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توفيق احلَكيم

محاري قال ل
}طُبَع للمرة األوىل سنة {١٩٤٥
الناشر
مكتبة مصر
 3شارع كامل صدقي  -الفجالة

دار مصر للطباعة
السحار وشركاه
َس ـعيد جوده َ
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 – ١حممد

كتب للمؤلف نُشرت ابللغة العربية

(سرية حوارية)

١٩3٦

 -٢عودة الروح (رواية)

١٩33

 - 3أهل الكهف (مسرحية)
 -٤شهرزاد (مسرحية)

١٩33
١٩3٤

 -٥يوميات انئب يف األرايف (رواية)

١٩3٧

 -٦عصفور من الشرق (رواية)
 -٧حتت مهس الفكر (مقاالت)
 -٨أشعب (رواية)
 -٩عهد الشيطان (قصص فلسفية)
 -١٠محاري قال ل (مقاالت)
 -١١براكسا أو مشكلة احلكم (مسرحية)

١٩3٨
١٩3٨
١٩3٨
١٩3٨
١٩3٨
١٩3٩

 -١٢راقصة ااملعبد (رواايت قصرية)
 -١3نشيد االنشاد (كما يف التوراة)

١٩3٩
١٩٤٠

 -١٤محار احلكيم (رواية)
 -١٥سلطان الظالم (قصص سياسية)

١٩٤٠
١٩٤١

 -١٦من الربج العاجي (مقاالت قصرية)

١٩٤١

 - ١٧حتت املصباح األخضر (مقاالت)

١٩٤٢

 -١٨جبماليون (مسرحية)
 -١٩سليمان احلكيم (مسرحية)
 -٢٠زهرة العمر (سرية ذاتيه  -رسائل)
 -٢١الرابط املقدس (رواية)
 - ٢٢شجرة احلكم (صور سياسية)
 -٢3امللك أوديب (مسرحية)
 -٢٤مسرح اجملتمع (٢١مسرحية)

١٩٤٢
١٩٤3
١٩٤3
١٩٤٤
١٩٤٥
١٩٤٩
١٩٥٠
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 -٢٥فن األدب (مقاالت)
 -٢٦عدالة وفن (قصص)
 -٢٧أرين هللا (قصص فلسفية)

١٩٥٢
١٩٥3
١٩٥3

 -٢٨عصا احلكيم (خطرات حوارية)
 -٢٩أتمالت يف السياسة (فكر)
 -3٠األايدي الناعمة (مسرحية)

١٩٥٤
١٩٥٤
١٩٥٩

 -3١التعادلية (فكر)

١٩٥٥

 -3٢إيزيس (مسرحية)
 -33الصفقة (مسرحية)
 -3٤املسرح املنوع (٢١مسرحية)
 -3٥لعبة املوت (مسرحية)

١٩٥٥
١٩٥٦
١٩٥٦
١٩٥٧

 -3٦أشواك السالم (مسرحية)

١٩٥٧

 - 3٧رحلة إىل الغد (مسرحية تنبؤية)

١٩٥٧

 -3٨السلطان احلائر (مسرحية)

١٩٦٠

 -3٩اي طالع الشجرة (مسرحية)

١٩٦٢

 -٤٠الطعام لكل فم (مسرحية)
 -٤١رحلة الربيع وااخلريف (شعر)
 -٤٢سجن العمر(سرية ذاتية)
 -٤3مشس النهار(مسرحية)
 -٤٤مصري صرصار(مسرحية)

١٩٦3
١٩٦٤
١٩٦٤
١٩٦٠
١٩٦٦

 -٤٥الورطة (مسرحية)
 -٤٦ليلة الزفاف (قصص قصرية)
 -٤٧قالبنا املسرحي (دراسة)

١٩٦٦
١٩٦٦
١٩٦٧

 -٤٨بنك القلق (رواية مسرحية)

١٩٦٧

 -٤٩جملس العدل (مسرحيات قصرية)

١٩٧٢
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 -٥٠رحلة بني عصرين (ذكرايت)
 -٥١حديث مع الكوكب (حوار فلسفي)
 -٥٢الدنيا رواية هزلية (مسرحية)

١٩٧٢
١٩٧٤
١٩٧٤

 -٥3عودة الوعي (ذكرايت سياسية)
 -٥٤يف طريق عودة الوعي (ذكرايت سياسة)

١٩٧٤
١٩٧٥

 -٥٥احلمري (مسرحية)

١٩٧٠

 -٥٦ثورة الشباب (مقاالت)

١٩٧٥

 -٥٧بني الفكروالفن (مقاالت)
 -٥٨أدب احلياة (مقاالت)
 -٥٩خمتار تفسري القرطب (خمتار التفسري)

١٩٧٦
١٩٧٦
١٩٧٧

 -٦٠حتدايت سنة (٢٠٠٠مقاالت)

١٩٨٠

 -٦١مقاعد خالية (حوار مع املؤف)

١٩٨٢

 -٦٢التعادلية مع األسالم واألسالم والتعادلية (فكر فلسفي)

١٩٨3

 -٦3األحاديث األربعة (فكر ديين)

١٩٨3

 -٦٤مصر بني عهدين (ذكرايت)

١٩٨3

 – ٦٥شجرة احلكم السياسي ()١٩١٩ -١٩٧٩

١٩٨٥

شرت يف لغات أجنبية
كتب للمؤلف نُ َ

شهرزاد :تُرج َم ونُشَر يف ابريس عام١٩3٦مبقدمة جلورج لكونت عضو األكادميية

الفرنسية يف دار نشر (نوفيل أديسون التني) وترجم إىل اإلجنليزية يف دار النشر
(بيلوت) بلندن مث يف دار النشر (كروان) بنيويورك يف عام .١٩٤٥وأبمريكا يف دار
نشر (ثري كنتننتزا بريس) واشنطن ١٩٨١
عودة الروح :تُرج َم ونُشَر ابلروسية يف لينينجراد عام١٩٢٥وابلفرنسية يف ابريس

عام ١٩3٧يف دار (فاسكيل) للنشر وابإلجنليزية يف واشنطن .١٩٨٤
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يوميات انئب يف األرايف :تُرج َم ونشر ابلفرنسية عام(١٩3٩طبعة أوىل) يف

عام(١٩٤٢طبعة اثنية) يف عام١٩٧٤و(١٩٧٨طبعة اثلثة ورابعة وخامسة بدار بلون
بباريس) وتُرج َم ونُشَر ابلعربية عام١٩٤٥وترجم ونشرابللغة اإلجنليزية يف دار(هارفيل)
للنشر بلندن عام -١٩٤٧ترمجة أاب أيبان ،ترجم إىل األسبانية مبدريد عام.١٩٤٨
وتُرج َم ونُشَر يف السويد عام ،١٩٥٥وتُرج َم ونُشَر ابالملانية عام١٩٦١وابلرومانيه
عام١٩٦٢وابلروسية عام.١٩٦١
أهل الكهف :ترجم ونشر ابلفرنسية عام١٩٤٠بتمهيد اترخيي جلاستون فييت األستاذ
ابلكوليج دي فرانس مث ترجم إىل اإليطالية بروما عام١٩٤٥ومبيالنو
عام١٩٦٢وابألسبانية يف مدريد عام.١٩٤٦
عصفور من الشرق :وتُرج َم ونُشَر ابلفرنسية عام١٩٤٦طبعة أوىل ،ونُشَرت طبعة
اثنية يف ابرس عام.١٩٦٠

عدالة وفن :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس بعنوان (مذكرات قضائي شاعر)
عام١٩٦١

جبماليون :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام١٩٥٠

امللك أوديب :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام ،١٩٥٠وابإلجنليزية يف أمريكا

بدار نشر (ثري كنتننتزا بريس) بواشنطن .١٩٨١

سليمان احلكيم :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام١٩٥٠وابالجنليزية يف أمريكا
بدار نثر ثري كنتننتزا بريس) بواشنطن.١٩٨١

هنر اجلنون :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٠

عرف كيف ميرت :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٠

املُخرج :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٠
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بيت النمل :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية بباريس عام١٩٥٠وابإليطالية يف روما عام١٩٦٢

الزمار :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٠

براكسا أو مشكلة احلك :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٠

السياسة والسالم :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام .١٩٥٠وابإلجنليزية يف

أمريكا بدار نشر (ثري كنتننتزا بريس) بواشنطن .١٩٨١

مشس النهار :تُرج َم ونُشَر ابإلجنليزية يف أمريكا (ثري كنتننتزا بريس) بواشنطن١٩٨١

صالة املالئكة :تُرج َم ونُشَر ابإلجنليزية يف أمريكا (ثري كنتننتزا بريس)

بواشنطن١٩٨١
الطعام لكل فم:تُرج َم ونُشَر ابإلجنليزية يف أمريكا(ثري كنتننتزا بريس) بواشنطن١٩٨١

األايدي الناعمة:تُرج َم ونُشَر ابإلجنليزية يف أمريكا(ثري كنتننتزا بريس)بواشنطن١٩٨١

شاعر على القمر:تُرجم ونُشر ابإلجنليزية يف أمريكا(ثري كنتننتزا بريس)بواشنطن١٩٨١

الورطة:تُرج َم ونُشَر ابإلجنليزية يف أمريكا (ثري كنتننتزا بريس) بواشنطن .١٩٨١

الشيطان يف خطر:تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام١٩٥٠

يف يوم وليلة :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام١٩٥٠وابألسبانية يف مدريد١٩٦3
العش اهلاديء :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٤
أريد أن أقتل :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٤

الساحرة :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥3

دقت الساعة :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٤

إنشودة املوت :تُرج َم ونُشَر ابإلجنليزية يف لندن هاينمان عام١٩٧3وابالسبانية يف

مدريد عام.١٩٥3

لوعرف الشاب :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٤

الكنز :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٥٤
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رحلة إىل الغد :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام ،١٩٦٠وابإلجنليزية يف أمريكا
(ثري كنتننتزا بريس) بواشنطن .١٩٨١

املوت واحلب :تُرج َم ونُشَر ابلفرنسية يف ابريس عام.١٩٦٠

السلطان احلائر :تُرج َم ونُشَر ابالجنليزية يف لندن هاينمان عام١٩٧3وابإليطالية يف
روما عام.١٩٦٤

اي طالع الشجرة :ترمجة دنيس جونسون دافيز ونشر ابالجنليزية يف لندن عام١٩٦٦
يف دار نشر أوكسفورد يونيفرست بريس (الرتمجات الفرنسية عن دار نشر "نوفيل
إيديسون التني" ببارس).
مصري صرصار :ترمجة دنس جونسون دافيز عام.١٩٧3
مع:كل شيء يف مكانه ،السلطان احلائر ،نشيد املوت .لنفس املرتجم عن دار نشر
هاينمان – لندن.
الشهيد :ترمجة داود بشاي (ابالجنليزية)مجع حممود املنزالوى حتت عنوان (أدبنا اليوم)
حتت مطبوعات اجلامعة األمريكية ابلقاهرة.١٩٦٨

حممد

 :ترمجة د .إبراهيم املوجي (١٩٦٤ابالجنليزية) نشراجمللس األعلى للشئون

االسالمية .طبعة اثنية مكتبة اآلداب .١٩٨3
املرأة الت غلبت الشيطان :ترمجة تويليت إىل األملانية عام١٩٧٦ونشره روتن ولوننج
بربلني
عودة الوعي :ترمجة اجنليزية عام ١٩٧٩لبيلي وندر ونشر دار ماكمالن  -لندن.
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وي عن
ُر َ

النيب أنه قال:

(إ يّن أل َمزح و ال أأ ُ
قول إ يال حقيا

)

عن أيب ُهريره
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َمن هو ((محاري))
احلمار له يف حيايت شأن...إنه عندي كائن مقدس كما كان اجلعران عند املصريني
القدماء ،لقد عرفته منذ صغري يف صورة جحش مجيل اشرتاه ل أهلي بثالثني قرشا،
وجعلوه لنزهت يف الريف ..وكانت له برذعة صغرية محراء ال أنساها ..وكنا خري
رفيقني ..ال نفرتق إال للنوم ...لقد كان يف مثل سين ...أي يف طور الطفولة من
فصيلته ،كما كنت أان يف طور الطفولة يف جنسي.
على هذه احلال من املودة عشنا حىت فَـرقت بيننا األايم ،فذهبت أان إىل مدارس
احلضر ،وبقي هو يف ريفه .وعدت يف الصيف بعد أعوام فوجدت احلياة قد تنكرت
لقي هبا يف مكان مهجور ،ووضع
له؛ فالربذعة احلمراء قد نُز َعت من فوق ظهره ،وأُ َ
ت منهُ،
مكاهنا (غبيط) ُُي َمل فيه الرتاب والسماد والطنيَ ...
فدنـَو ُ
ُ
أسهُ
ومسحت ر َ
املعفر بكفي ،فنظر إل نظرة حزينة ،وكأنه يقول ل:
ُ
 (أَرأيت؟  ...لقد ذهبتالطفولة وولت أايم اهلناء؟)
وحزت تلك النظرة يف قلب ،ونظرت إىل َمن حول قائال:
( -أما ُكنتُم تستطيعون أن جتنبوه هذا العمل الشاق املهني ..وجتعلوه على األقل

للركوب!) وكأنه فهم عين ،فقد رفع رأسه حنوي وكأنه يقول:
الجتهد نفسك معهم ..ما من أحد غريك يعرف ل قدرا!)..
 (ال فائدة!ُ ...بلغت مرحلة
ومل تستطع شفاعت أن تغري شيئا مما ُكتب عليه ....فرتكته لصربه ...مث ُ
الشباب ،وفرغت من الدرس ،واشتغلت بتأليف الرواايت التمثيلية ...فلم ي ُفتين أن
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أجعل من احلمار شخصية يف رواية ل؛ فظهر على املسرح ومل أره لألسف ،فقد كنت
غادرت مصر وذهبت إىل أوراب فجاءتين األخبار أبن احلمار أدى واجبه على
أكمل وجه ،وقام بدوره يف الرواية على حنو يستحق اإلعجاب ...ولكنه نظر بعد
ذلك إىل مجهور املشاهدين نظرة عميقة؛ مث فعل فعلة غري الئقة لوثت خشبة املسرح
 ...وخرج بني سخط املمثلني وهرج النُظار واملتفرجني...
وقد بلغين أنه ظُرب عندئذ وطُرد وأُهني ،ولو كنت أان حاضرا لدافعت عن ذلك
املسكني .وأغلب ظين أنه أدرك بغريزته أن اجلمهور مل يفهم الرواية ...فناب عين يف
أيت اجلحش
إظهار إحتقاره له ابلطريقة الت رآها مواتية .ومضى حنوعشرين عاما ،فر ُ
مرة أُخرى يف شوارع القاهرة ،وإشرتيته بثالثني أو مخسني قرشا مرة أخرى ولكن
هيهات ...لقد كان هو يف طفولته وأان يف كهولت ،فلم يكن بيننا غري صمت
أدرك بسليقته أن أوان اللعب قد فات ابلنسبة إل!..
طويل إنتهى مبوته ...أتراهُ َ
فآثر أن يرتكين سريعا قبل أن أستكشف بنفسي هذه احلقيقة فأحزن؟ ...لقد مسيته
((الفيلسوف)) وقد َعلمين أشياء كثرية مبجرد صمته وإرتفاعه عن ُجلج هذا البحر
أيت احلمار بعد ذلك يف الريف أثناء زايرة
اخلضم :حبر السخف اإلنساين! ...مث ر ُ
قصرية يف أحد األعياد ...ذهبت للراحة بضعة أايم ...وقد خطر ل أن أصطاد
السمك يف جدول غري بعيد  -فسرت على أقدامي مع بعض الفالحني ُيملون ل
عصا الصيد،
شعرت ابجلهد والتعب بعد مائة خطوة...
وساء تقديري لقوة إحتمال للسري ...فقد
ُ
ومل جيدوا ل حيلة غري وضعي على صهوة محار من محري الرتاب كان يعمل يف حقل
قريب ...ومل َأر وهللا يف حيايت أتعس وال أشقى من ذلك احلمار ...كان الدم يقطر
من ظهره ،لثقل (الغبيط) وهزال جسمه ،وبروز عظمه...وال أحد يرحم ...وكان
يتضور من اجلوع وميد بوزه إىل كل عود أخضر جيده يف الطريق فال يلقى غري اللكم
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ممن يقودونه ،وال يظفر بغري اللطم ...لقد كان ذلك احلمار ُملكا لبعض املستأجرين
الفقراء من الفالحني ،الذين ال ميلكون للحمري قوات...وال يدخرون ما عندهم من
(العليق) إال للجاموسة والبقرة الىت تدر اللنب ..أما احلمار فهو يف نظرهم ال يساوي
أكله ...وهو يُذ َكر عند املهمة العنيفة والعمل الشاق ...ولكنه يُنسى عند حلول
األكلة النظيفة؛ فعلى املسكني إذن أن يلقط ما يصادف يف طريقه من عشب مهمل
ليتهم مع ذلك يدعونه يفعل ،فهم يدفعونه يف ظهره ابلعصا
أو ورق زرع مرتوك ...و ُ
كلما تباطأ قليال إللتقاط رزقه من األرض حبجة أنه يتلكأ ويتالكع ويتكاسل عن
عمله املفروض  -أما إذا حدثته نفسه اللعينة؛ فمال رقبته على حقل للذرة ،وفقد
رشده وخرج عن وعيه ،وهرب أبسنانه عودا منها أوكوزا دانيا؛ فهى الطامة الت ال
تدانيها طامة ...فإن الصياح يعلو من كل جانب ويهرع أصحاب الزراعة ابهلراوات
ينهالون هبا على املسكني وهم يتصاُيون( :حوشوا احلمار نزل غيط الذرة!.)...
ذلك هو احلمار الذي امتطيته ذلك العصر ..وقد وجدت مشيته أبطا من مشيت.
وهنرت كل من
 ..ولكن فهمت السبب؛ فرتكته يسري كما يشاء ،ويلتقط ما شاءُ ..
أراد ابلضرب حثهُ على الركض ،بل لقد فعلت أكثر من ذلك؛ لقد تركته – وقد
شعر وال شك بتسامح راكبه  -ميد فمه إىل كوز ذرة دان من طريقه ...وشرع
الفالحون يف الصياح فأسكتهم يف احلال بقول( - :أتركوه! ...اتركوه).
ُمرغمني .أما هو فقد طحن الكوز أبسنانه طحنا ُمسع له خشخشة وبلع؛ فكان
وخيل أل أين أرى الطعام ُُيدث عنده لذة مل ُيسها
حلركة البلع يف حلقه معمعةُ ،
املسكني منذ أمد طويل ...وسار بعد ذلك وكأن كل خطوة من خطواته تسبيحة
محد وشكر ...إىل أن بلغنا اجلدول املقصود ،فرتجلت ،وأخذان يف الصيد،
وأوصيتهم أن يرتكوا احلمار يرعى الكأل النابت على حافة املاء ...وشهد هللا لقد
كانت ساعة مل ينعم مبثلها ..وهللا إذا أعطى فإنه يعطى أحياان بغري حساب...
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فقد هتيأ لذلك احلمار السعيد وقتئذ املاء واخلضرة ...فاظفره هللا ابلباقي :أي الوجه
احلَسن يف صورة محارة شابة كانت ترعى هي األخرى مع بعض خراف ونعاج على
اعين – وأان مشغول بصيدي  -إال صوت من بني الفالحني
مقربة منه ...فما ر َ
يصيح:
 (حوشوا احلمار واحلمارة )!..فالت َفت فإذا املغازلة على أمتها بني احلبيبني..فقلت( - :إتركومها) فرتكومها حىت إنفصل أحدمها عن اآلخر ...وفرغت أان من
كبت احلمار عائدا وهو يركض يب كاملرح ،فقد أكل ،وشرب ،وتنزه،
صيدي ،فر ُ
َ
وغازل...إهنا حلظة من اهلناء قد سرين وأسعدين أين أَحتتُها لهُ...
اسب
ولكن القدر قد جعله يدفع مثنها غاليا ...فاملكتوب عليه الشقاء؛ وجيب أن ُُي َ
على كل فرحة تتسرب إليه خلسة من يد القدر النائم...ومل متض ابلفعل أايم حىت
مسعت أن ذلك احلمار قد نفق جوعا ،وسقط إعياء وسط احلقل ،رازحا حتت أثقال
ُ
ما َُيمل من تراب ..فألقى الفالحون جيثته يف املصرف ..ومل يكلفوا أنفسهم حىت
مؤونة دفنه ،وضنوا عليه حىت بذلك الرتاب الذي قضى حياته التعسة كلها يف محله
عل ظهره ...فلما بلغين ذلك أمرهتم أن ينتشلوا جثته من املاء يف احلال وأن يدفنوه
لست أدري حىت هذه اللحظة أفعلوا أم سخروا وكذبوا علي وتغافلوا عنه حىت جرفه
و ُ
التيار...
***
من بني هذه احلمري األربعة :أين محاري الذي ُيادثين وأحادثه؟! ...إنه ليس واحدا
ابلذات من بينها ...إنه مجيعها .إنه هو كلها ُجمتمعة يف واحد ،هو روح هذه االربعة
الت عرفت ،إنه النوع بفصائله ،والفصيلة بصفاهتا ...إنه أي محار ،رأيته أو مل أره...
مهما تكن ظروفه ومصائره...أى محار من تلك احلمري الت أعرف أو ال أعرف هو
ل صديق ..أحبه وأحدب عليه ،وأهنم ما جيول يف خاطره ..وأنظر إىل عينيه واصغي
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إل ،وأسألة
إليه ،فيُخيل إل أن صمته الطويل قد إنفرج عن حديث مؤنس يُدل به َ
طريفة يُلقيها علي...
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محاري و الطوفان!
جلس محاري إىل جواري كاملعتاد وقال -:أخشى أن تثور كربايؤك ذات يوم فترتفع
عن جمالسة مثلي....
ليس من اهلني أن
قاهلا بنربة أعرفها يف صوته ..إنه خملوق جييد نوعا من السخرية َ
يُلمح يف كل األحيان...
ألنه مغلف يف طيات التواضع والتسليم واالذعان ،ولكىن أعرف فيه قوة املقاومة
وصالبة الرأس ،وشيئا من اإلعتداد ابلذات؛
ال يظهر إال إذا وخز وخزة جترح نفسه ...لذلك أجلأ معه إىل املزاح يف القول
واإلغالظ يف التهكم ،حىت أرغمه على مصارحت بكل مشاعره...فأجبته:
 وأان أخشى أن يركبك الوهم؛ فتحسب أن الفرق بيين وبينك!... ال ختف ..إن الوهم ال يركبين أبدا ...مل يركبين غري الوامهني!... من أمثالنا معشر البشر ....أليس هذا ما تعين؟... ما أردت أن أمس كرامتك ...إن بيننا وبينكم صالت ود من قدمي ...لقدزاملناكم ،وركبنا معكم سفينة نوح يف عهد الطوفان......
وابدرت أقول:
فأدركت غرضه اخلفي من اإلشارة إىل هذا املستند التارخيي،
ُ
 ليس هذا بدليل على الزمالة...لقد ركبت معنا كل احليواانت ،مما يؤكل ومما اليؤكل...من األسد والفيل ،إىل الفار واخلنزير ...واقرأ اتريخ أيب الفداء جتد فيه أنه
كانت للسفينة ثالث طبقات :طبقة فيها للدواب والوحش ،وطبقة فيها اإلنس وطبقة
فيها الطري ،ولقد فكران حنن اإلنس فيك وخفنا على أمثالك من الدواب أن يفرتسها
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األسد ،فدعا نوح ربه فسلط على السبع احلمى ،فكانت أول محى نزلت إىل
األرض...مث شكوا الفارة إلفسادها الطعام واملتاع ،فأوحى هللا إىل األسد
فعطس ،فخرجت اهلرة منه فتخبات الفارة منها ..وكثر أرواث مثلك من الدواب،
فأوحى هللا إىل نوح أن أغمز ذنب الفيل ،فغمزه ،فوقع منه خنزير وخنزيرة ،فأقبال على

الروث إىل غري ذلك مما حدث يف السفينة وتدبرانه حنن معشر اإلنس بفكران الناضج،
حيث مل جند منكم معشر احليوان والدواب غري املشاكل الت تقتضي احلل وتستوجب
التدبري ..ومل نـََر منكم معونة وال زمالة ُهتون علينا حمرجات ذلك املوقف اخلطري.
 ال تتكلم عن فصيلت ...لقد كان لنا رأي يف السفينة والطوفان ...وما دمت تنكرالتاريخ واملؤرخني ،فإرجع إليهم ينبئوك أن آخر ما دخل السفينة من احليواانت كان
احلمار!..وما هو ،من فضلك ،رأيكم يف السفينة والطوفان؟.
 ال تسألىن رأيي؛ بل أجبين أنت بفكرك الناضج ،ملاذا كان الطوفان وكانتالسفينة!؟ - ..ملاذا؟ ...للظلم والفساد اللذين كاان قد عما األرض ...وللضاللة
والطغيان ،وعبادة األصنام واألواثن...
 من أجل ذلك أغرق هللا األرض مبا فيها من شرور وآاثم ومبن عليها من طغاةوأصنام؛ إال تلك النُخبة الصاحلة الت وُضعت يف السفينة ،لتبدأ بعد ذلك حياة أخرى
يسودها اخلري ،وأجياال جديدة يقودها احلق...
– هو ذاك؟...
 وهل سادَ بعد ذلك اخلري ،وإنتصر احلق؟!.. ماذا تعين؟... أََمل ي ُقل لك مؤرخوك :ان قوم عاد كانوا أول َمن َعبَد األواثن بعد الطوفان؟ ..كلشيء رجع نبت من جديد ..بعد أن غيض املاء ...وبلعت االرض ماءها ،ورجعت
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احلمامة إىل نوح ويف منقارها ورقة الزيتون ويف رجلها الطني ،وأخضر وجه األرض
ونبت الزرع والضرع ،واخلري والشر أقوى مما كان وأخصب...
 نعم ...نبت الشر من جديد ...أتدري ملاذا؟ ..ألن ابليس كان قد دخل السفينةمع من دخل ،ومل يغرقه الطوفان مع من أغرق ...أتدري كيف تسلل إبليس إىل
السفينة؟.
 ال...كيف تسلل؟... يروى عن املؤرخ إبن عباس أن إبليس دخل متعلقا بذنب احلمار!.... أََو كان إبن عباس هذا شاهد عيان؟!...ك مبا جاء يف بطون الكتب...
لست أدري ..امنا أُحدثُ َ
 ُ خري لك أن حتدثين برأيك أنت يف نتيجة كل ذلك؟... نتيجته أن نوحا خرج بعد ذلك إىل األرض ،هو ومن معه من أنس ودواب و إبتىنمذحبا هلل ،وأخذ من الطري والدواب احلالل ،فذحبها قرابان إىل هللا ،سائال إايه أن ال
يعيد الطوفان على أهل األرض ،فعهد هللا إليه أن ال يُعيده ،وجعل تذكارا اليه القوس
الذي يف الغمام ،وهو قوس قزح ،الذي قال إبن عباس :إنه أمان من الغرق ،وقال
قوس بال وتر :أي أن هذا الغمام ال يوجد منه طوفان كأول مره...
آخرون أنه ٌ
 الواقع أن الطوفان مل ُيدث غري مرة بعد أن ثبتت قلة جدواه يف املرة االوىل!... أنت تقصد وال شك طوفان املاء ،هذا حقيقة ...مل ُيدث غري مرة ...وقد وعدهللا أبن ال يعيده ...ولكنه إستعاض عنه بطوفان من نوعا أخر ُيدث يف كل جيل
مرة أو أكثر ...ذلك طوفان الدماء!..
 حىت طوفان الدماء ماذا صنع؟ ...وماذا أجدى؟...أََمل ت ُكن احلرب الكربى املاضيةطوفان دماء!...
 -طبعا...
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 لقد إنتهت النازلة وختمت اجملزرة ،وشربت األرض دماءها وإبتلعت آاثمها ...وظنالعامل أن أصنام القوة املادية قد حطمت ...وأواثن الطغيان قد ُهد َمت ،وأن احلق
وحده هو املسيطر ،وأن اخلري هو املنتصر ...وأن الدول الصغرية والدول الكبرية سواء
أمام سلطان احلق وحده ...وأن الشعوب القوية والشعوب الضعيفة متساوية أمام سيد
واحد هو :النفع العام لبين اإلنسان دون أثرة أو نعرة ...وهنض الناس ينظرون يف كل
أمة إىل قوس النصر وقرب اجلندي اجملهول ،كما نظروا إىل قوس قزح ...سائلني هللا أن
اليعيد احلرب مرة أخرى...فما الذي حدث؟...أجبين...ما الذي حدث بعد؟
 حدث الذي حدث يف الطوفان األول بال زايدة وال نقصان ...حدث أن تعلقإبليس بذيل...
 بذيل َمن؟.... بذيل الرئيس ولسون! ..صاحب املباديء األربعة عشر املشهورة ،الت كانتستكفل للعامل سيادة احلق والعدل واخلري والسالم.
 إذن لقد خاب ذلك الطوفان هو اآلخر؟... ابلطع ...وها حنن أوالء يف طوفان جديد ...مل تبتلع األرض بعد دماءه؛ بل لوذهبت احلمامة ملا وجدت ورقة زيتون تلتقطها ،وال عشا أتوي إليه ...فقد ضربت
القنابل كل بناء ،وهدمت كل جدار ...ولكن الناس ُيتملون كل ذلك صابرين،
وينظرون إىل الغد مستبشرين ،ويعللون أنفسهم أبن هذا آخر طوفان.
 كما قالوا يف كل مرة... أظن أنه قد آن للبشرية أن تعقل ،وأن تبلغ رشدها ،وأن تتحرر هنائيا من طغيانالغرائز الدنيا ..وأن تكف عن متزيق بعضها بعضا ،وأن ترتفع إىل حيث تعمل متكاتفة
ملصلحة اإلنسانية كلها مجعاء ،دون ضغائن وال سخائم وال بغضاء ودون متسك بغرور
كاذب ،وعظمة زائفة ،وحب تسلط ،وشهوة سيطرة...
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 قل ابإلختصار :دون عبادة ألصنام الكربايء الذايت. هو ذاك. إمسح ل أن أقول :إن هذا شيء عسري على االنسان...البد لإلنسان من عبادةاألصنام ...مل يستطع طوفان املاء ،.وال طوفان الدماء ،أن يغرق األصنام الت يصنعها
اإلنسان لنفسه! ..إن اإلنسان غري قدير وال جدير بعبادة هللا ...ألن هللا ال مييز بني
جنس وجنس ،وال فصيلة وفصيلة...
هو النور العام الذي يُضيء لكل الكائنات ...وهو احلب العام الذي يربط كل شيء
بكل شيء ...ولكن اإلنسان ال يفهم ذلك ...انه ال يرى اال ما تصنع له يده من
صور نفسه اجلشعة األثرة) العجرفة العمياء ..كال ..إن هللا بعيد ...بعيد من
اإلنسان ..وإنه أرفع وأعلى وأعمق من أن يتصل به اإلنسان...رمبا كنت أان وفصيلت
أقدر على حبه ..هل مسعت منذ بدء التاريخ أن فصيلة احلمري عبدت أصناما؟!...
 إين معك ....مع االسف. أجبين إذن :ما فائدة الطوفان إذا كان ..إذا كان اليستطيع أن يُغرق إبليس!؟. أرجو -قبل كل شيء  -أن ال تصدق أن إبليس دخل السفينة متعلقا بذيل احلمار بل هذا أصدقه.. تصدق هذا؟!... ابلتأكيد....ألن احلمار ُيمل نفسا صافية ،ومباديء مثالية ،وإبليس خبيثُ ،يب العبث
والسخرية ،وال ُيلو له أن يعبث ويسخر إال من أصحاب النفوس اخلرية واملثُل العليا!
فال عجب إذا دخل مكاان أن يتعلق بتالبيب أطيب القوم قلبا ،وأمساهم فكرا ...إنه
ال يالزم التافهني ،ولكنه يتمسح بذوي الشأن ..إنه ُيب الدخول من الباب
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الكبري ...لذلك تراين أنظر إىل هذا الطوفان األخري بعني القلق ...أحبث عن الرجل
املثال الذي سيدخل يف أذايله إبليس!...
ب عليكم هكذا معشر البشر أن تعيشوا يف سفينة ضالة يف حبر الظلمات
 أَ ُكت َبغري املثل األعلى ..حتيون كالديدان يف احلمأة ،أيكل بعضكم بعضا؛ فإذا ُوجد بينكم
من ُيمل مشعل املثل العليا إنقلب سخرية للساخرين ولعبة يف أيدي العابثني؟
 تلك هي املشكلة... حىت الطوفان مل ُيلها؟... مل ُجي َعل الطوفان ليحل شيئا ...ولكن ليلطف من وقع األشياء ..إنه محام يهديءأعصاب البشرية كلما احتاج األمر ،لقد فقدت األمل يف وجود العالج احلاسم ...فلم
يعد حىت طوفان الدماء يف نظري غري نوع من احلجامة أو الفصد ،يلجأ إليه اإلنسان
كلما إزداد الضغط.
 أتدري أين العالج؟... أين؟... عندي... عندك؟... نعم ...عندي العالج ..وإذا قلت لك عندي ،فرمبا أقصد عند فصيلت ،فنحننفكر مجيعا تفكريا واحدا ،فليس عندان محار مثال وآخر ...مادي ليس عندان زعماء
وال قادة ،وال أواثن وال أوطان ،بل يوجد محري على أرض هللا وكفى ...شعورها واحد
وقلوهبا واحدة...
 -هذا مجيل...
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 نعم ..ولذلك أستطيع – إذا مسحت ل  -أن أجد العالج لكم معشر اإلنسان! حقا ...هذا هو الذي كان ينقضا! ...اي جملد اإلنسانية املنهار! ...أيذلنا القدرهذا اإلذالل؛ فال جند َمن يُهداي إىل عالج أمران غري محار؟!
 كربايؤكم ....كربايؤكم ...كربايؤكم الزائل...أنه يف دمكم! ...دمكم الذيفسد...ال أمل فيكم والعالج لكم إال بعملية نقل الدم ..نقل دم جديد..
 أظنك سقرتح أن ينقل الينا دم محري؟!.. -ال ..إهنا لتضحية كربى من فصيلة احلمري؛ ال أنصح هلا أن تتحملها من أجلكم..
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محاري وهتلر

