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مقدمة

١٨٤٠م سنة ولدت تيمور. باشا إسماعيل بنت هي تيمور عصمت عائشة الشاعرة
والدها منها آنس وقد والكتابة. القراءة تعلم إىل تميل حياتها بدأت القاهرة. بمدينة
واآلخر والفقه، والقرآن الخط يعلمها أحدهما األساتذة من اثنني لها فأحرض امليل، هذا
تاقت الكريم القرآن حفظ أتمت ما وبعد الفارسية. واللغة والنحو الرصف يعلمها
عندها تربت حتى الشعرية، الدواوين مقدمتها ويف األدبية، الكتب مطالعة إىل نفسها
أربعة وعمرها ١٨٥٤م سنة يف ذلك وكان زاده، توفيق السيد من تزوجت األدب. ملكة
فاستحرضت والعلم، األدب إىل نفسها تاقت ثم الزوجية، للشئون فتفرغت عاًما، عرش
نظم وأتقنت برعت حتى عنهما فأخذت والعروض، والرصف بالنحو إملام لهما سيدتني

الشعر.
ثالثة الشعر يف ووضعت ووالدها، والدتها عن أخذتها التي الرتكية، اللغة تعلمت
«نتائج هما: كتابني النثر يف وألفت والفارسية، والرتكية العربية باللغات دواوين
هذا يف مي لآلنسة الكتابني هذين عن وستقرأ األمور» يف التأمل و«مرآة األحوال»
الثانية سن يف وهي ١٩٠٢ السنة أيار ٢ يف تيمور عائشة السيدة توفيت الكتاب.

والستني.
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األول الفصل

الظالم يف البارق

الجامعة يف أعضائها عىل محارضة إلقاء إىل كريمة دعوة الفتاة» «مرص جمعية دعتني
ندرسها غنية نسائية شخصية هو أتخذه موضوع خري أن يل وخطر فوعدت. املرصية.
واالجتماع واألدب األخالق يف جمة موضوعات البحث سياق يف لنا فتعرض مًعا.
للحركة فنسجل شيقة. صورة املرأة من نرسم نحن بينا املستطاع، قدر نمحصها
املثل وحيها من ونستمد الرغبات، فينا تثري أخرى مفخرة البالد هذه يف النسائية

جميًعا. والفائدة واملعونة
املنغومة. الحارة بزفراته دواًما يحيا شجي اسم وصحبه إال ذلك يل خطر وما
خًطا الذاتية من فرسمت يسمع، صوت للمرأة يكن لم يوم األصداء تناقلتها زفرات
االستئثار. وتكتم املنازل جدران وراء محجوبًا سديًما املرأة صورة كانت حني جميًال
«التيمورية» نمت دققت كلما وكنت املرصية. املرأة تاريخ يف أنقب أنشأت ذلك برغم
تشبهها أو تسابقها صورة منها مقربة عىل يقم لم إذ أمامي صورتها وتفردت ذهني يف
شجوها، باكية حرستها، باثة املرمدتني املجهولتني بعينيها إيل ونظرت بعيًدا. شبًها ولو

تقول: حيث الطراز» «حلية ديوانها يف أمثالها كثر أبياتًا خلوتي يف يل مهمهمة

آم��اق��ي ت��س��ك��اب ع��ن ال��رك��ب وح��دث أش��واق��ي ل��ل��ح��ي وص��ف ال��رف��اق ح��ي��ي
ك��غ��س��اق أو ك��ح��م��ي��ٍم ل��واع��ًج��ا م��رت��غ��ًم��ا ال��ده��ر ص��روف ج��رع��ت��ن��ي ل��ق��د
وأح��داق��ي آم��اق��ي ي��د ع��ل��ى ج��ف��ن��ي وأب��رزه ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ح��ر أس��ال
إح��راق��ي آث��ار م��ن ال��ت��ن��ف��س وف��ي م��ل��ت��ه��ب ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ه��وى ش��واظ ه��ذا

تيرس، ما عنها املعلومات من وجمعت آثارها، من عليه عثرت ما كل فطالعت
ذلك: إىل يدفعني وكان عنها. بحوث نرش يف وفكرت
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البالد. هذه يف النسوية اليقظة طليعة وهي بيننا املتقدم فضل لعائشة أن أوًال:
ودون شاعريتها، منه تتكون بما يلم أن دون «شاعرة» أنها يعرف الجمهور أن ثانيًا:

ميولها. من ميًال يحلل أو حياتها أحوال من حال عىل يقف أن
النسوي الجانب من ليس املرصية للذات اكتناه هي إنما مقدرتها يف النظرة أن ثالثًا:
بني وليس عرصها أدباء بني مكانتها لعائشة أن التحليل بعد وسنرى عام. بوجه بل

وحدهن. الرشقيات األديبات
ونثرها شعرها يف وأعطتنا كثريًا، وحدتها يف عاشت القلم دولة عمال من أنها رابًعا:
كبري جمهور رأي ألنه والتبرص باالنتباه فحقيق الحياة يف رأيها أما مؤثرة. صورة

هذه. أيامنا يف بالنادر وليس زمانها يف شائًعا كان والرشقيات الرشقيني من
الناس طبقات جميع أن أليس متضاعف. رسور يرافقه البحث هذا مثل أن خامًسا:
أشخاص بحياة فكيف وهميني؟ أشخاص حياة تمثل إنما وهي الروايات، لها تلذ
لديهم توفرت الذين هم الروايات، أبطال يعانيه ما كل صامتني وعانوا قبلنا عاشوا
تارًكا قىض نابه من وكم واستكانة! سبات يف منا الجمهور كان أيام اليقظة رشوط
مماته يف فظلمناه ميت، كل عىل النائحات ثناء وعليه عليها بالثناء فاكتفينا آثاره
العوامل من نحلل ولم رأيًا آرائه من نستجل فلم حياته! يف مظلوًما كان أن بعد

عامًال. كونته التي
أطفاًال. الجليل الفن هذا يف مازلنا ألننا عامًال نستجل ولم رأيًا بعد نحلل لم كال،
نقابل أننا صغري) استثناء (مع ترينا عندنا املطابع ثمرات عن يكتب ما إىل نظرة

التالية. الثالثة األنواع بأحد الجيدة الكتب
وخطوة الفكرية، ليقظتنا قيًما عنوانًا كانت وإن حتى إغفاًال ذكرها نغفل أن األول:
بأن االعتذار وال حتى اإلغفال هذا يربر وال واالغتباط. اإلعجاب تستدعي واسعة
املتهم الجمهور هذا ألن سواها. يرضيه ال معينة موضوعات اآلن يتطلب الجمهور
كتاب ملطالعة الوقت من متسًعا يجد فكيف طبعاتها. ويستهلك يبتاعها الذي هو هو

عنه؟ سطر قراءة دون وصربه وقته ويضيق بكليته
يطىل واإلطراء واملدح الثناء مواد فيها مزجت لزجة دهنية مرقة إما هو الثاني: النوع
باالستعارات تقريظ وإما صائب. غري أو صائبًا كونه عنك دع الكتاب ذكر بها
بكلمات بآمني) الصلوات جميع تختم (كما يختم شيئًا تعني تعد لم التي املألوفة
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أن «التمني أو النفيس» السفر هذا اقتناء عىل الجمهور «حث مثل منها مفر ال
واالنتشار». الرواج من يستحقه ما النافع الشيق الكتاب هذا يصادف

نقيض فهو الحديث» «النقد اسم عليه يطلقوا أن أرادوا الذي الثالث: النوع أما
واإلطراء الثناء اصطالحات جميع أن أحيانًا أتخيل أن ويفكهني العتيق. «التقريظ»
متجمدة، متماسكة واحد مكان يف فتكأكأت ما لحني األخرى هي العمل» عن «أرضبت
بعض بفضل تقمصت ملتهبة أشظاًظا متطايرة فافرنقعت تائهة قنبلة ففاجأتها

وتهجًما. وطعنًا قذًفا «العرصيني» النقدة
مقدرته أنال هو لو كبرية، مقدرة ذو هو من النقدة هؤالء من أن له يؤسف ومما
بالبالغ ليس نقده أن فتذكر الفنية، والكياسة واملالينة والصقل التثقيف من موهبة كل
رشكة من عضًوا يحرم األسقفي باملنشور هو وال العرفية، األحكام يعلن العسكري
غضب القديم) الطراز (عىل القروي «املعلم» بأمر هو وال القديسني، وشفاعة املؤمنني
أو يرشب، أو يأكل، أن عليه فحظر ينبغي كما أمثولته يحفظ لم مسكني تلميذ عىل
فرد نظرة إال هو إن ذلك. من بيشء النقد ليس كال. سماحه. بغري يتنفس أو يتحرك،
وكفاءة وتأثريات ميوًال عنه يختلف للخطأ معرض آخر فرد عمل يف للخطأ معرض
أوجب. الكتابي الخطاب يف فهو الشفهي، الخطاب يف واجبًا األدب كان وإذا ووراثة.
إنسانية شخصيات لكونها الناس شخصيات أمام التهيب هو األدب مظاهر وأول
فنية أو علمية، ميزة ذات وكانت ما، مجهوًدا بذلت هي إذا بها فكيف فحسب،

وأخالقية؟
والتساهل اإلغضاء بمعنى العطف أعني لست العطف. هي الناقد مميزات ألزم إن
والتعنُّت التحامل عكس أعني وإنما وكماالت. حسنات والنقائص العيوب واعتبار
شاعًرا املنقود حياة يف الدخول معه يتسنى موقوتًا تجرًدا ذاتيته من التجرد له ليتهيأ
املحيط، مؤثرات لجميع خاضًعا ومطالبها، بيئته عادات مراعيًا لحاجته، متوجًعا معه،
يفهمه لم وإن عليه؟ املنتقد فهم أنه يدعي فكيف وإال الحياة. من غايته لحني طالبًا
حاجته، إىل الناس حاجات تحويل عىل امرؤ يجرأ كيف إلينا؟ رسوله يكون فكيف
بمقياس حياتهم أحوال وقياس قلبه، يف قلوبهم وسجن عقليته، يف عقلياتهم وحرص
الهاجي هو ذاك أن إال إبرام؟ وال نقض بال نهائيًا يزعمه بحكم يأتينا ثم حياته،
بإظهار يقوم ال النقد أن يتجاهل الذي هو بالفنان. وليس املتصلب هو بالناقد. وليس



الظالم يف البارق

املصور شأن والتعليل، التمييز إحكام هو وإنما فيه) بارعون الناس (وجميع العيوب
الواحدة. اللوحة يف تكون أن يجب ما عىل واألظالل األنوار توزيع يف

رضوب من يأتونه ما ولكن املتحاملني، من كثريين الفرنجة نقدة بني أن أعلم
رأيهم سوى أحكامهم يف أَر ولم جانبهم، يف العصمة بأن يقنعني لم والنهش الطعن
فردية نظرة هي إنما التيمورية من أرسم التي الصورة وهذه … إال ليس الخاص
يف معرفتها يف الرغبة تتنبه أن وأتمنى مطلقة. صورة أنها يل زعم وال طبيعتها يف
منها صورة لذاته راسًما روحها، متصفًحا معي فيدرسها مسايرتي شاء من كل نفس
كبريًا اإلنسان سيبقى وبها الحمد. وهلل به ننعم ما هي الفكرية الحرية فإن خصيصة.

ذليًال. عبًدا سواها يف كان وإن نبيًال

مقابلة وهو آخر، سببًا لدي ولكن الشاعرة، لدرس العمومية األسباب أحصيت وقد
القصوى. حداثتي منذ معها يل جرت معنوية

وبهائها األعراس ببهجة متجليًا الحي بدا وقد بفلسطني البلدة تلك يف ذلك كان
فيه ليقام الواسعة الدار سطح عىل عظيم صوان ونصب الرسي. الوجيه ذلك لزواج
الخيمة تحت الرشقية اآلالت وتعزف إال الظالم يخيم فما ليلة. كل الفرح مهرجان
البلدة تلك من وأعيانهم القوم بوجوه الغاصة الزينات، ومعالم األنوار بتألق الوضاءة

وضواحيها.
آهات إىل يتسمعون املنازل وسطوح والنوافذ الرشفات إىل الحي أهل يهرع ذاك إذ
الجليل. جبال من جاور ما نحو أصداؤها لتتهادى حتى الفضاء يف الشائعة الطرب
فتتنبه الظالم، أهوال من ويحميهم دافئ صدر يحتضنهم بأن مغتبطون واألطفال

األلحان. أعجوبة لتفهم النفوس منهم
العود: نقرة عىل ينشد بصوت فإذا ليلة يف ذلك عىل كنت

األج��ف��ان م��ن س��ح��ر أم ال��س��ح��ر م��ن ج��ف��ن ال��رح��م��ن م��ن ص��ب��غ أم ب��ع��ي��ن��ي��ك ك��ح��ل
وال��خ��االت1 ال��ج��ف��ن ف��ي األن��ام ف��ك��ر ت��ّوه��ت ال��دي��ان م��ن ص��ن��ع أم ب��خ��دي��ك خ��ال

إن��س��ان م��ن أح��الك م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك

والحاجب». بالعني األنام فكر «توهت أسمعه كنت كما فأذكره أنا أما األصل. يف كذا 1
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التي الكامنة قواي بكل بل وقتئذ صغرية كانت كما بنفيس ليس وأصغيت سمعت
وسعادة ويأس أمل من وسأعيشها عشتها التي األيام يف ما وبكل املستقبل سينميها
… الرشقية املوسيقى نجوى من بعدئذ سأفهمه ما ببعض استشعرت ولعيل وشقاء.
لم التي السعادة إىل يحتاج أنه يعلم ولكنه ُولد، وملاذا كيف يجهل اإلنسان أن تقول
يظنان، مما سنًا أكرب أنهما والشاب للطفل تقول موهوم. بفتيت سوى منها بعد يفز
هذه إىل كانت حياته أن أحد لكل وتقول مدحور، ضعيف أنه الظافر للقوي وتقول
لها جهله وأن يختربها لم أموًرا الدنيا يف أن له تقول قحطاء. سخيفة خالية الساعة
النتائج عقيم والجهاد االجتهاد أن تقول املوت. سبق وموت وعبودية وذل وضنك فقر
ليستخرج بأكملها «تعاش» أن يجب لحظة كل وأن العطب، رسيع قصري العمر ألن
عليه ترضب القادرة اليد ينتظر بالعربات روي القلب أن تقول تكن. ما أقىص منها
من فردوس يف كاألجنحة سابحة األصوات تنطلق وإذ … موىس كصخرة ليتفجر
الفزع أن يخيل وتتمادى تلج عاصفة ثائرة، منتحبة، متفجعة تصبح ثم األلحان،
حاجتها عىل النفس فتعكف املرتعشة. األصداء فيها ترتامى هاوية تحتها جّوف قد
سحر يف والراحة التوازن وتطلب الفردوس، وذلك الهاوية هذه بني وحريتها ووحدتها
بوسمه موسوم فيه ما وكل العطب، رسيع قصري العمر ولكن … الحنان وذوب الحب
شحيح كريم فيها ما وكل كرمها، يف شحيحة استقامتها، يف مراوغة الحياة ولكن …

.… مستقيم مراوغ
ال شيئًا؟ عندئذ منه فهمت فهل األوتار، شهيق بعد فيما يل قاله ما بعض هذا
لم الذي العجيب الشخص ذلك لذكر الخالبة باملشاهد الظالم انتقش ذا كم ولكن أدري.
الذي الشخص ذاك الرحمن! من صبًغا أم كحًال عينيه جمال كان إذا ما يعلم أحد يكن
أتتصورون إنسان! من أحالك ما هللا تبارك لتهتف: فتجمهرت الناس أفكار به تاهت
مظاهر أمام ترتعش ليّنة نفس ويف التيقظ، شديدة صغرية مخيلة يف الرسم هذا أثر

األزرق؟ األفق يف زاهية سحابة ملرور تبكي لقد حتى والجمال الفن

إقبالهم عليه يقبلون وغواة أصوليني منشدين من بعدئذ «املوال» هذا سمعت ولطاملا
شاعرته؟ هي من يعلمون أكانوا ولكن املشوقة. املرصية األدوار جميع عىل

من إشارة هو كأنما أثًرا، يفَّ فأبقت األوىل. املوسيقية نشوتي كانت تلك أن أرجح
إىل واالهتداء ديوانها مطالعة عند إال اإلشارة تلك تبينت وما تنبهني. التيمورية روح
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نفثاتها غاصت التي الروح تلك بعيد زمن منذ حدثتني أنها فأدركت فيه. «املوال» ذلك
أمواج عىل وانطلقت ألحانًا، أوتارهم عىل فحبست املنشدين أرواح يف الطروبة الحزينة
خدرها وحدة يف زفراتها وقعت التي املرأة تلك وهكذا وإبداًعا. وتغريًدا فنًا الهواء
ليايل به وتتأثر األقطار أجواء تتناقله فعاًال منها والطرب الشجن صار الحجاب، وراء

الديار. نازح يف األفراح
خطري. آخر لنور رمًزا منها النور ذلك وكان الظلمة تلك يف التيمورية برقت كذلك
بارًقا فجاءت الجهل. من دامس ليل يف املرأة كانت حني ظهرت عصمت عائشة إن

ومستقبلها. املرصية املرأة يبرش
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الَشاعرة َعْرصُ

واالجتماعية الفكرية الحياة

شمل حتى ويعمم ينترش برح ما فجًرا الغرب ربوع عىل عرش الخامس القرن بزغ
األبيض البحر حظ بّدال بحادثني جاء وقد إال توىل وما الكربى. التجدد نهضة بنوره
جاما دي فاسكو اكتشاف وهما والعمرانية. التجارية الحركة يف مرافئه وحظ املتوسط
وصوًال البحار كوملبس شق أن بعد الصالح، الرجاء رأس طريق عن الهند طريق
وأسباب العلم يف سواء حثيثًا الغرب يف يتتابع التطور وبينا األمريكية. األقطار إىل
والكرامة الفردية والحرية والثروة والتجارة والصناعة الشعوب وامتزاج املواصالت
حتى ببطء تتقهقر الرشق، تجارة مرور من حرمت وقد مرص، كانت — القومية
عثمانيون والة باالسم يحكمها قرون ثالثة وظلت العالم. وبني بينها العالقات انقطعت
املماليك من الطاغية الفئة تلك فيها تعثو أنها إال تركيا إىل السنوية الجزية وتدفع
باألمراض مهدًدا العوز واشتد واألوهام، الخزعبالت أنحائها يف ففشت «البكوات».
حتى نسيت قد كانت صداقاتها اكتساب يف اآلن تتنافس التي والدول واملجاعات.
بموقعها الفريدة العريقة، وحضارتها وتاريخها برتبتها الفريدة البالد هذه من الوجود
وسيطرته الثالث القارات بني لجمعه التجاري والرواج السيايس النفوذ املنيل الحربي

املرشقني. طريق عىل
عليه ويقيم يستغله الرشق نابليون هبط العظيم! الرجل أعمال تثري ال عجاجة أي
الدول فهبت جميًعا. والغرب الرشق عىل ظله يخيم أن أراد عرش من األول الركن
ألن للغايات محجة املهجور القطر وصار جحافله. لهزيمة وتتحالف الجبار تقاتل

أطماعه. خريطة يف أدخله البطل
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اإلنجليزية والحملة وتكاتفت باشا حسني القبطان بقيادة العثمانية القوة جاءت
بعد ١٨٠١ سبتمرب يف نهائيًا الفرنسيون فسلم القاهرة. عىل مًعا فزحفتا الرحمانية يف
غاية سبيل يف يؤتى عمل من وكم حربية. فائدة أية جني دون أعوام بثالثة االحتالل

أخرى! لغاية العائدة موفور به فإذا تفشل،
نتائج: ثالث عن الفرنساوية اإلغارة أسفرت فقد

الحكومة إزعاج عىل الشعب وبمقدرة بالدهم بأهمية املرصيون شعر إذ قومية: األوىل
الحديثة األوروبية املدنية من وميًضا ملحوا كما وتضامن. اتحد هو إذا املستبدة

اقتباسها. يف ورغبوا
طبيعة فدرسوا األخصائيني. العلماء من جماعة نابليون استصحب إذ علمية: الثانية
املرصي» العلمي «املجمع وأسسوا الصحف ونرشوا الطباعة وأدخلوا ومواردها، البالد
بالبحر األبيض البحر وصل منها قيمة، بأبحاث املوضوعات مختلف يف وجاءوا
بقي إنما جلها ذهب كثرية إصالحات وأحدثوا دلسبس منه سيستفيد الذي األحمر

البالد. حكومة يد عىل اآلن بعد ستنمو جرثومة منها
هو ولد الذي الرجل ذلك كان العثمانية القوة ضباط بني أن سياسية: الثالثة
… املماليك محوه بعد مرص وحكم «١٧٦٩» واحدة سنة يف وولنجتون ونابليون
تيمور محمد وهو كردي أحدهما وعمًال أصًال يختلفان رجالن عيل محمد رجال وبني
املماليك دولة استئصال يف وساعد ضابًطا كان الذي كرد، عيل بن إسماعيل بن
سنة وتويف محافظ، إىل كاشف، من املناصب يف فرتقى الوايل. خاصة من صار حتى
االستانبويل أفندي الرحمن عبد وهو األصل تركي واآلخر «١٨٤٧م» «١٢٦٤هـ».
مكانة ذا صار ثم الثالث سليم السلطان عند الهمايوني الديوان يف كاتبًا كان الذي
أن الرجلني هذين لساللة وكان القلعة. يف دفنه وفاته بعد أنه حتى عيل محمد عند
جّدي فكانا أفندي الرحمن عبد بابنة تيمور محمد تزوج فقد اليُمن. عالمة تحمل

الشاعرة.

