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إهداء

صديقي إىل
باشا عفيفي حافظ الدكتور

هذا فصول من كثري كتابة عىل إقدامي يف فضل من لصداقته كان ملا تقديًرا
الكتاب.
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مقدمة

لرجال مرصية تراجم فيتناول أولهما فأما الرتاجم؛ من نوعني عىل الكتاب هذا يحتوي
ترجمة خال الحارض، وقتنا إىل الحكم باشا إسماعيل الخديو والية منذ األخري العرص هذا
يف فنرشت املرصية الرتاجم سائر أما جميًعا، الرتاجم هذه تكتب أن قبل كتبت لكليوباترة
اللهم مرص، يف الحديث التاريخ رجال فصول فيها تنرش كانت حني األسبوعية» «السياسة
باشا ثروت الخالق عبد وترجمة وفاته، ملناسبة كتبت فقد باشا سليمان محمود ترجمة إال
عاش باشا كثروت لرجل الرتجمة كانت وربما الكتاب، هذا غري يف تنرش ولم كتبت فقد
به تقيض بما أداؤه يتعذر مما وجودنا، أثناء يف مرص حياة يف دور له وكان أظهرنا بني
الدقة بهذه الشعور كل شاعًرا أنا وكنت ونقد، تمحيص من توجبه وما التاريخية الدقة
أمام أضع أن أردت ألني االعتبارات هذه تخطيت إنما لكني الرتجمة، هذه كتابتي أثناء يف
دمت وما األخري، العرص هذا يف السياسية مرص لحياة — تقريبية ولو — صورة القارئ
آخر إىل إتمامها واجبًا رأيت فقد الخديو باشا إسماعيل عرص منذ الصورة هذه بدأت قد
السياسية مرص حياة يف لهم كان من بعض برتجمة بدأتها دمت ما ثم الحارض، عرصنا
الذين الرجال عظماء من السلسلة هذه ختام يكون أن باشا ثروت حق فمن ظاهر أثر
يف املغامرة أتجنب وأن الثابتة الوقائع عند ترجمته يف أقف أن رأيت أني عىل تناولت،
فيه يظهر أن أمكن وإن يفسده لنقد عنه أكتب ما يتعرض ال حتى والظنون، الفروض

كثري. نقص
رجال كبار من وشيل، وشكسبري، وتني، بتهوفن، ترجمة فيتناول الثاني النوع فأما
حبٍّا طويل زمان منذ أحببتهم وألني خاصة، ملناسبات لهم ترجمت إنما وهؤالء الغرب،
نحوهما أو تني مولد عىل أو بتهوفن موت عىل عام مائة كمرور مناسبات كانت فلما ا، جمٍّ
أفدت ما يعادل حبٍّا الرجال ألولئك أضمر الذي الحب لهذا عيلَّ واجبًا رأيت املناسبات، من
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الحب هذا صورة أثبت أن — لها والطرب بها الرسور معاني من يل حققت وما آثارهم من
منهم. نفيس بها املمتلئة الصورة هي حياتهم من صورة بإثبات

كلمة فإن بخاطري، األمر أول من دار الذي هو للكتاب وضعته الذي االسم يكن ولم
يف أنا عالجت مما أكثر وتوسع بتدقيق له املرتَجم حياة جوانب تناول تقتيض «تراجم»
حياة يف الغالبة الناحية اعتقدته ما إال — األمر أغلب — أتناول لم فأنا الرسائل، هذه
جعلني إيجاز يف الناحية هذه تناولت قد وأنا البالغ، األثر فيه لها كان والتي الشخص،
،(Biographical Sketches) اإلنجليزيتان الكلمتان تؤديه للكتاب اسًما نفيس يف أختار
للكتاب عنوانًا تكون ألن سائغة عربية لعبارة أهتِد لم أصحابي مع البحث بعد أني عىل
التاريخ)، صحف (من عنوانه أجعل أن يف وقتًا وفكرت دقيًقا، أداء الكلمتني هاتني تؤدي
ظهر الذي العنوان هذا إىل انتهيت ثم (مالمح)، العنوان أجعل بأن صديق عيلَّ وأشار
عن العجز هو وإنما ذنبي، ذلك يف الذنب فليس االدعاء من يشء فيه كان فإذا به، الكتاب

الكتاب. يف عما صادًقا تعبريًا تعرب التي املضبوطة للصورة الصالح املقابل أجد أن
لو بل رصفة، مرصية تراجم كله الكتاب أجعل أن استطعت أني لو وددت وكم
عهد منذ املختلفة مرص عصور بني فيها الرتاجم تصل أجزاء عدة يف أظهره أن استطعت
مرص تاريخ من يكشف أن يمكن كهذا كتابًا أن يف أشك فما الحارض، وقتنا إىل الفراعنة
إىل التاريخ أول منذ املتصلة املرصيني جهود وعن ببعض بعضها عصورها صلة عن
مما كهذا عمًال بأن أعرتف أني عىل والعرفان، والحرية الحق سبيل يف الحارض عرصنا
التاريخ يف أتخصص لم فإنني خاص، بنوع أنا أطيق ال ومما وحده، شخص يطيقه ال
ما عصورها مختلف يف مرص تاريخ إن ثم بمقدار، إال نحوه العملية حياتي بي تَِمْل ولم
نفسها، املرصية الجامعة تُعَن ولم أحد، يُعَن لم القديمة، الكتب أطواء يف مبعثًرا يزال
ملن املورد سائغ عذبًا تجعله طريقة عىل وبتدوينه صحيًحا علميٍّا كشًفا عنه بالكشف
أو املضطربة اللغة أو السيئة الطريقة تصده أن غري من فيه الحقائق إىل يصل أن يشاء
األخرية العصور يف الدقة من بيشء مرص تاريخ عىل وقفت قد كنت وإذا السيئ، القصد
ذلك اضطرني فقد العام»، مرص «دين عن القانون يف للدكتوراه رسالتي كتابة حني فذلك
هذه عىل واإلكباب باشا سعيد مرص وايل عهد منذ الحديث التاريخ لدراسة االنقطاع إىل
يف لهم كان الذين األشخاص عند والوقوف املالحظات، وتدوين متوالية شهوًرا الدراسة
عليه وقفت مما كثري يزال وال خاص، دور العرصاألخري هذا أثناء يف مرصالسياسية حياة
خيايل أمام ممثًال بذهني عالًقا بها تدوينه رسالتي حاجة تقتِض لم ثم مطالعاتي أثناء يف
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فأما حياتها، يف ا خاصٍّ دوًرا لعبوا ممن الكثريين وصور عيل، محمد أيام مرصمنذ صورة
بمرص، الحقوق مدرسة يف كنت مذ عنه كتب ما وكل كتبه بقراءة عنيت فقد أمني قاسم
مرص بشئون اشتغايل يل وأتاح الدقة، غاية دقيقة أحسبها فكرة منه نفيس يف فتكونت
واتتني ما جهد هؤالء من لهم ترجمت من صور أضبط أن األخرية السنوات يف السياسية

الطاقة. به
املختلفة عصورها يف مرص رجال أكابر تراجم حاويًا إليه أرشت كالذي كتابًا وإنَّ
الوادي لهذا تاريخية صورة تكوين يف األثر جليل ريب ال يكون اليوم، إىل الفراعنة منذ
أقدم منذ املبارك نهره ضفاف عىل الحياة اتصال تظهر صورة فيه، نعيش الذي الجميل
الصورة بطالن عىل كربى داللة ليدل الكتاب هذا مثل إن ثم الحارض، وقتنا إىل األزمان
حتى يُصْغه لم بالدنا تاريخ أن فالواقع مرص، لتاريخ الغرب مؤرخو يضعها التي الزائفة
العرص جوانب ببعض تعلق ما إال اللهم صحيحة، علمية طريقة عىل منصف مؤرخ اليوم
ملآربهم األجانب الساسة شوهه فقد عصور من ذلك بعد ما فأما عصوره، من الفرعوني
حني نابليون شوهه كما مرص، يف الرومان خلفوا الذين العرب شوهه القدم: منذ الخاصة
ذلك بعد اإلنجليز لكتاب كان ثم عرش، الثامن القرن آخر يف الفرنسية بالحملة قدومه
مرص شعب أن من االستعماري األساس ذلك عىل قائًما تشويًها تشويهه من األوىف النصيب
ثم اليونان، ثم بالفرس، مرص، عن أجنبية بأمم الفراعنة عهد انتهى منذ محكوًما ظل قد
يعرف ال — يدعون فيما — شأنه هذا وشعب اإلنجليز، ثم الرتك، ثم العرب، ثم الرومان،
تحقيقه، أجل من يثور معنى القومية للعزة يقدر وال سبيلها يف يضحي كرامة عليه لنفسه
لنا ُدرِّس الذي الرسمي التاريخ — األسف من الكثري مع — هو التاريخ هذا يزال وما
هذه بكذب تنادي الحقة والرتاجم الصحيح التاريخ أن عىل هذا، ألبنائنا، اليوم ويُدرَّس

وببطالنها. األزمان تعاقب عىل مرص حياة من الصورة
القديمة العصور هذه تواريخ إىل الرجوع من الفرص تمكنني أن من واثًقا ولست
مرص تاريخ أن التفصيل من يشء يف حينئٍذ ألثبت فيها عاشوا الذين الرجال تراجم وإىل
لذلك بتاريخها؛ أخرى أمة أية أبناء من غريهم يفخر مما أكثر به املرصيون يفخر بأن جدير
العرص يف مرص رجال بعض تراجم عىل املشتمل الكتاب هذا نرش فرصة فأنتهز أسارع
التي الصورة زيف ألبني مرص، يف البطالسة عهد خاتمة كيلوباترة ترجمة وعىل األخري،
عىل تداول ما دل كيف موجزة كلمات يف للقارئ وألظهر االستعماريون، الساسة يصورها
تضحية وأكثرها قوميته عىل حرًصا الشعوب أعرق شعبها أن عىل الحكم ألوان من مرص

والعرفان. والحرية الحق سبيل يف
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مرص أرَّخوا الذين بعض أن للحقيقة أثبت أن أود البيان هذا أعالج أن قبل أني عىل
يف أشك وما الساسة، بتمويه ُخدعوا ولكنهم النية، حسني كانوا املختلفة األمم أهل من
ملرص وسيعرتفون يقررونه الحق إىل سيعودون الوجيزة املقدمة هذه عىل اطلعوا متى أنهم

السامية. التاريخية بمكانتها
تبويب من الكتاب عليه تواضع ما هو النية الحسنو املؤرخون هؤالء به ُخدع ما ولعل
الفرعوني العرص بعد فمن مرصية، غري أمم أسماء عليها أطلقت عصوًرا مرص تاريخ
أو اإلسالمي العرص ثم الروماني، العرص ثم اليوناني، العرص ثم الفرس، عرص يذكرون
التاريخ وتبويب اإلنجليزي، عرصاالحتالل العرصاألخري ثم الرتك، عرص ثم العرب، عرص
يكلفون ال من جانب من التقدير وسوء الخطأ إىل يدعو أن شأنه من الصورة هذه عىل
يف خاطئ التبويب هذا أن والواقع الدقة، من بيشء التفاصيل يف البحث مؤونة أنفسهم
لم مختلفة عصور يف مرص أمر تولوا الذين الحكام أن صحيًحا كان وإذا مناحيه، أكثر
مرص خضوع وادعائهم املؤرخني خطأ من ذلك يغري فلن صميم مرصي أصل من يكونوا
يف إمرباطورية أكرب رأس عىل اإلنجليز كملك ملك قيام اعتربنا إذا إال عنها، أجنبية ألمم
واإلمرباطورية إنجلرتا أن عىل دليًال — إنجليزي غري أصل من أنه مع — الحارض الوقت
أن كما القول، من لغو وهذا مليكها، دم إليها يرجع التي لألمة خاضعة كلها الربيطانية
وليس مثله، لغو حكامها أصل إليها يرجع التي هي عنها أجنبية مرصألمم خضوع ادعاء
كان أي كورسيكا، من كان فرنسا إمرباطور فنابليون الفرد، باملثل رضبنا الذي املثل هذا
غري دماء من اليوم أوربا عروش عىل الباقني امللوك وأكثر للفرنسية، منه لإليطالية أقرب
وعظمة واستقالًال حرية أقل لذلك الشعوب هذه وليست عليها، ملَّكتهم التي الشعوب دماء

عليها. تعاقبت التي العصور أكثر يف مرص كانت مما
عزيزة أمة كانت بأنها يعرتفملرصالفراعنة فالكل مرصنفسه، تاريخ إىل اآلن ولنعد
القديمة اآلثار قيام مع الشبهة إليه تترسب أن يمكن ال نحو عىل الحضارة مضيئة الجانب
بغزو مرصالفراعنة منيت فقد هذا مع لهجة، وأفصح عبارة بأقوى عنه محدثة به شاهدة
بالدهم تاج املرصيون اسرتد حتى سنة، تسعني نحو استمرت مدة إياها الهكسوس الرعاة
ممتدة لها املجاورة البالد يف متحكمة ذلك بعد من مرص وظلت امليالد، قبل ١٥٨٠ سنة
السابع القرن أوائل إىل واليونان، روما وفيه املتوسط، األبيض البحر حوض عىل السلطان
والرتف الرقي من بلغت قد النيل ضفتي عىل اإلنسانية الحضارة كانت هنالك امليالد، قبل

منه. شيئًا أعيننا ترى التي اآلثار به تشهد ما
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إياها غلبهم ومع مرص، غزو يف تفكر فارس، بعدها ومن آشور، بدأت وهنالك
إال فيها الحكم وتويل بها االستقرار يستطيعوا لم فإنهم مرة غري ملكها عاصمة ودخولهم

امليالد. قبل ٣٣٢ سنة يف انتهت قصرية فرتات
اإلسكندر بعده من وخلفه املقدوني فليب اليونان شمال يف نشأ التاريخ هذا قبيل
القيادة يف املقدرة من خاص— بنوع االبن ووهبت — وهبتهما قد الطبيعة وكانت األكرب،
يف أو الحرب يف إله نصف الناس يف يظهر وحيث املعجزات، باب يف يدخل ما الحربية
روما اإلسكندر دوخ وقد مسحوًرا، معجبًا يتطلع كله العالم ترى السياسة يف أو الدين
أوربا أمم أما مقاومته، تستطيع األمم من أمة تكن ولم الهند، إىل ووصل والفرس وآشور
أفريقيا أواسط بحال أشبه الهمجية من حال يف األيام تلك يف فكانت والشمالية الغربية
وجاء محل، غريها وبني بينها مقارنة ألية يجعل وال التاريخ، عىل نكرة يجعلها مما اليوم
رأت ألنها إليها؛ أرشنا التي ٣٣٢ سنة يف أبوابها مرص أمامه ففتحت الشام إىل اإلسكندر
حكم يف مرص وبقيت العداوة، أشد عداوة الفرس وبني بينها وكانت الفرس، مدوخ فيه
ثم ٣٢٣ق.م سنة يف اإلسكندر مات إذ سنوات، تسع اليونان حكم يف شئت وإن اإلسكندر،
أعرفهم ومن أقدرهم من الجوس بن بطليموس وكان بينهم، فيما بعده من قواده اختلف

لها. حبٍّا وأشدهم بمرص
بقواها يصد أن يستطيع ممتازة حربية مواهب ذي رجل إىل مرصبحاجة كانت وإذا
هي مستقلة بها بطليموسمستقالٍّ بقاء إىل اطمأنت فقد عليها، االعتداء يحاول من عدوان
اإلسكندرية جعل اإلسكندر قواد من البطل هذا فإن ذلك، من املرصيون أراد ما وحدث به،
سلطانًا ملرص ووطد أنفسهم، اليونان وحارب والفرس اآلشوريني حارب ومنها له قاعدة
سبقت التي الثالثة القرون خالل وتزعزع اضطرب الذي الفراعنة عز ولحضارتها لها أعاد

وأوزوريس. إيزيس عرش واليته
نشأ التي اليونانية الديانة طقوس عىل حرًصا أشد كان هذا األول بطليموس أن ومع
وال دمه، يف مرصيٍّا عاداته يف مرصيٍّا دينه يف مرصيٍّا كان الثاني بطليموس ابنه فإن فيها
سائر يف والصحارى شمالها يف البحر من بها يحيط ملا العالم عن بعزلتها فمرص— عجب،
فيها تجري دماء عروقهم يف وتسكب خلًقا فيها الناس تخلق وحده عالم هي — جهاتها
فأصبحوا مرص تمثلتهم إما بمرص أقاموا الذين كل كان ولذلك سلطانه؛ وقوة النيل روح

مقاًما. بها بعدهم من أخالفهم يطق ولم يطيقوا فلم لفظتهم أو مرصيني،
عاصمة اإلسكندرية أصبحت أن بطليموسالثانيمرصوحبمرصإياه حب من وبلغ
مرص بفلسفة املادية اليونان فلسفة فيها اجتمعت وإن وإيمانًا، وعلًما حضارة كله العالم
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وكانت اإلسكندرية، مدرسة فلسفة هي خاصة مرصية فلسفة منهما نشأت ثم الروحية،
روما يف والتأويل النظر موضع سياستها فكانت العرص، ذلك يف البحار سيدة هي مرص
حتى البطالسة وتعاقب حينئٍذ، املعروف العالم بالد وسائر والفرس وآشور واليونان
بإرادة مرص عرش عىل البطالسة تعاقب متوالية، قرون ثالثة مرص حكم يف كليوباترة
املعروف العالم ربوع عىل نارشين باسمه قائمني بهم هو مستقالٍّ به مرصمستقلني شعب
خضوع معناه مرصبالعرصاليوناني تاريخ العرصمن هذا نعت يكون فهل لواءه، يومئٍذ
العالم شعوب ألن كله البطالن باطًال التصوير ذلك يكون أو أخرى؟ ألمة املرصي الشعب
يف يرى وكان الثالثة، القرون تلك كل يف ملرص خضع الذي هو اليوناني الشعب ومنها

كلها؟ الدنيا عاصمة اإلسكندرية
روما وبدأت العاملية، السياسة سماء يف يعلو روما نجم بدأ البطالسة عهد أواخر ويف
األقدار وهبت وكما وتخىشغضبها، ودها تخطب كانت أن مرصبعد عىل التغلب يف تطمع
العالم شعوب كل عىل يتغلب أن بها استطاع التي الحربية املقدرة املقدوني اإلسكندر
عرش صاحب قيرص يوليوس املقدرة تلك مثل األقدار هذه وهبت كذلك يومئٍذ، املعروف
والشام، اليونان عىل روما راية ورفت كلها بالشعوب قيرص جيوش ظفرت فلقد روما،
أملانيا يف السكسون فأخضعت وغربًا شماًال سارت ثم آشور، ناحية إىل غزواتها وامتدت
كانت فإذا قيرص، لحكم الربيطانية الجزيرة أهل وأخضعت (الجول) بالد يف والفرنسيني
أمم من غريها دون بالخضوع متفردة لذلك مرص تكن فلم بمرص عصفت قد األقدار هذه
قرونًا متتابًعا ظل إليها به تبعث حاكم طريق عن ملرص روما حكم أن وصحيح العالم،
البالد، حكم يف العنت أشد األمر أكثر يجد كان الحاكم هذا أن كذلك الصحيح لكن عدة،
باإلسكندرية لالحتماء معها روما وتضطر عليه تقوم املتوالية للثورات يتعرض وكان
الثورات هذه قمع من أخرى أحيانًا وتتمكن أهلها، يحكمها البالد داخلية تاركة أحيانًا

عنها. قهًرا روما لنري مرص وإخضاع عليها والتغلب
مرصطول يسودا لم واألمن السكينة أن عىل االتفاق تمام متفقون جميًعا واملؤرخون
— بعدها من بيزانس كانت كما — كانت روما فإن الروماني، العهد يسمونه الذي هذا
كانتمرصتبعث التي الغالل مدد عنها ينقطع أن خشية مرصمن ناحية من الوجل دائمة
مقصورة يومئٍذ االضطراب أسباب تكن ولم الحني، ذلك يف العالم عاصمة ألهل غذاء بها
معه روما ارتبكت ما النواحي سائر يف منها املرصيون خلق بل السياسية، الناحية عىل
األسباب هذه من بها، ملطًخا تاريخها يزال ال التي الفظائع الرتكاب بسببه اضطرت وما
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قرص قد اليونانية بالتعاليم اختالطه بعد القديم املرصي الدين كان فقد الديني؛ السبب
املسيحية وكانت األمل، وسعة النفس طمأنينة من دين كل يلهم ما الشعب يلهم أن عن
الدين يلقى أن الطبيعي وكان رويًدا، رويًدا مرص إىل تنتقل بدأت قد روما يف الوليدة
الديانة وكانت ا، جدٍّ العدد كثريي مرص يف اليهود كان فقد حسنًا، قبوًال مرص يف الجديد
الطقوس تلقى مرصيٍّا موىس كان أن القديمة الفرعونية بالديانة كثري يف تتصل اليهودية
عىل إقباًال أشد الناس جعل مما الروماني االضطهاد وكان إيزيس، كهنة عىل شبابه أيام
أن عىل واملظلوم، والبائس املحروم الجنة ويعد والتسامح، والسالم اإلخاء إىل يدعو دين
الفلسفة بتعاليم قبل من املتشبعني بني مرص يف نشأ أن لبث ما الديني الرأي يف خالًفا
من الديني االنقسام هذا أثار وكم القديمة، املرصية الديانة بروحية واآلخذين اليونانية
عىل األحايني بعض يف والتغلب ومحاربتها روما عىل للثورة خفيٍّا سببًا اتخذ وكم خالف!

والياتها. مختلف يف بالحكم مرص أهل واستقالل وحكامها والتها
مرصيني فأصبحوا طبيعتها وهضمتهم البطالسة تمثلت قد مرص أن نرى وكذلك
االحتفاظ أرادوا الذين الرومانيون فأما يوناني، أصل من كانوا وإن املرصيني كسائر
مرص يف الحياة عنارص تناهضهم ظلوا فقد أهلها، إرادة غري مرصعىل وحكم برومانيتهم
لحكم خضع فمن دائًما؛ مرص يف التاريخ دورات كانت وكذلك كارهني، عنها انجلوا حتى
وأن نعيمها يف يطمع أن له كان ربوعها ينزل من تمثلها يف القوية املرصية الطبيعة
حربًا عليه كانت املرصية الطبيعة هذه محاربة حاول ومن ورخائها، خريها إىل يسرتيح
أخرى، بعد مرة فجأة تثور التي االجتماعية العواصف إىل حربها يف تلجأ ال لكنها عوانًا،
املرصية الطبيعة إليه تلجأ ما مثل إىل واالجتماعية السياسية الناحية يف تلجأ هي بل كال!
ولكنها عنها أجنبي بيشء تعصف ال الطبيعة هذه ورمال، وأرض ونهر وهواء شمس من

وتفنيه. تبليه حتى تظل
يف مجد صحف خالله مرص لتكتب اإلسالمي العرص وعقبه الرومان حكم وانتهى
مرصالفراعنة، كانت ما نحو عىل العالم يف الحضارة بأعباء ناهضة مستقلة كأمة تاريخها
املدنية وتقدُّم والجالل العظمة عىل شهيًدا يزال ال مما تركوا ما مثل ذلك آثار من تاركة
القرن أوائل منذ العرب نهض فقد االرتقاء، حدود أبعد إىل وفن علم من آثارها وارتقاء
ال بها متأثرة قوية حربية نهضة أعقبتها اإلسالم بفضل روحية نهضة امليالدي السابع
روما. وقيرصيف اليونان يف اإلسكندر نهضة عن األمم من لغريها اكتساًحا اندفاعها يف تقل
روحية جدة الجديد الدين يف شامت أن النهضة هذه تيار وجه يف مرص تقف ولم
— وجمال فضل دين أنها عىل — املسيحية فإن عميًقا، شعوًرا إليها بالحاجة تشعر كانت
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وادي طبيعة مع يتفق ال بما واالنقطاع والتقشف الزهد من صور طقوسها خالطت قد
التقشف، وعبوس الوادي ابتسام بني التنافر وهذا االبتسام، الدائم الصفو الدائم النيل
ويفضلون والزهد، االنقطاع جانب إىل ميلهم يف يبالغون مرص يف املسيحية دعاة جعل
زخرف من خوفهم لفرط وذلك املحرقة، الصحراء رمال فوق خشنة صوامع يف العيش
التوفيق تحاول املسيحيني املرصيني من طائفة قيام من وبالرغم نعيمه، وغضارة الوادي
أصحاب كانوا والتقشف الزهد دعاة فإن بربكاته النيل وفيض عيىس دين تعاليم بني

الغلب.
دخل ونعيمها، بالدنيا املتاع عن يصد ال هللا إىل التقرب بأن املسلمني مؤذن أذن فلما
من كلَّ وحماته الدين هذا حملة العرب من مرص وآوت أفواًجا، هللا دين يف املرصيون
عرص يف عجبًا كان هو وال األنبياء، أرض يف عجبًا ذلك يكن ولم تؤويه، أن تستطيع
مكة يف املقدسة فاألماكن اليوم، نعرف الذي النمو نمت قد فيه القومية الفكرة تكن لم
الخلفاء كان كما اإلسالمية اململكة عاصمة جميًعا املسلمني نظر يف معتربة كانت واملدينة
كل عىل لهم تجب األرض عىل هللا كلمة معتربين بعد، من املؤمنني أمراء ثم الراشدون،

املطلقة. الطاعة مسلم
بينها يفصل جاورها، مرصعما عزلة مرصبسبب يف قوية كانت القومية غريزة لكن
الراشدين خالفة تلبث لم لذلك اجتيازه؛ يسهل ال ما الصحارى أو البحار من جار كل وبني
االنتقاض نذر بدأت حتى ألبيه خلًفا للمؤمنني أمريًا معاوية بن يزيد قام وأن انتهت أن
الفتوحات سلسلة يف وسطى حلقة كانت أنها برغم مرص يف تبدو املركزية السلطة عىل
بن موىس يغزو كي مراكش إىل تصل حتى الغرب إىل ذاهبة املتوالية املستمرة اإلسالمية
العباسية الدولة وسلطان بغداد حكم يكد ولم طارق، جبل متخطيًا منها األندلس نصري
أول استقلت صحيًحا: ناجًزا استقالًال مستقلة تقوم مرص بدأت حتى ويطمنئ يستقر
وغلبوهم الطولونيني اإلخشيديون ونازع فيها، بالحكم الطولونية األرسة قامت حني أمرها
وأسسوا اإلخشيديني فأجلوا املغرب ناحية من الفاطميون جاء ثم مرص، بعرش واستقلوا
العرش األيوبيون واعتىل القاهرة، أنشأ الذي الصقيل جوهر قائدهم بفضل بمرصدولتهم

الفاطميني. بعد من
املكانة كثرية أحيان يف بالغة بشئونها مستقلة مرص كانت املتوالية القرون هذه ويف
ذلك من أحد ينىس ولن جميًعا، العالم أمم عىل الغلب صاحبة اإلسالمية األمم بني األوىل
الفاطميون أنشأه منذ األزهر الجامع كان فقد واألدبية، العلمية الناحية يف العظيم فضلها
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التعاليم كانت حني الفاطميني عهد أول يف ذلك كان سواء األوىل، اإلسالمية الجامعة
عرصنا حتى له جعل الذي السني العهد يف كان أو منابره، فوق من تلقى الشيعية

اإلسالمية. الدينية الجامعات بني األول املقام الحارض
تألبت حني الصليبية الحروب يف وفخار مجد ملرصمن كان ما كذلك أحد ينىس لن ثم
عليها يدها وتضع بفلسطني، املقدسة األماكن يف أمرهم عىل املسلمني تغلب أن تريد أوربا
وأشدها الغارات أكرب صدت التي هي املظفرة املرصية الجيوش كانت فقد الصليب؛ باسم
الحروب، تلك ذكرت كلما الزمان بقاء الزمان عىل باٍق األيوبي الدين صالح واسم هوًال.
مرصيف فعال مجيد عىل شهيد كذلك باٍق بها وسجنه املنصورة يف التاسع لويس وهزيمة

الصليبية. الغارة صد
الخالفة دولة اسم لها يزال وال باقية تزال ال ببغداد العباسية والدولة كله هذا وكان
مرص، عىل املتوالية القرون هذه واعتبارهم الخطأ يف للوقوع املؤرخني من بطائفة أدى مما
بغداد، عرفت ما كل فاق ما والعلم الحضارة رصوح من مقيمة باستقاللها متمتعة وهى

وذل. مهانة من أهلها به ناء وما ظلم من مرص عىل تواىل ما بعض
عرشمرصال عىل غريمرصي دم من أفراد قيام بأن للقول العود إىل حاجة وليسبي
التاريخ مختلفعصور ويف األمم أكثر يف فامللوك أخرى؛ ألمة تابعة مرصكانت أن عىل يدل
عظموا وقد لكنهم مولدهم، أصل تقصيت أنت إذا األمم تلك أهل من األمر أكثر يكونوا لم
ملوك نسبة عىل املؤرخون يرص حني عىل إليها نسبوا مرصفقد بمرصملوك عظم كما بها
لدولة تابعني كانوا وملوكها مرص بأن القول حد إىل ذلك يف والغلو مرص، غري لبالد مرص
استقل وإن العباسيني قبل مرصمن أمر طولون بن أحمد يتولَّ ألم يقولون: وهم أخرى،
كانت العصور تلك يف اإلسالمية الخالفة أن والحقيقة عباسية، فمرصوالية إذًا بها؟ بعد من
كثري تبعية فكانت وحدها، الروحية السلطة لها وبقيت الزمنية الصبغة عنها انحلت قد
واستقالل روما، لبابا املسيحية الدول بتبعية الشبه كل شبيهة لها اإلسالمية الدول من
الزمني، السلطان إىل أمرهما مرجع وإنما الروحي، بالسلطان لها شأن ال وسيادتها األمم
االتصال من لها فليكن الزمني اململكة هذه أمر كل املمالك من مملكة عاصمة يف دام فما
كثريًا وال قليًال ذلك يغري فلن تشاء، ما بروما أو ببغداد أو بدمشق أو بمكة الروحي
عنها انحلت اإلسالمية الخالفة أن فيه ريبة ال الذي واألمر االستقالل، كاملة أمة أنها من
حكم يف يضطرب املعتصم بدأ ومنذ املأمون خالفة بعد من فعليٍّا انحالًال الزمنية السلطة
وإخشيديني طولونيني من مرص حكموا الذين أولئك أن إىل هذا وحدها، العربية الدولة
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ورقيٍّا، حضارة أوربا بالد أكثر يف تماثلهم طوائف شأن شأنهم كان وأيوبيني وفاطميني
بعض يف أخرى بالد من الدول من هذه وغري وأملانيا وفرنسا إنجلرتا إىل جاءت طوائف
ذلك مع لها وظل الشعب، يف ذلك بعد من اندمجت ثم الغازي ركاب يف وكانت الغزوات،
إىل تتطلع أبًدا فهي العرش، من مكان أقرب الطوائف نظام يف لها يحفظ ما تاريخها من

ارتقائه. إىل تصل ما وكثريًا مقامه
٨٦٨ سنة بمرصمن واأليوبية والفاطمية واإلخشيدية الطولونية الدول حكم واستمر
وزالت للخالفة الروحي السلطان انحالل ازداد التاريخ هذا بعد ومن ،١٢٥٠ سنة إىل
مرص أما اآلسيوية، ممتلكاتها أكثر عىل التتار واستوىل بغداد، من نفسها العباسية الدولة
املماليك وكان والحضارة، التقدم سبيل يف واسعة خطوات األمام إىل تخطو استمرت فقد
التي الطوائف هذه بعض هم واملماليك الحكم، يف األيوبية الدولة محل حلوا الذين هم
البالد عرش إىل األحيان من كثري يف تصل ثم الغزاة، ركاب يف تجيء والتي إليها أرشنا
الذين حكامها بالط مرصيف إىل جاءوا قد كانوا املماليك وهؤالء أنفسهم، البالد أهل بإقرار

خاص. بنوع منهم واأليوبيني سبقوهم
نسائهم من لهم وليكون جيوشهم ويف حاشيتهم يف ليكونوا الحكام هؤالء اشرتاهم
أرسار عىل وقوًفا الناس كل من أكثر يكونوا أن هؤالء شأن ومن وموايل، رساري الجميالت
إذ بعد طبيعيٍّا فكان وضعفهم، قوتهم وأسباب أمورهم ببواطن ومعرفة العرش ذوي
— لكنهم ملكهم، يف األيوبيني يخلفوا أن جراًرا جيًشا منهم جعلت كثرة مرص يف كثروا
تمام بهم مستقلة مرص وكانت بمرص مستقلني كانوا — األيوبيني من وأكثر كاأليوبيني
الجناب عزيزة عهدهم يف كانت لقد بل أخرى، دولة أية لحكم خاضعة غري االستقالل
حضارة ذات املعتربة وحدها كانت التي املتوسط البحر دول كل من الجانب مرهوبة
اإلسالمية الخالفة مقر القاهرة أصبحت أن ذلك من وبلغت كله، العالم يف بها معرتف
الظاهر أراد ذابل شبح إال منهم للخالفة يبق فلم ملوًكا، انقرضوا الذين العباسيني يف ممثلة
عاصمة يف العبايس الخليفة يسكن بأن مرصومجدها قوة من رواء عليه يخلع أن بيربس
البحرية املماليك عهد مرصيف بلغت فقد مغروًرا، وال دعيٍّا هذا يف الظاهر يكن ولم ملكه،
ذلك يف الدولية السياسة عىل اإلمالء صاحبة كانت حتى عظيًما شأًوا الرفعة من والربجية
سلطان من أكثر لها كان بل الحربي، السلطان عند عظمتها يف أمرها يقف ولم العرص،
من وكمثل العاملية، التجارة حركة من الدائرة مركز كانت كما به، معرتف وأدبي علمي
الرحمن عبد األستاذ كتاب من اآلتية الفقرة القارئ نظر تحت أضع األدبي مرص سلطان

قال: مرص» يف الحكم نظام وتطور القومية الحركة «تاريخ الرافعي بك
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حافظة الرشاكسة والربجية البحرية السالطني عهد إىل العربية اآلداب ظلت
من العربية آداب إنقاذ يف الفضل يرجع وإليهم قبل، من لها كانت التي مكانتها
فكانت الرشق، يف العربية واآلداب العلوم عىل تقيض كادت التي املغول غزوات
وسوريا وفارس العراق يف التتار أمام فروا ممن بالضاد للناطقني ملجأ مرص
العلوم واستظلت الدولتني، تينك عهد يف عربية حكومتها لغة وبقيت وخراسان،
من طائفة فيها ونبغ مرص، يف والسالطني امللوك بحماية العربية واآلداب
الوراق، والرساج الربدة، كالبوصرييصاحب والعلماء، واألدباء الشعراء فطاحل
صاحب واألبشيهي األعىش، صبح صاحب والقلقشندي املرصي، نباتة وابن
العظيم النحوي هشام وابن العرب، لسان صاحب منظور وابن املستطرف،
إىل نسبة — والنواجي الظاهر، عبد وابن سيبويه، من أنحى إنه فيه يقال الذي
املحدث والقسطالني الكميت، حلبة —صاحب الغربية مديرية قرى إحدى نواج
املؤرخ خلكان وابن الالمع، الضوء صاحب السخاوي الدين وشمس املشهور،
املؤرخ حجر وابن الوايف، صاحب والصفدي األعيان، وفيات صاحب املشهور
شاه، وصيف وابن واملحدث، املؤرخ والعيني زمانه، يف واملحدثني الحفاظ إمام
املؤرخ الفداء وأبو العميد، بن واملكني الخطط، صاحب واملقريزي دقماق، وابن
نهاية صاحب والنويري والذهبي، البلدان، تقويم صاحب املشهور الجغرايف
ممالك يف األبصار مسالك صاحب العمري هللا فضل وابن األدب، فنون يف األرب
الدين وجالل الزاهرة، النجوم صاحب بردي تغري وابن عقيل، وابن األمصار،
واألدب والتاريخ الرشعية والعلوم التفسري يف الشهرية التآليف السيوطيصاحب
والدمريي بمرص، العلماء كبار من العرص ذلك يف ظهر من آخر وهو واللغة
وقد العثماني، الفتح أدرك الذي املؤرخ إياس وابن الحيوان، حياة صاحب
الرشق، يف والفلسفة العلوم أئمة من جماعة العرص ذلك يف مرص استضافت

خلدون. ابن املؤرخني وفيلسوف الجوزية، القيم وابن تيمية ابن كاإلمام

مرص» تاريخ يف «صفحات كتاب من العبارة هذه القارئ نظر تحت كذلك ونضع
املماليك أيام مرص إليه وصلت ما مبلغ منها لريى املرعشيل، حامد توفيق لألستاذ
من يعد املماليك عرص «إن قال: والسياسية، االقتصادية حياتها نواحي يف عظمة من
أوربا مرصودول بني الصلة فكانت بمرص، واالقتصادي التجاري والنشاط الرخاء عصور
األجانب التجار لحماية إيطاليا وجمهوريات فرنسا مع املعاهدات عقدت الدعائم، موطدة
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التجاري امللتقى مرص وصارت التجارية األسواق فراجت بمرص، اإلقامة يف وترغيبهم
من أم الهند، إىل األحمر فالبحر مرص من التجارة بمرور أكان سواء والغرب الرشق بني
بما الطريقني، من وبالعكس والهند العجم بالد إىل الفاريس فالخليج العراق إىل الشام
من تجبى كانت التي الطائلة باألموال ضمنًا املرصيني وعىل وخزانتهم املماليك عىل عاد
به فتشهد خاص، بنوع منها العمارة وفن الفنون، رقي فأما التجارية.» والحركة املكوس
البديعة وأبهائها بمرشبياتها األثرية واملنازل املساجد بمرصومنها املوجودة الكثرية اآلثار

الجمال. الرائعة التنسيق
وعلم سؤدد من املماليك عرص يف مرص إليه بلغت الذي هذا يقرأ إنسان وليس
هذه مرصيف تاريخ عن تعلمنا ملا نفوسنا يف الباقي األثر يكن ألم ذاهًال: يقف إال وحضارة
اآلثار هذه كل املظلم العرص يذر فكيف مرص؟ تاريخ يف مظلًما عًرصا تعترب أنها الفرتة
استبدادية حكومات كانت الزمن ذلك يف مرص حكومات بأن القول نفهم قد املضيئة؟!
مقامها، الطوائف نظام يقوم كان وإنما يومئٍذ، معدومة كانت الديمقراطية الفكرة وأن
ساطع، سناء من املماليك عرص أثناء مرصيف لتاريخ ما يخفى وال شيئًا يعني ال هذا لكن
تؤيده استبدادي نظام عىل محكومة يومئٍذ كانت كله العالم أمم ألن شيئًا يعني ال هو
رأي ذات تكن لم إن مشورة، ذات يجعلها بما الحاكم مقام إىل رياستها املعزوة الطوائف
التي اليانعة الثمرات تلك كل أنبت قد النظام هذا دام وما العامة، الشئون ترصيف يف
الصالح النظام كان أنه عىل الدليل فذلك تاريخها، من الغرة يف وتضعها مرص بها تفخر
يذم أو يحمد ولكنه لذاته، يذم أو لذاته يحمد للحكم نظام فليس فيه، قام الذي العرص يف
مرص تاريخ يف الزاهر العرص هذا وبقي سيئها، من أو الثمرات صالح من يؤتي ما بقدر

.١٥١٧ سنة إىل ١٢٥٠ سنة من
األمر آخر له مرص فتحت ثم أممه له فعنت العالم األكرب اإلسكندر اكتسح وكما
قبل، من اإلسكندر صنيع بالعالم يصنع أن قيرص ليوليوس األقدار أتاحت وكما أبوابها،
العالم األتراك اكتسح كذلك عليه، الثورة مداومتها مع روما لسلطان مرصتذعن جعل مما
يف القسطنطينية عىل باستيالئهم البيزنطية الدولة عىل وقضوا عرش الخامس القرن يف
مرص بقيت وقد فيينا، أسوار إىل وصلوا حتى أوربا يف ذلك بعد وأوغلوا ١٤٥٣ سنة
١٥١٧ سنة حتى لهم القوة تلك كل من كان ما برغم عندهم الجناب مهوبة مرهوبة
يف الغوري السلطان النرصعىل فيها له تم حرب بعد سليم العثماني السلطان نزلها حني
بالقاهرة. مقامه قائًما كان الذي باي طومان وعىل حلب من مقربة عىل بالشام موقعة
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أن صنعوا ما أول وكان روما، بها حكمتها التي الطريقة عىل مرص األتراك وحكم
التي الخالفة عن يتنازل سليم السلطان جعله حيث األستانة إىل العبايس الخليفة أخذوا
جعلوا ثم ،١٩٢٣ سنة يف عليها كمال قىضمصطفى حتى عثمان آل يف يومئٍذ من أصبحت
ثم جيشها ينظم أن خشية من بمرص مدته تطول أال عىل حرصوا واليًا مرص إىل يوفدون
ما وأوقفوا البطالسة، عهد يف حدث ما نحو عىل مرصاستقاللها إىل ويعيد به األتراك يقهر
والصناعة والفن العلم رجال كل عاصمتهم إىل أخذوا بأن الحضارة مظاهر بمرصمن كان
حني عرش السابع القرن أواخر إىل ذلك عىل الحال وظل شيئًا، يعوضوها ولم مرص، يف
والية مدة طوال ظلوا الذين املماليك، بدأ حينذاك تركيا، إىل دبيبها يدب االنحالل نذر بدأت
املماليك هؤالء وكان بمرص، واالستقالل السلطة استعادة يف يفكرون األقاليم، حكام تركيا
متكاتفني يقفون فكانوا مرصيني، — قبل من والعرب اليونان أصبح كما — أصبحوا قد
يف يقفون قبل من أسالفهم كان كما األستانة تبعثه الذي الوايل وجه يف مرص شعب مع
مرص يف يندمج لم الذي الرتكي الوايل هذا وكان روما، تبعثه الذي العسكري الحاكم وجه
فيها، يشء عىل وال أحد عىل له سلطان ال القاهرة قلعة يف سجينًا يظل روحها يتمثل ولم
بعثوا يريدون ما غري عىل رأوه إذا املتعلمة الطبقة يمثلون الذين والشيوخ املماليك وكان
يلمس ثم له الرأساحرتاًما ويطأطئ عليه يدخل بايش) (األوده اسم عليه يُطَلق رسوًال إليه
للوايل أمًرا هذا ويكون باشا»، يا «انزل للوايل: مناديًا ويقول ويطويها السجادة طرف
الضعف وبلغ نقًضا، له تركيا تستطيع وال مقاومة له يستطيع ال املرصيني من له صادًرا
من أكثر عمل وال له سلطة ال باالسم واليًا عرش الثامن القرن طوال كان أن الرتكي بالوايل
بمرص االستقالل يف التفكري إىل الكبري بك عيل الضعف هذا ودفع تركيا، إىل الخراج إرسال
البحرين، وخاقان مرص بسلطان فيها تلقب سنوات ثالث وظل أراد، ما ذلك من له وتم
مرص يف الحضارة أسباب كل تدمريها من كان وما تركيا يف الحكم سياسة سوء أن عىل
مع يسريون فجعلهم املماليك هؤالء عىل نضح بها، استبدادها من األول القرن أثناء يف
اسم ارتفع الذين املماليك أسالفهم اسم شوه مما جائر، مستبد يسري ما أسوأ الشعب

ينال. ال العزة من مكان عىل عهدهم مرصيف
حتى املقاومة أشد املرصيون فقاومها ١٧٩٨ مرصسنة إىل الفرنسية الحملة وجاءت
الحضارة وأسباب الفرنسية الثورة أفكار إليها نقلت ما بعد البالد عن بالجالء انتهت
لتوطيدها اليوم يدأبون التي هي جديدة حياة عىل املرصيني عيون فتحت أن وبعد الغربية،

وقوتها. مجدها إىل مرص لعود وسيلة واتخاذها
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استمال ثم املماليك، عىل مرصفقىض عىل تركيا قبل من واليًا باشا عيل محمد وجاء
ذلك وأعلن بها، االستقالل يف إلرادتهم طوًعا وفكر ووجهاءها، وأعيانها مرص علماء إليه
ساعات ثالث عىل صار حتى ووصل األناضول ويف الشام يف العثمانية الدولة وغزا بالفعل
جمعاء، أوربا دول عليه معها تحالفت أن لوال تركيا سلطان مخضًعا وكان األستانة، من
وهذا نافارين، معركة يف املرصي األسطول عىل وقضت وبحًرا، برٍّا وجهه يف ووقفت
منه القصد يكن لم الظافرة املرصية الجيوش وجه يف األوربية الدول جانب من الوقوف
الدويل التوازن األستانة يف قوي حاكم وجود يهدد أن مخافة الضعيفة تركيا عىل املحافظة
به تُجَزى ما أقل لكان السبب كان وحده ذلك أن فلو يقولوا، أن املؤرخون اعتاد كما
ألحد، خاضعة غري مستقلة دولة بنفسها تقوم أن عيل محمد بقيادة انتصاراتها مرصعىل
وإن لرتكيا، تابعة والية تظل أن عىل وأرصت االستقالل هذا مرص عىل أبت الدول لكن
أوربا تخوف الصحيح السبب كان إنما كامًال، داخليٍّا استقالًال مستقلة ممتازة والية كانت
كما وسوريا فلسطني إليها تنضم وأن املعروفة، التاريخية قوتها مرص تستعيد أن من
األبيض البحرين: حوض يف لذلك تتحكم وأن التاريخ، حقب أكثر يف لها منضمتني كانتا
نفسه يدعو الكبري بك عيل كان كما البحرين خاقان بالفعل سلطانها يصبح وأن واألحمر،
الحضارة تقوية يف ذلك أثر من يكن ومهما مرص، بأمر فيها استقل التي القصرية الفرتة يف
األوربيني الساسة نفوس يف يومئٍذ قوية كانت االستعمارية الفكرة فإن السالم منار ورفع
القوة هاته لها مرص يف دولة قيام عىل القضاء لسياستهم أساًسا يضعون جعلهم حد إىل
ضعفت التي تركيا بإزاء تستقل أن مرص عىل إبائهم يف الرس هو وحده وهذا والسلطان،
تحت وعاصمتها هي تقع ألن معرضة كانت والتي جيوشها، مقاومة عن الضعف كل

سلطانها.
طوال شعبها ظل وقد مرص، عزيمة يوهن لم أوربا جانب من العسف هذا أن عىل
القارئ يستشفه الذي النحو عىل استقالله تحقيق يريد متوثبًا كله عرش التاسع القرن
هذه يف مجهوداته من بلغ قد اليوم ذا هو وهو الكتاب، هذا يف لهم ترجمنا من تراجم من
من عامًال املايض يف كان كما املستقبل يف سيكون ريب ال وهو محموًدا، مقاًما السبيل

والسالم. والحضارة العرفان عوامل أقوى
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كليوباترة

بروما. الحديث الفن متحف يف لها تمثال صورة

باهًرا بهاء الفتنة ألوان من األساطري عليه وخلعت التاريخ عليه خلع ساحر اسم كليوباترة
وهاتاسو الجمال، آلهة وسائر وسمرياميس وأفروديت الزهرة أسماء جانبه إىل تضاءلت
فهي والكتاب؛ والشعراء، امللوك، أسماء جانبه إىل تضاءلت بل امللكات، وسائر ونيفرت
ذكية وليست وكفى، الحديث ساحرة وليست وكفى، مليكة وليست وكفى، جميلة ليست
والسحر الفتنة هي كله، ذلك من أكثر وهي كله ذلك هي بل وكفى، أديبة وليست وكفى،
وهي العبارات، هذه معاني تصوره ما أسمى يف اإلرادة وقوة والنشاط واألدب والذكاء
وحي مهبط فيها مرص كانت طويلة عصوًرا مرص حكموا الذين البطالسة آخر ذلك مع
عن يتحدث أن شاعر وال قصاص وال مؤرخ يُفت لم لذلك والجمال؛ والشعر الحكمة
تكون؛ أن يجب الذي النحو عىل الحياة هذه يصور وأن بحياتها، يتغنى وأن كليوباترة
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مثله من أكثر امللكة هذه عن الكالم يف صحف من ُسوِّد وما مداد من أريق ما كان ولذلك
به. تفخر أن أخرى ملكة أو إلهة ألية يمكن مما

سموه، غاية روما نجم فيه بلغ عرص يف باإلسكندرية ولدت أن كليوباترة حظ وكان
الحني ذلك يف اإلسكندرية وكانت االنحالل، يسبق الذي الرتف دور فيه مرص وبدأت
فيها يتكلمون الناس فكان ونعمة، متاع من الحياة يف ما كل ومستقر الدنيا عاصمة
املتضاربة نظرياتها بكل مستقرة نارضة فيها الفلسفة كانت كما املعروفة، اللغات كل
الناظرة األبيقورية جانب فإىل القسوة، أو الكفاح من يشء فيه ليس حسن جوار استقرار
وازدراء منها سخًرا املبتسمة فيها، ما بكل واستمتاع وحرصعليها بها رسور نظرة للحياة
التقشف بأسباب واألخذ الحياة يف بالزهد ينادون الرواقيون كان أهلها، عىل وإشفاًقا لها
لطهارة الجسد تعذيب إىل الدعوة حد ذلك من بعضهم وبلغ الزائل، الدنيا عرض واحتقار
شئت ما فيها مجلد ألف ثمانمائة الحاوية العامرة اإلسكندرية مكتبة جانب وإىل الروح،
الناس يهرع واملالهي، املراقص تقوم كانت والفن، والتفكري والعلم الحكمة ألوان من
ساحراتها بجمال أبصارهم وليمتعوا ملذاتها يف ولينهمكوا لهوها يف أنفسهم لينسوا إليها

واملغنيات. الراقصات
كمال بلغ محيط يف تموج جميًعا واللهو الحكمة بينابيع املتفجرة الحياة هذه وكانت
ثالثني عام املدينة األكرب اإلسكندر أنشأ منذ كانت سنة ثالثمائة خالل قامت التي العمارة
بني ما اتصل فقد وعمارتها، وفلسفتها ملرص وعظمة نشاط سني امليالد قبل وثالثمائة
وسط القائمة فاروس وجزيرة الروم بحر شاطئ عىل امتداده يف املوقع البديع الثغر هذا
انتهى والذي والجمال، العظمة غاية البالغ هفتا بجرس وروحاته غدواته ترقب البحر
املحمودية (ترعة كانوب بقناة بالنيل واتصل املدينة، من جزءًا أصبحت أن إىل بالجزيرة
للمرسة مجرى كذلك كانت بل والتجارة، للماء مجرى مجرد تكن لم التي الحارضة)
منازل أثنائها يف قامت ونخيل وأعناب حدائق من طولها مدى عىل بها أحاط بما والنعيم
وفاكهة عطر زهر من النعمة أسباب كل جمعت فيحاء جنات بها تحيط املتاع ودور اللهو
بكل املتاع عىل حريصني وكانوا وظرف، ذكاء أهل فكانوا املدينة هذه أهل فأما نرضة،
يف املرسة وعىل اللهو عىل ذلك يف يتهالكون عريًضا، متاًعا الزاهرة مدينتهم حياة يف ما
كل خيال يعجز بما الرتف يف تفتن فراعنتها كانت فكما وألوانهما، صورهما مختلف
الدنيا اللذائذ حمأة يف منغمًسا — ونساء رجاًال — الشعب كان الحارض، عرصنا يف مرتف
لالستخفاف أميل ذلك مع كانوا لكنهم سبيًال، ذلك إىل استطاع ما إليها نفسه مسلًما
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استخفافهم من أشد استخفاف وأي مكان، أعظم الحياة من بلغوا ولو فيها وما بالحياة
أي أوليتا بطليموس أباها ودعوا البطني كليوباترة جد دعوا لقد حتى اآللهة بالفراعنة

بالناي. العازف
والوقوف اإلسكندرية أنحاء يف بالتجول صباها منذ الولع شديدة كليوباترة وكانت
عرفت هذا تجوالها ويف وحضارة، حياة من العالم يف ما بكل العامر العالم هذا يف ما كل عىل
وكل الساحر، دعجهما الجذاب الواسعتان عيناها عليه وقعت ما كل عرفت كثريًا، وتعلمت
مدرسة عىل العزيزة التعبري وطرائق واآلداب اللغات وتعلمت الحاد، ذهنها به أحاط ما
ليس وغرام ولع بالكتب لها وكان والقوة، والرقة بالتورية تمتاز والتي يومئٍذ، اإلسكندرية
وعىل التوراة عىل لألودييس تفضيًال لذلك وأشد للشعر أميل وكانت غرام، وال ولع مثلهما

الحكمة. كتب من كثري
الرتف ألوان من عرش الثاني بطليموس عرش وارثة عرفت الناعم الصبا هذا ويف
باللغات علمها وال ذكاءها يؤَت لم ممن غريها يتذوقه ولم يعرفه لم ما صوره من وتذوقت
استحق بما الحياة مالذِّ يف املستغرق بالناي العازف الفرعون أبوها كان فقد واآلداب،
يف لها ليس بابنة معجب مرتف ملك يلهمه ما بكل يدللها ديونيزوس الخمر إله لقب معه
اإلسكندرية من النيل وإياها ويركب مرص مدائن وإياها يطوف فكان مثيل، حواء بنات
العامرة املدائن من عنده الوقوف لهما يحلو ما عند يقفان املائة، األبواب ذات طيبة إىل
عن يجل ما الحفالت من فيه أقاما الوجود أنس إىل طيبة تركا فإذا القديمة، مرص بآثار
بها غرامه حني ألنطونيو املآدب من كليوباترة أقامته فيما إال مثال له ليس وما الوصف،

عليه. ودلها
لتعود إال منه تحرم لم كانت وإن طويًال، امللكي النعيم هذا يف تبق لم الصبية أن عىل
مع عاد حتى سوريا إىل فالتجأ مرص من طرد أباها أن ذلك متاًعا، أكثر به فتكون إليه
تحت الجند هذا من فرقة رأس عىل أنطونيو وكان بومبي، أوفدهم الذين الرومان جند
الظافر. دخول اإلسكندرية وإياه دخل حتى الطريد بطليموس مع فذهب جاليوس، قيادة
أبيها بانتصار أيقنت فلما عمرها، من عرشة الرابعة يف يومئٍذ كليوباترة وكانت
أركايلوس زوج برنيس من امللك شارة اختالس عىل اجرتأت النعيم مدينة إىل وبعودته
بدا أبيض رقيًقا ثوبًا ارتدت وقد القرص رشفة يف خديناتها مع وجلست أبيها، خصم
دخول بعد أبوها أقبل وملا ترعرعه، بدء يف كان أنه برغم سحًرا أشد الساحر جمالها فيه
تعانق واندفعت طريًقا الجمع وسط هي شقت أمامه القرص إىل الجند رأس عىل أنطونيو
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الطويل الفاتح الروماني عني فيها رأت مرة أول هذه وكانت التأثر، شدة من باكية أباها
برعت والتي تزال، ما الطفلة الفتاة تلك ومرسة، لهو كل إىل الرشه العريضاألكتاف القامة
أن وتيهها دلها يف كليوباترة تنس ولم ونسائه، القرص فتيات من قريناتها كل ذلك برغم
ملكه. وإىل إليها أباها لرده بالجميل االعرتاف معنى من أكثر فيها حلوة نظرة إليه توجه
ويمعن مرعاه يستمرئ اللهو وإىل الحكم إىل بطليموس وعاد روما إىل أنطونيو وعاد
العامرة املدائن يف ينزالن البالد أنحاء وإياه تطوف ابنته وكانت منه، زمنًا حرم بعدما فيه
سنوات ثالث ذلك عىل وظال تعرفه، أن لفتاة يباح ال ما اللذة أسباب من فيها ويقيمان
الذي الطفل بطليموس وألخيها لكليوباترة بامللك أوىص بعدما األب بموت انتهت تباًعا
زواج وكان أخته، من يتزوج أن رشيطة عىل سنة عرشة اثنتي عىل يومئٍذ يزيد يكن لم
الفرعوني دمها يختلط أال عىل لحرصها يومئٍذ امللكية األرسات يف متعارًفا أخته من األخ
ثالثة قوام له عني قاًرصا األخ هذا كان وإذ الرعايا، بدم اآللهة كبرية الشمس من املستمد

عظيم. حد إىل دونهم به استأثرت وإن الحكم يف معهم امللكة اشرتكت
من عليهم تغدقه كانت بما حكمها فرتات من األوىل الفرتة يف املرصيني قلب ملكت وقد
كل وملكة الشعب حبيبة ذاك إذ دعيت حتى جمالها، بفتنة إياهم وبسحرها املتاع صنوف
الرومانيني الجند إرجاع إليها يطلب منيلوس بعث فقد يطل، لم بذلك عهدها لكن نعيم،
ومتعوا فيها وتزوجوا اإلسكندرية استوطنوا قد الجند هؤالء كان وإذ عندها، ظلوا الذين
بومبي ابن ذلك بعد من جاء ثم بالشعب، واستغاثوا مرص مغادرة أبوا فقد بنعيمها
العرش عىل هي أجلسها مما ملكه إىل إعادته فضل أبيها عىل ألبيه وكان القصد، لنفس
الذي الطفل أخيها غري فيه فرأت وقابلته وفادته، تحسن أن عليها واجبًا رأت لذلك بعده؛
يف يومئٍذ أبوه كان أن طلب ما إىل وأجابته قرصها يف ضيًفا فقبلته لها، زوًجا امللك فرضه
انتقاض عىل وعاون بها املؤتمرين إىل فانضم منها أخاها ذلك غاظ وقد قيرص، مع حرب
ذهبية يف فرت البحر طريق من الفرار تملك ال كانت وإذ قتلها، ومحاولته عليها الشعب
طيبة ونزلت فعله، السكندريني أولئك يف جمالها يفعل لم أن القلب كسرية الصعيد إىل
أن من وبدًال املتالف، املرتف أبيها مع الخالدة املدينة زيارتها أيام تعهدها لم صورة عىل
أن تريد كانت كأنما نجواها موضع امللوك مقابر جعلت األحياء طيبة يف مقامها تجعل
أصواتًا لكن مرصثباتًا، ملك من أكثر ملًكا اآلخرة يف آملة وإياهم البعث تنتظر بينهم ترقد
وال إقدام بغري ملك ال أن تناجيها: العظام الفراعنة هؤالء مقابر جوف من إليها انبعثت
املرصيني دعة وأيأستها الفتح، شهوة نفسه تملك لم ملن حكم وال كربياء غري من جاللة
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أكرب أهلها سحر عىل مقدرتها يف وهي سوريا إىل ففرت مدد، أو عون أي منهم تجد أن من
الشام ربوع يف تستقر كادت فما حدسها، يخنها ولم ثقة أشد بجمالها فتنتهم ويف أمًال
سارت جيش منهم واجتمع حولها فالتفوا وإقدامها وبالغتها بجمالها أهلها سحرت حتى
عىل ورابطوا بجيوشهم اآلخرين هم بعثوا املرصيني لكن جوادها، ممتطية رأسه عىل هي

يلتقيان. ال لوجه وجًها الجيشان ووقف والشام، مرص بني ما حدود
يجد علَّه مرص إىل املنهزم وفر فرساال موقعة يف بومبي قيرص هزم األثناء هذه ويف
الطفل بطليموس أوصياء لكن سابق، فضل عرشه عىل القائم وعىل عليه له بلد يف موئًال
عليهم يصب أن ألجأوه أو الغريم هذا حموا هم إن وخشوا غريمه، قيرصيطارد أن علموا
الهم ركبه فعلوا ما وعلم عليهم قيرص نزل فلما بهم، الالئذ فقتلوا غضبه، جام قيرص

الجنازة. طقوس أفخر لبومبي تقام أن وأمر الحزن غاية وحزن
وبني بينها بما علم ملا قيرص أن منه أكثر وعرفت كله، ذلك أمر كليوباترة وعرفت
أبنائه ملك روما تحمي أن أبيها بوصية عمًال بينهما حكًما نفسه نصب حرب من أخيها
جاهلة غري ظالمتها إليه ترفع الحكم هذا إىل تلجأ أن يف فكرت هنالك والدمار، الشتات من
لكنها والذخرية، بالرجال بومبي مدت وأن خصمه ابن حمت أن ضغن من لها يحمله قد ما
إقدام، غري من نجاح ال بأن مؤمنة وفتنتها مقدرتها إىل مطمئنة سحرها من واثقة كانت
واستصحبت الجند فرتكت بومبي، بقتل علم قيرصحني بكاء من كان ما طمأنينة وزادها
أن بقي اإلسكندرية، أمام وصال حتى البحر طريق واجتازا دور، أبولو األمني مؤدبها
فليس امللمس، لينة بضة القوام نحيفة وكليوباترة قيرص، حرضة يف للمثول الوسيلة تدبر
إيصال يريد روما رجال من وأنه املتاع بعض أنها يزعم وأن يحملها أن دور أبولو يعجز
شيئًا تبدل أن غري من وأردية أسمال بعض يف الفاتنة الصبية ت فالتفَّ لقيرص، يحمله ما
غايته عن الحراس سأله حني وزعم كتفه، عىل مؤدبها وحملها وعطرها، امللكية زينتها من
حمله أنزل حتى الرومان معسكر واجتاز قيرص، ضباط بعض إىل يحمل ما موصل أنه

وفاته. حني عليه الباكي روما، عاهل عىل الظافر أمام رفق يف
التي الساعة وجهته، غري الزمن فيها اتجه التي التاريخية الساعة هي هذه وكانت
قيرص أذهال كما الفتنة وسحرتهم البهر أذهلهم واملؤرخون، القصاص إزاءها وقف
امللكة زينة يف وبدت وأسمال أطمار من به التفت ما الصبية امللكة نضت وسحراه،
قيرص يعرف لم صغريًا؟ أم كبريًا أنفها أكان قصرية؟ أم طويلة أكانت وجاللها، وعطرها
لجمال كان وكأنما كبريًا، خالًفا فيه املؤرخون واختلف شيئًا، ذلك من اللحظة هذه يف
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بقي وكأنما بها، التحديق دون تحول قوة من الشمس ألشعة ما الروعة من الفاتنة هذه
يف يختلف فكل وقرون، عصور من صاحبته عىل مر بعدما سحره قوة يف الجمال هذا
عند ارتمت بل بجمالها، قيرص فتنة تحاول لم كليوباترة أن عىل قسماته، ويف صورته
سحًرا أفعل صوتها وكان وتستعطف، وتشكو تتكلم وجعلت مستغفرة، ضارعة قدميه
جمالها ومن الفؤاد، شغاف إىل صوتها من القلب إىل أنفذ عبارتها وكانت جمالها، من

باللب. الذاهب
وال دفاًعا يسمع ال صار ثم ويصغي، ينصت قيرص وجعل وتشكو تتكلم جعلت
وقفت أن األمر وبه بكليوباترة وانتهى الناي وعزف البلبل صوت دونها أنغاًما بل شكوى
دور أبولو إليه حملها كما كتفه عىل حملها ثم مستغفًرا، ضارًعا قدميها عىل هو وجثا

مضجعه. إىل بها وذهب
إعجابهن مثار كان كما للنساء، محبٍّا والخمسني الخامسة تجاوزه قيرصبرغم وكان
وبني بينه اتصل لذلك القوية؛ الصادقة وعزمته الرقيق املذهب وبروحه ونظرته بقوامه
روما، ومجد ملجده اعتزم كان مما كثري عن سحره بما األوىل املقابلة هذه منذ كليوباترة
تبق لم حتى وملكته إعجابه، وتثري به تعجب املنيف قرصها يف جانبه إىل هي وجلست
دخل فلما بينهما، ليصلح الطفل أخاها هو ودعا أخيها، وبني بينها حكومته من شك يف
رأسه، عن التاج ليلقي دعاه وما الضعيفة، عروقه يف الدم هاج ما عيونهما يف قرأ عليهما
لعهر قيرص وعىل أخته عىل الثورة إىل داعيًا روما جند ويف الشعب يف صائًحا وليخرج
استبقاء عىل ولحرصه جنده لقلة يقاتل أن قيرص يرد ولم صاحبها، ولخيانة كليوباترة
أبيه وصية تنفيذ عىل وصالحه فاسرتضاه الحبيبان، يفعل ما عىل عينه مغمًضا الطفل هذا
هو وظل وإلًها، وفرعونًا ملًكا فيصري األمر له يطمنئ أن آمًال وريضالغالم روما، بإرشاف
وروحيهما يتفق بما الهوى موارد أعذب وينهالن الحب كأس من يرتشفان وكليوباترة
عىل مقصوًرا سعادتهما ورد يكن ولم السعادة، كل سعيدين بذلك كانا ولقد املهذبني،
الرطبة والنفس، الصوت املوسيقية القوام، اللدنة العازف امللك ابنة بني الغرام اتصال
بل الحديث، الحلو الساحر قيرص وبني الراقصة، رشاقة الرشيقة النظرة الندية الخلق،
العاطفة هذه بأغالل صاحبه منهما واحد كل كبل الحب، هو الحق سعادتهما ورد كان
ألنها سعادة أكثر كليوباترة وكانت بأغالله، كل فسعد قسوتها يف السامية القاسية
السكسون قاهر ورصفت روما تاج عىل يدها ووضعت مرص، ملك الحب هذا مع اسرتدت
وليقهر سبيلها يف ليحارب الجمهورية سبيل يف حروبه عن أوربا دول وسائر والجرمان
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ال أشهر ستة كذلك وظل قلبه، يف ثبتت بعدما عرشها أركان لها وليثبِّت أخيها، أوصياء
ملكة مع أمره من روما عرفت وإن بخرب، روما إىل يبعث وال شيئًا روما أمر من يعرف
أسباب يف ا لجَّ ذاك إذ منه، حملت حني عبادة لها وازداد ارتباًطا به وزادت كثريًا، مرص
األهرام عند أعياًدا فأقاما اآللهة، كل من النعمة ويرتجيان مكان كل يف يلتمسانها املرسة
إلهة هاتور معبد حيث دندرة ويف وأوزوريس، إيزيس قرب عند أبيدوس ويف الهول، وأبي
إله. كل وعند معبد كل ويف الوجود، أنس ويف املائة، األبواب ذات طيبة ويف الخصب النسل
مرص آلهة الفراعنة ألقاب كل عليه وخلعت قيرصون دعته غالًما كليوباترة ووضعت
ويف وجالله، امللك أبهة يف به هي ولحقت روما إىل قيرص أبحر ثم وحكامها، روما وعواهل
ملناسبة أقام وقد ظفر، من عباد والشعوب ظافر وقيرص عهد، بها للرومان ليس حاشية
له الشعب زادت ونعم أعطيات من الشعب عىل خلعه فيما خاللها أرسف أعياًدا عودته
الشعب هذا لكن كامًال، عاًما كليوباترة إىل عنه قيرص انرصاف من كان ما وأنسته عبادة
يستعطفونه جعلوا وقادته زعماءه ألن املرتفع، الرائع بجمالها كليوباترة من يعجب لم

قيرص. زوجة كالبورينا عىل
فيه جمع الترب نهر عىل قًرصا بطليموس البنة أقام بل بيشء، ذلك قيرصمن يعن ولم
املراقصوصنوف من له فتقيم فيه يزورها وجعل امللكة، خيال أبدعه ما النعيم ألوان من
وال الترب قرص يف أصحابه يستقبل جعل ثم ومتاعبه، الحكم هموم كل ينسيه ما اللهو
نصب هيكًال لها أقام حتى بها الحفاوة يف وبالغ شيئًا، بكليوباترة صلته من عليهم يخفي
برغم منها يتزوج أن خاطره يف ودار والحب، الجمال إلهة الزهرة صورة عىل تمثالها فيه
ينظر يكن لم الشيوخ مجلس أن ومع زوجها، الطفل وبطليموس زوجته كالبورينا وجود
يعدد أن للرجل يبيح بما روما قوانني يعدل أن يف فكر فقد الرضا بعني الزواج هذا إىل
عرش عىل وارثه يومئٍذ يصبح قيرصون وكان فاعًال كان ولقد له، عقب ال دام ما زوجاته
املؤامرة دبرت أن لوال كانت كما للحضارة مقرٍّا مرص وتبقى التاريخ وجه ويتغري روما

امليالد. قبل واألربعني الرابع العام يف املريخ أعياد يوم أصحابه قتله وأن لقيرص
زوجها امللك أخاها وتركت وأبنائها، حاشيتها مرصمع إىل عادت ثم كليوباترة بكته
خيفة متوجسة باإلسكندرية وأقامت خربًا، ذلك بعد عنه أحد يعرف ولم التاريخ فنسيه
انتهت وقتلته أصدقائه بني قامت التي الحروب لكن وَقتََلتُه، قيرص خصوم بها يوقع أن
من خشية يف وظلت وجلها ذلك يزل ولم فيليب، موقعة يف وأصحابه أنطونيو بانتصار
كان نجمها لكن عدو، ألد قيرص من البنها وهو مرص قيرص أخت ابن أكتاف ينزل أن
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وأنطونيو ألنطونيو، الرشق ووقع روما ملك املنترصون فتقاسم سعادة، نجم يزال ما
معجب وأنطونيو امرأة، أمام له صرب ال شهوة رجل وأنطونيو ومحبه، قيرص صديق
لم ذلك مع الترب، قرص يف قيرص يزور كان مذ إياها عابد سنني، منذ كليوباترة بجمال
وقعت التي الرشق ممالك سائر بعثت كما بامللك تهنئه وفوًدا إليه تبعث أن كليوباترة تر
ذلك فغاظ رجال، أو مال من بمدد قيرص قتلة مع حروبه يف تمده لم وهي حكمه، يف
قرصها يف الرسول وظل ذنوبها، عن لتدافع تحرضبنفسها أن رسوًال إليها وبعث أنطونيو
سيده، لطلب إجابة تحرض حتى عنها بالدفاع نفسه آخذًا بها مسحوًرا بعدها عاد أياًما
رسول وبقي األعذار، بشتى البحر الجتياز مسارعتها عدم عن تعتذر زمنًا هي وبقيت
يف إليه آتية أنها هي بعثت ثم صربه، أذهب بما فتنتها عن يحدثه ذلك خالل أنطونيو
يشق أسطولها وأقبل ينتظرها، املدينة إىل الحاكم فخف وصولها موعد وذكرت تارسيس
تمثال الرفيع مقدمه ويحمل خز، من أرشعة تدفعه السابح سفينها حول البحر عباب
كل رأى ملا بالشعب ذهب وقد الرياش، بأفخر زينت مقاصري وسطه يف وتبدو البحر، آلهة
املحبوب.» لهونا إله تزور أتت الزهرة هذه بل أفروديت «هذه فصاح: والجالل الجمال هذا
إىل ودعته متعبة بأنها فاعتذرت عنده، للعشاء يدعوها برسوله أنطونيو وبعث
فيه نيس حرضتها يف الليل من وقىضشطًرا إليها طار بل يرتدد ولم يغضب فلم سفينها،
يف عشاء وليمة إىل التالية الليلة يف دعته ثم غريها، يشء كل ونيس العقاب ونيس الذنوب
الليل رأوا حينما بهرهم أشد كان وما الدولة، وأرباب األمراء من جمًعا معه ودعت قرصها
الطعام وألوان والطنافسوالخدم واآلنية التماثيل من فيه ورأوا القرصنهاًرا ذلك يف ينقلب
مع وتمتزج والزهر، العطر ريح مع الجو يف تطري املوسيقى أنغام وتطربهم يتناولونها
وسط وكليوباترة قبل، من منهم أحد خيال به يحط لم بما اللدنة الراقصات أجسام أنغام
امللكة نظمت متى دهشته أنطونيو وأبدى سحًرا، وأشد فتنة أروع الساحر الجمال هذا
الذي هو ثالثة أسابيع من به بعثت الذي رسولها إنه قائلة: فابتسمت فيه، القرصوما هذا

بأمرها. هذا صنع
والنعمة البذخ يف يجاريها أن وحاول األمراء معها ودعا قرصه إىل أنطونيو ودعاها
إنها قالت ثانية وليمة إىل وأمراءه ودعته عبثًا، محاولته رأى أن الوليمة آخر ابتسم ثم
أحد هو وكلف فاعلة، إنها وراهنته عليها، ذلك أنطونيو فأنكر درهم ماليني ثالثة تكلفها
األوىل الوليمة يف فعلت ما عىل شيئًا امللكة تزد لم أن رأى وملا التكاليف، يحيص أن األمراء
كان النظري منقطعة جوهرة فيه قرًطا أذنها من وخلعت فاستمهلته قمرها، أنه لها أبدا
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الكوب هي ورشبت فذابت خل، به كوب يف بها وألقت أسالفها لبعض أهداها اإلسكندر
العجائب. بعض أنها عىل املؤرخون يقصها هذه فعلتها وظلت أنطونيو، وقمرت فيه وما
مرصواندفعا إىل وكليوباترة وعاد امللك شئون من لديه فيما بالنظر أنطونيو وأرسع
واستباحة اللذات حب من عليه انطوتا ما نفسيهما يف مرص سماء تهيج الغرام سبيل يف
خشنًا جنديٍّا كان بل كقيرص، مهذبًا يكن لم أنطونيو أن عىل فيها، واالفتنان ألوانها كل
الجند إىل حببه وإنما بيشء، اللغات أو األدب من يحيط وال الرقة يعرف ال الذهن فج
مشاركتهم إىل منه ونزول بها يخطبهم كان التي العبارة يف قيرصسهولة مقام إىل ورفعه
الدعارة أحياء من حي يكن فلم يتذوقونها، كانوا التي السافلة الدنيئة اللذات تذوق يف
حيثما األوالد من أعقب أن فخره أسباب من وكان يعرفه، ال بغاياها من بغي أو روما يف
فيه تجد لم ولكنها قيرص، يف تكن لم قوية بهيمية حياة فيه فألفت له، عدد ال ما ذهب
هذا أن عىل الدماء، إلهاب عن قرصت وإن القلب، تغذي التي اإلنسانية العاطفة حياة
شعوره من يخفف ما الدروس من ويحرض يتعلم أن إىل أنطونيو اضطر بينهما الخالف
الثائرة، البهيمية هذه إىل املتاع رقة يف التفنن عن لتنزل هي ودفعها كليوباترة، دون بأنه
السياسية حاجتها إىل راجًعا أنطونيو عىل حرصها كان حني األمر بادئ يف ذلك أنفت وقد
حني صاحبها مفارقة تطيق تكن لم أن تذوقه من وبلغت ذلك بعد تذوقته لكنها له،
األحياء تلك رجال من أيٍّا بكتفيها تدفع أن تأنف ولم واللهو، الدعارة أحياء يف جوالته
سريبط أن إليها وخيل حملت، حتى نعمتهما يف غارقني وبقيا طريقتهم، عىل ونسائها
حركتها ثقلت رآها لكنه قبل، يوليوسمن وبني بينها ربط كما صاحبها وبني بينها الحمل
مفر ال أن ورأى الدولة، شئون من عنه غافًال كان فيما يفكر فعاد روحها، شعاع وخمد
وهبت أنطونيو زوج فلفيا عليه حزبت بعدما أكتاف ليصالح روما إىل العودة من له
ولم نريها، وخلعوا روما عىل انتقضوا الذين والشام فينيقيا أهل عىل وليستعديه ملحاربته،
اليونان يف فلفيا قابل فلما وضعها، حني إىل ولو يبقى كي إليه كليوباترة توسالت تُجِد
وأصلح إليها، وصوله قبل فماتت روما إىل وغادرها قلبها، كرس ما سخطه من عليها أنزل
أكتافيا وكانت الشيوخ، مجلس برضا أكتافيا أخته من وتزوج أكتاف وبني بينه موتها
العائلة لحياة محبة األول، زوجها من طفلني أم وكانت وجمالها، سنها يف كليوباترة عدل
هذه مثل له رجل ككل فأنطونيو رأيها، وفق زوجها تسريِّ أن لها يرس بما ونظامها
معه وظلت اليونان إىل معه ذهبت ولقد تقوده، أن امرأة كل عىل يهون الحيوانية الطبيعة
أنطونيو وبأوالد اآلخرين وبأوالدها بهما شغلت ابنني أثنائها يف له أعقبت أعوام ثالثة زهاء
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ألبنائها، أبوته إال منه يعنيها ال ا أمٍّ يراها وجعل منها أنطونيو صدر ذلك فأحرج فلفيا، من
تدعوه كانت إذ كليوباترة، تبديه كانت كالذي اهتماًما عظمته وال مجده تعري أن غري من
عىل منها ألكتاف أُُخوَّتها عىل أحن بأنها اتهمها أن صدره حرج من وبلغ األكرب، أنطونيو
أحرزه الذي النرص ثمار يجني سوريا إىل هو وانطلق روما إىل بها بعث ثم له، َزْوِجيَّتِها

قواده. بعض
ولذًعا، تربًما أشدهما واأللم الهم من تعاني كليوباترة كانت الثالث السنوات هذه يف
الشمس أحدهما دعت توءمني وضعها أثر عىل وأكتافيا أنطونيو زواج من كان بما علمت
يف وزاد امرأة، خشية من تضطرب قبل من كانت وما للخرب فاضطربت القمر، واألخرى
أبيه، مقام قيرصون قيام يف آمالها عىل القضاء من إليه الزواج هذا يؤدي قد ما مخاوفها
انقبضت ثم معبًدا لهاتور أقامت بأن نفسها وشغلت دندرة إىل اإلسكندرية غادرت هنالك
ببناء جديد من نفسها وشغلت عاصمتها إىل فعادت بها أحاطت التي الوحدة لهذه نفسها
يف ونجحت قيرص، تذكر إىل العود باستدامة أنطونيو تنىس أن جهادها أكرب وكان قربها،
ما مع ليتفقا يكونا لم املوت بعد بما االشتغال وذلك الذكرى هذه لكن ها، رسَّ نجاًحا ذلك
مثل إىل فعادت قاسية، عفة عىل قرس ثم النعيم ملذات اعتاد جسد يف الشباب به يتحرك
من يطفئ لم ذلك لكن فيها، الشعب يلهو التي األنحاء يف املرح من أنطونيو عوَّدها ما

كامنًا. كان ما رغباتها
من له ويل بأنطاكية، إليه يستقدمها رسوًال إليها بعث الشام إىل أنطونيو عاد وملا
هجرها أن وبعد أبغضته أن بعد بل نسيته، أن بعد إليه تطري امللوك ملكة أن أيظن جريء!
كله ذلك تضاءل ال! لكن كليوباترة؟ قىضمع مما أكثر قىضمعها غريها امرأة أحضان إىل
أن وكفاها عاتبة، الئمة إليه البحر واجتازت للسفر عدتها تعد فطارت إياها دعوته أمام
وأنطاكية األوىل، سريتها وإياه لتعود بسواها يتعلق ولم غريها يعرف لم قلبه أن لها أقسم
اللهو مسارح من فيها لهما فكان واإلسكندرية، روما بعد الروم بحر مدائن ثالثة كانت
ثالث عليها وخلع منها زواجه عليها عقد إياها بحبه تؤمن ولكي شهواتهما، كل يسد ما

عنها. غابها التي السنوات ثالث بدل واليات
فيما روما خصوم ملحاربة جهز النعيم ورد من لهما طاب ما فيه نهال زمن وبعد
سوريا إىل عاد لكنه مشقة، من عليها ذلك يف ملا تصحبه أن ورفضمشيئتها الفرات، وراء
معه وأقامت هزيمته، أنساه بما ورجاًال ماًال مرص خري من إليه فجاءت جيشه، محطًما
عدة يف روما من آتية أنها أكتافيا زوجه من رسالة تلقى ثم متاعبه، كل فتنتها فأنسته
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لكن والحب، واإلخالص الكرم بهذا إياها وجفوته لها صده تقابل رآها حني فتأثر وعديد،
روما عاهل أخت يرى أن أنطونيو ورفض فيه، أكتافيا أتت ما سبيل يف وقفت كليوباترة

آسفة. مقهورة السبعة التالل ذات الخالدة املدينة إىل فعادت مدًدا، منها يقبل أن أو
خصوم فحارب عاد قواه اسرتد فلما أنطونيو، عىل الفعلة هذه الرومانيون وعد
يف به يحتفل ذهب روما يف بانتصاره يحتفل أن من بدًال لكنه عليهم، وانترص روما
فأثار باحتماله، للرومانيني طاقة ال ما وذلك روما، تعادل عاصمة ويعتربها اإلسكندرية
وسارت الضخم، مرص أسطول وجهزت لذلك كليوباترة وابتهجت عليه، الرومان أكتاف
أكتاف عىل االنتصار راجية الحوادث عنه ستتمخض ما انتظار يف أثينا إىل وأنطونيو
فقد املغيب، نحو ينحدر بدأ قد كان نجمها لكن أبيه، عرش عىل قيرصون تجلس حتى
األسطول مؤخرة يف «األنطونياد» سفينتها يف امللكة وكانت (أكسيم) يف األسطوالن التقى
روما تحكم أن حلمها بأن امللكة وشعرت وطيسها يحمى املعركة وبدأت ترقبه، املرصي
صوابها طار ذلك عند يتالىش، أكتاف الغاصب عرش عىل أبيه مقام قيرص ابن تقيم وأن
يزال وما بالعودة، رجالها مرصفأمرت نحو تهب الريح ألفت أفاقت فلما الذهول، وتوالها
يف معها وأخذته سفينته من أنطونيو والتقطت العسكريني، بني النرصمضطربًا يف األمل
وتذبل. تذوي وعظمته يأفل نجمه رأى أن األىس تواله وقد مرص إىل وعادا «األنطونياد»

البحر من برٍّا أسطولها نقلت بل عزمتها، غرب من الهزيمة تفل فلم كليوباترة فأما
لكن قيرص، مع تفكر كانت ما نحو عىل الهند تغزو أن راجية األحمر البحر إىل األبيض
كل تحطمت هنالك سفنها، وأحرق رجالها قتل أن يمهلها لم سوريا يف عدوها هريود

مرص. عن الدفاع عىل ونشاطها حياتها كل تقف أن واضطرت اإلمرباطورية آمالها
وظل انكساره، هم الرشاب ينسيه أن آمًال ونهاره ليله للرشاب نفسه أنطونيو أسلم
حياة يطفئ أن همه مرصوأكرب لغزو سوريا طريق من آٍت أكتاف أن علم حتى رشابه يف
وأخذ روما، عرش عمه ابن اغتصاب عىل شهيد أكرب ألبيه مشابهته وكانت قيرص ابن
إىل فعاد أنطونيو فانهزم العثار، به لج عثر إذا الحظ لكن مرص جيوش قيادة أنطونيو
سيده بطعن وتظاهر الخنجر العبد فأمسك يقتله، أن عبيده أحد وأمر كليوباترة قرص
بنفسه ألقى بأن عليها فقىض نفسه عني يف أنطونيو ذلك فأصغر فهوى نفسه طعن ثم
ذراعي بني وقىض املوت، لراحة سبيًال يسلكها االحتضار آالم يعالج وذهب النصل عىل
يف وبالغت هجرها، حني شادته الذي القرب يف دفنته ثم بكاء أحر فبكته الفاتنة، محبوبته

بعده. مصري من القدر لها أعد ما سوء من أحست ملا عليه الحزن
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من فر الذي عمه ابن عىل يقيض أن همه وكل ظافًرا اإلسكندرية أكتاف ودخل
سبيل ويف وبأنطونيو، بقيرص قبله من لعبت كما به تلعب أن كليوباترة وحاولت وجهه
حزنها وبرغم يشء، عن تتورع أو بيشء لتعنى تكن لم قيرصون ملك سبيل ويف أبنائها
باكية وقتها فيه تقيض القرب ولزومها أبنائها ومصري مصريها عىل وجزعها أنطونيو عىل
روما إىل يأخذها أن همه كل وكان شهي، حديث بساعات منها أكتاف ظفر فقد مكتئبة
للشعب وليقدم منها، أخته وانتقام انتقامه شهوة لرييضبذلك نرصه حفالت يف تسري وأن
يف فثارت هذا هي وعرفت العزيز، ذل منظر الشعوب، قلوب له تبتهج منظًرا الروماني
نفسها، عىل إال قادرة تكن لم لكنها األعظمني، مرص فراعنة البطالسة دماء كل عروقها
لها يحرض أن أتباعها من خادًما وأوصت نفسها عليه ووطنت املصري هذا قدرت وكانت
املصقول الجبني هذا عىل وأشارت جبينها، إىل له تشري يوم طعامها فاكهة يف ثعبانًا
أمسكت ثم واحدة بعد واحدة التني ونزعت يذلها، أن يريد غريمها أكتاف أن أيقنت يوم
الحياة الثدي هذا بعث وكم خالله، من املوت إليها ليبعث ثديها يف فمه فوضعت الثعبان

بها. باملتاع اآللهة عليهم أنعمت الذين وإىل أبنائها إىل
حيل بكل حلَّتَاها بعدما مصريها فشاركتاها إيراسوشارميون خادمتاها معها وكان
إىل مولدها منذ ورفعته عزه سبيل يف املقادير حتى حاربت والذي تحطم، الذي ملكها

امليالد). قبل ٣٠ سنة إىل ٦٩ سنة (من مماتها
نجم انطفأ ويومئٍذ التاريخ، فاتنة عشاق من كثريين أرواح بارئها إىل ذهبت ويومئٍذ
البطالسة أرسة رساج معه وانطفأ والنشاط، والقوة والذكاء الجمال سماء يف منريًا كان

عظيم. مرصحظ مجد من انطفأ كما
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أن وصح الحديث، تاريخها يف مبارش أثر مرص حكم عيل محمد لوالية كان أن صح لنئ
ال فالذي خاصة، وجهة التاريخ هذا توجيه يف كذلك مبارش أثر السويس قناة لشق كان
عىل ترتب إنما اآلن حتى مرص له تخضع تزال وما خضعت الذي األثر أكرب أن فيه ريب
إليه إليه: يرجع مرص يف اليوم تراها التي الحضارة مظاهر فأكرب باشا، إسماعيل حكم
القضائي النظام يف األول الفضل وله الربيد، وتنظيم الحديدية السكك إنشاء فضل يرجع
املرصية األمة شعور يف األكرب الفضل كله ذلك من أكثر وله اليوم، حتى مرص يف القائم
بكل تجاهد مرص تزال ال الذي السيايس االرتباك تبعة عليه إن ثم وبكيانها، بقوميتها
ما وهو طويلة سنوات البالد حركة شل الذي املايل االضطراب وتبعة منه، للخروج قواها
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واقتصاديٍّا ماليٍّا البالد تسليم تبعة كله ذلك من أكثر وعليه األثر، باقي اليوم إىل يزال
األجانب. أيدي إىل وسياسيٍّا

(١٨٧٩ سنة إىل ١٨٦٣ سنة (من مرص عرش عىل رأته التي عاًما عرش الستة فهذه
واإلرساف البذخ ومن املخرب، الظلم فضائح ومن املعمر، النشاط مظاهر من شهدت والتي
عاهل بسقوط انتهت والتي نظريًا، لهما األقاصيص تعرف وال التاريخ يعرف ال اللذين
أن وبعد لها، فأخضعته أوربا جاهد أن وبعد فأجهدها، أمته جاهد أن بعد العظيم مرص
عنه تبتعد شواطئها إىل ينظر مرصحسريًا من وأخرجه عرشه عن به فهوى القدر جاهد
الحضارة مرصمظاهر إىل جرَّت التي هي عاًما عرش الستة هذه كسري، وقلب دامعة بعني
الروح مرص شعب يف أيقظت التي وهي الخراب، مرص عىل جرَّت التي وهي األوربية،
نريان املرصيني نفوس يف جت أجَّ التي وهي األيام، من يوًما ينسها لم التي االستقاللية

والعدل. الحرية عىل والحرص والظلم االستعباد كراهية
وإسماعيل األثر هذا كل مرص يف عرش الستة األعوام هذه ترتك أن عجيبًا يكن ولم
أيام وكانت األقاصيص، أبطال من بطًال بشخصه كان فقد املطلق، مرص حاكم كان باشا
ساحًرا إسماعيل كان عرصقديم، عن التاريخ رواها لو بها العقل يُسلِّم ال أسطورة حكمه
من لكل جذابًا العزيمة مايض النظرة حاد الطلعة وسيم الذكاء، أشد ذكيٍّا السحر، أعظم
سبيلها يف مغامًرا وشهواته مطامعه كل يف رشًها النظر قصري ذلك مع وكان به، اتصل
وبطش الرتدد، يعرف ال إقدام عيل محمد دم من فيه وكان حذر، أي منها يهون ال مجازًفا
منه بالغة كلها الصفات هذه وكانت رحمة، يف أمل إليها يترسب ال وقسوة فيه، هوادة ال
باملظاهر ولع أشد مولًعا كان إنه ثم منهم، والباطشني الناس أذكياء من تبلغه ما فوق
الذي الجانب وهو منها، املعنوي الجانب عنه غاب وإن األوربية، للحضارة االجتماعية
مرص لعرش ليجعل وإقدامه ذكاءه ر سخَّ لذلك قوة؛ من فيها ما بكل ويمدها يحركها
منه أبهى يكن لم إن عرش الرابع لويس كقرص قرصه وليكون األوربية، العروش مظاهر
وخرب كثريًا أنشأ ذلك سبيل ويف أوربا، من قطعة أصبحت إنها مرص عن وليقول وأزهر،
يف نقًصا بسببه تحتمل تزال وما به، اليوم إىل تنوء تزال ما بدين مرص كاهل وأثقل كثريًا

وعزتها. استقاللها يف وذبوًال سيادتها
يف وتربى ١٨٣٠ سنة ديسمرب ٣١ بمرصيف عيل محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ولد
السادسة بلغ ملا جده أوفده ثم العايل، بالقرص باشا عيل محمد جده أنشأها التي املدرسة
حرب أركان بمدرسة فيها التحق حيث باريس إىل الشبان من طائفة مع عمره من عرشة

دراسته. بها أتم أن بعد مرص إىل عاد ثم L’ecole de l’etat major
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ومن العائلة أفراد وبني بينه خالف حدث وقد يومئٍذ، مرص وايل األول عباس وكان
السلطان، جاللة إىل يحتكمون األستانة إىل فذهبوا الرتكة، اقتسام عىل باشا سعيد بينهم
أفراد وعاد الخالف، يَا سوَّ مرص إىل رجاله من اثنني أوفد بأن النزاع السلطان وفض
الدولة أحكام بمجلس عضًوا فيها وعني باألستانة ظل الذي إسماعيل خال العلوية العائلة

العلية.
إسماعيل فاستقدم األول، لعباس مرصخلًفا أريكة باشا سعيد توىل ١٨٥٤ سنة ويف
ولم باألستانة، يشغلها كان التي وظيفته مثل يف مرص أحكام مجلس رئاسة عىل وجعله
بذلك وكان العائلة، رجال أكرب أحمد أخوه كان بل للعهد، وليٍّا يومئٍذ إسماعيل يكن
جعل يومئٍذ من إلسماعيل، العهد والية وآلت تويف أحمد لكن سعيد، بعد عرشها صاحب
نابليون وإىل البابا إىل خاصة مهمات يف يوفده فجعل منه مقربة عىل يخىشوجوده سعيد
عىل به فبعث بالسودان فتنة نشبت ١٨٦١ سنة ويف باألستانة، العايل الباب وإىل الثالث
الشعب أعني يف وله وعاد ذلك يف إسماعيل ونجح لقمعها، مقاتل ألف عرش أربعة رأس
عمه وبني بينه العالقة ساءت العهد والية إليه وآلت أحمد أخوه تويف وملا كريم، مقام
حدد مكانه واليًا به ونودي ١٨٦٣ سنة يناير ١٨ يف باشا سعيد تويف ملا أنه حد إىل الوايل
باإلسكندرية، سعيد جنازة لسري محددة كانت التي الساعة نفس بالقاهرة للترشيفات

أحد. باملشهد يحفل ولم رسميٍّا احتفاًال بالدفن يحتفل فلم
الناس كان أن الحكم، باشا إسماعيل والية ألول اآلمال بأكرب النفوس انتعشت وقد
عظيًما ارتفاًعا القطن أسعار وارتفاع سعيد أيام الرضائب جباية انتظام بسبب سعة يف
إسماعيل أبدى وأن وجنوبها، املتحدة الواليات شمال بني االنفصال حروب عىل ترتب
وكان عظيًما، املستقبل يف الرجاء جعل ما وإصالحها مرص حضارة عىل الحرص من
ارتقائه أثر عىل الناس يف نرش أن النفوس له اسرتاحت مما إسماعيل صنعه ما أول
الواسعة واإلصالحات األمل بخري املغرية والوعود الحرة املبادئ كله خالبًا برنامًجا العرش
به، واالتجار والرقيق السخرة بإلغاء وعد الربنامج هذا ويف األوربية، النظم أحدث عىل
ينفذ أن الناس وتوقع مرص، وايل مخصصات وبتحديد بالتعليم خاصة قوانني وبإصدار
عىل بدا ملا تنفيذه عىل حتًما ترتتب التي الواسعة الخطى مرص تخطو وأن الربنامج هذا
تنمية الحرصعىل من فيها الكثرية سياحاته ومن بأوربا دراسته من عودته بعد إسماعيل
االنتظام من إجماًال البالد حال عليه كانت ما ذلك يف رجاء الناس وزاد الخاصة، ثروته

