  أنا أوالً وأخيراً مجرد صحفي صناعته"

مزالق عّرضنتي للكثير من االنكشاريات  واالجتماعية، ولكن لما أصبحت هذه األبواب

دون أن أغرق فيه حتى شحمة أو مهرباً  والمفازع في حياتي فقد وجدت في األدب مالذاً 

وقد استهلكتني الصحافة ألن معظم ما  .الرأس وفروة األذن، ألن األدب ال يُطعم خبزاً 

أن تغيّرت جغرافية العالم، وانقلبت  كتبته في سنوات عمري قد صار تاريخاً قديماً، بعد

رون من أي وأصبح األعالم مجهولين، والعا الدنيا؛ فصار األبطال خونة والخونة أبطاالً،

 "!مؤهالت في صدارة الصدارة

االقتصاد ـ وهو ينطبق على كثير من األمور ـ إن العملة الرديئة تطرد العملة  وقد قيل في"

 ."!من األسواق، فال أغضب إن رأيت نفسي من جملة المطرودين الجيدة

 (م21/4/1997 من رسالته المؤرخة في)

 :دوري في األدب-4

ولعلّك سمعت به وأنت في بالد القات  و دور الشيخ الكبسي،دوري الوحيد في األدب ه"

استرابت جميع الدول العربية منها، خشية أن  السعيدة!) ( فعندما أُنشئت الجامعة العربية

يخشى على شخصيته المسيحية من الذوبان في هذا  تكون وسيلة البتالعها. فلبنان مثالً كان

سعود كان يخشى من أن تُعلن القاهرة الخالفة  المجتمع المسلم. والملك عبد العزيز آل

عهد الملك فؤاد ثم في عهد الملك فاروق( فيهتز  اإلسالمية )وقد جرت فعالً محاوالت في

الحرمين. كما أن اإلمام يحيى الذي عزل بالده عن  مقام ابن سعود باعتباره حامي حمى

عزلة. وعندما انعقد أول سبباً في هدم أسوار ال الدنيا كان يخاف من أن تكون الجامعة

الدول العربية مندوبين ُمكلَّفين بعدم التعاون  اجتماع لمجلس الجامعة العربية، أوفدت

سواها، وعدم قبولها ألي قرارات تمس  وبتأكيد شخصية كل دولة واستقاللها عن

من اإلمام يحيى كمندوب ُمراقب، يرى  أوضاعها الداخلية. أما الشيخ الكبسي فكان موفداً 

األدبي، الذي يُتابع ما يُنشر في معظم  يسمع وال يتكلم! وأنا يا صاحبي هو هذا الُمراقبو

 ."!مجالت األدب، وهذا قُصاراه

 (م11/5/1991المؤرخة في  من رسالته)
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5-..  ً  :!انسحبُت من الميادين جميعا

مني إذا كنت قد نُسيت أو أُنسيت في بلدي ومسقط رأسي، فقد ذكرني وكرّ  الحمد هلل أنني"

متني  األردن وسورية باختيارهما لي عضواً في مجمعيهما، وسبق لحكومة إسبانيا أن كرَّ

 ،"االستحقاق المدني من طبقة كوماندر بإهدائي "نشان

 :كان صديقي خليل مطران بك يقول

 مكاني للّذي يسمو إليِه بغيِر ُحزنِ  أُْخـلي

 تندبنِّي ال تندبنّي للعظائم بعدهـــا، ال

اآلن في  قد أخليت مكاني وانسحبت من الميادين جميعاً وحسبي أنني أجري وإني مثله

أوليمبية لظفرت بها  ميدان ال يُباريني فيه أحد ]يقصد ميدان الترجمة[، ولو كانت له جائزة

 ."ربما وحدي

 (م2/4/1990من رسالته المؤرخة في )

 :!كانت مجالت زمان هكذا-6

حسين( هيكل باشا  وعبد القادر حمزة و)محمد "صحافة أنطون الجميِّل وخليل تابت-ب

والدراية  وداود بركات وآخرهم عزيز ميرزا هي صحافة رأي، قوامه العلم والحجة

لرأي الحكومة  األدبية، أما صحافة اليوم فأغلبها صحافة خبر، وأقلها رأٌي يُساُق ترديداُ 

الصحافة  خرى كانتبغض النظر عن قواعد العلم والحجة والدراية األدبية. وبعبارة أ

ر، أما الصحافة الُمعاصرة فتُقاد وتنقاد، فضعفت هيبة الصحافة، وصار  القديمة تقود وتُبّصِ

األخبار، أو  "محرروها "موظفين" في الدولة؛ يُنقلون من "دكان" األهرام، إلى "ديوان

 ."من "وكالة" روز اليوسف إلى "مصلحة" المصور

 (2/5/1977 من رسالته المؤرخة في)

 :!وفاة شاعرة-7

وفاتها أحد من المشرفين على  توفيت مؤخراً الشاعرة جليلة رضا دون أن يُشير إلى»

فطيساً! وقد أخبرني أستاذنا  الصفحات األدبية أو مجالت األدب، وكأنها قطة ماتت

الحديث ووعدتُه بالمشاركة في هذا  الخفاجي أنه يعتزم إقامة حفل لتأبينها في رابطة األدب

ن« الهالل»والغريب أن مجلة  الحفل. قصيدة لها، ولما عرفت مني بوفاتها  كانت تخّزِ

 .«لوفاتها استخرجت القصيدة لنشرها في العدد المقبل مع إشارة

الهالل" الشهري  وقد نسي محرر المجلة أن دار الهالل نشرت سيرة جليلة ضمن "كتاب»

األدباء، ألن  يخ ميالد ووفاةمن نحو خمسة عشر عاماً. وهذا يفسر لي صعوبة معرفة تار

هذه الحالة تحتشد جميع  أحداً ال يهتم بتسجيلها إال إذا كان األديب أو المتأدب شيوعيا، ففي

 .«!األقالم للحديث عن مآثره ومفاخره

 (م22/4/2001في  من رسالته المؤرخة)

 :!إنهم يُغلقون منابر األدب-8

لت صاحبه احتجاب م احتجاب مجلة "الدوحة" في قطر" جلة "الفكر" التونسية التي ُعّطِ

عاماً ضمن الحملة على صاحبها محمد مزالي، وهكذا تختفي  بعد انتظامها واحداً وثالثين

اآلخر، ألن دولنا تعتبر األدب من الكماليات الشديدة الخطورة  المنابر األدبية الواحد بعد

عاُ منها في أول فرصة، ولك أن تتوقّع احتج التي يتعيّن التخلُّص اب مجالت أخرى تذرُّ

 ."االقتصادية بذريعة األزمة

 (م23/11/1986من رسالته المؤرخة في )
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 :ال أستسيغُها .. المذاهب الجديدة-9

وف، وهل قرأت" كلمة محمد جبريل  تسألني عن رواية "فاتنة الفيوم" للدكتور يعقوب صرُّ

الرواية فاألرجح أنها  أما عنها في جريدة "المساء"، فأجيبك بأنني لم أقرأ هذه الكلمة.

الترتيب. وأيا كان  ضمن كتبي، وهي أطنان من حيث الحجم، كما أنها فوضى من حيث

مقررة وهي أنَّ  الرأي الذي أتى به محمد جبريل في موضوع هذه الرواية، فهناك حقيقة

سنة. أكثر من ستين  من الظلم البيِّن تطبيق المقاييس النقدية الحالية على رواية صدرت من

فإنني أجدني ميّاال إلى االرتداد  ومع هذا فإنني حين أقرأ الروايات العبثية التي تُنَشر اليوم،

جرجي زيدان ويعقوب  إلى الماضي السحيق وقراءة "زينب" و"سارة" وروايات

وف، ففيها من العُنصر القصصي ما يُرضي طبيعتي. أما المذاهب الجديدة في األدب  صرُّ

 ."يغها، وال قِبل لي بإتمام رواية منهاالروائي فال أستس

 (م1/6/1975رسالته المؤرخة في  من)

 :لماذا ال نقول الحقيقة؟-10

هيكل مقاالً في "األهرام" عن أستاذنا الزيات، والمقال  قرأت اليوم لصديقنا الدكتور أحمد"

أن يُشير  طبعاً يستحق ذلك. ولكن فاته ـ عمداً أو سهواً ـ يمتدح الزيات بدون تحفظ، وهو

الزيات عندما كان يحرر مجلة "األزهر" في عهد صديقه  إلى سقطة فظيعة وقع فيها

افتتاحيا قارن فيه بين النبي محمد والقائد صالح الدين  الشيخ محمود شلتوت، إذ كتب مقاال

 !الناصر األيوبي والزعيم الُملهم عبد

البرقيات إلى كل  ا أطناناً منوطبعاً فّضل األخير. فقامت قيامة األزهريين ضده، وأرسلو

دخيالً على األزهر،  المسؤولين، وطالبوا بإخراج الزيات من مجلة "األزهر" ألنه بات

االحتجاجات، ألننا كنا  والشيوخ األجالء أحق منه بهذه الوظيفة. وطبعاً لم يحفل أحد بهذه

 "!المتقدمين؟ في عهد الزعيم الُملهم، فكيف يُعاقب من نصره على سواه من

 (م3/6/1996من رسالته المؤرخة في )

 :النقد اإللكتروني-11

صيحة" في حياتنا األدبية هي الكمبيوتر الذي يُطلق عليه أحياناً اسم "الحاسوب"، " آخر

 أحيان أخرى الحاسب اآللي، وكذلك شبكة "اإلنترنت". ويقولون إن هذين المخترعين وفي

يؤديها العقل البشري. وحسب المرء أن التكنولوجيين سيقومان بجميع الوظائف التي 

على هذا الزر أو ذاك، فيحصل في التّوِ واللحظة على ضالته، وعندئذ يُحيل عقله  يضغط

 .التقاعد، فلم تعُد له ضرورة أو وظيفة إلى

عبقريتها" اآللية، فهي تقوم فعالً بأعمال حسابية " ولست ممن يُنكرون على هذه األجهزة

ولكن هناك سؤالْين ال بد من إثارتهما، أوال: مْن هو الذي  .الضخامةأو "أرشيفية" ُمفرطة 

العقل البشري الذي سّخرها لخدمته بعدما أنطق الحديد الذي  اخترع هذه اآلالت؟ أليس هو

نتْه في  ُصنِعت منه؟ وأما السؤال الثاني فهو: َمْن هو الذي لقَّم أو لقَّن هذه اآلالت كلَّ ما خزَّ

ومعلومات صار في الوسع استحضارها بلمس زرار هنا أو زرار  بيانات جْوفها من

هو الذي وضع لهذه األجهزة برامجها، وهو الذي أدخل فيها  هناك؟ فالعقل البشري

 .حّولها إلى مستودع منّظم آلالف أو لماليين المفردات البيانات المطلوبة، وهو الذي

المعجم، بحيث يُسِعف الباحث إذا أعوزه فعالً في استيعاب مواد  وإذا كان الكمبيوتر قد أفلح

بعينها، فهل يستطيع الكمبيوتر أن يُترجم نصا أدبيا أو عقدا  الوقوف على معنى كلمة

المؤّكد أن هناك استحالة حالية ـ ربما أمكن التغلب عليها في  قانونيا أو مادةً علمية؟
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تر أن ينظم قصيدة من أي الكمبيوتر بهذا العمل. وهل يستطيع الكمبيو المستقبل ـ في قيام

المؤّكد أنه غير مؤهل أصالً للقيام بمثل هذا العمل. وهل في ُوسع  بحر من البحور؟

رواية أو حتى أقصوصة؟ هذا أمر من رابع المستحيالت. فسيبقى  الكمبيوتر أن يُبدع

 .على العقل البشري، ولو إلى حين اإلبداع والخْلق حكراً 

مجرد رص كلمات عربية مقابل  رف أن الترجمة ليستومن زاول الترجمة ـ مثلي ـ يع

قاموساً كمبيوتريا، وإنما  كلمات إنكليزية أو إفرنسية استخرجها من القاموس، ولو كان

نقل هذه المعاني إلى اللغة التي  يحتاج المترجم إلى فهم المعاني التي تشي بها األلفاظ، ثم

الصقل األسلوبي الجميل، وال قَِبل و يكتب بها مع مراعاة السالسة اللغوية المطلوبة

م للمترجم ألفاظا يرصُّ بعضها إلى جوار  للكمبيوتر بالنهوض بهذا العمل، وقصاراه أن يُقدِّ

اإلفرنجية، فتخرج الترجمة ركيكة متداعية البناء،  البعض اآلخر بنفس الترتيب في اللغة

 .ُمضلِّلة غير مفهومة، وربما جاءت

ً  وشبكة اإلنترنت هي بدورها لة جهود بشرية كثيفة لقنتها فنونا ومعارف ومعلومات  محّصِ

بالتلقين والتلقيم إال من نتاج  كثيرة يُمكن استرجاعها في لحظة. وما الجهود البشرية القائمة

تُعطيك ما سبق لك أو لغيرك أن  العقل البشري الذي يحتمل الخطأ والصواب. فاآللة

العقل البشري عقالً ُمبدعاً منجاباً  لة آلةً، ويبقىأعطاها دون زيادة أو نقصان. وستبقى اآل

مزيداً من مخزون المعارف والمعلومات التي  يخترع مزيداً من هذه اآلالت، ويُضيف إليها

 .العالمي يُستطاع استدعاؤها على النطاق

واإلنترنت، وإنما أبتغي  وال تظنني أُحاول اإلقالل من القدرة الخارقة ألجهزة الكمبيوتر

العقل البشري القادر على أن  كيد على أن هذه المستحدثات، وما يُستجدُّ منها، هي ثمرةالتأ

ونها بـ"اإلدخال" إلى  .مستودعات هذه اآلالت يتحّكم فيها بالعمليّات التي يسمُّ

بمبرمجيه بنقد كتاب أدبي أو  ولكن: هل يستطيع الكمبيوتر أو اإلنترنت أن يقوم بنفسه أو

مستطاع في المستقبل القريب،  و صنع عمل روائي؟ ال أظن أن هذانظم قصيدة عاطفية أ

 .وحده ألن هذه األعمال جميعاً من نتاج العقل البشري المبدع

جوائز نوبل  وإذا استطاع الكمبيوتر أو اإلنترنت الحلول محل العقل المبدع، فلتذهب جميع

العواطف معها.  وإلغاء في المستقبل إلى هذه األجهزة، مادامت قد استطاعت إلغاء العقول

 :ومازال يصدق في اإلنسان قول الشاعر

 صغيٌر وفيَك اْنطوى العالَُم األْكبَــرُ  وتحَسـُب أنََّك ُجــْرمٌ 

 (م15/3/1998 من رسالته المؤرخة في)

 :!أمهات المسائل-12

بها بعد طول تدلل و"ُمالوعة"، وعسى أن  أبدأ بمعانقتك مهنئاً بالدكتوراه التي ظفرت"

رها هللا لما ُخِلقت له، فتوِطئ لكيُ  مناصب األستاذية في الجامعات، وبذلك تتوب توبةً  يّسِ

 …دون الجامعية. ومعذرة لتأخري عن  نصوحاً عن "شغل الخوجات" في المدارس

الصحف، ثم من األخ العزيز ]عبد هللا  تهنئتك مع أنني وقفُت على أخبار فوزك من بعض

مسبوقاً بحرف الدال في بعض المجالت  أنني الحظت اسمكالسيد[ شرف وحوارييه، كما 

المسائل ـ على وزن "أمهات المعارك")  فاطمأن قلبي. وما تقصيري إال النشغالي بأمهات

 ."الرزق ( ـ وما "أمهات المسائل" إال الرطانات وأسباب

 (م11/5/1991من رسالته المؤرخة في )

 :رسائل األدباء-13

دباء، وِلَم ال أنشرها خدمةً لألدب، وال سيما إذا تناولت عن رسائل األ أنت تسألني"
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ح لك أن تاريخ األدب ال يهمني، فلست  موضوعات عامة ال خاصة. وأحب أن أُوّضِ

خاً لألدب وال ، والذين مازالوا يكرمونني  مؤّرِ مسؤوالً عن أموره. والذين كانوا يكتبون إليَّ

، قد اطمأنوا إلى جانب بثقتهم ون إليّ فيكتبون إليَّ بما  ي، وصاروا يفتحون لي قلوبهم، ويُِسرُّ

إنصافاً للتاريخ  ال يُحبون لغيري أن يعرفه. فكيف أخون هذه الثقة وأُبادر إلى نشر رسائلهم

 األدبي المزعوم؟

ألن نشر الرسائل باسمي، معناه البحث  ثم إنني ال أحب أن "أُتاجر" في قلوب األصدقاء،

تعبير أردت أن يكون ُمضحكا! ـ وما  خر "فلوساني" ـ وهوعن مغنمْين أحدهما أدبي واآل

كثيراً ما تؤدّي إلى نتائج عكسية. فقد أراد أخونا  أنا بهذا التاجر. ناهيك بأن الرسائل األدبية

الرافعي أن يرفع هذا الرجل في أعين الناس. فجاءت  الشيخ محمود أبو رية بنشره رسائل

لعوضي الوكيل واستخرجا من هذه الرسائل ما برهنا ا األخت نعمات أحمد فؤاد ثم الشاعر

 ً وبغير أخالق! فهل خدم أبو رية الرافعي أو هل أساء  به على أن الرافعي كان مريضا

 األدبي؟ إليه؟ أو تراه خدم التاريخ

ومن حقي أن  .أيا كان الرد على هذا السؤال، فإنني شخصيا أحب أن أخرج من هذه الدائرة

وحده،  صديق ضرباً من ضروب المناجيات التي يفرح بها قلبي أعد رسالة جاءتني من

 !وهذا حسبي

يقوم فيه نبّاش ُمنقِّب  وإن كنُت في قرارة نفسي أرجو أن يأتي وقت ـ ولو بعد ألف سنة ـ

المأل، ليعرف الناس أنني  بالبحث عن رسائلي، وهي آالف في أيدي الناس، وينشرها على

الكتب، قد "فضفضت" عّما  ة بالرأي في الصحف وفيحين ضاقت أمامي أبواب الُمجاهر

سفّاحي الفكر، وأنني  في صدري في رسائلي، وقلت ما شئت في أنظمة الطواغيت وفي

الصمت، على ذلة الخنوع  أبيت أن أُنافق في مواكب البهلوانات مؤثراً كرامة الكبرياء مع

 ."مع الجعجعة والنجاح

 (م28/4/1975 من رسالته المؤرخة في)

 :!وافق شن طبقة-14

سيؤلف رواية أسوةً بزميله في المهابة  نشرت الصحف أن الزعيم المهيب صدّام حسين»

طبعاً أن يتقاسما جوائز األدب ألنهما أحق بها  معمر القذّافي، ووافق شن طبقة! وال أستبعد

لعمري ماتْت »وعالمنا العربي يهزل، أّما الشعوب فقد  من األدباء المتاعيس! الدنيا تجدُّ 

 .«قال حافظ إبراهيم كما«! مماتاً لم يُقَْس بمماتِ 

 (م12/2/2000من رسالته المؤرخة في )

 :!كمتفرج .. أتابع-15

 ."كمتفرج ليست لي "خلطة" بالحياة األدبية عندنا، ولذا أُتابع أخبارها من الخارج"

 (م25/10/1997من رسالته المؤرخة في )

 :«روبرتا»قصة -16

علق بفتاة أمريكية نقلُت عنوانها من لوحة إعالنات جامعتنا وشرعُت تت« روبرتا» قصة»

 مراسلتها بناء على رغبتها ـ وكان ذلك في أثناء الحرب العالمية الثانية ـ وكان بعض في

الرسائل يصل بالبحر طبعاً، ألن الجو كان مخصصاً لألغراض العسكرية وحدها ـ 

سفن بالطوربيدات النازية. وكان طبيعيا أن اآلخر يفقدُ في الطريق بسبب نسف ال والبعض

 مما جعلها تنتقل من مكان إلى مكان، وكانت رسائلها تجنيدها في القوات األمريكية يتم

الظهران  بالتالي ترد بعنوانات مختلفة. والغريب أنها عملت في قاعدة الظهران، فلما زرت

كانت قد  ذهبُت إلى طرابلسكانت قد غادرتها إلى قاعدة هويلس في طرابلس الغرب. ولما 
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بعثُت بها إليها.  نُقلت إلى مكان آحر، ثم انقطعت رسائلها نهائيا، وارتدّت إليَّ آخر رسالة

 .«حقا ولكنها لم تبخل عليَّ بصورها الفوتوغرافية، وكانت جميلة

 (م1/10/2000من رسالته المؤرخة في )

 :!ما جدوى الكتابة؟-17

اليومية في دبي بتكليف « البيان»فصوالً منتظمةً في جريدة عامْين كاملْين أكتُب  ظللتُ »

محررها ـ وهو صديق قديم لي ـ وكان يهتم بإبراز المقاالت بعنوانات ضخمة،  من

بالصور، وينشر صورة الكاتب مع كل مقال. وكنُت أحسب أنني قد أصبُت  ويطرزها

ن من اإلمارات، وقام اإلمارات. فلما جمعتني ُمصادفات ببعض القادمي شهرةً واسعة في

إليهم لم يُْبدوا ما يدل على أنهم سمعوا باسمي من قبل!. وحرصُت من  صديق بتقديمي

«. باألمية!»أُشير إلى كتاباتي األدبية في صحفهم لئال يكون في ذلك اتهام  ناحيتي على أال

ن في مالطة، وأننا نكتب لقوم ال ي والمعنى قرأون أو الذي استخلصته من ذلك هو أننا نؤذِّ

 .«كتاباتنا ال تستحق عناء القراءة أن

 (م28/11/1986من رسالته المؤرخة في )

 :!المرحوم فالن أنا-18

يتطابق اسمه مع  نعياً لشخص« األهرام»في أثناء غيابي في دمشق ، نشرت جريدة »

بيومين دق  اسمي، مما جعل كثيرين يتوّهمون بأنني صرُت في الراحلين، وبعد عودتي

المرحوم!  ، وقال المتحدث: هل هذا منزل المرحوم فالن؟، فقلُت له: بل أنا هوالهاتف

النعي خاص  وأطلق صيحة فرح قائالً إنه سأل جميع من يعرف من األدباء، فأّكدوا له أن

 .بي، ووَعدَ بأن يصحح لهم معلوماتهم

 (م10/12/1995 من رسالته المؤرخة في)

 :شارع وديع فلسطين-19

اسمي على أحد شوارع تونس حتى ال  قتراح صحفي تونسي بإطالقاعترضُت على ا»

اسمه، فقال لي ]الدكتور محمد رجب[  يُبتذل كما ابتذل اسم العقاد في الشارع الذي يحمل

الشارع الذي يحمل اسم مؤسس مصر  البيومي: وما الذي يضيرك لو حدث هذا؟ انظر إلى

الشارع الذي يحمل اسم أول مؤسس  الحديثة )شارع محمد علي، وهو شارع العوالم(، أو

البغاء قبل إلغائه!(. وعلى كل  لمدرسة طبية في مصر )شارع كلوت بك ـ وكان شارع

  .!!«أوالد الشوارع»حال، ال أرغب أن أكون من 

 (م18/10/1998رسالته المؤرخة في  من)

 :!األدبية على حياتنا« المهابيط»هكذا استولى -20

د" نهائيا، بعدما سيطر  لي أن أمثالنا مطرودون من الحياة األدبية عندي حكايات كثيرة تؤّكِ

دون أن تكون لهم باألدب  عليها من أسميهم بـ"المهابيط" ـ أي الذين هبطوا عليها من حالق

سكَّه صديقنا األديب  أو بالفكر أو بالكتابة صلة سابقة ـ و"المهابيط" تعبير طريف

وأُعفيك من سرد  ،"!طين بمظالت "الباراشوتالمهجري نظير زيتون للداللة على الهاب

  ."هذه الحكايات الُمضحكة الُمبكية

 (م17/1/1998في من رسالته المؤرخة)

 :!سبحان مقسم الحظوظ-20

لجبران خليل جبران، أعدّها « النبي»لكتاب  تلقيُت من أمريكا نسخة من ترجمة جديدة»

ولكنني أعرف شقيقه يوسف عبد أعرفه،  فلسطيني مهاجر اسمه نويل عبد األحد، ولستُ 

في بيته لألدباء الُمعاصرين. وكتاب  األحد المقيم في دمشق، والذي يحتفظ بأرشيف ضخم
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جبران. وكنُت من سنوات اطلعُت  ترجم للعربية عدة مرات، وهو يمثل فلسفة« النبي»

 كتب المؤلفين العرب، فاحتل على تقارير أعدتها منظمة اليونسكو الدولية عن ترجمة

جميع لفات العالم، وبيعت منه  جبران رأس القائمة دون ُمنازع، وترجم هذا الكتاب إلى

 .«فقيراً مسلوالً  ماليين النسخ. وسبحان مقسم الحظوظ، فقد مات جبران

 (م7/2/1999من رسالته المؤرخة في )

 :!واألصنام رسائلي-21

في كتاب يضم ما  ي إليهااستأذنتني األخت العزيزة سلمى الحفار الكزبري في نشر رسائل»

الريس في  تلقّته من رسائل األدباء ورجال السياسة في نصف قرن، وسينشره رياض

نقداً الذعاً لألوضاع  لندن. ولم أُمانع في ذلك طْبعاً، وإن كنُت نبَّهتُها إلى أن في رسائلي

لناصر الشيشكلي وعبد ا السائدة في عالمنا العربي الكسيح بسبب زعاماته الباطشة مثل

 :عمر أبو ريشة القائل والقذافي وصدام والبشير وما ملكت أيمانكم! وما أصدق الشاعر

دتِِه لم يكْن يحمُل طْهرَ  نَـمِ  أمتي كْم َصـنٍَم مجَّ   الصَّ

 (م20/11/1998من رسالته المؤرخة في )

 :!المأساة وضع أدبي هو-22

الصيرفي  حسن كامل من فترة قرية زارني طالب يعد أطروحة ماجستير عن الشاعر»

 م(، وشكا لي من أنه بحث في مكتبات الجامعة وفي دار الكتب الوطنية1908-1984)

 عن شعره المنشور في دواوين، فلم يُصب أي توفيق، فقلُت له: إذا كانت دواوين الصيرفي

 الذي عاش بيننا إلى وقت قريب ونشرها في مصر غائبة عن المكتبات، فماذا نقول عن

راء رحلوا من سنوات سحيقة وطبعوا آثارهم خارج مصر؟ إن هذا الوضع دواوين لشع

هو والمأساة سواء، إذ كيف تستقيم دراسة جامعية أو أدبية ومراجعها غير متوافرة  األدبي

النافدة  الذين يستحيون الكتب« الشطار»أيدي الباحثين؟ ولهذا أعذر الناشرين اللبنانيين  في

أن تكون الطبعة  أحد: وبهذا يوفرونها للباحثين الذين ال تهمهم بإعادة طباعتها دون استئذان

 .«أيديهم أصلية أو مزّورة، وكل ما يعنيهم هو أن يكون الكتاب بين

 (م12/2/2002من رسالته المؤرخة في )

 :والحضيض مؤتمرات القمة-23

المدعّوين  عشرات من يُقام حاليا في شهر يوليو القائظ مؤتمر للمثقفين العرب، دُِعي إليه»

بل مئات ـ من الكلمات  من البالد العربية وأوربا وأمريكا. وستُلقى في المؤتمر عشرات ـ

ر في الهواء، دون أن تترك أثراً. فال الحكومات تهتم بكالم المثقفين،  التي ال تلبث أن تتبخَّ

أسفرت مؤتمرات القمة  وال الصحف تهتم بنقل ما يدور في هذه المؤتمرات. وهل

)من «. فيها؟ ...  يض عن أي نتيجة تنتشل العرب من الهوة السحيقة التي سقطواوالحض

 (م2/7/2003رسالته المؤرخة في 

 :قطب صافي ناز كاظم وسيد-24

إليَّ من  عندما علمت صافي ناز كاظم أن لديَّ عدداً من رسائل سيد قطب كان يبعث بها»

إن هذه  :بصورة منها. فقلُت لهاأمريكا عندما كان يدرس هناك، طلبت مني أن أوافيها 

وقمُت فعالً  الرسائل ال قيمة لها من الناحية األدبية، فأصّرت مع ذلك على الحصول عليها،

، «الهالل» بتصويرها وإرسالها إليها، ثم أخبرتني بأنها جعلت منها موضوع مقال لمجلة

 .«والمفروض أن يظهر الشهر المقبل

 :(م13/11/2001 من رسالته المؤرخة في)
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 الفصل الرابع

 آراء في بعض معاصريه

 

وديع فلسطين عن مفكرين، وأدباء، وساسة، ورجال اجتماع، أكون قد  أسأل كثيراً األستاذ

شيئاً ـ فيُجيب، وقد حدَّثني في رسائله عن أكثر من مئة شخصية،  قرأُت لهم ـ أو عنهم

مستطردة، أو كتب أشياء ثالثين شخصية لم يكتب عنها في أحاديثه ال سأختار ما كتبه عن

لُها  :هنا غير التي أُسّجِ

 :إبراهيم ناجي-1

 :(م25/5/1976في يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة

خليل المنشور في  إبراهيم ناجي كان صديقاً لي، ولعلك الحظت في حديث خليل جرجس"

خليل وناجي  معمجلة إفرنسية، والمترجم في "صوت الشرق" من شهرين أنني اشتركت 

أن داهمنا  م أو نحوه، وظلت تُوالي االجتماع إلى1944في إنشاء "رابطة األدباء" عام 

ذلك  ، ومات ناجي بعد1952العسكر بأحذيتهم وسنابك خيلهم فانفضضنا عنها في عام 

 م( ثم أعاد شقيقه محمد ناجي إنـشاءها باسم رابطة األدب الحديث التي1953)في عام 

ين في صفوفها من كنت أيضاً من  مؤسسيها، ولكنني تركتها بعدما الحظت أن عدد المندّسِ

المخبرين أكثر من عدد األُصالء، ومازالت هذه الرابطة تُواصل نشاطها بفضل 

 ."السحرتي، والخفاجي :الّصديقين

مودّاِتنا وصداقاتنا. كما أنه قد  وفي مقاالتي الكثيرة عن ناجي وشعره الضائع أحاديث عن"

 ."ديوانه البيروتي المسروق ني ببعض شعره مما نُِشر في ديوانه المعيب، وفيداعب

« إلى وديع فلسطين»عنوانها  وكان إبراهيم ناجي قد داعب وديع فلسطين بمقطوعة

م، 1952االستحقاق المدني عام  (، حينما أنعمت عليه الحكومة اإلسبانية بوسام627)ص

 :ونص المقطوعة

 تكوُن مصارَع الثيراِن؟ األسباني فمتىقـْد هنّأوَك بمْجِدَك 

ٌل مـاذا يُهمك منْ   وساٍم ثاِن؟ أُمنِْحَت أْوِسمةً، ومجدَُك أوَّ

 وْجداني إنِّي أُهنِّــيَك الغداةَ ألنني أْهواَك مْن قلبي ومنْ 

 ٍٍ  فانِ  إنَّ المقطََّم والـزماَن كلْيهما الخالداِن، وكلُّ َشــْيٍء

 :(م17/8/1978ويقول )في رسالته المؤرخة في 

أولها حديث مستطرد عن إبراهيم ناجي ورابطة األدباء، وهو  كتبُت أخيراً ثالثة فصول"

 ."… إذا كان قد ضاع في البريد. وليست لدّي صورة منه اآلن في ذمة ألبير أديب إال

 :(م2/3/1976 ويقول )في رسالته المؤرخة في

فيه عن  حسن توفيق يتحدثفي عدد مجلة "الكاتب" التي صدرت هذا الشهر مقال ل"

خمسين  إهمال الذين نشروا دواوين ناجي، ويقول إنه وحده قد استطاع أن يجمع أكثر من

منذ  قصيدة غير معروفة لناجي! والغريب أن حسن توفيق ... يعرفني، وزارني في بيتي

 "عشر سنوات ... قد نسي أو تناسى أنني كتبت عشر مقاالت أو نحوها في مجلة "األديب

 يتها على عشرات من قصائد ناجي المجهولة، وفي ذلك الوقت كان أخونا حسن كاملطو

 الصيرفي يحرر في مجلة "المجلة" باباً عن أقوال مجالت األدب، فكان يشير في كل شهر

ه إليها أنظار الباحثين والدارسين، وتكرر هذا منه بعد  إلى مقاالتي عن شعر ناجي، ويُوّجِ

 السلسلة. كما أن الشاعر الماحي الكبير ]يقصد محمد مصطفىكل حلقة نشرتها في هذه 

 الماحي [ استعار مني هذه المقاالت ليستعين بها في دراسته عن ناجي يُصدرها المجلس
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 ."… األعلى للفنون وقد اطلعت على مخطوطتها

 :(م9/4/1976 ويقول )في رسالته المؤرخة في

األكاديمية، وإنما  دخول المتاحف وأنا لم أكتب عن ناجي طمعا في شهرة وال في …"

خيلها. وبهذا أ  كتبت عنه ألنه واحد من الذين جنت عليهم طغمة العسكر وداسته سنابك

ثانية تضم  رضيت ضميري ولم أطلب لنفسي مجداً. وقد قّرر مجلس الفنون إصدار حلقة

للكتابة  من شعراء الوطنية(، واختارت الشاعر الكبير الماحي 5خمسة شعراء بعد حلقة )

ديوانه  عن ناجي، فزارني غير مرة واستعار كل ما تحت يدي من مراجع ناجي بما فيها

المجهول،  المعيب الذي أصدره الباحثون األربعة، كما استعار مقاالتي التي فيها شعره

 ً  ."... وفعال أنجز بحثه وأطلعني عليه مخطوطا

حياة الماحي على  م(: "اطلعت في19/9/1997في  ويقول )في رسالته المؤرخة

وفيها إشارات كثيرة إلّي. وكان المفروض أن  مخطوطة بحثه عن الشاعر إبراهيم ناجي،

رابع من سلسلة الكتب المعنونة "خمسة من  يُدرج هذا البحث باعتباره فصالً في جزء

األعلى للفنون واآلداب. ولكن المجلس توقف  شعراء الوطنية" التي كان يُصدرها المجلس

توفيق استطاع تصوير المخطوطة ألنه عثر  زء الثالث فقط. على أن صديقي حسنعند الج

إليها في المجموعة الشعرية الكاملة  على صورة منها لدى بعض أفراد أسرة ناجي ورجع

 ."لناجي التي ظهرت في العام الماضي

 :(م3/9/1978رسالته المؤرخة في  ويقول )في

ر لحديثي المستطرد عن ناجي أن  وإذا قرأت كتاب حسن توفيق عن إبراهيم ناجي، قُدِّ

هذا الكتاب، وعلى ما صدر أخيراً من  فستقرأ فيه تعليقاتي على …يُنشر في "األديب" 

 ."كتب عن ناجي

ومنهم أساتذة جامعيون، أنهم يكتبون في موضوع ال  والغريب في هؤالء المؤلفين،"

ك كتاب لمحمود الشـرقاوي عن أو مقاالت. فهنا يّطلعون حتى على ما نُشر عنه من كتب

ومع هذا لم يطلع عليه أحد. وهناك كتاب  ناجي مطبوع في مصر ال في جزر واق الواق،

وهذا بدوره لم يطلع عليه جهابذة األسـاتذة.  ،"آخر عن ناجي لمؤلف اسمه "المعتصم باهلل

ع أكثر من  وأنا شخصيا كتبت عن ناجي وشعره جلت مقاال في "األديب" س 12الُمضيَـّ

لـم يّطلع هؤالء األساطين على كالمي. وقد يكون  فيها كثيراً من شعره الضائع، ومع هذا

بيروت، ولكن ما عذرهم وأخونا الشاعر حسن  لهؤالء عذرهم ألن "األديب" تظهر في

مجلة "المجلة" القاهرية يعرض فيه  كامل الصيرفي كان يكتب في كل شهر مقاال في

إلى مقاالتي عن شعر ناجي  وكان في كل شهر يُشيرموضوعات المجالت العربية، 

بعدد األبيات الجديدة التي  الُمضيَّع، ويُـورد بعضاً من هذا الشعر، ويُجري إحصائية

في هذا أكثر من سنة. ولكن  كشفتُها، وعدد القصائد المجهولة التي عثرت عليها. واستمر

إشارات الصيرفي، مع  لىحسن توفيق )وهو يعرفني وزارني في بيتي( لم يطلع حتى ع

د رؤساء تحريرها، وينسى من هؤالء  أنه يتحدث في كتابه عن مجلة "المجلة"، ويُعدِّ

االطالع على ما  الرؤساء الدكتور علي الراعي! فهل له بعد ذلك عذر في عدم السماع أو

 ."كتبته عن ناجي؟

ب ُصراح، فالثورة هي كّرمْت ناجي، وهذا كذ وواحد من األساتذة الدكاترة قال إن الثورة"

ملفوف في مقاالتي القديمة وفي حديثي  التي قتلت ناجي، وهو ما أوضحته بأسلوب

 ."على التاريخ أو يُغالط نفسه المستطرد الجديد. والدكتور علي الفقي إما يكذب

 :يقول (م12/2/2001وفي رسالته )المؤرخة ي 
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في  وهي تقع« جي النثريةالمجموعة الكاملة آلثار نا»تلقيت أمس من حسن توفيق »

 جزءين كبيرين، ويبدو أنه طبعها في قطر بعدما فقد األمل في نشرها في المجلس

 ، ويشير في الرسالة نفسها إلى أنه زّود حسن توفيق بكتب لناجي لم تكن في«األعلى

 .حوزته، ومن ثم فقد شكره في المقدمة وفي متن الكتاب

نعى لي صديق عمره الدكتور كامل م( ي9/2/1992 وفي رسالته )المؤرخة في

 :السوافيري السوافيري، ثم يقول في نهاية حديثه عن

مسرحية هزلية  يا أخي، ما أتفه هذه الحياة التي يتزاحم عليها الناس، والحياة مجّرد"

 :وصفها صديقنا إبراهيم ناجي بقوله

 الحياةُ وأقفَـر العُْمرُ  نزل الستاُر ففيـم تنتِظـُر خلت

 أثرُ  وانفضَّ ملعبُـهُ لـم يبق ال عْيـٌن والهو مسرٌح 

 وروايـةٌ ُرويَْت، وموجُزها صْحٌب مَضْوا وأحبةٌ هجروا

 !وُمذ عبروا ضحك الزماُن وقْهقهَ القَدَرُ  عبروا بها صوراً 

 ."في حقيقتها نظرة واقعية معذرة لهذه النظرة التشاؤمية وإن كانت

 :أبو القاسم الشابي-2

 :(م19/12/1994 ؤرخة فييقول )في رسالته الم

الشابي الواسعة  في إحدى زياراتي لتونس ألقيت محاضرة قلت فيها ما معناه إن ُشهرة

 :مدينة لقوله

 القَدَرْ  إذا الشعُب يوماً أراد الحياة فالبُدَّ أن يستجيبَ 

د كالم الشاعر. ثم  وهي ُشهرة يستحقها الشاعر فعال حتى صار النشيد القومي التونسي يُردِّ

نظرة تتَّسم بالتعاطف  تدركت قائال: اسمحوا لي ـ ولست بشاعر ـ أن أنظر في هذا البيتاس

االحتمال أي أن القدر لن  وحسن الفهم؛ فقد استهل الشاعر البيت بلفظة "إذا" وهي تعني

هناك، ثم قلت إنه استخدم لفظة  يستجيب إالّ إذا الشعب أراد. وإذا لم يرد فال استجابة

تصادف يوماً أن أراد الشعب الحياة فإن  ورها تعني الُمصادفة ـ أي أنه إذا"يوماً"، وهي بد

 :البيت، وليت الشاعر قال القدر يستجيب. وقلت إن هذين اللفظين يُضعفان

 القَدَرْ  أنا الشعُب دوماً أريد الحياةَ والبُدَّ أن يستجيبَ 

الحاضرون، وفي  ق ليفهذا في اعتقادي هو المعنى الذي قصده الشاعر وإن لم يقله. فصفّ 

 ."ألقيتُها اليوم التالي نشرت صحف تونس هذا البيت عنواناً للكلمة التي

 :( )أحمد زكي أبوشادي-3

شادي، ولكنه في رسائله األدبية أضاف أشياء إلى  ما أكثر ما كتب وديع فلسطين عن أبي

 .ما كتبه

 :م( عن معرفته الرجل15/9/1991في  يقول ) في رسالة مؤرخة

إليه من الذين كانوا معه في "أبولو" ـ  شادي ـ وقد عرفته بعد هجرته، وكنت أقرب أبو"

رجال يجلس إلى مكتبه من الصباح  هو محيط هائل ال يحصر في فنجان، ولك أن تتصور

وشعراً، وفي كل أغراض الحياة:  إلى منتصف الليل وهو في حالة كتابة مستمرة، نثراً 

 .إلخ …والفلسفة  اع والتاريخ والعلمالسياسة والدين واألدب واالجتم

متروك ألذواق الناس،  وشعره تراث هائل ولو من حيث الكم، أما من حيث الكيف فاألمر

 ."شعراء العربية وهم يختلفون، ولو قرأت قصيدته في رثاء ناجي لقلت إن هذا أعظم

 :(م1/6/1975 ويقول عن إبداع أبي شادي )في رسالته المؤرخة في
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البكاء، ولو  شادي فيبدع في شعر الحنين، وشعر الهيجان العاطفي وشعر وأما أبو …"

عاطفيا كانت  غربل شعره قليال لكان من المكثرين المجيدين. وألن أبا شادي كان رجالً 

بعض شعره قويا  أدنى بادرة تهزه فينظم فيها مطوالت القصائد ارتجاال وانثياال، فيخرج

الخترت قصيدته  من شعر أبي شادي نماذج خالدة، وبعضه ضعيفا. ولو كان لي أن أختار

الغربة  في رثاء زوجته، وفي رثاء مطران، وفي رثاء إبراهيم ناجي. وكل شعره في

 ."الشعر والحنين، وهو في المهجر أشعر منه في الوطن، وهو في النثر أمتن منه في

« الجديد» لةم(: "المقال الذي نشرته لي مج4/8/1982ويقول )في رسالته المؤرخة في 

القديم محمد  عن أبي شادي لم يكن لي علم به إال بعد نشره بأيام، فقد اتصل بي الصديق

نشره في  شلبي، وأخبرني أنه وقع على هذا المقال القديم في مجلة "األديب" فأعاد

في المجلة  جنيهات! وقد ألحَّ عليَّ في الكتابة 8"الجديد"، وتقّررت لي مكافأة قدرها 

تُحِسن مكافأة  ولكنني أستصوب في حالة كتابتي مقاالً أن أدبيا أن أنشره في مجلة بانتظام،

وزارة الثقافة  الكاتب، أو أن أنشره بالمجان في "األديب"، فهذا أكرم لي من جنيهات

 ."الثمانية

 :(م16/8/1986ويقول في رسالته المؤرخة في 

ين الثالثة المخطوطة التي تركها الوقت الحالي ـ متطوعاً ـ على تحقيق الدواو أعمل في»

عاماً، وقد نشر الدكتور رؤوف سالمة أحد  31أبو شادي عند وفاته في أمريكا منذ  صديقنا

 الدواوين، وإذا يّسر ربك نََشر الدواوين الثالثة الباقية، وجميع مخطوطاتها تحت هذه

  .«يدي

ردا على  (م23/11/1986ويقول عن إبداع أبي شادي ـ أيضا ـ )في رسالته المؤرخة في 

في  سؤال لي حول مسرحيات قصيرة ألبي شادي منشورة في دواوينه، وكنت وقتها بدأت

 :"إعداد رسالة دكتوراه عن "البطل في المسرح الشعري المعاصر

اإلنسان الجديد" ألبي شادي الذي صدر بإشرافي لتبحث فيه بنفسك عن " سأوافيك بديوان"

دواوينه القديمة فعندي قسم صغير منها، ألن أبا شادي كان  تريدهم. أما "األبطال" الذين

نسخة مثال( ويوزعها جميعا على سبيل الهدية على  500قليلة من دواوينه ) يطبع كمية

والذي أعرفه أنه ليس بين كتبه أو دواوينه ما ُطِبع طبعة ثانية أو ثالثة. بل إن  .أصدقائه

 من آثاره باستثناء ترجمته الشعرية لرباعيات عمراألدب في لبنان لم يُزيِّفوا شيئاً  لصوص

 الخيام. والبد من مراجعة ما تحت يدي من دواوينه لمعرفة أيها يحتوي على أبطال

 ."مسرحيين

العامة والخاصة  ومن العجيب أن الهيئة المصرية العامة للكتاب وغيرها من دور النشر"

الرابعة، ولم تهتم واحدة  الثالثة أو تصدر "األعمال الشعرية الكاملة" لشعراء من الدرجة

واستنقاذها من أيدي  من دور النشر هذه بنشر اآلثار الشعرية الكاملة ألبي شادي،

 ."الضياع

رسالته المؤرخة  وعن ديوان أبي شادي تحدث األستاذ وديع فلسطين )في

 :(م18/1/1987في

في مصر، بعضهم كان  بأدباء كثيرين كان المرحوم الدكتور أبو شادي على اتصال واسع"

عرفه بالمراسلة )مثل الخفاجي  يعرفه قبل الهجرة )مثل السحرتي والصيرفي( وبعضهم

م في أمريكا انبرى 1955عام  ورضوان إبراهيم وأنا وسوانا(. وبعد وفاة أبي شادي في

األربعة المخطوطة، فبعث في  أخونا رضوان إبراهيم )رحمه هللا( لمهمة نشر دواوينه

وقام بنسخ الدواوين  نها من ابنته صفية أبي شادي المقيمة في واشنطن،جلب صور م
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وأعدَّها للنشر.  األربعة بخط واضح، وأجرى فيها بعض تنقيحات، ووضع لها هوامش،

باشا، وصالح  ولما كان يعرف معظم أعضاء لجنة الشعر في مجلس الفنون )عزيز أباظة

بالمخطوطة إلى  ...إلخ( فقد تقدّم جودت، وعلي أحمد باكثير، والسحرتي، والصيرفي

هللا( أن نشر  اللجنة عارضاً عليها نشرها بتحقيقه. وعرف أخونا صالح جودت )رحمه

من )جماعة  الدواوين بتحقيق رضوان يسلبه فرصة نشرها بإشرافه على اعتبار أنه كان

مناسبة ونشرها ال أبولو(، فاقترح على اللجنة أن يتولّى هو غربلة الدواوين وانتقاء القصائد

 ."بمقدمة منه

شادي لحاجته إليها، فلبيت رجاءه،  واتصل صالح بي ورجاني أن أكتب له سيرة حياة أبي"

لجنة الشعر قررت نشر مختارات من  ثم التقيت بأخي علي أحمد باكثير الذي أخبرني أن

الذي أعرفه أن صاحب هذا  دواوين أبي شادي بإشراف صالح جودت! فقلت له: إن

 ."صالح روع هو أخونا رضوان إبراهيم، فدُِهش كالنا لتصرفالمش

أباظة باشا مقرر  ولما عرف رضوان بالنية المبيّتة وّجه إنذاراً بالبريد المسّجل إلى عزيز"

وتحت إشرافه  لجنة الشعر يمنعه من نشر مخطوطات أبي شادي إال إذا نُشرت بالكامل

رضوان أن  عيدت إليه ... ولم يلبثالشخصي، وطالب باسترداد المخطوطات، وفعال أُ 

 ."مات فجأة، وماتت معه فرصة نشر دواوين أبي شادي

الدكتور رؤوف سالمة موسى ... قائالً إن دار النشر التي يملكها  ومنذ سنوات اتصل بي"

شادي، فاتصلت بصفية أبي شادي التي وافقت على عرضه، ثم  تريد نشر دواوين أبي

فعالً في نشر المخطوطة األولى لديوان "اإلنسان الجديد"  اوافتني بالمخطوطات، ونجحن

 ."الثالثة الباقية تنتظر نشرها وعندي مخطوطات الدواوين

 :(م30/11/1988في ويقول )في رسالته المؤرخة

الحر"، وهناك  صدر لي ديوان ثان في سلسلة مهجريات أبي شادي عنوانه "النيروز"

الموقف ببراعتِِه  ا ـ إن جاء، وإن لم يحسم عزرائيلديوانان آخران مازاال ينتظران دورهم

 ."!المعتادة

سؤال لي هل أصدر شيئا جديداً  م( ردا على2/4/1990ويقول )في رسالته المؤرخة في 

دواوين أبي شادي المهجرية، ربما  من دواوين أبي شادي المخطوطة: "لم نطبع شيئاً من

الناشر يتوقّع. وأظنك تعرف أن مئوية  كانألن توزيع ما ُطبع منها لم يكتسح السوق كما 

االحتفال بها بصورة رسمية وأكاديمية وشعبية  م. وإذا أمكن1992أبي شادي تحلُّ في عام 

أبولُّو" فقد يُساعد هذا على تنشيط بيع دواوينه " باعتبار أبي شادي مؤسساً لمجلة وجماعة

 ."الشأن هي للناشر، وليست لياألولى واألخيرة في هذا  وإخراج المخطوط منها، والكلمة

م(: "المخطوط من دواوين أبي شادي 25/4/1992في  ويقول )في رسالته المؤرخة

في طبعهما ذّكرني بأنه لم يبع إال نسخة واحدة من  ديوانان ال ثالثة، وكلما فاتحت الناشر

ي" القاهرة الدولي للكتاب! وُخْذ بالك من صفة "الدول الديوانين المطبوعين في معرض

ف كمية  هذه! وهو لم يصرف النظر عن طبع الديوانين، ولكنه يُرجئ ذلك إلى أن يُصّرِ

أما االحتفال بأبي شادي ومئويته، فأمره مرهون  .ذات بال من الديوانين المطبوعين

 ."صلة بأجهزة الثقافة، وليست لي بها

رسالته  يوعن وجوب احتفال الهيئات الثقافية المصرية بمئوية أبي شادي، يقول )ف

 :(م5/1/1992المؤرخة في 

زكي مبارك صدر في آخر يوم  ستجد على غالف هذه الرسالة طابع بريد يحمل صورة"

لميالده(. وفي العام الحالي  م قبل فوات األوان ) يقصد الذكرى المئوية1991من سنة 
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تمر  أبي شادي، وال أدري هل تُوافي الذكرى المئوية لميالد صديقنا الدكتور أحمد زكي

األدب وعلى كفاح هذا الرجل  الذكرى دون احتفال أو يتصدّى لالحتفال بها الغيورون على

 "!الشعر؟ العظيم في ميادين الفكر جميعاً وال سيما

مون أبا" شادي ألنه هو  وقد زرت تونس مرتين في السنوات األخيرة، ووجدتهم هناك يعّظِ

الخافقين يوم كان  هو الذي أذاع شهرته فيالذي رعى شاعرهم األكبر أبا القاسم الشابّي، و

  ."مجهوالً طرّي العود

 :(م2/7/1992 ويقول )في رسالته المؤرخة في

ثالث مقاالت عن  (أخونا عبد العزيز شرف نشر في صفحته األدبية األسبوعية )باألهرام"

وسمعت أن  .أبي شادي، وطالب باالحتفال بمئويته، ولكن لم يستجب أحد لهذه الدعوة

الذي  جاء النقاش سيكتب في "المصور" مقاال عنه، وعسى أن يفعل. أما مقال علي شلشر

من  نُشر في "الشرق األوسط" فلم أطلع عليه ولكن ابنة أبي شادي في أمريكا تلقت نسخة

 الجريدة من السفارة السعودية في واشنطن، واّطلعت على مقالة صديقنا شلش، ولعلها

 ."نهاتُصورها وتُوافيني بنسخة م

 :(م30/3/1992 ويقول )في رسالته المؤرخة في

أما مئوية أبي شادي  لعلك تالحظ اهتمام صحفنا وإعالمنا بمئوية الموسيقار سيد درويش،"

 ً بجميل أبي شادي على  فال يهتم بها أحد، في حين أن تونس قررت االحتفاء بها اعترافا

 ."!بالدنا دب فيشاعر تونس األكبـر أبي القاسم الشابي. وما أضيع األ

 :(م14/11/1992ويقول )في رسالته المؤرخة في 

في مصر بمئوية أبي شادي التي حلّت في شهر فبراير الماضي،  مع األسف لم يُحتفَل"

خّصصت ملحقها الثقافي لتمجيد ذكرى الرجل الذي تبنّى  والغريب أن جريدة تونسية

"النهار" اللبنانية نشرت صفحتين  الشابي، كما أن جريدة شاعر تونس األكبر أبا القاسم

أبحاث اليرموك" األردنية بحثاً مستفيضاً عنه، ونشرت " كاملتين عنه، ونشرت مجلة

مقاالً طويالً ألخينا الدكتور علي شلش، وخصصت مجلة  "الشرق األوسط" السعودية

الحالي ألبي شادي، ومع أن "األهرام" نشرت في  "أدب ونقد" ملزمة في عدد الشهر

تُطالب كلها باالحتفال بهذه المناسبة، فال حياة لمن  ة األدب ثالثة مقاالت دفعة واحدةصفح

اعتقاداً بأن األدب قد تراجع إلى ذيل االهتمامات العامة، ولم يعد  تُنادي. وكل هذا يزيدني

كتاب أدبي، أو ديوان لشاعر ألن اإلقبال على هذه المطبوعات منعدم  أي ناشر يقبل طبع

بعدما ارتفعت أسعار الكتب و"تآكلت" أجور الطبقة القارئة، وباتت الكتب  ال سيماتماماً، و

ونصيحتي الخالصة لكل أديب له  …والفسيخ من جانب السلطات  تُعامل كالبصل

ويستدبر األدب، إلى أن تحدث معجزة تُعيد دوالب  "صنعة" أخرى أن ينصرف إليها

ربعينات والخمسينات من هذا القرن التي شهدت الثالثينات واأل الحياة إلى ما كان عليه في

 ."التنوير في تاريخنا الحديث أنصع صفحة من صفحات

 :(م7/12/1992ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 م على التوديع،1992يعد هناك أي أمل في االحتفال بمئوية أبي شادي بعد ما قاربت  لم»

ال  جيال السابقة تماماً، وأدباء اليوموماذا تنتظر من مجتمع أدبي جديد مبتوت الصلة باأل

أن  يعرفون أبا شادي، بل ال يعرفون شوقيا أو حافظاً، ولن يستطيع مثلي القابع في بيته

صديقنا أبا  يحرك سواكنهم لكي يحتفوا بهذا العلم الشامخ في حياتنا الفكرية، ولعلي أعزي

 :شادي في هذا المقام بقول شوقي في حافظ

مواما حّطموك وإنما  ُم رفرَف الجْوزاِء؟ بك ُحّطِ  مْن ذا يُحّطِ
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وثالثاً « الفيصل»تونسية، وآخر في  ومن ناحيتي نشرُت عن أبي شادي مقاالً في صحيفة

 .«وهذا حسبي« األهرام»في 

م(: "أظنك تعرف بأنني كنت قد وفقت إلى 12/9/1994المؤرخة في  ويقول )في رسالته

تي مات عنها الشاعر أبو شادي في أمريكا وتركها األربعة ال نشر ديوانين من الدواوين

وكان الناشر المصري قد رفض المضي في طبع الديوانين  مخطوطة في ُعهدة ابنته،

وفّقني هللا إلى ناشر لبناني تعّهد بنشرهما، فدفعت بهما  الباقيين لبوار سوق الشعر. وقد

ل في حياته أن يطبع من  بإصدارهما. وكان من عادة أبي شادي إليه، وأرجو أن يُعّجِ

يُهديها إلى أصدقائه، ولم يكن هناك قانون يُحتِّم إيداع كل  نسخة، 500الديوان ما أقصاه 

وكان من نتيجة ذلك أن استحال اليوم الحصول على أي ديوان  كتاب جديد بدار الكتب،

كتاباً ظهر في السعودية مؤخراً عن أبي شادي وأثره في  ألبي شادي. وقد سمعت أن

صفحة، ومن أسف أنني لم أطلع عليه، وكان قد  350في  ألدب السعودي، وهو كتاب يقعا

أبولُّو" تلقيته هدية من الصديق الراحل عبد العزيز  صدر كتيب في السعودية عن "جماعة

 ."الرفاعي

م(: "كان أبو شادي ـ رحمه هللا ـ يطبع من 27/10/1993المؤرخة في  ويقول )في رسالته

محدوداً لإلهداء إلى أصدقائه، ومع الوقت استحال العثور على أي  دداً بعض دواوينه ع

الدواوين، وال حتى في دار الكتب إْذ لم يكن قانون اإليداع اإللزامي معروفاً  نسخة من هذه

 ."الوقت في ذلك

 :(م3/8/1975ويقول وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في 

بوشادي بعد هجرته إلى أمريكا يعتزم إصدار المرحوم الدكتور أحمد زكي أ وكان صديقنا"

األدباء األقباط"، فنشر في جريدة "الهدى" النيويوركية ثالث حلقات من " كتاب عنوانه

الكتاب، واحدة عن مكرم باشا والثانية عن سالمة موسى والثالثة عني، ولكن  فصول هذا

 ."المبكرة ألبي شادي لم تُمكنه من إنجاز هذا المشروع الوفاة

شادي بين حين وآخر من منتقديه، يقول ) في رسالة  عن الهجوم الذي يواجهه أبوو

 :(م15/4/2000مؤرخة في 

اللبناني جهاد فاضل أصدر كتاباً عن األدب اللبناني الحديث تعّرض فيه ألستاذنا  الكاتب"

 شادي ـ مع أنه ليس لبنانيا! ـ واتهمه باالرتداد عن اإلسالم، وبالسير في ركاب أبي

لطاغية إسماعيل صدقي باشا، وهي اتهامات غير صحيحة، قام رجاء النقاش بالرد عليها ا

ثالث مقاالت نشرها في مجلة "الوطن العربي". وقد استنجدت بصديقنا أبي القاسم  في

و ـ وهو من عارفي أبي شادي ـ بأن يدحض كالم جهاد فاضل؛ ألن من غير المعقول  كرُّ

 ."!اديعن إسالم أبي ش أن أدافع أنا

وفاته، وكان مصطفى أمين قد  ويبدو أن أبا شادي مبتلى بالمهاجمين له في حياته وبعد"

أخبار اليوم" يقول إن أبا " م )أو ]في عام[ خمسين(، وكتب في1949زار أمريكا في عام 

وأنه يدعو إلى إقامة جمهورية،  ،(!شادي يُهاجم مصر )وكان يُهاجم فاروقاً بسبب عربداته

الرسالة" عن أبي شادي الذي " اس خضر هذا الكالم، ونشر مقاالً بذيئاً فيفتلقّف عب

األمريكان". فردّ عليه أبو شادي  "لفظته مصر بعد ما تنّكر لجنسيتها وارتمى في أحضان

الثورة وأُعلنت الجمهورية،  ردا مهذبا، ولم يعتذر عباس خضر، حتى بعد ما قامت

 ."نشرها صطفى أمين نفسه فيوعرف الناس فضائح فاروق، التي توسع م

 :(م31/8/2000ويقول )في رسالته المؤرخة في 

جهاد فاضل عن األدب اللبناني، وقد تعّرض فيه ألبي شادي  تلقّيت من بيروت كتاب»
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لحكومة إسماعيل صدقي باشا ـ وهذا كذب ـ وبأنه ارتدّ عن اإلسالم  فاتهمه بأنه كان عميالً 

ل على الكبار. وسبق ـ ويبدو أن  ـ وهذه أكذوبة كبرى بعض الكتاب يطلبون الشهرة بالتقوُّ

، كما سمعت «[فتافيت شاعر »أصدر كتاباً هاجم فيه نزار قباني ]اسمه  لجهاد فاضل أن

 ً ، ولم أطلع على هذا أو «تفكيك هيكل »عن محمد حسنين هيكل[ عنوانه ] أنه أصدر كتابا

 .«.. ذاك

م( عن كيف كان ينشر أبو شادي ما 12/6/1995حدثني )في رسالته المؤرخة في  وقد

 :يُذيعه على الناس يكتبه أو

يُذيعه، ويبعث بنسخ  كان المرحوم أبو شادي يستنسخ "بالبالوظة" كل فصل يكتبه أو»

منهم ـ. وكنا  إلى أصدقائه في الخارج وفي مصر ـ وأنا« البالوظي»كثيرة من النص 

مباشر  الخارج، وكان لي إشرافنوزع هذه المقاالت على الصحف األدبية في مصر و

كمية  ، فكنُت أخصه بالنصيب األكبر من هذه المقاالت. ومازالت عندي«المقتطف»على 

الكاتبة.  من هذه النسخ البالوظية، ومعظمها بخط أبي شادي، وقلة منها كتبت على اآللة

وتصنف  تتعدّد أجزاؤه،« الكشكول»وكان أبو شادي يفكر في جمعها في كتاب يُطلق عليه 

منصرف إلى  موضوعاته، ولكن المنية فاجأته قبل أن يُحقق هذه الرغبة. واهتمامنا الحالي

عهدُت إلى ناشر  نشر ديوانيه المخطوطْين ـ بعد ما أشرفُت على نشر ديوانْين سابقْين ـ وقد

 .«لبناني في االضطالع بهذه المهمة

في الفترة األخيرة »اله م( إلى انشغ1/4/1999في  وقد أشار )في رسالته )المؤرخة

الباقيْين ألستاذنا أبي شادي، وهما يُطبعان في  بمراجعة تجارب الديوانين المخطوطْين

 .«النفقات بيروت في مجلد واحد اقتصاداً في

األعمال الشعرية  م( إلى االنتهاء من نشر9/12/1999كما أشار )في رسالته المؤرخة في 

 :ألبي شادي، فقال

النهائية آلخر ديوانْين مخطوطْين  في بيروت أشرفُت على المراجعةفي أثناء وجودي »

واحد. وهكذا أصبح كل تراث أبي شادي  ألبي شادي، وقْد نشرتهما دار لبنانية في مجلد

تُراثه النثري الضخم فمازال مخطوطاً  الشعري منشوراً )وإن نفدت معظم دواوينه( أما

 .«وعرضةً للضياع

م( عن مشروع تكريم أبي شادي في 11/10/2002في  ةويقول )في رسالته المؤرخ

  :المجلس األعلى للثقافة

الدكتور جابر عصفور قد هاتفني وأبلغني أنه يعتزم إقامة احتفالية ألبي شادي في  كان»

سبتمبر الماضي، ورجاني أن أعدَّ كلمة عنه، ووعد بأن يعيد نشر أي دواوين نافدة  شهر

( صفحة فلوسكاب، وصّورُت ثالثة دواوين، وبعثُت 16شادي، فأعددُت كلمة من ) ألبي

وحتى هذه اللحظة لم أسمع شيئاً عن هذه االحتفالية، وال عرفُت أن أحداً دُعي  .بها إليه

 .«فيها بعد ما فات موعدها للتحدث

 :أمين الخولي-4

 :(م3/6/1996 يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في

ً عرفت الشيخ أمين الخ" أقوى وأبعث  ولي )وهو جاري( ولكن صلتي بزوجته كانت دائما

 .على التقدير

أرامكو في القاهرة، وكان من  عندما كنت أعمل مديراً للعالقات العامة في مكتب شركة

في مجلة "قافلة الزيت"،  مسئوليتي توزيع اإلعالنات على الصحف واستكتاب األدباء
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اإلفالس" وليس "المنقذ من  اد أكون "المنقذ منزارني الشيخ الخولي وأخبرني بأنني أك

إعالناً كل شهر ينتشلها من  الضالل"! فمجلته "األدب" تُعاني من الكساد، وإعطاؤها

للقافلة" يستعينان به على مواجهة " اإلفالس، وهو وزوجته قادران على كتابة مقال شهري

تقضي بتوزيع اإلعالنات على  الشركة التي أعباء الحياة. فأوضحت له أنني ُمقيَّد بسياسة

الكتابة في "القافلة" تتم بتكليف منها ال مني  الصحف والمجالت الرائجة ال الكاسدة، وبأن

 .يُكتب بعد االتفاق على الموضوع الذي

بنت ] وقال الشيخ إن في وسعي التغلُّب على هذه العقبات جميعا ألن للشيخ وزوجته

عندي ـ  دب. وبعد أيام تلقيت منه رسالة ـ ما تزالالشاطئ[ منزلة ال تُدانى في عالم األ

األدباء، واألديب  خاطبني فيها بصفات ُمبالَغ فيها: فأنا راعي األدب، وعميد األدب، وسيد

ر رغبته في أن أكون له المنقذ  !السماوي األوحد .. إلخ. وعاد يُكّرِ

شهر، ونشرنا فعالً مقاالً   كلولم أُخيِّب ظنَّه تماماً، فكنت أُعطيه إعالناً كل بضعة أشهر ال

قضايا الفكر" فبعثت إليه بنسخة " أو اثنين لزوجته. وكان قد صدر لي في ذلك الوقت كتاب

صفحات،  9افتتاحي بقلمه يشغل  منه. وفوجئت في العدد التالي من مجلة "األدب" بمقال

يُشير إلى مؤلفه.  الكتاب تحديداً، أو فيه هجوم شديد على الكتاب ومؤلفه، دون أن يذكر اسم

الكتاب، بما يقطع بأنه هو الكتاب  ولكنه استشهد بعبارات كاملة بين قوسين من فصول

 .المقصود دون سواه

بمجموعة مجلة "األدب"، فلما اكتشفت هذا الجانب من  وكنت حتى ذلك الوقت احتفظ

ن المجلة أن أستبقيها عندي. ولم أندم على ذلك، أل الشيخ تخلصت من المجموعة، ولم أشأ

 ." كانت متواضعة القيمة

 :(م17/11/1975في رسالته المؤرخة في ) ويقول

طالب شهرة ومال أكثر منه رغبة في  الشيخ أمين الخولي ذو شخصية مهزوزة، وهو"

يلبس العمامة وسائر مستلزماتها، ثم  تأصيل األدب وإنشاء مدارس فيه. رأيته بعيني رأسي

ورأيته في مرة ثالثة بالبذلة الفرنجية  ي قميص اسبور،رأيته و"البيريه" على مفرقه ف

اللباس األزهري باللباس الفرنجي! ورأيته في  الكاملة. ورأيته في سانحة أخرى وقد خلط

 غرائب األطوار؟ رأس البر يرتدي البيجامة! أليس هذا من

زيع مسؤوالً عن تو زارني في مكتبي في شركة أرامكو، وكنت مديراً لعالقاتها العامة

بإعالنات تُساعدها  "إعالناتها على الصحف المصرية، ورجاني أن نرفد مجلته "األدب

بذلك، بل وّجه إلّي رسالة ـ  على أداء رسالتها، فاستجبت له مرة واثنتين وثالثاً. ولم يكتف

والعمادة والريادة، فأنت سيد  مازالت ضمن أوراقي ـ يُخاطبني فيها بصفات السيادة

إلح، ثم يطلب مني إعالنات "لألدب"،  .. رائد األدباء، وأنت عميد األدباءاألدباء، وأنت 

لم أتأّخر عن مناصرة مجلته، وأنني  فهاتفته ألشرح له أنني مقيد في تصرفاتي، وأنني

أجبه فوراً إلى رغبته، وانتهز فرصة  سأجتهد في تعزيزها في المستقبل، فغضب ألنني لم

الُمعاصر" ليعقد عليه افتتاحية من ثماني  في األدب صدور كتابي النافد "قضايا الفكر

داً إغفال اسمي صفحات، كلها هجوم عليَّ وعلى آرائي،  !متعّمِ

فكان يُشاكس الكبار لكي  وكان يُحب المشاكسة، وعنه أخذت بنت الشاطئ هذه الخصلة،

 .الذهن ينال شهرة على أكتافهم. ومعاركه مع العقّاد مازالت حية في

القول". ألنه ال أتى  تبه جميعاً ال تكفي لتخليده، وال حتى كتابه المشهور "فنوأعتقد أن ك

يُنشئ "جماعة األمناء"  بجديد، وال رسم منهاجاً مما يتحدّث عنه ويُطنب. وقد حاول أن

 ."أثراً في الحياة األدبية منسوبة إلى اسمه بدافع من الشهرة، فماتت في حياته ولم تُحِدث
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والعقاد، فأجاب في رسالته التالية  ركة التي دارت بين أمين الخوليوقد سألته عن المع

 :(م26/12/1975)المؤرخة في 

الخالف بين العقاد والخولي في الستينات. والذي أذكره ارتجاالً أن  وسؤالك الثاني عن"

ـ أظنه في يوميات األخبار ـ تحدّث فيه عن كتب السير والتراجم والذين  العقاد كتب مقاالً 

الفن فكتبوا عن مالك بن أنس وسواه. ولم يُِشر العقاد إلى أمين الخولي  ّصصوا في هذاتخ

عن "مالك" ]صدر في سلسلة "أعالم العرب"[، فكتب الخولي مقاالً في  الذي له كتاب

العقاد بتعمد إغفاله، وبأنه ال يعرف "المنهج" الصحيح في التأليف،  "األخبار" يتهم فيه

" الوحيد في الدنيا هو الخولي ال سواه. فردَّ عليه العقاد بعنفه ا" وقال ما معناه أن لمنهجيَّ

وسرعان ما تدخلت بنت الشاطئ لنجدة زوجها، فصبَّ العقاد حملته عليهما معاً.  المعهود،

العقاد منشورة في كتابه "اليوميات"، أما فصول أمين الخولي وبنت الشاطئ فال  وفصول

 ."ُجمعت أو ال أعرف هل

األدبية التي أثارها  م( تعليقاً على المعركة15/9/1991)في رسالته المؤرخة في  ويقول

الهالل"، والذي " مقال لي بعنوان "طه حسين وأنور الجندي: وثيقة مجهولة" في مجلة

فيها ثناًء حارا على طه  أشرُت فيه إلى مقالة قديمة ألنور الجندي في مجلة "األدب" يُثني

 :حسين

وخصومه، وعجبت ألن جميع المعلّقين  فعل في "الهالل" حول طه حسينتابعُت ردود ال"

بالمناهج العلمية. كتب عني الشيخ أمين  تعّمدوا تجاهلك، وهو أسلوب بعفُّ عنه اآلخذون

صفحات منها، ونقل  9التي كان يُصدرها شغل  "الخولي مقاالً افتتاحيا في مجلة "األديب

األدب المعاصر[" دون أن يُشير إليَّ بحرف!  ر ]فيسطوراً كثيرةً من كتابي "قضايا الفك

عالقات األدباء في حاجة إلى ناموس" ندّدت فيه " فكتبُت في مجلة "األديب" مقاالً عنوانه

تجاهلي ومنهم ساطع الحصري وزكي عبد القادر  بالشيخ وأمثاله من الذين تعّمدوا

نتهز فرصة تعليقه في "األخبار" يُحبُّني ويحترمني فا وغيرهما. أما زكي عبد القادر وكان

الحمامصي واعتبرني مدخالً لهذا التعليق، وأثنى  على كتاب جديد في الصحافة لجالل

 ً  ."عليَّ ثناًء ُمستطابا

 المعداوي أنور-5

لكنه أشار إليه  ،(م1965-1920لم يكتب األستاذ وديع فلسطين مقالة عن أنور المعداوي )

لي: هل  م، ردا على سؤال17/11/1975لمؤرخة في في بعض الرسائل، ومنها رسالته ا

 كنت تُتابع الناقد أنور المعدّاوي؟

أنور المعداوي ألننا كنا من جيل واحد، وكان  «العاق»طبعاً، تابعُت كتابات صديقي »

، «الرسالة»كثيراً في الطريق، وفي الترام، وفي مجلة  كالنا يسكن حي الجيزة، وكنا نلتقي

اللبنانية بالقاهرة، وفي مكتبه أو « الصياد»فرع مجلة  ، وفي«لعربيالعالم ا»وفي مجلة 

 .في مكتبي

كان على صلف شديد أورثه غروراً قاتالً انتهى بالقضاء عليه في عز  ولكن المعداوي

لـه شيء من الشهرة، حسب نفسه من أباطرة األدب، وأخذ يُحاول  الشباب. فعندما دان

فيق الحكيم وسالمة موسى وربيبه الزيات، وانتهاًء ابتداء من تو :تحطيم الناس جميعا

وأمين غراب كان عصاميا، ولكنه بموهبته استطاع أن يبدأ من  .بأمين يوسف غراب وبي

الدولة التشجيعية، وحتى كتب عنه طه حسين دراسة  الحضيض حتى وصل إلى جائزة

ال بحكم  على غراب، وقفُت إلى جانب غراب منصفة. وعندما تجنى أنور المعدّاوي

واتفق وقتها أن أهداني غراب أقصوصة  .الصداقة وحدها، بل بحكم اإلنصاف واألمانة
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حاولُت فيها ـ على « األديب» ، فوجهت إليه رسالة مفتوحة في«األديب»منشورة في 

لخليل مطران ساقه ألمين نخلة  وجازتها ـ أن أنصفه من شانئيه، وختمته باستعارة بيت

 :ول فيه)وكالهما صديق لي( يق

َك يــا أمينْ  أهديَت والُمهدى  !ثمــيْن هلل درُّ

سالمة موسى مدافعاً عنه من تجنيات  فاغتاظ مني المعدّاوي، كما اغتاظ عندما وقفُت مع

قاطعته، ولم أقابله حتى انتهى تلك  ومن يومها«. الرسالة»المعدّاوي، فشتمني في مجلة 

 .«النهاية األليمة

  :م( يقول12/3/2003 وفي )رسالته المؤرخة في

الزيات ترك المجلة  في عهدها األول أن« الرسالة»وأعتقد شخصيا أن من أسباب موت »

كباراً وصغاراً،  فيها، ويتحرشان باألدباء« يُبرطعان»ألنور المعدّاوي وعباس خضر 

 .«ويورطون المجلة في خصومات ال صلة لها باألدب

 :بين أنور المعدّاوي وعباس خضر ( وازن22/10/1976المؤرخة في  وفي )رسالته

خضر[ وبين أنور المعدّاوي الذي كان له شخصية أدبية بارزة،  وشتان بينه ]عباس»

 .«تركه وعنجهيته العوراء لكان عطاؤه أسخى وأْوفر مما ولوال غروره الضيق

 :جميلة العاليلي-

وديع »في كتابه  العاليلي كتب األستاذ وديع فلسطين حديثاً مستطرداً عن الشاعرة جميلة

 :منه قال في الفقرة األولى« فلسطين يتحدث عن أعالم عصره

نيسان  انسحبت الشاعرة جميلة العاليلي من الدنيا في صمت تام في الحادي عشر من»

ابنها  )أبريل(، فقد استيقظت ساعة السحور في شهر الصوم في بيتها، فلما وافتها زوجة

وصيتها  ر الخفيف، ألفتها فارقت الروح، فأنفذ ابنها)جالل سيد ندا( حاملةً طعام السحو

ارتحالها  بتشييعها دون موكب، بل دون نعي في الصحف، وإن كانت أوصته بإبالغ نبأ

الطويل،  إلى خمسة من قدامى أصفيائها الذين كانوا يوالونها بالسؤال عنها في مرضها

فريد،  ي، والصحافية أمانيوهم الصحافي حافـــظ محمود، والصحافي عبد الفتاح البارود

 .( )«واألديبة كريمة زكي مبارك، وكاتب هذه السطور

جميلة العاليلي وهل يقابلها، فكتب )في رسالته المؤرخة في  وكنُت قد سألتُه مرة عن

 :لي م( قد كتب30/8/1976

أبوللو  أما جميلة العاليلي فمشغولة اآلن بزكي مبارك وإبراهيم ناجي ومدرسة ..»