جعل محاري ُيدثين ذات مساء يف الطغيان والطغاة ،ويسرتسل يف احلديث وأان عنه
اله كالنائم ،وما أان بنائم ...فلقد إنتزعين خيال وطار يب ،وألقاين يف أساطري املاضي:
بني يدي ((شهرزاد)) وأان أعرف شهرزاد كل املعرفة ...ولقد أبرزهتا يف كتاب...آه..
ايهلا من إمرأة...
شهرزاد! ...إذا انفرجت شفتاك عن هذا االسم ،فإعلم أنك لفظت إبسم عظيم
فهوأسم تلك الىت استطاعت أن جتعل من شهراير سافك الدماء رجال مهذابُ ،حمبا
للخري مرتفعا عن العدوان ...لقد دخلت حياة ذلك امللك الطاغية كما تدخل الروح
الطيبة جسدا أصم او الريح املخصبة واحة مقفرة ...واهتدى شهراير هبديها ،ومتت
بذلك معجزهتا ،فإنزوت يف بطون األساطري...
ولكن يف هذا العصر عاد شهراير جديد إىل الظهور ،ال يف صورة ملك بل يف صورة
(فوهرر) يقطن قصرا ،ال يف بغداد ،بل يف برختشجادن وهو اليكتفي بذبح عذراء يف
كل صباح كما كان يفعل شهراير األول بل إن ((محام الدم)) الذي لديه أرهب
وأروع ....وشرد يب اخليال ،فتصورت شهرزاد تستشريين  -بصفت مؤلفها  -يف أن
تذهب إىل الزعيم العصري كما ذهبت من قبل إىل ملك الزمان الغابر،
لعلها تظفر هبدايته ،كما ظفرت هبداية سلفه ،ولعلها تنتشله من الطغيان ،وترحبه خلري
بين االنسان ...فحمدت هلا عواطفها الرقيقة ومشاعرها النبيلة ،ولكين ترددت
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إشفاقا عليها وقلت:
لت فداك ...لقد خطر ببال كل ما خطر لك ،ولقد
 أيها العزيزة شهرزاد!ُ ...جع ُرأيت من واجب الكاتب أن جيهر مبا يعتقد ،فرمست (لصاحبنا) من الصور ما سوف
يعرض عنقي ملديته ،ولسرف أُدعى إىل محام الدم ،وأان ال أعرف السباحة؛ فيكون
هذا محامي األول واألخري ...أما أنت اي ذات اجلمال...اي من اعتدت السباحة
جبسمك العاجي يف ذلك احلوض من املرمر القائم يف قصرك العجيب!..
فقاطعتين شهرزاد قائلة -:أختشى علي وأان اخلالدة!؟ ...خف على جلدك أنت أيها
املخلوق اهلالك! ...أكرب ظين أن إشفاقك هذا ليس على شخصي ابلذات ،إمنا هو
فشلت يف مهمت ووقع
على كتابك عين؛ احلامل امسي الذي سوف ُُيرق ويُباد إذا
ُ
بيين وبني هتلر العداء ...اي هلؤالء األدابء والكتاب إهنم خيافون على جلد كتبهم أكثر
مما خيافون على جلد أجسامهم .وتركتين بال حتية وال وداع ،واختفت عن بصري،
وارتفعت يف الفضاء ومضت إىل قصر (برختشجادن).،
****

كان (هتلر) يف ذلك املساء منفردا يف قاعة كبرية من قاعات القصر ،يُطيل التأمل
أمام خريطة حربية ،وقد شرد ذهنه واجتهت عيناه إىل انفذة بلورية تشرف على الوداين
اخلضراء احمليطة بذلك اجلبل الذي يقوم عليه قصره املنيع ،وإذا هو فجاة يسمع خلفه
حفيف الثوب ،وهفيف غالله حريرية ،ويشم عطرا شرقيا مأل جو املكان ،فإستدار،
فألفى نفسه وجها لوجه أمام إمرأة مل يقع بصره قط على أمجل منها ...فعُق َد لسانه،
ومجد يف مكانه ،ومرت حلظة أو حلظات...
مث أفاق قليال ،وقال هلا كاهلامس:
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أنت؟!
 َمن َ أان شهرزاد ...جئت إليك من الشرق...وكأمنا غُمر هتلر يف حلم ،فإذا هو لساعته ُيس األشياء من حوله ختف وترتفع قليال
وحلت عقدة لسانه ،وحترك من مكانه ،وخف إلسقبال شهرزاد ،وكأنه
يف اهلواءُ ،
يعرفها معرفة األصدقاء منذ أعوام ...وأجلسها يف صدر القاعة ..وأراد أن يقدم اليها
من الطعام والشراب ما يُقدم إىل األضياف الكرام ...فأبت وشكرت ،وأشارت إليه
ابجللوس واإلصغاء ،قائلة:
 فألخربك أوال سريعا ،ملاذا جئت إليك ،ان مقابلتنا الساعة قد يتوقف عليها مصريالعا مل .فقطب هتلر جبينه ،وزالت عنه غمرة احللم وقال:
 جئت يف مهمة سياسية؟ ...فهمت ،ما أمجلك رسوال من الدول الدميوقراطية ،إهنالشجاعة منك أن تقودي طائرة مبفردك؛ أين َهبَطت اي سيديت الطائرة الت جئت هبا؟
 أي طائره؟ عجبا ..كيف جئت إذن؟ قلت لك اان شهرزاد ...شهرزاد األساطري ،شهرزاد الت طالعت خربها،وال ريب ،وأنت صغري ...وأان ابلطبع ال صلة ل ابلدميوقراطية أوالفاشية؛ ألين
 كما تعلم  -أنتمي إىل زمان اليعرف هاتني الكلمتني ...إمنا أجيء إليك اليومبصفت الشخصية ،كما جئت من قدمي إىل امللك شهراير ،فلبثت عنده ألف ليلة
وليلة ،أقص عليه من ألوان القصص ما غري نظره إىل احلياة...
فقاطعها هتلر قائال ،وهو ينظراىل خريطته احلربية:
 ليس لدي وقت لإلصغاء إىل القصص... -هذا من سوءاحلظ ..قالتها شهرزاد بنربة مل تصمد هلا عيناه ،فأطرق قائال:
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 رمبا كان هذا من سوء حظي حقاٌ ،فأنت إمرأة جديرة أن جيلس اليك رجل أكثرمن ألف ليلة وليلة ،ولكين مشغول كما ترين ،وال أحسبىن املك اإلصغاء إليك أكثر
من ليله ...إن العصور قد تغريت ...وإن مصائر الشعوب تتقرر أحياان يف جلسة
واحدة بقاعة مؤمتر أو مقصورة قطار ..اطرقي اي سيديت املوضوع من اببه وأوجزي!...
مل تيأس شهرزاد من هذه اللهجة اجلافة .وقالت مرتفقة:
 اطمئن ..إين ال أجلس إىل أحد رغما عن إرادته ،وأين ملقدرة قيمة وقتك الثمنيالذي تنفقه يف ...يف هدف ال أقرك عليه ،وقد أكون خمطئة ،وقد تكون أنت
املخطيء ...ثق إين غري ُمقيدة برأي ...غري متعصبة ملبدأ ...إين حرة حىت اآلن مثل
هذا اهلواء ،وقد جئتك ألقنعك مبا أرى ،أو لتقتعىن مبا ترى .فليكن بيننا الساعة صراع
هاديء بني روح املباديء ..هل قبلت؟
 قبلت...قاهلا هتلر مبتسما ،وقد طمع يف اقناع شهرزاد ،وأمل يف أن يرحبها هو إىل جانبه،
ومن يدري؟...
لعله يستطيع أيظا بعد ذلك أن يلحقها بوزارة دعايته حتت إدارة اهلر جوبلز ...ليس
بينه إذن وبني حتقيق هذا األمل سوى أن يقنع شهرزاد آبرائه ...هنا رفع رأسه
مستبشرا ..ومر بيده على خصلة شعره املتهدلة عل جبينه كأهنا جناح غراب وقال:
 سوف أقنعك مببادئي... بغري عنف؟... بغري عنف... إنه ربح ال يُستهان به ،أن تسمح حبرية الرأي والكالم واملناقشة ،ولو إىل أجلقصري! ..قالتها شهرزاد إببتسامة ذات مغزى ،فأدرك هتلر لساعته أنه يكاد يقع يف
فخ هذه الشرقية اجلميلة ...فليس هو الذي قد يكسبها وجيذهبا إىل النازية ...ولكن
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اخلوف أن جتذبه هي  -بغري أن يشعر  -إىل روح الدميوقراطية...فجهم وجهه،
وعادت أليه على الفور طبيعة اجلربوت ،فضرب املائدة بقبضته وصاح:
 كال ...لن أمسح هنا على االطالق حبرية الرأي أو روح الدميرقرطية ،وأرجو منك أنتكفي عن ذكر هذه األلفاظ إذا أردت أن نتفاهم..!،
فإبتسمت شهرزاد وقالت متلطفة:
 وكيف نتفاهم بغري حرية التفاهم؟ ..ماذا ختشى مين وأان أحادثك على انفرادواألبواب مغلقة ،واليسمع حديثنا أحد من شعبك...إذا مل تطلق ل احلرية الساعة يف
حمادثتك ،فمعىن هذا أنك ختشى أن أقنعك؟...
 كال لست أخشى شيئا ...حتدثي بكل ما تريدين ...قاهلا وهو يتلفت مينة ويسرةليتأكد من أن احليطان ليس هلا آذان ،واعتدلت شهرزاد يف جلستها وقالت:
 اين ال أحب العنف فن االقناع ،ال ألين دميوقراطية النزعة فأان كما قلت لك لستأنضوي حتت حزب من األحزاب ،ولكن تلك طبيعت منذ القدم ،وانك وال شك
تعرف قصت مع شهراير ،هل تذكر أين جلأت إىل العنف يف إقناعه؟...
 أشهد أنك كنت ابرعة ،ولكن ذلك ال مينع من القول أنك كنت امرأة خطرة ،لقدكنت أنت  -وال تؤاخذيين  -اخلليقة دون غريك حبمام الدم ،فإن املرأة الت تستطيع
أن حتول ملكها عن سياسته ،وأن تغري نظام حكمه يف دولته ولو إىل األصلح؛ هلي
عل كل حال امرأة اثئرة على النظم...
 إين مل أكن اثئرة ،ومل أتدخل يوما يف سياسة شهراير ،ومل أنصحه يوما إببرام أمر أواإلقالع عن فعل...امنا دخت حياته كبصيص النور الضئيل املتسلل من خصاص
األبواب ،فإذا هو يرى ما مل يكن يرى ،وإذا هو يصلح نفسه بنفسه ،ويتحول من
حال إىل حال ،ومن سياسة إىل سياسة من تلقاء ذاته...
ففكر هتلر حلظة مث قال-:
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أمل تكن هناك مؤامرة من الشعب؟..
ان شهراير كان يدخل كل ليلة بعذراء يقتلها يف الصباح ،حىت كادت تنقرض من
بالده العذارى ،فال بد أن الشعب ضج ،وغضب وهتامس ،وآتمر ...اعرتيف ...أمل
تكوين موفدة من قبل اجلماهري...
 كال.. من يدري ..لوكان لشهراير(جستابو) يف ذلك احلني لتدارك اخلطرقبل وقوعه.. احلمد هلل إذ مل يكن لديه ذلك...لوأن هذا حدث ملا كان... ملا كان اسم شهرزاد ظهر يف مساء التاريخ ...وملا عرفت األجيال غري اسم شهرايروحده!...
 دعنا من التاريخ...إمنا الذي جيب أن حتفل به هواالنقالب الطيب الذي حدثرضي عن نفسه كل الرضا يوم رأى األشياء كما
لذلك امللك ...إنه وال شك قد َ
ينبغي أن تُرى ...سكتت شهرزاد ...وحدجت الفوهرر بنظرة طويلة ...فخفض بصره
قليال وأطرق...مث قال:
 إن لك اي شهرزاد أسلواب عجيبا يف الكالم ...إنك تريدين أن تلقي يف روعي أنهنالك أشياءعظيمة ترينها أنت وال أراها أان ...وحتاولني أن تدخلي يف نفسي الشك
يف مبادئي ...ولكن فاتك أىن أضع العقل دائما يف احملل الثاين ،والفكر يف املقام
الثالث ...أما املكان األول عندي فهو لإلميان ...أين أومن وأان مغمض العينني،
موصد األذنني ،مغلق العقل ...أؤمن مبباديء وحدها أؤمن وأؤمن؛ مث أؤمن...
تكلمي بعد ذلك مبا شئت...
فأبتسمت شهرزاد مث قالت يف دهاء:
جأت إلقنعك أو لتقنعين ..وقد
َ -من قال لك إين أريد أن أهز إميانك مببادئك ..أين ُ
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أفشل أان معك ،وقد تفشل أنت معي ..إين تواقة إىل احلرية...حرية البشر أمجعني،
ولقد ذهبت إىل شهراير عندما رأيت حرية الشعب وبنات الشعب يف خطر :مبدئي
هو احلرية لكل إنسان ،وال استعباد ألي إنسان ...فمن كان يعمل هلذا املبدأ فأان
معه ،سواء كان أنت أو خصومك ...هذا قول ..فإغمض عينيك عنه ،صم أذنيك
إذا شئت ،وأغلق فكرك..
ولكىن أان فاحتة عيين وأذين ألتلقى عنك ما تقول ،وأز ُن ما تُدل به ،وأتقبل الطيب
من حديثك إذا ُوجد ...وال أكره أن أقنع مببادئك إذا كانت انفعة للناس ،فإن املكان
األول عندي دائما هوللفكر احلر ،واإلقتناع املطلق ،مث اإلميان بعد ذلك ..تكلم فاان
ورنَت
مصغية إليك ...و إتكأت شهرزاد بساعدها على طرف املقعد ،وغرقت فيهَ ،
إىل هتلر بعينيها الصافيتني العميقتني ،فاختلج قلبه قليال ...ولكنه متاسك وقال:
 إعلمي أوال أين ذو قلب ...حذار أن تقارين بيين وبني شهرايرك...إنه كان يسفكدماء العذارى؛ ألنه مل يكن يعرف احلب...أما أان فقد أذنت حبمام الدم ألين
أحب...فقالت شهرزاد يف سخرية غري ملحوظة:
 امرأة....؟فأجاهبا هتلر يف هلجة مثل هلجتها:
 إين لست مهجيا حىت أقدم مثل هذاالقرابن المرأة... إنك حقا رقيق الشعور!.. ما من امرأة عندي جديرة أبن أهرق من أجلها قطرة من الدم ...لقد قلت لك أينذو قلب ...!.وأي قلب!؟ ...إنه أرحب من أن ُيوي إمرأة ...إنه ُيوي أملانيا...
وصمت ...فابتسمت شهرزاد،
وقالت يف هدوء -:كنت أحسبه أرحب من ذك..وأنه ُيوي شيئا أعظم من املانيا- .
ماذا؟...

~ ~ 31

 االنسانية...لفظتها شهرزاد يف مهسة عميقة...فوجم هتلر حلظة ،مث قال:
 ماذا تعنني؟... أعين أنك لو أحببت اجلنس البشري كله؛ ال اجلنس اآلري وحده ...لكنت أعظمألف مرة مما أنت اآلن،ومبا تريد أن تكون.أصغ إل مليا...ملاذا مل تفكر يف هذا
اجملد؟...يدهشين حقا أن مثلك مل ختطر له هذه الفكرة! ...إن حياتك معجزة ال
ريب فيها ،فلماذا مل تستخدم هذه املعجزة لغاية أعظم وغرض أمسى؟!...ملاذا مل توجه
قوتك وثورتك لالرتفاع ابإلنسانية كلها ...فيسطر التاريخ لك صفحة ال سطر مثلها
لغري الرسل واالنبياء؟...
إن الصفحة الىت يعدها التاريخ ألعمالك اليوم؛ ليست بذي شأن عظيم ،وقد كتب
مثلها الكثريون من قادة اجليوش الذين فتحوا العامل معتمدين عل القوة
العسكرية...ففرحوا أبكاليل النصر احلريب الذي زان جباههم ،ومل يفطنوا إىل أهنا
أكاليل من الزهر الذي يذبل بعد حني..ولقد ذبلت فعال ،وهوت ،وذرهتا الرايح؛ كل
تلك الفتوح الت تفاخر هبا أولئك القواد العسكريون ...ذلك أن ال شيء يثبت يف
األرض وينبت الثمار الصاحلة اخلالدة غري البذرة الطيبة الت يلقيها يف نفوس البشر
رجل ُيب اإلنسانية كافة..هذا هواجملد الذي ليس بعده جمد إلنسان!
 إنك امرأة ..وال يدهشين قط من إمرأة أن تبخس قدر النصر احلريب!... النصر احلقيقى هو ذلك الذي يستطيع أن يسري ابلبشرية ،ولو خطوة...ويسعدها،ولو حلظة  .,إن كلمة نب ،أوترنيمة شاعر،أو تغريدة موسيقى ،ألَبقى على الدهر من
صيحات الظََفر مع طبول النصر يف أكرب معركة حربية!.
 عجبا..فيم العجب إن ذلك الذي يستند إىل قوة هللا - ،وهو النب والرسول  -وذلك
َ -
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الذي يستند إىل قوة الفكر  -وهو العا مل والفنان  -ألبقى وأخلد من ذلك الذي
يستند إىل قوة اجليش!! ...شرد هتلر خبياله حلظة  .,,وقال كاملخاطب نفسه:
تقت إىل أن أكون نبيا!.
 وا أسفاه!...لطاملا ُهامجت هللا والكنيسة؟!...
 من أجل ذلكَ
تقت إىل العلم والفن!...
 ولطاملا ُ وهلذا نفيت العلماء والفنانني؟!... عبقرية بالدي هي عبقرية عسكرية قبل كل شيء ...مل أفطن إىل ذلك يوم قامتيف نفسي تلك القوى اجلائحة تدفعين أن أعمل شيئا للتاريخ ...ال تنكري اي شهرزاد
أن املعجزة تتخذ لون األرض الىت تظهر عليها ،وأن العظيم يتغذى ككل نبات
بعناصر الرتبة الت ينبت فيها...ال حتسب عبقرية أملانيا أو أورواب تصلح إلبراز نب من
أنبياء الشرق.
 هذا صحيح ....ولكن العظيم جيب أن يثور على أوضاع بيئته وأمته وعصره،لينشر تعاليمه الىت تنفع اإلنسانية كافة ...هكذا فعل املسيح و حممد؛
لقد كان كل منهما جياهد وحده ضد وطنه و زمانه ليبذر فيهما املثل األعلى
اإلنساين...وقد أُضطهدا وعُذاب يف سبيل ذلك ،وقد إنتصرا آخر األمر ذلك االنتصار
اخلالد على الزمان وما بعد الزمان ...ثق أين ال أخدعك ..إن اخللود هو ملن يعمل
خلري االنسانية كلها ،ورفعة اجلنس البشري كله ...هلذا كانت غلطتك الكربى ،أنك
أحببت جنسا واحدا ،وكرهت بقية األجناس!..وعملت لرفعة شعب واحد ليستعبد
بقية الشعوب!.
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم (املباح).،
 املباح مؤقتا إبذن خاص من هتلر-وسكت (الفوهرر) وال يدري أحد أكان سكوتهُ
القتناعه حبديث شهرزاد ،أم للتفكري يف طريقة للتخلص من هذه املرأة اخلطرة؟؟...
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محاري و موسولين
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قال ل محاري ،وهو ُيدق معي يف أعمدة الصحف يوم َروت خرب سجن
(موسوليين) يف قلعة جزيرة (بونزا) قبل أن يهرب منها
 ترى كيف تتصوره وهو يف سجنه؟! ..فشرد ذهين حلظة ،مث قلت كاملخاطبنفسي ،وكأين أُبصر شريطا متحركا:
أتصوره جالسا (منتفخا) ،وقد دخل عليه ضابط من جنود الكارابينيريي القائمني
حبراسته....فدار بينهما احلوار التال:

احلارس:هل طلبتين اي سيدي؟.

موسولين :أردت أن ألفت نظرك إىل أن الطعام هنا رديء...
احلارس :لقد نسوا اي سيدي من غري شك أن يرسلوا إىل هذه اجلزيرة طُهاتك البارعني
يف قصر روما الفاخر!...
موسولين :لقد نبهتك قبل اآلن أن تكف عن خماطبىت بكلمة (سيدي) أان أصر على
منادايت بلقب (الدوتشي)!...
احلارس :ليس لدينا أوامر بذلك اي سيدي.

موسولين :لديكم فقط أوامر بقتلي إذا حاولت اهلرب؟!...

احلارس :هو ذاك اي سيدي...

موسولين :لو كنت قرأت اتريخ (انبليون) لعلمت أنه كان يصر هو اآلخر على أن
خياطب وهو مسجون يف جزيرته بلقب (االمرباطور)...

احلارس :وهل أجابه حارسه إىل ما طلب؟

موسولين :كل حارس ذي مروءة وذوق ال يرفض ذلك.
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احلارس :أان أيضا ال أرفض أن أكون حارسا ذا مروءة وذوق ...فألمنحك إذن هذا
اللقب...يف هذه احلجرة املغلقة من قلعة انئية يف جزيرة مقفرة ...أَتَـتَنازل وتَـتَقبل مين
هذا اللقب اي سيدي (الدوتشي).
موسولين :وملاذا هذه االبتسامة على فمك؟...

احلارس :تلك ابتسامة ال أظن من املروءة والذوق أن أطلعك على معناها..
موسولين :آه ...حقا ...حقا ...هل ل أن أُلقي عليك سؤاال؟...

احلارس :إين يف خدمتك...
موسولين :صارحين ابحلقيقة ...هل أنت وحدك الذي يسخر مين اآلن؟!...

احلارس :أظن أين لست وحدي...
موسولين :من غريك؟...

احلارس :كثريون...

موسولين :أكثر من عشرة أشخاص؟...

احلارس :أكثر من عشرة ماليني...

موسولين :عجبا ....من أي دولة؟..
احلارس :من شعبك نفسه...

موسولين :أال تراك مبالغا قليال؟...

احلارس :من غري شك اان مبالغ يف إنقاص العدد؛ فإن أولئك الذين مسعوا خطبتك
من اإليطاليني وحدهم يبلغ عددهم أكثر من ثالثني مليوان.
موسولين :أي خطبة؟...

احلارس :خطبتك الرائعة يف ذلك املوقف الرائع ،وأنت على ظهر مدفع ضخم تصيح
قائال(( :مثانية ماليني حربة تنتظر إشاريت ابهلجوم ...البحر األبيض حبران,..
مارنسرتام ...مارنسرتام))

~ ~ 37

موسولين :وا أسفاه!.
احلارس :أليس هلذه املاليني اآلن بعض احلق يف ابتسامة صغرية؟ا...
موسولين(:مارنسرتام)!

احلارس :نعم...ها هو ذا (مارنسرتام) ...حبران ...حبرك ..مد إليه يديك من خالل
قضبان سجنك الصغري...

موسولين ; لقد أردت حقا أن أمنحكم هذا البحر هباتني اليدين؛ فوضعتم فيها
األغالل!!...
احلارس :من سوء حظنا أننا فعلنا ذلك متأخرين ..لقد تبني لنا – بعد فوات األوان
– أنك أعطيتنا حقيقة حبرا ...ولكنه حبر من الدماء!...
موسولين :هذا قولكم أنتم اي أعدائي ...ولكن الشعب االيطال كله يهتف اآلن
احلارس :يهتف اآلن بسقوطك يف كل مكان...
موسولين :أنت كاذب...

احلارس :لقد سألتين الصراحة ...ولكنك مل تزل تبغضها وختشاها...

وزلفى الطامعني ،ومتويه املخدوعني
إن أذنك الت تعودت اإلصغاء إىل رايء اخلائفنيُ ،
ما زال يذعرها رنني الصدق واحلقيقة...

موسولين :أهذا معقول أن يهتف الشعب االيطال بسقوطي؟!
احلارس :املعقول هو أن يفعل ذلك اآلن...
موسولين :كيف يستطيع ذلك؟...

احلارس :األمر بسيط :ما دامت يدك القابضة قد أُقصيَت عن غطاء اإلانء ...فإن
البخار املكتوم يستطيع اإلنطالق حرا يف الفضاء...
موسولين :أ ََو ينسى الشعب ما صنعت له؟..

احلارس :إذا أعطيت شعبك كل شيء ،وسلبته حريته؛ فأنك مل تعطه شيئا..
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موسولين:أينسى صويت الذي هز مشاعره؟...
احلارس :كال هذا ال ينساه ،إن صوتك حقا كان مؤثرا وخطبك كانت رائعة..
وحركاتك ووقفاتك كانت ابرعة...
وهل ينسى الشعب صوت (كاروزو) أو متثيل (زاكويف)؟!
موسولين :إين مل أكن ممثال اي هذا...

نسي نفسه وأنسى اجلماهري أنفسها ...إنك
احلارس :إنك كنت ممثال أتقن دوره حىت َ

أعظم ممثال أجنبته عبقرية إيطاليا الفنية...
مأساة حياتك وحياة إيطاليا احلاضرة :يف أنك مل تتخري الظهور من ابديء األمرعلى
مسرح التمثيل ،وآثرت اللعب على مسرح السياسة ...لقد اتبعت بغريزتك وطبيعتك
عني الطرائق الفنية املسرحية ،فبدأت بدراسة (شخصية) من الشخصيات ...كانت
هي ،لسوء احلظ أو لسوء األختيار شخصية (انبليون) ..لست أدري ملاذا جتذب هذه
الشخصية دائما هواة التمثيل لكل ملعب! ...درستها أنت فيمن درسها ...وتشبعت
هبا حىت جاوزت التمثيل إىل التأليف ...فوضعت قصتك التمثيلية عن( :انبليون واملائة
يوم) ...وإين ألتساءل عما منعك من تقمص (انبليون) بنفسك يف روايتك عل
املسرح اخلشب!؟...
لعل املانع هواشتغالك فعال بتمثيلها على املسرح اآلخر ...كل هذا كان يُقبَل منك لو
انك مسحت االصباغ عن وجهك آخر النهار ،وخلعت األثواب وأطفأت األنوار،
وصارحت مجهورك بقولك له إن هذا كان متثيال!...
ألن شخصيات التاريخ ال تتكرر ،وأن أطماع العُتاة تروى كاألساطري ،وأن الزمن قد
تغري ،وأن الشعوب اليوم ال ينبغى هلا أن جتري وراء أوهام السيطرة الكاذبة والتسلط
الزائف ...بل تسعى إىل حريتها ورفاهيتها يف جو من الوائم والتعاون مع جرياهنا من
بقية األمم واألجناس...
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لوأنك نبذت من أول األمر فكرة التقليد والتمثيل ،وشيدت عملك على اساس جديد
من روح العصر وفلسفة االنسانية النافعة للبشر ..لكنت ارتفعت يف نظر التاريخ عن
جمرد ممثل لألدوار القدمية إىل مصلح إنساين للعامل احلديث.

موسولين :يدهشين أن تتكلم هكذا أيها الضابط؟ أرى أن اختيارهم لك حارسا مل
أيت عفوا!.
احلارس :أرجو على كل حال أن يكون يف حديثي بعض الفائدة.
موسولين :أي فائدة؟...ما دامت ها هنا هنايت؟.

احلارس :هب أنك عدت إىل احلياة ..إىل حياة العمل من جديد ..ماذا تصنع؟
موسولين :.أصنع كل ما تريد ....ولكن كيف اخلروج من هنا؟..

احلارس :حقا ...اخلروج من هنا هو املستحيل بعينه ...فهذه اجلزيرة الصغرية حمروسة
ترى ابلسفن احلربية من كل اجلهات...
موسولين :إين مع ذلك مل أفقد األمل بعد ...أن (انبليون) ُسجنَن هو اآلخر أول
مرة يف جزيرة (البا) وهي حمروسة ،واستطاع مع ذلك اهلرب...البد من هريب أان أيضا
هذه املرة كما هرب.
احلارس :اي لألسف ..أنك أيها املمثل ال تستطيع اخلروج قيد شعرة عن نطاق
(الدور) الذي تقلده وحتاكيه...

موسولين :ولكن مل أنس ما قلت ل ...وسأعمل ما تريد...

احلارس :لن تستطيع ...ليس يف مقدورك أنت أن ختلق شخصية مستقلة عن

شخصيات التاريخ ..ال بد ملثلك من منونج يسري عليه وثوب بطولة زائف يرتديه..
أنت ممثل وكفى.
موسولين :سوف ترى ما أصنع إذا ُكتبَت ل العودة إىل العمل...

احلارس :ماذا أنت صانع؟ ال شيء غري االستمرار يف لعب دورك حىت نزول الستار
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موسولين :أين؟...
احلارس :صدقت يف هذا ...أين؟..البد لك من مسرح ...فأيطاليا اليوم ال تصلح
للعبك املعروف ...إن اجلماهري سوف تستقبلك ابلصفري املزرى أو االمهال
املخجل ...ولكن لك شريكا ما زال يلعب على مسرحه ...من يدري..رمبا رضي أن
ُ
يعطيك دورا صغريا إىل جانبه.
(اصوات صياح يف اخلارج وطلقات انرية)

موسولين :ما هذا؟...ماهذا؟..

احلارس :مكانك وال تتحرك!...

جندي( :يدخل مسرعا) هبط النازي ابملظالت...
(ضابط انزى يقتحم احلجرة مبدسه)

احلارس :ال داعي إلطالق النار...

النازي( :ملوسوليين) أيها الدوتشى!..
موسولين(:يبكى وينتحب من الفرح)..إين ...إين كنت شاعرا بذلك...

النازي :لقد أمرين الفوهرر أن أضعك حتت محايت!...

كنت وثقا أن الفوهرر لن ينساين..
موسولين :إين...إين ُ

اجلندي (:مهسا) إنه يهرب و مل نرمه ابلرصاص؟...

احلارس( :للجندي وهو يتأمل منظرموسولين) أ ََو يريدون منا أن نقتل هذا املخلوق

املسكني!...

اجلندي :واالوامر الت لدينا؟...