والطمأنينة.
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الخزانة حالة نرش عىل — الربنامج هذا نرش جانب إىل — حرص إسماعيل لكن
الديون هذه أن ومع باشا، سعيد سلفه خلفها التي بالديون يتعلق فيما وبخاصة املالية
من ماليني أربعة عىل سعيد موت حني إىل عرفت التي الرسمية التقديرات يف تزيد تكن لم
ومائة عرشمليونًا أحد باشا إسماعيل حكومة نرشته الذي البيان يف ظهرت فقد الجنيهات،
تحديد عىل الحرص مجرد ليس البيان هذا نرش يف والسبب الجنيهات، من ألًفا وستني
أن السبب وإنما الوقت، ذلك يف معروًفا يكن لم الحرص هذا فمثل عليها، وما للدولة ما
ال مما النفقات طائل من العظيم برنامجه تنفيذ يقتضيه ما يرى كان باشا إسماعيل
ولألوربيني للناس يبني أن أراد لذلك االقرتاض؛ طريق غري من عليه الحصول إىل سبيل
اختاره الذي الجيش هذا من أكثر مرص لحضارة شيئًا يصنع لم الذي سلفه أن خاصة
الذي وهو االقرتاض سنة بدأ الذي هو ذهب، أنى يصحبه كان والذي القامات، طوال من

للبالد. فائدة غري من العظيم املبلغ هذا اقرتض
يصل أن أراد فقد مرص، موارد بها تنوء عظيمة كانت إسماعيل مطامع أن والواقع
بالسيف ذلك تحقيق أن يعلم كان لكنه البالد، استقالل من عيل محمد جده إليه رمى ما إىل
به اصطدمت بما أوربا معارضة من يصطدم ألن عرضة حال كل عىل وأنه ميسور، غري
العايل، الباب وزراء يف أثر من للرشوة ما كذلك يعلم وكان جده، أيام مرص انتصارات
من رأى إنه ثم فشيئًا، شيئًا االستقالل هذا عىل يحصل أن استطاع بيده سخا هو فإذا
وشهواته أطماعه ولسداد الغاية لهذه الالزم املال عىل للحصول سبيل ال أن ثالثة جهة
إليه املشار الربنامج فنرش بالفعل، اإلصالح يريد غربيٍّا حاكًما أوربا أمام يظهر أن إال
إليه جلب ما رعاياه عىل اإلنساني العطف مظاهر من وأبدى سعيد، بديون قائمة ونرش
التي السويس قناة اتفاقية تنفيذ يف االستمرار عىل يوافق لم أنه ذلك من أوربا، أنظار
رشوطها رأى ألنه دلسبس، فردينان املسيو وبني بينه باشا سعيد سلفه عهد يف عقدت
أشد القناة حفر يف يرهقون كانوا الذين املرصيني للعمال وبالنسبة ملرص بالنسبة قاسية
يقتضون ال ويكادون الزقوم، ويطعمون بالكرابيج ويرضبون الخسف يسامون إرهاق،
تحكيم الطرفان ارتىض القنال ورشكة إسماعيل بني الخالف استحر وملا أجًرا، عملهم عن

الثالث. نابليون
فنابليون والغرور، الكربياء من نوع أنه عىل إال التحكيم هذا نفهم أن نستطيع ولسنا
مظاهرها كل يف تزال ما كانت الدولية صفتها عىل القنال ورشكة فرنسا، إمرباطور الثالث
الكربياء من نوع ذلك مع فتحكيمه حمايتها، فرنسا إمرباطور تعني فرنسية رشكة
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خالف يف تنظر أن املتوجة الرءوس أكرب من رأس لغري يجوز ال أنه معناه والغرور
للرشكة تدفع بأن مرص بإلزام التحكيم وانتهى العاملية، الدولية والرشكة إسماعيل بني
ثالثة أي الفرنكات، من مليونًا وثمانني أربعة االتفاق رشوط تنفيذ عدم عن تعويًضا
به قامت وما الدعوى نفقات أضيفت فإذا الجنيهات، من ألًفا وستني وثالثمائة ماليني
من األعمال بهذه القائمون يتقاضاه كان وما واإلذاعة النرش أعمال من املرصية الحكومة
من ماليني بأربعة الحركة هذه يف مرص خرسته ما تقدير غلوٍّا يكن لم النفقات باهظ

الجنيهات.
ومعه مرص إىل العزيز عبد السلطان جاللة جاء الحكم واليته من وجيز زمن وبعد
جال ما ينفذ كي إلسماعيل عرضت فرصة أول هذه فكانت باشا، فؤاد األعظم الصدر
أقامه ما يكفه ولم عيل، محمد جده قبل من إليها صبا التي الغاية لبلوغ كوسيلة بخاطره
بل الرشقي، السلطان خيال يتصوره ما كل الفخامة يف فاقت أعياد من السلطان لجاللة
عالقات لبقاء يؤديها أن يمكن أو أداها التي الخدم مقابل زهيد بمبلغ األعظم الصدر نفح
من ألًفا ستون هو الزهيد املبلغ هذا السلطان، وجاللة مرص وايل بني والصفاء املودة

الجنيهات.
بالبرش العرش إسماعيل ارتقاء يستقبلون املرصيني جعلت التي الخري تباشري أن عىل
وجنوبها املتحدة الواليات شمال بني االنفصال حرب انتهت فقد طويًال، تدم لم والتهليل
أو جنيهات ثالثة إىل للقنطار جنيًها عرش ستة من فانحدرت القطن أسعار وعادت
الرضيبة دخل من أنقصت آفات املرصية بالزراعة وفتكت الجنيه، ونصف جنيهات ثالثة
معه خرست مما األهايل، لتموين والغالل املاشية لرشاء معها الحكومة واضطرت العقارية
الغرام أشد مغرًما كان إسماعيل إن ثم الجنيهات، من ألًفا وعرشين مائة عىل يزيد ما
عىل يزيد ما ١٨٦٥ سنة يف املالكة العائلة «دوائر» مساحة بلغت لقد حتى األطيان بتملك

البحري. الوجه ويف الوسطى مرص يف املنزرعة األطيان خمس
العامة اإلصالحات إليه احتاجت وما العادية، امليزانية حاجات إىل مضاًفا كله ذلك
منه، مفر ال االقرتاضأمًرا إىل االلتجاء جعل لربنامجه، تنفيذًا بها بالقيام إسماعيل بدأ التي
وبعض سنة واليته عىل انقضت فلما الحكم، ويل منذ باالقرتاض فعًال إسماعيل بدأ وقد
من االقرتاض من بد ال وكان لحاجاته، كاٍف غري مرص يف املرابني إىل االلتجاء كان السنة
من باالقرتاض ترصيح استصدار يف عنتًا إسماعيل يجد ولم أوربا، يف كبرية مالية بيوتات
٥٧٠٤٠٠٠ وقدره قروضه أول عقد ١٨٦٤ سنة سبتمرب ٨ يف استطاع وبذلك األستانة،

جنيه.
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أراد التي الطريقة هي وما العامة؟ اإلصالحات برنامج لنفسه إسماعيل صور كيف
جاء الذي القليل إال األوربية الحضارة مظاهر عن بعيد رشقي بلد من مرص بها ينقل أن
الحربية؟ عيل محمد لحاجات ا سدٍّ مرص إىل دخل والذي الفرنسية، والبعثة نابليون مع
ويف عمارتها ويف طرقها يف النظام أوربية مدنًا نقيم أن يجب البساطة، يف غاية صورة هي

األوربية. بالحضارة يصطبغوا أن بها املقيمون يلبث فما بساتينها،
والتلغراف، والربيد الحديدية كالسكك والنظم املخرتعات أحدث ندخل أن ويجب
أن ويجب كأصحابها، يصريوا وأن والنظم االخرتاعات هذه يفهموا أن الناس يلبث فما
فلم الشعب أما هذه، الحضارة بمظاهر احتفاظ واسطة ليكونوا النشء من جماعة نعلِّم
من وككثري يومئٍذ، إىل الرشقيني الحكام من كغريه كان ألنه كثريًا له يأبه إسماعيل يكن
مزرعة قبل من جده اعتربها كما مرص يعترب قبله، بعيد غري زمن إىل الغربيني الحكام
فكرته لتحقيق يصل أن إسماعيل أراد وقد الخادم، أو العبد مركز فيها الشعب مركز له،
تنظيم فبدأ قرون، يف إال لتحقيقه أوربا تصل لم مما سنوات يف واإلصالح الحضارة من
الشوارع فيها يخطط الكربى أوربا مدائن من باريس وغري باريس نظام عىل القاهرة
جانبه من وجعل البساتني، ويغرس الحكومة ودور الدواوين وينشئ القصور ويقيم
القيام اقتىض أن وطبيعي قبل، من قصاص وال شاعر لخيال يتهيأ لم بذخ عيشة يعيش
معه كثرت وما التاليش أرسع ١٨٦٤ سنة قرض معه تالىش ما النفقات من كله بذلك
اضطرته كثرة بمرص املقيمني األجانب املرابني من يقرتضها كان التي السائرة الديون

آخر. قرًضا يعقد كي أوربا إىل االلتجاء يف جديد من للتفكري
البيوتات كل مع له يتفاوض باشا نوبار وزيره كان بل واحد، قرض يكفه ولم
٣٣٨٧٠٠٠ وقدره ١٨٦٥ سنة قرض قروض: ثالثة سنوات ثالث يف له وعقد املالية
وقدره ١٨٦٧ وقرضسنة الجنيهات، من ماليني ثالثة وقدره ١٨٦٦ وقرضسنة جنيه،
الباهظة النفقات جانب إىل مذكوًرا شيئًا تكن لم كلها املاليني هذه لكن جنيه، ٢٠٨٠٠٠٠

باشا. إسماعيل بها يقوم كان التي
استقالًال مستقلة بالد عىل ملًكا ليكون يصل أن أطماعه أقل رجل من تريد وماذا
الباب رجال من للكثريين يدفعها الرشوة باهظ من ذلك كلفه وكم األقل؟! عىل داخليٍّا
١٨٦٦ سنة يف حصل أن السبيل هذا يف خطاها خطوة أول كانت ولقد باألستانة! العايل
كما العائلة أكرب يف جعلها من بدًال أبنائه يف الوراثة بجعل السلطان جاللة من فرمان عىل
بعد من عنها سلخا بعدما ملرص ومصوع سواكن ضم عىل كذلك حصل ثم قبل، من كانت

عيل. محمد حكم
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رشكة وبني بينه الخالف يف فرنسا إمرباطور الثالث نابليون َحكَّم أن بعد من إنه ثم
افتتاح فيه يعلن الذي اليوم ينتظر وأصبح للرشكة، حميًما صديًقا أصبح السويس قناة
شأنه من تحويًرا الطبيعة لنظام البديع التحوير هذا يشهد كي كله العالم ليدعو القناة،
السنة هي ١٨٦٩ سنة وكانت خطريًا، تغيريًا والتجاري االقتصادي الوجود سري يغري أن
كلها، نفدت قد الذكر السالفة الثالث السنوات قروض وكانت االفتتاح، لهذا حددت التي
للظهور املال عىل الحصول يف يفكر إسماعيل جعل تزايًدا ذلك مع السائر الدين وتزايد

ذكائه. وكل مواهبه كل استغرق جديٍّا تفكريًا االفتتاح حفلة يف الالزم باملظهر
واستضافه ولندره باريس وزار أوربا إىل ١٨٦٧ سنة يف سافر السبيل هذا ويف
عىل املطلع باشا نوبار وزيره السياحة هذه يف معه وكان فكتوريا، وامللكة الثالث نابليون
السياسة يف بأعمال القيام عىل وخبثه بدهائه والقدير املالية البيوتات مفاوضات دخائل
كان فقد األجنبية، االمتيازات نظام تعديل مسألة يف الحديث بُدئ الزيارة هذه ويف جسام،
املدعي أن تقرر التي القانونية القاعدة عىل قائًما تركيا يف إلغائه يوم إىل كان كما يومئٍذ إىل
يف باالرتباك أنفسهم األجانب شعر أن ذلك أثر من وكان قضاته، أمام عليه يقايضاملدعى
املختلطة املحاكم نظام إقامة عىل ووزيره إسماعيل رأي فاستقر بعًضا، بعضهم مقاضاة
الزيارة هذه ومنذ كذلك، الجنائية الشئون املحاكم اختصاصهذه يشمل أن عىل مرص، يف
شأن يف القضائي النظام تعديل مسألة فتحت ١٨٦٧ سنة يف ألوربا إسماعيل بها قام التي
بالنجاح كللت حتى سنوات ثماني ذلك بعد مستمرة فيها املفاوضات وظلت األجانب،
كانت الجوهرية املسألة إنما يومئٍذ، الجوهرية تكن لم املسألة هذه لكن ،١٨٧٥ سنة يف
مالية وزير املفتش باشا إسماعيل أعلنه فيما السائرة الديون لسداد املال عىل الحصول
ديون أسباب حقق الذي كيف املسرت رأي يف القناة افتتاح حفلة ولتحضري إسماعيل،
سنة توقيعه تم قرض عقد يف إسماعيل نجح وقد سنرى، كما ١٨٧٠ سنة يف إسماعيل
٧١٩٣٣٣٤ مبلغ منه الحقيقي واملتحصل جنيه ١١٨٩٠٠٠٠ مبلغ االسمية قيمته ١٨٦٨
خمس ملدة االستدانة عن يمتنع أن القرض هذا رشوط ضمن إسماعيل قبل وقد جنيه،
ذلك يف القناة افتتاح وكان املال، إىل الحاجة أشد يف كان أنه عىل يدل مما مقبلة، سنوات

األكرب. إسماعيل شاغل هو الظرف
عدد وأكرب أوربا يف املتوجة الرءوس كل الحفلة هذه إىل يدعو أن عىل حرص فلقد
كيف جميًعا هؤالء يشهد أن هذا من همه أكرب وكان العالم، يف واملكانة املقام ذوي من
أعد أنه الحق ويف متحرضة، غربية بالًدا منها فجعل أفريقية رشقية بالد من مرص نقل
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األوربية املدائن قصور أفخم تضارع قصوًرا القاهرة يف بنى فقد عدته، خري املظهر لهذا
بينه ووصل للحيوانات، حديقة األخري العهد يف انقلب الذي الجيزة قرص بنى العظمى:
لطف آل األمراء إىل أخريًا آل الذي الجزيرة قرص وبنى النيل، قرص بكوبري القاهرة وبني
مدائن بمثله تعتز ما الحكومة دواوين ومن الشاهقة القصور من هذين غري وبنى هللا،
عايدة أوبرا فوضع فردي الكبري اإليطايل املوسيقي وكلف األوبرا مرسح أعد ثم أوربا،
بالحدائق أسوة القاهرة وسط يف األزبكية حديقة وأنشأ االفتتاح، حفالت أثناء يف لتمثل

الكربى. العواصم يف العامة
آثار زيارة الثالث نابليون زوج أوجيني اإلمرباطورة وبخاصة للزائرين وليتيرس
الحديدية، السكة خطوط من مد ما إىل هذا معدودة، أشهر يف األهرام طريق اختط الفراعنة
مختلف يف أنشأ قد كان أنه كما القناة، ضفة عىل اإلسماعيلية مدينة من شيد ما وإىل
يف أنشئت قد كانت التي املدارس أعاد كما الجديدة، املدارس من كثريًا القاهرة أنحاء
والتجهيزية املبتديان مدارس فأنشأ بعده: من واضمحلت باشا عيل محمد جده عهد
ومدرسة والتجارة القديم واللسان واإلدارة والعمليات واأللسن واملساحة واملهندسخانة
أن حقه من كان وكذلك واألرياف، واإلسكندرية القاهرة يف أخرى كثرية ومدارس للبنات
متبوعه من حضارة أكثر أنه ليعلموا أوربا مللوك يريها وأن العظيمة املنشآت بهذه يفخر
املبالغة من يشء ال مرصفطلبه بحكم يستقل أن يوًما طلب إذا وأنه تركيا، سلطان األعظم

فيه.
إىل املتوجة الرءوس كل دعا ما بعد وعاد ١٨٦٩ سنة أوربا إىل جديد من وسافر
افتتاح تم ثم قليل، غري عدد منهم الدعوة أجاب وقد القناة، بافتتاح االحتفال حضور
وعددها بواخرهم املدعوون ركب ١٨٦٩ سنة نوفمرب ١٦ ففي أيام، خمسة يف القناة
أوجيني اإلمرباطورة سفني (النرس) ويتقدمها مختلفة أعالم فوقها ترفرف وستون ثماٍن
إىل بورسعيد من املسافة وقطعوا زوجها، عن بالنيابة جاءت التي الثالث نابليون زوج
و١٨ ١٧ يومي استمرت أعياد اإلسماعيلية يف أقيمت أن وبعد اليوم، ذلك يف اإلسماعيلية
ولم نوفمرب، ٢٠ يوم السويس وبلغوا ١٩ يوم بواخرهم جديد من املدعوون ركب نوفمرب
فيها جدد ما عىل يظهرهم مرص أنحاء العظام بضيوفه طاف بل بهذا إسماعيل يكتِف
التقديرات حسب — الباهرة األعياد هذه كلفته وقد أوربا، حضارة تضارع حضارة من

الجنيهات. من ماليني أربعة — الرسمية
يريد برصه إسماعيل وأجال الخالبة وابتساماتها الباهرة وأضواؤها األعياد وانتهت
يستطيع يكن ولم املال، إىل الحاجة أشد يف هو وإذا قفر، الدولة خزانة فإذا أعماله متابعة
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خمس، ميضسنوات قبل جديًدا قرًضا يعقد بأال ١٨٦٨ سنة عقد يف مقيد يقرتضوهو أن
عىل (البيع اليوم الفالحون يسميه ما تشبه وسيلة إىل ولجأ جديد من املرابني إىل فلجأ
موعد جاء فإذا ثمنها، ويقبض زرعها قبل الغالل من األرادب آالف يبيع فكان الوجه)،
من بكثري أعىل بأسعار الباقي اشرتى ثم غالًال الرضائب من يجبى ما أعطى التسليم
سلطان جاللة اضطر حتى املخربة الوسائل من ذلك غري إىل ولجأ بها، باع التي األسعار
بغري االقرتاض عليه يحظر له يبعث أن إسماعيل أموال من وزراؤه أصاب ما برغم تركيا

منه. سابق ترصيح
أن يجب إرادته، من يثن ولم الصلب إسماعيل عزيمة من يوهن لم كله ذلك لكن
اضطره والذي فيه، يعيش كان الذي البذخ هذا وملضاعفة بمرشوعاته للقيام املال يوجد
الذين أتباعه من لرجل يقول أن يرىض تراه وهل نثًرا، والنوافذ األبواب من الذهب لنثر
إن قصوره: بأصواتهن ترتنم كانت الالتي الجواري مئات من لجارية أو تسليته يتولون
قرًضا إذًا فليعقد إسماعيل، خلق من هذا ليس كال، املستحيل، كلمة أخريًا عرف قد سيدكم
االسمية قيمته ١٨٧٠ سنة يف ا خاصٍّ قرًضا بالفعل وعقد لسداده، الخاصة أمالكه ترهن

جنيه. ماليني خمسة بالفعل منه املتحصل واملبلغ جنيه ٧١٤٢٨٦٠
حظٍّا ذلك من أصاب ولقد االستعماري، التوسع إىل بنظره يرمي بدأ ١٨٧٠ سنة من
الشواطئ كل ملرص استصفى ١٨٧٥ وسنة السنة هذه بني ففيما قليل، غري النجاح من
دارفور ضم ١٨٧٤ سنة ويف وزيلع، وحارصبربر رأسغردفوي إىل السويس من الرشقية
يكن ولم ابنه، فيها قتل الحبشة مع حروب إىل هرر احتالل أدى وقد هرر، مرصواحتل إىل
األوغندة، حدود إىل جنوبًا التوغل عن يصدها لم ذلك أن عىل جيوشه، حليف فيها النرص
جوردون، والكولونيل بيكر صمويل السودان يف املسئولني إسماعيل رجال أكرب من وكان
السياسة يف السبب وكان النائي، القطر هذا يف لتفكر إنجلرتا دعا ما أول كان ذلك ولعل

الحارض.1 السودان مركز إىل أدت والتي فيه لنفسها رسمتها التي
ومن إسماعيل نفقات وكانت مرص، يف الحكومة إرساف وكان األعمال، هذه وكانت
هول يرى بدأ باشا إسماعيل لكن سدادها، عىل يقوى ال ضئيًال مبلغ كل تجعل حوله،
ولعله منها، للتخلص السعي يف التفكري الواجب من بأن يشعر وبدأ استدانها التي الديون
أكثر يف تنجح لم املال لجلب ابتدعت التي الوسائل كل كانت وإن سعيه، يف مخلًصا كان
وخالصته: املقابلة، قانون الوسائل من أبدع ما وأول ورسًفا، مطامع الخديو زادت أن من
ضعف املالك دفع فإذا العقارية، الرضيبة أمثال ستة تبلغ كانت يومئٍذ إىل مرص ديون أن
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من كثري دفع وقد عليهم، التي الرضيبة نصف من أبًدا املالك يعفى املضاعفة الرضيبة
تسدد فعًال الحكومة وبدأت األمر، ويل بطلب املضاعفة الرضيبة والباشوات املالك كبار
بسندات جديد من استدانت قد كانت حتى واحدة سنة عليها تمِض لم لكنها السائر، الدين

الجنيهات. من مليونًا عرش اثنا قيمته ما املقابلة برضيبة مكفولة أصدرتها
رأى االنتهاء قارب ١٨٦٨ قرضسنة عقد يف املحدد السنوات الخمس موعد كان وملا
بيت مع فعًال واتفق ديونه، به يوحد جديد قرض يف العايل الباب يستأذن أن إسماعيل
وثالثون اثنان قيمته جديًدا قرًضا يصدر أن عىل ١٨٦٨ سنة قرض أصدر الذي أوبنهيم
املبلغ هذا من املرصية الحكومة حصلته ما كل أن عىل التوحيد، لهذا الجنيهات من مليونًا
مليونًا. وعرشين ثمانية يومئٍذ بلغ قد وحده السائر الدين وكان جنيه، ٢٠٨٤٠٠٧٧ كان
فرمان عىل للحصول األستانة يف ضخم مبلغ إنفاق إىل اضطر قد كان الخديو إن ثم
،١٨٦٦ سنة فرمان به صدر ما نحو عىل األبناء بكر يف الوراثة وطد الذي ١٨٧٣ سنة
سلطانها باسم العملة تسك أن إال لرتكيا يبق لم حتى الداخيل استقاللها ملرص أتم والذي
جعلتها زيادة السائرة الديون مقدار يف املبلغ هذا وزاد سنة، كل آخر الجزية وتتقاىض
الدين سداد يف القرض يفلح لم لذلك نصفه؛ يوازي بما الجديد القرض مقدار تجاوز
سندات املرة هذه يف أسماها جديدة سندات يصدر طريقته عىل إسماعيل واستمر السائر،
األخرى هي تكِف فلم جنيه ٣٣٣٧٢١٠ السندات هذه من الحكومة حصلت وقد الرزنامة،
أسهم بيع إال إسماعيل أمام يبق ولم السائرة، الديون لسداد الجديد الدين إىل مضافة
جعلت إنجلرتا لكن العاملي، السوق يف للبيع عرضها ولقد السويس، قنال يف الحكومة
أربعة بمبلغ إسماعيل من األسهم واشرتت فرنسا وجه يف ووقفت بسياستها ماسة املسألة

.١٨٧٥ عام يف الصفقة وتمت الجنيهات من ماليني
تم إسماعيل وجه يف البشعتني بعينيه محدًقا الخراب فيه أطل الذي العام هذا ويف
وهو إسماعيل وافتتحها فرنسا، جانب من قليلة غري معارضة بعد املختلطة املحاكم تنظيم
يجد بأن أبًدا له تسمح مرص يف بها ويقوم قام التي الحضارة أعمال أن يف يأمل يزال ما
الخاصة، أمالكه وكل الدولة إيرادات كل رهن قد كان أنه ناسيًا به، يثق من الدائنني من
وقت كان حتى ١٨٧٦ سنة شمس بزغت ما لذلك مكان؛ كل يف تزعزعت به الثقة وأن
نرشه الذي العجيب النشاط وهذا الدائمة األعياد هذه أنوار أُطفئت وحتى آن، قد الحساب
السودان يف عنها: ونائية مرص من قريبة كثرية أرجاء يف بل وحدها مرص يف ال إسماعيل

فيه. دائنون له كان أو رحاله به حلَّت بلد كل ويف إنجلرتا ويف فرنسا ويف تركيا ويف
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فيها بدأ التي السنة ألنها إسماعيل حياة يف العصيبة السنة هي نعم ،١٨٧٦ سنة
واثًقا يزال وما الرصاع هذا واصل أنه والعجيب مجتمعة، أوربا وبني بينه العنيف الرصاع
عىل حرًصا منه ذلك يكن لم يوًما اإلذعان إىل اضطر إذا كان لذلك حيلته؛ ومن نفسه من
أضعاًفا منه أقوى كانوا خصومه لكن بالثأر، واألخذ النكث لفرصة انتظاًرا ولكن الوفاء
األمر آخر انتهى فقد إليها لجأ التي الوسائل كل من الرغم وعىل داره، يف كان أنه برغم

حياته. بقية بالده عن وإبعاده بخلعه قضت التي للمقادير نفسه فأسلم
فكرة بأول ألوربا ألقى الذي هو إسماعيل أن الناس من القدر سخر عجيب ومن
إىل مرص أمر ويف الخلع، إىل هو أمره يف ينتهي تدخًال مرص وشئون شئونه يف للتدخل
إىل وسيلة ال أن وأيقن حمله ثقل ملا بأنه ذلك أخريًا، وإنجلرتا أوًال أوربا لنري الخضوع
فألفاها فرنسا الصدوق صوبصديقته نظره أجال أوربا به تثق أن إال جديد االقرتاضمن
إنجلرتا مصادقة يف فكر ذلك عند ،١٨٧٠ سنة هزيمتها أثر من الجناح مهيضة تزال ما
للمالية مستشاًرا إنجليزيٍّا يعني أن إليه فطلب بمرص عهدها ويل مرور فرصة وانتهز
القنصل فبعث اإلنجليزي، القنصل شأن من ذلك أن العهد ويل جواب وكان املرصية،
القناة، أسهم اشرتت حتى الخطاب إنجلرتا وأهملت إسماعيل، كطلب حكومته إىل بخطاب
وعىل املالية شئونها لفحص ببعثة مرص إىل فأرسلت جديد من الخطاب ذكرت يومئٍذ

كيف. ستيفن املسرت رأسها
وقدمت بذلها، إال ولجنته كيف املسرت السرتضاء وسيلة باشا إسماعيل يرتك ولم
مركز يزيد النرش أن بحجة نرشه عن فامتنعت اإلنجليزية الحكومة إىل تقريرها اللجنة
العكس عىل وأنه سوءًا، املركز يزيد ال أنه فتبني بعد من التقرير نرش ولقد حرًجا، الخديو
تظهر لم إن مثمرة أعمال يف أكثره أنفق إنما مرص اقرتضته ما أن للناس يبني ذلك من
التقرير أن عىل عليه، الدائنون يعتمد أن يمكن ضمان حال كل عىل فهي بعد، نتائجها
الفائدة جعل قاعدة عىل ديونها توحيد من بد ال بأن وأشار مرص حال دقة استظهر
ولو الدفع بتأجيل املقاومة وأراد الرأي هذا إسماعيل يعجب ولم املائة، يف ٧ جميًعا لها
ما رسعان لكن تركيا، سلطان األعظم بمتبوعه أسوة إفالسه إشهار ذلك نتيجة من كان
بتوحيد ١٨٧٦ سنة مايو و٧ ٢ يف قانونًا أصدر بأن فتالفاه إليه اندفع ما خطر أدرك
أعضاءه املرصية الحكومة تعني الدين وصندوق بعملياته، خاص صندوق وبإنشاء الدين
ألوربا والخضوع التسليم خطى من خطوة أول وهذه دولهم، مع باالتفاق األجانب من

الداخلية. مرص شئون يف ولتدخلها
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بالشكوى فضجوا الديون توحيد عليها بُنَِي التي القواعد يرتضوا لم الدائنني أن عىل
واملسيو جوشن املسرت فذهب املالية، مرص حالة لفحص جديدة لجنة تعيني وطلبوا
دكريتو صدر أن فحصهم أثر من وكان الفحص، هذا إلجراء الدائنني عن مندوبني جوبري
الخاصة، إسماعيل وديون املرصية الحكومة ديون بني يفرق ١٨٧٦ سنة نوفمرب ١٨
إنجليزي أحدهما العامني: املراقبني منصبي وينشئ الدين، اختصاصصندوق يف ويزيد
وينشئ مرصوفاتها، كل اآلخر ويراقب الدولة، إيرادات كل أحدهما يراقب فرنيس، واآلخر
أن عىل واحد، وفرنيس ومرصيني إنجليزيني من مكونة الحديدية للسكة إدارة كذلك
الدين صندوق يد يف املرصية الحكومة أصبحت الدكريتو وبهذا إنجليزيٍّا، الرئيس يكون
وبدأت األذى، عن تكف أن إال منها يطلب ال صورة إسماعيل وأصبح األجانب، واملراقبني
إىل املطلق سلطانه وانحدار بتالشيه يشعر إسماعيل وبدأ بالعمل الجديدة النظم هذه

الفناء. هاوية
العبد أنه إال شيئًا إسماعيل نظر يف يكن لم كله؟ ذلك أثناء يف املرصي الشعب كان أين
ولم امليزانية، إلقامة الرضائب تدر التي الحلوب والبقرة به يؤمر ما يفعل الذي املطيع
الذكي عاهلها شهوات تتطلبه ما ميزانيتها كانت وإنما معروفة، ميزانية للحكومة تكن
«أريد» إسماعيل: يقول أن يكفي كان املحدودة غري امليزانية هذه ولتحصيل القايس،
يف موظف كل فكان ملوكهم، دين عىل والناس إرادته، تنفذ كي الحكومة كل لتتحرك
أضعاًفا الناس من يُجبَى إسماعيل يطلبه ما وكان وقسوًة، شهوًة كإسماعيل الحكومة
يكوي أو يدفعوا أن يجب والناس الجناة، الجباة هؤالء وشهوات لشهواته ا سدٍّ مضاعفة
غيابات يف بهم يلقى أو يدفعوا أن ويجب جباههم، ويدمغ جلودهم والسوط الكرباج
و﴿أَِطيُعوا يريد، أمرها مرصوويل عزيز أليس ال؟! ولم العذاب، أشد فيها يذوقون السجن
عذاب وأي العذاب، وله اللعنة فعليه عىص فمن ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ
مرص وبني بينهم تكن فلم قليًال، إال املرصيني غري من يومئٍذ الحكم رجال كان لعنة! وأية
معنى املساكني املرصيني بإزاء نفوسهم يف تحرك قربى أو مودة عاطفة أو رحم وشيجة
قساة وكانوا واأللبانيني، واألرمن والجركس األكراد من كانوا بل اإلنسانية، أو الرحمة من
ما ويفعلون أمرهم ما إسماعيل يعصون ال أقفالها، عقولهم عىل األكباد، غالظ القلوب

يؤمرون.
أليس يتحرك؟ وملاذا شئونه، يف األجنبي لتدخل الشعب يتحرك أال طبيعيٍّا كان لذلك
العقيدة واختالف بسواء؟ سواء الحكم شأن يف تدخلوا كالذين عنه أجانب هؤالء حكامه
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العقيدة، يف مخالفه عىل ظامله لينرص نفسه وأضعف الظلم ه هدَّ شعب ليقوم يكفي ال
واألذى. الظلم ووقف الحيف رفع املخالف هذا من انتظر إذا وبخاصة

يده مغلولة قرصه يف جلسحسريًا نفسه، أعماق يف ويحسه بهذا يشعر إسماعيل وبدأ
مرة ألول تسمع أن ألذنه وسمح خراب، من وإرسافه بذخه إليه جر ما رأسه بعيني يشهد
تغرس وحدائق تشاد قصور من الناس يعني وماذا وشكوى، ألم من الناس به يضج ما
ويمد دمائهم من يشاد كله ذلك كان إذا الحسان، تعزفها وألحان النهر فوق تمد وجسور
الرضائب كل الدين أقساط استنفدت أن بالكارثة شعوًرا إسماعيل وزاد أكتافهم؟! عىل
منها يبَق ولم اإلرهاق، وسائل من قبل من به تجمع كانت الذي النحو عىل جمعت التي

للجيش. وال للموظفني يدفع يشء
جديدة لجنة تعيني عىل الرأي فاتفق البشعة الحال هذه بأعينهم الدائنون ورأى
من يناير ٢٧ دكريتو أنشأها العليا الفحص لجنة تعينت ١٨٧٨ سنة ويف جديد، لفحص
من وتشكلت السلطة، أوسع للجنة يجعل آخر دكريتو صدر مارس ٣٠ ويف السنة، تلك
الدين صندوق أعضاء ومن رئيس، نائب ولسن ريفرس مسرت ومن رئيًسا دلسبس مسيو
إسماعيل، اتهام قرار وضع هي أساسية فكرة تحركها فحصها اللجنة وبدأت األربعة،
تحديد وجوب فيه السائدة الفكرة كانت مبدئيٍّا تقريًرا قدمت الفحص من انتهائها وبعد
إصالحات إجراء لذلك واقرتحت مرص، مركز حرج عن مسئوًال واعتباره الخديو سلطة
ومساحتها كلها الخديو أمالك إيرادات تخصص وأن للرضائب، بالنسبة املايل الترشيع يف

امليزانية. يف عجز من يكون ما لسداد فدان ٩١٧٠٠٠
بعد شيئًا يفيد ال تردده رأى لكنه املطالبة، هذه قبول يف الرأي بادئ إسماعيل تردد
يفتح فقد عليه اقرتح ما قبل إذا وأنه الدين، ولصندوق للمراقبني كله األمر أصبح أن
تدبري يف األخرى الجهة من الوقت له ويرتك جهة، من لالقرتاض جديًدا بابًا أمامه ذلك
املسرت إىل أعلن باشا نوبار ضغط وتحت يده، غلت التي املراقبة هذه من للخالص وسيلة
أغسطس ٢٨ ويف اللجنة، اقرتاحات قبوله ١٨٧٨ سنة أغسطس ٢٣ يوم يف ولسن ريفرس
متضامنة وتكون وبواسطتها معها هو (يحكم وزارة بإنشاء املشهور العايل األمر أُصِدر

ولسن. ريفرس باملسرت فيها واستعان الوزارة هذه باشا نوبار وشكل مسئوليتها) يف
األخري قام الوزارة يف معاونته ولسن ريفرس املسرت إىل باشا نوبار طلب ومنذ
أن وقبل امليزانية، عجز ويسد السائرة الديون منه تسد جديد قرض لعقد باملفاوضة
العائلة أعضاء ينزل ١٨٧٨ سنة أكتوبر ٢٦ دكريتو إسماعيل أصدر القرض عقد يوقع
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العقارات، خال فدانًا ٤٢٥٧٢٩ وقدرها العقارية أمالكهم عن بموجبه للحكومة الخديوية
قرض أو الدومني قرض باسم ُدِعَي الذي الجديد للقرض ضامنة األمالك هذه واعتربت

روتشيلد.
لألشغال وزيًرا دبلنيري واملسيو للمالية وزيًرا ولسن املسرت أصبح أكتوبر شهر ويف
إذا تعود أن عىل ومرصوفاتها الدولة إيرادات عىل الثنائية املراقبة بذلك وألغيت العمومية،
هذه وجعلت وفرنسا، إنجلرتا موافقة غري من منصبيهما من األوربيان الوزيران هذان عزل
الديون أن والواقع امليزانية، عجز تتالىف وأن الديون تسدد أن همها جل املختلطة الوزارة
ماليني، ثمانية بلغ أنه من الرغم عىل الجديد القرض دونه ضاق مبلًغا بلغت السائرة
التي الحكومات موقف املالية املراقبة من سنوات ثالث بعد املختلطة الوزارة وقفت وكذلك
إىل ولجأت قبل، من غريها واجهته مما بخري املركز حرج تواجه أن وعجزت سبقتها،
املوقف وزاد واستبداًدا، عسًفا الحكومات أشد إليهما لجأت اللذين واالضطهاد الضغط
أن غري من ضابط وخمسمائة ألفني عن االستغناء اإلنجليزي املالية وزير رأى أن حرًجا
أحمد بينهم ومن وقاموا هاجوا هنالك كاملة، سنة من ألكثر رواتبهم متأخرات لهم يدفع
وأهانوهما وولسن بنوبار وأحاطوا خطرية بمظاهرة ١٨٧٩ سنة فرباير ١٨ يف عرابي
وأمرهم الضباط رآه فلما بنفسه، جاء إسماعيل إىل الخرب نمى وملا رضبًا، وأوسعوهما
ثبت وقد يًدا، الفتنة هذه تدبري يف له أن عىل دل مما أحد، منهم أمره يعِص لم باالنرصاف
بها. بالقيام وجرأة إقداًما الضباط أكثر إىل أوعز بأن بالفعل لها املدبر كان أنه ذلك بعد
ريفرس عنهم استغنى الذين ومن املظاهرة بهذه قاموا الذين الضباط من وكان
استمرار إىل أدى الذي هو ذلك ولعل الصميمني، املرصيني من قليل غري عدد ولسون
الرشكس من والضباط املوظفني فإن العرابية، الثورة نواة كان والذي املستقبل يف الحركة
الخسف املرصيني يسومون فكانوا األمر بيدهم كان ممن — وغريهم واألرمن واألتراك
املرصيني وبني بينهم الخصومة بقيت إذا وبعجزهم بفشلهم شعروا — العذاب وسوء
الصميمة القومية العنارص تحرك إىل أدى آخر بسبب تقدم ولسن ريفرس إن ثم قائمة،
يف املفلس معاملة تعامل كي مفلسة مرص أن تعلن أن الحكومة إىل طلب فقد البالد، يف
واملدنيون الدينيون وموظفوها وكرباؤها وأعيانها البالد نواب اجتمع هنالك ديونها، شأن
القول عىل محتجني ولسن برنامج يخالف ماليٍّا برنامًجا للخديو وقدموا والحربيون
النواب يكتِف لم ثم الربنامج، هذا وضع عن بعيدة إسماعيل يد تكن ولم مرص، بإفالس
من استياءهم فيه يبينون للخديو بعرض كذلك تقدموا بل به، تقدموا الذي بربنامجهم
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فيها رأى ألنه وعضدها؛ الحركة لهذه الخديو وانضم بآرائهم، اكرتاثها لعدم الوزارة
األجانب، أيدي إىل وانتقلت ظلها تقلص أن بعد إليه سلطته بعض لعود الوحيدة الوسيلة
الداخلية وزير باشا رياض جاء ملا االرفضاض النواب رفض أن إياها تعضيده من وبلغ
١٨٨٦ سنة يف إسماعيل خلقه الذي املجلس هذا أصبح وكذلك الدورة، انتهاء إليهم يعلن
شعر وقد أوربا من جزءًا بالفعل أصبحت مرص أن األوربية الدول بها يوهم صورة
ألنها املختلطة الوزارة عىل ١٨٧٥ سنة مارس ٢٩ يف احتج فقد مكانته، وقدر بوجوده
قانون تعديل الخديو إىل طلب أبريل ٥ ويف أمامه، وبمسئوليتها بوجوده تعرتف تكن لم
عىل احتج بل ذلك عند يقف ولم النواب، مجلس أمام الحكومة مسئولية وإعالن االنتخاب
أن إسماعيل يلبث ولم فيها، ودبلنيري ولسن وجود عىل وبالتايل املختلطة الوزارة بقاء
ويف الجديدة، الوزارة بتأليف باشا رشيف إىل وعهد الوزارة عزل حتى االحتجاج هذا أبلغ
كما لالنتخاب، قانون بوضع بدأت إسماعيل وخلع توليها بني انقضت التي الثالثة الشهور
الربملانية الحصانة تقرر وفيها األساسية، النواب شورى مجلس الئحة يونية ٤ يف نرشت
جادة كانت الوزارة هذه أن ومع الوزارية، املسئولية عىل وتنص النواب عدد وتحدد
بتاريخ دكريتو به صدر مايل بترشيع النيابي الترشيع هذا سبقت أنها ومع عملها، يف
يف الدين وصندوق الثنائية املراقبة ويقر حقوقهم لألجانب يكفل ١٨٧٩ سنة أبريل ٢٢
من ليس خطري انتقال وشك عىل مرص بأن تشعر بدأت أوربا فإن الواسع، اختصاصهما
أملانيا فبدأت سبيله، يف الوقوف األوربية للمصالح خريًا وإن نتائجه، مدى تقدير العسري
مرص لتعهدات مخالف أنه بدعوى أبريل ٢٢ دكريتو عىل مايو ١٨ يف باالحتجاج والنمسا
باريس وزارتا احتذت يونيو ١٨ ويف الخديو، عىل املخالفة هذه مسئولية وألقتا الدولية،
فطلب الدولية الحركة هذه عىل القضاء إسماعيل حاول وقد والنمسا، أملانيا مثال ولندرة

تنجح. لم هذه حركته لكن الدكريتو، عىل الدول موافقة
خشيت كذلك ولعلها إسماعيل، مع الطويل الرصاع هذا سئمت قد الدول وكانت
القومية الحركة تقوى أن مطالبها عىل العطف كل العطف وإظهاره لألمة انضمامه بعد
رأت لذلك سلطان؛ وقوة مكانة عيل محمد جده كان مثلما إسماعيل يصبح وأن املرصية
النظرة، هذه املسألة إىل ينظر لم إسماعيل لكن العرش، عن ينزل أن السياسات أفضل
وعظيم األموال طائل من له قدمه ملا يكون أن آمًال تركيا سلطان جاللة إىل يلجأ أن وأراد
تلغراًفا يونيو ٢٦ يف العايل الباب بعث فقد فأله، خاب وهنا األثر، بعض التضحيات
من إسماعيل أقلع ذلك أثر وعىل مكانه، توفيق ولده وبرفع العرش عن إسماعيل بعزل
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ثم زمنًا إيطاليا يف وأقام بالدمع، هامية وعيونه خافق وقلبه إيطاليا قاصًدا اإلسكندرية
أجله جاء حتى البوسفور شواطئ عىل جيان» «أمر قرص يف بها أقام إذ األستانة إىل انتقل

.١٨٩٥ سنة مارس ٢ يف

إىل يعود أن وأجله عزله بني انقضت التي عرشة األربع السنوات هذه يف بخاطره دار وكم
عىل باألستانة السلطان إىل بعث أن ذلك من صنع ما أول وكان عرشه، به يسرتد نضال
وادي يف اإلصالح عظيم من أجرى ما فيها له يذكر حارة رسالة نابويل إىل وصوله أثر
تلك من العثمانية الراية خفقت حيث االستواء خط إىل السودان فتح من به قام وما النيل،
أجابه وال بخطابه يعبأ لم السلطان لكن عليها، قط قبل من تخفق لم ربوع يف األنحاء
وما وأنعم، مال من ورجالها األستانة عىل أغدقه وما إسماعيل مايض كل نيس بل عنه،
وال رشوة العظيم ملتبوعه يملك وال ا رضٍّ وال نفًعا لنفسه يملك ال أصبح وقد به يعبأ باله
يف ويطمعون قوته يهابون داموا ما القوة بصاحب إال يعنون ال العروش وأصحاب هدية،
الثورة كانت حتى الصرب عىل حملها ولكنه إسماعيل، نفس من ذلك ونال ومعونته، خريه
قاومها كالتي مقاومة يف يفكر لم أنه واذَّكر نفسه يف األلم حز هنالك مرص، يف العرابية
نجمه يستبقي عون األقدار من له كان فربما قاوم أنه ولو األبطال، املرصيون هؤالء اليوم
الخائف، أو الضعيف تمد ال وهي مدًدا األقدار من يرجو أن له فليس يفعل ولم أما عاليًا،

املقدام. الشجاع صف يف تحارب وإنما
فظل ملكه، استعادة يف آماله كل عىل اليأس خيََّم محتلني مرص اإلنجليز دخل ومنذ
األتراك عطف أسري فيها وليكون منيته، فيها ليلقى األستانة إىل انتقل حتى إيطاليا يف

واليته. أيام ومال مدد من عليهم أغدقه بما تمتعوا طاملا الذين

هوامش

عىل حصل حتى السودان يف قائًما ظل الذي الثنائي الحكم نظام إىل اإلشارة (1)
.١٩٥٦ سنة يف استقالله
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السابعة بني شبابه زهرة يف خاللها كان مرص أمر توفيق فيها توىل عاًما عرش ثالثة
عليها والتغلب مدافعتها يستطيع ال عوامل بني كذلك فيها كان لكنه واألربعني، والعرشين
الطامحة وإنجلرتا مرص، يف سلطانها لضعف الناقمة تركيا بني فيها كان محنك، نابغة إال
رويًدا رويًدا مكانتها لتقلص املكتئبة وفرنسا النيل، وادي عىل نهائيٍّا نفوذها بسط إىل
واملتأججة حكامها وظلم باشا إسماعيل بديون املثقلة املرصية واألمة الفراعنة، أرض من
يشعر رجل العوامل هذه بني وهو والدستور، االستقالل يف طمًعا بالثورة أهلها نفوس
ويخضع وسلطانًا، بطًشا أبيه مكانة يف كان أنه لو ويود عليه، أهله وبحقد أمومته بضعة
اقتضت التي البحتة الرشقية ولرتبيته غريه، وهبت ما الذكاء سعة من تهبه لم التي لألقدار
تتقاذفه جعلت التي وللظروف إخوته، اتصال األوربية باملدينة يتصل مرصوأال يغادر أال
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إىل األمر به لينتهي به، املحيطة العوامل من واحد بكل فتصدمه أبيه عرش ارتقى منذ
التاريخ هذا يف مرت صورة ممقوتة، وال محبوبة، غري صورة مرص تاريخ يف يكون أن
العالم وليودع بخري، لنفسه أو لبالده يقوم أن عن العاجز أثر هو سلبيٍّا فيه أثرها فكان
يف يزال وما عباس الفتى عهده ويل يدي بني مرص بمصائر فيلقي عمره من األربعني يف

عمره. من عرشة الثامنة

إحدى مع إسماعيل من هوى لربهة ثمرة ١٨٥٢ سنة نوفمرب ١٥ يف باشا توفيق ولد
يومئٍذ إسماعيل يكن ولم زوًجا، له تكن ولم قصرية حظوة إال منه تنل لم التي جواريه
توفيق مولد يلفت لم لذلك حيٍّا؛ يزال ما العائلة أكرب أحمد كان أن سعيد لعرش وارثًا
فرمان عىل إسماعيل حصل فلما ه، ألمِّ املالكة العائلة أمريات زراية من كان ما إال أحد نظر
يف أهله إسماعيل وشارك االبن، عىل حقًدا لألم الزراية انقلبت األكرب للولد العرش وراثة
وارث باشا حليم عىل حقده مبلغ نفسه من ذلك يبلغ لم وإن توفيق عىل عطفهم عدم
عىل عزمه يف إياه رعايته وعدم توفيق عىل عطفه عدم وثبت القديم، النظام عىل عرشه
أو توفيق أمومة عىل اعتماًدا ذلك يستطيع كان وقد بعده، من لحسني عرشه يكون أن
يف النظر يتعجل يكن لم لكنه تركيا، يف العرص ذلك ملوك يفعل كان كما منه بالتخلص
قرص يف عنه بمعزل توفيق وجود وكفاه طويل، زمان قبل وقوعه حسبانه يف يكن لم أمر

أراضيه. إدارة عىل مقتًرصا له
أبوه صنع ما إىل ينظر جعله عليه الرضا أسباب أبيه إغداق وعدم توفيق عزلة أن عىل
ال مرصي نظرة جميًعا بالناس بطش ومن والفالحني للمزارعني إرهاق ومن استدانة من
أمثال إليها، مرص آلت التي الحال عىل الناقمني من بطائفة اتصل لذلك عهد؛ ويل نظرة
أمثال من بهم يلوذ كان ومن عبده محمد والشيخ واللقاني األفغاني الدين جمال السيد
ضغط تحت إسماعيل اضطر فلما فيه، انخرطوا الذي املاسونية سلك يف وانخرط عرابي،
ريفرس مسرت إليه يضم وأن األوىل املسئولة للوزارة رئيًسا باشا نوبار يعني أن إىل الدائنني
الحال أن رأى ملا ثم لألشغال، وزيًرا والثاني للمالية وزيًرا األول دبلنيري، ومسيو ولسن
ورأى أمالكه، ومن سلطته من عنه تنزل ما برغم سوءًا يوم كل تزداد البالد يف املالية
واتفق الوزارة من نوبار خلع كلها، البالد يف يزداد األجنبي التدخل ضد العام الشعور
العهد ويل أن عىل للحكومة، رئيًسا باشا توفيق عهده ويل تعيني عىل وإنجلرتا فرنسا مع
يعتزمه كان ما بإزاء العام الشعور تهيج خاص بنوع يعلم كما املوقف دقة يعلم كان
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لم لذلك مرص؛ إفالس إعالن من الدولية التحقيق لجنة يف كعضو ولسن ريفرس السري
وزير إعالن أثر وعىل لهما، قويٍّا مؤيًدا الجديدة الوزارة رئيس من األوربيان الوزيران يجد
العلماء من عريضة تقدمت أبريل شهر يف للدائنني املستحقة الفوائد دفع تأجيل املالية
إىل ويطلبون الترصف هذا عىل مقدموها فيها يحتج الجيش ورجال والنواب والوجهاء
أن غري من توفيق وزارة استقالت ذلك وعىل املأزق، من للخروج نوابه إىل يلجأ أن الخديو
برملان أمام حقيقة مسئولة تكون وزارة بتأليف باشا رشيف إسماعيل وكلف شيئًا، تفعل
يحقق وأن األحوال تقتضيه بما يقوم أن يستطيع بحيث له االنتخاب وطرق حقوقه تنظم

القومية. األماني
وعىل املراقبني سلطة عىل القضاء به أريد الذي الحكومي االنقالب هو ذلك وكان
يونيو ٢٦ يف باشا إسماعيل عزل إىل برتكيا انتهى والذي املرصية، اإلدارة يف األجانب تدخل
منصب إسناد فيها تعلن باشا توفيق إىل نفسه اليوم يف برقية إرسال وإىل ١٨٧٩ سنة
حال كل يف والفرمان «واألمر بقوله: تركيا وزير ويختتمها جنابه إىل املرصية الخديوية

أفندم.» األمر له ملن
يعنيهم من لكل منبهة تركيا جانب من املنتظرة غري الحاسمة الرضبة هذه كانت
فوجئ باشا توفيق أن ومع حذر، عىل يقفوا لكي فيها مصالح لهم من وكل مرص أمر
صفعه، بأن مقابلة أسوأ إليه أبلغه الذي قرصه موظف قابل لقد حتى له وفزع بالخرب
ماذا ترى مخوفة، مبهظة تركة أعباؤها إليه آلت التي الرتكة بأن الحني ذلك من شعر فإنه
األمة وبإزاء مرص، شئون يف وتدخلها الدول وبإزاء تركيا، وبإزاء أبيه، بإزاء يصنع عساه

للثورة؟ بل للحركة املتوثبة املرصية
مواجهتها، يستطيع يكن لم لعاصفة االنحناء من له مفر ال أن فأيقن إسماعيل أما
قابل لذلك اغتصابًا؛ منه انتزع الذي العرش هذا إىل ما يوًما العود يف رجاؤه ينقطع لم وإن
العطف من وأظهر به، يواجهها أن قوته ويف عظمته يف رجل يستطيع ما بكل الصدمة
توفيق تبوؤ بني ما انقضت التي األيام ويف عهد، به قبل من له يكن لم ما عهده ويل عىل
كخري بينهما والبنوة األبوة عواطف كانت عليه عزيزة بالد من إسماعيل وسفر أبيه عرش

العصيب. الظرف هذا مثل يف تكون أن يمكن ما
للتنازل دفعه ما البنوة عواطف من أظهر ولقد الناحية، هذه من إذًا توفيق اطمأن
جنيه، ألف خمسني مرتباته تبلغ كي ألبيه السنوية مرتباته من جنيه ألف عرشين عن
عىل حرصه لألمة يظهر أن الوقت نفس يف أراد إليه الخديو البيت مرتبات رفع وملناسبة
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وحرمه لوالدته املعني الراتب بإلغاء فأمر املالية، متاعبها يف إياها ومشاركته مصلحتها
جنيه. ألف وخمسون خمسة وقدرهما

ما تسرتد بأن االنقالب من االستفادة يف تفكر تركيا جعلت العرش توفيق ارتقاء بعد
سك عدا فيما ا تامٍّ داخليٍّا استقالًال مستقلة جعلها الذي ١٨٧٣ سنة بفرمان مرص كسبته
وإنجلرتا فرنسا أن عىل قليل، غري قلًقا مرص يف الخرب هذا أثار وقد الجزية، ودفع العملة
معتزمتان بأنهما مرص يف ممثليهما وأنبأتا عزمه من أظهره فيما العايل الباب عارضتا
الخديو إىل يوجهه الذي الفرمان يف ١٨٧٣ سنة فرمان أحكام السلطان يكرر لم إذا فيما
هذا إىل تركيا دعت التي األسباب يف اختلف وقد ملرص، التام االستقالل تطلبا أن توفيق
يف مرص عليها حصلت التي واالمتيازات الحقوق إلغاء بالفعل تريد كانت أهي الترصف:
من مبلغ عىل للحصول والتسويف باملطل تتذرع كانت هي أم باشا؟ إسماعيل والية أثناء
بسبب قبولها املرصية الحكومة مرصأبت عىل حوالة الوقت ذلك يف قطعت أنها بدليل املال
الباب تطالبا وأن تتدخال أن وإلنجلرتا لفرنسا طوع التسويف هذا أن عىل املايل، ارتباكها
التدخل يف حقوقهما بذلك تثبتا وأن دولية، كوثيقة الخديو تولية فرمان بإبالغهما العايل
تدخلهما من كان ما عىل استناًدا تركيا بإزاء حقوقها عىل للمحافظة مرص شئون يف
شعر أن ذلك أثر من وكان املرصية، للحكومة الدائنني رعاياهما مصالح عىل للمحافظة
ويل التي البالد وحقوق حقوقه عىل محافظتهما بسبب عليه فضل من للدولتني بما توفيق

عرشها.
أي أبيه، عرش ارتقائه من شهرين بعد إال الجديد الخديو بتولية الفرمان يصل ولم

.١٨٧٩ سنة أغسطس ١٤ يف
العرش ارتقى حني فهو تزال، ما غامضة توفيق خطة كانت الشهرين هذين خالل
باشا رشيف إىل خطابه وجه لذلك والعدالة؛ الحرية ينارصون الذين املاسون زمرة يف كان
لبالدي، امليل عظيم «إني ذاكًرا عليها معتمًدا لألمة مقدًرا عهده يف األوىل الوزارة لتشكيل
عىل أكيًدا عزًما عازم بواليتي، الرسور أظهرت التي األمة آمال تحقيق يف الرغبة شديد
لهذه إدراكي أن إال املصالح، من لكثري املفسد االختالل إلزالة الوسائل أحسن التماس

بجملتها.» األمة مساعدة عىل يتوقف آمايل موضوع هي التي الغاية
إىل العرائض تقديم غايتها األوربيني من لجان تألفت السياسة لهذه وتحقيًقا
النظر وقرص مرص أحوال يف األجانب تدخل منع دولهم من بها يلتمسون قناصلهم
فأشار التيمس، مكاتب إىل الظرف ذلك يف تحدث باشا توفيق إن ثم الوطنيني، عىل فيها
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مع لكنه بتعيينه، الفرمان يرد حتى العمل يف اليد مقيد يربح ال أنه إىل بدء ذي بادئ
تكون أن ينبغي بل أوربيني، وزراء تعيني إىل الرجوع يريد ال بأنه للمكاتب رصح ذلك
يكونوا أن عىل اإلدارات يف األوربيني من رجال يعاونها أن يصح وطنية مرصية الوزارة
رصح فقد شخصيٍّا دبلنيري ومسيو ولسن ريفرس سري أما أكثر، ال مرصيني موظفني
يكون رجوعهما ألن صفتهما؛ كانت أيٍّا رجوعهما يف املعارضة أشد يعارض بأنه توفيق
تمهله أن هذا حديثه يف الدول إىل الخديو وطلب مستقيم، خط مرصعىل ملصلحة مخالًفا
مرصطريق وعىل عيلَّ تمسك أن بأوربا يحسن فال االمتحان مقام يف «فنحن أعوام بضعة

النجاح».
كانت التي املرصيني أعصاب هدأت أن الترصيحات وتلك الخطة هذه أثر من وكان
من آالف عرشة الحكومة عزل من الرغم فعىل إسماعيل، عهد من األخرية األيام يف متوترة
رصف وتأخري ألًفا عرش اثني إىل العامل الجيش وإنقاص السالح تحت املجتمعني الجند
باشا توفيق نيات لكن للهياج، يلجأوا أن عن بالناس الرجاء أمسك الكثريين، مرتبات
اليوم مساء ففي عرشه، عىل بتثبيته الفرمان وصول من أكثر إىل تلبث لم الديموقراطية
حفلة بعد تركيا إىل قافًال الفرمان هذا يحمل كان الذي السلطان مندوب فيه عاد الذي
والحجة مبارشة، رئاسته تحت وزارة باشا توفيق وألف باشا رشيف وزارة أقيلت تالوته
الحقيقة أما اإلصالح، تعجيل الخديو إرادة هي إنما الترصف لهذا تربيًرا روجت التي
الخديو به أرسل الذي الخطاب ففي الدستورية، باشا رشيف ميول عن توفيق رضا فعدم
من لكل تكليف فيه الفرد، حكومة إىل العودة قصده معنى الجدد وزرائه من كل إىل
عىل لعرضها، املجلس إىل حضوره عند ومعلوماتها وزارته شئون يحرضأوراق أن النظار
بتلغراف بعث لذلك الحال؛ هذه عن ترىض أن يمكن ال األمة بأن يشعر كان توفيق أن
إليه يستقدمه أوربا، يف منفيني قل أو باشا، ونوبار هو متغيبًا كان الذي باشا رياض إىل
إليه عهد سبتمرب أوائل يف حرض فلما الشورى، حياة إىل الوزير هذا ميل بعدم لعلمه
التي ١٨٧٩ سنة أغسطس ٢٨ إرادة باحرتام العهد نفسه عىل وقطع الوزارة بتشكيل
يف الوزارة هذه استقرار من أشهر ثالثة وبعد وتضامنها، الوزارة مسئولية مبدأ قررت
والبحري القبيل الوجهني يف ملكه أنحاء — أسالفه سنة عىل جريًا — توفيق زار مناصبها

.١٨٨٠ سنة مايو أوائل يف منهما وعاد أشهًرا فيهما وقىض
ذلك تربصوانتظار، هدوء كان لكنه الفرتة، هذه مرصيف أنحاء شامًال الهدوء وكان
توفيق، والية أول منذ البحث تحت كانت إسماعيل بعزل انتهت التي الشائكة املسألة بأن
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املعارضة من التيمس ملكاتب الخديو أعلنه مما الرغم فعىل كثري، بخري تؤذن ال وكانت
الفرنسية الحكومة تر لم مرص يف املالية سياستهما فشل بعد ودبلنيري ولسن عودة يف
أما دبلنيري، مسيو غري أحد يعني أن املراقبني إعادة عىل مرص حكومة مع اتفاقها بعد
يف املراقبنَْي تعيني وتم كرومر) (لورد بارنج السري بتعيني فأشارت الربيطانية الحكومة
عام أواخر يف الخديو إىل تقرير بتقديم وانتهيا عمليهما، وبارشا ١٨٧٩ سنة سبتمرب ٤
الدول بني محادثات وبعد كله، املرصي للدين تصفية لجنة تعيني فيه يقرتحان تعيينهما
الدول وتعهدت ولسن ريفرس السري برئاسة مارس ٣١ يف اللجنة تعينت الشأن صاحبات
العرش عىل جلوسه أول يراها كان حالة بإزاء نفسه توفيق رأى فقد وإذًا قراراتها، بقبول

نقًضا. لها يستطيع أن غري من مستقيم خط مرصعىل ملصلحة مخالفة
وأطلق فوًرا الخديو فأصدره ١٨٨٠ سنة يوليو ١٧ يف تقريرها التصفية لجنة وقدمت
جنيًها، ٩٨٧٤٨٩٣٠ مرص دين بلغ القانون هذا موجب وعىل التصفية، قانون اسم عليه
مصالح األجنبية، الدول ممثيل ترصفات كل يف روعيت كما القانون، هذا يف روعيت وقد
وغري املراقبون يعلمه كان مما وبالرغم مرص، يف الحكم نظام حساب عىل األجانب الدائنني
الدائنني إلزام يف أحد يفكر مرصلم إىل يدفع لم الدين هذا نصف من أكثر أن من املراقبني
دمائهم، ومن املرصيني مال من يقتضونها كانوا التي االسمية الديون من يشء عن بالتنزل
العواطف هذه بدأت فقد إسماعيل عهد يف املرصيني لعواطف مثريًا األجانب تدخل كان وملا
عما باالنفجار لتؤذن الجو يف تتكور العاصفة وبدأت الرتبص، هدأة بعد جديد من تثور

قريب.
العنرص امتهان سببه تربًما الجيش رجال تربم من كان بما االنفجار نذر وبدأت
أواخر يف باشا إسماعيل رسح فلما والجراكسة، األتراك من األجانب ملصلحة فيه املرصي
من باأللم يشعرون إخوانهم كان مرصيون أكثرهم الضباط من وخمسمائة ألفني أيامه
واستيزاره العرش إىل توفيق ارتقاء أن عىل نصيبهم، مثل يصيبهم أن ويخشون أجلهم
من خري نيابية هيئة عىل حاصلون أنهم الناس ظن فقد زمنًا، الحالة هدأ باشا رشيف
نصابه، إىل العدل وتعيد األجانب تدخل وتمنع الحكومة تراقب القديم النواب شورى
يمقت رفقي، عثمان هو ُقحٌّ رشكيس الحربية وزارة يف معه وُعنيِّ باشا رياض ُعنيِّ فلما
بل النيابي الحكم عن العدول عن ووزارته الخديو نيات تكشفت وملا ويمتهنهم، املرصيني
لم املالية مرص حال أن وتبني التصفية قانون بتنفيذ بدئ ملا ثم نفسه، النواب شورى عن
صدورهم يف تغيل الجيش رجال وكان املدنيون كان كله ذلك حدث ملَّا — خريًا منه تفد

الثورة. بنريان نفوسهم وتأجج الحقد مراجل
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التيار يف يندفع بل مداه، يقدر وال يراه فال توفيق بأعني كله ذلك يحدث أن وعجيب
عرش عىل جلوسه أول امليول من أظهره ما كل بذلك مخالًفا فيه اندفع الذي العجيب
فجأة انقلب قد معاونتها عىل االعتماد وهذا األمة آمال لتحقيق الشديد امليل فهذا أبيه،
أنصار من قوي لنصري الوزارة إسناد إىل ثم الفرد، حكومة إعادة إىل الفرمان وصول عقب
الوزارة تكون أن وعىل ودبلنيري ولسن عودة معارضة عىل الحرص وهذا املطلق، النظام
انقلب قد الجديدة الوطنية السياسة نجاح أوربا النتظار الدعوة وهذه وطنية، مرصية
يتوغل األجنبي التدخل ترك وإىل األشخاص، من وغريهما الشخصني هذين قبول إىل فجأة
سياسة فجأة انقلبت قد ولسن يد عىل فشلت التي املالية السياسة وهذه البالد، إدارة يف
توفيق قبلها كلها االنقالبات وهذه التصفية، قانون موجبها عىل ليصدر املرصية الحكومة

مطمئنٍّا. النفس راَيض
حل ما رأى قد الضعيف فتوفيق الواضح: تفسريه نظرنا يف العجيب لهذا أن عىل
هذا تريدان وفرنسا وإنجلرتا يعارضهما، أال فيجب وفرنسا إنجلرتا عارض حني بأبيه
أن يمكن عما أو ثورة عن أو انفجار عن كله ذلك ليتمخض يريده أن فيجب النظام
يعتمد أن ويكفيه هذا، يف بالتفكري يطالب الذي هو الضعيف توفيق فليس عنه، يتمخض

توليته. فرمان تركيا من له استخلصتا اللتني الدولتني سند عىل عرشه يف بقائه يف
بأنه ذلك الجيش، رجال ناحية من آتية االنفجار نذر توفيق يرى أن يسريًا وكان
وبالرغم إسماعيل عهد آخر يف الضباط من ومئات الجند من ألوف ترسيح عن فضًال
عجز عن أسفر التصفية قانون تنفيذ فإن واليته، أول جندي آالف عرشة ترسيح من
بينما جنيه، ١٦١٠٠٠٠ مقداره بلغ عجًزا ١٨٨١ سنة يف الدولة لنفقات الالزمة امليزانية
استهالك يف أنفقت جنيه ٨١٣٠٠٠ مبلغ الفوائد دفع بعد الدين صندوق يف متوافًرا كان
من كثريون بقي أن هذا عىل ترتب وقد العجز، ذلك منها يسدد أن من بدًال السندات
أن هذا إىل أضف مرتباتهم، يتقاضون ال — الجيش رجال بينهم ومن — املوظفني
التي الدرجات إىل املرصيني ترقية عدم مقتضاها الئحة أصدر الحربية ناظر باشا رفقي
املرصيني للضباط كان وملا يستحقون، مما أكثر إىل الجراكسة يرقى بيمنا يستحقونها،
قدَّموا قد وكانوا حلمي العال وعبد فهمي وعيل عرابي أحمد أعضائها بني رسية جماعة
فقد فيها، الحكومة تنظر لم ١٨٨١ سنة مايو شهر منذ باإلصالح طلبات باشا لرياض
بعزله، املطالبة وعىل باشا رفقي ترصفات عىل لالحتجاج الجيش أََاليَات دفع هؤالء قرر

االحتجاج. هذا متضمنة للخديو عريضة بالفعل ورفعت
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بهؤالء اتصال رياضعىل وزارة األوقافيف وزير البارودي سامي باشا محمود وكان
الثالثة محاكمة تريد الحكومة أن الجيش احتجاج بعد علموا أن لهم تيرس لذلك الضباط؛
سنة فرباير أول يف النيل قرص قشالقات إىل بالذهاب أمرتهم وأنها أسماءهم، ذكرنا الذين
من ويجردون عليهم يقبض كاد وما يذهبون كادوا فما عليهم، ذلك بعد لتقبض ١٨٨١
السالح. بقوة سجنهم من وأنقذتهم حرضت قد أالياتهم كانت حتى ويسجنون رتبهم

وقف وهناك عابدين إىل النيل قرص من أالياتهم رأس عىل الثالثة الضباط وسار
الخديو إىل تقدم ثم إياه، وإنقاذهم له إخالصهم عىل فشكرهم خطيبًا الجند بني عرابي
عبارته وأردف الحربية، نظارة من رفقي عثمان وخلع زمالئه، وعن عنه العفو يطلب
التي األوامر كل رأى قد توفيق كان وملا بغيتهم.» بنيل إال يربحون ال «إنهم بقوله: هذه
منه النجاة إىل سبيًال يعرف ال مأزق يف نفسه ورأى تنفذ، ال الجند ضباط إىل أصدرها
الضباط صديق مكانه وعني الحربية من رفقي عثمان وأقال العصاة طلب إجابة إىل سارع

البارودي. سامي محمود املنتقضني
كان لكنه النيل، قرص حادث وقع ملا يومئٍذ معينة سياسة له كانت توفيًقا أن لو
ليس األخري سنده بأن — قدمنا كما — يشعر كان ألنه جميًعا والسياسة الرأي مضطرب
يف مقيًما القديم النظام عىل العرش وارث باشا حليم دام ما املرصية األمة وليس تركيا
ال هو دام وما واألمريات، الساسة من أنصار ويعاونه االبن وراثة إللغاء يدس األستانة
حادث أن عىل بكيانها، تشعرها التي الحقوق من شيئًا ينيلها أو األمة عىل يعتمد أن يريد
دائًما يكون لكيال عليها يسري سياسة تحديد وجوب يف درًسا توفيًقا يكف لم النيل قرص
لالستعانة اضطر أباه بأن شعوره فمع به، املحيطة املختلفة القوى مع للتصادم معرًضا
مبدأ عىل حفيًظا ظل فقد النواب، شورى مجلس يف ممثلة صورية استعانة ولو باألمة
سلطانه وشدة لقوته رياًضا يتخوف بدأ قد كان هذا جانب إىل إنه ثم املطلقة الحكومة
تضعف الوزارة بدأت لذلك املطلق؛ النظام تأييد يف إياه رياض مشاركة من الرغم عىل
يوم انتصار أثر عىل قوة يزدادون الجيش رجال من املتمردون بدأ حني عىل فشيئًا شيئًا
تشكيل برضورة جميًعا ويجاهرون العسكريني غري من كثريون إليهم وينضم قرصالنيل،
لعرابي املحركني أقوى ومن الرأي هذا أصحاب من البارودي سامي وكان النواب، مجلس

ومحورها. الحركة روح هو كان بل معه، ومن
أراد فإنه لها البالد يف قوي عنرص بمعارضة الخديو وشعور الوزارة ضعف وبرغم
الحربية وزارة من البارودي سامي عزل إىل عمد لذلك بالشدة؛ املعارضة هذه يقاوم أن
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اجتماع بمنع فأمر الحركة، قمع باشا داود وأراد مكانه، يكن باشا داود تعينيصهره وإىل
الجديد الوزير أمر اإلسكندرية من الخديو عاد وملا والعيون، األرصاد عليهم وبث الضباط
بهم للتنكيل تشتيتهم املراد بأن وأصحابه عرابي معها شعر األاليات بني تنقالت بإجراء
عابدين إىل بتمامه سيحرض الجيش بأن الخديو وأبلغوا األمر تنفيذ فرفضوا ذلك، بعد

حاله. وتحسني الجيش وبشئون البالد يف الحكم بنظام تتعلق اقرتاحات إلبداء
أتراه رصيح؟! عسكري تمرد حركة وهي الحركة هذه بإزاء توفيق يفعل ماذا ترى
رجال كبار إليه يدعو أتراه واألمن؟ النظام حفظ عليها أن فيرصح لوزارته األمر يرتك
رتبهم من املتمردين بتجريد يأمر أتراه األمر؟ يف لينظر عام مجلس يف وأعيانها الدولة
ينتظر صلبًا ويقف فضل عليه البالد رجال من لغريها وال لوزارته يكون لكيال وألقابهم
وإىل جنان قوة وإىل عزيمة إىل تحتاج حلول كلها فهذه كال، تكون؟ ما كائنة النتائج
شيئًا يملك ال الضعيف وتوفيق لوجه، وجًها الخطر ملجابهة واستعداد باملسئولية شعور
إىل بهم وتوجه وزراءه أخذ سيايس، إليها يعمد ال عجيبة وسيلة إىل عمد لذلك هذا؛ من
حيث القلعة إىل بنفسه ذهب ثم ويستعطفهم، معهم يحقق املتمردة األاليات تعسكر حيث
فعاد عابدين إىل سبقه قد عرابي وجد لكنه فعله، اعتزم ما يفعل أال لريجوه عرابي أالي

إليها. أدراجه اآلخر هو
مستالٍّ جواده ممتطيًا الجيش رأس عىل عرابي قام ١٨٨١ سنة سبتمرب ٩ يف وهناك

الدول. وقناصل وزراؤه به يحيط عابدين رشفة يف توفيق ووقف سيفه
وتشكيل الوزارة إسقاط وهي بمطالبه، وتقدم سيفه عرابي أغمد توفيق وبأمر
شيخ وعزل الجديد العسكرية قانون عىل والتصديق الجيش عدد وزيادة النواب مجلس
به اكتفوا وربما الجند، مطالب أهم العسكرية قانون عىل التصديق كان وربما اإلسالم،
من ذلك عدا فيما حكومته تنظر لكي باالنرصاف وأمرهم إليه فوًرا أجابهم الخديو أن لو
بعزله النداء خطر مواجًها جميًعا الطلبات ورفض لساعته اضطرب الخديو لكن املطالب،
وزراءه لكن وأصحابه، عرابي برأس يدور كان ما نحو عىل مرص يف الجمهورية وإعالن
مواجهة تعجل أن خشية الرساي داخل إىل بالعود الخديو عىل أشاروا الدول وقناصل
وقنصال اإلنجليزي املراقب بعمل القائم كولفن مسرت وصار الحوادث، الرجلني بني ما
بعض وأشار كله التصلب عرابي وتصلب وعرابي، الخديو بني رسًال والنمسا إنجلرتا
أن مؤكدين بالرفض يتشبث أن — كلفن مسرت بينهم ومن — الخديو عىل الحارضين
ضعفه أوصله الخديو لكن بها، قاموا التي املظاهرة من أكثر إىل الجيش رجال يصل لن
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باقي بتنفيذ الخديو ووعد لساعتها رياض وزارة فسقطت التسليم إىل احتياطه وعدم
رشيف ورفض الجديدة، الوزارة يشكل كي باشا رشيف إليه ودعا بالتدريج، املطالب
أظهر فلما األوامر، طاعته وعدم الجيش تمرد وأخصها املصاعب من أمامه ما بسبب
قاله، فيما عرابي فكفلوا البالد عمد جاء وملا وللطاعة، لالمتثال ورجاله استعداده عرابي
جميًعا، معاونتهم وكفل وفرنسا إنجلرتا وحكومات تركيا حكومة رشيف استشار ملا ثم
القطر، من مختلفة أنحاء يف يتفرقوا بأن الثالثة الضباط وأمر الوزارة شكل هذا كل بعد
أشد بحاجة يومئٍذ البالد كانت وأناة حزم يف الحكم وبارش الوادي رأس إىل بعرابي وبعث

إليهما. الحاجة
أقصاه قد كان الذي برشيف االستعانة إىل أذعن بعدما عزلة يف نفسه توفيق وآنس
وأحسبه عرشه، يف بتثبيته الفرمان وصول أثر عىل املطلق الحكم يف طمع يوم الحكم عن
تجري وأن مستتبٍّا واألمن عاملة الحكومة تظل وأن عزلته تطول أن يود كان املرة هذه
إال يلبث لم لكنه أخرى، مرة العسكرية غري وال العسكرية تزعجه فال نصابها، يف األشياء
مهمة هي ما ترى باشا، نظامي عيل برياسة وفًدا أرسل العايل الباب أن علم حتى قليًال
تعلم، ال نفسها العثمانية والوزارة تعلمان، ال وإنجلرتا وفرنسا يعلم، ال الخديو الوفد؟
الوفد ونزل اإلرادة؟ هذه تكون أن عىس فماذا شاهانية، بإرادة املؤمنني أمري أرسله لقد
إياه إلرسالها تركيا عىل وفرنسا إنجلرتا احتجت بعدما ١٨٨١ سنة أكتوبر ١٠ يف مرص
بمرص وأقام به الخديو واحتفل الوفد وجاء لهما، إخطار مجرد وال معهما اتفاق غري من
به، األعظم املتبوع ثقة للخديو أكد أن فعل ما كل وكان أدراجه، وعاد يوًما عرش سبعة
الجند من بمسمع عصمت وطلبة باشا نظامي بني دار حديث يف املرصي للجيش أكد وإن
وسكينة. طمأنينة مرصيف ترى وأنها فعلوا ما عىل الجند تلوم ال العايل الباب حكومة أن
عىل خيوطها له تحاك كانت التي الدسائس كأن توفيق شعر الوفد ترصف بإزاء
تأييد لوال وأنه ثمراتها، آتت قد األمريات تعاونه باشا حليم بمعرفة البسفور ضفاف
فقد يدري؟ ومن قبل، من أبوه له تعرض ما ملثل معرًضا لكان إياه وفرنسا إنجلرتا
الحقوق من تسرتده أن شاءت ما توليته فرمان يف تركيا تسرتد أن قبل باشا حليم يكون
الوقت نفس يف وليخَش إنجلرتا، وعىل فرنسا عىل اعتماًدا إذًا توفيق فليزدد ملرص، املكسوبة
للخالص وحدها تجاهد وزارته وليرتك العوامل، مختلف بني لذلك وليضطرب تدخلهما،

املوقف. حرج من
النظامي القانون عليه تعرض كي النواب شورى مجلس النتخاب الوزارة ودعت
عليه ورد ١٨٨١ سنة ديسمرب ٢٦ يف ألقي عرش بخطاب توفيق وافتتحه النواب، ملجلس
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يف معها املجلس فاختلف النظامي، القانون الوزارة وعرضت املجلس، رئيس باشا سلطان
الحكومة بني تمت التي لالتفاقات احرتاًما ترى كانت الحكومة أن ذلك امليزانية، نظر أمر
النواب إرادة مراعاة مع للوزارة امليزانية يف األخري األمر يكون أن األجنبية والدول املرصية
األخري رأيهم يكون أن يريدون فكانوا النواب أما االتفاقات، هذه حدود يف املستطاع قدر
التوفيق يمكن ولم الوزارة، سقوط أو املجلس حل من الدستورية القاعدة عىل يُساُر أو
١٨٨٢ سنة فرباير ٤ بتاريخ باشا رشيف وزارة استقالة يف سببًا ذلك فكان الرأيني، بني
للحربية وزيًرا باشا عرابي تعيني مع محلها البارودي سامي باشا محمود وزارة وحلول

فيها.
أرسلت النواب شورى ومجلس باشا رشيف وزارة بني الخالف قيام أثناء ويف
يف فيها تؤيدانه باشا توفيق الخديو إىل مشرتكة مذكرة واإلنجليزية الفرنسية الحكومتان
وتعلنان رعاياهما، ملصلحة يعنيهما مما مرص سكينة وتعدان للفرمانات، وفًقا الخديوية
تحدث أن منتظًرا وكان األخطار، من الخديوية الحكومة عىل يطرأ ما لدفع استعدادهما
الدولتني عىل احتجت تركيا أن عىل املتمردين، تمرد يضعف ما األثر من املذكرة هذه
فرنسا أبلغت إنجلرتا أن العرابيون علم كما مبارشة، الخديو ومخاطبتهما إياها لتخطيهما
وقوَّى ملقاصدها، تنفيذًا تتخذها التي الخطة يف حرة نفسها تعترب املذكرة هذه برغم أنها
الثورة فكرة أن والواقع لنتائجها، وتقديًرا للحوادث اكرتاثًا أقل وجعلهم ساِعدهم من ذلك
كان الروح هذه تيار قمع وأن جميًعا البالد أنحاء يف انترشت قد كانت الجيش بدأها التي

توفيق. ضعف ضعيف للدولة رئيس وجود مع وبخاصة متعذًرا، أصبح قد
بانفضاض األمر صدر حني ١٨٨٢ مارسسنة ٢٦ إىل ينعقد النواب مجلس واستمر

العادي. دوره
يدبر مما خيفة موجًسا حوله ما إىل عرابي نظر املجلس انفضاض أعقاب ويف
الجراكسة عرشات بالقبضعىل الحكومة أوامر صدرت حتى أيام إال تك ولم له، خصومه
أقاموه، الذي وبالنظام وبزمالئه به ائتمارهم بتهمة رفقي باشا عثمان بينهم ومن
عرابي وكان السودان، أقايص إىل بالنفي عليهم والحكم حربي مجلس أمام ومحاكمتهم
رفض اقتناًعا وزادهم املؤامرة، هذه عىل املحرض هو الخديو بأن مقتنعني معه ومن
الخديو بني الخالف استعر ذلك وعىل الحربي، املجلس حكم عىل التصديق الخديو
إىل ذلك وأدى الدولة، رئيس ويعرتضه املجلس حكم تنفيذ عىل الوزراء يرص والوزارة،
املياه إىل بوارج إرسال فقرروا مرص، يف األجانب الرعايا عىل وإنجلرتا فرنسا تخوف
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عىل حرصهما جميًعا وإنجلرتا فرنسا وأعلنت ومصالحهم، حياتهم عىل للمحافظة املرصية
وأصحابه عرابي وصول من تتوقعانه كانتا ما إىل إشارة ذلك ويف مركزه، يف الخديو تأييد

بعزله. النواب من قرار استصدار إىل
وتوسط لالجتماع النيابية الهيئة الوزارة دعت والخديو الوزارة بني الخالف اشتد وملا
لهذا حل إىل الوصول يريدون معه النواب كبار من وجماعة املجلس رئيس باشا سلطان
الوزارة رياسة من البارودي سامي يقال أن الخديو قبلها التي الحلول من وكان الخالف،
دائرة املحادثات وبينما أبى، باشا مصطفى لكن فهمي، باشا مصطفى محله يحل وأن
املياه إىل وصلت قد والفرنسية اإلنجليزية البوارج كانت والوزارة والخديو النواب بني
فيه يطلبان الخديو إىل مايو ٢٥ يف قنصالهما وجهه ببالغ الدولتان وأعقبتها املرصية،
رتبه الدولتني ضمان مع املرصي القطر من عرابي وخروج بتمامها، الوزارة سقوط
بعد الخديو وإصدار األرياف يف حلمي العال وعبد فهمي عيل وإقامة ونياشينه، ومرتباته

املسألة. يف يد لهم كانت من جميع عن ا عامٍّ عفًوا ذلك
مخابرة يف شأن للدول ليس أن بحجة فرفضوه اإلنذار، هذا وزراءه الخديو وأبلغ
الوزارة فاستقالت اإلنذار، عن رضاه أظهر الخديو أن عىل األستانة، طريق عن إال مرص
رشيف لكن جديدة، وزارة لتشكيل باشا رشيف ودعا استقالتها، الخديو وَقِبل محتجة
الباب أوفد األثناء هذه ويف لطفي، باشا عمر اعتذر كما فاعتذر يطاق ال املوقف رأى باشا
العرابيني بل ووزرائه الخديو بني الخالف يف لينظر سلطانيٍّا معتمًدا باشا درويش العايل
مكانه، حليم الربنس وتولية الخديو خلع رضورة إىل انتهوا قد كانوا هؤالء فإن جميًعا،

تؤيدها. تركيا أن لعلمهم السياسة هذه نجاح يف يطمعون وكانوا
حبل واضطرب الخطب تفاقم وطنية جديدة وزارة وتعيني املشاكل حل انتظار ويف
البالد. يف األمن أمر ليتوىل للحربية ناظًرا وحده عرابي يعني أن إىل الخديو فاضطر األمن،
اقتضت إذا تركيا استعداد عىل يدل بما السلطاني املعتمد جانب من الخديو يرش ولم
وعني هو كما املوقف قبل لذلك العرابيني؛ برغم مركزه يف ولتأييده املسلح للتدخل الحال
يف ووزراؤه توفيق وظل للحربية، وزيًرا عرابي يظل أن عىل باشا راغب إسماعيل وزارة
يمكن فيما يتحدثون الناس وظل اإلسكندرية، مياه يف الدول أساطيل وظلت العاصمة،
اقرتحت فقد تركيا، موقف يومئٍذ املواقف أعجب وكان قريب، زمن يف األمور إليه تؤول أن
صورة عىل مرصوإقرارها حالة يف للنظر دويل مؤتمر باألستانة ينعقد أن وفرنسا إنجلرتا
النظام وأن عادية مرص يف الحالة أن بدعوى باتٍّا رفًضا رفضت تركيا لكن الصور، من
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فتنة وقعت دائر وانعقاده املؤتمر أمر يف الدول بني الحديث وفيما عليه، خوف ال القائم
.١٨٨٢ سنة يونيو ١١ يف اإلسكندرية

حركة كانت أهي الفتنة، هذه إىل أدت التي الحقيقية األسباب معرفة يسريًا وليس
الطبيعية غري الحال بسبب عليه الوافدين وتزايد بالسكان الثغر هذا تكدس نتيجة فجائية
وأنصاره عرابي من سابق بتدبري كانت هي أم مياهه؟ يف البوارج وجود عن نشأت التي
الذين قمع يف تباطأت الحكومة بأن زعمهم مؤيدين اإلنجليز الكتاب بعض يزعم كما
كانت هي أم محسوسة؟ زيادة املرصيني قتىل عىل األجانب قتىل عدد وبكثرة الفتنة أثاروا
مؤيدين وأنصاره عرابي إليه يذهب ما عىل اإلنجليز جانب من مدبرة ذلك من العكس عىل
الربيطانيني الرعايا أرواح عىل باملحافظة مأموًرا كان اإلنجليزي األسطول أمري بأن رأيهم
لتأييد البحرية باملظاهرة مكلًفا كان الذي الفرنيس األسطول أمري خالف عىل ومصالحهم،
وحكومة يونيو ١١ مذابح وقعت فقد الفروض هذه من يكن ومهما الخديو؟ سلطة
عسكريٍّا مجلًسا وعقدوا نفسه اليوم يف والوزراء وعرابي توفيق فخف بالقاهرة، الخديو
اتهمه الذي اإلسكندرية محافظ لطفي باشا عمر رأسه عىل وجعلوا الفتنة أسباب لتحقيق
حرض الذي اإلنجليزي املحامي انسحب أن اتهامه من وبلغوا قمعها، يف بالتهاون اإلنجليز

الربيطانية. القنصلية بأمر العسكري املجلس تحقيق
توفيق وكان نصابه، إىل األمن إعادة يريدون باإلسكندرية وحكومته الخديو وبقي
جازًما اعتقاًدا يعتقد وكان تركيا، جانب يأمن يكن لم فهو عليه، يحسد ال مركز يف يومئٍذ
حليم وإقامة خلعه إىل األيام من يوًما الوصول رجاء عليه املتمردين وتؤيد تعارضه أنها
مع واتفاقهم إياه بغضهم من يعتقده كان ملا العرابيني يأمن يكن لم وهو مكانه، باشا
يخىش كان وإنجلرتا فرنسا تأييد عىل اعتماده مع وهو منه، التخلص يف الرتكية السياسة
بعمل يقوما لم عزله من الواقع باألمر فوجئا فإذا املعنوي، التأييد أمرهما يتخطى أال
بالقوة شعر ألنه وزرائه؛ من بالجراكسة حتى يثق يكن لم هو ثم عرشه، يف لتثبيته

وتبتلعه. البالد يف يشء كل عىل تتغلب املرصية
تقوية إىل دفعهم حتى وأعوانه عرابي رأس يف القومية القوة بهذه الشعور وتجسم
تخطت قد كانت الدول أن ومع عليها، البحرية الغارة لدفع استعداًدا اإلسكندرية حصون
العاصمة يف املؤتمر وانعقد املرصية املسألة لحل األستانة مؤتمر عقد يف تركيا معارضة
أن طبيعيَّا وكان العايل، الباب لدى إنجلرتا سفري دفرين لورد برئاسة فعًال الرتكية
قالع تحصني فإن قراره، املؤتمر يصدر حتى مرص يف املسائل تعقيد عن الجميع يكف
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لم إذا مضطر بأنه الخديو أبلغ اإلنجليزي سيمور األمريال أن كما استمر، اإلسكندرية
ممثيل احتجاج من الرغم وعىل باملدافع، اإلسكندرية قالع رضب إىل التحصينات تقف
تسوية أن ومن التحصينات يف االستمرار عصمت طلبة إنكار ومن األمريال بالغ عىل الدول
كي املرصية الحكومة عىل املعنوي الضغط يف شاركت فرنسا أن لو ممكنة كانت املسألة
فريسنيه وزارة وقررت قراره، أرصعىل سيمور األمريال فإن األستانة مؤتمر قرار تنتظر

بورسعيد. إىل الفرنيس األسطول انسحاب
البوارج؟ مدافع لقنابل معرًضا يجعله التني رأس برساي ومقامه توفيق يفعل ماذا
األسطول غرض ألن اإلنجليزي البحر أمري بارجة إىل ينتقل أن كلفن املسرت إليه طلب لقد
تطلق التي البالد هذه أمري وهو التجاءه أن يعلم كان توفيق لكن ملكه، تأييد اإلنجليزي
تشرتك بينا باالعرتاضعليه إنجلرتا تنفرد لعزل يعرضه مهاجميها أساطيل إىل عليها النار
العرابيني مع ظاهر ضلع من لفرنسا كان ملا تأييده يف تركيا مع األخرى والدول فرنسا

اه: مؤدَّ ما كلفن ملسرت وقال للمقادير االستسالم رأى لذلك باشا؛ حليم ومع

فإن اإلسكندرية، عىل املدافع وأطلقت الواقعة وقعت ولو مكاني أبرح ال إني
يصح فال وصداقة، بأمانة خدموني بل يخونوني لم أمناء قوًما رعيتي من يل
وقت يف البالد أترك أن كذلك بي يليق وال بنفيس، ألنجو الشدة أوان أتركهم أن

عظيًما. عاًرا ذلك يف فإن الحرب

املدافع. مرمى عن بعيًدا الرمل قرص إىل باشا ودرويش هو باالنتقال واكتفى
حصون عىل مدافعها اإلنجليزية البوارج أطلقت ١٨٨٢ سنة يوليو ١١ صباح ويف
الساعة من ألكثر تدم لم املوقعة أن عىل مدافعها، بإطالق الحصون فجاوبت اإلسكندرية
العرابيون وشعر دكٍّا بعضها ودك الحصون نريان صمتت إذ الظهر، قبل عرشة الحادية
ذلك أن عىل وهًما، إال يكن لم اإلنجليزية البوارج مقاومة عىل قوتهم من توهموه ما بأن
يف يعسكروا أن يستطيعون أنهم اعتقدوا إذ عزيمتهم من يوهن ولم عضدهم يف يفتَّ لم

اإلسكندرية. مهاجمة إىل زمن بعد ليعودوا الدوار كفر
الذي الخديو أن من أيقنوا أن بعد الثغر من االنسحاب معه ومن عرابي قرر ذلك وعىل
ظاهًرا خصًما صار قد لذلك وأنه النتصارهم، رس قد اإلنجليز بوارج إىل االلتجاء رفض
مع املقيمة والعساكر الثائرة الجماهري بفعل تحرتق املدينة كانت وفيما عليهم، للثائرين
رساي إىل عرابي رجال أمر تحت سجينًا كان حيث الرمل رساي من الخديو عاد عرابي
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وعدد سيمور األمريال استقبله وحيث بابها عىل اإلنجليز الجند استقبله حيث التني رأس
داخلها. رجاله من

متأثرة تكن لم تركيا أن لو مرص يف الفتنة نار إلخماد يزال ما متسع الوقت يف وكان
عىل بناءً — دفرين لورد إليها طلب فقد الثائرين، تأييد عىل حريصة فرنسا بسياسة
إلرسال واستعدادها الخديو سلطة وتؤيد عاٍص عرابي أن تعلن أن — حكومته تعليمات
إنجلرتا وطلبت الخطوة، هذه تخطو أن أبت تركيا لكن النظام، وإعادة العصيان لقمع قوة
قنال أن الفرنسيون الساسة فأعلن السويس، قناة عن الدفاع يف معها تشرتك أن فرنسا إىل
يف منهم أحد يفكر لم معه ومن عرابي أن والواقع مهدد، يهدده أن من بمأمن السويس
قوة أية بأن دلسبس املسيو تأكيد وعىل حيدته عىل منهم اعتماًدا القنال بناحية تحصني
ألن سانحة الفرصة أن كله ذلك بإزاء إنجلرتا ورأت حياده، خرق تستطيع لن محاربة
١٨٧٥ سنة يف دزرائييل أتمها التي األوىل خطوتها بعد النيل وادي يف جديدة خطوة تخطو
ولم منفردة، املسلح التدخل فقررت إلسماعيل، مملوكة كانت التي القناة أسهم بمشرتى
بورسعيد قاصدة مرص إىل الذاهب للجيش املقلة أساطيلها ذهبت بل القناة بحيدة تعبأ
اإلنجليزية القوة وعسكرت احتجاج، أي وال مقاومة أية غري من فاحتلتهما واإلسماعيلية
عصيان تركيا أعلنت الفرصة فوات الظرفوبعد هذا ويف اإلسماعيلية، أغسطسيف ٢٢ يوم
وعزل اإلنجليزية السياسة إىل انضم قد كان توفيًقا لكن عرشه، يف توفيًقا وأيدت عرابي
توفيق حكومة حكومتان: ذاك إذ مرص يف وقامت ثائًرا، واعتربه الحربية نظارة من عرابي
لكن كلها، البالد لها تخضع الثورة وحكومة إنجلرتا، وتؤيدها املرصيني من فريق يؤيدها
يوم الكبري التل موقعة يف وجنده عرابي انهزم فقد أمرها؛ يطل لم الثانية الحكومة هذه

نفسه. الشهر هذا من عرش الخامس يف القاهرة اإلنجليز ودخل سبتمرب ١٢
كنوت أوف الدوق يصحبه ١٨٨٢ سنة سبتمرب ٢٥ يف ملكه عاصمة إىل توفيق وعاد
الثورة عىل إنجلرتا قضاء أن يظن توفيق وكان مالت، إدورت والسري ولسيل والجنرال
ولعله الفرمانات، تجيزه ما عىل البالد أمور وتويل للحكم عوده معناه مركزه تأييد باسم
عاصمة إىل اإلنجليزية الجيوش ودخول الكبري التل يف إنجلرتا انتصار أن بباله يخطر لم
الذين هؤالء يد إىل يده من بنقلها سلطته عىل القضاء معناه يكون أن له قدر قد ملكه
وبالقائد باألمري محاًطا سلطانه مقر إىل عودته أن بباله يخطر لم ولعله عرشه، يف ثبتوه
لتوفيق القدر خبأ ما آخر العرابية الحوادث تكون أن إىل ريب ال سينتهي إنجلرتا وبقنصل
يكون لن مرص عرش ويل فإن سيالن إىل وسينفى سيحاكم عرابي كان ولنئ نشاط، من