 .«ل أحمد أدهم ومّي، وال موضع لي مع هؤالءوإسماعي

 :م( يقول فيها25/6/1976إلى رسالة سابقة )مؤرخة في  وفي هذه الفقرة إشارة

لبيب ينبئني بأنه يرغب في إعداد دراسة عني لنشرها في  كتب إليَّ األستاذ حسني سيد»

ين قد تُساعدهم هذه نصحتُه بأن يكتب دراساته عن األدباء الذ الكويتية، وقد« البيان»مجلة 

في الحياة األدبية، أما أنا فقد استوفْيُت حظي من األدب ... وفي  الدراسات في شق طريقهم

بي الشاعرة جميلة العاليلي راغبةً بدورها في إجراء حوار معي ألنها  الوقت عينه اتصلت

ه األدباء المعاصرين الذين عرفتهم، وتُريد الزج بي في تضاعيف هذ تعد دراسة عن

رجوتُها أن تُعفيني مْن هذا الشرف، ألنني لسُت من محترفي هذا األدب، وال  الدراسة. وقد

شاغلي وظائفه. ثم إنني أُشفق عليها من سالطة ألسنة النقاد حين يرونها تكتب عن  أنا من

شادي وزكي مبارك وإبراهيم ناجي ووداد سكاكيني ومي وإسماعيل أحمد أدهم، وهم  أبي

 ً  .«حيثية الّصدارة في حياتنا األدبية، ثم تكتب عني وليست لي صدارة وال من ذوي جميعا
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 :(م11/5/1991وكتب لي )في رسالته المؤرخة في 

من هذا العام بوفاة األختين العزيزتين وداد سكاكيني وجميلة  تكدّرُت في الثلث األول»

 .«وصحفنا ـ حتى األدبية منها ـ جهلت قدرهما العاليلي، ال سيما

  :عالقته بوداد سكاكيني ل في الخطاب نفسه بعد تناولهويقو

بالذنب، ألنها طلبت مني منذ أكثر من  وأما جميلة فقد أورثني موتها الُمفاجئ شعوراً  ... »

من شعر المراثي ـ فحاولُت االعتذار بسبب  عامين أن أكتب مقدمة لديوان جديد لها ـ أغلبه

وضعتني أمام األمر الواقع بإرسال الديوان  بل كثرة مشاغلي، ولكنها لم تكتف باإللحاح،

المقدمة، وأنا أستمهلها، ولكن عزريل )...( ال  المخطوط إلّي، وأخذت تستعجلني كتابة

رمضانية دون أن أفي بوعدي معها. واألخت كريمة  يُمهل، فقبض روحها في سحور ليلة

فيه ُمشاركة أو ال  لها، وال أدري هل تكون لي زكي مبارك جادة في إقامة حفل تأبين

للبنك الدولي، وهو عمل أنجزه لحساب مؤسسة  النشغالي حالياً بترجمة التقرير السنوي

 .«... األهرام منذ سبع سنين ويستغرق كل وقتي

رسالته  وقد طلبُت منه أن يكتب كلمة عن جميلة العاليلي، إلنصافها فردّ عليَّ )في

 :م( بقوله6/6/1991المؤرخة في 

 :يقول مهجري إلياس فرحاتشاعرنا ال»

  وأستعرُض األيام، يومي الذي مضى دليٌل على يومي الذي أترقَّبُ 

عن أختنا الراحلة الشاعرة « شيء»استعدُت هذا البيت وأنا أقرأ دعوتك لي لكتابة  وقد

 !العاليلي لنشره في صفحات األدب التي أستطيع أن أفترشها وأنتشر عليها جميلة

ألديبة وداد سكاكيني في يناير الماضي رجوت أخانا المشرف على توفيت األخت ا عندما

األدبية لألهرام أن ينشر عنها خبراً، فاستصوب أن أكتب عنها كلمة لنشرها في  الصفحة

ل من صفحة إلى صفحة  .الصفحة ولم أُخيِّب ظنه، فوافيته بكلمة مختصرة عنها بقيت تؤجَّ

 :[ا! فقلت مع مطربنا عبد الحليم ]حافظنُشرت بعد ثالثة أشهر، وبنصف حجمه إلى أن

 .!«التوبة»

وخير لي أن أطوي  الصفحات األدبية قد انتهى، ولو بالنسبة ألمثالنا،« افتراش»إن عصر 

والحمد هلل أن  ،«يومي الذي مضى دليٌل على يومي الذي أترقَّبُ »أوراقي وأقالمي ألن 

األدب، وأردد قول  اعين إلى صفحاتلديَّ عمالً يُغنيني عن الُمزاحمة باألكتاف بين السّ 

 :الشاعر فرحات في نفس القصيدة

، تصفو لألبّيِ وتَْعذُبُ  حياةُ مشقّاٍت، ولكْن لبُعِدها  .«عن الذُّّلِ

 :جورج صيدح-7

حديثاً مستطرداً عن الشاعر المهجري جورج صيدح )في  كتب األستاذ وديع فلسطين

 .ي عن صيدح في عدد من رسائله األدبيةوقد حدّثن ،(م16/12/1994جريدة "الحياة" في 

م( ردا على سؤال لي أتعجب فيه من نشر 3/6/1996 يقول )في رسالته المؤرخة في

لدى مجلة "شعر" البيروتية ذات االتجاه  الشاعر جورج صيدح مجموعة شعرية لـه

 :الحداثي المعروف

ولديَّ مجموعة يعرف شخصيا شعراء مجلة "شعر" اللبنانية ) كان الشاعر جورج صيدح»

ون عليه في الحصول على قصائد منه لنشرها، ولم يكن يُمانع  شبه كاملة منها(، وكانوا يُلحُّ

كان يختلف تماماً عن مذهبه. وعندما عرف أصحاب المجلة بأن  رغم أن مذهب المجلة

وأنه على استعداد لنشره على نفقته الخـاصة ، رّحبوا بالقيام  "لديه ديوان "حكاية مغترب

جميع النواحي، ألن صيدح لم يُحاسبهم على مبيعات الديوان.  بهذه المهمة الربيحة من
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هذه المجلة وشعراءهـا في كتاب الشعر الذي نشرته لي جريدة  "ومن ناحيتي لقد "هلهلت

اّطلع عليه الباقون على قيد الحياة من هذه العصبة مثل أنسي  األهرام"، وال أدري هل

 .«الماغوط ومن إليهم [الحاج وأدونيس و]محمد

الرسالة المؤرخة في  ولقد كان يتابع أخبار جورج صيدح متابعة دقيقة، يقول لي )في

 :(م4/4/1977

 ."هللا وعافاه جورج[ صيدح مريض جدا في هذه األيام، شفاه] ..."

 :(م29/1/1981ويقول )في الرسالة المؤرخة في

استفسارات عن جورج صـيدح، ومن إلى خطاب وّجهته إلّي، فيه  ... تشير في رسالتك"

الخطاب، وال أدري عّم تدور االستفسارات. وهناك فتاة لبنانية من  عجب أنني لم أتلق هذا

أطروحة دكتوراه باللغة اإلفرنسية عن صيدح لتقدمها إلى جامعة "ليون"  صيدا تُعد اآلن

تعمل بعدها على والمفروض أن تناقش هذه الرسالة في شهر فبراير المقبل، وس اإلفرنسية،

 لها باللغة العربية، وألن هذه الفتاة اتصلت بعد ذلك بجميع أصدقائه في البالد نشر ترجمة

 العربية والمهاجر الستكمال جوانب بحثها ـ وأنا منهم ـ فلعلها تخرج بعد ذلك برسالة

 ً في  مشـرفة عن الشاعر وشعره يجد فيها الباحث بغيته. وتصّور يا أخي أنني لم أكتب شيئا

 رثاء صيدح بعد انقضاء عامين على وفاته، وذلك بسبب أعمالي المرهقة التي تضطرني

 ."!قريب إلى إرجاء مشاغل األدب ومآربه إلى يوم قريب، هذا إن كان في العمر يوم

 :(م7/3/1982ويقول )في الرسالة المؤرخة في 

ا ساطع الحصري لقائي األول واألخير معه عندما دعاه صديقن صلتي بصيدح ترجع إلى"

المهجر، وتصدّى له عزيز أباظة باشا بالحملة على هذا األدب،  إللقاء محاضرة عن أدب

ومنهم عبد الغني حسن وحسن جالل العروسي لتهدئة المعركة.  ،"وتدّخل "أوالد الحالل

كتاب "أدبنا وأدباؤنا في المهجر األمريكي" بعد توسيعها  وقد تحولت هذه المحاضرة إلى

وبين صيدح متصالً زهاء عشرين عاما، وعندي منه ما يزيد  ا. وظل البريد بينيوتنقيحه

أكثر من هذا العدد من الرسائل المطّولة. وجميع رسائله  رسالة، وعنده مني 500على 

  ."...طبعاً ـ ولم أتصرف في شيء منها محفوظة عندي ـ بدون ترتيب

 :(م4/6/1999 ويقول )في رسالته المؤرخة في

الثالثة من كتاب  من صديقي السوري عيسى فتوح أنه قام مؤخراً بضبط الطبعةعلمُت »

وكتب مقدمة  لصديقنا الراحل جورج صيدح،« أدبنا وأدباؤنا في المهاجر األمريكية»

قد صار اآلن في  ضافية له، وتم نشر الكتاب لحساب ناشر لبناني، أي أن هذا الكتاب النّافد

 .«متناول طالبيه

 :خالدخالد محمد -8

 :(م4/4/1996في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة

، إذ زارني في «نبدأ من هنا»أما خالد محمد خالد فقد عرفته منذ صدور كتابه األول  ..»

بيننا صداقة عميقة،  ، وأهداني نسخة منه ومن الكتب التي صدرْت بعده، ونشأتْ «المقطم»

ث من  واآلسيوية في  أعرف من مراسلي الصحف األمريكيةوكنُت في ذلك الحين أُحدِّ

سيما في  ، فكتبْت عنه صحف كثيرة وال«من هنا نبدأ»مصر بأن يُتابعوا قضية كتاب 

د خالد بقصاصات من هذه الصحف، وأُنبهه إلى ما ُكتب عنه في  باكستان، وكنُت أُزّوِ

 كالتي« بوطياتاخط»الصحف العربية ألنه كان في ذلك الوقت بسيط الحال وليست له 

 م[، فاعتزلتُ 1952كانت لحفي مشتغل مثلي. ثم جاء العام األسود المذكور ]يقصد عام 
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الذي  الدنيا جميعاً، وانقطعت صلتي بخالد إال من ذكريات جميلة، وإال من متابعة لنشاطه

 .جعل منه إماماً ُمصلحاً ثقيل الوزن في دنيا الفكر على كل صعيد

فترة أن أتصل به هاتفيا للسؤال عنه أو لتهنئته باألعياد، ولكن مرات في تلك ال وحاولتُ 

 هاتفه تغيّر، كما أنه انتقل من جزيرة الروضة إلى جبل المقّطم، واستحال عليَّ أن رقم

 .أواصله بالمودّات

في شارع محمد فريد،  «دار ثابت»وعندما علمت أن أبناءه أنشأوا داراً للنشر اسمها 

فلم أعثر عليها، ربما ألنها  ويل جيئةً وذهاباً، بحثاً عن هذه الدار،ذرعُت هذا الشارع الط

 .الطريق على« دكانة»تستقر في شقة في عمارة وليس في 

، «الوفد» ثن انتقل إلى« المصور»ومن بضعة أعوام بدأ خالد ينشر سيرة حياته في 

أشار إليَّ  «من هنا نبدأ»وتابعُت هذه الحلقات باهتمام. وعندما روى قصة صدور كتاب 

الً بعبارة كريمة دون أن ينسى أو يتناسى عهدنا القديم. ورغبُت في شكره، ولكن  متفّضِ

سألُت عما إذا  «لألهرام»كيف السبيل إليه ورقم هاتفه مجهول عندي. وفي زيارة تالية 

ودردشنا قليالً،  كان أحد يعرف رقم هاتفه، وبعد دقائق كان خالد معي على الهاتف،

الليلة تحدثُت معه  أرقام الهواتف وتواعدنا على استئناف الصالت. وفي نفس وتبادلنا

رغبته لبعد المسافة. وبقينا  بالهاتف من منزلي طويالً، ودعاني لزيارته، وإن كنُت لم أحقق

 .على اتصال هاتفي حتى أسابيع قليلة من وفاته

لزرع كبد له، اتصلُت علمُت أنه مريض جدا، وهناك تفكير في نقله إلى أمريكا  وعندما

 ببيته فقيل لي إنه في مستشفى المقاولين العرب في غرفة رقم كذا، وأن ابنه معه، هاتفيا

وأريد أن  فاتصلُت بالمستشفى، وردّ عليَّ ابنه، فقلُت له إنني فالن الصديق القديم لوالدك

يقة أنه كان في غيبوبة والحق) أبلغه أمنياتي له بالشفاء، وأهنئه بعيد الفطر، فقال إن أباه نائم

 .الموت(، فرجوتُه إبالغ رسالتي عندما يصحو

ً  وعندما  قرأُت نعيَهُ في الصحف، تذّكرُت كيف أن هذا الرجل العظيم لم ينس صديقاً قديما

الدّار  انقطعت صلته به، بل لقد أخبرني أنه عندما كتب ذكرياته كان يظن بأنني سبقته إلى

أسيء  ره من األصدقاء الذين شطبوا على اسمي دون أناألخرى، وقارنت بينه وبين غي

 م، نشرها في ديوانه في1949إليهم، ومنهم عامر بحيري، الذي أهداني قصيدة في عام 

 دون أن« تحية أديب»ذلك الوقت، فلما نشر ديوانه الكامل اختار ثالثة أبيات تحت عنوان 

 .«!يذكر هذا األديب

 :خليل مطران-9

 :(م17/11/1975المؤرخة في فلسطين )في رسالتهيقول األستاذ وديع 

أحمد أدهم، وهو قد نُشر  خليل مطران ُكتبت عنه دراسات كثيرة، منها كتاب إسماعيل"

مادي،  .منجماً في "المقتطف"، ثم جمعت نسخ قليلة منه على شكل كتاب وهناك كتاب الرَّ

ـشريف ُطبع مرتين، ال وكتـاب "الشاعر البعلبكي" لطاهر الطناحي، وكتاب لمحمود بن

محمد صبري السربوني  وكتاب ألديب لبناني اسمه نجيب جمال الدين، كما جمع الدكتور

أصدرت لجنة  نثر خليل مطران في كتاب عنوانه "خليل مطران: أروع ما كتـب". كما

الرسالة" اللبنانية " تكريم الخليل كتاباً ضمَّ ما قيل فيه من شعر ونثر، كما أصدرت مجلة

وأنا شخصيا كتبت عن  ."الرسالة المخلصية" اللبنانية عددين خاصين عن مطران ومجلة

و"منبر  "مطران غير مـرة في صحف ومجالت مختلفة، منها "األديب" و"المقطم

كالدكتور  الشرق" و"الرسالة" اللبنانية و"المقتطف"، وقد أشار إلى كتاباتي بعض الباحثين

 والدكتور فوزي عطوي. وآثاري عن مطران الرمادي، والدكتور محمود بن الشريف،
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وسواه مدفونة في بطون المجالت، ولم أُحاول جمعها، ولن أُحاول. ومن شاء أن يحمل 

 .!"العمل األكاديمي، فلينقِّب عنها بهمته "البروفسيريّة عبء

بمطران كل يومين، فلم تجر بيننا مراسالت، وما حاجتنا إلى  وألنني كنت ألتقي"

بيننا متصلة؟! ولهذا لم أظفر ولو برسالة واحدة مطرانية ضمن  لمشافهاتالمراسالت وا

 ."جاءتني من مشرق ومغرب آالف الرسائل التي

 :(م12/10/1975ويقول )في رسالته المؤرخة في 

صديقاً للمرحوم خليل مطران بك شاعر األقطار العربية، وكنت أزوره في  كنت"

حبته، وأستفسر منه عما إذا كان في حاجة إلى مرة كل يومين، وآنس بص شيخوخته الفانية

ألنه كان مهيض الساقين ، قليل الحركة، وأتيت مرة على ذكر إسماعيل  أمر أقضيه له،

حضرته، وكانت المناسبة أننا عثرنا في مخازن "المقتطف" على مالزم  أحمد أدهم في

ماعيل أحمد أدهم شاعر العربية اإلبداعي خليل مطران" الذي نشره إس" متفرقة من كتاب

المقتطف" ثم طبع مالزم إضافية تُصبح متى ُجِمع بعُضها إلى بعض " منّجماً في مجلة

الكتاب جاهزةً لحساب المؤلف. وقد حدث أن المؤلف انتحر على شاطئ  نسخا كاملة من

أنجز فصول الكتاب، وبقيت هذه المـالزم ُمكدسة في مخازن  اإلسكندرية، بعد أن

إلى وليمة دسمة للجرذان والهوام من كل صنف وجنس،  مع الوقت "المقتطف"، تحولت

الكتاب، احتفظت لنفسي بنسخة منه، وفاز كل من  وقد أمكننا استخالص عشر نسخ من هذا

وعبد الغني حسن، وأسبيرو جسري(، أما  أعضاء أسرة "المقتطف" بنسخة: )السحرتي

 ."يل الهديةعلى سب النسخ الخمس الباقية فقد حملتها بنفسي لمطران

تصّور يا ابني أنني لم أر  :فتناولها الشاعر الكبير وقد غام وجهه بالحزن، ثم قال لي"

الواسعة عني دون أن يقصدني، مع  إسماعيل أحمد أدهم في حياتي؟! لقد قام بهذه الدراسة

عليه أشد حزن، بل اعتبرت  أنني كنُت مقصد كل ذي حاجة. ولما سمعت بانتحاره حزنت

محنته لحاولت بصالتي  ا من أسباب هذه النهاية األسيفة، ألنني لو عرفتنفسي سبب

ر له أسباب الحياة الكريمة. ثم قال: إن كل ما  الواسعة ودالّتي على الكبار أن أُذللها له وأُيّسِ

 ."ستقرأها في ديواني الذي يُطبع اآلن قدّرني هللا على فعله هو نظم قصيدة في رثائه

في هذه القصة فهي واضحة، وموجزها أن  نبيهك إلى أوجه العبرةولست في حاجة إلى ت"

شاعراً أو أديباً معاصراً دون أن تقوم  الباحث الحريص على أمانة العلم يستطيع أن يدرس

كانت هذه الدراسة أكثر موضوعية وصدقاً من  بينه وبين الُمترَجم له صلة شخصية. وربما

المعاصر؛ وكم اتُّهم أبو شادي بأنه وراء  دراسة تقوم على االتصال الشخصي باألديب

كاتبها أو في القليل منقحها، لما كان بينه وبين ُكتّاب  الدراسات التي ألِّفْت عنه ، وأنه هو

أحمد أدهـم نفسه من صالت ُوثقى، وقد حاول أبو شادي  هذه الدراسات، ومنهم إسماعيل

  ."!يُفلح نفي هذا االتهام في حياته، فلم

 :(م17/8/1978في تاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخةويقول األس

حياته وبعد وفاته  خليل مطران عرفته في سنوات عمره األخيرة، وكتبت عنه كثيراً في"

نشرته بُعيد  وقد عثرت اليوم على عدد قديم من "األديب"، فيه فصل لي عن مطران …

البريد، والبريد  الوحيد إليك هو وفاته، وأنا ُموافيك بالعدد غير ضامن وصوله مادام سبيلي

 ."خّوان

 :(م1/6/1975ويقول في )رسالته المؤرخة في 

مطران فالشعر عنده صرح متكامل، لفظاً وصورةً وموضوعاً ورسالةً، وشعره في  وأما"

 الحريات ال يرتفع عليه شعر شاعر. وقد عيبت عليه مناسباته"، وأنا أراها من صميم باب
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نظمها  ثيرا من شعره، ولكنني ال أتمثّل قصيدةً كما أتمثل قصيدته التيإنسانياته. أحفظ له ك

 :يقول في أخريات أيامه والتي أرى فيها صورتي اليوم في صدق وأمانة ودقة. وفيها

 ماذا يُريـدُ الشعــُر مني أخنى عليه علـــوُّ سنِّي

  :ويقول

 عْصــري تولَّى واأللـى عمروهُ من صْحـبي، فدْعني

 وعدْمـــُت لذّاِت التمنِّي لــذَّاِت الرؤىوعدْمُت 

 أخلي مكــاني للـذي يسمو إليه بغْيـــر حزن

 بأن تُـْقضى منًى لآلخـــريَن، وإْن َعدَتْني أرضـى

 :ويختتُمها بقوله

 استْسلْفُت مـا سيقولُهُ التّـــالوَن عنِّي في الحاضرِ 

لُقاً. ومن نعم هللا عليَّ أنني كنُت صفيه ووْجدانا ومبادَئ وخُ  إنه شاعر ُمشبِع روحاً وعْقالً 

 ."عمره إلى آخر

 :(م16/5/2003ويقول )في رسالته المؤرخة في 

التميز وقدرها عشرون ألف جنيه لكل من الدكتور عبد الغفار  اتحاد الكتاب أهدى جائزة»

إن كثيرين ترجموا « األهرام»والمكاوي قال في حديث مع  مكاوي وخيري شلبي،

جبران وجبرا إبراهيم جبرا، ولكن أفضلهم هو الدكتور عبد  نهم جبران خليلشكسبير، وم

وشاعر. وقد خلط المكاوي بين خليل مطران الذي ترجم شكسبير  القادر القط ألنه أديب

الذي لم يترجمه، وهل نصدقه عندما يقول إن القط أفضل من  وبين جبران خليل جبران

في هذه الجريدة السيارة دون أن يرد عليه أغاليطه ينشر  مطران؟ وهذا الكالم بكل

 .!!«أحد

 

 :زكي مبارك-10

مبارك في رسائله، وكان قد نشر في  ما أكثر ما حدّثني األستاذ وديع فلسطين عن زكي

بعنوان"حديث مستطرد عن زكي  مقاال 11-7، ص ص1975مجلة "األديب" ـ يونيو 

 :مبارك") ( افتتحه بقوله

حتّج علّي أشد احتجاج ألنني جّردت اسمه من ألقابه، ال ولو كان زكي مبارك حيا،"

يه مجّرد زكي مبارك، وهو االسم  واختزلته من مقدّماته وذيوله، فكيف أجرؤ على أن أُسّمِ

الكامل تحفُّ به ألقابه الجسام هو: محمد زكي عبد السالم  الذي اشتُِهر به، بينما اسمه

 !"و"ما أعرف رجالً أعظم منيتالميذ أفالطون،  مبارك، ملك الشعراء، وأكبر

أديب ُمشاكس عرفه العصر الحديث، فال أظن أن  ولو اختصرت حياته لقلت: إنه أكبر

وُمشاكسات غير منقطعة، وُمباكسات ال تنتهي كزكي  هناك أديباً عاش في معارك متصلة،

 البسيط" في طبعته األولى، ثم حذفها في طبعته مبارك )و"المباكسات" أوردها "المعجم

 .(!الثانية

م في آخر مراحل الدراسة الثانوية في القسم 1939-1938 كنت في العام الدراسي

بالقاهرة، وكان أستاذنا في اللغة العربية هو السيد شحاته،  الحكومي من الجامعة األمريكية

أساتذة اللغة العربية الذين عرفتهم من قبل، فيه قدر كبير من  وهو رجل يختلف عن جميع

ذوق أدبي يُحبب إليك الضاد، وله حظ واسع من الثقافة يطرد السأم  واألناقة، ولهالوسامة 
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ضنا تحريضاً على االنتظام فيها، وإرهاف السمع لكل ما  من "حصة" اللغة العربية، ويُحّرِ

شحاته، وكل ما يقوله ممتع ملذ يسير الفهم، هانت بفضله كل مصاعبه. وهذا  يقوله السيد

هللا عمره ـ هو أول من حبّبني في اللغة العربية، بينما كان أسالفه  ـ أطال الرجل العظيم

 .يتوخون إال تبغيضنا في اللغة العربية جميعاً ال

وهو شاب فيه بساطة الريف، وفيه  وكان من زمالئي في الصف سليمان زكي مبارك،

 .انطواء على الذات

ليها شوق نماه وتعّهده أستاذنا حصة اللغة العربية، وبنا إ وإذ كنا نتهيّأ ذات صباح لدخول

األستاذ يُقبل علينا وفي صحبته ضيف غريب، أجعد الشعر جفاه  السيد شحاته، رأينا

عينيه غالظ من العوينات، وتهامسنا: َمن يكون هذا الضيف؟  التشذيب والتهذيب، على

 .هذا أبي، وهو مفتش اللغة العربية بوزارة المعارف :فأسعفنا سليمان بالجواب

علينا رعب قاتل، فهذه هي المرة األولى التي يجيئنا  تظمنا كل في مكانه، واستولىوان

ـ من طراز زكي مبارك، ولن يلبث حتى يُورثنا التلعثم  مفتش ـ أو موجه بلغة هذه األيام

 .القاصر والعي، بفضل علمه البحر وعلمنا

المفتش إلى  يمولكن "رطب الجو" أمران، أولهما أن أستاذنا السيد شحاته أحسن تقد

داً أن زيارته لنا تشريف هو أول  الطالب، ُمشيداً بمنزلته المرموقة في دنيا األدب، مؤّكِ

دعاه أن يزيدنا من  نفسه أول الناعمين به، وقل إننا جميعاً طالب على زكي مبارك، ثم

ب مبارك يُحدثنا في األد علمه ويُحاضرنا في الدب الذي هو من أعالمه الكبار. فأخذ زكي

وأما األمر الثاني الذي هدّأ  .حديثاً ُمشتهى، أنساه أنه مفتش، وأن واجبه أن يمتحن عقولنا

أن يكون األب ُمترفِّقاً بزمالء  من روعنا، فهو وجود ابن زكي مبارك بيننا، وال أقل من

 ."ابنه العزيز سليمان

 .مات الوثائقيةالشاكلة حاويةً اللمسة الشخصية، وليست المعلو وتمضي المقالة على هذه

 :(14/4/1975المؤرخة في  ويقول )في رسالته

زكي مبارك شغلني في  وأخيراً نأتي إلى زكي مبارك. ومن الُمصادفات العجيبة أن"

األدب  الشهر األخير بسبب صدور كتاب عنه في بيروت "جناية أحمد أمين على

وكتاب ثالث  العربي"، وكتاب آخر في مصر "صفحات مجهولة من حياة زكي مبارك"،

 العراق "زكي مبارك في العراق". وقد قرأت هذه الكتب الثالثة، ثم أضفت إليها ديوانه في

ألحان الخلود"، وراجعت كتبه مراجعة سريعة، واستعدت ذكرياتي معه ومع ابنه "

 ."وجعلت من هذا كله حديثاً مستطرداً جديداً هو اآلن في ذمة ألبير أديب سليمان،

و 1923جلة "المقتطف"، وتبيّنت من فهارسها أنه كتب فيها بين عامي إلى م وقد رجعت"

شتى، تحول بعد ذلك أغلبها إلى كتب كبيرة من تأليفه مثل: "األخالق عند  مقاالت 1942

و"التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق"، و"حب ابن أبي ربيعة"، و"النثر  ،"الغزالي

 ."إلخ … "الفني

وستقرأ  أكبر أديب مشاكس ُمباكس عرفته حياتنا الُمعاصرة،وقد وصفت زكي مبارك أنه 

ر لحديثي المستطرد أن يسلم من مخاطر الطريق وأن  ( )كالمي عنه في حينه، إن قٌدِّ

 ."يُوافق ألبير أديب على نشره

« زكي مبارك في العراق»كتاب  م( عن25/6/1976ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 :لعبد الرزاق الهاللي

سبقونا إلى الدراسات الُمعاصرة حتى عن أدبنا الخاص، فقد  يقة أن إخواننا العربوالحق»

سجل فيه مؤلفه عبد الرزاق «) ( مبارك في العراق زكي»صدر في العراق كتاب عن 
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العراق وروى أخباره، وأحاديثه في الصحف،  الهاللي كل حركة وسكنة لزكي مبارك في

العراقي،وباالختصار جاء الكتاب  ل شعرهومحاضراته، ومجادالته، ومعاركه، وسج

 .«مبارك في بغداد كاملة عن السنة الدراسية التي قضاها زكي« مضبطة»

 :(م11/7/1989ويقول )في رسالته المؤرخة في 

عرفته عن قرب، وإن كنت تجنبته دائماً، ألنه كان ـ مع األسف ـ يُجالس  زكي ُمبارك»

بارات المفتوحة، ويتهّرب من دفع الحساب، أو ويُعاقر الخمور الرخيصة في ال الولدان

 دائماً بمظهر زري. وقد سّجلُت صورته في أحد األحاديث الُمستطردة التي نشرتها يظهر

، وتطّرقت في الحديث إلى كتاب حسين رشيد خريس وكتاب 1975األديب" في يونيو "

 .«.. (م1985الراحل عبد الرزاق الهاللي )الذي تُوفي في أوائل أكتوبر  أخينا

 :الحصري ساطع-11

 :(م22/7/1976يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في 

الحصري عرفته وصادقته، وكان يزورني حتى عندما كنت مقيماً في سويسرة في  ساطع»

م. وآراؤه المختلفة المنشورة في المجالت قد ُجمعت في كتبه الكثيرة 1956 صيف عام

، وقد نُِشر معظمها في بيروت. وال بأس أن أروي لك هذه الحكاية عنواناتها التي تتشابه

م أو نحوه، زار القاهرة دولة الدكتور ناظم القدسي ـ وكان رئيساً 1949عام  لي معه. ففي

تضّمن مشروعاً « األهرام»سورية ورئيساً لوزرائها ـ وأفضى بحديث إلى  لجمهورية

البلدان العربية. وقد اهتّمت الجريدة بنشر الفورية الكاملة بين جميع  للوحدة العربية

صفحتها األولى ونشر النص الكامل لمشروعه. وكان طبيعيا وأنا المعلق  صورته في

على المسائل السياسية العربية والدولية وما إليها ـ أن أتناول « المقطم» الرئيسي لجريدة

حللُت « المقطم»رة القدسي بالدراسة، فعقدُت عليه تسع مقاالت نُشرت في صدا مشروع

 المشروع، وبينُت فيها بعده عن الواقع،وطالْبُت بأن تتم الوحدة ال فوراً، بل على فيها هذا

إلى  مراحل، بحيث نبدأ باألمور التي ال نختلف عليها، كالثقافة والفكر والتعليم، ثم ننتقل

واآلراء  فكارشئون التجارة والسفر والتعامل في شئون المال واألعمال، ومتى توّحدت األ

قربى  وتجانست الثقافة وأسس التعليم، وقامت مصالح مشتركة عمادها التجارة ومصالح

ووحدة  بسبب التزاور والتزاوج، أمكن بعد ذلك التفكير في وحدة البرلمانات ووحدة الجيش

 .الحكومة ووحدة الرياسة ... إلخ

ها صدى عند المعنيين كان لها في حين ولما فرغت من نشر هذه الفصول التسعة التي

الحصري بك الذي سألني رأيي في  بالشئون العربية، قابلُت في الطريق مصادفةً ساطع

مقاالت رئيسية، فقال إنه لم يطلع  مشروع القدسي، فقلُت له إنني سجلُت هذا الرأي في تسع

 .، الذي كان يقيم فيه«فينواز» عليها، فقلُت له: سأوافيك بها غداً في فتدق

التسعة. وبعد أسابيع التقْيُت به  مررُت بنفسي على فندقه، وتركُت له األعداد وفعالً 

، فقال: نعم، وقد قرأُت مقاالتك «المقطم» مصادفةً في الطريق فسألته إن كان تسلم أعداد

عليك الدكتور القدسي، وستقرأ ذلك في كتابي  باهتمام وأنا أخالفك الرأي فيها، وأناصر

 !الجديد

، خص فصالً من فصوله للحديث عن «عروبتنا»عنوانه  ر له كتاب، لعلوبعد شهور صد

عارضت المشروع « المقطم»سطراً بأن جريدة  مشروع القدسي، وأضاف في خاتمته

كالمي، بل نسف وجودي شخصيا ألنه لم  معارضة ال قيمة لها! وبهذا السطر نسف كل

 .يذكر اسمي فيه! ولم أعاتبه بعد ذلك

 ت لك أنني لم أكن أتفاهم مع الحصري بك إال باللغة اإلنكليزية، ألنتعجب إذا ذكر ولعلك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 69 

إن  عربيته كانت مزيجاً من اللهجات األردنية والتركية واليمنية والكردية العراقية! حتى

 أسعد داغر ـ الصحفي القديم ـ دعاه مرة إللقاء محاضرة عن العروبة في جمعية كان

 وحدة العربية"، فلم يكد المحاضر يشرع في إلقاءأنشأها في الزمالك وسماها "جمعية ال

 محاضرته بهذه اللكنة الطمطمانية حتى انصرف ثالثة أرباع الحاضرين، والذين بقوا إلى

 ً  .نهايتها مجاملةً للمحاضر لم يفهموا منها حرفا

أخيراً عن سبب خيبة الوحدة بين مصر وسورية، فقلت: إنها  وأقول بين قوسين إنني سئلتُ 

عّمرت  أجهزة ُمخابرات، ولهذا وئدت سريعاً، وأستغرب أنها  بين شعبين، بل بينوحدة ال

اعتقادي تبدأ من تحت ال من فوق، من رغبة شعبية عارمة تتمثّل  ثالث سنين. فالوحدة في

ومصالح مشتركة، ووحدة مصالح ومصير، وال تكون بمرسوم  في عقلية مشتركة،

 .(...) يصدره زعيم، أو بنوبة جنونية

والتعليم،  وتسألني عن مؤلفات الحصري، فأخبرك أنها تكاد تنحصر في بابين هما التربية

وكتبه «. القومية» وهو قد كان وزيراً للمعارف في العراق وفي سورية ـ والباب اآلخر هو

آراء في »، و«والقومية آراء وأحاديث في الوطنية»في القومية متشابهة العنوانات، فمنها 

دفاع عن »، و«وُمعارضيها العروبة بين دعاتها»، و«العروبة أوالً »، و«يةالقومية العرب

مذكراته وقد صدر منها  وهناك« .. اإلقليمية»، و«حول القومية العربية»، و«العروبة

 .«خلدون جزءان لم أطلع عليهما، وله كتاب كبير عن ابن

 :( )سالمة موسى-12

رف بدعوته إلى التجديد في اللغة وع م( في الزقازيق،1957-1887ولد سالمة موسى )

االشتراكية. عمل في حقل الصحافة وأسس  واألدب، وإلى األخذ بالثقافة العلمية واألفكار

األدباء المصريين كنجيب محفوظ. ومن  مجلة "المجلة الجديدة" التي تخرج منها أبرز

سان"، و"نظرية التطور وأصل اإلن ،"آثاره: "هؤالء علموني"، و"تربية سالمة موسى

العصرية واللغة العربية"، و"المرأة ليست  و"حرية الفكر وأبطالها في التاريخ"، والبالغة

 ."لعبة للرجل

. يقول )في رسالته  وقد تحدث عنه العالمة وديع فلسطين كثيراً في رسائله التي أرسلها إليَّ

 :(م9/6/1976 المؤرخة في

وأنا بعد  ، وجوابي أنني عرفتهوسؤالك الثاني خاص بسالمة موسى ومتى عرفته ... "

اجتماعية  م. إذ أننا أردنا في جامعتنا أن نبتدع حركة1940طالب في الجامعة حوالي عام 

أننا سنجري  بين الطالب والطالبات فأعلنا في مجلة "القافلة" ـ وكنت رئيساً لتحريرها ـ

فأسفر عن فوز طالبة  ءانتخاباً الختيار الفتاة الجامعية المثالية، وقمنا بإجراء االستفتا

االثنين" التي كان يُحررها " يونانية بهذا اللقب، فنشرنا صورتها في "القافلة" وفي مجلة

الصحف األخرى". وكان  صديقي القديم مصطفى أمين مع توأمه علي أمين وفي بعض

واستعار "كليشيه" صورة  سالمة موسى يصدر وقتها "المجلة الجديدة"، فاتصل بالجامعة

استرداد "الكليشيه" منه، فسألت  بة الجامعية وكتب عنها موضوعـاً في مجلته. وأردناالطال

الفجالة. وقصدت العنوان ثم دققت  عن عنوانه فقيل لي إنه في شارع ميخائيل جاد في أول

الخادم. وسألته: هل األستاذ سالمة  الجرس، ففتحه رجل بسيط يرتدي جلباباً أبيض فحسبته

فتلعثمت ووجمت وتعـاظم خجلي ـ  !ان؟ فأجاب: أنا سالمة موسىموسى في هذا العنو

إنني منـدوب "القافلة"، وقد جئت  وهو مازال طبيعة مركبة فّي إلى هذا اليوم ـ فقلت له

فغاب سالمـة موسى دقائق، ثم عاد ومعه  .السترداد "كليشيه" صورة فتاة الجامعة المثالية
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لقاء بيننا، وإن كنت لم أُفصح له عن  هذا أولالكليشيه، فتناولته منه وانصرفت. فكان 

 ."كنت مجرد طالب بال ُشهرة اسمي، وال كان السمي أهمية في ذلك الحين، ألنني

األمريكية مكتباً لالستعالمات كانت  وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، افتتحت السفارة"

هذا إلى جانب إصدار  والتعليقات، مهمته االتصال بالصحف واإلذاعة ومدّها باألخبار

تزّوجت بمجّرد تخرجها من  نشرات علمية وكتب مختلفة. وكانت لي زميلة جامعية

الزوجية، فقدّمتني إلى زوجها  أمريكي يعمل في هذا المكتب. وحدث أنني زرتها في بيت

اإلذاعة المصرية فيذيعها أحمد  الذي أخبرني أن المكتب يُعدُّ بعض األحاديث لمحطة

نصوص هذه األحاديث.  وسألني إن كان لدّي وقت لمساعدته في ترجمة رشدي صالح،

مرة لتسلُّم النص  فرّحبت بالفكرة، وبتُّ أتردّد على المكتب مّرتين في األسبوع،

داري مباشرة دون أن  اإلنكليزي، ومرة إلعادة النص الُمترَجم، وفي المرتين أنصرف إلى

وبينما كنت أهم  .أعرف منهم أحداً  أتحدث مع أحد من موظفي المكتب، بل دون أن

إن كان لديَّ  باالنصراف في إحدى المرات ناداني رجل متقدم في السن باسمي، وسألني

لْم أكد  وقت للجلوس معـه. فدهشت َمَن يكون هذا الرجل؟ وكيف عرف اسمي؟. ولكنني

 ."أتأّمل وجهه، حتى عرفت فيه سالمة موسى

ه يعمل في هذا المكتب في مراجعة الترجمات، وأنه أن وجلست معه وقتا طيبا فهمت منه"

ودقتها، فرغب في أن يزداد معرفة بي. ومع أن عملي  عندما قرأ ترجماتي أعجبه أسلوبها

قدمت ـ لم يتجاوز عامين، فقد أُتيحت لي في خالل  في هذا المكتب ـ وهو طارئ، كما

مل المكتب، فوجئت موسى عن قرب. وبانتهاء ع فترات ترددي عليه أن أتصل بسالمة

ليهديني أحد كتبه ـ ولعله "تربية سالمة  "بسالمة موسى يزورني بنفسه في "المقطم

وظل يُواليني بالزيارة ويهديني كتبه، كما  موسى" طبعة دار الكاتب المصري لطه حسين ـ

جمعية الشبان المسيحية حيث كان يعقد منتديات  كنت أتردد عليه في الحين بعد الحين على

أن أكون المتحدث الرئيس في هذه المنتديات فلم  ية أسبوعية. وطلب مني أكثر من مرةفكر

 ً  ."أرفض له طلبا

م، ولزمت داري، وعزفت عن الدنيا جميعاً، فوجئت 1952العسكر عام  وعندما اعتقلني"

ً  برسالة كريمة من  ."سالمة موسى يستفسر فيها عن صحتي ويمألني حيوية وتشجيعا

ظللت على صلة وثيقة بسالمة موسى رغم اختالفي معه في كثير  فقد وال أطيل عليك،"

أن زرته آلخر مرة في المستشفى القبطي قبل وفاته فيه  من نظرياته السياسية إلى

 ."بيومين

كثيراً، كما كتبت أنا عنه كثيراً، فأغضبت أنور المعـدّاوي الذي شتمني  وهو قد كتب عني"

الوي الذي شتمني في كتابه "شيوخ األدب وأغضبت حبيب الزح ،"في "الرسالة

 ."والزحالوي كانا صديقين لي الحديث"، مع أن المعدّاوي

 :(م13/1/1989ويقول )في رسالته المؤرخة في

موسى كان صديقا حميماً لي سنوات طويلة، وقد كتب عني غير مرة، بل دخل  سالمة"

يث في "جمعية الشبان نُِشر وقتها في الصُّحف، ودعاني غير مرة للحد معي في جدل

أكتوبر -22وفاته كتبت فصالً طويالً نُشر في مجلة "المجلة"]العدد  المسيحية". وعند

نُشر في "األديب"، كما أصدرت عنه كتيِّباً بتكليف من "جمعية  م[، وفصالً آخر1958

  .أن يظهر عليه اسمي كمؤلف الشبان المسيحية" دون

كما قمت "بتطهير" كتابه  خطوطة والمنشورة،وبعد وفاته راجعت عدداً من كتبه الم

 ً من الناشر للدعاية إلحدى  "الصحافة حرفة ورسالة" الذي نُشر بعيد وفاته وتضمن تلفيقا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 71 

التلفيق، وأضفت فصوالً أخرى  دور الصحف والعاملين والعامالت فيها. فحذفت كل هذا

عقالنيا مستنيراً، رجال  عثرت عليها كان قد كتبها حول نفس موضوع الكتاب. وقد كان

والناس اليوم فريقان: فريق  والذي يفكر بعقله يُغضب كثيرين من الذين يُفكرون بعواطفهم،

المستنيرين في  يلعن سالمة موسى ويصب عليه نار جهنم، وفريق يعده من أعظم

آرائه أبديتُها في  عصرنا، وأنا من الفريق الثاني ـ وإن كانت لي تحفظات على كثير من

 ."في تعليقاتي على كتبهحياته 

 :(م3/8/1975 ويقول )في رسالته المؤرخة في

وكتاب "رجال  "تسألني عن كتب الذكريات، فأنصحك بتالوة كتاب "تربية سالمة موسى"

محاربة  عرفتهم" للعقاد"، وكالهما عمالق في الفكر المعاصر. وقد اضطر كالهما إلى

من شأنه أن  التهامات بالزندقة والكفر وبماالمناوئين في ميـادين شتى، وأُطلقت عليهما ا

منتهى العمر. وقد  يشيـنهما حتى في حياتهما الخاصة. ومع ذلك فقد ثبتا، وأدَّيا الرسالة إلى

مجادالت  كتبت عن سالمة موسى غير مرة، في حياته وبعد وفاته، وجرت لي معه

بيننا بقي  ، واالحترامبعضها في الصحف، وبعضها في الندوات، ولكن الودّ بيننا ظل نقيا

أنه كان رجالً  مصونًا، ومهما قيل في سالمة موسى فإن كتبه كفيلة بإقناع أي قارئ محايد

رينا، وأشدهم بصراً بالعلوم والحضاريات  ."من أكبر ُمفّكِ

 :(م12/9/1994رسالته المؤرخة في  ويقول )في

، وعلى رد الدكتور سالمة موسى نعم، اطلعت على مقاالت الدكتور ]محمد[ عمارة عن"

ا و"تكفيراً" في حياته وموته،  رؤوف سالمة موسى عليه. وسالمة موسى قد شبع ذمًّ

األمة، وأنه سبق عصره  ومهما اختلفنا من حوله فالمؤّكد أنه كان من مستنهضي هذه

المستقبل ـ في نشر كتاب  بعشرات من السنين. وقد شرع ابنه ـ وهو صاحب دار ومطابع

أبيه، ليُحيي صورته  حوليات سالمة موسى" ينشر فيه كل جديد وقديم عندوري عنوانه "

واتخذ للحوليات  في األذهان. وقد صدر عدد من هذه الحـوليات والثاني في المطبعة،

 ."عضويته مجلساً استشاريا شرفيا يُمثل بلداناً عربية شتى، وحشرني في

 :م( يقول12/6/1995و)في رسالته المؤرخة في 

سالمة موسى" عدد ثالث، فصاحبها حريص على جعلها كتاباً  من "حولياتلم يصدر "

معاملة المجالت التي تخضع لقيود صارمة تجعل إصدارها  غير دوري حتى ال تُعامل

 ."مستحيالً 

 :(م30/3/1992المؤرخة في  ويقول )في رسالته

محمود حسني لنا الشيوعية وهم  قد عرفت ثالثة من األربعة األوائل الذين استوردوا …"

فاسمه علي العناني وهو الذي لم  العرابي ومحمد عبد هللا عنان وسالمة موسى، أما الرابع

بالشيوعية بعد الذي رأْوه من  أعرفه. وقد صارحني الثالثة الذين عرفتهم بأنهم كفروا

قال لي هذا بالذات، وهو على  ، وسالمة موسى …تطبيقها والسيما في عهد عبد الناصر 

 ."الميدان ته. ومع ذلك بقي تجار الشيوعية فيفراش مو

 :( )صالح جودت-13

مقالة مستقلة ـ في حدود علمي ـ عن  لم يكتب األستاذ وديع فلسطين فصالً مستقال أو

ردوداً على أسئلتي ـ في أكثر  م(، لكنه أشار إليه ـ1976-1912الشاعر صالح جودت )

 :(م15/9/1991 يمن رسالة، منها ما قاله )في رسالته المؤرخة ف

إذ كان  ،«األهرام»م، وتزاملنا في جريدة 1942عرفت صالح جودت ربما في عام »

التوزيع قبل  ، وكنُت أعمُل في قسم«اإلذاعة»يعمل في قسم اإلعالنات قبل أن ينتقل إلى 
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المحاسبين الثالثة في  أن أنتقل إلى دار المقطم والمقتطف. وكنُت أنا وهو ومعنا ثالث من

خريجي مدرسة  األهرام ممن يحملون درجة جامعية. أما الباقون فكانوا منإدارة 

للعمل في  الخرنفش، وهي مدرسة كانت تعلم اللغة الفرنسية والحساب فتؤهل خريجيها

وفاته، وإن  البنوك والشركات والمحال التجارية. واستمرت صداقتي مع صالح جودت إلى

 .عالقاتنا كثيرة فاحتفظت بمسافة في كنُت الحظُت أنه ليس على شاكلتي في أمور

والروائية والنقدية  وهو قطعاً شاعر عظيم، وال شيء سوى ذلك، أما كتاباته السياسية

تطهير في  وغيرها فهي ال تشرفه. وعندما قامت حركة الجيش اللعينة أجرت حركة

ت جود أسماء إبراهيم ناجي وصالح« الفاسدين»موظفي الدولة، فكانت تتصدّر قائمة 

 !ومحمد فتحي )مدير اإلذاعة(، وقد فُصلوا جميعاً من وظائفهم

م(، وأما 1953ناجي فلم يحتمل الصدمة ومات بعد أشهر قليلة )في مارس  أما إبراهيم

عمل خفية في دار الهالل، وكانت مازالت مملوكة آلل زيدان ونجح في  صالح جودت فقد

قد اشتغل فترة بالترجمة، ثم استطاع فصفحوا عنه، وأما محمد فتحي ف تملق رجال الثورة

العودة إلى وزارة المعارف التي عيّنته مستشاراً ثقافيا في لندن. وقد  بفضل بعض أقربائه

 .«وكان ناجي أقربهم إليَّ وأحبهم عندي عرفُت ثالثتهم

 :(م4/4/1977 ويقول )في رسالته المؤرخة في

مجلة سياسية.  ت، فحّولوها إلىبعد صالح جود« عيال األدب»توالّها « الهالل»مجلة »

اآلن فقد صارت  وكنا في عهد صالح جودت نجد مقاالً أدبيا يُقرأ أو قصيدة تُطرب، أما

السموم الشيوعية  ، وتبث«صديق األدباء!!»تنشر فضائح فاروق وتُدافع عن عبد الناصر 

س ليرأس حسين مؤن في األذهان والعقول. وقد سمعُت أن دار الهالل تعاقدت مع الدكتور

 .«لم يظهر بعد تحرير دار الهالل، وقد شرع فعالً يُزاول عمله في الدار، ولكن أثره

عمره صالح جودت،  والغريب أن أخانا الدكتور مختار الوكيل أعدَّ كتاباً عن صديق»

، ولكن السيدة «الهالل كتاب»وزار أمينة السعيد ليُفاتحها في نشر هذا الكتاب في سلسلة 

جلب الخراب على  عن نشر الكتاب، وفالت كالماً معناه أن صالح جودت أمينة اعتذرت

 .«!دار الهالل

في رسالته المؤرخة في ) في عهد صالح جودت« الهالل»ويقول عن ازدهار مجلة 

 :(م13/1/1989

إال في عهد رجاء النقاش وعهد صالح  منذ تأميم الصحافة لم تزدهر "الهالل" أدبيا»

 .«عليها يين فكانت وباالً جودت. أما عهود اليسار

 :طه حسين-14

 :(م26/12/1975 يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في

عنه حديثين  وسؤالك األول عن طه حسين، وهل عرفته. وجوابي أنني عرفته ونشرت"

م. أما 1968 جريا لي معه في مجلة "األديب"، أحدهما في الخمسينات والثاني في عام

الخاصة التي ال  كتب عنه كما كتبت عن العقاد، فذلك راجع أوالً إلى ظروفيلماذا لم أ

وحبَّه للوجاهات،  أعرف متى تتسع ومتى تضيق، وثانياً ألنني كرهت في طه حسين نفاقَه

ُمداجاة، كما كان يفتح بابه  على نقيض العقاد الذي كان جريئاً في قول الرأي بال نفاق أو

طه حسين وموقفه من الشاعر  طاء. ولعلك قرأت ما نشرتُهُ عنوصـدَره ألمثالنا من البس

أحكامه األدبية ألغراض خاصة  محمود أبي الوفا فتتبيَّن منه أن طه حسين كان ظالماً في

األديب" الصدور، ولو ساعدتني " في نفسه، وال هكذا العقاد. وعلى كل حال، لو استأنفت

 ً  ."ستطرداً مُ  وسائلي، فربما عقدُت على طه حسين حديثا
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 :(ويقول )في الرسالة نفسها

حسين" لثروت أباظة، وهو كتيب هزيل ـ مع  وسؤالك الخامس عن كتاب "شعاع من طه"

ليدرس أي زاوية من زوايا حياة طه حسين، بل  األسف ـ وقد ألّفه صديقنا ثروت أباظة ال

يد األدب. حسين، ثم ما كان بينه هو وبين عم لكي يروي للقارئ ما كان بين أبيه وطه

الكتابات، وخير له أن يبقى في ميدان القصة ال  وثروت أباظة لم يُخلق ألمثال هذه

 ."يُغادره

 :(م13/1/1989المؤرخة في  ويقول )في رسالته

أما طه حسين فقد زرتُـه عدة  .أخبرتُك من قبل أنني عرفت طه حسين كما عرفت العقاد"

يُشعرني بـأني "صديق" كما  ولكنه لممرات في بيته بمفردي، أو مع بعض األصدقاء، 

طه حسين أسبوعيا، كما كان  كان العقاد يفعل. وكان المرحوم الشيخ محمود أبورية يزور

حسين، أما العقاد فلم أتردّد  يزورني أسبوعيا، وكان ينقل إليَّ في كل زيارة تحيات طه

ة خارج الندوة فأجد مواعيد مضروب على ندوته إال مّرات قليلة، ولكنني كنت أجتمع به في

يُسمونه "بالكاتب الجبار". وقد أهداني  منه رقّةً، وكرماً، وعاطفةً تُستغرب ممن كانوا

يُسّميني بالكاتب الُمبين لتسجع هذه  بعض كتبه، كما حيّاني مرة برسالة كريمة. وكان

 ."العبارة مع اسمي

الت التي نُِشرت م(: "وقد سمعت أن المقا2/3/1976في  ويقول )في رسالته المؤرخة

نظرات في النظرات" وانتُِقدْت فيها "نظرات" " بإمضاء طه حسين في الصحف بعنوان

حسين بل كان كاتبها ]محمد[ صادق عنبر، ولعبت  المنفلوطي شرَّ انتقاد، لم تكن بقلم طه

 .هذه التزييفات االعتبارات السياسية والحزبية دورها في

الشيخ محمود أبا رية ـ  ة حّرضت عليه صديقي القديموعندما كان طه حسين على قيد الحيا

يجمْعها في كتبه المنشورة  رحمه هللا ـ ليستوضح منه حقيقة "نظرات في النظرات" وِلَم لمْ 

من المقاالت الصحفية التي  كما فعل "بأحاديث األربعاء") ( و"حافظ وشوقي" وما إليها

يزوره أسبوعيا بينما كنت أنا  وكان اندرجت في كتب مطبوعة. فقال طه حسين ألبي رية ـ

 !"إن هذه المقاالت عبث شباب" قليل الزيارة لطه حسين لبُعد المزار بين بيتي وبيته ـ

طه حسين وأنور الجندي في » وكنُت كتبُت مقالة عن أنور الجندي وطه حسين بعنوان

 :(م11/8/2003المؤرخة في  (، فسألتُه هل قرأها؟ فأجاب )في رسالته«) وثيقة مجهولة

الجندي، وأشفقُت على شيخوخة  عن طه حسين وأنور« الهالل»طبعاً قرأُت مقالك في »

النقيض. وأنور بدأ إخوانيا  الجندي وهو يُواجه الناس بمثل هذا التحول من النقيض إلى

الشرسة على اإلخوان تحّول إلى  )وله كتب عن حسن البنا(، فلما بدأت الهجمة الناصرية

قرناً كامالً من الحياة األدبية، وتفّرغ  دداً من الكتب األدبية التي يمسح بهااألدب وأخرج ع

الكمون أو التقية أو البيات الشتوي، عاد إخوانيا  تماماً للمباحث األدبية. فلما انتهت فترة

التقية كتب عن طه حسين وسواه من األدباء ُمشيداً  متفرغاً للمباحث الدينية. وفي فترة

نفسه بشأن آرائه األدبية في ضوء نظرته اإلخوانية،  الفترة األخيرة راجع بأعمالهم. وفي

يُشير إلى فصوله السابقة، اعتماداً منه على أن  دون أن« المفاهيم»وصحح كثيراً من 

 .«الناس تنسى

 :عزيز فهمي-15

 :(م2/5/1975 يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في

عرفت  م( عما إذا كنت1975/)28/4تك المؤرخة في وأنت تسألني في رسال … "
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 الشاعر عزيز فهمي، وأُجيبك بأنني لم أعرفه شخصيا، وإن كنت أعرف من هو، فهو ابن

 الزعيم الوفدي عبد السالم فهمي جمعة باشا، الذي رأس البرلمان غير مرة، وكان محاميا،

حزب الوفد المصري  وكان في الوقت عينه شاعراً. وفي إحدى الفترات نشأت في حضن

من الشباب المتحمس لإلصالح كان على رأسها عزيز فهمـي، وكانت تنشر في  جماعة

مقاالت تريد بها تنقية هذا الحزب من شراذمة الوصوليين، ووضع برنامج  ""المصري

 .يكتب للحزب العيش في القرن العشرين إصالحي عصري

يتزوج، وكانت له سهرات ممتدة مع فلم  وكان عزيز فهمي، في حياته الخاصة بوهيميا،

الدين التي ماتت في حادث تصادم في  "أهل الفن"، حتى إن الراقصة المشهورة ببا عز

عزيز فهمي الفارهة الجديدة التي تحطمت  طريق اإلسكندرية ـ القاهرة كانت راكبةً سيارة

 .بكاملها

وفاته بعنوان "ديوان ممتازاً، وقد نُشر ديوانه بعد  والحق أن عزيز فهمي كان شاعراً 

حسين، وأصدرته دار المعارف. ومن قصائد هذا الديوان  عزيز"، وقدّم له الدكتور طه

 :تنبَّأَ فيها بموته، إذ جاء في سياقها ،"قصيدة عنوانها "قارئ الكف

 علْيَك إذا لْم يصدُِق الخبَرُ  يا قارئ الكّفِ ماذا خبَّأَ القدُر وما

 :إلى أن قال

حيـِل إذا نادانَي القَدَرُ  حِ الحيتانِ أْم أنَّ في مسبَ   ُمنقَلَبي يوَم الرَّ

انقلبْت به سيارة أجرة في ترعة وهو يُحاول اللحاق  وقد مات عزيز فهمي غرقاً، حين"

في إحدى القضايا في محكمة الواسطي أوبني سويف.  بقطار الصعيد ليتمّكن من المرافعة

زل الدنيا، و"تدروش"، وأقام مسجداً في فاعت وكانت وفاته مصيبة حلت بأبيه العجوز،

 ."ذلك طنطا دفن فيه ابنه، ثم دُفِن هو فيه بعد

عزوفي  هذا ارتجاالً واختصاراً ما أعرفه عن الدكتور عزيز فهمي، وقد كان من أسباب"

بوهيمياته  عنه أمران، أولهما لونه السياسي وقد كنت ومازلت مستقل التفكير، وثانيهما

 ."الغريبة

 :( )أحمد باكثير علي-16

م( عن المسرحي 6/1976/ 25رسالته المؤرخة في يقول األستاذ وديع فلسطين )في

 :والروائي علي أحمد باكثير

باكثير لم يكتب في أي صحف، وإنما كان ينشر قصائده في المجالت األدبية  علي أحمد"

م عندما 1945أو  1944و"قافلة الزيت" وما إليهما. وقد عرفت باكثير عام  ""كالرسالة

النشر للجامعيين )وقوامها السحار ونجيب محفوظ وباكثير وعادل كامل(  اتصلت بلجنة

بهم جميعاً إلى أن لحق اثنان منهم بالرفيق األعلى. ومازلت أُقابل نجيب  وظللت على صلة

 ."كامل مصادفة محفوظ وعادل

رسالة الدكتوراه  اءوال أعرف أن هناك دراسات جامعية ُكتبت عن باكثير، ربما باستثن"

الحر، وفيها كالم  التي يعكف الحساني حسن عبد هللا على إعدادها اآلن عن قضية الشعر

في "اآلداب"  كثير عن دور باكثير في تطوير الشعر. ولكن ُكتبت دراسات كثيرة عنه

كتابات عنه، وال  اللبنانية وسواها، وكان من عادتي أن أوافيه بكل ما يقع عليه بصـري من

السحيق،  أعرف مصير هذه القصاصات بعد وفاتـه. وقد مات وأنا في مهجري الليبي

 ."قهراً  فرثيته في مجلة "األديب" ولعنت الكتّاب الُحمر الذين أماتوه

 :(م14/11/1992ويقول )في رسالته المؤرخة في 

« ً عام م وإلى أن لقي وجه ربه حوالي 1945منذ ما عرفته في عام  باكثير كان أخاً حميما
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ه  م، وقد كتبت عنه غير1969 مرة مما أفلح األخ الدكتور ]محمد أبو بكر[ حميد في ضّمِ

 .على جمعه ونشره إلى تراث باكثير الذي يعكف

ر الهجرة إلى  والحقيقة أن باكثير ُظِلم في مصر كثيراً في حياته حتى أسرَّ  إلّي بأنه قرَّ

ـ كما ُظلم بعد وفاته ألن ما نُشر عنه  العودةإنجلترا، والتحول إلى الكتابة باإلنكليزية وعدم 

مصر، وعلى وجه التحديد في  من دراسات، بل ما أُعيد نشره من كتب جرى خارج

األدب"، ذكرت من جملتهم  السعودية. وكانت لي في "األهرام" مؤخراً كلمة عن "مظاليم

 .«باكثير العظيم، رحمه هللا

(، معلقاً على مقالة لي نشرتها مجلة م15/2/1993 ويقول )في رسالته المؤرخة في

ً  باكثير»"الدعوة" السعودية بعنوان   :، وأرست له صورة منها«ُمقاوما

باكثير الذي مازال يُعاني من ظلم مطبق  حسنًا فعلت باإلشادة بأخينا الراحل علي أحمد"

 ."!ياُلحقه، وكأنه منحوس

اها، ثم زّوجها لموظف لم يُنجب، ولكن كانت لزوجته ابنة فتبنّ  وأظنك تعرف أنه"

معاً في بيته في حي منيل الروضة. فلما تُوفي قام صاحب العمارة  حكومي، وكان يعيشان

 ."!وابنتها وزوجها، وألقى بكتب باكثير على الدرج بطرد األرملة،

فكان في حديقة الشاي بحديقة الحيوان، إذ كان قد دعا  أما آخر لقاء لي مع باكثير"

الغداء تكريماً لشاعر عراقي كان يزور مصر وقتها. ورغب  لتناول مجموعة من أصدقائه

ر في ين. وكنُت وقتها في أسوأ  إليَّ في أن أُبّكِ المجيء حتى تكون لنا خلوة قبل وفود المدعّوِ

إذ مضت عليَّ ثمانية أشهر بال عمل. وعندما اهتديت إلى عمل كمترجم  حاالتي النفسية

في ليبيا "دُخـت الدوخات السبع" في سبيل الحصول بترول أمريكية  قانوني في شركة

وتأشيرة الخروج. وكان باكثير بدوره في أسوأ حاالته النفسية بعدما  على تصريح العمل،

الشيوعيون الخناق حتى أخبرني بأنه قرر الهجرة إلى لندن للعمـل واإلقامة  ضيَّق عليه

 والتركيز على اللغة اإلنكليزية التياألبد مع التخلي نهائيا عن اللغة العربية،  هناك إلى

 يجيدها، ومع أنني شجعته على الهجرة يأساً من أي إصالح في العهد الشيوعي الفاشي

ـ  اإلجرامي، فقد نصحته أال يُقِدم على "قفزة في الظالم"، بل يحاول تدبير عمل ـ أي عمل

 في أي مكان خارجقبل أن يركب مراكب الهجرة، وودّعته بعد الغداء على أمل أن نلتقي 

فبكيتُه بدم  القاهرة ألنني كنت قد قررت عدم العودة ... وأثناء وجودي في ليبيا قرأت نعيه،

 ."الصديق القلب وكتبت عنه كلمة في "األديب" أودعتُها كلَّ ُحرقي على فقدان هذا

 :(م12/6/1995ويقول )في رسالته المؤرخة في 

ولكنني الحظت من شهرين مضيا اسم  …يها فلم أكن أقتن "أما مجلة "الحرس الوطني"

يستوقف النظر، فاقتنيت العدد واكتشفت أن صديقنا الوفي  صديقنا باكثير مكتوباً بخط كبير

هذا األديب المغبون، واقتنيت العدد التالي ألن فيه بقية  أبا بكر حميد يُتابع فصوله عن

ندما تفّضل صديق يُقيم قرأت فصوله في "الشرق األوسط" ع لفصول حميد. وسبق لي أن

وكنت  …لمعرفته بمدى الصداقة التي كانت تربطني بباكثير  في كندا بموافاتي بنسخ منها

ثالث صور فوتوغرافية يظهر فيها باكثير مع جمعٍ من  قد استخرجت من بين أوراقي

الفيصل" باستنساخها لحسابه وحساب حميد وإعادة " األدباء وأنا منهم، ووعد مراسل

 ."وال صوراً أخرى عائلية ألبي شادي مهداة منه لي، ولكنه لم يعد لي هذه الصوراألصل 

كتابات مسرحية بالعامية، فأجاب )في رسالته المؤرحة  وقد سألته هل تعرف أن لباكثير

 :(م16/5/2003في 

لباكثير أي مسرحيات باللهجة العامية، فقد كان كما أعرف ـ وكما أراه في  ال أعرف أن»
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المهداة منه إليَّ ـ يحرص على الفصحى، وال أستبعد أن تكون له كتابات بلهجة  هجميع كتب

 .«عندما كان يُقيم هناك قبل مجيئه إلى مصر حضر موت

 :( )فتحي رضوان-17

 :(م17/8/1978وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في  يقول األستاذ

ا المجاهد المنسي الشيخ للمرة األولى في منزل صديقن فتحي رضوان أعرفه منذ قابلته"

وطنيتي" المشهور، وصاحب جريدة "منبر الشرق"، وكان " علي الغاياتي صاحب ديوان

الوطني، حزب مصطفى كامل ومحمد فريد،  فتحي رضوان يومها من شباب الحزب

هؤالء الزعماء الزاهدين الذين رفضوا  وحافظ رمضان من بعدهما، ولكنه كان يختلف عن

كان ذا طموح سياسي، فانشق عن  ي )باستثناء رمضان باشا( ألنهتولي أي منصب وزار

الوطني جعل نفسه رئيساً  حزب الزاهدين، وأنشأ لنفسه فرعاً خاصاً من فروع الحزب

اللواء"، وهي الجريدة التي " عليه، وأصدر مجلة سماها "اللواء الجديد"، وارثاً بذلك اسم

 .كان يُصدرها مصطفى كامل باشا

تحالف معها، فاختير وزيراً للثقافة واإلرشاد القومي، ولم يتعفّف عن  ثورةولما قامت ال

ويزهد فيه. فلّما أدّى الدور المطلوب منه وانتهت مهمته، عينته الثورة  هذا المنصب ،

دت له هذه العضوية عدة مرات، وال أدري هل  عضواً في مجلس إدارة البنك األهلي، وُجدِّ

 .زالت عنه. ولديه مكتب محاماة في وسط القاهرة اآلن أو أنها يحتفظ بها إلى

فتحي رضوان متعدد المواهب متدفِّق الطاقات، ولكنه في كل ما  والذي ال ريب فيه أن

أبداً. اقرأ له كتاب "عصر ورجال" الذي تحدّث فيه عن عشرة من  يكتب ال ينسى نفسه

وط، بحيث ال يبقى من واألدب، تراه يحكم عليهم جميعاً بالسق أعالم عصره في السياسة

وحده! )أما سعد زغلول والعقاد والمازني ومّي والرافعي  هذا العصر إال فتحي رضوان

 (!تناولهم في هذا الكتاب فهم ال شيء وحياتهم فقاعات وسالمة موسى وسواهم ممن

صرت أجتنب لقاء فتحي رضوان. وآخر مرة لقيته فيها  وبسبب هذه األنانية المفرطة،

حفلةً بوصفه وزيراً للثقافة بمناسبة صدور مجلة  عندما أقام 1957لي كانت في حوا

المجلة أنه مؤسسها كما يكتب )عبد العزيز( الدسوقي  "المجلة" في عهده )ولم يكتب على

 ."(يوسف( السباعي) على مجلة "الثقافة" أن مؤسسها

 :( )محمد عبد الغني حسن-18

 ً عن الشاعر والباحث محمد عبد الغني حسن ) مستطرداً  كتب األستاذ وديع فلسطين حديثا

م(. ويقول في حوار لي معه نشرته مجلة "صوت 23/1/1996 في جريدة "الحياة" في

  :(م1976الشرق" )مايو 

كنت أقرب عاطفيا ووجدانيا ومن حيث تذوق األدب إلى جيل محمد عبد الغني  ربما"

لصيرفي، ومصطفى عبد عبد المنعم خفاجي، وعلي أدهم، وحسن كامل ا حسن، ومحمد

ومحمود أبوالوفا مني إلى مْن قُرناء لي من حيث السن، هذا مع مراعاة  اللطيف السحرتي،

 ."في المنزلة األدبية بين أساتذتي أوالء وبيني الفارق الكبير

 :محمد عبد الغني حسن لجائزة الدولة التقديرية، فيقول ويرشح في الحوار نفسه األستاذ

للجائزة التقديرية لتكامل شخصية هذا األديب الفذ الذي  لغني حسنأُزكي محمد عبد ا"

حياتنا األدبية بعد عصر العقاد وطه حسين. فعبد الغني  أعتقد أن منزلته هي األولى في

ومترجم، وكاتب سير، ومؤرخ، وعالم فقه ودين، ومحقق  حسن شاعر، وباحث، وناقد،

اصل كفاحه بأشرف كلمة وأوثق تحقيق أربعين عاماً يو لكتب التراث، وهو من أكثر من

 ."في الحياة الفكرية بأوسع نصيب مع استقامة ُخلقية ُمثلَى، وإسهام
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فوز محمد عبد الغني حسن  م( عن عدم11/7/1991ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 :وأمثاله بجائزة الدولة

د" اليوم في  الجوانب، ولو قرأت مقالة أنيس منصور الحديث عن جوائز الدولة متعدِّ

كانوا يُقبِّلون أحذية النساء وأقدامهن حتى يرضى  "األهرام"، وكيف أن بعض المرشحين

لعرفت مدى "سفالة" أخالق بعض الفائزين بالجائزة  األزواج عنهم ويختاروهم للجائزة،

 .تافهة التي باتت قيمتها المادية

عبد الرحمن بدوي  زة الدكتوروهناك أسئلة بديهية تُطَرح: هل يُعقل مثالَ أال يفوز بالجائ

تلميذهما أنيس منصور؟  )ولسُت أُحبُّه( أو المرحوم عبد الغني حسن في حين يفوز بها

وبالتالي عن الفوز  وهل يُعقل مثالً أن يبقى خالد محمد خالد بعيداً عن الترشيحات

ع نياشين على الصحفيين وال مين نيشاناً، يُمنح مصطفى أ بالجائزة؟ وهل يُعقل مثالً أن تُوزَّ

م أستاذ الصحافة الجامعية األكبر خليل  وال ينال }محمـد{ حسنين هيكل وساماً، وال يُكرَّ

 عيّاد أو الطاهر مكي؟ صابات؟ وأيهما أحق بجائزة الدولة التقديرية شكري

أدبية ألنه ال توجـد أصالً  إن الجوائز كالقدر تُصيب أو تخيب، وال شأن لها بأي قيمة

 ." .. !"الشخصيــة والمسـاعي "التحتية ار الفائزين بها إال معيار العالقاتمعايير الختي

حول معركة أدبية كانت في  (م17/11/1977ويقول )في رسالته المؤرخة في 

مكتبتي أهرام متراّصة  "المقتطف"، وكان محمد عبد الغني حسن أحد فرسانها: "لوال أن

وبناء ال يتسع لهما وقتي  يحتاج إلى هدم من الكتب، وأن ُمحاولة الرجوع إلى شيء فيها

إليها في مجلة "المقتطف"، والتي  وال جلد لي عليهما، لقمت أبحث عن المقالة التي نبّهتني

تضخيم" شاعرية ]علي[ عبد العظيم " حاول فيها أستاذنا عبد الغني حسن انتقاد حملة

ن ذاكرتي هذه فقد انمحت م .و]عبد العزيز[عتيق على حساب غيرهما من الشعراء

فأعتقد أن شاعريته من الطراز  المعركة، وال بدّ أن أعود إليها ذات يوم. أما عبد العظيم

يكفي للحكم عليه، وهو قد صعد  األعلى، وأما عتيق فلم أّطلع إال على شعر متناثر له ال

التعليم العالي وال سيما بعد نيله  بعد ذلك في مراتب وظائف وزارة المعارف ثم وزارة

ثم في لبنان حيث يعمل اآلن أستاذاً في  درجة الدكتوراه، وإقامته سنوات طويلة في إنكلترة

الشعر، بل عن الحياة األدبية، ولم يعد يذكره  جامعة بيروت العربية .. هذا كله أبعده عن

 ."التي كان فيها ُمجليا "إال الذين يدرسون تاريخ مجلة "أبولُّو

 :(م2/6/1977ويقول )في رسالته المؤرخة في 

أن ُكتب أستاذنا عبد الغني حسن انتهت إليك، وهي مهداة منه ... وقد فهمت من  الحمد هلل"

الغني أنه جاوبك على استفساراتك، كما تلقّى منك ما يُشعر بوصول الكتب. وهذا  عبد

 ."قمة في حياتنا الفكرية اليوم، فاحرص على التتلمذ عليه ما استطعت الرجل

 :(م3/9/1978ته المؤرخة في رسال ويقول )في

الدوام، إما بشخصه أو بالهاتف ، إن  أستاذنا الكبير عبد الغني حسن يتصل بي على"

ح  ساعدت خطوطه، ولم يذكر لي شيئاً عن حواره المنشور في "الثقافة" السورية، وأُرّجِ

بالمجلة أو  صديقنا الدكتور عدنان الخطيب بموافاته أنه لم يّطلع عليه، اللهم إال إذا تبّرع

وحسناً تفعل بإرسال نسختك من الحوار إليه مع  مجزوءة منها كما يفعل معي دائماً،

فتُّوح، أو عدنان مردم بك، أو مدحة عكاش  اإللحاح على حسان الكاتب، أو عيسى

 ."إليها في المستقبل بموافاتك بمجزوءة أُخرى من الحوار قد تحتاج

 :(م13/6/1981ويقول )في رسالته المؤرخة في

لرجاء أستاذنا عبد الغني وافيتك ـ على سبيل القرض الحسن! ـ بديوان  واستجابة ... "
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أما ديوان "من وحي النبوة" فقد تاهت نسختي بين أطنان الكتب ...  ،""ماض من العمر

أستاذنا عبد الغني منذ يومين إلى الواليات المتحدة لزيارة أنجاله المغتربين،  هذا وقد سافر

 ."د من هناك قبل شهر أكتوبر المقبليعو ولن

 :(م16/8/1986في ويقول )في رسالته المؤرخة

الراحل محمد عبد الغني  وافاني صديق يُقيم في الكويت بمجزوءة مما كتبته عن أستاذنا"

هذا الرجل الفاضل  حسن في جريدة "األنباء"، فسّرني منك هذا الوفاء في حين تعّرض

منها تأثرا  رت بإرسال كلمتك إلى أرملته التي تأثرتلجحود ُمستغرب في مصر، وباد

استنساخ الكلمة، وبعثْت  شديداً ألنها كانت تعتقد أن األوفياء انقرضوا. وبادرت بدورها إلى

 ."والبرازيل واألردن بها إلى أبناء عبد الغني الخمسة الموزعين في أمريكا

دكتوراه عن محمد عبد الغني  وكنُت حدثُت أستاذنا وديع فلسطين عن نيتي إعداد رسالة

المؤرخة في  حسن، فلما علم بتسجيلي في موضوع آخر كتب لي )في رسالته

 :م( يقول23/11/1986

للدكتوراه، فقد كنُت أحسب أنه يدور  يبدو أنك راجعت نفسك في الموضوع الذي اخترته»

لشعرية البطل في المسرحية ا»حول  حول أستاذنا عبد الغني، وهاأنت تقول إنه يدور

عبد الغني كموضوع لكتاب أو  ، ولعل هذا التغيير ال يصرفك عن دراسة«الُمعاصرة 

سكتت صحف األدب وغير األدب عن  بحث. فهذا الرجل قد ُظِلم بعد وفاته ظلماً شديداً، إذ

مرشحاً للفوز بها. ولوال الحفل  تكريمه، كما ُحِجبْت جائزة الدولة التقديرية التي كان

ً »الراحلين لقلنا إنه  ي يُقيمه مجمع اللغة لتأبين أعضائهالتقليدي الذ  .«.. «مات فطيسا

 :يقول (م18/1/1987و)في رسالته المؤرخة في 

قد كان  ديوان "مازلنا نسير" ألستاذنا عبد الغني لم يصدر بعد، وال أظنه يصدر. وهو"

هناك  لنشرهأرسله إلى صديقنا عبد العزيز الرفاعي صاحب "دار الرفاعي" في الرياض 

الكتب بعدما  بناًء على طلبه، فلّما حلّت النكسة البترولية األخيرة، تراجعت الدّار عن نشر

في أن يرد  كانت موفورة النشاط، وأرسل صاحب الدّار إلى أرملة عبد الغني يُخيّرها

فجاوبته أم  .مخطوطة الديوان إليها أو أن يحتفظ بها لعل الظروف تتحسن وتسمح بنشرها

الديوان عن  ل بأنها تؤثر إبقاء المخطوطة لديه مادامت رغبة زوجها انصرفت إلى نشرنبي

 .""دار الرفاعي

 :(م2/4/1990ويقول )في رسالته المؤرخة في 

ولعلك تعرف أن شابا أُجيز أخيراً من األزهر برسالة ماجستير عن صديقنا الراحل  … "

م حضور المناقشة، فلما عرفت أن عبد الغني حسن، وكانت أرملة عبد الغني تعتز محمد

 ."قد تتحّول إلى "سهرة صبّاحي" َعدَلَْت عن شهودها المناقشة

 :م( متناوال أزمة النشر14/8/1982 ويقول )في رسالته المؤرخة في

ينهاني عن محاولة نشر أي كتاب أدبي،  الذي أعرفه من أمر النشر في الوقت الحالي"

بسواها؛ فعبد الغني حسن، وهو من كبار  ردة أمسواء أكان خاّصا باألحاديث المستط

كتبه في دار الهالل وفي مؤسسة الكتاب  أعالمنا المعاصرين، ال يكف عن الشكوى من أن

من سنوات، وبعضها ضاعت أصوله ـ كما  ]يقصد الهيئـة المصرية العامة للكتاب[ معّطلة

 ."... قيل له ـ

رها الحاد على نفسيته، يقول األستاذ وديع عبد الغني حسن أث ولقد كان لهجرة أبناء محمد

 :(م3/9/1978المؤرخة في  فلسطين )في رسالته

أبنائه ـ وهو طبيب تخرج حديثاً ـ  أستاذنا عبد الغني يجتاز أزمة نفسية سببها أن رابع"
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الذين سبقوه إلى أمريكا والبرازيل.  ركب مراكب الهجرة ليلحق بأشقائه المهندسين الثالثة

متزوجة من مهندس ـ تُفكر في الهجرة بعدما  عبد الغني الوحيدة ـ وهي مهندسةوحتى ابنة 

المهندسين في مصر يُحقق في نهاية عمره ما يُحققه  تبيَّن أن الحياة في مصر عبث. فأنجح

عمره. ناهيك بالعلم الجديد المتجدد، وبأسباب الرعاية  أخمل مهندس في أمريكا في بداية

الشخصية في أمريكا، وال يُقابل ذلك في مصر إال إهدار  فاءةللكرامة اإلنسانية والك

 ."للكفاءة في سراديب وأدغال البيروقراط للكرامة اإلنسانية وتبديد

 :( )محمد العالئي-19

زميالً لسفير األدباء وديع فلسطين، الذي  (م1970-1916كان الشاعر محمد العالئي )

 :(.م14/4/1975)في رسالته المؤرخة في  إليَّ  طلبت منه أن يُحدّثني عن العالئي، فكتب

الدكتور محمد العالئي، فأُخبرك أنه زاملني في  أما السؤال الثاني فهو استفسارك عن»

م، وكان ضريراً ياُلزمه 1939/1940الدراسية  الجامعة األمريكية بالقاهرة في السنة

يزية، وعلى الجهد أساساً على اللغة اإلنكل مرافق، وكانت الدراسة في الجامعة تعتمد

في المكتبة، ومع أننا رّحبنا يومها بزميلنا  الخاص الذي يبذله الطالب في مراجعة الكتب

المجموعة التي عندي فيها الكلمة التي ُكتِبت عنه في  العالئي في مجلة "القافلة" ـ ولعل

ن مازال متابعة الدراسة، ألن حظه من اللغة اإلنكليزية كا ذلك الحين ـ فقد استعصى عليه

كان أعجز من أن يُساعده في تلخيص المحاضرات ومراجعة  متواضعاً، كما أن ُمرافقه

في هذه السنة عينها، والتحق بكلية اآلداب بجامعة  المكتبة، فاضطر إلى ترك الجامعة

وإن كنت تابعت أخباره، فعرفت أنه تزّوج الدكتورة  القاهرة، وافترقنا منذ ذلك الحين،

الخولي، ولم يكن الزواج موفقاً، وانتهى باالنفصال، ثم  ة الشيخ أمينسمحة الخولي ابن

 .القاهرة ) (، إلى أن توفي في سن مبكرة نسبيا سمعُت أنه ُعيِّن في جامعة

انطباعاتي عنه في فترة زمالة قصيرة مّر عليها اليوم  وال أُحب أن أظلم العالئي بتسجيل

اره للجامعة األمريكية ـ بكل ما فيها من نُظم بإيجاز: إن اختي سنة، ولكنني أقول 36نحو 

وبكل ما تهيّأ لها من مجاالت واسعة لإلطالل على ثقافات العالم  حديثة في التعليم،

اختياراً موفقاً: فهو من الريف، ويحمل جميع خصائص الريف، بينما  وحضاراته ـ لم يكن

أو المتفرنجين، فكان مجتمع أرستقراطي أغلب طالبه من الفرنج  الجامعة األمريكية

الوسط بحكم نشأته أوالً، ثم بحكم عاهته، ولعّل وضعه في الجامعة  العالئي غريباً في هذا

سلك مسلك طه حسين، فاختار من الطالبات زميلة تُعينه في حياته  كان يتغيّر لو أنه

عرف في أسباب تحدّي المشاق الجامعية. على أنه ـ فيما يبدو ـ كان ي ودروسه، وتُحبِّب له