بعد وتوفيت أعوام، بتسعة عيل محمد وفاة قبل هجرية ١٢٥٦ سنة عائشة ولدت
والة أربعة عهد عىل بالدها تطور شهدت أنها أي أعوام بعرشة الثاني عباس تولية
وتوفيق إسماعيل هم: خديوين وثالثة وسعيد، األول وعباس وإبراهيم عيل محمد هم:

الثاني. وعباس
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بإنشاء الداخل يف لتأييدها املجهودات فبذل معينة سياسية مطامع عيل ملحمد كان
ونرش األطباء، وتخريج الجيش وتنظيم العسكرية، واملستشفيات الحربية املدارس
يف أما والحربية. وامليكانيكية الفنية العلوم لتتلقى أوروبا إىل البعوث وإرسال املعارف

والفتوح. بالحروب مطامعه يؤيد فكان الخارج
اثنني، شهرين سوى تدم لم التي إبراهيم والية خالل ضئيًال التطور وتتابع
موظفني تخريج يف محصوًرا التعليم غرض كان حيث وسعيد األول عباس وواليتي
ديون وفاء منها شأن، ذات بأمور سعيد عهد امتاز وإن للجيش. وضباط للحكومة
امللكية وحق الفردية الحرية وإرجاع واالحتكارات، الداخلية الجمارك وحذف الحكومة،
الحكومة جاعًال يديه بني األمالك جمع قد عيل محمد كان أن بعد — الفالحني إىل
التي الخريية القناطر إنشاء سعيد عهد يف وتم الخارج. مع تجارة كل عىل تسيطر
أن دلسبس طفولته صديق إىل فوض الذي هو وسعيد عيل. محمد من بأمر بها بدئ

السويس. قناة حفر يبارش
محمد مرشوعات معالجة إىل فعاد إسماعيل عهد يف جاء األكرب االندفاع أن بيد
حافًرا املرصية، اآلثار ومتحف األهلية املكتبة موجًدا أوروبا، إىل البعثات مرسًال عيل

الكبرية. املدن ومجّمًال للري الرتع
نظار، مجلس بواسطة يحكم أن يف رغبته يعلن عهده أواخر يف أمًرا وأصدر
وتحور تسن ما يف رأيه الحكومة تأخذ نواب مجلس بتشكيل أمًرا أصدر كان أن بعد
الرقابة قبول إىل أدى مما بالديون أثقل قد مرص كاهل وكان والقوانني النظم من
يف التدخل حق األوروبيني املوظفني عىل ينكر يوًما فقام املرصية. املالية عىل األجنبية
الفرنساوية الرقابة تحت توفيق لولده التنازل عىل ذلك أثر الدول فحملته بالده. شئون

باملالية. يتعلق فيما اإلنجليزية
عىل األجنبية الرقابة بإلغاء — به طالبت فيما — مطالبة العرابية الثورة وقامت
درس دوفرن لورد إىل وتفويضها إنجلرتا احتالل من كان ما وكان املرصية. املالية
التنظيم فيه استطرد عامني القطر توقف وبعد مرص. يف وتنفيذها املشاريع مختلف
الدوق عىل الفرنسوي رده يف يقول أن أمني قاسم املفكر القايض تمكن بحيث والتقدم

داركور:

املرصي وإن مباحة، أصبحت والكتابة التفكر يف سواء التامة الحرية «إن
الجميع وإن اإلنسان». «حقوق من الشهري اإلعالن ضمنه ما بكل اآلن يتمتع
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للنهوض. الوحيد السبيل هو هذا أن معتربين ويتعلمون العلم إىل يتوقون
فجعل ذهنه استنار وكرامته. ملكانته املرصي الشعب انتبه عرابي ثورة منذ
وبالجملة عليها. أو لها ويحكم يقدرها العامة وبالشئون الحكم بنظام يهتم

بالفعل».1 تيقظت مرص فإن

كانت أعوام ثمانية بعد عائشة توفيت وملا .١٨٩٤ سنة الكتاب هذا قاسم نرش
متنوعة. فنية عنارص إليها أضيفت وقد ازدياد يف التطور حركة

ومطالبه الجمهور يقظة هي أم القومية اليقظة تهيئ األفراد عند الفكر يقظة أهي
بصوت ليتكلموا الرضورية باملواهب وتحبوهم األفراد تخلق التي به املحيطة واألحوال

الجماعة؟
الجمهور يخلقون فاألفراد آخر. أمر كل يف هو كما محتم هنا التفاعل أن أظن
انتبهت فإذا بينها، فيما الرتابط محكمة البرشية القوى ألن األفراد. يخلق والجمهور
الصوت كأنها مبدعة. نابضة، متجددة وهبت القوى جميع االنتباه بذلك تأثرت إحداها
أقطاب يف يرن حتى املسارعة املوجات فتتناقله الهواء من مكان يف هزة يحدث الواحد

جميًعا. الفلك
الذهن يف جلية خيالية خريطة رسم يقتيض عمل أي تنفيذ قبل أنه يخيل ولكن
وهذه «نظريات». املتهكمون يسمونها التي الخرائط من خريطة الصايف. الناضج
تجمع ال الطبيعة أن بحيث األهمية من هي العلميني شفاه لذكرها تثني التي النظريات
إذ واحد. شخص يف والعمل النظر مقدرتي بني جميل) بشذوذ نادًرا فعلت (وإن عادة
فينظر الذهنية، الخرائط النظريون يُهيئ األخرى. صفات تنايف صفات منهما لكل أن
وينفذها الوقت، حاجة الءم ما منها مستخرجني والتمحيص النقد بعني سواهم فيها
التي األفالطونية» «املثل هي كأنما ويخدم. يستخدم محسوًسا شيئًا فتصري آخرون
األعظم. اإلله ذهن يف كائنة أفكار انعكاس إال املحسوسات تكون ال نظريتها بموجب
نظريات وبرنيل وهرتز مكسويل مع ابتدأت التي الالسلكي التلغراف حكاية هي تلك
نقل يف الجواء مجاري له تعنو آليًا عامًال ماركوني مع فصارت علمية، وتعديالت
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رؤى الفرنسوي فرن جول كتب يف كانت التي الغواصات حكاية هي وتلك األفكار.
تقرير يف إنشائها إمكان بالده بحرية لوزارة األمريكاني أديسن فبسط علمية. وأخيلة
سفن وتصادر البحار تخفر متحركة مدنًا الحرب خالل وسريوها ًرسا، األملان نسخه
أعدها الفرنساوية الثورة حكاية هي وتلك وظهريًا. مواليًا لهم كان من وسفن األعداء

سبيًال. والشعراء الروائيون لها مهد التي الروسية والثورة واملفكرون، الكتاب

والحربي الزراعي التحسني جانب إىل فإنه النحو. هذا مرص يف الجديدة الحياة وانتحت
تتسع جعلت إنما البدء يف الغموض راودها أخرى حركة ظهرت واملدريس، وامليكانيكي
النزالء بواسطة سواء الغرب بمدنية االحتكاك تواصل عن نشأت األيام. مع وتنجيل
نفوسهم مت تطعَّ وقد أوروبا من العائدين الشبان وبعوث الديار، هذه يف املقيمني
إليهم رست وقد املرصية املدارس خريجي وجماعات اآلراء، وحديث النزعات بجديد
من جماعة مرص وقدم األورباوية. الدروس من تلقنوا ما خالل العرصي الفكر عدوى
املرصيني بأفكار أفكارهم صدم فكان النكبات أثر النازحني وأحرارهم السوريني نوابغ

عموًما. العربي وللفكر للفريقني النفع جزيل
كانت أن بعد اجتماعية أدبية بدت وقد إسماعيل عهد يف أشدها الحركة تلك بلغت
باالطالع االستيحاء «القديم» وتجديد الجديد استيحاء فيها يمتزج علمية، ميكانيكية
شأن بإعالء والتجديد العربية. إىل منها نقله تيرس ما ونقل األجانب مؤلفات عىل
تشتغل األخرى األهلية واملطابع األمريية بوالق مطبعة آالت يومئذ كانت إذ اللغة. روح
الصحف وكثرت األقدمني. وعلمائه اإلسالم كتاب من «املدرسيني» مؤلفات نرش إلعادة
الجرائد تلك يف عامة أغراض «نرش ذلك عىل فرتتب والعرشين السبعة عددها بلغ حتى
دار مدرسة طلبة من نوابغ وتخريج املدارس روضة صحيفة يف وأدبية علمية ومباحث
من النبهاء بعض واستفادة املرصفي حسن الشيخ املرحوم أستاذهم يد عىل العلوم
ذاك، حني العرصي العالم الدين جمال الشيخ باملرحوم اختالطهم بطول األزهر طلبة
التهاني بكتابة االشتغال عن فعوًضا األقالم. منها تستمد اإلنشاء يف أخرى سبل سلوك
االستعطاف أو العتاب أو الهجاء أو املدح أو مفقود عىل التأيس أو بمولود، البرشى أو
هي التي واالعتذار والرجاء واألحباب األصحاب مكاتبة أو والغانيات بالغيد التغزل أو
خري من يستلزمه وما الوطن حب يف الكتابة إىل األقالم مالت الخصوصية، األغراض من
واملحكوم املحكوم عىل الحاكم وحق الرذيلة عن والتباعد الفضيلة عىل والحث العمل
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كان هذا كل العمومية. األغراض من هي عالية حكم رشح من ذلك وغري الحاكم عىل
اإلنشائية، األساليب يف عظيم تغيري ذلك عىل ترتب حتى عليها للمطلعني مرشد أعظم

بالذاتية».2 الشعور ويف الفكرية الحركة ويف
كسقراط املايض بفالسفة الشبيه الرشقي الرجل ذلك سامي باشا أمني هنا ذكر
أهم وكانت العادية. املحادثات ضمن تعاليمهم أرسلوا وإنما يكتبوا لم الذين وسواه
قهوة قرب التي القهوة «يف الدين جمال حول تعقد التي الحلقة هي الفكرية املحافل
بينهم ذكره يحيوا أن األيام مستقبل يف ينسون ال تالميذه «ولعل القديمة» البورصة
وناقشه. وجالسه األفغاني عرف الذي شميل شبيل الدكتور رأي هذا املكان». ذلك يف

قائًال: عنه الحديث ويتابع

يف تنرش ضافية مقاالت آخرين عىل يلقي وإنما شيئًا3 أعلم فيما يكتب «لم
كان ملا الكاتبة ويده عبده محمد الشيخ ولوال أسمائهم. تحت مرص4 جريدة
معهم وماتت عنه تلقوها الذين أكثر صدور يف تعاليمه ولبقيت صدى لصوته
جريدة «وقبل الحال». مقتىض بحسب يلقيه حديثًا تعاليمه كل كانت إذ
يف محصورة وأعماله األِخصاء عىل مقترصة الدين جمال شهرة كانت مرص
يف ونرشه صيته إلذاعة كبريًا سببًا فكانت مرص جريدة وأما مريديه. دائرة
فيها أظهر واحدة مرة إال قوم يف خطيبًا وقف أن له يتهيأ «ولم اآلفاق».
زيزينيا تياترو ويف إسحق. أديب بمسعى ذلك وكان أيًضا. مفوه خطيب أنه
السوريني من ونساء رجال من القوم علية من غفري جمهور من محرض عىل
وجرأة ومبنى معنى فيها أبدع سياسية اجتماعية خطبة فألقى واملرصيني.

مرص». يف «التعليم كتابه يف سامي باشا أمني 2

الوثقى» «العروة باريس يف أنشأ أنه إال املرصية. للصحف مقاالت بيده يكتب لم الدين جمال أن يعني
األفغان تاريخ أحدهما كتابني عن وتويف عبده. محمد الشيخ وصديقه تلميذه مع باالشرتاك أصدرها التي

أيًضا. عبده محمد الشيخ األفغانية عن نقله املاديني للفالسفة نقد واآلخر

3

جريدة بإصدار ألغيتورخصلهما ثم إسحق النقاشوأديب سليم يصدرها كان مرصالتي جريدة يعني
محلها. «املحروسة»
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يتلعثم أن تعب أدنى يبدو أن دون من ساعتني نحو الكالم يرتجل وبقي
وأقعدهم».5 الناس وأقام العقول خلب حتى

ما النافذة ببصريته رأى إذ والجمهور. األفراد لتفاعل محسوًسا مثاًال األفغاني جاء
التلخيص كيفية إىل يهتدوا أن دون نفسه، املستفزة العوامل من أخوانه نفوس يحرك
الغريب أصله عن تنم أعجمية لكنة ببعض «املمزوجة بلغته فيهم فتكلم واإلفصاح.
الطوىل اليد له فكان النارية بفصاحته فيهم تكلم محبوبًا.6 كان األذن عىل وقعها وإنما
هذا العهد، ذلك يف الناقمني زعيم فهو العربية». الثورة وإرضام األفكار تحريض يف
وادي إىل فارس، بالد إىل أفغانستان، من الرشر روحه شعلة أرسلت الذي األفغاني

لفاح. كتيار مر حيث النيل
صورته يوافق بزي والتجيل أستاره تبديل بوجوب املتكيف املتغري الفكر شعر
الشعر يف كان وإن ونثر، شعر من واألقالم القرائح نتاج يف التطور ذلك فكان الخفية
العامي الشعر من رضوب الفصيح الشعر مع وظهرت فأوضح. النثر يف أما أسبق
وأما الطيل. «الزجل» وتجدد الشعراء. كبار من نفر معالجتها يألف لم التي كاملواليا
إحكام إىل معها الناس فمال والرياضية الطبيعية العلوم انتشار من فجاء النثر وضوح
لم أنه وبديهي والتورية. واالستعارة والجناس السجع معمعة من وإخراجه املعنى
بعضهم فتحدى الطرق. اآلخرين من وتفرقت اليسري، النفر غري أوًال ذلك يف يفلح
غريهم أسلوب إىل وترسبت العباسيني. صدر من أو اإلسالم صدر من األقدمني أسلوب
األساليب أقرب ولعل األيام. هذه يف حتى منها تخلص لم التي الدواوين لغة ركاكة
واألدباء، والشعراء للعلماء ميدانًا عندنا زالت وما كانت التي الصحافة أسلوب هو مناًال
السواء. عىل الجميع يفهمها بلغة والكتابة األذواق مختلف بني التوفيق عليها تحتم وقد
وهي عام إىل عام من عليها يبدو التحسن فتئ وما أعز. تاريخ ذلك يف ولصحافتنا

األشمل. العامل ألنها األكرب العامل كانت وربما املجموع، فكر رفع يف كبري عامل

ذلك اقتطعت التي (١٩١٢ ديسمرب (يف «الزهور» مجلة نرشيف شميل للدكتور فصل من النبذة هذه ننسخ
وخواطر». «حوادث باسم بوضعها يشتغل يومئذ كان الدكتور أن قالت مذكرات مجموعة من الفصل
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الَشاعرة َعْرصُ

العيشة ترى يا كانت فكيف مستديم، تفاعل يف واالجتماعية الفكرية الحالة كانت وإذا
لرقي تشتغل أكانت الخارج؟ صدى إليها يصل أكان املرأة؟ حالة كانت كيف العائلية؟

القومية؟ املطامع معنى وتدرك األرسة دائرة يف بالدها
عرص يف أنه يخربنا الذي سامي باشا أمني عند األسئلة هذه عن جواب شبه هاك
أن تحققوا ملا أنهم غري بنيهم. تعليم طريق يف كؤوًدا «عقبة األهايل: كان عيل محمد
انتشلوا التي من أرقى حالة إىل أبنائهم حالة ينقل بها ومكثهم املدارس تلك يف تعليمهم
حتى عرصه يف تسهيًال يصادف فلم البنات تعليم «أما عندهم». الرغبة تحققت منها
نوفمرب ١٠) ١٢٤٧هـ سنة الثانية جمادى ٤ يف أفندي حبيب إىل أمره إصدار إىل اضطر
بك كلوت بمعرفة ينتخبن السن صغريات سودانيات جوار عرش برشاء ١٨٣١م)7 سنة

والجراحة».8 الطب فن يتعلمان الحرم آغوات من اثنان ومعهن الوالدة فن لتلقي
بالرتدد أو بيوتهن يف سواء اإلبرة وأشغال التطريز تتعلم الفتيات عامة كانت
ونفيس البيت. فقيه عىل القرآن يتعلمن من ومنهن وغريهن. القبطيات املعلمات عىل
عيل أبي جناه «هذا مذهب صاحب وصف عليه ينطبق كان الفقيه ذلك أن تحدثني

أحد». عىل جنيت وما

م��ه��ت��م��ات ف��غ��رن ال��الئ��ي م��ن ع��ج��وز ع��ن ال��ت��الوة ل��ي��أخ��ذن
م��ت��أث��م��ات ال��ض��ح��ى وي��رك��ع��ن ج��ن��ح ب��ك��ل ال��م��ل��ي��ك ي��س��ب��ح��ن
م��ت��رج��م��ات ال��م��راد ق��ل��ن إذا ل��ح��ن ال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى ع��ي��ب ف��م��ا
م��ح��ك��م��ات آيً��ا ي��ل��ق��ن��ه��ن ض��ري��ر رج��ل م��ن ي��دن��ي��ن وال
ال��م��ت��ث��غ��م��ات9 م��ن ول��م��ت��ه ي��داه م��رت��ع��ًش��ا ك��ان م��ن س��وى

بيد تعليمها؟ يتولون الذين ويف البنت معارف يف األهل أكثر رأي كان قد هذا أليس
تؤسس الدينية البعوث ومعها أفواًجا ترد األوروبية والوفود مجراه متابع السيل أن
،١٨٤٤ منذ شربا يف الصالح الراعي راهبات مدرسة فأنشئت والبنات. للبنني املدارس

أعوام. بتسعة عائشة والدة قبل أي 7
مرص». يف «التعليم 8
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تيمور عائشة

الفرنسيسكان راهبات ومدرسة ،١٨٥٦ سنة باألزبكية للبنات األمريكان مدرسة وتلتها
مدرسة أسست القطر أنحاء يف تتكاثر الجوايل مدارس وبينا .١٨٥٩ سنة اإليطالية
مدرسة سوى األمريية املدارس من يسبقها (ولم ١٨٧٣ سنة بالسيوفية البنات
باملدرسة اليوم تعرف التي املدرسة وهي عيل). محمد عهد منذ والقوابل املمرضات
بها. وعرفت السيوفية ومدرسة انضمت ثم ١٨٧٤ سنة القربية مدرسة وتلتها السنية.
«عائشة» حياة يف منها أنشئ حتى رسيع ازدياد يف والبنني للبنات املدارس عدد وكان
وأجنبية أهلية املديريات ملجالس تابعة ومدارس أمريية مدارس من األلف يقارب ما

والكتاتيب. الدينية املعاهد عدا
انقطاعها يف راتعة كانت بل نفسها. تثقيف دور إىل وصلت تكن لم املرأة أن بيد
حيث إىل انتقل هو إذا ويعتل النفس منه يضيق الفاسد الهواء اعتاد من شأن وجهلها
رشيكة الزوجة يف تطلب كانت التي الرجال من املتنورة األقلية هي وإنما نقي. الهواء
املرأة تخلقه الذي املفرح الجو ذلك وللبيت الصالحة، املنزلية الرتبية ولألبناء وصديقة،
الغم يتشاكون الرجال أولئك وكان واملعرفة. بالحصافة قرنت هي إذا حبها بعذوبة
بتطعني يبايل ال قاسم انربى حتى العام. الرأي مصادرة يقتحم من وليس بينهم فيما

واليقني. الحق بصارم وتسلح الخصم مقاتل جس كمن هادئًا الحراب،

املنزلية الحياة
قبل املرصية الديار عاصمة القاهرة مدينة يف عرش، التاسع القرن منتصف حوايل نحن
الجديد. التحسني يد جوانبها بعض تصقل أن وقبل والبناء. الهدم يد معاملها تبدل أن
لرسها وهي الشعوب أجناس فيها واختلطت التاريخ نوائب عليها توالت رشقية مدينة
الفائقة البديعة والجوامع األثرية البقايا منها الجهات مختلف يف توزعت كتوم الطويل
ظمآن لكل العذب ماءها املقدمة املرمرية و«السبل» واألسواق والحمامات الثلثمائة، عىل
أن أحيانًا فيخيل الهيفاء بقاماتها املآذن تلك ترتفع الجاثمة املدينة وفوق يرتوي
عىل املؤمنني إىل املؤذن صوت ليصل ليس األزرق الهواء يف هياكلها أعلت اإلنسانية
الثقة يف وأرسخ باريه إىل أقرب صالته يف املبتهل ليكون بل فحسب، بعيدة مسافة
الجائب تنبئ اإلسالم أيادي أرسلتها حراب كأنها املآذن تلك تبدو وطوًرا باالستجابة.