ملكه. عاصمة وسط قصوره يف مقامه برغم سلطانًا عرابي من أعظم
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الحكومة أن الكبري التل موقعة عقب العايل الباب دوفرين اللورد تبليغ فربغم
حكومة فإن فيها استتب قد النظام دام ما مرص من جنودها سحب يف تفكر الربيطانية
حكومة بيد ال بيدها الثوار مصري يكون أن الثوار عىل انتصارها عقب رأت امللكة جاللة
طبيعيٍّا يرون وأنصاره الخديو كان وإذا وقهرتهم؟ عليهم تغلبت التي هي أليست الخديو،
تنظر إنجلرتا فإن ثورتهم، يف فشلهم جزاء باإلعدام معه من وكل عرابي عىل يُقَىض أن
قبل الثائرين أمر يف يترصف أال الخديو اإلنجليزي القنصل أبلغ ولذلك أخرى؛ نظرة لألمر
الخديو حكومة إىل «لينصح انتدبته قد حكومته وكانت مرص، إىل دوفرين اللورد حضور
طلب أن دوفرين لورد صنعه ما أول وكان سموه»، سلطة إلعادة اتباعها الواجب بالوسائل
عرابي هم: خمسة عدا ثائرين باعتبارهم السجون بهم اكتظت الذين املئات عن اإلفراج
للمجالس الرتكية القوانني أن ومع فهمي، وعيل فهمي ومحمود سامي ومحمود وطلبة
هما إنجليزيان محاميان جاء فقد املتهمني عن محاٍم حضور تبيح تكن لم العسكرية
بنصيحة عمًال الخديو استبدله باإلعدام الحكم صدور وبعد بروديل، ومسرت نابري مسرت

املؤبد. بالنفي — محرتم أمر توفيق عند ونصيحته — إنجلرتا قنصل
الجيش انتظام إىل إنجلرتا تسرتيح أن من اإلنجليزية الجنود النسحاب بد ال وكان
هو آخر يشء إىل تطمنئ وأن أخرى، مرة األمن تهديد عدم إىل معه تطمنئ انتظاًما املرصي
مرة وغري الخطر، إىل السويس يعرضقناة غزًوا إياها أخرى دولة تتعرضمرصلغزو أال
هذه إىل اطمأنت متى منها جنودها وسحب مرص عن للجالء استعدادها إنجلرتا أعلنت
— الربيطانية الحكومة تهتد وملَّا االحتالل منذ مضت سنة وأربعون ثماٍن وهذه الغايات،
السويس قناة تتعرض أن أو أخرى دولة مرص تغزو أال عىل يطمئنها ما إىل — األقل عىل

للخطر! الدولية
البالد يف الحكم تنظيم أن دفرين اللورد مشورة وبعد التاريخ ذلك يف رأت أنها عىل
عن لتجلو تتحقق أن تريد التي األغراض لتحقيق الوسائل أقرب هو العدل قاعدة عىل
ويستبدل النواب مجلس قانون توفيق يلغي أن فنصحت هللا، أستغفر فأمرت، النيل، وادي
ت ونحَّ البالد، مالية مقاليد بيدها وأخذت العمومية، والجمعية الشورى مجلس قانون به
آخر، بنظام التصفية نظام الستبدال مؤتمر عقد إىل ودعت عنها، املستطاع قدر فرنسا
توفيق وعىل يشء كل عىل يدها وضعت حتى فشيئًا شيئًا الحكم شئون يف تتغلغل وجعلت

عليه. يدها وضعت ما بني من
إخالصه من بلغ لقد بل لها، االطمئنان أشد واطمأن الجديدة الحال بهذه توفيق وُرسَّ
ذلك حرضوا الذين أحد روى وزارته، أرسار من ا رسٍّ ممثلها عىل يكتم ال كان أن إلنجلرتا
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يحرضه ال وزارة مجلس يعقدوا أن عىل مرة زمالئه مع اتفق باشا رياض أن العرص
الوزارة رئيس وأبلغ وحدها، مرص تعني شئون يف النظر أرادوا كلما اإلنجليزي املراقب
إىل العام إنجلرتا قنصل نبهه حني رياض دهشة من بأكثر يكن لم ثم الخرب، هذا توفيًقا

قبل. من الخديو به هو أخرب ما له وروى الرصاحة، فيه يعتقد كان أنه
برغم مرص عن الربيطانية الجنود جالء أمر من يشء توفيق بخاطر يدور يكن ولم
تريد وكيف يتقلص، النيل وادي يف نفوذها رأت إذ بعد فيه الفرنسية السياسة إلحاح
كثرية، ظروف يف ضده للعرابيني منضمة كانت وقد الفرنسية السياسة يؤيد أن توفيًقا
اإلنجليز فليصنع وإذًا الخديوية؟! منصب يف باشا حليم تعيني فكرة عىل تعطف وكانت
أصابهم ملن تعويًضا الجنيهات من ماليني ثالثة ليقرروا يشاءون، ما البالد أمر لتنظيم
مرص، يف توطيده يرون الذي الحكم نظام وليوطدوا اإلسكندرية، فتنة جراء من رضر
االنسحاب وليقرروا املهدي، ثورة لقمع الجيوش من يشاءون ما السودان إىل وليوفدوا
واالنسحاب الوزارة نوبار ويقبل باشا رشيف وزارته رئيس فيأبى وإخالءه السودان من
فضل لهم توفيق ينىس فلن شاءوا، من الوزراء من وليعينوا شاءوا ما بمرص ليصنعوا —

املخلصني. أخلص إال لهم يكون ولن عرشه عىل تثبيته
توفيق اطمئنان مبلغ لنا يوضح ما خري وخلقه توفيق عن كرومر لورد كتبه ما ولعل

مؤداه: ما جنابه قال اإلنجليزي، االحتالل حالة الجديدة، للحالة

خديويٍّا أو عظيًما رجًال كان أنه إىل يذهبون توفيق أصدقاء خري أحسب ما
واحدة بزوج مكتفيًا كان ولقد يشء، يف العظمة من يكن لم أنه فالواقع مثاليٍّا،
بحسن معنيٍّا نشيًطا صالًحا أبًا وكان بالده، ألهل صالًحا مثًال بذلك فرضب
مما للتعصب ظاهرة أية من خلًوا كان ولكنه بالتقوى اشتهر وقد أوالده، تربية
وكانت املسلمني رعاياه وبني بينه تقواه ووصلت «املسلمني» أتقياء به يصطبغ
مستقيًما حوله من إىل بالقياس وكان الخطر، بعض له سياسيٍّا عامًال لذلك
ما كل ليلقي استطاع ما ويجتهد املسئولية يخاف بالده أهل كأكثر وكان وفيٍّا،
األوربيني عدد كثرة من يشكو فكان اآلخرين، أكتاف عىل منها إلقائه عىل يقدر
يكون بأنه أجابه منصبًا يلتمس أوربي إليه قصد فإذا املرصية، الحكومة يف
عليه يمليه بما السري من تمنعه بريطانيا سلطة ولكن الطلب، إلجابة سعيًدا
قراًرا يقر أن إىل اضطر إذا كان ولكنه االبتكار، يعوزه النشاط عديم وكان قلبه،
النظر، وبعد التقدير وحسن الكرامة عىل يدل ما األحيان من قليل غري يف أبدى
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عما بالجميل االعرتاف من يبدي األحايني بعض يف يكاد حتى القلب طيب وكان
يظهر وكان رشقي، حاكم صفات من يكون أن يندر ما خدمة من إليه قدم
شخصيٍّا مسئوال أبًدا يكن ولم والقسوة، واإلرهاق التحكم أنواع لكل املقت أعمق
من كثري ارتكاب اتاح قد وإهماله تباطؤه كان وإن األعمال، هذه من عمل عن
كان ولكنه كتابًا، قرأ أن وقلَّ عاليًا، تعليًما متعلًما يكن ولم باسمه، الظالمات
متوسًطا وكان ومكانة، طراز كل من رجال مع ويتحدث الصحف عىل يطلع
من أما أمامه، تحدث التي املناقشة تتبع ويف إليه تُلقى التي الحوادث إدراك يف

بالده. أهل متوسط فوق كان فربما الذكاء حدة حيث
رجًال كان أنه فلو مثًال، خديويٍّا يكن لم فهو الرجال يف عظيًما يكن لم وإذا
اإلصالح حركة رأس عىل نفسه لوضع الذكاء حاد الخلق سامي اإلرادة قوي
يف موظفني كانوا الذين اإلنجليز غرية توقدت وملا سلطته، ولظهرت مرص، يف
برذائل ملوثًا يكن لم أنه السلبية الفضيلة له كانت ذلك مع أنه عىل حكومته،
فكفاه إصالح حركة يف بيشء بالفعل قام قد يكن لم إذا وهو الرشقي، الحاكم
غريه ساق قد يكن لم إذا وهو الحركة، بهذه بدله آخرين لقيام مغتبًطا كان أنه
برأيه اقتنعت أني وأشهد السبيل، هذا يف الغري اتبع أنه فكفاه الخري سبيل يف

بيننا. خالف وجود عند برأيي فيها هو اقتنع التي من أكثر أحيان يف

يشء عند العرابية الثورة حوادث بعد نقف لم أنَّا يف السبب للقارئ يبني الحكم وهذا
الحوادث يف له يكن لم ألنه الحوادث تتخللها ال عادية حياة كانت فقد توفيق، حياة من

مذموم. وال محمود غري ١٨٩٢ سنة يف تويف أن إىل كذلك وبقي ترصيف، وال يد

أدت والتي حكمه أيام أول حدثت التي الجسام الحوادث يف تبعة توفيق عىل فهل واآلن
كانت إذا التبعة توفيق فعىل عليه، الجواب يصعب ال ما هذا الحارض؟ موقفها إىل بمرص
التبعة وإنما عليها، له سلطان ال قوى بني واضطرابه نفسه ضعف تبعة إنسان عىل
يتفق بما تحويرها يملك ال لضعفه فكان بتوفيق أحاطت التي الحوادث عىل التبعة أكرب
وماذا عرابي، وعىل إنجلرتا، وعىل فرنسا، وعىل تركيا، عىل التبعة إنما بلده، ومصلحة
نفسه يرتك أن إال جميًعا القوى هذه بني يصنع أن كتوفيق النظر قصري ضعيف يستطيع

إليه! وصال ما إىل وبالده بملكه ليصل الحوادث موج يتقاذفه
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الغراء. املقتطف مجلة عن الصورة هذه نقلت

ي يُعفِّ ليكاد حتى املؤلف ذكر عىل يجني بمقدار أثره ويعظم ذكره ينبه ما الكتب من
قاٍض وال محاٍم ذاكرة عن منها واحد اسم يغيب ما ثالثة كتب الطراز هذا من خربه،
«مرشد هي: الثالثة الكتب هذه اإلسالمي، الرشع رجال من رجل وال حقوق طالب وال
أبي األعظم اإلمام مذهب عىل الرشعية املعامالت يف اإلنسان أحوال معرفة إىل الحريان
العدل «قانون وكتاب الشخصية»، األحوال يف الرشعية «األحكام وكتاب النعمان»، حنيفة
رجال عند تقف ال الكتب هذه معرفة إن بل األوقاف»، مشكالت يف للقضاء واإلنصاف
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أحكام ثالثتها نظمت فقد الناس، سواد من عظيم عدد إىل كذلك تمتد بل والرشع، القانون
عىل الوقوف يهمه من كل بحاجة يفي مواد ذي تقنني يف حنيفة أبي مذهب عىل الرشيعة
عىل مدلوالتها تعني حتى ألفاظها اختيار يف مدقًقا مرتبة مبوبة يجدها إذ األحكام، هذه
هي الثالثة الكتب وهذه القانوني، الفقه فن به يقيض الذي الدقيق التحديد من صورة
بالدراسة، فيها ما الناس وتناول أثرها وعظم ذكرها نبه ولذلك بابها؛ يف واألخرية األوىل
من يعلمون ال الناس أكثر لكن باشا، قدري هو لك قيل واضعها عن أكثرهم سألت فإذا
لتاريخه، كافيًا ذلك يكون وقد الثالثة، الكتب هذه واضع أنه وإال اسمه، إال باشا قدري أمر
جعل قد نابليون كان وإذا واضعه، لتخليد كاٍف أثر الحق يف هي الثالثة الكتب فهذه
وحكمه والظفر النرص مجد من ذلك جانب إىل ما واعترب مجده عنوان املدني قانونه من
واألحوال واألوقاف املعامالت يف الرشع أحكام تقنني يف باشا قدري فكتب ثانويًا، العالم

الزمان. عىل باٍق مجد عنوان الشخصية
عظيًما فقيًها كان أنه بد ال حياته؟ تاريخ كان وماذا باشا؟ قدري كان من لكن،
الذي الفذ فالرجل بها، العناية وموضع اإلسالمية الرشيعة دراسة معهد األزهر علماء من
طبيعيٍّا فليس الرشيعة، هذه رجال أساطني من يكون أن يجب الرشائع من رشيعة يقنن
أن غري غريهم! الرشع يقنن من يكون ثم والفقهاء العلماء من األلوف املعهد هذا يخرج أن
وكتبه زمرتهم، إىل ينضم ولم سلكهم، يف ينخرط ولم منهم يكن لم باشا قدري أن الواقع
ودراسته تربيته كانت فقد وأخلدها، أبقاها كانت وإن تواليفه كل ليست هذه الفقهية
مساس. أي الرشيف األزهر تمس أن عن بعيدة تقلدها التي الوظائف وكانت بحتة، مدنية
أعيان من كان الذي أغا قدري هو أناضويل أب من ١٨٢١ سنة حوايل بملوي ولد وقد
عىل ملوي بمركز العزب بعض مرص وايل أقطعه مرص إىل جاء وحني كوبريل، وزير بلد
وأدخله محمًدا ولده أولدها مرصية من فتزوج يومئٍذ، معروفة كانت التي االلتزام طريقة
األلسن مدرسة يف القاهرة إىل به بعث بها الدراسة أتم إذا حتى بملوي، صغرية مدرسة

مساعًدا. مرتجًما فيها وعني دراسته بها أتم حيث
فقد مرص، يف الحديثة الثقافة لبث أسس الذي املعهد هي األلسن مدرسة وكانت
الحضارة وأن جارفته، التيار قوية الغربية املدنية أن ا تامٍّ إدراًكا العرص ذلك أهل أدرك
كما التيار، هذا وجه يف الوقوف عىل قادرة غري أصبحت األزهر يمثلها التي اإلسالمية
معالجة يمكن فال الحديثة، بالتعاليم م تُطعَّ أن تقبل ال تعاليم عىل جمدت قد كانت أنها
— يومئٍذ يسمونها كانوا ما عىل األلسن أو — اللغات وكانت املذهبني، بني التوفيق
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والفارسية الرتكية اللغات فيها تدرس فكانت الكربى، األلسن مدرسة عناية موضع هي
يدل فائقة عناية العربية باللغة فيها العناية وكانت واإلنجليزية، واإليطالية والفرنسية
قدري قال كثرية، ومؤلفات كتب من ترجموه وما منها تخرجوا الذين وضعه ما عليها
«وقد :١٨٦٩ سنة يف نرش الذي جغرافية) (معلومات كتابه يف الرتجمة هذه صاحب باشا
والفنون ترجموا ممن كثري بأسماء وأتى مجلد.» ألفي من أكثر املدرسة هذه تالميذ ترجم
ذلك بعد من والقيام (األلسن) هذه تعليم من القصد وكان الغربية، كتبها ترجموا التي
السري من أهلها ليتمكن مرص إىل الغالبة الحضارة نقل الفنون مختلف يف الكتب برتجمة
مرص تأثرت فقد الفرنسية، اللغة عن ترجم إنما ترجم ما أكثر ولعل أوربا، أهل سرية
قام أن ذلك أثر من وكان املختلفة، أوربا دول بها تأثرت كما الكربى، الفرنسية بالثورة
وكان فرنسا، يف نابليون بها قام التي الحركة تشبه بحركة بعد فيما باشا عيل محمد
الظفر، ثمرات يومئٍذ مرصوحرمتها عىل أوربا تألبت أن لوال الثمرات خري تؤتي أن مرجوٍّا
تشغله أن يجب الذي الصف إىل يرفعها تقدًما تقدمها سبيل يف عائًقا ذلك بعد وقفت كما

وأقواها. األرض أمم أرقى بني
وكان بها، دراسته تمام أثر عىل األلسن بمدرسة مساعًدا مرتجًما إذًا باشا قدري ُعنيِّ
فكان األوربية، بالقوانني اإلسالمية الرشيعة وملقارنة الفقه علوم لدراسة خاص ميل له
حداثة منذ الرشع كتب مطالعة عىل مكبٍّا وكان باألزهر، الفقه دروس يحرضبعض لذلك
الذي الرسمي عمله الرتجمة وبقيت طويلة، سنني بعد إال تظهر لم ذلك يف آثاره لكن سنه،
مساعد ال مرتجًما املالية نظارة إىل األلسن مدرسة من نقل ولذلك إتقان؛ أيما يتقنه كان

مرتجم.
قدري األخري هذا فأخذ لها، واليًا باشا رشيف عني الشام باشا إبراهيم احتل وملا
ذلك بعد وعادا األستانة إىل سافرا ثم له، سكرتريًا أفندي) قدري يزال ما (وكان باشا
مدرسة يف والرتكية العربية للغتني أستاذًا باشا قدري ُعنيِّ حتى متالزمني مرصوظال إىل
فاملعارف باملعية عني ثم العهد، لويل مربيًا الخديو اختاره ثم باشا، فاضل مصطفى األمري

الخارجية. ترجمة لقلم فرئيًسا باإلسكندرية التجار فمجلس
أكثرها لكن مختلفة، مواضيع يف كتب عدة وضع بالتدريس اشتغاله أثناء ويف
ذلك من عربية-فرنسية، معاجم وكان ومفرداتها، وأجروميتها العربية اللغة يف كان
املنتخب و(الدر صفحة، سبعمائة يف ويقع والفرنسيس) العرب لغتَي يف النفيس (الدر
و(مخترص العربية)، اللغة يف و(أجرومية والعرب)، والعثمانيني الفرنسيس لغات من
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والفرنساوية)، العربية باللغة و(املرتادفات العربية، إىل مرتجمة الفرنساوية) األجرومية
ببعض مصحوبة جغرافية (معلومات ككتاب والجغرافيا التاريخ يف كتب بعض عدا هذا
وهذا املرصية)، الشبيبة لفائدة بالعربية وترجمت جمعت مرص مدن ألهم تاريخية نبذ

.١٨٦٩ سنة يف طبعه ثم الكتاب
والفرنسية العربية اللغتني يف باشا قدري تضلع مبلغ عىل الكتب هذه من كثري يدل
للعمل التمهيد يف لالشرتاك يدعى أن طبيعيٍّا كان لذلك الرتجمة؛ يف الفائقة مقدرته وعىل
النتشار مقدمة كان والذي فيه تفكر املرصية الحكومة كانت الذي العظيم الترشيعي
باملجالس منوًطا العهد ذلك يف املرصي القضاء كان فقد األهلية، واملحاكم املختلطة املحاكم
بقواعد درايتهم قلت من الرجال من تجمع وكانت بالعرف، تحكم كانت التي امللغاة
الفرنسية الحملة طريق مرصمن إىل ترسبت قد الفرنسية الثورة مبادئ كانت وإذ العدالة،
فقد مرص، إىل عادوا ثم فرنسا إىل أوفدوا الذين املرصيني الشبان طريق ومن ١٧٩٨ سنة يف
الحكومة وعهدت نابليون، أيام وضعت التي الفرنسية القوانني تعريب إىل الفكرة اتجهت
الفرنيس املدني القانون فعرَّب املهمة، بهذه املرصيني املرتجمني أفاضل من جماعة إىل
أفندي السالم وعبد حلمي أفندي وأحمد الرتجمة قلم رئيس بك هللا وعبد رافع بك رفاعة
مرتجمي أحد فهمي أفندي وحسن أفندي السعود أبو فعرَّبه املرافعات قانون أما أحمد،
قانون بك مجدي صالح وعرب العقوبات، قانون باشا قدري وعرب الخارجية، وزارة
١٢٨٣ه. سنة يف األمريية باملطبعة وطبعت كلها القوانني هذه وجمعت الجنايات، تحقيق
قدمنا ما عىل — الدراسة أيام إىل يرجع والترشيع للفقه باشا قدري ميل كان وإذ
الرشيعة أحكام تقنني يف التفكري إىل بصاحبه ودفع امليل هذا العمل ذلك صادف فقد —
املحاكم قوانني ترجمة يف باالشرتاك إليه عهد أن التفكري هذا يف إمعانًا وزاده اإلسالمية،
العمل بهذا للقيام الحقانية وزارة يف أنشئت التي اللجنة مع العربية اللغة إىل املختلطة
كان وملا يومئٍذ، من إنشاؤها أزمع التي األهلية للمحاكم جديد ترشيع لوضع تمهيًدا
عن أخذ الذي الجديد املختلط القانون أحكام بني التوفيق يقتيض للمرصين الترشيع
فقد يومئٍذ، إىل القضاء عليها كان التي اإلسالمية الرشيعة أحكام وبني الفرنيس القانون
املخطوطة نسخته تزال وما بعد ينرش لم كتابًا فوضع املقارنات، بهذه باشا قدري اشتغل
ملذهب موافًقا الفرنيس— — املدني القانون يف وجد ما (تطبيق عن املرصية الكتب دار يف
املدني القانون يف وجدت التي الرشعية املسائل «بيان أنه مقدمته يف وجاء حنيفة)، أبي

النعمان». حنيفة أبي األعظم اإلمام ملذهب وموافقة مناسبة
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البحوث وهذه املختلطة املحاكم ولقوانني الفرنيس العقوبات لقانون الرتجمة هذه
األصيل؛ ميله إىل مضافة الفرنيس املدني والقانون الرشع أحكام بني املقارنات يف املتصلة
الخارجية ترجمة قلم رياسة من نقل ولقد القانون، يف فقيًها باشا قدري من جعل
للحقانية وزيًرا عني أن إىل هذا منصبه يف وظل املختلطة، االستئناف بمحكمة مستشاًرا
وزيًرا ذلك بعد وعاد الوزارة مع استقال ثم باشا، توفيق محمد له املغفور عهد أول يف
القوانني وضع عىل هذا منصبه يف وعمل جديد، من للحقانية وزيًرا انتقل ثم للمعارف،
وقانون املدني القانون وضع يف بنفسه واشرتك إنشاؤها، أريد التي األهلية للمحاكم
الئحة صدرت للحقانية ناظًرا يزال ال كان وفيما التجاري، والقانون الجنايات تحقيق
أيام وضعها يف اشتغل التي القوانني وصدرت املعاش، إىل أحيل ثم األهلية، املحاكم ترتيب

للحقانية. ناظًرا باشا فخري كان
بما االشتغال عن حياته من التايل الشطر يف باشا قدري ينرصف أن إذًا طبيعيٍّا كان
والترشيع، القانون يف العمل إىل — ورصف ونحو ترجمة من — األول الشطر يف به شغل
ولذلك يملُّونه؛ وال العمل عىل قوتهم بكل يتوافرون الذين طراز من باشا قدري وكان
مقرونًا اسمه يزال ما التي الثالثة الكتب بوضع حنيفة أبي مذهب تقنني إىل همه كل وجه
و(قانون الشخصية)، األحوال يف الرشعية و(األحكام املعامالت، يف الحريان) (مرشد بها:
مخطوطة كلها الكتب هذه ظلت وقد األوقاف)، مشكالت عىل القضاء يف واإلنصاف العدل
وهي طويلة، بسنوات الوفاة بعد إال تطبع ولم ١٨٨٦ سنة نوفمرب ٢٠ يف وفاته حني إىل
يضطلع لم الذي العظيم الجهد هذا هي مجده، سبب تزال وما ذكره خلدت التي ذلك مع
اسمه واقرتان وجوهه، خري عىل وأداه به هو فاضطلع أحد، اإلسالمي الرشع رجال من به

ا. حقٍّ خالد أثر أنها عىل دليل بها
ويف مرص رجاالت من واحًدا منه ليجعل يكفي ما األخرى أعماله يف كان فلقد
يكفي وكان وصدورها، األهلية املحاكم ترتيب بالئحة اسمه اقرتان يكفي كان مقدمتهم،
الحكومة مناصب لكن األخرى، كتبه تكفي وكانت حياته، يف مرات ثالث الوزارة تقلد أنه
ال الحكومة عن الذكر صاحب فيه ناب عام عمل أو القوانني من بقانون الذكر واقرتان
تصل قد التي األسماء هذه من اسم أكثر، ال اسم أنه عىل إال املنصب صاحب اسم يخلد
يعتربها التي الوضيعة الكثرية األسباب من هذين غري أو الخديعة أو بالرياء املناصب إىل
هجائية حروف من مكون اسم الحياة، درجات به يرتقون وسلًما لهم حلية الناس بعض
خري من له نصيب وال املوت يالشيها الحياة نقائص عىل جف اسم جليلة، أعمال من ال
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أعادت فقد مصنفها بموت إال تظهر لم التي الثالثة الكتب هذه فأما أثره، الحياة عىل يبقى
له وبقيت وضعفها املادة حياة حوله من سقطت اإلرشاق شديد متألًقا الحياة إىل اسمه

أبده. إىل أزله من بالكون املتصلة الروح حياة
اإلكباب أشد العمل عىل إكبابه مع إنه حياته أيام باشا قدري عرفوا الذين ويقول
وكان الظُّرف، غاية ظريًفا كان بل وجهها، يف العابسني للحياة املتجهمني من يكن لم
يف األلسن مدرسة خريجي إخوانه مع يجلس أن يأبى ال وكان العود، عىل الرضب يتقن
أولئك لتجد وإنك العمل، أعباء النفس عىل يهون ما عوده أنغام من يُسِمعهم طرب حفلة
أحرص العالم يف خالد أثر ذات عاملة قوة يجعلهم ما قدرتها من الطبيعة وهبتهم الذين
العظيم الواجب أداء عىل يعينهم حظٍّا الباسمة الطبيعة جوانب من ينالوا أن عىل الناس
الحظ هذا لوال به ينوءون ما الجهد من يقتضيهم والذي أداءه، عليهم الوجود فرض الذي
لنفوسهم رياضة إال ليس — لونه كان أيٍّا — وهو بذلك، يأخذهم أن ألحد كان وما القليل،
الذين األفذاذ قوى الجهد أبهظ وإذا املالل، عليها يأتي أو الجهد يبهظها أن وأعصابهم
وينعمون هؤالء مواهب كنف يف يعيشون الذين للماليني آن فقد وحضارته العالم يقيمون

حضارتهم. تهدم وأن سعادتهم تتحطم أن بعلمهم
وكانتا عينيه، نور انطفأ وأن برصه كف أن باشا قدري عىل القدر قسوة من وكان
املرض، هذا من نفسه معالجة يف أمًال النمسا إىل سافر وقد وحدَّة، جمال ذواتي ذلك قبل
الرشعي الفقه تقنني يف للناس أخرج الذي عمله متابعة من هذا يف نجاحه عدم يمنعه ولم

الثالثة. كتبه
حني كانت النهضة هذه ولكن القومية، النهضة عالم يف فراًغا وفاته فأحدثت وتويف
فمن وزمالؤه، هو به قام الذي العظيم النشاط تيار وقوف إىل بها أدى منحدر يف وفاته
عما قسوة تقل ال برضبة الحرية يف مطامعها يف أصيبت قد مرص كانت ١٨٨٦ سنة قبل
الرضبة صاحبة هي أوربا وكانت تركيا، عىل باشا عيل محمد انتصارات أثر عىل به أصيبت

الثانية. الرضبة وصاحبة األوىل
ولنئ نابليون، قانون عن عظمة يقل ال مجد عنوان الثالثة باشا قدري كتب تزال ولن
كافية وهي الثالثة، الكتب هذه ينسوا فلن يشء كل باشا قدري حياة من الناس ينس

واحد. رجل مجد ال رجال مجد لتقيم
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مرصمحققة من خريًا ترى ال هادئ وديع لشعب العالم بالد بني أعىل مثًال طلبت إن لعلك
بأسباب تضطرب أحشاؤه تفتأ ال طموح لشعب أعىل مثًال طلبت إن لعلك ثم املثل، لهذا
مرص شعب من خريًا ترى ال واملجد؛ العظمة وإىل الكمال إىل تطلًعا الحارض عىل الثورة
يقع ولم أغراضها، إىل السعي يف العنف وسائل مرص عرفت أن فقلَّ املثل، لهذا محقًقا
التناقض من الظاهر ولهذا األغراض، هذه تحقيق من ويئست واستكانت مرص ذلت أن
مطامعها، لتحقيق بها واآلخذين مرص رجال قدر يف كبري أثر املرصية الحياة صورة يف
وإن لقاهر تذل ال أبًدا وهي وإذاللها، قهرها تريد غريها أمم مع نضال يف أبًدا فهي
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الهدوء من ظاهر تحت الدائمة ثورتها سرت إىل ألجأها قد تاريخها وكان ظروفها كانت
للعواطف املحرك الرجل فيها ينشأ أن الظروف هذه بحكم حتًما كان ولذلك والسكينة؛
تطمع التي السامية الغاية إىل يدفعه الجماهري ولنشاط يحفزها، وللهمم يستنهضها
لتاليف يعمل الذي السيايس هو آخر رجل الرجل هذا جانب إىل ينشأ وأن فيها، مرصبحق
حتى الكل عجز اصطداًما مرص يف الغالبة القوى وبني الشعب اندفاعات بني االصطدام
قوية جانبهم إىل مرص وقيام الغالبني قوة تحطيم إىل ينتهي أهو نتائجه: تقدير عن اليوم
املكانة بلوغ يف املرصية النفس أمل تحطيم إىل ينتهي هو أم النفس؟ قوية أنها كما اليد
حتى واستعادته، بعثه عن أجيال بعد أجياًال فرتت أمة أمل تحطم وإذا فيها؟ تطمع التي
به ينبض قويٍّا حارٍّا األمل األمة نفس إىل ويدفع البعث هذا عىل يعني جديد ظرف يكون

القيود. وتحطم النري تخلع قوية ثورة يتدفق ثم قلبها
— والسلم السياسة ورجل األعىل املثل إىل الدعوة رجل — الرجالن هذان وكان
غذاؤها ألنه األعىل للمثل أبًدا نصرية بطبيعتها الجماهري وكانت الظروف، أكثر يف خصمني
للوصول ويعمل ويفاضلها القوى يزن الذي السيايس أما حياتها، ذاته هو بل الحياة يف
له، أو عليه تحكم التي هي الالحقة فالحوادث بالده إليه تصل أن يمكن ما خري إىل
من عرصه بحوادث اتصاًال املرصيني أكثر من وكان سياسيٍّا، غايل باشا بطرس كان ولقد
حق كلمة التاريخ كلمة ولتكن عليه، الحكم وحدها للحوادث فلنجعل السياسية، ناحيتها

وإنصاف.

حارة مدرسة يف األوىل دراسته وتلقى ١٨٤٦ سنة مايو ١٢ يف بالقاهرة غايل بطرس ولد
ثماني وبعد اإلصالح، بأبي األقباط عند امللقب الرابع كريلس األنبا أنشأها التي السقايني
من له وكان باشا، فاضل مصطفى مدرسة إىل انتقل املدرسة هذه يف أمضاها سنوات
تخرج فلما فاضل، مصطفى دائرة يف يشتغل كان نريوز بك غايل والده أن بها الصلة
مدرسة يف الرتجمة علوم يتلقى ذلك مع وظل السقايني حارة بمدرسة مدرًسا اشتغل منها

باشا. رفاعة املرحوم أنشأها التي الرتجمة
أن يكفيه كان النظري، املنقطعة الذاكرة ولقوة للذكاء مثًال دراسته أثناء يف وكان
ذاكرته قوة له ويرست ا، تامٍّ استظهاًرا ليستظهره مرات ثالث أو مرتني له يُدرَّس ما يقرأ
اللغتان وهاتان والفارسية، والرتكية والفرنسية العربية أتقن فقد املختلفة، باللغات العلم
(شربقته) دفع مقابل عليه يتلقى كان إذ الخلييل، خان تجار أحد عىل أتقنهما األخريتان
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الذاكرة قوة جانب إىل — تدل ملناسبة سنه من الثالثني بعد القبطية اللغة تعلم إنه ثم له،
العارفني العلماء أحد فقابله إنجلرتا إىل سافر أنه ذلك بها، امتاز اإلرادة يف قوة عىل —
إىل عاد أن بعد يلبث لم ولكنه يجبه، فلم بها كلمه قبطي أنه علم وملا القبطية، باللغة
اإلنجليزي العالم لصاحبه كتب حتى أشهر ستة تمِض فلم دراستها، عىل أكب أن مرص

بها. خطابًا
يدل كان متينة صحة إرادته ومضاء ذاكرته وقوة ذكائه جانب إىل الحياة يف وأعانه
ذكائه عىل يدل عجيبًا بريًقا عينيه بريق كان كما املفتول، وعضله قامته طول عليها
إليه وعهدوا يومئٍذ األمر أولو عرفه حتى الشباب أوليات يتخطى يكد لم لذلك وحيلته؛
حارة بمدرسة مدرًسا كان حني مسابقة يف دخل فقد ومسئولية، خطر ذات بأعمال
املحكمة حلت الذي اإلسكندرية تجار بمجلس كاتب وظيفة إىل بها انتقل السقايني
املجلس كتاب رئيس صار حتى هذه وظيفته من يرتقي وجعل محله، ذلك بعد املختلطة
املفتش، باشا إسماعيل عىل املحسوبني أحد مصلحة ضد قضية يف ١٨٧٣ سنة حكم الذي
رشيف ناظرها إىل األمر املفتش أوصل فقد الداخلية؛ لنظارة تابًعا التجار مجلس كان وإذ
الناظر فدعا الجائر، الحكم ذلك إصدار يف اليد صاحب كان غايل بطرس أن وأبلغه باشا
وعينه عمله من نقله ولذلك للغات؛ بمعرفته أعجب كما مناقشته فأعجبته إليه بطرس
اإلصالح نظام لتطبيق استعداًدا بإنشائها كلفرشيف التي الحقانية نظارة لكتاب رئيًسا

الجديد. القضائي
املحاكم إلنشاء التحضري بسبب الحقانية يف كبري نشاط سنة ١٨٧٤ سنة وكانت
إىل املحاكم هذه قوانني برتجمة مشتغًال باشا قدري محمد له املغفور وكان املختلطة،
أكثره يزال ما الذي الترشيع بتعريب وإياه وعني بطرس إليه فانضم العربية، اللغة

الحارض. الوقت إىل مرص يف ساريًا
نوبار النظار رئيس إىل التعرف املختلطة للمحاكم التحضري يف االشتغال له وأتاح
وثيًقا بينهما االتصال هذا فتئ وما السيايس، تكوينه يف كبري أثر ذا به اتصاله فكان باشا،
ليكون اختاره من أول هو كان حتى الحقانية، بباشكاتب نوبار ثقة إىل داعيًا مستمرٍّا
ذلك قبل باشا رياض اختاره أن بعد ١٨٩٥ سنة ألفها التي وزارته يف للخارجية ناظًرا

للمالية. ناظًرا ليكون ١٨٩٣ سنة ومنذ
انتهت ملا أنه ذلك خاص، سبب إىل املالية لوزارة إياه باشا رياض اختيار ويرجع
الضائقة أبواب عىل كانت ١٨٧٥ سنة يف املختلطة املحاكم إنشاء من املرصية الحكومة
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،١٨٦٣ سنة يف باشا إسماعيل حكم أول منذ الفادحة االستدانة إليها جرتها التي املالية
هذا لكن املاليني، املراقبني وبتعيني الدين صندوق بتأليف القانون صدر ١٨٧٦ سنة ففي
الرضائب دافعي عىل الضغط من يرفع ولم شيئًا الديون وطأة من يخفف لم القانون
صندوق استيالء ثم اإلنسانية، معاني كل عن وأبعدها اإلرهاق وسائل بأقىس وإرهاقهم
املوظفني مرتبات دفع عدم إىل الحكومة اضطرت حتى يحصل، كان ما كل عىل الدين
يدخل لم يومني قىض أنه مذكراته يف يكتب يومئٍذ فيها املوظفني اإلنجليز أحد جعل بما
ذلك مع األجانب الدائنون كان وإذا رمقه، به يسد ما كل إىل إلعوازه طعام فيهما فمه
تشكيل عىل االتفاق إىل انتهوا فقد نعمتها، ويل تعهدات كل مرص اقتضاء عىل مرصين
يف املرصية الحكومة عن نائبًا باشا رياض وعني مرص، ديون لتصفية ثم للفحص لجنة
ثم له، مساعًدا الحقانية لنظارة العام السكرتري غايل بك بطرس وعني املذكورة اللجنة
الدقيق الظرف ذلك ويف الحكومة، عن بالنيابة بطرس إىل وعهد للجنة، رئيًسا رياض عني
تقريًرا يضع أن من مكنه ما املالية الشئون ومن اللجنة مباحث من يدرس أن إىل اضطر

عليها. يعتمد وحجة عنه ينقل مرجًعا ذلك بعد كان مرص يف الرضائب نظام عن
العرش عن باشا إسماعيل إقصاء إىل املالية لجنة تقرير تلت التي الحوادث انتهت وملا
ويف القديمة القضائية املجالس إلغاء يف تفكر بدأت قد الحكومة كانت فيه توفيق فخلفه
الترشيع يف عملوا ممن بطرس كان وإذ اآلن، القائم النظام هو جديد قضائي نظام إنشاء
األهيل؛ للقضاء للترشيع يعملون الذين رأس عىل يكون أن طبيعيٍّا فكان املختلط للقضاء
الجديد. القضائي النظام تنفيذ عبء عليه وألقي للحقانية وكيًال ١٨٨١ سنة يف عني لذلك
األقباط فأما املسلمون، إال يليها ال الدولة أعمال يف الحكم مناصب كانت يومئٍذ وإىل
مفتوحة إليها وما الكتابية املناصب فكانت الحكومة، أعمال إنجاز وظائف يلون فكانوا
يف الدينية األغلبية أبناء عىل وقًفا فكانت األعمال وإدارة القضاء فأما أمامهم، وحدها
كان والذي لألتراك فيه الحكم كان الذي الظرف ذلك يف التقسيم هذا تفسري ويسري البالد،
لروح منافاة ذلك يف رأى غايل بطرس أن عىل اإلسالمية، الخالفة لدولة تابًعا فيه الحاكم
املختلطة املحاكم بإنشاء األوربية النظم فيه تنقل مرص بدأت عرص يف وبخاصة الزمن،
ويف الجنسية يف بل فقط، الدين يف عنهم يختلفون ال جماعة لقضاء املرصيني وبخضوع
ولعل القضاء، وظائف يف األقباط من عدًدا الحقانية يف وجوده حني عني لهذا أيًضا؛ اللغة
حياته أثناء يف خاصموه الذين من جماعة دعا ما هو مثله من إليه وما الترصف هذا

طائفته. ألهل بالتحيز التهامه
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مرص أحوال أن عىل ،١٨٩٣ سنة يف للمالية ناظًرا عني حتى الحقانية وكالة يف وبقي
ذلك معروف، فيه رأي غايل بك لبطرس كان كبريًا تغريًا الفرتة هذه يف تغريت السياسية
الكبري التل يف العرابيني وهزيمة اإلنجليز تدخل إىل وانتهت العرابية الثورة حدثت ملا أنه
وقد إليه، يركنوا وأن الخديو عفو يلتمسوا أن بطرس رأي من كان األمر يف وتشاورهم
عمل له يظهر لم أنه ومع املعنى، هذا فيها توفيق الخديو إىل بعريضة يومئٍذ القوم أوفده
إليه العرابيني التجاء فإن إليها، املطمئنني من يكن لم أنه عىل يدل مما الثورة، يف مبارش
أن عىل أخرى جهة من يدل كما وعطفه توفيق الخديو عناية موضع كان أنه عىل يدل
واسطة خري فيه ورأوا إليه التجأوا الذين تقدير موضع كانا السياسية وفطنته ذكاءه

عليه. ثاروا الذي الحاكم وبني بينهم للتفاهم
إليها الحاجة تكن لم سياسية وساطة حياة ذلك بعد كلها كانت باشا بطرس وحياة
كانترضورية ولكنها التفاهم، تمام من اإلنجليز وبني بينه كان ملا توفيق حكم أيام ماسة
الخالف حل يف إليه ويطمنئ به يثق كان الذي عباس الخديو حكم أيام منتجة وكانت

مرص. يف العام إنجلرتا قنصل كرومر لورد وبني بينه الحدوث الكثري
منصب إىل يصل أن قبل باشا بطرس وشهدها بمرص مرت التي الحوادث ولعل
الحكومة عن نائبًا حرض فقد وزيًرا، سياسته توجيه يف كبري أثر ذات كانت الوزارة
جهود رأى ثم أطماعهم، وعىل األجانب ميول عىل ووقف التصفية لجنة يف املرصية
العرش، عن إقصائه إىل تنتهي الدائنني مصلحة باسم تدخلهم وجه يف للوقوف إسماعيل
عىل والحكم الثوار تشتيت من إليه آلت وما العرابية الثورة تطورات وشهد حرض إنه ثم
باملؤتمرات اتصال عىل ذلك بعد وكان بالنفي، الحكم ذلك واستبدال باإلعدام زعمائهم
وعود من كان وما مرص، عن اإلنجليزية الجيوش جالء بقصد حصلت التي واملحادثات
اإلدارة عىل يدهم ووضعهم املرصية الشئون يف الوعود هذه برغم وتدخلهم ذلك يف اإلنجليز
تركيا وجه يف إنجلرتا ووقوف عباس الخديو فرمان حادثة ذلك بعد كانت ثم املرصية،
برغم عباس الخديو واعتذار الحدود حادثة كانت كما مرص، حقوق عن الدفاع باسم

كتشنر. للقائد الشاب بملكه اعتزازه
مطمنئ؛ وعمل سلم رجل حيلته وسعة إرادته وقوة ذكائه عىل كان باشا وبطرس
طائفة من كان كما والوساطة، السلم دور جاء أن إىل العرابية الحركة عن بعيًدا جعله مما
هذا إىل أضف أخرى، نعرة كل عىل متغلبة فيه الدينية النعرة كانت وقت يف الدينية األقلية
غرضها مقصور شعبية زعامة تكوين ال سياسيٍّا تكوينًا عقله وتكوين بنوبار اتصاله كله
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منصب إىل ارتقائه بعد من سياسته لك تفرس كلها الظروف هذه األعىل، للمثل الدعوة عىل
مع حتى فيها وبقائه ذلك بعد الخارجية وزارة إىل وانتقاله ١٨٩٣ سنة يف املالية وزارة
تقلد من املرصية الوزارات سنة به جرت ما برغم ١٩٠٨ سنة يف الوزارة رياسة تقلده

الداخلية. لوزارة الوزراء رئيس
— وللحيلة للسلم ميله من قدمنا ما برغم — كان بأنه الوزارة تقلده ظروف وتشهد
فخري وزارة لها بطرس اختري وزارة أول كانت فلقد عباس؛ الشاب الخديو ثقة موضع
كرومر، لورد برغم ١٨٩٣ سنة يف فهمي مصطفى وزارة محل عباس أحلها التي باشا
أن ثقته محل ذلك بعد حل إنه ثم واحد، يوم غري الحكم مناصب يف لذلك تبق لم والتي
كرومر، لورد وبني بينه الحدوث كثرية كانت التي املشكالت يحل وسيط خري فيه رأى
حريص كفء أمني موظف عمل ظل الخارجية وزارة ويف املالية وزارة يف عمله أن عىل
أو الجنس بسبب بينهم تمييز غري من جميًعا املرصيني بني املعاملة يف املساواة بقاء عىل
مع وقع إذ ١٨٩٩ سنة كانت حتى التاريخ، لحكم محالٍّ ليكون يربز أن غري من الدين
حياته يف خصومه به حاربه ما بعض كانت التي السودان اتفاقية يناير ١٩ يف إنجلرتا
جريمة ارتكاب عىل إقدامه يف له حجة الورداني ناصف إبراهيم قاتله اتخذه ما وبعض
عىل لها منهم كثريين ونظر عليها املرصيني حنق موضع تزال ما والتي السيايس، القتل

الوطن. خيانة أعمال من عمل أنها
متضامنًا للخارجية ناظًرا إال ١٨٩٩ سنة يف يكن ولم بطرسغايل نرى إذ نعجب وقد
فإخالء االتفاقية، هذه وزر وحده يحمل العامة الدولة سياسة يف النظار زمالئه سائر مع
لم أيًضا إنجلرتا بأمر ذلك بعد فتحه واستعادة إنجلرتا بأمر ١٨٨٤ سنة يف السودان
كان وقد كله، النظار مجلس عمل من كان بل وحدها، الخارجية نظارة عمل من يكن
حالٍّ الوزارة ألف الذي باشا رياض مع ثم فخري مع ١٨٩٣ سنة يف للمالية وزيًرا بطرس
يف الوزارة نوبار شكَّل ملا للخارجية وزيًرا انتقل ثم كرومر، ولورد الخديو بني لإلشكال
الوزارة فهمي باشا مصطفى شكل وحني نوبار استقالة بعد منصبه يف وظل ،١٨٩٤ سنة
الخرطوم سقطت حتى جارية السودان الستعادة األعمال كانت األثناء هذه ويف جديد، من
إذا وحده الخارجية وزير يسأل فهل ،١٨٩٨ سنة يف السودان استعادة وتمت درمان وأم

حكومته؟! باسم اتفاًقا ذلك بعد ع وقَّ هو
ثم وبيده، باسمه وقع الذي فهو واملبارش، األول املسئول ولكنه يقولون: خصومه كان
وأذكاهم أقواهم كان ألنه مسئولية معه الذين الوزراء كل من أكثر كان ذلك عن فضًال إنه
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كانوا والذين فهمي مصطفى من تريد وماذا بالقبول، أقنعهم الذي هو لعله بل وأقدرهم،
فيهم، الوحيد العنرصالقوي بطرسهو كان لقد والضعف، االستماتة مثل كانوا وهم معه
زعيًما، لألقباط وكان قبطيٌّ بطرس إن أيًضا: الحق لنقل ثم دونهم، مسئول لذلك فهو
عىل اإلنجليز بمماألة متهمني املرصية الوطنية الحركة دعاة نظر ويف يومئٍذ كانوا واألقباط
بالده. حقوق يف وتفريًطا لإلنجليز مماألة السودان اتفاقية وقع قد إذًا فبطرس بالدهم،
نفسه، دخيلة يف ولو البعضيحسب، يزال ما وكذلك بطرس، خصوم يقول كان كذلك
املجاهرة تجب آخر حكًما للتاريخ لكنَّ الحارضة، األيام يف املقدسة األمة وحدة عىل حرًصا
أن تستطيع ال وكانت لرتكيا تابعة كانت السودان اتفاقية يوم فمرص للحق، إحقاًقا به
أو لها، التابعة األجزاء من جزء أي عىل سيادتها أو سلطتها من به تنقص اتفاًقا تميض
أن العايل الباب حكومة املرصية الحكومة أبلغت وقد إليها، وعادت لها تابعة كانت التي
إلغاء من بذلك لتتمكن السودان؛ إدارة عىل مقصوًرا اتفاًقا مرص مع تتفق أن تريد إنجلرتا
أمالكها عىل تسهر أن اإلدارة يف الرشكة لها تبيحه بما ولتستطيع فيه، األجنبية االمتيازات
لحكم تابعة منها والية باعتباره السودان يف مرص حقوق ذلك يرض أن غري من األفريقية
ساكنًا تحرك لم فإنها الرتكية الحكومة إىل األمر هذا يف الكتابة تكرار من وبالرغم الخديو،
إنجلرتا بإزاء وقفت هي إذا مرص لتعضيد استعدادها مجرد تظهر ولم بنصيحة ترش ولم
معها تحل أن مضطرة إنجلرتا بإزاء وحيدة نفسها مرص ألفت ذلك وعىل ا، خاصٍّ موقًفا
رجاء كل قطع بما فاشودة حادثة يف ذلك قبيل رضبت قد فرنسا كانت أن بعد العقدة هذه
يناير اتفاق يُخِرج لم هذا مع الدول، من غريها مداخلة يف الرجاء انقطع كما مداخلتها يف
بل فيه، رشيكة إنجلرتا يجعل ولم مرص عرش صاحب والية من السودان ١٨٩٩ سنة
من كرومر لورد وغري كرومر لورد وبتفسري بنصه السودان إدارة عىل مقصور اتفاق هو
السودان حاكم كان فقد عقده، تلت التي املدة يف وبتنفيذه إياه وساستهم اإلنجليز ُكتَّاب
ينرش وال أمًرا ينفذ ال — العريف للحكم خاضعة بالد يف عسكري حاكم أنه برغم — العام
األمر إليه املجلس يرد أن وبعد القاهرة، يف النظار مجلس إىل به يبعث أن بعد إال قانونًا
قد كان فإذا املرصية، الوزارة تراه بما منقحة أو هي كما السنية اإلرادة أو القانون أو
يف الحكم وليت التي الوزارات ضعف من اإلنجليزية السلطة استفادت أن ذلك بعد حدث
االتفاق وقع الذي فليس ،١٨٩٩ سنة اتفاق يبيحه مما أكثر إىل ادعاءاتها مدت وأن مرص

منها. يشء عن مسئوًال إليها أرشنا التي الظروف يف املذكور
غايل باشا بطرس وموقف السودان اتفاقية أمر يف الحق وهو التاريخ، حكم هو هذا
كامل باشا مصطفى له املغفور بزعامة الوطنية الحركة نشاط من تالها ما أن عىل منها،
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أشد املرصية الوزارة جعل واملقاومة؛ للهجوم ذريعة واتخاذها املعاهدة عىل طعنها ومن
مستطاًعا، ذلك كان إن الحركة هذه حدة من يخفف تفاهًما اإلنجليز مع للتفاهم ميًال
التفاقية ويعطي عليهما، منها خيش إذا األمن وعىل النظام عىل طغيانها وجه يف ويقف
تخويلها االتفاق يقصد لم سلطانًا فيه إنجلرتا يخول األول معناها غري معنى السودان

إياه.
معتمدة الدول، خالف من االستفادة إىل متجهة الحني ذلك يف الوطنية الحركة وكانت
عند مرشان فشل وبرغم مرص، تحرير يف قيمة من فرنسا لتدخل يكون أن يمكن ما عىل
كامل مصطفى أنظار ظلت فقد السبب، لهذا فرنسا سلطان وتضعضع وانسحابه فاشودة
الودي االتفاق عقد حني ١٩٠٤ سنة حتى باريس صوب متجهة الوطني الحزب ورجال
املرصيون شعر االتفاق هذا تم فلما مرص، يف إنجلرتا تعرتض أال فرنسا به التزمت الذي
بالسلطة املتصلون املرصيون النظار وكان قوة، مرص يف إنجلرتا مركز بازدياد جميًعا
بها إيمانًا بل القوة، بهذه شعوًرا غريهم من أكثر مراكزهم بسبب مرص يف اإلنجليزية

غضبها. ثوائر لتهدئة القرابني لتقديم واستعداًدا
بالغة — ما أمر يكن فلم قوته، أوج مرص يف إنجلرتا سلطان بلغ الظروف هذه ويف
كل احتلوا الذين موظفيهم طريق عن إقرارهم غري يُنَقضمن أو يُربَم — تفاهته بلغت ما
يكن مهما املرصيني املوظفني عىل النافذة الكلمة لهم كانت والذين الرئيسية الدولة مناصب
— تلغرافجرانفل كان كبريًا، املرصي املوظف ومنصب اإلنجليزيصغريًا املوظف منصب
املحتلة الدولة تبديه ما عند يقف ال مرص— يف االتباع واجبة إنجلرتا مشورة أن يقرر الذي
وإىل الداخلية مفتش وإىل اإلنجليزي املستشار إىل يمتد بل رأي، من عميدها طريق عن
النافذ اإلنجليزي السلطان هذا وبإزاء مكانته، كانت أيٍّا إنجليزي كل وإىل الطرق مالحظ
مرص لشعب النفسية الثورة وكانت وتقوى، تنمو املرصية الوطنية الحركة كانت مرص يف
وكمظهر تفيضعنها، كادت النفوسحتى مألت قد خضوًعا وال مذلة يقبل ال الذي الوادع
وقعت أخرى، ناحية من املرصي والشعب ناحية من الحاكمة السلطة بني التنافر لهذا
يف الحمام يصيدون كانوا الذين اإلنجليز الضباط من جماعة باصطدام دنشواي حادثة
١٩٠٦ سنة يونيو يف دنشواي قرية أهل مع اإلسكندرية عىل القاهرة من ذهابهم أثناء
برئاسة املخصوصة املحكمة تأليف وإىل اإلنجليزي، بول الكابتن موت إىل انتهى اصطداًما
وإىل باإلجازة، الحقانية وزير لغياب بالنيابة للحقانية وزيًرا كان الذي غايل باشا بطرس
أشد يف والوحشية الرببرية أمثلة من مثًال يعترب الذي الجائر الحكم ذلك وتنفيذ صدور
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دنشواي أهل أنظار أمام ثمانية وجلد أربعة بموجبه أعدم والذي ظالًما، اإلنسانية عصور
السجون. غيابات يف منهم زجوا الذين عدا وعائليهم، أهلهم يف املفجوعني

به أخذ مما الحكم أصدرت التي املخصوصة للمحكمة باشا بطرس رياسة وكانت
بطرس عن املدافعون ويقول السودان، اتفاقية عىل ومؤاخذته لومه دون ولكن عليه، وليم
التي اإلنجليزية السلطة أملته سياسيٍّا حكًما كان دنشواي حكم إن املسألة: هذه يف باشا
كان وإنه وحزم، رصامة بكل ترضب أن أرادت إذ يصدر، أن قبل املشانق بإرسال أمرت
بحكم — فيها املوجودة لألقلية يكن فلم املحكمة، ألعضاء إنجليزية أغلبية من صادًرا
بحكم املخصوصة للمحكمة رئيًسا كان باشا وبطرس وتوقيعه، إقراره من بُدٌّ — القانون
لرأي الخضوع من له مفر ال فكان الحقانية، ناظر إىل الرئاسة بهذه ألقى الذي القانون

الجائر. الحكم ذلك أصدرت والتي يرأسها التي الهيئة أغلبية
إذا إال باشا بطرس عمل لتربير ينهضحجة ال الوجاهة من ظاهره عىل الدفاع وهذا
كان رجل عىل يصدق ال مما تنفيذه وإنسانية أصدره الذي الحكم عدالة معتقًدا هو كان
لهيئة رئيًسا يجلس الذي الرجل بأن ذلك لبطرس، كان ما واإلنسانية الخري عواطف من له
والعتبار الضمري صوت غري لصوت يخضع أال يجب العدل بتطبيق إليها يعهد قضائية
هيئة ليست املخصوصة املحكمة كانت أن فأما هوى، كل من املجرد العدل اعتبار غري
حريٍّا فكان أحكامه، السياسة تميل وإنما له وجود ال لعدل هزلية صورة وكانت قضائية
وأال حدوده أقل إىل الجور تخفيف من يصل أن ومقدرة دهاء لبطرسمن كان ما له برجل
يف واستفز وتقزز اشمئزاز رعشة جمعاء اإلنسانية قلب إىل بعث الذي التنفيذ هذا يرىض
املتوحشة اإلنسانية من وال املهذبة اإلنسانية من يكون أن يمكن ال لعمل املقت أشد نفسها

يشء. يف
أثر فعىل كرومر، لورد هو ماهر سيايس لحياة سيئة خاتمة دنشواي حكم وكان
املرصيني نفوس يف تتزعزع — ونظام مدنية ة كأُمَّ — إنجلرتا مكانة بدأت وتنفيذه صدوره
مرص، يف العدالة ملجأ معتربة الربيطانية الوكالة كانت أن وبعد طبقاتهم، اختالف عىل
من بل الحكام ظلم من للنصفة طلبًا إليها ترفع والشكاوى العرائض ألوف وكانت
واملجالد واملشنوقني املشانق أشباح فتحت أن مذعورين املتظلمون تراجع القضاء؛ حيف
فراًرا منه يويلِّ بل به، التحديق يف اإلنسان يرتدد بشع منظر عىل عيونهم واملجلودين
إىل فاضطر مرص يف عميدها تؤيد أن اإلنجليزية الوزارة تطق لم لذلك رعبًا؛ منه ويمتلئ
العفو عىل املوافقة إىل الربيطانية الحكومة اضطرت كما ١٩٠٧ سنة مارس يف االستقالة

الدنشويني. مسجوني عن — كامل مصطفى جهاد بفضل —
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يسلك أن وأراد مرص، يف إلنجلرتا كعميد كرومر لورد غورست الدون السري وخلف
كامل ملصطفى يومئٍذ حتى مؤيًدا كان الذي الخديو إىل التقرب هي أخرى سياسة فيها
توجيه عىل قديًرا كان الخديو أن يومئٍذ غورست السري إىل خيل وربما الوطنية، وللحركة
أن متناسيًا وغذاها، الحركة هذه خلق الذي هو دام ما أخرى وجهة كامل مصطفى حركة
إمكان عدم اعتقد ولو بها نادى التي العليا واملثل باملبادئ دائًما مرتبط الشعبي الزعيم
الحزب انفصال من بعدها حدث ما إىل الخديو مع االتفاق بسياسة قصد لعله أو تنفيذها،
عىل الظروف، بعض يف الرصيحة العداوة موقف منه ووقوفه الثاني عباس عن الوطني
تكن لم نواٍح إىل األنظار ووجهت جديًدا مرصجوٍّا يف غورست سياسة خلقت فقد حال كل

قبل. من طويًال إليها تتجه
سيادة وتقرير بالدستور املطالبة ا خاصٍّ اتجاًها يومئٍذ األنظار إليه اتجهت ومما
السيد بك لطفي األستاذ رأسها وعىل — «الجريدة» وجعلت األمة حزب تألف فقد األمة،
الشورى مجلس نظام فساد عىل ويدللون قوة، من لديهم ما بكل الدستور إىل يدعون —
مقدور يف يكن فلم مرص يف املعتدل الرأي عن يعرب األمة حزب كان وإذ بينًا، فساًدا
يف سلخت قد كانت فهمي مصطفى وزارة لكن الشأن، هذا يف له تستمع أال الحكومة
التي الجديدة السياسة مع تتفق ال خاصة لسياسة منفذة سنة عرشة ثالث األحكام دست
١٩٠٨ سنة يف استقالت لذلك املرصية؛ املطامع تطور مع تتفق وال غورست السري بها جاء
أعماله فاتحة وكانت فشكلها، الجديدة الوزارة بتشكيل باشا بطرس إىل الخديو وعهد
ملناقشة املجلس الوزارة وحضور الشورى مجلس جلسات علنية الحكومة قررت أن فيها
(السلطان كامل حسني الربنس عينت وأن األسئلة، من إليها يوجه ا َعمَّ ولإلجابة أعماله
ما دون كانت األوىل الخطوة هذه لكن واحرتامه، لهيبته زيادة للمجلس رئيًسا حسني)
وإذ واندفاًعا، قوة زادتها بل بالدستور املطالبة من لذلك تخفف فلم بمراحل، األمة تطلب
يضع كي إنجلرتا معتمد لدى سعيه سعى فقد املطلب هذا تحقيق إىل يميل بطرس كان

الذاتي. الحكم من مرص يقرب نظاًما
مكانة مثل من يشء إىل الربيطاني العام الرأي أمام يصل ملا غورست السري وكان
وبني بينه تحول قد مرص يف عنيفة حركة الصحافة حركة أن رأى لذلك كرومر؛ لورد
ليست األمن حالة أن رأى كما املرصية، الحكومة طلب عىل الربيطانية الحكومة موافقة
يف سن الذي الصحافة قانون يبعث أن طلب لذلك خارجيته؛ وزارة عند يؤيده مما كذلك
اإلداري النفي قانون يوضع وأن وتعطيلها، الصحف إنذار حق لإلدارة مبيًحا ١٨٨٢ سنة
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الحكم سبيل يف جديدة خطوة تحقيق عىل باشا حرصبطرس أن والظاهر الجناة، إلرهاب
يراها معينة غاية تحقيق الحرصعىل الشديد السيايس يلجأ ما وكثريًا شديًدا، كان الذاتي
مؤقتة أشياء يعتقدها دام ما غريه يقبلها ال أشياء قبول إىل أمته حياة يف خطر ذات
زميليه رفض بإزاء بطرس لجأ لذلك املرجوة؛ العظيمة الغاية جانب إىل رضرها قليًال
قانون وإصدار الصحافة قانون بعث الربيطاني املعتمد لطلب سعيد ومحمد زغلول سعد
فصدر أقنعوهما، من رجاله من سموه فأوفد عندهما، الخديو وساطة إىل اإلداري النفي
ووقف الصحافة ووقفت هائًال دويٍّا البالد يف صدورهما فأحدث ١٩٠٩ سنة يف القانونان
حرصها يف اإلنجليزية املطامع إرضاء إال ثمن بغري املضاعة الحرية يندبان العام الرأي

وإذاللها. مرص قهر عىل
الصحف، يف الوقت بعد الوقت تُتَنَاَول كانت مسألة تناول إىل الضجة هذه وامتدت
مرص يف القبطية الصحافة أن ذلك نظري؛ لها يسبق لم بحدة املرة هذه تُنُوولت ولكنها
يف الديني بالتعصب اإلسالمية الصحافة تتهم وكانت باشا بطرس عن دائًما تدافع كانت
العصبية كانت لذلك قدمنا؛ كما الحني ذلك يف قوية الدينية النعرة وكانت إياه، مهاجمتها
تحًرضا، األمم أشد يف حتى نظائرها لها ولكن معقولة غري حدود إىل الُكتَّاب تدفع الدينية
ا خاصٍّ املسيحية األمم صحافة يف الوقت بعد الوقت يبدو يزال ال ما النظائر هذه وأقرب
القبطية الصحف مجاراة عن تني ال جانبها من اإلسالمية بعضالصحف وكانت باليهود،
يقنعنا إسالمي أكثرها مختلفة مصادر من عليه وقفنا ما أن عىل وسبقها، املضمار هذا يف
الدينية، البالد ألغلبية عداوة تعصب طائفته ألبناء متعصبًا يكن لم باشا بطرس بأن
يوم الخطباء بني من كان ١٨٨١ سنة يف القبطية الخريية الجمعية أنشأ ملا أنه ذلك يؤيد
وأنه وغريهم، نديم هللا وعبد النجار محمد والشيخ عبده محمد الشيخ األستاذ افتتاحها
العائالت من بكثري الرب متصل املسلمني أصدقائه من لكثري الوفاء عظيم ذلك بعد كان

اإلسالمية.
إقالة أثر عىل البرشي سليم الشيخ له املغفور إىل ذهب من أول كان أنه ذلك من
ما كثريًا وكان خدمة، من له يقدمه أن يستطيع ما يسأله األزهر مشيخة من إياه الخديو
يصلهم كان كما معرفة، كبري بهم له تكون أن غري من املسلمني من أفراد يقيضحاجات
هذا يف عنه سمعنا ما وخري طبيعي، أمر طائفته بأبناء بره أن عىل طائفته، أبناء صلة
صنع الذي هو وأنه املسلمني، من ألفراد يتواىف كان كما جميًعا لألقباط يتواىف كان أنه
منه أسمى مستوى إىل فيه كانت الذي الضعيف مستواها من فرفعها القبطية الطائفة
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الفضل يرجع القبطية الخريية واملنشآت القبطية واملدارس القبطية فالجمعيات بكثري،
أبواب فتح يف له الفضل يرجع كما آخر، شخص ألي يرجع مما أكثر هو له أكثرها يف

باملسلمني. أسوة لألقباط العامة الوظائف
للهيئة الجديد النظام وضع — اإلنجليزي املعتمد مع باالتفاق — يتابع واستمر
من السويس قناة رشكة طلبت به القانون يصدر كي يتمه أن وقبل املرصية، النيابية
الحكومة وكانت ،١٩٦٩ سنة بعد أخرى سنة أربعني امتيازها مد املرصية الحكومة
كانت الشأن هذا يف املرصي العام الرأي حركة لكن الطلب، لقبول مستعدة يومئٍذ املرصية
يعدوا وأن املرصية العمومية الجمعية عىل املرشوع يعرضوا أن معها األمر أولو اضطر قوية
الرأي هياج فرصة ويف بالجمعية املرشوع هذا نظر أثناء ويف قطعيٍّا، فيه رأيها يكون بأن
لوطنه خائنًا إياه بطرسمعتربًا قتل يف الورداني ناصف إبراهيم فكر أعصابه، وتوتر العام
يف الصادرة «الجريدة» روت دنشواي، محكمة ورياسته السودان اتفاقية توقيعه بسبب
يوم كان حتى كذلك — الباشا — «بقي نصه: ما للحادث وصًفا ١٩١٠ سنة فرباير ٢١
وانرصف صافحهم الحقانية نظارة باب وعند املوظفني، من جماعة يف كعادته نزل أمس
الرصاصاملتعاقب أصابه حتى عربته سلم عىل رجله يضع كاد فما العمومي، النائب ومعه
فلم الخياالت، نفسه يف وتجسمت تصور ما وتصور برأسه الشباب لعب شاب غدارة من
والكتف العنق الرصاصيف أصابه … العقاب خوف وال الشيخ وقار وال الوزير هيبة تُرْعه
ملتون، الدكتور مستشفى إىل ثم الحقانية ناظر أودة إىل فحمل رصيًعا، فخرَّ والبطن
وكلهم األمة وأعيان واألمراء غورست والسري الوزراء وجميع الخديو سمو زاره وهناك
إلخراج جراحية عملية له عملت السادسة الساعة كانت فلما العاجل، الشفاء له يرجون
املعدة.» صدر يف ونفذت األمعاء نسفت قد األسف— مع — كانت ولكن الباقية، الرصاصة
سنة فرباير ٢١ يوم صبيحة من والربع الثامنة الساعة يف — هللا رحمه — وقىض
عىل القائمة كنيسته يف رفاته ترقد واليوم مهيب، مشهد يف التايل اليوم يف ودفن ١٩١٠

عباس.1 شارع قبل من كان الذي نازيل امللكة شارع جانب

ولنئ كبري، ومحسن سيايسعظيم حياة كانت كيف يرى والقارئ غايل، بطرس حياة هذه
ولذلك بالده؛ خدمة غري إىل يوًما يقصد لم فهو مواقفه بعض يف التقدير أخطأ قد كان
وكانت لبالدي.» الخري غري أردت ما أني هللا «يعلم احتضاره حني بها فاه كلمة آخر كانت

حق. كلمة
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هوامش

اآلن. رمسيس شارع (1)
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باشا كامل مصطفى

الحقوق مدرسة طلبة زمالئي أحد مع جالس أنا بينما ١٩٠٨ سنة فرباير ١٠ عرصيوم يف
بإزائنا كان فلما جواًدا، ممتٍط رجل أمامنا الطريق جاز داره، باب عىل ذاك إذ الخديوية
املتشيعني من زمييل وكان تويف.» الباشا حياتكم، هللا «أبقى وقال: فحيانا برهة وقف
مصطفى لهفة: يف سأله الناعي قول سمع فلما تشيعهم، يف املتطرفني الوطني للحزب
وصاحبي أنا وتركنا البقاء، طول ولكم نعم، جواده: منطلًقا الرجل فأجابه كامل؟ باشا
ما بعض حياته عىل والخوف ومرضه الباشا حديث كان وإن الخرب هول من واجمني
يف الناس عىل فألفيت بيتي إىل عائًدا صاحبي تركت قصري زمن وبعد الحني، ذلك يف تواتر
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أدق قلوبهم من مس إليهم الباشا نعي أن عىل يدل ما الذهول أثر من والحوانيت الشوارع
الخرب، يبلغني زميل جاء حتى دقائق البيت يف املقام بي يستقر ولم واأللم، الحزن أوتار
يوم وكان العظيم، الزعيم جنازة تشييع يف االشرتاك من كلها املدارس قررته ما إيلَّ ويعلن
جنازة غري فيه الناسيشء يشغل لم مرصكلها ويف العاصمة، يف عام حداد يوم فرباير ١١
وأهل الجنازة، تنظيم يف تفكر كانت كلها الوطنية والهيئات فاملدارس الشاب، الزعيم
األمن وسائل تعد كانت والحكومة فيها، لالشرتاك البالد أطراف من يفدون كانوا الريف
الحداد بأسباب اتشحوا أهلها ورأوا بالسواد جللت العاصمة رأوا الذين واألجانب والنظام،
فلما األمة، هذه نفس سويداء من الوطني الروح إليه تغلغل الذي العمق يف يفكرون كانوا
عليهم، املخصوصة املحكمة حكمت الذين دنشواي أهل أعناقهم عىل يحمله النعش سار
يبَق ولم املدينة يف ما كل صمت عنهم؛ العفو يف األثر أكرب كامل مصطفى لسعي كان ثم
كلماته يف أمني قاسم املرحوم قال األبد، رحلة الراحل هذا وداع مشهد يف إال لحياة أثر بها

كامل: مصطفى وفاة من اثنني شهرين بعد أي موته، بعد نرشت التي

الثانية املرة هي كامل مصطفى بجنازة االحتفال يوم ١٩٠٨ سنة فرباير ١١
دنشواي. حكم تنفيذ يوم كانت األوىل املرة يخفق، مرص قلب فيها رأيت التي
ودهشة مخنوًقا وزوًرا مجروًحا قلبًا معه تقابلت شخص كل عند رأيت
حزن الوجوه، جميع عىل الحزن كان األصوات، ويف األيدي يف بادية عصبية
الناسيتكلمون ترى والذهول، الدهشة من بيشء مختلط للقوة، مستسلم ساكن
قوم منظر يشبه منظرهم بائسة، وهيئة متقطعة وعبارات خافت بصوت
من مكان كل يف تطوف املشنوقني أرواح كانت كأنما ميت دار يف مجتمعني

املدينة.
يخرج سبيًال يجد لم النفوس يف مكتوًما بقي الشعور يف اإلخاء هذا ولكن

إنسان. كل يراه حتى واضًحا بروًزا يربز فلم منه
ساطًعا الشعور ذلك ظهر فقد (اللواء) صاحب بجنازة االحتفال يوم يف أما
صدى ووصل العاصمة يف دويها سمع هائلة بفرقعة وانفجر جماله قوة يف

القطر. أنحاء جميع إىل دويها
من األمة، أحشاء من خرج الذي الحديث املولود هذا الجديد، اإلحساس هذا
الذي الشعاع هو البائسة، وجوهنا يف يبتسم الذي األمل هو وأعصابها، دمها

املستقبل. هو الباردة، الجامدة قلوبنا إىل حرارته يرسل
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كتب، الذي هذا تقديره وحسن نفسه هدوء عىل أمني قاسم يكتب أن عجيبًا يكن ولم
الشاب، الزعيم لوفاة الحزن أقصاها إىل أقصاها من مرص يحرك أن عجيبًا يكن ولم
مظالم تنىس األمة بدأت حني الوطن هذا حياة فرتات من فرتة يف القدر به جاء فقد
أساس عىل قام الذي الربيطاني الحكم وطأة بشدة وتشعر إسماعيل حكم أيام املايض
غري اعتبار كل ناسيًا املالية األعباء بتخفيف إال يُعَن فلم وحدها، املادية املصالح من
خلق التعليم من األسمى الغرض وليكن الجهل، البالد عىل ليخيم الرضائب؛ تخفيض
كله فذلك أمامه، وبضعفهم الربيطاني للحاكم بافتقارهم املرصيون وليشعر املوظفني،
هذه يف ألغيت، قد والكرباج السخرة دامت وما املرهقة الرضائب دامت ما ويسري هني
بعث اإلنسانية، وللكرامة القومية للعزة املعنوية بالحاجة األمة فيها شعرت التي الفرتة
اللسان، طلق الكلمة، عايل الصوت، رفيع السامية الحاجات بهذه بشريًا مصطفى القدر
فكان أعماقها، غور يف نفوسهم به تشعر بما لقومه يتغنى األسلوب، حلو الجنان، قوي
التي األناشيد عنده يسمعون السائغ الكالم من الورد هذا حول الظمأى يلتف أن طبيعيٍّا
ليكن ومتنفًسا، منفذًا الحبيس شعورهم فيها ويجد قلوبهم لها وتهتز نفوسهم لها تطرب
من ترفع طريقها، يف تسري أن عىل قديرة الغاشمة القوة ولتبق غناء، ذي غري الكالم ذلك
الذي هذا قيمة من ذلك يغري فلن املعنوية، النفس حاجات حساب عىل املادية املصالح شأن
العمال من الحافل الجمع إىل ترى ألست شيئًا، له الناس محبة ومن الوطن باسم يشدو
لسماع يذهب أن يلبث ما ثم نهاره، طول كدحه جزاء املال ذي مائدة عىل جوعه يسد
عليه يمسك ملن منه حبٍّا أشد املغني لهذا وهو روحه؟ ظمأ عنده يروي املغني أو الشاعر
وجزاءه املالك لدى سعيه أن حني يف إنسانيٍّا، معنى الشاعر يف يحس ألنه املادية؛ حياته

البحتة. الحيوانية حياته عىل اإلبقاء إال يجزيه ال سعيه من
كامل، مصطفى العظيم الوطنية شاعر عىل مرص تحزن أن وفاًقا جزاء كان لذلك
حياته كرس الذي الشاب الزعيم بفقد الشعور هذا وحدة يف أمني قاسم يرى أن ا حقٍّ وكان

زاهر. بمستقبل الكبري األمل يف وحدًة حياته، وهبها أنه وليعلن مرص باسم ليتغنى

الثاني، عباسحلمي الخديو فيها ولد التي السنة يف أي ،١٨٧٤ سنة يف كامل مصطفى ولد
فمدرسة عباس، أم مدرسة إىل — مهندًسا وكان — محمد أفندي عيل أبوه به بعث وقد
وكفله أبوه تويف بهما أيامه أواخر ويف األوىل، دراسته تلقى حيث االبتدائيتني القربية
باملدرسة التحق االبتدائية الدراسة وبعد السابق، األشغال وزير باشا واصف حسني أخوه
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زمالئه من أكثر جريئًا ظهر وفيها الثانوية، دراسته لتلقي — اآلن الخديوية — التجهيزية
املعارف ناظر فيقابل بنفسه يذهب إخوانه سائر دون جعلته التي هي وجرأته جميًعا،
ورسوب رسوبه إىل أدى حيث االمتحان نظام حيف له يشكو مبارك باشا عيل ذاك إذ
فيؤدي النظام هذا عن يعدل جعله الذي هو الجرأة بهذه املعارف ناظر وإعجاب زمالئه،
بمدرسة التحق الثانوية دراسته أتم فلما زمالئه، من وكثريين مصطفى نجاح إىل ذلك
رسائل ينرش بدأ التاريخ ذلك ومن ،١٨٩١-١٨٩٢ املدريس العام يف الخديوية الحقوق
— آدم جوليت مدام بينهم ومن مؤرخوه يذكر ما عىل — أنه كما الصحف، يف ومقاالت
كلها حياته يف مبارش أثر ذات كانت برابطة الثاني حلمي عباس السابق بالخديو ارتبط

ذلك. بعد
هو كان وال الثاني، عباس اصطفاه الذي الشاب وحده هو كامل مصطفى يكن ولم
ممن يومئٍذ الشبان من كثريين اصطفى لقد بل حياته، يف به ارتباطه أثر الذي وحده
إىل وأوفدهم الدراسة، بعد وعاونهم دراساتهم يف فعاونهم واإلقدام الذكاء فيهم توسم
عباس وسياسة الرشعي، مرص كحاكم ومركزه سلطته بها يؤيد سياسية ملهمات أوربا
أبيه عرش تبوأ أن لبث ما فإنه اإلنجليز، لسياسة املعارضة تمام معارضة كانت الثاني
السلطان صاحبة بريطانيا معتمد كرومر لورد الدوبارة، قرص يف له ا ندٍّ وجد حتى وجده
الحكومة، يف الرئيسية املناصب بكل وباستئثارها احتاللها وبجيش بقوتها البالد يف الفعيل
للناس يظهر أن — الشباب بحماس مدفوًعا — وأراد وجده أبيه عرش تبوأ أن لبث ما وهو
مالحظته عن االعتذار إىل معها اضطر التي الحدود حادثة صدمته حتى وسلطانه حقه
املتقدمون وكان بالسودان، املرصي الجيش استعراضه حني كتشنر للقائد أبداها التي
حركة رأوا والذين حكومته ومظالم إسماعيل عهد شهدوا الذين املرصيني من السن يف
وعىل عليها اإلنجليز سلطان وتغلب فشلها وشهدوا فيها يشرتكوا لم أو واشرتكوا عرابي
يف تردًدا الناس أشد السن يف املتقدمون هؤالء كان مرص— بأمر دونها وانفرادهم فرنسا
ومطامحه، مطامعه عمره من عرشة الثامنة يف العرش اعتىل الذي الشاب األمري مشاركة
اإلنجليز استبداد إسماعيل ظلم عليهم ن يهوِّ لم الذين عىل إال االعتماد يستطيع يكن فلم
بني كامل مصطفى وكان الحرية، معنى نفوسهم يف البله أو الجهل يضعف لم والذين
نشاط مع اإلقدام حدود جاوز إقداًما الشباب إىل جمع فقد مقدمتهم، يف كان بل هؤالء
يقنع لم لذلك وهو الدائمة، حركته عن ويقعده املرضصاحبه يهد أن إال يهدأ ال عصبي
طلب سني أول يف يزال وما — أنشأ بل الصحف يف املقاالت وبكتابة الحقوق بدراسة
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وجعل ١٨٩٢ سنة فرباير ١٨ يف أعدادها أول صدر «املدرسة»، أسماها مجلة — الحقوق
لهم ويقدم الواجب إىل ويرشدهم النصائح عليهم يلقي الدرس يف لزمالئه زعيًما بها نفسه
الدورية. والنرشات الكتب بطون يف الشاب اختباره إليها يرشده التي املعلومات مختلف
األول الحقوق امتحان ليؤدي فرنسا إىل مرة ألول سافر ١٨٩٢ سنة يونية ويف
الحساسة أعصابه يف تؤثر وأن الغرب الغضحضارة بلبه تأخذ أن طبيعيٍّا وكان بباريس،
سنة كبوة من أفاقت قد يومئٍذ فرنسا وكانت املنظمة، والحرية الناشطة الحياة مظاهر
ترصيف يف األول الصف من تدليها حرسة يف تذكر وجعلت أملانيا، قهرتها حني ١٨٧٠
والطموح الشكوى اللسان عىل ويفيض اإلحساس يحفز باأللم والشعور العالم، سياسة
تأثًرا وزاده وبالحرية، بالحضارة تأثر كما أيًضا بهذا كامل مصطفى تأثر وقد واألمل،
حيث بتولوز السنة هذه أواخر ويف بباريس، ١٨٩٤ سنة يف لالمتحان الحضور معاودته
ولعل وآمالها، الحياة آفاق الشاب خياله أمام انفتحت اليوم ذلك ومن الحقوق، إجازة نال
لورد شقيق بارنج الكولونيل مقابلة من مصادفة له وقع ما وجهتها اآلمال هذه وجه مما
حملة عليه وترتبت قيمة السيايس العالم يف له كان حديث من بينهما دار وما كرومر
طريق بذلك القدر له فرسم األنظار، إليه فاتجهت الفوز، فحالفه فيها هو اشرتك صحفية
(حديث عنوانه مقاًال ١٨٩٥ سنة يناير ٢٨ يف الصادرة األهرام جريدة نرشت فقد حياته،
الضابط وبني الشاب املرصي بني دار ملا حاويًا كامل مصطفى بإمضاء موقًعا شأن) ذو
بالدليل مؤيدة مرص يف إنجلرتا سياسة بكل الضابط فيها أفىض مناقشة من اإلنجليزي
املرصي فيها وأفىض واملدفع، السيف قوة دليل جدًال: وال حجة يعرف ال الذي القاطع
ال التي أوربا وعىل ذاته يف قوته عىل الحق هذا لنيل وباعتمادها مرصوحقها بحجة الشاب
كامل مصطفى أقوال من الفقرة هذه ولعل مطمئنة، بعني النيل وادي يف إنجلرتا إىل تنظر
االتفاق تم حني ١٩٠٤ سنة إىل اتبعها التي السياسة وتفرس املستقبل يف نشاطه تفرس
ملرص «إن مصطفى: قال والنمسا، أملانيا إليه انضمت اتفاًقا وإنجلرتا فرنسا بني الودي
بأن العدة صوالحها تناديها التي بأرسها أوربا ولنا وخالصها، نجاتها أوربا من تأمل أن
أركانها.» تقويض يف البالد احتاللكم يوم من سعيتم التي الصوالح لتلك نرصة تنرصنا
اعتمادهم يف العذر يومئٍذ املرصيني من ولكثري كامل ومصطفى للخديو كان وربما
أوربا سياسة تكن فلم اآلخر، البعض ملناوأة دولها بعض إىل والتجائهم أوربا عىل
كل معه واطمأنت الكربى، دولها ارتضته أساس عىل يومئٍذ استقرت قد االستعمارية
عنه للدفاع قواها تكفي والتي يكفيها، الذي الحظ الغنيمة من نالت أنها إىل منها واحدة
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وفرنسا، إنجلرتا بني أشدها عىل تزال ما املنافسات كانت بل دمه، وامتصاص والستغالله
إىل تنظر النمسا وكانت الربيطانية، اإلمرباطورية مثل إىل متطلعة الناشئة أملانيا وكانت
عىل قائمة األستانة يف العايل الباب سياسة وكانت يرتجف، تراه إذ الوجل بعني ماضيها
هذه من االستفادة عىل مرص سياسة تقوم ال فلم الدولية، املنافسات هذه من االستفادة
مرص تستفيد ال ولم أيًضا؟ القاعدة هذه مرصعىل سياسة تقوم ال فلم الدولية، املنافسات
يكفل الحيدة من نوع إىل ولتصل جميًعا منها لتتخلص إليها جميًعا الدول هذه تطلع من

باشا؟ إسماعيل إليه وصل الذي النطاق الواسع الداخيل االستقالل ولو لها
إحجامها بعد بمرص سياستها لفشل الجرح دامية تزال ما كانت فرنسا أن والواقع
الرضبة هذه ألن أشد أملها وكان ،١٨٨٢ سنة املسلح التدخل يف إنجلرتا مع االشرتاك عن
سنة يف نابليون حملة منذ نفوذ من النيل وادي يف نالته ما عىل القاضية حكم يف كانت
السويس قناة بحفر قيامها ومنذ بعده، من وسعيد عيل محمد اصطفائها ومنذ ،١٧٩٨
مرص، عند يقف لم الفشل أن إيالًما الجرح وزاد الفراعنة، بالد يف الفرنسية الثقافة ونرش
الهند غري ويف الهند يف عليها إنجلرتا تغلب بسبب األقىص الرشق يف فرنسا نفوذ تناول بل

املمتلكات. من
غاية السياسة هذه من يستفيد أن كامل مصطفى وأراد مسترتًا الخديو أراد وقد
وعدها بتنفيذ إنجلرتا األوربية الدول تطالب أن رسمت التي القاعدة وكانت االستفادة،
إنجلرتا به تقوم ما ببيان املطالبة هذه إىل األوربية الدول تدفع وأن مرص، عن بالجالء
كامل مصطفى حديث وكان فيه، البقاء قصدها عىل تدل أعمال من النيل وادي يف
هذه عىل تمض ولم السبيل، هذا يف قوية وخطوة أوىل خطوة بارنج الكولونيل مع
محكمة بتأليف دكريتو املرصية الحكومة من إنجلرتا استصدرت حتى أسابيع الخطوة
وانتهز ضباطه، أو االحتالل جيش جنود عىل يعتدون الذين املرصيني تحاكم مخصومة
دلونكل مسيو جاء أن كان ثم أيًضا، الحادث هذا من لالستفادة الفرصة كامل مصطفى
لعل بل وحده، ولعله ،١٨٩٥ سنة مارس ٢١ يف مرص إىل الفرنيس النواب مجلس عضو
كامل مصطفى استقبله وقد حضوره، يف السبب كل يكونا لم وحدها الفرنسية الحكومة
مرص غادر حتى املختلفة الطبقات من املرصيني وبني بينه يصل معه وظل باإلسكندرية
للصحفيني دلنكل أولم أبريل ١١ يوم ويف العام، ذلك من أبريل ١٣ يف بالده إىل عائًدا
منها منتظًرا فرنسا وشاكًرا إياه شاكًرا كامل مصطفى عليه فرد وخطبهم باإلسكندرية

وتأييدها. مرص معونة
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من أيام بعد أنه ألخيه وضعها التي السرية يف كامل فهمي بك عيل املرحوم ويذكر
باريس، إىل مسافر بأنه مصطفى إليه أرسَّ األوىل البيادة األورطة مع عيل سفر وساعة ذلك
آخر لسبب له دهش وربما سبب، وبال ميعاد غري عىل املفاجئ السفر لهذا عيل دهش وقد
وهذه السفر هذا يقتضيه ملا املرصية» «املسألة إليه تدعو إنما سفره أن أخوه له ذكر حني

النفقة. طائل من لها والدعوة املسألة
مهارة عىل تدل بطريقة فيها بالدعوة قام أنه والحق باريس، إىل مصطفى وسافر
من موفد أنه بداءة فذكر كثريون، يؤتاه ال نشاط وعىل جماعة، تدبرها بل لفرد، تتاح ال
خلفه ما وعىل اليوم نحن نعرفه ما عىل الوطني والحزب املرصي، الوطني الحزب قبل
هو الوطني الحزب لكن ،١٨٩٥ سنة يف وجود له يكن لم ١٩٠٨ سنة يف كامل مصطفى
تغلب الذي الحزب بهذا الفرنسيني يذكر فهو وإذًا العرابيني، عىل يطلق كان الذي االسم

النيل. وادي عن الفرنسيون تنحى حني وحدهم اإلنجليز عليه
لنا يذكر لم بديعة فنية لوحة لسانه ذالقة عن فضًال دعوته أساس جعل إنه ثم
قوس يف واقفة فرنسا اللوحة هذه وتمثل بنقشها، أمر الذي ومن نقشها الذي من مؤرخوه
مقيدة شاطئه عىل مرص قامت وقد تحته، من النيل يجري رفيع نصب عىل قام نرص
إسار لتفك يستنجدونها فرنسا إىل املرصيني من جماعة وتقدم بريطاني، جندي يحرسها

األبيات: هذه وبالفرنسية بالعربية اللوحة عىل ونقش وطنهم،

ذك��راك ت��ه��زه��ا ش��ع��وب ع��ن ال��ب��الي��ا رف��ع��ت م��ن ي��ا أف��رن��س��ا
ال��ه��الك م��ه��اوي م��ن ال��ن��ي��ل واح��ف��ظ��ي ب��س��وء م��ص��ر إن م��ص��ر ان��ص��ري
ت��ه��واك أم��ة ال��خ��ي��ر ت��ج��ت��ل��ي ح��ت��ى ال��ح��ق��ائ��ق ال��ورى ف��ي وان��ش��ري

بعد صحيفة كل يف ونرشت العالم أنحاء يف ُوزِّعت ألوف طبعت اللوحة هذه ومن
املجلس، عن نيابة الفرنيس النواب مجلس رئيس إىل بعريضة كامل مصطفى قدمها أن

قوله: العريضة هذه يف جاء ومما

حررت التي — فرنسا — الكريمة األمة بهذه تستغيث املرصية األمة جاءت
تؤيد أن لفرنسا وهل وترضعها؟ استغاثتها إىل تجاب فهل األمم، من عدة
اسم ذكر أن عىل بها؟ الواثق اإلسالمي العالم يف مكانتها الجليل العمل بهذا
فرنسا حررتها التي العديدة األمم بجانب مستقلة حرة تكون عندما مرص

األمم. محررة فرنسا فلتحيا لها، القليل بالفخار ليس
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ضجة الوطني الحزب سماه عما نيابة كامل مصطفى به قام الذي العمل لهذا كان
تهتف الدول مختلف يف الصحف وجعلت صوب كل من األنظار إليه لفتت العالم يف كبرية
مقامات إىل وعزته بالتقريع العمل هذا تناولت التي اإلنجليزية الصحف خال باسمه،
االتصال من له ومكن كامل، مصطفى عزيمة من األول النجاح هذا وشد مرص، يف خاصة
عواصم يطوف فجعل وإقداًما جرأة وزاده شبابه، مقتبل يف يزال وما الساسة بكبار
مرص عن بالجالء إنجلرتا بوعود إياهم مذكًرا والساسة الصحفيني إىل فيها يتحدث أوربا
أخطار عن رسالة فيها فنرش باريس إىل عاد ثم الجالء، هذا يتم أن يف دولهم وبمصالح
عىل ا ردٍّ سالسربي لورد إىل كتب ١٨٩٥ سنة نوفمرب ١٣ ويف ملرص، اإلنجليزي االحتالل
ويف تركيا، نحو أوربا سياسة عن هول جلد يف ألقاه قد اإلنجليزي الوزير كان خطاب
١٨٩٦ سنة يناير ٣ ويف الخالفة، دولة وعن املسلمني عن كامل مصطفى دافع خطابه
يف ترصيًحا — الحكم عن بعيًدا وجوده برغم — إليه يطلب جالدستون املسرت إىل كتب
الجالء زمن «واىف املأثورة: العبارة فيه وردت بخطاب جالدستون فأجابه مرص؛ شأن
رحاله شد إذ أغسطس حتى بها أقام مرصحيث إىل ذلك بعد وعاد سنني.» منذ أعلم فيما
كثر كما باإلسكندرية األول خطابه ألقى بمرص مقامه أثناء ويف جديد، من أوربا إىل
التي الفرنسية اإلكلري جريدة له نرشت أيًضا الفرتة هذه ويف املرصيني، من به املتصلون
وسيلة إياها معتربًا السودان إىل اإلنجليزية املرصية الحملة عن حديثًا بباريس تصدر
علنًا اتصل أيًضا الفرتة هذه ويف لها، نهاية ال إطالة اإلنجليزي االحتالل أمد إطالة إىل
أغسطس أول يف سافر ثم توتًرا، وعباس كرومر لورد بني العالقات زاد اتصاًال بالخديو
من وغريها فرنسا يحمل أن أمل عىل ملرص الدعوة نرش يف هناك استمر حيث باريس إىل
نحو ويموله عباس الخديو يذكر كان املرة هذه ويف ملصلحتها، التدخل عىل أوربا دول
السرتداد والنزال للوثوب استعداد أحسن ليستعد الظروف انتظار هي «خطته وأن مرص
الدعوة بنرش قام أن وبعد والخليفة، املسلمني ذكر يغفل ولم املهضومة»، البالد حقوق
وقابل أكتوبر أواخر يف وصلها حيث فاألستانة فيينا إىل ومنها برلني إىل سافر باريس يف
كما — جاللته «وكان كامل: فهمي عيل أخيه إىل له كتاب يف قال السلطان، جاللة فيها
يف رغبتي عدم أظهرت ولكني نيشان أو برتبة عيلَّ اإلنعام يود — الباشكاتب أبلغني
بالعمل العزيز الوطن أبناء ويتهمني ضدي األعداء بضاعة تروج ال حتى ذلك من يشء

الكاذبة.» األلقاب هذه مثل ويف الظهور يف حبٍّا
شهور معظم فيها يقيض فكان السيايس نشاطه ميدان أوربا من جعل وكذلك
إياهم داعيًا فيها والسياسة الصحافة رجال إىل متحدثًا عواصمها بني متنقًال السنة
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املسلمني وعن تارة املرصيني عن متحدثًا مرص عن بالجالء وعودها إنجلرتا ليستوفوا
بقيت وقد بالتطرف، اإلنجليز وصفها وإن االعتدال إىل أدنى لهجة يف ذلك كل طوًرا،
وغري اإلسكندرية رضب عىل االحتجاج تلغرافات ذاك إذ السياسية الدعاية يف أساليبه من
السياسة لكن ملرص، الربيطاني االحتالل إىل أدت التي الحوادث من اإلسكندرية رضب
إىل بارنج الكولونيل به أفىض ما لتحقيق السعي يف جادة كانت جانبها من اإلنجليزية

.١٨٩٥ سنة يناير يف نرشه مما كامل مصطفى
سنة يناير ١٩ اتفاقية وعقد بالفعل واسرتداده السودان السرتداد الحملة فكانت
يف إنجلرتا ملناوأة جدي سعي بأي القيام عن فرنسا مقدمتها ويف الدول وفتور ١٨٩٩
وإقدامه، نشاطه من يضعف ولم كامل، مصطفى عضد يف يفتَّ لم ذلك ولكن مرص،
إىل االلتجاء وكان أخرى، وسائل يف للتفكري معهم يعمل الذين دعا أو دعاه قد يكن وإن

الوسائل. هذه بعض العايل الباب
البلقانية، الحرب يف العلية الدولة انتصار أثر من كان االلتجاء هذا يف التفكري ولعل
عبد السلطان إعجاب وازداد األستانة عىل كامل مصطفى تردد كثر األثناء هذه ويف
ظرف يف وذلك األوىل، بالرتبة ثم املتمايز برتبة ١٨٩٩ سنة يف عليه فأنعم به، الحميد