ي الذي نسب نفسه إليه، فبّكر  نفسه حبه لألدب العربي، وال سيما أدب أبي العالء المعّرِ

 .«الجامعة المصرية للدراسة فيها باالنتقال إلى

 :(م18/1/1987 وقد كتب مرة أخرى )في رسالته المؤرخة في

ها، وزاملني طالباً في لعلك ال تعرف أن العالئي التحق بالجامعة األمريكية عندما كنتُ »

اإلنجليزية، فضالً عن أن  فترة قصيرة عندما اكتشف صعوبة متابعة المحاضرات بالغة

الجامعة األمريكية إلى  ُمرافقه لم يكن يستطيع مساعدته في تسجيل المحاضرات. فترك

سمحة، ولكن الزواج  جامعة القاهرة، وهناك عرف أمين الخولي وتزوج ابنته الدكتورة

كان يقطن في  تزّوجت الموسيقار الدكتور جمال عبد الرحيم. وجمالتعثر، فانفصال و

يهوى  الشقة المواجهة لشقتنا في شارع األهرام بالجيزة، وهو أحدب قصير، وكان

بالدكتورة سمحة  الموسيقى فأوفد إلى ألمانيا حيث نال درجاتها. ولما عاد من هناك التقى
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 .«موسيقية بنات، والعائلة كلهاوتزّوجها، ومازاال متزّوجْين، ولهما أبناء و

ملفاً عنه ستنشره  م عن جمع قصائد العالئي وإعدادي1976وكنُت قد حدثتُه في بداية عام 

 :(م9/4/1976، فكتب في رسالته المؤرخة في «الكاتب»مجلة 

بالملف الخاص بمحمد العالئي )زميلي القديم( ألن « الكاتب»أرجو أن تهتم مجلة  بقي أن»

ه ولم يعودوا يذكرونه. وهذا هو حال األدباء الذين يعملون في صمت بعيداً أهملو الناس

 .«الضجيج والعجيج عن

للعمل مستشاراً  ولم ينشر الملف لسفر صالح عبد الصبور )رئيس التحرير(إلى الخارج

يبدو أنه لم يتحمس  لمدير التحرير عبد العزيز صادق الذي« الكاتب»ثقافيا، وتركه مجلة 

 .لنشره

في « العالئي: جمعاً ودراسة شعر محمد»نما أردُت إصدار الطبعة األولى من كتابي وحي

عقّب على ذلك )في  «أصوات ُمعاصرة»طبعة محدودة في مائة نسخة فقط عن سلسلة 

 :م(، فقال27/10/1993رسالته النؤرخة في 

ادي نشر مئة نسخة فقط من ديوان محمد العالئي؟ كان أبو ش ال أدري ما الفائدة من»

دواوينه عدداً محدوداً لإلهداء إلى أصدقائه، ومع الوقت  رحمه هللا ـ يطبع من بعض

من هذه الدواوين وال حتى في دار الكتب إذ لم يكن قانون  استحال العثور على أي نسخة

 .ذلك الوقت اإليداع اإللزامي معروفاً في

مطلوباً للظفر  النسخ فإن كان قصدك من طبع ديوان العالئي في هذا العدد المحدود من

الشاعر، فال أظنك  بترقية جامعية، فهذا أمر مفهوم، أما إذا كان المراد هو إشاعة آثار

أصبحت تُطالع  حققت بذلك أي إشادة بالشاعر. وأنا أعذرك طبعاً، ألن مشكلة النشر

وفي حدود  األدباء بوجهها القبيح، ولم يعد أمامهم إال النشر على نفقتهم الخاصة

  .«ناتهمإمكا

 :محمد مصطفى الماحي-20

فسألُت األستاذ « اإلسالمي قي شعر محمد مصطفى الماحي االتجاه»كنُت أعد بحثاً عن 

 :(م26/1/1995رسالته المؤرخة في  وديع فلسطين عنه، فأجاب )في

وكان بيننا تزاور عائلي،  الشاعر محمد مصطفى الماحي كان صديقاً شخصيا لي،»

إرسالها طوال أشهر  الرسائل التي كان يحرص دائماً علىوعندي منه عشرات من 

أقامت له رابطة  الصيف التي يقضيها في عشته الخاصة في رأس البر. وعندما توفي

تجاهل المناسبة  األدب الحديث حفل تأبين وذّكّرْت اسمي ضمن المؤبنين، ولكنني تعمدتُ 

يكون لي أي وجود في  لم أشأ أنألن ابنه األكبر كان وقتها مديراً للمخابرات العامة، و

 .حضرته

خمسة من »سلسلة من الكتب عنوانها  وكان المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب يُصدر

خمسة شعراء بأقالم خمسة من  ، فكان كل كتاب يضم خمسة بحوث عن«شعراء الوطنية

صدار جزء العمل جارياً في إ الباحثين، وقد صدرت ثالثة أجزاء في هذه السلسلة، وكان

ناجي، فقصدني، واستعار ديوان  رابع، فكلف الماحي بأن يعد بحثاً عن الشاعر إبراهيم

عن شعر ناجي الضائع، وعاد  ناجي وثالثة كتب أخرى عنه، وجميع الفصول التي كتبتها

كتاباً برأسه، وكانت لي  تشتمل على بحثه، وهي تشكل« كراسة»بعد فترة وأطلعني على 

أشرُت عليه بحذفها، ولكنه  صة بذكر أسماء الممثالت والراقصات، إذمالحظات عليها خا

زوجة الماحي تُوفِّيْت فانهار بعد وفاتها  لم يأخذ برأيي، ولم يُقدَّر لهذا البحث أن يُنَشر ألن

مجلس الفنون فلم يتحّمس بعد ذلك لمواالة هذه  انهياراً تاما، ولم يلبث أن لِحق بها. أما
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كنُت نجحُت في شراء ثالٍث منها من السوق  لم أسترد كتبي، وإنالسلسلة، وعن نفسي 

 .دون أن أعثر على الرابع

دعا مجموعة من الشعراء )]محمود[ غنيم، ومختار الوكيل، و]حسن  وكان الماحي قد

بحيري، وعبد السالم شهاب، وأحمد رامي( إلى منزله. وكنُت  كامل[ الصيرفي، وعامر

بموائد منصوبة يتصدّرها البط الدمياطي الشهير. وبعد  من جملة المدعّوين، وفوجئنا

فغنيم يتهم الماحي بالبخل الدمياطي ويُسمعنا قصائد مطولة في  :العشاء بدأت الندوة األدبية

الماحي بقصائد أخرى تُفنِّد هذا الزعم. ويشترك الشعراء في هذا  هذا الباب. فيرد عليه

العشاء السخي الذي التهمناه هو الرد العملي على أنا فكان تعليقي إن  السجال الشعري. أما

وقد جمع الماحي كل هذه القصائد الطريفة وكان ينوي نشرها في كتيب  !افتراءات غنيم

 .«أطاح بكل هذا مستقل، ولكن الموت

)في « الماحي االتجاه اإلسالمي في شعر محمد مصطفى»وكتب بعد أن أنجزُت بحثي 

 :(م5/11/1995رسالته المؤرخة في 

الذي نُِسي تماماً في هذا العصر، وليس هناك َمْن  حسناً فعلَت بإنصاف صديقنا الماحي»

ر به، والمظاليم كثيرون،  .«وكْم أتمنّى أْن تُتاح لي فرصة إنصافهم يُذّكِ

الشاعر الماحي كان »م(: 4/4/1977المؤرخة في  وكان قد قال لي سابقاً )في رسالته

ـ رحمهما هللا ـ واعتقادي الشخصي أن نثره  ي هو وزوجتهصديقاً حميماً لي وكان يزورن

 .«كلْيهما أفضل من شعره، وأن شخصيته أحسن منْ 

 :محمود أبو رية-21

 :(م3/8/1975 يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في

رين" من المفكرين، وال  األستاذ محمود أبو رية شيخ حرُّ التفكير ولهذا ارتطم بالمتحّجِ

مستطرد عليه،  يما من المحسوبين على الدين. وقد فّكرت غير مرة في إدارة حديثس

كتب أبي  ولكنني خشيت أن ينهض الفتراسي شيوخ ال أملك الرد عليهم. ولو أنك راجعت

أن أبا رية  رية في الحديث وعن أبي هريرة وفي دين هللا الواحد وعن السيد البدوي لتبيّنت

أولئك  نما هو ناقل من عشرات الكتب التي يحترمه ويجلهالم يأت من عنده بشيء، وإ

التي رجع  الشيوخ. والذين يُريدون الرد على أبي ريّة، يجب أن يردوا أوالً على الكتب

 .إليها واستشهد بها ونقل منها

كتاب "أضواء على السنة المحمدية"، لقد  وال أدري هل اّطلعت على كلمة طه حسين في

في الكتاب. وعندما أراد نشر كتاب  ع أبي رية في كل حرف ذكرهقال فيها إنه يتفق م

حسين بالوزير المسؤول ـ ولعله  "دين هللا واحد" اعترضت الرقابة عليه، فاتصل طه

الكتاب وال أجد فيه خروجاً  وقال له إنني موافق على كل حرف في هذا ثروت عكاشة ـ

 .على أي أصل من أصول الدين، فأمر الوزير بنشره

 11م( أُلِّف في الرد على كتاب "األضواء" 1970تاريخ وفاة أبي رية )أواخر عام  ىوحت

 .كتاباً، ُطبِع بعضها في السعودية، والبعض اآلخر في سورية، والبعض الثالث في مصر

 .األفريقية ولكن هذا الكتاب تُرجم إلى الفارسية وإلى األردية وإلى بعض اللغات

السوري( وضع  أن الدكتور مصطفى السباعي )اإلخواني وأذكر لك على سبيل االستطراد

محكمة  كتاباً في ألف صفحة في الرد على أبي رية، مأله شتائم تسوق صاحبها إلى

وحملها إلّي  الجنايات. ولما صدر الكتاب أرسل إليَّ نسخة منه مهداة إلى الشيخ أبي رية ـ

وخفت أن أُغِضب  ئم المتراصة فيه،محمد عبد هللا السّمان ـ فقرأت الكتاب واستهولت الشتا

السبت( واستدرجته  أبا رية بتقديمه إليه. وانتهزت فرصة زيارته األسبوعية إلّي )أيام
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عليه، وهل يهمه  بأسئلتي حول الشيخ السباعي وهل قرأ له شيئاً، وهل سمع أنه ردّ 

اب لن يُثير الكت االطالع على كالمه، وهل يغضب إذا كان في كالمه قسوة. ولما تبينت أن

زارني يوم السبت  ثائرته، أخرجته من درج مكتبي وقدّمته إليه. وفي األسبوع التالي

 .هللا كالُمعتاد، فسألته إن كان قرأ الكتاب، فقال: نعم قرأته، وليسامحه

بالعجوزة  وحدث بعد ذلك أن أُصيب مصطفى السباعي بالشلل، وأُدخل مستشفى التأهيل

ريّة  تدهور مستمر، ويئس األطباء من شفائه. فلما سمع أبوللعالج، وكانت حالته في 

بزيارة  الخبر سألني إن كنت أعرف عنوان هذا المستشفى، فدللته عليه، وقام من فوره

فسامحني. فقال له أبو  السباعي الذي تأثّر أشدّ التأثر، وقال ألبي رية: لقد كنُت عنيفاً معك،

وظل يُواليه بالزيارة  .ه سواء أخطأ أو أصابريّة: كلنا نستهدف الحق، ولكل منا أجر

 .القضاء والسؤال عن حالته الصحية إلى أن نفذ في السباعي حكم

للحملة عليه  وقصص أبي رية كثيرة، ولكنني ـ كما قلت ـ أخشى أن يُفتح الباب من جديد

 ."أيّا كانوا وعلّي. وأنا كاره للمجادالت، وليست بي رغبة في الرد على الُمجادلين

عن الشيخ  م( ردا على سؤال لي: هل كتبت9/6/1976ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 :محمود أبي رية؟

األولى من "رسائل الرافعي"،  لم أكتب مقاالً برأسه عن أبي رية إال عند صدور الطبعة"

ي لمودّاتنا التي لم تنقطع إلى تاريخ وفاته ف ولم أكن أعرفه وقتها، وكان هذا المقال ميالداً 

أكتب من الذاكرة دون محاولة الرجوع إلى  )فأنا 1971أو أوائل  1970أواخر سنة 

 .(أوراقي

بعد ما عرفته عن قرب )كان يزورني كل سبت في  وكنت أُحب أن أكتب عن أبي رية

( لوال أن مذهبه الطهري الذي 1968في عام  … مكتبي إلى أن نزحت إلى ديار القذافي

كتاباً  11الصالح" )كذا( فأصدروا في حياته  رت عليه "السلفأثا …أراد به تنقية الدين 

واإللحاد والزندقة. وأحد هذه الكتب عنوانه "ظلمات أبي  في الرد عليه، متهمين إياه بالكفر

طيب أكتبه ـ وأنا النصراني كما ال يخفاك ـ عن أبي رية لن  رية"!. وقد أيقنت أن أي كالم

ة عليه. بل إن بعض مهاجميه ـ ومنهم الشيخ عبد ُمضاعفة الحمل يكون من جّرائه إال

مصطفى السباعي ـ لّمحوا في كتاباتهم إلى أن الشيخ أبا رية واقع  الرحيم فودة والدكتور

في وسعي أن أؤثر فيه بمقدار ذُرْيرة، بل لقد كنُت أعيب عليه شدة  تحت تأثيري! وما كان

سه للرافعي نفسي، فلم أكتب عنه حرفاً بعد وفاته،  والمهم أنني آثرت السالمة له قبل .تحمُّ

 ."يمدّ هللا في عمري، فأنصفه بما يستحقه وأرجو أن

 :(م2/6/1977 ويقول )في رسالته المؤرخة في

أبي رية. ومع  كتاب "دين هللا واحد" للشيخ أبي رية كتاب ممتاز، شأنه شأن كل كتب"

كذا( التي هاجمت ) "ن "الزنابيرأنني قرأت الكتاب في حينه، فلم أُعلِّق عليه العتقادي بأ

، ال سيما وهم قد كانوا ه كل إغاراتها إليَّ حون في كتاباتهم إلى أنني أنا  أبا رية ستُوّجِ يُلّمِ

ال أفسدت أبا ريّة وال أصلحته، وإنما  شخصيا قد "أفسدت" الشيخ أبا رية! والحقيقة أنني

)كذا( من الترهات، فاصطدم  التفكير الديني هو رجل "نظيف المخ"، وقد أراد أن يُنظف

 ."والتكفير بما يصطدم به الُمصلحون من ألوان االضطهاد

 :( )محمود أبو الوفا-22

 :م( قال1976)أبريل « صوت الشرق» في حوار أجريته مع وديع فلسطين في مجلة

المتيازه المطلق في ميدان الشعر وارتضائه  وأرشح محمود أبو الوفا للجائزة التقديرية"
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منفرداً في قصائد، أو مجتمعا في ديوان. وإن  رفيعاً حرص عليه في جميع شعره، مستوى

أبي الوفا ناشرةً الحب والحنان في األفئدة قبل  اإلنسانية الفريدة التي تشع من خالل شعر

اآلبد، حتى وإن غالظته في حياته أسباب النُّكران والكنود.  األذهان، لترشح أبا الوفا للخلود

الخالد العظيم يُترك لإلهمال، مع أنه أهل لكل تكريم إن لم يكن  لُمفحش أن هذاومن الظلم ا

 ."األنغام، فلشخصه الحافظ لجميع المفاخر اإلنسانية لشعره المالئكي

 :(م2/3/1976في رسالته المؤرخة في ) ويقول األستاذ وديع فلسطين

: شيخوخة، وساق المحابس الخمسة كنت أزور الشاعر محمود أبا الوفا ـ وهو رهين"

 :فسألني واحدة، وُعشر عين، وقلب واهن، وفقر مدقع ـ

 أتعتقد أن شعري سيهتم أحدٌ بجمعه؟

سيقوم محقق ثبت متمكن ويجمع شعرك المنشور في  فقلُت له: اطمئن. فبعد ألف عام

عثر عليهما في بعض المجالت، ثم يقوم بشرحه  دواوينك ويُضيف إليه قصيدة أو اثنتين

تحقيق كل ملزمة مئة جنيه! فضحك أبو  ي الهوامش والذيول، ويتقاضى عنمتوسعاً ف

مقابل خمسة جنيهات فقط للملزمة! فقلُت له:  الوفا قائال: أنا مستعد أن أقوم "بتحقيقه" اليوم

 ."ولكنك لن تجد ناشراً 

م( عن شعر المديح وسوقه الرائجة اآلن 25/10/1997رسالته المؤرخة في  ويقول )في

ُمشيراً إلى موقف ألبي الوفا: "التقيت أمس بشاعر عراقي يزور  الحكام،عند بعض 

صدّام )حسين( يدفع مليون دينار عراقي )وهي تُساوي ألف دوالر  القاهرة، وأخبرني أن

لكل من ينظم قصيدة في مدحه، ويوصف الشاعر صاحب القصيدة  (بسبب انحطاط العملة

شاعرنا البائس محمود أبا الوفا ُطِلب منه أن العراقي: إن  بأنه "ملتزم"! وقلت لصديقنا

الطاغية إسماعيل صدقي باشا حتى يُوافق على إيفاده إلى باريس  ينظم أبياتاً في مدح

فقال لمن طلبوا منه ذلك: لو أصدر صدقي باشا قراراً بسفره،  .لتركيب ساق صناعية له

ساً شموله بعطفه، فإن كرامته أبياتاً في شكره. أما أن يمدحه ملتم فهو في هذه الحالة ينظم

 ."ذلك تأبى

 :(م9/4/1976ويقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في 

 محمود أبو الوفا أصدر طائفة شتى من الدواوين في األربعين سنة الماضية، منها الشاعر"

 األعشاب"، و"أنفاس محترقة"، و"النشيد"، و"عنوان النشيد"، و"شعري"، و"أناشيد"

نية"، و"أناشيد عسكرية". وكان قبل مرضه الحالي يُفكر في نشرها مجموعة كاملة، دي

ر في نشر كتاب عنوانه "أبو الوفا في رأي معاصريه"، وفعال قدّم هذه كما  كان يُفّكِ

 األوراق إلى يوسف السباعي ليأمر بنشرها، ثم خرج يوسف السباعي من الوزارة قبل أن

 لى هذه األوراق من الضياع ألن أبا الوفا ال يملك صورةيتحقق هذا المشروع، ويُخشى ع

 منها. أما رأيـي في هذا الشاعر، فهو أنه أعظم شعرائنا األحياء بال منازع، وأن شعره

أن  ببساطة ألفاظه ومعانيه وقدرته اإلعجازية على التعبير يكتب له الخلود اآلبد. وحسبك

 :تسمعه يقول عن نفسه

 بعِض ابتساماتي يمــنعُني أْن َعــاقَبَتْني علىأحبُّ أضحُك للدُّنيا ف

 :وقوله

 !قالوا: كاَن إنسـانا ُحبِّي إذا الحبُّ أضناني فمتُّ هًوى إن يذكرونيَ 

 :وقوله

 لْسُت شْيئاً غيَر إنسانِ  يا صاِحبي إْن تَسْل عنِّي أنا، فأنـا يا صاحبي

ه المبتورة، ونظره الذاهب، وساق إنه شاعر خالد بكل المقاييس. ولوال فقره، وشيخوخته،"
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بة، لكانت له في حياتنا األدبية وجاهةٌ شعرية ال تقلُّ عن وجاهة شوقي.  وأمراضه المتأّشِ

على نشر شعره إال أبو الوفا، فنشر ُجزءاً  وشوقي ـ كما تعرف ـ كتب في وصيتِه أالّ يقوم

زاء، بل سائر سعيد العريان بقية األج [من "الشوقيات"، ثم "اغتصب" صديقُنا ]محمد

 ."مسرحيات شوقي

 :(م4/4/1977في رسالته المؤرخة في ) ويقول األستاذ وديع فلسطين

يعتزم إعداد أطروحة ماجستير لألزهر  يقول فيها إنه …تلقيت رسالة من زميل لك  …"

األمر، فكتبت إليه رسالة مطّولة ال أدري  عن الشاعر أبي الوفا، ثم طلب مشورتي في هذا

بالشاعر ألن الصلة الشخصية قد تكون ميسورة  ال، كما نصحته باالتصال هل وصلته أو

 ."أسمع منه شيئاً، وال هو اتصل بأبي الوفا اليوم، ولكنها تغدو مستحيلة غداً. فلم

مجلة "الوعي العربي" الشهرية أن أكتب لها فصال،  وعلى ذكر أبي الوفا، لقد طلبت مني"

خالصة الخالصة لحصاد الشاعر أبي الوفا"، وربما " فوافيتُها من يومين بكلمة عنوانها

 ."يونيو اندرجت في عدد مايو أو

 :(م2/6/1977ويقول )في رسالته المؤرخة في 

قرأت كلمة مصطفى أمين عنه في "األخبار" الصادرة اليوم  أما أبو الوفا، فلعلك …"

د اتصلت به الوعي العربي" الصادرة اليوم أيضاً. وق" (، وكلمتي المنشورة في2/6)

شديدة السوء، ورجاني أن أزوره "ليستودع" مني،  صباحاً بالهاتف فأخبرني أن صحته

 ."الجمعة فوعدته بمحاولة زيارته غداً 

 :(م12/1/1978 ويقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة في

الذي ناله أطمع  ألن المال شاعرنا أبو الوفا ابتسمْت له الدُّنيا قليال، ثم عادت فتجهمت له،"

السيئة لالستيالء على هذا المال،  فيه أشقاءه وبطونهم وأفخاذهم، فاستغلوا ظروفه الصحية

حديثة في مدينة نصر، فال استطاع  وتركوه نهباً للدّيون!. ثم إن الدولة دبّرت له شقة

بهظ شهر إيجار بيتين، وهو عبء مُ  تأثيثها، وال انتقل إليها. وترتّب عليه أن يُؤدي كل

سيما إن جاءت في الهرم، وصدق  بالنسبة إليه. وهكذا ترى أن للثروة مشكالتها، وال

 :المتنبي القائل

ُهم، وأتْيناهُ على الهَرمِ  أتى الزماَن بنوهُ في شبيبِته  "فسرَّ

 :(م17/9/1978 ويقول )في رسالته المؤرخة في

تحّركت الدولة  مالوال أن الصحافة تبنت قضية إنصاف الشاعر محمود أبي الوفا ل"

في إيقاظ  لتكريمه؛ ففضل الصحافة سابق على فضل الدولة. وإذا توّهمت أن لي فضال

منبِّها  النائمين لتكريم أبي الوفا، فاعرف أنني واليت الكتابة مرة بعد مرة بعد مرة

كأديب بأسلوب  المسؤولين إلى مأساة أبي الوفا، فلم يستيقظ أحد، ربّما ألنني كنت أتكلم

منتظمة،  ديب. أما عندما جعلت الصحافة من قضية أبي الوفا موضوع حملة يوميةاأل

رفعه عنه.  فعندئذ ـ وعندئذ فقط ـ أحس المجتمع بالظلم الغليظ الواقع على الشاعر، وحاول

 ."فحملةُ الصحافة أفعل من منطق األديب

 :(م13/6/1981 ويقول )في رسالته المؤرخة في

فاحشة عن  وقي كتب في مجلته وفي "آخر ساعة" أكاذيبوهذا ]عبد العزيز[ الدس"

عنه الشاعرية،  الشاعر المغبون أبي الوفا، ولم يكتف بذلك بل عيَّرهُ بفقره وكساحه ونفى

وأعرف منه ومن كل  واتهمه بالكذب على الحياة األدبية. وأنا قد كنت لصيق أبي الوفا،

الدسوقي، وأُرجئ  ذا فلن أرد علىعصره ـ وقد أدركت معظم أعالمه ـ أنه صادق. ومع ه

ي إلى يوم يصفو فيه البال، فأكتب عن أبي الوفا حديثا مستطرداً  أنصفه فيه من  ردِّ
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 .""أباطرة" الثقافة في يومنا المعاصر

م( حدّثني عن طبع وزارة األوقاف لديوان أبي 30/3/2003 وفي رسالته )المؤرخة في

قاً لشيخ األزهر الدكتور عبد الحليم محمود، كان صدي» الوفا، فيقول عن أبي الوفا أنه

فأمر المسئولين عن مطابع وزارة األوقاف بطبع المجموعة  وأراد الشيخ أن يُساعد الشاعر

يستطيع دفع مكافأة له. فاتصل األوقافيون بأبي الوفا وطلبوا منه  الشعرية ألبي الوفا، كي

تبيّنوا أن ألبي الوفا شعراً في الغزل ال تعليمات اإلمام األكبر، ولكنهم  دواوينه لكي ينفذوا

آِه يا »كقوله في إحدى قصائده « كفريا»في مطابع األوقاف، كما أن له شعراً  يليق نشره

عن آدم إنه لم يخرج من « عنوان النشيد»، أو كقوله في «ليتني كنُت إلها *** يوم لقاها

 ، فقام«!غير حّواء عمل ليس فيها»مطروداً، بل خرج بإرادته ألنه سئم حياةً  الجنة

 األوقافيون بحذف كل هذا الشعر وتنقية الديوان من جميع آثار الفسق والزندقة! وعندما

 أهداني نسخة، فقلُت له: كان ينبغي أن يُكتب على غالفه أن« الُمَطهَّر»ظهر الديوان 

الشاعر هو حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمود أبو الوفا!، وصرُت أُخاطبه على 

 !بقولي: يا صاحب الفضيلة! فكان يُجاوبني بقوله: يا صاحب النيافة اتفاله

الشيخ عبد الحليم محمود مع صدور الديوان، فحفيت قدما أبي الوفا وهو  وتوافقت وفاة

األوقافيين الحصول على مالليم من ُمكا فأته، أما الديوان فلم يطلب نسخاً منه  يُحاول مع

 .«!فيه زهداً 

نشرت هيئة  م( يقول: "في حياة الشاعر أبي الوفا19/9/1997ؤرخة في و)في رسالته الم

بأقـالم معاصريه"،  الكتاب كتاباً ضخماً عنوانه : "محمود أبو الوفا: دواوين شعره وحياته

راضياً عنها، وكنت  وهو يضم كل شعره تقريباً، ألنه استبعد بعض القصائد التي لم يُصبح

المحص ـ وال أعرفه ـ  عقدها عليه الدكتور عبد الجوادسمعت عن رسالة الماجستير التي 

 ."أنها نشرت ولكنني لم أطلع عليها، ولم أسمع

غربة الشاعر -1األستاذ وديع فلسطين مقالين عن الشاعر محمود أبي الوفا )  وقد كتب

الشاعر البائس محمود أبو الوفا، -2م. 1970الوفا ، مجلة "األديب"، أكتوبر  محمود أبي

 .(م10/2/1995الحياة" في " جريدة

 

 :( )محمود محمد شاكر-23

أجريته مع األستاذ وديع فلسطين ونشرته في مجلة "صوت  في الحوار األول الذي

 :رشح شاكر لجائزة الدولة التقديرية، وقال ،(م1976الشرق" القاهرية )أبريل 

قف كل عمره على التقديرية، ألن هذا العالم الفذ قد و أرشح محمود محمد شاكر للجائزة"

ديدبان شاكي السالح يذب عن حياض الضاد كل متجهم  الحفاظ على تراث الضاد، وكأنه

الخيال أن محمود شاكر يقيم في قلعة حصينة، في  أو متحرش أو متطاول. وأتصور بعين

الحارس اليقظ الذي يحمل تبعة مزدوجة، هي  داخل أسوارها كل مقدسات الضاد، وهو

والتنبيش الدائم في هذا التراث الستخراج  التراث الذي هو به منوط،الدفاع المتصل عن 

مكتوب أو محاضرة ُملقاة أو حديث مرتجل في  مفاخره وإعالنها في كتاب محقق أو مقال

ً  ندوة أسماره التي يحج إليها الحجيج من  .ديارات العرب جميعا

د شاكر خافية عن عيون محم وإن المرء لتعروه الدهشة إذ يرى هذه القمة المسماة محمود

المجامع، بل قليلة عليه  مجتمعه، إال في ما يُسيء. وقليلة على محمود شاكر عضوية

الخلق يدعو في إلحاح إلى  جائزة التقدير، ولكن لسان الحق الذي تنطق به العُدُول من
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الباحثين وكأنهم من تالميذه  إنصاف هذا العالم األستاذ الذي يجلس في محضره أكابر

فكيف يجهل مجتمع الفكر  .جباء، يطمع كل منهم في أن يحسب في ِعداد حوارييهالن

 ."يأتيه ساعياً من أعلى مقام محمود شاكر؟. إن هذه لمأثمة كبرى ال يمحوها إال التقدير

على صفحات "الرسالة"  وقد سألته عن المعركة التي دارت بين شاكر ولويس عوض

فقال )في رسالته  "ب شاكر "أباطيل وأسمارم( ، والتي من نتائجها كتا1965)عام 

 :(م8/1975/ 3المؤرخة في 

لي في مصر الجديدة وأزوره كثيراً. أما  محمود محمد شاكر صديق قديم، وهو جار"

كتاب من جزءين عنوانه "أسمار  مقاالته عن لويس عوض التي ُجمعت بعد ذلك في

لويس عوض، فمحمود شاكر  لىوأباطيل"، فلو خلت من طابع الحدّة لكانت أشد وقعاً ع

ة في األدب العربي، وله مواقف خالف فيها طه حسين وألزمه الصمت. ولكن المقاالت  ُحجَّ

بل ثوب المعركة الدينية.  التي نشرها في "الرسالة" ألبست القضية ال ثوب النزاع األدبي،

لسجن فلما خرج من ا وقد ترتب على هذه المقاالت اعتقال محمود شاكر مدة طويلة،

 ."غادرته حدة الطبع، وصار أقل غضباً مما كان

 :(م2/6/1977المؤرخة في  ويقول )في رسالته

أسبوعين أو ثالثة. وهو بال  محمود شاكر صديق قديم، كما أنه جار لي، وأزوره مرة كل"

ولوال حدّةٌ في طبعه وصالبة في  أدنى ريب من أفقه فُقهائنا في األدب العربي وفي الدين،

حسـين كان جوابه: جاهل. وإذا  ما حورب في حياته وفي رزقه. إذا سألته عن طهرأيه ل

يكثر كارهوه، وأن يُحاولوا  طلبت رأيه في أحمد أمين قال: أُمي، وهكذا. فال غرو أن

 ."الناصرية أكثر من مرة إخمال ذكره ومحاربته حتى في لقمة قوته، بل إدخاله السجون

الهالل"، ويبدو لي " م(: "ال أعرف محرر20/4/1989ويقول )في رسالته المؤرخة في 

أستاذنا محمود محمد  أنه مبتوت الصلة باألدب؛ ففي عدد هذا الشهر من المجلة مقال عن

ظهر الغالف األول  شاكر عاشق العربية. وقد رأت المجلة أن تنشر له صورة خّطية في

محمود شاكر!! ولو  ه: محمدمن باب التكريم، وكلّفت خطاطاً لوذعيا كتابة اسمه فجاء اسم

األغاليط، لعرفت  كنت تعرف جاري األستاذ شاكر وكيف ينفعل بل يثور إزاء أمثال هذه

جواره في حفل  مدى غضبه على المجلة ومحررها. وفي العام الماضي كنت جالساً إلى

القراءة، وكان تعليق  افتتاح دورة المجمع، وكان الوزير يُلقي كلمة االفتتاح فلحن في

 ."!جاري وبصوت عاٍل: يا حمار

 :م( كتب يقول6/4/2002 و)في رسالة مؤرخة منه في

صديقنا الدكتور ناصر  الكويتية مواجهة مع« العربي»في عدد الشهر الحالي من مجلة »

إنه كان يحتد في  الدين األسد الذي تحدث فيه عن أستاذنا محمود محمد شاكر قائالً 

محمد شاكر وكيل  لطبيعة الحادة موروثة عن أبيه الشيخمناقشاته ويستفز جلساءه، وهذه ا

الثنائي المصري  األزهر الذي اضطر الملك فؤاد إلى نقله إلى السودان ـ أيام الحكم

استفزازي من  البريطاني هناك ـ بسبب حدته شخصيا. وأنا شخصيا لم أتعّرض ألي موقف

جانب أستاذه.  ه كالتلميذ إلىمحمود شاكر ألنني لم أكن أعارضه أو أتحدّاه، بل أجلس من

 .«المودّات معه وهو قد جاملني كثيراً في حضوري وغيابي، وبقيت دائماً على أحسن

المؤرخة في  وكتب وديع فلسطين لي بعد وفاة محمود محمد شاكر يقول )في رسالته

 :م( يقول19/9/1997

تطف"، أي من أيام مجلة "المق خسارتنا في محمود شاكر ال تُعّوض، وأنا أعرفه من"

الحياة من ناحية، ولوال أن  نصف قرن، وكنت منتظماً في ندوته األسبوعية لوال مشاغل
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محضِرِه ـ مع أنه لم يُسئ إليه مرة  في طبيعته حدّة عنيفة تجعلني دائم التهيُّب وأنا في

علّي دائماً في حضوري وغيابي ـ ،  واحدة، وال نالني بأي عبارة جارحة بل كان يُثني

ر في القيام  التهيب هو الذي يجعلني شديد التردد في وهذا الكتابة عنه، ولكنني لم أُقّصِ

على معظم ما نُشر عنه في الصحف المصرية  بواجب العزاء ألفراد أسرته. وقد اطلعت

أوربا، وطويت هذه المقاالت جميعاً وبعثت بها  واللبنانية والصحف العربية الصادرة في

  ."إلى نجله الدكتور فهر

 تقاليد المجمع تأبين أعضائه العاملين واستقبالهم عند انتخابهم، والمفروض أن يقيم ومن"

مجمع  مجمع القاهرة حفالً لتأبينه بمناسبة األربعين، كما أن من المتوقع أن يرثيه رئيس

مراسالً  دمشق الدكتور شاكر الفّحام ألنه يُعدّ نفسه من تالميذه، كما أن شاكر كان عضواً 

األعضاء  مع دمشق سابقاً عليَّ مباشرةً في العضوية، بمعنى أنني صرت اآلن أقدمفي مج

  ."(المصريين المراسلين في المجمع )من األحياء

 :(م25/9/1997في  ويقول )في رسالته المؤرخة

أن بيته قريب من  قل ترددي في بضعة األعوام األخيرة على أستاذنا محمود شاكر، مع"

مة  هدني كتابه "نمط صعب ونمط مخيف"، وإن كنت قرأتبيتي، وبالتالي لم ي فصوله ُمنجَّ

الكاملة لهذه  في مجلة "المجلة" عندما كان يحيى حقي يرأس تحريرها. وعندي المجموعة

 …ليبيا  ( إلى…م، وهو آخر عدد صدر قبل هجرتي )1968المجلة إلى عدد أكتوبر 

هاجم  وا عن أمرين: أولهما أنهوالذين كتبوا مطوالت عن محمود شاكر بعد وفاته غفل

لمجلة  الدكتور علي جواد الطاهر العراقي في كتاب مستقل، وثانيهما أنه عمل مديراً 

في  "المختار من ريدرز دايجست" عند صدور طبعتها العربية للمرة األولى في القاهرة

رئيسا  أثناء الحرب، واختاره لهذا العمل صديقه وأستاذنا الدكتور فؤاد صروف الذي كان

في  سنة، فأراني شديد التهيب 50لتحرير هذه الطبعة. ومع أنني أعرف محمود شاكر من 

 الكتابة عنه هو وأصدقائي المشايخ: خالد محمد خالد، ومحمود أبو رية، وأحمد

 ."الشرباصي، ومصطفى عبد الرازق وغيرهم

 :(م31/8/2000 ويقول )في رسالته المؤرخة في

أتخلف عن مواساة  لوفاة أستاذنا محمود محمد شاكر لم أشأ أن بمناسبة الذكرى السنوية»

من األدباء الذين كانوا  األسرة، فتوّجهُت إلى بيت الفقيد معتقداً أنني سأُصادف هناك حشداً 

بْين مجموعة من سيدات  يقيمون في بيت شاكر آكلين شاربين، فاكتشفُت أنني الوحيد

تكرار هذا الموقف الحرج  صرفُت معتزماً على عدماألسرة! والمهم أنني أدّيُت الواجب وان

 .«مستقبالً 

 :(م4/1/2003 ويقول )في رسالته المؤرخة في

الصحف  أسرة أستاذنا محمود محمد شاكر عاكفة على تجميع آثاره الموزعة في»

والدكتور  والمجالت، وقد تلقّيُت منها ديوانه الذي أشرف على جمعه الدكتور فهر شاكر

المجالت  ويعكف الدكتوران حاليا على تجميع مقاالت شاكر المنشورة في عادل سليمان.

الخاصة،  والصحف لنشرها في مجلد كبير. وكان المرحوم شاكر يطبع كتبه على نفقته

العربية، وال  ويتم تصريفها بفضل اتصاالته الواسعة بالمسئولين عن الثقافة في الجزيرة

 .«بوفاته تصاالت أو أنها تراختأدري هل مازالت األسرة تحتفظ بهذه اال

 :مصطفى أمين، وعلي أمين-25،  24

 :(12/10/1975رسالته المؤرخة في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في
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إن بيني وبينهما صداقة قديمة،  :وأنت تسألني عن األمينين مصطفى وعلي، فأقول لك"

قبل ذلك في عملت معهما  وقد عملت معهما في "أخبار اليوم" أول صدورها، كما

لكليهما، فأرجو أال تعدَّ كالمي  "االثنين" وكنُت يومها مازلت طالباً جامعيا. ومع صداقتي

 .بدوره هذا دفاعاً عنهما أو عن والدهما، وكان صديقي

حملةً عنيفةً على  فإذا أردت أن تفهم األمينين، فاعرف أنهما ـ أيا كانت ميولهما ـ قد شنّا

األسرار التي زلزلت  فبراير، ونشرا كثيراً من 4على حادث الوفد وما فيه من فساد، و

والرقيب له  .مصر. ثم اعرف أن الصحافة في مصر كانت طول عمرها خاضعة للرقابة

ُربعها أو  مهمتان: مهمة البتر واالستئصال والحذف، فيقرأ القارئ نصف الحقيقة أو

المقال بحيث  أي تعديل ألفاظ عشرها أو ال شيء منها، وأما المهمة الثانية فهي التحسين،

عالّن، يقرأه  يتحّول من قدح إلى مدح أو العكس. ثم تظهر الجريدة وفيها مقال لفالن أو

 .مقاله الناس فيسخط على الكاتب وهو ال يدري أن الكاتب مظلوم ألن الرقيب شّوه

تلميذهما إلى  وقد اتُِّهم مصطفى أمين وعلي أمين بالخيانة، ولم يُوجه مثل هذا االتهام

الحرب مستحيلة،  وزميلهما محمد حسنين هيكل الذي ظل يكتب ويُلح في الكتابة قائالً إن

بأنه أخذ يحدثنا عن  وإن قناة السويس مانع ال يُمكن عبوره إلى آخر هذه المثبِّطات! ناهيك

ب الذي الطهارة الثورية للقذافي، فعرفت الدنيا كلها حقيقة هذا القذّاف يُريد  األهبل الُمخّرِ

جالله )كذا(، هو ونظريته الثالثة  أن يحرق بالد العرب كنيرون لينفرد بحكمها بمفرده جل

 !الخرقاء

اليوسف" فيها ثالث افتتاحيات للوطني األكبر  وعلى مكتبي ثالثة أعداد قديمة من "روز

الفاروق، وفي التغني بعطفه على الشعب،  محمد حسنين هيكل، وكلها في تقديس ذات

 !دة بإصالحاته الفذةواإلشا

أمين يقودان اليوم حملة لردِّ الكرامة والحرية والشرف إلى هذا الوطن  إن مصطفى وعلي

صفحات دامغة لعهود البغي األسود، التي عشناها وكأننا أموات. وهي  بما ينشرانه من

لةً في تُذكر وتُشاد، مهما تكن رذائلهما األخرى. فأْعِط األمينين حرية كام فضيلة لألمينين

 ."ثم حاسْبهما حساب الملكْين بعد ذلك الصحافة،

 :(م30/8/1976 ويقول )في رسالته المؤرخة في

إلى قرب وفاته، ثم إن  أما علي أمين فقد عرفته من أيام التلمذة، وظللُت على صلة به .. »

ولكن صلتي  خيرية خيري ـ كانت زميلة لي،« أرملته»زوجته ـ أو على األصح 

 .«أوثق بمصطفى أمين

  :(م1/3/1992ويقول )في رسالته المؤرخة في 

يجري  مصطفى أمين أعرفه منذ ما كنت طالباً. وأما علي أمين فلم أعرفه إال عندما كان"

الحبال.  االستعداد إلصدار "أخبار اليوم"، وهما صحفيان شاطران ألنهما لعبا على كل

واالقتصار  ز على األخبار المثيرة،ولكن المؤّكد أنهما أحدثا ثورةً في الصحافة بالتركي

األحداث  على المقاالت القصيرة دون المطّوالت، وإيفاد المراسلين إلى الخارج لتغطية

علي أمين فقد  الهامة، وبهذا نجحا في التقدُّم حتى على "األهرام". أما "الهالل" في عهد

 تهاتحولت إلى صورة أخرى من مجالت "آخر ساعة" و"المصور"، وفقدت شخصي

 ."األدبية المعهودة عنها

 :مكرم عبيد-26

 :(م3/8/1975المؤرخة في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته

حزب الوفد المصري ـ  وتسألني عن مكرم عبيد باشا، الذي كان الرجل الثاني في"
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ك األول لكل الحزب بما فيه النحاس  والنحاس هو الزعيم األول ـ وكان في الحقيقة المحّرِ

هذا شرٌف ال أدّعيه،  :اشا نفسه، وعندما قيل له: "أنت خالق النحاس باشا" كان جوابهب

 !وتهمة ال أدفعُها

ع للبالغة حتى تقارير  وكان مكرم باشا ُمحامياً من الطراز األول، وأديباً خطيباً يُطّوِ

. وكان جميع حكومات الوفد، كان هو وزير المالية الُمختار الميزانية العامة للدولة. ففي

 .من االستشهاد بآياته في مواقف الحسم، فيُخِرس ُمشاكسيه يحفظ القرآن الكريم ويُكثر

النّحاس جفوة بسبب الفساد والرشاوى وُطغيان نفوذ أسرة النحاس،  ولّما قامت بينه وبين

كتاباً أسود عن النحاس سّجل فيه جميع وقائع الفساد والرشوة،  خرج من الوفد وأصدر

 .استجوابات طويلة في البرلمان كتاب موضوعوكان هذا ال

من الشباب جالل الحمامصي وأحمد قاسم  وألّف مكرم باشا حزباً أسماه "الكتلة" انضّم إليه

هزيالً، والجريدة استنزفت أموال  جودة وأصدر جريدة "الكتلة"، ولكن الحزب ُوِلد

 .صاحبها

دَّم إلى محاِكم الثورة أو سواها ألي داره، ولم يُقَ  فلّما جاءت الثورة حلّت األحزاب، فلزم

 .تهمة تنال من نزاهته

استغرقت السياسة كل حياة مكرم عبيد، حتى صارت المحاماة نفُسها ـ وهي مهنته  وقد

  .عمالً هامشياً، مع أنه كان يكسب منها عشرات اآلالف من الجنيهات األولى ـ

اً، كأي سياسي كثير المعارك. ولكن عنه مقاالت كثيرة في حياته، مدحاً وقدح وطبعاً ُكتبت

جودة نشر عنه كتاباً سّماه "المكرميات" جمع فيه طائفة من خطبه التي تتميّز  أحمد قاسم

 .األدبي والبالغي، وهو فيما أعلم الكتاب الوحيد الذي صدر عنه بالطابع

دار المرحوم الدكتور أحمد زكي أبوشادي بعد هجرته إلى أمريكا يعتزم إص وكان صديقنا

األدباء األقباط"، فنشر في جريدة "الهدى" النيويوركية ثالث حلقات من " كتاب عنوانه

الكتاب، واحدة عن مكرم باشا والثانية عن سالمة موسى والثالثة عني، ولكن  فصول هذا

 ."المبكرة ألبي شادي لم تُمكنه من إنجاز هذا المشروع الوفاة

 :نازك المالئكة-27

 .فلسطين الشاعرة المجددة نازك المالئكة في عدد من رسائلهاألستاذ وديع  تناول

 :(م12/9/1994رسالته المؤرخة في  يقول )في

إنقاذ نازك المالئكة التي حال « العالمي الضمير»نشرت صحفنا نداءات تستصرخ فيها »

الحصول على الدواء الالزم للعالج من داء  الحصار الدولي حول العراق دون تمّكنها من

النداءات ال يعرفون أن نازك تُعالج اآلن في مستشفى  ان والعياذ باهلل. وأصحاب هذهالسرط

الكويت التي عملت في جامعتها عشرين عاماً أو  أردني بمكرمة من الملك حسين، أما

اعتبرتها من األعداء! ومْن عامْين ذاعت شائعة عن وفاتها  أكثر، فلم تُحرك ساكناً، ولعلها

رثائها، وعند ما حاولت تصحيح هذا الخطأ الفظيع، أبت  في فنشرت صحفنا مقاالت

 .«!مباشر الصحف نْشر حتى تكذيب غير

 :(م22/4/2001ويقول )في رسالته المؤرخة في 

التونسيون أن المغرب يقيم في كل سنة مسابقة بين الشاعرات الالئي  أخبرني إخواننا»

أن كل دورة لهذه المسابقة تحمل اسم العربية أو الفرنسية أو اإلسبانية، و يكتبن باللغات

تقرر اختيار الشاعرة نازك المالئكة لكي تكون الدورة باسمها، وهذا مجرد  شاعرة. وقد

ال تتقاضى في مقابله أي ثمن. ولو وجهت إلى دعوة إلى نازك لحضور حفل  تكريم أدبي

ذي يلزمها البيت المسابقة، فالمؤّكد أن تعتذر عن عدم قبولها بسبب مرضها ال إعالن نتيجة
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الوقت. وعندما منحت جائزة سلطان العويس كلفت زوجها الدكتور عبد الهادي  طوال

 .«بالسفر إلى اإلمارات لتسلم الجائزة محبوبة

 :(م16/1/2003 ويقول )في رسالته المؤرخة في

للثقافة نشر مؤخراً  هاتفني نجل الشاعرة نازك المالئكة قائالً إن المجلس األعلى»

أجزاء، وأن والدته كلفته إهدائي  عة الكاملة آلثار والدته الشعرية والنثرية في ثالثةالمجمو

وعد بأن نلتقي قريباً لتسلم  نسخة من هذه المجموعة، فشكرتها على هذا الفضل على

 .«الكتب

« األهرام»م( عن تورط صحيفة 14/11/1992 وكان قد حدّثني )في رسالته المؤرخة في

 :في نشر خبر وفاتها

في نشر خبر من سطرْين عن وفاة صديقتنا الشاعرة الكبيرة « األهرام» توّرطت جريدة»

، فأكدوا لي أنها «جيرانها»فتشككُت في الخبر واستوضحته من جميع  نازك المالئكة،

الحياة، وأنها بعد غيبتها الُمتطاولة في الكويت ُمِنحْت معاش تقاُعد يكفل  مازالت على قيد

 مة مع زوجها وابنها، وعلى الفور اتصلُت بجميع الذين دبّجوا مقاالت عنالحياة الكري لها

التراجع عن  ـ المزعومة! ـ ونفْيُت لهم الخبر بنفسي، ولكنهْم لْم يُحاولوا« الراحلة»هذه 

 .موقفهم

ونُبادر بتصحيح أي خطأ، أما  كنا في عهدنا البائد البغيض نرحب بمن يدلنا على أخطائنا،

في سالل «) ( تندلق» (، وكل محاوالت التصحيح«) على ودنه» اليوم فاألخطاء

 .«!المهمالت الجاثمة إلى جوار كل كاتب وصحفي وباحث

 :( )محفوظ نجيب-28

نجيب محفوظ ال  كان الناقد وديع فلسطين من أوائل من كتبوا عن نجيب محفوظ، وإن كان

 !!يتذّكر ذلك اآلن بعد أن فاز بجائزة نوبل

 :م(، فيقول22/4/2001لي )المؤرخة في  رسالته يشير إلى ذلك في

النوبلي ]نجيب محفوظ[ أن ]أنور[ المعداوي هو  نشر نبيل فرج مقاالً زعم فيه نقالً عن»

حياته. وهذه فرية حسمها علي شلش بكتابه  أول من كتب عن نجيب محفوظ في بداية

مجالت استقصى جميع الصحف وال حيث« نجيب محفوظ: الصوت والصدى»الموسوم 

ً  14في فترة بداية نجيب محفوظ، وخرج بقائمة من  تتضّمن أول من اهتم بنجيب  اسما

تبيّن من القائمة أنني الثاني  محفوظ، كما أثبت نصوص المقاالت مع تواريخ نشرها، وقد

عشر!! وقد اضطررُت إلى كتابة  من المعرفين بالنوبلي في حين أن المعدّاوي هو الحاديَ 

لم تنشرها في عدد أمس،  التي« وطني»نبيل فرج وتركته في جريدة تعليق على مقال 

تأكيد دوري بالتعريف  ولعلها تنشره يوم األحد المقبل، ولم أحاول في هذه الكلمة

وفاته المقال  بالمحفوظ، حيث كتبُت عنه خمسة مقاالت، وقع شلش على أربعة منها،

إن »المقاالت  ُت في خاتمة واحد من، كما لم أذكر أنني قل«الرسالة»الخامس المندرج في 

الروايات  هذه الرواية لو قدر لها أن تُترجم إلى اللغات األجنبية لوقفت في مصاف

 ( ) «!، وهذه نبوءة مبكرة بفوز النوبلي بالجائزة المرموقة«العالمية

 :ويعقب

 .«!المعداوية وعسى أن يكف النوبلي بعد هذا عن ترديد هذه الفرية»

 :(م16/1/2003 سطين لهذا التجاهل فيقول )في رسالته المؤرخة فيويأسى وديع فل

تنبّأ لنجيب  ، أّكد فيها أنني كنُت أول من«بريد األهرام»نشر صديق كلمة في باب »

نشر هذه الكلمة  محفوظ بالعالمية، وذلك في األربعينيّات من القرن الماضي، وتوقّعُت بعد
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قرأُت مقاالً  األمر، ولكن هذا لم يحدث. ثم أن يُطاردني الصحفيون للوقوف على حقيقة

محفوظ، وألنني  لزيد من الناس قال فيه إن سيد قطب هو الذي كان أول المبشرين بنجيب

 .«فسأواصل الصمت تجاه هذه القضية« الحرفشة»زاهد في 

م(، بعد فوز نجيب محفوظ 30/11/1988فلسطين )في رسالته المؤرخة في  ويقول وديع

 :نوبل بجائزة

ميه، ومنهم" السيد  نجيب محفوظ أعرفه، وكتبت عنه وعن أدبه قبل أن يولد معظم مكّرِ

بتكريمه، في  وزير الثقافة الفنان المبدع! ومع ذلك لم يدعني أحد إلى االحتفال الرسمي

عن بدايات  حين دُعيت جميع الممثالت والفنانات ومن إليهن. وقد فّكرت في كتابة كلمة

الحالي، ولكنني  شاهداً عليها بنفسي ويجهلها كل مجتمعنا األدبي نجيب محفوظ التي كنت

لئال يتوهم متوهم  نهيت نفسي عن ذلك، أوال لكثرة مشاغلي التي يرتبط بها رزقي، وثانيا

األدبي وال سيما بعدما  بأنني أريد أن أجد لنفسي مكانا أو دوراً في تاريخ نجيب محفوظ

 ."ستحقاقفاز بالنوبلية الدولية عن جدارة وا

نجيب محفوظ ـ التي كان يُهديني إياها قبل أربعين سنة بوصفي "أديباً  وعهدي بآثار"

عند "القاهرة الجديدة"، ولم أقرأ له شيئاً بعد ذلك ألنني اعتبرت الروايات  كبيراً" ـ يقف

 ."للتسلية ال للثقافة، فانصرفت عنها بكل أسمائها ومسمياتها مادة

ي في أدب نجيب محفوظ آلثرت السكينة لبُعد عهدي بقراءة آثاره رأي ولو سئلت اليوم عن"

رادوبيس"، و"زقاق المدق"، و"خان الخليلي". ويدهشني أن كل ما ُكِتب " القديمة مثل

دور "لجنة النشر للجامعيين" في إبراز نجيب محفوظ، وهي اللجنة التي  عنه أخيراً أغفل

عالمية الثانية وضمت علي أحمد باكثير الحميد جودة السحار في الحرب ال أنشأها عبد

ونجيب محفوظ، وانتسب إليها شبان ذلك العصر مثل محمد عبد الحليم عبد  وعادل كامل

 ."غراب وأحمد زكي مخلوف وسيد قطب وإخوته وأنا هللا وأمين يوسف

 :(م13/1/1989 ويقول )في رسالته المؤرخة في

للجامعيين، وكنت من  املته في لجنة النشرنجيب محفوظ أعرفه منذ بداياته األولى، وقد ز"

طبعاتها األولى مهداة إلى  أوائل الذين كتبوا عنه وعّرفوا بأدبه. وعندي رواياته األولى في

أزوره ولو مرة في الشهر في  َمْن كان يسّميه "باألديب الكبير" أو "الموهوب". وكنت

م إليه العدد الجديد من ديب". ولم يعرف نجيب محفوظ األ" مكتبه بوزارة األوقاف ألقدِّ

غير مرة في أحاديثه، إال من  أديب السويد الكبير أوجست سترندبرج، الذي أشار إليه

رة لمسرحية "األب" التي أهديتُها م، 1945لنجيب عند صدورها عام  خالل ترجمتي الُمبّكِ

حرف، عمره، لم يُِشر إلّي ب وعلى كثرة األحاديث التي أفضى بهـا نجيب محفوظ في كل

ر الناس بما نسيه صاحبه، وال سيما وصلتي باألدب تدخل في  وليس في نيَّتي اليوم أن أُذّكِ

  ."دائرة المحاق

 :(م25/5/1976المؤرخة في  وكان قد قال لي )في رسالته

الزمان الخالي ـ زمان  م وكنا في ذلك1945أو  1944نجيب محفوظ أعرفه من عام "

في نـدوته في كازينو أوبرا  في مكتبه في وزارة األوقاف أو الطهارة األدبية ـ نجتمع كثيراً 

استشرى داء المخبرين السريين  أو في مكتبة مصر )السحار إخوان( في الفّجالة. ولكن لما

في أقرب المقربين إليهم  والُمتجوسسين على ندوات األدب، وصار الناس يشكُّون حتى

نلتقي بمواعيد مضروبة أو  العامة، وصرناأقلعنا عن هذه اللقاءات الدورية في األماكن 

 .نحو أسبوعين وفقاً لتساهيل المصادفات السعيدة، وآخر هذه المصادفات من

و"القاهرة  "وأعترف بأنني وقفت في مطالعاتي لنجيب محفوظ عند مرحلة "زقاق المدق
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. إلخ فلم و"الكرنك" .. "الجديدة"، أما ما تال ذلك من روايات "كالثالثية" و"أوالد حارتنا

فنان عظيم، وأنه يستحق كل  أُطالعه، واعتقادي ـ من واقع مطالعاتي األولى لنجيب ـ أنه

الحكيم الزئبقي الرجراج.  تكريم يناله، والسيما وأن له شخصية أصلب عوداً من توفيق

واإلنكشاريات واإلرهابيات التي  فنجيب محفوظ لم ينغمس في التأييد األعمى لإلجراميات

ومن ثم لم يعوزه األمر إلى  ربع قرن كما فعل "فاقد الوعي" توفيق الحكيم ،عشناها 

توفيق الحكيم في "عودته  "صك غفران" يقدمه إلى الجمهور ليصفح عن خطيئته كما فعل

 ."إلى الوعي

حصة األسد، وأن بعض أقرانه أو  صحيح أن التكريم الذي ناله نجيب محفوظ هو"

 ً المصري، ومحمود البدوي، والمرحوم  مماثال كإبراهيم السابقين عليه يستحقون تكريما

وعلي أحمد باكثير. ولكن الحياة غير  عبد الحليم عبد هللا، والمرحوم أمين يوسف غراب،

 ."والتقتير هناك ذات مقاييس سليمة. ومن مقتضاها اإلسراف هنا

نتاج من اإل م( عن عدم متابعته الجديد14/8/1982ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 :الروائي

« ً على قراءة ما يكتبه  مازال وقتي يضيق بقراءة األدب الروائي، وإن كنُت حريصا

كتبه ألني ال أقرأ  األصدقاء كمحمود البدوي وأمين ريّان ويوسف جوهر ـ إن أهداني

يكتبه صديقي  األقاصيص أو المسلسالت المنشورة في الصحف والمجالت، كما أقرأ ما

نجيب محفوظ فقد  العجيلي، وأعتقد أنه من أعظم الروائيين العرب. أما الدكتور عبد السالم

  .«قراءتها كف منذ جاءته الشهرة عن إهدائي كتبه، فكففُت مْن ناحيتي عن

 :(م9/12/1994ويقول )في رسالته المؤرخة في 

الصحف السعودية قضية "أوالد حارتنا" أْو ال؟؛ فقد نشرت عندنا  ال أدري هل تناولت"

عشرات من المقاالت التي تدافع عن هذه الرواية باعتبارها إبداعاً فنيا  لفترة األخيرةفي ا

موضوعاً دينيا، ولكن هذه الموضوعات لم تُقنع ذوي االختصاص باإلفراج  أدبيا وليس

الرغم من أن جريدة "األهالي" نشرتها مؤخراً، فضال عن أن الطبعة  عن الرواية على

ب صر، وتُباع بخمسة وثالثين جنيهاً للنسخة الواحدة. وقد قام الشيخ إلى م البيروتية تُهرَّ

الغزالي ـ وهو صاحب التقرير األصلي الذي حكم على هذه الرواية باإلعدام ـ  ()محمد

مؤلفها، وحاول حواريو المؤلف تفسير هذه الزيارة بأنها "توبة" من جانب الشيخ،  بزيارة

ل حال قضية خاسرة مهما ترافع فيها بُلغاء الوضع لم يتغيَّر. والقضية على ك ولكن

 ."... ـ ولسُت منهم ـ المحامين

 :(م15/9/1991ويقول )في رسالته المؤرخة في 

أوالد حارتنا" لنجيب محفوظ، وتوقفت قراءاتي لألدب الروائي ـ بما في ذلك " لم أُتابع"

س" و"القاهرة نجيب محفوظ ـ عند "خان الخليلي" و"زقاق المدق" و"رادوبي أدب صديقنا

م وهو ما 1947، 1946، 1945، 1944كتبت عنها جميعاً في الفترة  الجديدة"، وقد

عن محفوظ، ولكن الذي عرض الكتاب في عدد هذا الشهر من  ذكره علي شلش في كتابه

 ."!اسمي "الهالل" تعّمد إسقاط

محمد الغزالي  ويقول في الرسالة نفسها ـ بعد الفقرة السابقة ـ متحدثاً عن انتقاد الشيخ

 :«أوالد حارتنا»لرواية 

بسبب هذه الرواية، فِلم ال يُهاجم صهره  إذا كان الشيخ الغزالي يُهاجم نجيب محفوظ»

 .« ..!«أدب فراش»وصفه العقاد بقوله إنه  إحسان عبد القدوس على مذهبه الروائي الذي

 :(م31/1/1996في ويقول )في رسالته المؤرخة
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وفي اعتقادي أنه كان  ،"رأ كتاب محمد جبريل عن "آباء الستينياتحتى هذه اللحظة لم أق"

للجامعيين والباقين على قيد  يستفيد كثيراً من شهادات الذين عاصروا قيام لجنة النشر

ولكنه لم يفعل. وعلى كل حال ال  الحياة حتى اليوم مثل عادل كامل ونجيب محفوظ وأنا،

محفوظها، وأوثر أن أبقى مثل "النبت  جنة أو فيأريد من ناحيتي أن "أتمّسح" في هذه الل

وال يعتمد إال على نفسه، وال ينتسب إال  الشيطاني" الذي يخرج إلى الدنيا من تلقاء نفسه

 ."إلى نفسه

م( عن "أصداء السيرة الذاتية"، وهي 10/12/1995 ويقول )في رسالته المؤرخة في

 :آخر ما كتب نجيب محفوظ

الذاتية"، ورأيي الصريح فيها أنها مزيج من الحكمة والهلوسات، أصداء السيرة " لم أقرأ"

نصيب الهلوسات أكبر. ولعل نجيب محفوظ ندم على كتابة هذا السُّخف، بدليل  وإن كان

 ."في كتاب رفضه نشرها

 :(م4/1/1997قي ويقول مرة أخرى عن "أصداء السيرة الذاتية" )في رسالته المؤرخة

قرأت نصها الكامل في  من فقرات "أصداء السيرة الذاتية"، ثمقرأت ما نشرته "األهرام" "

األصداء مزيج من  جريدة "أخبار األدب"، ولعلي صارحتك برأيي فيها من قبل، وهو أن

رفعت نجيب  الحكمة والهلوسة، وجرعة الهلوسة فيها أكبر. ولوال جائزة نوبل التي

 ."المترابطة ه األصداء غيرمحفوظ إلى مرتبة آلهة الحكمة )كذا( لما اهتم أحد بهذ

 :ودربه، يقول وفي الرسالة نفسها يُشير إلى عدم وفاء نجيب محفوظ تجاه رفقاء رحلته

اليوم بحرافيش جدد  وستالحظ في حديثي عن باكثير أنني عاتبت نجيب محفوظ ألنه يهتم"

حذف وباكثير. وقد  وال يقول كلمة إنصاف في زمالء أول الطريق: السحار، وعادل كامل،

الوارد في الحديث كاٍف  المحرر فقرة قاسية العبارة، ومع ذلك فإن استشهادي ببيت الشعر

 ."في حدِّ ذاته لقول ما كنت أريد قوله

األولى من هذا الكتاب صدر كتاب "نجيب محفوظ" لرجاء النقاش،  وبعد صدور الطبعة

لحياة الثقافية مع نجيب محفوظ، أثارت لغطاً شديداً في ا وهو يضم مقابالت مسجلة

م( 1998األهرام العربي" خصصت أحد أعدادها )في يوليو " المصرية، لدرجة أن مجلة

الكتاب. وقد أشار األستاذ وديع فلسطين إلى هذا الكتاب في أكثر  لمناقشة اآلراء الواردة في

 .من رسالة

أكتوبر  6م(: "الخطب التي أُلِقيْت في عيد 6/10/1998في رسالته المؤرخة في ) ويقول

الرد بصورة غير مباشرة على نجيب محفوظ الذي وصف حرب االستنزاف بأنها  تعّمدت

و"شلفط" عبد الناصر وكل تاريخه اإلجرامي. ومازال المشاغبون يحملون  كالم فارغ

بسبب ما اعتبروه "تخريفات" الشيخوخة الرذيلة، وحاول عبد العظيم  على نجيب محفوظ

عتراف بأنه في عربدات شبابه كان "يُعاقر" اليهوديات محفوظ لال أنيس استدراج نجيب

 .( )"كان هو يفعل! أليس هذه "كلينتونيات"!!؟ في حي العباسية كما

م(: "توقّفت نسبيا الحمالت التي ُشنَّت 18/10/1998 ويقول )في رسالته المؤرخة في

تراجع عن السياسية الواردة في مذكراته، وهو نفسه قد  على نجيب محفوظ بسبب آرائه

يقرأ أصول الكتاب قبل نشره، مع أنه أماله بصوته على  بعض هذه اآلراء زاعماً بأنه لم

 6يوليو و 23الخطب الرسمية التي أُلقيت في أعياد  المسجل، ومن ناحية أخرى تضّمنت

ابن شقيقة نجيب محفوظ قد رفع دعوى عليه وعلى  أكتوبر ردا غير مباشر عليه، وكان

 ."تضّمن كالماً يُسيء إلى أسرته لباً بمصادرته، ألنهناشر الكتاب مطا

 :(م13/11/2001 ويقول )في رسالته المؤرخة في
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وبهذه المناسبة تُفكر  يحتفل نجيب محفوظ بعيد ميالده التسعين في شهر ديسمبر المقبل،»

النقاد التي ُكتِبت عن  أن في تخصيص ملف له، يشتمل على مقاالت« نصف الدنيا»مجلة 

وغيرها « الرسالة»مجلة  لي في بداية حياته، وقد رجتني المحررة أن أصور لها منالنوب

سيد قطب، فأنجزت لها  المقاالت األولى التي كتبت عن نجيب محفوظ سواء بقلمي أو يقلم

« أدب ونقد» المهمة بفضل مجموعاتي من المجالت. ومن ناحية أخرى أصدرت مجلة

وأحمد  الحالي تضمن مقاالت لرجاء النقاش عدداً خاصا عن نجيب محفوظ في الشهر

 .«عباس صالح ... وغيرهما

عادل كامل أحد أصدقاء نجيب  م( يُشير إلى30/8/1976و)في رسالته المؤرخة في 

 :محفوظ

ر بمجد للرواية يُحاكي» أمجاد نجيب محفوظ، ولكنه ـ كما أخبرني  عادل كامل كان يُبّشِ

تُطعم خبزاً بينما األدب ال يُطعم الخبز إال  التي عند تركه لألدب ـ انصرف إلى المحاماة

انصرف عن التأليف، فقد استعان به نجيب محفوظ  بعد رحلة ُمعاناة طويلة. وهو وإن كان

لرواياته وروايات سواه، ومازال يقوم بهذا العمل إلى  «سيناريوهات»غير مرة في كتابة 

 .«النسيج الذي يملكه جانب المحاماة، وإلى جانب مصنع

 :( )نزار قباني-29

 :(م19/5/1998في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته المؤرخة

قباني، فصلتي به  لعلي أنا وسهيل إدريس صاحب مجلة "اآلداب" أقدم أصدقاء نزار"

الناس، وعرف  م عندما كان شاعراً ناشئاً، فلما مأل الدنيا وشغل1948ترجع إلى عام 

الزفة " ي، وكنت أرجئ أّي كالم عنه إلى أن تنفضنسين …المطربين والمطربات 

عن تلك  الحالية"، ولكن مجلة "نصف الدنيا" ألّحت في أن أُملي عليها بالهاتف ذكرياتي

موّسعة أتحدّث  الفترة الباكرة من حياة نزار ففعلت، ولعلي أتناوله ذات يوم، ولكن بصورة

ً فيها عن عالقته المتقلبة مع مصر، إذ كان آخر عهده  بعد مصرع  بها اختيارها سكنا

يُريد أن يعيش  زوجته في بيروت، فلما سئم الحياة في مصر، تركها إلى لندن قائالً: إنه ال

 ."في بلد ثقافته هي ثقافة أحمد عدوية

  :الرسالة نفسها ويقول في موضع آخر من

الدس جودت، واتهمه ب رجاء النقاش كتب عدة مقاالت عن نزار قباني هاجم فيها صالح»

فعندما حلّت بنا  ،( )"والتحريض على نزار وال سيما بعد قصيدته "على هامش النكسة

الهوامش" رأى صالح " النكبة الناصرية التي سموها بالنكسة، وانفعل نزار ناظماً قصيدته

كيما يبرهن  جودت أن هذه هي فرصته للتمسح بالمتكوسين والتحريض على نزار،

والغريب  … ُمدافعين عنهم، وترتفع بذلك أسهمه في أعينهمللمنكوسين على أنه أصدق ال

عبد  لم يكن« الهوامش»الواردة في قصيدة « السلطان»أن رجاء النقاش زعم أن عبارة 

 الناصر هو المقصود بها شخصيا، بل كان المقصود بها أي حاكم آخر! مع أن القصيدة

 .!ونكساته ألسود ونكباتهكلها مفّصلة تفصيالً تاما على مقاس عبد الناصر وعهده ا

آخر األنبياء"! وقال  واألغرب أن نزار قباني رثى عبد الناصر بعد وفاته قائالً: "قتلناك يا

فالمحامي "الشاطر" هو الذي  عنه: "إن الخوارق ليست تُعاد"! والشعراء مثل الُمحامين؛

ون نفس والشعراء يفعل .يستطيع أن يدافع حتى عن الشيطان ويحصل له على البراءة

لبوسها. وأكبر دليل على  الشيء، يُدافعون عن الشيطان ويؤثمونه، ألنهم يلبسون لكل حال

بلون األنظمة، وكان  ذلك بدر شاكر السياب والجواهري؛ فشعرهما السياسي كان يتلّون
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شيء إال أفسدته، وال  الواحد منهما ينتقل من النقيض إلى النقيض. وما دخلت السياسة في

 .« سيما الشعر

يُثيرها شعر نزار، يقول )في رسالته المؤرخة في  و ظل وديع فلسطين يُتابع القضايا التي

الشعواء التي شنّتها طائفة ]من[ الشعراء في  م(: "لعلك تابعت الحملة19/12/1994

نعي فيها أمة العرب) (. وال أدري هل كان  مصر على نزار قبّاني بسبب قصيدته التي

وقع فيه الشعراء أنهم اتهموا نزاراً بكل  دكم أو ال؟. وأكبر خطألهذه القصيدة صدى عن

بالخيانة، وهي اتهامات ال يصح أن تُطلق في معرض  نقيصة، ابتداء من العربدة وانتهاءً 

هذه القضية ـ ولم أطلع حتى اآلن على نص القصيدة  النقد األدبي، وقد ُسئلت عن رأيي في

اراً أو تُخرسه، وإنما الذي يُسكته هو أن يُصلح نز ـ فقلت: إن هذه الحمالت لن تُسكت

على أنهم يعيشون في النظام العالمي الجديد، ويتهيّأون  العرب من أنفسهم، وأن يُبرهنوا

والعشرين، وعندئذ ال يجد نزار مطعناً يُوجهه إلى العرب. وعلى  الستقبال القرن الحادي

ية ألنها تمس جوانب سياسية ال شأن أية نية في التعرض لهذه القض كل حال ، فليست لديّ 

 .«لي بها

 :«العرب؟ متى يُعلنون وفاة»نزار قباني قد قال في المقطع الثالث عشر من قصيدته  وكان

 مْذ كنُت طفال، قراءة أي كتابٍ  -أحاول 

 .العربْ  تحدّث عن أنبياء

 ...وعن حكماِء العرْب... وعن شعراِء العربْ 

 الخليفةِ  رجلَ  فلم أر إال قصائدَ تلَحسُ 

 ...من أجل َجْفنِة رٍز... وخمسين درهمْ 

 !!فيا للعََجبْ 

 ...أر إال قبائل ليست تُفّرق ما بين لحم النساء ولم

 ...وبين الُرَطبْ 

 !!للعََجبْ  فيا

 ...ولم أر إال جرائد تخلع أثوابها الداخليّهْ 

 ...يأتي أليِ رئيٍس من الغيب

 ...وأيِ عقيٍد على ُجثّة الشعب يمشي

 ...الذهبْ  ُمراٍب يُكدّس في راحتيه وأيِ 

 !!فيا للعََجبْ 

 :وقال في نهاية المقطع الخامس عشر

 ...ذاَت يوٍم وفاةَ العربْ  إذا أعلنوا

 ففي أيِ مقبرةٍ يُْدَفنوْن؟

 عليهم؟ وَمن سوف يبكي

 ...وليس لديهم بناتٌ 

 ...وليس لديهم َبنونْ 

 ُحْزٌن، وليس هنالك

 !!وليس هنالك َمن يْحُزنونْ 

  :(م26/1/1995المؤرخة في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالتهو

ما سخط على أوضاع أمة العرب  قرأُت قصيدة نزار قباني متأخراً، والشاعر معذور إذا»

أحد. وقد دافع عنه فاروق جويدة في  قائالً لهم: إما أن تعيشوا أو تموتوا، ولن يحزن عليكم
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 .«خرسوا هاجمون فقد"األهرام" دفاعاً جريئاً، أما الم

 م(: "سألت عن صحة الشاعر نزار12/11/1997ويقول )في رسالته المؤرخة في 

 قباني، فقيل لي إنها مستقرة، فال هي تتحّسن أو تسوء، ولكنه عاجز طبعاً عن االستنجاد

 ."بربة الشعر

نزار قباني،  م(: "سألت عن صديقنا الشاعر17/1/1998ويقول )في رسالته المؤرخة في 

وإذا  فقيل لي إنه غادر المستشفى، وإن صحته مستقرة، فال هي تسوء وال تتحّسن،

 "استمَرت حالته على هذا الوضع كان معنى هذا أن شاعريته قد بلغت "نقطة الصفر

م، أي من نصف 1948لعجزه عن اإلتيان بأي جديد، لطف هللا به، فأنا أعرفه منذ عام 

ً  قرن  ."تماما

 -430 لدنيا" حواراً مع األستاذ وديع فلسطين )العددولقد نشرت مجلة "نصف ا

( تحت عنوان: "وديع فلسطين: أنا أول من كتب عن نزار 72،73م، ص10/5/1998

دعاني الصديقان السوريان الدكتور زكي  1948في مصر"، قال فيه: "عام  قباني

فل شاي وداد سكاكيني، وكانا وقتها يُقيمان في القاهرة، لحضور ح المحاسني وزوجته

نزار قباني الذي ُعيِّن وقتها ديبلوماسيا ناشئاً في المفّوضية السورية  أقاماها لزميلهما

ودُعي إلى نفس الحفل عدد من األدباء والشعراء ال أذكر منهم سوى محمد عبد  بالقاهرة،

وعادل الغضبان. وكان هذا اللقاء بدء تعارف لم يلبث أن أصبح صداقة وثيقة  الغني حسن،

نزار. وكنت ألتقيه كثيراً، وكان وقتها قد قّرر أن يطبع ديوانه الثاني في  وبين بيني

وعنوانه "طفولة نهد"، بينما كان قد طبع ديوانه األول في دمشق وعنوانه "قالت  القاهرة،

 السمراء"، والذي أثار ضجة كبيرة في سورية، وقامت قيامة الدنيا عليه، ألنه نشر في لي

نوانها "خبز وحشيش وقمر"، فأثيرت القضية في البرلمان السوري ذلك الوقت قصيدة ع

نزاراً كان موظفاً بالخارجية. فكيف ال يحترم وضعه الوظيفي، ويبتعد عن  ألن

النسائية والنقد االجتماعي في كتاباته؟. ولكي تهدأ العاصفة تقّرر نقله إلى  الموضوعات

 ."ليكون بعيداً عن حمالت النّواب القاهرة،

وكان مطبوعاً طباعة فاخرة، واللوحات  ،"د لديوانه األول )في القاهرة( "طفولة نهدنعو"

منه، وسألني: ما السبيل إلى إهداء هذا  من رسم الفنان بيكار وباأللوان، وأهداني نسخة

بحكم عملي الصحفي في ذلك الوقت ـ أعرف  الديوان للشعراء والنقاد المصريين، وكنت ـ

والمقطم" التي كنت أعمل فيها، ألننا كنا في  دعوته إلى دار "المقتطفعدداً كبيراً منهم، و

عليها الكثير من األدباء والشعراء من المصريين  كل يوم جمعة نُقيم ندوة أدبية يتردّد

 .ديوانه للعديد منهم والعرب، وفي هذه الزيارة أهدى نزار

شار إليه بأنه "ناقد مجلة يُ  وكان سيد قطب يُعدُّ من أكبر النقاد في مصر آنذاك، وكان

وزرناه فعالً في بيته بحلوان، وعّرفته  .الرسالة"، فرغب نزار أن نزوره لنقدّم إليه الديوان

قطب لم يكتب عنه شيئاً، ويرجُع ذلك ـ في  على نزار الذي أهدى إليه الديوان، ولكن سيد

رد به كلمات لم يعتد نزار كان جريئاً جدا. وت ظني ـ إلى أن سيد قطب كان ُمحافظاً، وشعر

 ."!عيُن الناقد، وال أذُن القارئ عليها المجتمع وقتئذ، ولم تستسغها بعدُ 

الجديدة، وأهدى له الديوان. واألرجح أنه لم  وأيضاً أخذته وذهبنا لمنزل العقاد في مصر"

 ."الحر" كما كان يُسّمى في ذلك الوقت يكتب عنه أيضاً لموقفه الشهير من "الشعر

الديوان تجاهلوه تماماً، ولم يكتب عنه أحد غيري،  ة أن جميع الذين أُهدي إليهموالخالص"

واتفق أن تلقيُت ديواناً آخر من الشاعر حسن  .وكنت أول من كتب عن نزار في مصر

الديوانين معاً، ولما نُشر المقال عاتبني الصيرفي  كامل الصيرفي فكتبت مقاالً واحداً عن
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مه علّي؟". وكان دفاعي ـ وهو دفاع ضعيف ـ "أنني  ي هذاقائالً: "َمن نزار قبّان الذي تُقدِّ

 ."ورودهما إليّ  كتبت عن الديوانين بحسب

وعندما تحدّث نزار عن  .في مجلة "الرسالة …وبعدما كتبت أنا، كتب أنور المعدّاوي "

وكنا وجوده في القاهرة،  تلك الفترة ذكر المعدّاوي ونسيني، وعالقتي به بقيت طوال فترة

 ً  ."نلتقي دائما

نهاية هذا الحوار "أن أنور المعدّاوي حين  ومن الطرائف التي يذكرها وديع فلسطين في

الرسالة" اضطر إلى تغيير العنوان إلى "طفولة " كتب عن ديوان "طفولة نهد" في مجلة

في تغييره، وذلك ألنها  صاحب "الرسالة" ـ تدخل نهر"، ويُقال إن أحمد حسن الزيات ـ

وُمتدفقاً وهادراً في شعره وكلماته مّما صدم  نت مجلة ُمحافظة ونزار كان جديداُ كا

 ."سرَّ عدم االحتفاء به في فترة وجوده بمصر المجتمع والنقاد، ويجوز أن يكون هذا

 :(م14/9/1998 ويقول )في رسالته المؤرخة في

زار قباني ُمنِع من ن سمعت أن الدكتورة سعاد الصباح ـ بعد نشرها كتاباً من جزءين عن»

وبعد وفاته إلصداره  دخول الكويت ـ تعكف حاليا على جمع كل ما قيل عن نزار في حياته

مئات  في كتاب أضخم، وال أدري من يشتري هذه الكتب التي يصل ثمنها إلى

 .«الجنيهات؟

 :( )نقوال الحداد-30

 :(م26/12/1975المؤرخة في  يقول األستاذ وديع فلسطين )في رسالته

فأفيدك أن وداد سكاكيني كتبت  وسؤالك الثالث عن نقوال الحداد وهل هناك من كتب عنه؟"