احلارس :سيدركون فيما بعد أن هذا الرجل ال ينبغى أن ميوت موتة جندي ،بل ميتة
مهرج منسي فقد اهلتاف والتصفيق والدوي...
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محاري و مؤمتر الصلح

قال ل محاري مرة:
 صف ل مؤمتر الصلح هلذه احلرب...فقلت له ،وقد راقين سؤاله ،ووددت لواستطعت اجلواب:
 كيف أصفه؟...إنه مل ينعقد بعد ابلطبع هذا املؤمتر ،واليدري آدمي مىت ينعقد...إذا شئت ،فلنلجأ إىل عني اخليال ،نرى هبا ما جيرى فيه وما يفضي اليه ...وعني
اخليال هذه كعني املاء يف الصحراء ا تستمد مادهتا من اغوار الرمال ...رمال أزمنة
املاضي ...لذلك أتصور أن يعقد مؤمتر الصلح القادم يف (فرساي) مرة أخرى ،ويف
قاعة املرااي الشهرية ابلذات...
ولكن املباديء الىت ستُطرح كأساس للسالم سوف تكون جديدة الوجه ...والرجال
اجملتمعون حول مائدة املفاوضة سوف يُنتَخبون طبقا لفكرة خاصة...
ويف احلق :إنه عقب إنتهاء احلرب سيشتد الرأي العام لكافة الشعوب احملاربة حول
هذا السؤالَ :من الذي يصنع السالم؟.
أ َُهم أولئك الرجال أنفسهم الذين جاءوا ابلنصر؟...أال خنشى أن يكون العمل املنهك
واجلهد املضين الذي قام به هؤالء األبطال جيعلهم حباجة أن ينالوا قسطهم من الراحة،
ُ
فيتوىل عبء اجلهاد اجلديد رجال جدد ،ممن كانوا أثناء احلرب يدرسون
مشاكل الغد ،ويعدون العدة يف صمت لبناء صرح السالم العاملي؟..
مث أال ُخيشى من الرجال املنتصرين إذا تسلموا قيادة الصلح ان تنسيهم حرارة الظفر
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أنفسهم ،فيحسبون أن واجبهم على مائدة السلم ان ُيرزوا ألوطاهتم انتصارات
وسفكت
أخرى ،وهبذا يضيع معىن الفكرة العظمى ،الت من أجلها بُذلت األرواح ُ
الدماء ،وهي( :التعاون الدولب على أساس املساواة واإلخاء بني األمم مجعاء)؟!
كل هذه االعتبارات قد جتعل من احملتمل أن توفد الدميوقراطيات املنتصرة إىل املؤمتر
رجاال مشبعني هبذه الفكرة العليا...
فمثال قد توفد حكومة تشرشل رجال مثل (بيفرج) وحكومة روزفلت رجال مثل
(ديوي) وحكومة ستالني رجال مثل (لتفينوف) وحكومة برلني رجال مثل
(أوتوشرتاسز) ...اخل ...وهكذا تفعل كل حكومات الدول اجملتمعة حول مائدة
الصلح .وملا كانت مصر مدعوة بطبيعة احلال إىل تبوء مركزها من هذه املائدة،
فقد حق لك اي محاري أن تسأل عمن سوف تندبه حكومة القاهرة هلذه املهمة
اخلطرية .إمسح خليال أن خيلع عنه اآلن رداء الرزانة ويقفز قفزة جريئة ،فيتصور أن
مندوب مصر هو :العبد الفقري كاتب هذه السطور...وال تسأل عن السبب؛ بل تعال
معي نشاهد ما الذي سيحدث:
ال شك أن خرب تعييىن سيُقابَل  -كعادتنا يف مصر -ابهلجوم العنيف من احلساد.
فيمعنون يف جتريدي؛ ال من الصفات املطلوبة يف عضو املؤمتر وحدها؛ بل من كافة
الصفات اآلدمية الت يتمتع هبا كل من خلقه هللا من ماء وتراب .فريد كل ذلك
األنصار مبا يعرفونه عين من الصفات احلسنة؛
مبالغني فيها ...وأييت يوم السفر فحشد اجلموع يف مطار أملاظة ،حيث تقرر أن
أذهب طائرا إىل فرساي ....ويعلو هتاف اجلماهري مذكرا إايي مبطالب البالد...
فألوح إليهم ابحملفظة الت حتوي الواثئق الرمسية واملذكرات التفسريية الىت عليها تقوم
املفاوضات ،مث تتحرك يب الطائرة مرتفعة يف اجلو ،وقد تبعتها بعض الطائرات اخلاصة
مزينة ابألعالم اخلضراء ،تودعين حىت شاطيء البحر ،مث حطت الطائرات يف الدخيلة،
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وعربت طائريت وحدها إىل أورواب ،وأان داخلها أفكر يف أمر أختياري للمؤمتر وماذا أان
قائل فيه؟! ...وأان مل أدرس بعد أية وثيقة من الواثئق الت ابحملفظة فقد ضاع وقت يف
مصر بني مطالعة شتائم احلساد يف املطار ،وأقوال األنصار يف املساء .لكن ملاذا ال
انتهز فرصة هذه اخللوة يف الطيارة وأطالع هذه األوراق اهلامة؟ ..ومددت يدي حنوها
ولكن ذهين شرد ...وتلك وال شك صفة فات حسادي أن يذكروها ضمن ما ذكروه
عين من صفات ...شرد ذهين يف أمر وصول إىل فرنسا  -وأين يكون مقامي؟...أيف
فندق يف فرساى مع بقية أعضاء مؤمتر الصلح ....وملاذا ال أنزل كما ُيلو ل يف
(مومنارتر) مثال ...بذلك الفندق الذي نرلته منذ حنو عشرين عاما وىل فيه
ذكرايت؟ ...وجعلت أستعرض يف رأسي ذكرايت يوم كنت أقطن أمام مرقص
ليلي أكتب شعرا فرنسيا منثورا يف احلانة اجملاورة مللهى
(الكوليزيوم) املشهور ،وأمضى َ
(الطاحونة احلمراء) .وأان أحتسي برية سرتاسورج ،وآكل {الكرنب ابلسجق...،
وأرمق بنات اهلوى اجلائعات اجلالسات على املوائد حول ينتظرن الدعوات وأان أقول
هلن(( :اي عرائس الشعر إبعد َن عين ساعة األكل ،فما يف جيب غري فرنكات
معدودات مثن طبقي وحق مجالكن!.)).
يف اليوم التاىل لوصول طائريت إىل فرنسا ،أُفتُت َحت أول جلسة من جلسات
مؤمترالسالم يف قصر فرساي حبديقته اخلضراء ذات النافورات العجيبة ،ينبثق منها املاء
يف أشكال وألوان،كأنه ماسة ُملقاة فوق العشب تشع ابألضواء  -وإجتمع األعضاء
من خمتلف الدول حول مائدة كربى مستديرة يف قاعة (املرااي) ...وقد وضع كل عضو
وإختذت مكاين ابلطبع بني
حمفظة واثئقه أمامه .وجعل خيرج منها األوراق...
ُ
اجلالسني ...وأردت أن أصنع مثل ما صنعوا ..وإذا أان لدهشت ومصيبت وطامت
أتذكر أين نسيت حمفظة واثئقي ابلطائرة ...والنسيان  -قاتله هللا صفة أخرى من
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صفايت املمتازة...ما العمل اآلن وقد ضيعت  -أول ما ضيعت احملفظة الىت فيها
مطالب بالدي!؟...
تدم ورطت طويال ،فقد عزيت نفسي بقول :أن املؤمتر يف يومه األول لن يبحث
مل ُ
على أي حال يف احلالة املصرية ...ومن هنا إىل أن جييء دورها يكون هللا تعاىل قد
فتح علي ابحلل املوفق السعيد .وغرقت يف مقعدي الوثري مطمئنا ،أستمع إىل
املناقشات التمهيدية االوىل بني (بيفردج) و (ديوي) و(لتفينوف) و(شانج كاي
شيك) وكلما أوغلوا يف املناقشة فرتت قويت على اإلصغاء وهتيأ ذهين كالعادة إىل
االنصراف واالنطالق يف أجواء أخرى...
وابلفعل ...مل ميض غري قليل حىت ألفيت نفسي منهمكا يف حصر عدد املرااي يف
القاعة ،ومالحظة حركات ممثل الصني وهي تنعكس على كل مرآة ...مث طفقت أقول
يف نفسي - :ليس أنسب من هذه القاعة ألجتماع نسوي ...فكثرة املرااي تسر املرأة
ومتلؤها زهوا وخيالء..
لكن ملاذا جتتمع الدول هنا أيضا يف قاعة املرااي؟..
أخشى أن يكون هذا سببا من أسباب الزهو واخليالء الذي كاد يذهب برؤوس بعض
ممثلي معاهدة (فرسياي) السابقة! .مضيت يف هذه اخلواطر دون أن ألتفت إىل ما
جيري حول ..وإذا أان أتنبه على صوت اجملتمعني يقررون أن يبدأ املؤمتر بسماع رأي
ُعطي الكالم ملندوب مصر ...اي
األمم الصغرية ...واجتهت العيون حنوي ...وأ َ
للكارثة! ...جاءك املوت اي اترك( ...احملفظة)! ...وأصبحت يف موقف ال ُيسدين
عليه ُحساد وال عُذال ...أين حمفظت؟ ..أين ورقي! ...ماذا أصنع أيها الناس؟..
وماذا أقول؟ ...ولكين وقفت على كل حال رغما عين وقد مدين اليأس واحلرج ابتقاد
ذهن ليس من شيمت ،فإنطلق لساين يقول:
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 أيها السادة األجالء ...ليس هنا اليوم أممم صغرية وال أمم كبرية ،إمنا حنن أمةواحدة ،وعامل واحد ،جيتمع حول هذه املائدة كما جيتمع أفراد األسرة الواحدة على
مائدة العشاء ..عامل واحد وحرايت أربع ...أليس هذا هو الدستور اجلديد لدنياان
اجلديدة كما جئنا لنُشيد بناءها؟ ...وال ريب أننا مجيعا متفقون على تلك املباديء
الىت أذاعتها الدميوقراطيات قُـبَيل إنتهاء احلرب ،وجعلتها مبثابة األركان األربعة لعاملنا
اجلديد ...إهنا كما تعلمون:
حرية القول والرأي ...حرية العبادة ...والتحرر من العوز والفقر ...والتحرر من الظلم
واالستعباد ...إذا مت حتقيق هذه احلرايت لكل أمة من األمم ،فقد إستغنَت هبا عن
أي مطلب خاص تتقدم به إىل هذا املؤمتر ...إال ما تعلق ابلتفاصيل
ووسائل التنفيذ؛ فهذا ابلضرورة ُيتاج إىل البحوث اخلاصة الت تُعرض على هذه
املائدة ...على أين حىت يف هذه املباحث والطلبات والتفصيالت الىت تتعلق بكل دولة
على انفراد ،أرى رأاي ،وأقرتح اقراحا أرجوأن ُيوز موافقة املؤمتر...ذلك االقرتاح هو:
أن اليتوىل الدفاع عن مطاب أمة مندوب هذه األمة؛ بل مندوب أمة أخرى ..وذلك
منعا من طغيان عاطفة القومية والوطنية على الشعور ابملصلحة االنسانية
والعاملية...فمثال يتوىل الدفاع عن مصاحل أمريكا مندوب الصني وعلى العكس...
وتقوم تركيا ابلدفاع عن مطالب روسيا ...وفرنسا عن أملانيا ...ومصر عن
إجنلرتا...وهكذا...
وسكت حلظة أمام نظرات مسرت ((بيفردج)) وهو يفحصين بعينيه متعجبا ..ولكنه
عاد فأخذ األمر على وجهه احلسن ،فإرتسم التفاؤل على شفتيه يف صورة ابتسامة
رضا شجعتىن وشجعت مجع األعضاء فهتفوا معا موافقني على هذا االقراح ...وهنض
((ديوي)) فصافح ((شانج كايشك)) ،وقام ((سراج أوغلو)) ،فسلم على
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((ليتفينوف)) ،واحنىن ((شرتاسر)) ُُييي ((دجيول)) ...ودعاين.املؤمتر إىل املضي يف
الكالم ،فقلت:
 أرجو أن يكون مسرت (بيفردج) مطمئنا إىل وضع مصري بالده بني يدي .كماأطمئن أان إىل وضع مصري بالدي يف يده ،وليسمح ل أن أوجه التفاته إىل مشاكلنا
االجتماعية الىت حتتاج إىل علمه وخربته وفطنته...برفع مستوى الفالحني يتطلب
مشروعا ضخما ُمياثل مشروع التأمني االجتماعى ابلنسبة إىل إجنلرتا ..وتوطيد مركزان
االقتصادي ،وزايدة الثروة األهلية ،واحملافظة على مستواها؛
سواء إبدخال وسائل إنتاج جديدة أو بتحسني اإلنتاج الزراعي والصناعي القائم...
كل ذلك موكول إىل حبثك املستفيض ومهتك العالية ،أما مسائلنا اخلارجية فأهنا
ستوضع وال ريب على االسس العامة الىت تقوم عليها العالقات اخلارجية لكافة
الدول ،فإنه حتت ضوء هذا املبدأ:
((عامل واحد ،وحرايت أربع)) سوف حتل كثري من املشاكل و إن يف صيحة
الدميوقراطيات الدوية أبن ((يف اإلمكان القضاء على القوة كوسيلة لألعمال السياسة
إذا قوبلت ووجهت بقوة أخرى أعظم منها تقوم عل دعائم إقتصادية وخلقية ،ويعززها
بوليس مشرتك ،مينع أية دولة أو جمموعة من الدول أن جتد الفرصة الت متكنها من
االعتداء على أية دولة جماورة هلا يف أي مكان يف العا مل)) ...إخل ..هذه الصيحة
ستمحو وال شك كل الصعوابت الىت وقفت يف سبيل الصداقة بني الشعوب القوية
والضعيفة...
هذا فيما خيتص ببالدي ،وقد وضعته بني يديك ...اما فيما خيتص ببالدك فأمره
سهل ،وال شك أنك قد وضعت فيه البحوث والدراسات ،ومألت مذكراتك
وواثئقك مشروعات .وليس ل إال أن أمد يدي وأقول لك اي مسرت ((بيفردج))
سلمين حمفظتك!...
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محاري وحزبه

دار بيين وبني محاري يوما هذا احلوار:

احلمار :أريد أن ألقي عليك سؤاال شخصيا ...أاتذن ل؟...

احلكيم :العفو ...تفضل!...
احلمار :أمل تفكر يف اإلنضمام إىل حزب من األحزاب؟..

احلكيم :ملاذا؟ ...القهوة الت أجلس فيها اآلن مرُية جدا وتعجبين للغاية...وال أريد
هبا بديال...
احلمار :خطرت ل فكرة جديدة طريفة...

احلكيم :خريا...

ما رأيك لو ألفنا حنن حزاب؟...
احلمار :عامال ....إنك تعلن إل يف كل مناسبة إعجابك يف وبفصيلت من احلمري؛
لقوة مراسنا وطول صربان وشدة َجلَدان على العمل ..فما قولك لو شرعنا يف انتخاب
حنو ثالثني محارا من الطراز االول ،نؤلف منها احلزب؟...
احلكيم :حزب من احلمري؟...
احلمار :وملَ ال؟..

احلكيم :أ ََو تظن أنك أحدثت جديدا يف السياسة؟...

احلمار :على كل حال اجلديد هو رئيس احلزب الذي يلون األعضاء بلونه
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احلكيم :ومن سرتشح للرايسة؟...
احلمار :أرشحك انت ابلطبع..

احلكيم :أتظن انه سيوجد إنسجام بيين و بني األعضاء؟..
احلمار:ال شك عندي يف ذلك..إنك خري َمن ينسجم مع هؤالء األعضاء.

احلكيم :أهذا مدح أم ذم؟!..

ما علينا أان أتشرف إبسناد هذه الرايسة إىل شخصي املتواضع ،ولكين ال يسعين إال
االعتذار ..فاملسؤلية جسيمة ...واان أفضل أن أكون عضوا بسيطا يف هذا احلزب..
من رأيي ترشيحك أنت للرايسة ..احلمار :أان ال أُصلح..

احلكيم :ملَ ال؟ ...االنسجام مفقود بينك وبني احلمري؟...
احلمار :ابلضبط...

احلكيم :وغري مفقود بيين وبني حضراهتم؟!..
احلمار :ابلضبط ألن مسألة الرايسة  -كما ال ُخيفى – دقيقة جدا ..تولد دائما

مشكالت وعقبات وخصومات ...وإنك لتعلم أن كل مشروع انفع اليفسده غري
التنافس على الرايسة ...وكل إتفاق ال يقف يف سبيله اال اخلالف على الرايسة...
فإذا اردت جناحا ملشروعنا هذا؛ فليكن الرئيس من اخلارج...

احلكيم :فهمت ...واملباديء....

احلمار :ليس اآلن وقت البحث فيها ...املهم هو تشكيل احلزب ،وانتخاب الرئيس،
واختيار املكان املناسب أو النادي املالئم.
احلكيم :عجبا ...حىت أنت اي...
ألست معي؟...
احلمارَ :

احلكيم :أبدا ...أبدا ...ما الذي صنعناه إذن؟...
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احلمار :ماذا كنت تريد أن نصنع أكثر من ذلك؟..
احلكيم :أشخاص ،ومكان ،واند ...إين اي سيدي -كما تعلم ..ال أعرف لعب
الطاولة وال الشطرنج ...ولست ساحر احلديث ،وال ظريف اجمللس ،وال أحب أن
أكون من ذوي اجلاه ..كل ما عندي قلم ال أرضى أن أسخره يف هدم األشخاص
جملرد اهلدم ،وال أن أستخدمه لبناء أشخاص طمعا يف الغنم ...إمنا هو خادم ابجملان؛
ألي فكرة كبرية أدافع عنها ...تلك هي كل مهمت وكل مطلب ،والباقي ال وزن له
عندي...

احلمار :ما هذا الكالم؟ تريد فكرة كبرية وفلسفة عظيمة وال تريد اهلدم ،وال الغنم ،وال

املال ،وال اجلاه ،وال..اخل ..تريد أن تعلن ذلك حىت يقولوا عنا :إنه حقيقة حزب محري
كنت أُحسن الظن آبرائك...
احلكيم :وا أسفاهُ ....

احلمار :آرائي كلها صائبة ...ما من مرة أوحيت إليك برأي خاطيء....أنسيت يوم

نشرت من أفكار؛ فوجدان أن كل آرائك السليمة احلصيفة خرجت
جعلنا ُحنصي ما َ
من رأسي أان ..وكل آرائك السقيمة السخيفة صدرت من رأسك انت؟..
احلكيم :هس ...لئال يسمعك أحد.

احلمار :ال ختف ...أان أخفض صويت ...ولكن إعرتف أن آرائي الىت أوحيت اليك
ثبتت صالحها يف كل حني...

احلكيم :ال أذكر أنه ثبت صالح أي رأي من آرائنا – آرائك  -إضرب ل مثال
واحدا...
احلمار :ما أضعف ذاكرتك ..خُذ مثال رأيي األخري اخلاص بتعدد الزوجات...

احلكيم( :اي ساتر! )...أمل تر كيف قامت قيامة النساء يف كل مكان على هذا

لن :إنه اليصدر حقاً إال من احلمار..
الرأي .....وقُ َ
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احلمار :احلمدهلل! ...أرأيت؟ ...إن آرائي هلا طابع خاص ال ميكن أن ُخيفى..

احلكيم :هلفي على ذلك الفيلسوف اإلجنليزى الذي قرأت خربه آخريا يف
الصحف!...
احلمار :حقا ...ماذا ترى نساء مصر قائالت عنه؟...

انه أعلن أن عدد االنساء يف اجنلرتا يزيد مليونني على عدد الرجال ...واندى هو
اآلخر بضرورة التعدد ...وأبدى إستعداده هو ابلذات لالقرتان بست زوجات؟!...

احلكيم :احلق أن رأي هذا اإلجنليزى أدهشين وأعاد إىل نفسي بعض الثقة يف حصافة
رأيك ورجاحة عقلك..

احلمارَ :من يدري؟ ...رمبا كان ل إبن عم نشيط ،نزح إىل بالد اإلجنليز هو الذي
أوحى هبذا الرأي إىل ذلك الفيلسوف؟
احلكيم :ال أظن احلمري تستطيع أن تعيش يف جو أجنلرتا...
احلمار:وكيف إذن يفكر الفالسفة هناك هذا التفكري السليم؟!...

لست أدري...
احلكيمُ :

احلمار :يسرين على كل حال أن نكون متفقني يف الرأي ،أان وهذا الفيلسوف
اإلجنليزي...

احلكيم :وإان يُدهشين أين مل أمسع حىت اآلن أن نساء إجنلرتا أقمن القيامة على زميلك

الفيلسوف هذا املطالب بست زوجات
ُ
احلمار :إين مل أذهب إىل إجنلرتا وال أعرف عنها شيئا ..ولكن رمبا كانت النساء هناك
غري مثقفات...

احلكيم :غري مثقفات؟ ..نساء إجنلرتا...وفيهن أعضاء يف الربملان؟!.
ينهضن على األقل إىل الربملان صائحات ضد هذا
احلمار :عجبا ...إذن ملاذا مل
َ

الرجل؟!...
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احلكيم :أظن أن النساء هناك اليصحن ألهنن يعملن...
احلمار :أ ََو ترك َن إذن زميلي الفيلسوف يقول ما يريد؟!!...

يضعن يف فمه اللجام كما يتمىن نساؤان أن
احلكيم :طبعا ...وهل كنت ستنتظر أن
َ

يفعلن بك ويب؟..

احلمار :أُريد أن أسألك سؤاال حمريا؟ ..مباذا تفسر سعة صدر املرأة اإلجنليزية مثال،
وضيق صدر املرأة املصرية؟...
ما السر يف أن نساء إجنلرتا مل يغضنب عندما قال ذلك الكاتب :إنه يريد التزوج بست
زوجات ،وغضب نساؤان عندما قلنا بزواج أربع فقط؟....هل املصرية تقدس حقوق
املرأة وحترص على حريتها أكثر من أختها اإلجنليزية؟..

احلكيم :سعة الصدر وضيقه ..ليست ظاهرة مقصورة على املراة وحدها ،ولكنها

ظاهرة شاملة تالحظ يف حياة كل شعب ،تبعا لدرجة عراقته يف احلرية واحلضارة
والقوة؛ فالشعوب احلرة القوية هي يف الغالب اوسع الشعوب صدرا وعقال...
إن مسالة الزي األوريب مثال أو لباس الرأس مل تصادف يف الياابن أي صعوبة أو
إشكال ...وعلى الرغم من التقاليد الياابنية القدمية ،والوطنية الياابنية العريقة؛
مل نسمع ايابنيا ذكر كلمة ((القومية)) او الوطنية ،وهو يرتدي الزي األوريب ،ألنه مل
خيطر قط بباله وهو يلبس (القبعة) أنه سيخلع (قوميته)...

أما الشعوب الضعيفة فتتوهم دائما أن حريتها أو قوميتها أو عقيدتنا ستخلع منها
وتذهب عنها بلفظ أو بكلمة أو برداء؛
فهي تنفعل وترتعد وتراتع جملرد املظاهر وااللفاظ والكلمات

احلمار :ال بد هلذا من عالج...ما عالج ذلك؟...

احلكيم :حرية الكالم حىت أيلف الناس األلفاظ وال يراتعوا من الكلمات ...وحرية
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الفكر والعمل والتصرفات حىت يعتاد كل فرد إحرتام رأي اآلخر وعمله وتصرفه دون
أن يكون مضطرا إىل اتباعه ...احلرية هي املنبع الصايف لسعة الصدر والعقل ...احلرية
هي الطريق حنو القوة ..احلرية هي انتصار اإلنسان على نفسه وعلى كل سخافة
انسانية ...احلرية هي دواء كل شيء.
احلمار :إذن فمن واجبنا ان نتكلم...

احلكيم :دائما ...حىت يسقط القلم من بني أصابعنا امليتة...
احلمار :ال ت ُقل إذن أن آرائي دائما خرقاء...

احلكيم :ان اخلرق أو اهلراء الذي خيرج من أفواهنا فيه أيضا بعض النفع للناس...انه
جيعلهم يبتسمون سخرية منا على األقل ...وإذا إستطاعوا أن يسخروا يف إبتسامة
مجيلة ال يعلوها َزبَد الغضب ،فقد ساروا خطوة حنو احلرية...
احلمار :كنت تريد حلزبنا مباديء ...ها هو ذا مبدأعظيم!...

احلكيم :احلرية االجتماعية؟...
احلمار :نعم ..ما قولك؟...

احلكيم :ال مانع عندي اآلن من أتليف احلزب ...إمجع احلمري!...
احلمار :هنا صعوبة بدت ل اآلن!...

احلكيم :ما هي؟...

هل تظن من السهل أن جند احلمار الذي يعرتف أبنه محار؟..
احلكيم :إذن مل ُين األوان لتأليف هذا احلزب...
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محاري والذهب

رأيت محاري ذات يوم مفكرا مهموما ..فجلست حبواره صامتا ُحمرتما ما هو فيه...
إىل أن أحس وجودي .فرفع رأسه حنوي ..وجرى بيننا هذا احلديث:
احلمار :وأخريا؟...

احلكيم :وأخريا ماذا؟...

احلمار :مستقبلي ...أمل تفكر يف مستقبلي؟..

احلكيم :عجبا! ...ألول مرة أمسع محارا يتحدث يف مستقبله؛...

احلمار :ما وجه العجب؟ ...ألست خملوقا حيا يعيش خاضعا لقانون الزمن؟ ...أليس
ل ماض وحاضر ومستقبل مثل مجيع املخلوقات والكائنات؟
لقد عشت معك حىت اآلن عاراي...ال (سرج) ذهب...وال (رمشة) فضة ..وال
(برذعة) مرصعة...وال...

احلكيم :شيء مجيل...أهذا ما يشغلك اآلن؟!...

احلمار :هذا ما يشغل اليوم كل إنسان ..إن الناس كلها من حولنا تفكر يف الذهب..
وتعيش للذهب ..وتتنفس ابلذهب ...وأان وأنت قاعدان نـُنَظر إىل القوم من عل
متدثرين يف أمسال أفكاران وأطمار فلسفتنا...
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احلكيم :إمسع ايها احلمار ..فرغنا من آرائك السياسية ...ومن مباديء حزب احلمري
الذي أشرت بتأليفه ...واليوم تريد أن تفتح ل ابب أطماع جديدة؟! ...احلمار :إين
أفتح لك ابب أعمال ..وما دمت أان الذي يفكر لك....
احلكيم :فكر ل يف بشيء انفع من فضلك!...
احلمار :أنفع من الذهب؟ ...اي للعجب! ...هنالك حلظات أُسأل فيها أان احلمار
أم...
بدأت أُضيق بك ذرعا ..وأشعر أننا أصبحنا غري متفقني
احلكيم :الزم أدبك ...لقد ُ
يف كثري من األفكار واملشارب وامليول...

احلمار :بل أان الذي ضقت وضجرت و(غُلُبت)..

احلكيم :فلنفرتق إذن ...ما الذي يرغمنا على هذه احلياة املشرتكة؟ ..وعلى هذه

الصحبة الت ال أجين منها غري سوء السمعة! ....إذهب إذا شئت ،وإحبث لك عن
صاحب من ذوي املال  -وما أكثرهم اليوم – يغطي عُريَك املزعوم ابلذهب والفضة.
وسنرى بعد ذلك هل شعرت ابلدفء حقا وعلى ظهرك ذلك الغطاء الثمني

احلمار :وهل أان شاعر ابلدفء اآلن وأان عاري الظهر؟...
احلكيم :ابلطبع...لوكان لك قلب يعرف حرارة اإلميان....

احلمار :اي هلذه الكلمات! ...إنك تكسوين ابلكلمات ....وتغذيين ابلكلمات...
وال أجد شيئا عندك غري كلمات...

احلكيم :ولن جتد عندي شيئا غريها...
احلمار :من سوء حظي!..

احلكيم :حقا ...رمبا كان ذلك من سوء حظك ،ألنك محار.

احلمار :الزم أدبك ..يكفي أين حتملت عشرتك طول هذا الزمن ،وأنت ال يتحملك
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أحد ...ولكن آن األوان أن أتركك اآلن لوحدتك...
لتأكل وتشرب كما تشاء من أفكارك وكلماتك...
احلكيم :إمسع ...إين ال أطيق أحدا ُيقر األفكار والكلماات...إن الكلمات هي الت
شيدت العامل ...إن حممدا مل ينشر اإلسالم ابلذهب؛ بل ابلكلمات...
وإن عيسى مل يُنشيء املسيحية ابملال؛ بل ابلكلمات ...الكلمات الصادقة واألفكار
العالية ،واملباديء العظيمة هي وحدها الت قادت االنسان يف كل أطوار وجوده،
وبنت األمم والشعوب يف كل أدوار اترخيها...
ما من حركة وطنية أو قومية أوإنسانية قامت أول أمرها على شيء غري املباديء
والكلمات ...وعندما يظهر الذهب آخر األمر بربيقه ورنينه ،فإعلم أن أوان اإلهنيار
قد آن ...وأن هذا الربيق سوف يُذيب املباديء أبشعته الساحرة ...وأن هذا الرنني
سوف يصم اآلذان جبرسه الفاتن عن مساع الكلمات...
احلمار :تريد من ذلك أن تقول :أن الذهب عدو املباديء؟!...

احلكيم :بال شك؛ ألنه هو ذاته ينقلب إىل مبدأ ...مبدأ خطر طاغ متأله ...يُنسي
الناس كل املباديء األخرى احلقيقية السامية النبيلة...
انظر إىل جمتمعنا اليوم ،وقُل ل ما هو املبدأ الغالب املسيطر على كل النفوس...
لقد قلتها أنت نفسك الساعة :إنه الذهب ...لقد حتكم حىت أصبح هو القياس لقيم
الرجال ...أال تسمع أن كل رجل كفء يتباهى أبن دخله من الشركات كذا
ألف؟!...
ب لواجب قومي واز َن يف احلال بني خسارته املالية هنا ورحبه املال هناك..
فإذا طُل َ
وجاراه اجملتمع على حسابه املادي صائحا:
(ال مصلحة لفالن يف أداء هذا العمل) ألنه سيخسر بعض موارده من كيت
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وكيت)) أما أن يُقام وزن للواجب املعنوي يف ذاته ،فهو أمر مل يعد يف ابل أحد..
املعنوايت واملثل العليا فقدت قيمتها يف سوق الذهب؛ حىت األطباء نسوا أحياان
واجهم احلقيقي ...فأصبح أغلبهم صيارف نقود ،يفخر كل منهم بدخله السنوي ،وال
يفخر مبثله االنساين ...والزواج أصبح هو اآلخر عالقة مكسب وخسارة يف ميدان
املال ...فإذا تزوج أحدهم تساءل اجملتمع من الفور عما متلك العروس؛ ألن هذا هو
املبدأ الذي تقوم عليه اآلن هذه الشركة (املقدسة)!...
ورجال العلم تركوا علمهم ونظروا إىل الدرجات واملرتبات؛ فلن جتد يف بالدان عاملا
منكبا على عمله حتت (املكرسكوب) ليل هنارليستكشف جديدا دون أن يكون له
مطمع غري أفكاره العلمية وجناحها،
وخدمة االنسانية لذاهتا؛ ألن هذه األفكار واملباديء ذابت يف جو هذا اجملتمع
الذهب ...وإنصهرت هذه الكلمة من جديد يف قالب من ذهب..
فإذا الناس ينقلبون جتارا ...كل فرد يف األمة يريد أن يكون اتجرا؛ بل أن لكل
شخص اليوم عملني :التجارة وعمل آخر ..كل إنسان اآلن اتجر إىل جانب عمله
الظاهر ...ألن الذهب أعمى بصائر الناس ولعب بعقوهلم وقلوهبم إىل حد أنساهم
أنسفهم ومدلول لغتهم ...فغدا للناس قاموس جديد كل كلماته :الربح...
الربح...الربح...واملال...املال...املال...والثراء ...الثراء ...الثراء...
احلمار :إذا كان هذا هو قانون العصر ،فلماذا تريد مين أن أخرج على القانون؟...
فأان كائن عصري ...من واجب أن أنطوي حتت لواء (املثل االعلى) املسيطر يف
زماين...وما دامت األفكار والكلمات قد ذهبت بدعتها من عصران العملي ..فاان
أخلع عن نفسي تلك الب َدع القدمية...
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احلكيم :أيها احلمار (العصري) إن األفكار واملباديء ليست من البدع القدمية يف كافة
الشعوب ...انظر حولك جتد شعواب مل تزل تبذل دماءها سخية من أجل أفكار
ومباديء...
ماهو الدافع الذي يدفع هؤالء املاليني من الشباب الناضر إىل اجلود أبرواحه
ودمائه؟ ...أهنالك دافع آخر غري بضع كلمات؟!...نعم ...بضع كلمات آمن هبا
فدفع مثنها دمه الغال...
كال ...إن االفكار واملباديء ليست من البدع القدمية إال يف نظران حنن..
إن الكلمات الصادقة العظيمة خبري ...وهي مل تزل حافظة قوهتا يف كثري من االمم
والشعوب ...وهي ما برحت جديرة أن تُب َذل يف سبيلها امل َهح واألرواح ،قديرة على
ُ
أن تثري يف القلوب حب التضحية بغري مثن...
احلمار :إنك لتدهشين ...كيف استطاع عمر واحد أن جيمع هذا التناقض؟...
دماء تسيل يف جمرى...وذهب جيري يف جمرى آخر؟!...

احلكيم :لقد اجتمع الضدان يف كل زمان...

منذ فجر اخلليقة والعظمة تسري إىل جانب احلقارة ...والنمو إىل جانب التدهور...
والعلو إىل جاب احلضيض...
ولكن العربة :أي الفريقني ختتار لنفسك وألمتك؟.
احلمار :إذاسألتين أن أختار لنفسي فأين..

احلكيم :انطق...
احلمار :دعين أفكر ..فإنك تعلم أين ال أعطيك مثرة تفكريي إال بعد ترو وأتمل.