قالئل. بسنني ذلك بعد الباشوية برتبة عليه أنعم كما اثنني شهرين
دولة أية تقاومها مما أكثر مرص يف إنجلرتا تقاوم أن تركيا مقدور يف يكن ولم
معهم يعمل والذين كامل مصطفى دعت مجتمعة الظروف وهذه األوربية، الدول من
إلجالء الدول عىل واالعتماد وحدها أوربا يف الدعوة نرش عىل االقتصار سياسة عقم لريوا
لتقدير وبدعوته بالتعليم نفسه املرصي الشعب استنهاض يف وليفكروا مرص، عن إنجلرتا
سنة يف كامل مصطفى مدرسة تأسست الفكرة وبهذه الوطنية، وكرامته القومية عزته
سياسة قامت الحني ذلك ومن ،١٩٠٠ سنة يناير ٢ يف اللواء جريدة وصدرت ١٨٩٩
من املتبوعة الدولة باعتبارها برتكيا مرص روابط عرى توثيق من أساس عىل مصطفى
من بالرجاء لها اإلسالمية الشعوب تتجه أن يمكن التي القوية اإلسالمية والدولة جهة
ظل وإن فيها، رجاؤه ضعف فقد األوربية الدول بسائر يتعلق فيما أما أخرى، جهة
صوته يرفع جعله الذي القديم القوي األمل ذلك بقية كانت لعلها بخيوط منه مستمسًكا
أال عىل اإلنسان يف الطبيعي الحرص لعلها أو أوربا، عواصم يف تباًعا سنوات خمس عاليًا
غرس عىل تقوم فكانت املرصي الشعب استنهاض يف سياسته أما ماضيه، من شيئًا ينكر
بحق باإليمان املرصية النفس مرصوملء وحكمهم لإلنجليز املرصيني نفوس يف الكراهية
لفائدته. الصالح السعي ثمرة يف دائًما وباألمل له واإلخالص محبته يف وبالتفاني الوطن
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ما أمىض أنه ومع جريئًا، ذكيٍّا كان كامل مصطفى أن ومع كله، ذلك مع وعجيب
كتبه يف ذكره تكرر إعجابًا األوربية باملدنية إعجابه ومع أوربا، يف السنني من أمىض
املرحوم كتاب ظهر فلقد االجتماعية، دعوته يف رجعيٍّا كان أنه ذلك مع عجيب ورسائله؛
من الحار التأييد يلقى أن منطقيٍّا وكان ،١٨٩٩ سنة يف املرأة تحرير عن أمني قاسم
نقيض عىل كان األمر لكن ،١٩٠٠ سنة يناير يف ظهورها أول الشاب الزعيم جريدة
عليه، املطاعن ألشد ميدانًا وكان وألفكاره أمني لقاسم لدوًدا خصًما اللواء كان فقد ذلك،
مستمسًكا رجعيٍّا بل محافًظا كلها االجتماعية اإلصالحات شأن يف كذلك اللواء وظل
قاسم لقيه بما أمني لقاسم خصومته نعلل أن لنا جاز ولنئ االستمساك، أشد بالقديم
يدخل أن االستئناف بمحكمة مستشار وهو عليه حرم تجهًما له الخديو تجهم من
كانت إذا إال عسريًا يبدو قد االجتماعية الشئون يف اللواء رجعية تعليل فإن القرص،
العلة هذه وأفكاره، قاسم وجه يف للوقوف ورجاله األمري دعت التي بعينها هي العلة
الغايات يف الستغالله وأوهام عادات من عليه عزيز هو فيما الشعب تمليق هي رأينا يف
وامللوك األمراء تمليق علة هي وتلك فيها، استغالله وامللوك األمراء يريد التي السياسة
أو عباًسا أن فلو واألوهام، العادات هذه حفظة ألنهم الدين لرجال السياسيني والدعاة
عنهم الشعب لفتور ذلك ألدى املرأة تحرير يف رأيه يف قاسًما عضد كامل مصطفى أن لو
السواد أوهام يهز أن أراد كامل مصطفى أن لو أو عباًسا أن ولو اتباعهم، يف وتردده
والداعية وتردد، كذلك الشعب لفرت لهزها عبده محمد الشيخ تعرض التي الناحية يف
وما تحتويه، بما وال الصحيحة بقيمتها ال بنتائجها والحقائق األمور يزن تاجر السيايس
الوطني باإليمان قلوبهم وملء املرصيني نفوس يف الربيطاني االحتالل كراهية غرس دام
محافًظا األمري وليكن السيايس، الداعية فليكن االجتماعي لإلصالح الدعوة سبيل يعوق

حرة. فكرة لكل محاربًا ظاهًرا عدوٍّا بل رجعيٍّا بل
كانت مرص يف الشباب نفوس بأن ذلك نجاح، أعظم كامل مصطفى دعوة ونجحت
اختفت قد النغمة هذه وكانت عزيزة، بحياة األمل فيها تحيي جديدة نغمة إىل متعطشة
ال مقدرة ذوي كثريين وجود وبرغم كامل، مصطفى جاء أن إىل العرابية الحوادث منذ
تكن ولم إقدامه يف منهم أحد يكن فلم تفكريه، من أنضج تفكري وذوي مقدرته عن تقل
جديد أسلوب نجاحه عىل وعاون نفسه، يف التهابها هؤالء نفس يف ملتهبة الشباب حمية
خطابات به امتازت الذي الوجداني األسلوب هو قبل، من مألوًفا يكن لم الخطابة يف
املجاميع بها تندفع التي الضخمة الجمل عىل املعتمد األسلوب هذا الفرنسية، الثورة
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وال اليأس، مع للحياة معنى «ال الزعماء، يريدها التي الغاية إىل عادة روية غري من
لك ووجودي، حياتي لك وفؤادي، حبي لك بالدي، «بالدي الحياة»، مع لليأس معنى
يا بك إال حياة وال الحياة، أنت فأنت وجناني، لبي لك ولساني، عقيل لك ونفيس، دمي
وبقوته الوجداني األسلوب بهذا إلخ»، … اليمني إىل الشمال من قلبي انتقل «لو مرص»،
عن وبأناشيده همتها وباستنهاضه الشبيبة شعور وبمخاطبته املثال النادرة الخطابية
مؤيًدا دعوته بأعباء ينهض أن الشاب الزعيم استطاع كله بذلك وارتقائه، ومحبته الوطن
الذين عىل إرادته ممليًا ذلك، بعد بقوته شاعًرا األمر، بادئ وأصدقائه عباس الخديو من
أنصاره كل من مطاًعا رأي، وبكل أمر بكل مستأثًرا إرادتهم، عليه قبل من يملون كانوا
يتبعه األمام إىل دائًما متقدًما مكانته، مثل إىل ليتطلع منهم واحد يتساَم لم الذين وأتباعه
بصوت والعظمة املجد يف األمل نشيد مردًدا النهضة علم بذلك رافًعا كلها، األمة شباب
بل باقرتابه تشعر وال له تأبه وال الخطر تعرف فال الجوانح له وتخفق األفئدة له تهتز

بوقوعه.
تضاعف أن إال إلنجلرتا يكن لم وإيمانًا حرارة املتدفقة الوطنية الحركة هذه بإزاء
يومئٍذ مرص يف ممثلها كرومر لورد يكن ولم مرص، يف السياسية غاياتها لبلوغ املجهود
بالتعصب اتهمها جانبني: من وطعنها الحركة هذه فحارب به، يستهان الذي بالرجل
صف يف الدول ليؤلب لألجانب بالعداوة واتهمها املسيحية، أوربا ليستثري اإلسالمي
املرصيني وعداوة اإلسالمي التعصب كلمة األوربية األذن تصدق ما أيرس وما إنجلرتا،
ويف مرص يف جهوده من كثريًا كامل مصطفى أنفق لذلك املسيحيني؛ لألجانب املسلمني
واألخرى فرنسية إحداهما مرص يف جريدتني أنشأ أن ذلك من وكان التهمتني، لنفي أوربا
املسعى واصلت بل الحد، هذا عند مجهوداتها من تقف لم إنجلرتا أن عىل إنجليزية،
عىل حصلت وبه ١٩٠٤ سنة يناير ٨ يف فرنسا مع الودي االتفاق عقدت حتى السيايس
االتفاق، هذا والنمسا أملانيا وأقرت السيايس، مرص نظام تغري أال مرصعىل يف يدها إطالق
االتفاق وبهذا ،١٨٩٩ سنة يف عقدت التي السودان معاهدة بذلك الثالث الدول فأقرت
سنة منذ مجهوده انهار بل كامل، مصطفى سياسة أركان أهم من ركن انهار الودي
كي دولها الستفزاز أوربا عواصم يف التجوال عمله كل كان حني ١٩٠٠ سنة إىل ١٨٩٥

النيل. وادي عن بالجالء وعودها تنفيذ إنجلرتا يقتضوا
طاملا التي هذه فرنسا قوية، صدمة يومئٍذ املرصيني صدم الحادث هذا أن والواقع
فرنسا ذاكراها، تهزها شعوب عن الباليا رفعت التي فرنسا اآلمال، عليها مرص علقت
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تميض التي هي واملساواة، واإلخاء بالحرية واملنادية اإلنسان حقوق ومعلنة األمم محررة
ترك مقابل مرص يف يدها تطلق إنجلرتا فترتك االستعمار، سياسة به تؤيد الودي االتفاق

الرجاء؟! محل إذًا وأين األمل! لخيبة يا مراكش! يف يدها تطلق إياها إنجلرتا
واستمر فلنجاهد، الحياة» مع لليأس معنى وال اليأس، مع للحياة معنى «ال لكن
دعوة تزال وما الرجاء بعض الخالفة دولة يف له يزال وما جهاده، يف كامل مصطفى
فلما دعوته، محور لتحررها كوسيلة الخالفة دولة حول لاللتفاف اإلسالمية الشعوب
األخرى، هي العلية الدولة يف مرص رجاء من زعزع ما حدث ١٩٠٦ سنة أوائل كانت
١٨٩٢ سنة يف أبيه عرش عباس تبوأ حني أحدثته الذي الخالف تركيا أعادت أن ذلك
عىل وأرصت إنجلرتا فوقفت املرصية، األرايض من سينا جزيرة شبه تخرج أن أرادت بأن
يف باشا إلسماعيل السلطان أصدره الذي الفرمان يف املبينة هي مرص حدود تكون أن
،١٨٩٥ سنة يناير ٨ يف العايل الباب أرسله تلغراف يف ذلك تركيا قبلت وقد ،١٨٧٣ سنة
مرص حدود فتجعل ا خاصٍّ تفسريًا ١٩٠٦ سنة يف التلغراف هذا تفرس أن أرادت لكنها
القوة احتلت وملا أخرى، مرة إنجلرتا فوقفت العقبة، فإىل السويس إىل رفح من تنحدر
خاطب املرصية، الحدود ضمن داخلة العقبة من مقربة عىل قرية وهي طابة، الرتكية
معناه: بما لندرة يف تركيا سفريَ ذاك إذ الربيطانية الخارجية وزير جراي إدوارد السري
املشادة استمرت وقد مرص. يف إنجلرتا مركز لتأييد استعداد عىل اإلمرباطورية قوات أن
تركيا بجانب كامل مصطفى أثنائه يف وقف زمنًا وإنجلرتا تركيا بني املوضوع هذا يف
بالتسليم األمر آخر انتهت تركيا أن عىل طاقته، جهد الخالفة دولة مطالب عن يدافع
الركن تداعى وكذلك تركيا، معونة يف أمل لكل مسقطة هزيمة فكانت إنجلرتا، بمطالب

بها. قائًما كامل مصطفى كان التي الدعوة أركان من الثاني
هذه تسرته عما يكشف أن واحد بعد واحًدا األركان هذه تداعي شأن من كان ولقد
عن املدافع موقف كامل مصطفى فيه وقف جديًدا حادثًا أن عىل الخيال، من السياسة
وعىل أوربا عىل االعتماد فساد من انكشف ما سرت الصحيح بمعناها واإلنسانية العدالة
اإلنجليز والعساكر الضباط من جماعة خرج فقد دنشواي، حادث هو ذلك العايل، الباب
الحمام لصيد فنزلوا دنشواي بقرية طريقهم يف فمروا اإلسكندرية قاصدين القاهرة من
امرأة بينهم املرصيني من أربعة بجرح انتهى تصادم وحدث األهايل واعرتضهم بأجرانها،
فأصابته بول الكابتن أحدهم جرائها من فر إصابة اإلنجليز الضباط بعض وبإصابة

بها. متأثًرا مات شمس رضبة
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١٨٩٥ سنة بديكريتو ُشكِّلت التي املخصوصة املحكمة عقدت الحادث هذا أثر وعىل
وآخرين بالجلد وثمانية باإلعدام األهايل من أربعة عىل وحكمت القضية هذه يف لتنظر
عصورها منذ بها لإلنسانية عهد ال همجية بطريقة الحكم هذا ذ ونُفِّ الشاقة، باألشغال
املحكمة حكم صدور قبل دنشواي قرية إىل أرسلت التي املشانق نصبت فقد املظلمة،
عىل نفذ الحكم صدور وغداة الجلد، آالت جانبها إىل ونصبت مبارشة األهايل منازل أمام
ويبقى املشنقة يف يعلق باإلعدام عليه محكوم كل فكان البدن، هولها من يقشعر صورة
هؤالء وكان بالجلد، عليهم املحكوم من اثنني يجلدوا أن إىل وأبنائه أهله أنظار أمام معلًقا
الرصاص، من بقطعة منها لسان كل طرف معقود ألسن ثمانية ذات بكرابيج يجلدون
التعساء هؤالء أهل من الناس وقف املنازل أسطح وفوق واملجالد املشانق حول ومن
املشانق، يف معلقة أرواحها فارقتها وجثثهم بالكرابيج تشوى جلودهم يشهدون وذويهم
إنجلرتا أبدعته الذي املشهد لهذا النظام عىل يحافظ واقف اإلنجليزي الداخلية ومستشار

حضارة! أتعسها وما وحشية! أشدها ما العرشين، القرن مطلع يف
العدالة وعن اإلنسانية وعن الرحمة عن دفاًعا عاليًا الصوت يرتفع أن يجب هنا
صوت وأي النفوس، يف لتثبيتها وقرونًا أجياًال اإلنسانية جاهدت التي املعاني كل وعن
السياسية الدعاية وهذه كأسلوبه! وجداني أسلوب وأي كامل، مصطفى صوت من أرفع
هذا لكشف استغلت إذا تنجح أن بد ال مرص ويف أوربا يف إنجلرتا قوة بإزاء فشلت التي
نجاح، أكرب هذا يف كامل مصطفى نجح وقد النفوس، لتحريك منه ولالستفادة الظلم
ولم دنشواي، حكم تنفيذ فظاعة تعدل فظاعة الحديث التاريخ يف يرتكب لم أنه والحق
صدق ولقد الحادثة، هذه أثارته ما مرص يف القومي الشعور الحوادث من حادثة تُِثر
كما الشعب شعور تحيي أن من أقرص كانت السنني عرشات إن قال: إذ كامل مصطفى
الظلم هذا لبشاعة بيانًا إنجلرتا ويف مرص يف ويخطب يكتب ظل لذلك الحادث؛ هذا أحياه
الكل اعرتاف مع مرص يف منصبه اعتزال إىل كرومر لورد اضطر أن بشاعته من بلغ الذي

اإلمرباطورية. حياة يف أثًرا وأعظمهم الربيطانيني الساسة أقدر من بأنه له
االعتماد سياسة عليها: جروا التي األوىل السياسة فشل رأوا قد كانوا املرصيني أن عىل
األخذ من بد ال أن منهم جماعة وقدر العايل، الباب عىل ثم أوربا عىل ثم فرنسا عىل
بنفسها اإليمان وغرس وخلق علم من االستقالل بأدوات األمة إعداد هي أخرى بسياسة
ولكن السامي، الخالفة ومقام العايل الباب يف حبٍّا وال اإلنجليز كراهية ملجرد ال نفسها يف
لسان السابق املعارف وزير السيد بك لطفي وكان لذاتها، والحرية االستقالل يف حبٍّا
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أن عىل «الجريدة»، جريدة إصدار دعوتهم لبث اعتزموا والذين التفكري هذا فكروا الذين
غري يرى من العامة السياسية الخدمة ميدان يف لريى تطاوعه لم كامل مصطفى نفس
السيد لطفي بصديقه الناس أعرف من وهو صدورها قبل «الجريدة» هاجم لذلك رأيه؛
من يبعث أن دعاه الذي هو الشاب الزعيم يف الخلق هذا ولعل رأيه، عىل كانوا وبالذين
لتأسيس لجنة تشكيل أمني بك وقاسم باشا زغلول سعد املرحومني إعالن أثر عىل أوربا
تنفيذها يكون أن فيجب الفكرة إىل سبقهم بأنه عملهم عىل ا محتجٍّ أهلية مرصية جامعة

رعايته. تحت
مع فجرى مرص، يف إلنجلرتا كمعتمد كرومر لورد غورست الدون سري وخلف
وقرص عابدين بني سائدة كانت التي والنزاع املشادة سياسة غري سياسة عىل الخديو
معتمد مع االتفاق هذا وراء من ينال أن يف الخديو وطمع التاريخ، ذلك إىل الدوبارة
الشبان من اصطفى من الصطفائه به دفع الذي هو لها السعي لعل سلطة بريطانيا
حفيد يد يف محصورة فيها السلطة فتبقى اإلنجليز يخليها كي مرص باسم ليعلموا
من يصطفون امللوك، شأن وذلك كامل، مصطفى عىل الخديو من ذلك وغريَّ إسماعيل،
وأنكروه، عنه انرصفوا املأرب انقىض فإذا خاص، مأرب ذلك يف لهم دام ما يصطفون
إىل الدعوة من مدى أبعد التام االستقالل إىل السيد لطفي دعوة رأى مصطفى إن ثم
الحزب بها ألف التي البديعة الخطبة يف قال لذلك لرتكيا؛ تابعة مرص وبقاء إنجلرتا جالء
نطلب أننا مرص أعداء «فليعلم نصه: ما باإلسكندرية زيزينيا تياترو يف وألقاها الوطني
األرض أمم من مسمع وعىل أصواتنا بأعىل االستقالل ذلك لها ونطلب االستقالل، لها
الطبيعة ناموس ونتبع كغرينا نعمل فإنما لدولة أو ألمة الود خطبنا إذا وأننا كلها،
الرصيحة الكلمة هذه ومع ويتنارصون.» يجتمعون مصالحهم اتفقت من بأن القايض
هي الوطني الحزب برنامج من األوىل الفقرة كانت عليه والحرص باالستقالل املطالبة يف
عليه نص إنما ذلك ولعل ،١٨٤٠ سنة يف لندرة ملعاهدة وفاًقا الداخيل مرص استقالل
موجوًدا. كان الذي النظام لقلب التآمر لتهمة والتعرض القانون معارضة من تفاديًا

وبني بينه الخالف وال والخديو كامل مصطفى بني العالقات فتور يوهن ولم
كلل وقد دنشواي، منكوبي عن الدفاع يف العالية همته من األخرى املرصية األحزاب
هذه تال الذي الخديو جلوس عيد يف عنهم بالعفو العايل األمر فصدر بالنجاح مسعاه

.١٩٠٨ سنة يناير ٨ يف أي الحوادث
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وصرب، ثبات يف املوت ينتظر املرض رسير عىل كامل مصطفى كان واحد بشهر ذلك بعد
يف الوطنية رضام أذكى الذي البار االبن هذا عىل فرًقا قلبها يخفق حوله من واألمة
مقتبل يف يزال وما الشاب الزعيم جفني املوت أطبق فرباير ١٠ يوم كان فلما شبيبتها،
فيها جاهد التي عرشة الثالث السنوات هذه لكن والثالثني، الخامسة يبلغ وملا عمره،
بنشاطها جليلة حياة ألنها طويلة؛ حياة الواقع يف هي (١٨٩٥–١٩٠٨ (من مصطفى
من يل زميل مع جالس أنا بينا اليوم ذلك عرص ويف وسعيها، بإيمانها جليلة وبأعمالها،
أقصاها من مرص قلب خفق التايل اليوم ويف لنا، الزعيم نعى من بنا مر الحقوق طلبة

إيمان. وقوة ومقدرة ذكاء مثله يكون من يخلفه أال وجزًعا عليه حزنًا أقصاها إىل
يف غريه يعمله لم ما سنوات عرش يف لوطنه عمل وقد العالم هذا مصطفى وودع
عام، كل مرص تحييها ذكراه بقيت لذلك بأرسها؛ أجيال تعمله لم ما بل السنني، عرشات

موفوًرا. جزاء بذلك وكفى الدهر ضمري يف الخلد لهم فأولئك ذكراهم حيت ومن
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لهذا ارتفعت صيحة فأول مرص، يف املرأة تحرير معه ذكر أمني1 قاسم اسم ذكر كلما
هذه أثر وعىل الجديدة»، و«املرأة املرأة» «تحرير كتابيه يف قاسم صيحة هي التحرير
ذلك، مع هذا، يومنا إىل باقية حواشيه تزال ما املوضوع يف عظيم جدل قام الصيحة
دعوته آثار من ورأى اليوم بعث أنه فلو سنة، عرشين من إال يمت لم قاسًما أن ومع
جوانب مختلف يف العظيمة النسوية النهضة وهذه والبنات، للبنني اإلجباري التعليم هذا
لألحوال الترشيع يف اإلصالح وهذا املرأة، بها تتمتع التي النسبية الحرية وهذه الحياة،
اغتباًطا دهشته النقلبت ثم الدهشة، ألخذته إذًا يتم، أن يوشك وما منه تم ما الشخصية
محافظة من كتبه يف إليه اضطر ما عىل أسف رسوره لعقب ثم اآلثار، بهذه اغتباط أيَّ
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الطبيعي، طريقه يف يسري وتحريرها املرأة ميدان لرتك ثم الجامد، عرصه روح إياها ألزمه
اليوم مرص تحتاج الذي الخطري االجتماعي اإلصالح ميادين من آخر ميدان يف ولفكر
اإلنتاج سماوات إىل به واالرتفاع وتوطيده وخلقه القومي األدب ولعل الحاجة، أشد إليه
منذ املرصية الجامعة بطل إليها يرصف التي امليادين بعض يكون الخصيب الذاتي
بعد لديه يكون ما كل الثالثة كتبه يف القومي األدب هذا أسس واضعي وأحد تأسيسها

وجهد. نشاط من بعثه
التي الثائرة الحساسة العصبية الروح كانت أديب، روح كانت قاسم روح بأن ذلك
االنزواء تعرف ال التي املشوقة الروح وكانت السكون، إىل تسرتيح وال الطمأنينة تعرف ال
وحركته الكون حياة يف ما بكنها وتستبدل نفسها تنىس حيث والتنقيب للبحث كن يف
تتكرر الدائمة الوجود جدة ترى أن تريد الواسعة عيونه كانت بل وجمال، نشاط من
الجافة املباحث إليهما تؤدي مما أكثر وإلهاًما وحيًا نفسه صفحات عىل فتطبع مناظرها
إىل وتدعوه الحياة، بجمال الحساس شعوره تذكي املناظر هذه وكانت وجدًال، منطًقا
جميل فن رجل إال يؤتاه ال وذلك املتاع، لهذا غريه دعوته وعىل بها متاعه عىل الحرص
يعرب وكما النعم، هذه معاني عن لغريه يعرب بل الحياة، بنعم لنفسه التلذذ عند يقف ال
األديب الكاتب كذلك بالوزن، والشاعر بالنحت وامَلثَّال بالنقش واملصور بالنغم املوسيقي
يدعو وما به شعوره عن يعرب ما الجمال ألوان مختلف من الحياة يف ما وصف يف يجد
بقوة إليها متجهة وكانت الدعوة، هذه إىل متجهة كلها كانت قاسم وحياة إليه، غريه

صادًقا. إيمانًا بها اإليمان محل منه حالة عليه متغلبة بنفسه آخذة
وولد الكردي، األمري جده إياه أورثه كردي، دم عروقه يف يجري مرصيٍّا قاسم ولد
وتربى الحاجة، آثار عليها تَجِن ولم اإلكثار ترف يفسدها لم اليسار متوسطة أرسة يف
،١٨٨٥ سنة يف وعاد الحقوق درس حيث فرنسا إىل سافر ثم أمثاله، تربية نشأته منذ
ألزمه مما الحياء من الحظ جم كان أنه إال عادي غري يشء صباه ظروف يف وليس
تجذب التي املجازفات من يشء ذلك بعد حياته يف وليس درسه، وعىل نفسه عىل العكوف
١٩٠٨ سنة منيته عاجلته أن إىل دراسته أتم منذ ظل بل الجماهري، أنظار ألصحابها

االستئناف. بمحكمة مستشاًرا ثم قاضيًا قوته ريعان يف وهو
وحريته، الغري يحرتم كما وكرامته نفسه يحرتم عيوًفا الجم حيائه مع كان لكنه
الحرية مظاهر من يجله كان ما أقدس ولعل ضعًفا، وال ضعة أحد عليه يجرب فلم
لغريهم احرتامهم مع فهم الحياء، ذوي يف تلقاها ما كثريًا ظاهرة وتلك الرأي، حرية
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يتحملوا أن أحيانا عليهم معه يهون حد إىل االحرتام هذا يف مبالغتهم ومع ولحريته
رأيهم حبس مريد أراد إذا تراهم يضايقهم، حد إىل الحرية لهذه الغري استعمال سوء
ووقفوا ومخالبه أنيابه تبدو الليث انتفاضة وانتفضوا أعصابهم كل توترت محاربته أو
والحياة وبالحرية والجاه باملال ذلك سبيل يف ويستهينون رأيهم عن يذودون مستميتني
وتقليبه تمحيصه بعد إال الرأي عن يصدرون ال لذلك أنهم عىل دائًما، نجاحهم رس وذلك
قاسم عنه عرب ما وهذا اإليمان، مكان منهم يحل اقتناًعا به واالقتناع وجوهه مختلف عىل
فكري شغلت اليوم أنرشها التي الحقيقة «هذه قال: حني املرأة» «تحرير كتابه مقدمة يف
كان ما كل من تجردت إذا حتى وأحللها، وأمتحنها أقلبها خاللها يف كنت طويلة مدة
تشغلني وصارت مني، الفكر موضع من عظيم مكان عىل استولت الخطأ من بها يختلط
إبرازها من مناص ال أن فرأيت إليها، بالحاجة وتنبهني مزاياها إىل وتنبهني بورودها

والذكر.» الدعوة فضاء إىل الفكر مكان من
خاتمة إىل بفرنسا الحقوق دراسة من عودته منذ جعله الذي هو فيه الخلق وهذا
الجمهور ليصفق أو أحد عند حظوة لينال يوًما يقِض لم فهو ممتاًزا، قاضيًا حياته
ليشتهروا بالظلم حكموا قضاة «أعرف عنهم: قال الذين القضاة بني من يكن ولم له،
يعتربه مما املحاكم أحكام أو الفقهاء بآراء قضائه يف يتقيد ولم بالعدل.» الناس بني
النص هذا يصادف لم إذا القانون بنص يتقيد لم بل عنها، محيد ال حجة القضاة أكثر
حكم من النفور أشد نافًرا قضائه يف للرأفة مياًال جعله ما هو وهذا منه، االقتناع مكان
الذنب»، إلصالح تنفع ربما التي الوحيدة الوسيلة هو العفو «أن يرى كان فقد اإلعدام،
وعن يشء كل عن والعفو «التسامح وأن رش»، إىل رش إضافة بالرش الرش «معاقبة وأن
هي «الخطيئة وأن فاعله»، إصالح يف ويفيد السوء به يعالج ما أحسن هما شخص كل
اإلنسان»، لغريزة املالزمة الطبيعية والحال منه، لالستغراب محل ال الذي املعتاد اليشء
إليه ُوكِّل التي قوانينها وكانت األفكار هذه إلدراك بعد توفق لم الجماعة كانت فإذا
متوحشة، دموية تزال وما واالنتقام القصاص سنة عىل تجري تزال ما كقاٍض تطبيقها
ال التي الوحيدة العقوبة وهو وحشية، فيها ما أشد وهو اإلعدام يتحاىش أن من أقل فال
أساس تعديل ورأت رشدها إىل الجماعة ثابت أو القايض خطأ ظهر إذا لعالجها سبيل

والتسامح. العفو بمذهب أخذت أو للقصاص ال لإلصالح العقوبة بجعل عقوباتها
توشك العدالة رأى إذا باإلجراءات يتقيد يكن لم املدني، قضائه يف رأيه كان وكذلك
القضاة أشد كان ثم الواجبة، املراعاة يراَع لم اإلجراءات هذه من واحًدا ألن تهدر أن
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والسوء، الرش مكان والحسنى النضال محل التسامح وإلحالل املتخاصمني ملصالحة ميًال
العدالة يف جديًدا بأحكامهم أحدثوا الذين واملفكرين القضاة من ككثري هذا يف وهو
الذي اإلنساني الرقي مع تتفق معاٍن إىل القوانني بنصوص خطوا والذين الترشيع، ويف
ربما التي املعاني بهذه فيها تشعر أحكامه تقرأ إذ وأنت يتحقق، لو ويودون إليه يصبون
املقدسة، النصوص إىل منها أقرب والخيال األدب إىل أنها باملهنة القضاء رجال إىل خيل

الكمال. منازل العدالة بلوغ سبيل يف الترشيعي التطور وسيلة ذلك مع كانت والتي
نفسيته، تحليله ويف اإلنسان إىل نظره يف قاسم اعتنقها التي املتقدمة اآلراء وهذه
الناس يستمتع لو وترجو جمال من الحياة يف ما لكل تهتز التي الثائرة األعصاب وهذه
سنة وبثورات الكربى بالثورة متأثًرا كان الذي الحر فرنسا وسط يف قاسم وتربية به،
املرأة تحرير يف رأيه ليعلن دفعه الذي هو كله ذلك ،١٨٧٠ وسنة ١٨٤٨ وسنة ١٨٣٠
شعر بما قاسم شعر فقد شعواء، حمالت من عليه الرأي هذا إعالن يثريه بما علمه مع
الذي الوسط مقارنة حني يرونه ملا ألم من أوربا يف درسوا الذين الشبان من كثريون به
لطفي األستاذ تعبري حد عىل الحال هذه لعل بل إليه، عادوا الذي بالوسط فيه كانوا
ومشاعره القوية ومداركه الواسعة أطماعه ملقدار مناسب أشد نوع عىل «اعرتته السيد
ينم ملكة إىل الجنيس الوقار من به ما بمساعدة الحال هذه استحالت وربما الرقيقة،
منه أكثر متطريًا يراه املرء يجعل حد إىل كلماته من كثري ويفرسها وإطراقه سكونه عنها
يرون إذ يهدءوا أن يلبثون ما ثم يثورون الحال هذه تعرتيهم ممن وكثريون متفائًال»،
قاسًما ولعل جديًدا، فيه يبدعوا أو فيه هم الذي الوسط يهزوا أن عن عاجزين أنفسهم
كان ولعله العظيم، وبمنصبه العريض بجاهه واالكتفاء بالسكوت مرة غري نفسه حدثته
يؤكد سمعته مرة من «كم عبده: محمد الشيخ عن يقول كان حني أيًضا نفسه يصف
مما أكثر فيه منغمًسا الغد يف رأيته ثم القبيل، هذا من يشء يف يتداخل أال عىل صمم أنه
يزعزعه ال أمل عنده كان — أنفسهم يف املرصيني عموم يراه ما بعكس — ألنه ذلك كان،
أرض يف ألقيت متى الطيبة البذرة بأن متني اعتقاد عنده كان أمته، إصالح يف يشء
لهذا فيها؛ الفساد بذور وأثمرت وأزهرت نبتت كما وأثمرت وأزهرت نبتت الخصبة بالدنا
الرشيفة والعواطف الصالحة األفكار من حياته يف جمعه ما كل يديه بملء يلقي كان
ما جميع ببذل يعجل فكان طويلة ليست حياته أن يشعر كان كأنه املفيدة، والتعاليم
بعدما وجاهه منصبه إىل الطمأنينة لداعي يسمع أن هو يستطع لم وكذلك عنده.»2 كان

والذكر. الدعوة فضاء إىل الفكر مكان من دعوته إبراز من مناص ال أن رأى
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كل تكن لم الحجاب ورق الجهل رق من املرأة تحرير إىل الدعوة أن ظننا ويف
بأنه ذلك وأعقدها، حلقاته أعرس هي منه حلقة كانت وإنما االجتماعي، قاسم برنامج
مع الجامعة إلنشاء بالدعوة ١٩٠٦ سنة منذ اشتغل بل حياته، جهد كل عليها يقرص لم
أعد بعدما منيته وافته أن إىل أركانها وبتوطيد الجامعة بهذه وشغل زغلول سعد صديقه
برنامجه أن عىل كلماته وتدل معدودة، بأشهر االفتتاح هذا وقبيل الفتتاحها العدة كل
وعىل الرياح، توجهها ما حسب تسري وتركها الجامعة تأسيس مجرد من أوسع كان
اللغة يف ثورة يتناول نطاًقا أوسع لربنامج خطوة الجامعة من يجعل أن يريد كان أنه

الحجاب. رفع ويف املرأة تعليم يف كتاباه أحدثها التي كالثورة واألدب
الكتَّاب تناول فقد املرأة، تحرير يف برنامجه عن الكالم تكرار القول نافلة ومن
كتابيه لقارئ يمكن ما وكل سنة، عرشين من أكثر منذ والتحليل بالرشح الربنامج هذا
إليه اضطر ما برنامجه شأن يف اليوم عنده يقف أن الجديدة» و«املرأة املرأة» «تحرير
مرعبة قوية ظهرت يوم كانت التي قاسم صيحة يرون الجيل هذا أهل يجعل تحفظ من
املتداولة، والعادات لآلراء صورة أنها عىل اليوم تزيد ال عرصه أهل عادات أركان هزت أن

وسبقها. تقدمها يف األحيان أكثر يزيد وما نوعها من يكتب ما آالف من ونسخة
وآرائهم، الناس عقائد بعض فصارت ثمرها كل آتت قاسم دعوة أن هذا ومعنى
يزال ما القايض بإذن الطالق وكجعل األزواج تعدد كتنظيم إليه دعا مما يشء كان وإذا
إال يعرتضه من يبق لم أنه كما قريب، عما بتمامه منعقد الرجاء فإن النظر، موضع

مرض. قلوبهم يف والذين الجامدون
إىل الدعوة عىل مقصوَرين ليسا الجديدة» و«املرأة املرأة» «تحرير كتابَي أن عىل
معروًفا يكن لم والكتابة التفكري يف جديد مذهب فيهما بل الحجاب، وإزالة املرأة تعليم
تحليل ومن الغربي «الرومانتسم» من يشء فيهما أحد، إليه يسبقه ولم قاسم قبل من
عاطفة إىل ينظر قاسم كان فقد وجداناتها، وأدق عواطفها أرق يف اإلنسانية الطبيعة
الرشيف الحب عىل العثور يعترب العارف «إن يقول: وكان وتقديس، عبادة نظرة الحب
بعينها.»3 الحياة هو فالحب الحياة زينة املال كان وإذا الدنيا، هذه يف السعادات أكرب
عشق «كل أن: وعنده حياته، أدوار جميع يف عنه لنفس غنى ال روحيٍّا غذاء يراه وكان
وضيعني بني كان وإن قدرهما، من ورفع قيمتهما يف زاد رشيفني بني كان فإن رشيف،
إىل ورجعا مرتبتهما وانحطت قيمتهما سقطت العشق زال إذا حتى وقتيٍّا رشًفا أكسبهما
الهادي اعتبارها وإىل العاطفة حكم تغليب إىل أدنى للحياة نظره ذلك ورجل أصلهما»،

الحياة. يف األول واملرشد
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ببحوثه أو غريه مع بجدله متأثر غري هو عنه صادًرا كان ما كتابيه يف تقرأ إذ وإنك
العاطفة ترى ذاك إذ اإلسالمية، الرشيعة بإزاء مذهبه لتربير إليها التجأ التي الفقهية
نواحي كل يف السائدة هي والسالم والتسامح والرحمة املحبة عاطفة الحساسة، الحية
وسالم؟! وتسامح ورحمة محبة إال الحياة وهل ونتائجه، أسبابه كل مقدمة وهي الكتاب،

والسالم؟! والتسامح والرحمة املحبة من أجمل الحياة يف وهل
كامًال، استمتاًعا كلها وبالحياة الحياة بجمال يستمتعوا أن بالناس يريد وقاسم
تصل، ال وقد إليه اإلنسانية تصل قد أسمى ملثل دعوة مجرد أنه عىل هذا يريد ال وهو
يريده مما وأكثر للناس، يريده ما بمقدار لنفسه يريده وهو تتم، حقيقة يريده ولكنه
يرصد كان والتي موته بعد إال للناس تنرش لم التي كلماته يف هذا ترى وأنت للناس،
وبالفن وبالحب بالجمال إيمانه مبلغ الكلمات هذه يف ترى لنفسه، الخاصة أفكاره فيها
لهذه الفن رجال وتصوير الطبيعة بدائع وطنه بني تقدير لعدم أمله مبلغ وترى الجميل،
جادت ما بأبدع النظر لنمتع املرصيني من أربعة وكنا اللوفر قرص «وصلنا قال: البدائع،
أحد عىل أحدنا جلس غرفتني يف تجولنا أن فبعد العالم، يف الرجال أعاظم قرائح به
ألني أتبعكما الثاني: وقال هنا، منتظركم ذا أنا وها رأيت بما اكتفيت أنا قائًال: الكرايس
إىل يلتفت ال أمامه شاخًصا معنا وسار لجسمي، رياضة الزيارة هذه وأعترب امليش أحب
تنبهت وحينئٍذ والحيل، املصاغ قاعة وصلنا حتى كذلك زال وما اليسار إىل وال اليمني
تمثال إىل ووصلنا الدار»، هذه يف ما ألطف «هذا صاح: ثم الذهب إىل ينظر وصار حواسه
بيعت؟ إذا الصورة هذه تساوي ماذا دليلنا: فسألت أجمع العالم يف الفريدة الجمال إلهة
ما تساوي اإلنسان، يملكه ما كل تساوي العالم، يف رجل أغني ثروة تساوي إنها فقال

لقيمتها.» حد ال إذ لها ثمنًا ويطلبه حائزها لها يقدره

وكان التصوير وكان املوسيقى كانت وإذا املرأة، يف مجسم قاسم عند الجمال ومثال
الذي الوحي مصدر فإن إليه محببًا الجميلة الفنون مظاهر من مظهر كل وكان التمثيل
ألن جماًال فيها وما للطبيعة تجعل التي هي املرأة، هو جميًعا اآلثار هذه عنه تصدر
والنسيم وعطره الزهر تحب ألنها الجمال هذا الرجل تلهم وهي عليها، تقع عيونها

جميل. كل تحب وألنها وشدوه والقمري وأرجه
عباراته يف واضًحا تراه ولكنك قاسم، كتب يف رصيًحا واضًحا ذلك ترى ال وقد
ما الكلمات ويف املرأة تحرير يف عباراته من قدمنا وفيما والحب، العشق عن امللتهبة

112



أمني بك قاسم

تمثلت السعادة أتخيل أن أردت «كلما قوله: الداللة يف منه وأكثر رأينا، عىل دليًال ينهض
عميق إحساس «الحب وقوله: الرجل.» وعقل املرأة لجمال حائزة امرأة صورة يف أمامي
رضوريٍّا احتياًجا أخرى بنفس االختالط إىل محتاجة ويجعلها كلها النفس عىل يستويل
وال البعد يطفئها ال القلب تلهب نار الهواء، إىل والغريق الشمس إىل العليل كاحتياج
يتخيل وتجعله فرًحا قلبه تمأل محبوبته عيون يف نظرة اشتعاًال، يزيدها بل القرب يربدها
فوق العالية، املرتفعات يف وطائر سحابة راكب أو بالورد مفروش طريق يف ماٍش أنه

السماء.» قريب فوق
كل الرجل تلهم أن تستطيع التي املرأة أن رأى قد — الصحيح إيمانه وذلك — وهو
السعادة بأسباب الفنان غري وعىل بالوحي الفنان عىل تفيض وأن السامية املعاني هذه
دعوته دعا لذلك املحجوبة؛ الجاهلة املرأة هي ليست فيها والعمل الحياة إليه تحبب التي

جميًعا. للناس السعادة مبعث لتكون الحجاب ورق الجهل رق من املرأة لتحرير

أن قاسم لدعوة كان وإذا لتلقيه، الرجال استعد إذا إال يكون ال واإللهام الوحي هذا لكن
زوجة أو رينان أخت كانت مثلما املرصية من تجعل وأن املرأة تحرير ميدان يف تنجح
وجه غري ما النوابغ إىل أوحني اللواتي النساء من شبيهاتهما أو ميل ستوارت جون
يربز أن يجب فيما وإلبرازه السامي اإللهام هذا لتلقي الرجال إعداد من بد فال التاريخ،
أن عىل مقصور — يومئٍذ كان كما — العايل والتعليم ممكنًا يكن لم وذلك قوة، من فيه
«ويعملون للكسب وسيلة إال العلم يرون ال ممن الحرة ولألعمال للحكومة موظفني يعد
والعاشق فنه أو لعمله املحب العامل فيهم وليس قليًال) واتعب كثريًا (اكسب مبدأ عىل
يوحي ال هؤالء أمثال برمته»، وتملؤه فيه وتتمدد قلبه كل العمل شهوة تحتل الذي
بمال أو بمنصب اعتزاًزا إال الحياة من يرتجون وال جديدة فكرة العالم جمال إليهم
الفئة فأما الكمال، سبيل إىل لرتقى بهم أمة تنهض أن يمكن ال وهؤالء يحصلونه، طائل
مبدؤها يكون التي الفئة املجهول، اكتشاف إىل وشوًقا للحقيقة حبٍّا العلم «تطلب التي
املرأة يف ترى التي الفئة مظاهره، مختلف يف الحياة جمال تحس والتي للتعلم» التعليم
الجامعة توجد حني إال تكون ال الفئة هذه بالجماعة، النهوض عىل معوانًا املهذبة الجميلة
مع للتعاون قاسًما دعا الذي األساس هي الفكرة وهذه الجامعي، التعليم يوجد وحني
استظلت التي املرصية الجامعة ليؤسسوا مرص نهضة أركان ومع زغلول سعد صديقه
وزيًرا وعني االستئناف يف كمستشار منصبه ترك حتى زغلول باشا سعد برياسة لجنتها

املنية. عاجلته أن إىل اللجنة رياسة يف أمني قاسم محله فحل للمعارف
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ويهيئ األموال ويجمع الهمم يستنهض ا مجدٍّ أصحابه مع عامًال قاسم ظل وقد
حسن له املغفور بمنزل ألقاه خطاب يف عنها فكرته بني وقد الجامعة، نجاح أسباب كل
الصحيحة الوطنية «إن فيه: قال للجامعة فدانًا خمسني وقفه ملناسبة باملنوفية زايد باشا
بالدهم وخدموا طاقاتهم قدر عىل وعملوا آباؤنا عاش نفسها، عن تعلن وال كثريًا تتكلم ال
بنا فيحسن وطنهم، بحب يفتخرون كانوا أنهم نسمع ولم البالد وفتحوا األمم وحاربوا

العمل. عىل ونعتمد القول فنهجر بهم نقتدي أن
صناعة ملزاولة وسيلة مرص يف العلم طلب يكون بأن اآلن نكتفي أن يمكننا ال نحن
حبٍّا العلم تطلب طائفة وطننا أبناء بني نرى أن يف نطمع بل بوظيفة، االلتحاق أو
من نرى أن نود للتعلم، التعلم مبدؤها يكون فئة املجهول، اكتشاف إىل وشوًقا للحقيقة
واختصاصيٍّا اإلنساني العلم بكل يحيط عامًلا — األخرى البالد يف نرى كما مرص— أبناء
وفيلسوًفا به، يتعلق ما بجميع اإلملام عىل نفسه ووقف العلم من مخصوًصا فرًعا أتقن
املشكالت حل يف إليه يرجع وعامًلا العالم، يف صيته ذاع وكاتبًا عامة، شهرة اكتسب
طرق إىل واملرشدون األخرى األمم عند العام الرأي قادة هم هؤالء أمثال برأيه، ويحتج
الجاهلون الناصحون محلهم حل أمة عدمتهم فإذا تقدمها، لحركة واملدبرون نجاحها

الدجالون. واملرشدون
نفكر أن يجب فينا عظيم عيب هو ذاته العلم لحب العلم طلبة استعداد عدم إن
وأهملت إحساسنا تربية عن غفلت التي املنزلية الرتبية نتائج من نتيجة وهو إزالته، يف
التي األشياء يف حتى أمورنا، جميع يف بالنتائج إال نهتم ال ماديني فأصبحنا قلوبنا تربية

واألصحاب. األقارب كعالقات الفوائد عن بعيدة تكون أن بطبيعتها يجب
استعداًدا الناس أكثر وإن إلحساسه، الخصوص عىل تابع اإلنسان يف االرتقاء إن
وتبلغ الحوادث بمالمسة املتوترة أعصابهم تهتز الذين اإلحساس أصحاب هم للكمال
السعداء هم أولئك وشدة، بكثرة فيهم أثرها فيظهر عظيًما مبلًغا النفسية االنفعاالت منهم
الصف يف تراهم الحياة، ميدان يف السابقون هم أولئك ويتأملون، يتمتعون الذين األشقياء
القدرة تنتخب بينهم من صعوبة، كل ُمَصادمة يف يتنافسون بأنفسهم مخاطرين األول
طاهًرا وليٍّا أو حكيًما عامًلا أو بليًغا شاعًرا فيصري أرسارها إليه وتوحي خريهم الحكيمة

كريًما. نبيٍّا أو
الجيل هذا شبيبة ظهور يف سببًا املرصية الجامعة إنشاء يكون أن عظيم أمل ويل

مثال.» أحسن عىل يليه وما
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فئة تكوين هو البحت، العلمي األمل هو إذًا الجامعة إنشاء من لقاسم أمل أول كان
األرسار، من العالم بهذا يحيط ما كشف عىل وحرًصا إليها شوًقا الحقيقة وراء للبحث
لها السعي عىل العاكفون الرزق بأسباب املشغولون أولئك إليها يصل ال الحقيقة وهذه
اتصال باألستاذ فيها الطالب يتصل علمية بيئة إليها تصل وإنما سبيلها، يف والدأب
العلمية، اإلنسانية ثروة زيادة يف تضامن واتصال تعليم اتصال بحث، واتصال دراسة
من وراءه يجره وما الجهل ُحُجب لتهتك حولها ما تيضء التي النورانية الثروة هذه
جمال من لها تكشف بما السعادة سبيل اإلنسانية تهدي والتي ونفاق، وتعصب جمود
إىل الوصول بغية مرص آداب البحث هذا يتناول أن كان قاسم رجاء أكرب ولعل الوجود،
كانت وقد عرصه، إىل متداوًال كان الذي العربي األدب يجدد صالح قومي أدب تركيز
وتحريرها، املرأة مسألة يف آرائه عن تقدًما تقل ال آراء واألدب اللغة تجديد يف لقاسم
تتقدم ال مكانها يف واقفة وهي الطويلة القرون عليها مرت العربية اللغة «أن يرى وكان
اآلداب يف أهلها تقدم كلما وترتقي تتحول األوربية اللغات أخذت بينا األمام، إىل خطوة
والرشاقة، والحركة والدقة واإليضاح السهولة يف املطلوب النموذج أصبحت حتى والعلوم
من يراه كان عما كثري كلماته ويف الحديث»، التمدن تاج يف جوهرة أنفس وصارت
عرفتهم من جميع بني أر «لم قال: النقص هذا عالج ووسائل اللغة يف النقص أوجه
وجوب عىل كافيًا برهانًا هذا أليس لحن، غري من نظره تحت يقع ما كل يقرأ شخًصا
أواخر تبقى أن وهو اإلجمال بوجه هنا أذكره اإلعراب يف رأي يل العربية، اللغة إصالح
جميع طريقة وهي — الطريقة بهذه العوامل، من عامل بأي تتحرك ال ساكنة الكلمات
والحال والجوازم النواصب قواعد حذف يمكن — أيًضا الرتكية واللغة اإلفرنجية اللغات

هي.» كما مفرداتها تبقى إذ باللغة إخالل عليه يرتتب أن بدون إلخ، … واالشتغال
الكتاب عىل نعى فكم اللغة، جمود من نفوره من بأقل األدب عىل جزعه يكن ولم
القرآن»، األطفال يحفظ كما حفظوها التي الغري أفكار «تكرار عىل اقتصارهم والشعراء
من رجًال بعرشين اليوم يف اجتمعت «إذا يجعلك الذي العقيل الفتور عىل أسف وكم
التي الجريدة يف تجد وال األول، من سمعته ما اآلخرين عرش التسعة من تسمع معارفك
أسلوبًا أو جديًدا تعبريًا أو غريبة فكرة تقابله الذي الصاحب من تسمع أو تقرؤها
األساليب استهجن وكم جنونه»، بعجائب ويجذبك يدهشك الذي النابغة تجد ال مبتدًعا،
البايل النوع ذلك من بالكاتبني تخرج جدة إىل ودعا اللفظية املحسنات عىل تقترص التي
الطبيعة بدائع ووصف واملشاعر النفس عىل والتسمع والتحليل البحث يعرف ال الذي
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لتجد وإنك مجدهم، أيام العرب ُكتَّاب عن توارثوها التي املحفوظة بالعبارات مكتفيًا
ميدان غزا والذي إليه هو يدعو الذي الجديد األدب هذا من صورة قاسم خلَّف فيما
لألساليب نرجو نزال ما كنا ولنئ الحارض، العرص هذا أدب فأصبح والكتابة التحرير
والتي إليها، دعا التي الجدة هذه يف لقاسم يرجع كبريًا فضًال فإن وقوة ثروة الجديدة
قوة موته بعد قامت والتي إنشائها، يف جاهد التي الجامعة فيها تبدع أن يرجو كان

يرجوه. الذي األعىل املثل من تقربها
بعد القلبية بالسكتة مات قوته، ربيع يف يزال وما قاسًما فجأة املوت واختطف
هذا ميدان يف وهو مات العليا، املدارس نادي يف رومانيات طالبات فيها قدم أمسية
كالل، إليهما يتطرق لم وعزيمة بقوة أعباءه وحمل غماره خاض الذي الشاق الجهاد
الرأي هذا يكن ولم املرأة، تحرير كتاب نرش أثر عىل وجهه يف العام الرأي وقف فقد
أنهم يزعمون ممن كثريون هؤالء ساير بل الجامدين، عىل وال السواد عىل مقصوًرا العام
قاسم، رأي بصواب مقتنعني كانوا ممن بل وقداستها، والحرية واحرتامه الرأي يفهمون
«بل الناس بذم يباِل ولم هذا من يشء يثبطه ولم عليه، عابدين قرص حرم أن األمر وبلغ
باالستمرار إياه مغريًا لقواه منشًطا ألعصابه منبًها الغضب حماسة من نوًعا فيه وجد
قام الذي العظيم باملجهود قام ثم الجديدة» «املرأة بكتاب خصومه عىل ورد والثبات»،
للحياة محبٍّا الضمري مطمنئ النفس ساكن كله ذلك إبان يف وكان الجامعة، إنشاء يف به
فإذا مرص، عن بعيًدا كان ما رفق يف يناله ذلك من بحظ نفسه عىل بخيل غري وجمالها
ويرغبونه الحياة حمل عليه «يخففون كانوا الذين القليلني أصدقائه اقترصعىل إليها عاد

بقائها». يف
جميًعا، الناس نفوس يف وفاته خرب فأثار ١٩٠٨ سنة أبريل ٢٣ ليل يف فجأة مات
مرص، يف الرأي ذوي كل رفاته لتشييع واجتمع وأىس، حزن رنة وخصومه، أصدقائه
هذا وغادر رجاله، من العاملني وتقديره الوطن إلجالل صامتًا مظهًرا جنازته وكانت
حياته يف عليهما يبتغ لم لبالده واإلخالص الصدق ذكر هو باقيًا ذكًرا وراءه تارًكا العالم
املتعاقبة، األجيال ضمري يف موته بعد الخلود عليهما أجره فكان نشب، أو جاه من أجًرا
املرصية الروح إىل وبعث معانيه، أسمى يف والعدل الصحيحة الحرية لواء رفع بأنه ذلك

املتحرضة. األمم جماعة بني ترجوه ما بلوغ لها تكفل جديدة حياة
املعدودة الصحائف وأن الحياة، عىل املجهودات أبقى من قاسم مجهود أن يقيننا ويف

واحرتامها. العصور إجالل موضع أبًدا ستظل كتبها التي
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بدأ فقد ذلك ومع قليلة سنوات غري باشا صربي إسماعيل له املغفور وفاة عىل تمِض لم
آخر يف للحقانية وكيًال كان أنه فأما مجيًدا، شاعًرا كان أنه إال عنه يذكرون ال الناس
ما فهذا املنصب، هذا بلغ حتى املختلفة الحكومة وظائف يف ذلك قبل درج وأنه أيامه،
حياته، من الخطر القليل الجانب يعترب ما وهذا رويًدا، رويًدا ذيله عليه النسيان يسحب
والذي صربي إسماعيل روح من املنري الجانب هو الشعر كان فلقد ذلك؛ يف عجب وال
عظمتهم مواضع إال الكرباء من يذكرون ال والناس الحديث، التاريخ رجال أحد يجعله
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النفس به تتأثر اتصاًال كلها اإلنسانية بنفس نفوسهم فيها تتصل التي املواضع الحقة،
كل به يقوم الذي اليومي العمل هذا فأما تعاقبها، يف األجيال عىل باقيًا تأثًرا اإلنسانية
فيه يتكرر الذي الحياة من الجانب هذا فأما فيه، محله يحل أن غريه ويستطيع منا
محكمة ووكالة والقضاء النيابة فأما ممتازة، خاصة شخصية له تظهر أن غري من الفرد
صربي؛ إسماعيل فيه تقلب مما الحقانية ووكالة العمومي النائب ومنصب االستئناف
ومقام جاه من حياته يف صاحبها عىل تخلعه وما وجاللها خطرها عىل املراكز فتلك
املناصب هذه أعمال يف يمتاز أن إال فيه، يعيش الذي بالجيل صاحبها يتصل إنما عظيم،
حياته من الناحية هذه يف صربي إسماعيل يرتك ولم األجيال، تتناقله أثًرا يرتك امتياًزا
فذلك له بقي ما فأما لغريه، يكون ما حياته مدى جاهها من له كان لذلك األثر؛ ذلك
تهتز الجمال يف آية قلته عىل يعترب والذي القليل، شعره يف يتجىل الذي النفساني الضياء
— ألنه الزمان؛ عىل صربي إسماعيل اسم أجله من يبقى والذي األجيال، كل نفوس لها

إياه: مرثيته يف الجارم عيل األستاذ قول حد عىل

ي��زوال أن آث��اره وت��أب��ى ال��ح��س ع��ال��م م��ن ي��زول م��ن ي��م��ت ل��م

املبتديان مدرسة ودخل ١٨٥٤ سنة فرباير ١٦ يف صربي إسماعيل املرحوم ولد
إجازة فنال لفرنسا املرصية باإلرسالية التحق ١٨٧٣ سنة ويف اإلدارة، فمدرسة التجهيزية
من القضائي السلك أبواب أمامه فتحت التي هي اإلجازة وهذه ،١٨٧٨ سنة يف الحقوق
النفيس الجانب أن عىل الحقانية، وزارة وكيل إىل املختلطة املحاكم لدى نيابة مساعد
األوزان تجاوب جانب كان بل القضائي، الجانب أو الترشيعي الجانب يكن لم منه األقوى
الكفاية يف حرفهم أهل من غريهم دون يكونون رجاًال رأيت ما وكثريًا والشعر، واألنغام
النبوغ جانب فيهم يحجب هؤالء نبوغ، فيه لهم آخر بجانب يمتازون ولكنهم واملقدرة،
العميل الجانب عىل النبوغ جانب يجني ما كثريًا بل ضعيًفا، يبدو ويجعله اآلخر الجانب
خاصة، وحياة مستمر مجهود من إياه الطبيعة وهبته من عليه النبوغ يكره ملا للحياة،

واقتدار. قوة من املمتازة امللكات عليه تمليه ما إال يُنَىس يكاد العميل الجانب فإذا
عرب وقد معروف، قديم تاريخ صربي إسماعيل يف الشعري النبوغ لجانب يكن ولم

بقوله: ذلك عن إياه رثائه يف شوقي
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وط��راف س��ؤدد ل��غ��اي��ة ج��ريً��ا ف��رب��م��ا ال��رض��ى ن��س��ب ف��ات��ه إن
األش��راف ب��ن��ي ب��ه��م ي��ق��ي��س ذا م��ن ن��ف��وس��ه��م ص��ن��ع ال��ع��ص��ام��ي��ي��ن ش��رف
أس��الف م��ن ل��ل��ق��م��ري��ن أع��ل��م��ت وج��ده أب��ي��ه إل��ى ل��ل��م��ش��ي��ر ق��ل

رأيت ما كثريًا بل معروف، قديم تاريخ إىل ترجع ال املمتازة املواهب كانت ما وكثريًا
قد وهي لها، مقدمة أية تاريخهم يف تلمح ال أشخاص يف تتجىل املمتازة املواهب هذه
يختط أن وقبل عمره، من عرشة السادسة يف كان مذ صربي إسماعيل نفس يف تجلت
السن هذه يف يزال وما املدارس روضة مجلة له نرشت فقد القضائي، السلك إىل طريقه
متأثرة كانت قد الحني تلك يف كانت وإن الشاعر، روح خاللها تلمح شعرية مقاطيع
وروضة السلطان، وذوي األمراء مدح من إسماعيل عرص يف الشعر بأغراض التأثر أشد

العربي. والشعر العربية اللغة إلحياء تعمل أدبية مجلة يومئٍذ كانت املدارس
والشعر األدب عىل االطالع له أتيح اكس بمدينة وأقام اإلرسالية يف سافر وملا
منه انطبع وأنه كثريًا الشعر بهذا تأثر أنه عىل األخرية السنوات يف شعره ويدل الفرنيس،
روًحا العربي الشعر إىل ينقل أن أمره أول يف يستطع لم أنه عىل قليل، غري حظ نفسه يف
تأثًرا املتأثر الكثري اليشء شوقي صبا شعر يف ترى فأنت مثًال، شوقي فعل مثلما غربية
— وكان ، مقالٍّ شاعًرا حياته أول منذ فكان إسماعيل أما أوربا، يف شوقي بحياة باديًا
حتى بنفسه عالًقا يبقى فيه يؤثر ما ولكن رسيًعا، يتأثر ال — شعره من يظهر ما عىل

حني. بعد ولو مظهره له يكون
نفس يف والغربي الرشقي والشعرين والغربية الرشقية الحياتني التقاء أن والظاهر
كل رقيًقا رجًال كان فقد حياته، غريزة مع امتزج عميًقا أثًرا أَحدث صربي إسماعيل
البلد» «ابن صفات من يعرف ما كل له اجتمع البديهة، حارض األخالق دمث الرقة
إنسانًا سئم إذا فكان الكثري، اليشء ذلك من أصحابه عنه يرويه ما لتسمع وإنك وظرفه،
حافظ صديقه إىل طلب القول؛ يف له اإلغالظ عىل الرقيقة نفسه تطاوعه ولم الناس من
وكان إليه، التحدث أو ملقابلته يضطر ال حتى الثقيل هذا وبني بينه يوقع أن إبراهيم
كتاب نزل لو إنه يقول أن من بأًسا يرى فال النكتة عليه تحكم لقد حتى التندر، كثري
روحه وخفة ظرفه وكان للمتقني، أعدها النار عباده هللا لوعد الشمايل القطب يف مقدس
بجريمة متهم أمامه اعرتف املنطق، يلهم ال ما املواقف من كثري يف يلهمانه بديهته ورسعة
يف يشك أنه لهم ذكر اإلعدام؛ هي العقوبة أن ورأى للمداولة زمالئه مع خال فلما القتل
أمثاله، من سواه عىل به يمتاز شجاعة معنى سيماه يف يرى ال ألنه الرجل هذا اعرتاف
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عليك نحكم يجعلنا هذا اعرتافك أن أتدري له: هو وقال املداولة غرفة إىل بالرجل وجيء
الجنيهني: يل دفع حني يل قال بل هذا، يقل لم العمدة لكن الرجل: جواب فكان باإلعدام،
كان الرجل أن فعًال وتبني الحادثة، ارتكاب حني السجن يف كنت ألني عني سيُعَفى إني

برباءته. وقىض يد، الحادثة يف له يكن فلم السجن يف
نفس به تأثرت مما املرصي البلد» «ابن بها يمتاز التي الصفات هذه جانب إىل
اإلفرنجي باملعنى اجتماع رجل كان املرصي، الوسط بمخالطتها الشاعرة صربي إسماعيل
ترجمة Homme du monde الفرنسية العبارة ترجمة أردت إذا دنيا رجل أي الرصف،
يغىش وكان بالقاهرة، املقيمة األوربية الجاليات من ا جدٍّ كثريون أصدقاء له وكان حرفية،
وأوالد الظرفاء اجتماعات يغىش ما بمقدار الجاليات هذه أهل من يختارهم من اجتماعات

البلد.
كان رقة، من خلقه به يسيل كان ما ومع والظرف الوداعة هذه كل مع أنه عىل
فيه تقلب ما برغم أنه حياته طوال عرفوه الذين أصدقاؤه يل ذكر ضيم، عىل يقيم ال أبيٍّا
يدخل ولم كرومر لورد يقابل لم الذي الوحيد املرصي كان الحكومة مناصب كربى من
— النظار رئيس وكان — باشا رياض وبني بينه حدث وأنه مرص، يف الربيطانية الوكالة
املواسم أحد يف جاء فلما باشا، رياض عىل املحسوبني ببعض ا ماسٍّ أصدره لحكم جفاء
إياه مهنئًا باشا رياض إىل لدنه من خرج ثم توفيق الخديو يدي بني ومثل عابدين إىل
واقًفا باشا رياض ابن وكان بالجلوس، له يأذن ولم باشا رياض أوقفه حكومة كرئيس
بمسمع االبن مخاطبًا صربي إسماعيل فقال أبوه، فيها يجلس التي الحجرة باب عند
تأبني حفلة مرتىضيف باشا عثمان وروى يحرتموه، كي الناس يحرتم ألبيك قل األب: من
لإلسكندرية محافًظا وكان — إليه طلب األجنبية الدول قناصل أحد أن صربي إسماعيل
بها وأوىص مرص يف كسبها طائلة ثروة ترك جاليته أهل من غني جنازة يشيع أن —
التي مرص يف يفكر لم بجنازته املحتفل ألن اعتذر؛ أن املحافظ جواب فكان لبالده، كلها

ميتًا. أو حيٍّا مجاملته يف يفكر أن مرصي من يطلب فليس فيها، أثرى
فيه التقت شاعر نفس يف كلها اجتمعت وإباء، معارشة وحسن ورقة وظرف دعة
متعلًقا منه كان ما وبخاصة الجمال، ذوق الطبيعة وألهمتها والغربية الرشقية الحياتان
شعر يف تنفست فقد الرقة فأما شعره؟ يف كله ذلك أثر يكون ترى فماذا الشعري، بالنغم
غري شيئًا ذلك من ترى وأنت املرأة، هذا كانت أيٍّا بجمالها وهياًما باملرأة غزًال صربي
جميلة حلوة بصورة ماثًال تراه لكنك الغنائي، صربي شعر مراجعة إىل تذهب حني قليل
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يخاطب منها األبيات هذه يف وبخاصة جمال) (تمثال البديعة قصيدته يف باللب آخذة
الحسن»: «لواء اها سمَّ كما أو الجميلة املرأة

وش��ف��اء ري ل��ألن��ف��س ف��ي��ه ال��ذي ك��ال��م��اء ال��ح��س��ن ه��ذا إن
ال��ظ��م��اء ب��ي��ن واع��دل��ي ب��ع��ض، دون ِوْرده ع��ن ب��ع��ض��ن��ا ت��ردي ال
رخ��اء س��ج��اي��اك م��ن ب��ق��ب��ول ال��ه��وى أن��ض��اء آم��ال س��اع��ِف��ي
س��واء ب��ال��ح��ك��م ال��ش��م��س ع��رش ت��ح��ت ال��ه��وى ق��وم واج��ع��ل��ي وت��ج��لَّ��ي
ال��ه��ن��اء م��ع��دات م��ن ض��م��ن��ت��ه وم��ا ال��دن��ي��ا ن��س��ت��ق��ب��ل أق��ب��ل��ي
خ��ب��اء أو ب��ل��ث��ام ل��ت��وارى خ��ل��ق��ت م��ا ح��ل��ى ت��ل��ك واس��ف��ري
وج��اء ال��ن��ادي ف��ي راح روًض��ا أن ي��ح��ل��ف��وا ال��ن��دام��ى ب��ي��ن واخ��ط��ري
ن��ش��اء م��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��در ن��اث��ر ثْ��ِت��ن��ا ح��دَّ إذا ي��ن��ث��ر وان��ط��ق��ي
وم��اء ط��ي��ن م��ن ال��ح��س��ن ه��ذا أن ت��دع��ي ال روح��ان��ي��ة واب��س��م��ي،
ال��س��م��اء س��ك��ان ت��ك��وي��ن ل��ل��م��ال ي��ب��ن ال��ث��وب ج��س��م��ك ع��ن وان��زع��ي
س��ن��اء م��ن م��ص��وغ ت��م��ث��ال خ��ل��ف َم��ل��ٍك ج��ن��اح��ي ال��دن��ي��ا وأري

أَْلِوية من هي واحدة أية تدري ال امرأة بها يخاطب األبيات هذه يف كذلك وتراه
طغيان نفوسهم تحتمل ال ممن والرقة الظرف ذوي نفس يف عادة تزدحم التي الحسن
وإيمان خضوع إذعان جميًعا والجوارح والنفس والقلب الفؤاد له يذعن املستبد الحب

سعيد: وبذُلِّه راٍض بإذعانه ذلك مع وهو واستسالم،

ريَّ��اه ال��ل��ط��ف رع��اي��ا ي��ع��م ل��ط��ًف��ا ج��وان��ب��ه ف��ي وس��ي��ل��ي ال��نَ��ديَّ ِزي��ن��ي
ال��ل��ه ب��ه��ا ح��يَّ��ان��ا ال��ري��اح��ي��ن م��ن م��ج��دب��ة ص��ح��راء ف��ي أن��ت ري��ح��ان��ة
ُم��ح��يَّ��اه ي��غ��ن��ي��ن��ا ج��م��ال��ك ه��ذا ح��رج ال ص��د أو ال��ط��ال س��اق��ي غ��اب إن

شيئًا — شئت إن املقطوعتني أو — القصيدتني هاتني من نقلنا فيما تلمح لعلك
أكثر املوسيقى من فيها تلمح ولعلك معينة، بامرأة تقيد غري من املرأة بجمال الغزل غري
هذه لواجد وإنك صربي، إسماعيل غري شعر من إليه تستمع فيما تلمح أن اعتدت مما
إنك بل جميًعا، شعره يف يكن لم وإن شعره أكثر يف الرقيقة الحلوة املوسيقية النغمة
كقصيدة فيها حماسيٍّا يكون أن نفسه الشاعر يكلف التي القصائد يف حتى لواجدها
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وما الساعة كقصيدة الحكمة فيه يتكلف فيما حتى لواجدها إنك بل وقومه، فرعون
طول بالغناء مشغوًفا صربي إسماعيل كان وقد طبيعي وذلك هايل، نجم عن نظمه
يف ما خري كان قل أو املوسيقى، من قطعة عنده الحياة كانت حتى حد غري إىل حياته
يقول رثائه يف أليس عليه، حواسه أكرم سمعه وكان املوسيقى، من قطعة عنده الحياة

إبراهيم: حافظ

وازده��ر زه��ا ف��ي��ه��ا ون��ادي��ه داره ف��ي أغ��ش��اه ك��ن��ت ل��ق��د
ال��وت��ر ن��ب��و ي��ح��س ل��ط��ي��ف م��س��م��ع ع��ل��ى ش��ع��ري وأع��رض

وهو يجاهد ولم بالغناء، ولعه بيشء حياته يف يولع لم صربي إسماعيل أن والحق
شأنه ذلك كان الغناء، لرتقية جهاده من أكثر مرص يف يشء لرتقية القضاء مناصب يف
يقف ال وكان مات، أن إىل الشعر يقول نشأ أن منذ أي باشا، إسماعيل الخديو عهد منذ
وكان املوسيقى ورجال باملغنني يختلط كان بل العربي الشعر عند الغنائي شعره من
واملغنني املوسيقيني الفن رجال محبة موضع لذلك وكان املرصية، باللغة أدواًرا لهم يضع

واحرتامهم.
فيه، كانت درك من الغنائية األدوار رفع كبري: فضل الباب هذا يف له كان ولقد
أمري (قدك وأدواره سامية، وميوًال طاهرة عواطف تمثل رقيقة معاٍن ذات فجعلها
املرصية األدوار أفضل من تزال ال وغريهما النوم) تجار يا قوموا الح و(الفجر األغصان)
إليه، يرجع حجة كان حتى بذلك جميًعا الناس عرفه وقد الحارض، وقتنا إىل تُغنَّى التي
منصب يشغل وهو عنده كان أنه تلك اللطف، يف غاية حادثة بك شوقي أحمد يل روى
وفيما فيها، وقع سيايس بحادث أهلها أفكار تموج مرص وكانت يوًما العمومي النائب
حديثهما ذلك فقطع كبري حكومي مظروف ومعه حاجب دخل يتحدثان جالسان هما
بإزائه، اإلجراءات من اتخاذه يجب وما السيايس الحادث إىل إشارة فيه يجدا أن وانتظرا
باشا عيل أن ذلك مبتسًما، رأسه هز بداخله ما وقرأ املظروف باشا إسماعيل فض فلما
يطلب وهو غنائي بدور املظروف هذا يف بعث قد يومئٍذ الشورى مجلس رئيس رشيف
يف وقع حادثًا صربي باشا إسماعيل قص املناسبة ولهذه إصالحه، العمومي النائب إىل
دًما تجري طرقها وكانت منها، الزوال وشك عىل اإلسالمية الدولة كانت حني قرطبة
مقابلة نافذة يف لها صديقة منادية نافذتها من أطلت فتاة أن ذلك فيها؛ الناس القتتال
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العام النائب إىل الشورى مجلس رئيس يطلب وكذلك عودها، به تصلح وتًرا إليها تطلب
نتائجه. تعرف ال سيايس بحادث البالد تموج بينما غنائيٍّا دوًرا له يصلح أن

ألن صالًحا صربي إسماعيل شعر من الكثري ترى وبالغناء بالنغمة الولع ولهذا
ألكسندرا: تدعى سيدة يخاطب قوله إىل اسمع فيه، يغنى صوتًا يكون

ف��ي��ك م��ن ِع��ق��ُدُه ُف��ضَّ ال ـ��دَر إِْس��َك��نْ��ـ َس��ِم��يَّ��َة ي��ا ال��در ان��ث��ري
ش��ك��وك م��ن ج��م��ال��ه��ا ع��ن��ا ـ��ج��ب ي��ح��ـ م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ن وأم��ي��ط��ي

وقوله:

ك��ان��ا م��ا رد ف��ي ب��ش��اف��ع��ة وال ب��ن��اف��ع��ة ال��ذك��رى ف��م��ا ف��ؤادي أق��ص��ر
اآلن��ا وح��دك ف��اخ��ف��ق ال��ص��ب��اب��ة ح��م��ل زم��نً��ا ش��اط��رت��ه ال��ذي ال��ف��ؤاد س��ال
أش��ج��ان��ا األش��واق ت��ص��ب��ح أن ق��ب��ل م��ن أُْه��بَ��ت��ه ال��ي��وم ل��ه��ذا أخ��ذت ه��الَّ
ن��ي��ران��ا ال��ه��ج��ران وف��ي ن��اًرا ال��وص��ل ف��ي م��ق��ت��ح��ًم��ا ال��ع��م��ر ق��ض��ي��ت ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي

كثري. صربي إسماعيل شعر من فيه يغنى مما ذلك وغري
وشغف صربي إسماعيل بلغ ما الرقة من بلغ شاعر إىل تطلب أن تستطيع ال أنت
يكون أن أو لرأيهم إخضاعها ويحاولون الحياة يجاهدون ممن يكون أن شغفه بالغناء
وأنغامها واملوسيقى وألحانه والغناء وجمالها فاملرأة بيشء، الحياة يف مما اإليمان قوي
واالستهتار للحياة الطمأنينة إىل فيدعوها النفس يف طربه وينطبع الحس لها يطرب صور
عىل والحرص الطرب بهذا املتاع عىل والتوافر شئون، من فيها أنفسهم الناس يشغل بما
صحيحة معرفة صربي إسماعيل عرفوا الذين ويذكر املوت، من لذلك والفزع استدامته
جانب إىل وترى صوفية، تكون تكاد نزعات شعره يف ترى ذلك مع لكنك كذلك، كان أنه
بن عمر بتغزل يُذكِّر أليس واستعجاله، املوت إيثار ومن بالحياة التربم من شيئًا ذلك

صربي: إسماعيل قول اإللهية الذات يف الصوفية شيخ الفارض

األف��ك��ار وف��ت��ن��ة ال��ع��ق��ول ش��ط��ط واك��ف��ن��ي ب��ف��ض��ل��ك أه��ل��ن��ي رب ي��ا
ال��ج��ب��ار ورح��م��ة ال��ل��ط��ي��ف غ��ض��ب أرى ل��ك��ي ع��ن��ك ي��ش��ف ال��وج��ود َوُم��ِر
األس��رار ع��ال��م ب��أن��ك ع��ل��م��ي م��ح��ن��ة ح��س��ب��ي األس��رار ع��ال��م ي��ا
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األوزار ب��أع��ظ��م ت��ض��ي��ق أالَّ ال��ورى ت��س��ع ال��ت��ي ب��رح��م��ت��ك أخ��ل��ق

قوله: يف الحكمة كل الحكمة ليست أو

ال��م��ش��ي��ب ق��در ل��و وآه ال��ش��ب��اب ع��ق��ل ل��و أواه

كان ١٩١٠ سنة يف باألرض مر الذي املذنب هايل نجم إن الفلكيون يقل لم أو
وقال: لذلك إسماعيل فابتهج القيامة ويقيم األرض سيحرق

ذع��ًرا وال��رواس��ي ال��س��ه��ل زل��زل ه��ال��ي ن��ج��م ي��ا ال��ن��ذي��ر ن��ع��م أن��ت
ُط��رٍّا ال��خ��الئ��ق ع��ل��ى ش��واًظ��ا ـ��ه ف��اق��ذف��ـ ال��م��وت ي��م��ي��ن��ك ف��ي ي��ك��ن إن
َش��ْزًرا األرض ع��ل��ى ق��وًم��ا ق��وم ـ��ظ��ر ي��ن��ـ ف��ال األن��وف ت��س��ت��وي أغ��ًدا
ح��رٍّا ال��ع��ب��د وي��ص��ب��ح ال��ه��ي��ول��ي ف��ي ع��ن��اًق��ا ال��ص��راع ي��ص��ب��ح أغ��ًدا
ع��ش��ًرا ح��ي��ي��ت أم��رت ق��د ب��ال��ذي ف��اص��دع ي��ق��ول��ون م��ا ك��ل ي��ك��ن إن

الدنيا عذاب من ينقذه كي إياه مستعجًال فوست دعاه كما املوت صربي يدُع ألم بل
قال: حني

م��ن��ي وال��س��اع��ات أي��ام ال��ـ أب��ق��ت م��ا خ��ذ م��وت ي��ا
ع��ن��ي ف��رَّج��ت ت��خ��ط��ه��ا إن خ��ط��وة وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي

العدم؟! ومن املوت من فزًعا فيها بما طروبًا للحياة ا بشٍّ يكون كله هذا مع فكيف
من املحسوسات بجمال شغله كل يكون شعره يف نراها التي الحكم هذه مع وكيف
شاعر يكون ال الشاعر لكن وهلة، ألول للذهن يرد اعرتاض هذا ومسموع؟! منظور
اهتزت مما أكثر ذاكرته وعتها فلسفية خواطر ذكره ملجرد نفسانيٍّا شاعًرا وال حكمة
قولها إىل تدفعه قد أبيات لبعض املوت مؤثًرا بالحياة برًما يكون ال هو ثم نفسه، لها
من بعض رواية يف — صربي إلسماعيل رويناهما اللذان األخريان فالبيتان خاصة، شئون
الذي التصوف ذلك وأما الشكوى، أسباب من العائلية حياته يف يلقى كان ملا — عرفوه
ساعات يف الشاعر نفس راجع الذاكرة وعت ملا مظهًرا إال فليس األوىل األبيات يف نراه
برهة وتتوب تستغفر يجعلها فيًضا عنها يفيض حني الحياة بنعيم النفس فيهما تغص
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يحس الذي فهو النفساني الشاعر فأما مبارشة، ذلك بعد وفيضه الحياة نعيم إىل لتعود
وأعدها أنت تُعدُّها ظواهر عن تحدث ولو شعره، يف تظهر قوية بمعاٍن نفسه أعماق يف
شعر من كثري ومنه املعري، العالء أبي شعر من كثري ذلك من الحياة، يف تافهة أنا
وأستعيد ُدفيني أللفرد الذئب) (موت قصيدة قراءة أيام بضعة منذ أعيد كنت اإلفرنج،
مثل قصائده، كل يف وتتجىل الفرنيس الشاعر نفس يف تجيش التي القوية املعاني منها
ألحان ويف املوسيقى تجاوب ويف املرأة جمال يف يرى دينيٍّا كان إن النفساني الشاعر هذا
كما ذئب موت ويف طفل موت يف الدينية املعاني هذه يرى وهو دينية، معانَي الغناء
عاطفة شاعر كان وإن ألوانها، من ولون الحياة صور من صورة كل ويف الحب يف يراه
يعمره ال شعًرا له رأيت فإذا كله، شعره يف والفلسفة العاطفة تجلت فلسفة شاعر أو
ما بأن تحكم أن لك كان تفكريه أو شعوره أو حسه جوانب من القوي النفيس الجانب
تختزنه وما الشعر، هذا مبعث هو عميًقا أثًرا النفس يف يؤثر لم مما الذاكرة اختزنته

فيها. ملا وتقديره للحياة نظرته عن املعرب هو ليس الشاعر ينظمه مما الذاكرة
وألوانها، الحياة صور من واألذن العني به تتأثر بما متأثًرا إذًا صربي إسماعيل كان
اللفظ جميل لذلك شعره وكان شعره، أنغام عاطفته وتر عىل يوقع الذي هو هذا وكان
سواه، شاعر كل من أكثر اللفظي بالجمال معنيٍّا يجعله هذا تأثره وكان الجمال، غاية
فكرة فرب جليٍّا، واضًحا ذلك مظهر شعره من هنا لك نقلنا فيما أمامك لتجد وإنك
رونًقا اكتست قد بها فإذا الشعر هذا يف تجدها يوم كل أمامك تمر صورة أو عادية
هذه أن والظاهر صاغها، الذي هو آخر شاعًرا أن لو تكتسيهما أن لها كان ما وبهاء
العرص، هذا يف العربي الشعر يف كبري أثر ذات كانت صربي إسماعيل عند القوية النزعة
يأبى ال وشوقي شوقي، وأستاذ أستاذه صربي إسماعيل يدعو أن يأبى ال إبراهيم فحافظ
تأثريًا هو فيه أثَّرت الشعر إىل إسماعيل بها ينظر كان التي النظرة هذه بأن يعرتف أن
خاصة نفسية الشعر يف له كانت من األخري العهد يف الشعراء من ينشأ ولم قليل، غري

بطابعه. جيله هو طبع كما الجديد الجيل لتطبع صربي إسماعيل نفسية تخالف
أمام أضع أن غري من صربي إسماعيل عن العجل البحث هذا أختم أن أستطيع وال
ترى كانت التي النفسية هذه عن تعبري أرق وتعرب رقة تسيل ارتجلها أبياتًا القارئ
دفن يوم ارتجلها مسموًعا، أو منظوًرا ا حسٍّ الحياة يف ما كل ترى كانت كما العاطفة

فقال: يوسف عيل الشيخ للمرحوم صغري ابن
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ال��ق��م��ر أي��ه��ا ت��م��ه��ل أن��ًس��ا وال��ب��ي��ت ه��وى وال��ف��ؤاد ن��وًرا ال��ع��ي��ن م��ال��ئ ي��ا
ال��ك��در ب��ه ي��ح��ل��ل ال م��ك��ان��ك وال��زم ب��ه ال��ظ��الم ي��خ��ل��ف��ك أُف��َق��ك تُ��خ��ِل ال
ت��س��ت��ع��ر ال��ن��ار ق��ض��ي��ت إذ وف��ي��ه��م��ا ن��ع��ي��م��ه��م��ا ي��ا ب��ات��ا ق��ل��ب��ان ال��ح��ي ف��ي
وال��م��ط��ر ال��س��ي��ل ال��ث��ك��ال��ى ب��ك��اء وم��ن أس��ى ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي أرب��ع وأع��ي��ن
ال��َع��ِط��ر ن��ف��ح��ه��ا وي��غ��دو ف��ي��ه ي��روح واح��دة ال��ب��ي��ت ف��ي ري��ح��ان��ة ك��ن��ت ق��د
ال��زه��ر أك��م��ام��ه ف��ي ع��اش ك��م��ا إال م��خ��ت��ص��ًرا األح��ي��اء ف��ي ع��ي��ش��ك ك��ان م��ا
ع��م��ر ي��ا ال��ق��ب��ر ب��ع��د ال��ل��ه ذم��ة ف��ي ج��ازع��ة األرواح ت��ش��ي��ع��ك ف��ارح��ل

تشعر باأللوان املشغوفة النفسية هذه وشعره صربي إسماعيل من رأيت وقد لعلك
شاعًرا كان أنه من صربي إسماعيل شعر يقرأ من كل به يشعر بما — هذا جانب إىل —
التي الرقة وأن نفسه، إىل سبيًال تعرف ال كانت البدوية النزعة أن ومن ا، حقٍّ مرصيٍّا
تزين التي النرضة والخرضة سماءه يظل الذي والصفو النيل وادي جوانب بها تسيل
صربي إسماعيل نفس يف ينعكس كان ذلك كل الرقيق، هوائه يف الطري وأغاريد جنباته
به لقبه الذي باللقب له تقر لذلك ولعلك الشعراء، من غريه كثريين يف تراها ال بقوة

الشعراء. شيخ لقب معارصوه:
صدرية ذبحة أصابته أيامه أخريات يف كان إذا حتى بالحياة، مغتبًطا وقىضحياته
املوت: يخاطب بيته ولعل تباًعا، سنوات خمس الحياة من بيشء ينعم أن عن به قعدت

ع��ن��ي ف��رج��ت ت��خ��ط��ه��ا إن خ��ط��وة وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي

كله. الصدق الخمس السنوات هذه خالل عليه يصدق كان
وقىض ،١٩٢٣ سنة مارس ٢٠ ليل منتصب يف الخطوة هذه املوت إليه خطا وقد
تقدير مذاهب من جليًال ومذهبًا الشعر مدارس من حافلة مدرسة معه متحمًال يومئٍذ
إنه يقول كان ألنه بعد تطبع لم أشعار مجموعة أثره من بعده وخلف قىض الجمال،
عىل يعدو وال الكمال إىل يتطرق ال فالنسيان تتم، لن هبة وتلك للنسيان، شعره وهب
نسعد ولعلنا ينرش، لم ما أصحابه وحفظ الكثري اليشء شعره من نرش لذلك الجمال؛

قريب. عما مطبوعة شعره مجموعة برؤية
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مرص عظماء سلسلة إىل حلقة فأضاف مات، قد باشا سليمان محمود أيًضا وهذا …
ودعوه التي تلك غري صورة عىل ودعه لكنه املاضيتني.1 السنتني يف عاملنا ودعوا الذين
الكفاح، طبعه بعض وآخر للجهاد، الشباب قوى تحفزه مجاهد بني كانوا هم عليها،
له جاهد ثم شبابه، يف وطنه لخري فجاهد هو أما اضطراًرا، الناس العتزال اضطر وثالث
وعبادته، هللا إىل االنقطاع اعتزامه وبعد التسعني، عىل نيف وقد له جاهد ثم كهولته، يف
مختاًرا الفتنة عن نأى البالد يف الفتنة لهيب واندلع املرصيني بني الخالف دب فلما
مطمنئ بقلب ينتظر عبادته ويف تقواه يف وظل وتقوى، عبادة من اعتاد ما عىل وعكف
املايض الثالثاء يوم عرص كان فلما جواره، إىل فيه هللا يختاره الذي اليوم هادئة ونفس
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يرجوه، الطويلة سنيه قىض الذي العالم يف هناك ليفتحها هذا عاملنا عن عينه أغمض
ومكان. زمان كل عىل يسموان ألنهما املكان وال الزمان يعرفان ال وسعادة أجر عالم

وإن سليمان، باشا محمود شخص يذكرون َمْن الجيل هذا أبناء من كثريين وليس
من كثريون وليس الذكر، أطيب يذكره مرص تاريخ وكان املتعاقبة، مرص أجيال كانت
الحاد اعتدال، يف القامة الطويل جسمه يف النحيف وقاره يف املهيب الرجل هذا يذكرون
ما فإني فيها، أره لم سنوات مضت قد كانت ولنئ املشيب، الجليل اللون األسمر النظرات
«الجريدة» دار عىل أتردد وكنت بالحقوق، طالبًا أزال ما وكنت رأيته، مرة أول أذكر أزال
محمود دخل ١٩٠٨ سنة ربيع أيام أحد يف هناك أنا فبينا السيد، بك لطفي أستاذنا عند
لقد وأشهد بك، لطفي له وقدمني واحرتام إجالل يف الحارضون فحياه سليمان باشا
صحًفا وجهه تجاعيد طي يحمل الذي الشيخ هذا أمام الرهبة من نفيسيشء ويف جلست
الحياء يداخلها نظرات يف — أختلس أن أحاول وجعلت جلست مرص، تاريخ من مجيدة
أن وانتظرت األمة، حزب كاتب إىل يتحدث آتيًا األمة حزب رئيس صورة — والخوف
الشيخ دون يحول قد وجودي أن معها وخلت طويلة خلتها لحظات فمضت يتكلم،
حني منها األخرية كانت قليلة مرات غري ذلك بعد أره ولم وانرصفت، فاستأذنت والكالم،
أوربا، يف املرصي الوفد آمال باسمه تتعلق كانت وحني املركزية الوفد للجنة رئيًسا كان

مرص. يف املرصيني وآمال
منها وانتقل ووقار، وتؤدة أناة يف الحياة رحلة طوى أن بعد غادرنا قد الرجل هذا
بعد غادرنا ثوابه، حسن من يرجو وما ربه جوار إىل والوقار واألناة التؤدة هذه مثل يف
فلقد ظالم؛ من شارة نوره سواطع تشوب ال وذكًرا جليًال حافًال تاريًخا وراءه خلف إذ
الخديو باشا إسماعيل عهد يف كان وألبنائه، ولوطنه هلل كلها حياته الرجل هذا وهب
القسم ونظارة سليم ساحل بلده عمدية ترك الكلمة، نافذ الرأي مسموع كامًال رجًال
النظامي القانون صدر فلما أسيوط، ويف جرجا يف مديرية وكيل وظائف إىل تتبعه التي
بمجلس عضًوا وانتخب األمة عن للنيابة تقدم باشا توفيق عهد يف النواب مجلس بعقد
له يذكرها مواقف املجلس هذا يف له وكان العرش، خطاب يلقي أن عليه وألقي النواب

التاريخ.
أن يمكن ما قدروا الذين النظر بعيدي من كان العرابية الثورة نار شبت فلما
يف االشرتاك عن ذلك بعد تنحى كما فيها االشرتاك عن فتنحى جرائها، من البالد يصيب
يف مقدرة من أظهر ما ومع له، كانت التي الكبرية املكانة هذه فمع أعقبها، الذي النظام
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لم فإنه وأعوانها، الثورة أنصار من يكن لم أنه ومع الثورة، سبق الذي النواب مجلس
الجديد النظام تحت العام للعمل يتقدم أن مرص اإلنجليز واحتالل الثورة فشل بعد يَر
والجمعية الشورى مجلس قانون الخديو من استصدروا حني ملرص اإلنجليز سنه الذي
الخاص عمله عىل وعكف الصعيد، إىل القاهرة وترك العام العمل عن تنحى بل العمومية،
ظرف أخرجه حني ١٨٩٥ سنة إىل ١٨٨٢ سنة من كذلك وظل بالفقراء، الرب وعىل
عاد أن لبث وما الشورى، مجلس لعضوية يتقدم وجعله العزلة هذه من خاص محيل
مواقف فيه له كانت وحتى للمجلس وكيًال انتخب حتى العام العمل وإىل القاهرة إىل

مشهودة.
مرصووضع بني يخلوا بأن اإلنجليز مطالبة إىل السابقني يذكر أن للتاريخ كان وإذا
مقدمتهم يف كان هؤالء، مقدمة يف باشا محمود له املغفور كان فلقد فيها؛ الحكم نظام

األمة. حزب ذلك بعد ترأس وحني الشورى مجلس يف عضًوا كان منذ
باشا سليمان محمود فإن املنظمة، األحزاب إىل السابقني يذكر أن للتاريخ كان وإذا
يوم إىل املرصية األحزاب كانت فلقد مرص؛ يف ونظام برنامج ذا حزبًا ترأس من أول هو
عرابي أيام الوطني فالحزب معني، واحد لعمل الدعوة فكرة عىل تقوم األمة حزب تشكيل
رجال من واألتراك املرصيني بني التسوية ويف الدستور يف محصورة مطالبه كانت باشا
إنجلرتا كجالء واحًدا مطلبًا تطلب كانت ذلك بعد جاءت التي والهيئات واألحزاب الجيش،
لها وضعت التي األحزاب أول فكان األمة حزب أما بسبيل، ذلك من هو ما أو مرص عن
وعىل جميًعا، واالجتماعية واالقتصادية السياسية البالد مرافق يتناول مفصًال برنامًجا

ذلك. بعد األخرى األحزاب سلكت نهجه
الجريدة وسبقته ١٩٠٧ سنة أخريات يف الصورة هذه عىل األمة حزب تألف ولقد
األمة حزب ورئيس الجريدة رشكة رئيس وكان بشهور، حاله لسان ذلك بعد كانت التي
بني للخالف أسباب بسنوات ذلك بعد حدثت فلما سليمان، باشا محمود له املغفور هو
حكومات فيه يتهمون أسيوط مؤتمر األخريون عقد أن أثرها من وكان واألقباط املسلمني
منها، الكامل حظهم تعطيهم وال الحكم مناصب عن األقباط تُنِْئي بأنها العرص ذلك
للقضاء تقدموا الذين من باشا سليمان محمود كان النتائج، خطرية الحركة هذه وكانت
واختار بهليوبوليس املرصي املؤتمر تألف ولذلك العنرصين؛ بني األلفة وإلعادة عليها
وأظهر يومئٍذ األقباط مزاعم وفند له، وكيًال باشا سليمان ومحمود له رئيًسا باشا رياض
أن إىل ودعاهم بكثري، العددية نسبتهم من أكثر الحكم مناصب من لهم أن عىل الناس

ا. صفٍّ األمة وحدة يف يكونوا
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يسرتيح أن له وحق الثمانني جاوز قد باشا محمود وكان الكربى الحرب وجاءت
الجهاد صفحات أن والحق إياه، لقائه انتظار يف هلل نفسه كل يخلص وأن العمل عناء من
كان بأبنائه الرب وجميل العناية حسن من كأب به قام وما ماضيه يف له كانت التي
االعتزال عىل عزيمته وصحت باقية، مجد صحيفة الرجل لهذا ليكتب الكفاية وفوق كافيًا
والنسك الزهادة عيش واعتزم ١٩١٦ سنة يف ألبنائه ماله من خرج لقد حتى هلل واالنقطاع
والتي الهوى، شوائب عن املنزهة الطاهرة الشيخوخة هذه أجمل وما هلل، االنقطاع وتمام
تقيض وتقوى، وبر جد من الرجل إىل يطلب بما الحياة سني من لها سبق فيما قامت
قمة إىل يصل الشيخ أجمل ما وثوابه، مغفرته ورجاء هللا إىل والقربى النفس حساب يف
فتدعوه ومجدها ومالها ومطامعها وأهوائها بشهواتها الحياة من يطوف أن بعد الحكمة
بقاء ال كانت أن إصغار نظرة جميًعا والشهوات واملطامع األهواء إىل ينظر أن إىل الحكمة
خري من فيه ما واستكناه الكون يف النظر بإمعان املتاع وإنما بها، للنفس متاع وال لها

وجمال. وحق
يخطها املجد صفحات من أخرى بصفحة ملرص احتفظت قد كانت األقدار أن عىل
تُقَىض أياًما املرء خاتمة خري ولتكن حق، عليه لشيخوخته ليُكْن باشا، سليمان محمود
أوالده إىل إياها تارًكا دنياه من خرج قد سليمان محمود وليكن والتقوى، العبادة يف
يوًما ينَس لم وهو ا، حقٍّ عليه ذلك مع للوطن فإن كله ذلك ليكن ولربه، لنفسه وانقطع
الحركة كادت ما ثم أوزارها، تضع العامة الحرب كادت ما لذلك عليه؛ الوطن حق
إىل ينضم وجاء عزلته من أخرى مرة خرج الشيخ هذا إذا حتى تبدأ، املرصية الوطنية
نيَّف قد كان ولنئ كلمته، وتقديس مناره ورفع الوطن شأن إلعالء املجاهدين صفوف
يف الوقوف عىل حرًصا إال وعظمته ومقامه مجده يزيده ولن ِسنُُّه تزيده فلن الثمانني عىل
من به يصاب ملا يتعرض من مقدمة يف يكون وأن املجاهدين، صفوف من األول الصف
من فيه ما النفس يبهر منظًرا وكان واستقالله، الوطن هذا عظمة عن للدفاع يتعرض
البالد كانت يوم املركزية الوفد لجنة رياسة يف باشا محمود جلس فقد وإجالل، مهابة
قسوتها بالغة العرفية األحكام كانت ويوم أقصاها إىل أقصاها من أحشاؤها تضطرب
خدمة قصاد كعبة داره من وجعل املركزية الوفد لجنة رئاسة يف جلس مبلغ، أعظم
وعزمه ثباته تبتيل أن يوًما القوة وأرادت القوة، تزحزحه أن إال يتزحزح ال وأقسم الوطن
وأبعدوها ذهبيته إىل ذهبوا حتى يربحها ال به فإذا القاهرة، يربح أن األمر له فأصدرت
سباًقا — غريه يف كان كما — ذلك يف كان ولقد منه، كره عىل السيايس العمل ميدان عن
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لخري والتضحية النزاهة من عاليًا مثًال هذا يف وكان العلية، واملكانة التضحية مثل إىل
الوطن.