وفاته في "األديب" وفي "العلوم"،  عنه في "األديب" فصالً في حياته، وكتبُت أنا عنه بعد

على مقاله تعليق نشر في نفس  كما أن نقوال يوسف كتب عنه في "األديب"، فكان لي

اسمه ـ أصدر كتاباً طبع في بيروت،  ه عن يقين أن كاتباً لبنانيا ـ نسيتالمجلة. والذي أعرف

بوصفهما رائدين للفكر االشتراكي. وقد  ولم أّطلع عليه عن نقوال الحداد وسالمة موسى

شقيقة فرح أنطون( صديقين لي، كما كانت ) كان نقوال الحداد وزوجته روز أنطون حداد

فؤاد( صديقين لي، وضمن أوراقي رسائل  الصيدليابنتهما الكبرى )لورا(، وابنهما )

كما أن زوجته أهدتني بعض كتبها  خاصة من الحداد، وصورة فوتوغرافية مهداة منه،

وعندي كذلك آخر محاضرة ألقاها  وعندي طائفة من كتب الحداد مهداة منه، …النادرة 

وهو منصرف  المحاضرة التي أُصيب بعنوان "جاذبية األكوان وجاذبية الحسان"، وهي

وقد نشرُت المحاضرة في عددين  .منها ببرد شديد، تحول إلى التهاب رئوي أجهز عليه

 ."المحتجبة متتابعين من مجلة "العلوم" اللبنانية

 :(م16/1/1976ويقول )في رسالته المؤرخة في 

للدكتور رفعت السعيد لم أعرف بصدوره، وال اطلعت عليه.  "كتاب "نقوال الحداد"

رسالتك التي أشرت فيها إلى هذا الكتاب جاءتني رسالة  أنه بعد يوم من وصولوالعجيب 

من المعادي إلى ميدان التحرير لحجز تذكرتين للعودة  من نقوال يوسف يقول فيها: "نزلت

طريقي بباب اللوق مررت مصادفة بمكتبة صغيرة  إلى اإلسكندرية بالصحراوي، وفي

على كتاب صغير عن "نقوال الحداد"،  ريتعرض في واجهتها بعض الكتب، ووقع بص

"، 2طالئع الفكر االشتراكي، رقم " في سلسلة 1971لمؤلفه الدكتور رفعت السعيد ـ 

 ."دعوته االشتراكية واشتريته وتصفحتُه، لعلك رأيته من قبل ـ ويدور حول

، أقع على تلك المكتبة وسأحاول قي "مشاويري" القاهرية، التعريج على باب اللوق عساي

الحداد، أما االشتراكية فقد  وأتمّكن من اقتناء الكتاب، وإن كنت أرحب بالقراءة عن نقوال
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 .قديمة فيها "شبعنا" من قرفها، وأنا زاهد في أي مطالعات جديدة أو

حينما كتبت فصالً  وتحت يدي ترجمة كتبها نقوال الحداد بنفسه عن نفسه، واعتمدت عليها

ديسمبر  25من مواليد  اللبنانية، وقد جاء في الترجمة أنه مسهباً عته في مجلة "العلوم"

األدبية" ليوسف  م كما ورد خطأ في كتاب "مصادر الدراسات1870)ال في عام  1872

ـ وهي أطنان ـ  م، وال بد من مراجعة أوراقي1954أسعد داغر(، أما وفاته فكانت في عام 

 .اةلالستيثاق من اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما الوف

 نقوال الحداد فلم تْعدُ الدراسة االبتدائية فالثانوية ثم الصيدلة متخرجاً من جامعة أما ثقافة

 بيروت األمريكية. وكانت له في القاهرة صيدليتان، واحدة في شبرا تحت عيادة المرحوم

الدكتور إبراهيم ناجي )على ناصية شارع ابن الفرات(، وقد سمعت أنها مازالت تحمل 

ى هذا اليوم، رغم أيلولتها إلى سواه من الصيادلة، وعسير علّي التثبت من ذلك إل اسمه

غشياني حي شيرا من سنوات طويلة. وأما الثانية فكانت في عمارة بحري بشارع  لعدم

وكانت باسم ابنه )الصيدلي الدكتور فؤاد(، وهذه قد أُغلقت لهجرة صاحبها  قصر النيل،

 !لألحذيةوتحّولت إلى حانوت  إلى لبنان،

مطالعاته المختلفة، وأسفاره في أمريكا  أما المؤثرات الثقافية لنقوال الحداد فهي بنت

 ."عصره وسواها، واتصاله بنسيبه فرح أنطون وبأعالم

 :(م25/5/1976ويقول )في رسالته المؤرخة في 

بير حاجة إلى مزيد من الدراسة آلثاره ليعرف القراء الدور الك نقوال الحداد مازال في»

فهي ليست « العلوم»و« األديب»الفكرية. أما مقاالتي عنه في  الذي قام به في نهضتنا

نشرتها في إثر وفاته ونُقلت يومها في الصحف المهجرية بتعليقات  قرية المنال، وأظنني

تعلقاً على مقال لنقوال يوسف عن نقوال « األديب»كبُت كلمة في  من محرريها. كما أنني

  .«إلى أن الحدّاد كان شاعراً، وأتْيُت بنماذج من شعره فيه الحدّاد نبّهتُ 

فلسطين إنني صورُت بعض مقاالت نقوال الحداد عن قضية  وكنُت قلُت لألستاذ وديع

م، فعلق على ذلك )في رسالته المؤرخة في 1948 عام« الرسالة»فلسطين من مجلة 

  :م( بقوله12/6/1995

منبر »و« المقتطف»و« الرسالة»قضية فلسطين في  كتب مقاالت كثيرة عن نقوال الحداد»

منها شيء. وأعتقد أن ما آلت إليه القضية اليوم يجعل هذه الفصول  ، ولم يُجمع«الشرق

شخصيا كتبُت مئات من الفصول حول هذا الموضوع، وأوثر أن  غير ذات موضوع. وأنا

 .«بالكل فقنع أصحابها بالفُتات أطويها. بعد ما كنا نُطالب

 (هى الفصل الرابع من الكتابانت)

 

 

 الفصل الخامس

 هكذا تحدّث وديع فلسطين

 :القسم األول

  (حوارات أجراها المؤلف أربعة)

 

وديع فلسطين نشرتُها في  أعددُت ثالثة حوارات طويلة مع األديب المصري الكبير
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ية و"اإلخاء" اإليران ،(م1976مجالت "صوت الشرق" القاهرية )أبريل، ومايو، ويونيو 

م(، وهذه 2001) اإلماراتية« المنتدى»م(، و1987م(، و"الرافعي" المصرية )1976)

 :هي الحوارات

 

 الحوار األول

 األدبية ؟ أين ترى نفسك في الحياة*

األدبية، وهو  ـ أرى نفسي في أقصى مقعد خلفي من مقاعد المتفرجين على مواكب الحياة

بل بدرجته  األديب يُعرف ال بإنتاجه مكان آثرته لنفسي بعدما "توظف" األدب، وصار

رسالته في  الوظيفية أو عضويته للجان والمجالس المختلفة. فإذا توافر األديب على أداء

ر شعره في االسترضاء أو  ترهُّب الناسكين كعلي أدهم، أو إذا أبت عليه كبرياؤه أن يُسّخِ

كمحمود محمد  المصبوبُ  االستعطاء كمحمود أبي الوفا، أو إذا ضاق بشموخ عقله القالبُ 

بالنسيان  شاكر، أو إذا ازورَّ عن القعود في "قهوة الفن" كمحمود البدوي، فبشرهم

 .الجحود حاضراً، وإن كنت على يقين أن المستقبل لن ينساهم مهما استطالت أزمنة

 وماذا رأيت من مقعدك بين المتفرجين؟*

تعميم ال تخصيص: فهناك نزعة  إليه، أذكر بعضها في ـ رأيت ظواهر أغلبها ال أرتاح

األدبي كلِّه. فخمسة أو ستة أو عشرة من األدباء هم الذين  احتكارية بادية معالمها في الجو

جميعها؛ فهم في مجلس الفنون، وفي جمعية األدباء، وفي نادي  آلت إليهم منابر األدب

"استوديوهات  وفي مجالت األدب، وفي أركان اإلذاعة، وفي القصة، وفي اتحاد الكتاب،

األدب ومؤتمراته. وهناك إحجام عن التعريف بالكتب الجيدة  التليفزيون"، وفي منتديات

في التعريف بالكتب التي تشول في ميزان النقد. وهناك جنوح  "القليلة الصادرة، و"إسهال

الموضة" في األدب. و"الموضة" معناها قيام مناسبة ما، فيتسابق " إلى األخذ بأساليب

األدباء والشعراء، حتى إذا جاءت مناسبة أخرى سايروا "موضتها"،  لتأليف فيهاعلى ا

استخفاف بأهم عنصرين من عناصر الكتابة األدبية، وأعني بهما  وهكذا دواليك. وهناك

 .أكثر ما نقرأه، فإذا هو مسلوب من األسلوب ومحروم من الفكرة األسلوب والفكرة. وما

ي الحياة األدبية انعدام النقاش الحيوي بين األدباء، سواء تعجبني ف ومن الظواهر التي ال

جانبهم، أو لتعسف من دوريات األدب. فما أكثر ما نُطالعه مما يستحق الرد  لتقصير من

 .ولكن باب النقاش ال يكاد ينفتح، ويبقى الرأي منحصراً في جانب واحد ال غير والنقاش،

لمتفرجين، هو أن أفذاذنا من المفكرين أشد ما يفزعني وأنا لصيق مقعدي بين ا ولكن

إذ يُخلون مكـانهم ال يجدون من توافرت لهم األهلية الستخالفهم. فطه حسين  واألدباء

وسالمة موسى ومصطفى عبد الرازق وهيكل والمازني ومن إليهم قد مضوا عن  والعقاد

أسباب العلم  نستطيع بإنصاٍف أن نشير إلى خليفة ألي منهم. فمع انتشار دنيانا دون أن

ينبغي أن يكون هناك عشرات من أمثال العقاد وطه حسين يمألون علينا  والثقافة كان

ولكن الواقع الصارم يُؤكد لنا أن حياتنا األدبية خلٌو من "الخلفاء األكفاء"  حياتنا الفكرية،

 .العباقرة لجيل

 إلى أي جيل تنتمي من حيث تكوينك األدبي ؟*

د الجيل الذي أنتمي إليه سواء بمطامح شبابي أو بواقع حاضري. أُ  ـ ليس هينا عليَّ أن حدِّ

فُتنت "بمدرسة المقتطف" التي خالطُت أعالمها، وكنت على مودَّات  ففي شبابي األول

فالدكتور فؤاد صروف وخليل تابت والدكتور فارس نمر وخليل مطران  أثيرة بأغلبهم؛

ألمير مصطفى الشهابي كانوا جميعاً وإسماعيل مظهر وسالمة موسى وا ونقوال الحداد
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الملهمة وأستاذيتهم النيرة، فنشأت ولي من المطامح ما يشدني إلى  يبذلون لي صداقاتهم

أمالً في أن أكون في غد شعاعاً من أشعتهم، وكنت إلى هذا الجيل ُمنجذباً  هذا الجيل الرائد

" كواحدة من أتعس وقيمه واتجاهاته مستجيبا. ولكن احتجاب "المقتطف وإلى مناهجه

انتهاء جيل الرواد الكبار، وتعاقب موت المجالت األدبية والعلمية  فواجع األدب، ثم

و"الثقافة" و"مجلة علم النفس" و"الكتاب" و"الكاتب المصري" و"الفصول"،  ""كالرسالة

بأنه ليس في حياتنا الفكرية موضع لألدب الجاد، فقد فشت السوقية،  كل هذا أشعرني

باألساليب الرصينة، وجاءت بدعة الشعر الجديد بألفاظه المنكرة  األدباء واستهتر

و"القرف"، وسيطر على الحياة الفكرية قوم إلى الجهالة أقرب،  ،""كالغثيان"، و"السأم

القديمة وإن بقيت على والئي ووفائي "لمدرسة المقتطف"، أُعدُّ نفسي  فماتْت فيَّ مطامحي

 .داً لها امتدا منها دون أن أكون

منهم مشابهة. وربما  أما الجيل الذي أنتمي إليه بحكم عمري، فلعلي ال أجد بيني وبين أحد

الغني حسن،  كنت أقرب عاطفيا ووجدانيا ومن حيث تذوق األدب إلى جيل محمد عبد

اللطيف  ومحمد عبد المنعم خفاجي، وعلي أدهم، وحسن كامل الصيرفي، ومصطفى عبد

مراعاة الفارق  ا مني إلى مْن قُرناء لي من حيث السن، هذا معالسحرتي، ومحمود أبو الوف

 .الكبير في المنزلة األدبية بين أساتذتي أوالء وبيني

ا يجعلني أوثر  وهكذا ترى أن مكاني ضائع بين األجيال، وهي جميعاً تكاد تنكرني، ممَّ

عاء االنتماء إلى هذا الجيل أو ذاك االستقالل على  .ادِّ

 تكتبها عن أعالم المفكرين الذين عرفتهم ؟ حاديث المستطردة" التيماذا تقصد "باأل*

الشلل" التي تهيّأت لها أسباب النشوء والترعرع في " ـ ليس بخاٍف عليك أن التكتالت أو

كثيرين من األدباء الذين ال ينتمون إليها، وإنكار كل فضل  حياتنا قد نجحت في إخمال ذكر

لحقيقة نبهتني إلى ضرورة "إثبات وجودي"، أو بتعبير وهذه ا .لهم في الحياة األدبية

شهادة وجود على قيد الحياة"، فاستصوبت أن أسوق أحاديث " أرباب المعاشات، تقديم

ُمتوخيا ـ في غير ما تفاخر أو ادعاء ـ أن أسرد طرفا مما كان  مستطردة عن كبار األدباء

ء الكبار من أريحية أستاذية ُوثقى، مؤكدا دائما ما تخلق به هؤال لي معهم من مودات

عت لهم أن يُفيضوا بعلمهم وأدبهم وتجاربهم على من هم بمقام التالميذ مثلي. ولئن  طوَّ

أنني استهدفت غرضاً أنانيا من سوق هذه األحاديث، ولئن توهم بعض  حسب البعض

األستاذ إميل توفيق ـ أنني ابتغـيت اإلعراب عن وفاء التلميذ  الفضالء ـ كالصديق

أهم مقاصدي أن أُبيِّن للجيل الطالع كيف كان أعالم عصر مضى  ألساتذته، فقد كان من

ويشجعونهم ويتعهدونهم بالتوجيه والتزكية، وهذا هو ما اصطلحُت  يحدبون على الناشئة

 ."األستاذية على تسميته "باألريحية

لم الذي يقول: ال قبلي العا فالعالم العظيم هو الذي يبذل أسباب العلم لمن يحملونه بعده. أما

العلم، فهو بتصرفه هذا  وال بعدي، ويحتكر في صدره وفي ذاته ما استقام له من حظوظ

جميعاً، ومن الخير الجزيل أن  يُنكر بديهة علمية هي أن العـلم تراث إنساني مبذول للناس

 .من بعده المشاعل يصرف العالم الكبير بعض جهده في تربية تالميذ يحملون

عصري، فقد أتاحت لي  اديث الُمستطردة"، وإن نسبتني بحق التلمذة إلى أعالمفاألح"

ر التكتالت األدبية ـ أو الشلل ـ بأن الحياة األدبية أوسع من أن نحصرها في  أيضاً أن أُذّكِ

 .لسواها إال خمول الذكر فئة قليلة لها وحدها حيثيات األدب ووجـاهاته، وليس

خوقد وِهم البعض أنني في هذه  لألدب الُمعاصر، ومضوا  األحاديث المستطردة أؤّرِ

وإغفالي الحقائق المتعلقة بالنشأة  يُؤاخذونني على إهمال تواريخ الميالد وتواريخ الوفاة،
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األعالم، وما إلى ذلك مما يدخل في  والدراسة، وعدم احتفالي بسرد قوائم مؤلفات أولئك

تاريخ لألدب، فهي مهمة واقٌع ِعْبؤها  ابةباب السيرة. ولكنني في حقيقة أمري لم أنشد كت

ُمبتغاي أن أروي ما ارتسم في ذهنـي وانطبع  على عاتق رجال التاريخ األدبي. وإنما كان

قربي منهم واتصالي بهم. وطبيعي أن مسؤولية  في قلبي من ُمعاَصرة أولئك األعالم لفرط

ين قد ألزمتني أال أنشر إال ما هو األخالق التي بـها أد القلم التي أنا بها مؤمن، واعتبارات

 .وأما ماال ينفع الناس فلسُت موكَّال بتسجيله وال أتاني خبُره جائز في ُعرف الحق والُخلق،

لم نقرأ لك كتاباً  1959قضايا الفكر في األدب المعاصر" في عام " منذ ما صدر كتابك*

 تعليل لذلك؟ منشوراً، فهل ثمة

هذه النواميس  ارت تسري عليه نواميس التجارة، بل إنـ نعم هناك تعليل فاألدب قد ص

فلن تجد ناشراً  هي وحدها التي تتحكم في األدب أيا كانت قيمته. فإذا أردت نشر كتاب،

دة. وأنت  يُغامر بهذه المهمة إال إذا اطمأن سلفاً أن الكتاب مربح من الناحية التجارية المجرَّ

جماهيرية تكتب لكتابك  ُشهرة، أي استمالةُمطالَب بأن تكون لك "ُسمعة محّل"، أي 

كتابك غير رائج في  الرواج المؤكد. فإن خرج الناشر من حسابات الضرب والطرح بأن

 .سوق العرض والطلب، اعتذر لك بعشرات من األسباب

طبع كتابك على نفقتك الخاصة، نهاك عن ذلك ارتفاع أسعار الورق،  فإن رغبت في

زهد موزعي الكتب في القيام عنك بأعباء التوزيع، وانعدام الطباعة، و وبهاظة تكاليف

األدبي في الصحف التي تنبه الناس إلى صدور كتابك، وتضّخم أسعار  أبواب النقد

 .وما إليها من وسائل اإلعالم اإلعالنات في الصحف

 ً  أن تُطبِّق عليه المقاييس التجارية وصفوة القول: إنه يتعيَّن عليك قبل أن تؤلف كتابا

جهة، ومن جهة أخرى فإن صدور كتاب  المألوفة في أسواق البصل، وأنا جاهلُها. هذا من

بها الدخل والُمنصرف، وتتحّول من  جديد لك يقضي عليك بإمساك دفاتر "دوبيان" تُقّيِّد

ل" تُجابهه سوق  أديب إلى كاتب حسابات، ومن شاعر محلق في دنيا الخيال إلى "ُممّوِ

 .!االبصل بأغلظ نواميسه

أنور السادات قد وعد في غير مناسبة واحدة بإعفاء الكتب من جميع  وكان سيادة الرئيس

المالية ليتسنى لألدباء أن يتفرغوا لألدب خالصاً دون هموم "سوق  المكوس والفرائض

 .نأمل استنجازه في أقرب وقت البصل"، وهو وعد

ات التجارة المفروضة عليه اعتبار وصفوة القول: إن األدب لن يزدهر إال إذا تخلص من

 .سواء من الناشرين أو من المجتمع نفسه

 منك أن تُرشَّح األدباء لجوائز الدولة التقديرية، فمن تُرشح؟ لو ُطلب*

هذا افتراض مستحيل، فال بأس من أن أُزكي محمد عبد الغني حسن  ـ مع تسليمي بأن

أعتقد أن منزلته هي األولى في لتكامل شخصية هذا األديب الفذ الذي  للجائزة التقديرية

بعد عصر العقاد وطه حسين. فعبد الغني حسن شاعر، وباحث، وناقد،  حياتنا األدبية

ومؤرخ، وعالم فقه ودين، ومحقق لكتب التراث، وهو من أكثر من  ومترجم، وكاتب سير،

سهام كفاحه بأشرف كلمة وأوثق تحقيق مع استقامة ُخلقية ُمثلَى، وإ أربعين عاماً يواصل

 .بأوسع نصيب في الحياة الفكرية

زال جامعا أتم جمع  وأُرشح علي أدهم للجائزة التقديرية ألنه شارف قمة العقاد. وكان وما

أن علي أدهم عاش  بين الثقافتين الغربية والعربية في عمق وبصر واستيعاب عظيم، كما

ترجمة، وبحثا و بدوره يُمحض األدب أرصن آثاره في أكثر من أربعين سنة، تأليفا

 .وتسجيل سير
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أنشأ هرما ضخما من الدراسات  وأرشح محمد عبد هللا عنان للجائزة التقديرية ألنه

بموسوعاته الفذة عن األدب األندلسي  االجتماعية والتاريخية، وارتفع إلى أسنى القمم

 .الباحثين في الغرب قبل الشرق والتاريخ اإلسالمي، حتى بات المرجع الموثق لجميع

من الطالئع األولى التي حملت إلى  أرشح إبراهيم المصري للجائزة التقديرية ألنه كانو

يزل أميناً على مقدسات األدب  مصر آيات العرفان الحضاري من الغرب، وألنه كان ولم

الروائية الرفيعة، دون أن يحتكم إلى  والفكر يرفدها بنظراته اإلنسانية البصيرة، وآدابه

ومثله قد تأخرت أسباب تكريمه،  وهو أديب عالمي بكل مقياس،السوقية الرخيصة. 

 .الضارية وتحالفت عليه أسباب الجحود بشراستها

كل عمره على  وأرشح محمود محمد شاكر للجائزة التقديرية، ألن هذا العالم الفذ قد وقف

متجهم  الحفاظ على تراث الضاد، وكأنه ديدبان شاكي السالح يذب عن حياض الضاد كل

في  متحرش أو متطاول. وأتصور بعين الخيال أن محمود شاكر يقيم في قلعة حصينة، أو

 داخل أسوارها كل مقدسات الضاد، وهو الحارس اليقظ الذي يحمل تبعة مزدوجة، هي

 الدفاع المتصل عن التراث الذي هو به منوط، والتنبيش الدائم في هذا التراث الستخراج

 أو مقال مكتوب أو محاضرة ُملقاة أو حديث مرتجل فيمفاخره وإعالنها في كتاب محقق 

 ً  .ندوة أسماره التي يحج إليها الحجيج من ديارات العرب جميعا

الدهشة إذ يرى هذه القمة المسماة محمود محمد شاكر خافية عن عيون  وإن المرء لتعروه

عليه يُسيء. وقليلة على محمود شاكر عضوية المجامع، بل قليلة  مجتمعه، إال في ما

لسان الحق الذي تنطق به العُدُول من الخلق يدعو في إلحاح إلى  جائزة التقدير،ولكن

األستاذ الذي يجلس في محضره أكابر الباحثين وكأنهم من تالميذه  إنصاف هذا العالم

منهم في أن يحسب في ِعداد حوارييه. فكيف يجهل مجتمع الفكـر  النجبـاء، يطمع كل

 .مأثمة كبرى ال يمحوها إال التقدير يأتيه ساعياً من أعلى مقامل محمود شاكر؟. إن هذه

الفضل إبراهيم للجائزة التقديرية ولو لجهده المفرد في إخراج كتاب  وأرشح محمد أبو

وكتب التراث التي حققها نيفت على األربعين كتاباً، وتعدَّدت أجزاء  "األغاني"، فكيف

 .في عشرة أجزاء بل أكثر بعضها حتى وقعت

األدب وأعالمه وآثارهم،  إن هذا العالم الفذَّ الذي تجتمع على أطراف أصابعه حقائق

التي ازداد التراث العربي  وحقائق الدين ومفكريه ومناهجهم، هو من المفاخر المعاصرة

الحقيقة العلمية المجردة  بها مجدا ومؤازرة. وقد عكف أبو الفضل إبراهيم على استنباط

خطوطها، وتمييز معانيها،  ات، أجهد البصر والصحة في قراءةمن عشرات من المخطوط

جة خير تخريج،  وكشف غوامضها، وجعل هذا التراث الُملغز كتبا مقروءة مشروحة ُمَخرَّ

 .فيها من الفهارس ما يجعلها ُميَسََّرة أمام الباحثين

لحق رجالً حقق" تاريخ الطبري" و"األغاني" لهو رجل عظيم في الرجال، ومكانه ا إن

ية في عن  الصَّدارة األولى من حياتنا الفكرية. فال أقل من أن تُواتيه جوائز التقدير ُمعّزِ

 .عناء الكفاح في دنيا المخطوطات

والمحقق المدقق، والمفكر الذي أخصب دنيانا  وأرشح حسن كامل الصيرفي الشاعر الناقد،

لكتاب العربي"، والشاعر المجلة"، وفي "ا" األدبية في "المقتطف"، وفي "أبولو"، وفي

ومازال، والمحقق الذي بعث شعر البحتري  الذي تغنى للجمـال ودخل برومانسيته القلوب

 .الجاهليَّ أحدث به حدثاً ثوريا في التحقيق بعثا، وانتهج منهجا فريداً في تحقيق الشعر

شرقين، وبسفارته بين أدباء الوطن والمهاجر والمست إن الصيرفي بشعره ونثره وتحقيقه،

 .وبَسْمتِِه العلمّيِ الرصين، أهل لجوائز التقدير ولو تعددت وبريادته في الصحافة األدبية،
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الوفا للجائزة التقديرية المتيازه المطلق في ميدان الشعر وارتضائه  وأرشح محمود أبو

عليه في جميع شعره، منفرداً في قصائد، أو مجتمعا في ديوان. وإن  مستوى رفيعاً حرص

التي تشع من خالل شعر أبي الوفا ناشرةً الحب والحنان في األفئدة قبل  سانية الفريدةاإلن

أبا الوفا للخلود اآلبد، حتى وإن غالظته في حياته أسباب النُّكران والكنود.  األذهان، لترشح

 الظلم الُمفحش أن هذا الخالد العظيم يُترك لألهمال، مع أنه أهل لكل تكريم إن لم يكن ومن

 .ره المالئكي األنغام، فلشخصه الحافظ لجميع المفاخر اإلنسانيةلشع

عبد اللطيف السحرتي للجائزة التقديرية ألنه في ريادته لألدب قد أرسى  وأرشح مصطفى

قوامها الذوق والخلق والعمق والفن واألصالة واالستشراف اإلنساني. ثم إنه قد  للنقد أسسا

ن شديد البر بهم في أبوته األدبية. كما أنه عيَّن األدباء الشداة كأب عطوف، وكا احتضن

ف بنسبة كبيرة من الكتب األدبية نفسه  راصداً دؤوبا للحياة األدبية المعاصرة، فعرَّ

 الصادرة في نصف قرن، ونهض بالحركة األدبية بجهده األمين الذي بذله في إنشاء

 ية. وهو صاحب فضل علىالجمعيات األدبية وربطها بالهيئات الفكرية في البالد العرب

 عشرات بل مئات من الوجوه األدبية التي استقرت منازلها في حياتنا. وبهذا استحق

 .السحرتي أن ينال تقدير المجتمع من أشرف مستوياته

التقديرية ألنه أبدع من كتب األقصوصة في مصر،  وأرشح محمود البدوي للجائزة

ر حياة الكادحين في حضر، وأعظم من جعل الفن الصادق هدفاً الريف وال وأصدق من صوَّ

 .بالُمقارنة بالكتاب العالميين كتشيكوف روائيا جميالً، وأجمل كتاب األقصوصة

وَمَهَر الفن القصصي أخلد روائعه ُمحققا  إن محمود البدوي عاش للفن في غير ارتخاص،

بأضوائها تُغرِه السينما وال المسارح  رسالة الفن الخالص لوجه الفن الخالص. فلمْ 

باإلبداع القصصي يُهديه إلى القارئين كتُحفة  وفلوسها، بل آمن بأن مهمته تبدأ وتنتهي

 .متفردة في روعتها

العظيم الذي َعَرف المستشرقون قيمتَه دون إعالن أو دعاية أو جعجعة،  إن هذا الفنان

يم والُمثُل وأسباب من أقوامه أعلى آيات التشريف ، ليزداد الناس إيماناً بالق قمين بأن ينال

 . التي يُمثِّلها الفن األصيل لمحمود البدوي الشرف

صديقاً شخصيا لجميع الذين رشحتهم لتلك الجائزة،  وأقول بين ُعضادتين إنني وإن كنت

والصدق واألمانة، وغلَّبتُها على اعتبارات الصداقة،  فقد راعيُت في ذلك اعتبارات الحق

  .على اعتزازي بها ووالئي لها

 ما هي أمنيتك للحياة األدبية ؟*

ال بالهزل، وباألصالة ال بالهوائية، وبالصدق ال  ـ أمنيتي هي أن تتميز الحياة الفكرية بالجد

وبالحرية ال بنقيضها. فليكن األدب خالصاً لألدب،  بالرياء، وبالشرف ال بالبهلوانيات،

ا، ُحرًّ  بريئاً من الترهات العقائدية ا، ُحرًّ  .االفارغة حرًّ

 

 الحوار الثاني

مازلت تحمل لها الوفاء والتقدير،  عملت في بداية حياتك العملية في "المقتطف" التي *

 ُمتميزة؟ فهل ترى أن "الُمقتطف" كانْت تُمثُِّل مدرسة فكرية

يتناول كتابها  إن "المقتطف" يمثل جامعة ال مدرسة ، بمعنى أنه كان دائرة معارف حية-

والمؤتمرات  لزراعة والطب واألدب والشعر ومشكالت االجتماعموضوعات االقتصاد وا
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وأخبار الحركة  العلمية، هذا عدا أبواب الكتب الجديدة وسير األعالم، ومساجالت القراء،

المقتطف" كان في يومِه " الفكرية في البلدان العربية والعالم. ولعلك تدهش إذ تعلم أن

القراء آخر التطورات في  ، ألنه كان يقدم إلىرائجاً في الريف بين المشتغلين بالزراعة

والبهائم، وما إلى ذلك من  ُمستحدثات اآلالت الزراعية، ومكافحة اآلفات، وتربية النحل

حتى لآلثار وتاريخها، بل حتى  الموضوعات. وطَبِعيٌّ إذن أن تتسع هذه الجامعة لكل شيء

الرحالة وصيادي الوحوش  لموضوعات تحضير األرواح، والتراسل الذهني، ولمغامرات

 .في األدغال

والمتطوعين وكلهم ال يشتغلون وظائف  ولما كان معظم كتاب "المقتطف" من أهل العلم

ومناهجهم واتجاهاتهم، ولكنها جميعاً  تحريرية مأجورة في المجلة، فقد تفاوتت أساليبهم

التعقيد، كان الموضوع فيها شديد  تشترك في خصائص معينة هي الوضوح الكامل مهما

المصطلحات األجنبية العلمية، ثم  والحرص على اللغة العربية كأداة للتعبير حتى عن

موضوعين كانت المجلة تتحاشاهما، هما  الحرية المطلقة في التعبير عن اآلراء، باستثناء

 .الدين والسياسة

غنى مازالت تحتفظ بجدية موضوعاتها إلى اليوم، وهي مرجع ال  وأعتقد أن هذه المجلة

رْت  عنه ألي دارس للحركة في ً  77البالد العربية في القرن األخير، وقد عمَّ  .عاما

ترجمت مسرحية "األب" لألديب السويدي سترندبرج ، فلماذا لم  في أول حياتك األدبية *

 صاحب أسلوب عذب ؟ تترجم مسرحيات أخرى وأنت

المسرحية انعداماً  تبةم الحظت انعدام المك1942إنني بعد تخرجي من الجامعة عام  -

المسرح الغربي،  كامال في األدب العربي، كما الحظت أن كبار المثقفين يجهلون روائع

ثالثة أيام عام  فقررت أن أسد هذه الثغرة بادئاً بمسرحية "األب" التي ترجمتها في

للجامعيين  م عندما اتصلت بلجنة النشر1945م، ولم يتسن نشرها إال عام 1942

وعلي أحمد  العاملين: عبد الحميد جودة السحار، ونجيب محفوظ، وعادل كامل،وأعضائها 

 .باكثير

نفس السلسلة  وثنيت بترجمة مسرحية "دعوى قذف" إلدورد وول، وحاولت نشرها في

للتمثيل ال  )سلسلة الجامعيين(، ولكن السحار ثبَّط همتي، وأفهمني أن المسرحيات

ثالثين سنة كاملة،  هذا اليوم، ولم أحاول بعثها في للُمطالعة، وطويتها ضمن أوراقي إلى

للمسرحي  "وكنت قطعت شوطاً في ترجمة مسرحية ثالثة عنوانها "الطريق المقفر

 .لها النمسوي آرثر شنتزلر، ولكنني نفضت منها اليدين زهداً في بضاعة ال سوق

 لثقافة،ومع أنه ظهرت بعد ذلك سالسل جديدة للمسرحيات: واحدة أصدرتها وزارة ا

طْرَق  وواحدة أصدرها عبد الحليم البشالوي، وثالثة مازالت تصدر في الكويت، فلم أُحاولْ 

 .أي من هذه األبواب

منهم، فلماذا ال تنشر رسائل  أنت صادقت معظم أدباء العالم العربي وراسلت الكثير*

ما نشره ولعلك اطلعت على  الراحلين منهم حتى تفيد تاريخ األدب بنظراتهم وآرائهم،

األدب"، فقد أفاد منها " صديقكم "نقوال يوسف" من رسائل عبد الرحمن شكري في مجلة

 .كثير من الباحثين

األدباء تلقيتها منذ أكثر من ثالثين سنة ولم يضع منها  أخبرك أن لديَّ أطنانا من رسائل-

ا رسائل عبد الرحمن شكري في مجلة "األدب"، كم شيء. وصحيح أن نقوال يوسف نشر

في مجلة "األبحاث" البيروتية، ونشر أحمد  أن الدكتور فؤاد صروف نشر رسائل شكري

رسائل الرافعي إلى الشيخ محمود أبي ريَّة،  محمد عيش رسائل الزهاوي، ونُِشرت كذلك
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ورسائل أمين الريحاني، ورسائل األمير شكيب  ورسائل مي وجبران، ومي ولطفي السيد،

علي الطاهر، ورسائل األب الكرملي وأحمد  قيبة إلى محمدأرسالن، ورسائل الحبيب بور

وقد اطلعت على هذه الرسائل جميعاً،  ... تيمور باشا، ورسائل الشيخ محمد رشيد رضا

وهو أن رسائل األدباء من  وأغلبها تحت يدي، ولكن لي رأيا أعلنته غير مرة،

ض أصحابها ألشد الحرج في حالة نشـرها كما أنها تسيء إساءات  الخصوصيات التي تُعّرِ

صدورهم، ولذا أرفض رفضاً  بالغة إلى كاتبيها، إذا كانوا فيها ُصرحاء، ولم يكتموا ما في

ومن أعالم مفكري األمة  باتًّا نشر ما عندي من رسائل وقد جاءتني من أعالم معاصرين،

اريخ الرسائل لدخلت ت العربية، ومن جميع الطبقات، هذا مع العلم بأنني لو نشرت هذه

إليَّ ما يجعلني كبيراً في نظر  األدب من أوسع أبوابه، ألن فيها من عبارات الثناء الموجهة

ما جاءني من األمير مصطفى  الناس. وحسبك أن تعرف أن من هذه الرسائل التي عندي

مظهر، وسيد قطـب،  الشهابي، وسالمة موسى، والعقاد، والشاعر القروي، وإسماعيل

باشا، ومفتي  نمر باشا، وخليل تابت باشا، ومحمد علي علوبةوأحمد أمين، وفارس 

حلمي  فلسطين األكبر الحاج محمد أمين الحسيني، ورئيس حكومة عموم فلسطين أحمد

 باشا، وصالح حرب باشا، والدكتور حافظ عفيفي باشا، وعادل زعيتر، وأكرم زعيتر،

 ا، والشيخ علي عبد الرازقوقدري حافظ طوقان، وعلي أدهم، وأبو رية، ومحمود أبو الوف

 باشا، وعبد الرحمن الرافعي بك، وعبد القوي أحمـد باشا، وحسين فهمي بك، والدكتور

فؤاد صروف، والدكتور قسطنطين زريق، ومحمد علي الطاهر، وبولس سالمة، ونزار 

وأمين نخلة، ومحمد جميل بيهم، ونظير زيتون، وإلياس فرحات، وجورج صيدح،  قباني،

قنصل، وأبو شادي، والدكتور فيليب حتى، والمستشرق جرمانوس،  زكيوإلياس و

وطاهر الطناحي، وعادل الغضبان، وإبراهيم المصري ، وما شئت  والدكتور أمير بقطر،

 .األدباء في مصر، والبالد العربية، والمهاجر، وديار االستشراق من أسماء األحياء من

 األيام ؟أنت مقل في الكتابة هذه  أخيراً .. لماذا*

مجمع اللغة العربية في دمشق ـ فإنني أعد  ـ إنني وإن كنت سيَّال القلم ـ كما وصفني رئيس

أُحـب الكتابة فيها، ورغبـات أشتاق إلى  نفسي ُمقال بالنسبة لما في ذهني من موضوعات

يوميا في العمل المتصل برزقي، فال  ساعة 18تنفيذها، ولكني مضطر إلى صرف نحو 

ما تهون معه تأدية تبعات األدب على  د ذلك من الجهد أو الوقت أو صفاء الباليبقى لي بع

 .الوجه الذي أحب

 

 

 

 الثالث الحوار

العربية  م اختير األستاذ وديع فلسطين عضواً مراسالً في مجمع اللغة1986في العام 

افة في الثق بدمشق، ولم ينشر هذا الخبر في صحيفة أو مجلة من التي يسيطر عليها أباطرة

الحقيقيين، وربما هذا  عصرنا األنكد، وهم ال يعرفون شيئا عن الثقافة الحقيقية، والمثقفين

مقال بعنوان:" حين يأتي  ما دعا األديب الناقد الدكتور حلمي محمد القـاعود إلى كتابة

أجريت هذا الحوار  ، وقد«(شهادات»التكريم من خارج الحدود" )انظر الفصل الخامس 

بدمشق، ونشرته في  اذ وديع فلسطين، بعد اختياره عضواً في مجمع اللغة العربيةمع األست

 :1987 مجلة "الرافعي" )طنطا(، العدد الثالث، السنة الرابعة، أغسطس

 لعلكم آخر من اختيروا لعضوية المجامع ، فهل لكم تعليق على ذلك ؟*

This file was downloaded from QuranicThought.com



 106 

ألن  أو الفكرية أو العلمية، عضوية المجامع هي أعظم شرف يناله ُمشتغل بالحياة األدبية ـ

 عضوية المجمع تقتصر على عدد معين ال تجاوزه، واألعضاء يُختارون ال لمناصب

 سياسية أو اجتماعية أو أكاديمية يُمثلونها، بل لخصائص شخصية تقدرها المجامع دون أن

 تدخل فيها اعتبارات الُمجاملة أو اتجاهات السياسة، ثم إن أعضاء المجامع ـ الذين

دون  يوصفون عادةً بالخالدين ـ يحتفظون بعضويتهم فيها مدى الحياة، فال يُعزلون أو يُجرَّ

تستهدف  من شرف العضوية. وما دامت رسالة المجامع رسالة أدبية علمية فكرية خالصة

وأسباب  الحفاظ على تراث األمة العربية ولغتها وحضارتها، والسعي إلى النهوض بالعلم

المجامع  جيا بما تصدره من معاجم وما تسكُّه من مصطلحات، فستظلالعمران والتكنولو

فالمجامع حصون  بعيدة عن المعتركات السياسية وعن االنشغال بالقضايا اليومية الدارجة،

اللسان العربي فصيحاً  ُمشيَّدة لتحقيق مجد أمة العرب من الجوانب الفكرية العريضة ليظل

عصرنا وفي عصور  مقتضيات التقدم الحضاري في بليغاً معبراً أصدق تعبير عن جميع

ا تأت  . كثيرة لمَّ

والعلوم والمعارف، فهي تنهض برسالة غير  وما دامت المجامع تشتغل بالتراث واللغة

كان المجمع السوري سوريا في المقام األول،  إقليمية تجمع عليها أمة العرب جميعاً. فإن

ميع البلدان العربية وديارات االستشراق ما ج فله من أعضائه المراسلين المنتشرين في

والمعارف والعلوم عالمية في أساسها. وما يصدق  يجعل منه مجمعا عالميًّا، ألن الضاد

المصري، والمجمع األردني، والمجمع  علـى المجمع السوري يصدق على المجمع

من التعاون  هيئات مستقلة، فبينها العـراقي، وعلى األكاديمية المغربية. وهي وإن تكن

األهداف والمرامي والغايات، وإن  ومن العضويات المشتركة ما يكفل لها وحدة في

ألنها مازالت على قدر كبير من  اختلفت الوسائل. وهناك اتحاد عام يضم هذه المجامع

التالحم بين المجامع العربية إلى أن  االستقالل الذاتي، وكل محب للضاد يأمل أن يزداد

كبير، يضم صفوة الصفوة في عالمنا  اإلقليمية في مجمع عربي قومي تذوب شخصياتها

 .العربي الُمعاصر

المقتطف" التي لم يعد أبناء هذا الجيل يعرفون عنها " اتصلت في فجر حياتك بمجلة*

 ودورها في الحركة الفكرية في العالم العربي؟ شيئا، فهل تحدثنا عن هذه المجلة

م، 1884م، وانتقلت إلى مصر في عام 1876عام  يروتـ أنشئت مجلة " المقتطف" في ب

م، أي أنها عاشت سبعة 1952عام  وظلت تصدر بصورة شهرية منتظمة إلى آخر

عمراً، وإن كانت "الهالل" واصلت  وسبعين عاما، وكانت وقتها أطول المجالت العربية

 .السير حتى كادت أن تتم عامها المئة

د منبراً رصيناً للعلوم والمعارف جميعاً، كما شارك المقتطف" طوال عمرها الممت" وكانت

 تحريرها كبار العقول العربية في أكثر من ثالثة أرباع قرن، عدا ما كانت تنشره من في

 ترجمات عن المجالت العلمية المتخصصة لمسايرة التطورات في الميادين العلمية

 .والصناعية والعمرانية

المساهمة في تحرير  منهم أحداً تخلف عنأًحِص وجوه األمة العربية فلن تجد 

األفغاني، وخليل  "المقتطف"، مثل: أحمد شوقي، والشيخ محمد عبده، والشيخ جمال الدين

المازني، والشيخ عبد  مطران، وشبلي شميل، وعباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر

لوف، وعيسى إسكندر المع القادر المغربي، واألمير مصطفى الشهابي، والفريق أمين باشا

صادق الرافعي،  المعلوف، وأحمد زكي أبو شادي، والدكـتور فيليب حتي، ومصطفى

واألب  وشيخ العروبة أحمد زكي باشـا، وميخائيل نعيمة، وجميل صدقي الزهاوي،
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 أنستاس ماري الكرملي، وإيليا أبو ماضي، وعلي محمود طه، وحافظ إبراهيم، وطه

يادة، واألمير شكيب أرسالن، والدكتور أمير بقطر، حسين، وسالمة موسى، ومي ز

 .إلخ …السيد باشا  ولطفي

سان العلوم في جامعة بيروت األمريكية لينشرا  وقد أنشأ هذه المجلة أستاذان شابان يُدّرِ

لعان عليه من بحوث علمية في المجالت الغربية المتخصصة. وحمل  فيها ُخالصة لما يّطِ

صناعية" لمنشئْيها: يعقوب  م عبارة "جريدة علمية1876ايو عددُها األول الصادر في م

وف معلم الفلسفة الطبيعية والرياضيات وفارس نمر المعيد في المرصد ومعلم علم  صرُّ

القديم لجامعة بيروت األمريكية(.  الهيئة والالتيني في المدرسة الكلية السورية )وهو االسم

مجرد "العلوم" و"الصناعة" ،  نطاقا من ولكن المجلة لم تلبث أن اتسعت لبحوث أوسع

ا أزعج السلطات العثمانية الحاكمة ، فنقال المجلة إلى القاهرة حيث وجدت ترحيباً من  ممَّ

المجلة الشهرية جريدة يومية اسمها  شريف باشا رئيس الوزراء، وأصدرا إلى جانب هذه

 .م1888"المقطم" في عام 

مجلة " المقتطف"، في حين توافر زميله يعقوب صروف بتحرير  وقد اختص الدكتور

تحرير"المقطم" . وتعاقب على تحرير "المقتطف" يعقوب  الدكتور فارس نمر باشا على

وف، ثم ابن أخيه فؤاد وف، ثم الدكتور بشر فارس، وإسماعيل مظهر، ونقوال  صرُّ صرُّ

 .الذي صّحح اسمه إلى سامي الجسري الحداد، وأخيرا سبيرو جسري

عاماً، أو حتى فهرسها المنشور  (77) ارئ مجموعة "المقتطف" الصادرة فيولو قلب الق

الباذخة تناولت جميع قضايا العصر من  في ثالثة مجلدات ضخام، لتبيّن أن هذه المجلة

وفلسفية ومذهبية، وأنها كانت سجال عظيما  اقتصادية وأدبية وعلمية ومن نظريات سياسية

الفكري والحضاري، وإليها يرجع الفضل  اإلبداع لكل ما عمر به هذا العصر من مظاهر

ومعجم للنبات، وهي التي ترجمت نظرية  في نشر أول معجم للفلك، وأول معجم للحيوان،

المقيم. وكانت المجلة في كل تاريخها مجلةً  أينشتين، ووصلت أدباء المهجر بأدباء الوطن

ب ادة، وإن كانت آلت على نفسها بالمناقشات الج علميةً رصينةً، تجتنب المهاترات وترّحِ

والمسائل السياسية )باستثناء النظريات السياسية( لتنأى  أالَّ تخـوض في المسائل الدينية

 . العقيم بنفسها عن ميادين الجدل

 وقد عاصرت السنوات العشر األخيرة من عمر "المقتطف"، وكنُت من محرريها

 سبوعية عمرْت بوجوه كريمة من رجالومديريها المسؤولين، وكانت لنا في مقرها ندوة أ

ض، وأن  األدب والعلوم والفلسفة. وفي اعتقادي أن احتجاب "المقتطف" خسـارة ال تُعوَّ

 .الدور الذي أدَّتْه في الحياة الثقافية العربية يحتاج إلى دراسة جادة

بانقضاء أن ندوة المجالت العربية التي أقامتها مجلة "العربي" بمناسبة احتفالها  ومن أسف

عة جائرة على مجلة "المقتطف"، ولم  ربع قرن على إصدارها قد شِهدْت أحكاماً متسّرِ

 .أحد للرد عليها إنصافاً للتاريخ الفكري ألمتنا العربية يْنبَرِ 

 الحالية ؟ ما مشروعاتك األدبية*

المرحـوم  ـ المشروع الذي أتوافر عليه هو إخراج أربعة دواوين مخطوطة مات عنها

أبريل [ عام  من 12تور أحمد زكي أبو شادي في أمريكا ولم تر النور منذ وفاته في]الدك

رائد جماعة  م، ويُخشى عليها من الضياع. وقد تكرمت األديبة صفية أبو شادي ابنة1955

 أبولو، فوضعت تحت تصرفي النسخ األصلية المخطـوطة لهذه الدواوين، وقمت من

 م، بإعدادها للنشر مع هوامش رأيت ضرورة إثباتها منناحيتي، وفاًء لهذا الصديق العظي

الجديد"،  قبيل اإليضاح. وقد ُوفِّقُت فعال إلى إصدار أول هذه الدواوين وعنوانه " اإلنسان
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 .وبقية الدواوين األربعة تنتظر دورها لدخول المطبعة

لشعراء الشمالية والجنوبية في أمريكا عشرات من المخطوطات من دواوين ا وفي المهاجر

مات عنها أصحابها، وآلت إلى أبناء يجهلون العربية. فليت هيئاتنا الثقافية  ومؤلفاتهم، وقد

هيئاتنا  لالتصال بهؤالء ومحاولة إنقاذ هذه اآلثار قبل أن تتبدَّد إلى األبد. وإذا كانت تنبري

أن تُعنى  الثقافية تُعنى بتصوير المخطوطات المحفوظة في المكتبات العالمية، فأحرى بها

المؤكد  بهذه المخطوطات التي آلت إلى من ال يعرفون قيمتها أو لغتها، والتي مصيرها

 .الضياع، إن لم تكن قد ضاعت فعال

 الحوار الرابع

 األدبية والثقافية في فترة التكوين؟ ما هي المؤثرات*

التي قضيت التكوين، فقد درجت الجامعة األجنبية  إذا اعتبرنا الفترة الجامعية هي فترة-

طوال الوقت على أنها تُعطي للطالب "المفاتيح" التي  فيها المرحلة الجامعية على التأكيد

نفسه في تحصيل الثقافات، على اعتبار أن المهمة  تُهون عليه مهمة االعتماد على

تعويد الطالب على "االستظهار"، ولكن مهمتها هي  األساسية للجامعة ليست "التلقين" أو

في البحث، وعلى استخدام ملكته الخاصة في  الب على االعتماد على نفسهتدريب الط

الطالب جميعاً مصبوبين في قالب واحد. وبحيث ال  التفكير وتكوين اآلراء، بحيث ال يكون

 .الوحيد إلى النجاح يكون الحفظ البْبغائي هو السبيل

االتجاهات  متعددي والنتيجة المنطقية لهذه السياسة الجامعية هي تخريج طالب

د الطالب واستقالله يكون الحكم على مستواه الجامعي، وبفضل  واالجتهادات، وبقدر تفرُّ

المتوافرة في المكتبة،  "المفاتيح" كان هم الطالب األول االغتراف من المراجع الكثيرة

التي كانت تُلقى في  دون االقتصار على كتاب واحد مقرر، أو على ُمحاضرات األساتذة

 .حدودةساعات م

الطالب قادراً على التكيف بعد تخرجه مع كل  والفلسفة األساسية لهذا المنهج هي أن يكون

الخريجين من يعمل بعد إتمام دراسته في  الظروف التي تعرض له، صحيح أن هناك من

يعملون في ميادين هي أبعد ما تكون عن  ميدان تخصصه، ولكنَّ هناك أيضاً كثيرين

استكمال ما ينقصهم من دراية  ء يستعينون بالمفاتيح علىموضوع التخصص، وهؤال

 .تقتضيها أوضاع الحياة

وهي التخصص الذي آثرته في فترة التكوين ـ تُحتِّم على  والصحافة على وجه التحديد ـ

كثيرة، ألن الصحف تُعالج موضوعات اقتصادية وعلمية وأدبية  المشتغل بها أن يُلم بعلوم

وعلى الصحفي أن يكون مهيّأً لتناول القضايا التي تعرض له  ة،وتاريخية وسياسية ودولي

 .أكانت سياسية أم اقتصادية أم علمية وهلم جرا في عمله الصحفي، سواء

إلى ما بعد ترك الدراسة الجامعية، ألن ركب الحياة ال  والبد لفترة التكوين من أن تمتد

ه، وحسبنا أن نُشير إلى أن مفرداته، وتتشابك وجوه يتوقف عندها، بل يسير، وتتعاظم

أوجه النشاط البشري، ولم يعد مجرد آلة حاسبة، فله في  الكمبيوتر دخل اليوم في كثير من

أدوار، وله في الطباعة نصيب، وله في االتصاالت  الطب دور، وله في الصناعة

ى قيادة الطائرات باتت تعتمد اعتماداً مطلقاً عل حصص، وله في االقتصاد جوانب، بل إن

ما يحتاج إليه الطيار. ودع عنك أن الكمبيوتر صار  أجهزة الكمبيوتر التي تحدد لها كل

الجامعية، من حيث فهرسة المكتبات، وحصر الموضوعات،  يُستخدم اليوم في األعمال

 .والقيام بعمليات الترجمة وعمل الموسوعات، وإعداد المعاجم،

أبوابها، ألفينا أنفسنا أمام أوقيانوس  دب باب منفإذا انتقلنا إلى ميدان الثقافة الواسع، واأل
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تنفك تصدر في عالمنا العربي وفي  محيط من كتب التراث وكتب المعاصرين التي ال

بأن يُحيطا بأكبر قدر من هذه  العالم الغربي من حولنا، والمثقف واألديب ُمطالبَان

يسير من هذه تحصيل جزء  المعارف، وإن كان العمر ينقضي قبل أن يستطيع امرؤ

غاً تاما غ لذلك تفرُّ ولم تشغله عنه مآرب الحياة  المعارف في زمن العْولمة، حتى لو تفرَّ

 .الدَّارجة

ي الهائل صنفان ى أن يكون موسوعيا، فيُِلم من كل  :والناس تلقاء هذا التحدِّ صنف يتوخَّ

رفة فيقتصر على فرع معين من فروع المع علم بطرف، وصنف يؤثر التخصص الدقيق،

الصنف وال ذاك بقادر على أن يُحيط  يقف عليه عمره، وال يُغادره إلى سواه. وال هذا

أبواب المعرفة على الصعيد العالمي،  بدنياه إحاطة تامة بسبب ضخامة ما تراكم فعالً من

المعارف تُحتِّم الُمعاصرة اإللمام بها.  وبسبب ما يستجد كل صباح من ألوان جديدة من

يُعاني من الجهالة في علوم أخرى لم ينته خبُرها إليه،  أعلم العلماء البدَّ أنومعنى هذا أن 

 .يُِقرُّ بجهله مهما بلغ حظه من علوم الدنيا وأصدق الناس مع نفسه هو منْ 

ْلُت منذ  ومادمت اخترت الصحافة ميداني األصيل، وعنها تفّرع اهتمامي باألدب، فقد عوَّ

ائرة مطالعاتي لتشمل كل شيء ـ إن أمكن ـ ُمبتدئاً توسيع د تركت مقاعد الدراسة على

على االرتقاء بأسلوبي مادام العلم قد صار حرفتي،  بالمطالعات التي تُساعدُني

االرتقاء بأسلوبي مادام القلم قد صار حرفتي،  وبالمطالعات التي تُساعدُني على

 ً اء، وهي مصطلحات بالمصطلحات المتداولة في األنب وبالمطالعات التي تزيدني إلماما

االستعماالت اليومية وفي البيئات األكاديمية، وإذا كانت المطبعة  تتوالد توالداً طوفانيا في

العقدين األخيرين طائفة كبيرة من معاجم المصطلحات في كثرة من  العربية قد عرفت في

يعتمدوا حتماً على المشتغلين بالصحافة اليومية قبل نصف قرن أن  فنون المعرفة، فقد كان

المصطلحات النعدام معاجمها، وألن األساتذة في الكليات العلمية  على أنفسهم في صياغة

يُلقون محاضراتهم ويؤلفون كتبهم باللغة اإلنكليزية، فال يجتهدون في  كانوا ـ وما برحوا ـ

الوافدة تاركين هذه المهمة لمجامع اللغة العربية، وال ريب في أن  سّكِ المصطلحات

بجهود كبيرة في تذليل هذه العقبة، وأصدرت طائفة من معاجم  ع قد اضطلعتالمجام

ولكن يعيب العمل المجمعي أنه شديد البطء، مما يُعجزه عن  المصطلحات ومجموعاتها،

 .الكاسح لمئات ـ وربما آلالف ـ من المصطلحات الجديدة مالحقة التدفق اليومي

في سنوات عملي المبكرة حاولت قراءة كتب أُبالغ إذا قلت إنني  وربما ظن القارئ أنني

واالقتصاد وعلم النفس والقانون، وشغلت نفسي حتى بالمطالعات الخاصة  تتناول السياسة

باعتباره المحصول الزراعي األول في مصر ـ وبالنفط ـ باعتباره المحرك األول  بالقطن ـ

 في ذلك دواوين الشعراء التيفي العالم العربي، ولم أهمل المطالعات األدبية بما  لالقتصاد

خلفيات  طالعت منها كما وفيراً. فقد كنت أعرف أن لألخبار التي تُوافينا بها ِوكاالت األنباء

انتحار وزير  من هذه العلوم، بحيث يسهل على من يُلم بعلم النفس أن يُعلِّل ـ مثال ـ أسباب

أزمة األرصدة  يُعلِّق على الدفاع األمريكي جيمس فورستال، وعلى من يُلم باالقتصاد أن

أن يُتابع محاكمات  اإلسترلينية بين مصر وبريطانيا في ذلك الوقت، وعلى من يُلمُّ بالقانون

نيران الحرب  نورمبرج التي انعقدت لالقتصاص من الزعماء النازيين الذين أشعلوا

ة التي استند إليها العلمي العالمية الثانية، وعلى من يُلم بالفيزياء أن يشرح لقرائه النظرية

 .في اليابان، وهلم جرا صْنُع القنبلة الذرية التي أُلقيت على هيروشيما ونجازاكي

الرافعي عن الكتب  وكنت قد سألت صديقي الشيخ محمود أبو رية تلميذ مصطفى صادق

في مطالعاتي تضم  التي ال يصح لمثقف أن يجهلها، فوافاني بقائمة طويلة استرشدت بها
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الفرج األصفهاني،  التراث، مثل "كليلة ودمنة" البن المقفع، و"األغاني" ألبيكتباً من 

و"الحماسة" ألبي تمام،  وجميع كتب الجاحظ، و"اللزوميات" و"رسائل الغفران" للمعري،

البن قتيبة، و"العقد الفريد"  "و"الكامل" للمبّرد، و"مقدمة ابن خلدون"، و"عيون األخبار

السائر في أدب الكاتب والشاعر"  بالغة" للزمخشري، و"المثلالبن عبد ربه، و"أساس ال

جمهورية أفالطون" و"األخالق" " البن األثير. وضّمت القائمة من الكتب المترجمة

و"العقد االجتماعي" لجان جاك  ألرسطو، و"روح االجتماع وسر تطور األمم" للوبون،

 .روسو، و"األبطال" لكارليل

اني أبو رية بقراءة جميع مؤلفات مصطفى صادق الرافعي أوص أما الكتب المؤلفة، فقد

وسالمة موسى ومحمد حسين هيكل وأحمد حسن  وعباس محمود العقاد وطه حسين

القادر المازني، ونصحني بقراءة  الزيات ومصطفى لطفي المنفلوطي وإبراهيم عبد

 .ي الحديثوشوقي وحافظ والرافعي ف دواوين المتنبي والبحتري في القديم وخليل مطران

محمود أبي رية، واجتهدُت في مطالعة ما  والحقيقة أنني أفدت كثيراً من توجيهات الشيخ

كنت توسَّْعت في اختياراتي فأضفت إليها  تسنَّى لي الحصول عليه من هذه المؤلفات، وإن

وف في العلوم، ومؤلفات أستاذي أمير بقطر في علم النفس،  مؤلفات أستاذي فؤاد صرُّ

األهواني، ومحمود تيمور، ومحمد  صدقائي إسماعيل مظهر، وأحمد فؤادومؤلفات أ

المطابع التي عاصْرتُها، زائداً  صبري السربوني، والشيخ أبي رية نفسه، ثم تابعت ثمرات

وبانضمامي إلى عضوية مجمعي  .طبعاً الكتب اإلنكليزية التي لم يكن هناك غنى عنها

المجمعية المتمثلة في المطبوعات  تم بالمباحثاللغة العربية في دمشق واألردن، بت أه

 .زائداً مطبوعات مجمع القاهرة المجمعية، وفي المجالت الصادرة عن هذين المجمعين

في البلدان العربية، فاقتنْيت معظم  وحرصت منذ ريِّق العمر على متابعة النشاط األدبي

السعودية وتونس والكويت  والمملكة العربية المجالت األدبية الصادرة في لبنان وسورية

األدباء في الوطن العربي وفي المهاجر  وبالد المهجر، وتواصلت مع كثيرين من

تراخت ـ مع األسف ـ بسبب رحيل  األمريكية، سواء بشخصي أو برسائلي، وهي صالت

بسبب ابتعادي القسري عن الصحافة  األدباء األعالم، وانقراض المجالت الرائدة، وكذلك

 .نافذتي األولى على العالم األدبيالتي كانت 

 الفرق بين صحافة زمان وصحافة هذه األيام؟ ما*

المقصودة بهذا السؤال، ال الصحافة اليومية وما  أعتقد أن المجالت األدبية والعلمية هي-

 .الناس يلحق بها من مجالت تُخاطب عامة

على  سالة، وليسصحافة زمان األدبية والعلمية كانت تقوم على أكتاف أفراد ذوي ر

 أكتاف مؤسسات حكومية أو أهلية كما هو الغالب اليوم. وكانت مجالت جادة تُخاطب

 العقول بما تنشره من دراسات قبل أن تُخاطب العيون بالصور المبهرة واأللوان الزاعقة

 .والورق المصقول

ء العدد أعدادها، باستثنا ومجلة "الرسالة" ألحمد حسن الزيات لم تكن تنشر أي صور في

بصورة كل كاتب أو شاعر  الذي كان يصدر في بدء كل سنة هجرية الذي كان يزدان عادةً 

نمر وشاهين  تُنشر إلى جوار موضوعه. ومجلة "المقتطف" ليعقوب صروف وفارس

 مكاريوس كانت تقتصر على نشر صور العلماء والمخترعين وصور توضيحية لبعض

 أو تصنيع المعدات أو المتعلِّقة باآلثار. ومجلةالعمليات الخاصة باستنبات المزروعات 

علم النفس" للدكتور يوسف مراد لم تنشر أي صور في أعدادها، وال نشرت مجلة "

المصري" لطه حسين، وال مجلة "الكتاب" لعادل الغضبان صوراً في صلب  "الكاتب
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ومن هنا األخيرة زيّنت بعض أعدادها بصور ملّونة على األغلفة.  المجلة، وإن كانت

هذه المجالت وأشباهها كانت من حيث الطباعة وتكنولوجيا اإلخراج  يجوز لنا أن نقول إن

 بدائية بالمقارنة بالمجالت األدبية والعلمية التي تصدر اليوم في العالم متخلفة تماماً، بل

 .العربي

صدرها تفتح  وكانت هذه المجالت تستكتب األدباء ذوي الشهرة العريقة، وفي الوقت عينه

األدب، وكان  لما تتلقّاه من كتابات من أدباء ناشئين، مازالوا يشقون طريقهم في مضمار

حيث وظيفة  رؤساء التحرير يحكمون على هذه المشاركات من حيث قيمتها األدبية، ال من

مرموقين، فقد كان  كاتبها أو شخصه. وألن المسؤولين عن هذه المجالت كانوا أصالً أدباء

عين. وعلى  كتشاف أي سرقات أدبية تصدر عن هؤالء المراسلينفي وسعهم ا المتطّوِ

توّرطت فيها مجلة في نشر  طول متابعتي لهذه المجالت الرائدة ال أذكر أبداً واقعة واحدة

ومن أسٍف أن هذه  .مقال مسروق، ألن أمر السارق كان يُفتََضح قبل نشر موضوعه

وطه حسين  يوم، وربما ألن طبقة الزياتالسرقات تكّررت في المجالت التي تصدر ال

وف وأحمد أمين والغضبان قد انقرضت  .وصرُّ

اهتمامها إلى فرع معين من فروع المعرفة دون  وكانت هناك مجالت متخصصة ينصرف

أصدرها الدكتور أحمد زكي أبو شادي لتكون  غيره من الفروع، مثل مجلة "أبولو" التي

عظيم في إظهار كوكبة المعة من شعراء  ت بدورمتفرغة للشعر ونقده ومدارسه، وقام

وحسن كامل الصيرفي وصالح  العصر، مثل: إبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل

الشابي في تونس،  جودت وجميلة العاليلي ومختار الوكيل في مصر، وأبي القاسم

 العالم العربي والتيجاني بشير في السودان، كما اتسعت لمساهمات شعرية ونقدية من

استثنينا مجلة "شعر" التي  والمهاجر. ولم يغد لهذه المجلة الرائعة مثيل اليوم، ربما إذا

العرب"، ومجلة "الشعر"  أصدرها في بيروت يوسف الخال وأنسي الحاج لهدم "ديوان

ر طويال وال تركت أي أثر يُذكر، ومجلة  التي توالها الدكتور عبد القادر القط ولم تُعّمِ

فيها قليله شعر، وكثيره ال  شرف على تحريرها خيري شلبي، وما يُنشر"الشعر" التي يُ 

 ."ينتمي إلى الشعر ولو من باب "الرأفة

الرائدة كانت تقوم على أكتاف أفراد فقد عجزت عن االستمرار في  وألن المجالت

معدودة، حتى إن ُكتِب لها عمر طويل مثل مجلة "المقتطف" التي  الصدور إال لسنوات

سنة، ومجلة  45التربية الحديثة" ألمير بقطر التي عاشت " عاماً، ومجلة 77عّمرت 

عاما، ومجلة "الفكر" التونسية لمحمد مزالي  43توقّفت بعد  األديب" أللبير أديب التي

لت بعد  والبشير بن سالمة التي  20عاماً، ومجلة "الرسالة" للزيات التي عاشت  31ُعّطِ

عمراُ، مثل "المجلة الجديدة" لسالمة موسى، التي كانت أقصر  عاماً، وهناك مجالت

سنين، وما أشرت إال إلى  3إلسماعيل مظهر التي عاشت  "عاماً، و"العصور 13عاشت 

 .نماذج من قبيل التمثيل

المجالت المملوكة ألفراد التي استطاعت الصمود، فهي مجلة "الضاد" التي أصدرها  أما

وركي حالق، ومازالت تنتظم في الصدور عاما في حلب الشاعر عبد هللا ي 60من 

عبد هللا حالق، ومثل مجلة "المنهل" التي أصدرها في جدة عبد  بإشراف نجله رياض

ومازالت تواصل الصدور بإشراف نجله نبيه األنصاري، ومثل مجلة  القدوس األنصاري،

د التأميم أعوام وآلت ملكيتها إلى الدولة بع 106جرجي زيدان منذ  "الهالل" التي أنشأها

 .بانتظام بإشراف محررها مصطفى نبيل ومازالت تصدر

تصدر اليوم تكون مجالت مستندة إلى جهات  وتكاد جميع المجالت األدبية والعلمية التي
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م إليها الدعم الذي يكفل لها االستمرار، وربما تغيّرت سياساتها  رسمية أو أهلية، وهي تُقدِّ

م المؤسسات الداعمة، كما تتغيَّر موازينها في الحكم تختاره بتغير المسؤولين عنها الذين

 ً  .لتغير أذواق المشرفين عليها على المادة األدبية وقفا

 العالم العربي؟ هل هناك قطيعة عملية بين األنشطة األدبية في*

باألدب في العالم العربي، سببه  مؤكَّد أن هناك تباُعداً ـ ال أظنه مقصوداً ـ بين المشتغلين-

األدبي. ُطْف بجميع المكتبات في  هو الحواجز البيروقراطية التي تعترض التواصل األول

السعوديين أو القطريين أو التونسيين  القاهرة فلن تجد مكتبة واحدة تعرض مؤلفات األدباء

بلد عربي إلى بلد آخر تحكم وتتحّكم فيه  أو السوريين أو الكويتيين. فانتقال الكتاب من

سلعة أخرى، مما يُتَداول في األسواق.  عتبر الكتاب سلعة شبيهة بأيعقليات تجارية، ت

الكتب حتى قبل أن تُباع أي نسخة منها.  فالجمارك تُصرُّ على اقتضاء رسوم باهظة على

تقرير مدى صالحية الكتاب للدخول أو  والرقابة تُصر على أن تكون لها كلمة ُعليا في

تراخيص للتصدير أو لالستيراد، وتُوقِّع  صول علىالخروج. والجهات اإلدارية تُحتِّم الح

البريد لم تعد تعترف بأن "للمطبوعات"  عقوبات في حالة عدم تحويل العملة. وهيئة

تتقاضاها عن إرسال ولو نسخة واحدة من  معاملة خاصة، فتُغالي في رسوم البريد التي

 !كتاب يتيم

ب من بلد عربي إلى بلد عربي آخر يُصبح انتقال الكتا ومن شأن هذه القيود جميعاً أن

ي  عملية تعذيب للقائمين عليها، ناهيك عن أن بواهظ الرسوم التي تُفَرض على الكتب تُؤدِّ

 .الراغبين في اقتنائها إلى "تطفيش" القراء

التغلب ـ بصورة مؤقتة ـ  وقد ساعدت معارض الكتب التي تُقام في الحواضر العربية في

مؤقتة، تكفل للكتاب العربي أن  لمشكلة تحتاج إلى حلول دائمة العلى هذه العقبات، ولكن ا

حدث هذا لتم القضاء الُمبَرم على  ينساب بغير حواجز بين البلدان العربية المختلفة، ولو

عها على ذلك وجود هذه الحواجز أمام التدفق الطبيعي  عمليات تزوير الكتب التي يُشّجِ

 .للكتب بين مفردات العالم العربي

التخلص من هذي القيود البيروقراطية، فثمة مشكلة كبرى تعترض الكتاب  تى لو أمكنوح

وجود "قحط" في القراءة. فهل يُعقل أن العالم العربي الذي يضم نحو  العربي تتمثّل في

هل يُعقل  …والذي أُنشئت فيه جامعات ال يقل عددها عن مئة جامعة  مليون نسمة، 250

ب في هذا العالم المترامي عن بضعة آالف نسخة أقصاها خمسة الكت أال يزيد توزيع أروج

ابتداء من تنمية الرغبة في القراءة لدى جماهير هذه األمة العربية حتى  آالف نسخة؟ فال بد

 !الرغبة السالح األكبر في تحطيم كل هذه القيود البيروقراطية المتغالظة تغدو هذه

ق بفضله التواصل الفكري بين البلدان حاجة ماسة إلى خلق جيل قارئ يتحق فنحن في

بفضله هذه القطيعة الماثلة في حياتنا األدبية، وال سيما ألن أوثق العُرى  العربية، وتزول

 البلدان العربية هي ُعرى الثقافة والفكر واللغة والتراث، قبل العرى السياسية والعرى بين

 .االقتصادية وما إليها

 

حافظ رجب في  ال أساتذة" التي طرحها القاص محمدما رأيك في مقولة "نحن جيل ب*

 الستينيات؟

األخيرة، ظاهرة الناشئة من  من الظواهر الخبيثة التي طرأت على عصرنا في سنواته-
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بدعاوى ترضي غرورهم،  األدباء الذين ال يكادون "يخرجون من البيضة" حتى يجعجعوا

بال أساتذة، ومن قائل  إلى جيل وتستر عجزهم، وتدل على فهاهتهم، فمن قائل إنه ينتمي

إنه موصول األسباب بقوى  إنه سيفجر اللغة، ومن قائل إنه ال يعترف بالنقاد، ومن قائل

فه" من كالم منسوب ظلماً إلى األدب، وأغرب  اإللهام وال ُمعقِّب على ما يُفلسفه أو "يُخّرِ

وتنشر على المأل تصريحاتهم،  من إطالق هذه الدعاوى أن أصحابها يجدون صحفاً تذيع

 ."ما يمكن أن يوصف بأنه "هرطقات أدبية

يزعم أنه بال أساتذة، إنما يُقر بأنه خرج إلى الدنيا سفاحا، بل حتى أبناء  والجيل الذي

 !يعدمون أباً وإن كان مجهوالً  السفاح ال

ألنه لم ينل إال حظا متواضعاً  كان صديقنا القاص أمين يوسف غراب يقول إنه عصامي،

بالمطالعة، فقرأ في مكتبة البلدية في دمنهور  لتعليم النظامي، ولكنّه عّوض هذا النقصمن ا

وتعلّم منها كيف يُجيد فنون القصة والرواية التي برز  مئات من الكتب التي تثقّف عليها،

 .أساتذته هم مؤلفو هذه الكتب، وهم أكثر من أن يُحصيهم فيها بعد ذلك، وهو يُقّر بأن

يُباهي بأنه "عصامي"، لم ينل من التعليم إال الشهادة االبتدائية بملحق،  العقاد وكان أستاذنا

من عشرات من المدّونات، وكان موجهه وراعيه هو أستاذه عبد الرحمن  ولكنه اغترف

الخصومة األدبية التي نشأت بعد ذلك بين العقّاد وشكري جعلته  شكري. صحيح أن

من رصيفه المازني الذي أقّر بأستاذية شكري، ولكن على النقيض  يصرخ بأنه بال أساتذة،

الثقافية استمدّت من مئات المصادر المنشورة لعباقرة العصر،  العقاد يعني أن حصيلته

 .رافد من الروافد الكثيرة التي غذّت عبقرية العقاد وأن عبد الرحمن شكري

ته في ريف لبنان فرحات يقول بدوره بأنه عصامي، ألن نشأ وكان صديقنا الشاعر إلياس

المنهجي، إال أن اعترف في قصيدة بديعة بأن أساتذته هم الدنيا  لم تهيئ له أسباب التعليم

وطيورها وجداولها وحسانها، ألن الكون جامعة الجامعات والدهر أستاذها  جميعا بطبيعتها

 :قصيدة يصح بها االستشهاد في هذا المقام المعتبر، وهي

ْن أَخْذتَ   القريضَ  يقولوَن عمَّ

ْن تعلَّْمَت َنْظَم الدَُّررْ   وعــمَّ

 وكْيفَ  وأْيَن دََرْسـَت العروضَ 

  تلقَّْيَت َهـــذا البياَن األغرّْ 

 ِعْلمٍ  وما ُكْنَت يوماً بطـالبِ 

غَرْ   فإنَّا عَرْفناَك ُمـــنذُ الّصِ

 صبيا فقلُت: أَخْذُت القريضَ 

 عن الطَّْيِر وْهَي تَُغنِّي السََّحرْ 

 النسيـمِ  اِت عليلِ وعْن َخَطر

 يمرُّ فيْشفي عليَل البَـــَشرْ 

 الجداولِ  وعْن َضحكاِت ِميَاهِ 

 فْوَق الجالمِد تْحَت الشََّجـرْ 

 األديبِ  وعْن َزفَراِت الُمحبِّ 

 يُزاحُمهُ الموِسُر الُمْحــــتَقَرْ 

 اللواتي وْعْن نظراِت الِحسانِ 

 يكْدَن يُغَْلِغْلنَها في الَحَجــرْ 

 الضعافِ  الحزانى وعْن عبَرات
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 ففي عبراِت الــحزانى ِعبَرْ 

 المدرساتِ  لئن كْنُت لْم أدخلِ 

 صغيراً ، وال بْعدَ هذا الِكبَرْ 

 الجامعاتْ  فذا الكْوُن جامعةُ 

 وذا الدّْهُر أْستاذهـا الُمْعتََبرْ 

 جمــيلٌ  وفي الُمبكياِت بيانٌ 

 وفي الُمْضحكاِت معاٍن ُغَررْ 

 نَ وفي كّلِ ما يُبصِر المبصرو

 تُثاُر بهنَّ الِفَكــرْ  دروسٌ 

 فمْن يْحَي يوماً وال يستَفيـد

 ! أْعمى البَصرْ  فأْعمى البصيرةِ 

األول، ومنها  وكان العالمة شكيب أرسالن يقول: "إن مجلة "المقتطف" هي أستاذي

 ."تعلّمت ما لم أتعلّم في المدارس النظامية

ة، زاعماً بأنه ال ينطق بلسانه وحده بل الناس وقال إنه بال أساتذ فإذا جاء اليوم زيد من

لكان مؤدَّى ذلك أنه "خالق نفسه"، انحدر من األزل وسيعيش إلى  بلسان جيل بأسره،

مبتوت الصلة بالماضي، ألن قبله لم يكن شيء، وهو وحده الذي  األبد، وهو مفرد فرد،

مظاهر الحياة التي  ونظام الحياة نفسه ينقض هذه الدعوى، ألن جميع .يُمثِّل بداية كل شيء

هي ثمرة سلسلة موصولة من البدايات المتواضعة، فراكب الطائرة  نشهدها اليوم إنما

ساللة أقوام ركبت في الماضي الحمار واإلبل التي سميت بسفينة  الكونكرد اليوم هو

اآلنسة مي زيادة تقول إن الطائرة هي التطور الطبيعي للحمار، ألن  الصحراء. واألديبة

ركوب الحمار في أسفاره هي التي تسلسلت وتطورت على مدى  اإلنسان إلىحاجة 

المركبة فالسيارة فالقطار فالسفينة فالطائرة، ويصح لنا  األجيال حتى انتهت إلى اختراع

 .هو أستاذ الكونكورد! على غرابة هذه المقولة بالتالي أن نقول إن الحمار

وال حتى في الكتب، وأن كل معارف الدنيا أستاذ  فلئن زعم زاعم بأنه فذ فريد، ليس له

حكم على أدبه بخيبة المآل، ألن الناس تريد أن  انصبّت فيه بصورة تلقائية إعجازية فقد

العربية التي جرى عليها كل الكتّاب في جميع  تقرأ كالماً مفهوماً يجري على السليقة

القارئ، بل عن الحياة المسلك، عزل نفسه عن  العصور، وإن تنّكب بإبداعه المزعوم هذا

 .الثقافية كلها

ر اللغة، وال أدري لَم ال يترك هذه اللغة التي ال  ومن هذه الشاكلة عينِها من زعم بأنه سيفّجِ

ألدبائها، ويخترع لنفسه لغة جديدة تروق له وحده، حتى وإن لم يفهمها سواه. وقد  تعجبه

العربية فآب بخيبة المسعى. إذ  مْن هو أعتى منه تفجير اللغة في صحن مجمع اللغة حاول

عبد العزيز فهمي باشا قاضي القضاة في عصره وواحداً من زعماء األمة المرموقين،  أن

د في اللغة العربية بإلغائها، وتقدّم إلى مجمع اللغة الذي كان عضواً  عنَّ  فيه  له أن يُجدِّ

 تركيا على يدي بمشروع لكتابة اللغة العربية بالحروف الالتينية أسوة بما حدث في

مصطفى كمال أتاتورك، فقوبل هذا االقتراح بعاصفة مدوية من الرفض من جميع 

الذين رأوا فيه هدماً لكل التراث العربي، بما في ذلك القرآن الكريم، ولم يستطع  األعضاء

االقتراح الدفاع عنه إزاء هذا اإلجماع الساحق الذي لم يشذ عنه إال سالمة موسى  صاحب

 .المجمعخارج  من

العلمية الوافدة،  نفهم أن تتطّور اللغة، وتتسع الستيعاب المعاني الجديدة، والمصطلحات
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فهي محاوالت وئدت  واألساليب المستحدثة، أما أن يُحاول األغرار نسفها بدعوى التجديد،

 .الحاضر في مهدها، واعتُبرت من الهلوسات التي ذاعت بِدَُعها في يومنا

قلم، ولكن شتّان  حتى في اللغة ـ ينبغي أن يظل مفتوحاً أمام كل صاحبإن باب االجتهاد ـ 

 .والجهل بين االجتهاد والهدم، وبين التجديد والتشويه، وبين العلم

طويلة  وقد نعى صديقي الشاعر خليل مطران استخفاف القوم باللغة، فقال في قصيدة

 :"اختار لها عنوان "عتب اللغة العربية على أهلها

 فْضـــلي / أأْغـدو اليوَم والمغموُر فْضـلي؟ ربيةُ المشهودُ أنا الع

 فضاعْت، ما مصيُر القوِم ؟ قْل لي / إذا ما القوُم باللغة اْســتخفُّوا

 معهُ يكوُن صالُح فْعِل ؟ فَسادُ القْوِل فيِه دلـيُل عْجـٍز / فـهـلْ 

 جْهلِ وعقوُق  فيا أمَّ اللغَـــاِت َعدَاِك منّا / عقــوُق مساءةٍ ،

 ِظلِّ  لِك العَْودُ الحميدُ فأنِت شْمـٌس / ولْم يْحــجـْب شعاَعِك غْيرُ 

 مثْلي؟ وَهْل لغةٌ قديمـاً أو َحــديثاً / تُعَـــدُّ بوْفرةِ الحسـناتِ 

أدواته، وهي اللغة  إن من أراد أن يشتغل بفنون األدب ال بد له ابتداًء أن يُحسن استخدام

جميعاً، ويُريح ويستريح  عن اللغة، فليزوّر عن ميادين األدببكل مقوماتها. فإن ازورَّ 

 .باحثاً لنفسه عن صنعٍة أخرى غير الكتابة

 :القسم الثاني

 حواران مع وديع فلسطين

*** 

 فلسطين: األديب والصحفي مع وديع-1

 حاوره: سعد بن عايض العتيبي

 

(1) 

في حياتنا األدبية الُمعاصرة،  عندما يود أن يقدم شخصية لها مكانتها الرفيعة يحار المرء

الصحفي واألديب األستاذ وديع فلسطين أحد الذين كانت لهم صوالت وجوالت  ذلكم هو

األربعينيات من هذا القرن، فمن يتصفّح مجلدات "المقتطف" أو"الرسالة"  في صحافة

ا سيجد أن األستاذ وديع فلسطين كان من أبرز الكتاب وأغزرهم إنتاجا، كم "أو"األديب

ودراساته في العديد من المجالت األدبية والثقافية في مختلف أرجاء الوطن  شارك بمقاالته

إضافة إلى ذلك فهو يتمتع بذاكرة عجيبة تستطيع أن تتذكر حوادث موغلة في  العربي،

أطلق عليه أحد األدباء لقب "سفير األدب المعاصر") (، ويقول عنه صديقه  القدم، وقد

ز الرفاعي: "والوديع كاتب عمالق، واسع الثقافة، رحب االطالع، قلّما العزي األستاذ عبد

ذو بال في اللغة العربية أو اإلنجليزية إال ولديه عنه علم، أو له به اطالع، أو  يصدر كتاب

 ."فيه نقد أو تعريف عليه

نعرف رأيه في الذين  كما أنه يعد من أصدقاء العقاد الُخلّص، وفي هذا اللقاء سوف

وموضوعات تشغل الساحة  لون النيل من األستاذ العقاد، كما سنعرف رأيه في قضايايُحاو

إال أننا استطعنا أن نظفر منه  الثقافية. ومع أن األستاذ وديع فلسطين ال يسعى إلى األضواء

 ."المسائية" بهذا اللقاء الثري، والذي خص به جريدة

حصل من  سوهاج بصعيد مصر،م في محافظة 1923واألستاذ وديع فلسطين من مواليد 

 الجامعة األمريكية بالقاهرة على درجة "البكالوريوس" في األدب مع التخصص في
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 م، وعمل بعد تخرجه في إدارة جريدة األهرام، ثم انتقل إلى جريدة1942الصحافة عام 

المقطـم" حيث عمل في وظائف تحريرية مختلفة إلى أن اختير عضوا في مجلس تحرير "

م، رأس 1953جريدة ومعها مجلة "المقتطف"، وذلك إلى ما قبل إغالقها عام ال وإدارة

االقتصاد والمحاسبة" التي كان يصدرها نادي التجارة الملكي، قام بتدريس " تحرير مجلة

م، أنشأ مع 1957-1948الصحافة في الجامعة األمريكية بالقاهرة بين عامي  علوم

م، اختير عضوا مراسال 1945دباء" عام الدكتور إبراهيم ناجي "رابطة األ الشاعر

العربية في دمشق وعّمان، وعمل مراسال لمجلة "قافلة الزيت" السعودية،  لمجمعي اللغة

البيروتية، وله أكثر من ستة عشر كتابا مطبوعا ما بين تأليف وتحقيق  "و"األديب

  .وترجمة

ن االستحقاق م، ونيشا1949على جائزة فاروق األول للصحافة الشرقية عام  حصل

  .م1952كوماندور الممنوح من إسبانيا عام  المدني من طبقة

  مع الكلمة؟ األستاذ وديع فلسطين، متى بدأت مشوارك*

م، 1942عام  بدأت مشواري مع الكلمة منذ تخرجت من الجامعة األمريكية بالقاهرة-

 يوبيميني شهادة على أنني أحمل درجة البكالوريوس في األدب مع التخصص ف

 الصحافة، وهي شهادة لم يكن كثيرون يحملونها، ألن معاهد الصحافة في العالم العربي

 تأخر إنشاؤها، وألن الصحافة في ذلك العهد كانت "صحافة اجتهاد" أكثر منها صحافة

 تأهيل جامعي في هذا التخصص بالذات. والواقع أنني جربت حظي في الكتابة حتى قبل

لب مقاالت في جريدة "الدستور" اليومية، وفي مجلة التخرج ألنني نشرت وأنا طا

المصورة" األسبوعية، وفي مجلة "الطلبة" التي أصدرها طالب الجامعات في  "اللطائف

كما أن جامعتي اختارتني رئيسا لتحرير مجلتها "القافلة" فتمرست فيها على  ذلك الوقت،

  .الكتابة

 ن أبدأ؟ فالتجارب العملية مازالتوكان السؤال الذي واجهني عند تخرجي هو: من أي

 محدودة إن لم تكن منعدمة، وميادين الكتابة تُحتم اإلجادة أسلوبا وموضوعا، وهو ما ال

 يسعني فيه أن أُجاري فيه الفحول في ذلك الوقت، وثقافتي األفرنجية جعلتني مبتدئا في

 أن آخذ مقاال أو فنـون األدب العربي، فالتمست جوابا على هذا السؤال في الترجمة، أي

دا في أسلوبي قدر  عمال أدبيا لكاتب غربي راسخ القدم فأنقله إلى اللغة العربية مجّوِ

 الُمستطاع، ثم أبعث به إلى المجالت األدبية بالبريد موقعا بعبارة "بكالوريوس في

الصحافة" إلحداث األثر المطلوب في رؤساء التحرير. وكنت أخاف من مواجهتهم بنفسي 

ن يروا في صغر سني ما يزهدهم في نشر مقاالتي. وهكذا نشرت في "رسالة " أ خشية

م عن المسرحي النرويجي هنريك إبسن، ونشرت في 1943مقال لي عام  الزيات أول

السنة عينها أول قصة ترجمتها، وكان عنوانها "كف القرد"، وظللت  مجلة "المقتطف" في

عامـين أو ثالثة كنت في أثنائها أعكف  وعلى رخصة "البكالوريوس" أتوكأ على الترجمة

باإلجادة والصقل، وأعكف على الُمطالعات العربية حتى أُقيم ما يُمكن  على لغتي العربية

 بالبنية األساسية" الالزمة لمن يشتغل بالصحافة ويطل منها على ميادين األدب" أن أُسميه

وبت  ول إلى عالم كنت أتهيبه،الفسيحة. ومع الوقت، ومع الجهد والمثابرة، أفلحت في الدخ

  .أطل بوجهي على رؤساء التحرير عوضا عن التوسل بالبريد إليهم

األربعينات عملت محررا في مجلة "المقتطف"، فكيف وجدت الفرق بين  في أواسـط*

اليوم؟ وهل لعبت "المقتطف" دوراً مهما في إثراء حياتنا األدبية  صحافة األمس وصحافة

  الُمعاصرة؟
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 م، ثم نقلت إلى القاهرة1876"المقتطف" التي صدرت أصال في بيروت في عام  مجلة-

م 1888بعد ذلك سبقت في الصدور جريدة "المقطم" التي بدأ نشرها في القاهرة عام 

عشر عاما. وكانت األولى مجلة شهرية تُعنى في المقام األول بالعلوم والصناعة في  بثالثة

سائية جامعة، تعنى بالسياسة واالقتصاد واالجتماع كانت الثانية جريدة يومية م حين

وكل ما تنشغل به جريـدة سيارة من أمور الحياة اليومية وأحداثها في الداخل  واألدب،

  .والخارج

 وكانت المجلة والجريدة يصدران عن "دار المقتطف والمقطم" ألصحابها الدكتور فارس

وعندما عملت في هذه الدار في  نمر باشا والدكتور يعقوب صروف وشاهين مكاريوس.