احلكيم :جمرد الرتدد يف األختيار جيعلين أحكم عليك ابنك محاري...
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احلمار :أتظن أين وحدي؟! ...إطرح سؤالك على الناس ...وخريهم بني املال
واملباديء...مث إحص بنفسك عدد املرتددين.
احلكيم :آه ...وهللا ((غلب محاري))!...
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محاري والسياسة

جاءين محاري أخريا اثئرا يزبد وينهق ويرعد قائال:
 امسع ...إين مصمم هذه املرة تصميما اكيدا ،ومصر اصرارا اتما؛ فإايك انتثبط عزميت أوحتاول منعي ،أو تتدخل يف شؤوين ،أو تعرقل مشرعايت أو تفسد
تفكريي ،أو تربد محاست...أو تكتم شعوري ،اوتطفيء هليب...أو...
 سبحان هللا ...سبحان هللا ...ماهو املوضوع أوال؟!... املوضوع اي سيد أين قررت هنائيا االشتغال ابلسياسة على الرحب والسعهَ ...من قال لك إين معارض؟... أنت موافق إذن على دخول يف معرتك السياسة؟... هذا هوعني العقل ..الواقع أهنا كانت ُسبة أن جيلس أمثالنا هكذا ينظرون إىلاحداث بالدهم وال ُيركون رأسا وال ذنبا.
حنن الذين نشأان يف هذا البلد ،ونعمنا خبريه ومخريه ،ورعينا برسيمه وجنيله ،وشربنا من
ماء نيله ...كان حتما علينا أن يكون لنا يد يف مصريه...وحنن من أصحاب الفكر
الراجح ،ومن قادة الرأي الناضج.
فنظرت إىل محاري مليا وقلت:
 أنت تتحدث عن نفسك ابلطبع!..فلم يعن اباللتفات إىل مالحظت ومضى يقول:

~ ~ 64

 إهنا لضربية جيب أن يؤديها أمثالنا ،فالضرائب الواجب أداؤها للدوله ليست جمرداملال الذي يُدفَع للمحصلني ،ولكنها املواهب ومثراهتا ،والقرائح وآاثرها ،وان نتاج
األذهان ال يقل عن نتاج األلبان ثروة لألمة ،وأان كما تعلم لست من فصيلة البقر وال
اجلاموس حىت أؤدي ضريبت من نتاج ضرعي.
 مفهوم. إذن كان جيب أن أساهم يف احلركة السياسة بنصيب ...لذلك قررت االنضمام إىلحزب من األحزاب.
 هل وقع اختيارك على حزب من االحزاب ابلذات؟... ال ..مل ُيدث بعد ..وهذا ابلضبط ما جئت أستشريك فيه ...على أنه توجدصعوبة قد تقف يف سبيليُ ...يسن يب أن أذكرك هبا حىت تكون على بينة من األمر
قبل اإلدالء مبشورتك ..تلك الصعوبة الت ختيفين تتعلق بشخصي ..أعين :هل تظن
أين سأجد أحزااب تقبل أن ينضم اليها محري.
 إطمئن من هذه اجلهة؛ وال يكن عندك خوف!...فلمع الفرح واألمل من عيين محاري وقال:
 إذن قد ذللت الصعوبة ...لندخل يف جوهر املوضوع ....ما هو يف نظرك احلزبالذي يتفق مع مبادئي؟...
 أحب أوال أن أتشرف مبعرفة مبادئك... مبادئي معروفة :العمل ملصلحة الغري وإنكار املصلحة الشخصية ...ذلك هواملأثور عن جنسنا وفصيلتنا منذ ظهران على األرض ...لقد عملنا وكدحنا وجهدان ملا
فيه خري اآلخرين ..ومل نسأل ألنفسنا أكثر مما نستحق بعرق اجلبني..
فلم يُعرف عنا أننا سرقنا كما تسرق القطط ...وال نعمنا ابلرتف والدالل كما تنعم
اخليول ...وال طمعنا يف أن نُعزز ونُكرم ونُلقم السكر يف أفواهنا وال نعمل شيئا؛ بل
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حياتنا هي العمل للغري ...العمل للنفع العام ...وال شيء غريذلك ...حىت لقد جرى
الناس على أن ينعتوا من يكد وجيد أبنه (محار شغل) .فمبادؤان هي كما ترى أن ننتج
وننتج ،وال نبتغي من وراء إنتاجنا منفعة لذاتنا.
 تلك ابلطبع مبادؤك إبعتبارك محارا ..ولكنك تريد على ما فهمت االنضمام إىلحزب من أحزاب البشر؟...
 نعم ...وهل يقتضي ذلك أن أغري هذه املباديء؟!... تغيري طفيف ..كلمة واحدة ضعها خلف عبارتك ليكون مبدؤك سليما يف عرفالبشر...ضع كلمة (ال) أي :ال إنتاج للغري ،وال إنكار للذات.
 عجبا ..وما فائدة احلزب السياسي إذن؟... فائدته نفع ذاته ...أليست هذه فائدة واآلخرين؟... أي آخرين؟... الفصيلة ،أو اجلنس أو األمة ،أو الدولة أوغري ذلك من األمساء الت تُطلَق على اجملموع؟ ال تنس إننا نتكلم اآلن يف حميط السياسة...والسياسة هي اللباقة أو املهارة ،أواخلفة أوالرباعة ...أوالكياسة الىت تستطيع هبا ان تسحب خامت السلطة من إصبع
منافسك وتضمه يف إصبعك إىل أن يغافلك املنافس وينتهز منك فرصة فيسحب
بدوره اخلامت من أصبعك ويضعه يف إصبعه ...وهكذا دواليك ...حىت يتعب أحدكما
من هذه اللعبة اللذيذة ،وقلما يتعب ..فاملسألة إذن ال عالقة هلا إبنتاج وال بعدم
إنتاج.
 والشعب؟...أهو قانع مبجرد املشاهدة؟.. ومن قال لك أنه قانع؟ ..لقد دخل هوأيضا حلبة اللعب ...إن الساسة علموهكيف يتذوق تلك اللعبة فأصبح أكثر منهم هتافتا عليها واهتماما هبا ...وأشد شوقا
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إىل رؤية اخلامت ينتقل من يد إىل يد ...وال يطيق ان يصرب وقتا طويال عليه وهو يف
إصبع واحدة .فإن املقامرين الذين ال يطيقون رؤية كرة (الروليت) تقف دائما على
رقم واحد بال تغيري ...فهم يهللون ويهتفون للكرة كلما وقفت على رقم جديد...
ويفرح الرابح الفرح والرتح ابلتناوب ،وهكذا دواليك...
 والشعب مسرور بذلك؟... كل السرور ...ولقد آنست منذ زمن احلكومات هذا امليل فيه ...فعملت علىتعميم هذه املتعة بني كل الطبقات وتيسري إشرتاك كل فرد يف هذه اللعبة ،فجرت على
سنة بديعة :وهي أن اتيت كل احلكومات ومعها برملاهنا وانتخاابهتا أي (عدة الروليت)
نصب املولد وتزدحم اجلموع ،وتنتقل النقود من جيب
اخلاصة هبا ،فيُ َ
إىل جيب ويعلو الصياح من فم إىل فم ومتد املوالد وتُقام الوالئم ...ويكثر الطعام
غمر يف جو صاخب كجو األعياد ردحا من الزمن يُنسيه
والشراب ،والبذل والعطاء ،ويُ َ
شقاءه ويُلهيه عن مصريه.
 هذا شيء مجيل.. جدا ...على إن هذا كله كان ُيدث يف املاضي...أما اآلن فنحن امام ظاهرةجديدة ..إن ثراء احلرب قد غري عقلية الناس فيما يظهر ...ما من أحد يريد أن
خيسر ....لذلك كثر اللعب يف هذا الوقت على رقمني أو كثر .هذا بني الالعبني
على مائدة السياسة من أعضاء الربملاانت واألحزاب ..وقد انتقلت العدوى إىل
الشعب فجعل هواآلخرمبدأه ذلك املثل اشعب القدمي ( َمن ّ
تزوج ّأمي قلت له َع ّمي)
واألم هنا هي احلكومة أوالسلطة ..لذلك ال نستغرب خروج الناس أفواجا من احلزب
الذي خال من السلطان ،ليدخلوا افواجا يف احلزب الذي ملع فيه الصوجلان ،كأهنم
خيرجون من دار (سينما) تعطلت فيها الرواية ،ليدخلوا املسرح اآلخر الذي أُضيء

~ ~ 67

أبنوار الرواية اجلديدة؛ ما دام هذ اهو اإلجتاه العام فنحن سائرون بدون أي جمهود حنو
توحيد األحزاب.
– إذن فأنت ال ترى يف أن انضم إىل حزب ابلذات؟...
 انضم كما تشاء ،ولكن على املبدأ الشعب:(من تزوج أمي.)...
 َ ابلضبط. ولكن.... ال تقل ولكن ...وال تكن محارا...إن عناد احلمري وصالبة رؤوسها ال تنفع يفالسياسة ..واليوم كل شيء لني مرن ،ال يف املباديء وحدها ،وال يف احمليط السياسي
وحده ،بل يف كل حميط ..حىت بني املوظفني املسؤولني عن تنفيذ القوانني ...أمل تسمع
خبرب ذلك املأمور الذي حبس جمرما من جمرمي التموين طبقا للقانون ،فاتصل به أحد
ذوي النفوذ وأمره أن يفرج عنه فورا ...فأخرجه من احلبس بعد الصفع واإلهانة...
وأجلسه يف مكتبه ...ووقف هو بني يديه قائال؛ (وهللا اليصح أن تنصرف عنا قبل
أن تشرب القهوة!)...
 اي للعجب!... لباقة...اليست لباقة؟... وا أسفاه! ...إين ال أملك هذه اللباقة... إذن ...إجلس حيث أنت ..والتطمع يف اإلشتغال بسياسة أو إدارة!.. بيين وبينك ...اال تظن ان هذا احلال يف جمتمعكم -جيب ان يصلح؟ -من فضلك ال تُلق علي مسألة عويصة ...ألن ذلك سيجران إىل التساؤل:
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من الذي يُصلح؟ ...أهواجملتمع الذي يُصلح احلكومة ،أم احلكومة هي الت تُصلح
اجملتمع؟ وهذا ال أُجيب عنه إال إذا أجبتين أنت :هل البيضة من ألفرخة أوالفرخة من
البيضة؟...
 دعك من السفسطة...من يدري؟ رمبا استطعت أان أن أُصلح..إن انشغالابلسياسة على مبادئي قد يعطي على كل حال خري مثل من امثلة...
 من أمثلة احلمق والقناعة والغفلة اجلديرة حبمار ...هذا ما سيقال عنك وعنمبادئك...
 فليقولوا ما شاءوا... إين أعلم منذ اآلن ما سوف ُيدث ..فإجلس حيث أنت ،وامسع نصيحت! ..إنكلن تؤثر فيهم مببادئك ..ولكنهم هم الذين سيؤثرون فيك مببادئهم ...ولن ميضي وقت
طويل حىت ترى أنك أنت مل تعد محارا.
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محاري والطالبة

قال محاري يوما :إنه يلحظ أين بدأت أتربم مبؤنة أكله وهو اليعمل شيئا غري إبداء
اآلراء ،فاقرح علي أن يقوم ل بوظيفة ((السكرتري)) اخلاص أحياان ...فقبلت...
وجاءين أخريا يقول :إن ابلباب فتاة من طالبات اجلامعة تريد مقابلت.
فقلت له :إن فكريت عن اجلامعة املصرية وطلبتها وطالباهتا غامضة كل الغموض .فأان
قد خترجت يف مدرسة احلقوق القدمية ،قبل أن تنشأ اجلامعة فلم أحضر عهود النظم
اجلامعية يف بالدان ،ومل أشهد ذلك احلدث اخلطري يف اتريخ الشرق :وهو جلوس الفىت
والفتاة معا حتت شجرة العلم املورقة...فأجابين أبهنا إذن فرصة ساحنة ملعرفة ما مل
أعرف...
فقلت له بعد تردد( :أدخل الطالبة على شرط )...فسأل عن الشرط .فأجبته:
هو أن اليتدخل يف حديثي معها ،البصفته محارا ،وال سكرتريا؛ بل يتنحى جانبا وال
صغرين يف عينيها ...وكان شهما
ينبس حبرف خشية أن يلفظ كلمة من كلماته ل تُ َ
فقبل ...ومضى فأحضر الفتاة وأجلسها أمامي ،وقبع هو يف ركن بعيد ...وتركنا
نتبادل هذا احلديث:
قلت هلا - :إمسحي ل أوال أن أدعوك حواء...
فقالت من فورها :ولكن إمسى احلقيقي...
 ال شأن ل إبمسك احلقيقي ...أنت يف نظري اآلن متثلني كل طالبات اجلامعة،وعلى هذااالعتبارأوجه إليك الكالم ..لقد دخلت اي حواء جنة العلم لتقطفي إىل
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جاب الرجل أشهى مثار الفكر!..
 أََو لسنا مساوايت للرجل يف كل شيء؟... لست أدري ...امنا الذي أريد أن تعرفيه هو :أنك حواء يف جنة... األورمان ابجليزة!.. إين ال أمزح اآلن؛ ألن كالمي يرمي إىل مغزى جيب إدراكه حىت ال يكرر وقوعكيف عني الغلطة...
 اي غلطة؟... إين أخشى دائما دخول حواء اجلنة ..أي جنة!.... إن اجلنة ال تسمى جنة إذا مل تكن فيها حواء ...ال توجد جنة بغري حواء!... هذا صحيح لألسف ..لكن... قل ل ابلصراحة :أال أتسف على أنك مل حتضر عهد اجلامعة احلال؟... ُخييل ال إين لو كنت حضرت جامعة اليوم ملا جنحت وال أفلحت.... ما معىن ذلك؟... ال تسأليين إيضاحا وال بياان ..افهمي هذا القول على الوجه الذي يروق لك!!.. حذار أن تشك يف مقدار فهمي! ...إين أفهم جيدا...كنت أخشاه ...ال خترج اجلامعة مثيالت لـ (ابحثة البادية) وال
 ذلك أخشى ما ُقرينات لـ ( َمي) ،ولكنها ُخترج شيطاانت صغريات قد أكسبهن اخلروج إىل اجملتمع،
واالختالط ابلرجال ،واالتصال بذوي األفهام شيئا كثريا من الفطنة والذكاء
 وملاذا ختشى ذلك؟... ألن الذكاء سالح خطر ال ينبغي أن يوضع يف يدي إمرأة إال بعد إعداد روحيطويل ...
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 وملاذا ال تقول ذلك أيضا ابلنسبة إىل الرجل؟... الرجل ..الرجل ..دائما الرجل ..إتركي الرجل وشأنه ..فنحن اآلن نتكلم يف املرأةنحت الذكاء فهي
 آه...اي للمرأة ...إذا أُبتليت ابجلهل فهي خملوق اتفه ...وإذا ُم َخملوق خطر....
 من غريشك أتملي أمر حواء األخرى احلقيقية ..لقد كفى أن يلقنها (إبليس) شيئامن اإلدراك ،وأن يُلقى يف روعها قبسا من الذكاء؛ لتُخرج على الفورآدم من جنة
عدن!...
 لست أدري ماذا أجيب دفعا هلذا االيهام الشنيع ...إنكم معشر الرجالتستخدمون كل ذكائكم يف إلقاء مسؤوليه األخطاء العظمى على كاهل املرأة!...
 هذا على كل حال استخدام الضرر فيه... الضرر يف أن تلصق بنا حنن املخازي واألابطيل! ...أرأيتم كيف تضعون دائما بنيمشاعركم ومشاعران ،ومصاحلكم ومصاحلنا،
وشؤونكم وشؤوننا هذا السد املنيع ..حقا ..ان املرأة والرجل خملوقان خمتلفان
منفصالن ..وأنتم الذين أردمت ذلك - ..الطبيعة هي الت أرادت ذلك ..ولكن املرأة
التريد أن تكف عن تكذيب الطبيعة والصراخ يف وجهها:
((الفاصل بيين وبني الرجل ..إين مساوية للرجل يف كل شيء...
 ال تتهموا الطبيعة أيضا ظلما وابطال ..إهنا هي الت شاءت أال يكون بيننا فرق منتلك الفروق الت تصطنعوهنا ...تذكر يوم كنا يف اجلنة ..أعىن حواء األخرى وآدم
اآلخر ...ماذا كاان يعمالن طول النهار؟ ...ماذا كانت تصنع حواء؟ ...أظنك لن
تزعم اهنا كانت تصنع آلدم صينية بطاطس يف الفرن ،لقد كاان متساويني يف كل
شيء ..يف نوع احلياة ،يف نوع الواجبات واحلقوق ،واملشاغل واألفكار...كل منهما
كان يقطف فاكهته بنفسه لنفسه ....وكل منهما كان يفعل ما يفعل اآلخر ،كأهنما
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زميالن ندان ...أين احتداك اآلن ان تذكر ل عمال واحدا انفردت به حواء دون آدم
اايم كاان يف اجلنة ..تكلم ..ملاذا لزمت الصمت؟..اذكر مثال واحدا فقط؟.
 سبحان هللا! ...كيف تريدين مين أن أعرف نظام احلياة الزوجية يف اجلنة؟ ...منأراين كيف كان توزيع العمل يف أسرة آدم وزوجته؟ تلك مسألة فيما أظن ال يعرفها
غريمها ...ومن يدري ...رمبا كانت حواء هي الت كان عليها هناك أن تقطف الفاكهة
وتغسلها جيدا يف هنر الكوثر وتعد املائدة آلدم...
 أبدا ..أبدا ..أبدا ..من أين أتيت هبذا الكالم ..هذا خيالك إبعتبارك رجال!. إين أحتداك أن تذكري َمن الذي كان (يُفصل) من ورق شجرة التني األثواب التكان يسرت هبا آدم بعض أجزاء بدنه! ..إين أراهن على أن حواء هي الت كانت تقوم
على األقل مبهمة التفصيل والتطريز...
 آه معشر الرجال..ما أشد رغبتكم يف أن جتعلوا منا طاهيات لكم وخادمات!. يف هذا تشريف لقدركن.. ماذا تقول؟...ماذا تقول؟..طعم
 أقول :إن جمد املرأة اخلالدة هو يف أن القدر قد كتب على الرجل أن ينحين ليُ َمن راحتها! ...أنت الت متدين الطفل ،والشاب ،والرجل ابلغذاء؛ أي مادة احلياة...
أنت الت جعلت منك األساطري والدايانت القدمية صورة آلهلات اخلصب ،ورمزا
لفكرة (احلياة)!...
 لن ختدعنا هبذا الكالم املنمق ...حنن نرفض هذه املهمة الصغرية .مهمة إطعامكم؛ألننا حنس يف أنفسنا القوة والقدرة والكفاية للقيام يف معرتك احلياة مبهام أخطر من
ذلك وأعظم!...
 -مهام أخطر وأعظم؟ ...مثل ماذا؟...
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 حنن نتعلم يف اجلامعة مثلما تتعلمون ،ونتخرج فيها بشهادات يف احلقوق ،والطب،واآلداب ،والعلوم؛ مثلكم متاما ،وأحياان كثرية نسبقكم ونبزكم يف النبوغ ،فلماذا ال
يكون لنا مثل وظائفكم اهلامة يف اجملتمع؟...
 ما هو أقصى ما تطمعن فيه من تلك الوظائف اهلامة؟... ملاذا ال يكون لنا مثال حق اإلنتخاب لعضوية الربملان؟...ملاذا ال تكون مناسياسيات ومستشارات و وزيرات؟ ...ملَ ال؟.
 وا أسفاه! ...أهذا أبعد وأرفع واعلى ما تنظرن إليه؟. وملَ ال؟...ومل ال.. أان شخصيا ال مانع عندي مطلقا من أن هتبطن إىل هذا املصري! .ولكن بقيةالرجال منذ فجر التاريخ قد خصوكن مبنصب ُيسبون انه أمسى من كل منصب..
 أهناك منصب أمسى من املستشارة والوزيرة؟.. نعم...اإلهلة وامللكة...ما امحق الرجال!...طالعي جيدا أيتها اآلنسه كتب التاريخ؛بل أتملي اتريخ أي رجل :إن احلَطاب يف الغابة يكد كالعبد الرقيق طول هناره ليعود
عند األصيل إىل ملكة وإهلة يف داره ،يضع عند اقدامها أجر جهاده ..و إن
(انبليون) بعد كل معركة كان كان يرسل إىل أعتاب (جوزفني) أخبار انتصاراته كاهنا
القرابني...وان كل عظيم؛ إمنا يعمل وجباهد ،ويناضل وينهزم ويفوز و وراء خاطره
شبح إمرأة موجودة أو غري موجودة :أم ،أو زوجة ،أوصديقة ،يهدي هلا آخر األمر
مثرات نضاله...ما كفاح الرجل إال قرابن للمراة...إن حواء يوم أخرجت آدم من
اجلنة ،إمنا اخرجته لتسود عليه ..لقد قلت ل أنت :أن املساواة بينهما يف اجلنة كانت
اتمة فألصدقك ..ولكن املرأة ال تريد املساواة ..اهنا تريد السيادة ...و هي يف اجلنة
مستحيلة ...فكان عليها إذن ان خترج برجلها إىل األرض واحلياة والكفاح ،لتجلس
هي على العرش وجتعله عندها عبدا رقا يكدح من أجل لقة من يديها ...حواء هي

~ ~ 75

لسُت أنُت الطاهيات اخلادمات؛ بل حنن معشر الرجال اخلدم والعبيد،
دائما حواءُ ...
نُشقي حياتنا من أجل لقمة من أيديكن ...ومع ذلك ال نسمع مكن غري املن
َ
والرتفع.
 ها ...ها ...ها!..وختفضنا كما تشاء ،وجتد مع ذلك األسباب
 حقا ....أنت أنت ال تتغري...ترفعُنا ُواحلجج الىت يصعب دفعها!...
 لو عرفت احلقيقة ألدركت أين أريد أن أحتفظ لكن دائما مبنصبكن السامياخلطري ،منصب اإلهلة وامللكة ...ال حبا لسواد عيونكن؛ بل ألين أعلم أن الرجال ال
يستطيعون ان يعيشوا ،وأن ينتجوا بغري أن حتكمهم األيدي الناعمة! ....إين ال
انظراىل مصريكن؛ امنا أخشى على مصري الرجال إذا اخشوشنت أيدي ُكن ،ففقدت
سحرها الذي يدفعهم إىل الكفاح والنضال والعظمة..
إين أريد ان أُحافظ على (اإلهلة وامللكة) فيكن؛ كم كان العُباد الوثنيون ُيافظون على
أصنامهم ،لذلك أخشى عليكن من أتثري اجلامعة...جامعة الرجال ...الت قد تصب
عقولكن يف قالب عقل الرجال ،وتسلب (معاملها) الكيميائية من أيديكن النعومة
الالزمة أليدي اإلهلات وامللكات...
أنت اآلن اي حواء يف (اجلامعة) تعودين إىل املساواة ابلرجل كما كانت حواء األوىل
يف (اجلنة)...فأين اليوم إبليس الذي يُغريك ابخلروج منها ،كي تستعيدي يف يديك
السيادة؟.
 ال تؤاخذين! ...اي للهول! ...إين أملح يف عينيك بريق نظرات إبليس؟ ...وإنطلقتالفتاة خارجة وولت هاربة..
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محاري والقاضية
وذكرين محاري ذات ليلة بعهد اشتغال يف القضاء ،ولعله أراد فيما يظهر  -أن أُسليه
وأرفه عنه ،فطلب إل أن أصور جلسة قضائية يف حمكمة ترأسها إمرأه ،ملا يتومهه من
رأيي يف املرأة ..فلم يستطع ذهين أن أختيل ذلك املنظر ..وتركته آخر الليل ،وذهبت
إىل فراشي ومنت نوما عميقا ...فإذا يب أرى حلما مزعجا لو جنحت يف وصفه كما
وقع ،ألغناين عن ختيل ما كان قد طلب إل:
رأيت يف احللم أين رجل متزوج!! اي للكارثة ..ومتزوج مبن؟ .سيدة تشتغل بوظيفة يف
وخيل إل  -يف الرؤاي  -انه
القضاء ..إهنا قاضية يف حمكمة مصر االبتدائية األهليةُ ..
قد مضت سنوات وأان رازح يف قيود هذه الزوجية الطريفة،
راض مبا ُكتب علي ،قانع مبا قُسم ل...ال أجد غرابة وال غضاضة يف ذلك اللون من
احلياة ...وتلك وال شك من خدع األحالم ،فهي جتتاز بنا األعوام يف شبه طرفة عني،
وتضغط الوقائع الكبار واألحداث اجلسام ،وتضعها يف شبه برشامة جيرعها النائم؛
فيحس نتائج ما حدث كأنه أمر طبيعي عُرض له يف احلاضر القريب او املاضي
السحيق ..على ان األغرب من ذلك أن أجد يف الرؤاي أين أب لطفلة يف العام الثالث
من عمرها ...وأن أحس حنوها بكل عواطف األبوة ...عجبا
كيف استطاع احللم ان يضع يف قلب مشاعر ال أعرفها ومل أحسها قط؟!.
وخيل إل أين قد
كانت الطفلة يف ذلك اليوم مع مربيتها .وكنت اان جبوارها أُالعبهاُ ،
وصرت أركض هبا مثل احلصان ،وهي تضحك تلك
جعلتها متتطي كتفي،
ُ
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الضحكات الصغرية الربيئة ،مث دقت الساعة الثانية ...فأحست الطفلة اجلوع ،وبدأت
فتنبهت إىل أن السيدة َحَرمي مل تعد إىل املنزل بعد...
تتململ مث قالت :ماما...
ُ
فعلينا إذن أن نتناول الطعام أان وإبنىت وحدان...فاان أيضا أشعرجبوع ،ولكن ماذا تصنع
زوحت يف احملكمة حىت اآلن؟ ...ألقيت على نفسي هذا السؤال مرة أو مرتني...
ودفعين الفضول وحب االستطالع إىل ان أحترى اجلواب ...فرتكت الطفلة تتغذى مع
املربية ،وأسرعت اان يف سيارة إىل حمكمة مصر األهلية ...سألت عن الست ..فقيل
ل إهنا يف اجللسه ،فهي منتدبة قاضية لإلحالة ،وهي تنظر يف إحدى اجلناايت اهلامة
اندسست بني مجوع
فدخلت قاعة اجللسة ،وجلست يف مقاعد احلضور احملتشدين ،و
ُ
املشاهدين ،فشاهدت اآليت:
زوجت املصونة ،واجلوهرة املكنونة ،متصدرة القاعة على املنصة ،متوشحة الوسام
األمحر فوق رداء اسود حقيقة ،لعله ُيل رمسيا ابلنسبة هلن حمل الردجنوت أو
(االسطنبولينه) ،ولكن يظهر أهنا حلت بعض أزراره عمدا ،فكشف من حتته عن ثوهبا
(الكريب دي شني) الوردي الذي تقاضتين مثن تفصيله منذ أايم...
وإذا هو يتسق إتساقا مجيال مع لون الوسام وهالله وجنومه النحاسية الالمعة...ومل
يكن من الالئق طبعا أن يبدو على شعر حضرة القاضية أو على وجهها وشفتيها آاثر
(التواليت) بشكل يلفت النظر،
ولكنها مع ذلك مل تنس قط أن متر مر الكرام على ذلك الوجه بقليل من (البودرة)،
وال أن ختط خبفة على ذلك الفم خطا أمحر يستطيع قراءته ذوو األفهام؛ فاملرأة هي
املرأة دائما؛ سواء أَلَب َست النقاب واخللخال ،أوالوسام وخوذة القتال ،وكانت
اإلجراءات األوىل للقضية قد انتهت بوصول ،ومل يبق إال دفاع احملامي...
أبصرت القاضية الفاضلة مستغرقة كل االستغراق يف اإلصغاء إىل مرافعته احلارة،
فقد
ُ
وكان ذلك احملامي شااب وسيما من شبان اليوم ..الذين ُُيسنون تلميع شعورهم وتنعيم

~ ~ 79

وجوههم وتنغيم اصواهتم ...فوقف متجها بكل جوارحه حنو الست زوجت ،وكأنه
يضن حىت مبجرد االلتفات إىل اآلنسة (وكيلة النيابة) بوسامها األخضر األمحر،
وحركاهتا العصبية املمزوجة ابلدلع والدالل ...وقد كانت حضرهتا على لطف اشارهتا
ورقة إمياءهتا تعوزها املالحة الىت تفُت مثل ذلك الشاب..
َ
أما َحَرمنا؛ فمن سوء حظي كانت فيما يظهر أمجل من زميلتها قليال ،فجذبت إليها
وحدها عيون احملامي وعنايته وإهتامه ورمبا قلبه أيضا وعقله وابله وبلياله وجعل هذا
املفتون املأفون يتمايل اترة ،ويرتب أبانمله نظام شعره اترة أخرى ويقول - :اي حظرة
الرئيسة هذه قضية احلب...قضة القلب...هذه القضية املطروحة بني يديك هي قضية
متهمة تعسة مسكينة ،مل ترتكب شيئا غرياالصغاء إىل صوت قلبها ..ومىت كان يف
االصغاء إىل نداء القلب جرمية؟ ...يتهمون موكلت أبهنا قتلت زوجها ابلسم؛ لتفر مع
حبيبها ...هذا صحيح ...وقد اعرتفت يف حمضر التحقيق ..نعم .لقد جلأت إىل
القتل ،ولكن فلنسأل ملاذا فعلت ذلك؟..
هذه املتهمة خدعها أهلها فزوجوها من رجل أقنعوها ابلزواج منه ،ألهنم وجدوه القرين
الكفء ...وكم من الفتيات يغرهبن أهلهن أبن يتزوجن رجال ال ُيببنه ،ملاله أو جاهه
أو شهرته فريضني مدفوعات هبذا اإلغراء ..مث متر األايم وينطفيء البهرج اخلادع ..وإذا
الشقاء ُخييم كالليل البهيم على قلوب هاته الزوجات التعسات ...هذا ما حدث هلذه
املتهمة ...الت إقرتنت بزوجها اجملين عليه ،وعاشت معه أعواما أجنبت منه خالهلا
طفلة مجيلة ...ولكنها مع ذلك مل حتس هليب ذلك احلب اجلارف العارم ،والغرام
املغرق الضارم الذي رأته يف القصص وشاهدته يف السينما ..اي للهول ..أسيُقدر هلا
أن تعيش حياهتا دون أن تعرف هذا اهلناء أو تبصر لونه؟ ...هذا حقها...هذا حق
كل فتاة ...فلكل فتاة احلق يف احلب ...يف هذا اللون من احلب ...جيب أن تصادفه
ولو مرة يف حياهتا ...وكان كل ذنب موكلَت ...وكل جرميتها أهنا صادفت أخريا هذا
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احلظ وانلت هذا احلق ...كان ذلك يف يوم هيأهُ القدر بدقة وحكمة وتدبري ...فقد
وجدت ضالتها يف صورة شاب مجيل ،تبعها يوما يف الطريق من حمل شيكوريل إىل
منزهلا ،ومتكن من معرفة رقم تليفوهنا ...فواالها بعنايته ،وبثها هواه ولوعته ...وسأهلا
أن تصغي إىل ترانيم الغرام ونداء اهليام ،وترتك منزل الزوجية وتتبعه إىل الفردوس املفقود
والنعيم املنشود ...ماذا تصنع هذه الزوجة يف هذا املوقف اي سيديت الرئيسة .من
حسن احلظ أن القاضية هلذه املتهمة امرأة مثلها تستطع أن تفهمها ...فما من أحد
يفهم قلب املرأة العاشقة غري املرأة .و مل تنطق حضرة الرئيسة ،ولكنها تنهدت،
وأشارت براسها إشارة معناها أهنا فهمت!! .واستمر احملامي الرشيق يقول:
 كانت أمام موكلت عقدة جيب حلها ،وعقبة يف سبيل هنائها جيب تذليلها ..هيزوجها..إهنا كانت تعلم أن هذا الزوج يعبدها عبادة ...وأنه إذا علم بفرارها إنتحر ال
حمالة ...وقتل نفسه أشنع قتلة ...فقد جاهر هلا إهنا هي كل شيء يف حياته ،فإذا
خرجت من هذه احلياة ،فأيسر من ذلك عنده خروج روحه من بدنه ،فما
العمل؟.أترتكه يضع السكني يف فؤاده؟ .أتدعه يتأمل ذلك األمل املادي من جراجه،
واملعنوي من خيبة أمله فيها؟...كال ...اهنا زوجة طيبة النفس رقيقة احلاشية ،حية
الضمري ....كان جيب عليها أن تؤدي واجبها املقدس حنو زوجها األمني ...وقد
ووف َقت يف اإلختيار .نوع املوتة اهلينة اللينة الت ال
فعلت ..نعم لقداختارت له ُ -
تُشعره بعذاب وال أمل.
وهتدج صوت احملامي يف هذه العبارة ،وتوقف عن الكالم خشية أن ختنقه العربات،
ونظر إىل ربة اجللسة املطرقة السامهة ..فإذا هبا  -لدهشت  -قد بلغ هبا التأثر..
والتفت إىل وكيلة النيابة قائلة يف صوت خافت:
 معاكي منديل اي نبوية ...نسيت منديلي يف أودة املداوله .وانطلق حمامي املتهمةماضيا يف مرافعته قبل أن يربد املوقف فصاح:
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 نعم اي حضرة الرئيسة ..لقد قامت موكلت بواجبها كزوجة أمينة وفية لزوجها...هذا السم الذي ال ُيدث آالما قبل الوفاة ،وال ُيس من يتعاطاه شيئا سوى إغماء
بسيط يعقبه نوم هاديء طويل عميق؛ كأنه نوم االطفال...
فقاطعته القاضية الكرمية سائلة:
 من فضلك السم ده امسه إيه! ...فلم أطق صربا ،ومل أستطع إحتماال وال انتظارالنهاية القضية وال لشيء آخر بعد ذلك ...فنهضت مراتعا من مقعدي ،وخرجت من
قاعة اجللسة وأان أقول:
 قسما ابهلل العظيم ما أتغدى يف بيتنا بعد اليوم ...وأعماين الذعر ،فعثرت قدميبعتبة ابب اجللسة فهويت على األرض ،وعندئذ فتحت عيين؛ فإذا أان متدحرج من
السرير على أرض احلجرة ...فقمت أفرك أجفاين وأقول:
(احلمد هلل أىن سليم معاىف ومل أتزوج قط) ..ولن أتزوج أبدا ..حىت إذا اختارين ريب إىل
جواره وأدخل اجلنة ،فسوف أطلب إليه أن يكون بيين وبني احلور سور)!.
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محاري وحزب النساء