الذمار. عن الطوارئ لدفع االستعداد دوام عىل بأنها
األثواب يرتدون أناًسا والفقر، الثروة من أخالًطا تبرص والساحات الشوارع يف
دالئل وعليهم البالية األطمار يرتدون وآخرين والرخاء، النعمة دالئل وعليهم النفيسة



الَشاعرة َعْرصُ

ليست القاهرة شوارع فإن الشعب عند واملرض الفقر مشهد «رغم ولكن والشقاء. الذل
من الفخم املنظر ذات األستانة يف املسافر بهما يشعر اللذين والخيبة األسف لتوحي
الواحد متشابكة ملتوية مظلمة الشوارع هذه أكثر إن نعم الداخل. يف املحزن الخارج،
عابرها يسع ما وغاية خفية ممرات وهناك هنا يعرتضها التيه، مجاهل كأنها اآلخر يف
املنظم والرش بالكنس يتعهدونها نظيفة أنها عىل وثقافتها. دابته لحكمة يستسلم أن
إال هنا تجد ال وبريا، غلطة يف الحجرية الساللم وتلك الشنيع األستانة بالط من وبدًال
فهي الشارع جانبي عىل القائمة املنازل أما عناء. بال فوقها تسري صلبة مستوية أرًضا
العني تبرص وقت كل ففي صنعة وأتقن تركيا عاصمة بيوت من أشهق الغالب يف
األنيق الفن الدقيق الخشبي املشبك ذات النافذة أو العربي، بالنقش املزخرفة الواجهة
املسكن داخل بني الحاجز هذا أقامت التي الغرية ألجلها يغتفر املرء فيكاد التفاصيل،

السابلة».10 وتطلع

كأن «للغرية». رمز سوى «الحاجز» ذلك يف يرى ال القول بهذا يجيئنا أجنبي كاتب
أمام نقف هلم ولكن يكابدها. وال الغرب عليها يتفرج التي الرشق واردات من الغرية
بالخيال نستعني هلم ألجله. املايض نحو اآلن نتطلع الذي املنزل أمام املنازل، هذه أحد
رعاية تحت والرياحني بالورد الحافلة الحديقة من جانبًا فنخرتق سواُه، وسيلة ال حني
من طغمة تلقانا حيث الحريم دار إىل بنا يسري اآلغا ذا هو الوارف. الظل ذات األشجار
والهواء النور املوفورة الواسعة الفسحة يف الجلوس إىل وتدعونا والخادمات الجواري
يف تدور واألرائك واملقاعد الفاخرة. والطنافس العجمية البسط وراء تختفي أرضها
وأطباق اللفائف علب من التدخني أدوات وعليها الصغرية الطاوالت تتخللها جوانبها،
يف وقام الصافية. العميقة املرايا مياه تتألق جدرانها وعىل (منافض). للرماد صغرية
الشموع العديدة الثريا فوقه وتتدىل بالذهب، املموه الخشب من كبري خوان وسطها
هي بل والزخرف بالنقش املجّمل الجوز خشب من املصنوع السقف من املنحدرة
مستدير بنتوء والتخريم الحفر فيها تناوب كبرية وردة مثل رسم صميم من هبطت

نفيذًا. جهة إىل جهة من التخاريم تلك خالل النور فكان وسيم.

١٨٤٥–١٨٤٦صاحبها سنة الرحلة كتبهذه وقد .“De Constantinople au Caire”, par Xavier Marmier
الفرنساوية. األكاديمية يف العضو
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تيمور عائشة

بعده وما العهد ذلك يف قليًال دونها وما العليا الطبقة منازل أكثر هندسة هذه
الغرف اتساع يف فيبدو الكرباء بيوت يف والرتف البذخ أما العرشين. القرن أوائل حتى
من بد وال والطنافس. والثريات األقمشة ونفاسة واملرايا املقاعد تعدد ويف والردهات،
فسحة «الفسحة» هذه يف عادة يقابلن السيدات أن عىل لالستقبال. قاعات أو قاعة
والنهار. الليل يف سواء األرسة اجتماعات تنعقد وهنا الطويلة. الصيف شهور كل الدار،
باشا. رشدي حسني الدولة لصاحب األوىل الزوجة كتاب من الوصف هذا اقتبس
املستعار سليمة» «نية باسم وقعتهما بلغتها كتابني ووضعت فرنسية السيدة كانت
وإنما املايض. القرن أواخر يف أدركته ما عىل وعاداته املرصي املجتمع فيهما فوصفت
الكتاب مع فأعارتنيه تفضلت التي شعراوي هانم هدى ألن الكتاب11 هذا عىل استندت
املرصية، العادات وصف يف الكتب هذه نوع من قرأت ما أصدق إنه يل قالت األخر12
يف عاشت سليمة» «نية أن ذلك إىل أضفنا وإذا الواقع. إىل وأقربها إنصاًفا وأكثرها
وال االجتماعي، التطور بطء عن صفًحا ضاربني غري وأحبته، وعارشته املجتمع ذلك
أواخر يف أنشئ وإن الكتاب هذا إن نقول أن أمكننا الخالية، األيام ويف الرشق يف سيما

عائشة. أيام يف عليه كانت ما إىل كثريًا يقرب فهو عرش التاسع القرن
دليلنا. سليمة» «نية إذن فلتكن

املقعد عىل وجلست مرحبة جاءت التي البشوشة الجميلة السيدة هذه إن لنا تقول هى
خربهن: فهاك «الشلت» عىل الجالسات النسوة أولئك أما املنزل. ربة هي قربنا

عىل السيدات قرب يجلسن أن لهن وليس املنزل عىل املرتددات من «إنهن
عىل أو البساط عىل الجاثمات الخادمات من قدًرا أرفع كن وإن املقاعد،
الالتي السود الجواري ومن املعتوقات البيض الجواري من «هن الحصرية».
وأخوات املراضع ومعهن والبضائع. األقمشة بائعات الدالالت ومعهن حججن.
املنزل إىل املختلفات ومن النديمات من وسواهن القرآن وقارئات الرضاعة
«الشلتة» عىل ثالث أو اثنتني كل القرفصاء ويجلسن يأتني شتى. ألغراض

.“Harems et Musulmanes d’Egypte”, par Niya Salima 11
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فتأتني املهمات الزائرات «أما األخبار». ويروين الحديث يف ويشرتكن الواحدة،
يستغرق التي القهوة تحرض التبغ لفائف وتقديم الرتحيب كلمات وبعد
مصبوبة بها يؤتى أن املتوسطة الطبقة يف فالعادة زمنًا. الزيارة من تقديمها
تقديمها يف فيتعاون الكبرية البيوت يف أما الفضة. من طبق عىل الفناجني يف
مزركش مخميل غطاء يجلله الطبق تحمل إحداهن األقل: عىل خادمات ثالث
وتحمل عليه. مصفوفة والفناجني الذهبية الهدبات حواشيه من تهدلت وقد
املتلظي. بالرماد امتألت فضية مجمرة شبه يف القهوة أبريق الثانية الخادمة

الزائرات».13 عىل بها وتدور القهوة، تصب الثالثة الخادمة بينما

غري النسائية الدوائر يف اليوم حتى املألوف عن تختلف ال طبًعا فهي األحاديث أما
غالبت كلما املاء كأنها مادتها تنفد ال موضوعات أحيانًا. املتنورة وربما و.. املتنورة
والزواج، والخطبة، الوالدة، هي املوضوعات وتلك وسيوًال. تدفًقا زاد منه اإلرساف يف
ولكن إلخ. واالغتياب والثروة، بينها، فيما العائالت وخصام األزواج، وخصام واملوت،
الرجال يحب التي التهمة عليهن لتنطبق يومئذ يكن لم املرصيات السيدات أن يخيل

إنه: بجالء تقول سليمة» «نية ألن باملرأة يلصقوها أن

ال البيت وربة طويل سكوت مرة غري األحاديث يقطع أن الغريب من «ليس
حرضت فقد جديد. موضوع إىل لالهتداء ذهنها تجهد وال ذلك جراء من تقلق
دقائق مًعا جالسات يظللن بينهن فيما التزاور قليالت السيدات مجالس
الشائعة واملجاملة املبتذل التبجيل كلمات يتبادلن أن دون يفرتقن ثم طويلة
ودعوات تمنيات عىل تنطوي فهي املهلهلة. والجمل املسهبة املراسيم ذات
أو غضاضة ذلك يف يكون أن دون عديدة مرات ترديدها يتيرس صالحات
املنزل صاحبة فتنهض أخريات زائرات تأتي «ثم والنكتة». الهزوه خشية
التحية، الجديدات الواصالت فتلقي الجميع، حذوها ويحذو بهن لالحتفاء
املسنة السيدة يد يقبلن إنهن التحية! أساليب يف الفوارق أدق ما ولكن
باسم ويدعونها واملرتبة السن يف مثيلتهن وجنة ويقبلن «عمتي». ويدعونها

.“Harems et Musulmanes d’Egypte” 13
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السيدات أما «تركية». بتحية مؤالفة األقل معارفهن ويقابلن العذب. «األخت»
باليد».14 فيصافحنهن األوروبيات

السالم صنوف وصف أن يعلمن املرصيات السيدات اجتماعات يحرضن الالئي إن
اغتباط أوقات يل السالم ساعات دواًما كانت ولقد أيامنا. يف الواقع بحياة حيًا زال ما
سالم نوع هناك أن بيد أمكن، ما أسبابها وأحلل الراسخة العادات فيها أتبني ودرس
يف لإلفراط يتجاوزه أنه إال سليمة» «نية وصفته الذي الثاني الصنف يف يدخل آخر
رسيعة قبالت وإرسال أخرى بعد مرة الخد إىل الخد ضم وهو والتعاطف. التودد
ويف الطري. من خاصة طائفة تغريد كأنه شائق مصيص لها يسمع الهواء يف متوالية
سليمة»: «نية تقول كما فهي يقولون كما «الالتوركا» أو «الرتكية» بالتحية يتعلق ما

اليمنى فاليد ميسور، تنويعها وكم الرتكية التحية يف وكياسة نبل من «كم
إىل ليصل حتى بعًدا أقل أو أكثر تحدر يف وتستطيل توتر وبال بهيبة تنفتح
إىل يعود انحنى الذي الجسد من األعىل النصف إن ثم الرضورة. عند األرض
الجبهة من ثم أوًال، الفم من تدنو التي اليد حركة مسايًرا واالعتدال التقويم
يرتك كما الهواء يف خالء تاركة موضعها إىل أخريًا وتركن تمسها، أن دون

الحمامة». جناح مرور
ذاتها. والتبجيل االحتفاء طقوس عنده فتعاد السالم يشبه «والوداع
مطلًقا يرين ال الالتي السيدات أن فهو خاص بانتباه الحري التفصيل أما
مع بالسالم إليهم يبعثن لم إن بالالئق مخالت يحسبن صاحباتهن أزواج
فيتبعنها».15 الباب إىل تتقدمهن بل زائراتها ترافق ال البيت وربة زوجاتهم.

عىل منزلها من تخرج وأنها السبيل لزائراتها تسهل املشيعة ومعناه هذا! لطيف
وراء السري عىل هذا ألوثر وإني منها. شيئًا معهن تودع هي أو بخروجهن ما نوع
بأنها والتثبت ذهابهن من ثقة عىل لتكون أثرهن وتقتفي طرًدا تطردهن كما الزائرات

وجودهن..! ورطة من ما لحني تخلصت
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الَشاعرة َعْرصُ

منزل هو العهد ذلك عادات بعض فيه متبينني اآلن زرناه الذي املنزل هذا أن هب
عائشة، والدة هي بنا رحبت التي البيت ربة السيدة تلك وأن باشا،16 تيمور إسماعيل
الصغرية عائشة فأين باشا»17 تيمور إسماعيل والدها معتوقة األصل جركسية «وهى
حجر من ملحة لننال األمس معالم إىل اليوم نلتفت التي العتيدة الشاعرة أين نفسها؟

وهديلها؟ زفراتها هيكل فكان ألفتها خطوط من فيه وما نعمتها
تختلط وال «السيدات» مجالس تحرض ال صغرية بنية اليوم عائشة أن فاعلم أال
شئت وإذا أرساتها. وقريبات والدتها صديقات من كن إن أيديهن لتقبل إال بالزائرات

أختيها. مع تجدها حيث املنفرد املخدع بذلك فعليك تراها أن

آثار عىل وقام زواجها. بعد سكنته الذي املنزل هدم كما عائشة فيه وشبت ولدت الذي املنزل هدم لقد
جديدة. أبنية منهما كل

16
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الثالث الفصل

والزواج النشأة

الشاعرة نشأة

نهتدي أن لنا كيف حاًال، متماثالت سنًا، متقاربات ثالث فتيات بني إذن أختيها؟ مع
بني اآلن لنتبينها املرتكزة بمالمحها الستدللنا امرأة صورتها عرفنا لو ضالتنا؟ إىل
يريدون الرشقيني من كثريون زال وما كان كما راصنة هادئة أو — الهية العبة أختيها
فيحرمونهم ما نوع عىل البداهة منهم مكبلني شيخوخة، حداثتهم جاعلني ألبنائهم
الذي الوحيدة الشخص أن إال البال. ونعومة الغفلة وذكريات الهنيء الطفولة مرح
باشا1 تيمور أحمد الجليل شقيقها أعني معيشتها، تفاصيل عىل يطلعنا أن وسعه يف
عائشة كانت يوم (١٨٧١) بسنة والده وفاة قبل ولد ألنه وافر. قسط حياتها من يفوته
كل رغم لذلك والدها. دار عن بعيًدا منزلها يف وأًما زوجة تعيش والثالثني، الحادية يف
عن يتوقف أحيانًا لرتاه فإنك السائل، لتلبية االستعداد من باشا أحمد عند نقلناه ما

اعرفش». ما «وهللا اآلسف ببسمة يقول ثم تذكاراته، يراجع ريثما الجواب
ال قصرية، وال طويلة ال «كانت إبهامه. يف الظريف الوصف بهذا منه فزت أني بيد
يف رآها الذي باشا راغب إدريس عطوفة أما نحيفة». وال سمينة ال سمراء، وال بيضاء
استفهامي عىل رد فقد باشا2 راغب إسماعيل حرم هانم فطنت والدته زيارة يف حداثته

تزوجت هانم منرية واألخرى الطراز»، «حلية يف رثتها وقد حياتها يف توفيت إحداهما أختان لعائشة كانت
الشاعرة. وفاة بعد وتوفيت آصف باشا عيل من

1

اآلغا أن ويظهر النظار. ملجلس رئيًسا كان بأن وانتهى مرة غري وزيًرا وكان املناصب يف باشا راغب تقلب
حياتها. يف التيمورية عند كان باشا إدريس لحرم الحايل
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والزواج النشأة

أعوام، مرور بعد كذلك وهللا» حلوة كانت لكن إزاي، كانت تمام بايل يف «مش بقوله:
لوالدها الثانية الزوجة تزور باشا شعراوي حرم رأتها السن، يف عائشة تقدمت وقد
األتوركا». كدا ست «كانت أنها منها تذكر ما كل إن يل: وقالت باشا.3 سلطان محمد

فرانكا»! أال تكن لم أنها مفهوم
إن الفراسة. لهدى االستسالم بمجرد نعرفها قد عالمة وال دليل بال أظننا ولكن
الصغر منذ مالمحها تحوي أن بد ال عائشة رجحت ما بمثل أختيها عىل ترجح التي
يف دمثة طفلة نتصورها أن فنحب الصغار. عادي وجه يف يرى عما يختلف شيئًا
املحبة. وشوق العاطفة بطالوة الحجم املتوسطتا شفتاها تنضح عمرها، من العارشة
وراء ما جاهلتني الحياة طعوم من املستساغ املستطاب لتذوق باالفرتار تهمان شفتان
الشجن معاني من القاتمتني العينني يف نتخيل أن ونحب وغسلني. حنظل من ذلك
تينك نرى ونكاد الثغر. يف واللذاذة الوجوم معاني مع يتفق ما العواطف وغزارة
أهل شفاه يف يرى الذي حفًرا، حفر كأنه بدقة البارز اللطيف بالخط تختمان الشفتني
توقيعها سيضبط التي األوزان إىل يشري كأنه الشعراء. بعض شفاه ويف والذوق، الفن
يظل ما يف ليسكبها املتدافعة امللتهبة الزفرات ويقتنص الشاردة، املستفيضة العواطف

شاديًا. الناس من الطروب شفاه عىل ويظل نظيًما، القرطاس عىل منضًدا

والبيانية، الشعرية وبوراثتها الكتب، إىل املبكر بميلها الصغرية هذه جاءت أين من
إال معرفته، تتيرس ال أمر الكاتب؟ سالح دون الجندي سالح لحمل جيل جدها وميل
التيموريني تاريخ من باشا، تيمور أحمد الحايل، األرسة كبري يجهله ما عىل أطلع للذي
فألف واألدب. العلم يف راغبًا كان أنه والدها عن املعروف أن بيد مرص. إىل الهجرة قبل
باللغة تاريًخا ألرسته ووضع الراغب4 سفينة به محاكيًا مطالعاته خالصة ضمنه كتابًا
باشا أحمد عن هذا (نروي العربية إىل تنقله أن عائشة السيدة نية يف كان الرتكية
وفاته بعد تشتتت نفيسة مكتبة وجمع بعد). فيما الشاعرة شقيقته به أخربته وقد
يحمد أثر أجمل الفاضل لذلك أن عىل يطبعا. لم اللذين الكتابني أصول تبعثرت كما

مرصي. نواب مجلس ألول األول، الرئيس باشا سلطان محمد 3

عرش. الثامن القرن يف وعاش األستانة يف العظمى الصدارة توىل باشا راغب محمد هو الكتاب هذا مؤلف 4



تيمور عائشة

وإن والتثقيف بالتعليم النساء عىل ضنني عرص يف بتثقيفها والعناية ابنته تعليم يف
بالعربات: مألى بقصيدة وفاته بعد وترثيه والتحنان، بالشكر دواًما لتذكره عائشة

ج��ف��ائ��ي؟ ال��ش��ف��وق ال��ق��ل��ب ي��رت��ض��ي ه��ل ح��ش��اش��ت��ي ال��ف��راق ح��ش ق��د أب��ت��اه،
رخ��ائ��ي ت��م��ام ع��ي��ش��ت��ه وع��زي��ز ب��ن��وت��ي ف��وز رض��اه ب��ح��س��ن م��ن ي��ا
ب��رض��ائ��ي؟5 ك��اف��ًال ف��ق��دك ب��ع��دك م��ن أش��ت��ك��ي م��ن إل��ى ذرع��ي ب��ي ض��اق إن

منذ نصريًا الدوام عىل لها كان هو بل والثناء. الشكوى مألوف من هذا ليس
اإلبرة. أشغال تعاطي عىل تحثها كانت التي والدتها ضد جهادها يف الصغر