م ـ بعدما قضيت ثالث سنين في جريدة "األهرام" موظفا إداريا على 1945مارس  أول

الشديدة في التحول إلى أقسام التحرير ـ وجدت في الدار شيوخا أجالء اكتسبوا  رغبتي

 ى قيدعريضة في فنون الصحافة وميادينها، فهناك الدكتور فارس نمر باشا الباقي عل خبرة

 الحياة من مؤسسي الدار، وهناك خليل تابت بك المدير العام للدار، وهناك الدكتور فؤاد

صروف رئيس تحرير مجلة "المقتطف"، وهناك كريم ثابت باشا رئيس تحرير "المقطم": 

األعالم كانوا مدرسة حقيقية، وكل من عمل معهم استطاع أن يحصل من المعارف  هؤالء

ر الطويـل ماال يستطيع تحصيله في سنوات مديدة، وكان أربعتهم وخبرة العم والتجارب

بتواصل األجيال، فكانوا يحرصون دائما على نقل كل ما يعرفونه إلى مساعديهم،  يؤمنون

بتوجيههم الدائم، وتصويب أخطائهم، وتقديمهم إلى المسؤولين في الدولة لكي  وذلك

يكسبهم القدرة على تولي المسـؤوليات  عملهم، ولم يكونوا يضنون عليهم بما ييسروا لهم

اكتملت لهم أدواتهم. كما كان لهؤالء الشيوخ إشراف فعلي على كل صغيرة  بأنفسهم متى

الجريدة. بل إن خليل تابت بك كان يقوم بنفسه بتصحيح اإلعالنات المبوبة  وكبيرة في

ة عندهم الرسمية لكي يطمئن إلى خلوها من أي خطأ لغوي. فرسالة الصحاف والخطب

أمانـة يتوخون بها تثقيف القارئ، وتهذيب ذوقه، وتعويده على سالمة اللغة،  كانت رسالة

  .بالحقائق المجردة من الهوى وتبصيره

بعد جريدة "األهرام"، ولما  وكانت جريدة "المقطم" هي الثانية من حيث طول العمر

"المقطم" قال إنـه أراد  جبل سألت الدكتور فارس نمر باشا لماذا أطلق على جريدته اسم

ُشيدت بها أهرام الجيزة  أن يوحي للقراء بأن جريدته هي األصل، ألن الحجارة التي

األهرام" تصدر في " اقتطعت من جبل المقطم، ولم تكن بين الجريدتين منافسة؛ ألن

وإن تكن سوقا  الصباح، في حين أن "المقطم" تصدر بعد الظهر، ولكل منهما سوقها،

مكاتبهم في  مثل في موظفي الحكومة الذين يشترون "األهرام" وهم ذاهبون إلىواحدة تت

الظهـر.  الصباح، ويشترون "المقطم" وهم منصرفون من مكاتبهم في الساعة الثانية بعد

كانت تركز  "وفي حين كان االهتمام األول "لألهرام" منصبا على األخبار، فإن "المقطم

يوميا،  الصدر الضافية التي كان يكتبها خليل تابت على شرح هذه األخبار في مقاالت

  .وتظهر على الصفحة األولى، وتُنشر ذيولها في الصفحات الداخلية

المقتطف" فكانت مجلة علمية في بدايتها، ولم تلبث أن صارت تُعالج جميع " أما مجلة

أذواق  الفكرية، وتتسع للشعر وللقصص ونقد الكتب األدبية، وتحاول إرضاء الموضوعات

كانت اهتماماتهم، واجتذبت المجلة في تاريخها الطويل جميع أقالم الباحثين  المثقفـين أيا

العالم العربي والمـهاجر، وفهارسها المنشورة في ثالثة مجلدات ضخمة تشهد  من أنحاء

  .عاما قد نشروا فيها نفثات أقالمهم 77األعالم في عمرها الذي امتد إلى  على أن كل

د إما بحروف منفصلة يتم جمعها من صندوق للحروف صح وكانت افة تلك األيام تُنضَّ
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منها، وإما من آالت "اللينوتيب" التي أدخلت في مصر للمرة األولى والتي  يضم المئات

األهرام" جبرائيل تقال باشا فضل إقناع شركات المطابع األلمانية بصنعها، " كان لصاحب

ال العكس، وكان قد أعد نماذج للحروف العربية لتقوم من اليمين إلى اليسار  بحيث تعمل

 األلمانية بإحاللها محل الحروف اإلفرنجية. أما المطابع نفسها فكانت سرعتها المصانع

 بالمقارنة بسرعة المطابع الحالية بطيئة. وانفردت مطبعة "المقطم" بإخراج الجريـدة

 أي في مقاس كتـاب سهل الحمل، مطوية إلى ما يُعادل ربع الطية اآللية لمعظم الصحف،

 وكانت لكل جريدة شخصيتها الخاصة، كما كان لكل كاتب أسلوبه الذي يتميز به؛ بحيث

 يستطيع القارئ أن يُميِّز أسلوب خليل تابت عن أسلوب أنطون الجميل، وأسلوب عبد

 القادر حمزة وأسلوب الدكتور محمد حسين هيكل باشا، في حين انتشر اليوم ما يمكن

 سميته "باألسلوب الصحفي" الذي يتعاطاه جميع الصحفيين، فتصعب التفرقة بين كاتبت

  .وكاتب

انتقال  والمؤكد أن الصحافة تقدمت اليوم في المجاالت الفنية والطباعة، وفي سرعة

ما لم تعرفه  األخبار واالستعانة باألقمار الصناعية في إعداد طبعات دولية وإقليمية، وهو

بالمقارنة  نيات والخمسينيات، فصارت الصحف اليوم إمبراطورياتصحافة األربعي

الصحافة اليوم  بالصحف في النصف األول من هذا القرن. أما التحدي األكبر الذي يواجه

مكشوف ال تخفى  فهو أن تكون صحافة مستقلة ال صحافة تابعة، وأن تُدرك أننـا في عالم

من رفع صوته  ارئ ورعاية مصالحه، وتمكينهفيه خافية، وأن تتوافر أساسا على خدمة الق

  .تعبيرا عن رأي ارتآه، أو شكوى من جور لحق به

المقتطف" التي يسمونها "بشيخة المجالت" فقد حملت راية العلم " وفيما يتعلق بمجلة

عاما، وكان البعض يصفها "بالمجلة األستاذ" ألنها وسعت جميع  والعرفان سبعة وسبعين

بفن من الفنون، وإن حرصت على اجتناب كل ما يتناول العقائد  ضـقعلوم العصر، ولم ت

األخالق، حتى رفض أصحاب "المقتطف والمقطم" نشر اإلعالنات  وكل ما يتنافى مع

الخمور، حرصا منهم على مكـارم األخالق، كما أن "المقتطف" لم  "المجزية ماديا" عن

د تكتب عن السينما باعتبارها الموضوعات التي تعالجها، فق تحاول أبدا الترخص في

ولكنها ال تعنى بالمشتغلين بالسينما من ممثلين وممثالت بالغة  صناعةً وتطوراً تكنولوجيا،

ج ألي منها ـ  ما بلغت شهرتهم، كما ف بالمذاهب السياسية ـ ولكنها ال تُرّوِ أنها قد تُعّرِ

  .وعيوب كل مذهب وتوضح مزايا

وآرائه وأعالمه وفلسفته.  صر بعلومه وفنونه ومكتشفاتهلقد كانت المجلة سجال أمينا للع

م بعدما زحفت 1953 ولعل هذه الجدية الصارمة هي التي قضت على المجلة في ديسمبر

المصري" لطه  التيارات السوقية فأطاحت معها بمجالت "الرسالة" للزيات، و"الكاتب

النفس" ليوسف  مجلة علمحسين، و"الكتاب" لعادل الغضبان، و"الثقافة" ألحمد أمين، و"

  !مراد، وبئست هذه السوقية

 كتاباتك؟ بعد عودتك مؤخرا للكتابة كيف وجدت صدى*

مؤخرا. وواقع األمر  يُفهم من هذا السؤال أنني كنت محتجبا عن الكتابة وأنني عدُت إليها-

ا كنت يوم الناس هذا. وإذ أنني لم أحتجب عن الكتابة يوما واحدا منذ ما حملت القلم وإلى

النشر ألنها في أيدي أقوام  أملك أن اكتب في الوقت الذي أرتئيه، فإنني ال أملك وسائل

من أمرها شيئا، فقد يُرجئون  آخرين. وهؤالء يتحكمون في النشر وفقا العتبارات ال أملك

دبلوماسي" أو بدون عذر، كما أنهم " النشر شهورا بل أعواما، وقد يرفضون النشر بعذر

األمر النافذ، وإذا كنت ممن يدينون بقول  ة الكتاب بمقاييسهم هم، ورأيهم هويقيسون قام
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  :الشاعر

ْت علينـا  عليكم ، فاستخفَّ بها الَهوانُ  َعرضنا أنفساً عزَّ

ْت ولكـْن كلُّ   معروٍض ُمهـانُ  ولْو أَنًّا حِفْظناها لعَــزَّ

األحاديث المستطردة" عن " ولعل "العودة" التي يُشير إليها السائل هي استئنافي لكتابة

اللبنانية منذ خمسة وعشرين عاما،  "األعالم الذين عرفتهم، والتي بدأتها في مجلة "األديب

تصدر في لندن، وقد استأنفت كتابتها  والتي صارت تُنشر في جريدة "الحياة" اليومية التي

ها الذي بالحيز العريض في صفحات نزوال على رغبة هذه الجريدة المحترمة وترحيبا

العالمة الكبير الدكتور صالح الدين  أتاحتـه لي، وليس من باب التفاخر أن أذكر أن أستاذنا

قد أخبرني بأنه يحتفظ بملف يضم  المنجد، منشئ معهد المخطوطات في الجامعة العربية

  .نياشين الدنيا وجوائزها هذه األحاديث المستطردة، وهي شهادة تفوق عندي كل

األوان األخير، أحدهما طبعة  تي يعنيها السائل هي صدور كتابين لي فيولعل العودة ال

وقد نشرتها دار الجديد في لبنان،  "ثالثة من كتابي القديم "قضايا الفكر في األدب المعاصر

وكالم في الشعر"، وقد نشرته لي  والثاني كتاب "مختارات من الشعر العربي المعاصر

حصيلة مطالعات كثيرة في األدب  ة والنشر، والكتاباندار "األهرام" عن مركزها للترجم

الظهور ببادرة كريمة من  المعاصر ظلت حبيسة في الصدر إلى أن أُتيحت لها فرصة

حبيسة مع سواها مما لم تتح له  الدارين الناشرتين، ولوال هذه المبادرة لظلت هذه الحصيلة

  .أسباب النشر

حسر نشاطهم في النشر العتبارات شتى، منها ان ومما يُؤسف له أن معظم الناشرين قد

ارتفاع أسعار الكتب فيتعذر عـلى طالبيها  ارتفاع تكاليف النشر، وما يُصاحب ذلك من

الكتب في البالد العربية؛ ومنها الرسوم  شراؤها، ومنها العقبات التي تعترض تسويق

طفت بكتاب  ومستلزماتها. ولو أنك والضرائب المفروضة على عمليات تجهيز الكتب

حتى دون معرفة موضوع الكتاب،  تريد نشره على دور النشر المختلفة لقوبلت بالصدِّ 

وعلي أدهم وحسن كامل  حتى لقد شكا لي أدباء كبار مثل محمــد عبد الغني حسن

  .الصيرفي ـ رحمهم هللا ـ بأنهم ال يجدون لكتبهم ناشرا

  ر وكالم في الشعر"؟ماذا عن كتاب "مختارات من الشعر العربي المعاص*

محاولة من مركز األهرام للترجمة والنشر لتحقيق التواصل واأللفة بين األدباء  في-

أصدر من نحو عامين كتابا يضم مختارات من القصص كتبها أدباء من جميع  العرب،

العربية، وقدم لها أستاذنا الدكتور الطاهر أحمد مكي، وإزاء نجاح هذه التجربة  البلدان

المركز إصدار كتاب يضم مختارات من الشعر الُمعاصر من جميع األقطار  ارتأى

إلّي مهمة إعداده، فانصرفت إلى مراجعة بضع مئات من دواوين الشعر  العربية، وأُسندت

البلدان العربية النتقاء القصائد المالئمة، وإني راعيت فيها عدة  لعدد كبير من شعراء

ين الشعراء من حيث انتماءاتهم، وتمثيل جميع البلدان األغراض، وتبا اعتبارات هي: تنوع

هذا ُمستطاعا ـ. وبعد اختيار القصائد ترجمت لكل شاعر ترجمة موجزة،  العربية ـ إن كان

قصيدة ُمنتقاة وفقا لذوقي الخاص، ثم أعددت للكتاب مقدمة تبين رأيي  ثم علقت على كل

خليل تحت أي أسماء أو رأي يرفض كل ما خرج على نواميس ال في الشعر، وهو

تلعب كرة القدم ـ مثال ـ فللكرة قواعد البد من احترامها، وإال  مسميات؛ فإذا أنت أردت أن

اللعب. فلماذا تُستباح إذن قواعد الشعر بدعوى التجديد أو الحداثة أو  أُخرجت من ساحة

  اإلبداع؟

 صفحة، 400يقع في وإلعطاء فكرة عن الكتاب، أُورد بعض األرقام المتعلقة به: فهو 
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 بلدا عربيا، ويضم النص الكامل لمئة 19وفيه نماذج شعرية لخمسة وثالثين شاعرا من 

  .قصيدة، مع تعليق على كل منها 112واثنتي عشرة 

قليل من شعراء المملكة العربية السعودية فقد وقع  ومع أنني عرفت شخصيا عددا غير

يمثل صوتا جديدا متميزاً، وإن لم أعرفه باعطب ألنه  اختياري على الشاعر أحمد سالم

  .شخصيا

  الترجمة والتعريب؟ وهل تعتقد أن الترجمة تراجعت في الوقت الحاضر؟ ما الفرق بين*

نقل نص من لغة إلى لغة أخرى بحرفيته.أما التعريب فهو في األلفاظ، يعني  الترجمة هي-

" وتعني القمر الصناعي إلى عربي على لفظة أجنبية، كتعريب لفظة "ستااليت إسباغ ثوب

  .""سواتل

 والتعريب في النصوص هو أن آخذ مسرحية أجنبية مثال وأستبدل بشخوصها األجانب

 شخوصا عربية وأُغيِّر أسماء المواقع والمـدن إلى أسماء عربية، وأصوغ الحوار صياغة

 ها إنهاعربية ال يشترط فيها أن تُطابق النص اإلفرنجي، والمسرحيات التي يُقال عن

بة، أي أسبغ عليها طابع عربي بعد تجريدها من كل" ما  مقتبسة" هي في حقيقة األمر ُمعرَّ

  .يدل على أصلها اإلفرنجي

كانت مزدهرة في الثالثينيات  وال ريب في أن الترجمة تُعاني من ردة اآلن بعد أن

رجمة هو أن كثرة سبب انحسار الت واألربعينيات والخمسينيات من هذا القرن. وقد يُقال إن

بالتالي قراءة النصوص اإلفرنجية عن  من القراء باتت تُجيد اللغات األجنبية، وآثرت

ليس صحيحا على إطالقه، ألن الكثرة  النصوص المنقولة إلى اللغة العربية. وهذا القول

 ال اإلفرنجي الذي ارتفع سعره ارتفاعا الكاثرة من القراء تعتمد أساسا على الكتاب العربي

وأساتذتها السيما في فروع الطب  شاهقا، وكانت سوقه تقتصر على طالب الجامعات

اإلنجليزية. وقد مرَّ علينا وقت كان  والعلوم وغيرهما من المواد التي مازالت تدرس باللغة

محمد بدران في مصر، وعادل زعيتر  فيه أساتذة وقفوا كل عمـرهم على الترجمة، مثل

مؤسسات متخصصة في ترجمة  كي في لبنان، وكانت هناكفي فلسطين، ومنير البعلب

األول، وكان هناك  الكتب مثل مؤسسة فرنكلين، ومشروع "األلف كتاب" في إصداره

فؤاد صروف، وزكي  :مترجمون أفذاذ يُقبلون على التـرجمة باعتبارها رسالة حيوية مثل

أندراوس،  ؤادتجيب محمود، وعلي أدهم، وإبراهيم زكي خورشيد، ودريني خشبة، وف

ضخما  ومحمد عوض محمد .. وغيرهم. ولكن هذه الطبقة الراقية انقرضت وتركت فراغا

  .في دُنيا الترجمة

األدبية والعلمية، وهو انفتاح  وقد جد اعتبار جديد أسهم في انحسار حركة الترجمة

 الوثائقية أو القانونية الخاصة األبواب على كل مصاريعها للترجمات التجارية أو

وما إليها، فاجتذبت هذه األعمال بما  بالُمعامالت في دنيا المال واألعمال، وقضايا التحكيم

يُجيدون الترجمة، ووجدوا في جزائها  فيها منظمات األمم المتحدة جملة كبيرة من الذين

ترجمة شكسبير، فحدث بسبب ذلك  المادي المعجل ماال يُقارن بأي جزاء يتقاضونه من

  .الكتب األدبية والعلمية لُمترِجمة التي كان يمكن حشدها في نقلتفريغ للطاقة ا

لغة إلى األخرى، ذلك ألن  وهناك اعتقاد خاطئ أن من يعرف لغتين يستطيع الترجمة من

إن الترجمة علم وفن له  الترجمة ليست عمال آليا يجتهد في أدائه كل صاحب لسانين، بل

على أيدي مشرفين وأساتذة  تمرسوا فيه طويال قواعده وأصوله وله بالتالي خبراؤه الذين

فقد ُطِلب إلّي ذات مرة أن  كبار حتى استقامت لهم أدواتهم. أقول هذا من واقع التجربة؛

اإلنجليزية والعربية، فألفيته معيبا  أُراجع نصا طبيا ترجمه طبيب متخصص يُجيد اللغتين
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  .مصطلحات الطبية دون تغييرإبقاء ال أشد العيب، واضطررت إلى صياغته من جديد بعد

فروع المعرفة باللغات المختلفة تصل إلى  وإذا عرفنا أن الكتب الجديدة التي تصدر في

المهمة التي يتعيّن النهوض بها إذا ما  عشرات اآلالف في كل سنة، عرفنا مدى ضخامة

 .المطابع أُريدت ُمالحقةُ هذا الحجم الهائل من ثمرات

(2) 

 ل األدبية؟ما رأيك في الرسائ*

أدبية أم غير أدبية ـ هي "مكاتيب" يتبادلها الناس لغاية معينة؛  الرسائل ـ سواء أكانت-

يُوجهها أب إلى ابنه الغائب تمثل لهفة هذا األب على أخبار ابنه، ونصائحه  فالرسالة التي

و على أخبار األسرة وزمالئه. والرسالة التي يوجهها رجل أعمال إلى شركة أ له، وتشتمل

رسالة تُقضى بها المصالح، وبعضها يُترجم إلى الماليين من الدوالرات،  مصرف هي

يُوجهها حبيب إلى حبيبته هي وعاء للتعبير عن مشاعره تجاه صاحبته،  والرسالة التي

لواعج قلبه، والرسائل التي يتبادلها األدباء ـ وهم بشر كأصحاب الرسائل  يبثها فيها كل

يهم ـ يُراد بها التعارف، أو تبادل الرأي في قضايا األدب، أو نقل اإلشارة إل التي تقدمت

  .األدبية، أو استيضاح أمر، أو طلب المشورة في إعداد بحث، وهلم جرا األخبار

الرسائل ـ طبعا ـ من أمور شخصية، تتوقف درجة الُمصارحة فيها على  وال تخلو هذه

األدبية ـ شأنها شأن الرسائل األخرى ـ  الطرفين من ُوثقى الصالت. والرسائل مـدى ما بين

ارتجاال، فهي ليست مقاال معدا للنشر يتعين على كاتبه أن يُراجعه مرة واثنتين  تُرتجل

أكثر تداُركا ألي عيب أو نقص فيه، وإنما هي كالم ُمرسل، ومفروض أال يخرج  وربما

  .(صاحبيه )الُمرسل والمستفبِل عن دائرة

مطلقة، بحيث ال يصح التلصص  بجميع أنواعها خصوصيةوال ريب في أن للرسائل 

طبيعتها. وال تخلو الرسائل األدبية  عليها، أو االطالع على فحواهـا، إال إذا سمحت بذلك

الدائرة المحصورة بين صاحبيها والسيما  من هذه الخصوصية التي يتحتم معها إبقاؤها في

  .لذين ترد أسماؤهم في هذه الرسائلاألشخاص ا ألن ذيوعها قد يسيء إلى طرفيها أو إلى

األصوب إبقاء هذه الرسائل األدبية ـ إن ُوجدت ـ  ولهذا كله كنت ومازلت أعتقد أن من

خدمة األدب، أو لالستعانة بها في تفسير أو تعليل  طي الكتمان، فال يُؤذن بنشرها بدعوى

سائل الرافعي" في صديقي الشيخ محمود أبو ريّة "ر بعض الظواهر األدبية. وعندما نشر

بعض الرسائل، وإلى إخفـاء بعض األسماء التي  طبعتها األولى، اضطـر إلى استبعاد

من وردت أسماؤهم فيها. وعندما حان موعد  وردت في سياقها، حتى ال يتأذى من نشرها

زالت، فنشر أبو ريّة كل ما لديه من رسائل،  نشر الطبعة الثانية كانت دواعي الحرج قد

في مواضعها دون حذف. وهو مايؤكد أن أبا  ان استبعده أصال، ثم وضع األسماءحتى ما ك

الرسائل، وإن كان انتهى قراره إلى نشرها  ريّة استشعر حرجا شديداً وهو ينشر هذه

  .ناقصة ثم كاملة

الرسائل األدبية ـ إن كانت لها قيمة ـ هي قيمة ثانوية جدا، بحيث  وفي اعتقادي أن قيمة

منها تُفيد األدب أو تاريخه، أو تلقي أضـواء جديدة على  ص نتائجيصعب استخال

تختلف عن المذكرات أو اليوميـات التي يكتبها صاحبها، فهذه  شخصيات كتابها. والرسائل

  .قيمة حقيقية، وإن لم يكن فيها ما يُسيء إلى أشخاص أحياء يجوز نشرها إن كانت ذات

فن رسائل األدباء بإكرام، وأالّ يُعتبر ما نُِشر منها فتئت أرى أن تُد وصفوةُ القول إنني ما

ل عليها وثيقة أدبية   .أو تاريخية يَُعوَّ
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به ـ بيوبيله الماسي في أواخر  احتفل مجمع اللغة العربية بدمشق ـ وأنت عضو مراسل*

  المناسبة؟ م(، فهل لك أن تحدثنا عن هذه1995شهر نوفمبر الماضي )

يدي العالمة  عاما على إنشاء هذا المجمع الموقر على 75ء اليوبيل الماسي هو انقضا-

كان يُرجى  م، وهذه مناسبة ال تتكرر في حياة األفراد وإن1919محمد كرد علي في عام 

ألنه سبـق إلى  ،"أن تتكّرر في حياة المجامع. ومجمع دمشق يُلقّب "بأبي المجامع العربية

والمغرب  ر والعراق واألردن وتونسالوجود جميع المجامع الغربية األُخرى في مص

  .والسودان وفلسطين

يحتفل بهذا العيد الماسي احتفاال  وقد ارتأى مجمع دمشق برئاسة الدكتور شاكر الفحام أن

فدعا إلى احتفال حظي بالرعاية السامية  أكاديميا وشعبيا أيضا يليق بهذه المناسبة الفريدة،

معظم البلدان العربية، ولوحظ تخلف ممثلي  منللرئيس حافظ األسـد، وشارك فيه ممثلون 

وعقد المجمع في عيده جلسات صباحية  العـراق واألردن ربما ألسباب غير مجمعية،

الرئيسية التي تم تحديدها سلفا، وكلها تُعنى  ومسائية تعاقب فيها المحدثون حول المحاور

التي تُواجه المجامع والمستقبل، والتحديات  باألوضـاع المجمعية في الماضي والحاضر

 .في القرن المقبل

في القاعة الكبرى بمكتبة األسد، وكانت الدعوة إليها عامة، فشارك  وأُقيمت هذه الندوات

عشاق الثقافة من الجنسين إسباغا للطابع الشعبي فضال عن  فيها جمهور غفير من

  .الفريدة األكاديمي على هذه المناسبة

بلدانا عربية لم  لتي دارت بين وفود المشاركين أن هناكولوحظ في األحاديث الجانبية ا

من رجال العلم  تزل تفتقر إلى قيام مجامع فيها، على الرغم من أن لديها قاعدة كبيرة

في هذه  واألدب يُستطاع بحشدهم تكوين نواة لمـشروع مجمعي، وقد أبديت للزمالء

الرغم  ام مجمع لغوي فيها علىاألحاديث الجانبية دهشتي ألن السعودية مثال قد تأخر قي

وعبد هللا عبد  من أن فيها كوكبة كبيرة من قادة الفكر، مثل: حمد الجاسر، وعبد هللا بلخير،

هللا حمد  الجبار، ومحمد حسن فقي، وعبد العزيز الخويطر، وأحمد الضبيب، وعبد

هللا بن  الحقيل، وحسـن عبد هللا القرشي، وعلي عبد هللا الدفاع، ومحمود عارف، وعبد

خمـيس،  إدريس، وعبده يماني، وغازي القصيبي، وفؤاد عبد السالم فارسي، وعبد هللا بن

وال  .وعزيز ضياء، وعبد هللا العثيمين، وعبد العزيز التويجري، وعبد المقصود خوجة

 ريب في أن قيام مجمع سعودي على أكتاف هؤالء العلماء يمثل خطوة واسعة في سبيل

 ومشاركة المجامع اللغوية األخرى في أعمالها الرامية إلى سك النهوض بلغة الضاد

المصطلحات العلمية وتوحيدها، ومعالجة قضايا اللغة العربية، وتحقيق كتب التراث، 

  .ذلك من األنشطة المجمعية وغير

  وفاته ـ مازال مجهوال للناس؟ هل بقي شيء عن العقاد ـ بعد انقضاء ثالثين عاما على*

اتصال وثيق به؛ فظهرت كتب وفصول  ولوا العقاد بعد وفاته ممن كانوا علىكثيرون تنا-

الوكيل، وعامر العقاد، وأنيس  لمحمد خليفة التونسي، وطاهر الجبالوي، والعوضي

أعظم إساءة. وكأنما كان هناك  منصور، عدا المسلسل التليفزيوني الذي أساء إلى العقاد

للعقاد من سواه واألكثر  نهم بمظهر األقربسباق بين حواريي العقاد على ظهور كل م

  .وقوفا على أسراره وحياته الشخصية من جميع الذين عرفوه

على  والعقاد الذي كان يوصف بالكاتب الجبّار والعمالق، هو إنسان يسري عليه ما يسري

أي إنسان آخر من حب وبغض، وفرح وحزن، ونجاح وفشل، وصحة ومرض، وهلم 

  .جرا
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 ب أن يركز كاتب على ناحية من نواحي العقاد ليرسم له صورة، هيوليس من الصوا

ظلم  بالتأكيد صورة شائهة، في أذهان القراء. فالتركيز مثال على "غراميات العقـاد" فيه

فلسنا  .شديد لهذا الكاتب العبقري الذي أخرج من نفائس الكتب أكثر من عدد سني عمره

بدورهم  عل عددا من الذين كتبوا عنه كانت لهمننكـر أن في حياة العقاد "غراميات"، ول

الالئي  "غراميات". ولكن اإللحاح في هذا الجانب، والتوسع في إيراد أسماء النسـاء

لألدباء  عرفهن العقاد، هو في اعتقادي ابتذال اليصح، مهما قيل من أن الحياة الشخصية

  .هي حياة عامة مباحة أسرارها للكافة

حياة العقاد وال يعرفه الناس عنه، فإنني أوثر بقاء هذا  ال خافيا فيفإن كان هناك شيء ماز

إلى هذا العمالق بأكثر مما أُسيء إليه. فلنقل لعارفي األسرار  الشيء مطويا حتى ال يُساء

المزيفين: اتقوا هللا في الحديث عن أعالمنا، واتركوا الناس يستشفُّون  الحقيقيين أو

لمنشورة، أو فلنقل لهم: من كان بيته من زجاج فال يرمي كتاباتهم وآثارهم ا صورهم من

  !بالحجارة الناس

البيت من ساكنيه  واليوم يتعرض بيت العقاد للهدم، والقضايا تُتداول في المحاكم إلخالء

مشروعات تحويل  بعد وفاة عامر العقاد وزوجته، وإقامة ناطحة سحاب في مكانه. أما

يُرى منها شيء  للعقاد، فهي مشروعات يُسمُع عنها والالبيت ـ بعد ترميمه ـ إلى متحف 

 .عملي

ليأسون ألن الرجل العظيم ال يكاد  وإن الباقين على قيد الحياة من أصدقاء العقاد ـ وهم قلة ـ

الشارع العريض الذي أُطلق عليه اسم العقاد  يكون مذكورا في حياتنا اليومية باستثناء ذلك

الضخمة فطغت شهرتها على شهرة العقاد. ولو  متاجرفي مدينة نصر، وانتشرت فيه ال

لقالوا إنه الشارع الذي يقع فيه متجر كذا، أو  ُسئل الناس اليوم عما يعرفونه عن العقاد

 .مطعم كذا، أو محل أحذية كذا

 الذكرى السنوية الثانية لرحيل األديب عبد العزيز الرفاعي، ما ذكرياتك عنه؟ في*

 ر سلسلة من المقاالت في مجلة "األديب" اللبنانية عن "األدبفي السبعينيات أنش كنـت-

 واألحذية"، وهي سلسلة امتدت ست سنين تقريبا، وكنت في أثنائها أنبش في دواوين

 .الشعراء وكتب النثر عن نوادر تدور حول األحذية أو إشارات إليها على ألسنة الشعراء

وقع  م أو أجهلهم، وكل منهم يرفدني بماوكنت وقتها أتلقى تعليقات كثيرة من أدباء أعرفه

القنطرة"  عليه من سير األحذية في الكتب، وكان مما تلقيته نسخة من كتاب "فارس مدينة

العزيز  لصديقي القاص السوري الكبير عبد السالم العجيلي مهداة ال منه بل من عبد

أولى من  بادرة الرفاعي مع تنبيه بمراجعة أقصوصة عنوانها "مذاق النعل"، فكانت تلك

الرفاعي.  الرفاعي توالت بعدها هداياه من سلسلة "المكتبة الصغيرة" ومطبوعات دار

منها على  وكان طبيعيا أن أتجاوب مع هذا األديب األريحي بالرسائل المنتظمة التي وقفت

  .سعة اطالعه وعلى ما اتصف به من أخالق كأخالق النبالء

تيب المصادفات الجميلة إذ دخلت مكتبة في القاهرة األول معه فكان من تر أما اللقاء

الكتب، فصادفت فيها الشيخ عبد القدوس األنصاري واألستاذ أحمد المالئكة،  النتقاء بعض

 أعرفهما فتبادلت التحية معهما، أما الشخص الثالث الذي كان يُرافقهما فلم أعرف وكنت

تبادلنا حديثا  زيز الرفـاعي. فتعانقنا ثمهويته. فبادر األنصاري بتقديمه إلّي، وكان عبد الع

ضياء قرأ مقاال  موجـزا وذلك الرتباط كل منا بمواعيد، وحدث بعد ذلك أن األديب عزيز

وتساءل في بدايته  ،"لي في مجلة "عالم الكتب" السعودية فعلّق عليه في جريدة "عكاظ

عليه بكلمة كريمة في  دعما إذا كنت فلسطينيا كما يوحي اسمي بذلك، وبادر الرفاعي بالر
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قصة هذا اللقاء األول  نفس الجريدة عنوانها: "وديع فلسطين ليس فلسطينيا"، روى فيها

  .معه ومع األنصاري والمالئكة

توقف حتى وهو يصطاف في أسبانيا أو هو يعالج في الواليات  وتََواَصل البريد بيننا دون

ر الذي أصاب أسبانيا لالطمئنان ع المتحدة، بل لقد هاتفني من لى أحوالي أثر الزلزال المدّمِ

كلمة أُخرى عني في مجلة "الفيصل" أجرى فيها موازنة بيني  مصر، كما تفضل بكتابة

 .ما بيننا من بون شاسع وبين الدكتور زكي مبارك على

مجمع اللغة العربية  وكان من دواعي سروري أن أعلم بأنه اختير عضوا مراسال في

انعقاد المؤتمر السنوي  ن هذا أن يتيح لنا فُرصا سنوية للقاء بمناسبةبالقاهرة ألن من شأ

إال بحضور مؤتمر  للمجمع الذي يشهده األعضاء المراسلون، ولكن العمر لم يسمح له

جمعتنا جلسة جميلة  وحيد قبل عامين تماما، وأصّر يومها على أن أزوره في الفندق حيث

عز الدين والدكتور  قين العزيزين الدكتور يوسفمع أستاذنا الدكتور بدوي طبانة والصدي

يكمل الجلسة في  إبراهيم السامرائي. ولما هممت باالنصراف أصّر الرفاعي على أن

تأكيداً ألواصر األخوة  مطعم الفندق، فأكلنا معا "عيشا ولحما" كما نقول في لغتنا اليومية

  ."والصداقة بين "اآلكلين

فاضت بها أريحية الرفاعي تجاهي، فقد أبديت له دهشتي  وإذا كنت قد ألمعت إلى مكرمات

بل يظلمها ظلما شديدا، فقد كان ضنينا بنشر كتبه مؤثرا  من أنه يحرم نفسه من مكرماته،

في الحديث عن كتبه فيسميها "محاوالت". أما وقد آلت  عليها كتب سواه، وكان يتواضع

ان بإخراج المخطوط من آثار الرفاعي وعمار، فلعلهما يبادر دار الرفاعي إلى نجليه عالء

الطيبة التي وضعها في انتقاء الكتب ونشرها، فالسمعة الطيبة التي  ويحرصان على التقاليد

بها على الصعيد العربي كله هي تراث يحسن بالنجلين الكريمين أن  كان الرفاعي يتمتع

  .ألبيهما وتشبها به يُحافظا عليه وفاءً 

جّوادا يُذكرنا بحاتم الطائي،  ما أُوثر كتمان خبره، فقد كان وأعرف من مبرات الرفاعي

 .وإن كان جوده قد ترامى إلى ما وراء البحار

 أظنني مغالياً إذا قلت إن عبد العزيز الرفاعي كان بشخصه مؤسسة أدبية خيرية بال وال

 ن قربحدود، وقد بكينا بفقده كثيًرا من الفضائل التي اجتمعت لديه وحببته لمن عرفوه ع

 .ولمن لم يعرفوه، وكذا يكون الرجال العظام

 

 :مع وديع فلسطين-2

 هذا هو دور المرأة في حياتي

 ( )محمد الغريب حاوره: علي

 

وإن لم تلفت إليه  م( أديب كبير يقدره األدباء العرب حق قدره،1923وديع فلسطين )

 !ألدباءوا األجهزة الثقافية فتعطيه بعض حقه، كما تفعل مع أشباه الكتاب

الحياة،  ووديع فلسطين ـ كما يصفه صديقه الدكتور حلمي القاعود ـ من جيل عركته

 .واحترم القيم الرفيعة، بل اعتنقها حتى صارت جزءاً من سلوكه وفكره

 المرأة: األم، واألخت والزوجة واالبنة، وأخيراً األدب النسائي كان هذا اللقاء مع حول

 :األديب الكبير
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 في ذاكرتك للمرأة؟ لة الطويلة مع الحياة والناس واألدب.. بماذا تحتفظبعد هذه الرح*

سة والزميلة واألم الروحية  ـ المرأة هي األم واألخت والزوجة واالبنة، وكذلك المدّرِ

الكبرى، حيث كانت المرأة رفيقة  والطالبة. ومن توفيق هللا أنه لم يضّن عليَّ بهذه النعمة

 .رالدرب في جميع مراحل العم

تعهدتني بالتربية والتقويم منذ السابعة من عمري عندما توفى والدي،  فاألم هي التي

الوقت بالدور المشترك لألب واألم، فضيَّقت على نفسها واحتملت  فاضطلعت منذ ذلك

بالتضحيات الجسام على تحقيق طموحي في الحياة، وعاملتني  مشاق الحياة وساعدتني

ي، وكانت تحرص كل يوم على قراءة مقاالت الصدر التي قدم كشقيق عندما استويت على

على الرغم من عدم اهتمامها بمجريات الحوادث وأخبار  "كنت أكتبها في جريدة "المقطم

للخارج على الرغم من أنَّها ـ بحكم صعيديتها ـ كانت  السياسة، وشجعتني على السفر

ض لها الشباب عندما تخشى عليَّ من الغوايات التي ينطلقون في عالم منفلت من  يتعرَّ

اني. ومع أنَّ زوجها توفى وهي ما زالت  القيود والتقاليد التي تزداد تزمتاً في الصعيد الجوَّ

عاشت في زهد الترّمل لكي تربي أبناءها وبناتها، ولم تخلع السواد  في شرخ الشباب؛ فقد

ة بحظوظها من الدنيا األجل، وفاًء منها لزوجها الذي أخلصت لذكراه راضي إلى أن وافاها

 .شظف العيش حتى ولو عانت

ا األخت، فقد أنعم هللا عليَّ ال بأخت واحدة، بل بأخوات، كنَّ لي جميعاً أبرَّ األخوات،  أمَّ

خالف، وما زلت أنعم بمودات  وال أذكر أبداً أنه شجر بيني وبين إحداهن أّي سوء فهم أو

 .بينهن موزعةالشقيقات وصحبتهن، فأرى فيهن جزءاً من روحي 

رحلة  وأما الزوجة، فقد احتملت بصبر وتسليم ما تعرضت له من انكشاريات الحياة في

 العمر؛ ألنني اخترت لنفسي مهنة الصحافة، وهي لم تعد مهنة البحث عن المتاعب، بل

صارت مهنة تثير حولها الشكوك والريب من أجهزة األمن واالستخبار ومن العسكر 

ت زوجتي كنت "خالي شغل" بعد ما أغلقت الجريدة التي كنت أعمل فعندما خطب .والثوار

ضت بعد ذلك للبطالة غير مرة، سواء بإغالق المؤسسات التي عملت فيها بعد  بها، وتعرَّ

 ُسدَّت في وجهي جميع أسباب العمل في الصحافة، أو بعد ما طردني نظام القذافي من ما

 عندما فصلني نظام الخميني من عملي فيليبيا في أربع وعشرين ساعة دون تعليل، أو 

المصرية  سفارة إيران بالقاهرة، وهو العمل الذي لم أهتد إلى سواه في ظل تأميم الصحافة

منهم كن  وغزوها بجحافل العسكريين الذين قيل لهم كونوا صحفيين فكانوا، بل قيل لواحد

عهدي بها عندما  فقد كان أول نقيباً للصحفيين فكانه! وال غرو أنَّ أمنى بهذه االنكشاريات؛

 .دون أي تعليل بعد ثالثة أشهر من قيام ثورته 1952اعتقلني نظام عبد الناصر في عام 

، وهي ا االبنة؛ فهي من أعظم النعم التي أفاء هللا بها عليَّ ما زالت ـ برغم التزاماتها  وأمَّ

لي المالك الرؤوم وكانت  في العمل وفي األسرة ـ ترعى شيخوختي وتواليني بعنايتها،

هاتفها اليومي يمأل  الذي رافقني في رحلة المرض وغشيان المستشفيات، وما زال

 .أبيها بالسكينة نفسي ويمنحني الطمأنينة؛ ألنَّ عينها ساهرة على

سة، فقد صادفتها في المرحلة الثانوية عندما كنت أدرس في ا المدّرِ مدرسة إنكليزية،  وأمَّ

الطالب على إتقان  ستعين بمدرسات قادمات من إنكلترا لمساعدةوكانت إدارة المدرسة ت

الالئي كن في حقيقتهن  اللغة األجنبية األولى. وقد عاصرت اثنتين من هؤالء المدرسات

من الحنان الدافق.  مربيات فضليات، يعاملن طالبهن في الفصل بصرامة النظام مع نسمة

الدراسي لتناول الشاي والكعك  ا بعد انتهاء اليوموآية ذلك أنَّ هاتين المدرستين كانا تدعوانن

المدرسة. فإذا أصبحنا ضيوفاً على  من صنع اليدين في المنزل المخصص لكل منهما أعلى
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زون تقوم سة، عاملتنا وكأننا أصفياء معزَّ سة بكل رقة وحنان،  المدّرِ على خدمتهم المدّرِ

، فهو يعدُّ رسالة منقوصة. وبعد نحو نصف ورعاية فتؤكد لنا أنَّ التعليم إن لم يقترن بتربية

جاءت واحدة من المدرستين لزيارة القاهرة، وكم  قرن من مغادرتي للمدرسة الثانوية،

وأن تقول لي أنَّ أبناءها الطلبة لم يغادروا  أسعدني أن تتصل بي وأن تزورني في بيتي

 .لقيت وجه ربهابعد ذلك تراسلني إلى أن  ذاكرتها على مدى عمرها الطويل، وظلَّت

الجامعية، حيث كان النظام في الجامعة األمريكية  وأما الزميلة، فقد عرفتها في المرحلة

لقيم الزمالة التي كنا نستمتع بها في الفصل وفي قاعة  يلغي الفوارق بين الجنسين إعالء

 وفي األندية الجامعية المختلفة، وفي أنشطة التمثيل الطعام وفي المالعب الرياضية،

وال بأس أن أذكر أنَّ من زميالتي النابهات عزيزة  والمسابقات والحفالت والرحالت،

المتحدة، كما أنها قامت بدور زوجة السفير  حسين، ذات النشاط المرموق في األمم

الفرنسية الذائعة الصيت "أندريه شديد" التي  المصري في واشنطن. كما أذكر األديبة

 .الروائية والشعرية عمالهافازت بعدة جوائز عالمية عن أ

تستضيف الطالب في بيتها  وأما األم الروحية، فقد سعدنا بأمومتها الباذلة عندما كانت

الشاي والكعك من صنع  أعلى الجامعة في فترتين صباحية ومسائية، فيتناولون عندها

كون قد توجيهاتها بعد ما ت يديها، ويجلسون حول مائدتها المستديرة الصغيرة يسمعون منها

المستشرق الدكتور  وقفت على مشكالت كل طالب، وهذه األم الروحية هي زوجة

العربية عباس محمود  "تشارلس أدامز" مؤلف كتاب "اإلسالم والتجديد" الذي ترجمه إلى

وبقينا نتردد على هذه  ـ ويخطئ كثيرون فينسبون هذه الترجمة إلى عباس محمود العقاد،

الصالت بين جيلنا  جنا؛ الهتمامها بمتابعة أخبارنا وعقداألم الروحية حتى بعد تخر

 .واألجيال الشابة التي جاءت بعدنا

الصحافة بالجامعة األمريكية لمدة طويلة.. فكيف كانت عالقاتك  عرفنا أنك قمت بتدريس*

 بطالبك وطالباتك؟

تهيأ لي أن أتواصل مع الطالب عندما عملت بتدريس علوم الصحافة في الجامعة  ـ

على مدى عشر سنوات. وفي حين كنت أطبق األنظمة الجامعية من حيث  ألمريكيةا

ر أنَّ هناك صعوبات يواجهها الطالب  المستويات األكاديمية المطلوبة، إال أنني كنت أقدِّ

مذهبي أن أساعد الضعيف حتى يقوى، وأعين من يواجه قصوراً على  والطالبات، فكان

بق على الطالبات والطالب دون تفرقة، متوخياً في هذا ينط التغلب على قصوره. وكان

د أستاذ ال يتجاوز مهامه األستاذية إلى إنشاء عالقات شخصية  الحالين أن أكون مجرَّ

الدراسي. صحيح أنني كنت أصغى بتعاطف إلى أي طالبة تقصدني  تنعكس على التحصيل

 .الخاصة في شأن من شؤونها

د رأي  طالبة أنَّ ما أبديه من رأي هوولكنني كنت في جميع الحاالت أؤكد لل مجرَّ

بجميع  استشاري، لها أن تأخذ به أو تطرحه، فالمشكلة مشكلتها الخاصة، وهي أدرى

الطالبة، أدركت أنَّ  أبعادها، وما أنا إال متفرج على هذه المشكلة من بعيد. فإن عادت إليَّ 

المناقشة معها قد ساعدتها على أن  مشكلتها لم تجد حالً، أما إن لم تعد، فأستنتج من ذلك أنَّ 

 .تلتمس لمشكلتها حالً بنفسها

للمرأة.. كيف كانت وما الفرق بين مزاملة الرجل للمرأة األمس  حدثنا عن مزاملتك*

 واليوم؟

 المرحلة الجامعية التي تزاملت فيها مع المرأة زمالة موحية عملت في إدارة جريدة ـ بعد

اإلدارة  رة للرجال، فلم تكن فيها أنثى واحدة، ال في أقساماألهرام" وكانت إذ ذاك مستعم"
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في الجريدة،  وال في أقسام التحرير. وحتى الدكتورة بنت الشاطئ التي كانت تنشر مقاالتها

في دمياط. وعندما  لم يكن لها مكتب في الدار، وإنما كانت تبعث بمقاالتها بالبريد من بيتها

جميع  رني في مكتبي في "األهرام" شخصتفوجئت ذات يوم بزميلة جامعية تزو

 األبصار نحوي وصرت أشهر شخص في اإلدارة؛ ألنَّ الزيارات النسوية كانت بالغة

كل  الندرة، وعندما أزور جريدة "األهرام" اليوم وأرى المئات من السيدات يعملن فيها في

 ود "مستعمرةأقسامها، بل يسافرن للعمل في مكاتبها في الخارج، أزداد ثقة بأنَّ عه

الموانع  الرجال" قد ولَّت إلى غير رجعة.. فالمرأة قد حطَّمت جميع الحواجز، وقفزت فوق

مرافق  وتحدَّت األصوات الداعية إلى البقاء في البيت، وخرجت تزاحم الرجال في جميع

 الحياة.. وبفضل هذا االختالط، أصبح من المألوف أن نقرأ عن صحفي شاب تزوج من

العمل، أو عن موظف في بنك تزوج من زميلة لـه في نفس البنك، أن عن  زميلة له في

تزوج من طبيبة كانت زميلته في الكلية أو المستشفى، وإن دلَّ هذا على شيء، فإنما  طبيب

 على أنَّ عالقة الزمالة ـ سواء في الجامعة أو في العمل ـ هي عامل حاسم في ائتالف يدل

 القة تقوم على التفاهم المشترك الذي يجري بصورة طبيعيةالقلوب وبناء األسرة؛ ألنها ع

ر بتحقيق السعادة الكاملة بينهما ا يبّشِ  .ودون تكلف، ممَّ

تتعلق بالمرأة العاملة، ساهمت في رفع الضيم عنها، فقد  وال بأس أن أذكر واقعة

ة إنها البنك المركزي شابة ال أعرفها، واستوقفتني قائل اعترضت سبيلي وأنا أسير بجوار

كل يوم في الترام أحمل أكداساً من الصحف أستغرق في  تعرف بأنني صحفي ألنها تراني

في هذا البنك مع زميالت أخريات لها، ولكن إدارة البنك  قراءتها. وقالت إنها تعمل موظفة

فيه على التوقيع على إقرار بعدم الزواج، وإن خالفته جرى  طالبتهن عند التعاقد للعمل

د  الت إنَّ هذا ظلمفصلها. وق بيِّن لها ولزميالتها، فهل كتب عليهن أن يعشن عوانس لمجرَّ

المركزي؟ ولماذا تنفرد موظفات البنك المركزي بهذا اإلجراء  قبولهن العمل في البنك

المرافق في البالد تسمح للعاملة بالزواج؟ فوعدتها بأن أتبنى  الشاذ في حين أنَّ جميع

 .العادلة قضيتها

قررت أن أكون  لم أكن أملك منبراً صحفياً في ذلك الوقت بعد إغالق جريدتي؛ فقد وألنني

آخر " مستعيناً بغيري، فلجأت إلى الصحفي محمد التابعي الذي كان يحرر في مجلة

هذه  ساعة" باباً لرسائل القراء، ينشرها ثم يعلق عليها تعليقاً بصيراً. فانتحلت صفة

زميالتها  بعي شرحت فيها شكواها من الحكم عليها وعلىالموظفة ووجهت رسالة إلى التا

 بالعنوسة وحرمانهن من حق الزواج. وقلت للتابعي إنني ال أستطيع أن أكشف عن

شخصيتي لئال أعاقب بالفصل، ولهذا حجبت اسمي. فنشر التابعي هذه الرسالة، وعلق 

يطلع  م. ولم يكد محافظ البنكتعليقاً حاسماً، داعياً البنك إلى إلغاء هذا النظام الظال عليها

بالزواج،  على هذا الموضوع، حتى أمر بإلغاء هذا النظام فوراً والسماح لجميع العامالت

 .وتبيَّن وقتها أنَّ عدداً من العامالت كن متزوجات سراً 

 للمرأة في حفزك على الكتابة؟ هل ثمة دور*

قارنة بزميالتي الجامعيات بالم ـ لست أنكر أنني في محاولة للتغلب على بساطة نشأتي

في التحصيل هو سبيلي إلى تأكيد  القادمات من أسر ميسورة الحال، أدركت أنَّ االجتهاد

الثراء فقد نجحت في التفوق عليهن  ذاتي أمام هؤالء الزميالت، فلئن تفوقن عليَّ بمظاهر

يصدرها التي كان عميد الكلية  باجتهادي العلمي ـ حتى صار اسمي يحتل قائمة الشرف

ذلك أو لم تدركه ـ حافزاً لي  بعد انتهاء كل فصل جامعي. فقد كانت المرأة، سواء أدركت

الرغم من المثبطات الكثيرة  على التفوق، وهو حافز ظلَّ يالزمني في رحلة الحياة على
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 .التي اعترضت سبيلي

فرحه يتعاظم إذا أنَّ له قراء يعجبون بكتاباته، إال أنَّ  صحيح أنَّ الكاتب يغتبط إذا عرف

يتابعن آثاره القلمية، وال يكتمن مشاعر التقدير، سواء عبرن عن  عرف أنَّ هناك معجبات

 .في رسائل شخصية، أو في مكالمات هاتفية ذلك في كالم منشور أو

شياطين يلهمونهم معانيهم، فكل الشعراء يستمدون  وإذا كان الشعراء يزعمون أنَّ للشعر

 .الشعر هو الذي يُستوحى من الملهمات لمرأة، وأجملاإللهام الحقيقي من ا

 فلسطين؟ من هي المرأة الناجحة في نظر وديع*

بأن يكون لها بيت  ـ المرأة الناجحة هي التي تستطيع إقامة توازن سليم بين مطالب أنوثتها،

وال يصح في  وزوج وأوالد، وبين مطالب حياتها العملية إن اختارت أن تخرج للعمل،

المرأة،  ي التضحية بأي من هذه المطالب لتعظيم المطالب األخرى، فإذا عملتاعتقاد

العمل،  وجب أال يكون ذلك على حساب بيتها وأسرتها وأوالدها، لئال تصبح ناجحة في

 !فاشلة في البيت

النشاط السياسي أو  وإن اختارت المرأة أن تتبنى قضايا المجتمع، كأن تعمل في

تستطيع إثبات نفسها ال  ة الناجحة في هذين المجالين هي التياالجتماعي؛ فإنَّ المرأ

ع بها شخصيتها، بل بالتفاني في أداء الدور الذي نذرت نفسها له، وبما  باكتساب شهرة تلّمِ

مهما أن تطاردها األضواء،  يتحقق على يديها من نتائج ملموسة تستشعرها الجماعة. فليس

أثراً باقياً مذكوراً لها في سجل  ن المهم أن تتركوال سيما إن كانت طاغية األنوثة، ولك

 .الشرف

 النسائي؟ مار رأيك فيما يسمى باألدب*

رجالي  ـ لست ممن يرتضون تصنيف األدب إلى أدب قديم وأدب حديث، أو إلى أدب

وإنما  وأدب نسائي، فاألدب الجيّد هو الذي ال يختفي كما تختفي "الموضات" في الثياب،

معاصر لنا، وما  دته على ترادف األيام. فما زلنا نتذوق شعر المتنبي وكأنهيبقى فال تبلى ج

 .برحنا نستشهد بشعر شوقي وكأنه باق بيننا

األدب إلى قديم وجديد؛ ينطبق على تصنيفه بأنه أدب رجالي  وما ينطبق على تصنيف

ية وإشباعاً ـ والناقد أيضاً ـ أن يجد في ما يطالعه متعة روح ونسائي، فالمهم عند القارئ

آثار الدكتورة بنت الشاطئ مثالً، ال يقع على فروق ذات بال بين ما  فنياً، فالذي يطالع

الرجال، بل لقد اتهمت ظلماً بأنَّ وراء آثارها زوجها الشيخ أمين الخولي.  تكتبه وما يكتبه

 أيضاً على آثار الدكتورة سهير القلماوي، وكثيرات غيرها، فإطالق تعبير وهذا يصدق

 النسائي" على ما كتبه المرأة ال يخلو من كثير من الخلل؛ ألنَّ التعميم ال يصلح في "األدب

 .قضايا األدب

فيهما شخصية الشاعر أو  ولكن إذا انتقلنا إلى ميدان الشعر والرواية، وهما ميدانان تتجلَّى

ضة ألن تسكب الروائية مع الروائي، فقد يختلف األمر نوعاً ما؛ ألنَّ المرأة الشاعرة أو رَّ

أعرف بنوازعها وأكثر إحساساً  من مشاعر أنوثتها ما ال يستطاع نسبته إال إليها، فهي

بروح األنوثة التي ليس منها  بمشاعرها من الرجل، فتجيء آثارها بناء على ذلك مفعمة

شاعرة أو روائية  فكاك، حتى وإن أدارت الخطاب على لسان رجل. فإذا تناولت

ض له المرأةموضوعات مثل األ من قهر أو إكراه،  مومة أو الحمل أو الوالدة أو ما تتعرَّ

داً  قد ال يستطيع الرجل  فاألرجح أن يجيء تصويرها لهذه المواقف تصويراً نسائياً مجرَّ

ا في قضايا الحب والهجر والخصام واألشواق وما إليها، فقد ينجح  مجاراتها فيه. أمَّ

على المرأة مجاراته  المواقف تصويراً حياً ربما عزَّ الشاعر أو الروائي في تصوير هذه 
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القدوس قد استطاعا أن  فيها. وآية ذلك، أنَّ الشاعر نزار قباني والروائي إحسان عبد

را مشاعرها في اإلقبال والصد واإلدبار، ربما تفوقا  يتغلغال في دخائل المرأة، وأن يصّوِ

 !فيه على المرأة نفسها

 الطاغية من كاتبات يكتبن للجسد وعن الجسد؟ ما رأيك في هذه الموجة*

كتابات النساء إلى إبراز قضايا "الجسد" بأساليب كاشفة  ـ لعلَّ االتجاه الطاغي حالياً في

رمزية، هو من المحاوالت النسائية إلظهار قدرة المرأة على  ودون التستر وراء عبارات

اتها، واألديبة الراحلة أليفة رغائبها ونزواتها، وكذلك شطح التعبير "البيولوجي" عن

الميدان حتى كتبت أقاصيص عن السحاق وعن اتخاذ الحبيبة  رفعت قد انطلقت في هذا

وظائفه، وعن فضول المراهقات والمراهقين الكتشاف وظائف  بديالً عن الزوج في أداء

ذلك من الموضوعات التي لم ينازعها فيها أحدٌ من  األعضاء لدى كل منهما، وغير

 .الالرج

األدب النسائي قد ينطبق أكبر انطباق على أديبات الجسد، ولكن  وصفوة القول إنَّ تعبير

 .على جميع الباحثات الجادات، وما أكثرهن المؤكد أنه ال ينطبق

  بمسؤولياتها تجاه نفسها ومجتمعها؟ ما المطلوب من المرأة لتنهض*

مزيد من الجهد للتغلب على كّل ما  تحتاج إلى ـ ما زالت قضايا المرأة في مجتمعنا العربي

وجه، سواء في البيت أو في المجتمع، فالمرأة  يقعد المرأة عن النهوض بتبعاتها على خير

في المائة، وما  60بعض البلدان العربية على  ما زالت تعاني من األمية بنسبة تزيد في

يعتد برأيها حتى المجتمعات وكأنها قاصر ال  زالت حقوق المرأة مهدرة فتعامل في بعض

اهتضام حقوقها فال تستطيع استنجازها إال باللجوء  في اختيار زوجها. وما زالت تشكو من

الشرعية ونفقة أوالدها، أو لالعتراض على بيت الطاعة  إلى القضاء للحصول على نفقتها

للحصول على الطالق إذا استحالت العشرة، أو للحصول على  الذي ال يليق بإنسانيتها، أو

وانتزاعها من أيدي من يجورون عليها، أو في االعتراض  حقوقها المقررة في الميراث

إلى عابري سبيل من بلدان أخرى ال يلبثون أن يهجروها  على المتاجرة بأنوثتها بتزويجها

إثبات بنوة أطفالها أو تأمين مستقبلهم. وإن تزوجت المرأة  هي وأطفالها دون أن تستطيع

عاملتها القوانين السارية بظلم مفحش، وحالت بين أبنائها وبين  خر،من مواطن من بلٍد آ

الجامعات أو العمل، باعتبارهم أجانب، اللهم إال إن سددت الرسوم  االلتحاق بالمدارس أو

الصعبة، بل إنَّ أوالدها مهددون دائماً بالترحيل من البالد؛ ألنهم ال  المقررة بالعملة

 .قضية تتعلق بعشرات آالف من األمهات المصرياتالمواطنة، وهي  يتمتعون بحقوق

تحتاج إلى من يتبناها دفاعاً عن حقوق المرأة كإنسانة تمثل نصف  كل هذه القضايا

األجيال التي ستؤول إليها ذات يوم مقاليد البالد. صحيح أنَّ هناك جهوداً  المجتمع وتربي

يد المرأة وإخراجها من جانب جمعيات للنهوض بالمرأة تهدف إلى األخذ ب مبذولة من

تحيق بها، ولكن هذه المحاوالت ترتطم في كثير من األحيان بالقوانين  األزمات التي

ناحية، وبالتقاليد الراسخة من ناحية أخرى، وبمعارضات من جهات ما زالت  السارية من

المرأة دون الرجل في الحقوق والحريات وفرص العمل، وتنكر عليها حقها في  تعتبر أنَّ 

الرجل في تصريف أمور األسرة وفي الوصول بكدّها واجتهادها إلى  المشاركة مع

  .في أماكن العمل المستوى الذي تستأهله

األسري، الذي تروح المرأة  وما مشكلة األطفال المشردين في الشوارع إال نتيجة للتفسخ

ت المحاوالت التفسخ. وأياً كان ضحية لـه مع هؤالء األطفال الذين يمثلون أبرز مظاهر

 ً واجتماعياً وعلمياً؛ فالطريق ما زال  التي تبذل في سبيل النهوض بالمرأة تعليمياً وصحيا
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ضت لـه المرأة من إهمال متطاول على مدى سنوات وسنوات، وإن  طويالً بسبب ما تعرَّ

القاهرة، ورؤية المرأة وأبنائها يسكنون  زيارة إلى المجتمع الجديد الذي نشأ في مقابر

بلٍد إلى  طويالً طويالً، وإْن اختلف طـوله من الموتى؛ إنما تؤكد أنَّ الطريق ما زال وسط

بها هو نهوض باألمة بأسرها، والمهم هو أن  آخر، فالمرأة هي أمنا جميعاً، والنهوض

 .مهما تغالظت العقبات في طريقهن تواصل المتصدّرات لرعاية المرأة جهادهن

 (انتهى الفصل الخامس)

 

 السادسالفصل 

 وديع فلسطين في عيون الشعراء

 (الفصل اآلن، وسيورد ال حقاً، ألنه يحتاج إلى إعداد خاص نعتذر عن إيراد)

 

*** 

 السابع الفصل

 شهـــــــــادات

* * * 

 وديع فلسطين-1

 ( )أحمد زكي أبو شادي

 

 

ص وعلى األخ شهد القرن الحاضر نهضة أدبية عظيمة في مصر قوامها الثقافة الغربية،

متناوال إال الجانب  األمريكية منها، وقد تناولت جميع مرافق األمة. ولست في هذا المقام

الالمعة. لقد اشتهر  األدبي وحده ،كما أني سأكتفي بشخصية واحدة من الشخصيات القبطية

إثر الفتح اإلسالمي  األقباط بالتفوق في التجارة والحساب، وكان العرب يركنون إليهم

يظهر إال في العهد  دواوين كما ذكر المؤرخون. ولكن اهتمامهم باألدب لملضبط حساب ال

الفاتحين ولغتهم، إلى أن  األخير، إذ بديهي أنهم كانوا ينفرون في بداية الفتح اإلسالمي من

  .أسلم العديدون منهم فتألفت منهم ومن الفاتحين مصر المسلمة

رَ وفي مستهل هذا القرن ظهر العالمة القبطي وهبي ب فيها حقبة  ك الذي تعلم العربية، وتبحَّ

إلصالح  باألزهر الشريف فكان المنارة األولى لألدباء األقباط في مصر، وكان الرائد

وأطباء  التعليم في مدارس األقباط. ثم ظهر أدباء وكتاب وشعراء وصحفيون ومحامون

ذا الذي  ريخ ، ومنوعلماء ضليعون واجٌب علينا أن نعنى بكل منهم لـو أنا في مقام التأ

 توفيق حبيب، ووهيب«:الصحـافي العجوز»و« مصر»، و«الوطن»ينسى كتاب جريدتي 

 دوس، وتوفيق دوس، ومكرم عبيد، ومرقص سميكة مثال بين الشخصيات القبطية األدبية

 ؟

تحت  وقد كان لسعد زغلول أثر حميد بجهاده القومي الخالص في إظهار األدباء األقباط

 الصليب التي غفل المصريون عن االحتفاظ بها لقوميتهم الجديدة في ظلراية الهالل و

 .االستقالل فصدفوا عنها مأمورين إلى علم ال يوحي مثل معناها الجليل

األقباط باالقتدار في نواح أدبية متعددة، وبينهم فئة متفوقة من الرائدين الذين  واآلن يتميز
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ل لنزاهتهم المطلقة أيضا. ونحن في الشرق أشد إليهم بالبنان، ال أللمعيتهم فحسب ب يشار

 نكون احتياجاً إلى ذوي الخلق المتين الذين يمكن أن ينهضوا بالجموع، ال إلى المنشئين ما

المتفننين بالصناعة فحسب، فربما كان ضرر هـؤالء أكثر من نفعهم. ومن اإلجرام في 

لألمة  ساءوا ويسيئون وطنيا وخلقياالشبيبة أن يُنوه بهؤالء المنشئين المذبذبين الذين أ حق

 .األحرار ويغفل أبناؤها البررة المجيدون، وبين األخيرين صفوة من األعالم األقباط

وفي الخطابة  وفي طليعة هؤالء في التفكير الحر وفي اإلصالح االجتماعي سالمة موسى،

زي مفتاح، وفي رم الوطنية والقانونية مكرم عبيد، وفي النقـد األدبي والنفساني والشعر

واإلنشاء األدبي وديع  فقه اللغة العـربية وعلومها حبيب عوض الفيومي، وفي فن الصحافة

 .فلسطين، وفي اإلخراج الصحفي المبدع صادق سالمة

كلمتي األولى على وديع فلسطين، أستاذ فن صياغة األنباء بقسم الصحافة  وسأقصر

 أسـاتذتها سنًّا، وإن كان من أنضجهم رجولةً األمريكية في القاهرة، ولعله أصغر  بالجامعة

عليه  وُخلُقاً ومعرفة.. فهذا المصري القح الذي أنجبته مدينة أخميم بصعيد مصر، وتهافتت

 صحف ومجالت عربية شتى، في طليعتها "األهرام بزنس" إال أن قسم األنباء الخارجية

 ،"ورة عن "السياسة الدوليةبجريدة "المقطم" )اجتذبه(، ويتحفها يوميا بتعليقاته المشه

 وبمقاله المعنون "عجلة الحوادث"، وهما يستوعبان منها صفحة كاملة يوميا. وهذان

المقاالن كان يحررهما خليل تابت بك حتى تخلى منذ عامين عن التحرير في "المقطم"، 

فاز األستاذ وديع في العام الماضي بجائزة فاروق األول للصحافة الشرقية ألحسن  وقد

في الصحف الشرقية عن السياسة الخارجية، وال عجب فقد  1949نُشرت في عام  مقاالت

كثيرة لمقاالته في صحف عالمية، كما تنقل وكاالت األنباء خالصات  نُشرت ترجمات

مكتب األمم لالستعالمات في مصـر ودُوُر السلك الدبلوماسي  منها، وكذلك يترجمها

 .بية من "محطة الشرق األدنى" لإلذاعة العربيةبجوائز أد األجنبي، وقد فاز مرتين

وديع يدور حول ما يلي: إما ترجمة لفصول باللغة اإلنكليزية  ومعظم ما يكتبه األستاذ

وإما تحليل لشخصيات عرفها، وإما نقد لكتب ممتازة، وإما تعليقات  ،()وأحياناً بالفرنسية

 .إما أقاصيص راقية أصيلةبحوث قيمة على هامش علم النفس، و سياسية حصيفة، وإما

في االقتباس األدبي مقال "الجيل المجرم"، وهو ذلك المقال الذي  ومن أمثلة حسن اختياره

سلوم مكرزل، فقد اهتم به األستاذ وديع فلسطين اهتماما خاصا،  دبجته يراعة األستاذ

رأي العام المقطم" ممهدا له بكلمة وجيهة من قلمه حتى يتنبَّه ال" وأعاد نشره في جريدة

 .إلى مغزاه

 "ما يعنيني من كتاباته مقاالته الوطنية الصريحة العظيمة التي تظهر بجريدة "اإلنذار وأهم

 بالمنيا ـ ُكبرى الصحف في صعيد مصر ـ ومقاالته األدبية الشائقة التي تظهر في مجلتي

 ، وفكرهالمقتطف" بالقاهرة، و"األديب" في بيروت، ففيها تتجلّى روائع قلمه الرشيق"

 .الحر، ونفسه السمحة، وروحه األبية، ونفسيته العالية

 : المترجمات والمؤلفات وألديبنا النابغة من

 .مسرحية "األب"، للكاتب السويدي سترندبرج(1)

 .دعوى قذف"، مسرحية مترجمة عن الكاتب اإلنجليزي وول" مسرحية(2)

أقاصيص ممتازة ما بين الشرق والغرب"، وهو مجموعة  كتابه المسمى "قطوف من(3)

 .مترجم ومـؤلف

فصول"، وهو مجموعة بحوث قيمة نشرها في مجلتي "المقتطف" " كتابه المسمى(4)

 .الماضية في السياسة واألدب واالجتماع واالقتصاد والفلسفة و"األديب" في السنين السبع
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مستنداً  الحديثة" وهو يتحدث عن الصحافة في كل ناحية من نواحيها كتاب "الصحافة(5)

 .معظمها أمريكي وإنجليزي إلى مراجع عامة

بطابع التحرر، وقد نُشرت  كتاب "سوانح"، وفيه نحو ثلثمائة مقال توجيهي مطبوع (6)

أخرى لهذا األديب الموهوب  قبال بجريدة "اإلنذار" المصـرية. وربما كانت هناك مؤلفات

 .بصر عظيم به لىال علم لي بهـا، وال أعرف إن كان يقرض الشعر، ولكنه ع

الحاضر في مصر،  وصفوة القول إن هذا األديب القبطي اإلنساني النابه من مفاخر الجيل

 ." وهو جوهرة شريفة متألقة في تاج األدب العربي الحديث

 م1950أيلول  10في  نيويورك

 ـــــــــــ

. 18/9/1950(، في 144، العدد )(53) نُشر في جريدة "الُهدى" )نيويورك(، السنة ( )

األدباء األقباط" )وقد كتب منها ثالث " في سلسلة أحاديث كـان يزمع أبو شادي كتابتها عن

وسالمة موسى ... ثم عاجله الموت(.  حلقات فحسب عن وديع فلسطين، ومكرم عبيد باشا،

وديع  -1عنوان " األدباء األقباط:  وهذه هي الحلقة األولى، ونشرت في الجريدة تحت

في « موقع القصة العربية»اإلنترنت في  اد نشَرها مؤلُف هذا الكتاب علىفلسطين"، وأع

 .«شادي عن وديع فلسطين مقالة ألحمد زكي أبي»م، تحت عنوان 13/9/2004

 

 الفصل السادس

 وديع فلسطين في عيون الشعراء

 (الفصل اآلن، وسيورد ال حقاً، ألنه يحتاج إلى إعداد خاص نعتذر عن إيراد)

 

*** 

 لسابعا الفصل

 شهـــــــــادات

* * * 

 وديع فلسطين-1

 ( )أحمد زكي أبو شادي

 

 

وعلى األخص  شهد القرن الحاضر نهضة أدبية عظيمة في مصر قوامها الثقافة الغربية،

متناوال إال الجانب  األمريكية منها، وقد تناولت جميع مرافق األمة. ولست في هذا المقام

الالمعة. لقد اشتهر  ية واحدة من الشخصيات القبطيةاألدبي وحده ،كما أني سأكتفي بشخص

إثر الفتح اإلسالمي  األقباط بالتفوق في التجارة والحساب، وكان العرب يركنون إليهم

يظهر إال في العهد  لضبط حساب الدواوين كما ذكر المؤرخون. ولكن اهتمامهم باألدب لم

الفاتحين ولغتهم، إلى أن  اإلسالمي مناألخير، إذ بديهي أنهم كانوا ينفرون في بداية الفتح 

  .أسلم العديدون منهم فتألفت منهم ومن الفاتحين مصر المسلمة

رَ  فيها حقبة  وفي مستهل هذا القرن ظهر العالمة القبطي وهبي بك الذي تعلم العربية، وتبحَّ

 إلصالح باألزهر الشريف فكان المنارة األولى لألدباء األقباط في مصر، وكان الرائد
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وأطباء  التعليم في مدارس األقباط. ثم ظهر أدباء وكتاب وشعراء وصحفيون ومحامون

ذا الذي  وعلماء ضليعون واجٌب علينا أن نعنى بكل منهم لـو أنا في مقام التأريخ ، ومن

 توفيق حبيب، ووهيب«:الصحـافي العجوز»و« مصر»، و«الوطن»ينسى كتاب جريدتي 

 ومرقص سميكة مثال بين الشخصيات القبطية األدبيةدوس، وتوفيق دوس، ومكرم عبيد، 

 ؟

تحت  وقد كان لسعد زغلول أثر حميد بجهاده القومي الخالص في إظهار األدباء األقباط

 راية الهالل والصليب التي غفل المصريون عن االحتفاظ بها لقوميتهم الجديدة في ظل

 .اها الجليلاالستقالل فصدفوا عنها مأمورين إلى علم ال يوحي مثل معن

األقباط باالقتدار في نواح أدبية متعددة، وبينهم فئة متفوقة من الرائدين الذين  واآلن يتميز

إليهم بالبنان، ال أللمعيتهم فحسب بل لنزاهتهم المطلقة أيضا. ونحن في الشرق أشد  يشار

 المنشئين نكون احتياجاً إلى ذوي الخلق المتين الذين يمكن أن ينهضوا بالجموع، ال إلى ما

المتفننين بالصناعة فحسب، فربما كان ضرر هـؤالء أكثر من نفعهم. ومن اإلجرام في 

لألمة  الشبيبة أن يُنوه بهؤالء المنشئين المذبذبين الذين أساءوا ويسيئون وطنيا وخلقيا حق

 .األحرار ويغفل أبناؤها البررة المجيدون، وبين األخيرين صفوة من األعالم األقباط

وفي الخطابة  يعة هؤالء في التفكير الحر وفي اإلصالح االجتماعي سالمة موسى،وفي طل

رمزي مفتاح، وفي  الوطنية والقانونية مكرم عبيد، وفي النقـد األدبي والنفساني والشعر

واإلنشاء األدبي وديع  فقه اللغة العـربية وعلومها حبيب عوض الفيومي، وفي فن الصحافة

 .صحفي المبدع صادق سالمةفلسطين، وفي اإلخراج ال

كلمتي األولى على وديع فلسطين، أستاذ فن صياغة األنباء بقسم الصحافة  وسأقصر

 األمريكية في القاهرة، ولعله أصغر أسـاتذتها سنًّا، وإن كان من أنضجهم رجولةً  بالجامعة

عليه  تتوُخلُقاً ومعرفة.. فهذا المصري القح الذي أنجبته مدينة أخميم بصعيد مصر، وتهاف

 صحف ومجالت عربية شتى، في طليعتها "األهرام بزنس" إال أن قسم األنباء الخارجية

 ،"بجريدة "المقطم" )اجتذبه(، ويتحفها يوميا بتعليقاته المشهورة عن "السياسة الدولية

 وبمقاله المعنون "عجلة الحوادث"، وهما يستوعبان منها صفحة كاملة يوميا. وهذان

رهما خليل تابت بك حتى تخلى منذ عامين عن التحرير في "المقطم"، المقاالن كان يحر

فاز األستاذ وديع في العام الماضي بجائزة فاروق األول للصحافة الشرقية ألحسن  وقد

في الصحف الشرقية عن السياسة الخارجية، وال عجب فقد  1949نُشرت في عام  مقاالت

كما تنقل وكاالت األنباء خالصات  كثيرة لمقاالته في صحف عالمية، نُشرت ترجمات

مكتب األمم لالستعالمات في مصـر ودُوُر السلك الدبلوماسي  منها، وكذلك يترجمها

 .بجوائز أدبية من "محطة الشرق األدنى" لإلذاعة العربية األجنبي، وقد فاز مرتين

ليزية وديع يدور حول ما يلي: إما ترجمة لفصول باللغة اإلنك ومعظم ما يكتبه األستاذ

وإما تحليل لشخصيات عرفها، وإما نقد لكتب ممتازة، وإما تعليقات  ،()وأحياناً بالفرنسية

 .بحوث قيمة على هامش علم النفس، وإما أقاصيص راقية أصيلة سياسية حصيفة، وإما

في االقتباس األدبي مقال "الجيل المجرم"، وهو ذلك المقال الذي  ومن أمثلة حسن اختياره

سلوم مكرزل، فقد اهتم به األستاذ وديع فلسطين اهتماما خاصا،  األستاذ دبجته يراعة

المقطم" ممهدا له بكلمة وجيهة من قلمه حتى يتنبَّه الرأي العام " وأعاد نشره في جريدة

 .إلى مغزاه

 "ما يعنيني من كتاباته مقاالته الوطنية الصريحة العظيمة التي تظهر بجريدة "اإلنذار وأهم

 برى الصحف في صعيد مصر ـ ومقاالته األدبية الشائقة التي تظهر في مجلتيبالمنيا ـ كُ 
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 المقتطف" بالقاهرة، و"األديب" في بيروت، ففيها تتجلّى روائع قلمه الرشيق، وفكره"

 .الحر، ونفسه السمحة، وروحه األبية، ونفسيته العالية

 : المترجمات والمؤلفات وألديبنا النابغة من

 .، للكاتب السويدي سترندبرجمسرحية "األب"(1)

 .دعوى قذف"، مسرحية مترجمة عن الكاتب اإلنجليزي وول" مسرحية(2)

الشرق والغرب"، وهو مجموعة أقاصيص ممتازة ما بين  كتابه المسمى "قطوف من(3)

 .مترجم ومـؤلف

فصول"، وهو مجموعة بحوث قيمة نشرها في مجلتي "المقتطف" " كتابه المسمى(4)

 .الماضية في السياسة واألدب واالجتماع واالقتصاد والفلسفة السنين السبع و"األديب" في

الحديثة" وهو يتحدث عن الصحافة في كل ناحية من نواحيها مستنداً  كتاب "الصحافة(5)

 .معظمها أمريكي وإنجليزي إلى مراجع عامة

د نُشرت بطابع التحرر، وق كتاب "سوانح"، وفيه نحو ثلثمائة مقال توجيهي مطبوع (6)

أخرى لهذا األديب الموهوب  قبال بجريدة "اإلنذار" المصـرية. وربما كانت هناك مؤلفات

 .بصر عظيم به ال علم لي بهـا، وال أعرف إن كان يقرض الشعر، ولكنه على

الحاضر في مصر،  وصفوة القول إن هذا األديب القبطي اإلنساني النابه من مفاخر الجيل

 ." في تاج األدب العربي الحديث وهو جوهرة شريفة متألقة

 م1950أيلول  10في  نيويورك

 ـــــــــــ

. 18/9/1950(، في 144، العدد )(53) نُشر في جريدة "الُهدى" )نيويورك(، السنة ( )

األدباء األقباط" )وقد كتب منها ثالث " في سلسلة أحاديث كـان يزمع أبو شادي كتابتها عن

وسالمة موسى ... ثم عاجله الموت(.  ومكرم عبيد باشا،حلقات فحسب عن وديع فلسطين، 

وديع  -1عنوان " األدباء األقباط:  وهذه هي الحلقة األولى، ونشرت في الجريدة تحت

في « موقع القصة العربية»اإلنترنت في  فلسطين"، وأعاد نشَرها مؤلُف هذا الكتاب على

 .«وديع فلسطين شادي عن مقالة ألحمد زكي أبي»م، تحت عنوان 13/9/2004

 قضايا الفكر في األدب المعاصر-3

 ( ) حسني سيد لبيب

 

أن المفكر وديع فلسطين كاتب مقل، عزوف عن ارتياد مجتمعات األدب ومنتدياته،  رغم

انتشار اسمه بصحف األدب ودورياته، إال أنه كاتب مستنير، ال يكاد أديب ال  زاهد في

فصالته متينة بالجميع، ولم يعقه كبر السن عن سواء من جيل الشيوخ أو الشباب،  يعرفه،

  .األحداث األدبية، والتواصل الثقافي مجاراة

قضايا اللغة واألدب والصحافة والفكر  يتضمن الكتاب مجموعة من المقاالت في مختلف

إلى طرح آراء كوكبة من األدباء  والترجمة. والكاتب ال يستأثر برأيه، وإنما عمد

  .ي النهاية إلى خالصة تتضمن رأيهوالمفكرين، ثم خلص ف

وموضوعات الكتاب تكشف عن تجارب الوديع في ميادين الصحافة واألدب والترجمة. 