قال ل محاري وهو يلمح بعينه يف احدى الصحف خرب تشكيل حزب نسائي..
 ما رأيك يف احلزب النسائي؟ ...طبعا ال بد أن يكون لك فيه رأي...أليسكذلك؟ ...فأجبته قائال:
 أمن الطبيعي يف نظرك أن يكون ل فيه رأي؟ .....ال أبس ليكن األمر كذلك،وأظنه طبيعيا ايضا أن يكون هذا الرأي يف جانب حزب النساء ...وملَ ال؟ ...إين
فرتى عليه) ...الواقع
رجل مظلوم ..ولسوف يؤلف عين كتاب بعد مويت( :توفيق امل َ
ُ
أين دائما أمتىن للمرأة تقدما ...وال اختلف معها إال يف معىن كلمة (التقدم) فهي
تفهمها على اهنا اجلري يف اثرالرجل واللحاق به ..وأان على العكس :ارى الرجل هو
الذي جيري وراء املرأة ...فاملسألة فيما يظهرال تعدوجمرد خالف يف الرؤية والنظر...
وحىت اآلن مل يفتح هللا على اجلنس البشري بواحد ذي عينني سليمتني ،ليبصر لنا
ايهما هوالذي يسري خلف اآلخر؟!...
وألسلم عل كل حال بنظرية املرأة إثباات حلسن نيت ...ولن ُقل ان الرجل هو املتقدم،
وإهنا هي املتخلفة ...وتفانيا مين يف إرضائها اقول :ان هذا التخلف يبدأ من نصف
مليون سنة ،أي منذ عصر الكهوف،
يوم كان اإلنسان األول يعيش حياة الصيد يف الغاابت اتركا أنثاه يف كهفها تعتين
بصغارها وهتيأ مما صاد هلا وألطفاله طعامهم وطعامها...لقد كان هذا التوزيع يف
العمل أبمر من الطبيعة الت زودت الرجل بعضالت قوية للكفاح خارج الكهف،
وحبَت األنثى ابلوداعة والرمحة واحلنان الالزم لألمومة داخل العش ...ومرت آالف
َ
األعوام ،وهذا التقسيم يف أعمال اجلنسني قائم  -وإن كان الصيد قد تغري -حىت اختذ
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اليوم ألواان جديدة مثل املال واجلاه ،واملنصب ،والنفوذ...إخل .وتبدلت كذلك
األسلحة ،فذهبت القوس والنشاب ،وحل حملها سالح آخر معنوي إجتماعي ذهين
تصاد به كل تلك األغراض ،مما اصطلحنا على تسميته (العلم واخلربة والقدرة،
والسياسة) ..إخل ...كذلك تغري كهف املرأة فأصبح( ،شقة) نظيفة أو (فيال) مرُية،
ختطر فيها أبثواهبا األنيقة وزينتها البديعة ،و تعين بتنشئة أوالدها على قواعد الصحة
اجلسمانية واخللقية.
مل تستطع إذن مخسمائة ألف من األعوام أن حتدث من التغيري يف أوضاع اجلنسني
أكثر من ذلك ...ولقد لبث لكل منهما عامله املنفصل ،وجمال نشاطه املنفصل طوال
هذا القدر اهلائل من االحقاب ...الرجل له اخلارج ،واملرأة هلا الداخل ...وأظن أن
نصف مليون سنة مدة كافية ألن تكيف طبيعة اإلنسان ،فإذا راق للمراة اليوم أن تغري
طبيعتها ،وحال يف عينها أن تعمل ما يعمله الرجل ،فتشتغل أبعمال اخلارج ،وختوض
بنفسها غمار الكفاح يف ميادين السياسة واجلاه والسلطان ،فذلك موكول إليها..
وكلنا نرحب به؛ بل إين أانشدها أن تسرع منذ اآلن ..ولتبدأ من البداية يف احلال،
حىت ال تضيع وقتا على من سوف أييت يف املسقبل من أجيال.
واالقرتاح العملي لتحقيق ذلك ،هو أن نبادر من فوران فنرسل حضرات سيدات
احلزب النسائي إىل جمتمع فطري ،يشابه جمتمع االنسان األول ..وأظننا جند مثل
هذا اجملتمع اآلن يف غاابت أواسط أفريقيا ..هناك ترتك البعثة الكرمية لتضع أساس
احلياة املنشودة ..عليها أن تعيد توزيع العمل من جديد على الوضع العكسي ،فتتوىل
هي القيام أبعمال الصيد يف الغاابت ..وتدع للرجل العمل داخل الكهوف ..ولننتظر
نصف مليون سنة أخرى ،وهذا ليس بكثري ،حىت تتوالد أجيال جديدة من النساء
املكافحات يرفعن رؤوس أجدادهن ،ويسطرن مبداد الفخار مباديء احلزب النسائي
املوقر!..
***
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على أين أخشى أن يرى احلزب النسائي أن اقرتاحى هذا غريعملي ..فمن الواجب
إذن أن نفكر يف حل آخر :قد تقول ل بعض النساء احملرتمات:
 ملاذا ال جنرب ونسمح هلن من اآلن مبقاعد يف الربملان؟ ...أان شخصيا ال أرىمانعا من إعطاء املرأة حق التمثيل السياسي يف جملس النواب (ابلطبع مجيع النساء
متنازالت مقدما عن حقهن يف جملس (الشيوخ) ،وزايدة يف تسهيل األمر على أخواننا
احملافظني املتعنتني من الرجال أقرتح األخذ مببدأ أن (للذكر مثل حظ األنثيني) ،فيكون
لكل امرأة صوت واحد :وأرجو من السيدات أن يتساهلن فيقبلن هذا الشرط مؤقا
إرضاء لغرور الرجال ...وأان على أمت استعداد ملعاونة املرأة واملطالبة معها هبذا احلق
على هذا األساس اال إذا إعرتض حزهبن املوقر أبن هذا الرأي أيضا غري عملي..
حبجة أن إشرتاط صوت لكل أمرأتني يتطلب وجود أمرأتني يف الربملان ميكن أن تتفقا
على رأي واحد ،وهذا بعيد االحتمال .مها يكن من أمر ،فأين راغب من كل قلب يف
منح املرأة حقوقا سياسية مساوية حلقوق الرجل ..وأرجو أن أعيش حىت أرى اليوم
الذي تتبوأ فيه نساؤان مقاعدهن حتت القبة وهنا فليُسمح ل بسؤال:
 هل ستكون هلن مقاعد خاصة إبعتبارهن حزاب منفصال قائما بذاته ،أوأهننسيدخلن على مباديء أحزاب الرجال املعروفة ،وميتزجن هبا ،كل واحدة ضمن احلزب
الذي يرشحها؟ ...إذا كان األمر األول؛ فال شك أن حزهبن املستقل سوف يكون يف
الشؤون النسوية صاحب الكلمة الت ال تُعصى وال تُـَرد فإذا اقرتح احلزب النسائي مثال
إعفاء (البودرة) و (الروج) و (اجلوارب) من كل ضريبة مجركية أو جتارية ،فإن هذا
اإلعفاء انفذ بدون كالم ،والرجل الذي جيرؤ على املعارضة يكون مستعدا لنكد الدنيا
يهبط على ام رأسه ال يف الربملان وحده؛ بل يف بيته من زوجته أو أخته أو إبنته.
أما إذا كان األمر الثاين ،فإين ال أرى فائدة كربى تعود على املراة منه ...وأخشى
خملصا أن تطويهن مطامع األحزاب األخرى فال ينتفعن النفسهن بشىء.
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***
ل بعد ذلك مالحظة شكلية جيب ان توضع موضع االعتبار :لقد عاب أحد الشيوخ
ااحملرتمني على النساء املوظفات حرصهن على زينتهن ..وأان لست من رأيه .إذ ما
دمنا قد سلمنا للمرأة حبقوقها يف الوظائف العامة ،فال بد لنا من السماح هلا
ابستعمال حقها الطبيعي يف (األمحر واألبيض) ...وما أحسب أحدا من زمالئها يف
الربملان يثري هذا االعرتاض يوم تتخذ مكاهنا فيه ...فأن الوجه النظيف والتزين اللطيف
من أبلغ حجج املرأة ...وليس من اإلنصاف أن حنرمها سالحا من اسلحة بالغتها
املأثورة يف ساحة يتذرع فيها كل عضو بكل أدوات الفصاحة واإلقناع...
***
وأخريا ،اي محاري العزيز فإين أُخلص لك رأيي يف كلمة واحدة هي :موافقت التامة على
وجود املراة يف الربملان ويف كل مكان إىل جانب الرجل ،ألن جمرد وجودها ُيدث
نشاطا يف اهلمم واتلقا يف األفكار...
لقد قلت ذات مرة :إن املرأة مثل القمر( ...اقصد مبعناه الفلكي ال الشعري) فهي ال
تشع ضوءا من داخل نفسها ،بل تعكس الضوء اآليت اليها من مشس عقل الرجل...
هي كالقمر (كائن سلب) ،وسطح معتم يف ذاته ،ال تسطع اال مبا ينعكس على قلبها
ورأسها من تفكري الرجل وإحساسه ...فدنوها منه يف جمال العمل املنتح ،له من
الفائدة ما يعادل فائدة املرأة إىل جانب املصباح ..اهنا تضاعف نوره ،وتزيد إشعاعه.
اما أن تنتظر منها أكثر من ذلك فهو إنتظار للمستحيل ...لن يكون للنساء يف
جمالسنا النيابية واالجتماعية أكثر مما للمرااي جبوار املصابح يف القاعات والصاالت...
ولقد بلغنا والشك يف احلضارة حدا يقتضي أن نزين جدراننا ابلبلور!!..
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محاري و عداوة املرأة
قال ل محاري ذات يوم:
 ملاذا انفردت بني األدابء إبحتقار املرأة؟... ومن قال لك إين إنفردت؟ ....هنالك العقاد... وهل يكره العقاد املرأة حقا أو ُيتقرها؟... هذا سؤال ُيسن أن تُلقيه عليه ..أما أان فأختيل أنه سيجيبك صائحا هذه اإلجابةالوافية الشافية:
 أان أكره املرأة! ...من يقول ذلك عين؟ .حب للمرأة أمر مقطوع به ،ومل يكن يوماموضع شك أو جدال...فأان رجل طاهر السريرة ،واضح النهج و حيايت صرُية ...مل
يسبغ عليها قط رداء الغموض ..موديت أمنحها أمام املأل ،وعداويت أعلنها على رؤوس
األشهاد ...فمنذا يسطيع أن يزعم أين وقفت جتاه املرأة موقفا ينم عن زراية أو
بغضاء؟ ...أين بدا ذلك مين؟ ...هأنذا أُلقي بقفاز التحدي...
ومع ذلك أُصغي أحياان إىل مهسات تتصاعد من قرارة نفسي أرجو أن اليكون هلا
صدى يبلغ آذان النساء ،مهسات تُنبئين أبن املرأة كانت يف نظري ،وتكون شيئا ال
يستحق غري االمتهان:
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زرقــة ع ِ
ـينيك ال صـفاء *** فيها ،ولكنها فضاء(*)
محـرة خديـك ال حـيـاء *** فيها ،ولكنــه إشتهاء
وجهك سبحان من جالهُ *** ولوث النفس ابلطالء
لست أدري كيف أنشدته وسطرته ونشرته دون ان أُثري
قلت ذلك حقا يف املرأة ،و ُ
ُ
خصومة ذلك اجلنس اخلطر! ...السبب يف ذلك بسيط :إين أُعامل املرأة كما ينبغي
عامل :ال ابلعقل الرشيد ،وال ابملنطق السديد ،أان الذي حذق التحليل املنطقي
أن تُ َ
وبرع يف التدليل العقلي ،ووضع كل شيء حتت مصباح الطريقة الذهنية ،واخضع كل
حبث إىل األسلوب الفكري ،رأيت ان أشذ عن هذه القاعدة يف عالقت ابملرأة ..مل
أخاطبها قط يوما بغري لغتها ..لذلك فهمتين ومل تُثر يف وجهي..
إين مل اصنع للمرأة متثاالٌ مموها ابلقداسه الزائفة ،ومل أردها كما يريدها خيال أولئك
الشعراء الذين يركبون إليها املراكب الثملة ،وميخرون حنوها البحار البعيدة ،ويبحثون
عليها يف الشواطيء اجملهولة ،وهي منهم على بعد خطوة ..جالسة تنتظر ،وتكاد
أقدامهم تتعثر فيها وهم ال يُبصرون ...كال...إين أُبصرها ...وأراها دائما كما هي...
وكما خلقها ابرئها :فاكهة شهيه غضة ينخر فيها الدود ...فلننفض عنها دودها،
وحنن ُخنفي إمشئزازان ،ولنطبق عليها أبنيابنا ،ونلتهمها أبفواهنا ،مث نطرحها جلده رثة،
وقشرة ابلية ..هكذا أراد هلا القدر ..فلماذا نريدها حنن على غري ذلك؟
(*) اإلسشهادات الشعرية فيها من ديوان أعاصري مغرب لألستاذ عباس حممود العقاد
أردت هلا *** ما مل يُ ِردهُ قضاء ابريها
أنت امللوم إذا َ
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تلك نظرين إىل املرأة ...مل أوصد دوهنا ابيب يوما ...ومل أُشح عنها بوجهي ...لقد
فتحت ابب حيايت على مصراعيه لكل إمرأة تدخل بسالم آمنة! ...كل النساء على
نب يف غريهن ..ومن أنصاف
السواء :ممن أطلق عليهن أسم الفاضالت ،وممن ُحس َ
أولئك وهؤالء! ...لكن نوع املعاملة قلما يتغري ...قد أغري وأبدل أحياان يف أسلوب
وأردية الكالم ومقتضيات املقام ...فتلك الت يقال عنها مثقفة أحيطها جبو فكري
ينشط خياهلا ،وال يثقل عل طبيعتها ...ذلك أن طبيعة األنثى يف املرأة هلا دائما
املكان األوىل؛ فلنلزم معها احليطة ،ولنتجنب اإلمالل واالثقال ...فما من إمرأة تُطيق
محل رفيع األفكارأكثر من قدر بسيط معلومُ ،يسن أن تتخلله فرتة مداعبات
عاطفية ،وتفاهات أو حماداثت سطحية .أذكر ذات يوم أن زارتين إمرأاتن من طراز
أولئك املثقفات؛ فلبثنا نتحدث ساعة يف بعض الشؤون الثقافية ،وشغلين شاغل
فانصرفت عنهما طرفة عني ،فما عدت أليهما حىت وجدهتما تتحاداثن يف أنواع
أصابع الروج اواصناف طالء الوجه والشفاه...آه ..لو أهنن (على األقل)كن يطلني
ابلثقافة احلقيقية أزواجهن ابملقدار الذي يطلني به شفاههن؛.

أين ال أقول هلن هذاالكالم ...ولكىن أعمل أحياان ما هوأقسى من القول :إين ال
أحجم عن إشعار املرأة وهي أمامي أبهنا خملوق اتفه حقاٌ ...ومع ذلك...اي للعجب

العجاب! ...إن املرأة تثور للكالم وال تثور للفعال ..إهنا تغضب لكلمة تسمعها ،وال
تغضب لصفعة على وجنتها! .وماذا أريد اان أكثر من إذالهلا بغري ااثرهتا؟!..إين رجل
يعرف احلب..

وقد أحببت على الطريقة الت يروق للمرأة...أي ذلك اللون من احلب املمزوج
ابلتقدير والتحقري؛ فاإلهانة أو الزراية هي امللح الذي جيب ان يوضع يف احلب ليكون
له املذاق .الذي تسيغه املراة ;
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نافع *** في َّ
بعض الزراية ٌ
حبهن فال تغال
هكذا ظفرت ابملرأة ،ألين عرفت سرها ..مفتاح أمرها دائما يف يدي؛ الوح هلا به عند
كل لقاء ...فإذا هي تبسم صاغرة وتفتح ل مغاليقها من تلقاء نفسها .إن املراة
ليست مغلقة إال لذلك الذي أضاع مفتاحها ....قد يسألين سائل:
ما هو هذا السر؟ ...فأجيب من فوري :هواخلداع...ال ترع من هذه الكلمة!..
هي عندان حنن الرجال نقيصة ،وهي عندهن غريزة ..منذ فجر التواريخ واملرأة تتزين:
أي ختدع...لقد عرف الطالء على وجه املراة قبل أن يُعرف على جدران اهلياكل!..
وطالء اجلسم مالزم لطالء النفس ،بل ان النفس هي املنبع ..فهي بنزوعها إىل
الكذب واالتمويه تتخذ اجلسمم هلا مطية...ما من إمراة صدقت وتشجعت وبرزت
سافرة للرجل كي يعرف وجهها احلقيقي!..

منذ آالف األعوام واملرأة تتنفس من إحدى رئتيها ابهلواء ،ومن الرئة األخرى
ابلرايء ...بل ان الرايء واخلداع مها األكسجني واهليدروجني يف هواء كل إمراة....

ولقد اختذ اخلداع على مر األجيال الواان حتاكي ألوان أثواهبا ،فهو اترة بريء الغرض
كل مهمته ان يبهر البصر ...وهو اترة رداء ضرورى يسرت عورة ،وهو يف كل األجيال
سليقة تنطلق بال غاية وال هدف ..لذلك ما فكرت يوما يف لوم إمرأة ألهنا خدعت
إمنا كنت ألقاها قائال:
ّ َ
ٌ
َ
فليس يثنيها *** حب الخداع طبيعة فيها
خل املالم
كانت هي تلقاين وعلى فمي ابتسامة الفاهم شأهنا ،املتوقع لكل خيانة منها ..فما
تبدو منها ابدرة حىت أعاجلها بقول:
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ً
خنها وال تخلص لها أبدا *** تخلص إلى أغلى غواليها
نعم...املراة ال تذكر كلمة (اإلخالص) إال إذا ذكرت انت (اخليانة) .أما إذا رفعت
عقريتك لتتغىن ابإلخالص ،فـإن دوي اغانيك وترانيم أانشيدك ،وإن بلغت السماء،
فإهنا ال تبلغ اذنيها ..وإن هي مسعت الكلمة ،فثق اهنا نسيت املعىن ..تلك هي املرأة
الت تل َقنَت درسها األول من احلية ،و درسها الثاين من الشيطان.
قلت لك اين اعرف احلب كما ُيلو للمراة ،ال كما ُيلو ألصحاب اخليال ...فامسع
مين النصح أيها الرجل :إذا احببت امرأة فاصنع ما اقول لك:
لن اقول لك اليوم ابلطبع ما كان يُقال قدميا:
((إذا دخلت على املرأة فال تنس أن ُختفي يف تالبيبك سوطا))
كال...فإن إمراة هذا العصرال يرعبها السوط ولكين اقول لك:إذا لقيت حبيبتك
فإنشدها:
حـب ـك ال نـعـمـة أراه ـا *** فــيه ،ولكنـه ج ـزاء
ٌ
عقاب *** يا خمرة عذبها عذاب
ي ـا جن ـة حس ـنها
متى متى ينطوي الكتاب؟ *** متى فراق بال لقاء؟!
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محاري واحملكمة

قال ل محاري وحنن نتذاكر املاضي يوما:
 إنك قد اعتزلت خدمة احلكومة ،والريب أنك تذكر فيها مواقف لك ،ال ميكن أنحتدث لغريك! ...فقلت وأان شاخص ببصري إىل الفضاء:
 حقا ..اليوم وقد أصبحت حبمد هللا من أرابب املعاشات ،فال جناح علي من ذكرطرف مما كان يقع ل أحياان أثناء خدمت يف وظائف احلكومة .وألختري لك عهد
انشغال يف سلك القضاء؛ فما زالت فيه حوادث يذكرين فيها من آن آلن بعض
وضعتين موضع احلرج
الزمالء السابقني ..ومن ذلك تلك احلادثة الىت أرويها لك ،فقد َ
حلظة من اللحظات:
كنت يف كرسي النيابة العمومية ذات صباح متشحا بوسامي األمحر األخضر ،وكان
أمامى (الرول)؛ ذلك الدفرت الطويل الذي تدون فيه أرقام القضااي وأمساء املتهمني،
والشهود ،وملخص وصف التهمة ،ومواد القانون ..إخل..
وبني أصابعي ذلك القلم الذي جيب أن أدون به احلكم الذي ينطق به القاضي يف كل
قضية ،ولكن احلق يقال:ما من مرة دونت فيها األحكام كاملة يف ذلك (الرول) فقد
كان سكرتري احملكمة (هللا يسرته) هوالذي يسد هذه اخلانة بقلمه – تلطفا منه وكرما
 لثقته أبنه من غري املعقول أن أكون قد تتبعت كل القضااي بيقطةوإنتباه ...على أن من املبالغة أن أزعم أن كنت أشرد عن كل ما جيري حول طوال
الوقت ...هنالك قضااي وتفاصيل ودقائق كنت أوجه إليها التفايت .لعلي كنت
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أعرف ابلغريزة ما ينفعين كروائي مما ال نفع ل فيه ...اين ما كنت أطيق ثرثرة
احملامني ...فالقضية الت فيها مرافعة طويلة معناها عندي (غياب ذهن طويل) ...ورمبا
حوار قصري بني شخصني اتفهني  -يف نظر احملكمة – يثري يف نفسي كل أتمل
وتفكري ،لقد مسعت يف ذلك اليوم الذي أحتدث عنه هذه املناقشة بني القاضي وخفري
نظامي تعدت عليه امرأة ابلفاظ جارحة:
القاضي :ماذا حصل اي خفري؟..
اخلفري :أان واقف يف دركي جهة نقطة امللمومات (يقصد املومسات) ضريت بعيين
لقيت احلرمة املتهمة خارجة من بيتها حاطة...
القاضي :حاطة إيه؟...
اخلفري :حاطة من غري مؤاخذة أمحر وأبيض ،ومتخططة ،ويف رجليها اخلالخيل
والبسة شبشب رجال ،وواقفة بني اجلدعان يف وسط الشارع ،يف حالة هزار وضحك
وصهاليل بشكل خمالف للحشمة والكمال..
القاضي :وكيف تعدت عليك املتهمة أثناء أتدية وظيفتك؟
اخلفري :قلت هلا عيب اي ملموسة ...ادخلي بيتك ...فما كان منها إال أهنا زغرت ل
من فوق لتحت ،وتقصعت وقالت:
(إخرس اي غفري اي مصدي ..قطع لسانك ..دا اان ملا انفض شبشب الصبح ينزل
منه عشرين غفري زيك)! ....فظهر االستنكار على وجه القاضي وظهر
اإلعجاب على وجهي .ان هذه املرأة يف نظره قد فاهت أبقصى ألفاظ التعدي وهي
يف نظري قد جاءت أبخصب صور اخليال الفين ...فما أظن هنالك أبلغ من هذه
الصورة يف حتقري خفري ..لو استطاع ذهن هذه املراة ان يبدع صورا أخرى يف التجميل
والثناء ،كما فعلت يف التقبيح واهلجاء لكانت شاعرة .ونظرت اليها وهي يف قفص
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االهتام فإذا هي هادئة ساكنة ،ويدها على خدها ،ترمقنا بنظرات فاترة ،وعلى شفتيها
إبتسامة؛ لعلها ساخرة ...إهنا معرتفة ،وملاذا ينكر شاعر قصيدة هجائه؟ ...لقد
روحت عن نفسها مبا قالت ،وكفى ...ماذا يهم الثمن بعد ذلك؟ .تُرى ماذا يف حياة
هذه الساقطة؟..ال أقصد حياهتا الظاهرة الىت يعرفها اخلفري ورجال الضبط ،وزوارها
وزابئنها ،إمنا اقصد تلك احلياة اخلفية يف قرارة نفسها ...هنالك والشك أشياء كثرية
رأهتا وأحستها ،وال تكلف نفسها مشقة التعبري عنها ..ولو اهنا ارادت او استطاعت
جلاءت أبعاجيب ،ذلك أهنا ستصف األشياء بطريقتها هي ولغتها هي ...واي هلا من
طريقة ولغة..لو استطعت ان أجلس إليها وأتلقى عنها؟ ..ليس اكذب من الروائي
الذي يفكر ألشخاصه بعقله هو ...ويتكلم عنهم بلغته هو ...هذه املرأة مادة قيمة
ل ،ولكن ...أنسيت أين أمثل االهتام؟ ..حنن يف احلياة قطبان ال يلتقيان ...وإن
إلتقينا فحول القفص ألين أاب العقاب ،وهي اجلرمية...أان السيف وهي الذبيحة...ال
ميكن أن .نلتقي للتفاهم أبدا...ال تفاهم اال إذا طرحت عين وسامي الذي يُكبلين
وانطلقت حرا أغرتف من أعماق تلك الشخصيات كا يغرتف املثال من الطني الذي
يصنع به فنا...
ومضت يب اخلواطر يف هذا السبيل ،وغمرتين فلم أدر حىت ابلزمن الذي مر يب...ومل
أفطن إىل ما جرى حول ،وال إىل ما نظرت احملكمة من قضااي ..ومل أتنبه إال على
صوت ابب حجرة املداولة يفتَح فجأة ،وقد ظهر احلاجب يف حركة اهتمام سريعة
وهو ُيمل كرسيا وضعه إىل جواري ،ومهس يف اذين بقوة:
سعادة البك مفتش عموم النياابت!...
وقبل أن أفيق إىل نفسي دخل املفتش بسرعة ،وجلس إىل جواري ،وحياين بصوت
خافت...مث أراد أن يعرف رأيي يف القضية املعروضة ،فاصفر وجهي ..أي قضية؟..
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فابصرت أحد احلراس
والتفت أنظر إىل ما يدور حول يف اجللسة بعيون زائغة شاردة
ُ
الفطاحل يرغي ويزبد ويضرب بقبضته يف اهلواء ويصيح:
 هذا كالم فارغ ،النيابة أخطأت يف تكييف وصف التهمة ..لو أن النيابة فهمتالوقائع املنسوبة إىل موكلي على حقيقتها ملا قدم إليكم اي حضرة القاضي هذا اليوم
مكبال بكل هذه النصوص!..
فمال مفتش النياابت يسألين عن املواد املطبقة على هذا املتهم فلم ادر ماذا أقول وال
ماذا أصنع ...وأان ال أعرف يف أي قضية يتكلمون يف اجللسة ويتناقشون ...وشاء
سوء حظي أن يكون احملامي سفيه اللسان فامعن يف الصياح قائال:
 هل هذه نصوص تُطبق يف حالة موكلي؟ ...هذا ختبط من النيابة ,..هذهفوضى ...هذا مسك لنب متر هندي...
فاهتز مفتش النياابت يف كرسيه وإنتفخت اوداجه ...ومهس يف أذين بشدة:
 النيابة أُهينت ....قم دافع عن كرامة النيابة! ...فقلت مداراة للمسألة: كرامة النيابة يف احلفظ والصون.. كيف ذلك؟ ...أال ترى النيابة متهمة ابخلطأ واخللط والفوضى؟ .احملامي يقول :انالنيابة مسك لنب متر هندي ..فقلت له :أان مل امسع غريكلمة متر هندي فقط .فصاح
صيحة يكاد يسمعها القاضي واحلضور:
 ال ...ال اي توفيق بك...هذه إهانة موجهة إىل النيابة ...جيب على اجلالس يفكرسيها أن ينهض لدفعها ...قم ...قم ...وسجل إحتجاجك ...وإبسط وجهة
نظرك يف تطييق نصوص القانون ...فقلت يف نفسي:
لو أين كنت أعرف فقط نوع القضية ...ولكن املوقف ساء من كل انحية؛ فكان
الدفاع بعيدا كل البعد عن ذكر ما يُ َشم منه رائحة التهمة ،مكتفيا ابلتهويش والتهويل
مع َن يف ذلك هاج مفتش النياابت
والطعن يف تصرفات النيابة والبوليس ...وكلما أ َ
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وماج ،واهنال على كمى يكاد ميزقه وهو يطلب مين القيام والكالم ...واان متشبث
مبقعدي ،مصمم على القعود والسكوت ..وأصبح منظران  -ملن يفهم موقفنا  -يُبكي
ضحك ..وقد فطن القاضي إىل األمر كله ،وأدرك الورطة الت أان فيها ،وهو يعرف
ويُ َ
عادايت جيدا ،وُيرتم شرود ذهين دائما ...فإبتسم ابتسامة فهمتها ..فتشجعت،
وقمت أقول بقوة ومحاسة :النيابة حتتج على األلفاظ الت صدرت من حضرة احملامي.
فقال القاضي:
 احملكمة ترجو النيابة أن تفسح صدرها وتسمح للدفاع بكامل حريته ،وهو مل يقصدقط يف أي حلظة أن ميس كرامة النيابة العمومية من قريب أو بعيد...
وصادق احملامي على قول احملكمة بعبارة جماملة ،وجلست يف مقعدي أتنفس الصعداء
وأقول ملفتش النياابت:
 ها أنذا قد رفعت لكم رأس النيابة؛...ومرت األعوام ،وانتهى حضرة املفتش إىل أرقى املناصب القضائية يف البالد ...فكنا
كلما تقابلنا وتذاكران املاضي ضحك ملوقفي ذاك طويال ..ولكنه ظل رغم ذلك من
املعتقدين أبين كنت – مع كل عيويب  -من خرية رجال النيابة ..عافاه هللا.
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محاري واجلرمية

قال محاري يوما:
 (ال شك أن الكاتب اخلالق جيد نفسه أحياان يف حاجة إىل ترك عزلته الذهنيةواهلبوط إىل طبقات الناس املختلفة ،يدرس أحواهلم ،وجيمع ما ينفعه مادة لفنه...
من أجل ذلك يتحتم عليه معاشرة أصناف متباينة من البشر ...ويستوي عنده
اجللوس إىل العظماء واألثرايء ،أو اللصوص واألشقياء ،وال يفرق يف االختالط بني
األجالء والسفهاء ،وال بني الفاضالت والساقطات ،اجلميع يف نظره مناذج من
أشخاص تلك الرواية الكربى الىت جترى حوادثها كل يوم على مسرح اجملتمع ..وهل
يستطيع املؤلف الروائي أن مييز يف تقديره وعنايته  -وهو يصور أبطاله  -بني شخصية
(الرفيع) وشخصية (الوضيع)؟ ...كالمها يف عرفه وعمله ُيتاجا إىل عني الدراسة وعني
االلتفات...
لذلك ُيسن ابلروائي اخلالق أن يصاحب وخيالط كل املخلوقات على السواء ،وأن
يراقب ويدرس كل املهن واحلَرف والطبائع والغزائز...فقلت له:
 رأيك هذا صحيح اي محاري العزيز ...ولقد قرأت يف أخبار الروائيني يف هذا الشأنما يثري الدهشة والعجب ...من ذلك أن كاتبا مشهورا إختذ صديقا له ذلك اللص
األمريكى املشهور (آل كابوين) وهي وال ريب صداقة مفهومة املعىن والغرض،
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فقد كانت نتيجتها احملتومة ظهور كتاب طريف عن هذه الشخصية املخيفة العجيبة
ُيوي أصدق الوصف لبيئة كان جيب أن تُدرس وتصور وتربز ملصلحة الفن ومنفعة
القضاء ...ولكن اي صديقي احلمار فلنفرض جدال أين اردت اان أيضا اخراج كتاب
ال على نسق كتايب (يوميات انئب يف األرايف) ولكن على نسق ذلك الكتاب
األمريكي أمسيه مثال (يوميات لص يف القاهرة) أدرس فيه عصابة لصوص بكل ما
ُييط هبا من بيئة وظروف ..وأخرتت لتلك الدراسة  -ال طبقة اللصوص
األرستقراطيني الذين ال يـَقَرهبم القانون)؛ فأنت يف كنف هؤالء مبأمن ...ولكن اخرتت
 أولئك الذين يطاردهم البوليس يف كل مكان ...اردت ان اصور هؤالء اخلطريناخلارجني على اجملتمع وقوانينه ،فإتصلت هبم وجلست اليهم.،ومسعت ما يدور بينهم
من مؤامرات ،وعلمت اهنم مقبلون على ارتكاب جرمية سطو على بنگ من البنوگ
يف ليلة من اللياىل ...واطمأن إل هؤالء القوم ،وأمنوا جانب و وثقوا (بشريف) فوضعوا
أمامي اخلطة ...إىل هنا ال جناح على مثلي من نظر القضاء فليس كل ذلك بعد
ددت:
سوى أعمال حتضريية غري معاقب عليها ...ولكن ليلة السطو جاءت ...فرت ُ
هل اذهب معهم او ال أذهب؟...
إذا أان مل أذهب فقد خسرت دراست؛ فالفائدة كل الفائدة من حيث الفن الروائي هي
يف حضور واقعه السطو نفسها ...كما أن قيمة الشريط السينمائي جلريدة احلرب
املصورة هي يف إلتقاط وقائع امليدان بذاهتا...البد من الذهاب معهم إذن ولو تعرضت
للخطر ..وقد ذهبت مدفوعا بوسواس شيطان الفن...وهنا املصيبة ...فقد هجم
اللصوص هجمتهم على ابب املصرف فتنبه احلارس وتعرض هلم ..فإنربى له أحد
أفراد العصابة ،أعرفه بشخصه ،ورأيته رأي العني،
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نتهبوا
وقد طعن احلارس املسكني مبدية طعنة أردته قتيال ،وأمت اللصوص عملهم وا َ
اخلزانة وانصرفوا ،وانصرفنا ...اي للكارثة! .إهنا جرمية سرقة أبكراه ،اقرتنت بقتل
عمد ...انه اإلعدام...إهنا املشنقة ال أكثر وال اقل ...ما مركزي يف كل هذا...
اان يف نظر القانون شريك من غري جدال فقد الزمت العصابة يف كل ادوار اجلرمية:
من اعمال التحضري إىل اعمال التنفيذ ...من أول التصميم اجلنائي إىل القتل
واستالب اخلزانة يف امان هللا ...انصرفت إىل شأين أُفكر يف األمر ...وانصرف
زمالئي ابلغنيمة يقتسمون النقود ..وجاء الغد ،وإذا الصحف كلها تنشر ابحلروف
الطويلة العريضة( :جرمية مروعة فظيعة)! وجد رجال الشرطة يف البحث ،واهنمك
رجال النيابة يف التحقيق ،ووالت الصحف ملء األعمدة أبخبار احلادثة وتصوير
لقي
ظروفها ...وجاءوا ابلكلب (هول) ،واخذت البصمات ،وأجريت املعاينات ،وأُ َ
القبض على كل من حامت حوله الشبهات...
كل ذلك كنت أطالعه يف حجريت ابمسا هادائ .كأين أطالع قصة بوليسية خيالية؛
بل إين كنت أتتبع كل ذلك ضاحكا أحياان للفروق الكبرية بني ما حدث ابلفعل ،وما
تصور احملققون أنه وقع .إهنا لذة فنية أحسستها ألهنا ألول مرة واان أرى الواقعة
الواحدة من وجهني :الوجه احلقيقي الذي ال يعرفه غريي وافراد العصابة ،والوجه
نشر على الناس يف الصحف ...هنا ينكشف الستار أمامي على لعب
اآلخر الذي يُ َ
العقلية البشرية وعملها يف تكييف احلقائق ..وهنا أمتتع متعة طارح األحجية أو
(احلزورة) املالك مفتاحها ،وهو يستمع إىل ختبطات وتكهنات اآلخرين...فأمتحن
ذكاء الطبيب الشرعي ،وحذق البوليس السري ،وفطنة القائمني ابلتحرايت..
ولقد ابتسمت عندما قرات أهنم قبضوا على شقيق زوجة احلارس القتيل ،حلدوث
مشاحنة بينهما يف الليلة السابقة على اجلرمية ،خبصوص سلوك الزوجة املريب...
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ومرت األايم وزج يف السجن بكثري من األبرايء رهن التحقيق ،مث خفت صوت
احلادث رويدا رويدا ،فلم تعد الصحف تعين به ...وأشارت صحيفة آخر األمر أبن
التحقيق كاد يُغلق ،وأن القرآئن كلها متجهة حنو شقيق الزوجة ،وأن التهمة قد
وجهت إليه؛ ألن صحيفة سوابقه هبا جرائم مماثلة...
وألنه متصل  -ابحلارس فهوأقرب الناس إىل العلم مبسالك البنگ وأسراره ...ولقرائن
أخرى من هذا القبيل إجتمعت كلها وإنصبت على رأس هذا املتهم الربيء.
****
هنا تيقظ ضمريي اإلنساين ...وجعل يهتف يب أن من واجب التبليغ يف احلال،
وكشف النقاب للبوليس عن حقيقة االمر ...فنهض ضمريي الفين معارضا مؤكدا أن
واجب الفنان هو السكوت ..وإحتدم اجلدل بني الضمريين ،يف احلوار اآليت:
الضمري اإلنساين :أتساءل ،كيف تسكت وقد شاهدت بعينيك رجال ال ذنب له
يسقط مضرجا بدمائه حتت مدية جمرم وحشي؟..