امليدان اعتزل الفتنة، أهلها بني تقوم وأن بعض عىل بعضها ينقسم أن للبالد آن وملا
أو السيايس فريقه يف كان من منهم سواء بأصدقائه صالته قديم ينَس لم وإن نهائيٍّا
األحرار بني األوقات من وقت يف الخصومة اشتداد وعىل له، مخاصم فريق يف كان من
سعد إىل أرسل من أسبق كان سليمان باشا محمود فإن باشا زغلول وسعد الدستوريني
كان كما هذه يف كان وكذلك مقدمه، بسالمة يهنئه طارق جبل من عودته أثر عىل باشا

الطارئة. باألهواء يتأثر أن عن كبريًا الساعة، شهوات فوق ساميًا عظيًما غريها يف
من سنوات منذ اعتزم قد كان ما عىل هو عكف مرص يف األحزاب اختلفت يوم ومن
سنة يناير ٢٢ الثالثاء يوم جواره إىل هللا ارتضاه حتى كذلك وظل ولعبادته، هلل االنقطاع
أناة يف فيها عاش كما وحكمة وتؤدة أناة يف الدنيا هذه فخلف جواره إىل ارتضاه ،١٩٢٩

وحكمة. وتؤدة

هوامش

.١٩٢٩ سنة يناير ٢٢ يف وفاته ملناسبة الرسالة هذه كتبت (1)
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من النفوس عىل وقًعا أشد كانت األمم بها ُمنيت التي الفجائع من فجيعة أحسب ما
خصومه وجل رجًال أحسب وما باشا، ثروت الخالق عبد له املغفور يف مرص فجيعة
وجلهم يف وخصومه العظيم الفقيد هذا أصدقاء اشرتك كما لفقده، أصدقاؤه وجل كما
بالحرسة اهتزت جميًعا والحواس والعاطفة العقل أحسب ما ثم األبد، رحلة لرحلته
ما أنىس ولن دكٍّا، دكها بل ا رجٍّ الناس نفوس رجَّ الذي الحادث لهذا اهتزازها وباألىس
إىل دخلت حني بسويعات الوفاة إثر الخرب فيها عرفت التي األسيفة اللحظة تلك حييت
الكبري األستاذ وألفيت فألفيتها بباريس، شعراوي هانم هدى املحرتمة السيدة صالون
أصاب ملا ذهول شبه يف وكلهم والفؤاد، العني باكو وكلهم زائريهما وألفيت بك هلباوي
وضلت الخطب حزب إذا مالذها مرصكلها تعتربه كانت الذي الرجل هذا مرصع مرصيف
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وأصدقاء املرصيني إرساع حييت ما أنىس لن ثم السبل، إنجلرتا وساسة مرص بساسة
وليس Anatole de la Forge دالفرج أناتل بشارع باريس يف سكنه إىل األجانب مرص
ملرصوما فزًعا أشد كلهم بل سعة، الحياة يف بعد له كان رجل لوفاة فزعه يقف من منهم
الهوجاء الزعازع حني سفينتها بدفة ليسري القدر اختاره الذي الربان هذا بفقد أصابها
منزل يف يكن باشا عديل الدولة أنىسصاحب ولن هذا، أنىس لن املواقف، أدق من فينقذها
دونه جزع يف كانت وكيف الوفاة عن يتساءل وهو بباريس جنازته مشهد ويف الفقيد
الذين جميع تخون كما فتخونه عربته حبس يحاول وهو عليه، له أخ أعز لفقد األخ جزع
وكيف الحديدية، السكة عربة إىل الجنازة عربة من ينقل الفقيد جثمان صندوق شهدوا
ألنها نصيب األليمة الفاجعة هذه من إنسان ولكل بالفاجعة أحاط وما هذا إنسان ينىس

السالم؟! وفاجعة مرص فاجعة
بالد يف الرجل يختطف إذ هوًال، يزيدها بما الفاجعة هذه يحيط أن إال القدر ويأبى
إذا إال ثائرته تهدأ ال ثأًرا مرص عند للقدر كأن عجل، عىل ويختطفه وطنه عن نائية
حني صحته يف ثروت كان فلقد بعض؛ عىل بعضها الضلوع ينقض موجًعا أمًلا أشعرها
،١٩٢٨ سنة سبتمرب شهر من عرش السابع االثنني يوم مورتز سان من باريس إىل جاء
خرج سبتمرب من والعرشين الحادي الجمعة يوم كان فلما أيام، بخمسة وفاته قبل أي
واستدعى الظهر، ويف الكتف يف أمًلا يشكو بقليل الظهر بعد وعاد كعادته الصباح يف
زمن يف يزول روماتزم عىل تزيد ال بسيطة أنها ورأى الحالة ففحص الحي طبيب
ليعود الصباح يف بك دوالر عيل محمد جاء فلما الليل، أثناء يف تزايدت اآلالم لكن قصري،
الساعة يف هناك سيكون أنه أجابهم أخصائي أستاذ استدعاء رضورة معه رأى صديقه
هذا قبل فيه يعمل الذي املستشفى ترك يستطيع ال ألنه الظهر؛ بعد والنصف الواحدة
قاعة إىل وخرج رسيره يف املريض فحص فلما املوعد، يف الطبيب األستاذ وحرض املوعد،
ذبحة اعرتته فالباشا مروًعا، رأيًا وكان رأيه، يسأله أثره يف بك دوالر خرج االستقبال
يف الطبيب لكن األمل، من يشء حياته نجاة يف كان ساعتني احتمالها استطاع إن صدرية
حتى الدار سلم إىل االستقبال غرفة يغادر كاد ما وهو إياها احتماله استطاعة من شك
ولكي ويوجعه، ذلك فيؤمله يضيق، ثم يضيق ثم يضيق بالتنفس شعر قد باشا ثروت إذا
لحظة إال تك لم ثم صدرها، إىل إياه زوجته املحرتمة السيدة رفعت األلم هذا من تخفف
قالها، كلمة آخر هي وكانت «هللا» بلفظ وعجب دهشة يف أنطقه بيشء الباشا شعر حتى
دفع إىل يك لم حني الخطر أشعره اللحظة هذه يف انفجر بالقلب متصًال رشيانًا فإن
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بالطبيب ونودي وسيلة، مرص فؤاد لها تفجر التي الكارثة اتقاء إىل وال سبيل الخطر
حلل كل وألبسها الحياة ألبسته رجل أمام برهة من وكان املوت جالل أمام به فإذا فعاد

الجالل.
عىل وكتب بالده عن بعيًدا باريس يف ثروت أجل لوح كتب إذ القدر أراد وكأنما
يخفف بما املفزعة الفجيعة يحيط أن جانبه، إىل العصيبة الساعة هذه يف تكون أن زوجه
وأصدقائه ثروت أخصاء من جماعة الفرتة هذه يف بباريس فجمع وقعها، هول من
عزاء وليحاولوا جثمانه جانب إىل ليكونوا جمعهم بالده، خدمة يف فضله وعاريف ومحبيه
كبرية وطائفة باريس يف املقيمون املرصيون وقام معه، املقيمني مصطفى وولده زوجته
يف الرفات وتشييع الوفاة بني انقضيا اللذين اليومني يف الفرنسيني وغري الفرنسيني من

وإجالل. إكرام من لثروت يجب ما بكل الوطن ثرى يف لتستقر سفرها
تسمع كنت الوطن ثرى إىل والتشييع الوفاة بني انقضيا اللذين اليومني هذين ويف
انعقدت إذا املشاكل عقد يحل ذا من ألبابهم: عليهم ملكت عبارة جميًعا املرصيني من
وأحزابهم، ِنَحلهم اختالف عىل جميًعا منهم تصدر العبارة هذه تسمع كنت ثروت؟! بعد
إليه يلجأ والذي أقدارهم، علت مهما املرصيون إليه يلجأ الذي املوئل دائًما هو يكن أولم
وال فرًجا السالم طريق من له يرى الناس من إنسان يكاد وال األمر يحزب حني اإلنجليز
عىل ارتطمت كلما السفينة ينقذ الذي الربان كأنه إليه ينظرون الكل كان لذلك ؟! حالٍّ
إذا املشاكل عقد يحل عمن الكل يتساءل أن فطبيعي تتحطم، أن عليها وخيف الصخر

موته. بعد تعقدت
يف نسوا الناس ألن فيه؛ وأبنائه زوجه مصاب ثروت وفاة يف يذكر لم أحًدا ولعل
أصدقائه ومصاب ثروت بني فمصاب هذا مع الوطن، مصاب غري مصاب كل الوفاة هذه
بأبنائه أب أبر كان فلقد بسواء؛ سواء الوطن كمصاب فاجع فادح وكصديق كأب فيه
كان وكم عظيًما بره كان كم ليذكرون أبًا عرفوه الذين إن بل ألصدقائه، صديق وأوىف
يف يجد كان وكم لهم، أبًا كان ما بمقدار ألبنائه صديًقا كان وكم بره، من أعظم حنانه
صديًقا عرفوه الذين وإن ورقة، سموٍّا والبنوة األبوة عواطف يف يزيد ما له صداقتهم
كان ذلك جانب إىل هو ثم مثال، صديق يف له يكون أن قل ما لهم الوفاء من له ليعرفون

رجًال. كلها صورت والذكاء والشهامة الشمائل ونبل الرأي حصافة

له املغفور أبوه كان ونعمة، جاه بيت ويف ١٨٧٣ سنة ثروت الخالق عبد محمد ولد
من وكان أناضويل، أصل من أفندي الخالق عبد املرحوم ابن باشا الخالق عبد إسماعيل
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أرسل وقد األخرى، هي تركي بيت من أمه وكانت الكبري، عيل محمد عهد يف الحكام كبار
النورمال مدرسة يف دراسته تابع ثم عمره، من الثامنة يف وهو عابدين مدرسة إىل أبوه به
يف الناجحني أول كان ثم الحقوق بمدرسة التحق الثانوية الدراسة شهادة نال إذا حتى

.١٨٩٣ سنة الليسانس إجازة
مدرسة يف زميله السيد بك لطفي األستاذ ذكر ما عىل — الطالب ثروت وكان
سهل كرب، غري يف مرتفًعا عبوس، غري يف الجد سيما تعلوه الطلعة، حسن شابٍّا — الحقوق
بكرامته، حال كل يف محتفًظا معتدًال وفرحه أمله يف وكان األغيار، يف فناء دون األخالق
العرشة محبب انقباض، غري من ومتحفًظا إلحاح، غري من ودوًدا بيئته، يف الرأي نافذ
فقد نعم، واجتهاده، ذكائه يف كان كما متفوًقا حديثه وحالوة جاذبيته يف وكان رقته، يف
بمناحي — الحقوق درس فوق — االشتغال كثري البديهة مواتي الذكاء حاد ذكيٍّا كان
عىل التاريخ إىل الباب هذا يف ميله وأكثر والعربية، الفرنسية اآلداب يف يلتمسها الثقافة
حياته من األخرية السنني يف صار حتى معه كرب ميل الخصوص، عىل والرتاجم العموم
الكتب باعة عنه وعرفه أصحابه كل عنه عرفه مظهر هذا لشغفه وكان الشغف، من نوًعا
عن مخازنهم يف والبحث عليهم الرتدد كثري كان فقد خاص، بنوع باريس ويف مرص يف
يقع حتى متتالية أياًما البحث هذا يف ينفق أن يأبى ال وكان طبعاتها، نفدت قديمة كتب
البحث غاية عىل منها يقف حتى وتقليبًا بحثًا فيها أمعن عليها وقع فإذا طلبته، عىل

بخاطره. يدور الذي
القضائي للمستشار سكرتريًا الحقانية بوزارة موظًفا التحق الحقوق إجازة نال وملا
املرصية الحكومة عرفت من أحسن من سكوت جون يومئٍذ القضائي املستشار وكان بها،
يف وضع وحتى ثقته بكل اختصه حتى ثروت مواهب قدر ما ورسعان ونزاهة، مقدرة
بل املرصي، الوزير نفوذ من أقوى كان يومئٍذ اإلنجليزي املستشار ونفوذ نفوذه، كل يده
لذلك مرص؛ يف الحكم والة من كبري أكرب نفوذ من أقوى إنجليزي موظف أي نفوذ كان
الحقانية وزارة يف يقوم أن له طوع بحيث ثقة ومن نفوذ من ثروت عليه استوىل ما كان
سنه، من والعرشين الخامسة يبلغ لم شابٍّا يزال وما فيها والنهي األمر صاحب مقام
تقدم حتى قليًال إال يلبث فلم وذكاء، مقدرة من وهب ما السلطة يف الحرية هذه وعاونت
ثم ألسيوط مديًرا نقل ثم االستئناف بمحكمة مستشاًرا عني وحتى القضاء وظائف يف

.١٩١٤ سنة يف لها وزيًرا واختري ا عامٍّ نائبًا الحقانية إىل عاد
والتي توالها التي املناصب عىل حياته من الفرتة هذه يف نشاطه يقرص لم أنه عىل
مثًال واقتداره وذكائه بثقافته كان ثم غريه، يعرفه لم حد إىل فيها الزمن به أرسع
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لها اتصال ال عامة أعمال عىل نشاطه من أسلس لقد بل القدير، الكفء للموظف عاليًا
والحذر، الريبة من بيشء األحيان من كثري يف إليها تنظر الحكومة كانت بل بالحكومة،
املرصية، الجامعة إدارة يف وعضًوا اإلسالمية، الخريية الجمعية إدارة يف عضًوا انتخب
الجمعية ويف الجامعة يف له وكانت العام، النائب منصب يشغل يزال ما يومئٍذ وكان
زاد ما نجمه السيايس العالم يف عال أن بعد لنفوذه كان ثم قوية، وإرادة نافذة سلطة
أجله. من أنشئتا مما الثقافة ويف الرب يف الجليلة باألعمال القيام عىل واقتداًرا قوة الهيئتني
املسئولني وعند بالقضاء الخاصة الدوائر يف معروًفا نفوذه وظل اقتداره ظل وقد
دائرة وكانت املسئولون وكان العام، النائب منصب يف عني حتى العامة، مرص شئون عن
واملقدرة الكفاية فيهم يتوسم من تنشئة عىل حرصه فضله جانب إىل فيه تقدر القضاء
فلما لبالده، هو به قام الذي الدور بمثل لبالدهم يقوموا أن يف يطمع وممن الشبان من
مباًرشا، اتصاًال بالجمهور يتصل أن خطري حادث له أتاح العمومية الدعوى صاحب كان
١٩١٠ سنة يف غايل باشا بطرس املرحوم حياة عىل الورداني ناصف إبراهيم اعتدى فقد
الحقانية وزارة من العام النائب باشا ثروت مع خروجه ساعة الرصاص عليه أطلق بأن
منه الجمهور اطلع هنالك الدعوى، يف واملرافعة االعتداء هذا تحقيق بنفسه ثروت وتوىل
وتكاد نواته تظهر الرجل حياة من السيايس الجانب بدأ وهنالك خاص، اقتدار عىل
عليه جرى ما كبري حد إىل تلخص املرافعة تلك من ننقلها التي فالعبارة سياسته، تتحدد

قال: حياته، بقية سيايس وكرجل كوزير ثروت

املرشوعة بالطرق السعي أن ويرى العامة باملسائل االشتغال يجل من أول نحن
مرصي كل وأن املرصي، عىل العني فروض من وأهلها البالد به ترقى فيما
من أول نحن بالده، خدمة يف وهمته وماله وقته من يشء بتضحية مطالب
إعالء يف املشقات أشق احتمال عىل النفوس ورياضة الوطنية بتنمية يرحب
يف الدارجة األمم مرقيات من أن نرى كذلك ورفعتها، رشفها مرصوزيادة اسم
نسلم ال ولكنا ونقدها، فيها األمور أزمة عىل القابضني أعمال يف النظر رقيها
العلم إىل جمع رجل إال الحكام ناقد مقام إىل يتطلع أن األحوال من بحال
قدرها األعمال يقدر حتى والفعل القول يف االتزان البالغة والحكمة الغزير
الخدمة انقلبت وإال املرشوعية حد يتعدى فال صحيح، بفكر األمور يف وينظر

ا. رشٍّ الخري وإرادة وباًال
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األول جانبني: عن املستقبلة السياسية حياته من تنم ثروت مرافعة من العبارة هذه
مرصي، كل عىل العني فروض من فرض أنه عىل واستقاللها البالد لتقدم السعي تقديره
هذا كان ولنئ باالعتداء، وال بالفوىض ال املرشوعة بالطرق السعي ذلك يكون أن والثاني
املطالبة يف لها شعاًرا بعد من مرص اتخذته الذي هو — املرشوعة بالطرق — التعبري
جعل قد بالذات التعبري هذا فإن منها؛ األوىف النصيب تحقيق بطل ثروت كان بحقوق
قدر وإن — فالشاب الريبة، موقف يومئٍذ مرص شباب كثرة من يقف عام كنائب ثروت
الحق يرى أن يريد متعجل — سواها قوة كل عىل تتغلب قوة من ذاته يف للحق ما بعقله
دون الحائل يحسبه من عىل يعتدي ملن قلبه أطواء يف وإن يصفق هو أو يده قبضة يف
موضع يكن لم وإن الشباب من الكثريين عطف موضع الورداني كان لذلك الحق؛ هذا
موضع بمرافعته ثروت كان ولذلك املسئولني، من بنتائجها األشياء يقدرون الذين عطف
كاملسئولني بمقدرته إعجابهم مع عليه الشباب حنق وموضع وتقديرهم املسئولني إعجاب

بسواء. سواء
أعصاب من عصب أي غضبة يف الشباب متابعته وال الجمهور حنق يحرك ولم
وبعقيدته هو برأيه االعتداد كان السياسية حياته جوانب من ثالثًا جانبًا بأن ذلك ثروت؛
عمله عىل مقدم نفسه ورضيت ضمريه اطمأن ما فهو فيه، وعقيدته الجمهور برأي ال
عىل إال تصديقها يسهل ال عجيبة جرأة يف مقدم وهو إقدامه، يف الناس برأي عابئ غري
والرحمة. الرب إىل العظيم وامليل الخري وحب الطبع ووداعة الخلق دماثة قدر عرفوا الذين
له تحركت ما مثل من بيشء النفوس غايل بطرس قاتل عىل باإلعدام الحكم وحرك
تحركت املخصوصة، ملحكمتها رئيًسا بطرس وكان دنشواي، قضية يف الحكم أثر عىل
من الدعوى يف سمعت بما غرية ملتهبًة السودان، واتفاقية دنشواي ذاكرًة النفوس
إىل دفعته التي لوطنيته تقديًرا تفيض حارة مرافعات الورداني عن الدفاع مرافعات
عقب الذي الحادث هذا أن والحق بمقاومتها، له قبل ال بعوامل مدفوًعا ارتكبها جريمة
يف الدنشوائيني من عليهم املحكوم عن العفو صدور ثم ١٩٠٦ سنة يف دنشواي حكم
صدوره بعد العفو، استصدر حتى جاهد الذي كامل، مصطفى وفاة ثم ١٩٠٨ سنة
يف السعي من املزيد إىل مرص يف النفوس حرك الحادث هذا إن نقول — واحد بشهر
أزمة عىل القابض اإلنجليزي االحتالل بأن متزايًدا يفتأ ما الشعور كان بحرية املطالبة
ازداد الذي الشعور هذا أثر من وكان أخريًا، قضاء عليها القضاء يحاول مرص يف األمور
سنة يف وإنجلرتا فرنسا بني عقد الذي الودي باالتفاق عنه أوربا بتخيل أحس حني التهابًا
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أن ،١٩٠٦ سنة يف طابه حادث يف إنجلرتا أمام انهزم الذي العايل الباب وبعجز ١٩٠٤
لوطنهم املرصيني جهود من يجب ملا وتقدير النفس عىل اعتماد حركة البالد يف بدأت
املستشارين حكومة — الفعلية الحكومة لتسرت تقوم التي املرصية الحكومة جعل بما
حكومة شأن ذلك وكان مركزها، يف وحرج نفسها عىل بغضاضة تحس — اإلنجليز
تظهر أن عىل حرصت أنها عىل بطرس، وفاة بعد مناصبها تولت التي باشا سعيد محمد
ظهرت ثم الشورى، مجلس يف مناقشات من يقع كان فيما الوطنية الحكومة مظهر يف
مرص يف وعميدها إنجلرتا بموافقة — استصدرت حني الوطنية الحكومة مظهر يف كذلك
الحكومة لنظام جديًدا قانونًا — وفاته بعد غورست سريالدون خلف الذي كتشنر لورد

الترشيعية. الجمعية قانون هو املرصية،
منذ جلساتها عقد وبدأت ،١٩١٣ سنة أواخر يف الجمعية لهذه االنتخابات وتمت
ما منها املكانة وذوي مرص يف الحجة أقوياء من فيها انتخب بعدما ١٩١٤ سنة أوائل
يكن لم وإن فاستقالت إياها، الجمعية مناقشة طول متابعة تستطيع ال الحكومة جعل
حسني وشكل النيابية، الهيئة هذه أمام بمسئوليتها النظامي القانون يف نص ثم من

فيها. للحقانية وزيًرا باشا ثروت واختار الجديدة الوزارة باشا رشدي
من بد يكن فلم ١٩١٤ سنة أغسطس يف أُعلنت أن تلبث لم العظمى الحرب أن عىل
الظرف هذا عاشوا الذين ويذكر انتهائها، حتى الترشيعية الجمعية جلسات عقد إرجاء
مركز كان وكم حرًجا، مرص مركز كان كم املرصية والحكومة مرص حياة من الدقيق
لرتكيا، بالوالء تدين ممتازة عثمانية والية كانت فمرص حرًجا، أشد املرصية الحكومة
نظر يف متهًما باألستانة مقيًما مرص عن غائبًا كان الثاني حلمي عباس مرص وخديو
رئيس باشا ورشدي الحلفاء، وعىل إنجلرتا عىل أملانيا ومع تركيا مع بالتآمر اإلنجليز
والوالء، باإلخالص وللخديو لرتكيا وحكومته هو مدين الخديو مقام والقائم الحكومة
أن بكلمة تملك أرضها عىل الجرارة والجيوش مرص يف العليا اليد صاحبة وإنجلرتا
وهيهات عنها، دفاًعا تركيا تستطيع أو الخديو يستطيع أن غري من أمالكها إىل تضمها
املركز هذا من تخرج أن يف أمل يكون أن الحرب أول إنجلرتا أمالك إىل مرص ضمت إذا
يف حتى أمل يكون أن أو وحلفائها، إنجلرتا بانتصار الحرب هذه انتهت إذا الحرب بعد
عليها، األملان وانتصار إنجلرتا بانكسار الحرب انتهت إذا ممتازة عثمانية كوالية مركزها

الدقيق؟! املركز هذا يف رشدي حسني حكومة تصنع عىس فما
جانب إىل مياًال كان مرص يف العام الشعور أن وحرًجا دقة الحكومة تلك مركز وزاد
نفوس يف يومئٍذ تجددت وكأنما إنجلرتا، نري من تحرر أن يف طامًعا فوزها يف آمًال أملانيا
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أرضهم عن إنجلرتا جنود لهم لتجيل فرنسا عىل قبل من يعتمدون كانوا الذين املرصيني
املوالون املرصيون هؤالء وكان الغاية، هذه لهم لتحقق أملانيا عىل االعتماد يف آمال —
وبيدهم الحديد السكة قطارات ويف العامة واألماكن األندية يف يدورون بعواطفهم ألملانيا
ودعاية الحلفاء، واندحر األملان كسب وبما القتال بمواقع عليها مؤًرشا الحرب خرائط
من حركة كل لقمع مستعدة حكومتها تكن لم إذا للثورة البالد تعد أن شأنها من كهذه
له يكن لم باشا رشدي حكومة جانب من االستعداد هذا لكن فيها، الطائشة الحركات
من يومئٍذ معروًفا كان ما عىل بذلك والخروج إنجلرتا أحضان إىل بمرص الدفع إال تأويل
الحكومة تلك فوقفت أملانيا، جانب إىل الحرب غمار بخوضها انتهت ميوًال تركيا ميول
ملصلحة الحرب تنتهي يوم ملرص بالنسبة إنجلرتا من الوعود خري إىل تصل أن محاولة
بعد يدها نافضة الحرب، جراء من ممكن ضري أقل مرص يصيب أن عىل عاملة الحلفاء،
هذه وأخذت فيها العرفية األحكام إنجلرتا أعلنت بعدما مرص عن الدفاع شئون من ذلك

به. القدر يجيء أن يمكن وما الحوادث تطور منتظرة عاتقها، عىل املهمة
لتغيري سانحة الفرصة إنجلرتا فألفت أملانيا، إىل منضمة الحرب تركيا وأعلنت
جراي لورد ذكر ما عىل — لندن يف األمر أويل بخاطر دار وقد السيايس، مرص موقف
لكن التاج، أمالك إىل مرص ضم يعلنوا أن — الحني ذلك يف اإلنجليزية الخارجية وزير
وإياهم إنجلرتا تحارب الذين الحلفاء أن وأقواها أولها الصدد: هذا يف قامت اعرتاضات
الحرب غنائم لنفسها تقرر أن أرادت بأنها جانبها من الترصف هذا يؤولون لكتف كتًفا
إن ثم الصدد، هذا يف يشء عىل وإياهم تتفق أن وقبل أوزارها الحرب تضع أن قبل
غري عواقبه كانت ربما حد إىل مرص يف الشعور يهيج أن شأنه من كان ربما الضم إعالن
يشء بعد — وانتهت مرص، عىل الحماية إعالن يف لندن حكومة فكرت ذلك عىل مأمونة،
عباس أخيه ابن بدل القاهرة يف سلطانًا كامل حسني السلطان اختيار إىل — الرتدد من
عرًشا يعتيل أن يمكن فال أعدائها، إىل ظاهًرا انضماًما انضم أنه إنجلرتا قررت الذي
والحكومة الربيطانية الوكالة بني الشأن هذا يف طويلة محادثات ودارت حمايتها، تحت
كوزراء مناصبهم يف والبقاء الواقع األمر وزمالئه باشا رشدي قبول إىل انتهت املرصية
يجعلهم ما ترصفهم يف إنجلرتا تجد أن الحرب انتهت متى آملني الحماية نظام تحت
عىل املقادير ألقت لبالد سيايس نظام خري إىل الوصول معه يستطيعون بمكان منها
باشا رشدي حكومة وظلت يتوقعونه، يكونوا لم دقيق ظرف يف مصريها أعباء عواتقهم
يف الهدنة وأعلنت أوزارها الحرب وضعت حتى — للحقانية وزيًرا باشا ثروت وفيها —
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عىل وحرص للحلفاء والء من نفسها به أخذت ما بكل قائمة ،١٩١٨ سنة نوفمرب ١١
فيها. يد لهم تكن ولم احتملوها ظروف بسبب مركزها يسوء أال يف ورجاء مرص مصالح
جمهورية رئيس ولسن الرئيس وضعها التي عرش األربعة الرشوط كانت وملا
مشتملة بأشهر الهدنة قبل أعلنت قد والصلح للهدنة أسًسا إياها معتربًا املتحدة الواليات
األمة حزب أعضاء من جماعة انتهز فقد مصريها، تقرير حق للشعوب يجعل رشط عىل
وعبد محمود، باشا ومحمد السيد، بك ولطفي شعراوي، باشا عيل بينهم من نذكر —
يف بحقها ملرص تطالب هيئة تكوين يف ففكروا الفرصة، هذه — فهمي باشا العزيز
ارتياًحا منها فوجدوا باشا رشدي حكومة إىل بفكرتهم هؤالء وأفىض مصريها، تقرير
الجمعية وكيل باعتباره لهيئتهم رئيًسا يكون أن عىل باشا زغلول سعد ففاتحوا لها،
أعضاء من باشا عيل ومحمد بك املكباتي اللطيف عبد فاتحوا كما املنتخب الترشيعية
ووضعت املرصي، الوفد اسم نفسها عىل أطلقت هيئة تألفت ذلك وعىل الوطني، الحزب
ووزعت سبيًال، إليه وجدت أينما مرص الستقالل بالسعي لها األمة من توكيل صيغة
السري رأي من وكان باشا، رشدي حكومة بعلم وعرضها مرص طول يف التوكيالت هذه
السفر حرية الوفد لهذا يرتك أن يومئٍذ مرص يف السامي إنجلرتا مندوب ونجت رجنالد
يكن وعديل باشا رشدي حسني يسافر وأن أوربا، ممالك من شاء حيث إىل أو إنجلرتا إىل
يومئٍذ نجحت ونجت السري نصيحة أن ولو املرصيني، مطالب عن لندن يف ليعربا باشا
بسبب فيها سارت التي غري طريق يف ولسارت املرصية املسألة وجه األغلب عىل لتغريَّ

بالسفر. املرصيني وللوزيرين للوفد إنجلرتا رفض
إىل الوفد رجال وسفر املرصيني الوزراء من أحد سفر لندن حكومة ورفضت
السامي واملندوب املرصية الحكومة محاوالت تنجح ولم السالم، مؤتمر إىل أو إنجلرتا
وعديل باشا رشدي استقال هنالك رأيها، عن اإلنجليزية الحكومة تحويل يف الربيطاني
يومئٍذ العليا املراجع إىل خيل ولقد ،١٩١٩ سنة فرباير ٦ يف وزارتهما واستقالت باشا
يستطيع الذي الرجل — له ما واملقدرة الكفاية من وله — باشا ثروت يف واجدون أنهم
ثروت أن إليهم خيل كما خطتهم، عن يعدلوا كي الوفد رجال بإقناع املوقف عىل التغلب
واألربعني الخامسة يف يومئٍذ يزال وما عليه، تعرض حني الوزارة رياسة يرفض لن باشا
الحركة مع وبعقله بقلبه مشرتًكا باشا ثروت كان فقد أخطأ، تقديرهم لكن عمره، من
مع احتملها التي الكربى التبعة يقدر كان هو ثم ورشدي، عديل زميليه ومع الوطنية
املقادير كانت فإذا مرص، عىل حمايتها إنجلرتا إعالن بعد الوزارة يف البقاء بقبول زميليه
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من عامًال — خاص بنوع املرصية والحكومة — مرص وكانت إلنجلرتا، النرص أتاحت قد
الرشق، يف الحلفاء جيوش قائد اللنبي مارشال الفيكونت به اعرتف النرص هذا عوامل
حنكت ما الحرب تجارب حنكته بسيايس يليق ال الذي التدبري وسوء الرأي خطل من فإن
تبلغه أن ألمته ا حقٍّ يرى كان ملا بديًال الوزارة رياسة من العاجلة يرىض أن باشا ثروت
الكربى، الحرب أثناء بذلتها التي الجهود بعض ويعادل مكانتها مع يتفق نظام من
عىل حصلت قد الحلفاء جانب إىل الحرب غمار خاضت التي أوربا دول بعض كانت وإذا
فلن استقاللها، لها اعترب قد العرب بالد كانت وإذا االستقالل، وضمان بالتوسع وعود
من فيه تطمع وما مرص دون حيلولة قبولها يعترب وزارة يقبل الذي هو ثروت يكون

العالم. دول بني مكان وعزة استقالل
رفضه عليه سيحسب أن مقدًرا الدقيق الظرف هذا يف الوزارة يشكل أن ورفض
بينه يحول هذا رفضه أن يومئٍذ أبلغ لقد بل مرص، يف العليا واملراجع الكلمة ذوي عند
إرصاًرا أمته جانب إىل الوقوف وأرصعىل إليه أبلغ بما يعبأ فلم حياته، بقية الوزارة وبني
ثروت دار إىل هيئته بكامل يسعى كي — باشا زغلول سعد رأسه وعىل — الوفد دعا
حركته يف الوفد مع تضامنه عىل الشكر وآيات الوطني إبائه عىل التهنئة إليه مقدًما باشا
الوفد يكسب العامة القومية الحركة مع تضامنه أن له باشا سعد كلمات وكانت القومية،
السلطة أنذرت أن باشا ثروت لبيت الزيارة هذه عىل وترتب النجاح، يف أمًال والبالد قوة
يزد لم اإلنذار هذا أن عىل الحكومة، سري يعرقلون بحركاتهم بأنهم الوفد العسكرية
األساس حجر وضع وعىل الوزارة تشكيل رفض عىل إرصاره يف باشا ثروت ثبت أن عىل

القومية. القضية لنجاح هذا برفضه
بالطرق بالده الستقالل السعي يف السيايس نشاطه باشا ثروت بدأ التاريخ ذلك من
التاريخ ذلك ومن غايل، باشا بطرس قاتل قضية يف مرافعته يف إليها أشار التي املرشوعة
أن عىل غريه، فيه يطمع ما كل جانبها إىل وازدرى جهده وكل نفسه كل لغايته أخلص
كثريون يتبعها التي غري خطة سياسته يف يتبع أن إىل تدعوه كانت بنفسه املطلقة ثقته
بالقوة تحقيقها يف مستعينًا مطالبه للناس يعلن بأن يبدأ يكن لم فهو غريه، الساسة من
عىل يشء كل قبل ويعتمد غاياته نفسه يف يحدد كان بل باملساومة، أو بالواقعية أو
له تكفل كانت وصربه ومهارته وقوته العقل، وحكم واملنطق بالحكمة املقرتن البحث
االضطالع من تعوده ما كذلك النجاح هذا له يكفل وكان يريده، ما بلوغ يف دائًما النجاح
الذي الحقانية ملستشار سكرتريًا كان وحني شبابه أول منذ املسئوليات وحمل بالتبعات
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سنة ملنر لجنة جاءت حني استعان عنده القوى بهذه سلطته، بواسع يديه بني ألقى
أصدقائه مع فاشرتك الربيطانية الحماية تحت ملرص نظام وضع يف لتنظر ١٩٢٠
اللجنة إقناع يف — باشا صدقي وإسماعيل باشا وعديل باشا رشدي — السياسيني
من باشا ثروت وكان املرصية، القضية أمر يف املرصي الوفد هيئة مع التفاهم برضورة
يمهد كي بباريس الوفد رجال إىل نظرها ووجهات اللجنة آراء ينقل الذي هو زمالئه بني
انتهت فلما مثمًرا، اتصالهم كان بها اتصلوا إذا حتى وخططها، آرائها عىل الوقوف لهم
اللجنة قدمت ثم ١٩٢٠ صيف يف ملنر مرشوع وأعلن الوفد مع محادثاتها من اللجنة
مرص بني مرضية غري عالقة الحماية بأن اعرتافها الربيطانية الحكومة وأعلنت تقريرها
الربيطانية الحكومة مع تتفاوض هيئة إيفاد مرص سلطان عظمة إىل وطلبت وإنجلرتا
١٩٢٠ سنة مارس يف األوىل وزارته باشا عديل شكل للرضا، أوجب بعالقة استبدالها يف

فيها. الداخلية وزير باشا ثروت وكان
وبني بينه محادثات ودارت أبريل أوائل يف باريس من باشا زغلول سعد وعاد
وإعالنه باملفاوضة يقوم الذي الوفد تشكيل طريقة يف وإياها اختالفه إىل انتهت الوزارة
الوفد رأس عىل باشا عديل سافر ثم شربا، بحي أبريل ٢٨ يف ألقاها خطبة يف عليها الحرب
أعضاء من معه واستصحب باملفاوضة، ليقوم السلطان عظمة بأمر تألف الذي الرسمي
استصحب كما باشا، شفيق ومحمد باشا صدقي وإسماعيل باشا رشدي حسني وزارته
وكوزير بالنيابة، للوزارة مرصرئيًسا يف باشا ثروت وقام ومستشارين، مفاوضني غريهم
باشا سعد أنصار بحركات مهددين كانا اللذين والنظام األمن حفظ عن مسئول للداخلية
جرأة عىل بذلك داالٍّ الظرف، هذا يف واجبة رآها التي التبعات احتمال يف يرتدد لم زغلول
كان الذي والوفد باشا عديل بذلها التي الجهود وبرغم هوادة، وال تردًدا يعرفان ال وحزم
املسائل من مسألة كل تناولهم وبرغم مرص، نظر بوجهة اإلنجليز إقناع سبيل يف معه
سعد بني الخالف جنى فقد يقنعهما، حالٍّ حلها إىل الوصول ابتغاء الدولتني بني الخالفية
قطع ولذلك منها؛ مرجوة كانت التي الثمرة تؤِت فلم املفاوضات هذه عىل والحكومة باشا
مرشوع الربيطانية الخارجية وزير كرزون لورد إليه أعلن أن بعد املفاوضة باشا عديل
املرشوع الربيطانية السلطات ونرشت وصوله، أثر عىل باشا عديل واستقال حكومته،

اإلهانة. أشد ملرص مهينة بمذكرة مرفًقا املذكور
أن حرًجا زاده ثم االستقالة، هذه أثر عىل مرصوإنجلرتا بني السيايس املوقف تحرج
وقررت أنصاره من وخمسة باشا زغلول سعد عىل الربيطانية العسكرية السلطة قبضت
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إنجلرتا مع التعاون بعدم تنادي واحدة كلمة كلها البالد عادت هنالك مرص، عن نفيهم
تظل حتى مرص يف األمر بمسئولية تضطلع وزارة تأليف يقبل أال مرصي كل وتدعو

فيها. يقع ما كل عن مبارشة مسئولة العرفية وأحكامها إنجلرتا
الذي املرشوع إن اقتداره، وظهر السياسية باشا ثروت مهارة ظهرت الظرف هذا يف
يف مقيًدا استقالًال مرص باستقالل إنجلرتا باعرتاف يقيض مرص تقبله ولم إنجلرتا أعلنته
القيود هذه يف النظر أرجأنا فإذا مرص، ترضاها ال التي هي القيود وهذه معينة، مسائل
سعد بني خالف من يشوبه كان وما املفاوضات ظرف من مالءمة أكثر مقبل ظرف إىل
أَن ارتضت عما ملرص التخيل جانبها من إنجلرتا وأعلنت املرصية والحكومة زغلول باشا
جانب من جديدة خطوة هذه كانت ووفده، باشا عديل مفاوضات أثناء يف عنه تتخىل
املرفق كتابها إليه أدى الذي الحرج وتزيل مرص بإزاء نيتها حسن عىل بها تدل إنجلرتا
قبل من معتزمة كانت عما تتنزل إنما ألنها شيئًا خرست قد تكون ال ثم املرشوع، به
لم الغاية هذه إىل للوصول إنجلرتا معتمد مع محادثاته بدأ حني أنه عىل عنه، التنزل
الطلب هذا أن من يعلمه كان ملا مرص؛ باستقالل واالعرتاف الحماية إلغاء بطلب يبدأها
لها أن األمر أول يبدو ال بطلبات تقدم بل بالرفض، لندن حكومة جانب من يالَقى
قبول من العقل أمام بد يكن ولم اتصاًال، برفعها أو ملرص الربيطانية الحماية بوجود
مستقبلة حرة ملفاوضات تُعلَّق التي املسائل وتحديد قبولها وبعد الطلبات، هذه إنجلرتا
نفسه إنجلرتا ملمثل معها تبني نقطة إىل بحثه من باشا ثروت وصل وإنجلرتا؛ مرص بني
نفسها، إلنجلرتا فائدة أية له يبق لم مرص عىل مفروضة اإلنجليزية الحماية بقاء أن
الفطنة بذوي يليق ال سخف ورائه من فائدة ال بأمر التشبث بأن يقيض العقل وحكم
اإلنجليز املستشارين واقتناع إنجلرتا معتمد اللنبي لورد اقتناع من بلغ وقد السياسية،
لندن وقفت إذا باالستقالة جميًعا هددوا أن باشا ثروت برأي املرصية الوزارات يف
ومستشاريه معتمدها فاستدعت املوقف لهذا لندن حكومة وعجبت مطالبهم، تجب فلم
وعاد أيًضا، اإلنجليزية الحكومة ثروت حجج أقنعت حتى أيام إال يكن ولم إليها، فذهبوا
إنجلرتا جانب من ترصيًحا مرص يف فأعلن ١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ يوم يف اللنبي لورد
محتفظة عليها حمايتها لذلك وتنهي سيادة، ذات مستقلة دولة بمرص تعرتف بأنها
اإلمرباطورية، مواصالت وحماية مرص، عن الدفاع أربع: بمسائل مستقبلة ملفاوضات
دعوة باشا ثروت أجاب ذلك أثر وعىل السودان، ومسألة واألقليات، األجانب وحماية

.١٩٢٢ سنة مارس أول يف األول وزارته فشكل امللك جاللة
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االعرتاف عىل إنجلرتا حمل من باشا ثروت به قام الذي العظيم العمل هذا أن عىل
هذا دبر وقد حياته، الغتيال مؤامرة الخفاء يف ضده تدبر ألن سببًا كان مرص باستقالل
وأحبطتها باملؤامرة علمت العام األمن إدارة أن عىل بيومني، الترصيح إعالن قبل االغتيال
األعمى كوبري عند له يكمنون املؤتمرين وأن وتفاصيله، الخرب باشا ثروت أبلغت بأن
إىل اليوم ذلك طلب وقد به، فتكوا عيل محمد نادي إىل ذاهبًا (أوتموبيله) يف مر إذا حتى
جريمتها، إتمام تريد فيه املؤامرة كانت الذي الوقت يف عابدين يف السلطان عظمة مقابلة
حرضة مرص باستقالل االعرتاف بشأن اإلنجليز محادثات يف وزميله صديقه إليه فدعا
عىل امللك جاللة مقابلة يف عنه ينوب أن إليه وطلب باشا صدقي إسماعيل املعايل صاحب
كان ماذا يدري ومن املتآمرين، عىل وقبض ثروت نجا وكذلك باألجرة، سيارة يركب أن

املدبرون؟! يشتهي ما عىل تمت الجناية أن لو مرص يصيب
باشا ثروت مجهودات بفضل سيادة ذات دولة بمرص اعرتافها إنجلرتا وإعالن
هذا — إنجلرتا ومطالب بالده قوة بتقديره الظروف من االستفادة عىل ومقدرته السلمية
يتطلعون أمته أبناء وجعل بأرسه، العالم نظر يف فذٍّا سياسيٍّا فجعله مقامه رفع اإلعالن
لذاته، املجهود تقديرهم يف ال أخرى، مرة انقسموا أنهم عىل وبمهارته، به معجبني إليه
الترصيح بإزاء يسلكونها التي الحزبية الخطة يف باألحرى أو السياسية، الخطة يف ولكن
بقيمتها األشياء تقدر التي الحكيمة الطوائف أما به، فاز الذي الرجل وبإزاء باالستقالل
ثروت وعاهدت االستقالل استكمال سبيل يف جدية خطوة الترصيح فاعتربت الحقيقية
يمس أال عىل ناحية من حريصة أخرى طوائف ووقفت خطته، يف مؤازرته عىل باشا
دفعتهم مناوأة وحكومته باشا ثروت مناوأة عىل الوقت نفس يف عاملة أذى، الترصيح
أمسك أن املوقف هذا مظاهر من كان وقد قيمته، من واالنتقاص الترصيح عىل للطعن
جلسة يف بحثه يريد أنه اإلنجليزي الربملان أعلن حني الترصيح يف رأيهم إبداء عن هؤالء
لويد حكومة تنال أال وجل أي وجل يف وظلوا ،١٩٢٢ سنة مارس ١٤ يوم لها حدد
وأعلن بالثقة الربيطانية الحكومة هذه فازت فلما إياه، إعالنها بسبب الربملان ثقة جورج
ا حقٍّ أصبح أنه إىل املتحفزون هؤالء واطمأن مارس ١٥ يف استقاللها مرص ملك جاللة
حكومة عىل الحملة غايتها منظمة حملة عليه حملتهم بدءوا أحد؛ فيه ينازعها ال ملرص
قوة من يجب ما بكل ظهر بل لحظة، الظرف هذا يف يرتدد لم ثروت أن عىل باشا، ثروت
التي الخارجية وزارة بإنشاء مرص حقوق من الترصيح عليه ينطوي ما ينفذ وبدأ وحزم
وبإقالة ،١٩١٤ سنة ديسمرب ١٨ مرصيف عىل الربيطانية الحماية أعلنت منذ ألغيت كانت
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وبتشكيل واملالية، الحقانية وزارتي عدا الوزارات مختلف من الربيطانيني املستشارين
العرصية، املبادئ أحدث عىل دستوريٍّا نظاًما للبالد لتضع مرص رجال خرية من لجنة
األهلية املرصية الحكومة وإظهار ومظاهرها، صورها كل يف الفوىض يد عىل وبالرضب

لها. الواجب االحرتام بمظهر
ملناسبة — ١٩٢٢ سنة مارس ٢٦ يف دعا مرص بحق اإليمان النفوس يف وليوطد
فيه يبني خطابًا ألقى حيث الكونتننتال بفندق كبرية حفلة إىل — امللك جاللة ميالد عيد
االستقالل، الستكمال اتباعها الواجب الخطة فيه ويرسم به قام الذي الجليل العمل مزايا
وردت التي الفكرة بعينها هي الخطاب هذا يف السائدة الفكرة تكون أن عجيبًا يبدو وقد
من نصها أوردت والتي الورداني، قضية يف العام النائب ثروت الخالق عبد مرافعة يف

نصه: ما السيايس الخطاب هذا يف جاء فقد قبل،

بالضمانات التمسك إىل حاجة بها ليس أن إنجلرتا نقنع أن إال علينا يبَق لم
بما باالكتفاء أخرى خطوة العظمى بريطانيا فتخطو بها االحتفاظ تريد التي
إليه نذهب ما لتأييد وسيلة لدينا وليس الرشعي، استقاللنا مع منها يتناىف ال
فإن النظام، بأسباب وأخذنا الهدوء والتزامنا السكينة بأهداب تعلقنا من أكثر
عىل حذرهم شدة هي الضمانات يف رغبة من يبدونه فيما الكربى حجتهم
عىل قضينا فإذا لعهدتنا، تركها إىل اطمئنانهم وعدم عليها وخوفهم مصالحهم
السالح هذا نثلم فإننا رائدنا السكينة التزام وجعلنا واالضطراب الفتنة عوامل
تعكري عىل يعمل من كل أن يف مشاحة وال علينا، حججهم وندفع بأيديهم

كيانه. هدم عىل عامل وطنه حق يف مجرم االضطراب إثارة أو السالم

أيًضا: فيه جاء ثم

خلقها عىل أعمل فإنني املعارضة هذه انعدمت إذا بل املعارضة، أكره ال إنني
أكمل عىل أمر كل وتمحيص الحقيقة إىل الوصول يف وفائدة نفع من لها ملا
الشخصية االعتبارات عن ترتفع التي الرشيفة املعارضة أريد ولكني وجه،
تنظر ال التي الرشيفة الخصومة أريد إنني األكاذيب، اختالق إىل تنزل وال
اعتبار كل عن مجرًدا لذاته أمر كل وتدرس البلد وخري الوطن ملصلحة إال

شخيص.
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التي هي امللك جاللة ميالد عيد يوم خطاب يف باشا ثروت رسمها التي الخطة وهذه
شئون يف إليه ذهبت ولوفود الدستور لجنة افتتاح يف ألقاها خطب يف بعد من كررها
مهارة بفضل كامًال ثمرها تؤتي أن الحكيمة الخطة لهذه كان ولقد مختلفة، سياسية
إىل الصحيح الوطني امليدان من تنتقل لم مناوأته أن لو منطقه وقوة وحنكته ثروت
مرص عليه حصلت التي االستقالل مزايا تطبيق يف ا جادٍّ يعمل هو فبينا أخرى، ميادين
وجنوًدا ضباًطا — الربيطانيني من جماعة عىل وقعت إليها؛ أرشنا التي بالتحفظات مقيًدا
أن عىل التعاقب، عىل منهم عرش ثمانية بحياة أودت شنيعة اعتداءات سلسلة — ومدنيني
وزارته مركز جعل ما بها يقرتن لم لو خطته عىل لتجني كانت ما وحدها االعتداءات هذه
اللجنة هذه عمدت فقد عملها، الدستور لجنة بدء من وجيز زمن بعد الحرج غاية حرًجا
عىل املرصي الدستور بوضع كلفت التي العرصية املبادئ مع تتفق مبادئ وضع إىل
رشقية بالد مرص أن البعض رأي ويف مبادئها، يف الرأي باشا ثروت وشاركها أساسها،
نفسه باشا ثروت ألفى لذلك وخططها؛ الرشقية السياسة وسائل فيها تسود أن يجب
وبرغم ضمريه. يرضاه الذي الوجه عىل الحكم بأعباء القيام معه يستطيع ال موقف يف
بدقة شعر فإنه حوله، ثورتها يف الكمينة العواصف لتهدئة بذلها التي الكثرية املحاوالت
وضع يف ذلك بعد وتعجلت مرشوعه وضعت حتى الدستور لجنة يستعجل فجعل املركز
فيها ألقى تاريخية جلسة يف إليه مرشوعها اللجنة ورفعت االنتخاب، لقانون مرشوع
يف ذلك وكان مرشوعه، وضع كما الدستور صدور عىل سيعمل أنه أثنائها يف ذكر كلمة
حزب الوقت هذا يف يؤلفون السياسيني أصدقائه جماعة كان وملا ،١٩٢٢ سنة أكتوبر ١٨
أو خطوة بسياسته السري عىل اقتداره يكفل ما معونتهم من انتظر الدستوريني؛ األحرار
عىل أسبوعان يميض كاد ما ثم أكتوبر ٣٠ يف يتألف كاد ما الحزب لكن أخرى، خطوات
«السياسة» جريدة دار داره باب عىل الرصاص الشبان من جماعة أطلق حتى تأليفه
وأبدت إدارته، مجلس أعضاء من زهدي بك وإسماعيل الرازق عبد باشا حسن فأصابوا
يكونا لم ألنهما عليه يؤسف خطأ ضحية ذهبا الرجلني أن الحزب لهذا املناوئة الصحف

بالذات. مقصودين
وزارة ورأت الجرائم، هذه تشجع التي الحقيقية املصادر حول األقاويل وكثرت
يمكن خطوات بالبالد خطت أنها امللك جاللة إىل الدستور رفعت أن بعد باشا ثروت
ثروت رفع ذلك وعىل الجريمة، أسباب وتهدأ النفوس تطمنئ ريثما فرتة عندها الوقوف
صدور من له مهدت وبما وزارته أتمت بما فيها منوًها نوفمرب ٣٠ يوم يف استقالته باشا

صدوره. وجوب عىل فرباير ٢٨ ترصيح يف نص مما الدستور وغري الدستور
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إىل ليعود الحكم يف فيه كان الذي الظرف من خريًا ظرًفا منتظًرا ثروت واعتكف
عن يوًما يتواَن لم اعتكافه يف أنه عىل االستقالل، بترصيح بدأه ما إلتمام فيعمل امليدان
أيام ١٩٢٣ سنة أبريل ١٩ يف صدر فلما الدستور، يصدر كي نفوذ من لديه ما كل بذل
ما ظروفها يف يتوقع أخذ االنتخابات؛ البالد وانتظرت إبراهيم باشا يحيى وزارة قيام
الصحيح اإلخالص عىل تقوم — رأيت كما — وسياسته سياسته، لتنفيذ العود له يطوع
الترصيح، يف املعلقة املسائل به تحل ومرص إنجلرتا بني اتفاق إتمام عىل الوطيد والعزم
مفاوضات أية عىل يجني أن يخىش ما االنقسام آثار من البلد ويف هذا إىل الوصول وعسري

.١٩٢١ سنة يكن باشا عديل توالها التي املفاوضات عىل االنقسام جناية جديدة
اجتنابًا معه التفاهم إمكان يف ثروت فكر منفاه من باشا زغلول سعد عاد فلما
التوتر، أشد ١٩٢١ سنة منذ متوترة كانت الرجلني عالقات لكن مستقبل، انقسام لكل
كان سعًدا إن ثم بنفيه، نصح الذي هو ثروت أن ُروعه يف بسعد املحيطون ألقى وقد
يف اتهامه إىل عليه الطعن يف ذهب لقد بل وأقساها، املطاعن أشد ثروت عىل طعن قد
سعد ناحية إىل يتقدم وأن كله هذا ينىس أن ثروت يستطيع فكيف لوطنه، إخالصه
إىل فبعث أبنائه، من فرد أي كرامة فوق الوطن كرامة رأى أنه عىل الخطى؟! من خطوة
يف وإياه يحتكم أن يريد الوطن مصلحة عىل حرصه يف أنه فيه له يذكر بخطاب سعد

البالد. يف واملكانة الرأي وذوي األمراء إىل بينهما الخالف أسباب
هو ليعود األمة وحدة تعود وأن االنقسام أسباب تزول أن احتكامه من يرجو وكان
مرص بني االتفاق بإتمام بالده استقالل استكمال إىل — الوحدة هذه عىل معتمًدا —
بعد باشا ثروت وبقي التحكيم، باشا سعد رفض أن ينجح لم هذا مسعاه لكن وإنجلرتا،
املرصية وبالجامعة اإلسالمية الخريية بالجمعية املتصل عمله ويف ومكتبته كتبه بني ذلك

رأيه. ثاقب إىل حاجة يف أبًدا كانت التي الهيئات من وبغريهما
سعد بني واالئتالف التفاهم إىل السياسية الظروف أدت ١٩٢٥ سنة كانت فلما
الكربى األغلبية عىل حزبه حصل باشا سعد أن ذلك السياسيني، وخصومه باشا زغلول
بعضهم ينسب جماعة اعتدت حتى فيها وظل الوزارة فتوىل ١٩٢٤ سنة انتخابات يف
حكومته إنجلرتا فأبلغت العام، السودان حاكم باشا ستاك السرييل حياة عىل حزبه إىل
رياسة يف باشا زيور أحمد وخلفه املناصب، عن التخيل إىل بعده اضطرت قاسيًا إنذاًرا
انتخابات وأجرى النواب مجلس حل أن بعد الدستوريني باألحرار فاستعان الحكومة،
االنتخابات لت وأُجِّ أيًضا الجديد املجلس فحل كذلك، باشا سعد لحزب أغلبية عن أسفرت

مسمى. غري أجل إىل
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أعضاؤه كان جديًدا حزبًا البالد يف خلق الثاني التأجيل وهذا األول الحل أن عىل
من أكثر النيابية والحياة الدستور عن رغبتهم وكانت امللكي، القرص عىل الرتدد كثريي
فأقيل وحدهم القيام يستطيعون أنهم يوًما الحزب هذا ألعضاء وخيل فيهما، رغبتهم
من كانا اللذان الوزيران زمياله واستقال الوزارة من الدستوريني األحرار حزب رئيس
سعد حزب مع واالئتالف التفاهم فرصة بذلك وسنحت وإياه، تضامنًا حزبه أعضاء
الظروف قربت وكذلك النيابية، الحياة لعود مًعا والعمل املشرتك الخصم ضد باشا زغلول

يلتقيا. لن أنهما للكثريين يخيل وكان باشا، وسعد باشا ثروت بني
باشا سعد وجلس األوىل االئتالفية الوزارة يكن باشا عديل وألف االنتخابات وجرت
ثروت فألف باشا عديل استقال ١٩٢٧ سنة أبريل أوائل ويف النواب، مجلس رياسة يف
يومئٍذ إنجلرتا وكانت للنواب، رئيًسا منصبه يف باشا سعد وبقي الثانية، وزارته باشا
بالحكومة التحرش — لويد جورج اللورد السامي مندوبها بآراء متأثرة — أرادت قد
يعرف ولم اإلسكندرية إىل بأساطيلها وبعثت الجيش، أزمة سمي ما فخلقت املرصية؛
يقيض أن وكياسته بمهارته باشا ثروت فاستطاع التحديد، وجه عىل مطالبها قط أحد
املوظفني أحد منح من أكثر إىل مطالبها من إنجلرتا تصل أن غري من األزمة هذه عىل

الباشوية. رتبة املرصية الحربية بوزارة اإلنجليز
بإنجلرتا رسمية زيارات إىل مدعوٍّا أوربا إىل فؤاد امللك جاللة سافر أن ذلك بعد حدث
ثروت وزارته رئيس جاللته استصحب الرتدد من يشء وبعد وبلجيكا، وفرنسا وإيطاليا
السري خارجيتها وزير وفاتح بإنجلرتا وجوده فرصة ثروت فانتهز رحلته، يف باشا
إىل الوصول مستطاًعا كان إذا فيما إليه وتحدث الجيش أزمة أمر يف تشمربلن أوستن

أخرى. أزمات اتقاء الدولتني بني املعلقة املسائل حل
الصحيح السبيل مهد ولكنه مرص يف يقبل لم مرشوع إىل املحادثات هذه انتهت وقد
زغلول باشا سعد أن لو لقبوله يمهد بما تعديله ممكنًا كان وربما النهائي، االتفاق إىل
سنة أغسطس ٢٣ يف أثنائها يف تويف لكنه محادثاته، من ثروت انتهاء حني إىل حيٍّا بقي
ثروت إىل وطلب الزعيم، هذا حنكت ما السياسية التجارب حنَّكته َمن يخلفه ولم ،١٩٢٧
إليه وصل الذي املرشوع فيها يعرض انتخابات يجري وأن النواب مجلس يحل أن باشا
أخرى ناحية من وألنه املرشوع، تقبل ال كلها مرص أحزاب رأى ألنه فأبى البالد، عىل
أخرض كتابًا استقالته يوم ونرش الوزارة من واستقال يعود، أال املجلس حل إذا خيش

مفاوضاته. عن
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بذله الذي املجهود ضخامة عىل عليها اشتمل التي واملذكرات الكتاب هذا ويدل
حياة يف اليوم حتى لها يعرف لم ضخامة منفرًدا باملفاوضات قيامه أثناء يف ثروت
قل العاملية بالسياسة وتضلع وكفاية وذكاء مقدرة عىل كذلك ويدل نظري، سيايسمرصي
أصدقائه ألحد تشمربلن أوستن السري عنه رواه ما صحة عىل يدل ثم مثيل، لها يكون أن
أن املختلفة الدول يف الخارجية وزراء بأكثر األمم جمعية يف اتصايل يل «أتاح قال: إذ
بيان.» وحسن حجة وقوة مهارًة ثروت يفوق منهم واحًدا أحسب وما جميًعا، أقدرهم

ثروت سياسة يف جديد اتجاه — كله هذا جانب إىل — املذكور األخرض الكتاب ويف
من لذلك ويجعل العالم، يف السالم بقضية وإنجلرتا مرص بني االتفاق ربط إىل يرمي
من الربيطانية الخارجية وزير أبدى فقد وكفى، قوميٍّا سياسيٍّا ال عامليٍّا سياسيٍّا الرجل
وأن مجدية، غري أصبحت املناقشة أن معه باشا ثروت رأى ما األمور بعض يف التشدد

محل. له يبق لم ينشدها التي الغاية إىل للوصول لندرة يف مقامه
محاًطا يعود وأن أخاذة، قوية عبارة يف قومه إىل ذلك يعلن أن ذاك إذ أمامه وكان
يقرب هو وال التفكري يف طريقته مع يتفق ليس ذلك لكن واإلعجاب، الجالل من بهالة
ينادي الحكمة إىل لجأ لذلك لتأييده؛ يسعى الذي السالم يؤيد وال ينشدها التي الغاية
كان تشدده عىل وأرص الداعي هذا يجب لم إذا حتى اإلنجليزي، الوزير نفس يف داعيها
التي الخطة الرشق بالد كمفتاح مرص مع خطته يف مخالًفا وكان كله العالم أمام مسئوًال
السياسية، الرباعة من فيه بخطاب فبعث السالم، لتأييد بينها فيما األوربية الدول اتبعتها
يشهد ما النجاح، عدم تبعة مناظره تحميل ومن بالده، وكرامة كرامته الحرصعىل ومن

قال: إذ نصه به

السعادة صاحب عزيزي
عظيم عن لندرة مغادرتي قبل لسعادتكم أعرب أن نفيس إىل األشياء أطيب من
التي الود نزعة أنس ال أنس وإن االستقبال، حسن من لديكم لقيته ملا شكري
صادق من الدوام عىل أبديتموه ما وال محادثاتنا يف عنها تصدرون برحتم ما

البلدين. بني التوفيق أسباب التماس يف الرغبة
الصداقة أركان تثبيت يف املجيدة مساعيكم أرى أن يسعدني كان ولقد
الجهود من بذل ما كل يخفق أن يؤملني أنه كما بالنجاح، تكلل القطرين بني
مجاًال — األخرية اللحظة حتى — تجعل لم التي الجهود تلك السبيل، هذا يف

الشأن. هذا يف محادثاتنا ختام حسن يف للشك
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شعوركم صادق إىل وألتجئ الحكمة داعي منكم أنادي إذ — أرجو أزال وال
إكليل إىل تضموا وأن لها، تعملون التي الغاية تدركوا أن — إنصافكم وصحيح

ومرص. إنجلرتا بني االتفاق إكليل «لوكارنو»

بل وإنجلرتا، مرص بني االتفاق بإمكان إيمانه من الوزارة من استقالته تضعف ولم
جديد من املفاوضات ملعالجة العود من يمكنه ما جديدة سياسية ظروف يف يرجو كان
املنطوية السيئة واملقابلة أنفقه الذي العظيم املجهود لكن نجاحها، يف الرجاء عظيم مع
مجلس يف العمل عىل باإلكباب ذلك نسيان ومحاولته بها، قوبل التي الجميل إنكار عىل
يف مستشفيًا فسافر قوته؛ وأضعف أعصابه هز ذلك كل أعضائه، من كعضو الشيوخ
ولم سبتمرب، ١٨ يف باريس إىل منها عاد ثم مورتز سان إىل وذهب ١٩٢٨ سنة صيف
ظهر بعد من الثانية الساعة يف حياته كتاب ليختم فيها به يرتبص أجله أن يدري يكن

أيام. بخمسة إليها وصوله بعد أي سبتمرب، ٢٢
يف الصحافة وتناولت فيه، تعزيها كلها العالم دول وتقدمت ثروت، مرص وبكت
جميل ُمقدِّرة مرص بكته به، الجديرة املكان إىل ورفعتها بها فشادت أعماله األمم مختلف
مؤمنة حقه، يف حياته أيام منها فرط ما عىل آسفة همته، وعلو نزاهته، وعظيم صنيعه،

النظري. املنقطع السيايس االقتدار عىل مرص تاريخ يف علًما ثروت اسم سيبقى بأن
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بتهوفن، وفاة عىل عام مائة بمرور العالم يحتفل — ١٩٢٧ سنة مارس ٢٦ — اليوم
برغم تزال ما والتي الشقي، النابغة هذا إياه أورثها التي القدسية األلحان لتلك إجالًال
وألحان الريف لحن يزال فما النغم، عالم يف خالدة آيات املوسيقى رجال كبار أحدث ما
بالحياة فتزيده الوجود جو يف تموج الغنائية أناشيده وسائر األخرى التسعة بتهوفن
لريفع العذب اللحن أعوزهم كلما بها واملعجبني عارفيها نفوس أغوار يف وتشدو نعمة،
هذه من لحن بكل مقرتنًا يزال ولن بتهوفن اسم يزال وما عزائمهم، وليقوي هممهم من
وفاته عىل عام مائة ملرور له اليوم العالم وذكر نغماتها، من نغمة بكل بل األلحان،
وقوة. وفضًال جماًال حياته زاد من لكل العالم عىل الواجب الشكر لدين أداء إال ليس
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املتقارب األصل، الفلمنكي املولد، األملاني ذلك فيذكر بتهوفن اليوم كله العالم يذكر
بعدما للحياة املتجهم العبوس، النظرة، الحاد قزًما، يجعله يكاد قرص يف الجسم أجزاء
األلم من ذلك مع الجاعل الصمم، إىل به وانتهت املرض فأورثته له، الحياة تجهمت
الرجل هذا العالم يذكر وبقوته، برسالته املؤمن فنه، سبيل يف نفسه املفني املرسة، سبيل
والذي الشقاء، احتمال لحسن باألحرى أو للسعادة، سبيًال العمل غري يف يجد لم الذي
غري يعرف لم والذي الفنية، الثروة هذه ينتج جعله توافًرا املوسيقى يف عمله عىل توافر
يف ما لكل بالنغم تهتز أوتاًرا أعصابه كانت أن بها إيمانه بيشء يؤمن ولم املوسيقى

الحياة.
واألفكار نغًما والعواطف نغًما الجمال كان نغًما، عنده الحياة يف ما كل كان فقد
يف ما وكل والجبل والسحاب والشجر والزهر واملرسة والحزن والظلمة والنور نغًما
الشديدة الحساسة العصبية النفس هذه أوتار بها تشدو أنغاًما الحياة يف وما الطبيعة

يالمسها. ما بكل التأثر
إذًا العالم يحتفل واضعها وبذكرى املعاني جليل من عنه تعرب وبما األنغام بهذه

اليوم.
بتهوفن ينشأ فلم ُكلُّها؛ نشاًزا السماوية األنغام هذه واضع حياة كانت أن وعجيب
— كان بل أمثاله، يذوقه ما الهناء من يذق ولم نبوغه، مع حياته تتسق ولم غريه نشأة
الناس عىل ويجيل العذب الرحيق لإلنسانية يستصفي الذي «باكوس قوله: حد عىل وهو
يف كذلك معذبًا حياته، جل معذبًا نشأته، يف معذبًا — جالل» من الروح يف ما أقدس
قد معه الدائم ونشازها الحياة عناء من اسرتاح بعدما ذكراه به متعت ما ولعل موته،

عيشه. طوال يوًما إليه يسرتح لم ما الطمأنينة من روحه عىل أفاء

،١٧٧٠ سنة ديسمرب ١٦ يف كولونيا من مقربة عىل بون بمدينة بتهوفن فان لدفج ولد
يف بداية وهذه فراش، وأرمل طباخ وابنة خادًما أمه وكانت سكريًا، مغنيًا أبوه وكان
أبوه يمهله ولم َقتَّال، قاٍس للوجود رصاع نذير هي بل بنعمة، وال بخري تبرش ال الحياة
بعرضه يستغله أن فأراد للموسيقى، ميًال منه تبني حتى عمره من الرابعة من أكثر إىل
ُخلق فنٍّا إليه يُكِّره كاد حتى بالعمل وأرهقه صغرية، كمنجا ومعه وحبسه الناس عىل
بلغ فما عيشه، عمله من يجني أن للطفل بد ال فكان تافًها، كان األب كسب لكن له،
السابعة يف وهو أمه وفقد املسارح، أحد أوركسرتا يف عازًفا كان حتى عرشة الحادية

158



بتهوفن

أرسته بأمر العناية أعباء عليه ذلك ألقى أن الحزن أشد لفقدها فحزن عمره من عرشة
أبيه. قوى من انحط ما بسبب أخويه وتربية

عىل املوسيقية أملانيا عاصمة فيينا إىل املوسيقي ارتحل ١٧٩٢ سنة نوفمرب ويف
ا، جمٍّ حبٍّا للعمل محبٍّا للعزلة مياًال حياته طوال كان كما يومئٍذ وكان أبيه، موت أثر
اضطر حني شجنه يبث كان فإليها أصدقائه، خري البيانة1 من جعل قد لذلك وكان
الطريفة األفكار يستودع كان وإياها جحيًما، أبيه عربدة جعلتها وقد أهله دار لهجرة
بما يتناجى كان ومعها ارتجاًال، األفكار هذه يرتجل كان وعليها قلبه، بها يفيض التي
للنساء يعربِّ كان وبها عواطف، من صدره به يجيش وما خلجات من نفسه يف يجول
بها يتحدث كان لقد بل غرية، من فيه يحز وما هيام من قلبه يغمر عما أحب اللواتي
معارفه من سيدة فقدت نفسه، يف عما للتعبري بالغة منها أكثر يكن ولم أصدقائه، إىل
عىل ووضعها بيدها أمسك يواسيها بتهوفن ذهب فلما جزع، أي لفقده وجزعت ولدها
ثم عني.» ستقوله البيانة لكن بيانه، إىل سبيل ال هنا به أشعر ما «إن لها: وقال قلبه
نعم للسيدة كانت ثم أمله، صدرها يف يحكي قطعة وارتجل املوسيقية اآللة إىل جلس
يف وسلطانه املوسيقى يف قوته موضع كانت كما صديقته البيانة كانت وكذلك العزاء،
ذلك آذان ألحانه مألت الذي — موزار عنه قال حتى عليها السلطان من بلغ االرتجال،
عرشة السابعة يف وهو سمعه وقد — املوسيقى مفاخر من اليوم إىل تزال وما العرص
من وجماعة موزار فيها كان التي للغرفة مجاورة غرفة يف وحده يرتجل عمره من

األيام.» من يوًما الناس حديث موضع فسيكون الشاب هذا إىل «تنبهوا أصدقائه:
الكونت مقدمتهم ويف أعضاده من بدعوة أبيه وفاة أثر عىل فيينا إىل ذهب
املوسيقيني املؤلفني أكرب هايدن عىل يدرس أن إليها ذهابه من همه أكرب وكان دوالشتني،
وقته من الشاب يجد فلم االشتغال، جد بتواليفه مشغوًال كان هايدن لكن يومئٍذ، األملان
األستاذ هذا أخالق وكانت الربختربجيه، عىل ليدرس وعمد قاطعه بل فرتكه يفيده، ما
الثائرة، الحرة بتهوفن وأخالق يتفق ال بما والجفوة الغرور من كثري يشوبها علمه عىل
القواعد متعارف عن النبو آثار من فيها فظل وحده املوسيقية دراساته أكمل ذلك وعىل
السماء يف حلق الذي وسلطانه للعادة الخارقة وقوته الخالق نبوغه به يعبأ لم ما

القواعد. كل له فخضعت
سنويٍّا، فلورين ستمائة له وفرض داره يف وآواه لخنفسكي الربنس يومئٍذ وعضده
عليها دائًما قضت التفاهم لسوء أسباب من تخلو تكن لم متينة صداقة بينهما وأُلِّفت
قدره. حق معهم يقيم الذي النابغة فضل تقدر موسيقية كانت التي لخنفسكي األمرية
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خصًما بتهوفن وكان بمبادئها، كله العالم تغزو الفرنسية الثورة كانت ويومئٍذ
املبادئ وتبينه وتاسيت وفرجيل وأفالطون هومريوس قراءة مداومته لكن أمره، أول لها
يرتدد لم ولذلك أنصارها، أكرب من نصريًا منه جعل الثورة؛ عليها قامت التي الجمهورية
ملجد symphonie لحنًا يضع أن إليه يطلب برنادوت الفرنيس الجنرال إليه جاء حني
علم إذ باريس إىل إرساله أهبة عىل وكان اللحن بتهوفن وأتم بونابارت، الثورة قنصل
وقال: لحنه ومزق ساخًطا بيته إىل عاد أن لبث فما إمرباطوًرا، نفسه توج نابليون أن
ألح ثم خربًا، عنه ذلك بعد يسمع أن يُِرْد ولم الرجال.» من كغريه مطامع رجل «هذا
القطعة فيه فغريَّ الحياة إىل اللحن هذا يعيد كي ذلك من سنوات بعد أصدقاؤه عليه
انهيار من كان ما ينَعى كأنما األىس، نشيد بدلها ووضع النرص نشيد وكانت الثانية
رجل لذكرى «إحياء العبارة: هذه عنوانه إىل وأضاف البطولة، لحن اللحن وسمى آماله،

عظيم».
خري من ألحان عدة فكتب فيًضا، تفيض ومصنفاته تواليفه بدأت يومئٍذ ومن
الرضا عنه وفاض بقوته وآمن بسلطانه أحس ويومئٍذ فدليو، أوبرا كتب كما ألحانه
طمأنينته مبلغ عىل العرص ذلك يف صورته التي الصور وتدل لها، والسكينة بالحياة
«إقداًما! يقول: الخاصة مذكراته يف كتب ١٧٩٦ سنة ففي املستقبل، يف أمله وعظيم
والعرشين، الخامسة بلغت أنذا ها لعبقريتي فالنرص الجسد ضعف أسباب وبرغم
حياته بداية يف يزال ما كان أنه عىل وذلك كامًال.» الرجل يظهر أن العام هذا يف فيجب
لديه يبق لم لكنه ،١٧٩٥ سنة مارس ٣٠ يف وقعت كبياني له عامة حفلة فأول العامة،
ال قد صورة عىل به يباهي كان بل أصحابه، من أحد عىل ذلك يخف ولم قوته يف ريب
مسقط يف صباه صديق — وجلر الدكتور إىل كتب مولده، مثل له يكن لم من يرضاها
مثًال «أرى قوله: يف ظاهرة عنده األوىل الفكرة فكانت العظيم، بنجاحه يخربه — رأسه
أجلس أن إال عيلَّ يكن لم معونته إىل باإلرساع جيبي يل يسمح لم فإذا محتاًجا صديًقا
يف غاية هذا ترى ألست حاجته، سددت قد قصري وقت يف بي فإذا العمل منضدة إىل

الفقراء.» معونة عىل فني أقف أن ويجب … الجمال
حتى عظمته دست عىل يرتبع القوي النابغة هذا كاد فما القدر! لقسوة يا لكن
عليه نغصت التي اآلفة هذه بدأت مساربها، إليه تسلك واليأس الهم مقدمات بدأت
شهور العظيمة للقوة السكينة هذه عىل تمض ا فلمَّ ،١٧٩٦ سنة منذ أيامه بقية عيشه
بطنني الصمم مقدمات وبدأت تتقدم، الشقاء نذر وبدأت يتجهم الحياة وجه بدأ حتى
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أصدقائه، أعز عىل حتى مرضه يخفي سنوات ظل وقد مزعًجا، طنينًا نهار ليل اآلذان
مداومة عن به يقعد لم ذلك لكن أصم؟! إنه للناس يقول أن عىل موسيقيٍّا تريد وكيف
التي األلحان من عدد يف آالمه عن الناشئة الحزن آثار بعض ظهرت ولنئ العمل،
بعد علته كتمان يطق لم أنه غري طروبًا، بساًما أكثرها بقي فقد الحني ذلك يف وضعها
من كثري إىل العلة هذه يشكو ١٨٠١ سنة يف فكتب تباًعا، سنوات خمس احتملها أن

له: يقول كتب إذ أمندا صديقه بينهم ومن أصدقائه

أمندا الرفيق الطيب عزيزي
أن ذلك البؤس، غاية بائس بتهوفن فصديقك بجانبي، أرجوك كنت كم
كنا منذ أشعر وكنت كثريًا، ضعف قد عيلَّ، نفيس أجزاء أكرم وهو سمعي
أشفى؟ فهل بعد، من سوءُه اطرد لكنه أخفيه، وكنت املرض بأعراض مًعا
سواه مما أشد املرض هذا فمثل قليل، فيه رجائي ولكن بالطبع، ذلك أرجو
أحب ما كل فأتجنب بؤس يف العيش لقضاء وسأضطر الربء، عىل استعصاء
االستسالم لشقاء يا وأنانية، شقوة عالم بني وذلك عيل، عزيز هو ما وكل
هذه كل فوق السمو نفيس عىل فرضت أني ريب ال إليه، ألجأ أن يجب الذي

فرضت؟ ما تحقيق أستطيع ترى فهل اآلالم،

مضضه لتخفيف وسيلة من هل األلم؟ هذا عن لبتهوفن عزاء إىل سبيل من هل
من يومئٍذ وجد بتهوفن أن فلو الحب، هو والسبيل املرأة هي املمكنة الوسيلة ومرارته؟
همه، بعض عليه ن يهوِّ ما ذلك من له لكان قلبها؛ وبعظمته به ويؤمن قلبه بها يتعلق
امتأل التي كالفضيلة قاسيًا كان حبه لكن عطوًفا، القلب طيب نشأته منذ كان ولقد
الشهوة؛ تشويه حب عن للتعبري املوسيقى تتدىل أن عاًرا يرى لذلك وكان قلبه، بها
التي هي هذه القاسية فضيلته أن عىل جوان»، «دون قطعته موزار عىل عاب ولذلك
جوكشياردي بجوليتا تعلق ١٨٠١ سنة ففي جميًعا، الغرامية عالئقه فشل سبب كانت
أعيش «اآلن له: يقول وجلر صديقه إىل وكتب القمر»، «ضوء املعروف لحنه وأهداها
سحر حياتي يف التطور هذا أبدع ولقد قبل، ذي من أكثر بالناس وأختلط سكينة أكثر
عامني.» منذ تذوقت التي األوىل السعيدة اللحظات هي وهذه وأحبها، تحبني عزيزة فتاة
تعبأ ال األنانية شديدة لعوبًا كانت جوليتا أن كما بمرضه شعوًرا زاده الحب هذا لكن
أن عن — حبها من واحدة سنة بعد أي — ١٨٠٢ سنة يف تِعفَّ ولم بتهوفن، بآالم
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خيانتها فكانت مخلًصا، طاهًرا إياها بتهوفن حب وكان جالنربج، الكونت من تتزوج
تستغله جعلت بل فعلت بما تكتِف لم أنها عىل قلبه، شغاف بها أصابت قاسية طعنة
السبب هو وذلك عدوي، «إنه ويقول: الطيبة باسم يذعن بتهوفن وجعل زوجها لفائدة

إسداءه.» أستطيع خري كل إياه إسدائي يف
من اليأس إىل جوليتا وخيانة الناس عن واالنقطاع واملرض الصمم به وأدى
إحدى «هيلجنستات» إىل ذهب حني اليأس به وزاد ختامها، باقرتاب اليقني وإىل الحياة
هنالك شيئًا، خاللها لسمعه يفد لم أشهر ستة بها ومكث مستشفيًا، فيينا ضاحيات
تدل ألنها سنة، وعرشين خمًسا بعدها عاش قد كان وإن هنا، نثبتها التي وصيته كتب
وعىل بفنه إيمانه وعظيم نبوغه عظيم عىل تدل كما العظيم الرجل هذا ألم عظيم عىل
هياجة يف كانت العواطف هذه أن عىل وتدل الناس، وحبه قلبه وطيبة نفسه طهارة
ألحانه يف وحتى ألحانه من كثري يف له نسمعها التي الثائرة القوية املوسيقى كهذه ثائرة

قال: والسدا، اللحمة الرقيقة

متطريًا أو بالناس برًما أو حقوًدا يحسبونني أو إيلَّ ينظرون الذين أيها يا
يظهرني الذي الخفي السبب تعرفون ال إنكم تظلمونني، ما لشد بالحياة،
رقيقة عاطفة إىل طفولتي منذ متجهني وقلبي عقيل كان فقد املظهر، بهذا
صوروا لكن األعمال، بعظائم حتى ألقوم ا مستعدٍّ دائًما وكنت الطيبة، هي
األغرار األطباء زادها التي الحال هذه سنني، ست منذ حايل بؤس ألنفسكم
أضطر ثم تحسنها، يف آمًال عام بعد عاًما أمرها يف أخدع أزال ما والتي سوءًا
— أمل فيه كان إن — منها الربء يقتيض مزمنة حاًال ألحسبها األمر آخر

محاًال. الرباء هذا يكون وقد عدة، سنني
ثم االجتماع مرسات لذوق مستعد نشيط حاد مزاج ذا ولدت لقد
عىل التغلب وحاولت العزلة، عيش إىل عمري أول يف أزال وما اضطررت
اإلحساس عندي وجددت مرة غري القاسية األليمة التجربة فصدمتني ذلك
وصيحوا الصوت ارفعوا للناس: أقول أن مستطيًعا كنت إني ثم بمريض،
عندي تكون أن يجب كان حاسة ضعف أذيع أن أستطيع وكيف أصم، فإني
الكمال من بالغة املايض يف كانت حاسة اآلخرين، عند منها الكمال إىل أدنى
إذًا فاعذروني أستطيع، ال كال! يبلغوه، أن فني أبناء من لقليل يُتَْح لم ا حدٍّ
صحبتكم ويف معكم أكون أن أريد بينما العزلة عيش أعيش رأيتموني إن
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منعت ولقد قاسيًا، حكًما عيلَّ للحكم سببًا كان أن أملي له مضاعف وشقائي
الظريفة املحادثات ويف بالناس االجتماع يف والطمأنينة الراحة أجد أن من
يف بنفيس أجازف أن أستطيع ال منقطع، وحيد فأنا املتبادل، العطف ويف
اقرتبت فِإذا منفيٍّا، أعيش أن فيجب حاجة ذلك عىل تكرهني لم وما الجماعة،
لوقوف أتعرض أن خشية من حوايس مجموع االضطراب عىل َمَلَك جماعة من

أمري. بيِّنة عىل الناس
طبيبي إيلَّ طلب وقد الريف، يف األشهر الستة هذه أمضيت ثم ومن
أرجو، كنت مما أكثر ذلك من وبلغ الطاقة، جهد بسمعي يُعنَى أن الفاضل
ولكن مناها، تنال نفيس وتركت بالناس لالجتماع بامليل مرة غري شعرت ولقد
أنا أسمع وال بعيد من قيثارة يسمع مني مقربة عىل رجًال أرى أن مذلة أي
التجارب هذه قربت ولقد شيئًا؟! أنا أسمع وال الراعي غناء يسمع أو شيئًا،
هو نعم — الفن لكنه حياتي، عىل بيدي أقيض كدت حتى اليأس وبني بيني
هذا أترك أن املحال من أن يل بدا لقد أواه! — استبقاني الذي وحده الفن
هذه يف أطلت وكذلك بأدائه، مطالب أني أحسست ما كل أتم أن قبل العالم
تغيري أقل لينقله حتى التهيج رسيع لجسد ا، حقٍّ والبائسة البائسة، الحياة
يجب الذي الصرب وهو يقولون! كذلك صربًا، … أسوئها إىل الحاالت خري من
املقاومة عىل عزيمتي تظل أن ألرجو وإني اخرتته، وقد مرشًدا اآلن أختاره أن
أو الحال يصلح وإن حياتي، بقية عىل بالقضاء اآللهة ترىض حتى ثابتة
الثامنة يف يزال وما — اإلنسان يُكَره أن يسريًا ليس أال لصابر، فإني يسوء
الفن برجل قسوة أشد وذلك فيلسوًفا، يكون أن عىل — العمر من والعرشين

آخر. رجل بأي منه
عامر أنه وتعلم وتعرفه قلبي حجب سمائك من لتستشف إنك اللهم
الذي هذا يوًما قرأتم إذا الناس أيها وأنتم الخري، عمل يف والرغبة الناس بحب
مثله شقيٍّا رأى إذا ليتعزى الشقي وإن إياي، ظاملني كنتم كم فاذكروا أكتب
أن جهده يف ما بكل عقبات من سبيله يف الطبيعة ألقت ما كل برغم قام

املختارين. والصفوة الفن رجال صف يف يكون كي به يقوم
— أسيًفا وداًعا وداًعا، واآلن — ١٨٠٢ سنه أكتوبر ١٠ يف هيلجنستات
حد إىل ولو أشفى أن يف األمل هذا هنا، إىل به جئت الذي العزيز األمل إن
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هذا كذلك وتذوي، الخريف أوراق تتناثر وكما اليأس، كل منه أيأس أن يجب
الهمة حتى فقدت وقد أعود هنا إىل جئت كما وذوى، نفيس يف جف األمل
يل هب القدر! أيها أواه الجميلة، الصيف أيام إليها استندت ما كثريًا التي
فيه عني حبس الذي الزمن أطول فما صفو، مرسة يوم واحدة مرة أرى أن
بها أحس أن أستطيع متى رب؟ يا متى أواه العميق! الصادقة املرسة رنني

القسوة. أبلغ يكون فذلك كال، أبًدا، … والناس الطبيعة معبد يف

١٨٠٢ سنة أكتوبر ٦ يف هيلجنستات
بتهوفن فان لدفج

تضطرب كانت ما مبلغ عىل تدل لكنها بتهوفن، وفاة بعد إال الوصية هذه تنرش لم
جعله الذي اإليمان هذا بالفن، ذلك مع إيمانه شديد وعىل اآلالم، من كتبها حني نفسه به
رسالته ليتم ويستأخره وأوصابه، شقوته من راحة املوت يف كان وإن املوت يستأخر
ا حقٍّ النوابغ ترى وكذلك باحتماله، لغريه ِقبَل ال ما اآلالم من إتمامها سبيل يف عانى وإن
منه يجزعون ما وبكل عليه الناس يحرص ما بكل مواهبهم إبراز سبيل يف يستهينون
صدره يف برتجيعها مكتفيًا الفاجعة الصيحات هذه يكتم بتهوفن كان فبينا ويفرون،
أخواه كان موته، بعد سالمه إىل سبيًال لتكون القرطاس عىل وبإثباتها نفسه، وبني بينه
يتفق حبٍّا ألخويه حبه لوال به ليعنى بتهوفن كان ما ماديٍّا استغالًال ألحانه يستغالن
ما وكثريًا سامية، قدسية وألحانًا أناشيد نفسه بها تفيض التي الفضيلة عظمة مع
«لكنهما يبكي: وهو جوابه فكان مساءات، من أخواه عليه يجني فيما أصحابه خاطبه
أحد كتب فياض، رزق ومورد تستغل مزرعة لهما إنه وبكائه؟ ألخويه وما أخواي»،
من لدينا «ليس وأناشيده: بتهوفن ألحان من أصلية قطع بعض طلب لنارش أخويه
سونات ثالث أفرتيد فلورين، ثالثمائة كلٍّ وثمن للبيانة كبري وعزيف لحن إال اآلن ذلك
بعد تسلم أن عىل فلورين، تسعمائة من أقل فيها نقبل أن نستطيع ال نحن للبيانة؟
«… ولدينا التفاهات هذه بأمثال اآلن يُعنَى ال أصبح أخي ألن ستة؛ أو أسابيع خمسة
املليئة حياته يقيم ما إال كله املال ذلك من يفيد ال وبتهوفن «البضائع»، بقية وذكر
القدر هبة ألنها ملكه، يف فليست للفن بها هو يحتفظ التي الحياة هذه فأما باآلالم،
العالم هذا إىل العناية يد بعثتها قدسية قيثارة هي ومستقبله، حارضه يف كله للوجود
الرسالة هذه تُِتمَّ أن وإىل نغمات، من الخلق يف العناية أبدعت ما كل الناس لتنشد
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ولشقوته، لعذابه يسرتيح أن ويجب شقيٍّا، معذبًا صاحبها يبقى أن يجب عليها الواجبة
الشقاء هذا إلبالغها وجوده بكل وانرصافه برسالته إيمانه ينسيه أن يجب األقل عىل أو

العذاب. وهذا
عبثًا ببتهوفن جوليتا عبثت وقد لتسكينه، أو لعذابه والشفاء البلسم هي املرأة لكن
اللعوب هذه جفته بعدما الحب جفاه فهل بها، تعلقه شديد من كان ما برغم قاسيًا
تزال فما كال! الخالد؟ العظمة ملجد حبها من أكثر التافه الحياة لرتف امُلِحبَّة األثرة
املخلص الساعات هذه ومالك همه، برغم بها ينعم الحياة يف سعادة ساعات لبتهوفن

برنسويك. تريز هي الطاهر
لكنه البيانة، يعلمها كان أن فيينا يف األوىل أيامه منذ تريز عرف قد بتهوفن وكان
الكونت بأخيها اتصل وإن منها الحب خاطر قلبه إىل يرس ولم يومئٍذ بها يتعلق لم
ثالث منذ تزوجت قد جوليتا وكانت ١٨٠٦ سنة كانت فلما متينة، بصداقة فرنسوا
ذات العشاء «وبعد تريز: قالت باملجر، مارتنفاسار يف القديم صديقه بتهوفن زار سنني
أعرف وكنت مالمسها، عىل بيده ومر البيانة إىل القمر ضوء يف بتهوفن جلس أحد مساء
القرار، طبقات عىل تقاسيم بعض ولعب دائًما، يبدأ كان فكذلك منه، ذلك وأخي أنا
ذلك فليكن قلبك تهبيني أن شئت إن باخ: سباستيان أغنية لعب إىل ذلك من انتقل ثم
هذا ولعب املشرتكة، أفكارنا مسارح يحس أن أحد يستطيع ال حتى خفية يف األمر أول
أمامه ما إىل أخي ونظر ناما، قد القسيس وكان أمي وكانت وهيبة، وقار يف اللحن
الغد صباح ويف كاملة، بالحياة وأحسست غناؤه وأخذني نظرته فأخذتني أنا أما ذاهًال،
أمامي وأراها نفيس دخيلة يف بطلتها أرى أوبرا اآلن أكتب يل: فقال الحديقة يف تقابلنا
ضياء أمامي ما فكل السمو، هذا يوًما سموت أحسبني وما أقمت، وأينما ذهبت حيثما
وظلت وحده.» فرنسوا أخي بإقرار مخطوبته أصبحت مايو شهر ويف ونور، وطهر
بني الحب عروة تنفصم لم وإن عروتها انفصمت حني ١٨١٠ سنة حتى الخطبة هذه
تزال وما هي وماتت ١٨٢٧ سنة يف هو مات حتى سعيدين به عاشا اللذين الخطيبني

.١٨٦١ سنة يف عهده عىل
فاللحن أثر، أي أثر املوسيقية حياته ويف بتهوفن نفس يف الحب لهذا وكان
صفو إىل والخلود السكينة بشذا تتضوع زهرة الخطبة أعوام أول يف كتب الذي الرابع
وأكثر ثورة أقل السنوات هذه يف كتبت التي األلحان كانت وكذلك الناس، مع العيش
شبانه وأغنيات وأطياره بالبله بأغاريد الريف لحن ومنها والحياة، الحب بنعمة ترنًما
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محبٍّا فجعله حياته إىل تعدى بل بتهوفن موسيقى عند الحب أثر يقف ولم وعذاراه،
من وبلغ ظريًفا، النكتة حارض إليهم والتحدث بالناس لالختالط مياًال ملبسه يف للتأنق
ذلك ومن النظرة، الحاد برصه ضعف إال عليه يالحظوا ولم صممه نسوا الناس أن ذلك
الحب يبعثه ما لرتيز فيه يبث خطابًا التاريخ يحفظ بتهوفن حياة يف السعيد العهد

فيه: قال متالطمة، مضطربة عواطف من الثائرة النفس يف املضطرم

محتوم، هو ما إىل واطمئني الطبيعة بدائع يف انظري ونفيس، وكيل مالكي يا
وهو أمرك، يف معي شأنه ذلك يشء، كل له يكون أن يف عدًال يلح فالحب
فأنت كنت أينما إياه، أبثك أن أريد بما ملفعم قلبي إن أمري، يف معك شأنه
األحد يوم قبل أخباري أول عىل تقفي لن أنك أذكر حني ألبكي إني معي،
من هذه حياة أية إلهى، وأشد، أقوى بل تحبينني كما أحبك إني الغالب، عىل
وهي الخالدة محبوبتي يا نحوك تتدافع وأفكاري بعيدة، قريبة فأنت غريك!

سريعانا؟ هو هل القدر تسائل تارة حزينة طوًرا سعيدة
قلبي غريك ينال ولن يل، عيش فال وإال معك إال العيش أستطيع ال أنا
حياتي أن عىل صاحبه، عن كل متحابان يبتعد أن رب يا يجب لم أبًدا! أبًدا،
الناس أسعد الوقت نفس يف حبك جعلني ولقد أحزان، حياة اآلن هي إنما
إليك! تطلُّعي أعظم ما وباألمس، اليوم وأحبيني اطمئني، اطمئني، وأشقاهم،
وأقيمي وداًعا، كيل يا حياتي، يا أنت أنت أنت! أجلك من دموعي أكثر وما
إىل لنا األبد، إىل يل األبد، إىل لك بتهوفن، حبيبك قلب أبًدا تنيس وال حبي عىل

األبد.