العظماء، أبناء كان أيام زلنا ما — بحثنا من النقطة هذه يف — اآلن يفوتنا وال
هذه الفرنجة كتاب استهجن ولطاملا معتوقاتهم. من يتزوجون أنفسهم، امللوك حتى
هي وما الرشقية. الشعوب أكثرية عروق يف تجري العبيد دماء أن إىل ذاهبني العادة
الكريمات فمنهم وضيع. أصل من دواًما الجوار أولئك ليس إذ سطحية نظرة إال منهم
اليونان. بنات من وافرة بكمية مرص إىل مثًال، املورة، حرب قذفت وقد الحروب. أسريات
الرفعة بحب مدفوعني األهل يبيعهن الرشكسيات ومنهن املخطوفات. الرشيفات ومنهن
إىل انتقلوا إذا أما محدوًدا. حظهم كان جبالهم يف عاشوا إذا الذين ألوالدهم والتقدم

املراتب. أعىل ويرتقوا اآلمال بأكرب يتعللوا أن فلهم الطريق هذا عن أخرى بالد
األوالد أولئك من كثريين إن نعم إحساسهم شارحة أنا إنما األهل، عمل مربرة لست
فقريًا الزواج ويكون متأخًرا، اإلعتاق فيجيء للخدمة فيها يعملون صغرية بيوتًا يحلون
ثم بحاله. العناية جم بالرقيق، الرفق شديد اإلسالمي الرشع ولكن ضئيًال. والجهاز
يحلموا أن ولهم غنية. «هانًما» البنت وتصري أملعيًا، «مملوًكا» فيصري الصبي يسعد قد

بالعروش. حتى
خصائص سوى املرأة يف ليطلبوا يومئذ يكونوا فلم األزواج أما األهل. جانب من هذا
تحوز ما بقدر الجارية قيمة تنقص أو فتزيد البنية. وجودة الجسدي والجمال الصحة
اإلبرة، وأشغال املنزل، كتدبري معروفة أعمال عىل فيخرجونها الخصائص. تلك من
من طريقة وعىل الكرباء عادات عىل ويربونها أحيانًا. والغناء والعزف الرقص وفنون

واإلذعان. األنفة فيها تتالقى الطاعة
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والزواج النشأة

لعائلتها بكليتها كونها وهو الجارية، مصلحة يف آخر اجتماعي سبب وهناك
فظل «مقطوعة» كانت حواء ألن األزواج أسعد كان آدم إن الظرفاء يقول الجديدة.
املجتمع عيوب من يقال والحق أنسبائها. وجوالت أهلها صوالت من نجوة يف حياته
بالناس!». الناس سالم! «يا أو حال» «وحدة يسمونه الذي املرق التطاول ذلك الرشقي
أن مسلم دونه. ويقفوا يحجموا أن يجب كان ما واألنسباء األقارب بعض يستبيح وبه
العائلة إرضار عىل باعثًا ذلك يكون أال رشيطة عىل ولكن ومحمود، حسن باألقارب الرب
تسحبه الذي الجرار الجيش ذلك من البيت حرمة انتهاك معناه يكون وأال وتنغيصها.
الزب. رضبة املنقلبة العرس هدايا من الواحدة الهدية كأنه الرشقيات النساء بعض
وظهرت االختالط كثر إذا سيما ال الروايات، وتلفيق األكاذيب ابتداع همه يصري جيش
والسهر عائلة، كل بعادات واالحتفاظ املعارشة باعتدال وإنما والحسد. املنافسة أسباب
املودة. وتنمو األقارب بني التفاهم يتحقق وأرسارها وراحتها الداخيل استقاللها عىل
البنت أن يفهمون الرشقيون بدأ وقد حتًما القطيعة إىل فمؤديان والتهجم التطاول أما
يف محصوًرا واجباتها أول فأضحى شجرتها. عن فسقطت نضجت ثمرة زواجها عند
تنفيذًا كونتها التي الجديدة بالثمرة البذرة تتقيد كما تنشئها، التي الجديدة العائلة
والتفرغ البيت حدود وتقديس العائيل، االستقالل هذا كان ولقد الخليقة. لناموس
األمة تقدم عوامل أكرب من — والهناء بالرفاهية عليه يعود بما والقيام به، لالعتناء
كيف إذ التقهقر. عوامل أهم من الرشقية األرس من كثري يف نقيضه أن كما اإلنجليزية.

شقيًا! البيتية حياته يف كان من وينجح يتقدم
مرصية سيدة قول سليمة» «نية ذكرت وقد املعتوقة. زوج منه ينجو كان ما هذا
أريد الدالل. كثريات باشواتنا «بنات ألن لولدها زوجة األستانة يف ستبتاع إنها معتوقة

سعادته»!.6 ألضمن حماة وال حم بال زوجة ألبني
بالكتب، ابنتها تشبث تفهم تكن لم عائشة والدة أن هذه، والحالة القارئ يدرك

معونة! ولها صربًا عليها هللا فتسأل شاذة تجدها كانت أنها ويدرك

«الدر كتابها يف فواز زينب لنا فتقول ويتبرص. يسمع قريب الحصيف األب أن غري
النجابة هذه يف تفرس وابنته زوجته بني متتابًعا الجدل رأي عندما الباشا إن املنثور»

الذكر. سالف سليمة نية كتاب 6



تيمور عائشة

األساتذة من اثنني لها وأحرض أقرب». القراءة إىل ميلها فإن «دعيها لوالدتها: وقال
عائشة لنا وتشهد بأخرى. األخذ لها يرس إال معرفة من تمكنت فما بها يعنى وظل
تراها إذ والدتها تقول حيث األحوال» «نتائج كتابها مقدمة يف وعطفه والدها بفطانة

تأتي: كانت والقرطاس الكتاب عىل عاكفة

قصوًرا. التطريز صنعة وعن نفوًرا، إال أزد فلم والتهديد بالتكدير «وتعنفني
لها: وقال مأواه، الفردوس غرف وجعل ثراه بالغفران هللا تغّمد والدي فبادر
من شئت بما فأدبيها شقيقتها ودونك والقلم، للقرطاس الطفيلة هذه «دعي
أستاذين يل ورتب الكتاب محفل إىل بي وخرج بيدي أخذني ثم الحكم».
يسمع وصار العربية. العلوم لتلقني والثاني الفارسية اللغة لتعليم أحدهما

بنفسه..». ليلة كل الدروس من أتلقاه ما

ال مشوق بكالم والفاريس7 الرتكي ديوانها مقدمة يف الحديث هذا يف تتبسط وهى
عىل تحثها كانت والدتها أن القول فتكرر نشأتها. يف ملسايرتها لدينا ما أهم أنه سيما
حواء». لبنات املعارف وأستاذ النساء أداة هو النسيج هذا «إن ورأيها التطريز تعلم

فتتابع. العنيف». «كالهم إال تراه فال عائشة أما

جهة من املعارف تحصيل إىل امليل من نفيس يف متأصًال كان مما «وبالرغم
من نافرة برحت ما نفيس فإن أخرى، جهة من والدتي رىض عىل والحصول
(السالملك) منزلنا قاعة إىل دائًما أخرج أن دأبي من وكان النسوية. املشاغل
أمي ولكن املطربة. نغماتهم إىل ألصغي الكتاب من هناك يوجد بمن فأمر
فتقابلني هذا عميل من تتأذى كانت — الفراديس رياض يف هللا أقرها —
اللطيفة الوعود إىل أحيانًا وتجنح والوعيد. واإلنذار والتهديد بالتعنيف عليه
بمعنى يخاطبها فكان هللا رحمه أبي أما الطريفة. والحلل بالحيل والرتغيب

الرتكي: الشاعر قول

املطلوب الطريق إىل بالقوة يهتدي ال القلب «إن

الخطيب أفندي الدين محب املعروف الكاتب لحرضة الشيقة الطويلة املقدمة هذه برتجمة مدينة إني
لألدب. خدمة الكثرية أعماله رغم بنقلها عني فقد السلفية. املكتبة وصاحب األهرام بجريدة
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والزواج النشأة

اقتدارك» يد يف معذبة النفس تجعل فال

وما طهره بالعنف تثلمي وأن الصغرية هذه قلب تكرسي أن من فاحذري
ميلها سبيل يف تقفي فال واألوراق املحابر إىل بطبعها ميالة ابنتنا دامت
وإذا «عصمت». وأعطيني «عفت» فخذي بنتينا: نتقاسم وتعايل ورغبتها.
بعد يل الرحمة مجلبة ذلك فسيكون وشاعرة كاتبة عصمت من يل كانت

مماتي.
سآتيك غد ومنذ عصمت. يا إىلّ «تعايل قائًال: إيلَّ خطابه أبي وجه ثم
فاجتهدي العربية. اللغة ونحو والفقه والفارسية الرتكية يعلمانك بأستاذين
أمام الخجل موقف أقف أن واحذري إليه، أرشدك ما واتبعي دروسك، يف
ألكون جهدي سأبذل أني عىل ووعدته هداه، بامتثال أبي فوعدت أمك».

أمله».8 ومحققة ثقته موضع

هذا يف الوالدين من لكثري أمثولة النهاية، يف األب وتغلب األبوين هذين مناقشة يف
سيسلكون. التي السبيل عىل الغالب، يف أبنائهم حداثة منذ رأيهم يقر فاألهل العرص.
هم ولو إلخ. تاجًرا وأخاه مهندًسا، واآلخر محاميًا، وذاك طبيبًا، هذا نجعل فيقولون
الطب، غري يف يفلح لن املزعوم املحامي أن وجدوا لربما واملمكنات امليول تفحصوا
القديم األثاث لبيع الطبيعة هيأته الطبيب وأن للصحافة أو للتجارة خلق املهندس وأن
مقدرته مع تتفق ال وأساليب لباًسا الولد تعويد عدا هذا جرا. وهلم العلني. املزاد يف
الغايات لتحقيق يؤهالنه حذق وال كفاءة ال حيث فيه الجنونية األطماع وبث املالية،
يف األعوام األوالد فيرصف األهل. تدبري لسوء راجع اليوم العالم شقاء من كثري الكبرية.
حائر قلق وكل اآلخرين معذبني لهم، ليس ما نيل يف نفوسهم مجهدين السبيل تلمس

املعيشة. وتنظيم الحظوظ لرتكيز األنانيات رصاع ففي
االتجاه هذا يف فسرّيها واملقدرة. اإلدراك بني يجمع بأب نعمت فقد شاعرتنا أما
تلك تذكر ال أنها حتى تلقى، الذي واملنسج تكره، التي اإلبرة عن نازعة تطلب الذي

واالشمئزاز. باالستنكاف إال النسائية األشغال

والفاريس». الرتكي الديوان «مقدمة 8



تيمور عائشة

الشائع الخطأ تعميم يف سيزيد عائشة من القول هذا ألن صغرية. مالحظة هنا
رغبت فن، أو معرفة يف برعت هى وإذا والعلم، الدرس أحبت هي إذا الفتاة أن وهو
مذهب إال هذا إن — أقول ماذا ألعلم وإني — أقول وأنا وترجلت. املرأة أشغال عن
ومن بل والفنية، األدبية املرسات من ينهضن ونساء فتيات أعرف إني غبني. طائش
من دونها ما إىل بل والتفصيل، اإلبرة أشغال إىل الفلسفية، النظريات وأعوص أعمق
ويدخلن وسلوى. راحة ذلك كل يف فيجدن الطبخ. ومزاولة املنزل وتدبري ورتق، رفو
من رضب إىل خشونة من فيها ما محوالت التفنن من شيئًا الوضيعة األعمال تلك يف

الكياسة.
لتتضاعف إنها «يرجلها». والعلم االطالع أن القائل ذاك وغبني طائش رأي كذلك
حتى واللطف. والزينة التأنق املتعلمة املرأة عىل ينعي أن السخافة ومن أنثويتها. بالعلم
رشسة. متصلبة دميمة عجوًزا الناس ملخيلة تستحرض لتكاد «املتعلمة» املرأة صورة أن
يف الزهد يعني سامية، داخلية حياة إىل والتوق األذهان تنوير يف الرغبة أترى وملاذا؟

األديار؟ يف الرهبان شأن والتحبري للدرس واالنفراد العالم، عن واالنقطاع الدنيا،
تأنث الفلسفة، أو الفن أو الشعر يف برز هو إذا الرجل أن الغريب من أليس ثم
التي العوامل تتحور فكيف عواطفه؟ وتصقل فكره يدق أنه بمعنى اليشء،9 بعض

للرتجل؟ مدعاة املرأة عند فتكون الرجل بها يتأنث
تجد وقد كذلك. بطبيعتهن أنهن والسبب املتعلمات. بني املرتجالت وجود أنكر ال
لها إملام وال بيتها أمر يعنيها ال من بينهن تجد كما الغبيات، الجاهالت بني املرتجالت
زيارة من واالنتقال والثرثرة الزينة الشاغل شغلها بتنظيم. أو بتفصيل أو بتطريز
بأشغال عائشة تهتم لم فإن وبالعكس. ترجل، دون كذلك تكون وقد زيارة. إىل
تلك زاولت ملا والكتابة الكتب تحب لم ولو لها. طبيعي استعداد غري عىل فإنها اإلبرة

الخالصة. أنثويتها عذوبة من يقلل لم وذلك أتقنتها. ما زاولتها ولو األشغال،
كيف باختصار تخربنا إليها ولنصغ غايتها. إىل الوصول عىل فلنغبطها كل وعىل
«منكبة االنزواء، التزام دأبها صار عرشة الثالثة إىل عمرها من السابعة منذ أنها
يأذن يكن لم أبي أن غري مني. أبي ينتظر كان ما فوق فيها أجتهد درويس عىل

الوجدان. سمو عن تنشأ الفنية وامللكة عضوية. وظيفة األنوثة ألن التأنث، عىل يدل ال الفني اإلحساس
الوجدان. يف تكون ما أغلب هي بل باإلناث، خاصة ليست وهى
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والزواج النشأة

مثل الفارسية البالغة كتب تعليمي بنفسه وتوىل الرجال، مجالس إىل بالخروج يل
أقرأ ليلة كل يف وقته من ساعتني من واختصني الرشيف، واملثنوي الفردويس شاهنامة

عليه».10 فيهما
وثناء. شكر بكل جدير مًعا وصديًقا أستاذًا يكون أن يعرف الذي األب هذا

خاًصا، ظرًفا األوىل أعوامك من تذكر أنك أليس الفنان، أنت األديب، أنت الشاعر، أنت
نفسك، إىل ولفتك بالبلك، أهاج محبوبًا وجًها أو محمسة، كلمة أو جميًال، مشهًدا أو
فيها تفتق ساعة لك أن أليس نار؟ بركان جنانك يف وفتح نور أفق فيك وسع وكأنه

األول؟ الربعم نبوغك من
الذي الوجه هو الشعر؟ عىل فيها الباعث هو ما الساعة! تلك مثل ولعائشة
الصغرية الشاعرة عىل ليلة ذات الطبيعة حنت الطبيعة. وجه املحجوبة: املرأة له تسفر
لصفحة وكأن جميًالُ، والليل منريًا البدر ورأت جديدة خوالج الفتية نفسها يف فتولدت

وحيها: حديث علينا تلقي دعها وتناجي. تحس روًحا السماء

باألوزان النظم وأعالج الشعراء دواوين يف أنظر كنت املدة هذه خالل «يف
مرشبيتي. يف وضعتها ورد بباقة مربيتي جاءتني الليايل إحدى ويف السهلة.
أمي دعتني املنظر بذلك ناظري أمتع أنا ففيما البدر. ليلة الليلة وكانت
فوجدتها أمي عند من عدت ثم البدر. أمانة يف الورد باقة فجعلت إليها.
فجادت أفكر وأخذت كفي يف ناصيتي ووضعت كثريًا.. ذلك فأحزنني مبددة

الفاريس».11 الشعر من ببيتني قريحتي

يف النرضة الطاقة تلك معي أتبرص النمط؟ هذا عىل العاطفة تيقظ لك يحلو أال
وطاقة غافًال، البدر فرتى تعود ثم تحب؟ ما ألجل البدر تستعطف والبنية القمر، نور

.… هباء وأملها وتوسلها مبددة، الورد
اإلعجاب موضوع هو ما فال أمامك! املمتدة الحياة يف ما إىل رمز عائشة، يا رمز
يثق الذي هو اإلنسان وإنما لتبقى. األزهار نرضة هي ما وال ليستجيب، والرجاء

والفاريس. الرتكي الديوان مقدمة 10
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تيمور عائشة

اختبار أو جريحة، عاطفة أو مرة، تجربة إىل ذلك به فيؤدي ويحزن. ويخيب ويبتهل
قاس!

ومخيالت الشعراء، لقرائح الوحي غني زال ما منظر وهو األول، وحيها ذاك
الحديث. بقية إىل لنصغي ولكن الحّساسة. القلوب لجميع بل العاشقني،

فأنشدته حايل، عن وسألني الحزن من بي ما فرأي أبي عيلَّ دخل «وعندئذ
يدي يف رأى كلما كان أبي ألن كذلك كنت وإنما وحذر. خجل يف وأنا الشعر
فسيكون الغزيل الشعر مطالعة من أكثرت إذا «إنك يل: يقول شعر ديوان

ذاكرتك». من دروسك كل زوال سبب ذلك
«إن قوله: عليه وزاد األول كالمه أعاد شعري سمع ملا فإنه اآلن أما
تكون ال — والرتكية والفارسية، العربية، الثالث. باللغات يكن لم إذا الشعر
بمعلمة سآتيك بها بدأت التي الكتب أتممت «إذا يل: قال ثم حالوة». له
هذه عندك دامت ما تعلمه يف الرسعة فيك أتوسم وإني العروض. تعلمك
الثالث. باللغات النظم معرفة من قليل عىل حصلت قد بأني فأجبته الرغبة».
غرفتي. يف وانزويت ذيله فقبّلت الشعر. من قطعة أنظم أن مني فطلب
أنظم وبدأت ناظمه. روحانية من مستمدة الرشيف املثنوي كتاب ففتحت

ما».12 دجان تودار ديدار عزم مطلعه: الذي الرباعيات شعر وزن عىل

والدها. وأنشدته والرتكية، والعربية الفارسية الثالث باللغات الشعر هذا نظمت
وقال: إليه فضمها

بعد. فيما بنفسك ستدركينه القافية وسقطات اللغة غلطات من فيه ما «إن
إياها أقرئك التي الكتب سأدع فإنني القادم العام إىل أحياء بقينا وإذا
بعد القادم العام يحل لم «ولكن (الكافية)». متن بقراءة تبدأين وأجعلك

الزواج».13 بقيد تقيدت حتى االنتظار طول

والفاريس». الرتكي الديوان «مقدمة 12
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والزواج النشأة

حادث إىل نفسها عن تخربنا قدمها، يف الجديدة الروح ذات القليلة الكلمات بهذه
عن الكالم إىل املقدمة تلك يف تنتقل ثم ومن واحدة. بكلمة إال تذكره ال الذي الزواج
التي الوحيدة الكلمة هذه فعند أنا، أما زواجها. عىل سنوات عرش مرور بعد ذاتها
به شعرت ما استطالع أود كنت وكم وأتأمل. طويًال أقف بكليتها، الفتاة حياة تغري
نفس يف جاشت عواطف أي زوجها. سيكون الذي ذاك اختيار تم أنه أبلغت عندما
ناظمة قلب عىل تناوبت وإجفال صبابة أي وخوف؟ حنان أي الصغرية؟ الشاعرة تلك
األبيات بني العربية األبيات هذه فجعلت أبيها، مع حكايتها اآلن لنا روت التي القصيدة

وفارسية: تركية من األخرى

ول��ع��ل��م��ا ع��س��ى ف��ي ع��م��ري ض��اع ال��ل��م��ا ح��ل��و ي��ا ال��ذات ش��ه��ي ي��ا
ع��ن��دم��ا ب��خ��دي دم��ع��ي ج��رى ق��د ط��ال��م��ا م��ن��ي ال��ن��وح ع��ددت إن

∗∗∗
ال��ظ��ل��وم م��ق��دور ال��ع��ب��د س��ق��ان��ي م��ذ ال��م��ل��وم ل��س��ت ال��ث��رى دم��ع��ي س��ق��ى إن
ال��س��م��ا ب��خ��الق زف��رات��ي، ق��اط��ف ال��س��م��وم ن��ار وال��ه��وى ح��بً��ا ذق��ت