الضمري الفن :حقا ...لقد كان منظرا فنيا رائعا...
الضمري اإلنساين :إين مل أمن منذ تلك الليله ..وال ميكن أن أانم قبل أن يُقبَض على

اجلاين احلقيقي ...وإين أتوسل إليك أن ترُيين وتساعدين على حتقيق
العدالة ..هلم بنا خنرب البوليس.

الضمري الفن :أان ...مل أ َر شيئا أبلغ عنه.

الضمري اإلنساين :إنك رأيت اجلرمية من اوهلا آلخرها.

الضمري الفن :إين رأيتها كفنان ال كشاهد إثبات.
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الضمري اإلنساين :وما الفرق؟...
الضمري الفن :أال ترى الفرق؟...

الضمري اإلنساين :إنك رأيت على األقل اجملرم احلقيقي ،وتستطيع ان تبوح إبمسه.

الضمري الفن :لن أبوح بشيء..

الضمري اإلنساين :اخللق القومي يدعوك أن تبوح لتنقذ متهما بريئا ،وتنتصر لذلك
احلارس املسكني الذي ُهدر دمه يف غري ذنب إال قيامه بواجبه الشريف..

الضمري الفن :إنك تعلم ان اخللق القومي هذا شيء من شأنك أنت ..أما أان فال

أعرف غريالعمل الفين القومي...
وإين مل ادخل بني هؤالء اللصوص إبعتبارى خمربا سراي يبلغ عنهم ولكين دخلت بينهم
بصفت فناان يدرس أحواهلم...
ولقد وثقوا يب وأطلعوين  -هلذه الصفة  -على ما ال ُيسبون ان يطلعوا غريبا عليه،
فهل من حقي أن أخون هذه الثقة؟..
الضمري اإلنساين :حقا ...اي هلا من ثقة غالية ...تلك الت تناهلا من أيدي القتلة

واجملرمني!...
الضمري الفن :الثقة هي الثقة؛ سواء نلتها من شريف أو أثيم...إن قيمة اجلواهر ال
تتغري بتغري األيدي الت متنحها...

الضمري اإلنساين :ما أبرعك يف صياغة الكلمات...ولكن هذا المينع من أنك اآلن
يف نظر اجملتمع والقانون مرتكب لذنب ال يُغتفر إن مل تبادربتصحيح موقفك.

الضمري الفن :موقفي اآلن صحيح وال غبار عليه...

الضمري اإلنساين :هذا رأيك انت وحدك ...ولكن هب أنه قُبض عليك مع
شركائك متلبسني يف مكان اجلرمية...أكانت تشفع لك كل هذه الفلسفة؟.
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الضمري الفن :هذا سؤال توجهه إىل القضاة ،لو أنه قُبض علينا ...ولكن الذي

حدث حىت اآلن هو أنه مل يُقبَض على أحد منا..
ومع ذلك فالقضاء يعرف ظروف اشرتاكي يف هذا األمر ،والبواعث الت دعت اليه،
وهي كلها شريفة.
الضمري اإلنساين :أرجو منك أال تتكلم عن الشرف ،لقد ظهر ل اان غري متفقني
على معىن هذه الكلمة.

الضمري الفن :تريد أن تقول إين لست شريفا؟...
الضمري اإلنساين :من الصعب أن أعدك كذلك وأنت تنام ملء جفنيك مراتحا
مطمئنا ال يزعجك صراخ ذلك الدم الربيء الذي ينادي إبحقاق احلق وإقرار العدل،
إنك ال تريد أن ختون السفاكني الذين إستامنوك وتريد أن ختون اجملتمع الذي وضع يف
قلمك أمانة الدفاع عنه ..أنت أيها الكاتب احلر!..
فيم عملك ورسالتك إذن إن مل تكن يف النهوض ذائدا عن حرية األفراد ودمائهم،
َ
مناصرا للعدالة ..معينا للحق والقانون؟!...
الضمري الفن :اي هلا من بالغة ...أنت أيضا تعرف كيف تؤثر يف النفوس مبثل هذه
الكلمات؟!...

الضمري اإلنساين :أتستطيع أن تكذب حرفا واحدا مما أقول لك؟...

الضمري الفن :أان ال أكذب وال أثبت ...أان أصور وأعرب ...الشرف عندي هو يف
صدق التصوير والتعبري.

الضمري اإلنساين :أهذا كل واجبك ازاء البشرية؟...
الضمري الفن :هذا ليس ابلشيء القليل...وألفسر لك األمر ابللغة الت تفهمها:
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}إن الكاتب الفنان يؤدي رسالته إىل البشر ويعاون يف إصالح اجملتمع مبجرد كشفه
خبااي بيئاته املختلفة بريشة صادقة ،ودراسة أسرار النفس اإلنسانية والغرائز البشرية،
وإبرازها للعيون والعقول...
إن عملي مياثل عمل العامل الكيميائي وهو يدرس جراثيم األمراض حتت مكروسكوبه.
ملاذا التذهب إىل هذا العامل وتقول له- :
(أقتل هذه اجلراثيم يف احلال فهي تستحق اإلابدة؟ ...إنه ال شك ُجييبك ابمسا :ليس
مهمت أن أبيدها اآلن هكذا ...إمنا ينبغي ل أن أعيش بينها،
أراقبها وأسجل ظواهرها ،فإذا عرفنا خواصها وخريها وشرها ،أمكن العلماء فيما بعد
أن يستخرجوا هلا العالج ،ومنها الرتايق{..).
أان أيضا أقول لك اآلن:
الشر والعُهر وال ُفجر ،أضعهم حتت
 دعين قليال بني جراثيم اجملتمع من أهل َ(مكرسكويب) مث أعيش بينهم أرقبهم ،وأُدون ما يبدو ل منهم..
الضمري األنساين :لكنهم يعيثون فسادا كما تعلم!؟....

الضمري الفن :املكلفون مبطاردة اجلراثيم هم رجال الصحة ورجال البوليس ..أما
رجال العلم والبحث ،فهم ُيافظون على مناذج جراثيمهم يف املعامل.
الضمري األنساين :آه ...إين ألعجب كيف أن شريفا مرتفعا مثلك يستطيع أن
يرى القبح والفساد ،وأن يعيش راضيا مطمئنا بني هذه املناظر والظواهر؟!...

الضمري الفن :هنا ابلضبط نبل مهمتنا ،أال ترى ذلك العامل الذي ُيقن جسمه
بلقاح اجلراثيم .ويعرض حياته كلها للخطر من أجل الرغبة يف البحث واالستكشاف
خدمة لعلمه ولألنسانية فيما بعد؟ ...حنن أيضا معشر الكتاب والفنانني ،نصنع
أحياان مثل ذلك يف سبيل الفن واجملتمع والبشرية...
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الضمري اإلنساين :قد يكون هذا حقا ...ولكن برغم كل ذلك أرى واجبك كمواطن
شريف أن تبلغ البوليس...

الضمري الفن :واجب عدم التبليغ...
الضمري اإلنساين :بل الواجب أن تبلغ كيال تعطي الناس القدوة السيئة..
الضمري الفن :ليس للناس أن يقتدوا ابلفنان يف كل تصرفاته ..كال لن أبلغ...
الضمري اإلنساين :بلغ

الضمري الفن :لن أُبلغ

وأضطرب رأسي حتت ضرابت تلك املعركة العنيفة ،إرمتيت على فراشي أطلب النوم
ختلصا من عذاب نفسي وما يدور فيها من حرب ضروس...
ولكىن مل أغمض جفنا طول ليلي...ومل يفرت الدوي يف آذين حلظة هباتني الكلمتني
امللعونتني ((بلغ ....التبلغ ...بلغ...التبلغ.)...
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محاري ومنظري

قال ل محاري وهو يتأمل جنداي شااب ،مر بنا يف طريقه وال ريب إىل ساحة القتال،
ولفت أنظاران ببهاء طلعته:
 أنظراىل هذا اجلندي الفاتن! ...ماذاعليه بربك لو اعطاك رأسه تفعل به أنت هنااألفاعيل ،وأخذ رأسك القبيح هذا ليموت به يف امليدان الغريب؟...
فلم أرد عليه ...فتلك مسألة طاملا فكرت فيها من قبل بيين وبني نفسي ..نعم.
طاملا ندبت سوء حظي ونصيب وبكيت وإشتكيت؛ ألن السماء خلقتين هكذا
شكال وموضوعا ...ولكن فكرت وأتملت ،وقلت عن نفسي ما قاله الفيلسوف
(ابسكال) عن (كليوابترا):،
(لو أن هللا جعل ل أنفا أصغر من أنفي هذا لتغري وجه حيايت كله أمجل تغيري...
ولكن هللا ضن على مثلي هبذه املنحة الصغرية وهي التكلفه كثريا وال قليال)...
وكنت كلما ذهبت إىل حالق وأبصرت إىل جانب رجال بديع القسمات أخاطب
السماء قائال:
 لكأنك اي رب قبل أن ختلق هؤالء احملظوظني قد وضعت بني أيديهم صناديقمملوءة مبختلف أصناف :األنوف والشفاه واآلذان والعيون؛ ليختاروا من بينها ما لذ
هلم وطاب...
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أما اان وأمثال فينبذ إليهم ما بقي بعد ذلك يف قعر الصناديق من (كناسة) أيدي
أصحاب احلظوة والنصيب ..قلت ذلك كثريا ورددته .طويال...
وإذا أان أمسع ذات ليله صوت مالك من املالئكة يهبط علي وأان مبفردي يف حجريت
صائحا يب ;
 (فضحتنا ...السماء ضجت من تشنيعك وتشهريك!)... عفوا اي سيدان املالك... امسع اي أستاذ ...لقد جئت اليك ألحقق كل طلباتك؛ حىت ال تتهمنا بعدذلك ابلتحيز أو احملسوبية أو غري ذلك من الصفات غري الالئقة...ما رأيك لو
خلعنا عنك هذا الشكل الذي ال يعجبك ،وأعطيناك غريه كما تشاء وحتب؟!...
 وكيف ُيدث ذلك؟... متوت مث تولد مرة أخرى يف ثوب جديد ...وإن لك علينا لعهدا وميثاقا أن نفتحبني يديك كل تلك الصناديق الت تتحدث عنها؛ لتختار أنت أوال ما ُيلو لك قبل
كافة مواليد العامل.
 ومن يضمن ل إذا مت أن أولد من جديد؟.. عجبا ...أ ََو تشك يف وعد أهل السماء!... كال ولكن هل أنت تفعل هذا إبذن...؟ ابلطبع ..وهل ُيدث شيء بغري إذن الول العظيم!... ان هللا حقا لغفور رحيم ..وا فرحتاه ...إنه سيعطيين كل ما أريد كل ما تريد وكل ما تتخري لنفسك... هذا شيء مجيل..إجلس إذن اي سيدان املالك و لنتحدث قليال ..وال أبس منأن تشري علي مبا ينبغي أن أختار...فأان أخشى أن تُ َبهر عيين عند فتح الصناديق،
فال أستطيع أن أميز اجليد من الرديء ...إين أذكر إختياري دائما أللوان
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(الكرافااتت) و(اجلوارب)...وحرييت كلما فتح ل صندوق منها إلنتخاب
أحسنها ..وإين ألغرق يف ترددي مرة اثنية إىل أن ينتهي يب األمر إىل ختري أقبحها
وأرذهلا دون أن أدري أو أنتبه.
 أ ََو تريد مرة أخرى أن حتملنا مسؤولية إختيار أنفك وفمك!؟ ال ...ال ايسيدي األستاذ...أ َو نسيت أنك منذ قليل كنت حضرتك تطعن يف ذوقنا ،وتتهمنا
يف نواايان!!؟...
 حاشا هلل ...أان مل أطعن ومل أهتم ...إمنا كنت أتظلم وأستعطف...ولقد تفضلتمفإستمعتم إىل ظالمت ،فأكمل فضلك معي وإمكث نتبادل أطراف احلديث...
 مكثت...تكلم...إين مصغ إليك أيها األستاذ!.. أيها املالك ...ما رأيك يف أن أطلب أن يكون ل شكل (كالرك جيبل) ...؟ بديع جدا... أليس لك إعرتاض ...فلنتفق من اآلن ...والشرط نور... موافق جدا؛  -بل أكثر من ذلك  -أحب أن ألفت نظرك إىل أن من حقك– بناء على إتفاقنا هذا  -أن تطلب ما شئت ،ال من حيث الشكل وحده؛ بل
األخالق أيظا ..مث الثروة كذلك - ..عجبا...االخالق والثروة؟...
 وملَ ال؟... إذن فأان أطلب أن تكون ل ثروة ((روكفلر))... معقول جدا... اليس كذلك؟... نعم...وأخالق من؟!... آه ...حقا ..دعين أفكر قليال ...أظن أنه ال يوجد خري من أخالق (غاندي)...نعم ...إين أطلب أن تكون ل أيضا أخالق غاندي...
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 عظيم جدا..شكل (كالرك جيبل) وأخالق (غاندي) وثروة (روكفلر)... أال تظن أن هذا كثري؟...إين أابلغ بال شك...إهنا قلة ذوق مين ...إين أستغلعطف السماء أكثر من الالزم..
 كال اي أستاذ ...مطلقا..,.الشيء بكثري على قدرة هللا ...إن هللا إذا شاءأعطى بغري حساب...
 اللهم شكرا...اان الذي طاملا متىن أن يُلغى احلساب من الوجود ساعة متتد يد هللاحنوي ابلعطاء ...ها هي ذي الساعة أقبلت...
ك طلبات أخرى؟...
 أَلَ َبقي شيء يُطلَب :شكل (كالرك جيبل) وثروة
 ال اي سيدي املالك ..أ ََو َ(روكفلر) وأخالق (غاندي) ...أَأُريد أن أهنب الكون؟! ...اي للمعجزة ...إين سأغدو
أعجوبة وال شك فوق هذه األرض ..إين سأصنع العجب العُجاب...
 سوف نرى... وهل هناك شك يف أين أملك من الوسالل ما أصنع به األعاجيب؟... أي نوع من األعاجيب؟...إان مل نتفق بعد على إمسك وعملك؟...
 إمسي وعملي.. ابلطبع ..جيب أن يكون لك إسم وعمل يف حياتك اجلديدة. حقا ...هذا ما نسيت أن أفكر فيه... مث جيب أن تكون لك جنسية! ...أَمثل (جيبل) و (روكفلر) أمريكيا ،أم مثلغاندي ،هنداي هندوسيا .أم...
 هنداي هندوسيا ...ما هذا الكالم أيها املالك ..ومىت أتعلم هذه اللغة...ال...الاي سيدي ...بسط كل هذه اإلجراءات ،وأتركين كما أان مصراي؛ وليكن إمسي (توفيق
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احلكيم) كما أكون اآلن...
 ال أبس يف ذلك وال ما نع لدينا مطلقا ...وعملك؟ ...هل تريده أيضا أن تبقىكما أنت؟...
 طبعا ..طبعا ..وهل ميكن أن يكون (توفيق احلكيم) شيئا آخر يف احلياة غري ذلك آه اي سيدي األستاذ .,.سوف نرى ...سوف نرى... نرى ماذا؟ ..أنك ُختيفين هبذه اللهجة املبطنة ابلشك والريبة... ال ختف...إين ما جئت ألخيفك...أمنا أان هنا اآلن ألُنيلك ما تشتهي...ولكنك أردت أن نتجاذب أطراف احلديث ،وقد جران الكالم إىل ما يعنيين وإىل ما
اليعنيين ..وإين ألرى الفضول يدفعين إىل أن أوجه نظرك إىل أمر ..هل تسمح؟!.
 العفو اي سيدي املالك ..تفضل ..وجه نظري إىل حيث شئت... هل تتصورما سوف ُيدث غدا اي (توفيق احلكيم) وقد أصبح لك شكل(كالرك جيبل) وتصوف (غاندي) وثروة (روكفلر)؟....
 ماذا سيحدث؟... ختيل ...ختيل اي سيدي الروائي... ختيل أنت ايسيدي املالك... إذا مسحت ل فإين أقول لك :إن الذي سيحدث هوأن شكلك اجلديد اجلميلسوف جيعل كل اجلميالت يرمتني على أقدامك...
 هللا يسمع منك جباه النب !!..ولكنك ...حيث أن لك تصوف (غاندي) فإنك لن تلتفت إليهن ..وستقنع من
احلياة كلها بتلك (العنزة) وحتلب من لبنها وتشرب...
 وهل هذا معقول!... -وعند ذلك تنصرف عنك اجلميالت ايئسات ساخطات ،متسائالت عن كنه
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هذا املخلوق الغافل عن مجاله ،القانع بعنزته وصومعته وخياله...
 معهن حق ..هذا خملوق يستحق الشنق!... هذا هو اجلمال مع التصوف... ال ...اي سيدي إحذف االتصوف من فضلك... إذن فليكن الشكل (كالرك جيبل) مع أخالق َمن؟.. أخالقي أان تكفي... أخالقك كما هي اآلن!؟ ...عظيم...إذن فلتكن أنت ابلشكل اجلميل وثروة(روكفلر) ....أتدري ماذا سيحدث؟ ..ستحيط بك مجيالت األرض حبا يف
صورتك وطمعا يف ثروتك..
 أهال وسهال ،وأان ال أمتىن على هللا وال عليك أكثر من ذلك.. ولكن ...مبا أنك تريد أن تبقى كاتبا روائيا ...فأين أظن من الصعب عليك أنجتد وقتا تتخلص فيه من أذرع النساء؛ لتجلس أمام احلرب والورق ...وإذا وجدت
الوقت فلن جتد الدافع الذي ُيفزك إىل العمل...أين يف اتريخ األدب والفن ذلك
املليونري الوارث الذي ُيين ظهره ليكتب أو خيلق ...إن لذة الفنان هي يف أن ينتج
ويقوم نتاجه بعد ذلك ابلذهب أو ابجملد ...هو الذي يوجد املال بفنه...
أما إذا وجد املال قبل ذلك عن غري طريق فنه ،فأن نصف لذة اخللق الفين تضيع
ونصف احلافز على اإلنتاج يذهب ..املليونري الذي أصبح فناان عظيما غري موجود.
ولكن املوجود هو الفنان الذي قد يستطيع بفنه أن يكون مليونريا...
 آه اي سيدي املالك ..إذن ال ضرورة لثروة (روكفلر)؟!... فكر يف األمر اي سيدي األنسان ..رمبا كنت غري مصيب ..فشؤون الفن تعرفهاأنت أكثر مين ...إين – كما تعلم – لست فناان...أان مالك فقط...
 -العفو ..العفو ...إن رأيك يف احلقيقة فيه شيء من الصواب...إننا ال ننتج يف
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الفن من أجل الثروة؛ أو على األقل ليس من أجلها وحدها  -ومع ذلك فما ألذ
طعم املال الذي أييت مثرة الفن ...حقا ...إىن ألحس هذا الشعور دائما ...ما أتفه
املال الذي أيتيين من غري طريق فين...
 أرأيت اللذة الت ُحترم نفسك إايها بطلبك ثروة أتتيك من السماء.... نعم ...نعم ..إحذف ثروة (روكفلر)... إذن فليكن لك فقط ما طلبت ،شكل (كالرك جيل)... وهذا يكفيين ،وال أطلب غريه... عظيم ...ستبقى أنت كما أنت ،ولكن يف صورة مجيلة ،وطبيعي إنك ستكونحمبواب من احلسان...هذا ال مفر لك منه ،وال حيلة لنا فيه.
 وما الضرر اي سيدي أعزك هللا؟!... ال ظرر ...ولكن... ولكن ماذا....أرحين بربك وأرمحين... فَـنك؟ ; .أيبقى هو فنك أم يصبح فن رجال آخر ..إنك تعلم أكثر مين أن الفنيتغري بتغري طبيعة القلب الذي خيرج منه ..إنه كاملاء الذي ينبثق من الينابيع ...فهو
حاراذا نبع من بقعة الزالزل والرباكني ،ابرد إذا صعد من أرض األمن واالطمئنان...
 لعل األصلح أنك ال تريد أن تفهم ...لكن ال أبس من أن أوضح لك ،ولن آيتبكالم من عندي...
حسب أن أسوق اليك كلمة أنت نفسك قائلها وواضعها على صدر كتاب من كتبك
( :إن صاحب احلياة السعيدة ال يكتبها ..بل ُيياها) - .تريد أن تقول إنه إذا كان
ل شكل (كالرك جيبل) وحياته السعيدة فإين سأحياها ولن أكتبها...
 لست أان الذي قاهلا؛ بل أنت الذي قلتها ونشرهتا... -وما أدراك أين مل أخطيء ومل أغلط ...أان رجل كثري السهو والغلط ...ملاذا ال
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أجرب ،دعين أجرب اي سيدي العزيز ...ماذا يضريان لو جربنا ...إن التجربة
وحدها هي الت تلهمين وهتديين ...ولقد عزمت على أن أجرب بنفسي كل شيء،
وأن أهبط وأرتفع ،وأهنض وأقع يف أجواء احلياة واجملتمع ،فامنحين شكل (جيبل) وال
حترمين هذا الطلب الوحيد عافاك هللا وأبقاك...
 ال ختدع نفسك ..أو اخدعها وأان غري مسئول عن النتيجة ...خذها مين كلمةصادقة :إذا تغري شكلك تغري تفكريك وتغريت نظرتك إىل اجملتمع واحلياة ،وأصبحت
شخصا العالقة له بتوفيق احلكيم؛ ال من بعيد وال من قريب...
 أحسن ...وأان ال أريد أن تكون ل حبضرته أي عالقة.. هذا شيء آخر ...ولكننا إتفقنا من مبدأ األمر على أن حتتفظ أبمسكوشخصك وعملك...
 وبعد؟... و بعد فإن هللا مل يرتك شيئا للمصادفة ...إنه خلقك هكذا لتنتج فنا هكذا ....فإذا تغريأنفك تغري فنك!...
 وابإلختصار...أيها املالك... ابالختصار أيها األستاذ ...ليلتك سعيدة ،وأحسن ظنك حبكم ربك الذي ملخيلق شعرة من شعر رؤوسكم عبثا ...وهكذا إنتهى احلوار بيين وبني املالك املفضال
 ،وأان كما أان مل أَنَل شيئا ومل أربح جديدا ...وحترك املالك لريتفع من حجريت عائدا
إىل السماء ...فصحت به مستوقفا:
 حلظة واحدة من فضلك ...يظهر أن احلائل بيين وبني كل خري هو هذا الفناملزعوم ،أان اي سيدي متنازل عنه...
 تنزل عنه من أجل شكل مجيل!؟٠٠ -املسألة يف نظري تستحق املقايضة...
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 أنت وما تريد ...ولكنها أاننية منك أن تضحي عملك الذي تؤدي به خدمةعامة يف سبيل صفة شخصية تنال هبا متعة خاصة..
 أاننية ..أاننية ..أان راض هبذا الوصف ..لكن غريوين ..أان طالب التغيري..أان حر يف نفسي وال أحد شريكي.
يؤخذ من بينهم (فنان)
 لك شريك...هو وطنك...فإذا وافق أهل بالدك على أن َليستبدل به (دون جوان) فال مانع لدينا من اجراء عملية اإلستبدال..
وهكذا عقد ل اإلجراءات بدل تبسيطها ..وارتفع سريعا قبل أن ينتظر مين جوااب..
وترتكين وحدي كما كنت أمام ورقي وحربي ومحاري..مل أتقدم أو أأتخر.
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محاري و صوريت
دخل علي محاري يقول متعجبا:
لست أدري على التحقيق ،قد
 بلغين اليوم أن صورة لك (زيتية) أو(ابستيل) ُبيعت مبائة جنيه ...فمن هوهذا املثري املسرف املتهور الذي أقدم على دفع هذا
ُ
الثمن فيك؟!...
فقلت له هادائ:
 هذا املثري املسرف املتهور! ...هذا ما ازيح لك عنه الستار بعد قليل...وألبدأ القصة من بدايتها فأقول لك:
 إين كنت جالسا ذات يوم حيث إعتدت اجللوس ،وإذا مصور أقدر مواهبههو (صالح طاهر) جاء يقرتح على رسم صورة ل كما صنع للعقاد ،وأراين نسخة
فوتوغرافية للوحة العقاد ،فقلت له:
((هذا حقا بديع ،ولكن العقاد له من حسن مسته ما يستحق التصوير ،ومن عمق
حسه ما يستوجب التعيري ،أما اان فماذا يغريك بتصويري!...
وقصصت عليه حكاية نُقلت إل عن َمثال خطر له أن ينحت ل متثاال ومل يكن قد
ُ
رآين ،فسأل عن مكاين ،فوصفوه له ،فجاء ومر أمامي دون أن أشعر،
مث عاد إىل أصحابه يقول هلم يف خيبة أمل :إنه بعد أن شاهد شكلي َع َد َل عن
صنع التمثال ..ولكن هذا املصور مل ُيذ حذو زميله النحات ،وأصر على عزمه...
ونظر مليا إىل جلست بعصاي وقال:
 -ال تتحرك ...هكذا أضعك على لوحت كما أنت اآلن،...
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وبدأ عمله ابلفعل بعد أن هون علي كل مشقة ،وأعفاين من كل كلفة ،وتركين أسبح
يف ملكويت  -كما يقول  -وأنسى نفسي وأنساه...
وفرغ من الصورة ...وكان الشرط الذي بيننا قبل أن يبدأها هوأن ينصرف هبا بعد
إمتامها ...وقد عجب لذلك أول األمر ...ولكين سألته:
 (أمل يتفق لك أن صورت محارا (وال مؤاخذة) أو حصاان أو غرااب؟ ...فقال(إتـ َف َق ل كثريا) ...فقلت:
 هل كنت تعطي هذه الصورة الصحاهبا املذكورين؟.فقال( :ابلطبع ال)...
فقلت:
 (أان أيضا إفعل معي ذلك) ...فوافقين كل املوافقة...وملا عرف فيما بعد أينأعيش جمردا من كل طرف أوحتف أو ذكرايت...حىت كتب الت أنشرها ال احتفظ
بنسخة منها لنفسي َع َذرين ..مث قال:
 إين يف احلقيقة كنت عازما على عرض هذه الصورة للبيع يف معرضي الذي سأقيمهقريبا...
 للبيع؟ ..ومن هو هذا اجملنون الذي يشرتيها؟ طبعا لن تكون إمرأة ...هذا مفهوم.... اال إذا اشرتهتا لتبصق عليها صباح مساء ...وإنصرف املصور ابلصورةونسيت أمره وامرها ..وانتهى خربها عند هذا احلد ...وإذا الصاوي خيربين ذات يوم
ب هبا أعجااب
أنه رأى اللوحة معروضة يف ستوديو الفوتوغرايف (خورشيد) ،وانه أُعج َ
شديدا...
والصاوي صاحب ذوق فين سليم ابلفطرة والسليقة ،وأنه ليببغ أحياان يف حبه القتناء
كل مجيل من التحف والصور مبلغ التهور...
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ففي حجرته صورة لـ (جوزفني بيكر) ليست سوى جمرد نسخة عن أصل معروف دفع
فيها عشرين جنيها ...ولقدعلمت انه كان يف ابريس يشرتي ما يفتنه من التحف
ابلتقسيط ،إذ كان طالب علم يعوزه املال ومل يكن بعد صاحب أرض تدر عليه
العسل والعنب والفول السوداين ...فلما أثىن على الصورة صدقته...مث عرجت
ابحلديث إىل جمرى آخر ..فلقد إحتدم بيننا منذ يومني خالف حول أمر غاظين منه
كل الغيظ ،وأطلق لساين بتأنيبه أعنف التأنيب...
ذلك أنه كان قد نوى شراء وقادة أو (والعة) سجاير للجيب ،رآها يف (فرتينة)
جواهري معروف مثنها (٢٨جنيها)؛ فإهتمته ابلسفه الذي يوجب احلَجر ،فلم
يرعو ...وإذا به ذلك اليوم يصارحين أبنه مل يقوعلى إغرائها ،فإشرتاها ..وأخرجها
من جيبه مغتبطا وأوقد بنارها سيجاره وأان أنظر اليه على (انر)...
فما أن رآين على هذه احلال حىت إبتسم وقال:
 تُسمي هذا سفها وإسرافا وجنوان...فما ابلك لو عرفت ما هو أدهى؟!.. ماذا أيظا؟ ..مل يبق إال إنك اشرتيت إلمراة جوارب مبائة جنيها.. دعها مفاجاة...لن أقول لك اآلن ...وحتدثنا يف أشياء أخرى ...وتشعب بنااحلديث ...وقبل انصرافنا قال:
 إين قد أعددت لك بعد غد وليمة عشاء... وما املوجب؟... أليس من حقي أن أحتفل بك؟.. إايك أن يكون غرضك ان تقرتض مين نقودا؟! ...فقهقه عاليا ...وإفرتقنا...ومضى اليومان ،وذهبت إىل وليمة الصاوي ...فماذا وجدت؟ ...وجدت مائدة
منصوبة أبلوان الطعام والشراب ...ولكن مل يكن هذا هو املقصود...
فقد كان بيت القصيد تلك املفأجاة الىت سبق إليها التلميح:
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تلك صوريت معلقة يف صدر املكان ،حماطة إبطار بديع من خشب األرز النفيس...
واىل جانبها مصورها صالح طاهر يقول ل
 هذا هو املشرتي :األستاذ الصاوي...دفع فيها مائة جنيهه ،فضال عناإلطار الذي كلفه عشرة جنيهات...ومنحين فوق ذلك حق عرضها يف املعرض،
جملرد العرض...
فغمغمت كاحلامل – (املشرتي)؟!...
فقال الصاوي ابمسا (اجملنون)! ..يف احلق أين فوجئت وقد أسفر املوقف عن جد ال
هزل فيه ..وقد أتثرت فعال كما أتثر معي صديقنا الزايت  -صاحب جملة الرسالة –
وكان حاضرا  -وتركنا املزاح وواجهنا األمر بعني أخرى..
واستأنف املصور قائال:
 إن الصاوي ،وهو يدفع الثمن نقدا وعدا دون أن يساوم أوميارس  -كان خيشىشيئا واحدا ،هو عدم إرتياحي أان إلحتفاظه هو ابلصورة ،ومنشأ هذا القلق هو
علمه أبن صوريت الزيتية الت صنعها ل (صربي) منذ عشرة أعوام؛ قد إشرتهتا
احلكومة لوضعها يف متحف الفن احلديث ،فهو إذن كان ُيسبين أفضل لرمسي
اجلديد ذلك املصري اجمليد ...وهو موافق على هذا التفضيل ،ومستعد أن ينزل عن
ملكيته للوحة إذا كانت تلك إراديت ...فماذا أقول يف كل ذلك؟ ...لقد كانوا
يتحدثون هبذا حول وأان شارد يف عامل آخر ...لقد خيل ل أين لست يف مصر بل
يف أورواب ...فهناك جند أمثال هذا التقدير من الزميل للزميل ..فهناك تسمع حقا
أن صورة (ويلز) تُزين حجرة (برانردشو) أوأن (موروا) ،يضع كتاب عن زميله
(فالريي) ليُـيَسر على قرائه فهم ما دق من آرئه ...أما يف مصر فما نعلم إال أن فالان
طعن يف زميله فالن..
وان هذا الكاتب شتم ذاك...وقد إعتن َقت صحافتنا هذا األسلوب ،فجعلت تغري
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شخصيات الفكر والسياسة بعضهم ببعض للمبارايت العلنية يف أحدث ألوان
السباب واإلقذاع واإلسفاف ،حاسبة بذلك أهنا تسر قراءها ،كما كان العوام يسرهم
قدميا تناقر الديوك وتناطح اخلراف...
حىت فسدت أذواق قرائنا واحنطت مشاعران ،وسفلت نفوسنا ،وأصبحا حنن أهل
الشرف ننظر إىل العاطفة الرفيعة  -إذا ظهرت  -كأهنا أعجوبة األعاجيب ،وإىل
العمل النبيل  -إذا فلت  -كأنه من اخلوارق الىت نستكثرها على طبيعتنا ...هذا هو
املرمى الذي حفزين عل ذكر هذا املوضوع فالناحية اخلاصة منه ليست سوى وسيلة
ومغزى للجانب العام ...إنه درس ومثال أرجو أن يُعيد إىل قلوبنا الثقة أبن يف بالدان
أحياان روحا ال يقل مسوا عما يف غريان من البالد العظمى...
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محاري والنفاق
قال ل محاري وقد رآين أهتيأ للسفر ذلك الصيف إىل رأس الرب :أتذهب وحدك؟.
فخجلت منه ودعوته؛ ألن الوفاء أيىب أن أتركه يُصلى حر القاهرة وأمضي أان بدونه
إىل املصايف ...ولقد نزل مثلي ضيفا معززا مكرما على (عشة) أحد األصدقاء،
وأفرد له مكان جبواري ...وأصبح ينعم هبواء البحر مثلنا ...ويذهب معنا كل صباح
إىل خيمتنا ،الىت نُصبت على الشاطيء ،وينظر كما ننظر إىل افواج املصيفني
واملصيفات تغدو وتروح أبلوان ثياهبا الزاهية املختلفة ،كأهنا معروضات الفرتينات ،قد
وضعت فيها حمركات تُسريها أمام أعيننا فوق الرمال...
وكان ُيلو ل أن اغرق صامتا يف مقعد حبري طويل مريح،
وكنت قد أوصيت محاري ابلسكوت؛ فنحن هنا للراحة ال للكالم ...وقد اذعن
لرجائي فلم ينبس حبرف ..إىل أن جاء ذات يوم إىل (البالج) رجل من معارفنا ،له
ومر يرتدي (الشورت) مع
جسم قد ترهل ،وكرش قد برز كأنه (فنطاس) غازَ ،
قميص قصري األكمام فقلت له؛
 :اي لك من رشيق!..اي هلا من رشاقة..وهنا مل يتمالك احلمار ،ومهس قائال ل :أحقا تراه كذلك؟.فقلت بصوت مرتفع مسعه الرجل مغتبطا:
 طبعا أراه كذلك...وملاذا ال أراه كذلك؟! ...فهمس احلمار ل وهو يتأملقوام الصديق وقده من رأسه إىل قدمه:
 -كيف ال أرى أان ما تراه أنت!؟...
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فقلت له مغيظا:
 ألنك أنت محار...فأ جابين هامسا - :وملاذا ال تقول ألنك أنت منافق؟!...
 ،وسارا معا على الشاطيء ،بعد أن يئسا من ذهايب معهما...فاان ال أحب
املشي...وانفردت حبماري أصيح فيه:
 أان منافق؟! - ...مهال...مهال...أان ال أقصد إهانتك... إفهم أيها احلمارأن هذا ليس نفاقا ،ولكنها جماملة... :مفهوم ....إهنا جماملة ...واجملاملة هي النفاق الصغري ...هي كاجلحشابلنسبة إىل احلمار ...ومع ذلك فأان ال أستهجن النفاق على اإلطالق...إين أتملت
نفسي ذات يوم وأتملتك وقلت :ما الفرق بيننا معشر احلمري وبينكم معشر اآلدميني
؟! ..حنن أنكل الفول ،وأنتم أتكلون الفول ...وإذا كنا حنن حنبه ممزوجا ابلتنب
أوالنخالة ،وأنتم حتبونه ابلزيت أو الزبدة ،فتلك مسألة مزاج ...وال جيب أن نسميه
فرقا جوهراي ...إمنا الفرق األساسي حقا بيننا وبينكم :هو أنكم تعرفون (النفاق)،
وحنن ال نعرفه ..وقدعللت نفسي ومنيتها حبلم مجيل هو أن تُتاح ل
الفرصة أن أرجوك يوما وأتوسل اليك أن تعلمين النفاق.
 عجبا!َ ...من علمك هذا األسلوب اهلاديء؟!... إين لست أهزأ...إين أقول اجلد ..تلك عقيديت:لو أمكنين تعلم النفاق وإدخاله إىل فصيلة احلمري ألنقلبنا خملوقات مثلكم...إين
مؤمن كل اإلميان هبذا املبدأ ...وإين أعمل سرا على تنفيذه منذ زمن ...فال تقف يف
وجه مطامعي وآمال ...خذ مين كل شيء ،وأعطين النفاق!..
 ماذا جرى لك؟ ...هل ُجننت؟ ...هل أثر يف رأسك هواء البحر النقي وطعاممضيفنا الشهي؟!...
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 رأسي خبري ...ولقد سألتك شيئا سوف ُُيدث إنقالاب يف اترخ بين جنسي،ولكنك تبخل به علينا وتضن ،فلن أحل أو أثقل عليك بعد اآلن يف الطلب!...
 أمرك غريب ...أخبل عليك مباذا؟ ...أهو شيء عزيز نفيس أستكثره على مثلك؟هذه أول مرة أمسع فيها أن للنفاق قيمة ُيرص عليها االنسان!...
 أما أان فقد مسعت أن النفاق له قيمة كربى يف األسواق العاملية ،وأن أجود أنواعهيوجد يف مصر ،كما يوجد فيها أجود أنواع القطن...
 يظهر أنك إستقيت معلوماتك من مصادر خبرية... لقد قيل ل :إن النفاق الطويل التيلة... ماذا تقول؟!... نعم ...إنه كالقطن...أال ترى هذا؟! ولعل السبب يف تفوقه ومتيزه بطول تيلتهأنه ميتد إىل الطرفني :الفرد واجلتمع؛ فمثال من اجلائز أن يعتنق الفرد رأاي خمالفا
للجماعة؛ فتنهض ضده اجلماعة فيقبع يف داره صامتا ...وهذا ما ُيدث يف كل
بلد آخر ...أما هنا فيحدث غري ذلك ..فلقد أخربوين أن أفرادا قاموا ينادون
أبفكار حرة فإهتمهم الناس ابإلحلاد؛ فلم يكتفوا ابلصمت بل قاموا يف اليوم التال
ُيملون املسابح الكهرمان ويرتدون العمائم اخلضر ...وآخرين عرفهم اجملتمع من أهل
اخلمر والسكر فلم يكتفوا ابلتوبة الصامتة؛ بل راحو يتزعمون حركات احلض على
الورع ،ونساء يرتكنب يف السر الفجور ،وينادين يف العلن ابلفضيلة ..وسياسيني قد
خلق هللا لكل منهم وجها واحدا؛ فصمموا هم ألنفسهم وجوها عدة يستقبلون هبا
ُسر أوعائالت توزع فيما بني
كل حكومة تقوم أو كل أزمة وزارية تطرأ ...وأ َ
أعضائها املباديء واألحزاب ،كما يوزع هللا بني عباده القسم واألرزاق ،ومرءوسني
يداهنون الرؤساء على حساب الدولة ،ورؤساء يراءون الشعب على حساب املصلحة؛
وسيدات يردن العبث واللهو ويقلن للناس انه الرب واخلري ...وأهل دين ميلئون
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الصحف ضجيجا حول األخالق ،ويدقون طبال ضد الرذيلة ،وما يقصدون يف
سريرهتم غري التظاهر واإلعالن ...ورجال تقوى أيمرون الناس ابلعفة ،ويستثنون
أنفسهم وذويهم ..هذا بعض ما يتعلق ابلطرف األول وهو الفرد ...أما الطرف
الثاين وهو اجملتمع فله .نفاقه أيضا:

فقد بلغين يف ذلك أنه ما من جمتمع يف غري مصر يستقبل اجملرم اخلارج من السجن
ابملوسيقى واملزمار كما يُستقبَل احلاج القادم من احلجاز ....وهذا اجملتمع يشمئز من

اللص واآلمث ،والشرير والفاجر ،ولكن لو إبتسم احلظ لواحد من هؤالء فنال سلطة،
أو أصاب ثروة ،فسرعان ما يبتسم له اجملتمع أيضا،
ويسقبله إسقبال األجماد األبطال ،بل إن اجملتمع ليعرف التاريخ املخجل هلذا املليونري،
ُ
واملاضي املزري لذلك السياسي فال مينعه ذلك من محلهما على االعناق.
هكذا يُرائي اجملتمع الفرد ،ويداهن الفرد اجملتمع...وال يدري أحد أيهما مصدر
النفاق...لذلك قيل :أن النفاق يصل أحدمها ابآلخر ،فال نعرف أن النفاق ممتد
بينهما يربطهما خبيوطه املتينة ...وهذا سر وصفه ابلتيلة الطويلة ...فما قولك يف
ت ابملوضوع؟
هذا ...وهل تراين املَم ُ
ُدهش كيف تسألين أن أعلمك النفاق وأنت واسع
 إين أراك حبرا فياضا ،وأ َاالطالع فيه على هذا النحو؟!...
 ال موجب للدهشة؛ فأنت تعرف أن العلم النظري شيء ووسائل التنفيذ شيءآخر ...فكل بلد يدرس اتريخ الثورة الفرنسية ،ولكن ليس من السهل أن حتدث
ثورة فرنسية يف أي بلد؟! ...وأان كذلك درست اتريخ نفاقكم ،ولكن ليس من
اليسري أن أُحدث مثله يف جمتمع بين جنسي!..
 لست أرى يف األمر صعوبة ...إنه يف غاية البساطة ...أان مثال صاحبك الذيختافه وهتابه ،ولك عنده مصاحل ومآرب...انظر إىل وجهي :أَال تراه مجيل الصورة؟.
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 أبدا... ال تنظر بعني رأسك؛ انظر بعني مصلحتك!... لست أعرف ل سوى العني الت يف رأسي... هذه العني إفقأها إذا كنت تريد أن تتعلم النفاق.... أفقأ عيين وأصري أعمى؟! هذا هو الشرط.. ومباذا أرى األشياء؟... بعينك األخرى :عني مآربكأن تفقأ عيوهنا الت يف رؤوسها؟...
 يف احلال... وأن حتول جمتمعنا إىل جمتمع من العميان؟!... ابلضبط... وهل تظن دولة احلمري تقبل ذلك؟... و ملَ ال؟ ...إذا كنا حنن قد قبلناه... إمسح ل أن أقول ذلك...صه ....أعرف ما ستقول ،وال داعي لإلهانة!....وهنا كان الصديقان قد أقبال
 َعائدين؛ فأومأت إىل محاري ابلصمت...
غمزت له بعني رأسي وأان أقول مشريا إىل صاحبنا املرتهل ُمنشدا:
ّ
أهال وسهال بالرسالة كلها
بالشورت واألكمام فوق الكرش!...

~ 129 ~

~ ~ 130

محاري والكفاح

قال ل محاري وقد ذهبنا منضي الشطر األخري من الصيف يف اإلسكندرية ،ونُنعم
ساعة األصيل ابلسري اهلوينا على الكورنيش؛
 احلق ..إين مغتبط ها هنا ...أين املشي املريح فوق هذا األسفلت الناعم مناملشي يف رأس الرب ،فوق الرمال الت كانت تغوص فيها حوافري؟!...
 صدقت... إين أراك ال تكره املشي هنا... أصبت... عجا ..ما ابلك سامها ُمطرقا!... أسكت أنك حترجين مع اصدقائي ...كلما مشيت مع صديق يف الطريق ظنالناس أنه محاري!...
 وما ذنب أان إذا كان الناس يريدون أن يتملقوا أصدقاءك؟. أغلق فمك من فضلك ،ودعين أنسى وجودك إىل جانب حلظة!. سبحان هللا يف طبعك ...ما هذا املزاج العكر ،واهلواء مجيل خال من الرطوبة هذاالعام ،والبحر صاف،
والغيد يف اإلسكندرية حسان ...والنساء يف السراويل والبيجامات أبمحرهن وأبيضهن
كأهنن جوقة (بلياتشو) يف (سريك) متنقل!...
 -صه...ال حتدثين عن النساء!....
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 ألست أنت الذي دعاهن إىل إرتداء هذه السراويل؟!. تلك فكرتك أنت أيها احلمار!.. أيُعقل أن ختطر ببال أان فكر؛ حشر مثل هذه األجسام البضة املائعة يف هذا النوعصرا يف البنطلون
من الثياب؟ ..انظر إىل هذه املراة البدينة وقد صرت حلمها املرتهل َ
وهو أيىب ان يتماسك؛ فصارت كأهنا طبق (أملاظية) متفكك سائل؟..
 ال تبالغ... انظر بعينك ...ما عليك إال ان تنظر إىل هذا السرب السمني.– أان ال أنظر إليهن قط...
 اي للعجب! ..ما من مرة خطرت قربنا حسناء إال ورأيت عينك تكاد أتكلهاأكال بلحمها وعظمها وثوهبا!...
 كذاب!... أتُقسم؟....أُقسم إين ال أنظر غري نظرة خاطفة وهذا حىت شرعا كما هو وارد يف كتب الفقه والدين فقد جاء فيها(:لك يف الشرع نظرة واحدة إلحتمال أن يكون القادم أسدا).
 وهل من احملتمل أن يقبل علينا أسد يف هذا الكورنيش؟!. إخرس اي محار وال جتادلين!.. هذا ليس جوااب مقنعا... أفهم أن لكل زمان خماوفه ،ولكل مكان خماطره؛ وتلك كانت املخاوف ،يفعهد العرب والبادية والصحراء ..أما يف عصران احلاظر فقد تغري نوع اخلطر ،وإن مل
يتغري املبدأ ..فبدل الوحش اهلاجم أصبحت السيارة املسرعة..
 لست أرى سيارة أمامنا ،ولكين أرى داببة... -داببة؟! ...أين هي؟...
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تلك املرأة املقبلة فلنُخل هلا الرصيف ولنهبط إىل الطريق إذا أردان ألنفسا السالمة! هذا أيضا كما ترى نوع من خماطرالعصر احلديث.... والكواعب الفاتنات،كأهنن نسيم البحر ،أعارته يد السحر أردية من أجساداحلور اخلالدات!...
 ماشاء هللا...احلمار إنقلب شاعرا.... أجب وال تراوغ ...ما تقول يف هذه الباقة املقرتبة من الفتيات ،ذوات املناديلالدمقسية املختلفة األلوان فوق شعورهنَ ،من هوالبستاين العبقري الذي نسق هذا
البهاء؟ ...أهي املصادفة الت مجعت بينهن على هذا النحو؟..ام هو التدبري السابق
فيما بينهن ،واالتفاق املبيت على إن يُصبحن على الناس متفتحات يف هذه األلوان
ُ
الزاهيات؟! ...تكلم ...أنطق...ما هذا السكوت؟..
 هذا كذلك خطر من صنف آخر... بل هي متعة ...بل هي فتنة ..بل هي النعيم... عجبا ماذا جرى لك أيها احلمار؟... اي إهلي! ما الذي صنعت يف عامي من جالئل األعمال ألستحق هذا التصييفالبديع!..
 ما هذا القول السخيف؟ ...أ ََو كل هؤالء املصيفني قاموا يف عامهم أبعماليسحقون من أجلها هذه الراحة الناعمة؟...
 لست أتكلم عن هؤالء (املصيفني)...إمنا أتكلم عن نفسي بصفت محارا من أسرةاحلمري...
 الهتزأ يب ،والجبنسي بل إهزأ أوال بنفسك وجبنسك...فنحن فصيلة قد اشتهرتابلكد واجلد ،لقد عرفت ظهوران أشق األعمال ،ومل اتنف من محل اخس األمحال
 ...ما من ظهر فينا رفض (غبيط) السماد ،وما من واحد بيننا تذمر من كثرة العمل
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وطول ساعاته ،أو من رداءة العلف وقلة دمسه ...ما حنن إال اجلَلَد والعزم والصرب قد
صوَرت خملوقا حيا ،لنكون قدوة ألمثالكم من الكساىل املرتفني ولكنكم ال تُبصرون
ُ
ُ
وال تُريدون أن تفتحوا أعينكم حىت على خيبتكم املائلة ما من واحد فيكم يريد أن
يعرق ليستحق لقمته ...موظفكم ينظر إىل ساعة اإلنصراف وملا يبدأ يف العمل،
وماج..
هاج َ
ويهمه املرتب والرتقية وال يعنيه االنتاج ،فإذا نُقل إىل (الصعيد)َ ،
وطالبكم يريدون أن جيتازوا اإلمتحاانت بغري درس ،وال يعنيهم العلم يف ذاته ،بل
يطلبون شهادة تغطي فيهم اجلهل ،وتفتح هلم اخلزائن وتصعد هبم الدرجات،
وعمالكم يفكرون يف زايدة األجر وإنقاص العمل وال يهتمون ابإلتقان وال مبصاحل
(الزبون) ورؤساؤكم يعينهم أن يُنشر عنهم إهنم قاموا بكذا وهنضوا بكذا وال يهمهم بعد
ذلك قيام حقيقي أو هنوض وشبابكم أصبح َمثَـلَهُ األعلى يتلخص يف كلمتني(:سيارة
وفتاة) وال يعنيه كيف ُيصل عليها بل كل أمله وهدفه أن يظفر هبا من غري جهد وال
جهاد ،ان شعار الكثريين فيكم اليوم هو:
((أن السماء جيب عليها أن متطر ذهبا وفضة وحنن قعود))! احللم الذهب للجميع
اآلن هو الثراء واالثراء بغري جمهود ...إن احلرب قد حققت ابلفعل لبعضكم هذا
احللم ولكن ماذا أنتم صانعون يف زمن السلم؟ ...أبي سالح تواجهون التنافس
العظيم على االنتاج والصراع الشديد على األرزاق؟ ..أَمببدأ (اجلهد األدىن والغنم
األسىن) الذي إعتنقه الكل فيكم من شبابكم إىل شيبكم؟!..
 حقا تلك مشكلة ال أدري هلا حال!... حلها بسيط... ماهو؟... أن تعتنقوا مبدأ فصيلت( :ال راحة بغري عمل ،وال لقمة بغري عرق ،والثروةبغريإنتاج)!...
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 نعتنق مبدأ احلمري؟!.. وملَ ال؟.. يف احلق إن التطاحن يف الغد هائل ..وإن حرب السالم ستكون علينا أشقوأعنف من حرب الدماء ...ولقد أردان أن جننب أنفسنا الويالت يف كل ميدان...
وأن هنرب جبلدان من وخزة الدبوس ولسعة (الناموس)...ولكن...
 ولكن آن األوان لتعرفوا معىن الصرب واجلَلَد والعمل... سنعرف ،وسرتغمنا احلياة غدا على أن نعرف...أمر ...هلم بنا إىل ستانلي ،وسيدي بشر ،وجليم!...
 اليوم ٌمخر وغدا ُ
 مهال ..ضمريي غري مسرتيح وأنت املسؤول ..ماذا قدمنا من عمل ضمنعامنا لنكون جديرين هبذا اللهو واملرح؟...
 قدمنا... كم غبيطا من السماد محل ظهرك؟... أنت تعرف أين ال أمحل اليوم مسادا؛ بل أفكارا... اي له من تدهور!... ال تدهور وال تقدم وال أتخر ...ما األفكار سوى نوع من السماد ...وحاملاألفكار كحامل السماد...وما أنت يف احلقيقة غري نوع من...احلمري!...
 -أشكرك...
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محاري واجلنة والنار

جلس محاري إىل جانب ذات ليلة ...وكانت الليلة مقمرة ...والسحب الرقيقة
البيضاء هلا هفيف يُرى وال يُسمع كأهنا أجنحة املالئكة ..كان كل شيء من حولنا
جيعل النفس حتلم أو تغوص يف أعماق اخليال ...حىت محاري أطبق عينيه نصف
إطباق ،وبدا عليه أنه يريد هو اآلخر أن ُيلم...ومل ألبث فعال أن مسعته يهمس
قائال:
 ماذا بعد املوت؟ ...اجلنة والنار؟... طبعا. وأنت يف أي مكان منهما ستكون؟... من ابب التواضع أقول لك يف النار... لو كان لك خيال حقا لتصورت اآلن مصريك ،ما قولك لو حاولت اآلن إخرتاقحجب الغيب لتصف ل ما سوف جتد يف النار من املعارف واألشخاص واألشياء.
ُ
فسكت حلظة أفكر ..وقد أاثر يف نفسي قول محاري رغبة حقيقية يف ختيل ذلك.
ومل ميض قليل حىت صحت فيه قائال:
 -إمسع! إين أختيل اآلن ثالثة مناظر جتري على هذا النحو:
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املنظر األول
(جنة اخللد أبشجارها وأطيارها وفاكهتها وكوثرها والصحفي أمحد الصاوي حممد
جالس القرفصاء ،كئيبا حزينا مفكرا مسندا رأسه األصلع إىل جذع شجرة دانية
القطوف)...
إحدى احلور( :متر ابلصاوي فتصيح) عجبا (ما قَل ودل) هنا؟!...

الصاوي( :يرفع رأسه وينظر إليها) أيدهشك ذلك اي آنست؟ ..صدقت وهللا...
أان نفسي مندهش ...نعم( ،ما قل ودل) هنا ،ال (أهرام) وال (جملت) وال مطبعة
وال (كليشهات)! ...حىت وال عزبت الت كانت على ترعة املنصورية!..
احلورية :أراك ضجرا...

الصاوي :لقد أكلت من الفاكهة حىت تلفت أحشائي وشربت من الكوثر حىت انتفخ
بطين ،وتسلقت األشجار ،وجريت وراء األطيار،
أتعرفني أيتها األنسة أن شجر املاجنو هنا هو من نفس نوع املاجنو الذي عنيت بزراعته
يف عزبت؟ ..ال بد أهنم جاءوا ابلبذور من عزبت آه ..إهنا لَذكرى حلوة ولكن ما
بعد كل هذا؟.

احلورية (:ابمسة) أَغازلت احلور؟..

الصاوي :طبعا ...هذا أول ما حصل...
إمسعى أيتها اآلنسة( ...يستدرك) ...أيتها احلورية! ...ال شيء يسعدين يف هذه
اجلنة اال أمر واحد :إصدار (جملت) هنا كاملعتاد ،نصف شهرية( ..ينهض بقوة)
لقد إختمرت الفكرة يف رأسي طويال...
إن أهل اجلنة يف أشد احلاجة إىل جملة تقدم هلم خالصة أدب العامل وقصصه
ومسرحياته ،وروائع األدب املصري..كال ..مل يعد هنا مصري والفرنسي..ال أبس،
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نبحث فيما بعد عن االلفاظ الىت تلفت األنظار ،ومن وسائل االعالن الت
جتتذب املشرتكني واملشرتكات...
على أين أبدأ بتوجيه النداء إىل الذين انضموا إىل أسرة جملت يف الدنيا ،فهم أَوىل
ابالستمرار يف املسامهة ومن ابدر منهم متتع ابالشرتاك املخفض ،مع حفظ احلق يف
اهلدااي ،مبثل ما كان يتمتع به يف الدنيا...
احلورية( :ابمسة) حىت يعلم املشرتك أنه (مع الصاوي يكسب دائما)!..
الصاوي( :ابمسا) يف الدنيا واآلخرة!...

املنظر الثاين
(الصاوي بني يدي سيدان رضوان عليه السالم على مقربة من ابب اجلنة
)..............

رضوان( :كاملخاطب نفسه) ماذا امسع ..جملة يف اجلنة؟!
الصاوي  :وما الضرر! .اهنا لفكرة بديعة اي سيدان رضوان ..إن هذه اجمللة ستكون
لسان حال املؤمنني واملؤمنات...
نعم ..خصوصا األخريات من احلور اجلميالت ،فإين كنت يف الدنيا أعرف كيف
أكتب ألُرضي النساء ...ثق أن جملت هنا سيكون هلا رواج وإنتشار ،وستطرد امللل
من الصدور...إين قد أعددت كل شيء إلصدارها يف ثوب قشيب حمالة ابلصور
ذات األلوان ....إنه ال ينقصين سوى ال ُكتاب واألدابء الذين كانوا ميدونين مبقاالهتم
يف الدار الفانية.
رضوان :أََمل تَـَرهم هنا؟...
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الصاوي :مل َأر منهم واحدا هنا..

رضوان :قد خانك وال ريب النظر رغم منظارك السميكَ ...من تريد منهم وأان
أدلك عليه؟...

الصاوي :أريد احلاج ...رضوان :أى حاج؟ ...اجلنة مكتظة ابحلجاج...
الصاوي :احلاج هيكل!...

رضوان( :يفكر قليال) هيكل؟ .صدمت .إنه ليس هنا..

الصاوي :سبحان هللا! ..مؤلف حياة حممد!؟...
رضوان :ال تعرتض اي هذا وال تكفر...

الصاوي :اللهم ال إعرتاض! (...لنفسه مهسا) ترى ماذا صنعت أان من احلسنات
حىت أدخلوين هنا!...

رضوان :أتريد أن تسأل عن أحد آخر؟...

الصاوي :أريد أن أسأل عن ((العقاد)) مؤلف كتاب (عبقرية حممد)؟.
رضوان :العقاد ليس هنا..

الصاوي :اي للعجب  ...ايللعجب..
رضوان:عمن تريد أن تسأل أيضا؟...

الصاوي :أريد أن اسأل عن (توفيق احليكم) فقد كان ألف يف دنياه كتاب (حممد)؟
رضوان :توفيق احلكيم! ...ليس هنا كذلك هذا املخلوق...

الصاوي :سبحان هللا .سبحان هللا....
رضوان :هات غريه....

الصاوي :دلين إذن على (طه حسني) فقد كان ألف كذلك كتاب (على هامش
السريه).
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رضوان :طه حسني! ..ليس هو أيضا هنا...
الصاوي :اللهم عفوك ورمحتك!..

رضوان :ال تعرتض اي هذا وال تكفر!..

الصاوي( :مهسا) ال إعرتاض وال كفر...قد فهمت اآلن ...ما أدخلين أان اجلنة
إال كتاب (ابريس)!...

رضوان :مب هتمس؟...

الصاوي :اي سيدان رضوان...ل عندك رجاء ...أأتذن ل يف الذهاب إىل النار مدة
نصف ساعة فقط مث أعود؟!...

رضوان :ماذا تصغ هناك؟...

الصاوي :أقابل هؤالء األربعة (املساكني) ،وأتناول مع كل منهم (فنجان قهوة)

أفتح به األعداد األربعة األوىل من جملت يف عهدها اجلديد..

رضوان :ماذا تقول؟ ...تتناول (فنجان قهوة) يف اجلحيم!...
الصاوي( :فرحا) نعم ...فنجان قهوة مع ( )....يف اجلحيم! ...اي له من

حديث صحفي عجيب مبتكر مل يسيق له مثيل يف صحافة العامل ...نعم سافتح به
الصفحة األوىل ،وأزينه برسم هزل بريشة مسيو(سانتيز)!...

رضوان( :يف عجب) أ ََو حتسب اي هذا أن يف اجلحيم (قهوة) من بُن!.

املنظر الثالث
(يف اجلحيم  -الصاوي بني اللهب والدخان ،ميشي خبطى وئيدة يتصفح الوجوه.)..
الصاوي( :يرهف السمع) أمسع ثرثرة!ُ ...خييل أل إين إعرف صاحب هذا
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الصوت اجلهوري ...فألقرتب منه...
عجبا! ..هذاالدكتور طه حسني ....تُرى ما سبب صخبه وضجيجه....؟

طه حسني (:يصيح فيمن حوله) ،نعم ....إين غري راض عن احلياة هنا ...إهنا
فاترة راكدة ال يظهر فيها نشاط وال إنتاج فحسب ،بل قد ميضي العام كله ،بل قد
متضي األعوام كلها دون أن يظهر يف األفق حدث من األحداث .وهذا الركود مؤمل
حقا إذا قارانه بذلك النشاط الغريب اخلصب الذي ظهر يف حياتنا األدبية يف الدار
الفانية ...فقد كان هذا النشاط قيما حقا ،لََفتَنا إىل أنفسنا ،ولفت الناس إلينا،

فإذا حنن نرى من أنفسنا ما مل نكن نرى من قبل ...نشهد إبتكارا يف الرأي،
واجتهادا يف التفكري وإنتاجا يف األدب ،وخصومات تُثار حول هذا كله فنضيف
ابتكارا إىل ابتكار ،واجتهادا إىل اجتهاد وإنتاجا إىل انتاج،
ال نكاد ننظر يف صحيفة أو جملة إال رأيناه مظهرا هلذه احلياة اخلصبة ،وكان الرأي
العام نفسه يشاركنا يف هذا النشاط؛
فكانت اجلماهري ترضى حينا وتسخط أحياان ،وتؤيد اترة وتقاوم اترة أخرى...
(مجاعة من أهل اجلحيم تتفصد أجسامهم عرقاً ويتأوهون من عذاب النار

يلتفتون حنو طه)...

اجلماعة :إتق هللا اي شيخ! .أال ترى ما حنن به من عذاب ..أي إنتاج وأي نشاط يف
هذا البالء؟...
رجل من اجلماعة :إتركوه...إنه أديب!...
اجلماعة :أ ََو ليس األدب آدميا؟ أال يشعر هذا الرجل أبمل السعري وعذاب اجلحيم!.
طه حسني :إمنا اجلحيم حقا هو العيش بني هؤالء اهلامدين!.
(يذهب األديب).....

~ ~ 142

الصاوي( :يسرع خلفه) اي دكتور! ...اي دكتور طه ..إنه يُسرع يف خطاه وال

يسمع صويت من هرج الناس...
عجبا! هذا الرجل يشبه العقاد؛ بل هو العقاد بعينه...
نعم هو بقوامه املعتدل املديد كالرمح الصلب ..ما ابله يسري هكذا يتصفح جوانب
الطرقات كأنه يبحث عن شيء...