سنوات آخر يف كتبه ولعله موته، بعد أوراقه يف وجد كوصيته الخطاب وهذا
يسائل التي العبارة وهذه الرجاء، من فيه مما أكثر اليأس من ففيه له، تريز خطبة
ظال وقلبها قلبه أن عىل الخطبة، انحالل بداية عن تنبئ سريعاهما هو هل القدر فيها
قلبي «يدق :١٨١٦ سنة يف بتهوفن كلمات فمن حياتهما، آخر إىل الحب بهذا عامرين

مرة.» ألول رأيتها حني بها دق التي القوة بنفس ذكرتها كلما
العزيزة «إىل البديعة: األربع األنغام وضع ،١٨١٦ سنة عينها، السنة هذه ويف
وهي البديعة الطبيعة هذه ملشهد قلبي «يفيض مذكراته: يف وكتب النائية» املحبوبة
هذا عليها وكتبت صورتها إليه أهدت قد تريز وكانت جانبي.» إىل هنا ليست ذلك مع
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بتهوفن عىل صديق دخل وقد الطيب.» والرجل العظيم والفنان الفذ النابغة «إىل اإلهداء:
رفيع: بصوت نفسه ويناجي ويبكي الصورة يقبل فألفاه حياته سني من سنة آخر يف
لفراق تأثره شدة من وبلغ األطهار.» كاملالئكة وكنت عظيمة، وكنت جميلة، كنت «لقد
— نفسه عن محدثًا — بتهوفن املسكني «أيها أصدقائه: أحد إىل يوًما كتب أن تريز
فلك األعىل، املثل رحاب يف منها حظك إنما السعادة، من حظ العالم هذا يف لك ليس
أن تستطيع تعد لم أنت لحظك، ا تامٍّ وإسالًما «إسالًما! مذكراته يف وكتب أصدقاء.» فيه
قوة هبني اللهم فنك، غري يف نعيم من لك يبق ولم لغريك، تعيش وإنما لنفسك تعيش
انفصمت فكيف حياتها، آخر إىل بتهوفن تذكر تريز تفتأ ولم هذا نفيس.» عىل االنتصار
بتهوفن لفقر كان ولعله أحد، عليه يقف لم ما ذلك الزواج؟ بينهما يجمع ولم الخطبة
القايس الحاد بتهوفن لطبع كان ولعله االجتماعية، تريز مكانة مع مكانته واختالف

معه. البيتية الحياة تهون ال والذي التطري إىل الرسيع
وكان مجده، عرش عىل وجلس قوته أوج إىل ١٨١٠ سنة يف وصل قد كان أنه عىل
األملان عظماء بمعرفة املغرمة برنتانو بتينا رأته بسببها، يتواضع وال القوة هذه يحس
حتى حديثه وسماع مرآه من أكثر إىل حاجة يف تكن ولم مرة، ألول ١٨١٢ سنة يف
ثم بقوته.» الشعور هذا مثل له إمرباطور وال ملك العالم يف «ليس وقالت: به سحرت
أنساني ولقد أمامي، من كله الوجود انمحى مرة ألول رأيته «ملا تقول: جيتي إىل كتبت
يسبق الرجل هذا أن أؤكد أن مخطئة أظنني وما جيتي، يا إياك وأنساني العالم بتهوفن
بوهميا حمامات يف فتقابال بتهوفن يعرف أن جيتي وأراد بمراحل.» الحديثة املدنية
يتفق ال الحر العنيف بتهوفن فُخلق يتفاهما، لم لكنهما نفسه العام ذلك يف بتوبلتز
مع القسوة كل قاسيًا فيها كان لهما نزهة بتهوفن ذكر الوادع، الرقيق جيتي خلق مع

أرنم: بتينافون إىل به بعث خطاب يف قال فيمار، دوق

يف يغرقوهم وأن واملستشارين األساتذة يخلقوا أن واألمراء امللوك يستطيع
تسمو التي واألذهان الرجال يخلقوا أن يستطيعون ال لكنهم واأللقاب، الرتب
السادة هؤالء عىل وجب وجيتي أنا مثيل رجالن اجتمع فإذا املجاميع، عىل
العائلة مع الطريق يف عودتنا حني أمس تقابلنا ولقد بعظمتنا، يحسوا أن
ليقف ذراعي من نفسه جيتي فانتزع بعيد من رأيناهم قد وكنا كلها، املالكة
ذلك يزحزحه فلم أقوله أن أردت ما كل له قلت وعبثًا الطريق، حافة عىل
ردنجوتي وزررت رأيس يف قبعتي كبست ذلك عند موقفه، عن واحدة خطوة
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والحاشية األمراء وأفسح الكثيفة، الجموع وسط ظهري وراء وذراعي ورست
حياني، من أول اإلمرباطورة وكانت قبعته، رودلف الدوق يل ورفع طريًقا يل
حافة عىل مكانه يف وهو الجمع أمامه فمر جيتي أما يعرفونني، فالعظماء
لم ذلك، بعد اللوم أشد ملته وقد يده، يف وقبعته االنحناء أشد منحٍن الطريق

ترصفه. قط له أغتفر

يف وروسو فولتري بني كان ما وبينه بينه وظل املساءة هذه له جيتي ينَس ولم
ال وقد تألفها، إىل األسف مع سبيل ال شخصية «بتهوفن لزلرت: جيتي قال حياتهما، آخر
تجعل التي الوسيلة هي ليست الحياة يف خلته لكن كريًها، العالم يرى إذ مخطئًا يكون
أصم.» فهو عليه، نشفق وأن نعذره أن الواجب من أن عىل ولغريه، له حلًوا العالم
إلخفاء جاهد وإن تقديسه ومن ببتهوفن اإلعجاب من تمنعه لم جيتي كراهية أن عىل
إعجابه إخفاء فحاول بتهوفن ألحان أحد سمع جيتي أن مندلسن ذكر طاقته، ذلك
اللحن غلبه حتى لحظات تمِض لم ثم الدهشة.» يثري ولكنه القلب يمس ال «هذا قائًال:
البيت كأن ألحس إني العقل، وفوق وعظيم بديع «هذا قال: أن يتمالك فلم وجماله،

أمره. عن يسأل جعل بتهوفن اسم يسمع أن يريد ال كان أن وبعد عيلَّ.» سينطبق
ريض ممن القليلني التالميذ أحد بتهوفن إليه أشار الذي رودلف الدوق وكان
فقد ونظامه البالط تكاليف من إياه الدوق إعفاء وبرغم لهم، أستاذًا يكون أن هو
الدوق طريق ومن التكاليف، هذه من املجاملة بداعي له مضطرٍّا بقي مما يشكو كان
للعظماء، يأبهون يكونوا لم الذين املالك البيت وأعضاء األمراء من كثريين عرف رودلف
وزادوا بتهوفن، البائس عىل العطف من يشء لديهم بقي وإن وموزار، هايدن أمثال
الجمهوري هذا خيانة ينَس لم بتهوفن فإن يأفل، نابليون نجم بدأ حني عطًفا عليه
وضع واترلو موقعة يف عليه اإلنجليز انترص فلما لإلمرباطورية، سلًما الشعب اتخذ الذي
أقامتها التي االستقالل حروب مجد كما فيه ده مجَّ ولنجتون النتصار لحنًا بتهوفن
فلما أملانيا» «بعث عن حربيٍّا لحنًا وضع ١٨١٤ سنة أوائل ويف فرنسا، ضد أوربا أمم
فشارك وقوته، عظمته ذروة يف بتهوفن كان نابليون هزائم أثر عىل فيينا مؤتمر انعقد
سنة نوفمرب ٢٩ يف ورأس أوربا، مجد عناوين من عنوان أنه عىل املؤتمر أعياد يف
سقطت فلما املجد» «ساعة عن نشيده العرص ملوك أمام لعبت التي األوركسرتا ١٨١٤
قوته ظهرت وكذلك يشء»، كل «انتهى عنوانه جعل نشيًدا وضع ١٨١٥ سنة يف باريس
موقعة بعد له أباح الذي الجربوت هذا وجربوته، وبطشه املثابر خلقه وظهر ومقدرته
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كما الحرب أعرف ال أني الحظ سوء «من يقول: أن — نابليون مفاخر إحدى — يينا
لهزمته.» إذًا املوسيقى، أعرف

تعقبها حتى زمنًا به تطول طمأنينته آونة تكاد فما مذبذبًا، بتهوفن حظ وكان
الحب عنه تخىل فكما اآلونة، تلك حالوة أضعاف مرارتها وتعدل منها أطول شقاء آونة
فكر أن وبلغ النرص، أعياد انتهاء ملجرد والسلطان املجد هذا بعد فيينا عنه تخلت مرتني
والربنس لوبكرفتز والربنس تلميذه رودلف الدوق اتفاق من كان ما برغم هجرتها يف
النمسا يف يظل أن عىل فلورين آالف أربعة معاًشا له رتبوا إذ ١٨٠٩ سنة منذ كنسكي
االعرتاف بهذا ُرسَّ فإنه الوفاء كل وفائهم عدم من كان ما وبرغم لها، فخًرا ليظل
يزداد كان الصمم لكن العمل، عىل جديد من عكف النرص أعياد مرت فلما بمجده،
لحنًا يسمع وال موسيقى يسمع ال بتهوفن أصبح وبذلك ،١٨١٦ سنة يف ا تامٍّ كان حتى

قلبه. دخيلة يف إال نشيًدا وال
،١٨٢٢ سنة يف فدليو أوبرا يدير أن أراد فقد وهمٍّ، عناءٍ من ذلك بسبب القى وكم
عصاه كانت فقد العجز، كل اإلدارة هذه عن عاجز أنه األول الفصل منذ جليٍّا وكان
اتباع يستطيعون يكونوا لم املغنني لكن معها، بطيئة املوسيقية اآلالت فكانت بطيئة،
إىل العامل الجوق مدير معه اضطر اضطراب وحصل يرسعون، فكانوا املوسيقى هذه
صديقه قال االضطراب، إىل التمثيل وعاد اإلدارة إىل بتهوفن عاد ثم التمثيل، إيقاف
البائس أيها تنحَّ لبتهوفن: ليقول يدفعه أن عىل أحد قلب يقَو «ولم شندلر: الدكتور
ناحية كل يف ينظر بتهوفن فوقف الثانية للمرة التمثيل ووقف اإلدارة، عن عاجز فأنت
ألكتب كراسته إيلَّ ومد إليه ناداني شيئًا يفهم لم وملا االضطراب، سبب يعرف أن يريد
قفز أن إال هو فما ذلك، سبب البيت يف لك وسأفرس تستمر أال أرجوك فكتبت: له،
عىل ارتمى وهناك قواه مكنته ما بكل بيته إىل وجرى بالخروج، فلنعجل بي: صائًحا
الطعام وساعة بكلمة، ينطق ال الطعام ساعة حتى وجلس وجهه بيديه وسند مقعد
وأردت العشاء بعد كان فلما األليم، واالنحالل الفاجع األلم أثر وجهه وعىل صامتًا ظل
ويف … اآلذان أطباء خري من بأنه معروًفا كان طبيب إىل أصحبه أن رجاني أتركه أن
بقي وقد نوفمرب، أيام من القايس اليوم يوًما أر لم ببتهوفن صالتي من ذلك تال ما كل

منيته.» فاجأته حتى قلبه يف طعنة األليم املشهد هذا
املوسيقى انتهت وملا موسيقاه، عىل رواية تمثيل حاًرضا كان ١٨٢٤ سنة ويف
لقطعته الناس إجالل أمر من يعرف ولم شيئًا يسمع فلم التصفيق أشد الناس صفق
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املصفقة األيدي لريى الجمهور ناحية إىل وجهه وأدارت بيده مغنية أمسكت ما بعد إال
والثناء. اإلعجاب عالمة األيدي يف تهتز التي والقبعات

كان الذي فهذا وإعواز، حاجة من فيه وقع ما املرض وألم الصمم بؤس وعاون
هذه ليكتب أيامه أخريات يف وصل فرًضا النارشين عىل ألحانه أثمان أخوه يفرض
يضطر أن املحزن فمن شاقة، ظروف يف (السونات) هذه «أكتب تالميذه: ألحد العبارة
مذكراته يف وكتب اليوم.» حايل هو وهذا الخبز، عىل يحصل كي للكتابة اإلنسان
إنه وأصحابه معارصيه أحد عنه وقال الناس.» أتكفف أكاد حتى رصت «لقد الخاصة:

حذائه. ثقوب بسبب األحيان بعض يف بيته من الخروج يستطيع ال كان
فكان الطبيعة، غري يعرف وال الناس إىل يأنس ال كان األخرية األيام هذه ويف
يحول ال واأللحان األنغام تدوين إال هم له وليس واألحراش، الغابات يف هائًما يَُرى
الطبيعة «كانت برنسويك: تريزدي قالت ثلج، وال مطر وال قر وال حر ذلك وبني بينه
تمام الحر املطلق الوجود بهذا هياًما تفيض مذكراته كل وكانت الوحيد.» صديقه
بمعاني تفيض موسيقاه كانت ولذلك وقوته؛ الخالق عظمة فيه تتجىل والذي الحرية،
«ملك أنه أو قواها من قوة صار أن بها هيامه شدة من بلغ لكأنما حتى فيًضا الطبيعة
أحد أثر يصف شومان الكبري املوسيقى كتب شندلر، صديقه تعبري حد عىل روحها»
بنفس فينا مؤثر فإنه اللحن لهذا اإلنسان سماع يتكرر «مهما نفسه: يف بتهوفن ألحان
ودهشة خوًفا دائًما تملؤنا التي الطبيعية كالظواهر فهو قبل، من بها أثر التي القوة

حدوثها.» تكرر مهما
ولذلك الروح، هذا ملك ألنه ال روحها من ألنه للطبيعة، محبٍّا كان بتهوفن ولعل
يعرف ال وعمل اليأس، يعرف ال نضال حياة — الطبيعة يف ما ككل — حياته كانت
الفقر وال الحب خيبة وال الصمم وال املرض كان فما الجمود، يعرف ال وتجدد الكالل،
الرسالة هذه ما أوتدري رسالته، النغم عالم يف يتم أن من له بمانع اإلعواز بلغ الذي
رسالته كانت وأحزان؟ كوارث من حياته أثقل ما خالل سبيلها يف يجاهد كان التي
والتي أجزائها من كثري املحطم العتيقة القيثارة كان فكأنما األرض، عىل املرسة بعث
يؤمن بتهوفن كان ولقد وأبدعها، األنغام أحىل مبعث تزال فما إتقانها، يف الصانع بالغ
للناس تبليغها يف فكر املوسيقى يف نبوغه بوادر ظهرت ومنذ اإليمان، كل هذه برسالته
أن أمله نهاية وكانت ،١٧٩٣ سنه يونيو يف يزال وما فيها ففكر األلحان طريق عن
حاالت أشد يف وهو دأبه ذلك وكان املرسة، بلحن الكربى املوسيقية أعماله أحد يتوج

170



بتهوفن

لصورة مقنًعا ليكفي وضعه مما يشء يكن لم أن دائًما يرتدد كان لكنه واأللم، العذاب
التاسع، اللحن وضع حني حياته من األخرية السنوات حتى شأنه ذلك وظل عنده، املرسة

عظمة! وأية توفيق أي ولكن يرجوه، الذي النشيد لهذا وفق حينئٍذ
تبدأ «ساعة التاسع: اللحن يختم الذي البديع النشيد هذا يصف الكتاب أحد قال
مطلع عىل يخلع تام سكون املرسح ويسود فجأة األوركسرتا يقف تبدو املرسة آية
من املرسة تهبط ثم وحده، إله النشيد فهذا حق، وذلك رهيبًا، قدسيٍّا معنًى النشيد
جريان القلب إىل تجري الناعم بريحها اآلالم فتسكن الخلد طمأنينة بها تحيط السماء
حتى رويًدا رويًدا املهيب الجد من صور يف ذلك بعد تسمو ثم املريض، فؤاد يف الربء
يف تحرك األلحان إذا ثم عوانًا، األلم عىل حربًا فيها وتعلن وتغزوها النفس املرسة تملك
بتهوفن نبض ترى فكأنما املرتعشة الصحف هذه فوق تحسها الرسور جنود النفس
وكأنما لحنه ويضع املزارع يجوب كان حني امللهمة وصيحاته تنفسه وشدة القوي
تجيش ثم باإليمان، مرسة الروح مرسة الحرب مرسة وتعقب الشياطني، قوة ملكته
للسماء أذرعها تمد مرتعشة إنسانية ترى ثم الحب، مرسة هي مقدسة مرسة بالنفس

قلبها.» إىل تضمها املرسة إىل مندفعة قوية صيحات صائحة
املرسة لحن يف بدت والتي بتهوفن ألحان أكثر يف تبدو التي العجيبة القوة هذه
منها الضخم عند يقف املوسيقى يف ملكه أن إىل يذهبون كثريين جعلت مضاعفة،
صاحب إنه «نعم عامة: بتهوفن ملوسيقى وتحليًال هذا عىل ا ردٍّ تني هيبوليت قال واألليم،
بأصواتها العواصف فيها وتعصف األعاصري فيها تهب جرداء أراٍض من امللك هذا
يعيش لكنه يدخلها، أن املوسيقيني من لغريه يُتَْح لم اململكة وهذه القوية، الصاخبة
يف ما وأعذب وبهجة، رواء وأكثره النارض الريف يف ما فأفخر آخر، ملك يف كذلك
— وبكورة رقة مطلعه أول الفجر ضياء يف ما وأشد ابتساًما، وأكثره الظليلة الوديان
املرسة تهز بل النفس، مطمنئ يناله ما كله ذلك من ينال ال لكنه ملكه، يف كذلك كله هذا
ولكنه سعيًدا، ليس فهو القوة، غاية بالغ باللذة وشعوره األلم! يهزه كما وجوده كل
ا رشٍّ يوًما متوقًعا كليًما مضطربًا منها وخرج نابغية ليلة قىض رجل مثل فمثله بهر، يف
الصعداء ويتنفس يده تضطرب ذاك إذ سعيد، صباح مشهد فجأة يرى به فإذا منها،
نهله يف ويصبح سلطانها، فتسرتد املنحلة الجسمية قواه كل وتعود صدره أعماق من

لليأس.» استسالمه حني كان مما اندفاًعا أشد النعيم من
وآالمه أحزانه عليه هانت فيه، نجاحه إىل هو واطمأن املرسة نشيد له اطمأن وملا
الفقر لهذا ولعل إنسان، يعانيه ما رش بأسائه من يعاني ظل وإن فقره عليه وهان
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تارًكا أحدهما مات فقد النارشين، من يقتضيانها أخواه كان التي الثروة بتلك صلة
الفتى وسار يشء، كل إىل بها يندفع كان التي القوة بهذه بتهوفن أحبه ولًدا ورائه من
كثري الفتى هذا وكان نصيحته، مداومته وال إياه عمه حب منها يصلح لم سيئة سرية
بتهوفن وسافر ديونه، لسداد طاقته جهد يعمل له حبه فرط يف بتهوفن فكان االستدانة،
عاد فلما هذا، أخيه ابن مستقبل بها يوطد وسيلة عن يبحث ١٨٢٦ سنة خريف يف
حاًرضا أصدقائه من أحد يكن ولم أمرضه، برد أصابه ١٨٢٦ سنة نوفمرب أواخر يف
الطبيب جاء ثم يومني مدى فنيس طبيب، عن له يبحث أن الفتى فكلف به، ليعنى
شهور ثالثة املرض يقاوم أن بنيته بقوة استطاع وقد سيئًا، عالًجا بتهوفن وعالج
من اإلنجليز بعض كرم ولوال شفائه، يف األمل أضاع ضعًفا بعدها ضعف لكنه تباًعا،

شقوة. وال بؤس كمثلها ليس وشقوة بؤس يف أيامه آخر لقىض أصدقائه
سنة مارس ٢٦ يوم حتى املهزلة» «ختام وسكينة صرب يف ينتظر جعل ثم
أصوات الطبيعة من وهاجت السماء وأرعدت ثلوج وهطلت عاصفة عصفت إذ ،١٨٢٧
الخلد، عالم إىل بتهوفن روح طارت األصوات هذه موج وعىل املخيفة، املهوبة موسيقاها
لجثمانه آن فلما أيام، وتسعة أشهر وثالثة سنة وخمسني ستًا يومئٍذ بتهوفن عمر وكان
مقربة يف ودفن الحداد، عليه فيينا ولبست ألًفا ثالثون شيعه األخري مقره إىل ينقل أن

بتهوفن. الخالدة: الوحيدة الكلمة هذا وعليه فيها اليوم إىل قربه يزال وما وارنج،
الفلسفة ومن الحكمة من أسمى إلهاًما املوسيقى يرى كان من قىض وكذلك
«باكوس قىض وكذلك الناس. ألفاظ يف يتمثلها مما أكثر اآلالت عزف يف أفكاره ويتمثل
قىض جالل»، من الروح يف ما أقدس عليها ويجيل العذب الرحيق لإلنسانية يستصفي
يزال ما وعزفاته وأناشيده ألحانه يف املاثل روحه لكن اسمه، خط حيث قربه إىل ونقل
خالًدا؟! أثًرا العالم يف صاحب به يرتك العمل إال الخالد الروح وهل يزال، ولن باقيًا

وقداسة؟! سحًرا منها أكثر هل أو بتهوفن؟! موسيقى من أخلد أثر وهل
فيؤدي السامية، القدسية أللحانه إجالًال عام مائة بمرور العالم يحتفل واليوم

وقوة. وفضًال جماًال حياته زاد من لكل العالم عىل الواجب الشكر دين بعض
بتهوفن). وفاة عىل عام مائة مرور ملناسبة ١٩٢٧ سنة مارس ٢٦ يف (كتبت

هوامش

الرافعي. صادق مصطفى األستاذ نحت عىل البيانو (1)
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الكبري الفرنيس الكاتب الفيلسوف مولد عىل عام مائة بمرور أيام منذ فرنسا احتفلت
أي ١٨٢٨ سنة أبريل من والعرشين الحادي يف بفوزييه ولد فقد تني، أدولف هبوليت
— سنة وثالثون خمس إال موته عىل مىض قد يكن لم وإذا مضت، سنة مائة منذ
واألدبية التاريخية اآلثار فإن — ١٨٩٣ سنة مارس من الخامس يف بباريس مات إذ
وتجعل الخالدين، ثبت يف يسجل بأن اليوم منذ حقيًقا تجعله خلفها التي والفلسفية
تلك عظماء من بذكرهم يشيد من بني بذكره يشيد أن فرنسا وطنه عىل وواجبًا له ا حقٍّ
الرجال بني كله العالم يذكره بأن اليوم منذ حقيًقا لتجعله اآلثار هذه إن بل البالد،
وفتح جديدة خطوة تفكريه ونقل نقله العالم، يف خالد أثر ذات عاملة قوة كانوا الذين
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لم سواه أحًدا فإن قبل من ترسمها قد غريه يكن إن سبًال البحث أسباب من أمامه
ويكفي تني، بها وخططها رسمها التي واملهارة والدقة بالقوة يخططها ولم يرسمها
من يسمع أن العالم تفكري يف تني تركه الذي العميق األثر هذا مدى القارئ ليقدر
الفلسفة نرش يف أثًرا أكرب كان أنه بالنقد، وتفكريه تني تناولوا الذين من حتى كثري،
قواعد تثبيته جانب إىل وإنه نفسه، كومت أوجست صاحبها من (البوزتفزم) الواقعية
ميادين لها فتح قد خلفته التي والعصور عرصه أهل ذهن يف الوضعية الفلسفة هذه
اإلنسانية والنفس اإلنساني العقل نشاط كل ويف الشعر ويف األدب ويف الفن يف جديدة
اليوم حتى يزال ال ما األركان متانة من الوضعية وللفلسفة الوضعي للعلم جعل بما
الحرب سبق مما وغريها والتيوزوفية الروحية موجات برغم القوة غاية قويٍّا وطيًدا
تيار — البحتة الفلسفة ميادين يف حتى — يقاوم أن يستطيع ال ومما الحرب، وشجعته
معينة نتائج تقرير يف أخطأ إذا العلم أن عىل يوم كل الناس يدل الذي الجارف العلم
فالعلم النتائج، هذه تقرير حني كاملة تكن لم التجارب أو املالحظة أو االستقراء ألن
وما والتجارب واملالحظة االستقراء طريق من الخطأ هذا إصالح عىل القدير هو وحده
يمكن التي الصحيحة العلمية القوانني استنباط إىل ينتهي تبويب من هذه عىل يرتتب

الصحيحة. الواقعية الفلسفة الرتكاز أساًسا تكون أن
وأن باملجد له يعرتف أن إال لوطنه يمكن ال اإلنساني التفكري يف أثره هذا رجل
وتوجيهه اإلنساني التفكري عىل فضله له ينىس أن للعالم يمكن وال مناسبة، لكل يذكره

التفكري. هذا حياة من خاصة فرتة يف فلسفته
يريد بل عنه، يقل ال آخر فضًال العظيم العلمي الفضل هذا جانب إىل لتني أن عىل
ونجح حاول الذي الرجل فهذا ككاتب، فضله هو ذلك يفوقه، أنه إىل يذهب أن بعضهم
عرصه، يف عميدها كوزن فكتور األستاذ كان التي الكالمية الفلسفة هدم محاولته يف
الجربي املذهب Postive الواقعي التفكري جانب إىل يقر أن يف ونجح حاول والذي
تخضع ما بمقدار له ويخضعه اإلنسان عىل املذهب هذا يطلق وأن “determinisme”
ما البهر من له الكتابة يف أسلوب صاحب كان الرجل هذا كلها، واملوجودات األفالك له
تعود أن إىل ليدعوك حتى الغناء، من لحن أو املوسيقى من قطعة تسحرك كما يسحرك
الوقت بعد الوقت تود معينة صحًفا ذاكرتك يف ليرتك وحتى مرات، الصفحة قراءة إىل
ألحان إىل تسمع كما ألحانها إىل لتسمع عاٍل بصوت وترديدها قراءتها إىل تعود أن
(مذكرات كتابه يف له فصًال بتهوفن اسم ذكر عىل اآلن ألذكر وإني بتهوفن، أوركسرتا
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فيه وصف (Une tete à tete (خلوة عنوانه فصًال ،(Notes Sur Paris باريس عن
ألحان سماع لذتي ولرتديده لقراءته ألذ أزال ولن أزال ما وصًفا بتهوفن ألحان إيقاع
الفصل هذا وليس سماعها، من أشبع وال أحبها التي الريف سمفونية يف املوسيقي هذا
تني كتبها التي املطوالت ومن الكتب ومن الفصول من كثري من واحًدا إال ذكرت الذي
الحلو النغم اإلنسان ذكر كلما الذاكرة خاليا يف وترتدد الخاطر إىل ترد تفتأ ال والتي

اللغات. من لغة أية يف الكتَّاب تعبري يف الساحر
والسياحة، الوصف يف كتبه ما هو األدبية الناحية هذه يف تني كتبه ما أروع ولعل
جبال عن وكتابه إنجلرتا» عن «مذكرات وكتابه باريس، عن لك ذكرت الذي فكتابه
مبلًغا الوصف براعة فيها بلغت كتب كلها هذه إيطاليا، يف رحلته عن وكتابه الربانس،
وأنت بتهوفن، موسيقى عن القطعة هذه لك ذكرت ولقد كاتب، فيه يجاريه أن قل
هي السمع وذاكرة ذاكرته، عىل يعتمد إنما القطعة هذه مثل يكتب إذ الكاتب أن تعلم
أقوى السمع ذاكرة تكن فلم ذلك مع املوسيقى، وصف حني تني قلم تحرك كانت التي
ذاكراته أقوى أن De l’Intelligence كتابه يف نفسه هو لنا ذكر لقد بل تني، ذاكرات
أية تختزن مما أكثر ذاكرته تختزنه عينه عليه تقع الذي املنظر وأن األلوان، ذاكرة
هو بتهوفن سونات عن لك ذكرت ما كان فإذا األخرى، الحواس بإحدى تتصل صورة
وعته ملا وصفه كان كيف ذلك بعد تقدر أن فلك تني، عند السمع ذاكرة وعت ما بعض
الحركة الشديد الزاهي املتموج بأسلوبه استطاع وكيف عنده، وألوانها املرئيات ذاكرة

الكثرية. سياحاته يف ذاكرته اختزنتها التي املختلفة األلوان يثبت أن والحياة
من مؤرخ ذلك جانب إىل فهو أدبه، وعىل فلسفته عىل مقصوًرا تني فضل وليس
لم ألنه فرنسا؛ مؤرخي أقول وال الفرنسيني املؤرخني أقول الفرنسيني، املؤرخني أكرب
اثني يف الواقع الحديثة» فرنسا «أصول كتابه كان وإذا بالده، تاريخ كتابة عىل يقترص
الثورة قبل ما عرص يتناول وكان الفرنيس، التاريخ كتب أمهات من هو جزءًا عرش
التاريخ هذا جانب إىل تناول قد فإنه بعدها، التي والعصور الثورة عرص يتناول كما
مباحثه كل تناول كما وتناولها الحديث، التاريخ ويف القديم التاريخ يف أخرى بحوثًا
يف وبدقة البحث يف بدقة وتناولها لها، بعدها فيما سنعرض التي الخاصة طريقته عىل
هذا وكل عرصه، يف له كانت التي املكانة هذه كل له جعلت األسلوب يف وقوة العبارة
عىل اإلنسان يطلع أن ويكفي نظرياته، خصوم ألد حتى اليوم به له يشهد الذي املجد
بحث ودقة اطالع سعة من الكاتب لهذا ما مدى ليقدِّر اإلنجليزية» اآلداب «تاريخ كتابه
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بحث تناولوا الذين هم أنفسهم اإلنجليز من قليلني بأن له كلها شهدت تفكري وعمق
التي ومباحثه األخرى، التاريخية مباحثه فأما والعمق، والدقة السعة بهذه لغتهم آداب
عصور من وعرصه ليف» «تيت اقرأ ودهشة، بهًرا فتزيدك باألدب التاريخ فيها مزج
ويف النقد يف «رسائل الثالثة كتبه اقرأ وأقاصيصه»، «الفونتني اقرأ الروماني، التاريخ
خربًا؟ األشياء هذه بكل ليحيط الرجل هذا يصنع كان كيف نفسك سائل ثم التاريخ»،
يصنع كان وكيف ليكتب، يصنع كان التمحيص؟ هذا كل ليمحصها يصنع كان وكيف

القوة؟! وبهذه الدقة وبهذه الجمال بهذا وليؤديها األعمال، هذه كل ليؤدي
وقد وبسلطانه، بفضله معرتًفا نقادة منه جعلت قد والتاريخ النقد يف ورسائله
كل ويف الفلسفة ويف التاريخ ويف األدب يف مذهبه مع يتسق النقد يف مذهبًا له أقامت
سواه، مذهب كل من الدقة إىل أقرب النقد يف مذهبه أن وعندي مباحث، من تناول ما
له يعرض لم ملؤلف أو لكتاب عرض إذا هو «املوضوعية»، يف إمعانًا املذاهب أشد فهو
باملؤلف أحاط ما كل تحليل بعد ولكن لصاحبه، أو للكتاب الشخيص تقديره جهة من
عارصه ممن به مقارنته يستطيع ما بكل املؤلف هذا مقارنة وبعد ظروف، من ومؤلفه
مذهب كل من الدقة إىل أقرب مذهبه إن أقول إذ أدرى ولست غرضه، مثل إىل ورمى
والتاريخ النقد يف كتبه قرأت فلقد خاصة، بذكريات أم ذاتي بتقدير متأثر أأنا سواه،
فرانس أناتل كتب ترتكه لم ما األثر من نفيس يف وتركت سنة عرشة اثنتي من أكثر منذ
أشك ولست نفسه، بيف سنت الكبري النقد أستاذ كتب ترتكه لم وما األدبية» «الحياة
أكثر سوداي بول أو بورجيه أو فاجيه أو ملرت جول نقد يتذوقون قد كثريين أن يف
أحاطت التي الظروف أن لو يتغري أيًضا أنا حكمي كان وربما تني، نقد تذوقهم من
أفكر وحني كتاب لقراءة أعرض حني اليوم حتى أسري أزال ما لكني تغريت، بقراءتي
أحبتها التي الطريقة عىل — عنه الكتابة يف فكرة أي غري ومن لنفيس ولو — نقده يف

تني. كتب قراءة منذ نفيس
كان بل فيه، التأليف عىل يقترص لم آخر ميدان الكثرية امليادين هذه جانب إىل لتني
الجميل، الفن ميدان ذلك أيًضا، مدرًسا — األخرى امليادين بعض يف كان كما — فيه
إذ لكنك الجميل، الفن عن كتب أو تحدث هو إذا عجب فال موسيقيٍّا، تني كان ولقد
يحلل التي عينها بالطريقة وتماثيله وصوره الفن يحلل تراه الفن» «فلسفة كتابه تقرأ
التي الجربية لقواعد واألنغام الصور ويخضع املادية واملسائل النفسية املسائل بها
ثمرات بعض الفنون أليست وكائنات، وأفالك سماوات من الوجود يف ما كل لها يخضع
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والوسط موضع؟ غري ويف مرة غري تني يقرر ما عىل وسطه» ثمرة «واإلنسان اإلنسان،
ال وتاريخية طبيعية لعوامل خاضع ولكنه له خاضًعا ليس اإلنسان فيه يعيش الذي
أن ويمكنك العوامل، لهذه محتومة ثمرة فالفن إذًا عليها، له سلطان وال بها له قبل
أي تفهم وأن تفرس أن ببسطها يمكنك كما العوامل، هذه برشح تفهمه وأن تفرسه

اإلنسان. أعمال من عمل
يتساوون الناس أن شئت» إن بيئته أو وسطه، ثمرة «املرء أن معنى ليس ولكن
يتساوى، ال الواحدة الشجرة ثمر إن بل الواحدة، الشجرة ثمر يتساوى كما بينهم فيما
والكبري الصغري منهم كذلك والناس والفاسد، الصالح ومنه والصغري الكبري فمنه
وأن تشقه بأن الشجرة ثمر بني الفرق تعرف أن تستطيع وأنت والفاسد، والصالح
يختلف ما مبلغ لرتى الرجل دخيلة إىل تصل أن تستطيع فكيف دخيلته، إىل تصل
واختالفها؟ الواحدة الشجرة ثمرات تشابه الواحد الوسط ثمر من املتشابهون أولئك
كتابه يف خاص بنوع عليه ويدلك كتبه، مواضع من مختلف يف تني عليه يدلك هني األمر
طبعت التي اإلنجليزي األدب تاريخ من األخرية الطبعة مقدمة له ويفرد «الذكاء» عن

.١٨٩١ سنة
دخيلة إىل املسالك هي ومشاعره مطامعه وكل أعماله وكل الرجل مظاهر فكل
فيجب املعرفة حق تني تعرف أن نفسها الطريقة هذه عىل أردت أنت فإذا نفسه،
يف البحث بهذا القيام استطعنا لو نود كنا وكم أعماله، وكل مظاهره كل تعرف أن
الذي بالقليل نكتفي ذلك مع لكنا العظيم، الرجل ذلك حياة عن القصرية العجالة هذه
االنقطاع غري معرفته إىل سبيل ال الذي الكثري عن عنه نعرف أن الظروف لنا أتاحت
األدب يف أو الفلسفة يف ألستاذ إال تتسنى ال ذاتية دراسة كتبه وكل وحياته تني لدراسة
نعدو ال لعلنا ثم حقه، تني نغمط ال نعرف الذي بالقليل االكتفاء هذا يف ولعلنا الفرنيس،
مؤلفاته وأمامنا حياته، عن اليشء بعض فأمامنا النقد، يف التاريخية مباحثه بعض
واألسلوب أسلوبه، هذا جانب إىل وأمامنا حياته، وخالصة نفسه صورة وهي الكثرية،

اإلنسان. هو — تني قال ما عىل —

من ١٨٢٨ سنة أبريل ٢١ يف فرنسا يف األردن بمقاطعة بفوزييه إذًا تني هبوليت ولد
تني استطاع لذلك بالقضاء؛ اتصال تني باتيسيت جان ألبيه وكان الحال، رقيقة عائلة
بلغ حتى الصغرية بريسن مسيو بمدرسة دراساته جانب إىل تعاليمه عليه يتلقى أن

177



وغربية مرصية تراجم

مدرسة إىل ١٨٣٩ سنة يف به فأرسل أبوه مرض ذاك وإذ عمره، من عرشة الحادية
بسيطة ثروة تارًكا خاللها أبوه تويف شهًرا عرش ثمانية بها أقام (رتل) يف دينية
وكان ماتيه، بمعهد فالتحق باريس إىل سافر أبيه وفاة وبعد وابنتيه، وابنه ألرملته
بوادر ظهرت وفيها ،College Borbon بوربون بمدرسة يدرسون املعهد هذا تالميذ
أمثال من أيامه مستقبل يف األثر أبلغ لهم كان بأصدقاء فيها اتصل كما النادرة كفاياته

وغريهم. وفث وكرنوليس، وبالنا، برفوبارادول،
ال عليه وبإكباب مدهشة العمل عىل بمقدرة املدرسة دخوله ألول تني امتاز ولقد
بعد لعبًا يقضيها دقيقة بعرشين نفسه لرياضة يكتفي كان فلقد للدهشة، إثارة يقل
سوى وفيما هذا سوى فيما أما الغذاء، بعد املوسيقى أثنائها يف يلعب وبساعة العشاء
التحصيل كثري لذلك وكان صارف، العمل عن يرصفه ال فكان والنوم الطعام أوقات
نفوذًا جميًعا أصدقائه عىل له جعل مما فيه التفكري كثري يحصل ما عىل التعليق كثري
الفرنسية اللغتني يف ونثًرا نظًما الكتابة يف وبمقدرته بفضله اعرتافهم منهم به معرتًفا

والالتينية.
وفيها L’Ecole Normale املعلمني مدرسة إىل انتقل الثانوية دراساته انتهاء وبعد
يدرس استمر كما الكنيسة وآباء وأرسطو أفالطون فقرأ الدرس عىل إكبابه ازداد
يف تفوقه ظهر قد تني كان وإذا اإلنجليزية، اللغة آداب ليدرس أتقنها التي اإلنجليزية
األوىل الجوائز كانت لقد حتى املعلمني بمدرسة مقامه أثناء ويف الثانوية دراساته أثناء
وضع والتي ذلك بعد بها امتاز التي املنطقية العلمية الروح فإن نصيبه، من كلها
بنوع املعلمني مدرسة يف وجوده أثناء يف تبينت قد البحث، يف مذهبه قواعدها عىل
به والسلوك املنطق عىل الحرص دقة يف مبالغته جميًعا أساتذته عليه الحظ فقد خاص،
مسائل يف الرياضيون يصل ما نحو عىل قاعدة إىل دائًما به والوصول رياضيٍّا مسلًكا
تني يزال وما — تني عن مذاكراته يف فارشو أستاذه أثبت والجرب، والهندسة الحساب
نفس، ورقي ا جدٍّ املدرسة يف عرفت تلميذ «أكثر يأتي: ما — املعلمني بمدرسة طالبًا
النظر يلفت ذهن مثاًال، له أر لم للعرفان ورشه تحمس لسنه، بالنسبة مدهش علم
بغاية ويقرر ويحكم ويتصور يدرك لكنه التفكري، وقوة واملرونة والدقة التصور برسعة
ومع أجلها، من بالحقيقة يضحي ما َلكثريًا حتى والتعاريف بالقواعد مولع الرسعة،
تني وسيكون إخالص، أشد لها مخلًصا كان ألنه بالحقيقة يضحي أنه يظن ال ذلك
أتاحت إذا األول الطراز من عامًلا ذلك وفوق ذلك من أكثر سيكون لكنه ممتاًزا، أستاذًا
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ومن عظيمة الخلق يف دماثة من له ما ومع طويًال، زمنًا بالعلم االشتغال صحته له
تفكريه عىل ألحد يكون أن يستطيع لن حتى تلني ال قوة فلذهنه الطيبة؛ يف غاية طباع
سبنوزا شعار شعاره فسيكون العالم، هذا أهله من ليس حال كل عىل وهو تأثري، أي

إغراء.» معهما يستهويه ال بمناعة فيمتازان طبيعته وأما خلقه أما ليفكر) (يعيش
أن غري من به الناس ليعرتف يكن لم تني للطالب كان الذي التفوق هذا أن عىل
عليه يجني أال عقليٍّا تفوًقا الناس من رجل تفوق كان ومتى جنايته، صاحبه عىل يجني
التفوق هذا أن صحيح الجماعات؟! مصري بيدهم يمسكون والذين السلطان نظر يف
التقدير وهذا معينة، ومبادئ آراء سؤدد يف لهم مصلحة ال والذين املخلصني عند يقدر
قراءة وقته كل يقيض كان الذي تني لكن حني، بعد ولو الحق انتصار يكفل الذي هو
بغري يسلم أن يستطيع ال والذي شبابه، منذ والتمحيص النقد هبة أوتي والذي وبحثًا،
الفلسفية املبادئ من كثريًا ليقر يكن لم — طالب وهو — هذا تني الحق، يعتقده ما
للمبادئ خاضًعا التفكري تجعل دينية ناحية تأييد إما وغايتها يومئٍذ تدرس كانت التي
املنطق ناحية هي خاصة علمية ناحية تأييد أو تسود، أن للكنيسة تريد التي املسيحية
العرص، ذلك فالسفة من كوزن وغري كوزن يدرسه كان مما املجرد املنطق أو املطلق،
ورأى التفكري، طرائق من الطريقتني هاتني عىل — طالبًا زال وما — تني خرج وقد
يزال وما — تني ووضع حقيقة، من العالم يف عما للكشف صالحة غري وسائل فيهما
مجاهًدا أيامه مستقبل يف عليها سار التي القواعد هذه هو، تفكريه قواعد — طالبًا
أو عليها يطعن ما وبحوثه دراساته كل يف يرى أن غري من ولكن استطاع، ما إلكمالها
الفلسفة إجازة يف ينجح أال فيجب وإذًا املقررة، التعاليم عىل ثائر فهو وإذًا ينقضها،
وهو هذا نجاحه عدم وليكن ،١٨٥١ سنة يف وسوكو أوبيه زميليه مع لها تقدم التي
وهم فرسبوا نفسها لإلجازة تقدموا الذين من لغريه عزاء والتفوق بالفضل له املشهود

وفضًال. تفوًقا دونه
عمله يف واستمر عزمه، من وال رأيه من الفلسفة إجازة يف نجاحه عدم يغري ولم
مدرًسا املعارف وزير عينه أن املختلفة املدارس يف بالتدريس اشتغل وإن وبحوثه
شهوًرا إال املدرسة هذه يف يبق لم لكنه الدرايس، ١٨٥١ عام مفتتح يف (نفري) بمدرسة
فرنسا يف وقع سياسيٍّا اضطرابًا أن ذلك الدرجة، يف دونها مدرسة إىل بعدها نقل
الجمهورية رئيس يشكروا وأن يعتذروا أن إليهم وُطِلَب سببه بأنهم املعلمون واتُّهم
االعتذار رفض الذي الوحيد هو تني فكان الحكم، نظام عىل أدخلها التي التعديالت عىل
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سبتمرب بزانسون إىل مدرس مساعد نقل ومنها بواتييه إىل ونُقل أُنذر ذلك وعىل والشكر،
.١٨٥٢ سنة

ودراساته يفرت لم تني نشاط فإن عنه السلطات رضا وعدم الكثرية تنقالته ومع
املشاعر عن رسالة وضع فقد يضطرب، لم البحث يف بمذهبه وإيمانه يَِهنَا لم وتحصيله
وملا الفلسفة، إجازة لنيل السوربون إىل بها تقدم التينية رسالة أو Les Sansations
Agregation-es- اآلداب إجازة بهما ينال أن أراد فقد ألغيت قد اإلجازة هذه كانت
فوضع رسالته، تقبل فلم كذلك املرة هذه عليه جنت التفكري يف طريقته لكن lettres
.١٨٥٣ سنة مايو ٣٠ يف اآلداب دكتوراه بها نال التي هي الفونتني عن أخرى رسالة
لجائزة موضوًعا الفرنسية األكاديمية عرضت الدكتوراه عىل حصوله بعد ومن
فتقدم الكبري، الروماني واملؤرخ الكاتب ليف تيت عن تكتب رسالة ١٨٥٥ سنة يف تمنح

قدمت. التي الرسائل كل بني األوىل هي كانت رسالة فيها وكتب تني لها
ماسة حاجة بالحاجة تني شعر تباًعا سنوات ست املضنية املجهودات هذه بعد
أن هاشت النارش إليه وطلب الربانس، جبال إىل يذهب بأن له ونصح الراحة إىل مطلقة
الجميلة الطبيعة هذه فيه وصف الربانس» يف «سياحة كتابه فوضع عنها دليًال له يكتب
ذلك مازًجا لنقده موضًعا رأى ما ناقًدا دقيًقا، وصًفا وقصصهم أهلها وعادات العجيبة

قبل. من عليه جنت التي الجديدة طريقته الكتاب هذا يف حتى متبًعا بفلسفته، كله
كالعرص عرص يف كاتب عىل تجني أن يمكن وكيف الجديدة؟ الطريقة هذه هي ما
مقدسة؟! مكفولة أنها عىل والنرش الرأي حرية فيه تقررت والذي تني فيه عاش الذي
غري ويف ليف تيت كتاب ويف لالمتحانات بها تقدم التي رسائله يف تني طريقة أما
فكرة عىل فتقوم حياته، أيام آخر حتى ستظهر والتي ظهرت التي الكتب من ذلك
كومت أوجست قررها التي — الوضعية أو — الواقعية الطريقة تطبيق هي أساسية
وعىل اإلنسان عىل وتطبيقها األحياء، غري عىل بها تطبق التي الدقة بنفس األحياء عىل
غري وعىل اإلنسان غري األخرى األحياء عىل بها تطبق التي الدقة بنفس والروح النفس
والتجربة املالحظة هي األحياء غري شأن يف العلمي البحث طريقة أن فكما األحياء،
بعينها الطريقة هذه اتباع فيجب والتجربة، املالحظة هذه قواعد عىل القوانني واستنباط

السواء. عىل واإلنسان الحيوان شأن يف
وأشباهه، نظائره إىل ترجعه وأنت اليشء، تحلل فأنت األحياء غري تدرس لكي وأنت
بعد به الخاصة القوانني تستنبط ثم فيها وتأثريه به املحيطة بالبيئة تأثره تالحظ وأنت
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الحيوان حياة عىل لتقف تعمد أنت ثم وترتبها، وتبوبها وتجاريبك مالحظاتك تنظم إذ
تاريخه تعرف أن أردت إذا أنك كما به، املحيطة باألشياء حواسه طريق عن تأثره إىل
تجاريبك يف التجائك عن فضًال هذا آثاره، من األحجار يف باقيًا يكون قد ما إىل عمدت
معاملهم. يف وغريهم واألطباء الكيميائيون إليها يلجأ التي املختلفة الوسائل كل إىل عليه
وسط مستقالٍّ عامًلا فيه ترى أال يجب اإلنسان، مع شأنك يكون أن يجب كذلك ذلك
وأحكامه لقوانينه خاضع العالم هذا من جزء هو إنما فيه، تعيش الذي العالم هذا
أردت فإذا الخالئق، من غريه عىل تجري التي السنن عليه تجري فيه مؤثر به متأثر
العلمية الطرائق إىل تلجأ أن عليك وجب به يتعلق الشئون من شأن أي يف تبحث أن
وتصوراته وإحساسه ومشاعره أعماله يف ترى وأن األخرى، الظروف يف إليها تلجأ التي
بك تصل التي األكيدة الطريقة هي سواها دون هذه نفسه، دخيلة إىل الوصول وسائل
التاريخ وأساس البسيكولوجيا أساس تكون أن يجب وهذه الحقيقة، من يقرب يشء إىل
هذه تقيم التي الطريقة فأما جميًعا، باإلنسان املتصلة العلوم وأساس االجتماع وأساس
نفسه طوايا يف الشخص استجمام من تجعل التي املجردة املنطق قواعد عىل العلوم
وال يشء يف العلمية الطرائق من فليست صورته، من يستلهمه ما للعالم رسمه وسيلة
قواعد عىل إنسانيًة فلسفة أو إنسانيٍّا علًما نقيم أن أردنا نحن إذا عليها االعتماد يمكن

صحيحة. علمية
قد وهي كثري، يف عليه جنت والتي تني بها امتاز التي الجديدة الطريقة هي هذه
وغلو، تطرف من فيها ما أساسه كثري نقد عليها يرد أصبح وقد قديمة اليوم أصبحت
تقر ال فهي املادي، للمذهب قويٍّا عماًدا وكانت تني، بها نادى يوم جديدة كانت ولكنها
عن بعيدة بذاتها قائمة مستقلة بمدلوالت األلفاظ هذه ألمثال وال للنفس وال للروح
من موجود أي يف ما أن كما مادته بعض الجسم يف ما كل ترى هي بل الجسم، مادة
وذات خلق وذات إرادة ذات املادة هذه كانت وإذا املوجود، هذا مادة بعض املوجودات
شئت إن أو املادة، يف الكمينة القوة صور إال ليست املظاهر هذه فإن وتفكري، تصور
واحد يشء والقوة املادة ألن قوة؛ إىل متحولة املادة صور بعض فهي الدقيق، التعبري
دام وما املواد، أو القوى من غريه مع تفاعله حني اآلخر إىل منهما كل تحول بدليل
فمن تبديًال، لها تجد لن ثابتة لقوانني تخضعان واملادة القوة وكانت الشأن هو ذلك
اإلنسان، غري يف عنها اإلنسان يف البحث طريقة تختلف أن مربر يربره ال الذي الخلط
السبيل غري النفس شئون بحث يف سبيل انتهاج الرائجة العقائد عىل املبني الخطأ ومن

الشئون. سائر يف املقررة العلمية
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عىل األوىل كتبه منذ بها نادى لكنه تني، بها نادى يوم جديدة الطريقة هذه كانت
العرص ذلك مفكري أنظار وبخاصة له، األنظار لفتا قوي وبأسلوب واضحة صورة
هؤالء أنظار التفتت وإذا الحكم، ويف التفكري يف الجماعة مقاليد بيدهم كانت ومن
ا حقٍّ مخلصني كانوا إن — إنهم مقدسة، حرية يف وال مكفولة حرية يف تفكر فال
تخالف التي األفكار محاربة يف ويرون ونظامها، الجمعية حماة أنفسهم يعتربون —
بأن — يقولوا لم وإن — يشعرون منهم وكثريون النظام، هذا عىل محافظة أفكارهم
توجد ال الحرية ألن حرية؛ كل أجلها من تهدر بأن جديرة الجماعة نظام عىل املحافظة

النظام. يوجد حيث إال
فرنسا بني الفاصلة الجبال هذه فيه وصف الربانس»، يف «سياحة كتابه ونرش
عىل إليها، أرشنا التي نظرياته تحليله ويف وصفه يف وطبق أهلها وأخالق وإسبانيا
لقارئ يستمع ظل هو بل الكتاب، هذا وبوضع بالرياضة سياحته من يكتِف لم أنه
يعيش أنه شعاره أليس عليه، ويعلق يسمع فيما يفكر وظل جوالته يف استصحبه
أمامه فليس مكتبه، يف كان هو أو صحته، بها قضت رياضة يف كان هو فإذا ليفكر،
بحاجة فكره كان ولقد التنفس، عن يمنعه ما أمامه ليس أنه كما التفكري عن يمنعه ما
هذه أن حياته تاريخ يقرأ من إىل يخيل لقد حتى الهواء، إىل رئتيه حاجة العمل إىل

األيام. من يوًما الجدي العلمي التفكري عن انقطع هو إذا للخطر تتعرض الحياة
شيئًا وأفاد وتفكريه قراءته من وأفاد لصحته، الربانس يف سياحاته من أفاد ولقد
محدوًدا، اتصاًال ولو الخارجية بالحياة اتصاله ذلك عهد، به قبل من له يكن لم جديًدا
عليه يوقع البيانو وغري ومكتبته كتبه غري يعرف وليس تلمذته أيام منذ عاش فلقد
عليه ذلك أثر من وكان تعبه، كل عن سلوة فيها يجد والتي يحبها التي األلحان
الرسعة، بغاية ويقرر ويحكم ويتصور يدرك — فارشو قال ما عىل — جعله أن
يف ما أليس أجلها، من بالحقيقة يضحي ما لكثريًا حتى والتعاريف بالقواعد ويولع
— الواقعيني الفالسفة كتب حتى — العرص ذلك كتب أوليست مجرًدا؟! منطًقا الكتب
ووضع النتائج تقرير إىل سارع هو إذا عذره فلتني الصغرية؟! للوقائع التحليل قليلة
سبيل أنها عىل لنفسه رسمها التي الطريقة عىل يسري دام ما والقواعد التعاريف
الحوادث لتحليل ميًال أكثر يجعله اتصاًال الخارجي بالعالم يتصل لم دام وما الحقيقة،
االتصال الربانس زيارة له أتاحت فلما عليها، النتائج وترتيب واستقرائها الصغرى
وجعلته الرسيع الريايض منطقه يف التؤدة من شيئًا االتصال هذا مع له أتاحت بالحياة
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يريد ما إلقامة الصالحة الوقائع من استيعابه يستطيع ما أكثر باستيعاب عناية أكثر
وقواعد. نظريات من عليها يقيمه أن

جديد من اختلط ثم لوي) (سان جزيرة يف أمه مع فعاش الربانس من وعاد
بيف سانت عرف طريقه ومن رينان، إىل وتعرَّف وأبو برادول وبريفو بالنا بأصدقائه
أشهر، ثالثة مدى املعلمني بمدرسة أستاذًا كان الذي هافيه مسيو مع عالقاته وجدد
و١٨٥٦ ١٨٥٥ السنتان لتعترب حتى وإنتاجه جده إىل عاد أصدقائه إىل عاد وكما
مجلة يف املقاالت عرشات نرش فلقد إنتاًجا، وأغناها نشاًطا حياته حسنى أكثر من
بدأ ١٨٥٧ سنة ويف «العاملني»، مجلة يف مقاًال نرش كما (L’Instruction Pubique)

طويًال. مكاتبتها عىل ذلك بعد واستمر «الديبا» جريدة يكاتب
اإلنشائيون «الفالسفة وكتابه التاريخ» ويف النقد يف «رسائل الثالثة كتبه يقرأ والذي
حياته، من الخصبة السنوات تلك يف العقيل مجهوده اتجاه يرى عرش» التاسع القرن يف
فرنسا وُكتَّاب القدماء اليونانيني بحث تناول الذي الضخم املجهود هذا مبلغ ويرى
وماذا نظريهما، قل وإحاطة دقة يف ذلك وتناول ومفكريها، إنجلرتا وُكتَّاب وفالسفتها
كاتب كل فكرة نظرك أمام تني يعرض أن من أكثر واإلحاطة الدقة تكون أن تريد
فيهما، الكاتب نشأ اللذين وللجنس للبيئة يرده وأن ذلك يحلل وأن وأسلوبه، وفلسفته
وضعف قوة من وفكرته الكاتب يف هو يراه وما غريه النقاد يراه ما عىل يدلك وأن
السبيل نهج يف اضطراب أو الكاتب إليها قصد التي الغاية بلوغ يف ودقة ونقص وكمال
الطريقة وهي النقد، يف األيام تلك منذ عليها سار التي طريقته هي وهذه الغاية، تلك إىل
والرتدد، الشك مذاهب تعرف وال املداجاة، وال املواربة تعرف ال التي الرصيحة العلمية
واضحة صورة وعىل املوضوع خالصة عىل موضوع كل ومن كاتب كل من تقفك والتي

تني. رآه ما نحو عىل الكاتب من
أي ،١٨٥٧ سنة أوائل يف ونرشها اإلنشائيني الفالسفة عن مباحثه تني طبع وقد
رجال من لقي قد التاريخ ذلك قبل ما إىل أنه ومع عمره، من والعرشين التاسعة يف
النقد من تثر لم نرشت التي املختلفة رسائله فإن عنتًا، املعارف وزارة ومن الجامعة
ليف، تيت عن جيزو الكبري األستاذ كتبه وما الربانس سياحة عن أصدقاؤه كتبه ما إال
كثري عنه تكلم حتى عرش» التاسع القرن يف اإلنشائيون «الفالسفة نرش أن لبث ما لكنه
رفعته ذيوع يف زاد مما وغريهم ويالنش ورشر بيف سانت أمثال عرصه نقاد كبار من

األسلوب. ويف الطريقة يف مجدد وكفيلسوف وكمفكر ككاتب
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به قصد قد فهو املكانة، تلك تني كتب من الكتاب هذا ينال أن عجبًا يكن ولم
ومني الرمجييه الوقت ذلك يف ويقررها يدرسها كان التي الكالمية الفلسفة هدم إىل
الظرف، ذلك يف كبري مقام صاحب كوزان فكتور وكان كوزان، فكتور واملسيو دبريان
املستمعني؛ من املئات مقصد درسه وكان فرنسا، كلية يف الفلسفة بتدريس القائم وكان
بحاثة إنه عنه يقول فكان صاحبيه، عىل حملته من أشد عليه تني حملة كانت لذلك
قواعد عىل معيبًا شذوذًا اإلنشائية أو الكالمية الفلسفة هذه يف يرى وكان فيلسوف، غري
بني تخلط عقيمة قديمة قواعد إىل وعودة القرن، ذلك أوائل منذ تقررت التي العلم
سلك قد وهو الرصفة، التجريدية األملانية والنظريات بالشك، تبدأ التي ديكارت طريقة
التهكم وبني به امتاز الذي الدقيق املنطق بني جمع مسلًكا النظريات لتلك هدمه يف
مقدرة فيه ظهرت تهكًما الحقيقة عن البحث طرق من البالية العتيقة الطرائق بتلك
عرصه مباحث قررته ما أيد قد هو ثم وكفيلسوف، كمفكر تفوقه جانب إىل ككاتب تني
العلم قواعد وضعوا الذين من وغريهما وداروين كومت أوجست به جاء مما الحديثة
بتطبيق الخاصة نظريته ذلك إىل أضاف قد هو ثم التطور، نظريات وأسس الواقعي
الجماد، وعىل اإلنسان غري عىل كتطبيقه اإلنسان عىل فيه هوادة ال تطبيًقا القواعد هذه
الجامعية، الهيئات معارضة من شيئًا األمر بادئ يف لقيت قد النظرية هذه كانت وإذا
بعد يوًما إليه يرتفع كان الذي واملقام بها مشبعة تني نرشها التي العالية املباحث فإن
ودعا حاسًما نجاًحا اإلنشائيني الفالسفة عن كتابه نجاح جعل عام، بعد وعاًما يوم
وجهه ما وجعل قواعد، من الفالسفة هؤالء يقرره فيما النظر يعيدوا أن إىل الكثريين
املفكرين من يلقى ال باإللحاد، رميهم أساسه نقد من رينان وإىل تني إىل وغريه كارو

لحالهم. والرثاء كاتبيه عىل اإلشفاق من بأكثر له التفات أي الرأي وذوي والعقالء
وأظهر النقد يف رسائله جمع فقد هذا كتابه يف الفالسفة عن مقاالته جمع وكما
الرسائل هذه كتابة أن عىل ،١٨٥٨ سنة التاريخ» ويف النقد يف «رسائل من األول الجزء
بها شغف اإلنجليزي األدب يف تاريخية بحوث متابعة عن يشغله لم ونرشها وجمعها
األجزاء نرش ولقد املعلمني، مدرسة ترك بعد مطالعاته منذ بها وشغل األوىل أيامه منذ
عن ككتابه يعترب الذي الكتاب هذا يكمل واستمر ١٨٦١ سنة يف بريون حتى األوىل
آثار من باقيًا وأثًرا تني كتب أمهات من ا أُمٍّ الحديثة) فرنسا (أصول وكتاب (الذكاء)
أرشنا التي املقدمة له ووضع ١٨٦٣ سنة يف كامًال ونرشه الكتاب هذا أتم وقد تفكريه،
فيه يولد الذي وبالعرص وبالجنس بالبيئة اإلنسان صلة فيها حلل والتي إليها، قبل من
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تعرف أن استطعت إذا وإنك الثالثة، العوامل هذه ثمرة املرء أن إىل منه انتهى تحليًال
القوانني من لإلنسانية تضع أن استطعت الثالثة العوامل بهذه املحيطة الدقائق كل

سبيل. العامة الكون سنن لتبديل يكون أن إال تبديله إىل سبيل ال ما الثابتة
أضاف قد اإلنجليزية اللغة آداب عن تني وضعه الذي الكتاب هذا أن والحقيقة
جبال يف «سياحة عن رسالته كانت ولنئ ككاتب، مجده وكمؤرخ كفيلسوف مجده إىل
بها مرت التي املختلفة للعصور وصفه فإن كثري، يشء عىل ذلك من دلت قد الربانس»
دقة من لتني كان عما يقل ال الخيال يف خصب عىل دل قد أدبها يف وأثرت إنجلرتا
دقيق نفساني تحليل من فتنتقل املتتالية الكتاب هذا صحف تقرأ وأنت املنطق، يف
بني جمع وصف إىل العصور، من عرص أو الشعراء من شاعر أو الكتاب من لكاتب
ذلك أهل جماعة ولحياة الشاعر أو الكاتب ذلك لحياة الشعري والخيال املنطقية الدقة
نقاد من لكثريين طوع الذي هو الخيال وخصب املنطق دقة بني التداول وهذا العرص،
يف النقد لهذا وجدت وربما فيلسوف، خيايل أو شاعر منطيق إنه عنه يقولوا أن تني
تمام يشعر كان تني أن عىل يدلك ما عىل دائًما تقع لكنك مسوًغا، تني كتب بعض
اآلخر، الجانب عىل نفسه جانبي أحد يجني أال عىل يحرص وكان التداول، بهذا الشعور
يف مضطرٍّا الحد جاوز أنه فيها يذكر آن بعد آنًا ترتدد عبارات قلمه تحت يقع فما
الدقيق، وتحليله املحكم منطقه إىل بعدها ويعود الخيال إىل االلتجاء ويف املجاز استعمال
من يستنتج ما ويطبق وخصائصه، والجنس ومميزاته والعرص الطبيعية البيئة فيرشح
هذا من مضبوطة صورة بذلك ويرسم يحللهم الذين والشعراء الكتاب عىل كله ذلك

تني. كتب من أجزاء أربعة تاريخه استغرق الذي اإلنجليزي األدب
الهندسة، مدرسة يف األدب بتدريس ليقوم ١٨٦٢ سنة نفسه رشح قد تني وكان
السنة يف مارس يف عينه الحربية وزير أن عىل منه، بدًال انتخب ملوني دي مسيو لكن
١٨٦٤ سنة ويف الحربية، سري سان بمدرسة األملانية واللغة التاريخ يف ممتحنًا التالية
يف تعاقبه فكان الجميلة، الفنون كلية يف والجمال الفن تاريخ تدريس مقعد شغل
لوبانلو املونسنيري دفع مما الدين رجال نفس يف الخوف إلثارة سببًا الدولة وظائف
ورينان تني عىل جارًحا طعنًا فيه يطعن اآلباء وإىل الشبيبة إىل به يوجه منشوًرا ليكتب
الربنسيس تدخل لوال تني بمركز يودي كاد مما اإللحادية بنزعاتهم فيه ر ويشهِّ وليرتي

لحمايته. ماتيلدا
له فانربى بوردان، جائزة عىل ليحصل األكاديمية إىل بكتبه وجه ١٨٦٤ سنة ويف
أن عىل الجائزة، وبني بينه ليحولوا آخرون معه واشرتك جديد من لوبانلو مونسنيري
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يستحق فيمن األكاديمية أمام املناقشة واستمرت إخالص بكل عنه دافع جيزو مسيو
ال دامت ما ألحد تمنح ال الجائزة أن عىل بعدها الرأي استقر متتالية أيام ثالثة الجائزة
تعضيدها عدم أو وتعضيدها باألكاديمية تني اهتمام فرت التاريخ ذلك ومن لتني، تمنح

له.
الكبري الفيلسوف الكاتب ذلك عىل التجني وهذا املتتابعة الخصومات هذه أن عىل
من E.C.L. شهادة وعىل ١٨٦٦ سنة يف دونري اللجيون وسام عىل حصوله دون يحل لم

.١٨٧١ سنة يف وكورني راسني عن بها ألقاها محارضات بعد أكسفورد جامعة
زمن له اتسع الجميلة الفنون كلية يف والجمال الفن لتاريخ أستاذًا تني عني ومنذ
يف وبخاصة مختلفة بالد إىل بالسفر له يسمح ما الوقت من ووجد وميدانه البحث

آثار. من واملصورون املثالون أبدع ما أجمل ومنبت الفن مهد إيطاليا
كتابه ١٨٦٥ سنة يف كتب اإلنجليزية اللغة آداب تاريخ بها كتب التي الطريقة عىل
عن بمقاالت أتبعها الفن يف األعىل املثل عن رسائل نرش ١٨٦٧ سنة ويف الفن فلسفة

الفن. فلسفة كتاب إىل ذلك بعد كلها ضمت اليوناني والفن الفلمنكي الفن فلسفة
وصفه جانب فإىل اإلنجليزية، اللغة آداب كتاب يف طريقته عىل الكتاب هذا كتب
كل تخضع كما الفن تخضع التي الثابتة نظريته ترى املختلفة الفنية لآلثار املمتع
يف العلمية الطريقة إىل — نفسه اإلنسان تخضع وكما — اإلنسانية الحياة مظاهر
البيئة إىل اآلثار هذه من أثر كل وإرجاع واالستنباط واملقارنة التحليل طريقة البحث،
األسايس السبب هو نظره يف وهذا األثر، صاحب فيها نشأ التي والعرص والجنس
الفرنيس الفن غري اإليطايل فالفن سواها، عن الفن مدارس من مدرسة كل الختالف
واحدة كل عن تختلف اإليطالية البيئة ألن اإلنجليزي؛ الفن وغري الفلمنكي الفن وغري
املدارس هذه منتجات بني الشبه من يشء يوجد أن أمكن وإن األخرى، البيئات هذه من
داٍع من نفسها املعارصة هذه يف ملا لبعض بعضها معارصة كانت هي إذا املختلفة
وذلك املختلفة، الفنون بني والنظر والتصور التفكري يف كثرية أو قليلة مشابهة لوجود
وإن عصورها، اختلفت هي إذا الواحدة األمة يف املختلفة املذاهب بني االختالف سبب هو
والحياة. الروح يف بينها يصل قويٍّا شبًها إليها يبعث ما والجنس البيئة اتفاق يف كان
الذكاء»، «يف كتابه ذلك كتبه، أمهات من ثانيًا كتابًا نرش ١٨٧٠ سنة أوائل ويف
والواقع كاملة، سنة عرشين وتفكري بحث ثمرة أنه الكتاب هذا مقدمة يف هو ذكر ولقد
يف الفلسفة جائزة بها ليحوز قدمها التي «املشاعر» رسالة وبني الكتاب هذا بني أن

186



تني أدولف هبوليت

وأن ومشاعره، إحساسه إىل اإلنسان يف الذكاء يرد بأنه ذلك كربى، صلة ١٨٥١ سنة
األكرب األثر صاحب هو تأثريًا اإلنسان يف الذكاء مراكز يف بمحسوساته يؤثر حس كل
الكتاب هذا يف لعله بل نظرياته، تني رشح أيًضا الكتاب هذا ويف الذكاء، هذا تكوين يف
قوته بكل الجربي مذهبه فيها ظهر كاملة صورة عىل النظريات هذه قرر قد وحده

ووضوحه.
وكتابه إنجلرتا) عن (مذكرات كتابه منها ذكرنا التي الكتب غري كثري لتني ظهر
طريقته عىل ومحلًال كاتبًا األول الكتاب يف كان هو وإذا باريس)، عن (مذكرات اآلخر
املالحظة يف دقة مع العبارة يف وبرقة املقذعة بالنكتة الثاني الكتاب يف امتاز قد فهو
من كبريًا نصيبًا وجه أنه لو يتمنون كثريين جعلت وبالحياة بالناس التهكم يف ومرارة

الكتابة. من النوع هذا إىل عنايته
كان التي والعمل الجد حياة من شيئًا زواجه يغري فلم ١٨٦٨ سنة يف تني وتزوج
ألم نفسه يف حز األملانية، الفرنسية الحرب أثر وعىل ،١٨٧٠ سنة منذ أنه عىل يحياها،
إىل له الدافع هو هذا وكان ضعفها، أسباب عىل يقف أن يريد بكله وتوجه بالده هزيمة
مات أن إىل ١٨٧٠ سنة منذ فيه عمل الذي الحديثة) فرنسا (أصول األكرب كتابه وضع
لينقطع ١٨٨٤ سنة منذ التدريس مهنة عن يتخىل أن أجله من اضطر والذي ١٨٩٣ يف
ملا السابق العرص أي القديم، العرص عن بجزأين الكتاب هذا ويبدأ ا، تامٍّ انقطاًعا له
الحديث التاريخ ويتناول أجزاء، ستة فيتناول الثورة تاريخ أما الفرنسية، الثورة قبل
عزمه يف كان ولقد كله، للكتاب كفهرس تني وضعه واحد جزء يعقبها أجزاء ثالثة
العائلة لنظام الصالحة الصورة — ليتمه القدر يمهله لم الذي الجزء يف — يضع أن
الخامس يف تويف لكنه يكون، أن النظام لهذا العلم يريد كما فرنسا يف الجمعية ونظام

عمره. من والستني الخامسة يف يزال وما ١٨٩٣ سنة مارس شهر من
عىل فيه سار ولقد التاريخ، عىل الخالد عمله هو الحديثة» فرنسا «أصول وكتابه
أال لكتابته، دفعه الذي الدافع يكن وإن كتبه، سائر يف عليها سار التي الطريقة نفس
من كثري يف جعله قد رضاًما، وزادته السبعني حرب هزيمة أذكته حبٍّا وطنه حب وهو
التي املختلفة والطوائف األحزاب من طائفة عىل وطائفة حزب عىل حزبًا ينارص األحيان

عنه. هو كتب الذي القديم العرص ذلك منذ فرنسا حكمت
مختلف يف للحرية تقديسه وعىل مظاهره كل يف لالستبداد كراهيته عىل وهو
كان بل عليها، ترتتب التي املطلقة باملساواة وال بالديمقراطية يؤمن يكن لم صورها،
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سوءًا تقل ال البالد بحكم الحمقاء الجماهري استبداد من لونًا أيًضا هي فيها يحسب
التي العمياء الشهوة عىل قائم االستبدادين فكال الغاشمني، الظلمة امللوك استبداد عن
إليها يتطلع التي العليا املعاني تفهم ال والتي وسخف رشه يف الذاتية املصالح تبتغي

العلم. هذا عىل القائمة الفلسفة تستنبطها والتي الثابتة السنن وال العلم
اإلنجليزية بالفلسفة متأثًرا فلسفته يف كان كما هذا يف كان أنه كثريون ويذكر
بطبيعة اإلرستقراطية من يشء إىل يميل كان ولعله اإلنجليزية، السياسية وبالحياة
امتياز وذلك تني)، (مسيو باسم يذكرونه إنما جميًعا عرصه كتاب كان ولذلك تفكريه،
يقوله ما صدًقا كان وربما معه، الكتاب كبار من ثالثة أو والثنني له إال يعرف لم
يف وعاش إنجليزيٍّا كان لو أنه من تني عن خطابه يف فرنسا معارف وزير هريو مسيو
أدت التي هي النزعة وهذه هيبوليت)، (السري يكون وأن يلقب أن حتًما لكان إنجلرتا
النظام، هذا عىل الطعن مر فيها يطعن املبارش االنتخاب عن مطولة رسالة ليكتب به
ماسح البالد حكم طريقة عن الرأي يف يتساوى أن السخرية أمرَّ السخرية من ويرى
األمة نصف يحكم أن حماقة يرى كما الجامعات، ومديرو الكليات وعميدو األحذية
برتهات املخدوع الطائش سوادها يحكم أن أو واحًدا، ناقًصا اآلخر نصفها واحًدا زائًدا
أن أثره أقل حكًما فيها والعلم الرأي ذوي وخالصة أبنائها صفوة واملضللني املغررين
بذلك ويضيع للعمل منهم كثري حب من ويضعف الصفوة نفوس إىل التقزز يبعث

وقادته. السواد جهود من مرة ألف خري أقلها جهوًدا

الكلمة: لهذه حيٍّا مصداًقا كان وكأنما يتغري، لم ورأيه منطقه ومنطقه ومات تني وعاش
مات، أن إىل املعلمني مدرسة يف تني كان فمنذ الرجولة»، يف تنفذ الصبا يف فكرة «النبوغ
الحقيقة غايته كانت واحدة، الغاية هذه إىل وطريقته واحدة الحياة يف غايته كانت
ولهذا فيه، هوادة ال كذلك وعلم فيها هوادة ال حقيقة العلم، الحقيقة إىل طريقه وكانت
يف فهو حياته، بعد نقض قد نظرياته من كثري كان وإذا بالخلود، ا حقٍّ جديًرا كان
أن يجب كان التي الخطوة عرصه يف بالعالم خطا قد هو عظيًما، إنسانًا إال ليس ذلك
للعالم وآن رسالته أتم وقد أما الخطوة، هذه لتمام رسوًال كان فكأنما العالم، يخطوها
بل حقه، من شيئًا يغمطه ولن فضله من يغضَّ لن ذلك فإن أخرى، خطوة يخطو أن
ماذا نفسه: إنسان يسأل أن وكفى به، وإعجابًا له قدًرا يزيدنا ذلك من العكس عىل هو
يجيب أن إنسان يستطيع ولن يوجد؟ لم تني أن لو الفلسفة تكون وماذا العلم يكون
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تني أدولف هبوليت

تحتفل فرنسا جعل الذي هو الفضل وهذا عظيم، بفضل لتني باالعرتاف إال هذا عىل
يف نصفي آخر وتمثال باريس يف له تمثال إقامة يف يفكرون الفرنسيني وجعل بعيده،

املعلمني. مدرسة
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كامل قرن مدى الناس يقيمها أحجار فوق أحجار إىل شكسبري حاجة ما
هرم تحت املقدسة بقاياه تدفن أن حاجته ما املجيدة؟ رفاته إليها لتأوي
املجد ووارث العزيز الذكرى ابن يا السماء؟ عنان إىل يصل حتى يصعد
لنفسك أقمت وقد اسمك بفضل الضئيل االعرتاف هذا من يعنيك ماذا العظيم،

يبىل؟! ال تمثاًال وعجبنا إعجابنا من
ملتن

إنجلرتا هو عماد عىل لنفسه أقامه الذي التمثال إن وملاذا؟! لشكسبري! تمثاًال
مؤلفاته، وله هرم إىل بحاجة شكسبري ليس تمثال، كل من له لخري كلها
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يقيم حيث يقيم أن الربنز يستطيع وماذا منه؟ الرخام يخلد أن يمكن وماذا
عبثًا، جهدهم يضيعون ينحتونها الذين والفنانني كلها األحجار إن املجد؟
كلها، األحجار اجتمعت ولو إليهم، حاجة غري من العبقرية هي فالعبقرية
قصة القوس: هذا من أبقى قوس وأي إصبًعا؟ الرجل هذا تكرب أفرتاها
وأي كريوالن، قيرص، يوليوس املرحات، وندسور زوجات العاصفة، الشتاء،
وجوليت، روميو من وأبهر البندقية، تاجر من تجهًما وأشد لري، من أعظم أثر
أعجب ضياء البناء هذا عىل يلقي بدر وأي الثالث، ريكاردوس من وأبهى
هائلة ضجة حوله تثري لندرة كانت ولو عاصمة وأي الشتاء؟ ليلة حلم من
البلوط أو الزان خشب من حلية وأي الضجيج؟ الهائلة مكبث روح تثري كما
بناء يوازي لن كال، هملت؟ نحاس من أصلب نحاس وأي أوتللو؟ بقاء تبقى
هللا روح العميق، العبقرية روح الروح، هذا الحديد أو الصخر أو الحجر من
األحجار أكداس ا أمَّ القمة، هو فكرة فيه ورأس اإلنسان، لسان عىل به يتجىل
ألصغر وخوفو إيزاس، َلُدوَن بابل إن فكرة؟ يساوي بناء وأي ضائعة، فجهود
جانب إىل قزم إشبيلية وقرص جوفنال، من ألقل والكوليزيم هومريوس، من
فكيف دانت، كعب توازي ال روما يف بطرس القديس وكنيسة رسفانتس،
شكسبري. االسم: هذا رفعة يف برًجا تقيموا أن — جهدتم وإن — تستطيعون
هوجو فكتور

له أأقيمت شكسبري، تذكر إذ تعني ال فأنت هوجو، فكتور وصدق ملتون، وصدق
جانب إىل تذكره ما اسمه جانب إىل تذكر ال وأنت وأهرام، نصب له رفعت أم تماثيل
ما كل تنىس شكسبري تذكر إذ أنت بل األنڨاليد، قرب أو فندوم عماد من نابليون اسم
كل فوق السامي الشعر من الخالدة الرتكة هذه غري شكسبري، خلَّف ما غري العالم يف
كل جانبه إىل لتنىس حتى إمعانًا، فيه ازددت كلما سموٍّا يزداد والذي الشعر، مراتب
واآللهة والناس األشياء من كامًال عامًلا فيه ترى ألنك فن؛ وكل موسيقى وكل شعر
اإلعجاب جانبه إىل ولتنىس فن، كل أمامه يتالىش وفن خيال، كل فيه يندمج خيال خلقه
عظيًما يكن ولم غازيًا يكن ولم ملًكا يكن لم وشكسبري هذا سواه، يشء بأي الحياة يف
هذا ومن لتحرقه، حتى رسالته تؤذيه رسوًال عبقري وكل نابغة ككل كان بل قومه، يف
شعوًرا األريج بهذا وتزداد الرسالة تلك بأريج الحياة تتعطر االحرتاق هذا ومن األذى

وانتشاًرا. ذيوًعا واألذى االحرتاق عطر ازداد كلما
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روايات مؤلف كان بل قومه، يف عظيًما وال غازيًا وال ملًكا شكسبري يكن لم نعم،
ثم الجمهور نفس إىل والنشوة الرسور يبعث أن الحياة يف عمله كان مهرًجا، وكان
ومات واالزدراء، السخط غري أضحكه الذي الجمهور هذا من األحيان أكثر يناله ال
وينعتونه كمؤلف مقامه عليه ينكرون عرصه أهل فظل املهرج دور وانطوى شكسبري
من أكثر يصنع فلم الجميلة الطيور بريش اكتىس غراب وبأنه جديًدا، يحدث لم بأنه
فيستخلص املايض تراث يصهر والذي الكر الدائم الزمن لكن غريه، كتب ما رسق أن
وقرون قرون إىل املستقبل يف يشع جوهًرا إال شكسبري يف يجد لم خبثه، من جوهره
الشعري شكسبري إلهام يف وجد الزمن وهذا به، وإعجابًا إليه تطلًعا إال تزداد فال بعده،
ملتن بعضه عن عرب ما املجد من له وأقام عرصه أهل حسد عنه فنفى وحكمة، علًما
إىل شكسبري ومرتجم فرنسا شعراء مقدم وهوجو شكسبري، بعد األول إنجلرتا شاعر

الفرنسية.
عنده النظر يقف ما حياته تاريخ يف فليس قومه يف عظيًما شكسبري يكن لم وإذا

الفضيلة. وعىل الخلق عىل املتمردة ونفسه الثائر خلقه يكون أن إال
إليصابات امللكة عرص يف أي ١٥٦٤ سنة أبريل ٢٣ يف سرتاتفورد-أُن-أيفن يف ولد
العظيم الديني االنقالب عقب عرش السادس القرن ويف الزاهرة، إنجلرتا عصور أحد
وكان غريها، أمة أية به تأثرت مما أكثر إنجلرتا به وتأثرت لوثر مارتن به قام الذي
بعضها جاءه غريه، عن تغنيه ثروة يملك كان ألنه قومه يف محرتًما شكسبري جون أبوه
بني جون يزاولها كان التي الصناعة يف الرواة اختلف وقد زوجه، من وبعضها كدِّه من
جميًعا املهن هذه يزاول كان أنه إىل كثريون ويذهب جزاًرا، أو مزارًعا أو تاجًرا كان أنه
يف انتخب قومه من وملكانته الصغرية، والبالد القرى أهل من الكثريون يفعل كان كما
حال ساءت ١٥٧٧ سنة ويف املصالحات، قايض أعمال به ونيطت القروي بلدته مجلس
— عمره من عرشة الثالثة يف وهو — يزال ما وليم ابنه كان حني املالية شكسبري جون
بعض قول عىل — الفتى وجعل الحياة، كدح يف به لالستعانة فاضطر تعليمه، بداءة يف
عىل األسلوب رائعة خطبًا بعمله قيامه أثناء ويلقي ألبيه العجول «يذبح — مرتجميه
من عرشة الثامنة يف تزوج حتى الحياة بهمِّ وشغل الدرس عن انقطع وكذلك سامعيه»،
وتوءمني سوزان أسماها فتاة ١٥٨٢ سنة مايو ٢٦ يف منها ورزق هثواي أنا من عمره

.١٥٨٥ سنة فرباير يف غالمني
الثائر، املضطرب خلقه من شيئًا تغري لم األرسة ومشاغل الحياة هموم أن عىل
عن يتعفف ال كان أنه كما قريته، مفخرة فيه كان حتى بالرشاب صباه منذ أولع فقد
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قضاة كبري لوس توماس السري أمالك من وبخاصة املالك كبار أمالك من الصيد رسقة
يجاري يوًما هو وفيما العقوبة، ومذلة الرضب لهوان ذلك أجل من خضع وكم قصبته،
ذكر أصبح فلما أهله، إىل العود يستطع لم حتى سكر الرشاب يف مجاورة قرية أهل
ال أصبح بلد هجرة ففضل ديونه بسبب السجن أدخل الذي أبوه إليه آل وما حاله
قد كان أن أقرانه عىل تفوق من نفسه يف به يشعر كان ما برغم أهله بني له احرتام
يفعل أن يستطيع ما يدري ال وهو لندن إىل سرتاتفورد فهجر ينظمه، بشعر يتغنى بدأ

فيها.
حرفة إىل فأرسع والعوز الضنك يضنيه الوفاض خايل العظيمة العاصمة ودخل
فإذا املسارح، أبواب عىل املتفرجني بخيول ينتظر كان أنه ذلك الحرف، أحقر من
الحرفة لهذه ولعل أنفسهم، به تجود بما الخادم هذا نفحوا التمثيل ساعات انقضت
فمن الخالدة، رواياته من لشكسبري اليوم العالم به يدين فيما قليل غري حظٍّا الوضيعة
وأن عطفهم يكسب وأن املمثلني بعض يعرف أن شكسبري استطاع الحرفة هذه سبيل
منها، خري أدوار إىل سلَّمه كانت لكنها تافهة، أدوار يف الفرق بإحدى ذلك بعد يلتحق
نبوغه من كان ما إال التمثيل يف النبوغ إىل يصل ولم بارًعا ممثًال يوًما يكن لم أنه ومع
تشهد روايات كتابة إىل دفعته التي هي املرسح خشبة فإن هملت، والد طيف دور يف

مقدسًة. معجبًة تمثيلها املتعاقبة األجيال
فقد العاملي، املجد هذا سبب الحقرية شكسبري حرفة تكون أن تدهشك وكما
أن ذلك عمله، يف الشاعر عاون قد فيه له يد ال آخر ظرًفا أن تعلم أن كذلك يدهشك
وإذ و١٥٩٤، ١٥٩٢ بني ما مسارحها إقفال إىل أدت اإلنجليزية العاصمة اضطرابات
أغناه ما النفوذ ذوي بعض معونة من ووجد والتأليف بالنظم يولع بدأ قد شكسبري كان
دراسة عىل مكبٍّا السنتني هاتني مدى ظل فقد تجولها، يف التمثيلية الفرق اتباع عن
استشف وخاللهما والتأليف، النظم عىل مكبٍّا واإلسبانية، واإليطالية الفرنسية اللغات
فينس قصيدة ١٥٩٣ سنة أبريل يف فكتب التمثيلية، وميوله وعبقريته نبوغه مظاهر
وأهداها لوكريس رواية ١٥٩٤ سنة مايو يف كتب كما Venus and Adonis وأدونيس
جنيه بألف وأعانه عمله يف االستمرار عىل شجعه اللورد إن ويقال سوذامبتون، لورد إىل
يف يدرسها بدأ قد كان التي لغتها وإتقان إيطاليا شمال زيارة من فمكنه له، دفعها
أثناء ويف رواياته، يف بها استعان التي اإليطالية األساطري من كثري عىل والوقوف لندن،
أكثرها أهدى والتي اسمه، ذيوع بعد نرشت التي مقطوعاته يكتب بدأ إيطاليا زيارة
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انقضاء بعد تمثيلها يف أمل روايات للمرسح يؤلف جعل كما سوذامبتون لورد إىل
بالده. عاصمة إىل الهادئة الحياة وعود االضطرابات

وبدأ املرسح إىل شكسبري وعاد أبوابها التمثيل دار فتحت ١٥٩٤ سنة صيف ويف
كانت أنها خصوًصا أحد عىل لتخفى الروايات هذه قوة تكن ولم للتمثيل، رواياته يقدم
ذيوع من حاز أن شكسبري يلبث لم لذلك تمثيل؛ أدق وأخالقه العرص ذلك حياة تمثل
من وكان تواليفه، يف الحقة براعته كانت وإن البارع، املمثل اسم عليه خلع ما الصوت
فيه، يشتغل كان الذي (الجلوب) مرسح أرباح يف بنصيب شكسبري شارك أن ذلك أثر
ونعمة رغد يف يعيش وأن وضياًعا دوًرا سرتاتفورد بلدة يف يشرتي أن بذلك فاستطاع
فقد العيش سبل له شكسبري شهرة يرست وكما الحياة، حب إىل وأهله أباه يعيد وأن
التمثيل مقام من بذلك ورفعت املالكة، األرسة عطف وأنالته العظماء أبواب أمامه فتحت
يقرأ حني به اإلنسان يشعر والحقارة، الضعة من بمكان ذلك قبل كانوا الذين واملمثلني
وألم بالحياة برم من فيه وما بإيطاليا مقامه أثناء يف كتبه ما شكسبري مقطوعات من
رفعة املهنة وزاد احرتافها، من مفر العيش يكسب كي له يكن لم مهنة الناس الزدراء
بعد تنكر قد يك وإن عطفها، من نال وأن إليزابث امللكة حرضة يف شكسبري مثَّل أن
ألم بعبارة شاعريته تتحرك ولم موتها عند دمعة عينه عليها تذرف لم حتى لها ذلك

لرثائها.
زمالئه مع ويمثلها والروايتني الرواية الواحدة السنة يف يؤلف شكسبري وبقي
مباحث رواياته من رواية كل تأليفه تاريخ أثار وقد وفاق، خري عىل وإياه كانوا الذين
به كتبت الذي الرتتيب لتحقيق «محاولة سماه كتابًا (أومندمالوني) وضع حتى شتى
(An attempt to ascertain the order in which the plays of شكسبري». روايات

Shakespeare were written.)
وجوده. بعضهم أنكر كما له الروايات بعض نسبة النقاد بعض أنكر كذلك

هادئًا عيًشا عاش حيث سرتاتفورد إىل لندن وترك املرسح اعتزل ١٦١٠ سنة ويف
مؤرخيه بعض ويذهب رواياته، كتابة يف ذلك مع مستمرٍّا مال من جمعه بما مكتفيًا
الروايات بعض تمثيل يف ويشرتك الحني بعد الحني لندن إىل يعود ذلك مع كان أنه إىل
هنري رواية تمثيل أثناء يف ١٦١٣ سنة يونيو ٢٩ يف الجلوب مرسح احرتق حتى
عيش فعاش رفاهته، بغري عناية له تبَق ولم قريته إىل شكسبري انسحب هنالك الثامن،
أدهش مما بالفائدة الناس يقرض وجعل جميًعا، والتأليف التمثيل وطلق اليسار ذوي
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خاتمة ال تاجر خاتمة نظرة ألول تبدو غريبة «خاتمة تني: قال عنه، كتبوا ممن كثريين
الريف رجل حياة يف السعادة ترى التي اإلنجليزية الغريزة هذه إىل أفنعزوها شاعر،
إىل الناس بني املطمنئ الرغد أسباب عىل الحاصل األصل كريم اإليراد حسن امللك صاحب
كفولتري كان شكسبري أن أم قومه؟ من ومكانته العائلية سلطته وإىل واحرتامه مكانته
حذًرا شاعريته، نشاط خالل حكمه بقوة يحتفظ الذهن خيايل يك وإن موزونًا رجًال
مر ما بكل يحيط أن بعد — قديًرا الناس، عن االستقالل إىل لحاجته مقتصًدا لتشككه
أنا أما حديقته؟ يزرع أن يف الخري كل الخري أن كانديد مع يرى أن — اإلنسان بخاطر
قد املتموج خياله أنتج ما لكثرة أنه ذلك املتني، امليلء رأسه عليه يدل الفرتاض فأميل
ما بلغ قد الشهوات تصويره يف وأنه املتموج، الخيال مخاطر من جيتي نجا كما نجا
انفجاًرا سلوكه يف يحدث لم االندفاع وإن إياه، الشهوات حكم تخفيف من جيتي بلغه
من ألمَّ ألنه حياته عليه حفظت رواياته وإن الندفاعه، مرصًفا الشعر يف يجد كان ألنه
وعىل بينها يجلس أن فاستطاع وتعس، هوس من اإلنسانية الحياة يف ما بكل خاللها
التي األثريية املوسيقى هذه نفسه عن ليرسي يسمع وأن مكتئبة، مطمئنة ابتسامة ثغره
أحد تكوينه، سائر يف مثله جسمه يف كان أنه أخريًا أفرتض أن وأريد رواياته، يف أبدعها
رابليه عند مثلها عنده كانت العضل متانة وأن العظيم، وعرصه العظيم جيله رجال
يومئٍذ كانت اإلنسانية املاكينة وإن األعصاب، حساسية توازي وروبنز وميكلنج وتسيان
الهوى، واندفاعات الشهوات عصف تقاوم أن تستطيع فكانت بالء، وأحسن بناء أقوى
يكن ولم وثمرة، زهًرا يومئٍذ النبوغ فكان متوازنني، يزاالن ما كانا والجسم النفس وإن

مرًضا.» اليوم هو مثلما

أنه عىل يزيد ال لكنه صحيًحا، شكسبري لحياة تني فرضه الذي التصوير هذا يكون قد
ورواياته شكسبري شعر أرسار عىل تقف أن أردت إذا أنك عىل نفسه، تني رأي يف فرض
إملاًما منها بيشء اإلملام من ألكثر هنا املقام يتسع ال دراسة كله ذلك دراسة وجبت فقد

بسيًطا.
قام الذي الديني االنقالب عقب الذي العرص يف — قدمنا كما — شكسبري نشأ
الذين وكان غريها، أمة أية به تأثرت مما أكثر إنجلرتا به وتأثرت لوثر، مارتن به
التفكري، حرية وهو بأساسه يشء كل قبل متأثرين يزالون ما الجديد باملذهب أخذوا
النفوس يف تركزت قد بعد تكن ولم األنظار، أمام البادي هو الكثلكة قيود انهيار وكان

196



شكسبري وليم

تكن لم كما تحطمها، دون يحول تثبيتًا بها اإليمان ثبت تركًزا الجديد املذهب قواعد
الحياة عبء الناس عىل تهون التي املحسنة األوهام هذه الجديد املذهب حول خلقت
وال اإللحاد تسيغ إنجلرتا يف العرص ذلك جماعة كانت كله لذلك طائعني؛ لها فيخضعون
واستهتار أحيانًا تقشف من عليه أصحابه يرتبه ما أمام تضطرب وال إلعالنه تنزعج
ويطيل. عليها يبقي اعتداًال بها املتاع ويف الحياة يف واعتدال ثالثة، وشك أخرى وإباحة
استباحته ومن شكسبري سلوك من رأينا فيما أثر ذات كانت الظاهرة هذه ولعل
التجديف من فيها ترى فأنت رواياته، يف األثر قوية كانت ريب ال وهي الصيد، رسقة
كان الذي عرصه غري عرص يحتمله ال ما وأبهاه، قالب أجمل يف مصبوبني الغواية، ومن
هذه هدم لنفسه أباح وإن خرافاتها، من يتخلص لم والذي الوسطى، للعصور مجاوًرا

الخرافات.
الخرافات هذه فيه أثرت فقد تفكريه حرية ناحية من شكسبري يف العرص أثر وكما
الطليق العرص هذا إن ثم رواياته، يف منها كثريًا لنرى حتى وبالجن بالسحرة إيمان من
فيه شائًعا أمًرا القتل وكان ومجازر، اضطرابات عرص كان الوسطى للعصور املجاور
أنه أو الديني سلطانه امللك عىل أنكر أنه إال سبب لغري عنقه تُْقَطُع الرجل لرتى حتى
وانتهاءها املبارزة عادة ذيوع ذلك إىل أضف بكلمة، أو بإشارة سلطان ذا رجًال أغضب
ما رس هو اإلنسانية بالحياة االستهتار وهذا املبارزين، أحد قتل إىل كثرية أحيان يف
أشخاص موت إىل األمر أغلب تنتهي فظيعة مجازر من شكسبري روايات أكثر يف نرى

جميًعا. الرواية
دور يف يزال ما العرص ذلك يف كان اليوم نعرفه الذي النحو عىل التمثيل إن ثم
تقررت قد تكن فلم فرنسا، بينها ومن البالد من كثري يف معروًفا يكن لم حتى نشأته
ترى أنت ولذلك والحادث، واملكان الزمن وحدة من ذلك بعد تقررت كالتي قواعد له
يفصل وقد صلة، أية بينها يكون ال قد الواحد الفصل يف مختلفة مناظر شكسبري يف
من عجيبًا خلًطا الروايات هذه يف كذلك ترى إنك ثم األميال، مئات واملنظر املنظر بني
سمو يف رفعة تدانيها ال ورفعة التافهة، العادية حياتها يف الجماعة إليه تنزل ما أحط

النفوس. يف الشهوات فعل وتصوير الحيال
أكثر بانت العرص، ذلك يف كلها أوربا دول يف سائدة تجدها التي الظواهر وهذه
للحرية طموح ثائر خلق بطبيعته اإلنجليزي الخلق أن ذلك ومرجع إنجلرتا، يف وضوًحا
كانت ولذلك اليوم، هو مما أكثر املاضية العصور تلك يف كذلك وكان بالدماء، يفتديها
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القسوة مظاهر كانت ولذلك الجديد، الديني باملذهب األخذ إىل غريها من أرسع إنجلرتا
السحرة شأن من وكان السكسونيني، هؤالء بني تفشيًا أكثر وتعذيب قتل من تلده وما
استهتار من كان ثم مكبث، لساحرات وال هملت لطيف بعده تعجب ال ما عندهم
عىل أشد واملتصوفة املتقشفة يجعل مما شكسبري شعر يف آثاره ترى ما بالحياة الناس
من شكسبري شعر يف نرى الذي هذا إذًا عجيبًا فليس الزمن، هذا أهل من حرًصا الحياة
عدم إىل يدعو العجب من شيئًا فيه أن األمر بادئ لبعضهم خيل وإن وخرافات مجازر