صحفي كان يكتب في "المقتطف" و"المقطم" في أربعينيات هذا القرن، كما أنه أديب  فهو

ه الدراسات في شتى قضايا األدب، وهو مترجم للعديد من الكتب منها: ترجمت يدبِّج

، وكتاب "استقاء 1945األب" لألديب السويدي أوجست سترندبرج عام " لمسرحية
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 ."األنباء فن

 قضية "العامية والفصحى" يقول: "والدعوة إلى العامية دعوة امتهان للغة العربية، حول

 وامتهان التفكير عموماً". ويقول: "إن اللغة التي يُعتد بها في شأن من شؤون الحياة

 ية هي لغة الضاد الفصيحة. فهي لغة التعبير في الكتابة والخطابةالفكرية العرب

ولغة  والمحاضرة والمحادثة والتمثيل والتعليم، وهي لغة األدب ولغة العلم ولغة الفلسفة

 ً  ."االقتصاد ولغة الحياة الفكرية جميعا

ح ال يرضى بأنصاف الحلول، وَحَسَم القضية لصال "وحول "الشعر الحر والشعر الموزون

عبر األعصر والقرون، ألن "الشعر إذا فقد  الشعر الموزون، الذي عرفته العربية

شيئا آخر للمرء أن يُسميه نثراً مشعوراً، أو  خصائصه األصيلة لم يعُد شعراً بل يُصبح

شعراً بالمعنى الذي عرفته اللغة العربية، واألدب  شعراً منثوراً أو مرسال، ولكنه لن يكون

 ."مجدهماالعربي في تالد 

هذا لرأي بقوله: "فانفالت الشعراء المحدثين من قيود الوزن والقافية، وتخلُّصهم  ويُؤيد

ذلك من سلطان قواعد اللغة، ونفورهم من المعاجم، واصطناعهم ألفاظاً وأساليب  قبل

كل هذا يُبعد بينهم وبين المألوف المعهود من الشعر فجاء  …وتعلقهم بالرمز  مبهمة،

درجة كبيرة من الشذوذ، وكان وْقعُهُ على األُذن غليظاً، غير باعث على  على نتاجهم

وهو ال يُنكر الشعر الحر، ولكن يختلف في التسمية، فال يصح أن ننسب الكتابة  ."الطَّرب

عن مقومات الشعر إلى الشعر. وعلينا أن نضع لها اسماً آخر تندرج تحتها، وتكون  البعيدة

 ً  .من ألوان األدب لونا

قلمه منتقداً األدب  كتب مدافِعاً عن حرية األديب ضد أي التزام يُفرُض عليه، ويشحذوي

الخيال، وأصحاب هذا  الواقعي، بما يعنيه من عرض الحياة العادية بأسلوب خاٍل من

الدَّهماء، وتصوير  المذهب جنحوا إلى كل ما هو شاذ في الحياة، والنزول إلى أسلوب

 .اإلنسانية ز، والترخص في عرض القيمالمنحرفين، ومخاطبة الغرائ

المدارس األدبية،  وفي "اإلبانة والرمز" دبج يراعه فصال رائعاً، استهله بالحديث عن

قد يجمع بين  وصور لنا مدى الضر إذا صنَّْفنا األدباء وفق هذه المدارس؛ فاألديب

أخرى مدرسة ثانية.  مدرستين أدبيتين، أو تتبع كتاباته في فترة ما مدرسة معينة، وفي فترة

 .وضرب مثال بالشاعر إبراهيم ناجي

الرمزية، وكيف صارت إيغاال في الغموض، مما يستغلق على  ثم تطرق إلى الحديث عن

الرمز كعنصر جمالي مطلوب في األدب، فحدّد الرمز  األفهام. وانبرى في الحديث عن

وربما  …ه دانية القطوف التركيب، وأن تكون معاني بأنه رمز بسيط غير مرّكب وال معقّد

 .العواقب لجأ األديب إلى الرمز هرباً من

اإلنتاج. كما تحدّث  ويُعلّل تفشي السطحية بين الكتاب إلى أن كاتب اليوم قليل القراءة، كثير

لكل من خالفهم في  عن انحراف رسالة النقد على أيدي فئة من النقاد يوزعون االتهامات

المسافة بينهم وبين  وعية والحيدة، وبالتالي تباعدتالرأي، بعيدين بذلك عن الموض

 .األصالة فيما ينقدون

الضاد لم تُعط هذا الفن اهتمامها، وبذلك تقلّصت  وتطرق إلى التأليف المسرحي، وكيف أن

 .ذلك إلى عدم إقبال الناشرين على طبع المسرحيات النهضة المسرحية، وأرجع الكاتب قلة

ترجماته المتنوعة في اآلداب والعلوم يصبح من األهمية  وتطّرق إلى الترجمة وبحكم

عيوب بعض الترجمات التي ال تلتزم باألمانة، أو  بمكان استيعاب آرائه. وقد عدّد

المترحم في ترجمة المصطلحات مما يحدث خلخلة،  يضطرب فيها السياق، أو ال يُوفق
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 :وحدّد أسباب هذه العيوب فيما يلي

 .دان الترجمة، وعدم اإللمام باللغتين أو بإحداهماـ فقر في الخبرة في مي 1

 ."افتقار المشرفين على الترجمة إلى ما أسماه "بالضمير األدبي ـ 2

ي لترجمة  وطالب بأن يصير االهتمام األول في الترجمة إلى المصادر والمراجع، والتصدِّ

 .قبال، ودعا إلى التخصص ما لم يُترَجمْ 

انوقد كتب مقدمة الكتاب األستا  .معرفاً بالكاتب والكتاب ذ محمد عبد هللا السمَّ

 

 مقالتان عن سفير األدباء-

 الدكتور حلمي محمد القاعود

 

 ( )من خارج الحدود حين يأتي التكريم -أ

 

األديب وديع فلسطين  نشرت الصحف منذ أيام أن مجمع اللغة العربية في دمشق انتخب

 . مية واألدبيةعضوا مراسال للمجمع، تقديراً لمكانته العل

أحسست بمزيج من المشاعر عند قراءة الخبر، وسعدت ألن أديباً كبيراً حقا كرمته  وقد

علمية كبيرة في دولة شقيقة، وأسفت ألن هيئة علمية كبيرة أو صغيرة في مصر لم  هيئة

 .!إلى الرجل، أو تذكره بخير أو شر تلتفت

لون في صمت ومثابرة وجد، ويخدمون يعم :ويبدو أن قدر بعض األدباء أن يعيشوا حياتهم

يذهبون في صمت أيضا دون أن ينالوا  الوطن بعيداً عن مهرجانات اإلعالم والدعاية، ثم

الصحافة األدبية في بالدنا مسؤولة عن  في حياتهم كلمة تقدير، أو لفتة تكريم، وأحسب أن

محرريها،  تهتم إال بمن يجري وراء ذلك إلى حد كبير، فبعض الصفحات األدبية ال

المسألة للظروف، وفي هذا الوضع  وبعضها ال يعنيه ما يحدث على الساحة األدبية ويترك

إلى الظل، وصغاراً يلمعون تحت  تختل الموازين، وتُهدر القُوى، ونرى كبارا يؤولون

 .األضواء

 األدبية: ماذا تعرفون عن وديع فلسطين ؟ لما ولو أننا سألنا بعض القائمين على الصفحات

نسألهم مثالً عن محمد رجب البيومي، أو جميلة  أجاب بشيء، واألمر ينطبق تماما حين

نجيب العقيقي، أو محمد عبد هللا عنان، أو أنور  العاليلي، أو حسين مجيب المصري، أو

هللا، أو أمين يوسف غراب، أو علي أحمد باكثير، أو  الجندي، أو محمد عبد الحليم عبد

 .. محمد، أو أحمد زكي .. أو .. أو محمد عوضمحمد غنيمي هالل، أو 

في الحياة األدبية، وهو معنى أقرب إلى  والقضية تحتاج في رأيي إلى تدعيم روح السماحة

أن تظهر أمام الناس، وتبذل جهدها  الديمقراطية، بحيث تتاح الفرصة لكل التيارات

عتقد أن الدولة وحدها المختلفة. وال أ ونشاطها بصورة متكافئة في القنوات اإلعالمية

يُسهم بدور فعال هم األدباء أنفسهم الذين  تستطيع أن تحل هذه المشكلة، والذي يستطيع أن

واإلذاعة والتليفزيون، وعليهم أن يخففوا قليال من  يملكون القنوات اإلعالمية في الصحافة

ويحكم  يستطيع شعبنا أن يتعرف على أدبائه وعلمائه، منطق المصالح المتبادلة حتى

 .دائماً هو الصحيح عليهم، ويُقارن بينهم، وحكمه

عنه، وأقول إنه أديب  أعتقد أن هناك سؤاال يقول: من هو وديع فلسطين الذي تحدثنا
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الجامعة  بمركز "أخميم" محافظة سوهاج، وتخرج في 1923مصري، ُوِلد في عام 

الخلق،  هر بدماثةكتب عنه مؤلف "من األدب المقارن" أنه يشت 1942األمريكية عام 

واالقتصادية  وموضوعية البحث، ودقة الترجمة المتنوعة في المجاالت الثقافية والقانونية

السيارة  والسياسية، وفي كتاباته دافع عن العروبة واشترك في تحرير عدد من الصحف

والصباح،  من بينها: المقطم، واألهرام، وأخبار اليوم، واإلنذار، والمجلة المصرية،

  .ت الشعب، ومنبر الشرقوصو

المتخصصة، مثل: المقتطف، واألديب،  وقد كتب وديع فلسطين في عدد من المجالت

والمحاسبة، والعرفان ، والضاد ... كما  والعلوم، والرسالة، وقافلة الزيت، واالقتصاد

نيويورك، وكان هذا المعهد يهدف إلى تعريف  راسل معهد الشؤون العربية األمريكية في

 .عضو شرف في معهد آسيا بواشنطن ريكيين بالقضايا العربية، واختير أيضااألم

مؤسسيها الشاعر إبراهيم ناجي ووديع  وعندما تذكر رابطة األدباء، فإنه يُذكر من

 .فلسطين

أشهرها مسرحية "األب" لسترندبرج، و"قضايا الفكر  ولألستاذ وديع عدد من المؤلفات،

ألنباء فن: صناعة الخبر"، و"فلسطين في ضوء الحق ا في األدب المعاصر" ،و"استقاء

 .زكي أبو شادي والعدل"، ونشر مجموعة شعرية ألحمد

البحث عن أعالمنا  إن التكريم حين يأتي من خارج الحدود ينبغي أن ينبهنا إلى ضرورة

أل ننتظرهم في  ومن ينتظر أن يكونوا أعالماً في المجاالت الجادة والمثمرة، وينبغي

ر،  يبحثون عنا لنكتب عنهم أو نشير إليهم. وتقدير األعالم ال مكاتبنا ينقص من كرامة الُمقدِّ

وأكِرْم بخلة اإلنصاف من خلة  بل يرفعها إلى عليين، ألنه أنصف من يستحق اإلنصاف،

 ." في عالم السلوك واألخالق واآلداب

*** 

 ( )فلسطين.. سفير األدباء وديع-ب

 

ره (1923وديع فلسطين )ولد عام  األدباء العرب حق قدره، وإن لم تلتفت  أديب كبير يُقدِّ

عليها، كما تفعل مع أشباه الكتاب  إليه األجهزة الثقافية في مصر فتُعطيه بعض حقه

 .واألدباء

نفسه، ويربأ بها أن تقف على باب مسؤول هنا أو  ولعل السرَّ في ذلك أن الرجل يحترم

إلنتاج، فضالً عن مساعدة الباحثين بالمادة العلمية وا هناك، ويدّخر جهده ووقته في العمل

 .كانوا، وأي زمان طلبوا والمراجع األدبية في أي مكان

الدكتور حسين علي محمد  وكان من الوفاء الجميل أن يقوم صديقي الشاعر األديب

بعنوان "سفير األدباء:  بإخراج كتاب تذكاري عن الرجل تقديراً لدوره وتعريفاً بمكانته

أصوات ُمعاصرة"، " ع فلسطين"، وينشر هذا الكتاب على نفقته الخاصة ضمن سلسلةودي

م الرجل تقديماً جيداً من خالل كتاباته ومؤلفاته، ومن خالل ما كتبه عارفو فضله وأدبه  فيُقدِّ

 .في مصر واألقطار العربية والمهاجر األجنبية

شاق الكلمة الصادقة وأصدقاء األدبية لدى وديع فلسطين هي تواصل حميم بين ع والسفارة

النقي في مصر أو خارجها، وقد قضى وديع فلسطين أكثر من نصف قرن سفيراً  الحرف

ف بهم. وكان من أوائل الذين لألدباء،  يُكاتبهم ويكتبون له، ويقرأ لهم ويكتب عنهم، ويُعّرِ

كتبوا عن نجيب محفوظ، وأوائل الذين ترجموا المسرح السويدي، ومازال أقدر 

في بالدنا على الترجمة األدبية الراقية، التي تفي بالمضمون األصلي للنص مع  لمترجمينا
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صياغة أدبية جميلة. كتب عنه شاعر أبولُّو الكبير الدكتور أحمد زكي أبو شادي،  صياغته

هذا األديب القبطي اإلنساني النابه من مفاخر الجيل الحاضر في مصر، وهو " :فقال

في تاج األدب العربي الحديث ". )جريدة الهدى، نيويورك، العدد متألقة  جوهرة شريفة

 .(18/9/1950 ، في144

بالكاتب العربي الواسع " ويصفه األستاذ محمد سعيد العامودي ـ الكاتب السعودي الكبير ـ

يكون أبرز ما تتسم به بحوثه:  االطالع، واألديب الباحث المفكر، ويرى أنه ليس غريباً أن

 .(م1960 وضوعية" )مجلة المنهل، جدة، أغسطساألصالة والم

وكان من  م،1942لقد تخّرج وديع فلسطين في قسم الصحافة بالجامعة األمريكية عام 

 أوائل الذين حملوا شهادة البكالوريوس في الصحافة من مصر، وعقب تخرجه عمل

، حيث م إلى جريدة "المقطم" في أواخر عهدها1945بجريدة "األهرام"، ثم انتقل عام 

 محررا فرئيساً للقسم الخارجي، فمحرراً سياسياً ودبلوماسيا، وناقداً أدبيا، ومعلقا عمل

 اقتصاديا، ورئيساً فعليا للتحرير دون أن يُكتب ذلك في "ترويسة" الصحيفة، بجانب

 مشاركته في تحرير "الُمقتطف": المجلة العلمية األدبية المعروفة، وظل بالمقطم حتى

 .م، فترك الصحافة وتفّرغ للكتابة الحرة وأعمال الترجمة1952توقفت عام 

مدرسة أدبية جادة تؤمن بالصدق واإلتقان مهما أنفقت من جهد ووقت ومال،  والرجل من

ويسعى إلى المزيد من االطالع حتى يومنا هذا، بعد أن تجاوز الخامسة  يُتابع ويقرأ،

 .جال الترجمة، كما سبقت اإلشارةإلى جانب عمله األصلي اآلن في م والسبعين. كل ذلك

العربية عدداً كبيراً من الكتب المترجمة، منها "األب" مسرحية ألوجست  وقد قدّم للمكتبة

و"فلسطين في ضوء الحق والعدل" لهنري كتن، و"جعفر الخليلي والقصة  سترندبرج،

الشاعر لتوماس هامل )باالشتراك(، و"أوليفر وندل هولمز القاضي  "العراقية الحديثة

الحرية" لمارتن لوثر كنج، و"استقاء األخبار فن: صناعة  األمريكي"، و"على درب

فن"، و"تطور صناعة الزيت في الشرق األوسط"، و"مقدمة  الخبر"، و"العالقات العامة

 ."إلى وسائل االتصال

كتب وديع فلسطين كثيراً من الفصول حول القضايا األدبية، وتناول في سالسل  ولقد

 كثيراً من القضايا الثقافية التي تعني األدباء والقراء عامة، ومنها سلسلة أحاديثه ةمتعدد

الحياة" " المستطردة التي بدأ كتابتها في مجلة "األديب" اللبنانية، ويكتبها اآلن في جريدة

ف في هذه األحاديث بأعالم األدباء المعاصرين الذين التقى  التي تصدر من لندن، ويُعّرِ

البحث  اورهم، أو عرفهم من قرب. ومادة هذه األحاديث مرجع مهم في ميدانبهم أو ح

  .األدبي والعلمي والثقافي

مصر والبالد العربية اهتمت بالرجل فجأة  ومن المفارقات أن مجالتنا األدبية العريقة في

المجالت تطلب منه أن يُوافيها بمقاالته  عقب مقال كتبته صافي ناز كاطم، فراحت هذه

هذه المفارقات إلى أن تعهد هذه المؤسسات  شرها، وتُلح في الطلب! وال أدري هل تمتدلتن

القومي للترجمة، أو األلف كتاب الثانية أو  إليه بترجمة عمل أدبي كبير سواء في المشروع

 غير ذلك؟

أو إبداء الرغبة، ألنه ينصرف كلية إلى أعماله الخاصة التي  أعلم أنه يتعفّف عن الطلب،

ر) يه عن البشرتُغن أبناءه البد أن يلتفت إلى  المسؤولين وغير المسؤولين(. ولكن وطناً يُقدِّ

 .بطريقة أو أخرى الرجل

اعتنقها حتى صارت  إن وديع فلسطين من جيل عرك الحياة، واحترم القيم الرفيعة، بل

مه لألجيال الجديدة مامها إال التي ال ترى أ جزءاً من سلوكه وفكره، ومن واجبنا أن نُقدِّ
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عنها ـ أو ُغيِّبت عنها ـ نماذج  نماذج الفهلوة والتسلل والنفاق والمصالح المتبادلة، وغاب

 !العُليا العمل والكفاح واألخالق الرفيعة والُمثُل

 وديع فلسطين يتحدث عن أعالم عصره-5

 ( ) رشدي أبو الحسن

 

كتاب من  وقع بين يديَّ هبطت علّي دون توقع هدية ثمينة، عامرة بالمتعة والعبير! إذ 

 .«وديع فلسطين يتحدث عن أعالم عصره»جزءين عنوانه 

السنوات األخيرة في بعض الصحف بعض فصول هذا الكتاب  وكنُت قد قرأُت خالل

أن تُجمع هذه الفصول النادرة في كتاب، تحفظ للتاريخ  الثمين، وتمنيت بيني وبين نفسي

قون عظيم التقدير، أبلى كل منهم في معاصرين يستح بعض أفضال رجال ونساء عرب

القلم ـ وهي دار سورية ـ تعرف قيمة هذا األثر، وتضعه  ميدانه أعظم البالء. وهاهي دار

 .من بينهم ـ على األقل ـ ماذا فعل اآلباء واألجداد بين يدي القراء، ليعرف الشباب

فتقارهم إلى ما ينعى على أبناء هذا الجيل ا»يكتب  والمؤلف واع بهذا الهدف، فهو

ما اجتهدُت في تداُركه في هذه األحاديث بحكم  التواصل مع األجيال السابقة، وهو

 .«بقيُت على الدوام على هامشها خضرمتي في الحياة األدبية، وإن كنتُ 

النهضة أو ُمتابعة رسالتها، يكشف  شخصية من الذين أسهموا في إرساء دعائم (93)

معروفة، مثل: طه حسين والعقاد  هذه الشخصياتالكتاب عن مسيرة كل منها، وبعض 

 .مبارك والزيات وسالمة موسى وساطع الحصري وسيد قطب وزكي

جاماتي  وبعضها ترن أسماؤهم رنيناً خافتاً، مثل إسماعيل مظهر وبشر فارس وحبيب

 وعادل زعيتر وعلي باكثير وعادل الغضبان ومصطفى الشهابي ووداد سكاكيني وعلي

 .تأدهم وكريم ثاب

العاليلي ومحمد علي  وفريق ثالث ربما يسمع كثيرون أسماءهم ألول مرة، مثل: جميلة

قنصل ونجيب  الطاهر وعجاج نويهض وعدنان الخطيب وفارس نمر وفيليب حتي وزكي

 .العقيقي وفؤاد صروف

أعمال وُمنجزات باقية على مر األيام،  ومع هذا ستُفاجأ بأن هؤالء األخيرين أيضاً لهم

األسماع واألبصار. وربما يكون قد أُتيح  مهضومو الحق وكان يجب أن يكونوا ملءوأنهم 

 .هذا الكتاب ستعرفهم من زوايا أُخرى لبعض هؤالء األعالم من يكتب عنهم، ولكنك في

منهم، وبخاصة الذين ربطته بهم أواصر  وكان المؤلف يحتشد احتشاداً خاصا لكل واحد

ج علىالصداقة، فتراهم كما عرفهم، ثم  موقعهم من العصر ورجاله، وأخيراً ال ينسى  يعّرِ

فوجئُت بمؤلفات »سيرته تستحق أن تُروى  أن يُقدم لك قائمة عن منجزاته، وما جعل

له غير الكتاب الذي لديَّ وكنُت أراهُ  ودور وجهود يوسف نحاس، وكنُت أعتقد أنه ليس

 .«كافياً إلبقاء اسمه

تي كتب عن مسيرتها على مستوى واحد من اإللمام الشخصيات ال وطبيعي أال تأتي كل

سر النبوغ. فقد نجح في بعض الفصول نجاحاً مثيراً ألقصى  والنفاذ إلى األعماق، ولمس

بعض الفصول وأقول لو أنني أملك موهبة صناع األفالم  اإلعجاب، وكنُت أتوقف عند

لوفا أفالماً تسير وإبراهيم ناجي ومي ومحمود أبو ا لجعلُت من حيوات علي الغاياتي

 .ما كتبه هذا الكاتب الكبير بذكرها الركبان، معتمداً فقط على

الماضي، أو في أوائل القرن الماضي.  ومعظم من كتب عنهم ولدوا في نهايات القرن قبل
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النهضة، ومرحلة االستقالل، وما بعد  أي أنهم عاصروا مرحلة االستعمار وُمحاوالت

الدهر بمثلهم في حقبة زمانية  جال مفاخر، لن يجودر»م، وبتعبيره هو 1952ثورة 

 .«واحدة

 .52 ولم يكونوا جميعهم على وفاق مع عالم ما بعد

آنذاك من  ومن هنا ستلمس إنصافاً واضح النبرة لدور المثقفين الشوام في الحياة المصرية

 .الذين اعتبروا مصر وطنهم ووهبوها حياتهم ومواهبهم وما يملكون

ؤلف القدير على كثير من المكتبات التي ضاعت بما تحويه من كنوز مع الم وستأسى

والكتب والُمراسالت ومجموعات المجالت. وقد ضاعت ألسباب مختلفة،  المخطوطات

 !أصحابها دون وريث، أو بورثة ال تعنيهم الكتب من أهمها موت

 مستقبالً؟ هل من طريق لتفادي هذه الخسارات

أخت فرح   تزال مخطوطة مثل كتاب روزا أنطوان حدادكما أن فيه إشارات لمؤلفات ال

زكي » ، وكتاب جميلة العاليلي عن«مقام المرأة االجتماعي في التاريخ»أنطون عن 

 ، وكتاب ُمترجم لصاحب الكتاب«مصر كما عرفتها»، وكتاب وداد سكاكيني «طليمات

  طات؟نفسه عن الجزيرة العربية. هل من يتطوع لنفض التراب عن هذه المخطو

*** 

عمره. تخّرج في  أما مؤلف الكتاب فيستحق فصالً طويالً ـ من يكتبه ـ فهو في الثمانين من

واألهرام، وهو  الجامعة األمريكية، وتولى التدريس فيها، وعمل بالمقتطف والمقطم

قبل أن تكون  حريص على االبتعاد عن العمل السياسي، ويرى أن العروبة ثقافة ولسان

الكتاب الذي  بق هذا اإليمان عمليا طوال حياته، وسترى مصداق ذلك فيسياسة. وقد ط

 .نتحدّث عنه

متعلماً من آثاره، معجباً بقدراته  لم يتسّن لي معرفته عن قرب، وإن كنُت أُتابع ما يكتبه،

بمجمعي دمشق وعمان، متمنياً أن  وتمكنه من اللغتين العربية واإلنجليزية. وهو عضو

 .يحذو األبناء حذوه

لوناً من ألوان السيرة الذاتية، فكثيراً ما يُشير إلى الطريق الذي  ويُمكن اعتبار هذا الكتاب

 .بداية مسيرته سار فيه منذ

يجعله ينتج هذا اإلنتاج  وال بد أن هذا الكاتب الجليل يلتزم بنظام صارم في حياته، الذي

الذاكرة القوية وحدها تسنده،  المتقن في هذه السن المتقدمة ـ بارك هللا في عمره ـ فليست

ر ولكن التنظيم الدقيق، واالحتفاظ بالرسائل، والمكتبة  .الُمعدة لالستخدام بيُسر، فيما أتصوَّ

« نصف الدنيا»إلى سناء البيسي رئيس تحرير  وأخيراً فمن الواجب إزجاء تحية وتقدير

ة الكتابة في أتاحا لوديع فلسطين فرص ، اللذين«الهالل»ومصطفى نبيل رئيس تحرير 

النافذتين رأى الناس رجالً أخلص لعمله  مجلتيهما في السنوات األخيرة. ومن هاتين

 .ووطنه أيما إخالص

 قضايا الفكر في األدب المعاصر-6

 ( ) د. زكي المحاسني

 

بعرض  تسائلني نفسي حين أريد ألكتب عن أديب أعرفه، كيف ال أصفه لقرائي وأكتفي

كمن إذا  يب نفسي على استغرابها إجابة العارف بخطئه، إذ أكونأثره وتحليله ونقده، وأج

 .شاء أن يكتب عن حالوة تفاحة فيذكر طعمها، وال يصف شكلها
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قرائي أن أخرج من نفسي حين أكتب عن أصدقائي، وأنا الذي أوثر  ويُطالبني بعض

فير وهي: كيف نستطيع أن نخرج من أنفسنا؟ إن أنفسنا عصا تكرير قولة كنت أقولها،

 .منها فقد ال تعود إليها حبيسة بأقفاصها، ومتى خرجت

بلبنان، يقول لي فيها إنه  وأعجب ما تلقيت في هذه الفترة، رسالة من كاتب صديق حميم

أعالنه على مشهد من  سيكتب عني فصالً، ويخشى أن يخسر ـ إذا كتب ـ صداقتي، فأنا

 .ناراً توهج السبائك عندي إال الناس، أنني سأزداد له صداقةً وودا، وما كان النقد

كتابه "قضايا الفكر في  واليوم أكتب عن صديقي الناقد المرهف "وديع فلسطين" ألقدم

كيف يلبسها أصحابها،  األدب المعاصر" إلى قراء "المجلة"، وكم رحت أتفّرس األسماء

الضيقة على  فوجدت بعضها كالثياب الفضفاضة السابغة على نفر منهم، وكاألبراد

لت أسماؤهم على قدود أنفسهم وسجاياهم، ومن هؤالء األستاذ  آخرين، ووجدت أناساً فُّصِ

العرب، وباتوا إليها  وديع فلسطين الذي تحلّى بوداعة رسولية، ووافق اسمه بالداً فقدها

أجلها، وتشوقاً إليها،  الهفين ينتظرون العودة، وأفئدتهم تغلي كالمراجل حماسة من

فيما يتجلّى في رأيه وأدبه  روبة، ومن مآثرها ما أجده عند هذا الكاتبمدّرعين بمآثر الع

 .األصيل من دفاع عن العروبة ومآثرها، ومن بناء لمجدها

*** 

شجون، تصعد إلى  يبدأ كتابه بفصل خطير عن العامية والفصحى فيثير في نفسي كوامن

بأيديهم أقالماً، ولعمري  أننظري، فإذا بي أنظر شزراً إلى أولئك الغاُلة الذين يظن الناس 

ويثلون مجدها األثيل، أولئك  ما تقبض أكفهم إال على فؤوس ومعاول يهدمون بها العروبة،

وجوههم، فبدت على حالها  هم الدعاة إلى العامية، وقد ذّوب الكاتب أقنعة الشمس عن

 .الشائهة ومياسم أصحابها المقيتة

ل تُصنع بأيدي أعدائنا لهدم الجمهورية. وما في عصرنا مثل قناب إن الدعوة إلى العامية

األمر ـ وهم الحازمون ـ في إصدار تشريع يُجبر مدرسي  أرى من بأس يمنع أولى

وال يُبيح كتابة العامية في الصحف والكتب: ألن اللهجات  المدارس على التكلم بالفصحى،

ر من عصور شتيتة. وهي سليلة التفكك العربي المتحدِّ  العربية المعاصرة، مختلفة

شئنا الوحدة العربية الكبرى وجب علينا نسف ما يقف في  االنحالل حتى يومنا هذا، وإذا

واللهجات المحلية. وما تبني وحدتنا بأُّسٍ متين مثل العربية  سبيلها من اللغة العامية

االجتماع وحدة اللغة الباب األول في تآلف الشعوب التي تنطق  الفصحى، وقد جعل علماء

 .كبرى اللغة لتكوين أمة تلك

النهضة  وال أكاد أجد في كتاب األستاذ وديع فلسطين موضوعاً لم يكن محطا لحركة

والمعاطب  الفكرية في أدبنا الحديث، فقد استصفى المشكالت والحوائل، وبحث العثرات

يسري  التي تعتري أدبنا الحاضر ووجد في بُهرة الحلقة فتنة حديثة بدأت تسري كما

 ، فهب، وهببنا ونحن مع فريق من حراس التراث العربي الرصين أمام الموجةالوباء

نثراً  الدافقة الجديدة التي يسمونها الشعر المرسل أو الشعر المنثور. وما أجد آثارها إال

وما  بغير شعر، إذ هي تنفصل عن روح الشعر ـ كما يقول المؤلف ـ ببعدها عن اللحون،

الضرب من  ا سائغاً جميالً. وقد علّل الكاتب أسباب والدة هذاكان الشعر إال نغماً موسيقي

اللغة،  الكالم ببُعد أصحابه عن أسرار العربية، فقد آثروا التخلص من سلطان قواعد

وعمدوا  ونفروا من معاناة المعاجم، واصطنعوا ألنفسهم ألفاظاً مبهمة، وأساليب مشكالت،

 .القليل التوفيق منهم سوى إلى الرموز إلخفاء اإلبانة، ولم يُِصب بعضَ 

العربي  ويظن أولئك الغالة أصحاب هذه الفتنة الجديدة أنهم إنما يجددون في األدب
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األمر، سكوت  الحديث، وما وجدنا تجديدهم إال تعتيقا وتكميداً، وسبب ُمضيِّهم في هذا

ا، بماضيه شيوخ األدب الذين أحبوا في هذا العصر تراث الشعر ووصلوا حاضر العروبة

 .فما بالهم ساكتين تلقاء هذه النزعة الهوجاء في الشعر الحديث

 يُعاينه القارئ في تفنيد وديع فلسطين لهذا المذهب الفني فيحس بالتجاوب معه، كل ذلك

 .والتقابل في الفكر والشعور

أدب العصر، معارك في  وقد عرض الكاتب هذه المعضالت في صورة معارك يخوضها

د الجراح،  األدبية، ال يسقط فيها قتيل وال يقع فيها الفكر، وفي المذاهب جريح، ولكنها تضّمِ

ن األدب الحق. وهي عندي أمصال طبية لتبديل دم األدب الفاسد،  وتُحيي الموات، وتكّوِ

المرضى وقد اكتسبوا المناعة  وربما اشتدّت وطأتها فكانت كالحمم حتى يخرج بعدها

العصر في فاتحة عهده األدبي  معارك عرفها هذا والمقاومة، فيردني الكاتب إلى تصور

البسوس، من أبطالها الدكتور طه  بين أنصار القديم ودعاة الحديث، وكانت معركة كحرب

والمازني، وكان مع كّلٍ فريقه،  حسين والعقاد ومصطفى صادق الرافعي وإسماعيل مظهر

لها، ممن نذكرهم كما بعض أبطا وكان فيها السالح غير كليل على ترادف السنين، ومات

 .نذكر المحاربين الغابرين

فلسطين سيرة معارك فكرية ووقائع ثقافية، وهو كتاب سيكون من  وكتاب األستاذ وديع

اآلتية التي ستقع عليه، حين تلوب على حركات التصادم بين  مصادر البحث لألجيال

 .تعيش فيه األفكار في أدب العصر الذي

كان من أمر  طباعة الحديثة وتيسير الكتابة العربية وماوتكلم المؤلف على مشكلة ال

 .إلى غير معاد الحروف وإعجامها، والحروف الالتينية التي كاد يَِعجُّ أوارها، ثم انطفأ

لغواية النساء في  ومارس المؤلف عرض االلتزام في األدب، وأجد هذا الموضوع مشبها

يدعو إليها جماعة ال  لتزام في األدباللبوس الراهن أو في تصفيف الشعر، فأرى كلمة اال

األدب أن يلتزم حالة  يعرفون المقصود بها على وجه الصواب. ومنذا الذي أصرَّ على

أدب أمة إال حين تنّسم  واحدة ال يريم عنها، فيبتغي حبس األدب، وتكبيل األديب. وما عاش

وفي شكل مفرد من الطعام،  أريج الحرية، فإن صح االلتزام في نوع واحد، كل يوم، من

 .اللباس، فقد صح إذن في األدب

الكتاب، وقد حوى كل ضرب من ضروب أدبنا المعاصر كان  وقد رحت أتقّرى هذا

للمشكالت، ومثيراً للرضاء أو االمتعاض، حتى وجدت كالمه  موضعاً لألخذ والرد وسبيالً 

ومن أعجب  يكون للسوقية أدب على رخصها وكسادها. على األدب السوقي، إن صّح أن

رواج هذا األدب الذي انبث في حياة المراهقة  ما اتّصف به أدب هذه الفترة من أدبنا

تلقاءه السدود. وقد شبّه المؤلف رواج هذه  كالمخدر، دون أن يجد مقاومة أو أن تقف

المال، بالعملة الرديئة الزائفة تطرد من التداول  السلعة التي قصدت بها التجارة وموفور

الرديئة التي سميت كتب اإلثارة الجنسية، مقاتلة للكتب  لجيدة. وقد بدت هذه الكتبالعملة ا

الشعوب، وقد عرفنا الكتاب الفاضل من قبل، فكيف بنا، وقد نعمنا  الجيدة التي تبني حياة

وشهدنا االنبعاث العربي العظيم، ال نقاوم وسائل االنحالل لنحمي  باالستقالل والوحدة،

طريف، ومجدنا اليعربي العريق. فما قُِضي على أثينا القديمة وال عفّى الدهر وال أدبنا التالد

 .روما الرومان إال عندما شاع فيهما األدب الجنسي على

الفنية كمعرفة النطاسي الطب، وقلّب وجوه الرأي في  وقد عرف المؤلف هذه األدواء

 .استنباط الدواء

 على الفكر بين األرستقراطية والغوغائية،األستاذ وديع فلسطين كتابه في كالمه  واختتم
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 وكالهما كان وباالً؛ فإن األرستقراطية كانت تطل من أبراجها العاجية فترى المارة في

 حجوم صغيرة، وترى الغوغاء في حمأة سحيقة. وقد عاد بنا المؤلف إلى عهد أفالطون

 ، وكان أفالطونفأرانا كيف كانت جمهوريته تبحث عن المدينة الفاضلة وتبتغي وجودها

 يُعلي أقدار الفالسفة والمفكرين، ويعدهم سادة العالم، لكن أفالطون نفسه الذي حبس

في  الفالسفة في األبراج األرستقراطية، لم يعبأ بالغوغائية التافهة، فلم يجد لها منزلة

اعترى  الجمهورية ـ كما يقول المؤلف الفاضل ـ وها هنا يصحح األستاذ وديع فلسطين ما

تفكير  عنى األدب الشعبي من التشويه، فليس أدب الشعب فيضاً من كالم الشارع، وال هوم

 الجالسين على أرض الرصفات، وهنا ذهب خاطري، خالل إطراقة، إلى ظالل األقواس

الحجرية الِعراض تحت قناطر الجسور على نهر السين بباريس، حيث يرقد فقراء 

وهم يتداولون أدباً رفيعاً، فإن جمعهم كان ال  يقضون لياليهم وبعض أنُهرهم ومعدمون،

 عباقرة ألحَّ عليهم الجوع فتوسَّدوا الثّرى، أما أدباء الشارع في بعض البالد يخلو من

َصفات ، وال تلتصق أجسامهم بالحجارة، وإنما قد  العربية، فال يقتعدون غوارب الرَّ

، ولكن أدبهم ينوب عنهم يسكنون القصور، ويجلسون على الوثير وينامون على الحرير

صفات الحجرية في  .الجلوس على تلك الرَّ

المعاصر" من كتب الساعة التي تدق دقات عنيفة  إني ألجد كتاب "قضايا الفكر في األدب

خواطر الكثير من المفكرين الذين أقلقهم ما  من أجل يقظة كبرى. وإنه لكتاب يُعبر عن

الجميل أن األستاذ وديع فلسطين لم يقتصر  يرون من عبث األفكار، وخطل األقالم، ومن

الدواء، ولكنه دواء ال وجود له عند  على تشخيص الدّاء، وإنما كان إلى ذلك يصف

ليتصل أدبنا العربي التّالد باألدب  الّصيدالني، والمأمول أن تصنعه مصانع الشفاء،

 .الطارف الذي يبتغي البقاء

  سفير األدباء: وديع فلسطين-7

 ( )هللاسمير عطا 

 

باب بيتي قبل أيام كتاباً مرسالً إليَّ من دون أن يرفق بكلمة إهداء أو اسم  وجدت في

ومثل كل كتاب عربي، أو معظم الكتب العربية، مطبوع على ورق فقير شبه  المتلطف،

تنتهي المالحظات السلبية. غير أن الكتاب في مضمونه وعنوانه ومحتواه  شفاف. وإلى هنا

وإضافة في المعارف، إنه "سفير األدباء: وديع فلسطين" بقلم الدكتور  ءةمتعة في القرا

وهو مجموعة من الحوارات والرسائل مع الناقد المصري الكبير،  حسين علي محمد

م، 1950عمله وأدبه، تبدأ بأحمد زكي أبي شادي العام  ومجموعة من الشهادات في

م، ثم عند 1997ة صافي ناز كاظم العام الهالل" بقلم الزميل" وتتوقف عند مقالة جميلة في

 .عايض العتيبي في "المسائية" السعودية حوار أجراه الزميل سعد بن

من الجامعة األمريكية في القاهرة العام  ويمتد عمل وديع فلسطين الصحافي منذ تخرجه

 منذ فأنا لم أبدأ بقراءة إطالالته القليلة إال م، وال أستطيع أن أدعي معرفة جيدة به،1942

ومثلها كنت أعتقد أنه من فلسطين، أو من "بالد  سنوات قليلة، مثل صافي ناز كاظم،

لكنني منذ قرأت أول مقالة له، وأنا أقرأ كل  الشام"، وليس من "أخميم" في صعيد مصر،

 .الموضوع يهمني أم ال ما يكتب، خصوصاً في السيرة، وإن كان

وجهات نظر"، وأتوقف قليالً " مي زيادة في كان آخر ما قرأت له منذ أسابيع مقاالً عن

المستوى. لقد أثبتت "وجهات  ألحيي هذا العمل الصحافي الراقي، الرفيع الذوق، والرفيع
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العربي، يجب أن تكتب فقط  نظر" عكس ما هو شائع، من أن المجلة لكي تعيش في العالم

في هذا المستوى من ، و… في حقائق الحياة، وأال تتناول سوى الخيل والليل والبيداء

 .واالجتهاد المجالت احترام لذوق القارئ العربي ومعرفته وتوقه إلى البحث

وهي صورة امرأة  منذ عقود وأنا أقرأ عن مي زيادة، ومنذ عقود لم تتغير صورتها عندي،

أدبي، وأيضاً  حالمة وجدت نفسها في بيت يتعاطى الكلمة، فحّولت المسألة إلى صالون

رسائلها إلى  مانسية أحبّت الشهرة فطلبتها في شهرة غيرها. وهكذا كانتصورة امرأة رو

عالقتها" " جبران خليل جبران، الذي "أحبته" على بعد أربعة آالف ميل، أو هكذا كانت

أسبوع. لكن  مع العقاد الذي لم يكن أقرب إليها من جبران، وهو يأتي إلى صالونها كل

 "مي" و"صالون مي"، ويشرح لنا ببساطةوديع فلسطين يقدم لنا صورة أخرى عن 

وإقناع سبب الصالون ومبرراته. ويُطلعنا على "دور" وحضور جميع الضيوف الكبار، 

حسين إلى العقاد، وكيف كانت تجتذبهم مي زيادة بإدارتها للنقاشات األدبية،  من طه

 .للمواضيع وطرحها

ً وقبل سنوات كان أنيس منصور قد جعل من "مجلس العقاد" كتا حافالً باللمحات  باً جاذبا

 .الفكرية في مصر والمالحظات عن مرحلة كان فيها المجلس األدبي عنواناً للحياة

عنهم، وهو في الغالب ليس  النقد مهنة عاقة، يكتب النقاد عن األدباء والشعراء وال يُكتب

ً  مهنة عادلة في العالم العربي، كثيراً ما تخضع للهوى ، أو الشخصي، محبةً أو تشفيا

 .للمزاج الخاص

إلى منهجيته ودقته واجتهاده، شعرت باالعتزاز،  ومنذ أن قرأت وديع فلسطين، وتعّرفت

استخفاف، وال أحكام عابرة. كنا قد عشنا سنوات  فال أفعل تفضيل، وال أفعل تنكيل، وال

 أمين نخلة من أن أحمد شوقي نصبه أميراً على آخذين بما رواه الشاعر والناثر الماسي

ولي عهدي وأمير الشعر بعدي" لكن وديع فلسطين  الشعراء خلفاً له، وأنه قال فيه: "هذا

شوقي قال هذا القول؟ ولماذا لم ينشره أحد إال بعد  تساءل في إحدى دراساته: "أين ثبت أن

 .من اإلمارة وفاته؟". لقد نزع من األمين شيئاً 

 وديع فلسطين: السهل الممتنع-8

 ( )صافي ناز كاظم

 

 يوافق ـ بحمد هللا ـ عيد ميالده الرابع والسبعين، ومع ذلك وعلى 1997أول أكتوبر  اليوم

سنة تقريبا ـ ورغم كوني  54الرغم من مسيرته الطويلة في عالم الصحافة واألدب ـ 

سنة، في دائرة الصحافة، إال إنني لم أعرفه  42من الذين كانت حياتهم على مدار  واحدة

 "م أسمع عنه، إال منذ أربعة أعوام حين اشتـركت في جريدة "الحياةأقرأ له، بل ول ولم

 اللندنية وبدأت أقرأه بانتظام، بل لعلي أكون أكثر دقة لو قلت إنني عندما كنت أتصفّح

 جريدة "الحياة" اللندنية وتلقف عيني زاويته "حديث مستطرد" أبتسم وأقول: "اليوم

نـت أقرأ اسمه "وديع فلسطين"، وأجد في يستحق أن أنهض له". في البداية عندما ك

تعريفاً مستمرا له "كاتب مصري"، أتعّجب وأقول: من أين ظهر هذا الكاتب  الهامش

 أي أرض يعيش؟ المصري؟ وعلى

أن يكون من كتاب  وال أكتم أنني في البداية كنت أقفز فوق زاويته وال أقرأها خوفاً من

جذبني عنوان  ستطرد؟ إحنا ناقصين؟!" حتىاألحجار واإلسمنت، وأقول لنفسي: "حديث م

فبراير  10مقالة عن الشاعر البائس محمود أبو الوفا" المنشور بالجريدة )الجمعة 
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 (، عندها تنّمرت ، وعدُت أقول لنفسي: ماذا يمكن أن يكون مكتوباً عن شاعر1995

 .أُِحبُّه، صاحب أجمل األشعار لألطفال؟

مملة بطيئة أو رثة مليئة بالشحوم والثرثرة، أو  كتابةبدأت أقرأ كعادتي بتوجس، متوقعة 

السابقة التجهيز التي تمأل الصفحات وال تعرف من أين  كتابة إسمنتية مليئة بالصياغات

تشاؤمي هذا ـ الذي يُصاحبني قبل قراءة أي اسم غير  تقضمها من دون أن تكسر أسنانك،

تي صارت لألسف تغرق معظم أوراق مع الكتابات ال مألوف لدي ـ سببه التجارب المريرة

التشاؤم والتثاؤب ينقشع حاال حين أجدني  الصحف والمجالت واألبحاث والكتب. ذلك

تذكر، فكيف يكون أمري حين أجدني  مسحوبة إلى داخل األسطر من دون أي كدمات

كقلب الَخّسة، ومفيدة كغذاء ملكات  أكتشف مراعي كتابة مذهلة الجمال واإلحكام، ريانة

يساويه إال فرحة تجّسدت أمامي مرة ـ  نحل؟ أقول لكم إجابتي بحق: إنني أفرح فرحاً الال

امرأة كان محكوما عليها باإلعدام،  حين كنت معتقلة سياسية بسجن القناطر ـ تجسدت في

 !إلهي! كم هي حلوة الحياة وجاءها خبر حكم محكمة االستئناف بالبراءة. يا

أغنية عبد الوهاب: "وبكيت  ن عن "أبو الوفا"، وتذكرتقرأت قطعة األستاذ وديع فلسطي

وغيّرت بقية كلمات  ،"… على األيام اللي فاتت من عمري، وقلت م الفرحة ياريتني

 ."األغنية إلى "قريت من بدري

أنني في لحظات الضيق أفتح ملفه الرابض على  وقرأت له، وقرأت، ولم أنقطع، حتى

 .فأستعيد نشاطي وإقبالي على األيام الرمادية من قبلمكتبي وأُعيد قراءة بعض ما قرأت 

* * * 

غير الُمتكلّفة مع الوقار والجدية، وذقت حالوة نادرة في صياغته  في كتابته ذقت خفة الظل

بقلمه في "حديث مستطرد" مالمح لشخصيات في األدب والشعر  المتينة وهو يرسم

ل األقطار العربية ومن كل مهاجر والفكر، شخصيات من ك والثقافة والصحافة والسياسة

مطلع األربعينيات وصاحب مسارها حتى توفاها هللا.  الدنيا، عاصرها في شبابه منذ

من جيلي إال أسماءها ـ بالكاد ـ وإذا بوديع فلسطين  شخصيات قد ال يعرف المثقف العربي

تاريخنا  مبرزاً أبعـادها في مرحلتها وأهميتها في يبعثها نابضة بالحياة والحيوية،

 .وراء األجيال وضرورتها لتِعيَها ذاكرةُ األجيال

* * * 

عالقة إنسانية حميمة تجعلنا حين  يعقد وديع فلسطين بيننا وبين الشخصية التي يكتب عنها

وعشنا معها ردحاً كافياً من الزمن. ومهما  نتحدث نحن عنها ـ بدورنا ـ نبدو وكأننا قد سكنّا

أو موقـف في السياسة، نختلف معه أو  سق في التفكيركانت الشخصية محسوبة على ن

أو العداء، فوديع فلسطين قادر في كل  نعاديه، نجد أننا نتقبّلها على الرغم من الخالف

بجالله وأناقته ـ نفورنا الفكري أو السياسي  األحوال أن يجذبنا إليه بحنين إنساني يُرّوِض ـ

 .فيكسر من حدّته

هو "ملك" فن كتابة رسم المالمح الشخصية األدبية والثقافية، ال فلسطين  إذا قلت إن وديع

أو ُمباِلغةً )وإن كنت على فكرة ال أتحّرج مما يبدو مبالغة ومغاالة مني في  أكون ُمغاليةً 

عن حبي وإعجابي بفن الكتابة الفريد والفذ عند وديع فلسطين(. يا سبحان هللا! من  التعبير

ثها الظمآن يفرح طروباً حي يلوم ن يعثر على عين مياه عذبة في صحراء، مياه لم تُلّوِ

 .(المصانع والمحاجر والمبيدات؟ نفايات

تليفونية عقب قراءة كل مقال له. أبدأ  نتبادل أنا والكاتبة الصديقة فوزية مهران مكالمات

لي أنها تقصُّ زاويته "حديث  بقولي: "شوفتي؟"، فتقول: "كنت سأكلمك.." تعترف
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قبل. هذا التقدير يأخذ ِصيغاً  جمعها وهذا إجراء لم تقم به مع كاتب آخر منمستطرد" وت

لم يكف أبداً عن الكتابة على طول  القديم" فهو-مختلفة عند كل قارئ لهذا الكاتب "الجديد

النوازل والمعّوقات والعقبات والسدود  مشوار حياته األدبية والصحفية على الرغم من

، عندما أغلقت الدار الصحفية 1952 نى منه منذ ديسمبروالحواجز والحصار الذي عا

المقطم" ومجلتها الشهرية "المقتطف" ـ " التي لمع على صفحات جريدتها المسائية اليومية

دار جريدة "األهرام". وهكذا كان على وديع  وهي الدار الثانية في أقدمية إنشـائها بعد

سنة فقط ـ أن يواجه  29ره وعم فلسطين، وهو في أوج شهرته ونبوغه الصحفي ـ

النار أن يسبح فوق األمواج  االضطهادات واالفتراءات ويحاول رغم كل الثلج وكور

قلمه األصيل الجميل، وإخالصه  :الُمعادية والُمتالطمة شراعه وقاربه ومجدافه ورايته

 .الشديد للغة العربية

في بعض آيات القرآن ألنني ال أذكر أني قرأتها إال  أقف أمام بعض مفرداته وأندهش

كالّصائغ الماهر ـ في مكانها المناسب تماماً، وحين  الكريم، ينتقيها بتذوق ويضعها ـ

توظيفها الجديد تبتسم للشجاعة والبراعة وللتألق،  تُفاجئك كلمة مثل "وال يؤوده" في

القادر على التملك الباهر الجذّاب لناصية اللغة  وتزداد الدهشة حين نسترجع أن هذا

وبشاشة ـ كان راسباً دائماً في مادة اللغة العربية في كل  العربية، يشكلها بسالسة وأُلفة

 !شهاداته الدراسية

* * * 

فلسطينيا وهو  مع إعجابي المتزايد بمقاالت وديع فلسطين ـ )الذي ظنه الكثير لبنانيا أو

وأم قبطيين من  المولود في أخميم، البلدة الصعيدية على الشط اآلخر من سوهاج، من أب

ألقول له: "أشكرك  مدينة قنا( ـ كان البد أن أبحث عن وسيلة ما لالتصال به على األقـل،

إحدى مقاالته  على كل هذا الجمال الذي تشيعه في كتابتك". لذلك حيـن ذكر في معرض

معرفة أن  اسم الكاتب الصديق الكبير محمد عودة وجدته الخيط المفيد الذي مكنني من

اسم  سطين من سكان مصر الجديدة. كان في دليل الهاتف أكثر من مشترك تحتوديع فل

 .رقمه "وديع فلسطين"، لكنني حينما حصرت االختيار في ساكني مصر الجديدة التقطت

حد  وصلني صوته عبر الهاتف طيبا، متعجبا إلطرائي، زاهداً فيه زهدا كاد يصل إلى

ـ  فلسطين فوق أنهما من سمات برجه الميزانالزجر! هذا الزهد وهذا التواضع عند وديع 

كل " :ربما يكون وراءهما حـزن نبيل لواحد من الذين يمكن أن ينطبق عليهم المثل القائل

أحشائها  نبي مغبون في وطنه". لكنني أقول: هكذا هي سنتنا، مصر المحروسة دائماً في

الناس،  نصل إلى ما ينفعالدر كامن، والبد لنا أن نصبر صبر الصيادين، ونخترق الزبد ل

 !الماكث في األرض. سبحان هللا

كان عليَّ أن أكدح كدحاً لنيلها عبر  نجحت في أن أجلب لنفسي صداقة عظيمة معه،

الصداقة على الرغم من أن لقاءاتنا لم تتعدّ  محادثات هاتفية ثقافية ثرية وشائقة عمقت هذه

ما طلبت من كتبـه ومن مقاالته  عطاياه بكل عدد أصابع اليد الواحدة. غمرني بكرم

أهمها كتابه: "قضايا الفكر في األدب  ودراساته، أجمعها في حيز وحدها بمكتبي من

الجديد ببيروت تحية له بمناسبة بلوغه  المعاصـر"، الطبعة الثانية التي أخرجتها دار

شر، م المكتب الفني للن1959بالقاهرة سنة  السبعين عن الطبعة األولى التي أصدرها

األدباء على المذاهب األدبية المتباينة ،  وعلى ظهر الغالف نقرأ حكمته: "فليختلف

إذا شاءوا ـ على إمارة الشعر أو إمامة األدب،  وليتناحروا على المعايير، وليتضاربوا ـ

الغالية قِنية الحرية الفكرية وهم يتالحْون ويتنابذون". ثم  ولكن حذاِر أن يضحوا بهذه الِقْنيَة
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العربي المعاصر، وكالم في الشعر" الذي أصدره مركز  تابه "مختارات من الشعرك

م، وقلت له: "أحببت مقدمتك وتلذذت بقراءتها وإن 1995 األهرام للترجمة والنشر عام

المختارات فالسالم عليكم ورحمة هللا". ضحك، واحترمنا "قنية  اختلفُت مع آرائها، أما

 ."نتنابذنتالح أو  الحرية الفكرية ولم

كانت وسيلة لتوصيل قوله ـ  كل ما يعجبني "عنايته" بفن "الكتابة"، تلك العناية ـ التي وإن

 .فقد صارت بذاتها غاية فنية، ونزهة إمتاع للقارئ

* * * 

 ،"من جملة من تحدث عنهم في "حديث مستطرد": "علي الغاياتي: المصري السويسري

 ،"الصحافة"، و"أبو علي جورج خير هللا و"إبراهيم المصري: القصاص الذي ابتلعته

و"الشاعر المهجري: جورج صيدح"، و"أشياء من سيرة بشر فارس رائد الرمزية 

الشعـر العربي الحديث"، و"عبد هللا يوركي حالق الحلبي"، و"علي أحمد  المجهول في

المتمصر"، و"خليل مطران وصديقه يوسف نّحاس". غير أن لوحته  باكثير: اليمني

صفحة من مجلة "بناة األجيال" الدمشقيـة،  14التي لم تتعد  ئعة عن وداد سـكاكينيالرا

تحت عنوان "وداد سكاكيني في حياتها وآثارها"، تُعد من  1995وتم نشرها في يناير 

المحدودة متعة وثـراء كتاب ضخم. يستهل وديع فلسطين  الدراسات التي تعطيك بصفحاتها

م فاضت روح األديبة العربية 1991كانـون الثاني )يناير(  ندراسته بقوله: "في الثالث م

أجزلت عطاءها للغة الضاد، وأّكدت منزلتها الفريدة في أدبنا  الكبيرة وداد سكاكيني بعدما

أحزاني الُممضة على هذه األديبة الماجدة، التي ارتبطُت بها  المعـاصر، ولئن كتمت

ات ُوثقى منذ أواسط األربعينات، فعزائي زكي المحاسني بمود وبزوجها الراحل الدكتور

 ."..إنصافها في هذه الصفحات في فقدها هو أن أُحاول

سمعا وكالما وُمصاحبة، فال  وهكذا، فهو ال يكتب إال عن شخصيات عرفها والَمَسها

لها؛ يكتب في مجلة  عجب أن تحس منه نبضها الحي فكأنك صرت ـ بدورك ـ صديقا

إبراهيم ناجي  م تحت عنوان "حديث مستطـرد عن1979ناير "األديب" البيروتية عدد ي

ال حديث  …" ورابطة األدباء" ما نراه غضبا من الذين يتصدون للكتابة عن المعاصرين

أما  معرفة شخصية، بل حديث عنعنة، أي أنها اقتصرت على السمـاع وعلى النقل،

روتْها  ريه وُمخالطيه، بلالشاعر فلم تستقصها منه ـ وهو قريب العهد بنا ـ وال من معاص

 وأقول في غير تجن على أحد إن …نقال عن الذين وضعوا مؤلفات سابقة عن نـاجي 

له  الكتب التي تناولت الشاعر ناجي إما أشارت إشارة سريعة إلى رابطة األدباء التي كان

من  فيها دور ريـادي نحو ثماني سنين وإما أغفلت اإلشارة إليها إغفاال تاما، ولما كنت

فقد  الضالعين في رابطة األدباء منذ إنشائها وإلى أن هجرتُها ثم هجرها ناجي بُعْيدي

 ارتأيُت أن أُرسل الحديث عن هذه الرابطة وأن أتطّرق إلى ما أعرف من أخبار ناجي

 ."… وأموره في هذا الحديث المستطرد

أنفاسه التي ال تزال  يأبى إال أن ينقل إلينا هو فنان شهادة أدبية على عصر أدبي وثقافي

ناجي سمعت منه عن الطعنة التي قتلت الشاعر  لديه ساخنة كأنه لم يبرْحه. في موضوع

اسمه ضمن قائمة "تطهير" من "الفساد"  الطبيب العمالق الرهيف ذلك عندما وجد

يبكي ويمرض ويموت في مارس  م، وكيف رأى ناجي23/7/1952و"المنحرفين" بعد 

 :واقعة في حديثه عن ناجيم، ويكتب هذه ال1953

داهية أكبر كانت تنتظر ناجي، وقد تمثلت هذه الداهية في قرار ظالم اتُِّخذ بفصله  ولكن"

وظيفته كمدير لإلدارة الطبية لوزارة األوقاف متهما بعدم اإلنتاج، وورد اسمه في  من
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كتور ناجي قائمة التطهير التي أُعلنت، وكان لهذا القرار وقع نفسي صاعق على الـد صدر

 كان يُعالج الفقراء ويمنحهم من جيبه ثمن الدواء. والذي كان ـ كما أخبرني بذلك نقوال الذي

الدواء  الحدَّاد العالم الشهير ـ متوافقا مع صيدلية الحداد أسفل عيادته في شبـرا بأن تقدم

ا الطبيب فهذ !للفقراء من مرضى الدكتور ناجي وتقيِّـد ثمنه على حساب الدكتور الُمعالج

للدفاع عن  العالم اإلنسان قد وجب تطهيره وفصله من وظيفته دون أن تُتاح له فرصة

الحياة، ولم  نفسه، ودون أن يُجرى أي تحقيق في هذه القرية الظلوم التي زّهدت ناجي في

وساما  ولما سمع ناجي أن الحكومة األسبانية قلدتني …تلبث أن صرعته صرعة الموت 

ثم انفجر  "المقّطم" ـ الجريدة ـ مهنئا، وكتب أبياتا في هذه المناسبـة، رفيعا، زارني في

في أول  باكيا ال على وظيفة ضاعت منه، بل على وصمه بأنه أهل للتطهير وإيراد اسمه

انصرافه  قائمـة المّطهَّرين، وظل يجهش بالبكاء وأنا أُواسيه إلى أن انصرف. وكنُت بعد

وقدرته على  يوم ألن حالته النفسية كانت في الحضيض، أتوقع قراءة نعيه في الصحف كل

الخامس  المقاومة قليلة بسبب ُهـزاله المفرط، ولم يطل انتظاري، إذ قرأت نعيه في

ين ونحن نتبادل العزاء: "لقد1953والعشرين من مارس  مات ناجي  م، فبكيته وقلت للمعّزِ

 ."ال اليوم بل في التطهير

* * *  

م كتب وديع فلسطين مقاال مهما تحت عنوان: 11/1/1995 "لحياةفي مقاله بجريدة "ا

عبد العزيز" اعتنى فيه بذكر حقيقة أنه كان الثاني ـ  "حديث حـول بدايات نجيب محفوظ

التنبيه واإلشادة بعبقرية نجيب محفوظ، تلك الحقيـقة التي  سابقاً على سيد قطب ـ في

ي معرض لحديثه عن الذين نبَّهوا إليه في يذكرها أبداً في أ يُضايقه أن نجيب محفوظ ال

يقول وديع فلسطين ـ في هذا ـ عند حديثه عن تأسيس "لجنة النشر  .بداية مشواره الروائي

م )كان وديع فلسطين لم يبلغ بعد 1943السلسلة في شهر مايو  للجامعيين": "وافتتحت

"رادوبيس" لنجيب  لعبد الحميد جودة السحار، وتلتها رواية "العشرين( برواية "أحمس

اختار هـذا االسم الثالثي حتى ال يخلط الناس بينه وبين الطبيب  محفوظ عبد العزيز. ولعله

العالمية الدكتور نجيب محفوظ باشا، وتوالى نشر الكتب في مطلع  المصري ذي الشهرة

آخرين على ُمؤازرة لجنة النشر للجامعيين، مثل: محمد عبد  كل شهر، مما شجع شبانا

بدوره قد فاز بجائزة وزارة المعارف عن روايته "بعد الغـروب"،  ليم عبـد هللا ـ وكانالح

يوسف غراب، والشيخ األزهري كامل محمد عجالن، وكاتب  ومثل صالح ذهني، وأمين

اللجنة عندما قصدها أدباء كبـار لنشر آثارهم مثل إبراهيم  هذه السطور. كما ارتفعت قامة

حمود تيمور، وكامل كيالني، وإبراهيم المصري، ومحمود محمود وم عبد القادر المازني،

محمـود(، واألديبة السورية وداد سكاكيني. ورحبت اللجنة  )شقيق الدكتور زكي نجيب

له كتابه "طفل في القرية"، وبأشقائه فنشرت لمحمد قطب  بناقد الرسالة سيد قطب فنشرت

د وأمينة وحميدة قطب مجموعة األربعة سيد ومحم كتاب "سخريات صغيرة"، ولألخوة

اللجنة من انضمام هؤالء األدباء الكبار إليها،  أقاصيص "األطياف األربعة". استفادت

ف ببعض آثارها، وعني سيد قطب بالكتابة عن عدد من مطبوعاتها في  فكتب المـازني يُعّرِ

دما ذلك في مصنفه "كتب وشخصيات"، وذلك عن مجلة "الرسالة"، ثم جمع كتاباته بعد

من الذين سبقوا إلى التعريف بآثار معظم  كان سيـد متفرغا لألدب والنقد. وكنت بدوري

شلش في كتابه "نجيب محفوظ: الطريق  الكاتبين في هذه السلسلة، وأثبت الدكتور علي

فسبقت بذلك قائمة طويلة من النقاد  والصدى" أنني كنت الثاني في التعريف بنجيب محفوظ

ل ما يكاد يكون نبوءة لي بالمجد  رتيب الزمني. بل إن علي شلشجاءوا بعدي في الت سجَّ
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مقالي عن روايـة "رادوبيس" ما نصُّه:  الذي ينتظر نجيب محفوظ، وذلك بقولي في ختام

روايات الغرب إذا هي وجدت من يُعنى  "وفي اعتقادي أن هذه الرواية تستطيع أن تُزاحم

اللجنة مسرحية "األب" التي ترجمتها  لي هذه" ونشرت …بتـرجمتها إلى لُغات األعاجم 

م. وعندما أعلن عن فوز 1945 عن األديب السويدي سترندبرج وظهرت في أغسطس

داره عما إذا كان مطلعاً على  نجيب محفوظ بجائزة نوبل سأله الصحفيون الذين َغَزْوا

بارة دون أن واكتـفى بهذه الع األدب السويدي، فقال: طبعاً، فقد قرأت آثار سترندبرج،

 ."سترندبرج إلى اللغة العربية يشير إلى ناقل هذه اآلثار الذي كان أول من قدَّم

* * * 

من الباقي من بيوت شارع العروبة الجميلة  يعيش وديع فلسطين وديعا في بيته العريق ـ

نجيب، له برنامجه المنتظم المنظم، ينزل  بضاحية مصر الجديدة مع زوجته السيدة كاترين

على "البوستة العمومية" )على حد لهجته في  الثالثاء إلى جريدة األهرام بعد مروره يوم

التي ال تزال تجوب أقطار الكرة األرضية يلتقي  قوله الهاتفي لي( يُرسل ويتلقى مراسالته

كل مكـان، ومن بينهم ابنه باسل فلسطين المهاجر  بها مع أصدقائه وتالميذه الموزعين في

التليفزيون الكندي ويمارس هوايته الموسيقية عزفاً  حيث يعمل في محطةمنذ تسع سنوات 

أحيانا ويبقى هو تؤنسه ابنته هناء المتزوجة والمتخصصة في  وتأليفاً. وتسافر زوجته البنه

األربعة: ولد واحد، وثالث بنات. يذكر أحيانا عفو الخاطر كلمة عن  علـم النفس وأحفاده

ة أبناء: نصفهم ذكور، واآلخر إناث، ال أعرف ترتيبه بينهم، والده عشر أشقائه؛ فقد أنجب

خفيفا يلّمح به أحيانا يخص به شقيقه المثَّال لويس فلسطين، الذي عاش  لكنني أذكر أسفا

م، ولعلنا نقرأ عنه في "حديث مستطرد" يبث فيه 1992أسبانيا حتى وفاته عام  مغتربا في

 .يوم ة "الهالل" ذاتكلها، ولعله يخص به مجلتنا العريق شجونه

 

 :وللحديث شجون

 الجاحظ، وزكي مبارك، ووديع فلسطين-9

 ( )العزيز الرفاعي عبد

 

من أعالم أدبنا العربي  في أحاديثي هذه أتيت على ذكر الجاحظ، وزكي مبارك، علمين

االستـطراد، االستطراد مع  أحدهما قديم، واآلخر جديد. ضربتهما مثالً من أمثلة الميل إلى

أقل يشتاقه، ولم ألحظ حينما أتيت  وته وبراعته. وإن القارئ يتقبَّله قبوال حسناً، إن لمحال

فالجاحظ على بعد ما بيننا وبينه من  على ذكر هذين العلمين أنهما يلتقيان أكثر من لقاء؛

ألهل هذا العصر، ولقد كان مقروءاً في  زمن يظل جديداً أو يظل طازجاً كأنما هو يكتب

 .بوباً لدى أهل كل زمنكل عصر، مح

مبارك فنجد في أسلوبه ـ على حالوته وطالوته ـ شيئاً من "العتاقة" هي نتيجة  أما زكي

 .لتعلقه بالتراث حتمية

بالتجربة ذاتها .. أي لو  ولو فعلنا بكتابات المبارك ما فعلناه بكتابات الجاحظ، ومّررناها

القارئة عبر القرون التي سلفت  ربيةعرضنا مؤلفات المبارك ومقاالته على الجماهير الع

الهجري .. رجوعاً القهقرى حتى  من تاريخ األدب العربي ، بدءاً من القرن الرابع عشر

مقروءاً بسهولة ويسر .. بل لوجدناه  .. القرن الثالث الهجري لوجدنا المبارك مقروءاً 

 .قريباً إلى قلوب الجماهير القارئة
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أدب الكثير من أعالم أدب القرن الرابع عشر لهذه التجربة قائل إننا لو أخضعنا  وقد يقول

 .وال أماري في ذلك ، وإن كنت أقول إنه ستختلف مقاعد الفوز من واحد آلخر لفازوا

سنجد المبارك مقدما بصفة خاصة عند الجاحظيين؛ فهو في بعض كتبه جاد كل  ولكننا

 !حايينه بين بينبعضها اآلخر هازل كل الهزل. وهو في بعض أ الجد، وهو في

مبارك بابا ألحاديثه المستطردة، ذات الشجون والشؤون،  وكما خصص الدكاترة زكي

في أحدها ليخرج من اآلخر ـ ثم يدخل من حيث خرج ويخرج  وافتتح فيها أبوابا كثيرة يلج

آخر، فكان له أحاديثه المستطردة، بل لقد أسمى بابه  من حيث دخل ـ فقد فعل ذلك أديب

مستطرد"، ونشر هذا الباب في مجلة "األديب"  شيء يقرب من هذا: "حديثاألدبي ب

 .البيروتية

 .فلسطين هذا الكاتب هو األديب وديع

وديع  وجيل "الرسالة" )أعني مجلة "الرسالة" الزياتية( وعشاقها يعرفون من هو

 فلسطين، فقد كان أحد فرسانها، كما هو فارس من فرسان مجلة "األديب" البيروتية

 .لعتيدةا

بال في اللغة  والوديع كاتب عمالق، واسع الثقافة، رحب االطالع، قلّما يصدر كتاب ذو

 .فيه نقد أو تعريف العربية أو اإلنجليزية إال ولديه عنه علم، أو له به اطالع، أو عليه

الشاعر اللبناني ألبير  والوديع ال يزال وثيق الصلة بمجلة "األديب" لصاحبها األديب

أثَّرت عليها أحداث لبنان  إن كانت هي اآلن ليست وثيقة الصلة بالصدور؛ فقدأديب، و

لبنان، ولكنها ما تنفك تجاهد  الدامية فيما أثرت من ذلك الكيان الحضـاري الباذخ في

عنها أصدقاؤها من الذين  وتكافح وتناضل من أجل الصدور .. وكل ما آمل أن ال ينفك

 .األصيلةعهدوا فيها ثباتها على الثقافة 

كتاب "األديب" وال يزال، فهو أحد أوفيائها القالئل، ولقد كان له فيها ذلك  الوديع إذن أحد