∗∗∗
أب��ع��دت��ن��ي إذا أج��ل��ي ودن��ا ق��رب��ت��ن��ي إن ف��ي��ك ح��رًص��ا م��ّت
أي��ن��م��ا ج��واب��ي ك��ٍل ف��ع��ل��ى آن��س��ت��ن��ي أو األن��س ح��رم��ت إن

أن وقبل العنان لعواطفها تطلق أن قبل عرشة الثالثة يف وهي قالته ما هذا
القلب يف اآلن تغرد األناشيد فأي حيًا. موضوًعا لنشيدها تتخذ أن رسميًا» لها «يرخص
وأن أخباره؟ إليها ينقلون وإذ داخل؟ وهو النافذة وراء من «وجهه» ترقب إذ الصغري
لنا دونت ليتها معه؟ تكون حني الغد يف تفكر وإذ بعيد؟ وهو اليوم فيه تتصوره

شهية! بريئة بتأثرات لتمتعنا إذن العهد ذلك يف يومياتها
التلميذة ولهت والسكون، للغبار الكراريس وأسلمت الكتب أغفلت قد ولكن ..
األيام تحدو واأليام الغالية. املتألقة والحيل الزاهية الجميلة األثواب بتهيئة املجتهدة
فوق السماء تنفتح يوم العظيم اليوم أخريًا أقبل ولقد العرس. معدات إتمام يف رساًعا

الشقاء. قضاء أو السعادة قضاء إليها مرسلة املرأة



تيمور عائشة

أعوامها بهجة يف شعر عروس هي بل شاعرة ليست اآلن بطلتنا ذي هي وها
والتأثر شفتيها، عىل يزهو األمل والحب. والرواء الصبا عرش عىل تنجيل عرش، األربعة
الفرح مهرجان يف السوء عني عليها ويخافون نظراتها، يف يبسم والرغد خديها، يلهب

للبائسني. النقود حفنات القاعة يف تذر كما امللح، حفنات وحواليها فوقها فيذرون
البوليس، من ثلة يتقدمها عريسها بيت إىل العرس موكب يف تسري ذي هي ها
بألحان الشجية الوطنية واملوسيقى واألزهار، الشموع وحملة الفرسان، من وأخرى
من طويل خط ووراءها األقمشة بنفيس املجللة مركبتها تتبعها الطبول. ونقر الناي
وتلمع الحمراء، املرصية األعالم حوله تخفق الفرح بيت ذا هو ها املدعوات. مركبات
الخاطب جاء وقد مركبتها.. ووقفت وصلوا، هم ها امللونة.. املصابيح عديد بينها
الخدم وتراكض املدعوات، جلبة وسط مخدعها إىل بيده ويقودها عروسه يستقبل

الهواء. املمزقة والزغاريد واألصوات واآلغاوات،
الرقص من آخر دوًرا لتحرض الفرح قاعة إىل وتخرج أثوابها تبدل هي وبينما
الصالة. فريضة لتأدية أصحابه، بني الجامع إىل «بزفة» الفتي الزوج يذهب والغناء
وتقف (كوشا) عرشها درجات عن تنزل التي عائشة يقابل وجاء عاد، قد هو ها ولكن
ثم للصالة. يجثو الفتى … املألوف الطقس إتمام انتظار يف الخمار، مسدولة مرتعشة
عىل ويشبك األوىل، للمرة وجهها يف وينظر الحجاب فريفع الفتاة من ويدنو ينهض
جبهتها. عىل بقبلة القبلة، هذه عىل هو ويرد شاكرة يده فتقبل ثمينة حلية صدرها
العروسان ويصعد فيختفني. النسوة من حولها بقى من إىل النقود من بحفنة ويلقي
الليلة هذه وبعد واألصدقاء. األهل ورسور الفرح بهجة يف فيجلسان (الكوشا) إىل

جديدة. حياة تستهل
نثًرا. وال نظًما هي ليست قصيدة تحيا وشأنها الشاعرة نرتك وهنا

الزواج بعد
وما ومسؤولية، حرية من يرافقه ما له جديد عالم إىل بالزواج فانتقلت عائشة تزوجت
الخطري الظرف هذا وقع عىل نقف أن يشوقنا كان ولقد وغموم، مرسات من يخالطه
بعض يف اختلفت أن بعد به الحياة لها بدت الذي اللون نستشف وأن نفسها، يف

أبيها. بيت يف حياتها عن جوهرها
به أكانت الخرب؟ مستنكف أم األثر مستطاب االنتقال هذا من لها أكان ترى

مغبونة؟ أم محظوظة



والزواج النشأة

وإنشاد املطالعة عن اقترصت «هنالك أنها املنثور»، «الدر بفضل نعلم، أن حسن
والبنات». باألوالد رزقت حينما خصوًصا له يلزم وما املنزل تدبري إىل والتفتت األشعار
أن كذلك طبيعي أمر طبيعي. أمر ألنه به نخرب لم وإن ذلك تخمني عىل مضينا ولكنا
لكل حتًما تغاير وإن بمادته، للجميع متشابًها اليومية الحياة عباب كسواها يسوقها
وّلده ما أما ويعالجها. تعالجه التي واألحوال املزاج هذا وبتفاعل مزاجه بتغاير امرئ
فذاك السحيقة األعوام تلك يف شعورها نسيج أما خوالج، من الشاعرة يف االنتقال هذا
تلقي أن ترىض الذي القليل ولوال كتبت، ما يف نسرتقها ملحات لوال علينا مغلًقا يظل ما

فتقول: إلينا، به

وهي فؤادي، ثمرات من األوىل الثمرة كانت سنوات عرش انقضاء «وبعد
أتمتع فكنت عمرها من التاسعة بلغت لقد أنيس، وروح نفيس نفحة توحيدة
وتشتغل واألقالم، املحابر بني الظهر إىل الصباح من يومها تقيض برؤيتها
بالتوفيق لها فأدعو الصنائع بدائع بها فتنسج بإبرتها املساء إىل يومها بقية
هذا مثل يف النفرة من سنها يف كنت يوم مني فرط ما عىل بحزني شاعرة
وأبيها أمها خدمة إىل عمدت عمرها من عرشة الثانية ابنتي بلغت وملا العمل
أن يل فتسنى واألتباع. الخدم من فيه ومن املنزل إدارة مبارشتها عن فضًال

الراحة».14 زوايا إىل أنرصف

وسيكون عادية. غري فتاة بأنها نسلم أن وجب أمها بعيني توحيدة إىل نظرنا إذا
توحيدة وبسبب وأخواتها، إخوتها من كل نصيب فوق نصيب والدتها محبة من لها

كثريًا. كثريًا، عائشة ستبكي هذه

ودرست والخط، والفقه الرشيف القرآن أفندي مؤنس عن تلقت قد الزواج قبل كانت
والدها أن فعلمنا سبق التي الفارسية واللغة الرصف علم رجائي خليل األستاذ عىل
ثم وقته. من ساعتني يوم كل البنته مكرًسا زفافها، قبيل إياها تلقينها متابعة توىل
فحملت الفؤاد، يقظة الذهن، فطنة شبت التي توحيدة مطلعها يف جاءت أعوام تلت

والفاريس». الرتكي الديوان «مقدمة 14
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الشوق ذلك عائشة بشاغل فانقلب والتنظيم. املنزلية اإلدارة تبعة الفتيني منكبيها عىل
الدرس حب — والفرح الحزن يف عمرها ساير الذي الحب بقوة إليها وعاد القديم،

واملطالعة:

العروض فن تعلم من صغري يف فاتني ما أستأنف أن يل خطر «حينذ
حتى أشهر ستة الدرس يف الرشوع عىل يمض لم «ولكن … بمعلمة» فجئت
املدة تلك يف دروسنا تالزم بنتي وكانت ربها. رحمة إىل املعلمة انتقلت
العروض بفن تلم أن — ذهنها وتوقد سنها حداثة بسبب — فاستطاعت

به».15 إملامي من أكثر

وإظهار باسمها، واإلشادة بذكرها، الشاعرة تشغف ملاذا ترى أخرى! مرة توحيدة
السن حديثة وعائشة العالم جاءت أألنها وذكاء؟ توقد من عليه تنطوي أملا محاسنها،
صغرية؟ أختًا لوالدتها البنت وكانت كبرية، أختًا — كانته فيما — البنتها األم فكانت
تفهم إىل أوالدها أقرب نفسه، الوقت يف وكانت، املنزيل التدبري عبء عنها رفعت أألنها
امليزة تلك وهي البكر كونها بعد توحيدة يف امليزات هذه الجتماع أم وميولها؟ ذوقها

األوىل؟ للمرة األمومة لذة بها الشاعرة ذاقت التي األوىل
قوم أردف ولنئ بأبكارهم. التعلق كل — األمهات سيما ال — األهل بعض يتعلق
سيل لكل أوجدوا إذا إال الخواطر منهم تطمنئ ال الذين النفس بعلماء املدعوين من
الشؤون عىل الولد يفتح يوم محدودة أعوام بعد يخف التعلق هذا أن — يصدمه جبًال
يداخل األمهات من جماعة وأن املستقلة. الخصائص شخصيته من وتربز ترقب عينًا
إذا هذا واملسابقات. املنافسات بناتهن يف يرين ألنهن والنكد الكره بعض عندئذ حبهن

والحفالت. األندية يف االجتماعي الألالء وعاشقات التأنق دعيات من األم كانت
منه وتتملص فئة عىل ينطبق قولهم فإن ذلك العلماء السادة بعض قال لنئ
الصالحة الفئة تلك والدراية والرحمة املحبة جو يف فوقه وتحلق منه تتملص أخرى.
املختارين نجد أيًضا هنا ألننا وأمهات. آباء ليكونوا املولودين، والنساء الرجال من
— الوالدية والحالة املتطفلون. ويتحرش الدخالء يدب منهم مقربة وعىل الصميمني،

والفاريس». الرتكي الديوان «مقدمة 15
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منهم تكيف ال فهي األفراد كيفت هي إن — سواها اجتماعية أو طبيعية حالة كأية
إال وأبقاها مظاهرها بأسنى تبدو ال لذلك وميولها. ورغباتها بجبلتها فطرتهم سوى

لها. املهيأة الشخصيات يف

التي القادرة اآللة توحيدة — بتوحيدة ولعها من نرى ما عىل لذلك مهيأة وعائشة
منها تحب فهي دافًقا. تياًرا الشاعرة عند الوالدية العاطفة رواكد بواسطتها تتحول
اللطف، بهذا ويرتجمه إليه يهتدي ال تفسريًا الهزيلة للعيوب وتخلف والحسنات املواهب

الجنان. بنور استنار من إال

لذلك: مثًال هاك

كانت، الداخلية أعماله وضيع ورقابة املنزل بإدارة تقوم كانت التي الفتاة
اللباقة، بعض تقتيض أخرى أعمال إتقان دون تقرص ال يلوح، ما عىل

بهن. واالحتفاء الزائرات كاستقبال
أن زيارتهن من الغرض أن (ويظهر السيدات بعض يوًما فجاءت
والدتها، تأتي ريثما بهن ترحب توحيدة فخفت ذلك) تجهل وهى يخطبنها،
بلسانها كان أنها إال «أوحشتونا».. املألوف الطقس بموجب مالطفة وقالت
السيدة دخلت وهنا «أوحستونا!» أوحشتونا تجيء بأن قضت خفيفة لثغة
العيب ذلك ترشح فمضت اللفظي، العيب حرفها التي الكلمة فسمعت عائشة

الصورة: هذه عىل

م��ؤان��س��ة ق��ال��ت م��ذ ال��ع��واذل ق��ال
غ��ل��ط وذاك ت��ج��ف��و أن��ه��ا «أوح��س��ت��ن��ا»

ن��ق��ط16 ث��الث ال��زاه��ي ث��غ��ره��ا ي��س��ع ل��م ب��ل غ��ل��ط��ا ل��ف��ظ��ه��ا س��ي��نً��ا ال��ش��ي��ن ي��ب��دل ل��م

(سنة والدها خاللها فقدت — فواز زينب تقول — فرتة الشاعرة عىل ومرت
اثنتني لها فأحرضت نفسها حاكمة «وصارت أعوام ثالثة بعد زوجها ثم (١٨٨٢

الببالويوكيل السيد فضيلة عن نقًال األديب إسكاروسالباحث بك توفيق الصغرية الحادثة هذه روىيل
سابًقا. األرشاف ونقيب املرصية الكتب دار
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الطبالوية ستيتة والثانية األزهرية فاطمة تدعى إحداهما والعروض بالنحو إملام لهما
الشعر وأحسنت بحوره وأتقنت برعت حتى والعروض النحو عليهما تأخذ وصارت

17.«… املتنوعة واألزجال املطولة القصائد تنشد وصارت
عىل والعروض النحو تعلم قبل كثريًا نظمت عائشة بأن هنا االعرتاض يجوز
وتأبني أخيها، بميالد الرتحيب قصائد مثًال ديوانها يف طالعنا فقد السيدتني. هاتني
هنا ومن بحوره». وتتقن الشعر يف «تربع أن قبل وقع وجميعه ذلك، وغري والدها،

هزيلة. غري كانت السابقة الدروس قليل من استفادتها أن نستنتج
بالقواعد منها أكثر السمعية باملوسيقى تتعلق النظم ضوابط أن أليس ولكن،
التي الدقيقة املطالب لتلك محسوًسا تقريًرا إال تكن لم القواعد هذه أن والواقع املدونة؟
تعاهد غري عىل جانبه من كل الواحدة الطائفة أفراد فتلبيها السمع، حاسة بها تجهر
فعرفوه أولية حاجة أنه عرفوا واحد أمر عىل كثريون أجمع إذا حتى اآلخرين. من
بل «حكم» ألنها ال الطائفة. هذه من األجيال حكمها إىل ترجع قاعدة، ودونوه بيانًا،
املايض يف الشعراء حواس نشدتها التي النفسية الحاجة عن يرتجم الحكم هذا ألن
أوجدوا العصور جميع يف البلدان جميع شعراء أن نرى لذلك الدوام. عىل وستنشدها
بحوًرا — بعًضا بعضهم وجاهلني بينهم فيما متحالفني غري — اللغات مختلف يف
اللغة) يفهم ال ملن (حتى النفس يف لفظي وقع ذات موسيقية وضوابط وأوزانًا للشعر
والتمسك واإلغراق املغاالة وعوارض الخاص. بوقعه النفس يحبو الشعري املعنى بينما
ووفًقا األقوام لحاالت تبًعا اللغات تداهم طوارئ بالجوهر، املباالة دون النظم بصيغة

املؤثرة. املوسيقية دعامته الشعر من تنقص ال أنها إال االجتماع، لنواميس
تدعى.. العروض معلمة أن عىل خافتًا اعرتاًضا الذوق أهل بعض يعرتض قد كذلك
مع يتفق اسًما لها تنتحل أن الشعرية األوزان تعلم التي عىل إنه قائلني الطبالوية،
شدو للطبل يكن لم وإن موسيقى؟ من للطبل أليس ولكن، للسامع. ويوحيه عملها
لم الطبالوية والسيدة والتعريف؟ والوقع الفصل موسيقى له أن أليس والنغم، اللحن
وانكساره. اتزانه بني التمييز كيفية تعلم بل يتلقن، بما ليس وهو الشعر، تلقن تكن

وعملها. لعلمها متضمن بهذا فاسمها

املنثور». «الدر 17
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أن فائق أمر أنه فليذكروا يرضوا لم أم الرشح لهذا الذوق أهل ريض وسواء
يدرسن أن للنساء املظلم العهد ذلك يف يستطعن من الرشقيات السيدات بني يوجد
الشعوب عند وقليالت بيننا نادرات اليوم يستطعنه من أن حني يف الدروس، هذه
قبيل ندد (Alfred Capus كابس ألفرد (أظن كبريًا فرنسويًا كاتبًا أن أذكر األخرى.
من فئة إحصاء بعد ألنهن، الفرنساويات بالسيدات «فمينا» مجلة يف األوىل الحرب
ال يكدن الشعرية، البحور وأصول النظم بقواعد العارفات أن ظهر بينهن، املتعلمات
كانت ولو واألخرى، األزهرية السيدتني تينك فضل أعظم فما املائة. يف الخمس يبلغن
تغذية عىل يعني زيتًا عائشة مصباح إىل أضافتا وبأنهما تعرفان، كانت بما الطبالوية،

نوره!
باكًرا تموت أن توحيدة عىل قدر يطول. لن املحبوبة باالبنة الشاعرة تمتع أن بيد
بالتي رفًقا أمرها تكتم وهي جسدها يف وتنفث ترقبها مجهولة علة الصبا. ربيع يف

املحزن: حديثها من طرًفا لنا ترسد هي وها تحبها.

رداء يف وهي األوقات أحد يف فاجأتها املرض فراش عىل تنطرح أن «قبل
اآلتية: العربية القطعة به تكتب قلم أناملها وبني نومها

م��ري��ب ش��رح وق��ص��ت��ي أري��ب ي��ا م��ق��ال��ي اس��م��ع
ال��رط��ي��ب ك��ال��غ��ص��ن أه��ت��ز ال��ص��ب��ى دوح ف��ي ك��ن��ت ق��د
ال��غ��ري��ب م��ث��ل��ي ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ع��ب��رة ح��ال��ي أص��ب��ح��ت
ال��ن��ح��ي��ب إال ب��ه أروي م��ن��ه��ل ل��ي وال ك��ال،
ق��ري��ب ل��ي أض��ح��ى وال��رم��س س��اج��م م��ن��ي ف��ال��دم��ع
ب��ال��ح��ب��ي��ب ذن��وب��ي واغ��ف��ر رح��ل��ت��ي ع��ّج��ل رب��ي ي��ا

برسعة وسادتها تحت الشعر رقعة دست عليها مقبلة رأتني فلما
قائلة: خاطبتني ثم مني، فاختطفتها الستخراجها الحال يف بادرت ولكني
«خذي لجاريتها: قالت ثم الثرثرة». هذه بمثل املشفقة أمي يا تعبئي «ال
عليها وألححت منها الورقة وأخذت بالجارية فلحقت فاحرقيها» الورقة هذه
أمومتك، لرأفة إذعانًا معك الطعام تتناول سيدتي «إن فأجابتني: بالسؤال
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إىل ليلة كل تذهب وهي جوفها يف لحظة ذلك بعد يبقى ال الطعام ولكن
جفن»..»18 لها يغمض ال أنها غري لقلبك تطمينًا نومها رسير

والدتها، راحة عىل وحرصها توحيدة لطافة عىل جديًدا دليًال هنا وجدنا نحن إن
إمارات ابنتها وجه عىل تلمح لم الحب الشديدة األم أن كيف التعجب إال يسعنا فال
ثالث يسع ال الزاهي توحيدة ثغر أن ترى التي بأن االستدراك لوال — نتعجب املرض.
تغري لكل قلبها به يكتفي شعري عذر عىل برسعة تعثر قد سينًا الشني فيقلب نقط

شحوب. وكل
العالجات، وهاتوا األطباء، فهاتوا نفسها، لرتثي حتى مريضة الفتاة أن ثبت وقد أما
وتلقي ذلك تعلن واملريضة محالة. ال نافذ املقدور أن إال واملداراة! االعتناء يف وبالغوا
فاستمدت والرهبة الرس عالم عىل أقبلت إنها والتشجيع. التعزية كلمات والدتها عىل
فقامت، للمتخلفني إرشاًدا الغيب واستلهمت حاذاه. من كل عىل تهبط التي الحكمة منه
الهادئ: والتوديع النصح عىل وحقه الراحل بسطوة تعظهم الكبار، وهم الصغرية وهي

وال األوان. آن قد فإنه أمرايض معالجة إىل أماه يا الشفقة تدفعك «عبثًا
هللا إىل أرضع وإني فان» عليها من «كل املنادي نداء تلبية من مناص
الرحمة سبب ذلك فيكون رضاك نعمة يمنحني وأن أيوب صرب يلهمك أن

وإخوتي». شقيقتي يصون وأن سيئاتي عن والتجاوز
بكاء يف الصباح إىل ليلتنا وبتنا فاعتنقنا. صدرها إىل ضمتني «ثم

ونواح».19 وانتحاب

البكاء فأضعف متوالية، أعوام سبعة دامت مناحة األم لها فأقامت توحيدة، قضت
وصويحباتها». أوالدها من وعواذلها لواحيها كثرت «وهنالك الرمد. وأصابها نظرها
هللا شفاها حتى والنوح البكاء من فشيئًا شيئًا وقللت الناصحني قول سمعت «وأخريًا

قلمها: من الشفاء ذلك خرب وهذا العيون».20 مرض من

والفاريس». الرتكي الديوان «مقدمة 18
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أنعم ثم وأوصابي. أتعابي لكثرة الحياة فاقد كأنه الضعيف جسمي «أصبح
فرحة فكان محمود ابني وجود بنور كآبتي ظلمات وأرشقت بالشفاء عيل هللا

الحزن».21 بيت

عىل صمم قد وكأنه توحيدة، ميول من يشء عىل شب محمود الفتي هذا أن يخيل
محبتها ويربح والدته بتعزية ليفوز الكربى أخته به تقوم كانت ما ببعض يقوم أن
ويؤايس ينصح رشع الذي الحزن» بيت «فرحة هو ألنه نجح. أنه ويظهر الخاصة.
ُمِصيبٌَة أََصابَتُْهْم إِذَا الَِّذيَن * اِبِريَن الصَّ ِ ﴿َوبَرشِّ الكريمة: باآلية الحزينة األم ويذكر
وأشعارها ليجمعها، العربية أشعارها طلب الذي وهو َراِجُعوَن﴾. إَِليِْه َّا َوإِن هلل إِنَّا َقالُوا

فقالت: وفصاحتك»22 براعتك آثار من «أثًرا فتكون ليطبعها الرتكية

وهبني ما عىل تعاىل هلل شكًرا الشعر من شيئًا اآلن أنظم أن استطاعتي «يف
مكتبتي يف أن أظن وال كلها، أحرقتها قد فكنت املاضية أشعاري أما النعم من
ملا فإنها الفارسية أشعاري وأما والرتكية. بالعربية منها اليسري اليشء إال

كبدي». احرتق كما بمحفظتها أحرقتها فقد فقيدتي محفظة يف كانت
األدب» كتب من يشء قراءة يف رغبة اآلن عندها تبق لم بني يا أمك «إن
وإني النبوي الحديث ومطالعة القرآن تفسري عىل االنكباب إىل «وسأنرصف
فيها «رأيت وإذا شئت» ما بها فاصنع واألوراق الكتب من عندي ما وهبتك

فاطبعها».23 بالطبع جدارة

فضل إظهار إىل — ذلك يدرك ذكية ألم ابن وكل — شديًدا محمود ميل وكان
االمتنان. حق علينا بذلك له وكان الكتب فنرش عامة. بصورة والدته

دقائق وتبيني معروفة غري أحوال برشح وعد شبه الزواج» «بعد الفصل، هذا عنوان يف
أن بيد تناولها. استطعت التي الكربى الخطوط ببعض إال آت لم أنا وها غامضة.