تصديقه.
دراسة إىل رجوعه من أكثر الطبيعة مالحظة إىل راجًعا شكسبري علم كان وإذ
سطحية معارف عىل تزيد ال رواياته تأليف يف إليها استند التي معلوماته وكانت الكتب
أساطري من أكثر عىل تعتمد ال رواياته من كثريًا فإن واالجتماع، والفلسفة التاريخ يف
العظماء تاريخ مقدمتها ويف جميًعا، الناس يتناولها التي الكتب يف قرأها أو سمعها
ورواية املؤرخني، أكثر ينكرها دانمركية أسطورة عىل تعتمد هملت فرواية لبلوتارك،
سياحاته أثناء يف سمعها قد شكسبري يكون أن يغلب إيطالية أحدوثة وجولييت روميو
تنتهي األحدوثة هذه أن ذلك الكتب، بعض يف يستتمها ولم قرأها أو إيطاليا شمال يف
بالخنجر، نفسه طعن أن أمله من وبلغ قربها إىل حرض جولييت موت بلغه ملا روميو بأن
يزال ما وروميو استيقظت فقد مخدًرا تناولت بل السم تتناول لم جولييت كانت وملا
الذي بالخنجر نفسها الفتاة وطعنت غرامه، العج لصاحبه منهما كل فبث النزع، يف
عىل تجري بأن الجديرة الواقعة هذه إىل شكسبري يرش ولم قلبه، أعماق محبها به زج

يعرفها. لم أنه عىل بذلك فدل واأللم، الحب أنغام بأرق شعره ربة أوتار
رواياته، وضعه طريقة يفرس قد شكسبري فيها وجد التي للمحيطات التحليل هذا
املحيطات هذه عىل وقوفنا عدم عند نعتربه مما اليوم فيها ترى ما أرسار إىل يهدي وقد
من يشء عىل يدلنا ال ذلك مع لكنه شكسبري، كعبقرية فذة بعبقرية الئقة غري خرافة
ال وحدهما والزمن البيئة أن والحق شعره، رس من كثري إىل يهدينا وال عظمته رس
فأما أغراضه، عن وكشفا مراميه بيَّنَا وإن الشاعر عبقرية وال النابغة نبوغ يفرسان
حساب عىل الناس من شخًصا الطبيعة بها تنفح قدسية وهبة ذاتية فالزمة العبقرية
يف وكانت شاعريته، ويف خياله ويف مالحظته يف كانت شكسبري وعبقرية أخرى، مواهب
وصًفا يصفها وأن اإلنسانية النفس دخيلة يرى أن معه يستطيع حدٍّ إىل نظره ثاقب
تقبل ال التي العلمية الحقيقة أنه العلم أثبت ثم شاعر، غواية األمر بادئ الناس حسبه

جدًال. وال نزاًعا
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فأنت شكسبري، خيال فاجأ ما أول وأجملها صورها أرق يف الطبيعة مظاهر وكانت
يدلك وديًعا وصًفا املظاهر هذه وصف من وجدت إال مقطوعة وال رواية له تقرأ ال
اإلعجاب إىل يندفع يجعله تأثريًا الحس الدقيق الشاعر هذا أعصاب يف تأثريها مبلغ عىل
شعره، يف ذلك أثر فيظهر والتقديس، اإلعجاب حدود أقىص إىل وتقديسه بالجمال
نفسك تهز تجاوبها، يف ثائرة متجاوبة قوتها، يف رقيقة قوية موسيقية رعشة يف ويظهر
شكسبري خيال رسمه ما خيالك أمام ترى حتى بك وتصل حولك عما وتسحرك هزٍّا
محل منه حلت أن العظيم الشاعر نفس يف الصور هذه تأثري من بلغ وقد واضًحا، ماثًال
يرتتب وما الثائرة، كالطبيعة الغاضب فالرجل اإلنسانية، الحياة شأن يف حتى التفكري
من اإلنسان غضب عىل يرتتب ما شكسبري عند بعينه هو آثار من الطبيعة ثورة عىل
وعصفت وأرعدت أبرقت الثورة ملكتها إذا حتى تافهة العادية سريتها يف والطبيعة آثار،
الشهوة ملكته إذا حتى تافه العادية سريته يف اإلنسان كذلك والنسل، الحرث وأهلكت
خاضعة والطبيعة واالنتقام، التشفي يف أو اإليثار يف أو البغض يف أو الحب يف أرسف
وكما عليها، له سلطان ال لظروف مثلها خاضع واإلنسان عليها، لها سلطان ال لظروف
اإلنسان، يف مثلها لها للطبيعة صورة فكل اإلنسان، غرائز تسري الطبيعية الغرائز تسري
ويف إحساسه ويف وصفه يف تصويريٍّا خياًال خياله وكان شكسبري أسلوب كان ولذلك
أن البحار تستطيع ال وكيف جريمته آثار يصف حني مكبث اقرأ تفكريه، ويف شهواته
هذياناته سائر ويف أمه عىل ثورته يف هملت واقرأ يديه، عىل دم من خلفت ما تمحو
تَر شكسبري من شئت ما اقرأ أنطوني، خطاب قيرص يف واقرأ قيرص اقرأ بل الحكيمة،

الصور. تلك قالب يف املصوغ التفكري وهذا الطبيعة لصور التقديس هذا
تفكريه، صور صورها من ويتخذ الطبيعة مظاهر تقديس إىل شكسبري يندفع وكما
وإنما تفكري، وال روية من أساس عىل يقوم ال االندفاع غري الحياة غرائز يف يرى ال فهو
يحتاج ال عنده فالحب وترصفه؛ توجهه التي هي البسيطة اإلنسانية الغرائز عىل يقوم
كل شابني جانب من اندفاع هو بل املرأة، لكسب الرجل جانب من سعي وال تحضري إىل
يتغنى عذب شعري اندفاع القوة، كل قوي الرقة كل رقيق اندفاع صاحبه، نحو منهما
رمى إذ كوبيدون كأنما حلوة موسيقية نغمة عىل الهوى بأهازيج املحبني من كل فيه
من كل أعصاب من الوتر هذا فأخرج الوتر، القوس مع رمى القلب فأوصد قوسه عن
منه شيئًا األمم كل يف الشعر يعرف ال فاجًعا ويأًسا لذيذة وأحالًما وآماًال أنات املحبني
وتوجعاتها هملت حبها يف أوفليا أنغام إىل استمع شكسبري، لسان عىل عرف ما مثل
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وجولييت روميو بني الحلو التجاوب هذا واسمع املوت، إىل بها أدى الذي اليأس حني
وضجيجها الغرية ثوران اقرأ ثم نعيم، جنة بعدها ليس نعيم جنة الحب من يجعل
وخيال فاجنر، موسيقى إليه تصل ما أقوى يف له مثيل ال مما أوتللو نفس يف والتهابها
تصورها. عن خيال أقوى يعجز حدود إىل األحايني بعض يف ذلك من يصل شكسبري

امللك فليس الحياة، تجارة كل يف جميًعا الناس تحرك املحبني الغرائز تحرك وكما
عن بعيًدا دام ما ويدللهم وأبناءه أهله يحب هو بل ملك، ألنه جميًعا الناس خالف عىل
أي يتأثر كما وشهواته اإلنسان بغرائز يتأثر الشئون هذه يف وهو الدولة، شئون مبارشة
شيلوك شخص ويف ياجو شخص يف شكسبري خلقه الذي السيئ والرجل سواه، إنسان
كانت وإن هملت، والناقم أوتللو، الوحش انقياد اإلنسانية للغرائز ينقاد البندقية تاجر
هو االختالف وهذا مزاجه، حسب شخص إىل شخص من تختلف الغرائز هذه صورة
إذ وإياها تشعر صحيحة إنسانية حياة ذوي أشخاًصا شكسبري أبطال من جعل الذي
— مثًال وكورني راسني روايات ترى إذ أنك حني يف املرسح، عىل الروايات تمثيل ترى
يتكلم الذي هو املؤلف تحس — عرش السابع القرن يف فرنسا كتاب أكابر من وهما
التي األلفاظ بإلقاء يقوم أن املمثل وظيفة وكل املرسح، عىل وتجيء تروح أفكاًرا وترى
بدور يقوم أنه وتنسيك ممثل أنه تنسيك حية شخصية له تظهر أن غري من تؤديها

تمثييل.
يف يرسف أنه بعضهم رأى وإن امليزة بهذه لشكسبري جميًعا النقاد أقر ولقد
عرص من هم األشخاص هؤالء أن ناسيًا املعقول، يجاوز إرساًفا أشخاصه تصوير
هذا يف ظلًما باإلرساف اتُّهم وكما املتوقد، الشعري خياله أبناء من وأنهم شكسبري،
من وقت يف بعضهم ذهب فقد بها، اتهامه خطأ العلم أثبت أخرى بتهمة اتهم فقد
أشخاص لبعض يقرره فيما واملعقول الطبيعة يخالف شكسبري بأن القول إىل األوقات
بالدماء، يداه فتتلوث القتل جريمة يرتكب مكبث ترى أنك مثًال ذلك من ترصفات، من
البحار مياه بأن ويصيح فيها الناس يراه أن يأمن ال أماكن يف يظهر ذلك مع هو ثم
جريمته عن يتحدث يظل فإنه مكبث الدي إلحاح من الرغم وعىل جريمته، تغسل ال
معقول، غري ترصف إليهم أرشنا الذين النقاد رأي يف فهذا آثارها، من شيئًا يداري وال
أن أثبت الجنائي العلم لكن جريمته؟ ليداري يعمل أن املجرم يصنع ما أول أليس
أكثر وتُكِرهه جريمته مكان إىل باملجرم تدفع اإلنسانية الطبيعة وأن حق عىل شكسبري

بها. االعرتاف عىل األحايني
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واستشفافه شكسبري نظر ثقوب يف كثرية أمثال من واحًدا إال مكبث مثل وليس
اإلنسانية. الغريزة حقيقة

به العناية يستحق كثري من قليل وهو شعره، يف شكسبري به تأثر ما بعض هذا
يكن وإن فيه، اإلطالة إىل أقصد أكن لم حديث يف أطلت أكون أن أخىش واآلن وبحثه،
أقام أن بعد شكسبري وبأن تقدم، بما فلنجتزئ طال، وإن قصريًا شكسبري يف القول
مرض ثم ١٦١٦ سنة حتى ظل ونعمته، بطمأنينته العيش من مكتفيًا سرتاتفورد يف
مات السنة هذه ويف قليًال، إال لزوجه تارك غري سوزان ابنته إىل يملك بما وصيته فكتب
يبقى ما املجد من له ليقيم أجيال بعد العالم اضطر أن إىل احتفال، كبري غري من ودفن

الزمان. آخر حتى األجيال عىل
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بريسبيششيل

األوىل نشأته (1)

لورد كان جميل، جو صحو يف ،١٨٢٢ سنة أغسطس شهر من عرش السادس ظهر
مقربة عىل اإليطايل الشاطئ رمال فوق وقوًفا ترلوني والبحار هنت يل والشاعر بريون
الضباط من جماعة جانبهم إىل ويقف املنطقة، تلك أهل من عدد بهم يحيط ليفورنو من
صب بالنبيذ بوركت قد تضطرم نار إىل ببرصه محدق وكلهم اإليطاليني، والعساكر
القلب مخلوع واجم وكلهم اإلنساني، اللحم ريح منها ويفوح فيها ألقي وبامللح عليها
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يهز تباًعا ساعات ثالث أمامهم املروع املنظر هذا وظل والذهول، الهلع تيهاء يف ذاهب
تذرفه ثم بالدمع بعضهم عني وتندى وذهوًال، وجوًما إال إزاءه يزدادون فال هزٍّا نفوسهم
فيلقي مبلغهما بريون لورد من ذلك أثناء يف والروع الهلع ويبلغ حبسه، تستطيع ال
«البوليفار»، زورقه إىل يصل حتى خالله يسبح املوج يف وبنفسه الرمل عىل بمالبسه
كبريًا ذلك مع القلب يرى ثم النار، تذيبه وباللحم تحرتق بالعظام ترلوني ويحدق
بيده، املقدسة البقية هذه فيجذب يحرتق، ولم يذب لم كامل قلب منه يزال فما كبريًا،
بقي ما كل هي تراب من حفنة وراءها تاركة رويًدا رويًدا تخبو ذلك بعد النار وتبدأ
البائسة األرملة إىل الحفنة ترلوني ويحمل شيل، اإلنجليزي الشعر قيثارة رفات من
كي روما يف الربوتستانت مقابر إىل حملها معها هنت ويل هو ويتوىل لتتوىل شيل ماري
إىل باستقرارها ذلك مع لتسعد ولكن الوطن، ثرى عن غريبة أرض يف هناك تستقر
ماري، زوجه من البكر الشاعر ابن شيل وليم رفات هي محبوبة عزيزة رفات جانب
بلغ قد شيل يكن ولم روما، إىل القدسية الرفات تلك وتنقل املروع املنظر هذا ويقع
من خلَّف قد كان وإن عمره، من الثالثني تمام أغسطس من الثامن يف وفاته يوم إىل
بالنفس يأخذان وموسيقى عذوبة اإلنجليزي الشعر فخر يزال ال ما الحياة عىل شعره
والخلد، الحياة به ويرتنمان ينشدانه ما كل إىل ويبعثان ولبه، حسه املرء عىل ويملكان
خيال مجرد أم جماًدا أم حيوانًا أم طريًا أم إنسانًا به ويرتنمان ينشدانه ما أكان سواء
لتبقى شيل نفس المس ما كل يف ترسي كانت الحياة بأن ذلك له، الحياة يف وجود ال
الشاب هذا يف الشعر فجيعة كانت وكذلك باعثها، موت بعد ودهوًرا قرونًا به قائمة
كانت وإن وجالًال، قوة ذكراه يزيد مما الحياة أعتاب عىل كان مذ الحياة خلف الذي
شعر من بيت لكل ُكِتب فلقد جالل، أو قوة من مزيد إىل حاجة غري يف الذكرى هذه

الجالل. له وكتب الخلود به هو ترنم منذ شيل بيش بريس
زميله عليه كان ما املروع املنظر أمام فراره ساعة لينىس بريون لورد يكن ولم
الشاب، الشاعر فهذا سماواته، أرقى السمو من بلغت ونفس عظيم خلق من وصديقه
،١٨٢٢ سنة أغسطس من الثامن يف وتويف ١٧٩٢ سنة أغسطس من الرابع يف ولد الذي
لم ما وإىل له، معارص إليه يرتفع لم ما إىل الشعر سماء يف الخلق جمال به حلق قد
وكان آخرين، رأي يف شكسبري غري إليه يسبقه لم وما كثريين، رأي يف أحد إليه يسبقه
قائًما، كان بل وكفى، الفياضة وشاعريته امللتهب خياله عىل قائًما ليس هذا ارتفاعه
منذ مظاهرها بدأت قوة نظري، لها يكون أن قل النفس يف قوة عىل ذلك، وقبل ذلك فوق
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وهو — كان الذي الشباب صدر يف وضوًحا وازدادت الصبا أثناء يف وتجلت الطفولة
إيمان يف واضحة القوة هذه مظاهر أجىل وكانت حياته، خاتمة — الشاعر شباب صدر
أدى وإن موجبه، عىل الحياة سبيل وسلوكه إياه وإعالنه فيه ورصاحته برأيه الرجل
النفور أشد اإلنجليزية الجمعية منه نفرت وأن مجنونًا، الناس عده أن فاحًشا ثمنًا لذلك
حياته من األخرية الخمس السنوات وليعيش شبابه، أول منذ ليهجرها اضطرته حتى
الفن وبدائع الجمال صور من تظل والتي واالبتسام، الصفو الدائمة إيطاليا سماء تحت
أساس هما جنونًا اعتربا اللذان اإليمان وهذا الشجاعة هذه الشاعر، إلهام يف يزيد ما
األبيقوري بريون لورد عند كذلك يكونا لم لكنهما إلهامه، مصدر وهما شيل شاعرية
من اإلعجاب غاية لذلك الحائز جميًعا، بناتها ورد من الناهل الزهرة لسلطان املستسلم
يقدرها، وأن زميله فضائل يرى أن طبيعيٍّا كان لذلك إياه؛ تقديرهم وأكرب عرصه أهل

رماًدا. وتذره الفضائل هذه مثوى تحرق النار منظر من يفر أن طبيعيٍّا وكان
تزيد كانت ومن لفضائله، الدهشة تأخذهم كانت شيل عرفوا ممن وكثريون
هذه عن ينمان يكونا لم وتكوينه صورته أن ذلك ورصاحته، لشجاعته دهشتهم
تقاطيع ويف نظرته يف كانت فقد خياله، وقوة بشاعريته ينبئان كانا وإن فيه، الفضائل
وكان وشدة، صالبة عن ال ولني رقة عن تحدث عذبة أنوثة رأسه شعر جمال ويف وجهه
وكان فيه، والقسوة النضال عىل القوة مع يلتئم ال بما والعطف املحبة شذا منه يضوع
بأحىل وتغنت األنغام بأجمل شدت التي القيثارة هذه قصبة كأنه النحيل الطويل جسمه
من دهشة يزيل مما الجمعية يف أهله مكانة كانت وال مولده يكن لم كذلك األهازيج،
بالجنون، عليه حكموا حتى إيمانه إعالن يف ورصاحته شيل بشجاعة منهم الدهشة بلغت
محافظة، العاملني هذين بطبيعة وكانت املال، النبل إىل جمعت نبيلة أرسة يف ولد فقد
بارونًا شيل بيش السري جده كان ونبلها، بمالها ناعمة محافظتها طريق من لتظل
يف وعضًوا قاضيًا شيل تيموذي أبوه وكان ثروته، لزيادة يدأب يفتأ ال وكان غنيٍّا، وكان
محاًطا سسكس أعمال أحد هورشام من مقربة عىل بليس بفيلد قرصهم وكان الربملان،
جعله قد بيش السري جده وكان لها، والطمأنينة بها املتاع إىل تدعو وأحراش بحدائق
من سبحان الزمان، ذلك يف جنيه آالف ستة سنويٍّا إيراًدا عليه يدر مما وارثه بالوصية
أسباب وليست وبلهنية دعة أسباب كلها وتلك اليوم! زماننا يف تعادلها ألف كم يدري
صاحبها أن لو سبيًال، إليه الهدوء يعرف ال فيها وللحياة للجمعية ورصاع صلب نضال
بريون سلكها التي الطريق يسلك أن طبيعيٍّا لكان شيل أوتيه ما الشعر هبة من أوتي
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والدعة والجاه باملال رضب شيل لكن العرب، من ربيعة أبي بن وعمر اإلنجليز من
ما بمقدار إال جده وصية من يقتض ولم جميًعا أهله وترك أبيه بيت وترك األفق ُعْرض
الجمال، رسالة ويؤدي الفضيلة بهاء يجيل هائًما الحياة يف وانطلق العيش، حاجة يكفيه
عما ذاهًال ويؤديها السماء، موسيقى من قدسية أنغام يف بد، أدائها من له يكن ولم
نفسه مفنيًا به، املحيط الوجود هذا إىل بكله متجًها ومتاعب أحزان من بحياته أحاط
بالنفوس يختلط سماويٍّا وحيًا العالم إىل فرتده نفسه يف كله الوجود يفنى كي فيه

تتعاقب. أجيال لإلنسانية تكون أن الخلد شاء ما إىل األجيال عىل ويتنقل جميًعا،
الجمال هذا جعله شعره، ويف تفكريه ويف حياته يف بالغ أثر ولرقته لجماله وكان
ورجليه ويديه النظيف الناصع ولونه الزرقة العميقة وعيونه شعره بخواتم املزدان
الطفولة سن مثل يف فتاة كل عليه تحسده حسن من بذلك اتصل وما التكوين، الجميلة
يف بالًغا برنتفورد، يف هوس) (سيون مدرسة إىل أبواه به ذهب يوم فيها كان التي
حساسة حية نفس عن جماله جانب إىل الصفات هذه ونبأت طبعه، وحلو وظرفه رقته
ويثريها. يؤذيها ما االتساق وسوء النظام عدم يف وترى عنها، وتتنزه القسوة تأنف

ولهوهم، عبثهم وموضع زمالئه سخرية املدرسة يف منه جعلت الصفات هذه أن عىل
حيث «أيتون» مدرسة إىل أهله به انتقل فلما ومضًضا، غضاضة نفسه إىل بعث مما
التالميذ زمالئه وملعاملة بغًضا إال لنظامها يزدد لم املكانة وذوي النبالء أبناء يتعلم
الصغار يخدم أن املدرسة هذه يف الرتبية نظام من يزال وما كان فقد مقتًا، إال فيها
لكل عرضة الخادم الصغري وكان عهًدا، املدرسة يف وأقدم سنٍّا منهم أكرب هم من فيها
يحلو حاجة كل يف بأمره ويأتمر أحذيته له يمسح كان كبريه، من واإلهانة األذى أنواع
زميل إهانة عىل أحد يصرب أال ذلك مع يقتيض النظام هذا كان ثم بها، يأمره أن له
لعبة يتقنون جميًعا كانوا ولذلك بالعدوان، والعدوان بالقوة القوة يدفع وأن إياه له

عليهم. املعتدي اعتداء ولريدوا أنفسهم عن ليدفعوا (البوكس)
ولم خادًما يكون أن يرض لم له، يذعن فلم شيل الصبي يرق لم كله هذا لكن
وتتابعه تابعته الذي املدرسة نظام هو ليكن خلقه، أساس القوة حق يجعل أن يرض
اإلنسانية، والكرامة الفاضل الخلق مع باتفاقه وال بصالحه يؤمن ال فهو أجيال، منذ
أولئك يخالط أن وال خادًما يكون أن يمكن ال له، يخضع وأن عنه يرىض أن يمكن فال
عىل وأبدانهم عضالتهم بها تقوى ومصارعة مالكمة يف نهارهم سحابة يقضون الذين
ولم احتقاًرا، إال له تزدهم لم وحدة إىل ولجأ اعتزلهم لذلك وأرواحهم؛ عقولهم حساب

ولكمهم. ولطمهم وأذاهم سخريتهم من تنجه
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املستذل الطفل ذلك منه تجعل ولم وأنفته إبائه ضعف إىل به تؤد لم رقته لكن
بسخرية سخرية يقارضهم كان بل بأمره، ويأتمر األقوى لسلطان يخضع الذي
متفًقا عدوانًا يك وإن مثله، بعدوان عليه أيديهم عدوان يدفع وكان باحتقار، واحتقاًرا
بقبضة اللكم بدل باألظافر وهبش باألسنان عض عدوان تكوينه، يف األنوثة هذه مع
يتحكك وال العدوان يباديهم يكن لم لذلك وهو أحيانًا، وجهه له يتورم كان مما اليد
مما إليه محببة كتبًا هو ليأخذ العنيفة ورياضتهم ألعابهم يف يرتكهم كان بل بهم،
األقدمني، اليونان جماعة وضع ومما إنجلرتا يف وأنصارهم فرنسا يف الثورة ُكتَّاب وضع
فينىس يجلس حيث النهر حافة إىل يصل حتى والغياض األحراش بني بها ينطلق ثم
والتفكري إياها وبتأمله حوله الساحرة الطبيعة هذه وبمشهد كتبه يف بما املتاع يف نفسه

السيايس). (العدل ُجْدِوين وليم كتاب قراءاته من به تأثر ما أشد ولعل فيها،
الفرنسية الثورة بمبادئ تأثًرا العرص ذلك كتاب أشد من ُجْدِوين وليم وكان
طائفة عىل خروج من الدعوة هذه عىل ترتب وما التفكري، يف املطلقة الحرية إىل ودعوتها
ُجْدِوين أن عىل نفسه، الدين إنكار إىل ذلك يف املبالغة ومن وتعاليمهم الدين رجال
تحقيق بوسائل يتعلق فيما االختالف أشد ورجالها الفرنسية الثورة كتاب مع يختلف
واملنطق العقل يرى فكان الجمعية، قواعد وعىل النظم عىل إدخاله يريد الذي اإلصالح
للعنف االلتجاء عىل الطعن مر ويطعن النفور أشد ينفر وكان اإلصالح، وسيلة وحدهما
التي القواعد أكثر إنكار إىل هذا الحر تفكريه ودفعه القسوة، ورضوب القوة ولوسائل
له الشخص حاجة بمقدار إال الخاص امللك إنكار إىل دفعه عرصه، جمعية عليها تقوم
مناط ألنه نظام، أنه عىل الزواج إنكار إىل ودفعه الواسعة، الثروات عىل لذلك والطعن
العقل من أساس عىل الجمعية إقامة وجوب إىل تفكريه من وانتهى الخاص، امللك فكرة
منه يشكو ما زال صحيحة صورة عىل وضعت لو األسس هذه بأن القول وإىل وحده،
ولذلك اإلنسانية، جبني يف وصمة العقوبة وأضحت وجريمة، وشقاء بؤس من الناس

جميًعا. العقوبات إلغاء يطلب كان بل اإلعدام، عقوبة إلغاء يطلب أن يكفيه ال كان
فرنسا أهل به وتأثر روسو إليه سبقه كثري ُجْدِوين وضعها التي املبادئ هذه يف
الطبيعي الدين حتى لينكروا بهم أدت التي هي املبالغة أن عىل فيها، الثورة ورجال
التمست إن ولعلك الفكر، حرية إىل وسيلتهم اإللحاد وليجعلوا إليه روسو دعا الذي
كلما يزداد كان تشبثًا بسلطانهم يومئٍذ الدين رجال تشبث يف وجدته لهذا تفسريًا
دفعهم الذين هؤالء من واحًدا أن عىل االضمحالل، ثم للنقص معرضة بسلطتهم شعروا

207



وغربية مرصية تراجم

جمال فيه اإليمان من نوع إىل عاد أن يلبث لم باإللحاد للمجاهرة الدين رجال تعصب
تأثر ولقد منهما، حظ الدين لرجال يكن لم واقتناع يقني عن إليه ودعا جالل، وله
الجمعية نظم يف ورأى ُجْدِوين بكتاب مدى أبعد إىل شبابه من األوىل األيام يف شيل
كله هذا مرجع بأن واقتنع العقل، حكم مع يتفق ال ما والدينية واالجتماعية السياسية
من ثوبًا الجمعية نظام من وجليلة دقيقة كل عىل يخلعوا بأن الدين رجال تشبث إىل
الزواج نظام أليس عليه، إصالح أي إدخال أو معالجته يف التفكري دون يحول القداسة
الدينية؟ القداسة من بسياج أحيطت قد امللوك عروش أليست الدين؟ بميسم طبع قد
سبك قد والتطور التغري الدائم العالم هذا شئون من هو ما وكل والتوارث التملك أليس
ناحية إىل شيل مال لذلك التطور؟ وال التغري تقبل ال إنها يقولون التي الدين قوالب يف
يف للحرية الوحيدة الوسيلة هو اإلنكار دام ما إصالح لكل الوسيلة أنه عىل اإلنكار

واإليمان. واإللهام والشعور التفكري
كانت شيل من أيتون أبناء سخرية تثري كانت التي املطالعات هاته جانب إىل
تدفعه الطبيعة وراء بما تعلق من الشعر يلهم وبما بالشعر الفياضة الحساسة طبيعته
فقد شيل)، (املجنون لقب عليه يطلقون املدرسة يف زمالءه جعلت أخرى دراسات إىل
شياطني واملاء الهواء يف ويرى واألطياف الجن يف ويعتقد والسيمياء بالسحر يُعنَى كان
أساطري يف مطالعاته لكثرة ووجود؛ كيان ذات وتصبح خياله يف تحيا كانت وآلهة
أرسار يلتمس طبيعته نواحي من الناحية بهذه متأثًرا عقله واتجه وتاريخهم، اليونان
بأن الولع شديد كان ولذلك والضوء، الكهرباء قوى مخبوء عن يكشف أن ويريد العلم
كلما كان أنه عىل والسحرية، العلمية طلعته يريض صغري كيميائي معمل لديه يكون
يرض ولم قوًال أحد له يستمع فلم جنونه، زمالئه لدى ثبت بحوثه الباب هذا يف ازدادت
الذي بعد به هو أولع الذي اإلصالح ويف الحب ويف الحياة يف الجريئة نظرياته عن أحد
بينهم احتكاك مثار برأيه إلقناعهم جانبه من محاولة كل كانت بل مطالعاته، من أفاد

ولطمه. للكمه وسببًا وبينه
ومقومات نظامها أسس وتغيري الجماعة إصالح برضورة إيمانًا تحديهم وزاده
يفكر لم أنه برغم هذا يف لهم يقوله أن يريد ملا يسمعون يكونوا لم لكنهم حياتها،
برٍّا إصالحهم يف التفكري دائم كان وإن أذاهم، من إليه يصل ما بسبب كراهيتهم يف
ابنة ومن البنات أخواته من جعل سميًعا منهم يجد لم فلما عليها، وعطًفا باإلنسانية
ويطالعهن تعاليمه عليهن يلقي املدرسية إجازاته يف تلميذاته جروف هاريت عمه
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وكانت قياًدا، وأسلس عريكة املدرسة زمالء من ألني الحال بطبيعة كن ولقد برسالته،
يقوله. ما بكل وإعجابًا له وتقديًسا به إيمانًا أشدهن أخواته كربى إليزابث

إذًا والفالسفة، البؤساء عند الخري ويرى والقسس، واألغنياء امللوك يف الرش يرى هو
تقوم أن يجب وإنما تعًسا، نظاًما الزواج يرى وهو أولئك، يف والرش هؤالء عند فالخري
كانت وكم تعس، نظام إذًا فالزواج املقدس، الحب من أساس عىل واملرأة الرجل صالت
ما األلوان باهر من الفتاتني أمام يقصها التي الحب صور عىل تخلع الوليدة شاعريته
فيه، بحث غري من به تؤمنان ويجعلهما يقوله مما الحب سوى ما كل عن يسحرهما
هذه عنوان والحب رغباته؟ مرسى دمهما يف ويبدأ الصبا إىل تتقدمان يافعتني أليستا
الصبا نوازع من له النفس، عذب الحديث حلو جميل شاب وشيل وطليعتها، الرغبات

مطارهما. الحب أجنحة عىل ويطري لهما ما
ال تجديًفا عليه واعرتاضه الزواج عن حديثه يف ترى هاريت عمه ابنة كانت ولنئ
فلعل وعناية، حماية كل الجمعية من تجد أن عىل الحريصة األنثى نفس إليه تميل
أوهام عن ليعدل ويدفعه اعتداله بعد من يكفل شيل وبني بينها ينشأ الذي الوليد الحب
تزال ما فهي بعد من يعدل لم هو وإن الزمان، عىل املقدس األرسة نظام يف اإلصالح
معه تخرج أن اليوم يكفيها بغريه، أو به االرتباط ويف الزواج يف التفكري عن بعيدة
لها وابتساماته نظراته يف ترى وأن ترنمه، وحلو حديثه لعذب تسمع وأن أخته ومع
وكانت ابتساًما، ولها تعلًقا بها لتزيده تعتنقها أن بها يجمل نظريات عن يسليها ما
نظريات من سمعت قد وأن املقام بها طال قد أن األحايني بعض يف تشعر إليزابث
يتبادالن وحيدين عمها وابنة فتذره يومها بقية يكفيها بما عطفه من واستمتعت أخيها
منهما كل جسم إىل يرسي متخارصين يعودان ثم الغرام، حديث وحلو الهوى نجوى

صاحبه. جسم دفء
مذهبه إىل يدعو فهو الكاملة، السعادة هذه يف تنقيض املدرسية إجازته أيام وكانت
يف ترى أخت حب خالًصا؛ حبٍّا وتبادالنه به تؤمنان والفتاتان التكوين، بديعتي فتاتني
كل إليه الحب يدفع ما إىل تصبو فتاة وحب له، حبٍّا ويزيدها به تفخر نبوًغا أخيها
الجماعة ترضاه تخليًدا يكون أن عىل وأجيال، أجيال يف الحياة تخليد من وفتى فتاة
قراءاته عىل مكبٍّا منه الساخرين عن مرتفًعا أيتون إىل عاد اإلجازة انقضت فإذا وترعاه،
عن جديد من يحدثهما تلميذتيه إىل فيه يعود يوًما منتظًرا والسيمية العلمية وبحوثه
فاسدة. أسس من الجماعة الدين رجال به نكب عما إليهما ويتحدث ُجْدِوين، مذهب
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بأكسفورد، فألحقه ١٨١٠ سنة أكتوبر يف أبوه به وذهب بأيتون دراساته وأتم
تعارفهما من قليل بعد دهش هوج جفرسون اسمه أمثاله من شاب إىل تعرف وفيها
هذه زادته وقد وامليكانيكا، بالعلوم خاصة عناية ولعنايته صاحبه مطالعات لكثرة
ما الكهرباء ومولدات والزجاجات األنابيب من شيل غرفة يف رأى حني دهشة العناية
وفولتري ولوك هيوم مراجعة عن لترصفه تكن لم العناية هذه لكن عجيبًا. معمًال جعلها
يكون أن هوج عجب دواعي من وكان ُجْدِوين. كتاب يف الدراسة مداومة وعن وهولباخ
ناحية إىل بطبعه املتجه صاحبه ذهن عىل سلطان من لهم كان ما كل املتشككة لهؤالء
كل معه يخرج كان الذي بشيل إعجابه يمنع لم هذا عجبه لكن الروحية، التأمالت
إذا املاء مقتحًما بنفسه ويلقي وينط يجري مرًحا شيل فينطلق األحراش يجوبان صباح
ويعود تأمالته، وإىل علمه إىل هذه رياضته بعد ليعود البحريات من بحرية صادفته هو
زاسرتوزي، قصة أخته ومع عمه ابنة مع بدأ فلقد والنرشات، القصص كتابة إىل كذلك
من شيئًا فيها يروي أرفيني) (القديسة لها عنوانًا يجعل أخرى قصة يكتب هو وهذا
ويوقعها اإللحاد) إىل (الحاجة عنوانها يجعل نرشة يضع كذلك هو هذا ثم تفكرياته،
من طرده إىل ذلك بسبب لينتهي مكان كل يف لنرشها ويعمل ستكيل جروميا باسم

املرشدة. حياته من ذلك بعد كان ما وإىل أبيه بيت هجرة وإىل أكسفورد
ولم توقعها لعله بل نتائج، من النرشة هذه عىل ترتب ما يتوقع أن وسعه يف وكان
أو دفعه يمكن مما يكن لم النرشة هذه لكتابة به أدى الذي الدافع لعل أو بها، يحفل
ابنه بأن فيه يخربه خطابًا شيل تموذي مسرت إىل ستكديل النارش بعث فقد مقاومته،
يبعث وما الجمهور يسيغه ال ما اآلراء من فيها وأن أرفيني القديسة بقصة له بعث
شيئًا له يدفع أن مستعد غري بأنه للنارش تموذي مسرت فكتب ضده، القيامة عىل الناس
ألفى حرض فلما امليالد، عيد إجازة يف ابنه حضور وانتظر والنرش، الطبع نفقات من
عنه ويَْزورُّون بإلحاده يتهامسون البالد هذه أهل من الناس وألفى متجهًما حوله الجو
بريس فإذا املناقشة، طريق من يقنعه أن ساعيًا أبوه إليه وتحدث بجانبهم، وينأون
إني غضب: يف له يقول بأن األمر آخر يقنع األب وإذا برهانًا، وأسطع حجة منه أقوى
لم شيل عن وانرصافهم الناس وتهامس تموذي مسرت غضب أن عىل أؤمن، ألني أؤمن
حزنها وأثار منها وبلغ نفسه يف أثر لكنما أمرهم، يف التفكري إىل دعاه وال نفسه يف يؤثر
وصل عمًقا حب من بينهما ما عمق يف يشك يكن لم فهو هاريت، عمه ابنة من كان ما
صاحبه عىل أحدهما يغري أن الحياة أمور من أمر يستطيع فليس القلب، شغاف إىل
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ما ورد يف واالشرتاك الحياة تقاسم من عليه نظراتهما تفاهمت عما بهما يعدل أن أو
التي إليزابث أخته إىل تحدث أن عودته بعد لبث ما لكنه وسعادة، جمال من فيها
سمع حني الجزع تواله حتى وشأنها هاريت عن وسألها له، الود صادقة وحدها ظلت
علمت حني جذوته تطايرت حبها وأن غريها، عنه انرصف كما عنه انرصفت أنها منها
بها، وجنَّ به قبل من ُجنَّت الذي هذا من زواجها يرون ال بها واملحيطني أهلها أن
بنعيم املتاع عىل حرًصا أشد ألفاها فقد إقناعها، وحاول هاريت وقابل شيل ذهب وعبثًا
متوهًما سماواتها يف هو يسبح التي األفكار عىل منها ورقص وحيل ملبس من الجمعية
اطمأنت عالقة بأبويها عالقاتها عىل حرًصا أشد وألفاها بها، بإقناعه العالم يسعد أنه

معه. املستقبل يكون أن عىس ما تدري ال بشاب صلتها عىل منها مولدها منذ لها
لم أنها فيه له يذكر خطابًا هوج صديقه إىل ثائًرا باكيًا فكتب الجزع، شيل توىل
بتعاليمه، متأثرة قبل من هي كانت أن بعد متشكك ألنه تكرهه انقلبت وأنها له تبق
يقر يكن لم وإن أنه، ويعلن عنه، يعفو لن أنه ويقسم التعصب عىل ثورته ويعلن
من لحظة كل سيكرس وأنه واجبًا، بل عدًال التعصب من االنتقام يرى فهو االنتقام
التي الفاسدة العقائد ويشجع الجمعية يهدم الذي هو التعصب ألن ملحاربته؛ حياته
أن يتوقع يكن لم أنه العذر هذه ثورته عن وله وأعزها، وأرقها الصالت أقدس تحطم
عىل قائًما حبٍّا الجوانح بني من تستل وأن وأسماها، عاطفة أرشف الدين تعاليم تحطم
بحمده، والتسبيح لعبادته جمال من فيها ما إىل والتوجه الحياة إدراك وحسن التفاهم
إىل بالنفس تسمو قدسية عاطفة الحب يف يرى كان وقد هذا، يتوقع أن له كان وكيف
هذا بدائع منها تشهد أثريية أجواء يف بها وتحلق ومطامعها، الحياة منافع فوق ما
شيل عند الحب أن والحق جماله، صور من الحس عليه يقع فيما متجليًا جميًعا الخلق
رابطة مجرد فيه يرى يكن لم هو غريه، عند معناه من بكثري أسمى معنى له كان
الستشفاف روحيٍّا امتزاًجا يريده كان بل الحياة، عبء حمل عىل للتعاون ورشكة نفعية
صوره متباين يف الجمال هذا حب يف ورشكة الحياة، مصدر هو جمال من حولنا ما
به هو عرب ما املعنى هذا عن به يعرب أن إنسان يستطيع ما أجمل ولعل ألوانه، ومختلف
الطائفة بهذه يوًما قط أتصل «لم ترجمته: ما يقول حيث (أببسيشديون) قصيدته يف
صديقة أو رفيقة كلها الجماعة بني من يختار أن الفرد عىل مذهبها يوجب التي الكبرية
فالحب … النسيان جمود يف وحكمة، جمال من لهم ما لهم يك وإن بالباقني، يلقي وأن
وأنقصتهما، منهما أخذت شاطرتهما كلما أنك يف والرتاب الذهب عن يختلف الصادق
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ينبعث التي الحقائق ازدادت كلما بريًقا يزداد الذي الفهم مع يشرتك هو حني عىل
اإلنسان أهواء أعماق ومن والسماء األرض من نوره يستمد كالخيال وهو إليها، نظره
الخطأ جرثومة بها يقتل الباهرة باألشعة الوجود يمأل ثم ضلع، وألف مرآة ألف ومن
حبه، ينحرص قلب ضيق ويا الشمس، أشعة كأنها سهام من ضياؤه عليها يسلط بما
وصورة واحد، يشء عند خلقه يقف وذهن غايتها، تنتهي وحياة تفكريه، يقف وعقل

خلده.» قرب بها لذلك يبني واحدة،
الواحد الحب هذا دائرة يف يحرصنا الذي والنظام االجتماعية والعقيدة فالدين إذًا
يفسد لذلك وهو خلدنا، قرب لنا يبني الواحد، والخلق الواحدة والغاية الواحد والتفكري
فعىل إلهام، من فيها ما وأسمى عواطف من فيها ما خري عىل ويقيض الجماعة أمر
والعقل القلب يف الضيق هذا وجه يف يقوموا أن هبة من شيل أوتي ما أوتوا الذين

حامية. ناًرا حربهم من يُصلوها وأن والذهن
أن معتزًما والعقل القلب ثائر الفؤاد حزين النفس كئيب أكسفورد إىل شيل وعاد
وكان والجمال، واملغفرة والحب للتسامح الطريق يفسح وأن التعصب عىل الغارة يشن
اسمه غري باسم إياها ًعا موقِّ اإللحاد) إىل (الحاجة نرشته أذاع أن هذا من صنع ما أول
رجال إىل بها بعث فقد وعقله، قلبه دائرة التعصب ضيق من كل عىل لها وموزًعا
تلبث لم بأكسفورد مكتبة يف عرضها ثم بالسياسة، املشتغلني وإىل املعلمني وإىل الدين
الرسالة هذه افتتح وقد عليها، الدين رجال أحد احتج ما ألول عرضها عن اعتذرت أن
الدين قيود كل يطعن ملتهبة بلهجة فيها وسار معرفة»، كل أساس «الحس بقوله
فصله، فقررت يجيب أن فأبى فسألته نارشها، هو شيل أن الجامعة وأبلغت ويحطمها،
أيًضا، هو فصله فتقرر أكسفورد، إدارة من الترصف هذا عىل هوج صديقه واحتج
وتصاريف الحوادث تطور فيها منتظرين لندن إىل عائدين الجامعة الصديقان وترك

األخري. مأواهما شيل اعتربها بغرفة فيها مكتفني الزمن،
غيًظا واستشاط ثائره ثار أكسفورد من ابنه بفصل شيل تموذي مسرت علم وملا
فيلدبليس إىل رجع هو إذا إال مدد أو بمعونة يمده لن أنه فيها يخربه برسالة له وبعث
يف يرفض أبيه عىل شيل فرد األستاذة، من له هو يختارهم من عىل الدروس فيها وتلقى
هوج وصاحبه بريس وقابل لندن إىل فذهب الرفض بهذا األب يقنع ولم رشوطه، أدب
سلكه ما ومع اإللحاد، عن رسالته يف كتب عما شيل ليعدل بالحجة إقناعهما وحاول
وقوة إباء فيه وألفى تتزحزح ال صخرة ابنه من لقي فقد واملجاملة التلطف طرق من
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درهًما، يعطيه أن غري من فيلدبليس إىل عائًدا فرتكه عليهما، التغلب يستطع لم عزيمة
كان لعله أو اإلذعان، إىل فينتهي أبيه إىل االبن الحاجة تضطر أن يرجو كان ولعله
رأيه عىل ا مرصٍّ شيل ظل فقد الحالني أي وعىل فتاه، عىل منه سمعته عىل حرًصا أشد
ليوازي املال كان فما اليد، ذات ضيق من يتهدده بما ا مستخفٍّ عنه ينزل أن عن مرتفًعا
ثم لندن يف أياًما هوج معه وبقي برأيه، إيمانه مع تعارض هو إذا شيئًا يوًما عنده
بعده من شيل وأقام فيه، الحقوق يتعلم محاٍم بمكتب ألحقه الذي ألبيه إطاعة غادرها
التي الجمعية لنضال وليستعد وزعازعها الحياة ليواجه وحيًدا اإلنجليزية العاصمة يف

عليها. والتغلب بها الظفر إىل سينتهي بأنه مؤمنًا عزلته، إىل اضطرته

وستربوك هاريت (2)

الجامعة وملغادرته أبيه مع الختالفه تأمًلا أقل وهو اإلنجليزية العاصمة يف شيل أقام
حبه وازدرائها له جروف هاريت عمه ابنة لتنكر منه املنتظمة الدراسة عن وانقطاعه
أود به يقيم فيما منه املحطم الحب هذا يف تفكريًا أكثر كان لذلك عنه؛ وانفصالها
لتكفيه حتى الكفاف دون بما قانًعا كان وقد العيش شئون من يفكر عىس وفيَم حياته،
وعقت ُجْدِوين آراء وعقت الحب عقت التي هاته فأما يومه؟! طعام بنسات بضعة
للربء يتطلب الذي الداء وهي العناية، يوجب الذي اللغز فهي جميًعا، السامية املبادئ

حاسًما. عالًجا منه
يف عثر أنه يوًما إليه خيل حتى وجوهها مختلف عىل املسألة هذه يقلب وأكب
من يحب يكن لم هو للغزها، الرصيح والحل لها الناجع الدواء عىل منطقية حجة
أنه عىل بحسنها أعجب لنئ بل جمالها، عند إعجابه يقف كان وال جسمها هاريت
عىل كله منصبٍّا حبه كان فإنما الوجود، الطبيعة به زينت الذي الجمال صور بعض
ورضورته والتسامح ونظامها الحياة يف ُجْدِوين ونظريات نظرياته إلدراك ذهنها سمو
وهبط كله ذلك إدراك عن فرت قد ذهنها هو وهذا وعبادته، والجمال وتقديسها والحرية

تقدير. أو حب بأي جدير غري آخر شيئًا وأصبح العامة األذهان مستوى إىل
عليها؟ والحرص بها للتشبث دافًعا أو بالحب جديًرا منها ذلك بعد بقي فماذا
بعد جسمها إليه يحول الذي الدود عاشًقا تراه جمالها فتاة يف إنسان عشق لو أو
ذروة مراقي إىل املرتفع الوضاء الذهن ذلك هاريت من دفن وقد قربها! إىل انتقالها
األوهام ديدان قربه إىل اندست وقد وروحه، شيل بذهن قبل من اتصل والذي التفكري
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بعطفه الحقيقات البائسات سلك يف وليسلكها إذًا، ة العاقَّ هذه شيل فلينس واألباطيل،
جذوة قلبه يف تطفئ لم شيل عقل أرضت التي القاطعة الحجة هذه لكن لكن، ورحمته،
يرجو كان ملا هاريت غدر إىل هذا يف السبب مرجع ولعل رضاًما، البائسة عقوق زادها
مما أكثر الجماعة نفس إىل املندسة املفسدة األوهام محاربة عىل تعاون من صحبتها يف
يفهم ما نحو عىل حب صلة وبينها بينه تكن لم أنه فالصحيح آخر، يشء إىل يرجع
يف وجد ريثما إال مستعرة جذوته ظلت وال الهم العج قلبه يف يطل لم ولذلك الحب؛ هو
سماوات يف معه للسمو االستعداد ذلك ذكاء، وال جماًال األوىل عن تقل ال أخرى، هاريت
يف ُجْدِوين وتابعهم الفرنسية الثورة كتاب دعا ما وكل والتسامح واإللحاد الجمال

إليه. الدعوة
رشيدتهن وكانت كالبهام، بحي للبنات مدرسة يف يتعلمن البنات أخواته كانت فلقد
كي نقد من لديها بما فيها تبعث رسائل إليزابث الكربى أختها من تتناول شيل هلن
إىل يذهب بريس وكان إياه، أبيه إهمال عن اليشء بعض لتعوضه لربيس هلن تعطيه
تبعث بما يستأثر أن يأبى كان ألنه ألخواته الهدايا بعض يحمل هذه البنات مدرسة
برأيه إقناعهن يف يفكر بدأ حتى املدرسة بنات إىل تعرف أن لبث وما أخته، إليه به
الفتيات أولئك أكثر من وستربوك هاريت وكانت ومبادئه، نظرياته اعتناق عىل وحملهن
الذهبي بشعرها مزدانًا ييضء جمالها وكان صوتًا، وأغردهن ابتسامة وأحالهن رقة
السادسة يف أنها عىل — وكانت ربيعه، ورود إىل الضاحك وشبابها املتوردة وخدودها
ويضوع كله وجودها من املرح يفيض النظرة طفلة القد صغرية — عمرها من عرشة
واإللقاء القراءة أتقنت وقد ضحوًكا، طروبًا حولها ما كل يجعل طرب رسور منها
بأن وستربوك وليم مسرت أبوها وعني وروًحا، حياًة وتغريده صوتها عذوبة فزادت
حني حياته مفتتح هو كان عما بذلك الحظ ليجزي النبالء لبنات رضيبة منها يجعل
زميالتها النبالء ببنات االتصال عىل الحرص شديدة كانت لذلك الفنادق؛ يف يعمل كان
بريس الجميل النبيل الشاب رأت فلما اتصاًال، شيل بأخوات أشد وكانت املدرسة، يف
أن وحاولت إللحاده أساها وأظهرت إليه وتوددت نفسها من وقع أخواته عىل يرتدد
به اتصلت أن لبثت ما لكنها كلها، الجمعية وإيمان إيمانها بمثل تقنعه وأن عنه تصده
يقاربهما أو مثلهما يشء ال وجماًال بهاء إليه يدعو فيما رأت وحتى بروحه تأثرت حتى
تسبح طلق فضاء يف الطائرة األجنحة األثريية فالحرية الدين، ورجال الكنيسة تعاليم يف
إليها يحمل الذي الجمال هذا صور من فيه ما كل ورد ناهلة الوجود جمال يف منه
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زواج من بقيد يثقله أن غري من بنعيمها املستمتع قلب بهما فيمأل وعبقه، الحب شذى
جذابة صورة هذه التكاليف، أو بالقوانني يرهقه أن غري ومن توارث، أو تملك من أو
وبعد اآلخر العالم يف ذلك يكون أن إال نظري، الدين تعاليم من حفظت فيما لها ليس
ننعم أن الستطعنا شيل تابعنا أننا ولو ونلمسها، نحسها التي الحياة هاته من انتقالنا
والتفكري هاريت الجميل العصفور لهذا فما املوت، بعد بها املؤمنني نعيم الحياة يف بها
ما لرتى بعدها ما إىل املرعبة املوت صورة اقتحام عىل خيالها وإكراه لها وما املوت، يف
رسول دام ما اإلجهاد وهذا العصفور لهذا ما وجمال؟! وهناء نعيم من لها يخيلون
من يزين عندما حدودها تقف ال جنة يديه، يف الجنة له يضع شيل والحب الجمال
نبله ويف صورته، جمال يف ملموسة حقيقة تبدو بل وآراء، صور من ويصقل تعاليم
خريًا أوليس ا؟ جمٍّ حبٍّا كلها اإلنسانية وحبه قلبه وطيبة نفسه وعذوبة الواسعة وثروته
ما لذلك النعيم؛ جنات إىل — شيل أيدي — الحنون الرقيقة األيدي هذه ترفعها أن لها
ُجْدِوين عنهم أخذ وملن لُجْدِوين تلميذة مثله أصبحت وأن يقول ما بكل آمنت أن لبثت
شيل فيها ترى التي تلك من أكثر لحظة يف سعادة تجد ال وأصبحت أفالطون، حتى
أخته تعطيها ما إليه تحمل بولونيا شارع يف ببيته فيها له تذهب التي أو املدرسة يف
كانت حني يف منها الخروج تستطيع وال باملدرسة تبيت هلن كانت فقد مال، من هلن
وأستاذها ووليها بصديقها للمرور الفرصة فتجد أبيها بيت إىل يوم كل تذهب هاريت

ومحبوبها.
منها تقوم إليزا اسمها الثالثني فوق ما إىل السن يف متقدمة أخت لهاريت وكان
أبوها بذلك رس كما بشيل، هاريت صلة من عرفت ما رسها وقد املتوفاة، أمها مقام
فيه مرضت يوًما يسؤه لم لذلك النبالء؛ مصاف إىل بها يرقى أوىل خطوة واعتربه
بعد ما إىل أقدامها عند جلس وأن أختها نوم مخدع إىل بشيل إليزا دعت أن هاريت
التايل اليوم عادت وأن مرضها من برئت أن إليها جلوسه أثر من وكان الليل، منتصف
وتدلًها، هياًما صار حتى به وجدها ذلك بعد من تزايد وأن تغريدها، وإىل صحتها إىل
الذهن وسمو الروح حياة فيها يرى كان بل إليه، نظرتها إليها ينظر يكن لم شيل لكن
يف دفنت التي جروف هاريت عمه ابنة روح عن يعزيه مما ومبادئه بآرائه االقتناع إىل
الذي النور هذا غري جديًدا ضياء فيها يرى كان األوهام، سوس فيها ونخر األباطيل قرب
وإذا والجمال، والحق بالعدل اإليمان هو حني يف اإللحاد هو يسميه فيما ورشيكة خبا،
بقاءها يكفل ما الطائفة هذه قيود من تحررها يف فلعل النبالء طائفة من تكن لم هي
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يتحىل إيمانًا أجمله وما إليها، هو أوحاه الذي إيمانها يف وثباتها الجديدة عقيدتها عىل
املتأججة. العواطف وكله املحبة وكله الحياة كله جميل رأس به

اإلنسانية صالح يف الرجاء وعاوده الحياة وإىل تلميذته إىل شيل نفس واطمأنت
أكسفورد من هو فصل كما املدرسة من فصلها إىل أدت قد الصلة هذه كانت وإن كلها،
تالميذه من عرف من أشد إليزابث أخته إىل شوًقا هذه طمأنينته وزادته قبل، من
خاله مر بليس فيلد إىل بها يعود التي الطريقة يف يفكر كان وفيما له، وحبٍّا به إيمانًا
أنحاء مختلف يف التجوال كثري رجًال الكبتن وكان وإياه، وتقابل بلندن بلفولد الكبتن
أب اختالف يؤدي كيف يفهم أن يطيق ال متسامًحا الصدر واسع لذلك فكان العالم،
معه شيل فأخذ جوًعا، ابنه يميت أن عىل وتصميمه األب تعصب إىل الرأي يف وابنه
مربية ككفلد يف وكانت عيشه، لالبن وليكفل املقطوعة الصلة ليعيد بككفلد داره إىل
وتدين عمرها من الثالثني إىل طمأنينة يف تتخطى الجمال رومانية هتشنر مس هي
«هذا سماه مما يشفيها بأن نفسه الشاب فأخذ باهلل، تؤمن ولكنها الحرة باملبادئ
أكثر روحه وعذوبة جماله بسحر األمر أغلب مدفوعة له، تتلمذ أن هي وقبلت املرض»
بني التوفيق عىل نورفلك الدوق بلفولد الكبتن واستعان ومبادئه، بآرائه اقتناعها من
وكي أهله إىل بريس يعود كي الدوق كلمة من ألكثر تموذي املسرت يحتج فلم وأبيه، شيل
وال رشط يقيدها ال سنويٍّا جنيه مائتي البنه يرتب أن األب وارتىض إليزابث، أخته يرى

الصور. من صورة بأية شيل حرية يف ترتيبها يؤثر
إال يشء لغري أبيه لبيت خاله بيت من سريه أثناء يف بشيل السعادة فاضت ولقد
الذهول، وعاله بهت حتى رآها بعدما قليًال إال يلبث لم لكنه إلليزابث، شوقه إطفاء
وكانت بمبادئه، وتدين بإيمانه تؤمن كانت لقد يعرفها؟ التي إليزابث هي هذه هل
العامة أوهام مثل إىل وعادت مبادئه وعقت له تنكرت حني جروف هاريت عىل عونه
كل وتجعل وبمبادئه به وتثور هاريت فعلة تفعل األخرى هي بها فكيف وعقائدها،
زوًجا منهم تجد أن رجائها وأكرب الشبان من حولها فيمن الطرف تجيل أن همها
متى الضعف غاية ضعيفات جميًعا جنسهن وبنات الفتيات أولئك أفرتى صالًحا؟
شخصيتهن، كل عن لسلطانها خاضعات ينزلن حتى أحشائهن يف األمومة تحركت
يجاورهن ما أقرب يف باحثات فيهن الغريزة هذه لرغبات تلبية كله بوجودهن ويتجهن
هذا بحثهن ساعة ينسني وهل أرحامهن؟ تحمل الذي للنسل مطمنئ وادع مستقبل عن
سبيل يف تضحيات من راضيًا إليه املحب يطمنئ وما معاٍن من الحب إليه يسمو ما كل
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املدعم والوهم الكذب عىل القائم الزائف الجمعية لنظام تعًسا أال املعاني؟ هذه تحقيق
القايس. القضاء هذا حواء بنات أذهان عىل يقيض الذي فهو والدماء! بالقسوة

النفس تفرس كي يردها وأن العليا حظريته إىل إليزابث يعيد أن شيل حاول وعبثًا
باإلنسانية للرقي األقدار أرسلتهم الذين املوهوبون إال يطيقها ال السمو من صور عىل
عيشهم لذة رسالتهم سبيل يف جهادهم من وجعلت الكمال، سبيل يف جديدة درجات
تقتيض وما املتاع صنوف من الجمعية تقدمه ما الفتاة ذاقت لقد حياتهم، وسعادة
املادي املتاع هذا ذاقت لقد كيانها، عىل الحفيظ فيه ترى الذي للنطاق بنيها إذعان ثمنه
لها سبيل ال املتاع من أخرى صوًرا األمومة يف ترى ذي هي وها اليد، متناول إىل القريب
عن بجانبها أفتنأى وتُرََّهاته، أوهامه وتقديس الجماعة قطيع يف باالندماج إال نيلها إىل
القانون وليسمي شزًرا العيون إليها وتنظر أخيها موقف الجماعة من لتقف املتاع هذا
أن واجبه فأول األخوة، صادق أًخا شيل كان ولنئ كال، عهًرا؟ قلبها عواطف متابعتها
متاع من الحياة مادة يف ما كل به تستكمل جميل غني نبيل زوج عن ألخته يبحث

واجبها. لألمومة به وتؤدي
مقامه يف لذة له تبق فلم عمه، ابنة من قبل من يئس كما أخته من شيل ويئس
وستربوك فتاتي من وأخرى يورك، يف إليه يذهب كي هوج من دعوة وجاءته أهله، بني
أحد دعوة عليها فضل ثم جميًعا قبولها يف تردد ولكنه بلفولد، الكبتن خاله من وثالثة
ومن البالد تلك طبيعة جمال من يجد أن آمًال البحر شاطئ عىل الغال بالد إىل أقاربه
يف مصابه عن السلوان قلبه إىل يبعث وما نفسه ثورة يُسكِّن ما والصغر املوج تالطم
والتسامح والحق الحرية إىل يدعو رسوًال نفسه نصب الجديد مقره ويف أخته، ذهن
وإىل هتشنر مس وإىل وستربوك هاريت إىل يكتبها وقته أكثر تستنفد كانت رسائل يف
املقام به يطل ولم الكمال، نحو الرقي إىل ميًال فيهم يأنس ممن هؤالء غري وإىل هوج
يعود أن يريد أباها أن فيها له تذكر هاريت من رسالة تسلم حتى الجميلة عزلته يف
ناظرة ترىض كي شيل تعاليم تنكر أن إليها ويطلب منها، فصلت التي املدرسة إىل بها
شيل فرد عليه، يريدونها ما تلبي ال كي تنتحر أن اعتزمت وأنها رجوعها، عن املدرسة
وغضب عليه، الفتاة إكراه من يحاول ملا يلومه أبيها إىل وبعث روعها من يسكن عليها
كان حني تعاليمه عن مغضيًا عنه قبل من راضيًا كان الذي الشاب هذا لترصف أبوها
بنات من الجميالت يغرون النبالء أبناء من كغريه به إذا ثم ابنته، سيتزوج أنه يحسب
يكون أن عىل أباها هاريت تطاوع ولم ملنبتهن، ازدراء عنهن ينأون ثم األخرى الطبقات
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عدلت بخطابه، متأثرة أنها له وذكرت تشكو، جديد من إليه فكتبت شيل، شأن ذلك
إىل وذهب رسالتها تسلم حني الغال فرتك معه، الفرار تريد ولكنها االنتحار، فكرة عن
تبقى أن آمًال تريد ما غري عىل ابنته إكراه يف له حق ال بأن أبيها إقناع يحاول كي لندن
لها هو اختار التي الجديدة بالحياة مؤمنة بقائها مع وستربوك مسرت رعاية يف الفتاة
وحاول يشاء، حيث ليقيما مًعا يفرا كي عليه وألحت به تعلقت الفتاة رأته فلما سبيلها،

بعدك. عىل يل صرب وال أحبك لكني جوابها: فكان رأيها عن يردها أن هو
الفتاة اعرتفت التي امللتهبة القوية الصادقة اللهجة وجوًما وزاده شيل، وجم هنا
أحب وإنما تكوينها جمال وال صوتها عذوبة منها يُحِبْب لم هو لكنه إياه، بحبها فيها
بسموها معه وشعر العرتافها، هذا مع اهتز أنه عىل روحها! وجمال ذهنها سمو منها
وعقائدها الجماعة أوهام مزدرية معه الفرار وتريد تحبه إنها أخته، وعىل عمه ابنة عىل
بني نفسه تداول يف يستطع فلم وإصالحها، لهدايتها نضالها يف معه لالشرتاك مستعدة
الفتاة تريد الذي الحب هذا يشغلها ليس بأن وشعورها االعرتاف بهذا إعجابًا اهتزازها
بصدق يعدها وأن روعها من يسكن وأن شعرها عىل يملس أن إال مثله، يبادلها أن
تسمع أن الفتاة وكفى منها، يصله نداء أول عند جوارها إىل سيكون وأنه لها إخالصه
ضلل شيل بأن أبوها أقسمها أيمان به جاءته شحوب وجهها عن ليزول الكلمة هذه منه

وفرحه. شبابه وجودها وإىل تورده لونها إىل وليعود يحبها، ال وأنه بها
بالفتاة يفر أال إياه ناصًحا صديقه فأجابه حدث، ما هوج عىل يقص شيل وكتب
حقه من فليس تعًسا، نظاًما فيه ويرى بالزواج يؤمن ال كان وإذا يتزوجها، أن إال
أذى، منه يناله ولن خسارة الفرار هذا من هو تصيبه فلن تحبه، فتاة يشقي أن لذلك
مغضوبًا سارت، حيث االزدراء بعني إليها منظوًرا تتزوجه لم إن فستكون هي أما
نفسها يف يجني قد بألم لذلك شاعرة ومعونته، عطفه من محرومة أبيها، من عليها
عنها، ذلك حني ولينفصل وتعاليمه مبادئه لينفذ شيل كان فإذا إياه، حبها عىل الطفلة
والشقاء، للتعس إياها مسلًما بهذا يكون أفال مصريها؟ يكون وأيان أمرها يكون فماذا
لغري والسقوط البؤس إىل بالفتاة مؤدية اإلنسانية سعادة بها يريد التي التعاليم وتكون

أحبته؟ أنها إال ذنب
يكون أن الفتاة وعده يف وتردد أمامها فرتاجع صاحبه حجج قوة شيل وصدمت
أسبوع بعد إليه بعثت بل تردده يف تمهله لم الفتاة لكن إليها، تدعوه ما ألول جانبها إىل
إليها فذهب والواجب، املبدأ بني املعركة نفسه يف تطل ولم إليها، تدعوه إياها تركه من
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إليه يؤول ما القدر يدي بني تارًكا يتزوجها وأن بها يفر أن معتزًما للواجب مذعنًا
بعد. من أمرهما

شعر أياًما سياحتهما يف وقضيا إيقوسيا عاصمة قاصدين إنجلرتا عاصمة وغادرا
فر لقد جوانحه، بني تتحرك حلوة وعاطفة قلبه إىل ترسي جديدة بحياة خاللها شيل
الحب عن معه حديثها يك فلم به، وغراًما له حبٍّا األبوي العش عن طائًرا معه عصفوره
الحب يحيط أن هو يريد التي املعاني يف التفكري إىل فيه يسموان القديم الحديث هذا
داللة دون فيه األلفاظ داللة حديثًا وأصبح وتدلهها، هي غرامها حديث أصبح بل بها،
معسولة إليه عيونها فإذا جانبه إىل تستيقظ ذي هي ها والقبالت، والبسمات النظرات
بشعره تعبث وأصابعها عنقه تطوق أذرعها وإذا والهوى، الشوق كلها النظرة ندية
فمها إىل بها يبعث كي قلبها إىل صاعًدا حياة من فيه ما كل يجتمع الصغري وقدها
كله النهار ذي هي وها حبها، وكل حياتها وكل قلبها كل فيها قبلة فمه عىل فتطبعها
السعادة ابتسامة ثغرها تطوق الليل ذي هي ها ثم وهواها، حبها بأغاريد إليه تشدو
يصالن يكادا لم لذلك ونعيمها؛ بهنائها أحالمها حني السمه تردادها أذنه إىل ويهفو
أياًما قضيا وكذلك إياها، وملكه منها زواجه أتم حتى مسكنًا فيها ويختاران إدنربة إىل
إىل بعث حبٍّا هاريت بحب املتاع إىل بكله فيها واستسلم ورسالته نفسه شيل فيها نيس
هي الحب بريح تضوع جعلها شذى وزهر وجبل وشجر بحر من بهما يحيط ما كل

وسحًرا. جماًال جمالها عىل وتزداد األخرى
له بحبها عنها شغل يف هاريت فإذا وتفكريه، تأمالته إىل يعود أن لشيل آن ثم
صوت يف هو تأمالته إليه يرد له صدى كانت فيها شاركت هي فإن إياه، وعبادتها
أن لو — بحبهما وسعادته لعزلتهما اطمئنانه مع — شيل ود لذلك حلو؛ وحديث عذب
أسابيع إال تك فلم رجائه، طوع هذا يف األقدار كانت وكأنما معهما، كان هوج صديقه
وقد صديقه، عند يقضيها له إجازة يف هوج جاء حتى والتفكري التأمل إىل عودته بعد
وُرسَّ ونظرياته، وبحوثه شيل حديث يمل معه كاد حد إىل هاريت جمال روعة بهرته
وتأمالته، لقراءته هو وتركه للنزهة معه هاريت خروج هوج ضيافة له أتاحت بأن شيل
فلم ثالثتهم وسافر لها، وإياه يذهبا أن عليهما اقرتح يورك إىل يعود أن لهوج آن فلما
يصله لم أن ا همٍّ وزاده للجمال، الظمأ الدائمة روحه يغذي جماًال يورك يف شيل يجد
بلفولد الكبتن خاله لريى ككفلد إىل فسافر به له يبعث أن عىل اتفق الذي املال أبيه من
من نفسه هوج يملك ولم بأختها، إليها يبعث أن إىل صديقه حماية يف زوجه وترك
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أن واحًدا يوًما هواه هجوم وقاومت عنها الفتاة فصدته يحبها، أنه لهاريت يذكر أن
يزد لم هوج بخرب وأخربته شيل جاء وملا بينهما، فحالت الثاني اليوم يف أختها حرضت
اللتان وأختها زوجه ومعه مسافًرا املنزل غادر ثم صنيعه، سوء عىل صديقه الم أن عىل
الذي املحامي مكتب من هوج وعاد مرآه، احتمال معه يمكن ال ما هوج صنيع يف رأتا

أحد. بالسفر يخربه لم وإن خالء املنزل فألفى رعايته يف يشتغل
سوذي الكبريان الشاعران يقطنها كان إذ البحريات منطقة إىل الذهاب شيل واختار
أن ويرجو عظمتهما مثل يف يطمع فهو الشعر، يقرض بدأ قد شيل وكان وكولردج،
وعلم املنطقة، هذه يف كذلك يقيم نورفلك دوق كان وملا منطقتهما، شعراء من يكون
لسوذي صديًقا عرف وهناك قرصه، إىل وزوجته يدعوه كتب فقد إليها، شيل بمجيء
لكن وأرفعها، مكانة أسمى شيل نفس من يحل كان الذي الشاعر بيت إىل به ذهب
الشعر إلهام عن تكون ما أبعد سوذي زوجة ألفى حني الدهشة تولته أن يلبث لم شيل
سمع، مما بهت الحديث سوذي وبني بينه دار وملا للمثل، مرضبًا دار ربة كانت وإن
يف ويطمع املال يحب وهو مسيحي! وإنه متدين إنه يقول الفحل، الشاعر هذا فسوذي،
ثم ماذا؟ ثم عجبًا؟! هذا أليس تفكريهم! ويفكر الناس يعيش كما يعيش وهو كسبه!
عرش، عىل جلس ملك خري بأنه إنجلرتا ملك فيه يصف لسوذي مقال عىل مجلة يف عثر
يسخر رجل فهو إذًا ألقابه، امللك عليه يخلع أن إىل هذا من يقصد سوذي أن وعلم
يستحق ال هو إذًا املادة، لنعيم ظمأه يطفئ ما إال الحياة من يرجو وال ملطامعه ضمريه
باحرتام تكون أيٍّا ملكة توحي فلن ماله، الشعر ملكة من له ليكن تقديًرا، وال احرتاًما
الناس يطمع ال الذي الوضيع املستوى إىل الحياة يف وبعمله بأخالقه نزل إذا صاحبها

املال. اكتناز ويف الجاه كاذب يف إال منه
مرحلة إال بالدين ثورته يف ير لم وإن رأيه يف وصالبته شيل ألمر فعجب سوذي أما
له اإليمان من نوع إىل يعودون ثم جميًعا الذكي الشباب بها يمر التفكري مراحل من
نفس نفسه ألن شيل؛ شأن ذلك سيكون بأن االقتناع شديد كان لقد بل وجالله، روعته
الشاعر نفس وألن عدم، من اإللحاد يصور وما اإللحاد تطيق ال الشاعر ونفس شاعر،
بالجمال، اإليمان عن لها معدى فال جميلة وألنها الخلق، تنكر أن تستطيع فال تخلق
به فامتد تعاجله لم منيته أن لو شيل إليمان القدر أعده قد كان مصري أي يدري ومن

رأى!! مما أكثر والحياة بالناس األقدار عبث من رأى حتى العمر
فجيعته، عليه يعوض أن إىل يرسع حتى القدر يفجعه أال شيل حظ من وكان
بمن سوذي عن عوضه كذلك وستربوك، بهاريت جروف هاريت عن عوضه فكما
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حي ُجْدِوين وليم أن ذاك إذ عرف فقد بسوذي، إيمانه من أكثر مرة ألف به يؤمن
(العدل مؤلف إىل فكتب سارع لذلك يراه؛ أن يستطيع وأنه بلندن، يقيم وأنه يرزق
يف يومئٍذ كان شيل أن عىل له، االستماع يف والرجاء به اإلعجاب كلها رسالة السيايس)
الروحي بأستاذه للحاق لندن إىل يرسع كي الفرصة له يدع لم كبري بمرشوع شغل
عىل أنهم سببها شاذة، معاملة يعاملون كانوا أرلندا أهل من الكاثوليك أن ذلك العظيم،
غري الدولة مناصب من محرومني فكانوا الغالبية، ودين اململكة دين الربوتستانية غري

لإلنسان. املقررة املدنية الحقوق من بكثري لهم معرتف
بني باملساواة ولينادي الظلم عىل حربه ليعلن سانحة فرصة هذا يف شيل رأى وقد
الغارة وليشن غريه، عىل فضًال له يجعل وال منهم أحد بني الدين يفرق ال جميًعا الناس
الدين رجال به يحيطون وما امللوك وعىل تعصب، من إليه يدعون وما الدين رجال عىل
لظلمهم واإلذعان عروشهم تقديس إىل الناس بدعوة إليهم الدين رجال يردها رعاية من
مبادئه، إىل فيه دعا مطوًال نداء وضع الغاية ولهذه لخريهم، هللا أراد ما بعض واعتباره

وراءها. الفرنسية الثورة خلفتها التي األفكار هذه وإىل التسامح، مقدمتها ويف
قامت بعدما ألنها العرص؛ ذلك أهل من الناس نظر يف أخفقت قد كانت الثورة لكن
رءوس من عليه قضت وبعدما تضحيات، من قدمت وبعدما واملساواة، للحرية فداء
كلهم فرنسا أبناء قدمت أن من أكثر غايتها من تبلغ لم بها؛ عصفت وثروات أطاحتها
ورس الجمهورية، عرش عىل إمرباطوًرا أجلسته وأن الحربية نابليون لشهوات طعاًما
لتحقيق اعتمدت أنها ومفكريه العرص كتاب من وكثريين وُجْدِوين شيل نظر يف إخفاقها
الصعداء وتنفسهم منها الناس لنفور السبيل فمهدت والعنف، القسوة عىل غاياتها
األخ وتفاهم باإلنسان اإلنسان وبر والتسامح الرحمة جعلت أنها ولو عهدها، النقضاء
مما أطول زمن إىل احتاجت وإن غاياتها كل األرض عىل لحققت لها، أساًسا أخيه مع

لنجاحها. رجالها يقدر كان
طالبًا والتكاليف الحقوق يف اإلنجليز بسائر الكاثوليك مساواة إىل شيل دعا ولهذا
واتخذ دماء، أو عنف إىل يلجأوا أن غري من هذا يف بحقهم يتمسكوا أن الكاثوليك إىل
نداءه الناس عىل يوزع وجعل وإليزا، هاريت مع فيه أقام بيتًا دبلن يف لدعوته مقرٍّا
أن بد ال البوليس أن أصدقائه بعض إىل خيل وقد السامية، املبادئ لهذه امللتهب الحار
حريتهم رسول من خرسوا هؤالء لكن حوله، سيلتفون أرلندا أهل وأن عليه سيقبض
موضع الرقيقة الطفلة زوجه ويف فيه ووجدوا عمره، من العرشين بعد يبلغ لم الذي

بهما. يعبأ وال لهما يهتم ال البوليس جعل مما وعطف دعابة
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الفرنسية الثورة مبادئ إخفاق أن معه رأوا كالذين مخطئًا كان شيل أن والحق
العالم يف غريها ثورة ككل — الفرنسية فالثورة والقسوة، للعنف التجائها إىل يرجع
أول بدأت هي بل تحقيقها، يريدون أنهم أهلها أعلن التي املبادئ لتحقيق تبدأ لم —
وديدرو وفولتري روسو أمثال من سبقوها الذين وكان بحتة، اقتصادية ألسباب أمرها
عرش قوائم دكت فلما أعلنوها، التي املبادئ تحققت إذا تتم الناس سعادة بأن نادوا قد
األمر مقاليد العرص ذلك ظروف إليهم ألقت الذين وبدأ الجوع كابوس وأزيح فرنسا
قبل من الناس كان التي املبادئ تناولوا بها؛ الناس يسعد التي الطريقة يف يفكرون

بها. يؤمنوا أن غري من قراءتها فتلذهم يقرءونها
أعلنوا التي املبادئ بفائدة إيمانًا الناس أقل أولئك املصادفة حكام من كثري وكان
يفعلون ما يفعلون كانوا لكنهم سبيلها، يف يقف من ويحاربون تطبيقها يريدون أنهم
متعصبون إذًا فهم إياها، ينازعهم قد ممن وتخلًصا أيديهم يف للسلطة استبقاء ذلك من
الذين هم وحدهم لكنهم بسواء، سواء شيل يحاربهم ممن الدين كرجال ملصالحهم
الدموية اللغة إال تفهم ال الجماهري ألن الجماهري؛ ذهن إىل السامية املبادئ هذه يوصلون
سمائه من ينزل أن استطاع شيل أن ولو والبطش، واإلرهاب القسوة لغة الوضيعة،
والبتهج الدم يف وإياه ولولغ ولتابعه له ولهتف به الجمهور ألحاط املرتبة هذه إىل العليا
املبادئ هذه من كثري أو قليل لثبت ثم األوىل، حيوانيته فيه يحرك الذي املنظر لهذا
ويتحدث السماء بلغة يخاطبه وشيل أما وعيه، إىل رجوعه بعد يستظهرها ذاكرته يف
من أكثر يف له مطمع فال اإلنسان، مع اإلنسان وتسامح لإلنسان اإلنسان حب عن له

زوجته. جمال وعىل شبابه عىل العطف شابها سخرية به الجمهور سخرية
الكاثوليك أولئك من يائًسا الغال بالد إىل جديد من البحر وصاحبته شيل وعرب
إىل فيه يهتد لم زمنًا البحرية الشواطئ بالد مختلف يف يتنقل وظل يفهمون، ال الذين
أعجبه منزل إىل لنموث يف اهتدى حتى مختلفة نواٍح يف متجوًال فغادرها به، يرس مسكن
عزلتها جماًال عنده يزيدها جميلة شعرية مناظر من به يحيط ملا أعجبه به؛ فأقام
معه، لتقيم فجاءت دعوته هتشنر مس قبلت املنزل هذا ويف إليها، الناس اختالف وقلة
فلقد الحياة، صور وإياه ويدرك الرأي يبادله روحي صديق إىل بحاجة كان أنه والحق
نشاطه بدء يف يومئٍذ هو وكان تلميذة، عليه كانت ما عىل تزد ولم طفلة، هاريت ظلت
وصل ما أودعها ماب) (بامللكة ديوانه يف املعروفة الكربى قصائده أوىل يضع الشعري
يجد أن يريد حاول، فلما آراءه، ويقدر شعوره يردد من يريد وكان فلسفة، من إليه
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طار لذلك الفلسفة؛ تفهم وال الشعر تتذوق ال أنها له تبدى الشخص؛ ذلك هاريت من
كانت هذه ولعل زوجته، تهذيب يف تزيد أن إليها وطلب هتشنر مس مجيء من رسوًرا
إىل ويدس غرًقا هاريت انتحار وإىل االفرتاق إىل ينتهي تباينًا بينهما فيما التباين طالئع

شعره. من كثري يف بعد من أثره يظهر ناصبًا ا همٍّ شيل حياة

وشعره بعضنثره (3)

إليزا وأختها وستربوك هاريت زوجه ومعه لنموث يف اختاره الذي باملنزل شيل أقام
لورد القايض إىل شيل وجه لنموث ومن ،١٨١٢ سنة خريف أوائل حتى هتشنر ومس
ينبئ يزال وما وكان أرلندا، يف حاوله ما كل من وقًعا وأشد أثًرا أعظم كان خطابًا اللنربا
مسرت عىل القايض هذا حكم فقد الشعر، يف قوته عن يقل ال بما النثر يف شيل قوة عن
املعجزات فيه وينكر املسيحية عىل يطعن كتابًا نرش ألنه والتعذيب، بالسجن إيتون
هذا من يجعل أن أحد بخلد يدر ولم العقل، يقبلها ال نظرية التثليث يف ويرى والبعث،
ويف فرنسا يف ُكتَّابًا أن عىل قداستها، أمة كل يف لألحكام كانت أن طعن موضع الحكم
يكرسوا أن عن ظلًما الحكم يف رأوا حني يرتددوا لم شيل بهم يعجب ممن فرنسا غري
من جعل فولتري وهذا الدعوى، يف النظر إلعادة بالعمل الظلم لرفع جهودهم من الكثري
انتهت لحملة موضًعا ثروتهم من أبنائه وبتجريد باإلعدام عليه ُحِكَم الذي كاال قضية
عىل ترتب ما وإزالة إعدامه، بعد إليه كاال رشف وبإعادة الحكم، يف النظر بإعادة
نظر يف أجل إيتون مسرت عىل والحكم ووارثيه، ألبنائه بالنسبة نتائج من األول الحكم
والتعبري الفكر حرية يدين بل الناس من إنسان إدانة عىل يقترص ال فهو خطًرا، شيل
من به ينزل ما مخافة للجماعة النفاق إىل الرأي حر تضطر بقيود العقل ويقيد عنه،
األقدار تبعثهم الذين املواهب ذوي تفكري من واالستفادة الجماعة بني وتحول عقاب،
القوي خطابه اللنربا اللورد إىل وجه لذلك الكمال؛ ناحية إىل باإلنسانية السري ليداوموا
أهمية، من له ما فيه لتقوم بالدك دعتك الذي وللمركز أما «موالي، بقوله: إياه مفتتًحا
أنك يف النظر مداومة عليك لذلك ويجب خطًرا، أعظم لذلك هي عليه املرتتبة فالتبعة
القائمة القوانني أن وصحيح لناقص، باملكافأة أو فاضل عىل بالعقاب خطأ تحكم لم
مسرت عىل أصدرته الذي الحكم بسبب إياك دستورية سلطة أية محاسبة من تحميك
موافقتها وعدم عليك األمة سخط من حمايتك يستطيع قانون أي ثمة ليس لكن إيتون،
لإلعقاب كان إذا عليك اإلعقاب حكم وبني بينك يحول قانون ثمة وليس حكمك، عىل

223



وغربية مرصية تراجم

إيتون؟! مسرت تعاقب حق بأي «لكن مندفًعا: شيل ينطلق ثم شأنك.» بذكر تعنى أن
التذرع يمكن التي هي وظلمهم الكهنوت تحكم أيام من عتيقة سوابق إال هناك ليس

املزرية. اإلهانة هذه والعدالة اإلنسانية إلهانة بها
كما يشاء حيث يسري ال ولم ارتكب؟ جريمة وأي إيتون؟ مسرت به أرض رجل فأي
حبس من ترجى غاية وأية يعيش؟ أن اعتاد كما يعيش ال لم ثم الناس، سائر يفعل
بعد الحجج شيل ويسوق إنسان؟» رشف يشني ما يرتكب لم بأنه اتهم الذي الرجل هذا
وإخاء العالم سعادة مالك التسامح أن عىل بها يدلل بعض برقاب بعضها يأخذ ذلك
واالضطهاد التعصب وأن والفضل، الحق الستعالء الوحيدة والوسيلة لإلنسان اإلنسان
الحجج هذه ويسوق اللنربا، لورد أمثال أداتها كانت ويالت إال اإلنسانية عىل يَُجرَّا لم

قوله: مثل يف تظهر قوية لهجة يف

فاملطابع فيه، املنطق اضطراب إال ولؤمه عجزه يضارع ال االضطهاد نظام إن
حافلة كتب وهي للمسيحية، املثبتة األدلة أظن) فيما (تهكًما يسمى بما مثقلة
مجرد املسيحية يرفض من كل أن وقوامها منكريها، عىل واألكاذيب باملطاعن
من تتخذ وأن عليه، دليل ال ما تقرر أن وسبيلها والشعور، اإلدراك من
من املستخلصة النتائج ومن صحيحة، أولية مبادئ املنفرة، الشائعة األباطيل
فما واهيًا األساس كان إذا ولكن املنطق، شاهقة ِبنًى املفرتضة، املقدمات هذه
نزاع ال املسيحية حقيقة كانت وإذا البناء؟ بتداعي ينبئنا مهندس إىل الحاجة
إلثباتها كافيًا الكتب من املوجود كان وإذا الكتب؟ هذه توضع فلماذا فيها
يقتنع لم فلماذا تكلم قد هللا كان وإذا جديد؟ جدل إىل الحاجة وجه فما
حقيقتها إلثبات أشق وبحث أعمق علم ينقصها املسيحية كانت وإذا العالم؟
وجه عىل يؤديه أن اإلنساني العقل سوى يسع ال فيما القهر إىل اللجوء ففيم

يرضيه؟

التدليل محاوًال التسامح، إىل داعيًا التعصب عىل ناعيًا اللهجة، هذه بمثل يعود وهو
لتقديس الجماعة دفع إال أثره من يكون ولن الحق صوت يخفت لن االضطهاد أن عىل
تعذيب إال يشء لغري لعيىس املسيحيني تقديس نحو عىل به، االضطهاد حل من ذكرى

يقول: حني وذلك إياه، اليهود
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متعصبني، هجًما اليهود يكن لم لو أنه نقضها إىل سبيل ال التي الحقائق من
املسيحي الدين استطاع ملا كرصاحته، كانت بيليت بونتياس عزيمة أن لو أو
هذا بمثل رهٌن عليه آرائه أعزُّ َمن فيا يوجد، أن أمكن ملا بل يستفيض، أن
عىل تعلَّْم الشك، يعتوره مصدرها بقلبه عواطفه وأعلُق الضعيف، الخيط
سولت قد وظروفك تربيتك تكون أن الجائز من بأن واعرتف التواضع، األقل
مقنع وجه عىل صحتها تثبت ولم دليل عليها ينهض ال بقواعد التسليم لك
الكايف بالسبب ليس أخيك رأي فساد بأن األقل عىل كذلك واعرتف مرٍض،
معقولة، عقيدتك أن ينكر مثلك إنسانًا أن أجل أمن لكرهك، أهًال يجعله الذي
الديني االضطهاد بجواز سلمنا وإذا والسجن؟ التعذيب بعقاب حقيًقا يكون
سلم عىل لون كل من املتعصبون منه ويقتحم يفتح الذي الباب أوسع فما
أسأل: ولكني مباحة؟ تنقلب ال دموية وفظيعة وحشية وأي وسالمه! املجتمع
منه املجتمع بتعظيم أحق شائعة عقيدة صحة ينكر الذي الرجل ذلك أليس
ما عىل يقيض (وبذلك وعمقها زيفها يثبت أن إما ألنه وغضبه؟ بسخطه
صدقها إلثبات الفرصة ألنصارها يتيح أن وإما تحته) طائل وال زائف هو
يهب من فإن جريمة، يكون أن يمكن ال — التحقيق عىل — وهذا وجمالها،
مرد يف ترجع التي املسائل كربى يف الجريء والتحقيق الحر للبحث وقته
منه املتنورين املشرتعني بتشجيع أجدر يكون األخالقية، طبيعتنا إىل أمرها
ال الحديد أغالل أن اللورد سيدي يا تعلم أن وأحب انتقامهم، به يحيق بأن
وقسوتها، املحابس وحشية فوق تسمو وأنها الفضيلة، روح تخضع وال تقيد
مقعدك من وراءها تحلق أن روحك تقدر ال حيث إىل جريئة حرة وترتفع
إنسان، أنك مسيحيتك تنسيك أن لتحذر أدعوك ولست القضاء، يف الفخم
نظام ظل يف مرسًعا علينا يقبل الذي العرص ذلك تستعجل أن أعظك ولكني
وتكون مأجورة، حقرية القضاء مجالس فيه تكون والذي الحارض، القهر

وصادق. رشيف هو ما لكل منازل السجون

صوت يخفت لم الظلم أن عىل التاريخ يستشهد حني حججه من القمة إىل ويصل
يقول: حني اإلبداع، غاية بالغة عبارة يف وذلك الظاملني، عىل قىض بل الحق

يلقنونها مواطنوه كان التي الخرافات يكافح أن اجرتأ ألنه السم سقراط ُسقي
حكمها يف ما لها تبني أن بقليل موته بعد أثينا عتمت ما ثم عليها، وينشأون
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قريب إىل سقراط ورفعت «مليتاس» متهمه من له فانتصفت الظلم من عليه
األرباب. مراتب من

هو ما بها ويستبدل موىس طقوس يهذب أن حاول ألنه املسيح وُصلب
برباءة اعرتافه املأل عىل قاضيه أعلن ولقد بالخري، وأشبه اإلنسانية إىل أدنى
براباس فرسح الشنعاء، الفعلة إال أبى املتعصب الجاهل الشعب لكن ساحته،
ثم الدموي، اليهود إلله قربانًا املصلح الوديع املسيح وقدم الخائن القاتل
عىل الغوغاء وراح الناس آراء معها وتغريت األحوال وتبدلت الزمن مىض
شواهد تعوزهم ولم خارقة، املسيح صلب يف يرون التطرف من عادتهم
كان أنه بها ليثبتوا — الجهالة! عصور يف أكثرها وما — وآياتها املعجزات
أفالطون بأحالم والتقت العصور مع النفوس يف العقيدة هذه ودارت هللا، من
ألوهية تقررت حتى واالمتداد والسعة القوة واكتسبت أرسططاليس، ومنطق
وعاًرا. جريمة صحتها يف والشك للموت، مجلبة فيها املنازعة وصارت املسيح
أن فعليه ذلك يف ينازع أن أراد فمن املقررة، الديانة هي اآلن واملسيحية
العام، الرأي اعتبار يف يتقدمونه والخونة السفاكني يرى أن عىل نفسه يوطن
له يكفل ما األحوال ظروف من وآزره شجاعته كفاء عبقريته كانت إذا إال
ويف باسمه الناس تضطهد وأن اآللهة، مصاف إىل املقبلة األجيال ترفعه أن
العالم. بعبادة الفوز إىل منه أسبق كانوا من باسم هو اضطهد كما سبيله

بقوله: خطابه يختتم ثم

واملؤمن واملسيحي واليهودي املسلم يعيش حني مرسًعا ليقرتب الزمن إن
اجتماعهم عن ينشأ ما متساوين يتقاسمون واحدة جمعية يف مًعا وامللحد
ملوالي وأرجو األخوي، والحب اإلحسان بروابط مرتبطني ويتحدون فوائد من

اليوم. ذلك يرى أن اللورد

حياة لكن ماب»، «امللكة قصيدته إلتمام العود حاول هذا خطابه شيل أتم وملا
مس من زوجته نفس إىل دبت الغرية أن ذلك نفسه، إىل املالل وتدفع تثقله بدأت لنموث
الدفاع إىل الوسيلة شيل وجد وربما حياتها، إىل الهم دس لها منافًسا فيها فرأت هتشنر
يزيده بما وإلهامه تفكريه يف مشاركته من يرجو كان ما منها وجد أنه لو ضيفه عن
همه يف وزاد وألوان، ومعاٍن صور من يريد ما كل فيها ينهل الشعر سماء يف تحليًقا
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عىل وسموٍّا قوته عىل قوة يزيده بما وذهنه خياله جوالت يف تتابعه ال هاريت رأى أن
قبلها من ابتغت ما مثل الحياة متاع من تبتغي حولها ما إىل تتلفت وقفت بل سموه،
إىل العود واعتزم الريف وحدة يف للبقاء سبيل ال أن شيل أيقن حينذاك عمه، وابنة أخته
به املحيطون بدأ التي الوضيعة العواطف هذه عن مسليًا الجماعة يف يجد عله لندن
بني سعادة عىل للعمل توثبها يف لروحه منشًطا ُجْدِوين مقابلة ويف ذهنه، بها يشغلون
زوجته مع ذهب ثم فيه، وصحبه أقام صغريًا فندًقا العاصمة يف واختار إخوته، اإلنسان
صغري بمنزل يقيم ُجْدِوين وكان حدده، موعد يف أستاذه يزور أكتوبر من يوم يف
بعد بلغها التي مكانته أن ذلك ويبيعها، لألطفال كتبًا فيها هو يطبع بمكتبة يتصل
إىل والنزوع واألرسة الزواج نظم هدم إىل فيها دعا والتي السيايس) (العدل كتاب نرشه
هذا كتب يوم كان فلقد عظيم، بمقدار ضعفت قد كانت الشيوعية من مخففة صورة
تزوج أن ذلك بعد لبث ما لكنه لفكره، العنان وأطلق زمرته عىل خرج قسيًسا الكتاب
من أخرى وابنة ماري باسمها دعتها ابنة له تاركة ماتت التي ولستنكرافت ماري من
من أخرى مرة تزوج حتى حنٌي موتها عىل يمض ولم أمالي، فاني هي األول زواجها
وقد كلريمون، جني هي أول زواج من ابنة ذات وكانت به، إعجابها تبدي كانت له جارة
تزوجها التي ماري إال منها يتخلف لم وزوجته شيل زيارة انتظار يف األرسة اجتمعت
شيل بني األوىل املقابلة هذه ربطت وقد إيقوسيا، يف سفر عىل كانت ألنها بعد، من شيل
ذواتي فتاتني وكانتا — وجني فاني أن عىل الروابط، بأقوى وأرسته وُجْدِوين وزوجته
بجمال اإلعجاب غاية أظهرتا حتى إليه واستمعتا شيل رأتا أن لبثتا ما — وعلم جمال
نفسها أعماق يف منهما واحدة كل شعرت وحتى خياله، ومتوقد ذهنه وسمو نفسه
أكثر بأنهما ناحيته من هو وشعر الجتذابه، والعمل منه التقرب إىل دفعها نحوه بميل

الشعر. جمال وتذوق الفلسفية البحوث تتبع عىل وأقدر معرفة هاريت من
الثورة بتعاليم متأثرة أرسة وكانت نيوتن، إىل تعرف ُجْدِوين أرسة طريق ومن
عند تقف ولم لبه تملك ال وكيف شيل، لب ملك حد إىل الفرنسية وبالثقافة الفرنسية
نظم من كثري يف فطبقت ذلك من أبعد إىل ذهبت بل نصيب، بأعظم منه تأخذ التهذيب
وكانوا اللحم يأكل أفرادها من أحد يكن لم الثورة، أعلنتها التي اإلنسانية مبادئ حياتها
به تسمح ما بقدر إليها روسو دعا التي الطبيعية الحياة ناحية إىل يميلون جميًعا
قارضوا وقد الدار، يف داموا ما عراة أطفالهم يرتكون كانوا أن ذلك ومن الحياة، ظروف
مدام تدعى نيوتن ملسز أخت ذلك يف وشاركتهم بتقدير، وتقديًرا بإعجاب إعجابًا شيل
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يف يجد أن استطاع وكذلك تعاليمها، عىل ونشأت فرنسا يف وابنتها هي تربت دبوانفيل،
تلك هجر إىل اضطرته والتي لنموث يف كاهله أثقلت التي الوحدة تلك من منجاة املدينة
أتم لو يتمنى كان والتي اللنربا لورد إىل خطابه ألهمته التي املحبوبة الجميلة البقاع

ماب). (امللكة قصيدته فيها
وجه عىل إليزا أختها أو — زوجته استطاعت أن وحياتها املدينة إىل أنًسا وزاده
شاكية مغادرتهم هي لتطلب حتى محاًال معهم هتشنر مسز عيش تجعل أن — أصح
ومن فيها تعمل كانت التي املدرسة عن انقطاعها من إياها شيل دعوة بسبب أصابها ما