العقاد( :يصيح انفذ الصرب) مكتبة اي انس! ...أال توجد هنا مكتبة واحدة؟ .ما
هذه املخلوقات الت ال تقرأ؟ وأان الذي جاء النار برضاه وإختياره ،حاسبا أنه جيد
فيها اجلبابرة من الفالسفة واملفكرين ،والقيم من الكتب واملكتبات.

الصاوي:اي أستاذ عباس! ...أيها األستاذ العقاد...

العقاد( :لنفسه) إنه اجلحيم ...إن هذا هلو اجلحيم املقصود ..إن املكان الذي
ال يوجد فيه إطالع وال تُعرَف فيه قراءة ،وال يُسمَح فيه بتفكري ال بد أن يكون هو
اجلحيم!...
الصاوي :أيها العقاد!..ما ابله اليسمعين ...لقد انصرف...لقد إختفى! ..آه...
لقد تعبت ..وأخشى أن تفوت نصف الساعة فيقفل دوين ابب اجلنة....
عجبا! ...هذا رجل كهيكل ...كأان به يبحث عن أحد بني اجلموع..نعم ...هو
الدكتور هيكل بعينه! ...ترى عم يبحث؟...
الصاوي( :ينادي) اي دكتور هيكل!...
هيكل( :لنفسه ايئسا) لست أجد هنا صديقا وال أدييا ...أين زمالؤان؟ .ملاذا ال
يتقابل هنا اآلدابء ورجال الفكر والقلم! ...إن عذاب النار  -ابلغا ما بلغ  -ال يؤمل
نفسي قدر ما يؤملها سبب إدخال هذا املكان ...ال سيما واان الذي...
الصاوي :اي حاج! ..اي حاج! ..انه ال يسمع ندائي!( :...ماضيا يف كالمه)
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أان الذي قمت ابلدعوة لإلسالم وحملمد مبا مل يقم به ألف أزهري! ..ومع ذلك
فلنُصرب صربا مجيال( ...يصيح أبعلى صوته)
ّ
ّ
(إن هللا ومالئكته يصلون على النبي،يا أيهاالذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما)!..
(مجاعة من األزهريني بقربه ساخرين صائحني) :ولو!!..
هيكلُ ( :ملتفتا اليهم) :إن بعض الناس ما زالوا يراتبون يف صدقي وإخالصي..
أولئك هم احلمقى..
 أو َمن يف قلوهبم مرض! ..فلنرتك هلم املكان...(يبتعد)..........

الصاوي( :يف أثره) اي هيكل! ...اي حاج هيكل! ...لقد إنطلق مسرعا ولن
أستطع اللحاق به! ( ...يلتفت َّ
إلي إنسان عن كثب فيصيح) اي للغرابة..
هذا ((توفيق احلكيم)) مير هناك بني اللهب ملوحا بعصاه مرتداي معطفه الصويف
األسود وهو ينظر ميينا ومشاال خائفا من وجود (تيار هواء)..
توفيق احلكيم( :يبحث حوله) أين (موزارت)؟ ..لَ َكم تُـقت إىل رؤية هذا

املوسقي يف الدار اآلخرة ..لكن من املستحيل أن يكون هنا صاحب تلك األحلان
السماوية!.
لقد كان  -حىت يف دنياه  -على إتصال ابلفردوس ،نعم (موزارت) اإلهلي هو من
أهل اجلنة بال مراء ;

الصاوي( :خيطو حنو توفيق احلكيم صائحا) اي عدو املرأة..
(جماعة من نساء النار يسمعن صوت الصاوي فيقبلن في هرج)...
النساء( :صائحات) أين هو عدو املرأة؟...

احلكيم(:يلقي عيلهن نظرة شاملة) ما كل هؤالء!! ..مل يكن عندي ريب يف أن
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تسعة أعشار أهل اجلحيم من النساء!...

ت! ..الشيء يعزينا ويثلج صدوران مثل إدخالك السعري!..
النساءَ :خسئ َ

احلكيم :وأان لو مل أجدكن هنا الختلط علي األمر وحسبت أين يف اجلنة!..

النساء( :يلتقطن أحجارا ملتهبة يقذفنه هبا) خذ إذن جزاءك...
احلكيم :صدقت اآلن وآمنت أين يف اجلحيم!!...
(يبتعد عنهن هاراب)

الصاوي( :صائحا) اي توفيق احلكيم ..إنه ال يسمع ندائي ...ما ابهلم كلهم

صم ال يسمعون ندائي! ..اي عدو املرأة!..إنه فر هاراب وهن يف أثره ابحلجارة!
كأهنم ُ
ال أمل ل يف خماطبة واحد من هؤالء األربعة :فألرجع من حيث أتيت قبل أن...
(يسري حنو ابب اجلنة)

رضوان( :يصيح) فات الوقت! ...وإنقضى نصف ساعة ،وأغلق دونك ابب
اجلة أيها الكافر بنعمة ربه! ..لقد سعيت إىل النار بقدميك توقا إىل أهلها ،فإلبث
فيهم وإجرع معهم ما شئت من (فناجني القهوة)!...
مجاعة من أهل النار( :قائلون) اي للعجب! ...من هذا اإلنسان الذي أُدخ َل
اجلنة فرتكها وجاء بقدميه إىل النار؟!...
رجل( :من اجلماعة) ال بد أنه صحفي!!...

الصاوي ( :صائحا متضرعا) اي سيدان رضوان! ...عفوك ورمحتك لقد شغلين عن
الوقت حرصي على مقابلة الكتاب ومجع املقاالت! ...ولكن رمحاك! ...إفتح ل
الباب هذه املرة ،فإين قد تبت إىل هللا وإليك ...ولك علي عهد وميثاق أال يذكر
لساين كلمة جملة يف اجلنة بعد اليوم ...فأين ساعيش كبقية عباد هللا الصاحلني،
آكل األمثار وأسامر األطيار وأغازل احلور!...
فرباير ١٩٤٥
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دار مصر للطباعة
سعيد جوده السحار وشركاه

الثمن  ٢٥٠قرشا
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قال يل) لتوفيق احلكيم  /اجلزء األول
قراءة نقدية يف كتاب ( ِمحاري َ
سامل الدليمي
توفيق احلكيم الكاتب واألديب املصري املولود يف  ٩أكتوبر  ١٨٩٨واملتويف يف ٢٦
يوليو  ،١٩٨٧من األمساء البارزة يف اتريخ األدب العريب احلديث فهو من رواد الرواية
والكتابة املسرحية العربية.
صدر كتابه (محاري قال ل) عام ،١٩٤٥عاصر كاتبنا أحداث عاملية كبريه كاحلربني
العاملية األوىل والثانية ،وكان أن تشكلت عصبة األمم بعد احلرب العاملية األوىل والت
فشلت يف مهامها فلم تستطع أن متنع قيام حرب عاملية اثنية ،حيث تشكلت بعدها
هيئة األمم املتحدة وصدرت الئحة حقوق اإلنسان ،لذا نرى حضور أبطال تلك
األحداث حاضرة يف كتاب احلكيم هذا ،وكانت يف تلك الفرته قد نشطت األفكار
اليسارية التحررية صاحبتها هنضة فكرية وأدبية عربية (خاصة يف جمال الشعر) حيث
جند اجلواهري يتصدر عرش الشعر العريب وتليه كوكبة كبريه من شعراء العراق والشام
ومصر وبقية الدول العربيه ،حيث ُكتبَت أفضل القصائد وأمتها فصاحة وبياان
وفلسفلة .وحسب رأيي البسيط أن األدب املوجه خلدمة قضية معينه وجد طريقة بني
أدابء تلك الفرته .وكان توفيق احلكيم من بني من توجه أبدبه للشعب املصري بشكل
خاص وللشعوب العربية بوجه عام فاحتا أمام القراء الشباب اباب ملراجعة املوروث
الثقايف بغية ختليصه مما يراهُ أساطريا وخرافات ،ولقد إستهل كتابه هذا ابحلديث
ّ ًّ
النبوي الذي رواه إبن عمر رضي هللا عنهما " ّإني َ
حقا "
ألمزح وال أقول إال
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فاحلكيم هنا يضعنا بني ُمزاحه  -حني ُُيدثنا بلسان  -محاره وبني جدية القصد يف
حديث احلمار هذا .وأظنهُ َع َم َد إىل ما جلأ إليه الفيلسوف اهلندي فيشو شارما

(بيداب) يف قصته "كليلة ودمنة" الت مل يكن إبستطاعته البوح بفلسفته علنا فعهد
للحيواانت روايتها أبلسنتها.
بعد تقدمي لعالقة توفيق احلكيم ابحلمري وتفهمهُ ملا يكابدهُ هذا احليوان املسكني من
قهر وتعسف وسكوته وصمته على كل هذا وكأنه كائن عاقل رضخ صاغرا جلربوت
سلطان البشر وهو العارف بكلما يدور حوله ،ال مينعه من املسامهة يف إصالح احلال
العام سوى فقدان لغة التفاهم مع البشر ،فوجد اليها سبيال مع توفيق احلكيم..
ففي إسطورة الطوفان الت وردت يف الكتب السماويه ومن قبلها يف الرقُم الطينيه
(بكتابتها املسمارية) يف حضارة اببل ،والت ترمجها عامل اآلاثر العراقي احللي (طه ابقر)
الذي فك رموز تلك الكتابة ،يبدأ توفيق احلكيم رؤيته ابلطوفان على لسان محاره
ففي الفصل األول من الكتاب وحتت عنوان (محاري والطوفان) ص١٦جيد احلمار
مدخال لتلك القضية فيقول لكاتبنا " ز َاملناكم ،وركبنا معكم سفينة نوح يف عهد
الطوفان" ليخلص أوال إىل عرض بداية خلق بعض احليواانت كالفأر والقط واخلنزير
وكأهنا ُخلقت يف سفينة نوح ذي الثالث طوابق طبقا لكتب الرتاث الديين اإلسالمي،
وإهنا استوعبت أكثر من ستة عشر مليون كائن حي (كآخر ما نعرفه عن عدد
الكائنات احليه بضمنها النبات واجملهرايت) لينتقل إىل التساؤل من الغرض واحلكمة
من الطوفان ،فهو حسب التفسري الديين أن هللا أغرق األرض ملا فيها من شرور وآاثم
وعبادة أواثن ومبن عليها من طغاة وظلم وفساد كاان قد َعما األرض( ..إال تلك
النُخبة الصاحلة الت ُوض َعت يف السفينة) ،لتبدأ بعد ذلك حياة أخرى يسودها اخلري،
وأجياال جديدة يقودها احلق ،وهنا يتسائل احلمار فيقول:
ساد بعد ذلك اخلري ،وإنتصر احلق؟!" وداينتنا نفسها ختربان أن قوم عاد كانوا
" وهل َ
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أول من عبد األواثن بعد الطوفان؟
يُعرج الكاتب شارحا لنا (بني السطور) عجز النظرية الدينية عن تفسري بقاء الشر بعد
الطوفان ليجدوا له تصريفة يف أن إبليس تعلق بذيل احلمار فركب السفينة وجنى من
الطوفان ..يرتك الكاتب األمر لعقل القاريء املتبصر ليحدد قناعته بتلك الرواية الت
تبدو ركيكة ُمفككة ،ومل ينسى أن يضع للقاريء التفسري الديين لظاهرة قوس قزح
السبعة حني مير بقطرات
الت درسها التالميذ بكوهنا حتلل الضوء إىل أطيافه امللونه َ
املاء الت تتخلل اهلواء بعد املطر ،ليقارهنا مع التفسري الديين بكون قوس قزح هو عهد
هللا لنوح يف أن ال يُكرر الطوفان ،لكنه كررهُ طوفان دماء مشل أصقاع واسعة من
املعمورة.
ويف رد الكاتب على تساؤالته (على لسان محاره) ولكي ال يـُتـ َهم ابخلروج عن إميان
القطيع نراهُ يرمي كل األسباب على اإلنسان (ال على إبليس الذي تعلق بذيل
احلمار) ليؤكد للقاريء إميانه ابخلالق بقوله" :مل يستطع طوفان املاء ،وال طوفان
الدماء ،أن يغرق األصنام الت يصنعها اإلنسان لنفسه! ..إن اإلنسان غري قدير وال
جدير بعبادة هللا ..ألن هللا ال مييز بني جنس وجنس ،وال فصيلة وفصيلة"..
وخيتتم الكاتب موضوع الطوفان ليضع (على لسان محاره) حال آخر بعيدا عن التعبد
أجدهُ يدعو صراحة للعلمانية واألُممية الت
وطلب العطف اإلالهي خلالص البشرية و ُ
اندى هبا كارل ماركس يف إقصاء التحزابت الدينية واملذهبية السياسية حيث جيب أن
يعيش الناس كـ (احلمري) فليس هناك محار مثال وآخر مادي وليس عندهم زعماء وال
قادة ،وال أواثن وال أوطان.
املعنون( :محاري ومؤمتر الصلح) أقحم
يف ص  ٢٤وص  3٥وص  ٤3الفصل َ
توفيق احلكيم وجود احلمار يف العنوانني فقط (محاري وهتلر ....محاري وموسوليين)
ومل جند يف الفصلني من حوار أو رأي ليقوله على لسان احلمار ،بل كانت رؤية
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الكاتب حمكية على لسان شهرزاد مع هتلر .وعلى لسان اجلندي احلارس على زنزانة
احملاورين
موسوليين يف سجن جبزيرة (بونزا) ،وكانت األفكار املطروحه على لسان َ
(شهرزاد واجلندي) متثالن رأي محار احلكيم ،وهي حماوالت الكاتب إلظهار فشل
األفكار املتطرفه والعنصرية الت كان يتبناها هتلر وموسوليين ،وهي من جهة أخرى
حماولة إلثبات قدرة الكاتب وحذقهُ يف إدارة احلوار .وبرأيي املتواضع كان توفيق
احلكيم قد أقحم هذين الفصلني يف هذا الكتاب إقحاما غري موفقا إال إذا كان يريد
املعنون (محاري ومؤمتر
هبا إمتام كتاب َمجَعه عن مقاالت سابقه له ،ففي الفصل َ
الصلح) وجدان محاره يف العنوان فقط ،فلم ينوب عنه محاره يف حضور مؤمتر الصلح
الذي عُقد بعد احلرب العاملية الثانية ،فيحكي لنا احلكيم دراما ورطته يف نسيان حمفظة
أوراقه املهمه فيستطيع بلباقته جتاوز املوقف ليُدل برأيه وسط إنتباه وإعجاب ممثلي
املعنون (محاري
الدول الكربى ..يعود محار احلكيم للظهور بشكل فاعل يف املوضوع َ
اجلمل
وحزبه) ص ٥٠فيتناول موضوع األحزاب السياسية ،فيدس الكاتب بعض َ
(على لسان محاره) مما يتعرض به بشكل واضح لشخص النب خاصة يف موضوع
تعدد الزوجات ،حيث يقول احلمار خماطبا توفيق احلكيم " :آرائي كلها صائبة ...ما
َ
نشرت من
من مرة أوحيت إليك برأي خاطيء ....أنسيت يوم جعلنا نحص ي ما
أفكار؛ فوجدنا أن كل آرائك السليمة الحصيفة خرجت من رأس ي أنا ..وكل آرائك
السقيمة السخيفة صدرت من رأسك انت؟ " فيستنكر الكاتب على محاره هذا و
يطلب مثاال على إدعائه فريد احلمار:
ً
" ما أضعف ذاكرتك" ..خذ مثال رأيي األخير الخاص بتعدد الزوجات " عندها

ُجييبهُ احلكيم  -مبا بعث الشك يف نفسي كيف أن شيئا كهذا مير على الرقابة قبل
ظهور الكتاب  -فيقول ُمتَعرضا وقاصدا شخص النب حممد:

" يا ساتر! .ألم َت َر كيف قامت قيامة النساء في كل مكان على هذا الرأي وق َ
لن:
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ً
إنه اليصدر حقا إال من الحمار " وجندهُ يف آخر فصل من فصول الكتاب (محاري

واجلنة والنار) يُذكر النساء برأي الدين هبن "أن تسعة أعشار أهل اجلحيم من
النساء" ُمشريا بذلك للحديث النبوي الذي رواه إبن عباس:
يت الن َار فَإ َذا أَكثَـ ُر أَهل َها الن َساءُ." )...،
" (أُر ُ

قال يل) لتوفيق احلكيم  -اجلزء الثاين
قراءة نقدية يف كتاب ( ِمحاري َ
سامل الدليمي

لت يف اجلزء األول من تلك الدراسة تعرض الكاتب توفيق احلكيم لشخص
تناو ُ
الرسول الكرمي ووصفه ابحلمار ،وسخريتهُ املبطنه يف الكثري من املفاهيم الدينية
اإلسالمية ،وأان هنا (كدارس) أتعجب من مرور هكذا أمور على الرقابة املصرية فهذا
الكتاب طبع مرات عديدة منذ أول صدور له يف أربعينات القرن املاضي حىت اليوم.
ولنتابع فصول كتاب احلكيم ،ولنقف عند نقده لتمسك اجملتمع العريب ابلتقاليد
واألعراف واملورواثت فهو يقول إن شعوبنا تظن اهنم بضياع تلك التقاليد واألعراف
(وإن كانت شكلية) فستضيع حريتها وقوميتها وعقيدهتا ،فيصف الشعوب القوية
احلره أبهنا أوسع الشعوب صدرا وعقال وأيخذ الشعب الياابين فيقول " :وعلى الرغم
من التقاليد الياابنية القدمية ،والوطنية الياابنية العريقة؛ مل نسمع ايابنيا ذكر كلمة
(القومية) أو الوطنية ،وهو يرتدي الزي األوريب ،ألنه مل خيطر قط بباله وهو يلبس
(القبعة) أنه سيخلع (قوميته) ...أما الشعوب الضعيفة فتتوهم دائما أن حريتها أو
قوميتها أو عقيدتنا ستُخلَع منها وتذهب عنها بلفظ أو بكلمة أو برداء؛ فهي تنفعل
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وترتعد وتراتع جملرد املظاهر وااللفاظ والكلمات "
ويطرح الكاتب حال لذلك بتوفري حرية الرأي والعمل بقوله " :حرية الكالم حىت
أيلَف الناس األلفاظ وال يراتعوا من الكلمات ...وحرية الفكر والعمل والتصرفات
حىت يَعتاد كل فرد إحرتام رأي اآلخر وعمله وتصرفه دون أن يكون مضطرا إىل إتباعه
"إهنا حقا دعوه جملتمع علماين يف فرته ُمبكره ،ليت اجملتمعات العربية أخذت هبا
حينها ،ويبدو الكاتب ساخطا على جمتمعاتنا يف عدم فهمها لدعواته وتبنيها ألفكاره
ويتجلى ذلك بوضوح يف املقدمه الت كتبها احلكيم عن وشائج صلته ابحلَمري يف أول
الكتاب حيث يروي لنا احلكيم كيف أوَك َل يف كتاابته املسرحية أدوارا للحمار قائال:
"فلم ي ُفتين أن أجعل من احلمار شخصية يف رواية ل؛ فظهر على املسرح ومل أره
وذهبت إىل أوراب فجاءتين األخبار أبن احلمار أدى
غادرت مصَر
كنت
ُ
ُ
لألسف ،فقد ُ
وقام بدوره يف الرواية على حنو يستحق اإلعجاب ...ولكنه
واجبَهُ على أكمل َوجهَ ،
نظر بعد ذلك إىل مجهور املشاهدين نظرة عميقة؛ مث فعل فعلة غري الئقة لوثت خشبة
وهَرج النُظار واملتفرجني..
املسرح وخرج بني ُسخط املمثلني َ
لدافعت عن ذلك
كنت أان حاضرا
وقد بلغين أنه ُ
ُ
ب عندئذ وطُرد وأُهني ،ولو ُ
ضر َ
املسكني .وأغلب ظين أنه أدرك بغريزته أن اجلمهور مل يفهم الرواية ...فناب عني في
إظهار إحتقاره له بالطريقة التي رآها مواتية".
هنا يؤكد لنا عدم فهم اجلمهور له وأن فعلة احلمار الت أبداها هلم تنوب عن احلكيم
ويؤيدها يف إحتقاره جلمهور مل يفهمه.
أما رأي الكاتب ابألحزاب فيتجلى يف سطوره األخريه من هذا الفصل يف صفحه ٥٦
والت خيلص اليها بعد حواره مع محاره يف أن على األحزاب تبين مباديء احلرية
للمنتمني
اإلجتماعيه وبذلك تتم موافقته على إنشائها لكنه خيتتمها بعبارة ُمهينة ُ
لألحزاب ،حيث يُعلن موافقته للحمار قائال " :ال مانع عندي اآلن من أتليف احلزب
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 ...إجمع الحمير! " ..فمن هم احلمري اي تُرى!؟ ألننا جند الكاتب يف آخر فصل

محارهُ ابإلبتعاد عن مضمارها قائال " :إنك لن
(محاري والسياسة) ص  ٦٥ينصح َ
تؤثر فيهم مببادئك ..ولكنهم هم الذين سيؤثرون فيك مببادئهم ...ولن ميضي وقت
طويل حىت ترى أنك أنت مل تعد محارا ".أي مل تعُد طيب السريرة كسجيتك كحمار.
ويف فصول أخرى جند الكاتب يُظهر عامدا مواقف معادية للمرأة ففي (محاري
والطالبة) ص ٧٢ال جند للحمار دورا سوى يف العنوان حيث يتخذ أحد زوااي املكتب
مكاان ينزوي فيه مستمعا حلوار توفيق احلكيم مع الطالبة ،وال أظن أن اهلدف من
إظهار عداء الكاتب للمرأة إال لشيئني إثنني:
أوهلما دفعها لقراءة مقاالته وكتبه وهي هنا غاية ساميه من الكاتب جلر املرأة للتعلم
والقراءة ..واثنيهما أن يعرض على لسانه املواقف املعادية حلرية املرأة ودخوهلا جماالت
احلياة جنبا إىل جنب مع الرجل ،وأظنهُ ُوف َق يف هذا فقد أعطاها دورا أعجزها عن
فيقبلن التحدي إلثبات
احلجه فولت هاربة ،وحىت دور اهلروب هذا قد يدفع بعضهن
َ
العكس ،لكن رأي الكاتب الشخصي وليس املهين ككاتب نراهُ يقف ضد ولوج املرأة
بعض أبواب العمل كالقضاء فهو يفرتض أن عاطفتها ستكون هي املسيطرة وابلتال
ستأيت أحكامها منقوصة العداله فهو يفرتض أتثر القاضية بوسامة وشياكة قاضي
الدفاع ،متناسيا أو (متجاهال عن عمد) نفس التأثري فيما لو قلبنا األدوار وكان
القاضي رجال متصابيا وكان حمامي املتهم شابة ذات مجال أخاذ ..وأغلبنا نعرف أن
املرأة التونسيه خالل وبعد عهد الراحل بورگيبه تبوأت مناصب قضائيه كثريه ومثلن
اإلدعاء العام أيضا ،أما مهنة الـ ُمحاماة فنجد املرأة قد أمتهنتها يف غالبية الدول العربية
األسالمية.
ويستمر الكاتب بني مزاحه وجديته يف القصد فنراه يف فصل (محاري وحزب النساء)
ص ٨٥يتقبل دخول النساء يف الربملان ليُذكر املرأة بطريقة ساخرة أبن الدين اإلسالمي
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حسبها بنصف عقل فجعل هلا نصف صوت الرجل وحصته فيقول " :أقرتح األخذ
مببدأ أن (للذكر مثل حظ األنثيين) فيكون لكل امرأة صوت واحد،" ...
ويستطرد يف نفس اجملال قائال " :اال إذا إعرتض حزهبن املوقر أبن هذا الرأي أيضا
ّ ً
حرضا ضد اآلية11من سورة النساء واآلية282من
غري عملي (وهنا نراه م
سورة البقرة) ..حبجة أن إشرتاط صوت لكل أمرأتني يتطلب وجود أمرأتني يف
الربملان ميكن أن تتفقا على رأي واحد ،وهذا بعيد االحتمال " .نالحظ هنا آخر
العباره (وهذا بعيد الحتمال) فالكاتب يُصر على أن عقول النساء ال ميكن أن

تتفق فيما بينها على شيءُ ،متناسيا أن الرجال السياسيني كذلك ال جتمع بينهم سوى
املصاحل سواء كانت شخصية أم مجعية..
حىت موافقته تلك على مشاركتها للرجل يف العمل ومتثيلها يف الربملان يُعللها ال
إلمكانية املرأة على القيام بذلك بل لوصفها حسب قوله "هي كالقمر (كائن سلبي)
وسطح ُمعتم يف ذاته ،ال تسطَع إال مبا ينعكس على قلبها ورأسها من تفكري الرجل
وإحساسه ...فدنوها منه يف جمال العمل املنتح ،له من الفائدة ما يعادل فائدة املرأة
إشعاعهُ ...أما أن تنتظر منها أكثر
يد
نورهُ ،وتُز ُ
َ
إىل جانب املصباح ..إهنا تُضاعف َ
من ذلك فهو إنتظار للمستحيل "..
ويف فصل محاري وعداوة املرأة صُُ ٩٠ياول كاتبنا أن جيد لهُ أنصارا من أُدابء عصره
العقاد حيث أخذ احلكيم دوره يف الرد
يقفون ابلضد من املرأة ،فوقع إختيارهُ على َ
فمنذا يستطيع أن
على تساؤالت محاره فها هو كاتبنا يقول عن لسان حال العقادَ " :
وقفت جتاه املرأة موقفا ينُم عن زراية أو بَغضاء؟ ...أين بدا ذلك مين؟...
َ
يزعم أين ُ
هأنذا أُلقي بقفاز التحدي ..ومع ذلك أُصغي أحياان إىل مهسات تتصاعد من قرارة
نفسي أرجو أن ال يكون هلا صدى يبلغ آذان النساء ،همسات تنبئني بأن املرأة
ً
كانت في نظري ،وتكون شيئا ال يستحق غير المتهان "ويستطرد يف مكان آخر يف
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عامل:
نفس الفصل فيقول نيابة عن العقاد " إين أُعامل املرأة كما ينبغي أن تُ َ
ال ابلعقل الرشيد ،وال ابملنطق السديد " ..مث ليؤكد رأيهُ هذا بقوله عنها:
هي ...وكما خلقها ابرئُها :فاكهة شهيه َغضة
" إين أُبص ُرها ...وأراها دائما كما َ
دودها ،وحنن ُخنفي إمشئزازان ،ولنُطبق عليها
نخُر فيها الدود ...فلننفض عنها َ
يَ ُ
أبنيابنا ،ونلتهمها أبفواهنا ،مث نطرحها جلدة رثة ،وقشرة ابلية ..هكذا أ اد لها َ
الق َدر
ر
ُ
ُ
ّ
(وهنا يعني أن هللا أراد لها هذه املكانة الدونية) فلماذا نريدها حنن على غري
ذلك؟"
من هذا كله أستخلص أن الكاتب إمنا كتب كل تلك املواقف ليوصلنا لتلك النتيجه:
"هكذا أراد لها القدر ..فلماذا نريدها نحن على غير ذلك؟ " وهي دعوه صرُيه
للثورة على ما يراه الكاتب من نظرة دونية للمراة وجدانها يف تراثنا الديين اإلسالمي.
صح
ودليلي أنه خيتلق املواقف يف حديثه عن املرأة لينصح القاريء بقوله" إمسع مين النُ َ
لك :لن أقول لك اليوم ابلطبع ما كان
أيها الرجل :إذا
أحببت إمرأة فإصنَع ما ُ
أقول َ
َ
ً
يُقال قدميا(( :إذا دخلت على املرأة فال تنس أن تخفي في تالبيبك سوطا))
وهو إشارة واضحة للحديث النبوي الذي أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري وإبن
َ َ َ
َّ َ
َ ْ
ّ
الس ْوط َح ْيث َي َراه أ ْهل ال َب ْيت ،فإ َّنه أ َد ٌب له ْم"
عدي واخلطيب البغداديَ " :علقوا

يف فصل (محاري ومنظري) يستعرض الكاتب فكرة أن على األنسان أن جيد أسباب
القناعه بشكله الذي ُول َد عليه فشخصيته جزء ال يتجزأ من هذا الشكل ،فبعد أن
دبت سوءَ حظي ونصيب
كان ساخطا على السماء ويتجلى ذلك بقوله " طاملا نَ ُ
جيد األسباب
وبكيت
وإشتكيت ألن السماء خلقتين هكذا شكال وموضوعا " صار ُ
ُ
ُ
للقناعه مبا هو عليه فلو حتققت لهُ ثروة ((روكفلر)) وأخالق (غاندي) ووسامة
(كالرك جيبل) ملا صار كاتبا المعا فهو يعتقد أن الوسامة واملال ستُحرُمهُ موهبة
الكتابه فنراهُ يتسائل جازما بصحة رأيه فيقول " :أين في تاريخ األدب والفن ذلك
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َ
وقع يف خطأ
املليونير الوارث الذي يحني ظهره ليكتب أو يخلق" وهنا أجدهُ قد َ
كبري فأين هو من عميد األدب العاملي (ليون تولستوي) األمري الذي ميلك مقاطعة
ايسنااي مبا عليها من بشر وَدواب!!؟ هذا الكاتب الفيلسوف الذي كان غاندي ينهل
من سلوكه اإلنساين حيث يتجلى ذلك بوضوح يف خطاابت غاندي مع هذا
الفيلسوف الروائي العظيم..
لقد كان كاتبنا احلكيم نرجسيا أكثر مما جيب فيتحدث عن صورتهُ الزيتية الت رمسها له
الرسام املصري (صربي) قد إشرتهتا احلكومة املصرية لوضعها يف متحف الفن احلديث
 ..وينتقد ظواهر سلبية يف الصحافة املصريه مقاران مبثيالهتا الغربيه وابلشارع املصري
فيقول على لسان محاره " سمعت أن النفاق له قيمة كبرى في األسواق العاملية،
وأن َ
أجود أنواعه يوجد في مصر" ليقارن النفاق يف مصر جبودة القطن املصري
طويل التيله ،فالنفاق متتد تيلتهُ الطويله لتصل إىل الطرفني :الفرد واجلتمع ..ففي بلدان
اخرى من اجلائز أن يعتنق الفرد رأاي خمالفا للجماعة؛ فتنهض ضده اجلماعة فيقبع يف
ً
داره صامتا ،أما يف مصر فيورد مثاال قائال " أخبروني أن أفرادا قاموا ينادون
بأفكار حرة فإتهمهم الناس باللحاد؛ فلم يكتفوا ابلصمت بل قاموا يف اليوم التال
ُيملون املسابح الكهرمان ويرتدون العمائم اخلضر" ويستطرد قائال يف النفاق اجملتمعي:
" أنه ما من مجتمع في غير مصر يستقبل املجرم الخارج من السجن باملوسيقى
واملزمار كما ي َ
ستقبل الحاج القادم من الحجاز" وهذا النقد املوجه للنفاق
األجتماعي يفوضهُ من جديد يف نقد اجملتمع لتبنيه ثقافة دينيه ابت الكثري من قوانينها
بعيدة عن جمتمعاتنا فهي تنتمي جملتمعات البداوه القدميه فهو يسخر من املعممني من
الشيوخ الذين يُبيحون ألنفسهم نظرة متفحصه ألنثى متر من أمامهم معللني ذلك مبا
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ً
ورد يف كتب الفقه(:لك في الشرع نظرة واحدة الحتمال أن يكون القادم أسدا).
لكون هذا مدخال جديدا يتخذهُ الكاتب ألنتقاد مفهوم اجلنة والنار واخللود يف النعيم

فيتسائل " :لقد أكلت من الفاكهة حتى تلفت أحشائي وشربت من الكوثر حتى
إ َ
نتفخ بطني ،وتسلقت األشجار ،وجريت وراء األطيار وغازلت الحور ،ولكن ما
بعد كل هذا؟؟ "

فهو يريد ان تستمر نشوة اإلبداع وحالوة الظََفر ابلنجاحات فيقول على لسان
اض عن الحياة هنا ...إنها فاترة راكدة ال يظهر
الدكتور طه حسني " ....إني غير ر ٍ
فيها نشاط وال إنتاج فحسب ،بل قد يمض ي العام كله ،بل قد تمض ي األعوام
كلها دون أن يظهر في األفق حدث من األحداث .وهذا الركود مؤلم حقا إذا قارناه
بذلك النشاط الغريب الخصب الذي ظهر في حياتنا األدبية في الدار الفانية...
ً
فقد كان هذا النشاط ّ
قيما حقا" وهبذا جند أن الكاتب أراد أن ُميرر كل تلك
الرؤى من خالل محاره حيث أنهُ نبهنا أن كلما سريد بعد احلديث النبوي الذي رواه
ّ ًّ
إبن عمر رضي هللا عنهما " ّإني َ
حقا " يعنيه الكاتب حرفيا..
ألمزح وال أقول إال
هذا ما إستخلصتُهُ من قرائت لكتاب توفيق احلكيم (محاري قا َل ل) وتبقى للقاريء
أمل أن يُنوُرين هبا إذا كان قد وقف عند غري ما ذكرتُهُ يف دراست تلك.
رؤى أُخرى أَ ُ

سالم الدليمي