والفاريس. الرتكي الديوان مقدمة 21
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وآرائها ونثرها عائشة شعر يف ننظر وعندما الصحيفة. هذه بانتهاء ينتهي ال الرشح
القليل إال دونته منه لدينا ما كل ألن حياتها يف واألعوام األيام تسلسل مماشني نظل

الزواج. بعد
السري مداومة أحدهما اثنني: أكربين ملقدرين تخضع عموًما األفراد آجال أن يخيل
أن هو اآلخر واملقدر محتومة. قوانني دائرة ويف طبيعية حدود ضمن التتابع واستمرار
املختلفة األطوار بمقتىض العمل أنواع يف التغري بعض مع — حياته طول املرء يعمل
اآلخر هو ينجز العمل وكأن النقيضني. هذين بني الجمع صح إن — مسري باختيار —
نفسه عىل مفسًدا مستهرتًا إال يحرقها ال قوانني دائرة ويف له رضبت حدود ضمن

املعيشة. إمكان
يدرك. وال يحد ال مما املوت وراء ما نحو األفراد أعمار تجري جداول جداول
يف والرتح، الفرح يف والعافية، املرض يف الشامالن املقدران ذانك عليها يسيطر جداول
املتصاعدة املختلفة واألصوات والكراهة. املحبة يف واالشتياق، الرغبة يف والقنوط، األمل
وهذا املشجي. املطرب الشدو ذلك — البرشية الجداول شدو تكون العوامل هذه بتأثري
ولذة خرير، كل بإبهام ييل ما يف شاديًا سنسمعه الذي هو عائشة عمر من الجدول

.… رائد كل وتبشري قديم، كل



الرابع الفصل

الشاعرة بيئة

االجتماعية بيئتها

وما والجهود؟ املطالب من واستهلكته الحياة أتمته ما خالصة إال الحارض هل ترى
بحكم منتظمة أو وبمشورته اإلنسان بيد منظمة «الخالصة» تلك تكن لم إن البيئة هي
غد؟ لبعد ماضيًا إال الغد يكون وهل لغد، املايض إال اليوم وهل واالسرتسال؟ األحوال
ذخرية إىل ليضيفاهما وخربتهما بمجهودهما يأتيان مساء وكل صباح كل إن
ويتجمع يمر ما رحاب يف نسيجه ينسج الزمان خيوط من خيط وكل الفسيح، املايض
نجد لن آن، إىل آن ومن مكان، إىل مكان ومن بيئة، إىل بيئة من ننتقل وعندما ويبقى.

مستقبل. كل ويف حارض كل يف الحي املايض صور من مختلفة صوًرا إال أمامنا
فيها فوجد «البيئة»، تدعى التي املايض دوائر من دائرة تلقته الطفل ولد ما فإذا
أن غرو فال املايض. تجمع من أخرى صورة كذلك هو ألنه بحاجته يقوم ما بداهة
صورة هي التي البيئة يف وتوجز الحياة أرسار تحتشد أن غرو وال بنوعه نوع كل يقوم
ومواهبها نعمها إغداق يف وللحياة املعالم ممثلة تكون أن غرو وال العالم. من مصغرة
والحرمان. والتعسف للجور مثال أقىس آلخرين وتكون أرساها، بعض عىل سبب بال
املوافقة بيئتها والنبات والحيوان للجماد، بل اإلنسان. خصائص من البيئة وليست
فرائض بكل يقوم الحسية بيئته يف يكون قد اإلنسان أن إال لطبيعتها. املالئمة لنموها،
داخله يف ويظل البؤساء، من أو السعداء من فيها ويعد ومطالبها االجتماعية مرتبته
جائًعا يكون قد بموجبه. ويرتبونه عليه، الناس يحسبه الذي هذا غري بشعور شاعًرا
الفكر متسول مستعطيًا الحدائق، يف يتخطر وهو القفار يف سائًرا الوالئم، يقيم وهو
تصطفق الحرية بأجنحة يشعر قد ذلك نقيض وعىل واملنح. الفضل كثري وهو والعاطفة
دركات أدنى يف وهو مقدرته مكمن يلمس وقد واألصفاد. بالقيود مكبل وهو نفسه يف
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يدري، ال جاهل أمي وهو والحكمة للمعرفة نهج أعىل وجدانه يف يتضح وقد العجز.
والكيمياء. املوسيقى بني يميز ماذا وال والفن اللغة بني الفرق البرش، تعريف بموجب
الخفي اإلنسان لها يأبه ال أنها إال االجتماعي. اإلنسان دائرة هي االجتماعية البيئة
وأحبابه وعرشاءه أقاربه ويختار هذه، غري بيئة إىل يحتاج ما كثريًا الذي اإلنسان، يف
ويف وأحبابه. وعرشاءه أقاربه والحياة البيئة تجعلهم الذين عن االختالف تمام مختلفني
بحرص نفسها الحياة أنمت ولكم الباقي. املايض من أخرى صورة املعنوية البيئة هذه
لهف من جميًال مستقبًال لنفسه املايض خلق ولكم واحد! شخص يف املتناقضات هذه

تسيل! ال التي الدماء وتجمد األىس، وزفرات الحرمان،

عباس أيام املناصب تقلب بعد الذي، الكبري واملوظف الوجيه الرسي ذلك ابنة وعائشة
تفارق لم عائشة — لخديوي للديوان رئيًسا يكون بأن انتهى وإسماعيل، وسعيد األول
الذي االستامبويل بك محمد نجل توفيق بك محمد من بزواجها االجتماعية مرتبتها
حيس، رغد من بيئتها لها هيأت بما تتمتع املرتبة تلك يف ظلت السودان. يف حاكًما كان
«نتائج كتابها أواخر يف عرًضا ذكرت ولقد والكرباء. العظماء نساء مثيالتها وتعارش
أي وأنا غوث أي واي «واي كلمة لرشح وذلك بالبالط، اختالطها عن شيئًا األحوال»

قالت: فجأة بهول ترمى ما حني األعاجم تقولها التي شيذرتوانا»،

إسماعيل السمو صاحب والدة الآللئ وكنز املعايل ربة تدعوني كانت …»
بالقرص — جناته فسيح ومنحها برحمته هللا تغمدها السابق الخديوي باشا
اللفظة هاته أسمع فكنت العجم. ملوك أقارب حضور عند للرتجمة العايل
معهن أقيم وكنت ما. بيشء مفاجأتهن عند تقال كلمة وهي أفواههن. من

وأخالقهن». عوائدهن عن وأستفرس معهن وأتسامر إقامتهن قدر عىل

املحادثة آداب من أحسنته وما وتهيب، كياسة من ألفته ما تجد األوساط هذه يف
العائلة يف املعتادة الشئوون بغري يعنني ال السيدات أولئك أن عىل واللطف. واملجاملة
الذي العاشق شأن فشأنها عائشة أما وأحزان. مرسات من به أفعمت وما واالجتماع

عنها. الحبيب لتغيب مقفرة والطرب األنس محافل جميع له تبدو
ولكنها املظاهر، وأبهة األلقاب، وضخامة الرصوح، فخامة الرفيعة املرتبة تلك يف
بالذين االختالط إىل تتوق إنها الحرية. وتعوزها الرسور، ويعوزها القوت، يعوزها فيها
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التطور حركة الخارج يف تحب. ما ويحبون تفكر، بما ويفكرون تعرف، ما يعرفون
ويف غليان، األفكار ويف حينًا. وتريثت حينًا، وثبت وإن الطبيعي، مجراها تجري
فيها يتحارض علمية دوائر من املدينة تخلو وال أشواق. القلوب ويف فتوة، الحماسة
اختالفهم ويف وفاقهم يف كأنهم األدباء فيها ويتناقش العرص، طريقة عىل الفضل أهل
باملعرفة عرصها نساء تجاوزت هي إن املعنوية عائشة ولكن الواحدة. األرسة أعضاء
تظل االجتماعية عائشة فإن مطالبها، وتقدم عواطفها باقتحام وسبقتهن والفهم،

محجوبة. مخدرة
فأيدها واإلبرة. الكتاب بني والدتها مع النضال يف األوىل للمرة الحياة صدمتها
أشد بصدمة فإذا األعوام فرجة يف خطوات وجرت تريد ما إىل وسريها الحصيف الوالد
عليها تخرج ولن القادر الوالد منها يحميها لن هذه والتقليد. العادة صدمة وأصلب،
أوالد وأم معروف رجل ابنة هي امرأة جماعتها عىل تثور كيف أخربني القلقة. نفسها
التقليد؟ ذلك تغيري إىل ويدعو العادة تلك ينكر صوت جماعتها بني وليس محبوبني،
يف تفكر لم كذلك هي ولعلها الحجاب. دعاة من كان ولعله حدثًا، قاسم كان يومئذ
بها: ورضيت النبوغ عالمات من األخرى العالمة تلك إىل عمدت بل السفور. وجوب

غريه. منفذ ال حيث االحتمال
فيها للمرء مندوحة ال ساعات واالمتثال لالحتمال حتى ولكن واحتملت. امتثلت
فقالت املظلوم. السجني ببثّة أشبه هو ما ويرسل حرسته، ويندب كربته، ينفس أن عن

دعتها: إنها

له أبدع أن إىل دهيت، به بما ودهى لقيت، ما لقي مغبون بكل «الرأفة
غربة يف أحزانه عن وتلهيه األفكار، تزاحم عند أشجانه عن تسلية أحدوثة

… الديار»1 غربة من أشد هي التي الوحدة

لوحة وهي الكلمة وهذه املضاعفة. بوحدتها عائشة مع لنشعر تكفي الكلمة هذه
يومئذ تهتدي أن وغريب القرن. أرباع بثالثة سبقتنا امرأة عند تدهش تامة، تصويرية
بهذا والتبسط، التطويل عرص ابنة وهي عنها، تعرب وأن «الوحدة» تلك حقيقة إىل

البليغ. اإليجاز

األحوال. نتائج 1
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بالسجع املجلل االعتذار بشكل أملها رشح يف الراحة بعض تجد أخرى مرة وكأنها
والتورية:

صدري التهب «فكم … املتفقهني» العلماء محافل دخول يل يمكن لم …»
ثمرات اجتناء من حرماني عىل جفني وأدر اليوانع، محافلهم إىل شوق بنار
األزار، خيمة حجاب األمل بهذا الفوز عن عاقني وقد املدامع. در فوائدهم
الجهل بسجن وأحالني األقمار. تلك سناء عن التأنيث خدر قفل وحجبني
أكرب املسطور هذا هفوات يف الم ملن الحجب تلك فكانت وأوزار. أثقال حليف

2.«… شجية بسجينة تعبثوا وال خيبة، األفاضل معرش تلوموا فال أعذار.

لو ألنكم مسجعة. كاتبة العرص هذا يف القراء معرش تلوموا ال … وخصوًصا …
فيه ليس ما عىل لعثرتم الخديوين عهد يف الناثرين «كبار» بعض كتبه ما إىل رجعتم
جاء ملا معارض البيان هذا من ويل عواطفها. صدق من ذرة وال عائشة أحكام من يشء
الصالونات عن ملقال استهالًال ،١٩٢٣ مارس ١٣ يوم الصادرة «األفكار» جريدة يف
الفكرية. النسائية بالدوائر البالد تلك يف اآلداب وعالقة وأملانيا وانجلرتا فرنسا يف األدبية

«األفكار»: قالت

حياتها تاريخ أن باعتبار تيمور عائشة السيدة عن شيئًا نكتب أن نريد «كنا
وتوفيق. إسماعيل عهد يف مرص يف الفكرية األدبية الحركة عىل النور يفيض
مجمل ولو وصف عىل الحصول وراء طائل غري عىل أنفسنا أجهدنا ولقد
يف انقطاع بال تجتمع عديدة سنني ظلت التي األدبية للدائرة دقيق غري أو
وايت) (ليديا إنكليزية سيدة عن سنتكلم ولكننا سعادة). (بدرب منزلها
الكتاب كبار ملتقى منزلها جعل حيث من تيمور عائشة السيدة تشبه

.… عرصها» يف والشعراء

«رصت … عائشة: قول عىل استند أهو بمعلوماته؟ الفقرة هذه كاتب جاء أين من
أشهى القرطاس يف القلم رصير فأجد ارتباك بدون الكتّاب محافل حضور عىل أتهافت
اختالفها أيام بذلك تعني وهي … نعمة» أوىف الطائفة بهذه اللحاق أن وأتحقق نغمة،

األحوال. نتائج 2
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يف ذلك إىل يشري قد ما رأي هو أم تتحجب؟ أن قبل القصوى حداثتها يف ووالدتها
آخر؟ دليل لديه أم العلماء؟ بعض بها رثت التي والرتكية العربية القصائد

أظفر فلم الحني، ذلك يف «األفكار» عىل املسيطرين من ذلك عن االستفسار حاولت
عىل أجاب «محجوبة» كانت شقيقته إن قبلئٍذ قال الذي باشا وتيمور الشايف. بالجواب

يحصل». لم ذلك «أن يظن إنه بقوله الجديد السؤال
ولكن األهمية غاية يف نقطة دواًما؟ محجوبة أم — أحيانًا — عائشة كانت أسافرة
وشقيقته. باشا تيمور بني كبريًا تباينًا السن تباين بسبب خصوًصا جالؤها، يتعذر
سجل الكريمة املحافل تلك يف عائشة سفور الناصعة بالحجة يثبت من يوًما جاء فإذا
الوجه ليس النسوي التحرر بشري أنها وأظهر فائقة، وشجاعة جديًدا فضًال للشاعرة
يتكلم أن قبل قاسًما حققت قد تكون ألنها كذلك. بالعمل بل فحسب، والعلمي النظري

قاسم.

معهن تتفاهم قد الالتي إىل فلنتحول لشاعرتنا الظاهر، يف ليست، الرجال وأندية أما
الفاضل بنت وردة السيدة الرشيف والقدر الباهر األدب «ربة مقدمتهن ويف النساء. من
«حلية ديباجة يف بإعجاب وتذكرها بها لتتمثل عائشة فإن نصيف» اليازجي الشيخ
نثًرا العرب» «وردة فشكرتها صدوره. بعد ديوانها من نسخة إليها وأهدت الطراز».
كتابها يف فّواز زينب أثبتتها الرسائل بعض تبادل األوىل الصلة هذه وأعقب ونظًما،
رسائلهم يف األدباء بعض يودعها التي الحياة كل املراسلة تلك يف تجد لن املنثور». «الدر
بيد أرواحهم. من قطع كأنها ويتعشقونها وأسابيع، أياًما أصحابهم بها ليتغذى حتى
يريض الذي الرنان الحلو والنظم املأنوس، والثناء اللطيف، الكالم سبك ستجد أنك
يف الكتابية النسائية املجاملة أسلوب من لك أبرزتا ما السيدتني لهاتني شاكًرا ويجعلك

العرص.3 ذلك
الكتخدا، أفندي حبيب ابنتا وهما الشعر تقوالن كانتا إنهما يل قيل سيدتان وهناك
بني بآدابهما سمع من قل وقد آثارهما من يشء إىل أوفق لم الشاعرة. عشريات ومن
نحو عىل مخيلتي يف شعرهما أبتدع أني ذكرهما عند مرة يل قيل أني حتى املرصيني.

النسائية الحالة األوليفظالم الشعاع عائشة، هيمع الورد» ديوان«حديقة اليازجيصاحبة وردة السيدة
الرشق. يف
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ال والكمال. الجمال تامة رأسه من أخرجها التي أثينا — باالس بابنته زفس فعل ما
جيدة. أبياتًا إلحداهما قرأ أنه الفضالء أحد يل قال بل ذلك. من يشء

وحالة طبقة جًدا شاسع عائشة وبني بينها والبون املغربية الست معارصاتها ومن
الجرأة من بيشء الناس تمازح الخاطر، رسيعة ذكية، امرأة كانت أنها إال ومعرفة.
دالئل من عنها املأثور ومن وغريه. الليثي عيل الشيخ مع األزجال وتتطارح املتطرفة،
حسن غري هو بما يرميها كان الباشوات أحد أن يوًما بها اتصل أنه الخاطر رسعة
الباشا سعادة كالم «وهللا خطري: معنى ذات بابتسامة املغربية فأجابت ممدوح. وغري

.… محله» يف
الزينبية» «الرسائل منشئة املوطن، املرصية املولد السورية فّواز زينب نعرف كذلك
يف املنثور «الدر كتابها يف عقدت التي وهي وقصائدها. األخرى فصولها عن فضًال
املذكور الكتاب وصدرت تيمور. آل شاعرة عن مطوًال فصًال الخدور» ربات طبقات
يومئذ يثنون كانوا ما نحو من والتبجيل بالثناء مثقل عائشة السيدة من بخطاب

ويبجلون.