الريبة. موضع الجمعية من هو برجل التصالها بها علقت أنها زعمت سمعة سوء
كاملة مائة عليها يعيش كان التي الجنيه أربعمائة من شيل لها اقتطع ولقد
إىل عاد سفرها أثر وعىل دعوتها، يف لتبعته وتقديًرا بها برٍّا منها لتعيش لها ورتبها
كانت ما ومع تغريدها، إىل هي وعادت ابتسامتها هاريت وعاودت طمأنينته األرسة جو
الحياة بساطة مع يتفق ال بما التجمل إىل ميلها من ُجْدِوين فتيات بعض إليه تلمع
التي الشابة يتزوج لم أنه من شيل عىل مشفقات به يتهامسن كن ما ومع الطبيعية،
بها زاده ثم قلبه، كل جديد من لها وفتح إليه بعودها هو ابتهج فقد وتلهمه، تسعده
العاصمة هجر لذلك السابق؛ متاعهما ألوان وإياها يستعيد أن فود حملت، أنها شغًفا
الدعوة وال أحد هداية رحلتهما من يبتغيان ال الغال وإىل إرلندة إىل وسافرا إليزا ومعهما
لتزيد الغرام هذا بأهازيج غرامهما شهدت أماكن تحدثهما أن يرجوان وإنما جديد، إىل
طوال سعيدين وكانا وهوى، صبابة يزيدهما ما جوانحهما حنايا من الثائرة أنغامه يف
قامت ثورة السفرة هذه إىل الحقيقة يف دعا ما أن عىل حبهما، إىل مطمئنني رحيلهما
شيئًا أن بصريته أمام يستظهر أن غري من نفسه أعماق يف يحس جعلته شيل بنفس
وكان حبهما، صلة يبرت وأن قلبيهما بني يفصل أن يوشك هاريت وبني بينه اندس قد
ينازعه أحًدا أن الوهم عصفوره نفس من أزال إذا عصفوره ملك إىل يعود أن رجاؤه
الناس مستوى إىل به تنزل وأن صاحبها ملك إىل تعود أن هاريت رجاء وكان فيه،
ما نحو عىل مظاهرها بكل االستمتاع عىل ويعملون قيمتها املادية للحياة يعرفون الذين

بها. غريهم يستمتع
ووضعت أخرى، مرة العاصمة إىل عودهم من بد يك فلم الحمل، بهاريت وتقدم
محاكاتها وعىل بالجمعية صالتها عىل حرًصا أشد أمها جعلت (يانت) أسموها بنتًا
والضياع الضخمة الثروة صاحب شيل البارون حفيد من زواجها كان وفيم إياها،
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الناس؟ من العامة حياة يف بل النبيالت، رضيباتها حياة يف تطمع ال كانت إذا الواسعة
عنه لها التحدث دائبة تكن لم إليزا أختها أن لو امليل هذا يف تغلو ال كانت ولعلها

بشيل. صلتها من أبيها ورجاء رجائها كل كان ذاك أن إىل بها والعود
أن يرفض ولم عربة لها فاقتنى ملشيئتها، اإلذعان إىل األمر آخر هو واضطر
وعاونتها عليه، ألحت ثم القبعات، صانعة إىل وأخرى الحرائر بائع إىل مرة يصحبها
زوال يرجو له فكتب واضطرته، بأبيه، صلته استعادة عىل يعمل أن إلحاحها، يف إليزا
أن عىل تموذي مسرت أرص أن بعد أخفق السعي هذا لكن قطيعة، من بينهما ما
شيل رفض وأحفظ ونظامها، الجمعية حمى إىل والعود آرائه عن النزول ابنه يعلن
كان خلف شقة من وزوجته الرجل بني فيما وزاد هاريت وقلب إليزا قلب أبيه رشوط
يف املرسة يجد شيل جعل أن ذلك أثر من وكان انفراًجا، إال األيام تعاقب يزيدها ال
مع دبوانفيل مدام تقيم حيث إىل وحده السفر ويف ونيوتن ُجْدِوين أرستَي بني مقامه
إحدى يف عندهما أقام لقد بل وأسابيع، أياًما ضيافتهما يف يقيض ترنر كورنليا ابنتها
هوت التي أهواؤهما تشاء بما ينعمان وأختها هاريت تارًكا متتابعني شهرين الضيافات
حتى فيوًما يوًما يزداد بكورنليا إعجابه وكان اإلنسانية، الجماعة أهواء مستوى إىل

حياته. رفيقة اختيارها يف فكر وحتى حبٍّا انقلب
يف تفكريها صور وتطبيقها التفكري يف حريتها برغم — كانت نيوتن أرسة لكن
يرقها فلم املدنية، عالقتها يف النزاعات أرستقراطية أرسة — املنزل حدود ويف طعامها
بني بسعادته فاكتفى هذا هو وأدرك كورنليا، مخالطة يف شيل جانب من التفكري هذا
يجده يكن لم ما اإلدراك وسمو النفس عذوبة من البالغات الرشيقات السيدات أولئك
زياراته تكرار عن حد إىل ولو االنقطاع وجوب أدرك أنه عىل ُجْدِوين، جماعة يف إال
عن نفسه يف دار ما كل أودعها وقد ماب) (امللكة من فرغ حتى وأكب وأولئك، لهؤالء
كأنها وجعلها وأفكار معارف من مطالعاته أثناء يف عليه وقع وما خواطر من الحياة
لتدهور غضبه كان وكم للناس، إبالغها عليه ألقى القدر أن ظن التي الرسالة كتاب
عال أن بعد أثره من تتخلص لم بفتور ماب) (امللكة قابلت حني شديًدا الجماعة عقلية
بعد أبدع ما دون أنها عىل إليها منظوًرا اليوم حتى ظلت لقد بل شيل، نجم الشعر يف

بكثري. الشعر معجزات من ذلك
أو هاريت يف وجد أنه لو عزاء قصيدته بإزاء الجمهور فتور عن واجًدا كان ولقد
ذلك من العكس عىل كانت هاريت لكن قلبه، ويشد عزمه يقوي عليه عطًفا غريها يف
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رايان الضابط ذراع إىل مستندة الجمعية يف الظهور تأب لم حتى إهماله يف أمعنت قد
أن شيل حاول وقد قديمة، معرفة إليزا بأختها له أن بحجة عليها يرتدد جعل الذي
هذا ألفى لكنه إليه، انحدرت مما أعمق إىل االنحدار وبني بينها يحول وأن قلبها يسرتد
يف رجاء وال للمايض ذكر نحوه يحركه وال عاطفة بإزائه تهزه تعد فلم تحجر القلب

املستقبل.
مالية متاعب يف يستعينه ُجْدِوين عليه أقبل إذ الناحية هذه من يأسه لفي وإنه
وفاني جني صحبة يف يجد أن راجيًا داره إىل شيل وطار مثلها، يف قبل من شيل أعانه
به نبا وال القدر يخنه ولم حبهما، قداسة وجحودها هاريت عقوق عن السلوى بعض
وحبها ونشاطها وذكائها ماري ابنته عن ُجْدِوين إليه تحدث طاملا فقد املرة، هذه حظه
أن عىل وفاني جني له وصفتها ولطاملا العلم، موارد من النهل عىل ومثابرتها املعرفة
الجمال إىل يجمع الذي املالك ليجد شيل حاجة أشد كانت وما جمالها، يعدل ذكاءها
ييضء والذي القلب، عظمة الضمري طهارة وإىل النفس سمو الروح عذوبة وإىل الذكاء
كان ما ثناياه! يف مبعثرة الكمينة والخري الفضل قوى من الوجود يف بما وجهه جمال
وجهها تيضء التي الجميلة لتلك للوجود حب من قلبه يف ما كل يهب أن إىل حاجته أشد
إيقوسيا من عادت قد أبيها بيت إىل وصل ساعة ماري وألفى الوجود! جمال بكل
أنهما له ذكرتا كما عنها بحديثهما وذكرتاه إليها قدمتاه اللتني وفاني جني بني وجلست
نفسه، عن سحرته حتى فيها إليه ماري تحدثت سويعة إال تك ولم عنه، أختهما حدثتا
النشاط إىل مجتمعة النسوية الرشاقة تلك ورقتها وشبابها جمالها يف يرى فجعلته
يف اإلنساني الكمال صورة دائًما يراه كان اجتماًعا الشبان تميز التي الذهنية والطلعة
قسمات تنطق الجمال ذكية كانت ماري أن والحق يكون، أن الفن يستطيع ما خري
الكستنائية عيونها وتنم أنفة، من جوانحها عليه تنطوي بما الرقة غاية الرقيقة وجهها
قرب يوم كل تزور أنها علم بعدما إال مصدره شيل يعرف لم األلم من يشء عن اللون
يوم كل يصحبها أن طلبته أجابت وقد وشجنها، همها وتستودعه كتبها عنده تقرأ أمها
وأمام طفولتها، منذ به قلبها امتأل حب أقدس عىل صفائحه تنطوي القدس هذا إىل
عىل وتعاهدا ارتبطا له، الصالة دأبهما يوم كل جعال اللذان القلبان ارتبط القدس هذا

دهر. آخر حتى لصاحبه منهما كل يكون أن
نريان بذلك فأجج بيته، عن ومنعه بينهما حال وشيل ابنته بني بما ُجْدِوين علم وملا
ناحية من ضمريه يؤنبه لن أن وأيقن وإياها، والفرار اصطحابها يعتزم وجعله قلبه
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وأخربها لندن إىل الريف من بها فدعا ماله، بغري تعني ال أنها منها ظهر بعدما هاريت
يحتمل فلم التكوين رقيق العصفور لكن عيشها، يكفيها راتبًا لها جعل وبأنه بعزمه
قد صاحبه قلب كان أن يفلح فلم إليه صاحبه يسرتد أن حاول ثم فمرض، الصدمة

غريه. ملك يف أصبح

ُجْدِوين ماري (4)

أبلت فلما إلبا، إىل نابليون ذهاب بعد اإلنجليز أمام فتحت قد أوربا أبواب كانت
نحو بميل تشعر كانت أن جني، وصحبتهما وماري شيل اتفق مرضها من هاريت
جبالها بني مقامهم أن عىل لورسن، حتى خاللها وجاسوا سويرسا إىل فسافروا شيل،
عىل صغري بيت إىل بعدها عادوا أسابيع ستة من أكثر يطل لم بحرياتها شواطئ وعىل
غري من ملاري شيل ومعارشة الفرار هذا أدى ولقد فيه، ثالثتهم أقام التمس شواطئ
ما برغم وذلك معه، فرتا اللتني وعىل بيته وتحريمه إياه ُجْدِوين ملقاطعة بينهما زواج
أشد يف هاريت وزوجه هو كان ظروف يف باملال إمداده فضل من ُجْدِوين عىل لشيل كان
عليه عصفوره قلب غري ما أهم كان شيل جانب من اإلرساف هذا لعل بل إليه، الحاجة
كان مما مثيالتها من غريها به يمتع بما الحياة من تمتع أن عىل الحرص إىل ودفعها
قاطعه، الذي هو وحده ُجْدِوين يكن ولم السامية، بالنفوس الئق غري سخًفا زوجها يراه
كورنليا لرؤية سبيل كل عليه وانقطع دبوانفيل، ومدام نيوتن أرسة كذلك قاطعته بل
يف استحدثه وصديق هوج القديم صديقه غري يزورونه أصدقاء من له يبق ولم ترنر،

بيكوك. يدعى األخري الزمن
دفعهما التهابًا بحبه قلبني التهاب دون تحل لم وجني خليلته مع شيل عزلة أن عىل
عىل عزمه إليها أعلن يوم من وستربوك هاريت زوجته شعرت فقد الجنون، يشبه ما إىل
ترى ال صارت حتى قلبها يف خبا قد كان الذي الحب رضام أن ُجْدِوين بماري االتصال
يشء وأي جديد، من الغرية تلهبه رايان، الضابط أمثال إىل التحبب يف بأس من عليها
ومجدها؟ هناءها معه وتسلبها رجلها تسلبها أخرى امرأة رؤيتها من امرأة بقلب أفتك
واجبًا ولرتى غريه، تالطف وأن عنه تصد وأن تحب من تعذب أن لها ا حقٍّ لرتى إنها
واإلذعان لها التودد مضاعفة يقتضيه ما الدالل عالئم من صدها يف يرى أن محبها عىل
يوجب حدث قد يشء يك لم وإن هجرها، إىل دعا عما الصفح والتماس أمرها لكل
الحياة تهوين أو إسعاده يقتضيها أال عليه كذلك واجبًا لرتى بل عنه، الصفح التماس
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أخرى امرأة يف رأى إن أما نفسه، ملء واألنانية له قلب ال أثر فهو فعل فإن عليه،
أحط هي الغادرة املرأة وتلك الكربى، والطامة الجريمة فتلك فأحبها سعادته مالك
لها ازدادت وقد هاريت، رأي يف ماري كانت وكذلك سماء، أظلت أو أرض حملت من
من لهما أفٍّ ماري، بيت يف عنده يستضيفها إليها بعث حني إعراًضا شيل وعن بغًضا
وال جماًال وال رشاقة تعدلها هاريت تراها ال التي ماري اللعينة لهذه وأفٍّ منافقني!
تستحق التي بل الجمال، من حظ أي تؤَت لم التي بل روح، حالوة وال صوت عذوبة
كل أمامها ضعف قد شيل كان ولنئ باألظافر، وتقطع باألسنان تعض وأن تسحق أن

انتقام. رش هاريت منه فلتنتقمن الضعف هذا
وحدة ُجْدِوين بيت يف تحس جعلت فقد أمالي فاني أما هاريت، شأن ذلك كان
ويلذعها صديق، وال أب وال أم البيت يف لها ليس غريبة بنفسها وتشعر مؤذية، ممضة
اختار قد شيل ذا هو فها وإخالص، حب من شيل إزاء به يفيض كان ما بذكر قلبها
يف لها يبق فلم هي أما لتصحبهما، الجرأة نفسها يف وجدت قد جني وهذه عليها، ماري
الهناء الوقت نفس يف لشيل تتمنى وأن بها، يحيط اليأس أشباح إىل تنظر أن إال الحياة
إال عليها ُجْدِوين ماري تفضيله يكن ولم ضغن أي له تحمل تراها وكيف والسعادة،
ولدت بأنها تؤمن لجعلها حتى مولدها منذ بها أحاط الذي الحظ سوء سلسلة من حلقة
ثم ُجْدِوين من أمها فتزوجت أبوها يمت ألم ملغالبته، سبيل ال النحس من طالع تحت
الرجل هذا بر إال الحياة يف لها معني ال األبوين يتيمة إياها تاركة األخرى هي ماتت
فليس ألمها أختها شيل عليها فضل فإذا عليها؟! وإشفاًقا بها رأفة عنده استبقاها الذي
وصل ملا ورثائها له إخالصها عىل تظل أن وبحسبها القدر، به أصابها ما أقىس ذلك
أثقلته لقد بل الكفاف، ودون كفاف عيش معه وامرأتني ليعيش اضطره فقر من إليه
يريدون شيل يتعقبون رجاله فجعل للقضاء يلجأوا أن إىل دائنوه اضطر حتى الديون
باألمر شيل وإخطارها فاني يقظة ولوال يسجن، أو بديونه يفي كي عليه القبض إلقاء
الذي بعد الستخالصه أبيه قلب تحرك ملا ثم السجن، إىل به لذهبوا متعقبيه من وفراره

وجفاء. قطيعة من بينهما كان
الضنك العيش هذا جانبها إىل وأنهكه حملها عليه وثقل الوحدة بهذه شيل وناء
الدنيا وأظلمت صدره إىل املرض واندس قواه فانهدت أظفاره، نعومة يف يتعود لم الذي
كان وكم هاريت! مع سعيًدا قبل من كان كم يبتلعه، مقبًال املوت شبح ورأى عينيه يف
كانت كم ثم روحه! وسمو وذكائه وجماله بنبله واملعجبات صديقاته بحديث سعيًدا
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هو وهذا ماري! العطوف الجميلة الرفيقة قلب من إليه منبعثة عنه تفيض السعادة
من عنهم له يكون ال ثم فراًرا منه ويفرون الناس يتحاشاه منفرًدا معها نفسه يرى
أنك أحق والسعادة، والنعمة الخري آلهة اآللهة، أيتها لليأس! يا قاتل. مرض إال بديل
ونصري املخلص الفضيلة صديق أنه إال يشء لغري الرجل هذا عن تخليت قد جميًعا
قد والباطل والوهم النفاق جمعية ألن باملوت عليه حكمت أنك أوحق الصادق! الحرية
ليكن، وجريمة؟! وشقاء رجس من ظلماتها يف ما نوره يفضح أن خشية عنه، ابتعدت
يستبقي ما حبٍّا اململوء قلبها دفء من إليه وتبعث عليه تحنو تزال ما ماري فهذه

اليأس. هاوية فوق معلًقا الرجاء خيط
يمنعه لم بل حوته، ما وكل الهاوية يرى أن من يمنعه لم هذا الرجاء خيط لكن
أوىل إليه أوحى ساميًا إلهاًما املؤسية مناظرها من ويستمد ببرصه فيها يحدق أن من
شاب شاعر القصيدة هذه وبطل الوحدة»، روح أو «االستور الكربى: الوجدانية قصائده
به املحيط والجو فيه يعيش الذي الوسط رأى أن العالم أقطار وجاب اآلفاق يف طوف
مسبح طائعة خطاه به «وأدت اإللهام، لسمو مبعث وال الهدى لوحي فيه مهبط ال
وصور أثينا فزار اآلثار، خرائب من الخالية األيام خلفت ما زيارة إىل السامية أفكاره
الخالدة واألهرام املهدمة بابل وأبراج املقدس لبيت مقاًما كان الذي والبطيح وبعلبك
النقوش عجائب من الصحراوية السوداء الحبشة تالل تخفيه ما وكل وطيبة، ومنفيس
تقوم حيث الخربة املعابد خالل وهناك املحطمة، الهول وآباء واملقابر املسالت عىل
أرسار الرخام شياطني ترقب وحيث اإلنسان، من أعظم هو ملا العجيبة والصور العمد
إياه املشتملة الجدران صمت عىل الصامتة أفكارهم السلف يعلق وحيث الزوال، نريان
الصور بهذه املحرق النهار طوال محدًقا صباه يف العالم مستذكًرا الخطا أمهل هناك،
متابعة دون ليقفه املتموجة بظالله العجيبة الصاالت يمأل إذ القمر كان وما الصامتة،
القوي اإللهام هو كأنما نوٌر عقله خالءَ أضاء حتى ويحدق يحدق ظل بل استذكاره،
بنات من صبية له جاءت وهناك النفس»، يهز ما ولد يوم الزمن خفايا من يرى جعله
والعجم العرب بالد خالل تَْسيَاَره عاود أن لبث ما لكنه غراًما، فكبلها بطعامه العرب
مستلقيًا يوًما كان إذا حتى الحقيقة، عن باحثًا وأقطارها األرض ربوع جوَّابًا والهند،
أنغام يف وتتحدث جانبه إىل تجلس مربقعة «صبية نومه أثناء يف رأى تظله غابة خالل
وكانت تفكريه، هدأة يف إليه يستمع حني روحه صوت كأنه بصوت خفيضة مهوبة
املقدسة الحرية يف الكربى اآلمال كانت كذلك حديثها، مدار والفضيلة والحق املعرفة
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شاعًرا»، هو كان أن الشعر كان ثم عليه، األفكار أعز هي أفكار من اآلمال هذه إىل وما
جمال عدل شخصها جمال فإذا واملنى واألفكار اآلمال هذه خالل يف له الصبية وتجلت
النوم، ظلم ابتلعها ثم تراجعت لكنها بها، واإلمساك إليه ضمها محاوًال واندفع نفسها،
وتباشري املغيب إىل ينحدر القمر فإذا الهزة أيقظته أن إال إعادتها محاولته تجده ولم
األبد إىل وضاعت الجميلة، الصورة هذه ضاعت «إذًا الليل، سجوف خالل ترتفع الضياء
األسود املوت باب أفيؤدي الكالح! النوم صحراء فيها، طرق ال الواسعة الصحراء تلك يف
صورة مستذكًرا تَْطَوافه أثناء يف مفكًرا الشاعر وينطلق النوم؟» أيها العجيبة جنتك إىل
كان وفيما جمال، من الوجود عىل الطبيعة تخلع ما كل يف جمالها ملفيًا الجميلة النوم
يتقاذفه املوج لج إىل ودفعه فيه بنفسه فألقى له مالك ال بزورق بََرصَ اليونان عند
يف القوقاز جبال إىل به دفع حتى والزورق املوج وتدافع سبيله، املوت إىل يجد أن رجاء
يفَجأَه حتى خطر من ينجو يكاد ما كله ذلك خالل وهو وغابات، أحراش به تحيط نهر
النوم أراه التي الجميلة صورته إىل والعود باملوت النجاة يف األمل له يقرب جديد خطر
نفس إىل العذب حديثها وحلو الطبيعة ببهاء متغنيًا شيل يشدو السياحة هذه ويف إياها،
بني هذه الزورق سياحة ويف غايته، إىل ببطله يصل حتى للموت املشوق الشاعر بطله
إىل برصه نقل ما خياله أبدعه الذي النهر يف شيل يصف النهر لجة وفوق البحر موج
شواطئهما عىل وما الرين ونهر امليز نهري راكبًا سويرسا من عوده حني آثار من حسه
هدَّه وحني إنجلرتا إىل عوده بعد زارها التي التمس منابع ويصف الجمال، بدائع من
التمس شواطئ مناظر والفؤاد، القلب تهز التي الساحرة املناظر تلك ويصف املرض،

نظريه. الجمال يف قل جمال مثال تزال وما كانت
ألبناء العظة من خالية ليست «والصورة لُقرَّائه: هذه قصيدته مقدًما شيل قال
منه تثأر نفسه يف خواطره وانحصار عزلته يف الشاعر أن ذلك الحقيقيني، الحياة
عىل الرسيع، الدمار إىل وإياه لتبلغ به وتخب تطارده تزال ما قاهرة عاطفة شياطني
تضللهم وال املعرفة، شك إىل قديس ظمأ يدفعهم وال سخي خطأ يخدعهم ال الذين أن
ويقفون وراءها، بأمل يتعلقون وال األرض هذه عىل شيئًا يحبون وال باهرة، خرافة
ألحزانه؛ يأسون وال اإلنسان بأفراح يرسون ال جنسهم، أبناء مع التعاطف عن بمنأى
اإلحساس يشاطرهم أحد من ما ألنه يذوون عادلة، بلعنة يبوءون وأمثالهم هؤالء
الدنيا أبناء من هم وال آباء وال عشاق وال أصدقاء هم ال األحياء أموات فهم بطبيعتهم،
عقيمة حياتهم تكون أن جنسهم بني يحبون ال بالذين وأخلق بالدهم، إىل املحسنني وال

موحًشا.» قربًا كهولتهم يف ألرواحهم يهيئوا وأن
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وأعظمها صورها أبهى يف متجلية املقدمة أوردتها التي املعاني تلك كل لرتى وإنك
تمثل والتي بيتًا، وعرشين سبعمائة عىل تزيد ال التي القصيدة هذه يف وروعة جالًال
حد إىل املوسيقى سماوية ألحان يف مصورة الطبيعة، عشاق الوحدة لعباد النفس حياة
ولينسيك الصور، بديع األنغام جمال فيها َلينسيك حتى أنغامها موج عىل معه يحملك
األنغام تتزاوج ثم النغم، جمال الفكرة روعة وَلتنسيك التفكري، روائع الصور إبداع
وأمله املنقطعة وحدته يف شيل الشاب الشاعر صورة تزواجها فيلد واألفكار والصور
ذلك بعد وانتصاره نفسه، قوة عليها تتغلب رعدة يف املوت ومواجهته الحياة يف املتهدم
شعر موسيقى من الخالدة القطعة بهذه املوت وعىل الوحدة وعىل املرض وعىل األلم عىل

اآللهة.
سنوي إيراد بالوصية إليه وآل بيش السري جده تويف الحال هذه يف شيل كان وفيما
يكن ولم وبشعره، بتفكريه شغل يف يكن لم أنه ولو الجنيهات، من آالف ستة يبلغ
أباه لناصب بالفضيلة؛ وتزري النقص إىل تدفع جريمة أنه عىل املال مزيد إىل ينظر
إذا الدنيا لعرض االنقطاع يرد لم لكنه جده، به أوىص ما كل إىل يصل حتى الخصومة
املرياث ذلك من أبوه له يرتب أن قبل لذلك دائنيه؛ رش ويكفيه حاجته يسد ما وجد
وردت صحبه، من به يلوذون من وتكفي ماري، وتكفي تكفيه السنة يف جنيه ألف كله
ليتغلب إليه الحاجة أشد يف كان النفس سكينة من شيئًا املادية الطمأنينة هذه إليه
ساطًعا يكن لم إن نجم له يتألق املجد سماء يف وبدأ عليه، بالفعل وتغلب مرضه، عىل
تكتب لم األقدار أن عىل نفسه، بريون من التقدير موضع كان فقد بريون، نجم سطوع
عقلها ورجاحة حكمتها جمال عىل ماري بدأت فقد األيام، من يوًما سكينة طول لنفسه
حملت حني رضاًما الغرية هذه لهيب وزاد البيت، يف معهما جني لوجود الغرية تحس
الخد متوردة وإياه وتعود جوالته يف تصحبه جني جعل مما شيل مالزمة تستطع فلم
الوجود، جمال من به يتصل ومن به يتصل ما كل إىل شيل يبعثه بما القلب فياضة
ملشيئتها، ويخضع إلرادتها يطأطئ أن إال ماري غرية بإزاء شيل يصنع أن عىس وما
تعلنها ملشيئة إياها مناقشة كل معها تثري عصبية حال يف الحمل جعلها أن وبخاصة
والذي اإلخالص، الصادق محبها لقلب الحساسة النياط تقطع ألم وأنات تذرف دموًعا
التام التسامح معنى بل الغرية، يذكي الذي األثرة معنى الحب يف ذلك مع يرى ال
املنزل ملغادرة جني واضطرت والعاطفة، اإلحساس يف الوجود يف من كل مع واالشرتاك
ألنفتها االنتقام يف للتفكري ودفعها إليها ماري ض بغَّ ما لشيل الحب من نفسها ويف
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شيل بخليلها تعتز ماري كانت فإذا االنتقام، لتدبري بحث طول يعوزها ولم الجريحة،
مجًدا وأعظم نبًال شيل من أعرق لها خليًال هي فلتتخذ ومال ومجد نبل من له وما
فلم عنتًا؛ غايتها تحقيق يف تلق ولم نفسه، بريون لورد الخليل هذا وليكن ماًال، وأكثر
ماري أن عىل القلب، بطهر وال بالعفة يعبأ كان وال شيل نظرة للحب ينظر بريون يكن

منها. للغرية موضع عندها بعد يبق ولم صاحبتها بنجاح علمت حني اسرتاحت
تقدر فلم الحمل من أشهر لثمانية طفًال وضعت حتى سكينتها يف ماري وظلت
أسمته غالًما وضعت وأن أخرى مرة حملت أن عليه الحزن بها يطل ولم الحياة، له
ما بكل شعورها وبرغم الثاني الطفل بهذا سعادتها برغم ولكنها وليم، أبيها باسم
تزداد اإلنجليزية الجمعية وسط وحدتهما تحس جعلت الحياة، يف مزيد من األمومة يف
يهيج آخر شعور كان بالوحدة الشعور من وأكثر بريس، وعىل عليها ثقًال وطأتها
حاول طاملا الضمري لذع من نوًعا نفسه إىل ويبعث زوجها آالم يهيج ما بمقدار غريتها
موضع هاريت هجره أصبح فقد تعذيبه، عىل دائبًا ذلك مع ظل ثم صوته، إخفات
تأِت لم البائسة أن عىل منعقًدا إجماعهم وكان أصدقائه، لغو وموضع الناس حديث
وظن غريها، بها وتبدل هجرها الذي شيل عىل واإلثم الذنب وإنما ذنبًا، تجِن ولم إثًما
بالزوجني وألح رزقها، منه وألبنائها لها ضمن قد دام ما عندها جريرة له تبَق لم أن
يعلم ال حيث إىل هجرها ورضورة بإنجلرتا املقام استحالة إىل فانتهيا الشعور هذا
وحدها هذه وكانت جني ناحية من هدأت قد ماري هواجس كانت وإذ أحد، قصتهما
السفر عليهما اقرتحت حني إليها سمعا فقد نشأتهما، منذ وصلتهما حبهما رشيكة هي
اطمئنانًا ماري وزاد جنيف، من مقربة عىل الليمان ضفاف عند للمقام سويرسا إىل
تلك إىل يسافر أن بريون اعتزام عليه حملها أنما علمت أن رسها صاحبة اقرتاح إىل
بني تعود فلن أوجستا، أخته بمعارشة إياه اإلنجليزية الجمعية اتهام من فراًرا الناحية
فليسافر وإذًا ماري، من شيل مقام منها سيقوم بريون دام ما صلة أية إذًا وشيل جني

العظيم. النبيل مقدم هناك ولينتظروا جنيف ضاحية إىل ثالثتهم
أن بينهما الصلة وزاد وشيل، بريون بني ما الصداقة وصلت ثم الجوار ووصل
أمتن أن عىل بريون، عىل النهار وأطراف الليل آناء مرتددة شيل عند مقيمة جني ظلت
الذي البديع الشعري سويرسا وسط فيه، يعيشان الذي الوسط كان صلتهما قوى ما
هذا وكان قدًرا، للجمال ويزيدها شعًرا يملؤها ما والفؤاد والقلب النفس إىل يوحي
مختتم يف الربيع بشائر إبان جنيف نزال فقد فصوله، أجمل يف تعارفهما، أول الوسط،
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أوراق تبدو وحني الشتاء، سنة من يقظتها الطبيعة حياة تبدأ حني مايو ومفتتح أبريل
وروعة، بهاء من للصبا ما وكل صباها كل لها يزال ما الجديدة خرضتها يف الشجر
ضياؤه يتباين كساء سفوحها عوايل وتكسو الجبال قمم تغطي تزال ما الثلوج وحني
إىل القاني األحمر من الشمس، مطلع يكسوه كما املغيب شفق ويكسوه النهار أثناء يف
الجبال سفوح تنعكس وحني الصور، بأجمل الشاعر خيال يمأل بما املتورد، األحمر
دفعت فإذا هادئًا، السطح هذا يكون حني البحريات مياه سطح عىل الرفيعة وقممها
هي متالطمة تموج وثلوجها والقمم وأشجارها السفوح رأيت فوقه متالطًما املوج الريح
املتوقد، لخيالهما مرسح خري فيه وجدا أن الشاعرين صلة الوسط هذا قوَّى األخرى،
الجمال هذا من ازدادا كلما استعاًرا يزداد له بحب قلبيهما شغاف يف شعرا وإن
حب بني ما فرق هو بل املرأة، وحب الطبيعة حب بني ما فرق وذلك نهًال، الساحر
واملذلة وامللك الحيازة غايته أثر أناني املرأة حب العالم، يف غريها جمال كل وحب املرأة
وتنتهي غرية، أو الجريمة كانت عهًرا الجريمة، إىل تنتهي فيه رشكة فكل واالسرتقاق،
شيل يفهمه الذي الحب فهو املرأة غري يف الجمال حب أما منه، رش هو وما القتل إىل
يف واالشرتاك مظاهره كل يف الجمال تقديس هو فيه، الرشكة إىل ويدعو به وينادي
شيل واشرتاك سويرسا لجمال كان وكم وجالًال، سموٍّا باالشرتاك ليزداد التقديس هذا
كل ألن روحيهما؛ بني يقرب لم ذلك مع أنه عىل شعرهما، يف أثر من تقديسه يف وبريون
عقل كان فقد االختالف، تمام الحياة إىل نظرته يف اآلخر عن يختلف كان منهما واحد
وال اإلنسانية، شهوات يعرف ال كان خالًصا، شعًرا وجوده وكل وشخصه وقلبه شيل
وكان محسوًسا، ملموًسا الكمال جمال يرى لذلك وكان عواطفها، وضيع بنفسه يخلط
أثر ال والنثر الشعر من أنغام يف بقلبه يجيش ما وكل حسه عليه يقع ما كل يصور

فيها. وعبادته الجمال روح لغري
سانحة كل ترى إذ وكتبه رسائله وإىل شعره ديوان إىل رجوعك حني لتعجب وإنك
اكتىس قد نومه، ويف يقظته يف بشيل اتصل ما وكل املناظر من منظر وكل السوانح من
تقرؤها حني عليك يختلط قدسية أنغاًما مصوًرا الجمال هذا ترى وإذ الجمال، ثوب
له إنسانًا كان ولكنه شاعًرا، فكان بريون أما وتصوير! رسم أم موسيقى أم هي أشعر
هذه خالل من الجمال يرى وكان فيه، متحكمة عليه غالبة قوية اإلنسان شهوات كل
إياها ُملِبًسا الشعر سماء إىل نفسها الشهوات بهذه ساميًا شعره يف به فيشدو الشهوات
معه أشفق حد إىل شهوته عليه تتسلط باملجد مشغوًفا بريون وكان الجمال، شفوف
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ما برغم الوضيعة اإلنسانية مراتب إىل ونزوله روحه لضعف عليه أشفق كما شيل عليه
به ينزع أن حاول وكم الفكر، يف وسمو النفس يف جمال من عليه الشعر آلهة به أنعمت
إنسان مقدور يف ليس أن ناسيًا ناحيته، إىل يجذبه وأن شهواته، إليه تدفعه ما غري إىل
براثن من إنقاذه يف طمًعا يراسله جعل بل افرتقا، بعدما عليه يتغري ولم طبعه، تحوير

وإلهامه. وحيه كل مصدر الوقت نفس يف كانت التي شهواته
بلده، إىل الحنني دائم كان فقد سويرسا جمال من شيل قلب به امتأل ما وبرغم
هجرها إىل ألجأته التي هي كانت وإن شواطئها مغادرته أول منذ قويٍّا حنينه وكان
«إنكم تحنانه: عن يعرب بيكوك صديقه إىل به بعث خطاب يف قال منها، والفرار
ثم سفوحها، الغابات تغطي خفيضة تالل بني مطمنئ نهر شواطئ عىل لتعيشون
ما إىل فيه وتطمئنون قهر، تعملون ما وبني بينكم يحول ال حر بلد يف لتعيشون إنكم
فكرة تنطوي التي األثرة اعتبارات بقيت وما ممالك هنالك بقيت وما ملككم، يف يقع
حكيًما كنت ولعلك وتهذيبًا، حرية املمالك أكثر إنجلرتا أن من واثق فأنا عليها، اململكة
رأيت ما عىل آسف فلن مثالك واحتذيت عدت إن أني عىل حياتك، طريق اختيار يف
وكثري يُزدَرى وكثري والطيب، الخبيث من كثري — ريب ال — فلدينا أخرى، ممالك من
حدود يربح لم من به يحس وال يعرفه ال كله ذلك لكن الكمال، نحو به السمو يمكن
الحتقار تدعوه لن جربها التي التجربة فإن عليه هو ما عىل اإلنسان دام وما وطنه،
حب من بوطنه يربطه ما يقدر لن هو ذلك، من العكس عىل بل فيها، ولد التي األمة
وبحرياتنا، وجبالنا وفالسفتنا فشعراؤنا بجماله، شعوًرا أشد عنه الغياب يجعله حتى
أو تتحطم ولن تنبَتَّ لن روابط هذه كل غرينا؛ عند لها شبيه ال التي ومزارعنا وقرانا

يل.» حسَّ وال عندي إدراك وال أصبح
قوة، ذكر ما كل عن يقل وال بإنجلرتا يربطه آخر شيئًا يذكر أن شيل فات وربما
فلقد أبوته، هو أنكر وإن إليه املنسوب هاريت وابن يانت وابنته هاريت عصفوره ذلك
يعلم كان وإن ترك التي هاته يف ليمان شواطئ عىل وجوده أثناء يف التفكري كثري كان
مثله، رزق من عليها أبوها يجريه وما رزق من عليها أجراه بما مادية طمأنينة يف أنها
الدعارة، من يقرب مستوى إىل وانحدرت سلوكها ساء أنها أخبارها من يعلم وكان
التبعة يزحزح بما نفسه إقناع ويحاول التبعة، بعض ذلك يف نفسه عىل يحس فكان
الذي الدم عروقها يف ويجري ابنته يانت أفليست إليه أساءت قد هاريت كانت ولنئ عنه،
متعلقة وماري سويرسا مغادرة إىل اإلرساع يستطيع يكن لم لكنه عروقه؟ يف يجري
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باالشرتاك — اقتنى لذلك وبها؛ بصاحبها مواطنيها صنيع سوء من القلب جريحة بها
إللهامهما، مستوحى الليمان لج فوق عليه رياضتهما من جعَال زورًقا — بريون مع
الرقيق الحلو بصوتها األخرية هذه فتتغنى وجني، ماري تصحبهما كانت ما وكثريًا
والجبال والبحرية الهواء يزيد ما الصايف العذب الجبال هواء موجات عىل أنغامه توقع

وقوة. روعة الشاعرين إلهام يزيد وما جماًال
سويرسا يف وهم لها وآن إنجلرتا يف كانا منذ بريون من حملت قد كانت جني أن عىل
بغًضا لها وازداد بريون، نفس إىل بغضت يومئٍذ من اللجرا، كالرا دعتها طفلة تضع أن
الظرف هذا يف بريون وكان وبأمها، بالطفلة يصنع أن يريد فيما شيل إليه تحدث حني
متاًعا واعتبارهن جميًعا النساء واحتقار خليلته باحتقار التبجح يف مغاليًا القلب غليظ
مقربة عىل البقاء معه تطق ولم ماري، األنوف الذكية تطقه لم حد إىل الرجال لشهوة
حبه فإذا الحب شاعر ويحسبونه ِقَحة، نبله فإذا نبيًال الناس يدعوه الذي هذا من
الرب بعاطفة عندها الشعور هذا واقرتن ابنته، عىل حتى كبد غلظة شعره وإذا شهوة
يف شيل وشاركت والحب، والتسامح املودة يف وآراءه السامية تعاليمه وذكرت بأبيها،
عىل (فيال) داًرا له يستأجر أن إليه يطلب بيكوك إىل فكتب الوطن، إىل العود فكرة

والغياض. األحراش وبني النهر شواطئ
ال أن ذاكر غري حياته، طول بوطنه يستقر أن شيل عزم ويف لندن إىل وعادوا
تَُقضُّ فواجع من له األقدار خبأته ما جاهًال مصريه، عىل الناس من ألحد سلطان
أمالي فاني كانت فقد إنجلرتا، عن بعيًدا أيامه بقية املقام إىل وتضطره مضجعه
من خيًطا البائسة حياتها إىل تبعث لها رسائلهم وكانت بسويرسا، كانوا حني تراسلهم
يسار عيش فيها وعاشوا لندن إىل عادوا فلما األيام، من يوًما رؤيتهم يف األمل نور
كانت حني يف وتعذبها فاني ترهق ُجْدِوين بيت يف أمها وجود مع جني به استمتعت
بيت إىل االلتجاء تستطيع ال كانت وملا ماري، أختها جانب إىل اليسار بهذا أحق فاني
صباح إليهم بعثت ماري؛ جنب إىل املقام تطيق ال يجعلها تعلًقا به قلبها لتعلق شيل
أال أرجو مكان إىل ذاهبة «إنني فيه: تقول برستول من بخطاب ١٨١٧ سنة من يوم
الفتاة، سافرت أين إىل عرف ومنها برستول إىل بالسفر شيل فسارع أبًدا.» منه أعود
أن فيه تذكر خطابًا وتركت بالسم انتحرت فألفاها به نزلت الذي الفندق إىل وذهب

حياتها. عىل وقضائها أيامها اختزالها سبب كان بؤسها
من ُجْدِوين مسز ذكرته ما اهتزاًزا وزاده وأعصابه، شيل قلب الحادث هذا وهز
هزة وعن يحييه، ما يجد أن يف أمل كل ضاع حبٍّا إياه حبها لفرط انتحرت فاني أن
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كنت وما رحلنا ساعة صوتها الرعشة «أصابت فيها: يقول ستة أبيات يف يعرب قلبه
البؤس! أيها إيه كلمات، من ألقت بما أُعَن ولم فرحلت مبعثها، الكسري القلب أن أدري
آخر لحادث االضطراب غاية بلغ قلبه أن عىل ميدانك.» كلها الفسيحة الدنيا هذه إن
اللهو يف انخراطها من بلغ هاريت أن ذلك قسوة، وال شناعة الحادث هذا دون ليس
من يتهددها بما ذاك إذ شعرت وأن الحمل بها تقدم وأن عشاقها أحد من حملت أن
ما رأسها عىل ويوقع عليها، الجمهور نظر يف ماري ويرفع شيل، أمام يسقطها عار
فماتت فيه، بنفسها ألقت نهر إىل فذهبت االنتقام، أسباب من تدبره أنها تزعم كانت
خرب التيمس وذكرت أيام، إال فاني وانتحار انتحارها بني يكن ولم األخرى، هي منتحرة
أن شيل يستطيع مما أقىس الخرب هذا وكان اسمها، تذكر أن غري من وسببه انتحارها
بؤسه ويا خاتمتها! تلك بأمٍّ أبنائه بؤس ويا للعار! يا فانتحار، فحمل، دعارة، يطيق:
جروف هاريت عمه ابنة فتهجره منها الربيع أوراق إىل بالذبول مرسعة تسري بحياة هو
وتنتحر كرنلياترنر وتتجافاه هتشنر مس من للتخلص ويغتبط إليزابث أخته وتعقه
أن وللقدر ينتهي أن البؤس لهذا يأن ألم ترى وستربوك! وهاريت أمالي فاني بسببه

ثائرته؟ عليه تهدأ
فأنصف وتقاضيا أبوها ذلك يف فخالفه هاريت من أبنائه حضانة طلب فقد ال! لكن
خفف وإنما عليها، أبناءه ينشئ أن ويخىش فاسدة شيل عقيدة أن بحجة الجد، القضاء
يف إقامته عىل مطمئنٍّا شيل اختاره من إىل بالحضانة القضاء عهد أن الحكم هذا من

أبنائه. تربية
ُجْدِوين، بجماعة صلته لذلك تعود وأن ماري عىل يعقد أن هاريت انتحار له وأتاح
وحتى أيًضا هو شيل عىل عالة صار حتى السيايس) (العدل بمؤلف ألح قد العوز وكان
كفل اللذان هما وحدهما وزوجه ُجْدِوين يكن ولم جديد، من االستدانة إىل يعود جعله
ماريان، زوجه من أوالد خمسة له وكان هنت يل صديقه أعان بل الظرف، ذلك يف شيل
وإصالًحا خريًا كتابتها يف شيل رأى روايات كتابة يتابع كي بيكوك صديقه وأعان
ومع أيام، يف وهاريت فاني انتحار ومع املايل االضطراب مع كله، ذلك مع للجماعة،
أن وحاول الصلبة بإرادته شيل تحصن فقد أبنائه، حضانة يف إياه وستربوك منازعة

املتاعب. كل عىل ويتغلب اآلالم هذه كل يقهر
ذا كان — الشعر بأنغام وتعلقه الجمال وعبادته وإيثاره رقته عىل — وشيل
اإلرادة بهذه تحصن العقبات، من عقبة سبيلها يف تقف وال املستحيل تعرف ال عزيمة
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مرت التي الحوادث تغري ولم فاجعة تفجعه لم وكأن الجمعية أمام يظهر أن وحاول
جني ومع منها وابنته وابنه ماري مع فيه أقام مارلو يف ظريًفا بيتًا فابتاع نفسه، من
الوجود مغالبة تستطيعان القوية والعزمة الصلبة اإلرادة أن عىل بريون، من وابنتها
يندسَّ لم قوية مطمئنة عنها وتصدران تحركهما التي الروح دامت ما املستحيل وقهر

ركنها. ويزعزع يضعفها ما إليها
العزيمة وعىل اإلرادة عىل فقل املعنوية قوتها واهتزت الروح ضعفت إن فأما
روحه من بشيل مرت التي الحوادث هدَّت وقد السالم، النفس قوى من قوة كل وعىل
عن يخفي كي الوحدة ملتمًسا فانطلق الضعف بهذا وشعر وضعفت، فتضعضعت
بأن شعوره مبلغ منه ينال بجرح يشعر ال نفسه بقوة املعتز واألنوف ضعفه، الناس
التي الساعات هذه يف خضوعهم، القدر لتصاريف خاضًعا مثلهم ضعيًفا الناس يراه
اإلنسانية أن لو يود نفسه، من الحوادث تنال أو األنوف ذلك جسم من فيها املرض ينال
عىل ليطلع أحد منهم حوله يكن لم وأهله ذويه من إليه الناس أقرب أن ولو كلها

نفسه. هبوط يشاهد أو ضعفه
ليله، من وشطًرا نهاره فيها يقيض املنقطعة التمس جزر إىل يذهب شيل وجعل
يف بالتحليق سكينته استعادة ويحاول الجو، يف واملحلقة املاء يف السابحة الطيور يشاهد
القوة هذه استمداده يف يرجو يكن ولم وحيه، من الروحية القوة واستمداد الشعر عالم
الحوادث زادته فقد اإلنسان، بني سعادة تحقيق من صباه أول فيه يطمع كان ما غري
املتوالية الكوارث هذه إىل دفع الذي هو الفاسد الجماعة نظام بأن إيمانًا عليه كرت التي
الثانية الكربى قصيدته وكانت القلب، وتصدع اللب تذهب التي الفاجعة املآيس وتلك
فرغ قد تباًعا، الحوادث تفجأه أن قبل من فيها يصقل كان والتي — اإلسالم ثورة —
ذلك يف أفكاره مسارح ضمنها وستنا» «الون أسماها أخرى قصيدة فوضع كاد، أو منها
مقتضيًا الوحدة أحضان يف الجوالت تلك أثناء يف وضعها حياته، من العصيب الظرف
الذي اإلنساني الضعف أسباب وكل واأللم املرض فوق سمو مثال فيها يكون أن نفسه

الوجود. ناصية عىل بيدهم يقبضون بأنهم يؤمنون ممن بأمثاله يليق ال
غائلة عنه ليدفع أو نفسه طمأنينة إليه لريد شعره كان وال جوالته تكن ولم
يفكر وجعلته صدره مرض إليه وردت صحته عىل الهموم هذه جنت لقد بل همومها،
حاله، فيه له يصف خطابًا ديسمرب ٧ يف ُجْدِوين إىل كتب علته، من الربء وسيلة يف جاًدا
الذهول حد إىل أحيانًا لتهبط مشاعري فإن بالفعل، أسوأ صحتي «وكانت فيه: جاء
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عىل وألقترص التهيج، من طبيعي غري حد إىل أخرى أحيانًا التوتر بها ويبلغ واملوت،
لتبدو البعيدة األشجار وغصون الحشيش أوراق فإن ببرصي، ا خاصٍّ يعذبني مما مثل
الحياة وضعف الهبوط من بحار يف غرقت املساء أقبل فإذا مكرسكوبية، بدقة لناظري
واليقظة النوم بني وأنا املضجع عىل ساعات — األحايني من كثري يف — مستلقيًا وبقيت
خصصت التي الساعات أما قليل، يف إال أمري ذلك األلم، أشد مؤلم ذهني تََهيٍُّج فريسَة
ذلك أن عىل فيها، املقاومة أستطيع التي الساعات بني من بعناية اخرتتها فقد للبحث
لقد بل كال، منه، تنقذني أن يف طمًعا إيطاليا إىل السفر يف تفكريي سبب هو ليس كله
أن إال لوجودها أثًرا وراءها تاركة غري اآلن انتهت قد كانت ولنئ صدرية، نوبة عاودتني
هذا يكون أن مصلحتي ومن صدري، يؤويه الذي املرض حقيقة عىل دلني العرض هذا
والربء عليه التغلب استطاع تقدمه بتتبع ُعِنَي إذا اإلنسان وإن بطيئًا، بطبعه املرض
أسارع أن عيلَّ واجبًا أصبح واضحة صورة عىل املرض هذا عاد فإذا دافئ، جو يف منه
هذا ملخالفة محتوًما، واجبًا السفر يصبح حني نسافر إنما أنَّا عىل إيطاليا، إىل بالذهاب
أذكرك، أن عن غنى يف وأحسبني نحوك، بعواطفنا متأثرين وماري أنا ملقاصدنا السفر
التي السيئة النتائج بسلسلة عليهم، عزيز موت بعد يعيشون الذين آالم عن فضًال
تدرك لم أنك من يل بدا ما القاسية الرصاحة هذه عىل يحملني وإنما موتي، عىل ترتتب
ولست إيطاليا، يف عنها أبحث التي الحياة هي وإنما الصحة فليست مقصدي، حقيقة
أبحث وإنما الضعف، هذا مثل إزاء نفيس عىل بالقدرة أشعر فأنا أجيل، من عنها أبحث
ومن وكرامة، وأمنًا ومنفعة سعادة حياتي عليهم تفيض الذين أولئك أجل من عنها

مت.» أنا إذا النقيض إىل كله هذا أمر عليه ينقلب من بينهم
إىل صهره سفر ُجْدِوين تأويل هو إياه ُجْدِوين فهم سوء من شيل إليه يشري وما
ألبيها كفلت حتى إنجلرتا تربح لم ماري أن عىل املالية، معونته من الفرار بأنه إيطاليا
تنفك ال إيطاليا يف إقامتهم طوال كانت كما شيخوخته، يف يقيه رزًقا شيل طريق عن
يف ليزيد شيل وبدفع ملعونته، تكتبها التي للروايات ثمنًا لها يقع ما بتخصيص تعينه
هو، إحساسه من أشد كانت السفر إىل شيل بحاجة إحساسها ولعل جهده، املعونة هذه
إليه، يضمها أن بريون من مقربة عىل وجودهما حني وطمعت وابنتها جني أثقلتها فقد
ما فيها الناس ويقتضون مارلو يف دارهم ويبيعون شئونهم ينظمون ظلوا أنهم عىل
منتصف يف وسافروا للسفر، أهبتهم إعداد استطاعوا حتى منهم اقتضاءه يستطيعون
أن آملني اإليطالية البحريات إىل منها بعُد ليذهبوا ميالنو قاصدين ١٨١٨ سنة مارس
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صدره يشفي ما بها املحيطة الطبيعة ة وِرقَّ عندها الجبال وهواء شمسها يف شيل يجد
نفسه. سكينة إليه ويرد

بإيطاليا األخرية حياته ِسنُو (5)

ماري زوجه مستصحبًا غادرها ،١٨١٨ سنة مارس يف إيطاليا قاصًدا إنجلرتا شيل غادر
ترى أن يف تطمع كانت التي كلريمون جني كذلك ومستصحبًا وكالرا، وليم وابنيهما
حتى األلب فجبال بليون ومرُّوا لها، شوًقا الظمئ قلبها غلة فرتوي بريون من ابنتها
الشعراء مغنى القدم منذ كانت التي اإليطالية البحريات قصدوا هناك ومن ميالنو، نزلوا
البحريات بهذه شاعرنا وأعجب جميًعا، الفن ورجال واملصورين املوسيقيني وملهمة
غري جماًال عليها يزيد أو يعدلها ليس أن رأى حتى خاص، بنوع منها و«بكومو»
تعجبهم التي الدار البحريات منطقة يف يجدوا لم أنهم عىل األرلندية، كالرني بحريات
ثائرة كانت التي روحه له تطمنئ ملجأ كنيستها يف شيل وجد حيث ميالنو إىل فعادوا
لجمال النفس تطمنئ بأن جديرة ميالنو وكنيسة دين، كل وعىل كنيسة كل عىل قبل من
الحياة، بعد وملا للحياة اإلسالم طمأنينة النفس إىل تبعث هيبة داخلها وهيبة ظاهرها
نفسه إن بل وهيبتها، ميالنو كنيسة بجمال اإلعجاب حد عند يقف لم شيل أمر لكن
ما املتوالية وصدماتها الحياة آالم يف وجدت قد يشء كل عىل ثائرة جموًحا كانت التي
من نوع إىل فعاد الوجود، أمام التام وعجزه اإلنسان ضعف أراها وما ثورتها من هد
فيه يرى وجعل جميًعا، هللا وبيوت والِبيَع الكنائس يف ممثًال الوجود بعظمة اإليمان

له. ويطمنئ الضعف هذا إىل فيه يسرتيح بل ضعفه، من اإلنسان به يحتمي ملجأ
ورد معهم، أمها بوجود إياه منبئًا اللجرا شأن يف بريون إىل شيل كتب ميالنو ومن
تعرف أن يسمح ولن وجًها لجني يرى لن أنه — وقحة رصاحة يف — معلنًا بريون عليه
إال صاحبه حدة من اليشء بعض ولو للتخفيف وسيلة ال أن شيل ورأى طريًقا، إليه
ألحت التي جني مستصحبًا وذهب وابنيهما ماري وغادر البندقية، يف إليه يذهب أن
وتقابل بوجودها، بريون يعلم أن غري من خلسة ولو ابنتها ترى أن رجاء السفر يف
مع الطفلة تقيم بأن السماح إىل معه بريون انتهى حديثًا األمر يف وتحادثا الشاعران
مطلب بعدهما لجني يكون أال عىل كاملني شهرين «إست» بناحية دار يف وشيل أمها
وبجزرها اإلدرياتيك لجة يف غرقى السابحة باملدينة شيل وأعجب فيه، رجاء أو عنده
الذاهب بأناشيده، الليل من فرتات والًها املتغني الحب بأريج العطر وبهوائها وكنائسها
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أهل ذنوب تسع علها الكثرية الكنائس بإقامة عنه االستغفار حدود إىل به املتاع يف
مستجاب. دعاء إىل األخرى من أقرب تكون إحداها وعلَّ جميًعا، املدينة

بينه املكاتبة أن إست إىل وابنتها وجني ذهابه وبعد بريون عرضه الذي بعد ورأى
البندقية ماري عرفت هناك ومن معهما، لتقيم فدعاها تكفي ال أصبحت ماري وبني
أن تعلًقا الرمال بهذه بعد من ازدادت أنها عىل ومصيفها، الليدو وبرمال بها وتعلقت
يقاربان كادا ما «إست» شهري فإن حياتها، يف األوىل هي فاجعة ذكرى فيها خلفت
بذلت ما وبرغم مرضت، قد كالرا ابنته كانت حتى ميالنو إىل ورهطه شيل ليعود التمام
البندقية إىل الذهاب رضورة رأوا حتى سريه متابًعا املرض ظل بها عناية من أمها
لبثوا ما لكنهم ومهارة، حذًقا «إست» طبيب من أكثر يكون أن رجوا طبيب الستشارة
الطفلة الربيئة روحها أسلمت وحتى لحظاتها آخر يف الفتاة كانت حتى هناك وصلوا أن
يحمالن ماري وذهبت شيل وذهب بارئها، وبني بينها الحيلولة طبيبها يحاول أن قبل
املوج بزرقة البهيجة صفرتها املختلطة رماله يف فدفناه الليدو إىل الصغري الجسم
جاللها عليها يخلع ورموس أجداث من تحوي ما برغم الصفو والدائمة بها املحيطة

جماًال.
رسعان لكنها السبيل، قلبها إىل الحزن وعرف األول جرحها ماري أمومة وجرحت
وكان القدر، أعاصري به تمر حتى يتزعزع ال الذي القوي بمظهر وظهرت تعزت ما
باإلنسان بالرب واجبها للحياة نؤدي الحياة يف فنحن أبيها، تعاليم بعض هذا مظهرها
لتمتلئ والعمل والنور العرفان وبنرش تربيته، عىل والقيام النوع وبتخليد عليه، والعطف
أحسنَّا وما كلها، البرشية بها تتمتع كي الحرية سبيل يف وبالجهاد جميًعا، القلوب بها
عملنا، عنها يسفر التي النتيجة كانت أيٍّا سعداء نكون أن حقنا فمن الواجب هذا أداء
الوالد وثكل أجله، من لألىس موضع ال دفعه يف لنا قوة وال عليه لنا سلطان ال رش وكل
إباء موقف منه موقفنا فليكن القدر، أعاصري من عليه لنا سلطان ال ما بعض ولده
مالنا، ليبتز يناوئنا خصم من موقفنا منه موقفنا ليكن وحزن، ضعف موقف ال وكرامة
نزداد ذلك من العكس عىل أنَّا أم أمامه؟ متخاذلني له خاضعني فأتلفه ابتزه إذا أفرتانا
عينها إىل الدموع عرفت وال الهم يعرف لم أنوًفا ماري ظهرت كذلك وأنفة؟ كربًا أمامه
قوتها، ومبعث شجاعتها مصدر وحدها تكن لم التعاليم هذه ولعل سبيًال، قلبها إىل وال
ال كما — تزال ما ذي هي وها عزاء، فيه فلها أحضانها يف يزال ما وليم ولدها فهذا
وبناته وأبنائه املستقبل يف لهما يزال فما الشباب، وقوة العمر مقتبل يف — شيل يزال
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فال بالشهور، عمرها يَُعدُّ طفلة بعُد تزال ما كانت فقدت التي وكالرا رجاء، وسعادته
بمقدار. إال الحزن أمام تخاذًال الناس أشد عند حتى عليها لألىس موضع

وإياهم وسافر وأهله نفسه احتمل ثم سكينة، يف طفلته موت احتمل فقد شيل فأما
— الشتاء مقدم عند وبخاصة — إيطاليا شمال يف املقام بأن يشعر وكان البندقية، من
فساروا وبُرء، عافية من له يرجو ما دوام صدره وإىل السكينة نفسه إىل يبعث مما ليس
زاده ما الخالدة املدينة آثار من شيل زار حيث روما إىل وصلوا حتى جنوبًا منحدرين
عىل وهناك نابويل، إىل قصدوا بها قصرية إقامة وبعد دانتي، ولشعر فرجيل لشعر قدًرا
التي الطمأنينة فيها يجد أن آمًال تَْسيَاره عصا شيل ألقى البديع الساحر خليجها شاطئ
الطليق) (بروموتيه قصيدته يتم أن له وتتيح وتأمالته خياالته يف االنخراط له تيرس
فيها ويضع والفضيلة، الحرية بمبادئ ماب) (امللكة قصيدة يف نادى كما فيها ينادي
هو فإذا بقيودها، كلها قيدته وقد الطبيعة، وراء وما الطبيعة قوى بإزاء اإلنسان
يتغلب وأن القيود، هذه يحطم أن فكره حرية طريق ومن إرادته طريق من يحاول
محاولته إذا ثم لها، امُلسريِّ فيها املتحكم موقف جميًعا منها يقف وأن القوى، هذه عىل
وتقديس بالحرية واإليمان العزيمة صدق بفضيلة جميًعا القوى عىل الفوز إىل به تنتهي
اإلنسان فيه يشرتك وإنما األثرة، يعرف ال الذي الطاهر وبالحب فيها والجمال الحياة
وجالل، جمال من الكون يف الحياة أبدعت ملا وتقديًسا إجالًال الكون يف ما وسائر
األوملب آلهة أشخاصها جاعًال التمثيلية الرواية صورة يف هذه قصيدته يضع وهو
والكواكب وأرواحه والكون وعذاراه واملحيط األرض حولهم ومن جوبرت، رأسهم وعىل
هنا وهو عليه، وينترص يجاهده كله ذلك بإزاء و(بروموتيه) وانسيابه، والوقت وأفالكها
بسبب قيده وألزمته اآللهة كبلته وقد البطل هذا تجعل التي القديمة األسطورة يخالف
إىل ليذهبون النقاد من كثريين وإن والحيلة، بالعقل عليها والتغلب مناجزتها محاولته
شعره، من الدرة ويعتربونها سواها ما كل عىل شيل قصائد من القصيدة هذه تفضيل
روايات مقام إىل بها يرتفعون إذ (سنيس) رواية تفضيل إىل فيذهبون آخرون فأما
— األخرية هذه فبينا (سنيس)، طراز غري عىل نسجت قد (بروموتيه) أن عىل شكسبري،
من تتخذ بتلك إذا وابنته أب بني الحياة يف يقع آثم حب عن تعرب — سرتى ما عىل
طراز عىل سارت قد هذا يف وهي مرسحها، بعض فيه وما الوجود ومن كلها الكائنات
بعض يف عليها ارتفعت بأن قوة عنها اختلفت وإن املفقود) (الفردوس ملتون قصيدة

أخرى. مواضع يف رفعتها إىل تصل ولم املواضع
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مقامه حني به قست التي القدر يد كانت وكأنما نابويل، يف املقام بشيل يطل ولم
ال محمَّ عنها االرتحال إىل ليعود إال فوقها املكث يطيل ال فجعلته وطنه، أرض عىل
ليست آيات من الشعر يف يبدع كان ما برغم عليه ثائرها يهدأ لم تزال ما وآالًما هموًما
عائدين طريقهم يف كانوا أثناء وليم ولده مرض فلقد بعضها، إال الكربى القصائد
متواليتني فجيعتني يفجعها لن القدر وأن يسري األمر أن ماري إىل وخيل روما، إىل
من الحياة يف للمرأة ما كل — الصبا حب بعد — وهي األمومة، هناءة يسلبها ولن
يتهيأون يكادوا لم لكنهم شماًال، به ينتقلوا أن إليهم فنصح الطفل الطبيب وعاد عزاء،
شيل وبقي جانبه، إىل املكث ألزمتهم الدوسنطاريا من نوبة الطفل أصابت حتى للرحيل
بأنه ذلك األبد، غيابات إىل منه الطفل يفر أن خائًفا طفله بيد ممسًكا ساعة ستني
اإليطاليات النسوة سحر حد إىل الصورة جميل وكان رقيًقا، عطوًفا ذكيٍّا طفًال كان
ثم نعومته، الناعم الحرير تموج املتموج الذهبي وبشعره جذابة زرقة العينني بزرقة
قلبها من تُحِيي فيه فالفجيعة كالرا، أخته موت بعد ماري وحيد أصبح قد كان إنه
كآبة سحابة االبتسام العذب ثغرها وعىل الضحوك وجهها عىل وتسدل األوىل الفجيعة
إزاء بحكمته الترصف رجاء القدر يف لشيل وكان قليل، غري حظ منهما شيل يصيب وهم
املرض لكن وتباريحه، وآالمه املرض بله باملوت أجله من يجزى ذنبًا يقرتف لم طفل
من عمل جزاء القدر نظر يف ليس ورش خري من العالم هذا يف يصيبنا ما وكل واملوت
يعبأ لم لذلك خطواته؛ يف والسري له اإلذعان من لنا مفر ال كتابنا لوح ولكنه أعمالنا،
التي املقابر هذه بروما، اإلنجليز مقابر يف ودفن الطفل ومات شيل عند مرجوٍّا كان بما
سريقد رفاته من بقي ما أن يعلم يومئٍذ يكن ولم فيها، يدفن لو وتمنى شيل بها أعجب

طفله. جثمان جانب إىل هناك
تطق ولم نفسها لأللم وأسلمت أبيها تعاليم كل ماري عند فانهارت وليم مات
برصها أمام بالسواد كله الوجود واتشح قلبها يف ظلمته الهم سكب َجَالًدا، للوجود
االنتحار، قفار إىل لبها ورشد والبؤس اليأس صورة نظرتها ويف ثغرها عىل الحزن ورسم
بالرتويح تعزيتها شيل حاول وعبثًا أمالي، فاني أختها كخاتمة خاتمة لنفسها وصورت
والشجر، الزهر به يحيط جميًال قًرصا وأسكنها روما من الريف إىل بها انتقل بأن عنها
سواًدا تنقلب كلها إنها حزين؟! وبرص كسري قلب أمام الشجر وخرضة الزهر بهجة وما
وابتسامة القدر، سخرية بعض الزهر ضحكات تصبح بل وأىس، ا همٍّ همه عىل وتزيده
إىل يردها أن حزنها عمق علم ملا أبوها حاول وعبثًا مصابنا، يف بنا شماتة الخرضة
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أن تلبث ما وصور أوهام والعقل واملنطق والتعاليم فالصواب تعاليمه، وإىل صوابها
من بل املوت، من قسوة أشد واقع وأي الواقع، بقسوة ارتطمت هي إذا وتتالىش تطري
ثم مملوًال، اآلخر هو أصبح وحنانه وحبه وشيل وألمومتها؟ لوحيدها األم ثكل الثكل،
القرب ذلك يف مجسًما حزنها إال ماري أمام الوجود من يبق لم أن غريه نيس كما نيس
تاركة ماري عزيزتي يا ذهبت «أين قائًال: شيل ناداها فإذا وليم، رفات إليه أوت الذي
لكنك جانبي، إىل هنا تزال ما الساحرة صورتك إن القفر؟ العالم هذا يف وحيًدا إياي
هذا شيل ناداها إذا املظلم.» الحزن صوامع إىل املؤدي الوحدة طريق عن فررت قد أنت
يف عزائه عن يبحث إياه تاركة الحزن صوامع التماس يف تمعن أن عىل تزد لم النداء
األقدار عليه ألقت ما ألداء املتصل العمل يف جرح، ألبلغ بلسم وخري ألم لكل دواء خري
عىل الصفو إيطاليا سماء وأعانته سماوية، أنغاًما العالم إىل بها يشدو كي رسالته
أن يلبث لم بماري القسوة هذه كل قسا الذي القدر أن عىل وشدوه، تفكرياته متابعة
جديد، من األمومة روح أحشائها يف وأحست حملت فقد عزاء، بلسم عنده من إليها دس
التي الهم سحابة زالت وإن عبوسها عىل فظلت القدر معابثة من خشية يف كانت لكنها
وضعها موعد اقرتب وملا رجاء، نظرة أخرى مرة للحياة تنظر جعلها مما تظلها كانت
فلورنسا جو يف إن ثم صالح، طبيب رعاية يف لتكون فلورسنا إىل شيل بها ارتحل
إيطاليا يف ما أجمل فيها رجاء، من قبس ولو لديه ملن الرجاء يضاعف ما الجميل
كانت لذلك ودونانلو؛ وجيوتو، وسافاناروال، دانتي، بأسماء ريحها ويضوع اآلثار، من
كل يف تلتمسه للجمال التواقة شاعريته يلهم ما خري شيل وجد فيها موئل، خري للزوجني
وألفت وضعت إذا حتى رجائها، من مزيًدا ماري وجدت وفيها والطبيعة، الفن مظاهر
من ابتسامة أول ثغرها عاودت أحشاؤها حملته طفل ذراعيها يف جديد من ا أمٍّ نفسها
عىل تقويتها يف زوجها بفضل اعرتاًفا شيل، فلورنس بريس الوليد ودعت وليم، مات يوم
ورجاؤها. وحياتها أمومتها فيها إليها عادت التي فلورنسا وبفضل محنتها، اجتياز

إىل بالسفر شيل إىل الطبيب نصح «الجميلة» املدينة يف الربد وقرس الشتاء جاء وملا
عيش منهم كل يعيش جماعة شيل حول تألفت وهنا بها، وأقاموا إليها بأهله فذهب بيزا،
قسيس إليهم وانضم به، أحاطوا بينهم استقر الرتحال الدائم هذا وجدوا فلما العزلة،
الدين قليل قسيًسا وكان باكشياني، املبجل األستاذ واسمه بيزا بشيطان البلد أهل لقبه
كان ببيزا يمر من وكل معارفه، خدمة ومحبٍّا نساء وزير شيئًا الناس يعلم ال وأستاذًا
أن ذلك التفاته، كل استدعت قصة شيل عىل الشيطان هذا قص وقد معارفه، من يصبح
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ثانية تزوج ملا وأنه أول، زواج من فتاتني — بيزا أعيان كبار أحد — فيفياني للكونت
لفرط منهما الغرية شديدة زوجه كانت أن الدير إىل بفتاتيه ذهب األوىل زوجه وفاة بعد
ا حادٍّ ذكاؤها كان كما املالئكة، جمال روعة رائًعا (إميليا) كرباهما جمال وكان جمالهما،
قصد وكان عليها، واإلشفاق بها اإلعجاب أشد نفس كل إىل يبعث بما متوقًدا وخيالها
أن غري من شاء من يتزوجهما حتى فيه يقيما أن الدير وبأختها بها الذهاب من أبيها
القديمة، عواطفه كل نفسه يف هاجت بالقصة شيل سمع فلما شيئًا، عنهما األب يمهره
ضل قد هو وهذا الرجل؟ وعقل املرأة جمال لها أنثى يف مجسًما الكمال يريد هو أليس
كانت وإن ُجْدِوين ماري هي وها وستربوك، وهاريت جروف هاريت يف الكمال تقديره
حدود ذا محسوًسا جسًما أمامه أصبحت أنها إال عرف اللواتي النسوة خري من تزال ما
الذي املجهول فيها إذًا يبق فلم وشعر، حكمة من فيه ما كل له متجليًا وذكاء وأبعاد
فيفياني إميليا تكون أن عىس ما إذًا فلنر إليه، والوصول عنه الكشف يف دائبًا هو يبحث

والحكمة. الشعر رائع من تلهمه أن عىس وما الكمال صور من هذه
إىل يصحبه أن عليه فعرض شيل نفس يف النوازع هذه الشيطان القسيس وملح
رخص قواٌم به وذهب شيل سحر حتى امَلنَْظَرَة عليهما دخلت أن الفتاة لبثت وما الدير،
من فيه ما بهاء وتزيد وانسجاًما زينة البسيط الدير ثياب عليه تخلع واعتدال لدونة يف
فتهزهما والخيال النفس يف تموج أنغام للعني هي ومشيهٌة ونتوء، انثناء كل يف جمال
وضوًحا القسمات البديع وجهها ليزيد أكتافها عىل ُملًقى السواد فاحم وشعٌر وتبهرهما،
التهاًما، عليه تقع من تلتهم قوة فيه شهيٍّا حبٍّا نظراتها تفيض دعجاء وعيوٌن وبهًرا،
هذه وإىل الرغبة، فيض عن تحدث وشفاٌه عذب، وثغٌر أقنى، وأنٌف مصقول، وجبنٌي
ملتهبًا، قويٍّا السوداء عيونها حدق من بصيصه يبدو ذكاء بريق الجذابة القوية األنوثة
الكلمات: بهذه إليه فتوجهت قفص، يف عصفوًرا املنظرة دخولها ساعة الفتاة وألفت
حني تتألم كم أال عليك! إشفاقي أشد فما اكتئابًا، لتموت إنك املسكني، الصغري «أيها
مثيل أنت مجهولة! بالد إىل غريك من الرياح مع تطري ثم تناديك أمثالك أرساب تسمع
وانطلقت إنقاذك!» أستطيع كنت لو أواه حظك، سواد يف هنا تقيض أن عليك محتوم
سحًرا بموسيقاها اإليطالية اللغة تزيده ساحر عذب بصوت العبارات هذه مثل مرتجلة
وأن إليها يعود أن فاستأذنها شيل بهر الحبيس للطائر أنشودتها وزادت وعذوبة،

النفس. طيبة فرضيت وأختها، زوجته يستصحب
أنه عىل إياه شيل وتقدير إميليا بجمال إعجابها ماري وأبدت وتكاتبوا وتزاوروا
فيها يصف (إببسشديون) قصيدته يضع فوره من فانطلق شيل أما األسمى، الجمال
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خياله أبدعها جزيرة يف قديم قرص إىل وإياه لتذهب إميليا فيها ويدعو والحب الجمال
وأنهارها وأشجارها الجزيرة تلك جمال بني وليسبحا هناك ليعيشا اإلدرياتيك جزر بني
أربعة أبياتها وتبلغ القصيدة لتقرأ وإنك اإلنس، من أحد عليهم ينغصها ال عزلة يف
يف بك يطري أثرييٍّا تراه لكنك ذكرنا، الذي هذا من أكثر فيها ترى فال بيت وستمائة
روحك إىل وينساب خياله وبديع صوره وحالوة بموسيقاه نفسك وينسيك الجمال عالم
«اذهبي يقول: القصيدة ختام ويف إياه، وتقديًرا به تعلًقا إال تزداد فال سلسبيًال، عذبًا
فمري عبدك سيدة إنني وقويل: سيدتك قدَمي عند فاسجدي الضعيفة األبيات أيتها
يف «عذب متغنيات: واسجعن شعري سائر من أخواتكن مع تنادين ثم وفيه، فينا أمرك
إىل تبعنا الحياة يف ينلنا لم إن ألنه قديس العالم هذا يف جزاءه لكن أمله، حتى الحب
فأرسعي هناك، إىل أويت قد أنا أكون حني يف ستحيني ريب ال وأنت قربنا»، وراء ما
بهن أهيبي ثم صواحبك، وسائر وبريموس وفانا ماريتا تقابيل حتى العباد قلوب فوق
الخاطئني قطيع وراءك فيما ودعي بعًضا، بعضهن يبارك وأن بعًضا بعضهن يحب أن

الحب.» ضيف أنا فإنما ضيفي، فكوني وتعايل بخطاياهم غريهم عىل الطاعنني
عليها يعقد أن قبل بيوندي اسمه غني من إميليا تزوجت قصيدته، يتم أن وقبل
إتمام يطق ولم يده يف أسقط بأمرها الشاعر علم فلما أبوها، يمهرها أن غري من
جروف هاريت عمه ابنة فعلة فعلت قد طهارته يف الحب رمز ذي هي فها قصيدته،
إياه تاركة القطيع مستوى إىل سقطت ذي هي ها عرف، ممن جميًعا النساء وفعلة
وحيه عليه أضاعت أن اللعنة عليها ويصب أمرها يف خطئه عىل ندًما البنان يعض

وإلهامه.
انتهى حتى خليلة إىل خليلة يتخطى بريون كان بإميليا هيامه يف شيل كان وفيما
رجًال ومتزوجة نبيلة عائلة من وكانت جيوكشوال، وتدعى البندقية نسوة أجمل إىل
زوجها، نظر يف حتى ا، إدٍّ أمًرا يومئٍذ البندقية يف تكن لم بخليل املرأة صلة لكن نبيًال،
بريون دعت هناك ومن رافنا إىل الزوج هذا مع للسفر اضطرت السيدة هذه أن عىل
وأقام إليها فطار مريضة بأنها تخربه إليه بعثت تلكأ فلما عندها، ويقيم البندقية ليرتك
علمت فلما بولونيا، إىل اللجرا ابنته نقل فقد البندقية من هو انتقل وكما جانبها، إىل
عليها فرد إليها، بها يبعث أن تستعطفه بريون إىل بعثت ابنتها بأمر كلريمون جني
املادية الحياة يف النباتية أساس عىل شيل بيت يف الرتبية إن فيه لها يقول غليًظا ا ردٍّ
فجن لها، البنت يسلم أن ورفض نفسه، له تطمنئ ال مما الروحية الحياة يف واإللحاد
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يقول إليه به بعث خطاب يف شيل عنها له اعتذر قاسية بخطابات إليه وبعثت جنونها
ينظر أن يرجوه أنه إال ابنتها لوالد تكتب ما عىل يطلع لم وإن وإنه أم، جني إن فيه
ينتقم أن فأراد أغضبه، ما كله هذا يف رأى بريون لكن واملغفرة، الرحمة بعني إليها
فيه له يقول البندقية، يف إنجلرتا قنصل من خطاب وصله قد وكان شيل، من لنفسه
جني أن تذيع شيل خدمة يف كانت مربية وإن جني، بمعارشة شيل يتهمون الناس إن
بريون بعث النتقامه وتنفيذًا روما، يف زوجه كانت حني نابويل يف فأجهضها منه حملت
مما القنصل خطاب عىل أطلعه عنده كان فلما خطرية»، «ألمور رافنا إىل شيل يستدعي
الخؤون، خادمهم تذيع ما تكذب أن إليها يطلب زوجه إىل يكتب وجعله شيل ثائرة هاج
البندقية يف القنصل لدى مجهود بأي يقم لم وإن ماري كتبت بما اقتناعه بريون وأظهر

أكاذيب. من بذهنه علق ما به يبدد
كربت فألفاها كافالو، بانيو يف أبوها، إليه بها بعث الذي الدير يف اللجرا شيل وزار
يدل جذاب جمال يف قريناتها األطفال وسط بدت نحولها ومع عليها، بدا النحول ولكن
بل صحتها تعرض بحيث كانت الدير حياة أن غري منبتًا، وأرقى منهن أرق أنها عىل

للخطر. حياتها تعرض
يكتب أن صديقه إىل بريون فطلب سويرسا، إىل السفر معتزمة بريون خليلة وكانت
فلورسنا إىل والذهاب فكرتها عن بالعدول ليقنعها معرفة، بها له تسبق لم ولو إليها،
عىل للمقام بيزا إىل الذهاب قبلت أنها علم حني بشيل السعادة وفاضت بيزا، إىل أو
فلورنسا إىل املدينة تلك تركت قد جني كانت أن اعرتاًضا بريون يُبِد ولم منهم، مقربة
الصغرية املدينة نزل أن اللورد يلبث ولم مدارسها، إحدى يف التعليم بأمر قامت حيث
املتأنقني مقصد قرصه فصار به، اإلعجاب كل جمعيتها أبدت حتى شيل فيها يقيم التي
ترف حياة بريون حياة وكانت جميًعا، املدينة ألهل الروحي الرسول شيل بقي حني يف
ويذهب الظهر بعد ما إىل الصباح يف ينام ثم كله الليل يسهر كان فقد شيل، يطقه لم
أنظار استوقفت التي قصائده ليدبج مكتبه إىل ثم سهره إىل ويعود للصيد ذلك بعد من
زمنًا الحياة هذه يحتمل أن شيل عىل ا حقٍّ وكان التهاًما، تلتهمها فكانت كلها إنجلرتا
االنخراط تريد ماري رأى أن لبث ما لكنه بيزا، يف عليه ضيًفا فيه صاحبه يعترب كان
ووجد األوىل، البسيطة حياته إىل وعاد عنها صدف حتى املرتفة الجماعة هذه سلك يف
وليمز أرسة تلك وجماعته، بريون عن االبتعاد له يرس ما ببيزا مقيمة إنجليزية أرسة يف
وجودها يريح الصوت موسيقية النفس هادئة رشيقة وليمز جني وكانت جني، وزوجه
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معها وهو يذهب أن لشيل أتاح مما الغناء حلو صوتها وكان بها، يتصل من أعصاب
دأبت ما وليمز بجني إعجابًا وزاده َغنَّاء، حديقة وسط يسري وكأنه الشعرية أحالمه يف
غريها. يجد ما الحياة يف املرسة أسباب من تجد ال أنها من الشكوى من ماري عليه

بيزا، إىل دعوه وقد ترلوني، يدعى األشقياء من بحار صديق وليمز ألرسة وكان
فوعده خاص، بنوع بريون وبني وبينه شيل، وبني بينه تعارف سبب يكونوا أن فاشرتط
املعرفة ربطت وملا عصبتهم، إىل فانضم ترلوني وجاء عسريًا، عليه يكن ولم بهذا وليمز
واختار فيه، يشرتكان يختًا ولوليمز له يبني أن إليه طلب وثيق برباط شيل وبني بينه
وجعل وجني، ماري ومعهما فيه فأقاما بيزا من قريبًا الشاطئ عىل بيتًا ولوليمز لنفسه
وبآلهة عنه تفيض بالسعادة وشعر وأحالمه، ولخياالته لرياضته مركبًا يخته من شيل

جانب. كل من بإلهامها تواتيه الشعر
كانت لكنها األيام، من يوًما بإلهامها شيل عىل تَِضنَّ لم الشعر آلهة أن والحق
بإلهامها أشد إيطاليا يف أقامها التي والنصف السنوات األربع وخالل الفرتة هذه يف
الشعر هذا يكتب أن استطاع متى ديوانه إىل يرجع حني اإلنسان ليدهش حتى فيًضا،
عن تقل ال فرآها نثره وإىل رسائله إىل رجع إذا دهشة ليزداد ثم كله، املالئكي
ولو حوى، ما وكل الجمال لعالم ملًكا وال عبارة قوة وال فيض غزارة الشعري إلهامه
األلوف عرشات لبلغ وحدها اآلونة هذه يف شعر من كتب ما تحيص أن أردت أنك
الكربى قصائده عند هذا من كتب ما يقف وليس األلوف! مئات بل األبيات من
الفوىض) و(قناع و(إببسشديون) األطلس) و(ساحرة و(سنيس) (بروموتيه) كقصيدة
بأنها جميًعا مرتجموه يقر ملقطوعات له إن بل وغريها، وغريها و(هالس) و(أدوناييس)
قربة، إىل مرة بها يتحدث التي املقطوعات وهذه الدهر، عىل كله اإلنساني الشعر أبقى
ومئات وعرشات النيل إىل وأخرى حساسة، شجرة عن وغريها سحابة، عن وأخرى
يف الجمال بمملكة صلته عن به معربًا شيل به تغنَّى ما خري ريب ال هي — غريها
الكربى، قصائده من كثرية مواضع يف تغنَّى كما املقطوعات هذه يف تغنَّى ولقد الوجود،
ا محسٍّ شيل قرأت وقد بك فإذا له، لتحسبها تكن لم حياة به تغنى ما كل عىل فخلع
بقلبك، واكتناهها بحسك رؤيتها عن عاجًزا كنت الذي أنت بأنك معرتًفا إياها المًسا بها
ما القوة هذه من لنثره إن بل الوجود، يف جديدة حياة الخالق هو وحده شعره وليس

وقوة. حياة خلقه قوة يف يزيد مما شيل شعر موسيقى كانت وإن لشعره،
فثم ترجمته، من له قدمنا فيما بعضها القارئ ملح شتى جوانب شيل ولشعر
و(إببسشديون) الوحدة) و(روح فيها، يرجوه كان بما وتغنيه هو حياته من جانب
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بيأس األوىل القصيدة ترتنم تعبري، خري الجانب هذا عن تعرب مقطوعاته من وكثري
آالمه، من راحة العدم يف ملتمًسا الوجود لجة عىل الحياة زورق وركوبه وآالمه الشاعر
عن نفسه عزاء طيفها تبعه ثم به مرت التي األعرابية لهذه الحب خياالت يف واجًدا
قصيدة هي الثانية وقصيدته األخري، سكونها املوت إىل تسكن حتى اآلالم هذه بعض
بشذا فيتضوع مقطوعاته من الكثري أما فيفياني، إميليا يف مجسمني والحب الجمال
من كان فلقد شيل، شعر يف تعرف لم صورة عىل بموسيقاهما ويرتنم والجمال الحب
جسمه كان وكأنما مجسًما، اإلنساني الكمال تمثال فيه يجدون والذين املرأة جمال عباد
الجمال معنى نوازعها بكل اإلنسانية الروح فيها تتمثل التي األجسام هذه إىل يصبو
وألزمته فضيلته عليه قرسته خيال يف الجمال هذا عبادته من يسبح كان لكنه اإلنساني،
باحثة الغريزة تيار مع تنزلق أن جسمه لصبوة يدع يكن لم لذلك ومبادئه؛ آراؤه إياه
يصوغ ولشعره ولخياله لعقله االتصال هذا يدع كان بل إليه، صبا بمن االتصال عن
من كثريين وعن بريون عن يختلف هنا وهو الجمال، وأهازيج الحكمة آي االتصال من
كل — النوع تخليد لغريزة شفاء — الجسم إىل الجسم صبوة يف يجدون الذين الشعراء
تراه الذي املعنى وهذا العاطفة، هذه النفس يف يحرك ما كل بل الحب، إليه يسعى ما
من أحببنه من كل نفوس إىل باليأس ينتهي كان الذي هو شيل شعر يف جليٍّا رصيًحا
التي فاملرأة حكمة، وأسماهن ذكاء أكثرهن ماري نفس إىل اليأس يشبه وبما النسوة،
تشعر عنها والرغبة الحياة يف والزهد الرواقية معاني من معنى شيل فضيلة يف ترى

منها. وتستزيد فيها لتزيد الطبيعة خلقتها حني عىل الحياة يف بنقص
سواه الوجود يف ما فليس وتوََّجه الوجود يف جمال كل زان وإن املرأة جمال أن عىل
الوجود جمال من كثريًا إن بل قلبه، إىل وتحدثًا الشاعر لنفس إلهاًما أقل جمال من
هذين ترى كنت ولنئ وتجمله، هي تزينه ما بمقدار وزينة جماًال املرأة عىل ليخلع
الوجود لجمال أن إال الشعراء، أكثر نفس يف األحايني أكثر مقرتنني الجمال من اللونني
هذا يف وهو الحياة، يف إيمانه آية لذاته الجمال تجعل تكاد شيل نفس من خاصة مكانة
كمثال املرأة يفصل أن يريد كان لهذا وهو ا، حسٍّ وأدق نظرة غريه كثريين من أصدق
لذلك وكان األعىل، مثله يف الجمال عن فيها يبحث وكان للنوع، كمخلدة واملرأة للجمال

اآلخر. هو جميل روح يصحبه لم ما قيمة الجسد لجمال يرى ال
قصده غاية الفاضلة املدينة كانت شيل شعر جوانب من الجانب هذا سوى وفيما
محبة، وتبادل وحرية وتسامح إخاء من فيها بما الفاضلة املدينة قصائده، أكثر من
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الجديرة وحدها هي مكانة إىل السامية الشهوات، دنيا عن املنزهة الفاضلة املدينة
يف صادقة اندفاعات نفسها و(سنيس) و(بروموتيه) ماب) و(امللكة املهذبة، باإلنسانية
يؤدى ما وعىل التعصب، وعىل الجمود عىل شعواء وحرب العليا، الغاية هذه إىل الدعوة
بها ينتهي تحكًما اإلنسانية الروح يف الدنيا الشهوات تحكم من والتعصب الجمود إليه
والتحكم الجمود آثار من الشاعر صورها التي الصورة هذه ولعل وذلها، فسادها إىل
هذه فقصة أخرى، رواية أو قصيدة أية يف منها (سنيس) يف وضوًحا تكون ما أشد
الكونت أن شكسبري، روايات صف يف والكتاب النقاد من الكثريون وضعها التي الرواية
بعفاف بالفتك نفسه حدثته أن متوفاة زوجة من وابنه ابنته كراهية من بلغ سنيس
أخيها مع فدبرت عليها أبوها يريدها التي بالكريهة الفتاة وشعرت بياتريس، ابنته
بحياته االئتمار إىل لجأوا وإنما جميًعا، ظاملهم حياة من للتخلص مؤامرة أمها وزوج
املؤامرة األب وكشف منصًفا، منهم يجدوا فلم روما كرباء وإىل البابا إىل لجأوا أن بعد
القداسة من اشرتى الذي الكونت إلرادة وفًقا بإعدامهم فأمر الباب قداسة إىل فشكاهم
العدل أن ولو الجنيهات، من ألف مائة عىل زاد بثمن جرائمه من كثري عن العفو العليا
يف لكن الجزاء، أشد يُجَزى بأن الخليق هو (سنيس) لكان املؤامرة هذه يف مجراه أخذ
الفقراء، فليعدم البابوية، الخزانة عىل يغدقها كان التي الطائلة لألموال إعداًما إعدامه
ثم منها، تفيد دامت ما الرذيلة حياة عىل الجماعة ولتبق الفضيلة، أنصار كانوا وإن
الظلم عرش تدك ثورة الخالدة الرواية هذه أشعار يف شيل لسان عىل الفضيلة لتثر

الظاملني. قوائم وتهز
ليكون املرأة بجمال االرتفاع ومحاولة الفضيلة وعن الحرية عن الدفاع هذا وهو
صاحبه، ند واحد كل من ويجعل وبريون، شيل بني يفرق كان الذي هو لهما مثاًال
الشهوات أسري فالجمهور بريون، شعر عىل يومئٍذ الجمهور إقبال كان أن وطبيعي
أن فلبريون الحق، أقالم الخلق ألسنة كانت إن صح ولنئ الحياة، واقع يف يلتمسها
الواقع يف كان كما الخيال يف كان لكنه عليه، مشفًقا إليه ينظر وأن صاحبه عىل يزهي
فيتبني يلتمسها املستقبل لجج إىل خياله به يجري كان وكأنما منه، الغرية يستشعر
لتفضيله الكثريين ويدعو وعظمته خلده ينافسان وخلد عظمة من لشيل أعده ما خاللها

عليه.
الناس وحبه قلبه طيبة آثار من أثًرا الحرية عن ودفاعه للجمال شيل حب وكان
يل صديقه أن بيزا من بالقرب بكازاماني مقامه أثناء يف عرف وقد بأصدقائه، وبره
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إيطاليا يف جريدة هنت يصدر أن بريون ولورد واتفق إيطاليا، إىل فدعاه عوز يف هنت
بالد إىل طريقه يف هنت كان وفيما بريون، قصائد نرش إىل السبق امتياز لها يكون
ينقله كي له صنع صغري بزورق سعيًدا بيخته سعيًدا شيل كان والضياء، الشمس
عىل اليخت برسو تسمح ال البحر مياه كانت أن بيته إىل اليخت من وليمز وصاحبه
املوج به يلعب السفني تارًكا املاء عىل رحالته أثناء يف يستلقي ما كثريًا وكان الشاطئ،
منعزًال مكانًا مجاوراته يف التمس داره إىل عاد فإذا وأحالمه، تأمالته تيهاء يف هو ذاهبًا
للحياة يهبه ما الساحر املوسيقي شعره من يقرض نهاره وقىض والشجر الغياض بني
الفرتة هذه يف شعره ربة أصبحت التي وليمز ولجني طوًرا ماري ولزوجه تارة وللحرية
شجرة جذع عند عمله يف وهو النهار ينقيض كان ما وكثريًا األحايني، أكثر األخرية
وشعره، خياله عىل مكبٍّا ورشابه، طعامه ذلك أثناء يف ناسيًا مكتبًا، الغابة وسط اتخذها
السعيد الجميل عامله من ينتشالنه إليه يذهبان ترلوني صاحبه وكان زوجه لكانت حتى

والزهد. التقشف من طريقته عىل فيها يعيش التي الحياة إىل ويردانه
بريون إىل به ذهب هناك ومن ليفورنو، يف وقابله شيل فذهب هنت، يل ووصل
عنها، الكبري الشاعر لصاحبه شيل تحدث التي الجريدة شأن يف االتفاق ليتموا بيزا يف
به ظل فقد بريون، نفس إىل التقزز من أوالده حال وسوء هنت فقر به بعث ما ومع
وللشعر لألدب أخلص لرجل الرب أعمال من بعمل يقوم أن بإلزامه انتهى حتى شيل
السفرة جعلت ريح عصفت سفينته فوق بيته إىل عائًدا يرتحل أن له آن فلما حياته،
لهما ينصح أن يف حياته البحر لج فوق قىض الذي ترلوني تردد لقد حتى مخوفة،
وأقلعوا معهما وغالًما وليمز صديقه فاصطحب فعل، اعتزم إذا كان شيل لكن بالسفر،
الذي اليوم ذلك يف زوجاهما وانتظرتهما ١٨٢٢ سنة أغسطس من الثامن االثنني يوم
جنونهما فجن بعده واألربعاء الثالثاء وانقىض خرب، عىل لهما تقفا أن غري من انقىض
الزوجتني بحال ترلوني وعلم عنهما، باحثتني ليفورنو إىل وذهبتا صوابهما وطاش
بني ما البحر شاطئ عىل بالبحث نفسه وأخذ زورقهما، يف هلكا صاحبيه أن فأيقن
عبثت بجثة الغائصون عثر أغسطس من عرش الرابع كان إذا حتى وكازاماني ليفورنو
إسكيلوس كتاب الجاكتة جيب يف ترلوني وألفى معامله، تُخِف لم وإن بوجهها األسماك
بجثة عثروا حتى البحث بالغائصني يطل لم ثم شيل، جثة أنها يف ريبة لديه تبق فلم
يدخل أن وحاول كازاماني، إىل حزينًا مكتئبًا ذهب ثم الرمل يف ترلوني ودفنهما وليمز،
لبثتا فما باألمر، سيدتها أخربت خادم، ملحته حتى املنزل حول يدور فجعل قواه فخانته
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صعقتني األرض إىل انهدتا وحتى عندهما بقي رجاء من وهم كل تبدد حتى رأتاه أن
والهم. الرتمل عليهما قىض

بروما، اإلنجليز مقابر يف يدفن أن زوجها يرجو كان ما ماري ذكرت أفاقتا وملا
الجثة تحرق أن إال البالد قانون بحكم جائز غري روما إىل بيزا من الجثة نقل لكن
،١٨٢٢ سنة أغسطس شهر من عرش السادس ظهر ففي منها، الرتاب بقية وتنقل
عىل اإليطايل الشاطئ رمال فوق ترلوني والبحار هنت يل والشاعر بريون لورد وقف
من جماعة جانبهم إىل ويقف املنطقة، تلك أهل من عدد بهم يحيط ليفورنو من مقربة
بالنبيذ بوركت قد تضطرم نار إىل ببرصه محدق وكلهم اإليطاليني، والعساكر الضباط
مخلوع واجم وكلهم اإلنساني، اللحم ريح منها ويفوح فيها أُلِقَي وبامللح عليها صب
تباًعا ساعات ثالث أمامهم املروع املنظر هذا وظل والذهول، الهلع تيهاء يف ذاهب القلب
ثم بالدمع بعضهم عني وتندى وذهوًال، وجوًما إال إزاءه يزدادون فال هزٍّا نفوسهم يهز
ثم النار، تذيبه واللحم تحرتق بالعظام ترلوني ويحدق حبسه، تستطيع ال أن تذرفه
من بقي ما كل هي تراب من حفنة وراءها تاركة رويًدا رويًدا تخبو ذلك بعد النار تبدأ
ماري البائسة األرملة إىل الحفنة ترلوني ويحمل شيل، اإلنجليزي الشعر قيثارة رفات
تستقر كي روما يف الربوتستانت مقابر إىل حملها معها هنت ويل هو ويتوىل لتتوىل شيل
جانب إىل باستقرارها ذلك مع لتسعد ولكن الوطن، ثرى عن غريبة أرض يف هناك
الرفات تلك وتنقل املروع املنظر هذا ويقع وليم، ابنه رفات هي محبوبة عزيزة رفات
تمام أغسطس من الثامن يف وفاته يوم إىل بلغ قد شيل يكن ولم روما، إىل القدسية
الشعر فخر يزال ال ما الحياة عىل شعره من خلَّف قد كان وإن عمره، من الثالثني
إىل وتبعثان ولبه، حسه املرء عىل وتملكان بالنفس تأخذان وموسيقى عذوبة اإلنجليزي
إنسانًا به وترتنمان تنشدانه ما أكان سواء والخلد، الحياة به وترنمان تنشدانه ما كل
الحياة بأن ذلك له، الحياة يف وجود ال خيال مجرد أو جماًدا أو حيوانًا أو طريًا أو
باعثها. موت بعد ودهوًرا قرونًا به قائمة لتبقى شيل نفس المس ما كل يف ترسي كانت
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