الذي أشرت إليه عن الحديث المستطرد، وكان باباً طريفاً، ينطلق فيه قلم الوديع  الباب

فيجول هنا ويصول هناك، وكان مظهراً من مظاهر رحابة ثقافة صاحبه، وسعة  حرا،

 .تصرفه ومعالجاته وحسناطالعه، 

د من المستطردين أدباء وُكتَّاباَ فهذا حديث غير متخصص، وهو  ولست بسبيل أن أُعدِّ

 .بالتالي غير محجور

األديب" األستاذ ألبير أديب، فذكرت عنه ما " ولقد جّرني الحديث إلى ذكر صاحب مجلة

قية الصامدة حوالي على إصدار مجلته الّرا ذكرت من فضائله وكفاحه من أجل المداومة

 .نصف قرن من الزمن

وصاحبها أديب، قصة رائعة حقها أن تكتب، وأن تُكتب بإسهاب، وأن  "إن قصة "األديب

قلم ذو اطالع .. يعرف من تفاصيل حياتهما ما ال أعرف، فلست أعرف  يتولّى التأريخ لها

ولكن يكفي أن أذكر عن ولهذا فإنني غير مرشح للقيام بمهمة جليلة كهذه.  عنهما إال القليل،

شيئاً مما أعرف ,, أو مما تُسعف به الذاكرة، ولكني أحسب أن نَفََس القول في  هذه المجلة

الشأن سيطول .. وهو جدير بأن يُخصص له فصل خاص من هذه الفصول فإلى  هذا

 .هللا حديث قادم إن شاء

 :قراءة في كتاب-10

  «سفير األدباء: وديـع فلســطين»

 ( )مخيمر عنتر
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من آراء وكتابات  هذا الكتاب ربما كان األول من نوعه، فقد اعتمد مؤلفه على مختارات

األدبية وثالثة حوارات  وديع فلسطين المنشورة في األدب والنقد، باإلضافة إلى رسائله

 .الكتاب الذين كتبوا عنه أجراها المؤلف معه، كما رجع لقصائد كبار الشعراء ومقاالت

فلسطين كأديب وناقد، ولنقلب  قد أبدع المؤلف في رسم صورة صادقة لوديعوفي الحقيقة ل

 :صفحات الكتاب

نفسه من خالل رسائله للمؤلف، فيقول عن  في الفصل األول يتحدث وديع فلسطين عن*

 :ثقافته

كانت مطـالعات باللغات األجنبية، وكانت تتناول  إن مطالعاتي في أول عهدي بالحياة"

ً جميع فروع المعرف وما إلى ذلك،  …وعلم نفس واقتصاداً وسياسةً وتراجم  ة، أدباً وعلما

على غير منهاج مقرر .. كما أن مطالعاتي كانت تتغير  أما قراءاتي العربية فكانت تسير

ولئن غلب علّي اآلن المطالعات األدبية، فما زلت أجد متسعاً  ... وفقاً الهتماماتي اليومية

لمية وكتب االقتصاد وعلم النفس والكتب التي تتنـاول الصحافة الع من الوقت لقراءة الكتب

وفنونها. وهكذا ترى يا أخي أنني سأموت وعلى صدري كتاب  وعلومها وتاريخها

ً  كالجاحظ قديماً وسالمة موسى  ."حديثا

والسباعي  وعن نشأته األدبية يقول: "تتلمذت في الجامعة على الدكتور فؤاد صروف

األربعينيات(، ثم  وعبد هللا حسين )أحد أركان جريدة "األهرام" فيبيومي والسيد شحاته 

مطران بك،  عملت في الحياة مع الدكتور فارس باشا نمر، وخليل تابت باشا، وخليل

 … وعلي الغاياتي، والدكتور نقوال الحداد، وإسماعيل مظهر، والدكتور بشر فارس

 ."الصحافة اولت أن أنصرف إلىوغيرهم، فكان المفر لي من االشتغال باألدب مهما ح

ألوان  إن اشتغالي باألدب كان من ناحية تورطا، وكان من ناحية أخرى هـرباً من"

 ."الكتابات األخرى السياسية واالقتصادية

  :األدب وعن المدرسة التي ينتمي إليها في

 ."ال أعرف مدرسة أنتمي إليها، أو أوصف أنني من تالميذها"

األدب الحقيقي يتوارى في صحافتنا الراهنة، حيث يقول: "العالقة فلسطين أن  ويرى وديع

الصحافة واألدب عالقة قديمة وثيقـة. ولكن الحيِّز المخصص لألدب في الصحف أخذ  بين

حتى انعدم أو كاد. وفي الوقت الذي تُخصص فيه الصحف أركاناً يومية للرياضة  يتقلّص

إال بباب أسبوعي يُلغى إذا طغت اإلعالنات  السينما والتليفزيون، ال تخص األدب ولفنون

ً  أو زاد  طوفان أخبار السياسة. وحتى هذه األبواب األدبية فإنها قّل أن تستكتب أديبا

 ً  ."مرموقا

على أسلـوب  ومواصفات األدب الجيد عنده تتمثل في "أسلوب وفكرة. فال أدب ال ينهض

األدب  صيلة بارعة. فهذا هوناصع متميز متفّرد. وال أدب إن لم يكن محوره فكرة أ

  ."الُمشبِع

ل رؤية أدبية تستحق على  وفي الفصل الثاني يقدم المؤلف من آراء وديع فلسطين ما* يُشّكِ

 :حد قوله التقديم والنقاش

" ً للشعر الجديد ، فألنني وقد ألفت شعر القوافي لم أستطع "هضم"  فإن رأيتني كارها

اب والبيَّاتي ونازك وفدوى والحيدري وتلميذي السابق قراءة السـيَّ  الشعر الجديد ـ حتى بعد

وغيرهم، وإن رأيتني أُمجُّ أسلوب يوسف إدريس، فألنني نشأت على  … معين بسيسو

وف وأحمد زكي ومحمود تيمور ووداد سكاكيني، وإن  قراءة أساليب الزيَّات وفؤاد صرُّ
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الوضوح؛ صحافة أنطون  عن فهم لطفي الخولي، فألنني عشت في صحافة رأيتني عاجـزاً 

  ."وعزيز مرزا وتوفيق دياب وعباس حافظ وسالمة موسى الجميِّل وخليل تابت

ومستقبله، فأقول لك بالمختصر المفيد: ال واقع لألدب وال  تسألني عن واقع األدب العربي

 ."الكاملة مستقبل بغير الحرية

كتابة  وظفين مهمتهمفلما صارت الصحافة ألعوبة في يد الحاكم، وصار الصحفيون م"

تركت  العرائض وترديد كالم الحاكم كالببغاوات، تركت الصحافة إلى االقتصاد أوال، ثم

 االقتصاد بعد أن زحفت عليه الخزعبالت إلى األدب. وحتى األدب كدت أتركه غير مرة

األدب " بعدما رأيت أسباب العبث تغشى ميادينه وتحاول إفساده بدعوى "االلتزام" أو باسم

ونواهيها  الهادف". والمراد بهذه األلفاظ جعل األدب موظفاً في الدولة يلتزم بأوامرها

 .ويستمد اتجاهاته منها

 :في حياتنا األدبية ويقول ويرفض وديع فلسطين الشللية المقيتة التي تستشري

كلِّه. فخمسة أو ستة أو عشرة من  هناك نزعة احتكارية بادية معالمها في الجو األدبي

فهم في مجلس الفنون، وفي جمعية  دباء هم الذين آلت إليهم منابر األدب جميعها؛األ

مجالت األدب، وفي أركان اإلذاعة،  األدباء، وفي نادي القصة، وفي اتحاد الكتاب، وفي

 ."ومؤتمراته وفي "استوديوهات التليفزيون"، وفي منتديات األدب

في التعريف  "ة الصادرة، و"إسهالوهناك إحجام عن التعريف بالكتب الجيدة القليل"

الموضة" في األدب. " بالكتب التي تشول في ميزان النقد. وهناك جنوح إلى األخذ بأساليب

 ."األدباء والشعراء و"الموضة" معناها قيام مناسبة ما، فيتسابق على التأليف فيها

 :ومن آراء وديع فلسطين في األدباء والشعراء

 :زكي أبي شادي يقول عن أحمد

ألذواق الناس،  شعره تراث هائل ولو من حيث الكم، أما من حيث الكيف فاألمر متروك"

 ."العربية وهم يختلفون، ولو قرأت قصيدته في رثاء ناجي لقلت إن هذا أعظم شعراء

 :ويقول عن طه حسين وعباس محمود العقاد

جريئاً في قول  وحبَّه للوجاهات، على نقيض العقاد الذي كان كرهت في طه حسين نفاقَه"

ُمداجاة، كما كان يفتح بابه وصـدَره ألمثالنا من البسطاء .. وكان طه  الرأي بال نفاق أو

 ."أحكامه األدبية ألغراض خاصة في نفسه، وال هكذا العقاد حسين ظالماً في

 :باكثير ويقول عن علي أحمد

وفاته ألن ما نُشر عنه  عدوالحقيقة أن باكثير ُظِلم في مصر كثيراً في حياته .. كما ُظلم ب"

التحديد في  من دراسات، بل ما أُعيد نشره من كتب جرى خارج مصر، وعلى وجه

من جملتهم  السعودية. وكانت لي في "األهرام" مؤخراً كلمة عن "مظاليم األدب"، ذكرت

 ."باكثير العظيم، رحمه هللا

 :ويقول عن محمود محمد شاكر

على الحفاظ على تراث الضاد ، وكأنه ديدبان شاكي  الفذ قد وقف كل عمره هذا العالم"

 ."حياض الضاد كل متجهم أو متحرش أو متطاول السالح يذب عن

 :ويقول عن نجيب محفوظ

من واقع مطالعاتي األولى لنجيب ـ أنه فنان عظيم، وأنه يستحق كل تكريم  اعتقادي ـ"

الزئبقي الرجراج. فنجيب والسيما وأن له شخصية أصلب عوداً من توفيق الحكيم  يناله،

ينغمس في التأييد األعمى لإلجراميات واإلنكشاريات واإلرهابيات التي عشناها  محفوظ لم

كما فعل "فاقد الوعي" توفيق الحكيم ، ومن ثم لم يعوزه األمر إلى "صك  ربع قرن
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إلى الجمهور ليصفح عن خطيئته كما فعل توفيق الحكيم في "عودته إلى  غفران" يقدمه

 ."وعيال

 :"عن "أصداء السيرة الذاتية ويقول

فيها أكبر. ولوال جائزة نوبل التي  األصداء مزيج من الحكمة والهلوسة، وجرعة الهلوسة"

 ."أحد بهذه األصداء غير المترابطة رفعت نجيب محفوظ إلى مرتبة آلهة الحكمة لما اهتم

 :قول وديع فلسطينالحياة األدبية ي وفي الفصل الثالث ويضم ثالثة حوارات حول*

المتفرجين على مواكب الحياة األدبية، وهو  أرى نفسي في أقصى مقعد خلفي من مقاعد"-

وصار األديب يُعرف ال بإنتاجه بل بدرجته  مكان آثرته لنفسي بعدما "توظف" األدب،

 ."المختلفة الوظيفية أو عضويته للجان والمجالس

فهناك نزعة  :بعضها في تعميم ال تخصيصرأيت ظواهر أغلبها ال أرتاح إليه ، أذكر -

األدباء هم الذين  احتكارية بادية معالمها في الجو األدبي كلِّه. فخمسة أو ستة أو عشرة من

األدباء، وفي نادي  آلت إليهم منابر األدب جميعها؛ فهم في مجلس الفنون ، وفي جمعية

وهناك إحجام عن  .تهالقصة ، وفي اتحاد الكتاب ، وفي مجالت األدب ، وفي مؤتمرا

التي تشول في  التعريف بالكتب الجيدة القليلة الصادرة، و"إسهال" في التعريف بالكتب

 .ميزان النقد

- ً ا يجعلني أوثر  وهكذا ترى أن مكاني ضائع بين األجيال، وهي جميعا تكاد تنكرني، ممَّ

عاء االنتماء إلى هذا الجيل أو  .ذاك االستقالل على ادِّ

التي  ارت تسري عليه نواميس التجارة، بل إن هذه النواميس هي وحدهافاألدب قد ص-

 .تتحكم في األدب أيا كانت قيمته

تخلص من اعتبارات التجارة المفروضة عليه  وصفوة القول: إن األدب لن يزدهر إال إذا-

 . سواء من الناشرين أو من المجتمع نفسه

وبالصدق ال  الهزل، وباألصالة البالهوائية،أمنيتي هي أن تتميز الحياة الفكرية بالجد ال ب-

خالصاً لألدب،  بالرياء، وبالشرف ال بالبهلوانيات، وبالحرية ال بنقيضها. فليكن األدب

ا ا، ُحرًّ ا، ُحرًّ  .بريئاً من الترهات العقائدية الفارغة حرًّ

اة الفصل الرابع يُشير المؤلف إلى عشرات القصائد التي كتبها شعراء عصرنا مهد وفي*

 .سفير األدباء وديع فلسطين إلى

 :صيدح يقول الشاعر المهجري الكبير الراحل جورج

 زودُت أقالمي بحبٍر عسجدي وعزمُت أكتُب ما يليُق بسيدي

ني بمودَّةٍ هـي ثروةٌ شغلْت عقوَل الُحسَّدِ  (هـذا )الوديعُ   أعزَّ

 دِ مترفِّـٌع إن تقرب األضــواُء منهُ يبعُ  هـذا )المقفَُّع( عالمٌ 

 :قنصل ويقول الشاعر المهجري زكي

اِد كْم ذا تُعاني في الهوى وتُعادي  ارفق بنفِسك يا أديَب الضَّ

 إال فرَحـةٌ في مأْتٍم أو مأْتٌم في فرَحـــِة الميالدِ  ما أنتَ 

 :الكتاب ويقول صاحب هذا

 قاتِلهْ  يا وديَع النفِس في دُنيا الذئاْب أنت تحيــا في حـياةٍ 

 القافلهْ  اً ومنقاراً وناْب ثمَّ دُْس بالنَّْعـِل هـذيفاْسـتِعْر ظفر

فلسطين  أما الفصل الخامس واألخير فيضم تسع مقاالت كتبها كبار الكتاب عن وديع*

 :وردت فيها الشهادات اآلتية

النابه من مفاخر الجيل الحاضر في  وصفوة القول إن هذا األديب القبطي اإلنساني"-
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الحديث " )أحمد زكي أبو  لقة في تاج األدب العربيمصر، وهو جوهرة شريفة متأ

 .(شادي

حت بأضاليل األسلوب العربي الرخيص ـ  والواقع أن كتابه "قضايا الفكر" يعَدُّ ثورة"- طوَّ

المنحرفة أدباً ـ إلى ما وراء العدم، ليُثبت صحة األدب  إذا جاز ما يُكتب بالعامية أو العربية

 (ة العاليليجميل) ."العربي وسالمته وقوته

وديع فلسطين .. الكاتب  وفي الحق ليس غريباً أن يكون أبرز ما تتسم به بحوث األستاذ"-

 ً أن يكون أبرز ما تتسم به  العربي الواسع االطالع، واألديب الباحث المفكر .. ليس غريبا

 (العامودي بحوثه: األصالة والموضوعية!" )محمد سعيد

ناجي ووديع  نه يُذكر من مؤسسيها الشاعر إبراهيموعندما تذكر رابطة األدباء، فإ"-

 .(فلسطين". )د. حلمي محمد القاعود

فن كتابة رسم المالمح الشخصية األدبية والثقافية، ال  "إذا قلت إن وديع فلسطين هو "ملك-

يا سبحان هللا! من يلوم الظمآن يفرح طروباً حين يعثر على عين  ... أكون ُمغاليةً أو ُمباِلغةً 

ثها نفايات المصانع والمحاجر والمبيدات؟". )صافي  ه عذبة فيميا صحراء، مياه لم تُلّوِ

 .(كاظم ناز

بال في اللغة  والوديع كاتب عمالق، واسع الثقافة، رحب االطالع، قلّما يصدر كتاب ذو"-

فيه نقد أو تعريف".  العربية أو اإلنجليزية إال ولديه عنه علم، أو له به اطالع، أو عليه

 .(بد العزيز الرفاعي)ع

 

 قضايا الفكر في األدب المعاصر-11

 ( ) محمد سعيد العامودي

 

(1) 

وديع فلسطين ما  في هذا الكتاب الوجيز يُناقش مؤلفه األديب الباحث المعروف األستاذ

 !يمكن أن نعتبره بحق أهم قضايا الفكر في األدب العربي الحديث

والفصحى من أوائل هذا القرن العشرين! ولم  اكثر ما شغلت األذهان قضية العامية فما

خافياً منذ نبتت الدعوة إلى استعمال العامية في األدب أن أعظم ما ترمي إليه من  يكن

 .هو القضاء على لغة القرآن هدف

الفكرية! إنها قضية ما زالت  وقضية الشعر الحر والشعر المنثور إحدى هذه القضايا

أكثر من مناسبة أنه في جانب  الرأي الراجح قد اتضح في تختلف حولها اآلراء .. وإن كان

 !الشعر الموزون

واألدب الواقعي.. واإلبانة والرمز .. وقد ناقشها جميعاً  .. وهناك قضايا االلتزام في األدب

وديع فلسطين .. لقد ناقش هذه القضايا جميعها من أعالم الفكر،  مؤلف هذا الكتاب األستاذ

ر هنا أن كتاب "قضايا الفكر  نوأعالم النقد أكثر م كاتب ومؤلف .. ولكني أستطيع أن أُقّرِ

 !الُمعاصر" ـ على صغر حجمه ـ أحسن ما قرأته في هذا الموضوع في األدب

 ً أن يكون أبرز ما تتسم به بحوث األستاذ وديع فلسطين .. الكاتب  وفي الحق ليس غريبا

. ليس غريباً أن يكون أبرز ما تتسم به االطالع، واألديب الباحث المفكر . العربي الواسع

 !األصالة والموضوعية :بحوثه
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أن تسأل نفسك: ماذا يُمكن  وإنك لتقرأ بحثه عن "العامية والفصحى: مثال ..فال تتردد في

 !فلسطين؟ أن يقوله دعاة العامية بعد الذي كتبه وديع

وعبقريتها، بل  تهالقد دافع أقوى دفاع عن الفصحى .. وهو ال يكتفي بأن يُثبت أفضلي

من مراتب  يعجب كل العجب من أن نقرن العامية بالفصحى "كأنهما على مرتبة واحدة

العامية  العلم"، إنه يقول:" .. شتان بين لهجات متهالكة غير ذات نسب ـ يقصد اللهجات

هذه  طبعاً ـ ولغة عريقة هي بنت تراث مجيد خالد على الدهر، ولكن ال حيلة لنا في

بالسيادة  ـ لماذا؟ مادام هناك دعاة للعامية يستأسدون ويستنسرون .. ويطالبون لها المقارنة

 ."والغلبة على الفصحى إلخ

اآلذان نبأ هذه الدعوة إلى العامية في وقت  ولنقرأ بعد ذلك قوله: " .. وعجيب أن تتلقف

لترسل وقامت جامعات كبرى في المعمور العربي  ذاع فيه العلم، وانتشر فيه التعليم،

خبيء، فهذه دعوة انهزامية تنطوي على اعتراف  إشعاع الثقافة إلى كل طرف ناء وركن

الثقافة إلى مهاوي الجهل ومراتع الغفلة، وفي  بالقصور ونكوص عن مناهج العلم ومناهل

ذلك السحر من العي الذي بلي به دعاة العامية، والغي  األثر: "إن من البيان لسحراً"، فأين

 ."!العربي؟ به األدب الذي ُرِزئ

ويُقرر أن الدعوة  وعلى هذا الغرار يمضي الكاتب القدير في دفاعه الواعي عن اللغة األم،

العربي عموماً، وهي ردة في  إلى العامية دعوة إلى امتهان اللغة العربية، وامتهان التفكير

 ."التفكير ال تصدر إال عن قوم عاجزين

لى خراب. وإذا كان أهل السياسة يعرفون مذاهب العامية هي دعوة إ وكل دعوة إلى"

د الجماعة بخطرها الوبيل فإن أهل األدب ال يميزون في الدعوة إلى العامية إال  هدَّامة تُهدِّ

 مذهب من هذه المذاهب الهدامة التي يتعين مكافحتها قبل أن تفشو فتُفسد علينا أدبنا أنها

 ."وتفكيرنا ومنهاجنا الثقافي السليم

العباقرة" في زماننا يدعون إلى هجرها إلى " اءل: "فهل كسدت الضاد حتى صارثم يتس

 العامية؟

اللغة الوحيدة التي يعتد بها في كل شأن من شؤون الحياة  وفي ختام البحث يُؤكد: "إن

الضاد الفصيحة، إنها لغة التعبير في الكتابة والخطابة والمحاضرة  الفكرية العربية هي لغة

 لتمثيل والتعليم، وهي لغة األدب ولغة العلم ولغة الفلسفة ولغة االقتصاد، ولغةوا والُمحادثة

 ً  ."!الحياة الفكرية جميعا

*** 

ال يتردد في أن يقف إلى جانب الرأي  وعندما يبحث قضية "الشعر الحر والشعر الموزون

ي هذا يستشهد بآراء غيره من الكاتبين ف الذي ينادي به أنصار الوزن والقافية، وهو إذ

 !تكاد تكون مفروغاً منها الصدد فإنما ليزيدك اقتناعاً بأن هذه القضية

الشعر من قافيته ووزنه كتجريد  وما ألطف هذا التشبيه عندما يقول األستاذ وديع: "تجريد

تدق دقا رتيباً، بل تدق حسب  المصباح من سلكه المضيء، أو كتغيير دقة الساعة فال

ساعة بال ضابط، أو  صباحاً خلواً من سلك مضيء، أوالهوى، وللمرء أن يتصّور م

فهل الرتـابة في الشعر  .. !صورة نثرت عليها األلوان نثرا، أو كتابا غير منّسق الصفحات

بل هي سر العبقرية  .. التي تجيء في تضاعيف األوزان والقوافي هي سر إعجاز الشعر

 ."الخالدة على األجيال

مشاع في األوزان والقوافي، وإذا قيل إن الشعر  إنه شعور وإذا قيل إن الشعر شعور قلنا"

بالنغم أكثر مما تهتز بالنشاز، وإذا قيل إن الشاعر يحلـق  عاطفة دافقة قلنا إن القلوب تهتز
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التي جرى عليها السالفون، قلنا إن السالفين حلقوا بدورهم دون  في سماواته فينبذ المقاييس

 ."!بسوء أن يمسوا تلك المقاييس

" ً آخر؟ فإن ُسمي شعراً  وأخيراً: هذا الكالم الحر المرسل .. هل يُسّمى شعراً أو يُسمى شيئا

ُسمي نثرا مشعورا فعندئذ  أنكره األدب العربي بقديمه وحديثه .. وعدّهُ ناكصا ناقصا، وإن

 ."واتصف بحسن األداء تفتح له الضاد صدرها رحباً، وال سيما إن اتسم بالجودة،

* * * 

نحو ما رأيناه في بحثه عن العامية  األستاذ وديع قضية " االلتزام في األدب" علىويبحث 

 .والفصحى، والشعر الحر والشعر الموزون

 االلتزام في األدب؟ إنه التزام األديب بمعالجة قضايا المجتمع، وكما يصفه بذلك وما هو

 الت الجماعة مناألستاذ وديع، وهو إذ ال يرى االعتراض على أن يُعالج األديب مشك

 الزاوية التي تروق لـه، لكنه يقرر "أن محاولة قصر األدب على معالجة مشكالت المجتمع

جميعاً  إنما هي محاولة إلفراغ األدباء جميعاً في قالب واحد ال يشذ عنه أحد؛ فالشعراء

 يُعالجوا جرياً على هذا القول يجب أن ال يتغنوا بالحب والعشق والفتنة، بل عليهم أن

حوادث  مشكالت التشرد والفقر، وانتشار الكالب، واكتظاظ المدن بالسكان، وكثرة

 ."المرور، ومشكلة إضراب الباعة الجائلين

المؤلف الفاضل هو ما يعنيه دُعاة االلتزام بالضبط، ..  وواضح أن هذا الذي يُشير إليه

في بحث المشاكل  يُشارك األديب مشاركة وجدانية واعية ولكني أسأل هنا: أال يكفي أن

ليؤدي بذلك واجبه كأديب؟ وماذا بعد ذلك لو أنه تغنى  االجتماعية من وجهة نظره الخاصة

 اإلنسانية؟ بالحب أو بأية عاطفة من العواطف

في نظر دعاة  ما من شك في أن الحرية من أعظم مستلزمات األديب، فإذا كان االلتزام

حريته في  وضوعات معينة دون أن نترك لـهااللتزام هو إلزام األديب بأفكار معينة وم

ما يكون عن فن  التفكير وحريته في التعبير ـ كما هو الواقع المشهود ـ فااللتزام إذن أبعد

 !األشكال األدب في أي معنى من المعاني .. أو شكل من

 

(2) 

ف المؤلف الفاضل األدب الواقعي بأنه أدب يُفترض فيه ة أن يعرض الحياة اليومي ويُعّرِ

من حيث هي .. ميلهـا ـ كما  بأسلوب خلو من الخيال واالفتعال! ولكنه يأخذ على الواقعية

الصورة عن الواقع بمراحل، ثم  يقرر ـ إلى تجاوز الواقعية تجاوزاً ُمفرطا، حتى تنأى

رواجاً كبيرا، بأنها قصص  يشير إلى قصص موسومة بالواقعية نشرها أصحابها وراجت

مما نعرفه ونعهده في الحياة  دية االفتعال والصنعة .. ليست مواقفهابعيدة عن الحياة، با

يحاكوها ُهم، وعندئذ فقط يصدق على  اليومية، اللهم إال إذا أُريد لقراء هذه القصص أن

 !"هذه القصص أنها "واقعية

الواقعية ـ أيضا ـ ما يبدو في أكثر إنتاجها المعاصر من تحريض  ومن مآخذ المؤلف على

الحواجز االجتماعية المتعارف عليها، ألنها تزين الشذوذ للقراء تزيينا  ى تخّطيواضح عل

روعهم أنه تمام السوء؛ فإن دارت القصة على حياة شخص منحرف ظن القارئ  يُلقي في

جميعاً منحرفون على هذه الشاكلة، فالحياة في ُعرف أهل الواقعية بجميع  أن الناس

 ..حول النزعات والغرائزالوضيع، وأغلبه هوس  صنوف الهوس

الواقعيون لمعالجة مشكلة اجتماعية ما فإنهم ال  ثم يضيف قائالً: وحين يتصدّى الكتاب

بل يتعّمدون تعقيدها وتكثيفها قائلين: إن  يستهدفون حل هذه المشكلة على أي وجه،
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 كل قصة واقعية بمأساة غير واقعية، كأن مشكالت الحياة غير ذات حل، فالبد أن تنتهي

 .مع من تحب .. إلخ إلخ تقول فتاة متعلمة: "أنا حرة"، وتعيش بغير عقد

الموضوع أنه ال يعارض  وأنت ستلحظ من خالل الفصل الذي عقده المؤلف حول هذا

الكتاب على حاالت فردية  الواقعية كمذهب، وإنما يرى أنهـا تفقد مذهبيتها حين يقصرها

وجودها إال بما يُضيفه إليها  تستكمل خصائص في المجتمع ال تتكرر إال في النادر، وال

 .الكاتب من اختالق وافتعال

فحسب هو الذي يجب أن يعبر عن حياة الواقع في نطاقها الشامل،  وليس المذهب الواقعي

المذاهب األدبية األخرى، وهذا ما يؤكده المؤلف حين يقول:  بل أحرى أن تراعي ذلك

 ً نقلها من مجالها النظري إلى مجالها العملي أن يُراعى  ينبغي عند "فالمذاهب األدبية جميعا

 ."إلخ …ال اعتبار االستثناء والنُّدرة  فيها اعتبار الشمول،

 ثم ماذا؟

 الواقعية يتحدث عنها المؤلف الناقد الحصيف؟ ماذا من مآخذ أخرى لهذه

رة عليها تغفل قواعد المجاملة والذوق والكياسة،مؤث إن للواقعية فظاظتها من حيث إنها"

فكل معنى يمكن التعبير عنه بقالبين: قالب عف اللفظ  .الُمصارحة بالواقع الفج الغليظ

الذوق، وينفر منه اإلدراك السليم. والواقعيـون عموما  والعبارة، وقالب فاضح ينبو عنه

ظنا منهم أنه أدعى إلى الواقعية، وأقرب إلى الحقيقة من  يؤثرون استخدام القالب الثاني

جاءت مؤلفات الواقعيين بؤرة للتشبيب المكشوف في غير ما  لب اللبق العف. ومن ثمالقا

األديب يُتعب نفسه في البحث عن عبارات رقيقة غير خادشة  استعارة أو تلميح، ولم يعد

د عبارة الشارع في غير تحرز أو تأب للحياء، بل صار يرمي الكالم   …رمياً، ويُردِّ

نادي به هذه المدرسة الجديدة؟. أو ليس من صميم الحياة ذلك تُ  أليس هذا هو الواقع الذي

 عن التهذيب الذي تلوكه ألسنة رواد األزقة واألحياء الوضيعة؟ السباب والكالم البعيد

المركز المستفيض في تشريح ما يتخلل الواقعية المعاصرة ـ أو أكثر ما  وعلى هذا النحو

 .وعيوب أردنا اإلنصاف ـ من مثالب يصدر باسمها إن

الرائع القوي في هذا الصدد، دون أن يفوته  ثم[ يمضي بنا المؤلف القدير إلى نهاية بحثه]

إذا كان الواقعيون حريصين على تسجيل واقع " :أن يقف ـ قبل نهاية البحث ـ متسائالً 

فَِلَم ال تتناول أقالمهم إال الصور الكالحة من  الحياة على حقيقته دون تزيد أو نقص،

حسن وما هو رديء، ولكن ما بال الجانب  المجتمع؟ ففي كل مجتمع ما هوصورتي 

 غيره؟ الرديء هو الذي يستهوي الكتاب الواقعيين دون

 !السؤال ونحن بدورنا ما أحرانا أن نسأل مع األستاذ وديع فلسطين هذا

 حكاية بانوراما شعرية-12

 ( ) محمد صالح

 

مها مركز األهرام للترج البانوراما مة والنشر، متميزة باالبتكار والعمق، فهي دراسة يُقدِّ

 بلداً  19شاعراً معاصراً ينتمون إلى  35عن الشعر العربي بالتركيز على إبداعات  عميقة

القيمة  عربيا، وبطل تلك البانوراما هو األديب الكبير وديع فلسطين ذو الدراسات البالغة

عشرات  صيدة لهم انتقاها من بينق 112في األدب العربي. إنه هو الذي اختار أسماء 

وأغراضه،  الدواوين ومئات القصائد مراعيا أن تكون ممثلة لكل فنون الشعر ومدارسه

تتحقق  وذلك لتعبر بصدق وأمانة عن واقع الشعر في عالمنا العربي المعاصر، وبذلك
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 .رالشع المتعة لعشاق الشعر الجيد األصيل، وأيضا تتاح الفرصة أمام من يودون دراسة

يتصدّر الكتاب  مع الباقة الفريدة من القصائد للشعراء الذين اختارهم األستاذ وديع فلسطين

ص حال الشعر إلى جانب تقييم القصائد التي يقدمها الكتاب  دراسة شاملة تُحلل وتشّخِ

الذين يجمعون بين  كاملة. وهو في تقييمه وتحليله يبلغ القمة التي ال يصلها إال الباحثون

ً  في الدراسة وامتالك ناصية اللغة والتذوق الشعري التعمق  .معا

 :األهرام بين الذين تلتقي بهم في البانوراما الشعرية الفريدة الصادرة عن

وفحولهم  األردني عبد المنعم الرفاعي الذي كان يحرص على أن يكون من كبار الشعراء

ذاع صيتُه  سم الشابي الذيبفخامة النظم وموسيقيته وخصوبة المعاني، والتونسي أبو القا

نان النشيد الوطني لبلده  :ببيتين من الشعر يُكّوِ

 ً  أرادَ الحياةْ فالبُدَّ أْن يستِجيـَب القدَرْ  إذا الشَّعُب يْوما

 وال بــدَّ للقْيِد أْن ينَكِسرْ  والبُدَّ للّيِل أْن يْنجـَــلي

ا للحياة بال افتعال أو زيف. بعثاً واقعيًّ  والفلسطينية فدوى طوقان بشعرها الذي يُعتبرُ 

وبشارة الخوري )أو األخطل الصغير( صاحب  واللبنانيان: إلياس أبو شبكة شاعر الهوى،

اء، ولعلّنا نذكر له رائعته التي غناها عبد  أعذب األلحان الشعرية التي تتغنَّى بحمال حوَّ

 :الوّهاب

با والجماُل ملكُ   ِك ؟يدْيِك أيُّ تاجٍ أَعزُّ مْن تاجيْ  الّصِ

رامي، ومحمود حسن إسماعيل، وتعرض  ومن مصر العمالقة: إبراهيم ناجي، وأحمد

قصائد. ومن سورية الشعراء:  5وله  قصائد. ومحمود أبو الوفا 3البانوراما لكل منهم 

 .حالّق عمر أبو ريشة، ونزار قبّاني، وعبد هللا يوركي

ً  ل والوجدانإن مختارات األهرام من الشعر العربي المعاصر متعة للعق  .معا

 (... (انتهى الفصب الثامن، ويليه الفصل األخير )الفصل التاسع)

 

 الفصل الثامن

 فلسطين مقــــــــاالت مختـــــارة لوديع

*** 

 من تجربتي في الصحافة-1

 

 بقلم: وديع فلسطين

 

 حديث عن تجربتي لن يبرأ من التفاخر "بأنا" والتحدث عن "الذات"، فأستعيذ باهلل إن أي

 كالم يدور حول شخصي، وأعتذر للقارئين إن هم ضاقوا بكالم ُمرَسل يمتاح من معين من

ر جوانب من عمر تقضَّى في العمل الصحفي في األربعينيات وأوائل  الذاكرة، ويُصّوِ

 .الخمسينيات من هذا القرن

 البداية كيف كانت؟

درست علوم الصحافة نظراً شديد، من الباب األكاديمي، ف دخلت عالم الصحافة على تهيُّب

بالجامعة األمريكية بالقاهرة، وكنت من أوائل الخريجين  وعمالً في معهد الصحافة

على شاكلته في الشرق األوسط، فقد سبق جميع معاهد  المؤهلين من معهد هو أول معهد
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التي سبقتني إلى العمل في الصحافة إما تحمل شهادات  الصحافة األخرى. وكانت األجيال

اقتحمت الميدان باالجتهاد الذاتي وبغير مؤهالت  كليات الحقوق أو اآلداب، وإما من

 !والشهرة والحيثية االجتماعية جامعية، واكتسبت بمضي الوقت الخبرة

 :أساسْين وقد تهيَّبت هذا الميدان العتبارين

بكلية من لاللتحاق  أولهما: أن استعدادي الفطري كان استعداداً علميا، وكنت أُهيِّئ نفسي

اضطررت إلى تغيير  كليات الدراسات العلمية )الطب أو الصيدلة أو العلوم(، لكنني

ق  .أسرتي اتجاهي بسبب ما كانت هذه الكليات تتقاضاه من مصروفات باهظة تؤّرِ

على النفس وكثير  وثانيها: ألنني كنُت ـ بحكم صعيديتي التي ُجبْلُت عليها ـ كثير االنطواء

والجرأة والثقة بالنفس، ألنها  ن الصحافة تتطلَّب قدراً كبيراً من االنبساطالخجل، في حين أ

 .محليين وأجانب تحتم على المشتغل بها أن يتعامل مع دهاقنة الساسة من

سواء في ملكية  كما كان من أسباب تهيبي أن الباشوات كانوا يحتلون مراكز الصدارة

األهرام"، " أنطون الجميِّل باشا فيالصحف أو تحريرها، مثل جبرائيل تقال باشا، و

وفكري أباظة  ،"والدكتور فارس نمر باشا وخليل تابت باشا وكريم ثابت باشا في "المقطم

باشا في  باشا في "المصور"، وعبد القادر حمزة باشا في "البالغ"، وإدجار جالّد

 ."السياسة" "الزمان" و"الجورنال ديجبت"، والدكتور محمد حسين هيكل باشا في

الرفيعة! وكنت في  وقد عرفت معظمهم وألفتهم أكثر تواضعاً ممن ال يحملون هذه الرتبة

يسبق لك تعامل مع  ذلك الحين أقول لنفسي: كيف يتأتّى لك وأنت ناشئ بسيط الحال لم

 تًنافسهم؟ الباشوات وال حتى مع البكوات أن تعمل معهم، ناهيك عن أن

األولى ممهورة بعبارة  لتي سّوغت لي أن أَُوقِّع كتاباتيلكن تسلُّحي بشهادة في الصحافة ـ ا

الصحفي، ولم ألبث  "بكالوريوس في الصحافة" وضعتني في بداية كريمة من سلّم العمل

العُليا وعقد الصالت أن  باالجتهاد الشخصي والتوسُّع في الُمطالعات واستشراف الُمثُل

أنني كنت في  يام، برغم"حفرت" لنفسي زاوية في الصرح الصحفي في تلك األ

 .العشرينيات من عمري

المقتطف والمقطم"، بعد فترة قصيرة " ولقد كان من حظي الموفق أن عملت في دار

تُصدر مجلة علمية ثقافية عريقة هي  قضيتها في إدارة جريدة "األهرام"، وهي دار كانت

هذه وتلك. وما زلت  فوّزعت عملي بين ،""المقتطف"، وجريدة مسائية عتيقة هي "الُمقَطَّم

عملت تحت إشرافهما المباشر في  أحس بدين عميق في عنقي للرجلين العظيمين اللذين

والدكتور فؤاد صروف في "المقتطف"،  ،"هذه الدار، وهما خليل تابت باشا في "المقطم

بل بإعطائي فرصة كاملة للتدريب  فقد حرصا على تعهُّدي ال بالتوجيه والتشجيع فحسب،

المختلفة حتى تتأصَّل فّي االستعدادات  ع فنون الصحافة بالتنقل بين أقسام الجريدةعلى جمي

واالقتصادية وكتابة المقاالت العلمية وإجراء  لمعالجة الترجمة وكتابة التعليقات السياسية

وتلخيص الكتب األجنبية وعرض الكتب العربية  األحاديث مع كبار المسؤولين والزائرين،

منابر القاهرة الكثيرة تحتفي بها، وإجراء  رات العامة التي كانتومتابعة المحاض

 .التحقيقات الصحفية، وهلم جرا

المقطم" يتميّز عن غيره من الصحف بمقاالت الصدر )االفتتاحيات( التي كان " وكان

 خليل تابت باشا، فلما آثر التقاعد أسند إليَّ مهمة كتابتها )على الرغم من أن نصف يكتبها

 مالً كان يفصل بين ُعمرينا(، فصرت أعقد مقاال رئيسيا حول قضية داخلية أوقرن كا

تكميليا  خارجية يُنشر في الصفحة األولى بعنوان ثابت هو "في السياسة الدولية"، ومقاال

األخيرة بعنوان  يتضّمن تعليقات سريعة على األحداث المحلية والدولية يُنشر في الصفحة
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أن أُغِلقت جريدة  وظللُت أُتابع كتابة هذه الفصول يوميا إلى ثابت هو "عجلة الحوادث"،

مشهورة ـ فقد  م، أما "المقتطف" وهي مجلة شهرية1952"المقطم" في أواسط نوفمبر 

بعد سبعة  م،1952واليُت اختصاصها بمقاالت أدبية وعلمية إلى أن احتجبت في ديسمبر 

 .وسبعين عاما كاملة

 

 لعلميةالحرب العالمية ومطالعاتي ا

 الحرب العالمية الثانية ُمشتعلة األوار في فترة اشتغالي اليومي بالصحافة الهادرة، كانت

 م بطوفان من برقيات وكاالت األنباء تروي1945عندما بوغتنا في يوم من أيام أغسطس 

 أنباء إلقاء قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما، وأخرى على مدينة نجازاكي في اليابان،

ل بنهاية الحرب. وكانت وكاالت األنباءفأحدثتا ت تفيض في  دميراً ماحقاً في المدينتين عجَّ

ًٍ في ذلك مصطلحات  شرح النظرية العلمية التي قامت عليها القنبلة الذرية مستخدمةَ

 علمية عويصة. ومن محاسن االتفاق أنني كنت شديد القرب من أستاذي فؤاد صروف

 كثيرة عن "فلق نواة الذرة" وعن سلسلة التفاعلالذي كان ينشر في المقتطف" فصوالً 

أُطالع  التي يُحدثها هذا الفلق، فتنطلق منها طاقة هائلة تكتسح كل ما أمامها. وكنُت وقتها

د بالجديد من أخبار العلم فاستقرت في ذهني صورة عامة  هذه الفصول من قبيل التزوُّ

فؤاد  لعلمية التي سكَّها أستاذيللذرة وأفاعيلها، كما ترّسخت في ذاكرتي المصطلحات ا

وف في هذا الباب. فلما داهمتنا أخبار القنبلة الذرية، لم أُصادف مشقة في ترجمتها  صرُّ

العلم التي  إلى العربية ترجمةَ واضحة، وال في التعليق عليها تعليقاً يتفق مع قواعد

وف لتُها بالمتابعة الحديثة لكتابات أستاذي صرُّ  .حصَّ

بوكاالت األنباء تحمل إلينا نبأ انتحار وزير البحرية والدفاع األسبق في  يوموفوجئنا ذات 

م، بأن ألقى بنفسه من إحدى ناطحات السحاب فلقي 1949المتحدة في مايو  الواليات

بعد ذلك ـ وهو ما ثبت من مطالعة مذكراته ـ أنه انتحر بسبب مضايقات  مصرعه، وُعِرف

فورستال ـ وهذا اسمه ـ اجتهدُت في تحليل شخصيته مقاالَ عن جيمس  صهيونية، فعقد ت

وتفسير الدوافع التي جعلته يُلقي بنفسه منتحراً. وفي اليوم التالي تلقّيت  من الناحية النفسية،

عميد علماء علم النفس في مصر ـ أستاذي وصديقي الدكتور أمير بقطر ـ أثنى  رسالة من

انتهْيت إليه هو الرأي الصائب من الوجهة  صدق تحليلي قائالً: إن الرأي الذي فيها على

لتُها من مطالعات سابقة في علم النفس وفي سواه  .النفسية فتأكَّد لي أن الذخيرة التي حصَّ

 .أبواب المعرفة قد دلَّتْني على المحجة السليمة من

 تدريس الصحافة

م، 1957-1948بتدريس علوم الصحافة في الجامعة األمريكية بين عامي  وقد عملت

د لطالبي ضرورة الفصل بين الخبر من حيث هو واقعة يتعيّن  وحرصت على أن أؤّكِ

والحياد دون أي تستُّر أو تحوير، وبين المقال الذي يصح لكاتبه أن  إيرادُها بمنتهى الصدق

يراها للتعليق على ما جاء في الخبر. ولكن الخلط بين الخبر والرأي خطأ  يتخذ أي زاوية

سهالعُ  ال يجوز في  رف الصحفي الصحيح. وكان من الطبيعي أن أُطبِّق عمليا ما كنُت أُدّرِ

 .نظريا

قادة االنقالبات  وعندما توالت االنقالبات في سورية، شَنْنُت في مقاالتي حملة شعواء على

الشيشكلي مصر  المتتالين: حسني الزعيم، وسامي الحنّاوي، وأديب الشيشكلي. فلما زار

مصطفى  سورية في مصر )وهو األديب العالم الصديق األميرم حرص سفير 1952عام 

بالحرف  الشهابي( على ترتيب لقاء بيني وبينه، فقلت للشيشكلي: من حقك أن أورد أقوالك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 161 

 .كان الواحد، ولكن من حقي أن أُعقِّب عليها في افتتاحياتي وفقاً لما أراه، وقد

ض ألن  حاسبةً حسباناً لماوال ريب في أن الصحفي إْذ يرى الناس ساعيةً إليه،  يكتبه، ُمعرَّ

الصحفيين فكري أباظة باشا  يستشعر قدراً كبيراً من األهمية، وربما النفوذ. حتى إن نقيب

األول للصحافة الشرقية عام  قال في حفل أُقيم لتكريمي بمناسبة فوزي بجائزة فاروق

رشل رئيس وزراء مصاولة تش م، إنه بعد متابعته لمقاالتي أُعجب بقدرتي على1949

تجري في حلبة سباق.  بريطانيا، وأنطوني إيدن وزير خارجيتها، كأنني معهما فرسان

نقيصة الغرور، وأن  وهو قول يورث الغرور، لكن الصحفي ُمنتََصح بأن ينأى بنفسه عن

مراتبه، خادم للجمهور  يستعصم بالرسالة الصحفية األصيلة، أال وهي أنه مهما ارتفعت

ل بأن يسوقها إلىالذي يُخاطب  .القارئين ه، وخادم للحقيقة التي ُوّكِ

 تجربة ال أنساها

ت بي ً  وثمة تجربة مرَّ من إيرادها. فقد اتصل بي صاحب  في عملي الصحفي، ال أرى بأسا

في وكالته، إلى جانب احتفاظي  وكالة وطنية لألنباء قائال: إنه يرغب في االستعانة بي

فألفيت على مكتبه أكداساً من  يه في الموعد المحدَّد،بعملي في الجريدة. وتوجّهت إل

العالم كله. وقال صاحب الوكالة:  الصحف األجنبية وجهاز راديو ضخماً يستقبل إذاعات

يعتمد على مراسلين في العالم  إن القضية الوطنية هي شاغله الوحيد، وهو لذلك ال

ة. وشرح لي كيف يتم األجنبي الخارجي، بل على الصحف األجنبية ورصد اإلذاعات

تحويرها إلى خدمة القضية، بغض  تحوير األخبار التي تمس القضية بحيث تؤول كلها بعد

األجنبية وجهاز الراديو، ورجاني أن  النظر عن صدقها. ثم دفع إليَّ بكومة من الصحف

القضية. وقضيُت يومين أُحاول فيهما  أستخرج من هذه المصادر "أخباراً طازجة" تخدم

استراح وال أفلحت في هذه  ق األخبار خدمةً للقضية، فال ضميري الصحفيتلفي

صحتي وعجزي عن  المحاوالت، فتركُت لصاحب الوكالة رسالة اعتذار بدعوى ضعف

جريدتي، بت  الجمع بين عملين. وبعدما كنت أنشر أخبار وكالته في الصفحة األولى من

ها وقضيضها في سلة المه  .أفضَّها مالت دون أنأطرح نشرة الوكالة بقّضِ

 مهنة المخاطر

المتاعب، فال إخالنا نُجانب  وإذا كان الوصف الشائع للصحافة هو أنها مهنة البحث عن

ض للمخاطر  .الصواب إذا قلنا إنها مهنة التعرُّ

الحوادث التي ال أنساها أن صديقي األديب الصحفي فرج جبران زارني ذات يوم  ومن

كبار الصحفيين األمريكيين برئاسة نيكر بوكر يزور أندونيسيا، هناك وفداً من  وقال لي إن

 سيمرُّ بمطار القاهرة لمدة ساعة في طريق عودته إلى بالده. وقال إنه اتفق مع وأنه

المسؤولين على ترتيب عشاء للوفد في المطار يضم بعض الصحفيين المصريين لكي 

العربية، ورجاني أن أكون من  لزمالئهم األمريكيين قضية مصر وسائر القضايا يشرحوا

 المشاركين في هذا العشاء. فقبلُت الدعوة، وهيّأت نفسي لهذا اللقاء. وفي اليوم جملة

 الموعود إْذ كنت عاكفاً على قراءة برقيات وكاالت األنباء، فوجئت ببرقية تقول: إن

على  من كان الطائرة التي كانت تُقل الصحفيين األمريكيين قد سقطت وتحّطمت، وقُتَِل كل

 متنها! ومن غريب المصادفات أن فرج جبران نفسه، الذي كان حريصاً على ترتيب هذا

 العشاء، لقي بدوره مصرعه في حادث طائرة اختفت فوق البحر المتوسط، ولم يُعثَر لها

 !على أَثَر

ناحية أخرى، والبد  فالصحافة ـ من ناحية ـ مهنة المخاطر، كما أنها مهنة المفاجآت من

 .تكون خبزه اليومي للصحفي أن يُدِرك أن عمله محفوف بالمخاطر، وأن المفاجآت تكاد
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فأقول: إن الصحافة  وقد يعّن لسائل أن يسأل عن الحصيلة النهائية للعمل الصحفي،

ومتغيرة، فإْذ أُراجع مثالً  تستهلك العمر والجهد في خدمة قضايا هي بطبيعتها قضايا آنية

حصرناها في عبارة "وحدة  حينذاك عن قضية مصر، وكنا قد مقاالت ضافية نشرتُها

َسَكْبتُه في الدفاع عن وحدة  وادي النيل تحت تاج الفاروق" آسف على الِمداد الكثير الذي

في الدفاع عن قضية العرب الثانية  انفّضت تحت تاج لم يعد له وجود! وإْذ أُراجع ما كتبته

إال بوصفها "مزعومة"، ولم أقنع في  ""إسرائيلوهي قضية فلسطين، أراني لم أُِشر إلى 

تدويل للقدس، وال لتكوين دولة فدرالية أو  كتاباتي إال بفلسطين عربية كاملة، فال تقسيم وال

وطبعاً تغيَّرت الصورة اليوم، ولم يعد أحد يزُعم بأن  .كونفدرالية تكون فلسطين طرفاً فيها

 !""إسرائيل مزعومة

عن حلم "العروبة"، فجاء صديقنا ساطع الحصري وصاغ هذا أيامنا نتحدّث  وكنا في

القومية العربية"، وذهب آخرون إلى تصوير هذا الحلم في عبارة "الوحدة " الحلم في قالب

 !تبخَّرت هذه األحالم العتبارات ليس هذا مجال رصدها العربية"، وقد

ذات موضوع، وال بد وصحفيين دفاعاً عن قضايا صارت اليوم غير  وهكذا انفعلنا ككتّاب

كل ما نشرناه من موضوعات في القضايا السياسية اآلنية  إذن أن نُهيل التراب على

 .المتقلبة

 أخرى مشاركات

الصحفي قد هيّأ  ولكن، لعلَّ أكبر ما أفدته من الصحافة هو القابلية للتكيف، ذلك أن العمل

عسيراً عليَّ بعد ذلك أن  يكن لي أسباب العناية بمجاالت متعددة من المشاغل الفكرية، فلم

والمتخصصة أو أن أُشرف على  أغشى ميدان األدب، أو أن أعمل بالترجمة العلمية والفنية

أن أشارك في لجان  كتب ومجالت وأعمال تتصل باالقتصاد والقانون والصناعة، أو

ن الموضوعات، فضالً عن أ التحكيم الدولي، أو أن أُسِهم في إعداد موسوعات متباينة

الذين عاصرتهم، سواء  الصحافة قد هيّأت لي فرصة عقد صالت وثيقة مع معظم األعالم

الجندي بأني من "المراجع  في مصر أو البالد العربية أو في المهاجر، حتى وصفني أنور

بأنني "سفير األدب المعاصر" ـ  الحية"، ووصفني األديب العراقي وحيد الدين بهاء الدين

عاء به أتاحت لي فرصة للتعريف بناشئة  ذا الوصف أو ذاك ـ كما أن الصحافةوليس لي ادِّ

محفوظ، وعلي أحمد باكثير، وعبد  األدباء الذين صاروا بعد ذلك أدباء كباراً مثل نجيب

وسهيل إدريس، ويحيى حقي، ومحمود  الحميد جودة السحار، وعادل كامل، ونزار قبّاني،

بهؤالء األدباء، وهي حقيقة لن يمنعني  ذين عّرفواالبدوي .. وغيرهم. فلعلِّي كنت أسبق ال

 .طويالً  التواضع دون إعالنها، وإن تجوهلت

أيضاً بثالثة  وإذا كنت قد زاولت الصحافة دراسةً وممارسةً وتدريساً، فقد أسهمت فيها

لجوليان هاريس  "كتب نقلتها إلى العربية وهي: "استقاء األنباء فن: صناعة الخبر

القادر، وكتاب  ، وكتب مقدمته الصحفي الكبير األستاذ محمد زكي عبد وستانلي جونسون

إلدوارد بيرنيز  ""مقدمة إلى وسائل االتِّصال" إلدوارد واكين، و"العالقات العامة فن

 .وآخرين وقد ترجمته مع زميلي الدكتور حسني خليفة

 

 «حديث مستطرد عن العقاد»-2
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بيت عصامي األدب والفكر، وجبار الحياة األدبية، عباس  في شهر يونيو الفائت عدت إلى

بعيد ميالده الخامس والثمانين. ولم يكن صاحب العيد  محمود العقاد ألحتفل مع خلصائه

بروحه التي ال ينساها عارف، وبصوته الذي سمعناه  حاضراً بجسمه، بل كان حاضراً 

في المكان، وبتمثاله الشامخ المنتصب في  على الشريط، وبصوره المنتشرة مسجالً 

األرفف، وبإخوانه وحوارييه الذين عرفتهم ندوة  القاعة، وبكتبه الذخائر المتراصة على

مين العقاد يوم الجمعة وبقوا على شهودها  .ُمثابرين، ولعميدها ُمبجلين مكّرِ

المعاصرين الذين أخلصوا لرسالة الفكر وآمنوا  وتحدّث علي أدهم وهو من أعاظم مفكرينا

خدمات صامتة نصف قرن، ولم يكن حظه بعد  بقيمة العقل إيمان فطرة، وخدموا الضاد

به كلما أراد أن يطبع كتاباً أو ينشر فصالً سكب  هذه الرحلة الطويلة إال حفاء القدمين، يُجّرِ

 .. فيه عصارة العقل

فقال إنه كان آصل خلقاً من زميليه المازني وشكري، علي أدهم عن صديقه العقاد،  تحدث

يكتب ما يشاء من آراء مندفعة الجرأة بإمضاء صريح، فال يستأجر وال يؤجر وال  وكان

غيره على خصومة، بينما كان شكري يتعامل مع صحافة "الصاعقة" وما إليها،  يُحرض

 .اإلقذاع تجارة مكتوبة الرواج حيث كان

العباس الطفل، فقال إنه حمل البريد  ن شقيق العباس العظيم، وأبووتحدث عامر العقاد اب

استوقفت نظره رسالة ميَّز خطها،  اليومي ذات صباح إلى عمه، ففحصه بنظرة سريعة، ثم

بد أن صديقنا شكري قد أُصيب بفالج. ولما  فأمسكها بيُمناه وقد اربدَّ وجُههُ، وقال لعامر: ال

شكري فعال، وكان يعتذر للعقاد عن رداءة  و عبد الرحمنفض الرسالة كان، كان كاتبها ه

أن يكتبها إال بيسراه. وظل العقاد طوال يومه  خطه، ألنه يعد الفالج الذي نزل به لم يستطع

طعام أو شراب، ونسي تلك الخصومة القديمة بينه  حزيناً منقبض النفس ال شهية له إلى

 .شكري رثاه العقاد أْوقع رثاء ولما مات ،"وبين شكري من أيام كتاب "الديوان

العقاد مؤاكلة وُمساكنة ومخالطة ألنه من ذوي  وتحدّث أحمد هاشم الشريف، وبينه وبين

وكيف أنها بدأت في حدائق الحيوان، واتخذت  قرباه، فروى للحاضرين قصة ندوة العقاد،

ه في شؤون حيث كان أصفياء العقاد يناقشون مجالسها األولى بالقرب من جبالية القردة،

األسبوعية تتسع بكثرة المنضمين إليها من  األدب وشؤون الحياة، ثم أخذت تلك الندوة

هو مزكيه عنده. فلما صار المترددون من  عشاق األدب، ولكل منهم صديق يعرفه العقاد

ولما الحظ العقاد أن بين أولئك المترددين قوماً  الطفيليين أكثر من رواد الندوة األصليين،

زمرة األدباء، قَرر االنتقال بالمنتدى إلى داره حفاظاً  من فصيلة القرود والهم من ال هم

 .االبتذال وسوء التأويل على خصوصيات المناقشات من

أسمعها للعقاد في حياته، ثم  وأشجانا الحساني حسن عبد هللا بقصيدة من موزونه المقفّى،

 .أطربنا بترديدها في ذكرى مولد صاحبها

كتور كامل السوافيري عن نادرة طريفة، فقد كان يزور "دار المعارف" حيث الد وحدثنا

للعقاد كتاب، وتنّطع واحد من المصححين فحذف من تجارب كتاب العقاد لفظة  يُطبع

 بدعوى أنه لم يسمع بها من قبل، ولّما نبّهه رئيسه إلى أن العقاد داٍر للغته، وأنه ""لذاذات

 لفظة من ألفاظه من شأنه أن يُفِقد المصحح وظيفته في قاموس لألدب موثق، وأن تبديل

 !الدار، آثر المصحح السالمة، واستبقى "اللذاذات" وفي صدره آهات

المجيد حسين خريس قصيدة عن دار العقاد قوبلت باإلعجاب في كثير من  وألقى الشاعر
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 :مطلعها مقاطعها، وقال في

ً هاهنا كانْت لهُ الدَّاُر القراْر فأتْينــاه  للمـزارْ  ا حجيجا

ؤى لْم تََزْل خْضراَء، واللْون  نُضارْ  سْمتُهُ مازاَل فــينا والرُّ

 ِعثـارْ  مْن هنا كانْت لهُ في َوْكـِرِه خطواُت المْجِد مْن غْيرِ 

 أُوارْ  ظلَّ يْحبـــوهُ فما َملَّ وال كلَّ َعـْزٌم، ال، ولْم يَْفتُرْ 

 :فيها وألقْيُت كلمةَ عما علّمناه العقادُ، قلتُ 

باقية، يرجع إليها الباحثون والمنقِّبون فيجدون فيها غايتهم، فأدبه علم،  العقاد معلمة حية

أدب، وفلسفته منطق، ومنطقه فلسفة، وفقهه أصول، وأصولُهُ فقه، وفنه ذوق،  وعلُمهُ 

ودينه عقل، وعقله دين، ومبادؤه عقيدة، وعقيدته مبادئ، وأحكامه عدل  وذوقُه فن،

 .يسهر عليه ضميره وقسطاسهواجتهاد، 

سوبرمان" قليل " وهو قبل ذلك وبعده إنسان عظيم يكاد، لوال الضعف البشري، يكون

يتكرر وال يجود  المثال في تاريخ الفكر العربي، ورجٌل هذه أطراف معالم شخصيته، ال

 .الزمان بمثله في كل ألف جيل

تة، والكبرياء الشامخة، واستقالل الرأي، اآلمرة، والعقيدة الثاب ولقد علّمنا العقّاد العصامية

ً  ولو انفرد به دون  .الدنيا جميعا

الحياة جميعاً على  علّمنا أن نطلب العلم من أوسع أبوابه، وفي أرحب دياراته، وأن نقف

 .جميعا نشدان العلم والحقيقة فهما القيمة الواحدة الباقية بين القيم

األدب كرامة  ة القلب وشهامة العقل. علّمنا أنعلّمنا أن نقول الرأي أو ال نقوله بشجاع

رسالته من  وحرية ورسالة، فتجاهل كّل من تحّرش بكرامته، أو آذاه في حريته، أو جافى

لي معهم، وكان  أدعياء األدب وطفيلييه المتسلقين. وقد قال لي مرة: عيال األدب ال تعامل

 !رجعي ه بدعوى أنه كاتبيقصد العيال "القوسقزحيين" الذين تجّرأوا على مهاجمت

العقيدة. ومن يقرأ  علّمنا العقاد أن نثبت في الميدان بكبرياء العقل، وإيمان القلب، وصالبة

وفاته، ير العقاد سائراً  "خالصة اليومية" ـ أول آثار العقاد ـ ويقرأ آخر يومية حررها قبل

األيام غنى، وتترّسخ  يزداد مع في خط واحد ليس عنه يحيد. وهذا هو الثبات الفكري الذي

 .له في الحياة آيات باقيات

فلتكبر أمة العرب عبقريا فذا بين أعاظم عباقرها في كل تاريخها، ما  مع العباقرة عاش،

 ."سيكون كان منه وما

الوفي، وصاحب  وكان من الحاضرين في ميالد ذكرى العقاد العوضي الوكيل تلميذ العقاد

يتكلّم في  د بين العقاد وخصومه"، ولكن العوضي لمالكتاب الممتع الفذ "قضية السفو

الجلسة  المناسبة بلسانه ـ بسبب وطأة الداء عليه ـ ولكنه شارك بكل جوارحه في هذه

 .الُمضّمخة بعطر الوفاء

وعافاه هو والعوضي ـ، وغاب عنها محمد  وتخلّف عن الجلسة طاهر الجبالوي ـ شفاه هللا

أصحاب العقاد، وتخلّف عنها  ت، وهو من أعزخليفة التونسي المغترب في الكوي

الرهيف الذوق، والدكتور  الصديقان الراحالن عبد الرحمن صدقي الشاعر الباحث الفنان

باُ للعقاد وحفظاً لكل كلمة  .من كلماته عبد الحي دياب أشد الناس تعصُّ

من  غيره وأعترف بأنني لست عقاديا حين يُراد بهذا الوصف تكريم العقاد وحده دون

من وجوه  المعاصرين والمتقدّمين عليه، ولكني أعرف للعقاد منزلته، وأعرف منازل سواه

 .الحياة األدبية، فال أجحد فضالً ظاهر النسبة إلى صاحبه

العقاد بعد نفور طبيعي منه، سببه أن الصورة التي ارتسمت في ذهني عنه من  وقد أحببتُ 
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تب جبّار"، وأنا كاره لكل جبار، وأنه عقّاد في وأحاديث القوم أن العقاد "كا أقوال الصحف

وأنا ممن يضيقون بالتعقيد ويحبون الوضوح والبيان. ولهذا لم أُحاول في مطالع  أسلوبه،

 األدبية أن أسعى إلى العقاد، لئال يُصيبني منه بطش جبروتي، أو تنالني من أسلوبه حياتي

لخصومه،  قاد يتحزبون له، أو يتشيّعونالُمعَقَّد عدوى. ناهيك بأنني كنت أرى قُّصاد الع

 .والتفكير وليس من شيمتي التحزب أو التشيع، ألنني كنت ومازلت مستقل الكيان

باشا بكتاب جديد  وعندما كنت أُحرر جريدة "المقطم" دفع إلّي رئيس التحرير خليل تابت

أن أقرأ  ورجاني من كتب "المطالعات" أصدره العقاد ـ وكان زميله في مجلس الشيوخ ـ

ف به في باب المكتبة. وانتهزت الفرصة ألتحّرش بالعقاد بأسلوب الذم الذي  الكتاب ثم أُعّرِ

تأويل عباراته، فكتبت كلمة قلت  يُراد به المدح، أو المدح الذي يُراد به الذم، كيفما كان

بأنهم  النهمين في القراءة فيوصفون فيها إن في آداب الفرنجة تعبيراً اصطالحيا يُطلق على

تقرضها ديدان العث، وقلت إن هذا  "دودة كتب"، أي أنهم يلتهمون الكتب ويقرضونها كما

وقد استطاعت هذه الدودة العقادية  الوصف شديد االنطباق على العقاد، فهو دودة قّراضة،

 .!هذا "من قرءاتها أن تُخرج لنا كتاب "المطالعات

في  عقاد بكالمي فيشكوني إلى زميلهوظهر المقال في الجريدة، وتوقّعت أن يضيق ال

ولكن  ،"مجلس الشيوخ خليل تابت باشا، وهذا بدوره ينهرني على وصفي العقّاد "بالدودة

بين  شيئاً من هذا لم يحدث، فأيقنت أن العقاد تقبّل كالمي في غير غضب، ولم يقرأ من

 .سطوره خبثاً أو حقداً، وكان أكثر ما يُثيره الخبث والحقد

رجليَّ األدبيتين تحمالني إلى جميع أعالم األدب في عصري، سعْيت في  ا رأيتولكنني لم

د معالم هذه الشخصية التي  حذر إلى ندوة العقاد األسبوعية، وكان مقصدي األول أن أُحدِّ

في الكتب والصحف، وتطالعني في المذياع وقاعات المحاضرات، دون أن  أتعامل معها

وتوّجهت إلى ندوة العقاد في صحبة أخي الحميم العالمة  مباشرة معها. تتهيّأ لي مشافهة

 محمود أبي رية، "ألتفّرج" على العقاد. فماذا رأيت؟ الراحل الشيخ

حتى طالب المعاهد بصدر رحب وأبّوة حانية محتمالً  رأيت الكاتب "الجبّار" يُناقش

سه على باب منهم باالنصراف، ودّعه العقاد بنف جهلهم وضعف أعوادهم. فإذا هّم واحد

الباطش" شديد التهذيب في أسلوبه وعباراته، " داره في بشاشة صادقة، ورأيت هذا األديب

 ً موجعاً دون أن يُغادر باب األدب والمنطق والفكر السليم.  فإن استُِفزَّ في نقاش قال كالما

لكبير كثير من مناقشاته كما حدث مّرة في نقاش له مع العالّمة ا وهو يلجأ إلى السخرية في

على صفحات "الرسالة"، وهو عالم فاضل ال نعرف عنه ترخصاً في  الدكتور عمر فّروخ

الرسالة األكاديمية الُمثلى، فقد رغب العقاد في ممازحته بأسلوبه  القيم، وال تخليا عن

ر كما تشاء" :الساخر، فقال عنه  !"تستطيع أن تقدم من أحرف اسمه أو تؤّخِ

اباته يُناقش مناقشة علمية، ويحاور محاورة منطقية، إال إذا كت ولكن العقاد في عموميات

أمين الخولي مثالً، أو أديبة كالدكتورة بنت الشاطئ، فعندئذ يخرج  استفّزه رجل كالشيخ

الهدوء إلى نطاق الغضب فيصف الشيخ أمين الخولي، الذي كان إماماً  قلمه من نطاق

 .!"ناعة كصناعة غسل الموتىبأنه "لم يُحسن في حياته ص لمسجد في ألمانيا،

أكثر التردد عليها، لمست فيه ترفعاً ال عجرفةً وكبرياء،  وفي ندوة العقاد ولم أكن

 .نفسك من أنداده، وهو الذي قل في عصره الند وتواُضعاً يُغريك بأن تحسب

السفود" أن العقاد الذي استهدف لحمالت  وقد ذكر العوضي الوكيل في كتاب "قضية

جميعاً مرور الكرام، لم يُحاول أن يرد عليها  الرافعي وسفافيده، قد مّر بهامصطفى صادق 

الرافعي، مع أن الرافعي وصف العقاد بأنه "جلف  ألنه رأى في تجاهلها أبلغ رد على
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أكفأ منه وقاحة وجه وبذاءة لسان، وموت  حقود مغرور سفيه أحمق، وليس ثمة من هو

بالرافعي، كما كان في وسعه أن يُقاضيه أمام  "ضمير"! وكان في وسع العقاد أن "يبطش

 :هذا األذى، ومذهبه المردد دور القضاء، ولكنه راض نفسه على احتمال

  يْعَهـدُ  عداتي وصحبي ال اختالف عليهمو سيـعْهدني كلٌّ كما كان

وإن السجن لم  وقد قال هذا البيت بعد خروجه من السجن، ليقول للناس: "إنني لم أتغير،

 .!"ستعرفونه ل مبادئي، فأنا أنا العقاد الذي عرفتموه، والذييُبدِّ 

من حياتي ألنني  وأقول بين ُعضادتين، إنني استشهدُت بهذا البيت كثيراً في مواقف شتى

 .لم أجد أبلغ منه في تصوير حالي

العقاد أنني سألته مرة: هل تعتقد أن األسد الذي يولد في  ومما يُلقي ضوءاً على شخصية

الحرة المنطلقة في الغاب؟ فجاوبني دون تفكير: طبعاً يا أستاذ.  يُدرك معاني الحياةالقفص 

في التياترو )يقصد السيرك(، والفأر فأر ولو ُوِلد في قصر بكنهام! ثم  فاألسد أسد ولو ُولد

 الحيوان الواقع في األسر كثيراً ما يمتنع عن اإلنسال إشفاقاً على نسله من ذلة أضاف: إن

 !واألسوار األقفاص

في كتاب "الديوان"، ثم  وسألت العقاد مّرة: إن من يقرأ رأيك في شوقي الشاعر منشوراً 

وشوقي ـ وهي المجلة  ُمدرجاً في العدد الخاص من مجلة "الكتاب" عن الشاعرين حافظ

شعر شوقي فضيلة  التي كان يُحررها عادل الغضبان ـ يستقر في رأيه أنك لم تجد في

يعرف التجديد وال  مازلت على رأيك فيه وهو أنه عاٍر عن الشاعرية ال واحدة. فهل أنت

في "الديوان"، وكان  يُحسن اللغة وال يتبّصر رسالة الشعر؟ لقد ندم المازني على ما كتبه

وفاته، فهل اعتراك  ذلك في فصول أذاعها، ثم نشرتها مجلة "اإلذاعة المصرية" قبيل

 شيء من مثل هذا الندم؟

شوقي ألنه رجل بال خلق! كنت أتصدّى له في  د بصوته الجهوري: "لقد كرهتفقال العقا

المجالت الصفراء من مال وبما يستأجره من  العلن، ولكنه كان يُحاربني بما يوزعه على

تعلّم التآمر والغدر من وظائفه بباب  األقالم والكتاب لمهاجمتي، فهو رجل دّساس،

شوقي تاريخاً، ولكنه بالنسبة لي لم ينطو  قد أصبحإسماعيل، وأمثال هؤالء ال أرحمهم. و

شعره. فمن كانت هذه أخالقه فال بد أن يكون  بعد. ورأيي فيه هو الذي أملى عليَّ رأيي في

 .!"رأيي في شعره سيئاً 

لقاءات خاصة مع العقاد تحدثنا فيها في كل ما كان يعرض لنا من قضايا،  وقد كانت لي

ه مرة يذم أحداً، فإن ورد الذم على لسانه، ساق الدليل المسبب إنني لم أسمع وأقول للتاريخ

يقول، وهو مثالً قد اختلف مع سيد قطب بعد صداقة طويلة، ولكنه كان شريفاً معه  على ما

 .خالف الرأي، فال ناوأه، وال شمت فيه، بل كان يذكره باإلطراء والحْمد في

بة في األمور العامة؟ فقال: إن امتناعي في أخريات أيامه: لماذا كففت عن الكتا وقد سألته

 .الكتابة فيه الجواب على استفسارك عن

يحفظون المواعيد. فإن تواعد مع أحد  وكان العقاد يعرف قيمة الوقت، ويحترم الذين

مقابلته أيا كان. وحدث مرة أن دعي  وأخلف الميعاد ولو بدقيقة واحدة، رفض العقاد

االجتماع، فانتظم األعضاء جميعاً في  داب والفنون إلىأعضاء المجلس األعلى لرعاية اآل

والعقاد وإبراهيم بيومي مدكور وغيرهم.  الموعد المحدد، ومنهم طه حسين وتوفيق الحكيم

رياسة شكلية تقليدية ال تؤثِّر في عمل  وكانت هذه المجالس تنعقد برياسة الوزير، وهي

م يحضر. فقال العقاد لطه حسين: توّل ل المجلس. ودقّت الساعة ُمعلنة السادسة والوزير

وقال: لننتظره ربع ساعة. فقال العقاد:  أنت الجلسة! فأجفل طه حسين من هذا االقتراح،
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ف أمور المجلس دون انتظار أحد،  "إذن أرأس أنا اللجنة. فُِتحت الجلسة"، ومضى يُصّرِ

ل االنتظار، فانصرفنا إلى أعمال عاجلة ال تحتم ولما جاء الوزير، خاطبه العقاد قائال: لدينا

 .!للوزير إنجازها. ثم أخلى مكانه

شادي، لم  ومما آسف له أنني على صلتي الوثقى بكل من العقاد والدكتور أحمد زكي أبي

شادي، وسرد  أتنبّه إلى خصومة قديمة بينهما أشار إليها العقاد في كتاباته بعد وفاة أبي

يقين ثابت بأن  ية السفود". فقد كان العقاد علىأطرافاً منها العوضي الوكيل في كتاب "قض

جهات يهمها هدم  أبا شادي هاجمه في مجلة "أبوللو" ومجلة "اإلمام" ألنه كان مأجوراً من

أعرفه من أخالق أبي  العقاد. وأعتقد أن العقاد كان في هذا الظن شديد الخطأ، ألن الذي

فأبو شادي قد بدّد  .ذلك المأجور شادي ومن اطالعي الكامل على ظروف حياته أنه لم يكن

أبوللو"، ومجلة "تربية النحل" " ثروة أبيه الطائلة في مشروعاته األدبية والعلمية، كمجلة

شادي، ومجلة "التعاون"، وفي  التي مازالت تصدر في إنجلترا حاملة اسم مؤسسها أبي

في اإلنفاق على واألدب والطب، و نشر دواوين الناشئة من الشعراء، وفي طبع كتب النقد

والرعاية والمواالة في نشاط عجيب،  الجمعيات األدبية التي كان ينشؤها ويتعّهدها بالسهر

الشاعر أحمد شوقي، وخلفه في الرياسة  وأبرزها جماعة أبوللو التي كان أول رئيس لها

أمريكا، كانت هجرته في حد ذاتها  الشاعر خليل مطران. وعندما هاجر أبو شادي إلى

ولو كان مأجوراً لما فّكر في  على أنه رجل حر يبحث عن الحرية في مكان آخر، دليال

كان له في العقاد رأي، فهو رأي  هجرة كل رأس ماله فيها معاشه التقاعدي ال غير. ولئن

توجيهاً من أحد أو ينال بسببه مكافأة ما. ففي  عبَّر عنه بدافع من ذوقه النقدي دون أن يتلقّى

ئه من روح التحامل العقاد أبا شادي هذه الواقعة ظلم  .ظلماً شديداً، وإن كنُت أُبّرِ

الموقف للعقاد في حياته، ولكن إن فاتني ذلك والعقاد حي ـ فإن  وكم كنت أتمنّى جالء هذا

 .يدعوني إلى جالئه للجمهرة من القارئين اإلنصاف التاريخي

كانت لي على العقاد العظيم عامر العقاد أنه  ويعرف صحُب العقاد ومالزموه، وال سيما

م إلّي كتبه، وكنت بحكم هذه الدالة أقترح على العقاد  دالة، وأنه كان يزورني في مكتبي ليُقدِّ

فيستجيب لي دون اعتراض. وقد اقترحت عليه عشرات من  موضوعات للكتابة،

، الشخصية، وعاداته، وصداقاته، ومناهجه في التأليف الموضوعات، يتصل أغلبها بحياته

الشعر والنثر، ومبادئه التي يدين بها وهلم جرا، فكان  وأساليبه في المطالعة، وآرائه في

صدر بعضها في حياته، وصدر العض اآلخر بعد  من حصيلة هذه الفصول ثالثة كتب

عرفتهم"، كما اندرج بعض هذه الفصول في كتب  وفاته هي "حياة قلم"، و"أنا"، و"رجال

 ."جتمعاتم عقادية أخرى مثل "أشتات

أبواب  وكنت أعرف في العقاد روح اإلنصاف في النقد، فضال عن غزارة علمه واتساع

مؤلفين أجالء  معارفه، ونهمه الدائم للقراءة المتصلة. فأشرت عليه أن يُنصف يقلمه الخالد

الجراحية" لصديقي  من أصدقائي، فلم يرد لي طلباً. فكتب مقاالً بصيراً عن "معجم األلفاظ

طائفة كريمة أخرى  العظيم مصطفى الشهابي، كما تناول بالثناء الُمفِرط مؤلفات األمير

المجهولة"،  من األدباء الجادين، كالدكتور محمد صبري السربوني صاحب "الشوقيات

العظيم محمود  وأحمد حسين صاحب "الطاقة اإلنسانية"، والدكتور بدوي طبانة، والشاعر

شعراء المهجر  ة الدكتور زكي المحاسني، كما أنصفأبي الوفا، وهالل ناجي، والعالم

وإن كان  عن دراية وفهم وحسن ذوق، في حين لم يُنصفهم طه حسين وال عزيز أباظة،

ر في هذا اإلنصاف  .محمد مندور لم يُقّصِ

عامر بمهمة رعاية تراث العقاد، فنشر ما كان مطويا من  وبعد وفاة العقاد، نهض ابن أخيه
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مقاالته، وأعاد نشر كتبه في مصر وفي بيروت، مستعيناً بالحساني  اً منفصوله، أو متناثر

مراجعتها والسهر عليها من األغاليط المطبعية، وجعل كتب العقاد جميعا  حسن عبد هللا في

 .منها نافد أو مفقود في السوق، فليس

" من الكتاب "القزحيون ولكن صورة العقاد في أذهان القراء ـ وهي صورة حاول تشويهها

العوضي الوكيل ردا  ناحية، والكتاب الوصوليون من جهة أخرى )وقد ردّ على بعضهم

ونشر مقاالته السياسية  ُمفِحماً في كتاب "قضية السفود" ـ تحتاج إلى مزيد من جالء بجمع

الفكرية، فقد كان العقاد يُحارب  التي تُمثل آراءه الوطنية ومذاهبه الديمقراطية واتجاهاته

وميدان السياسة وهو ما يكاد يُفقد لبعد  ين: ميدان األدب، وهذا ُحِفظت لنا آثاره،في ميدان

على حصر هذه الفصول وجمعها ونشرها كما  العهد به. وال بد لعامر العقاد من أن يتوافر

مقاالت أخي زوجته لطفي السيد باشا،  فعل إسماعيل مظهر حين نشر ثالثة كتب تضمنت

شقيقه الشيخ مصطفى عبد الرازق  الرازق حين جمع مقاالتوكما فعل الشيخ علي عبد 

الذي تضّمن فصوالً من كتاباته،  "باشا، وكما فعل محمد توفيق دياب في كتاب "اللمحات

 ."التاريخ وكما فعل فؤاد صروف في كتابه "موعد مع

ه إذا كانت آثار والذين يُحاولون تشويه صورة العقاد العامة والخاصة لن يبلغوا مآربهم