خليل املرحوم «كريمة هانم ليىل السيدة عن ١٨٩٧ يونية عدد يف «املقتطف» ويحدثنا
مجلس رئيس رشيف باشا عيل املرحوم وأخي العلية، الدولة وزراء من رشيف باشا
يف تنرش مقاالت باإلنجليزية «تكتب السيدة هذه إن فيقول السابق». القوانني شورى
ترجمها (A Turkish Love Story) اسمها غرامية رواية كتبت وأنها املجالت» أشهر
باسم ١٩٠١ سنة والعرشين السادس املجلد يف متتابعة ونرشها «املقتطف» محرر
شك وال املايض. العام يف رسور بكل العربي بثوبها الرواية هذه قرأت أمينة». «رواية
هذا يف اإلفرنج كتبه ما كل من أصدق يومئذ األستانة «لحريم» فيها الوصف أن عندي

الباب.
العمومية بالشئون للمهتمات بل واألديبات الكاتبات عىل املرأة يقظة لتقرص وليست
عني الربنسس لها املغفور لذكر هنا املجال يتسع لذلك قيم. أثر القلم طريق غري عن
الدين كمال الربنس ووالدة أمريًا)، كان (يوم حسني للسلطان األوىل الزوجة الحياة،
مآثرها ومن الحميد. السعي وحب والفطانة باملقدرة معروفة كانت فإنها حسني.
لم أنها بيد املسلمات، للسيدات خريية جمعية أول عيل» محمد «مربة الشأن الخطرية
وما اسمها عليه أطلق الذي األول املستوصف إنشاء يتم ولم إليه. دعت ما نتيجة تشهد
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الغرض أما .١٩١١ أوائل يف وفاتها بعد إال الحياة» عني «مستوصف به معروًفا زال
الوفيات عدد لتقليل أوًال — الطاقة جهد «العمل فهو الجمعية هذه لنفسها عينته الذي
عن الناجمة األمهات وفيات عدد لتقليل ثانيًا املرصي. القطر يف الصغار من الجسيم

النفاس». حميات
التي اللغات ويف املوسيقى يف البارعة ذكاء، امللتهبة نازيل الربنسس عن أقول وماذا
يف والتدخل الرجال أفاضل من شاءت من بمقابلة زمنها عادات عىل الخارجة عرفتها،
كتابه يف يكن الدين ويل املرحوم نرش ولقد الوطنية. والحوادث العاملية الشؤون مختلف
وجربوته. بطشه أيام يف الحميد عبد إىل أرسلته خطاب صورة واملجهول» «املعلوم
والذكاء الجرأة من عليه كانت ما ليعرف الخطاب هذا عىل االطالع القارئ وحسب

الرهيبة: اليلدزية الجاللة صاحب تخاطب قالت االستقاللية. والنزعة

مليكي

األسبوع هذا يف وردت التي أوروبا جرائد يف الشديد األسف مع قرأت
غضبه يف السبب أن وعلمت شديًدا. غضبًا عيلَّ غاضب األعظم موالي أن
يل اإلذن أرجو ولهذا بباريس. عقد الذي الفتاة» «تركيا مؤتمر حضوري

الباب: هذا يف بخلدي يدور ما ببيان
منذ مستمر ولكنه الحادث. باألمر ليس امللوكي للغضب استهدايف إن
تعيني سهل الغضب ذاك بهم حل من يميز أن وجب وإذا سنوات. أربع
املؤتمر هذا مذكرات حضوري أن غري عدادها. يف أحشد أن ينبغي التي الفئة

ذاتي. غرض كل عن منزه إذن فهو للشهرة. تذرًعا ليس
«إني رشيف: باشا خليل للمرحوم يوم ذات قال أنه األعظم موالي يذكر
وتعاهدنا امللكية البشارة بهذه املرحوم برشني ولقد الحق». بكلمة مغرم

الحق. كلمة عن نحيد ال أن ذلك منذ كالنا
التي اللوائح عىل واطلعت مديد زمن منذ املؤتمر هذا ينرشه ما قرأت
يف حق كلمة بمثابة املنشورات هذه كانت وملا الشاهانية. األعتاب إىل رفعها
أحرض أن رأيت الشاهانية، املحروسة املماليك فيه باتت الذي الدمار وصف

بباريس. نزويل عند مذكراته
واألمة. وللوطن امللوكي للمقام والوالء الود منتهى الجميع من فشهدت
ذلك فهاجني الفناء. شفا عىل بات الذي الوطن لحال باكني الجميع ورأيت
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تسىل ربما أنه وأسفاه فظننت الحق، بكلمة مغرًما كان موالي أن وتذكرت
العشق أن وأيقنت عليه هللا عاهدت ما فؤادي هز ولكن الغرام. ذلك من

يبقى. والعهد يزول
أرفع بأن املقربني بعض أوصاني سنوات أربع منذ األستانة زرت وملا
سبقت بهفوة علم يل يكن لم وملا هفواتي من بها أستقيل عريضة موالي إىل
وذهب اإلنكليز. مع موالي سياسة تغريت فقد األمر. هذا عىل أقدم لم يل
ألتلقى وأني اليرد: هنري السري املرحوم نيله يف يل توسط كان الذي الرضاء
ما اليوم أشكر بل مليكي. رضاء إحراز يف اإلنجليز توسط ارتياح بكل
باألستانة وقع ما مشاهدة عن بعدي يف وإن امللوكي. الغضب من أصابني
الذين املظلومني دماء من جرى وما الفقر، من بالرعية نزل وما الزالزل من
ما وتأوهاتهم املظلومني استغاثات سماع وعن األضحية، تذبح كما ذبحوا
األمر بنص العمل عىل لذا وسأستمر عنه. بعدي عىل هللا أحمد وما يسليني
الحياة. يل دامت ما — رسمي غري املرصية الحكومة بلغتنيه الذي امللوكي
داعية أبرح وال دولته. وبقاء موالي عمر بطول داعية أبرح ال أني عىل
اليوم بؤس ليزولن اإلله قدر فإذا الحق. بكلمة غرامه سالف له يعود بأن
باالتحاد رغد يف رعيته ويلقى مهنا. سعيًدا فيصبح املفزعة. الرؤيا تزول كما

مشفًقا. أبًا يكون أن إال منه تريد ال رعيته فإن والحرية
أترشف ما وقع مبلغ أدري فلست البيان. وأسأت الحد تجاوزت ولعيل
عما يختلف ال هذا زماننا يف عبيده أصدق كالم أن موالي فليثق بعرضه.
وصادق النية بخالص إال تسطر لم ورقتي أن موالي وليوقن قلمي. به جرى

الوالء.4

نازيل خادمتك
املرصي باشا فاضل مصطفى املرحوم بنت
١٨٩٦ سنة أكتوبر ٢٢ يف القاهرة

«حذام» عنجريدة منقولة إنها قائًال الرسالة هذه بك الدين ويل قدم وقد أول. جزء واملجهول» «املعلوم عن
يكن. حمدي بك يوسف شقيقه يصدرها كان التي
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من ينتقم كان وكيف الحميد، عبد هو من تعلم أن الرسالة هذه قيمة لتعلم يجب
املالكة. األرسة أعضاء ومن مرص يف بهم فكيف األرض من كانوا بقعة أية يف مناهضيه
قديرات ذكيات كثريات سيدات ثمة يكون وقد معروفة. أخرى أسماء يفوتني قد
إدارة بأسلوب واملحنك العالم يدهشن وقد القديم» «الطراز يف يدمجن الالتي من
كن ولو حتى — والدراية الخربة من يبدين ما لوفرة وأمالكهن وأعمالهن بيوتهن

معنوية؟. بيئة مثيالتهن من عائشة ملثل أيكون ولكن أميات.

املعنوية بيئتها

من نعمت أظنها وال املطلوبة. املعنوية البيئة االجتماعية بيئتها من للشاعرة يكن لم
إليه. نفتقر اليوم نحن بما العرص ذلك

ما الشكوى. منه سمعت إال تأثريه ومبلغ املحيط أهمية يذكر أديبًا سمعت ما
وصولهم بعيد أنهم قال إال أوروبا من العائدين الشبان شؤون عىل مطلع حدثني
وحدة يف عائشون أنهم يفهموا أن يلبثون وال حولهم، عظيم علمي بنقص يشعرون
الوحدة تلك مرارة يعرف وال العالم. يف الذهنية الحركة تواصل عن بعيًدا وفنية فكرية
يعرفها ال ووحشة. انفراد يف تبليه واألعوام األعوام تقطيع عىل أرغم الذي إال وصقيعها
يف له ينبت لن قفر يف أنه يعلم وهو عطًشا، جائًعا والليايل األيام رصف الذي إال

منهًال. املفاوز منه له تفجر ولن قوتًا العاجل القريب
حال محزنة حال الثرى. املالمسة العيشة عىل يعلو ما إىل التأنق حال محزنة حال
ويعاكس يناقض من له يتصدى ما رسعان إنه واملتأدب. عرصنا يف الصميم األديب
وللعاملني له ينربي ما ورسعان ويخيط، قماشه يف ويفصل ويؤخر، له ليقدم ويتمطى
يسمع ما ورسعان بالتقدير. جدير لسبب أو سبب، لغري أو لسبب ويهجو يقدح من
من يجد وقد لغاية. أو حمق، أو هوس، عن بل باألهلية، اعرتاًفا ال املتهدل املائع املدح
واحد فلك يف يسريهما أو النرس، فوق الذبابة فيجعل ببالهة ولكن بإخالص يمتدح

األجنحة».5 «ذوات من وكالهما يطريان فإنهما

بقولها: عنها الردع وأرادت أيامها يف بهذا شعرت عائشة كأن

ب��ال��ب��رد ي��وًم��ا ال��در ي��ق��ي��س م��م��ن ت��ك��ن ف��ال ال��ص��ف��ات ف��ي ش��ت��ى ال��ن��اس
أح��د أب��ًدا ال��ورى ف��ي ن��ف��س��ك ب��ع��د م��ن ت��ل��م ف��ال ب��ال��رق��ي��ق ف��ًظ��ا ق��س��ت إن
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وتقديرها، األشياء تحليل يف اإلدراك وسعة اآلداب، وحب الخواطر، تجانس أما
الحياة مناحي وفهم الواسعة، املعاني يف والغوص وتربيتها، وضعها يف واإلحكام
تلك كل — واحدة شخصية يف حرصها يراد كما ال هي كما بخصائصها والعناية
وهي لنا. بعد فليست عنها، التعبري نحسن وال بأشواقنا نطلبها التي املعنوية الغبطة

األفراد. من ونبلها ارتفاعها يفهمون الذين ندر بل البالد. هذه يف مفقودة
املعذبون. هم وأولئك

طرح وإذا موجود. غري األدبي التعاطف بقي ما مفقودة الحياة هذه وستبقى
وقد مكانها يف وتتحرك تضطرب أنبتة يستنهض فكأنه املستثري النداء متحمس اليوم
ثم الهواء يف نرباتها فرتتطم الرجافة الصيحة وتميض واالنتقال. الخطو عليها حظر
األصداء عنده تختنق كثيف جدار امليض يتعرضها كأنما باهًظا ثقًال مرسلها عىل ترتد

حني. إىل — الرجاء وانقطاع املحال معاني معه يجر ثقًال مرسلها قلب عىل فرتتد
عىل ليس يتفوق ويتفوق. وينهض يشب من منها نجد أن هذا كل بعد واملدهش
هو بل واحد. خط يف والنرس الذبابة ومسريي الهجائني، وهجو املداحني، مدح قياس

واملوانع.. الصدمات فوق املثبطات رغم يرتفع
مترسب وأثري موجود «إني ليقول: يكفي وحده اسمه وكأن عظيًما ويبدو يرتفع
نهوًضا!.. لتثريه خمولكم يف ماضية وحميتي موجود، إني حركة!.. ليقلبه جمودكم إىل
بل كال، ذلك؟ مدهش قلت انتظاًما!» لينسقه قلقكم يف متغلغل وعزمي موجود، إني

خطري! هو
يظل أن داميًا؟ مهشًما ولو محلًقا النرس يظل أن يف خطًرا القوة دالئل أشد أليس

داميني؟ مهشمني بجناحني حتى محلًقا.

وتشبعهم مقاومة توسعهم عندما منهم األصفياء سيما ال بنيها، عىل تحتال الحياة ولعل
بها يقوم ما لها مهيئة غري إنها سلًفا تعلم ومطالب حاجات تودعهم لعلها تعذيبًا؟
والقوة والتعزية املعونة يجني أن املوهوب الفرد عىل لتلح إال ذلك وما ويحققها.
املنع من غرضها لها لعل قنوطه! أعماق من وجعه، أعماق من وحدته، أعماق من
ما وبأشباح هواجسه بربايا يمأله عامًلا لنفسه يخلق أن املختار البنها فيظل والحرمان
والتدوين، التخيل إبداع ما، إبداًعا ينقصه ما يبدع أن له يظل وينشد. ويأمل يحب
األىس، وزفرات الحرمان، لهف من جديدة صوًرا الطريق هذه عن لذاتها الحياة فتكون

تسيل؟ ال التي الدماء وتجمد
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شكوى من يستخرج ال وهو البلسم، يعوزها كلوم أحشائها يف الحياة لعل أم
خلوتها: يف عائشة ترسلها التي الزفرات هذه مثل لتسمع املحن لهم فتخلق البؤساء.

ال��ت��ع��ل��ل ذا ع��ن ال��ن��ف��س أغ��ن��ى ك��ان وم��ا ك��ث��ي��رة واألم��ان��ي ن��ف��س��ي أع��ل��ل
ع��ذل��ي ف��أك��م��د ل��ي ي��ص��ف��و ال��ده��ر وال م��آرب��ي ف��أق��ض��ى أم��ري ف��ي ال��وق��ت ف��ال
ل��ي ال��ح��ي��اة ف��ت��ح��ل��و ل��ي ط��وع ال��ص��ب��ر وال ب��ف��ي��ض��ه ف��أروي ل��ي ي��دن��و ال��ن��ي��ل وال
ت��ح��م��ل��ي أق��ول ص��ل��د م��ه��ج��ت��ي وال م��س��ع��ف ال��ب��خ��ت وال س��ع��د ذو ال��ح��ظ وال
م��ن��زل��ي ذل��ك ح��ي��ث أق��ي��م��ي وق��ل��ت ج��ث��ت��ي ال��ت��رب ف��ي واري��ت إن ل��وم وال

يف املوت يشتهي ال الذي ذا ومن األخري. البيت هذا يف االنتحار تحبذ أنها أي
أخرى: خيبة لتلقى ولكن والهناء، املرسة طلب إىل تعود ثم األلم؟ لحظات بعض

أس��ف��ي م��ن ال��ه��م ف��ي��ه��ا وأع��ق��ب��ت إال داع��ي��ة ب��اس��م ح��ًظ��ا ه��م��ت م��ا وال��ل��ه
دن��ف ف��ي األرض ط��ري��ح رج��ع��ت إال أرب ف��ي ال��ع��زم ب��أق��وى س��ع��ي��ت وال

الحياة! مرسات من كثري شأن األلم إىل يتحول الرسور لرتى أو

غ��ارات��ي ف��ي��ه وق��ام��ت إال ب��األن��س غ��ل��ًط��ا أت��ى ق��د ب��ي��وم م��ن��ح��ت وم��ا

وينذر: يحذر االختبار ويظل

ع��واق��ب��ه��ا واح��ذر ت��رت��ض��ي، م��ا ب��ك��ل وص��ف��ت أق��ب��ل��ت ب��دن��ي��ا ت��ف��رح��ن ال

والفساد: الخلل منها فيسوؤها الناس أحوال وترقب

وان��ص��دع��ا ال��غ��در ب��ف��ي��اف��ي واس��ت��وح��ش��ا ص��رع��ا ق��د ال��ود وص��دق ال��وف��اء ح��س��ن
ص��رع��ا م��ذ واإلن��ص��اف ال��ح��ق ع��ل��ى ح��زنً��ا ل��ه م��س��اس ال س��ق��ام م��ن ك��اله��م��ا

سنحت الفرص ألن املتلمظون فيهم، ليس بما نفوسهم الناعتون األدعياء وأولئك
إيقاف يف كله البرش واجب يحسبون وهم بهم. يحيط بما األذى ينزلوا بأن ضالًال لهم
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االزدراء بلهجة يكن لم إن أولئك تذكر كيف — وإرضائهم إشباعهم عىل الجهود
هذه: واألخطار

الق��ت م��ا ك��ل ف��داس��ت ف��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ن��ج��ائ��ب��ه��م س��اق��وا ل��ق��د ال��غ��رور آل
راق��ت ل��ه��م ط��وًع��ا أوق��ات��ه وأن ي��ط��اوع��ه��م رغ��م ع��ل��ى ال��زم��ان ظ��ن��وا
اش��ت��اق��ت ع��ادات��ه��ا إل��ى غ��در ب��رق��ط ي��ف��ج��أه��م س��وف ع��دًوا إال ول��ي��س

وعربدته الدهر يف وآرائه باملعري منه، الثاني الشطر سيما ال البيت، هذا يذكرك أال
الرقطاء؟ بالحية يشبهها ما كثريًا التي الدنيا عىل

أنكأ البارزة امللموسة اآلالم وليست الهناء. عن عوًضا األلم عائشة تجد وهكذا
العاصفة جرف بشدة ويجرفنا يسحقنا بما نصاب أن أحيانًا نفضل قد بل اآلالم.
مليًا، فيه التفكري نأنف مما مضضه عىل نسكت ما معاناة من بدًال الخريف، ألوراق

عنه. واالبتعاد مقاومته عن عجزنا مع رشحه ونستنكف
متقطع نكال مقاساة عىل هباء، فتذرنا بنا تعبث الدهماء الداهية آثرنا ولربما
يكون وال لنتخدر. لحظة يكف هو وال فيقتلنا، يشتد هو ال نكال اإلبر. كوخز متتابع
القلب فيفعم الحسنى عىل مكافأة يجيء ما كثريًا بل ونتفادى. فنثوب ذنب عىل عقابًا

مرارة.

يف العربية للغة األول املفتش الغمراوي الشيخ باألستاذ ١٩٢٢ مايو أوائل يف اجتمعت
من كثري فهم أساءوا وإن عرصها شاعرة «إنها فقال: عائشة فذكرت املعارف. وزارة

قولها: ذلك مثال فقال: «مثًال؟» قلت: معانيها»

األل��ب��اب زه��رة ب��ك��ون��ي إال ت��ع��ل��م��ي وح��س��ن أدب��ي ض��رن��ي م��ا

الذم. يشبه مدًحا نفسها تمدح أنها البيت هذا من العادي الشخص يفهمه فما
من تأملت واقًعا أمًرا يقرر القول هذا حني يف لتعمد. أو النظر لقرص إال ذلك وما
بالتظاهر تربحه لم الذي الثناء عليها يسمعن كن السيدات بعض أن ذلك جرائه.
الحقائق. تشويه إىل فيعمدن الحسد منهن فيثور والكرامة. بالكفاءة بل والتهويش
وإلحاق لتعذيبها فيستسلمن مجاراتها عن بالقصور يشعرن والتعريض. والتحريف
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وتأملت. بهذا فشعرت تفوقها. من لنفوسهن انتقاًما األساليب مختلف عىل بها األذى
إلخ». أدبي رضني «ما قالت: لذلك

يف األدلة من طائفة له تجد بحيث الصحة من وهو األستاذ كالم خالصة هذه
كقولها: عائشة شعر

ال��ن��ه��اي��ات م��ذم��وم س��ع��ي��ك ت��ق��ول ت��ع��ن��ف��ن��ي إذ س��ع��د ح��ل��ي��ف��ة وك��م
ال��م��ق��االت ت��ل��ك م��ن ال��دم��ع وأه��م��ل أك��اب��ده ح��زن م��ن ال��ط��رف ف��أخ��ف��ض

إىل وتدفع واملتطاول، الحاسد كالم عند القلب يف تنصب الدموع! لتلك واها
عائشة أن عىل محرقة. الذعة الخلوة يف تنهمر ثم البرشية، الفطرة نبالة يف التشاؤم
الرش وتكافئ أخرى معاكسات ويف هنا تتجلد بل رسيًعا. تثور ال فهي بطبيعتها عذبة

الصرب: نفاد حتى خريًا

ال��ك��رام��ات أس��ن��ى م��ن��ح��ت��ه��م��و ظ��ل��ًم��ا م��ص��ادرت��ي ت��ب��غ��ي ع��ذل��ي أت��ت وم��ذ
اع��ت��راف��ات��ي راح��ات ل��ل��ع��ف��و ب��س��ط��ت ب��ه رم��ي��ت ذن��بً��ا ع��ددوا وك��ل��م��ا
ج��ن��اي��ات��ي غ��دًرا ال��ورى ف��ي وأظ��ه��روا م��ظ��ل��م��ت��ي م��ن��ش��ور ح��رروا وك��ل��م��ا
ال��ت��ه��اب��ات��ي ف��رط م��ن ك��ان م��ا وك��ان أس��ف��ي م��ن ب��ال��رغ��م ل��ه��م ش��ك��ري أظ��ه��رت

واألصدقاء! املعارف وأيادي الغرباء أيادي القلوب يف تغمدها النصال تلك واها
لتأتي تمتد إليها، أحسنا التي األخرى ولتلك إلينا، أحسنت التي األيدي لتلك واها