 .األذهان كلها منشورة، ومواقفه ضد كل ما هو غير إنساني أو أخالقي حية في

 نجمة-3

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ونفس باذخة هي نفسها، وإخالص بريء من الشوائب هو  ،«نجمة»قلب كبير هو قلب 

وجٍه بساٍم وتبدهك دأباً بروح مرح، تُطالعك أبداً ب .إخالصها، وحياة فُضلى هي حياتها

وإن كنت قد ودّعتها قبل ثوان. وما ذلك إال لصدق  وتلقاك دائماً وهي على شوق حتى

ً  طويتها وسالمة مشاعرها من المظان،  .وخلوها من صغائر الحياة ومن كبائرها معا

في كل  مكاناً بين خالن كانت صاحبة الّصدارة فتاة مجالس وُسمار، إذا اقتعدت« نجمة»

وترود بالملحة الطريفة، وتروي الطرف األدبية  شيء .. فهي تُبادئ بالكالم الرشيق،

فتُقدم لهذا ري ظمأ، وتمنح ذاك فطيرة مما  والتاريخية، وتنهض على خدمة الصحب

ملبيةً لكل حاجته. فهي سيدة دار، وفتاة  صنعت يداها، وكم صنعت، وترعى الجميع

 .تقلّدها المرء باهى بها التي إذا مجتمع، وزهرة من تلك الزهور

وعبثاً تُفلح الدنيا في ثنيها عن معتقد  عبثاً تُحاول األيام أن تمحو من ذاكرتها رؤيا حبيبة،

مودة في مجتمع من مجتمعاتها، أنست إلى  اعتقدته، فإذا امتدّت بينك وبين نجمة حبال

 .بأسباب المحبة الخالصةبُعد وعن قرب  صحبتك، وتابعتك بالسؤال والتسآل، ووالتك عن

بنجمة ولو لُقيا عارضة. هذه شملة من  وإنك لترى آيات حبها ظاهرة في كل من التقى

نجمة. وهذا قميص صنع من صوف  المخمل الشفيف تطوق عنق ذياك الصديق أهدتها له

أنامل نجمة. وتلك قصيدة من در  نسجته يدا نجمة. وهذا نقش بديع في طرف منديل رسمته

من رفاق محبتها. وكيف ال وهي  معت حباتها نجمة في قالدة واحدة لتمتدح واحداً الشعر ج

في مثوبة، وتهب قي سخاء،  ذات قلب كبير تعطي وال تنتظر لقاء، وتمنح في غير طمع

 .وإن أمسكت محن الحياة بتالبيبها
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ال تلطم بل تعرف إلى الصفح دروبه، وهي ذات إباء فال تحتمل  هي ذات سوار، ولكنها

تُصارح وتُجاهر فتمقُت الكتمان وتمج المداورة والمناورة. وهي  سماع كلمة إيذاء، وهي

معامالتها، فتقول كل ما تُضمره نفسها، أمينة غاية ما تكون األمانة، دقيقة  ذات استقامة في

تكون الدقة، عفيفة غاية ما تكون العفة، مسماحة غاية ما تكون السماحة. تحذر  غاية ما

ه ثوب شفيف، وتُناوئ الخدع والُمداهنات وسياسة الوجهين، ولها من وجهها ألن الرياء

 القوي التعبير ومن تقاطيعها الحلوة الباهرة ومن قوة ذاتيتها ما يحملك على أن المعتبر

 .تُبادلها احتراماً باحترام، وتمنحها ما هي خليقة به من توقير وتجلة

عني بها عشق األدب. ففي األدب تجد عزاء هواية كل مترفع عن الدنايا، وأ هوايتها هي

وفيه تجد متعة إن افتقدتها، وفيه ترى صور الحياة بألوانها ومناحيها بغير أن  إذا التمسته،

 مقعدها، وفيه تُصادق أناساً من العظماء، فتُطارح شوقي قالئد الشعر، وتُردد قصائد تبرح

 تيمورية، وتحفظ في ذاكرتهاخليل مطران في شجى، وتُعيد إنشاد ما نظمته عائشة ال

 الواعية بضعة آالف من أبيات الشعر تستعين بها على إضفاء روح الفكاهة والمالحة على

 .كل حلقة سمر تشهدها

تأّصلت جذور مودتها في شعاب  إن لها عروشاً في القلوب، فقد« نجمة»قولوا لهذه الفتاة 

بعض من نفسها يغزو  قالقلب، ونمت شجيرات غرس حنانها فأينعت وأثمرت، وانطل

ولكن ذوي القربى ال  نفوس اآلخرين. إنها فتاة يتمنى كل امرئ أن يلتقيها بين أقربائه،

كان الناس يتخيّرون أفراد  يُنتقون، بل على المرء يُفرضون، ورغم أنفه يُنسبون إليه. ولو

ل حال الدنيا تبديالً، ألن قرابة وأهون من قرابة  الجسد والدم أوهى عائالتهم بأنفسهم لبُدِّ

 .الروح والوجدان

ألنها تستطيع بغير مهر أن أغر محّجل أن تغزَو قالع  قولوا لنجمة إنها فارسة فاتحة،

سحر حديثها حصٌن مهما ارتفعت متاريُسه، وكيف  النفوس الصالد، وكيف يصمد أمام

تعرف كيف  بولغ فيها، وكيف ال تلين القناة ونجمة يُصاوُل قوةَ حبها الغامرة قوةٌ مهما

 تعجم األعواد؟

ذات دهاء، ولكنك ال تسخرينه إال في إيتاء الخير والبر بصاحب الحاجة.  قولوا لنجمة: أنتِ 

أملى عليك أن تصنعي لنفسك طاقة من خيار األصدقاء تسخرينهم جميعاً  فدهاؤك هو الذي

ين على وتستعمرينهم جميعاً بغير أن يرتفع بالمعارضة صوت، وتستحوذ بغير أن تأمري،

رهن يُمناك. أنت إذن قائدة لهذا الجيش، وأنِت تكسبين المعارك  مشاعرهم جميعا وهم

 له إال سبيل الخير بدهائك الذي ال سبيل

فلوال مارقات الجو، ولوال  أال ما أسعد اإلنسان ببريده، وما أسعده بالطائرات تنقله إليه،

جلية أنبائهم. فقد ركبت  هم علىدور البريد لتعذر على الناس أن تعرف الناس، وتقف من

المتعالي والثلج مكلل الهامات.  نجمة ذات يوم متن الهواء إلى حيث الجبال الشم واألرز

برسائلها لتتغذى نفوس تجوع  ولكن أنباءها ما انقطعت، ألن الطير نفسه يعود إلينا

أبداً فارغاً. فمه، وهو ال يعود  بالفراق. لكأن الطائرة هزار يعود إلى فراخه والّحب في

ً  وتمضي األيام فما تزيد الشوق إال حرارة، وما تزيد  .الشعلة إال التهابا

 فالهْجـــران يُحييهِ  إذا وَهـى الحبُّ فالهجراُن يقتلُهُ وإن تمّكنَ 

 الريحِ يُذكيهِ  صغيرةُ الناِر عْصُف الريحِ يطفئها ومعظُم الناِر عصفُ 

سحائب صيف،  سماء ال تفنى وال تحجبهاتُضيء وتُضيء دائماً، وهي في « نجمة»إن 

الباذلة،  وهي وّضاءة سواء شط المزار أو تدانى. ومن عّود اآلخرين على التضحية

اسمه على  والعطاء السخي، والعاطفة المسكوبة، والروح الهائمة في أفنية الرحمة، نقش
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 .صفحات القلوب وإن قدت من صوان، ورفع نفسه من شاء أن يضعها

في بابك، فريدة في خلقك وإخائك. فريدة في حبك وودادك، فريدة « نجمة»يا  فريدةٌ أنت

 .ووفائك في حياتك

 .وهذه قالدة من أقحوان لعلها تستطيع أن تطوق جيدك، حيث تكونين

 روبرتا-4

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كية "روبرتا"، ولكن وجهها ما صافح عرفت الفاتنة األمير اثنتا عشرة سنة خلت منذ

، ولسانها ما خاطب لساني، ويدها ما المست يدي، ولكنها  وجهي، وعينيها ما حيّتا عينيَّ

تركت في النفس عميق األثر، وفعلت بجميل صحبتها فعالً ال تمحوه  مع ذلك صديقة أثيرة

؛ ألنها استهلّت روبرتا" ما حييُت قطعةً من نفسي وبعضاً من وجداني" األيام، وستكون

في إبانها، وواصلت حبل مودتها والحرب في عنفوانها، وانتهت فورات  صداقتها والحرب

صداقتها ما عرفت منتهى ألنها ُوِلدت وثيقة، وَنَمْت رغم الصروف، واطََّردت  القتال ولكن

دها صامتاً إذا شاء، على كرِّ   ويُسمع األيام، وَغدت اليوم أنشودة من أناشيد الفؤاد، يُردِّ

 .اآلخرين صدى نغماتها إذا شاء، ويُعطَّر بأريج سيرتها تجاويف الحياة

ذياك الصديق الذي أتاني يوماً يقول: أتُريد صديقةً بالمراسلة؟ قلت: أجل! فكل  رحم هللا

ي العقل، وُكل فاتنة تُغري األفئدة ولو من أبعاد صداقة ب النفس، وكلُّ معرفة تُغَذِّ  تُهذِّ

 .مترامية

التجارة  : هاك عنوان "روبرتا"، فهي لّما تخرج إلى معترك الحياة، وهي تدرسقال

مكاتبتها  واالقتصاد في إحدى كليات "ايوا" وهي طامعة في مكاتبة صديق مصري يُحِسن

 .بلغتها

 .قلت: وسأكتب لها اليوم

راسلة، كتبت، وتلقّْيُت أجوبة، وظللنا نؤثل المودّة بالم وكتبت، وجاءني الرد يتهادى. ثم

فتحدثني عن بيت من طراز فريد تعيش فيه مع أهلها، وعن عادات  ونتبادل اآلراء بالكتب؛

جلدتها، وعن هوايات تأخذ بمجامعها، وعن رحالت تقطع فيها بالدها  ألفتها وألفها أبناء

طبيعة قلب ال تعرف االستقرار، وعن معاهد تُبيح مجالسة الفتية  شرقاً وغرباً، وعن

فكرية عرضت لها، وعن فلسفات في الحياة اشتبهت أمامها، وعن  عن آفاقوالفتيات، و

 .وهو طارق الحب طارق يدقُّ باب قلبها،

كتبي. وناقشتني  حدَّثتني "روبرتا" أحاديث ما أعذبها، والتزال رسائلها تعمر خزائن

يف عن الحرب وك شؤوناً تباينت مناحيها، فتحدّثنا عن الحياة وأسرار الكون، وتحدَّثنا

بيوتاً سعيدة،  خاضها شقيقها في الميدان الباسفيكي، وتحدثنا عن الزواج وكيف يخلق

موظفة في الحكومة،  وتحدَّثت هي عْن عملها كثيراً؛ فآناً هي تعمل في واشنطن العاصمة

من المكاتب  وآناً تأتيني رسائلها من هونولولو حيث عبرت المحيط لتعمل في مكتب

الطبيعة السخية، فأين  تلقى بريدا من كاليفورنيا يحمل إليَّ نسماتالملحقة بالجيش، وآنا أ

ر فيه هو أن تُرسل خطاباً إلى صديقها المصري ذي السحنة  حلّت، كان أول ما تُفّكِ

ارتبطت معه عبر  السمراء، وحيثما نزلت كان حديثها مع من تلقاهم عن ذلك الشاب الذي
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 .محيطات وجبال وأودية وأنهر وهضاب

رني أنني سألقاك في أرض الدنيا  :نا الدعوات؛ فهي تقولوتبادل لقد أتاني هاتف بالليل يُبّشِ

 .لتتحقق الرؤى الجديدة، فهيّا أقبل

تعيش في دنيا رتيبة.  وأرد على "روبرتا" قائال: بل إن مصر مشوقة لفتاة مثلك ال تزال

يل لها، وفي مث ففي الشرق سحر ال تقوى األقالم على وصفه، وفي النيل مرئيات ال

الصافية شبع وري،  األهرام ـ غير بعيد من مسكننا ـ مجد ُمخلَّد على الدهور، وفي السماء

الفراعين، لترْي  وفي الخضرة المرسلة بال حد هيبة توحي بالتقديس، فأقبلي إلى أرض

تعالْي، فلن  .شعباً يُجاهد، وترْي نهضةً جمعت بين حضارة المشرق ومدنية المغرب

 .بةً في واٍد للنيِل خصيبتكوني غري

الميالد ذهبت "روبرتا" إلى مكتبة مجاورة، واشترت  وكلما دارت عجلة العام، وحل عيد

في نصف الكرة الشرقي. وإذ أُقلِّب اليوم بطاقاتها  بطاقة ذات معان لترسلها إلى الصاحب

مرتفع ال  للتعليل والتفسير، فهذه صورة "دارة") ( على أرى وراء الصور والرسوم مجاالً 

الكرم والفاكهة، والجو في الفضاء رائق موات، أال ما أجمل  يُحيط بها سوى بستان كثير

 .اثنان أيام عمرهما فتستحيل الحياة جنة على األرض هذه البقعة يُمضي فيها

ها جوادان، ويركبها رفيقان. إنها تسير وتسير، والخيل  وهذه صورة مركبة أنيقة يجرُّ

ر على القلبين صفو ودادهما. ترى لِم ال نكون  ي الدنيا ماتركض وتركض، وليس ف يُعّكِ

 الهادرة؟ نحن راكبْين لهذه المركبة

ركن  وهذه صورة قمر يسطع في كبد السماء، يُطل على واد منبسط ُمزهر، وهناك في

هذان  قصي جلس اثنان مشغولْين بعطف الطبيعة، مأخوذْين بنشوةِ الحب، تُرى أيْفُضلنا

 ؟اإلنسانان

يكون هذا القصر  وثمة صورة سفينة شراعية، فريدة على صفحة اليم الساجية، فلم ال

الفراسخ والعقد  العائم فلكاً لقلبين تعارفا على البُْعد، وتصادقا عبر آالف وآالف من

 البحرية؟

بل كانت تتخيَّرها بعد جهد  فما كانت "روبرتا" تختار صورها اختياراً سريعاً عارضاً،

ي م أستطيع أن أُحصي اليوم اثنتي  عنًى واحداً وإن تعدَّدت زواياه. وبين أضابيريلتؤدِّ

عشيرة القلم، وصديقة المراسلة،  "عشرة بطاقة تلقيتها في اثني عشر عاماً من "روبرتا

 .القلب التي لم ترها عينا الرأس يل رأتها عْينا

أن تحظى بلقاء  القها، فهيوإذا كانت للنفس أمنية ترجو أن تُحققها قبل أن تنطلق لرؤيا خ

تجعل  "روبرتا"، ألنها عرفت كيف تسكب حياتها سكباً على صفحات الرسائل، وكيف

 .النائين عنها يعرفون من أمرها ما قد يغيب عن أقرب المقربين إليها

 أين تكون الفاتنة األمريكية "روبرتا"؟ واليوم

 .إنها زوجة، وإنها أم

زوجها كما جعلت غيرها يهنأ بصداقتها بضعة عشر لها أن تهنأ ب زوجة سعيدة، أرجو

 ً  .عاما

عرفت الحنان مع البعيد فكيف ال تعرفه مع القريب، بل فلذة الكبد وفلذة  وأم جليلة قد

 الروح؟

 سائل يسأل: ما هي فلسفتك في الحب؟ ورب

 أشاطرهم ذلك أم كان لغيري أن يحظى بتلك فأقول: أن يهنأ الذين أحبهم، سواء أكان لي أن

 .السعادة
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 وداد-5

 

 بقلم: وديع فلسطين

 

األقطار العربية، أبلغ من تحمل اليوم قلماً وقرطاساً، وأكثرهن  «مي»(، بل 1مي سوريا)

ديباجةً، وأوفرهن اطالعاً، وأقلهن محاكتةً وتقليداً. وفية لألدب وللصحب،  أصالةً وأشرقها

لصحب فتقيم على وشائج يقتضيها أن تُنصف األدب فتمنحه كل حقه، وتنصف ا والوفاء

كال قدر ما يستأهل، فال تُطفف َكْيالً وال تغبن في ميزان، وهي تعرف  الروح، وتُعطي

الذات فال تدع سباق الحياة يبث فيها ضغينة أو موجدة، وال تأذن للمباراة  كيف تسمو على

 .القلم أن تسلبها رشاد الحكم وسداد الرأي بين حامالت

ولكن ذلك ال يستبد بها وال يمنعها من الُمفاخرة بما  ء وغريمات،فوداد تعرف أن لها ُغرما

األدب، سواء طرقت بابه قحطانيا أو أتته من زاوية شكسبير،  حققته كل رائدة من رائدات

إيفل، فهي تُريد ألسرة األدب النسوية أن تتسع وترحب، وأن  أو أطلّت على آفاقه من برج

ثقّفن أنفسهن تثقيفاً عالياً، ومادمن قد أنفقن أكثر  مادمن قد تقبل عليها كثيرات وكثيرات

 .بين أكداس الكتب والمعاجم سني الفتوة والشباب

. أذكرها إذا ًٍ ً خلوُت إلى خزانة كتبي ففيها بضعة من  أذكر وداد ُمصبحاً، وأذكرها ُممسيا

هباً إلى وداد والتهمتْها عْيناها. أذكرها ذا مؤلفات وداد، وفيها بضعة أخرى قلّبتها أنامل

فالسيارة تحج على دارتها غير بعيٍد من النيل، وتُعرج بين  مقر عملي وأذكرها آيباً عائداً؛

اليوم « فالروضة»فغدت اليوم عمائر حديثة تُناطح السحب.  خضرة كانت مزهوة مونقة،

ولم تعد الحقول تتوّسط الديار، بل زحف العمران على  لم تعد روضة للزرع والضرع،

ومعها بهيمتها، وأصبح الحي غير الذي ألفناه، وقّطانه غير  ، واختفت الساقيةأرض النماء

بقعة مهجورة على كثرة ما احتشد فيها من سكان ونزالء، وياله  الذين عرفناهم، فيا له من

 .ربته من قصر خال من

فالعقل  .ثالثة أعوام طوال أمضتها وداد في القاهرة، فلم تعرف خموالً وال شكت بطالة

مقتضياتها،  ل ويعمل، والقلم يكتب ويكتب، والعينان تُطالعان وتُطالعان، واألمومة لهايعم

وداد كانت  والزوجية لها أعباؤها، والدار لها مطالبها، والمجتمع له التزاماته. ولكن

أحاديثها العذبة،  أنموذجاً فريداً في اإلخالص لهذه جميعاً؛ فقد أذاع لها األثير أفانين من

على صدق  ا الصحف والدوريات فصوالً وأقاصيص إن دلّت على شيء فتدلونشرت له

 .البيان المشاعر، وإخالٍص في البحث، وأصالٍة في الرأي، وعصاميٍة في

الفكر فتغزو  وكانت وداد تتلّمس سبل منتديات األدب فتقصدها، وتتبيّن أين يجتمع رجال

تنسى تلك الجلسات  ا الذاكرة بقادرة أنقالعهم بذهنها النيِّر وتفكيرها المنطقي السليم. وم

الكاتب المفكر سالمة  اللطاف التي كانت وداد تؤثرها، فجلسة للنقاش الحر العائلي مع

العالم فؤاد صروف،  موسى، وجلسة في شرفة مطلة على بساتين مزهرة في دار األديب

األديبة  القبة مع وجلسة بين سيدات القاهرة في منتداهن األثير، وجلسة في حدائق

الصحافة والسياسة  المطبوعة فلة فهمي بدوي، وجلسة في المنتدى الشرقي مع أعالم

 .بك والفكر، وجلسة في االتحاد العربي مع الشيخ الشاب خليل تابت

العالمة والمفكرة  هذه وغيرها محافل ارتادتها وداد فكانت مثاالً للسيدة الكاملة واألديبة

مستلزماتها، فال تتهاون  التي تعرف أن للسفارة تكاليفها، ولهاالمجددة المتجددة، والسفيرة 

ذّمت وال هجْت أحداً، بل  في شيء منها. فما سمعُت كلمةً منها تنتقص من قدر أحد، وال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 173 

بل لسقم في نفوس غيرها وعلٍّة  لعلها هي التي كانت هدفاً لشيء من هذا، ال لمنقَصٍة فيها،

 .تأكُل الصدور

سيرتها معطرة مضّمخة بالطيب، يذكرها األدباء  وداد، ال تزال وفي كل وسط ارتادته

ويذكرها طالبها بالزهو والخيالء .. ورحم هللا خليل  بالخير، ويذكرها الشعراء بالُمباهاة،

قدرها، وتا هللا لقد ذكر اسمها أمامي غير مرة وهو يُعالج  مطران بك فقد كان يعرف لوداد

الموت. فقد كان مطران نصيراً من نصراء المرأة  سكرات سكرات الحياة السابقة على

وكان يجد في وداد أمالً ُمرّجى للبالد العربية جميعاً ألنها  الحرة ال المرأة المستعبدة،

اجتهاداً وأضافت إلى الذكاء المفطور ذكاء اصطنعته بالدرس العميق  جمعت إلى الموهبة

 .والسهر في طلب العلم والبحث الممض،

محق مصيب، ألن الذين  قول: إن وداد ليس لها بين النساء مثيل، وهووكان مطران ي

والتدبير، والُمجاهرة بالرأي  عرفوا فيها التفرد المتميز، والعمق في التفكير« وداد»عرفوا 

 .بكالم عفيف وفكاهة مستملحة

أعداء المرأة ألسعفتها ملَكتُها من اللغة والمنطق والحجة القوية،  ولو أرادت أن تصفع

ترد عليهم رداً يُبدي من الرفق كثيراً، ولكنه ينطوي على غير قليل من  ولكنها تؤثر أن

  .الالذعة والحجة الدّافعة والمنطق الغالب السخرية

لما قالت ككثير غيرها: أريد ثراًء عريضاً، أو  ولو سئلت وداد عما ترجو وعما تطلب،

. كال، فليس لهذه جميعاً هوى وداد. وكرائم الحجارة جاهاً واسعاً، أو مقتنيات من الذهب

تريد أن تقرأ كل ما كتب قديماً وحديثاً، وتريد أن تسجل  وما شغفها إال بالقراءة والكتابة،

تسجيالً فيه العجلة والسرعة، بل تسجيالً فيه األناة والسداد. تُريد  كل خاطرة تعن لها، ال

حمة غير مشروعة، بل يكون بينهم كل مشتغل باألدب فال تعود بينهم ُمزا أن تُهذب أخالق

مرغوب فيه. تريد أن تكون المرأة عضواً عامالً في المجتمع، ولكن ذلك ال  تعاون مشروع

« أعداء الكتاب»المرأة صناعة األمومة وتبعة إدارة البيت. تريد أن يختفي  يعني أن تنبذ

 د للمرأة أن تكونأصدقاؤه. تريد أن تُنصف المرأة من نفسها ومن الرجل كذلك. تري ليبرز

ليهرف  متحدثة لبقة تعرف ما يُقال وما ال يُقال، وال تريدها متكلمة أُطلق لسانها من عقاله

 .ويهذر

ويُغبط عليها آلها األقربون  إن وداد نعمة من نعم هللا، ومنحة من منحه، تُهنَّأ عليها سورية،

ا، وما أبرع قلمها، وما خدماته والناءون. فما أصفى قلبها، وما أهدأ روحها، وما أجلّ 

 .الزمان بكثيرات مثلها أخلص وفاءها. وهي من قبل ومن بعد معجزة ال يجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للسيدة وداد سكاكيني« إنصاف المرأة»ظهور كتاب  بمناسبة (1)

 

 عايدة-6

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ً  اسم موسيقي كصاحبته، يرن  .في األذن عذباً كما أن صاحبته تقع من النفس موقعاً طيبا

ُمجاهدة، مجالها الجماعة كلها، وميدان خدمتها البالد المصرية  فتاة عاملة« عايدة»إن 
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فسيح ألن المشكالت في مصر ال تكاد تنتهي: من فاقة تذل الكبرياء،  جميعاً، وهو ميدان

القوي، ومن جهالة تختم على األذهان واألبصار، ومن عادات  علىومن مرض يسطو 

واستقرت وبات من الحتم استئصالها وغرس عادات أخرى  ذميمة رسبت في الحياة

 .تفضلها وتسمو عليها

نفسها في خدمة الجماعة، ولو أنصفت مصر المرأة ـ كما نأمل ونرجو في « عايدة» جنّدت

 عايدة سيكون مقعد وزير الشئون االجتماعية؛ ألنها فتاةـ فإن المقعد المختار ل زمن قريب

استجمعت من آيات المعرفة كثيراً في فترة من الزمن وجيزة، ثم عملت بين ذوي 

من ساكني الريف لترفع مستوى المعيشة بينهم، ثم أخذت تنشر تعاليم الجماعة  الخصاصة

م مسئولين عن تطبيب الُمتعاونة في ُمحاضرات على طالب سيكونون ذات يو المتآزرة

 .المصري أمراض المجتمع

واجتهاد وكدح  ولعل مما يغتصب اإلعجاب بعايدة اغتصاباً أنها وهي تأخذ الحياة مأخذ جد

القوى، ومطالعة  ـ ترى رفيقاتها يُزجين الوقت في سهرات تطول ساعاتها، ورقص يُنهك

مجلدات يروعك  طهاتقتل الوقت، وحفالت تُخترع لها مناسباتها، فهي تسير وتحت إب

وأنها  منظرها، فكيف إذا علمت أن عايدة قرأت هذه المصنفات مثنى وثالث ورباع،

« االجتماعي الضمان» تستزيد من مطالعتها وتلقِّن لغيرها محتوياتها. فهي تبحث في 

الصناعة  وخير السبل لتطبيقه في بلد تخلّف عن ركب االرتقاء، وهي تدرس أحوال عمال

العواقب  وهل يجوز استنفاد قواهم في أعمال بدنية ُمجهدة، وهي تفحصمن األحداث، 

التشرد وكيف  الوخيمة المترتبة على كتلة السكان، وهي تشغل أيامها وأمسياتها مفكرة في

 .الغداة يُكافَح، بل كيف يُعالَج عالجاً يعصم البالد منه ومن ويالته في

وهي تفعل  مجتمع إخالصها لعزيز لديها،إن عايدة نموذج للفتاة المصرية التي تُخلص لل

ـ أن يعيش  ذلك عن عقيدة راسخة، وخدمة لمبدأ اعتنقته ودانت به. فما استحق ـ في ُعرفها

مستأثراً بكل  من يعمل لنفسه دون غيره، وما استأهل ماء النيل العذب من يقضي حياته

 .ترف، منكراً على غيره كل حق من حقوق الحياة

فسحة من الوقت تركن فيها إلى راحة أو تجنح إلى هدوء، فهي  تجد« عايدة»وال تكاد 

العمل وال يُجهدها االنتقال من مكان إلى غيره. ففي الصباح المبكر  كالنحلة التي ال يُضنيها

ـ اليهمها أفي صيف قائظ أم في برد قارس ـ لتؤدي عملها في خدمة  تبرح عايدة دارها

تُلقي محاضراتها على الطالب الكثر، وبعد الظهر  تُسلرع إلى حيثُ  الجماعة، وفي الظهر

وحلقات البحث لتُبدي رأيها في كل مرض من أمراض المجتمع،  تشترك في االجتماعات

لتجد بين كتبها ومراجعها ما يهيئها للمفاضلة بين اآلراء  وفي المساء تؤوب إلى دارها

ية الستئصال أدواء تسترشد به في وضع الخطط العمل واالختيار بين المناهج، وما

 .المجتمع

من ركوب الطائرة عبر المحيط إلى واليات أميركا المتحدة،  وفي عطلة الصيف، ال بد

وتطبيقها، فتطوف بالريف قاصيه ودانيه، وتجوب المدن  حيث يتسع مجال النظريات

وتشهد المؤتمرات وتُشارك فيها برأي، وال بد لها من أن  الصناعية الكبيرة والصغيرة،

علم من العلوم االجتماعية تلتهمه التهاماً في قليل من  تحق بجامعة، تتخّصص فيها فيتل

القاهرة، كانت قد تزّودت بزاد جديد، ومألت جعبتها علماً وعمالً  الوقت، حتى إذا آبت إلى

وأمكنها أن تواصل ما بدأته من نشاط مطمئنة إلى أن الجهود ال تضيع  وتجربةً واختباراً،

ال بد أن تُجنى ذات يوم حتى ولو طال أمد االنتظار ولو مدّ الصبُر في  الثماربدداً، وأن 

 .المتشابكة الطويلة حباله
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بمشكالتها الضخام، وترى البؤس  وعايدة تُحب التفاؤل وتدين به. ترى أمامها الحياة كالحة

سم األهل، ولكنها مع ذلك تبت ممثالً في كل ركن من أركان المجتمع، وترى األلم يخنق

يتأّخرون اليوم الصفوف، فلسوق  ابتسامة الواثق المطمئن الطموح. فإذا كان العاملون

السطح، فلسوف تذوب في المستقبل،  يتقدّمونها غداً، وإذا كانت الفقاقيع تطفو اليوم على

إدارتها فستئول بعد وقت غير طويل إلى  وإذا كانت األزّمة اليوم في أيدي من ال يُحسنون

 .السالمة يف يسيرون بزورق الحياة إلى مرفأمن يعرفون ك

االستبشار، وما  وإني ألحسد عايدة على تفاؤلها ألنني أراني أميل إلى التشاؤم مني إلى

ً  ذلك ألنني ولدُت متطيراً عبوساً، بل ألن جحود الدنيا ثبّت على  .العينين منظاراً أسود كثيفا

ويخيب ظني، فما أروم لعامل أن  يدةوالواقع أني ألرجو رجاًء ُمخلصاً أن يصدق ظن عا

أريد لمفكر أن يشقى بسبب فكره.  يجحد عمله، وما أحب لكفء أن تنكر عليه كفاءته، وما

 .اليوم وهذه جميعاً ـ ويا لألسف ـ صفات جماعتنا

وإيثار وإنكار  ومرد التفاؤل عند عايدة إلى أنها تعمل في خدمة الجماعة عمالً كله تضحية

تجشمت في  ين منفعة تجنيها وبين خدمة تؤديها، آلثرت الثانية وإنذات. ولو خيرت ب

عايدة ـ وهي  سبيلها العناء المبرح. ولوال التفاؤل المشرب باألمل ما كان من الميسور على

معرفتها تريد بهما  ذات حسب ونسب وجاه ـ أن تنزل إلى الميدان وسالحها علمها وسبيلها

ـ لو شاءت ـ أن  من الشعب، فقد كان في وسع عايدةأن ترفع المذلة عن أعناق السواد 

رؤية البؤس  تعيش مدللة في برج عاجي مرمري، وكان يُمكنها أن تشيح بعينيها عن

ولكنها  .والشقاء، وكان في مقدورها أن تبدل سيارات كل عام بأخرى من طراز جديد

 على قدميهاتركت كل هذا النعيم وآثرت ركوب األوتوبيس والترام، ورضيت أن تسير 

 وتخوض أوحال القرية والمصنع لتكون على بينة حقيقية صادقة بما يدور في البالد. وهي

 لذلك حريصة على التفاؤل الذي هو رغبة المتمني ومطلب الساعي. فالطبيب إذا درى أن

على  مريضه ميئوس منه، أبى أن يدنو لعالجه. أما إذا كان متفائالً من نتيجة عمله، أقدم

 .ومشارطه يستأصل شأفة الداء ويعيد للمريض هناءته المفقودةمباضعه 

عايدة أول العامالت في المجتمع، فقد سبقتها إلى ذلك كثيرات غيرها، ولكنها  وليست

عليهن جميعاً من حيُث الهدف. غيرها من النساء عملن لكي تُسند إليهن المناصب  تتميّز

بلغن أقصى ما يجود به سخاء الرجال، أو الخطر، أو لكي يتدّرجن في سلم الوظيفة في ذات

تروي الصحف أنباءهن وصورهن، أما عايدة فهي تعمل في صمت، بعيدة عن  لكي

لنفسها بالقليل، وتقبل أن يتقدّم عليها غيرها، وتنأى عن حلقات السباق  األضواء، ترضى

 .ومقاعد الشرف، وتكون دائماً في طليعة الذين يُعطون على المناصب

فقد أخذت من والدتها الجليلة كثيراً من المبادئ والصفات  مستغرب عن عايدةوما هذا ب

في ابنتها منذ طفولتها أن تُحب الوطن وتقف حياتها على  واآلراء .. وحبذا األم تغرس

وتتألم إذا أتاها نبأ مأساة أصابت صميم المبادئ. حبذا األم  خدمته، وتسهر لرعاية أبنائه

ها، وتُتابع الحياة في مراحلها، وتعرف من شؤون البالد وشجونها تفكير تُساير األجيال في

 !عضواً عامالً في بناء حياةٍ فضلى سامية ما يجعل منها

وحدهم، بل عليهم وعلى أبناء الوطن جميعاً، ألن من  حبذا األم تنشر حبها ال على أبنائها

ً  أبرز صفات األم التضحية واإليثار، ، هان عليها أن تحب وإذا أحبت أبناءها حبا صادقا

 .أبنائها أبناء غيرها وتعطف عليهم عطفها على

لها الدراسة  إن عايدة ثمرة تربية كريمة في كنف أم جليلة، وثمرة ثقافة عالية هيّأتها

وإعدادها، وثمرة  الجامعية الفطنة، وثمرة شخصية قوية كان لها فضل تقويمها وتكوينها
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 .اءوعي يقظ بالوطنية الصادقة غير الجوف

من أتراب عايدة ألمكننا أن نقضي على األوبئة الخلقية التي  ولو كان في مصر كثيرات

ُمبرماً في وقٍت وجيز. ولكن رصيفات عايدة قلة، وقد صدق الشاعر  تفتك بالجماعة قضاءً 

 :حين قال

 نزورُ  الطْيِر أكثرها فراخاً / وأم النْســر مقالةٌ  بغاثُ 

 (1رادوبيس)-7

 

 ينفلسط بقلم: وديع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أم أن خيال األستاذ « رادوبيس»مصر الفرعونية غانية باسم  لسُت أدري أكان في تاريخ

القصة الرائعة التي أخرجها أخيراً. وأيا كان الجواب، فإن  نجيب محفوظ ابتدعها في

الشقة بين الحياة كياناً ووجودا ال يُنكران. وما قرب  القاص قد جعل لهذه الغانية

تستحيل بعد موته إلى رواية تُروى شأنها شأن مئات القصص  واألسطورة أن حياة المرء

 .القصة الروائيين التي تُبدعها أذهان كتاب

مستقرها في قصر شامخ  كانت رادوبيس غانية تحوم حولها الغربان من بني آدم، وكان

أصيل في بركة ماء  تستحم ذات أنشأته في جزيرة تتوّسط مجرى النيل. وبينما كانت

نعلي  قصرها حلق في الفضاء نسر كاسر، وهوى على حين بغتة فاختطف واحدة من

 الغادة رادوبيس وولّى هارباً، ولكن النعل سقطت منه في حضرة فرعون ساعة اجتماعه

بكبار رجاله. ودار حديث فرعون وصحبه حول صاحبة هذه النعل، وعرف فرعون أن ما 

 ن فوق إنما هو خف يخص الغادة رادوبيس فاتنة أصحاب الجاه وغاوية ذويعليه م نزل

 .الثراء

اليوم صلة  وأخذ فرعون يتسقّط أنباءها حتى فاجأها يوماً في قصرها، فكانت له منذ ذلك

 .تبعاته بها لما تنقطع، يهرع إليها كل أصيل فيجد فيها مرتعاً لقلبه ومهرباً من

الكهنة  الملكة دبره، واسترد من« نيتو قريس»فأولى  وأوغل فرعون في هواه الجديد،

أمور  األراضي التي كانت قد أُقطعت لهم كي يُنفقها على جارة قلبه، وُشغل بالحب عن

قبل أن تقع  الرعية، وكاد له قائده األول ألنه استلب منه رفيقته رادوبيس التي كانت تؤثره

 .على فرعون

أراضيهم، والوزراء  ل الدين ساخطون لتبديدوكان ال مفر من أن تحدث فتنة، فرجا

عنها وولعه  متبرمون من مسلك فرعون غير الجدي، والملكة غاضبة إلغضاء فرعون

فاستقر في  بغادة ليست بغير ماض. وفي غمار الثورة طاش سهم أطلقه مواطن من كنانته

 رقلب فرعون، وأوصى فرعون بنقل جسمه المهيض إلى حيث تكون عشيقته ليلفظ آخ

 .أنفاسه في محضرها

ال سبيل إلى  وقد كان، فمات فرعون، وشربت رادوبيس السم، وفجعت بموتها قلوب

 .تعزيتها وتأسيتها

على خطأ يُخرج الرواية من طابعها  ولقد أجهدت النفس وأنا أقرأ رواية رادوبيس ألقف

ظ ألن األستاذ نجيب محفو الفرعوني إلى طابع العصر الحديث، فخاب مسعاي، ذلك

السنين قبل مولد  استطاع أن يمحو من ذهنه عقل القرن العشرين ليعيش بعقل آالف
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 .المسيح

قياده بضعة أخطاء في النحو  ولكنه إن كان قد جانب خطأ السرد والصياغة فقد أفلتت من

 .في حالة كسرها بكسرتين « ثوان» كتأنيث الرأس مع أنه مذّكر، وإضافة الياء إلى 

التعبير، وسالسة التفكير،  ه الهفوات تأخذه روعة السياق، وجمالولكن القارئ رغم هذ

 .يأتي على خاتمتها وقوة المنطق، وجودة الحبكة، فيُمسك بتالبيب الرواية حتى

إذا هي وجدت من يُعنى  وفي اعتقادي أن هذه الرواية تستطيع أن تُزاحم روايات الغرب

للشاعر « وجولييت بروميو»ير بترجمتها إلى لغات األعاجم. وهي شبيهة إلى حد كب

 .المجتمعين شكسبير مع تفاوت في كيفية العرض وتقاليد كل من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، وأُعيد نشرها في كتاب د. علي شلش: 5/9/1947 ، في«منبر الشرق»نشرت في  (1)

م، ص 1993الثقافة الجديدة، القاهرة ديسمبر  نجيب محفوظ: الطريق والصدى(، كتاب

موقع القصة »على اإلنترنت في  ، وأعاد نشَرها مؤلُف هذا الكتاب196-194ص

 .«بواكير نقد نجيب محفوظ أربع مقاالت من»م، تحت عنوان 11/9/2004في « العربية

 (1خان الخليلي)-8

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ر هذه  خياالً  أوتي األستاذ نجيب محفوظ خصباً وعيناً ناقدةً وقلماً طيعاً ومادة وفيرة، فسخَّ

 .القصة وتصوير الحياة الواقعية جميعاً في كتابة

مأساة أصاب فيها من التوفيق قدحاً  وهو« خان الخليلي»ومن أحدث ما جاد به قلمه كتابه 

 .ُمعلّى

م تغب في كل منها صورة أُجيد رسمها، فل والقصة مقسمة إلى نيف وخمسين فصالً،

ألن األستاذ ال يقنع بالقشور وإنما ينفذ  إحداها خفقة قلب، أو طرفة عين أو زفرة نفس،

 .كذلك إلى اللباب

أن مؤلفه أمضى ـ أو يُمضي ـ جانباً كبيراً من وقته في هذا « الخليلي خان»ويخيل لقارئ 

ه لشخوصه ولدروبه يكشف عن معرفة األستاذ محفوظ للحي وأهل الحي؛ ألن وصفه

لزوم الظل، واستطاع بقدرته الفنية أن يربط بين فصول  معرفة عن قرب، ومالزمته له

أحدها عن القالدة المتعددة الحلقات التي وصلت بينها،  القصة بإحكام، كي ال ينفلت

بالحياة تنطق سسافرة بأحوال حي من األحياء القديمة ال  وجعلت من جملتها صورة نابضة

 .الصرف نييزال يحتفظ بطابعه الوط

خان  إنها قصة عائلة مصرية متوسطة فزعت من الغارات فانتقلت من السكاكيني إلى

الكبير  الخليلي، وأمضت فيه دورة كاملة من دورات الفلك شهد أفرادها فيها عجباً، فاالبن

طابت لـه  الذي كان يركن إلى مكتبته يُقلب كتبها ويدرب نفسه عبثاً على درسها وهضمها،

ولكن  ، وخفق قلبه بالحب وهو كهل«الزهرة»الحي والسهر معهم في قهوة عشرة أهل 

دوافع  المقادير شاءت أال ينعم به، واالبن األصغر شاب حديث العهد بالحياة، ينقاد وراء

ولم  .بدنه فيغترف من اللذاذات ما طاب له، حتى تهالكت صحته تحت ثقل الضغط الشديد

 ة التي كادت تصبح من نصيب أخيه، وظل مع ذلكيكتف بالحب اآلثم بل سطا على الفتا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 178 

سادراً في غيه حتى أصيب بالسل وقضى نحبه، ولم يستطع أبواه أو أخوه كما لم يفلح 

 .في دفع الموت الذي تسرب إليه، وسرعان ما غيّبه بين أطباق الثرى الطب

لليالي  محفوظ تمتاز بمزيتين عدا مزية الرواية نفسها. ففيها وصف رائع وقصة األستاذ

في حي خان الخليلي، وفيها وصف للغارات الجوية التي تعّرضت لها  رمضان الزاهرة

 .أعوام القاهرة من ثالثة

كتابه  والمؤلف قدير على جالء المعاني، خبير بخوالج النفس، استطاع أن يجعل من

و من يخل تزاوجاً بين السخرية والجد، وجماعاً بين اللهو والِعبر. وهو في هذا وذاك ال

 .طريفة فكاهة مستملحة ودعابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في « منبر الشرق»م، وفي 15/10/1945(، في 641، العدد )«الرسالة» نشرت في (1)

، وأُعيد نشرها في كتاب د. علي «منبر الشرق»والمقالة هنا منقولة عن  م،19/10/1945

، وأعاد نشَرها مؤلُف هذا 212،  211الصدى(، صمحفوظ: الطريق و شلش: نجيب

أربع »م، تحت عنوان 11/9/2004في « موقع القصة العربية» الكتاب على اإلنترنت في

 .«محفوظ مقاالت من بواكير نقد نجيب

 (1القاهرة الجديدة)-9

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رب متعددوها ضمهم فصل واحد في جامعة فؤاد. أولهم تّواق المشا صحاب أربعة متباينو

والدعوة له، والثاني يضرب بالدنيا بأسرها عرض الحائط فال  إلى االنصراف إلى الدين

عادات متواضع عليها، وتتلخص فلسفته في االستهتار و"الال  يُبالي بتقاليد مرعية أو

قلبه بقلبها، والرابع يهوى الصحافة  ومقصده زواج فتاة ربط الحب أبالية"، والثالث هدفه

 .ويعشقها

هؤالء الزمالء لمواجهة موجة االمتحان النهائي ويخوضونها غير هيّابين،  يتحفّز

معقودي الظفر مرموقي العيون. ولكن البهرة األولى للفوز سرعان ما  ويخرجون منها

 .الشبان على مستقبٍل مبَهٍم، وغٍد مجهول تتبدّد، ويصحو

فيبدءون عراك الحياة، وهو عراك يتمّخض  اة كل شاب من هؤالء في عمل،وترمي الحي

ويوفد في بعثة إلى فرنسا، ويعين  عن جرحى وعن قتلى، فيسعف الحظ أول الزمالء،

الصحافة يُشبع نهمه منها. أما الثاني ـ  الثالث في وظيفة بمكتبة الجامعة، ويُقبل الرابع على

لنفسه في الحياة طريقاً معوجاً، ويقبل أول  ـ فيتخيَّروهو أعسرهم حاالً وأضيقهم عيشاً 

حساب الشرف والفضيلة. ذلك أنه رضي أن  وظيفة تُعرض عليه حتى لو كان ذلك على

الكبير في زوجه، ويختلي معها في أحايين  يكون سكرتيراً لكبير بشرط أن يُشاركه ذلك

 .دورية

ت سيرة الكبير بالعار، ونقل افتضح أمره وتلّطخ ولكن هذا الوضع الشاذ سرعان ما

د من  .ترقياته االستثنائية سكرتيره إلى أسوان بعد ما ُجّرِ

، «القاهرة الجديدة»كتابه  ذا مجمل القصة البارعة التي ساقها األستاذ نجيب محفوظ في

ودالئلها، وهي قصة  وهو إيجاز مبتور مشوه، وهيكل عظمي يفتقر إلى مظاهر الحياة
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السبيل الذي نسلكه في  نا إلى استيعابها ووضعها نصب أعيننا فيتنتهي بعبرة ما أحوج

ويستهويان الشباب والمتكهلين.  حياتنا، فإن الغواية واإلثم يبهران البصر ويخلبان األلباب

 .ولكن الخاتمة المؤسية حتم ال مهرب منها

« بالال أبالية » شاب ابتسمت له الحياة في مطلع عهده به ألنه فابلها  فهاك قصة

ولكنها سرعان ما تجّهمت له وأدارت له ظهرها بعد ما مّرغته في حمأة  واالستهتار،

 .الخسف والهوان العار، وسامته

سقط من عل،  أما ربيبه ذلك الموظف الكبير، الذي كان يرتشي من شرف سكرتيره فقد

 .مهلهل السيرة، غير معذور من أحد

 :مأخذان ولنا على هذه القصة

القصة  ذ نجيب محفوظ عني بواحد من شخوص روايته األربعة وأدارأولهما أن األستا

روايته قليالً،  حوله ولم يعن عناية مماثلة بقرنائه وخالنه. وحبذا لو كان المؤلف أسهب في

 .وجال لنا بعض نواحٍ من حياة بقية الصحاب

تكون  بعض السهوات النحوية التي لمحناها في القصة، ونرجو أن أما المأخذ الثاني فهو

 .مسئولة عنها المطبعة ـ ال المؤلف ـ

وتسلسل حوادثه  والقاص جدير ـ عدا ذلك ـ بالثناء، ألن أسلوبه شائق، وحواره ممتاز،

 .دليل ممتع، وجرأته ال يعوزها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م، وأُعيد نشرها في كتاب د. علي13/12/1946 ، في«منبر الشرق»نشرت في  (1)

، وأعاد نشَرها مؤلُف هذا 238-236ص شلش: نجيب محفوظ: الطريق والصدى(، ص

أربع »م، تحت عنوان 11/9/2004 في« موقع القصة العربية»الكتاب على اإلنترنت في 

 .«مقاالت من بواكير نقد نجيب محفوظ

 ( )زقاق المدق-10

 

التردد على معالم القاهرة أن أراه، ألني قليل  لم أسمع بهذا الزقاق من فبل، وال أُتيح لي

 .القديمة

فيه قرابة نصف شهر في صحبة األستاذ نجيب محفوظ  ولكني رأيُت الزقاق وعشتُ 

في مسالك المعيشة فيه، وأرشدني كدليل مجرب  القاص الملهم، فأوقفني على ألوان شتى

 .الوطني الصميم إلى مواضع الفتنة الفطرية في هذا الحي

قناعة وال َحِرَص  ه ثري حرٍب أُتخم طعاماً وماالً فما عرفزقاق المدق، زقاق ترى في

غريٍر ال يسلُم من  على مال. تستهويه مباهج الدنيا وتغره أضواؤها فيسير صوبها كطفلٍ 

 .العثرات

« األورنس»الرزق، يجد في  وأنت ترى في الزقاق حالقاً محدود المورد، مسدود باب

الكبير ليعمل مع القوات، ويُدبِّر  فيُسافر إلى التلالبريطاني جاذبية ال يسعه أن يُقاومها 

 .بأثيرة الفؤاد جنيهات تُعينه في افتتاح صالون أنيق وعلى الزواج

المرضى بما حّصله  ومن صور الزقاق ذلك التمرجي الذي ادّعى التطبيب، وراح يُعالج

قاً لها وهو األحياء سو من تجريب، فكان يسرق أسنان الموتى الذهبية وأطقمهم ليجد عند

الذي أردف به اسمه « الدكتور» مطمئن إلى الرسالة اإلنسانية التي ينهض بها، سعيد بلقب

 .للتشريف والتمييز
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مع ذلك متطلعة إلى الزواج من شاب حديث السن.  وتلك عجوز جاوزت الخمسين، ولكنها

 بأس أن وعندها من شباب القلب معيٌن ال ينضب، وال وكيف ال، وعندها من المال أكداس،

 ً  .وأكدار الدنيا جعّدت غضون وجهها تدّعي أن الهموم كست شعرها بياضا

ومن « فتح البيوت وتعميرها»عيشها من  ، تكتسب«خاطبة»أما هذه المرأة اللعوب فإنها 

تفاوت العمالء والزبائن، فإذا كان  ، وأساليبها تتفاوت حسب«جمع الرؤوس في الحالل»

كان حديث السن زينت له أن حداثة  ب ذو دالل وفتنة، وإنالعميل شيخاً أوهمته أنه شا

فقد اكتسبت من كثرة الممارسة دربةً  العمر هي األوان الُمواتي للزواج، ولن يعيا منطقها،

 .واقتداراً 

وذوي العاهات، يأتيه المرء سليماً فيخرج من لدنه  وهذا أسطى في فن ابتداع المتسولين

وكيف ال تكون تلك العاهة أو قرينتها نعمة مادامت  ،!رجالعمى أو الع« بنعمة»وقد تمتع 

 الخيرين والرحماء؟ تُِدرُّ على صاحبها أموال السذج من

وسيلة التفاهم، فهما منحرفان،  والفرانة وزوجها ال تعذب لهما الحياة إال إذا كانت السياط

 .المنحى المعوج والبيئة الفقيرة التي نشآ فيها جعلتهما ينحوان هذا

األستاذ نجيب  التي كتبها« زقاق المدق»ات من هذه الشخصيات تترادف في رواية عشر

 محفوظ ليصور صورة حي من صميم المجتمع المصري، وليجلو عادات توارثها

 .المصريون أو اقتحمت عليهم حياتهم بسبب ما ُضِرب عليهم من جهالة وأمية

 ة، ألن القصة ال تدور أحداثها حولالنوع من الكتابة الروائية جديد في اللغة العربي وهذا

بطل أو بطلين، بل ينهض بدور البطولة فيها سكان زقاق المدق بأسرهم، لكل نصيب 

 ولكل رسالة يُحققها، فتجتمع من أعماهم وأقوالهم صورة تتدفّق الحياة في جنباتها، يؤديه،

 .وتسري فيها دالئل الحيوية الحقيقية

فهو طابع المرح المقترن بالسخرية، ففي كل  «اق المدقزق»أما الطابع الغالب على رواية 

الفور أن األستاذ محفوظ ال يقصد بها إال  بضعة أسطر ملحة أو فكاهة، ولكنك تدرك على

بين أفراد الطبقة الدنيا، ولكنه ال يكتم عدم  السخرية واالزدراء. يذكر لك عادات تأصلت

 !السادرين في غي الجهالة لحالة أولئك رضاه عنها، ويحملك معه على أن ترثي

البشرية، وما ذاك إال ألنه ينتمي إلى  ويحسن األستاذ محفوظ تصوير نوازع النفس

ر، وحسبه هذا العمل.  المدرسة الواقعية التقريرية. فهو يرى أن من مهمة القاص أن يُصّوِ

أى عن الحكمة والقول المأثور فذا افتعال ين أما أن يُلقي مواعظ ودروساً ويسوق عبارات

 .عليها الكلفة والصنعة حياة الواقع، ويُبرز للقارئ ناحيةً تغلب

نجيب محفوظ في هذه  وعلى الرغم من كثرة الرجال والنساء الذين زج بهم األستاذ

يتصرف تصرفاً يُناقض فيه  الرواية، لم تخنه الملكة الفنية مرة واحدة، فلم يجعل أحداً منهم

القصصية، فقد ُرِبطت الرواية من  فلت منه زمام الوحدةتُ « الزحمة»نفسه، ولم يجعل هذه 

تسلسالً عاديا واقعيا. ومن ثم جاءت  أولها إلى نهايتها ربطاً محكماً، وُسلسلْت حوادثُها

 .مشوش رواية مصرية بحت، عليها طابع قومي غير مقلد وال

 .سعةوا إن نجيب محفوظ يسير إلى األمام، وروايته الجديدة تسبق سابقتها بخطوات

 (1زقاق المدق)-10
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فبل، وال أُتيح لي أن أراه، ألني قليل التردد على معالم القاهرة  لم أسمع بهذا الزقاق من

 .القديمة

رأيُت الزقاق وعشُت فيه قرابة نصف شهر في صحبة األستاذ نجيب محفوظ  ولكني

فأوقفني على ألوان شتى في مسالك المعيشة فيه، وأرشدني كدليل مجرب  هم،القاص المل

 .الفطرية في هذا الحي الوطني الصميم إلى مواضع الفتنة

طعاماً وماالً فما عرف قناعة وال َحِرَص  زقاق المدق، زقاق ترى فيه ثري حرٍب أُتخم

فٍل غريٍر ال يسلُم من أضواؤها فيسير صوبها كط على مال. تستهويه مباهج الدنيا وتغره

 .العثرات

« األورنس»حالقاً محدود المورد، مسدود باب الرزق، يجد في  وأنت ترى في الزقاق

أن يُقاومها فيُسافر إلى التل الكبير ليعمل مع القوات، ويُدبِّر  البريطاني جاذبية ال يسعه

 .افتتاح صالون أنيق وعلى الزواج بأثيرة الفؤاد جنيهات تُعينه في

ادّعى التطبيب، وراح يُعالج المرضى بما حّصله  ن صور الزقاق ذلك التمرجي الذيوم

الذهبية وأطقمهم ليجد عند األحياء سوقاً لها وهو  من تجريب، فكان يسرق أسنان الموتى

الذي أردف به اسمه « الدكتور»ينهض بها، سعيد بلقب  مطمئن إلى الرسالة اإلنسانية التي

 .للتشريف والتمييز

جاوزت الخمسين، ولكنها مع ذلك متطلعة إلى الزواج من شاب حديث السن.  ك عجوزوتل

من المال أكداس، وعندها من شباب القلب معيٌن ال ينضب، وال بأس أن  وكيف ال، وعندها

 .كست شعرها بياضاً وأكدار الدنيا جعّدت غضون وجهها تدّعي أن الهموم

ومن « فتح البيوت وتعميرها»سب عيشها من ، تكت«خاطبة» أما هذه المرأة اللعوب فإنها

وأساليبها تتفاوت حسب تفاوت العمالء والزبائن، فإذا كان  ،«جمع الرؤوس في الحالل»

شاب ذو دالل وفتنة، وإن كان حديث السن زينت له أن حداثة  العميل شيخاً أوهمته أنه

ن كثرة الممارسة دربةً للزواج، ولن يعيا منطقها، فقد اكتسبت م العمر هي األوان الُمواتي

 .واقتداراً 

أسطى في فن ابتداع المتسولين وذوي العاهات، يأتيه المرء سليماً فيخرج من لدنه  وهذا

 العمى أو العرج!، وكيف ال تكون تلك العاهة أو قرينتها نعمة مادامت« بنعمة»تمتع  وقد

 تُِدرُّ على صاحبها أموال السذج من الخيرين والرحماء؟

لهما الحياة إال إذا كانت السياط وسيلة التفاهم، فهما منحرفان،  زوجها ال تعذبوالفرانة و

 .التي نشآ فيها جعلتهما ينحوان هذا المنحى المعوج والبيئة الفقيرة

التي كتبها األستاذ نجيب « زقاق المدق»في رواية  عشرات من هذه الشخصيات تترادف

، وليجلو عادات توارثها المجتمع المصري محفوظ ليصور صورة حي من صميم

 .ُضِرب عليهم من جهالة وأمية المصريون أو اقتحمت عليهم حياتهم بسبب ما

العربية، ألن القصة ال تدور أحداثها حول  وهذا النوع من الكتابة الروائية جديد في اللغة

سكان زقاق المدق بأسرهم، لكل نصيب  بطل أو بطلين، بل ينهض بدور البطولة فيها

وأقوالهم صورة تتدفّق الحياة في جنباتها،  لكل رسالة يُحققها، فتجتمع من أعماهميؤديه، و

 .الحقيقية وتسري فيها دالئل الحيوية

بالسخرية، ففي كل  فهو طابع المرح المقترن« زقاق المدق»أما الطابع الغالب على رواية 

 يقصد بها إال ال بضعة أسطر ملحة أو فكاهة، ولكنك تدرك على الفور أن األستاذ محفوظ

ولكنه ال يكتم عدم  السخرية واالزدراء. يذكر لك عادات تأصلت بين أفراد الطبقة الدنيا،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 182 

 !الجهالة رضاه عنها، ويحملك معه على أن ترثي لحالة أولئك السادرين في غي

ينتمي إلى  ويحسن األستاذ محفوظ تصوير نوازع النفس البشرية، وما ذاك إال ألنه

ر، وحسبهالمدرسة الواقعي هذا العمل.  ة التقريرية. فهو يرى أن من مهمة القاص أن يُصّوِ

افتعال ينأى عن  أما أن يُلقي مواعظ ودروساً ويسوق عبارات الحكمة والقول المأثور فذا

 .والصنعة حياة الواقع، ويُبرز للقارئ ناحيةً تغلب عليها الكلفة

هذه  األستاذ نجيب محفوظ فيوعلى الرغم من كثرة الرجال والنساء الذين زج بهم 

 ً يُناقض فيه  الرواية، لم تخنه الملكة الفنية مرة واحدة، فلم يجعل أحداً منهم يتصرف تصرفا

الرواية من  تُفلت منه زمام الوحدة القصصية، فقد ُرِبطت« الزحمة»نفسه، ولم يجعل هذه 

واقعيا. ومن ثم جاءت  أولها إلى نهايتها ربطاً محكماً، وُسلسلْت حوادثُها تسلسالً عاديا

 .رواية مصرية بحت، عليها طابع قومي غير مقلد وال مشوش

 .واسعة نجيب محفوظ يسير إلى األمام، وروايته الجديدة تسبق سابقتها بخطوات إن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب د. علي م، وأُعيد نشرها في ك30/4/1948، في «منبر الشرق» نشرت في (1)

، وأعاد نشَرها مؤلُف هذا 267-264والصدى(، ص ص شلش: نجيب محفوظ: الطريق

أربع »م، تحت عنوان 11/9/2004في « العربية موقع القصة»الكتاب على اإلنترنت في 

 .«محفوظ مقاالت من بواكير نقد نجيب

 البط واألوز في ديوان العرب-
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في مواجهة بور سعيد، وتشتهر بصناعة "الموبيليا" التي تُصدَّر  دمياط مدينة ساحلية تقع

إن الصنّاع المهرة في هذه المدينة عرفوا طريق الهجرة إلى الخارج  إلى بلدان كثيرة، بل

لجبن وخبراتهم. وتشتهر دمياط بأكالت شهية منها صواني السمك وا لالنتفاع بكفاءاتهم

تُعرف باسم "المشبك"، كما تشتهر بالبط الدمياطي الشهير الذي  الدمياطي والحلوى التي

بأنه أصغر حجماً، وأقلُّ دسماً، وأسرع طهياً، وأشهى مذاقاً،  يختلف عن البط البلدي

 ً  .وأسهل هضما

 عن الدمايطة أنهم يعرفون قيمة القرش، فال يُنفقونه في غير وجهه الصحيح، ومن ويُشاع

 !عنهم إنهم أبخل من بخالء الجاحظ هنا قيل

والشعراء، منهم الدكتورة بنت الشاطئ،  وقد أنجبت دمياط عدداً غير قليل من األدباء

وعلي الغاياتي، وحسن كامل  والشعراء محمد األسمر، ومحمد مصطفى الماحي،

قد نزح دمياط وأعالمها، و الصيرفي، وعبد اللطيف النشار، واألديب نقوال يوسف مؤرخ

 .وإما إلى اإلسكندرية معظم هؤالء األدباء والشعراء من دمياط إما إلى القاهرة

األدباء والشعراء إلى  وكان صديقنا الشاعر محمد مصطفى الماحي يدعو أصدقاءه من

يقع في شارع يحمل اسم  ندوات أدبية يعقدها في داره ـ ومن المصادفات اللطيفة أن بيته

العصاري، فإذا وافت  ة هؤالء األصدقاء الذين يغشون ندواته فيالبحتري ـ وكنت من جمل

 !الساعة الثامنة مساء تفّرقنا، كلٌّ إلى وجهته

بي الماحي لدعوتي إلى ندوته، ولكن في الساعة الثامنة مساء. فقلت له:  وذات يوم اتصل
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دأت في متأخر، ألننا اعتدنا االنصراف في الثامنة، بعد أن تكون الندوة ب إن هذا موعد

 .فقال: إن ظروفاً خاصة هي التي حدت به إلى تحديد هذا الموعد المتأخر الخامسة،

إلى داره، وجدته مجتمعاً في حديقته الصغيرة الخلفية مع صديقنا الشاعر  وعندما وصلت

وهو جاره ـ وسرعان ما انضم إلينا الشعراء: محمود غنيم، والعوضي  أحمد رامي ـ

رفي، ومختار الوكيل، وعامر بحيري، وعبد السالم شهاب. الصي الوكيل، وحسن كامل

الماحي إلى داخل المنزل، فإذا الموائد العامرة ممتدة، تتصدّرها  ولما اكتمل النصاب دعانا

الدمياطي المشوي والمقلي والمسلوق والُمحّمر والمحشّو! فقلت للماحي:  ألوان من البط

ندوة "بريئة" ليس فيها "رشاوى" من البط  على هذا، فقد لبيت دعوتك إلى إننا لم نتفق

 فقال: هي فعالً زيارة بريئة، وأنا في انتظار حكمك بالبراءة، ولم أفهم ماذا يعني !ومشتقاته

 !بهذه العبارة

بمهارة الطُّهاة وشهية  وجلسنا إلى المائدة، وكلُّنا على الطعام عاكف، مع إبداء إعجابنا

يتبادالن نظرات ال تخلو  الماحي ومحمود غنيم كاناأللوان، والحظت في أثناء ذلك أن 

 .من معنى، وإن لم أفطن إلى سر هذه النظرات الماكرة

 فرغنا من غذاء البطون، دعانا الماحي إلى صالون األدب والشعر، وافتتحه بقوله إنه ولما

 تعّرض لحملة شعرية شرسة من زميله غنيم يتهمه فيها بالبخل الشديد باعتباره من أهل

حكمنا  مياط. ولهذا فّكر في أن يدعونا لكي نكون شهوداً على تهافت هذا االتهام، فنصدرد

تضّمنت  بعد سماع االتهام ودفاع المتهم. وعندئذ ألقى محمود غنيم قصيدة ساخرة طويلة

يُحكم إغالق  اتهام الماحي بأنه يحتكر البط الدمياطي لنفسه، وال يُشرك فيه أحداً، وبأنه

وظل غنيم  .تى ال يشم الجيران رائحة الشواء التي يحتكرها هي بدورهاأبواب بيته ح

إن  :يسوق عبارات االتهام ونحن نضج بالضحك من سخرياته ومبالغاته، حتى لقد قال

قصيدته  نابليون ـ بكل جحافله ـ ال يستطيع أن يقهر روح البخل لدى الماحي!، ولما ختم

في ترفها  بأن يولم وليمة تُحاكي مآدب الماحيردّ عليه الماحي بقصيدة، وتحدّى "غنيم" 

هذه  وبذخها، وعاد غنيم يُفنِّد حجج الماحي، والماحي يرد عليه، ونحن نستمع إلى

أمام  المساجالت الشعرية الطريفة، وال نملك إال اإلغراق في الضحك. ثم فُتِح الباب

غنيم،  هم من سفّهالشعراء الحاضرين فخاضوا في هذه المعركة الشعرية ارتجاالً، فمن

مرة في كل  ومنهم من قال: إن الماحي سخي، ولكنه مقل، ألنه ال يُقيم أمثال هذه المآدب إال

القافية، تنتهي  قرن! وكان مسك الختام أرجوزة من الزجل أنشدها عبد السالم شهاب طائية

ا. وهلم جر أبياتها بعبارات مثل: الدمياطي، وبنت الشاطي، والحفالطي، وطاطي طاطي

االتهامات  وقضينا سهرة ماتعة في سماع هذا الشعر، ثم طلب الماحي الحكم في هذا

مفتٍر، وقد حكمنا  "الجائرة، فقلنا له: إن مائدة البط المفتخرة هي البرهان على أن "غنيم

 .ببراءتك من هذه االتهامات

في اليوم دور المستمع ال المشارك، ولهذا حرصت  وألنني لست شاعراً فقد كان دوري هو

المناظرة الشعرية وبعثت به إلى الماحي الذي جمع  التالي على كتابة تعليق فكه على هذه

نشره في كتيب، ولكن وفاة زوجته حّطمته تماماً،  كل ما قيل في هذه الندوة ورغب في

ومؤّكد أن حصيلة هذه الندوة تُعدُّ من المستطرفات  فلزم الفراش، ولحق بها بعد ذلك،

 .جميلةاألدبية ال

-1881أما عن األوز فقد درج الشاعر التونسي محمد الشاذلي خزنه دار ) هذا عن البط،

عليه لقب "أمير شعراء الخضراء" على أن يقتني في بيته سرباً من  م(، ويطلقون1954

للسجن على أيدي الفرنسيين بعث برسائل إلى زوجته يوصيها باألوز  األوز، فلّما تعّرض
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 :قصيدته الموجهة إلى األوز يخيراً، ومما جاء ف

 فالعفاُف ِردائي كــوني معي قُْرباُ وبُْعداً إنني / أْهـوى عفَافَكِ 

 حْسنائي فيك الفضائُل كلُّها ُجِمعَْت، فما / حْسنـاُء فيهم َشاَبَهتْ 

ريِه بأنَّهُ / في يوِم إْطــالقي منْ   الطُّلقَاءِ  صـــوني األوزَّ وبّشِ

 !للبط الدمياطي واألوز التونسيوهكذا يتسع ديوان العرب 

 في عرس الستين« الضاد»-12

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كثيراً إذا قّررت أن عالمنا العربي لم يعرف إال ثالث مجالت  ال أظنني أجانب الصواب

ت السير بانتظام العرفان" رابعتها ـ بلغت الستين أو جاوزتها وواصل" أدبية ـ قد تكون

السنوات الممتدة، وهذه المجالت هي "المقتطف" التي أتّمت سبعاً  والتزام طوال هذه

من شهود مصرعها األسيف، ومجلة "الهالل" التي استقبلت عامها  وسبعين عاماً، وكنت

أسابيع، ومجلة "الضاد" التي بلغت الستين وهي مازالت عروساً شابة  السابع والتسعين من

ي بخطوات أمينة رصينة واثقة، صراطها هو صراط الضاد المصون، وقيمها  رسالتها تؤدِّ

الُمثلى، ورسالتها نشر المعرفة أدباً وشعراً وبحثاً ودراسةً، وهي إلى  هي القيم الروحية

تتوّخى تحقيق األلفة الفكرية واألدبية بين رجال العلم في أمصار العروبة:  جانب ذلك

 .اومغربها ومغتربه مشرقها

مجلة "الرسالة"  وكنت في سنوات مضْت أشْرُت على أستاذنا أحمد حسن الزيات صاحب

الرسالة"، فاستجاب " المصرية ـ التي عّمرت ثالثين عاماً ـ بأن يكتب فصالً عن مدرسة

 ً وشاعراً، عدَّهم "تالميذ" في  لرجائي وعدَّد ضمن هذا الفصل نحو ثالثين كاتباً وأديبا

 ."مدرسة "الرسالة

األديب الكبير عبد هللا يوركي حالّق أن يكتب فصالً عن  لو أنَّتي أشرت على حبيبناو

اليقين أنه سيختار لموضوعه عنوان "مجمع الضاد"، ألن مجلته  "مدرسة الضاد"، فاليقين

بآثار كل فحول هذه األمة من أدباء وشعراء ومفكرين وباحثين،  الفاخرة الزاخرة احتفت

لحمل آثاره، حتى باتت المجلة مرجعاً ثميناً للدّارسين وطالب  "وكلهم اصطفى "الضاد

 .العُليا الدراسات

ـ مجلةً ولغةً ـ  "أما صديقنا الكبير عبد هللا يوركي حالّق الديدبان الحارس لحصون "الضاد

يعرف قاطني  فهو بحق "شيخ حارة األدب". وشيخ الحارة" عندنا في مصر، هو الذي

ي هذه  ويأتيك بالخبر اليقين عن كل منهم. وكان "شيخ "الحارة" واحداً واحداً، البلد" يؤدِّ

 .الوظيفة في أيام الفراعنة الِعتاق

هذا الشيخ الذي تواصل منذ ريِّق العمر بجميع المشتغلين باألدب  وأستاذُنا الحالق هو هو

 الوثيق الذي يرتجل الذكريات عن كل منهم بذاكرٍة يقظى. ولهذا والفكر، وصار المرجع

كلما أعياني أن أُرِشدهم، وهو بعلمه واتصاالته وأريحياته ومراجعه  أُسلِّط عليه الباحثين

 .ذي مأرب أدبي ُمسِعف لكل أديب

زيادة لتنظيم  وعندما احتفلت مجلة "المقتطف" بعيدها الخمسيني الذهبي، نشطت مي

ل مآثر ذه المجلة بأقالم ه مهرجان كبير في هذه المناسبة كانت ثمرته كتاباً ضخماً يُسّجِ
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الثالثيني، دعا صاحبها  أعالم العصر. وعندما استقبلت مجلة "الفكر" التونسية عيدها

شارك فيه أدباء من  محمد مزالي ورئيس تحريرها البشير بن سالمة إلى ملتقى أدبي

 .المجلة ديارات العرب، وكانت حصيلته ثالثة أعداد ممتازة من هذه

هذا حدث قلَّ أن  لالحتفال بالعيد الستيني لمجلة "الضاد" ألنوليت منتديات األدب تتنادى 

تُفاخر أمة العرب بأنها  يتكّرر في حياة مجالتنا القصيرة العمر ـ مع األسف ـ ولحلب أن

المنارة، وفي الشهباء  "المحضن" العزيز لمجلة "الضاد"، فمن الشهباء تنبث أنوار هذه

 .ينبغي االحتفاء بعرس الضاد الستيني

 (1ليتني كنُت لقيطاً)-13

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يعمل في وزارة المعارف المصرية، وقد اختارته هذه  مدرس مصري« لويس فلسطين»

الخاصة إلى أسبانيا في بعثة دراسية في معهد فاروق  الوزارة نفسها للسفر على نفقتها

وأبوه مصري قبطي صعيدي،وجده مصري قبطي  دي،األول. وهو مصري قبطي صعي

ونسباً بعد نسب، ولم يسبق له أو ألحد من  صعيدي، وأسرتُه كلها مصرية أباً عن جد،

 ً وال ُمتنزهاً حتى يُمكن أن يُشك في اختالط  أسرته أن غادر مصر، ال ُمهاجراً وال سائحا

 .الدم أو النسب أو األصل

اباً إلى وزارة الداخلية تطلب فيه منح جواز سفر المعارف المصرية خط وأرسلت وزارة

المصري ليُسافر في البعثة المصرية التي ستعود بالنفع ـ آخر األمر ـ  مصري لهذا الشاب

موظفو إدارة جوازات السفر شهادة ميالد الشاب، فقدمها لهم، ولكنها لم  على مصر. فطلب

 .مصريته تكف إلثبات

 .ها لهم، ولكنها لم تكففطلبوا منه شهادة القٌرعة فقدّم

 .شهادة قرعة والده فقدّمها لهم، ولكنها لم تكف ثم طلبوا

 .يتبعا فقدّمها لهم، ولكنها لم تكف ثم طلبوا شهادة من الكنيسة التي

خمسة وسبعين عاما، والمتوفى منذ خمسة  ثم طلبوا شهادة ميالد أبيه، أبيه المولود من

األكفاء األذكياء يريدون االطمئنان إلى أن  ينوعشرين عاماً، وذلك ألن حضرات الموظف

 .جد هذا الشاب كان مصريا

حضرة مدير عام إدارة جوازات السفر أن يُبرز لنا شهادة ميالد والده لنعرف  وأنا أتحدّى

 !كان جده مصريا أو غير مصري منها هل

عقول العالم، سخف تضحك منه ال إن تصرفات إدارة جوازات السفر سخف ال مثيل لـه في

 .البصيرة

قارعة الطريق، لما وجد من يطعن في جنسيته  لقيطاً ُوِجد على« لويس فلسطين»ولو كان 

يعتبر كل لقيط مصريا قحا، ولو كان أجنبيا ابن  من موظفي وزارة الداخلية ألن القانون

والمصريون أبناء المصريين، والقبط الفراعنة أحفاد  أجنبي، أما األشراف أبناء األشراف،

وزارة الداخلية يطعنون في جنسيتهم، ويدّعون من  لقبط الفراعنة فإن حضرات موظفيا

 .حماقة خرقاء الذكاء والحذق ما يجعل جميع أعمالهم

وصغاراً، فليس أمامنا  أما وقد أعيانا محادثة حضرات الموظفين في إدارة الجوازات كباراً 
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ليتفضل فيأمر باستخراج  اشاإال أن نعرض شكوانا هذه على معالي فؤاد سراج الدين ب

 .بأيام جواز السفر، حتى يكون هذا الشاب في مدريد قبل بدء الدراسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معالي وزير الداخلية: ليتني كنُت لقيطاً، فجنسية اللقيط المصرية  وديع فلسطين: إلى (1)

، في «المقطم»ين باشا؟، صحيفة رأي معالي فؤاد سراج الد ال يُطعن فيها، ما

موقع القصة »مؤلُف هذا الكتاب على اإلنترنت في  م، وأعاد نشَرها1/10/1951

ً » م، تحت عنوان11/9/2004في « العربية  .«ليته كان لقيطا

 (1الحل التخريفي لمشكلة مستعصية! )-14

 

 فلسطين بقلم: وديع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وزارة المعارف العمومية موظفها ـ وهو شقيقي ـ للسفر في بعثة  م اختارت1951في عام 

للتخصص في فنون نحت التماثيل، وزّودته بخطاب موّجه من الوزارة  دراسية إلى أسبانيا

السفر تطلب فيه إصدار جواز سفر للموظف المذكور على نفقة  إلى مصلحة جوازات

 .راسة في الخارجحكومية للد الوزارة ألنه موفد في بعثة

وطالبوه بإثبات جنسيته  ولكن المتنطعين في مصلحة الجوازات رفضوا منحه الجواز،

الشهادات المطلوبة،  المصرية، وظل الشقيق ثالثة أشهر يتردد على المصلحة ويقدم لها

تُثبت عمله موظفاً في  وهي شهادات ميالد أمه وأبيه وزواجهما وشهادة القُرعة، وشهادة

حكومية طبعاً ـ رفضوا  ولكن المسئولين في مصلحة الجوازات ـ وهي مصلحة الحكومة،

 .بإصرار إصدار جواز له

وسعي ـ باعتباري صحفيا ـ أن أتوّسط له لدى من أعرف من  وعندئذ لجأ إليَّ ُمعتقداً أن في

أقف بباب مسئول للتوسط له، ولكْن لدّي قلمي الذي أُخاطب  المسئولين، فقلُت له: إنني ال

ليتني » فكتبُت مقاالً في الجريدة التي كنُت أعمل فيها عنوانه  .به المسئولين والرأي العام

فيه ما معناه: إن القانون المصري يعتبر اللقيط المجهول الهوية من  ، قلتُ «كنُت لقيطاً 

مصريا شريفاً صريح الجنسية. أما الذين يولدون بصورة مشروعة  ناحية األبوين

الحكومة ويعملون موظفين في الحكومة فمصريتهم مطعون فيها!.  تويُسجلون في سجال

الوحيد الذي يعترف به القانون دون أي مطاعن هو اللقيط  فإذا كان المصري الشريف

وّجهُت الخطاب إلى وزير الدّاخلية وقتها ـ فؤاد سراج الدين باشا ـ  فليتني كنُت لقيطاً. ثم

ت التابعة لوزارته، فأصدر أمره على الفور شقيقي مع مصلحة الجوازا راوياً حكاية

اليوم التالي لنشر هذا المقال زارني في مكتبي في الجريدة وكيل  بإصدار الجواز، وفي

وسلمني الجواز بنفسه مع اعتذار الوزير عن هذا التعسف من جانب  وزارة الداخلية

 .موظفيه

الصحف شكاوى األمهات  الحكاية الواقعية وأنا أطالع بصورة شبه يومية في سقُت هذه

الالئي تزوجن من أجانب، ألن الدولة تُعامل أبناءهن باعتبارهم أجانب وليسوا  المصريات

أو تمنعهم من دخول المدارس إال إذا سدّدوا المصاريف بالعملة األجنبية،  مصريين،

العمل بعد تخرجهم ألنهم أجانب وتشترط عليهم تجد يد اإلقامة في مصر كل  وتمنهم من

ألنهم ليسوا مواطنين، وهي مشكلة تخص آالفاً من أبناء األمهات المصريات،  ترة زمنيةف
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 !حلها على الحكومة اإلليكترونية وقد استعصى

المشكلة التي تُؤرق آالفاً من  وفي ضوء القصة المتقدمة أسوق الحل التخريفي لهذه

اء هم المصريون فمادام اللقط األمهات دون أن يحس بها أحد من أهل الربط والحل،

دوت أن يُنازع أحد في هذه  الشرفاء الوحيدون الذين ينالون شرف الجنسية منذ والدتهم

اللقيط ألبنائهن مادام هذا هو  الجنسية الحتمية، فلتحرص أولئك األمهات على إكساب صفة

حل تخريفي، ولكن آخر الدواء  السبيل الوحيد الذي يعترف به القانون، وهو كما ترون

 !يقولون كما الكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأعاد نشَرها مؤلُف هذا الكتاب على  م،2003عام « نصف الدنيا»نُشرت في  (1)

ً »م، تحت عنوان 11/9/2004 في« موقع القصة العربية»اإلنترنت في   .«ليته كان لقيطا

*** 

 

 

 من الكتاب انتهت الطبعة الرابعة

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحين ينشر الكتاب فسيُشار في الطبعة الخامسة إلى هذه الطبعة الخاصة بموقع  ...

 .، مع الشكر لصاحب الموقع، ورواده«الوجدان مرافئ»

 لنا, وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر وعسانا نكرر هذه التجربة مع كتب أخرى

 .المبارك
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