دهًرا! الشفقة رقيق وتحجب حينًا الذكرى جميل تمحو إشارة
التي العناية وتلك الحقري! املصنوع الرتفع وذلك الركيكة الفاترة الكلمات وتلك
والتحديد التصغري منه الغرض وكل الظاهر يف للثناء الرشح وذلك التقليل! رسها

السخيف!
يلصق ما بك ويلصق واالفرتاء االغتياب حولك يحبكها التي الواسعة الشبكة وتلك
من أفطن تحسبهم الذين أمام نفسك عن الدفاع يف أوًال فتفكر والذنوب! التهم من
تعنيه ما ذلك وازدراء. كربًا السكوت عىل تصمم قليل وبعد اإلنصاف. إىل وأقرب غريهم

الشاعرة:



تيمور عائشة

ال��م��س��رات ف��ي ح��ب��ي��ب ال��ح��ب��ي��ب إن ل��م��ع��رف��ت��ي رد ل��ذوي أف��ه ول��م

يف املتقمصون واآلخرون السطحيون األصدقاء املجتمع، أصدقاء كذلك هم طبًعا.
لذلك: إليهم. يركن كيف بلسانهم واملتكلمون األصدقاء أثواب

الب��ت��ه��اج��ات��ي وأوم��ي أس��ع��ى، ألي��ن ي��س��أل��ن��ي ج��اء ح��س��ود إن األس��ى أخ��ف��ي

أولئك يمتهنه الذي بالواجب وقياًما األلم، لكرامة وصيانة احتشاًما تخفيه وقد
الوحيدة الوسيلة الجفاء ألن ومقاطعتهم مخاشنتهم عىل إكراًها الناس يكرهون الذين
القلوب. عطف حتًما فيخرسون مراعاة بال الناس يزعجون تطفلهم. من للتخلص
فال حديد. من ليست اإلنسان بني أعصاب وأن طبيعيًا، حًدا يشء لكل أن يتجاهلون
نحو األول املرء واجب وإن لحني. إال واملضايقة واإللحاح والشكوى النواح تحتمل
تأثر بكل يضن أن به القيام يتحتم ما وشؤونه مسؤوليته من له وأن سيما ال صحته

عقيم. اضطراب كل عن يقلع وأن مضن
الشعوب أقرب وكأننا متأصل. رشقي مرض الغموم وشكوى بالهموم التحدث إن
الضعف عىل هذا من أدل وليس ومكان. زمان كل يف وأوصابنا بآالمنا اآلخرين رجم إىل

التهذيب. إىل الحاجة عىل هذا من أدل ليس الخلق.. وضعف املعنوي
تقول: فهي النبيل والكتمان الخلقية الصيانة هذه عىل مطبوعة بعائشة وكأني

أن��ات��ي أس��م��ع��ه ول��م ال��س��ج��ل، ط��ي ن��وائ��ب��ه ت��ط��وي��ن��ي وال��ض��ي��م أق��وم
واس��ت��ق��ام��ات��ي رش��ادي ط��ري��ق إل��ى ي��رش��دن��ي ال��ص��ب��ر ف��ه��ادي س��ع��ي��ي ض��ل إن

حول ذي لصديق كربته يبث أن إىل حاجة يف نبله، عىل يظل املعذب والقلب أما
الربايا: أنني يقلقه ال الذي األكرب الرؤوف القلب إىل تتجه فعائشة ولطافة،

وال��خ��ف��ي��ات م��ن��ي ال��ج��ه��ر ل��ع��ال��م وم��ظ��ل��م��ت��ي ب��ث��ي أش��ت��ك��ي أزل ول��م

الوحيدة تكون تكاد نكتة هناك أخرى: مالحظة الباب هذا يف أدغم أن يحسن وقد
فتجدها املوضوعات. يف تمييز دون عرصها يف الظهور كل ظهرت وقد كتاباتها، كل يف
واألطباء. الطب موضوعها الغرام. آهات ويف األحباء رثاء يف والعافية، املرض يف أمامك
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عىل تتهكم قالت النطس. الجهابذة أبقراط بأبناء الشاعرة ثقة قلة إىل تشري وقد
مفردة: أبيات ثالثة يف طبيب

ع��ب��ي��ده ب��ع��ض ج��ال��ي��ن��وس وي��ظ��ن س��ق��م��ه ي��ب��رئ ل��ل��ج��س��م أت��ى م��ن ي��ا
ب��ب��ع��ي��ده ال��ردى وق��رب��ت أم��ًم��ا، ب��ه ت��ه��دي ال��ذي ب��ال��ط��ب أف��ن��ي��ت
ب��ج��دي��ده ق��دي��م��ه أض��ع��ت وق��د ج��ددت��ه ق��د أن��ت أن��ك وزع��م��ت

أمل: نظرها يف الطبيب يأس أن يعني ما وهاك

ح��ب��ان��ي أرج��و ب��م��ا ب��ق��درت��ه ع��نّ��ي وك��ل ال��ط��ب��ي��ب ي��ئ��س إذا

عينيها: رمد من وتوجع باألطباء استهزاء وهذا

ح��ي��ن��ي ف��ي��ه وي��أس ي��ع��ل��ل��ن��ي، وع��د ب��ط��ول األس��اة ت��خ��ال��ف��ت
ال��ي��دي��ن ف��ي ال��م��ص��وب ب��م��ب��ض��ع��ه ج��ه��اًرا ي��ه��ددن��ي ف��ظ وم��ن
ال��م��ش��رق��ي��ن رب ال��ك��ون ط��ب��ي��ب أرج��و وع��دت األس��اة ع��ف��ت وق��د

الردى: حيال وضعفهم العالم ألقوياء وصفها ويف

ح��س��رات ش��ر وي��ب��دي أل��مَّ، ب��ه أل��ٌم إذا أق��واه��م ب��ال��ع��ج��ز ي��ؤوب
ال��م��ن��يّ��ات ف��ت��ك ل��دى ال��ط��ب��ي��ب ي��غ��ن��ي وم��ا ال��ط��ب��ي��ب، ب��أذي��ال ض��ع��ًف��ا ي��ل��وذ

مرثاة يف جاء فقد واألطباء الطب عجز إلظهار مجال الرثاء يف لها كان وكذلك
والدها:

ال��ح��ص��ب��اء ع��ل��ى ج��رع��ت��ه وأراق م��ت��س��رب��ًال ب��ي��أس��ه ال��ط��ب��ي��ب رج��ع

ابنتها: مرثاة ويف

م��غ��رور ب��ط��ب��ه ال��ط��ب��ي��ب إن ب��ال��ش��ف��ا وب��ش��ر ض��ح��ى ال��ط��ب��ي��ب ج��اء
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ب��ش��ي��ر ال��س��ق��ام ك��ل م��ن ب��ال��ب��رء أن��ه ي��زع��م وه��و ال��ت��ج��رع وص��ف
خ��ب��ي��ر أن��ت ح��ي��ث ب��ب��رئ��ي ع��ج��ل ل��ه ق��ائ��ل��ة ل��ل��ح��زن ف��ت��ن��ف��س��ت
وت��ش��ي��ر ال��ج��وى ل��ه��ا ي��ش��ي��ر ث��ك��ل��ى غ��دت وال��دت��ي إن ش��ب��اب��ي، وارح��م
ف��ت��ور ال��ج��ف��ون وف��ي ال��س��ه��اد ت��ش��ك��و ال��ك��رى ط��ي��ب ح��رم��ت ب��ع��ي��ن وارأف
غ��زي��ر ال��م��ق��ل��ت��ي��ن ودم��ع ق��ال��ت، وع��ج��زه ال��ط��ب��ي��ب ي��أس رأت ل��م��ا
ن��ص��ي��ر ال��ح��ي��اة ف��ي أوم��ل م��م��ا وف��ات��ن��ي ال��ط��ب��ي��ب، ك��ّل ق��د أم��اه
ح��س��ي��ر وه��و ال��ط��رف ل��رد ب��رئ��ي، ي��ب��ت��غ��ي ال��ي��م��ام��ة ع��ّراف ج��اء ل��و

الغزيل: شعرها يف ذلك مثال ومن

ث��ان��ي ال��م��ي��الد ب��ع��ودك أع��اد ق��رب��ي ون��ع��ي��م ب��ال��ل��ق��ا س��روري
ال��زم��ان ط��ول ب��ه��زل��ه أض��اع س��وء ط��ب��ي��ب ك��ل أرغ��م��ت ل��ق��د

وغريه:

ب��اط��ل ب��ه ت��ك��ل��ي��ف��ي ل��ق��م��ان وق��ال أع��ج��زه ج��ال��ي��ن��وس ال��داء ش��خ��ص ل��و
س��اح��ل ب��ال ب��ح��ر ال��ه��وى إن ه��ي��ه��ات ف��ارق��ن��ي أه��واه وم��ن ال��ش��ف��اء ك��ي��ف
ط��ائ��ل ب��ال ت��ت��ع��ب وال ط��ب��ي ع��ن��ك دع ل��ه ف��ق��ل��ت ي��داوي��ن��ي ال��ط��ب��ي��ب ج��اء
ح��ائ��ل ال��ه��وى ف��ع��ل م��ن ول��ون��ي ع��ن��ي، ون��أى ان��زوى وال��ب��رء ال��ط��ب ت��ع��ذر
ه��اط��ل دم��ع��ه وج��دي ف��رط م��ن وال��ج��ف��ن ح��رق ف��ي واألح��ش��اء ال��ط��ب ي��ن��ف��ع م��ا

ذا: هو وينشد ينجح دواء وأحسن

ال��رق��ي��ب ي��دري أن ال��ل��ه، ح��م��اك واح��ذر، ال��ح��ب��ي��ب وج��ه ي��ا األن��س زم��ان أرن��ا
ال��ط��ب��ي��ب ب��ه ي��ق��ول وم��ا ال��ع��الج ودع ي��ط��ي��ب ق��ل��ب��ي ب��ال��ل��ق��ا ألن��ي دع��ن��ي،

من خري األمراض بعض إن الشعراء بعض قال لنئ األطباء سادتنا يا عفوكم
السواء؟ عىل واألصحاء املرىض عىل أفضالكم قدر شاعر من فلكم األطباء، بعض

يدرك عندما واحد، آن يف ورسوًال وحكيًما عامًلا الطبيب جعل شاعر من ولكم
بني التوحيد عىل ماضيًا العربي االصطالح كان وإذا تقتضيه! ما وكل مهنته كرامة
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أسجاعهم وتوقيع الشعراء بيان يف ترون أال «حكيًما» الطبيب فينادى والحكمة الطب
جيل؟ إىل جيل من ونقلها التقليدية العادة تلك حفظ عىل عمل ما

فلنلخص: العوارض هذه وبعد

ويف تقرأ، التي الكتب ويف وأوراقها، كتبها يف لعائشة كانت الصميمة املعنوية البيئة
شكت الرمد أصابها وإذا املعونة. ومنها التعزية تجد كانت ففيها تحرب. التي األوراق

التوقيع! بلغة

ال��ع��ي��ون أل��م أش��ت��ك��ي ف��إن��ي ال��ع��ي��ون س��ق��م ال��ورى ش��ك��ت إذا
ج��ف��ون��ي! م��ن ج��ف��ون��ي! م��ن أن��ادي وج��د أض��ن��اه ك��وال��ٍه أب��ي��ت
ش��ج��ون��ي ب��ه أزي��ل ص��ب��ر وال ف��أب��ك��ي ي��ط��اوع��ن��ي ج��ف��ن ف��ال

الغايل: الحبيب يطلب كما وأوراقها كتبها طلبت رمدها طال وإذا

ح��ال��ي س��وء م��ن ح��س��رة وأب��ل��ى ع��ل��ي��ه��ا ش��غ��ف��ي م��ن ال��ك��ت��ب أم��س
ال��ح��الل ال��س��ح��ر ب��دائ��ع ح��رم��ت ألن��ي ح��بً��ا م��ه��ج��ت��ي وأن��دب

فتنيل عندها. ما مثل حبيبها عند تريد محب ككل هي بل فريدة. لتشغف وليست
وتبكي: وتشوق تحس روًحا واألقالم واملحابر األوراق

األس��ودي��ن ن��ور ال��ي��وم ج��ف��ان��ي ل��م��ا ال��ق��رط��اس أب��ي��ض ن��ع��ان��ي
أي��ن��ي ط��ول م��ن راع��ه��ا ق��د ل��م��ا ت��ب��ك��ي وه��ي دوات��ي ج��ف��ت وق��د
ب��األص��ب��ع��ي��ن م��س��اس��ه��ا ح��رم��ت ألن��ي ان��ش��ق��ت ق��د وأق��الم��ي

أرواحهم من نفثاتهم، ومن والشعراء املؤلفني أرواح من عائشة وسط كان كذلك
حني. بعد حينًا وتصغي إليها فتتحدث تناجيها. أرسة لها كان

املجموعة العربية أشعارها كتبت الخواطر أرواح إليها تأوي التي «الغربة» تلك ويف
ورسالة األحوال» و«نتائج «كشوفة» والفاريس الرتكي وديوانها الطراز» «حلية ديوان يف

املحبوبة. املعنوية بيئتها هى هذه األمور» يف التأمل «مرآة اسمها صغرية
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السمها حبها

جماعته؟ يف الفرد عالمات أول هو أليس واالسم..
يتساءل لم منا ومن جولييت بلسان شكسبري يسأل االسم»؟ يحتوي يشء أي «عىل
وراء خفي همس إىل تصغي أال ذلك؟ يف رائدهم وعن التسمية إىل البرش اهتداء عن
أو الظاهر؟ املعنى وراء خفية ذاتًا لهما كأن األوىل للمرة سماعها عند والكنية االسم،
ال الذي والحروف، باألرقام الحساب معنى استخرج املسترتة الروحانية هذه من ليس

الفيثاغورية؟ أصوله يف به يستهان
من جانب عن عّرب أحيانًا» العني قبل تعشق «األذن القائل العربي الشاعر أن إال

وإرشاق. إلهام لحظة يف له ومضت عميقة روحانية حقيقة
تَر معنوية، أو شخصية معرفة أصحابها تعرف التي األسماء من شئت ما راجع
االنتحال طريق عن املرء بها يعرف التي اللفظة تلك كأنما بسواه. اسم تبديل استحالة
من األقل عىل صارت أو ذاتيته، من أساسيًا جزءًا أصبحت الوالدة، منذ باملناداة أو
أشخاص عىل بإطالقه يتغري الواحد االسم معنى فإن ذلك وفوق عليها. الدالئل أدل
الفرد شخصية أألن ترى بجالء به نشعر أننا إال الوصف يعجز يشء هذا مختلفني.

بها؟ بامتزاجها االسم وشخصية تتفاعل
بأسمائها شغفها باسمها، عائشة شغف هو الرشح هذا إىل بي يحدو ما إن
يف وال الرشق يف ال الوجه، هذا من عائشة يشبه كاتبًا مطالعاتي يف أَر لم فإني الثالثة،

الغرب.
املعنوية بيئتها يف جميًعا بها ورضيت الثالثة أسمائها من اسم بكل شغفت
«عائشة» باسم العربي شعرها خصت إذ توزيعها وأحسنت جديًدا. اسًما تنتحل فلم
كل ختام يف الكلمة هذه ترى لتكاد حتى «عصمت» باسم والفاريس الرتكي وشعرها

بنثرها. عائلتها اسم وخصت «كشوفة» قصائدها من قصيدة
كأنها أو واسمه. املسمى بني بالصلة الشعور متينة لكأنها الشغف؟ هذا وملاذا
أو السماء! من صاحبه عىل ينزل االسم أن وهو املشارقة، بعض عند مأثوًرا قوًال تذكر
تتشبه كأنها أو الناس! بني عالماتها أول وأنه غري، ليس اسمها ألنه له تطرب كأنها
تنكشف حتى اسمه لنفسه مكرًرا الطويل الوقت يقيض الهندي، الفيلسوف بذلك بداهة
مسافات، بعد عىل يجري ما رائية العليمة البصرية ذاته فتستيقظ الغيب حجب له
أما «عصمت» معنى وجميل «عائشة» معنى جميل السحيق! البعد يف يقال ما سامعة
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العامية اللغة يف أصلها تركية فلفظة — وفرس يل رشح من عهدة فعىل — «تيمور»
هذه يطلق من يخطئ ولذلك بعد. يصقل لم الذي الصلب الحديد ومعناها «دمري».
السيف نصل «تيمورلنك» معنى ألن لالختصار. أو للتصغري تيمورلنك عىل اللفظة

املصقول.
(عىل يمثل وهو للسمع. املريض بوقعه نتأثر االسم هذا ملعنى االنتباه قبل أننا عىل
طفيفة كآبة تمسها رزينة. وقورة وأبهة العسكري األمر نربة من مزيًجا يل) يلوح ما

ووداعة.
النسوية الطبيعة أن إىل رمًزا تيمور كلمة فتكون االسم معنى أيتسع وبعد،

بعائشة؟ تصقل بدأت املرصية
بها فإذا النسبة. بصيغة نفسها عىل أطلقته بل هو كما االسم تأخذ لم لكنها
الصالح يغمر طوفانًا والنعوت األلقاب صارت حيث األيام هذه ويف «التيمورية»
بنا فجمل نعتًا. النعوت من التجرد وغدا لقبًا اللقب عدم أصبح السواء عىل والطالح
اآلخر االسم بهذا حني، بعد حينًا نسميها، وأن املرصية الشاعرة نعت يف نوجز أن
األمثال بأشعارها ويرضبون بأقوالها يستشهدون أشخاص فم يف ووضعته أحبته الذي

«التيمورية».



الخامس الفصل

بثالثلغات شاعرة

اللغوية عبقريتها

ال لغة وهى آبائها، لغة وبالرتكية املرصي. وطنها لغة بالعربية شعرها التيمورية قالت
لفئة هي التي بالفارسية وقالته الرتكي. األصل ذات األرس بعض يف بها التخاطب يزال
عند والالتينية اليونانية شأن عندهم شأنها «مدرسية»، لغة والرتك العرب أدباء من
السياسة حيث من الرشقيني الشعبني بهذين الفرس عالقة ذلك يف والسبب الغربيني.

والتاريخ.
عىل بهما. كتب اللتني اللغتني لجهيل العربي غري شعرها درس بوسعي ليس
قول وهي باشا. تيمور أحمد شقيقها من عرًضا سمعتها شهادة شبه هنا أذكر أني
يف تقرأ قدرية ابنته رأى كلما فيه «يفكر أنه لسعادته حسني السلطان له املغفور
وهي «كشوفة»، املذكور الديوان آخر يف مسجلة شهادة وهناك عائشة». السيدة ديوان
محمد مريزا دوقتور سعادتلو قونسويل قاهرة مرص يس عليه دولت «إيران من رسالة

حرضتيل». أفندي بك مهدي
وصف أحيانًا نقرأ فيهما؟ يرصف ما كل دوًما واإلنكار الشهادة تعني هل ولكن
ودانتي أوربيدس أبرز ما مثل عىل مقبلون أننا فنحسب عندنا األقالم نتاج بعض
«تشجيع» يجوز قد حسنًا شيئًا نطالع بنا فإذا والقلوب بالعيون فنحملق وشكسبري.
أسبوع طيلة والحلوى الفاكهة من كاتبه يحرم أن يتحتم حسن غري شيئًا أو صاحبه.

األقل. عىل
ال أننا غري اإلطنابية. الفوىض هذه يف بقينا ما شهادة الال أنصار من إذًا لنكونن

ثالث. لغات يف واآلداب الشعر يعالج بقلم اإلعجاب إال يسعنا
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باعة يتكلم وأن أربع، أو لغات بثالث الواحد الشخص يتكلم أن اآلن يذهلنا ال
يستعملون ال أنهم لعلمنا عليها، يربو بما والفنادق واملقاهي البواخر وغلمان الدكاكني
االحتكاك لتتابع ذلك يذهلنا ال السطحية. باألغراض تفي التي املألوفة الكلمات إال
أكثر عرف من األفذاذ من الشعوب مشاهري بني حتى ندر أنه بيد األمم. بني واالختالط

عبقرية. معرفة لغتني من

ويأوي الشعوب أرواح يف ينفذ وشيق عميق حذق هى مستقلة. عبقرية اللغات عبقرية
يدرس شعب كل يف يتقمص املوهوب الفرد كأن فيشملها. وعلًوا اتساًعا يتحول ثم إليها،
واملستعصيات. الخصائص منها مدرًكا بلهجته، ناطًقا بحياته، حيًا وإياه فيتوحد لغته
أعني والعبقريات. األخرى املواهب به يفرسون بما املوهبة هذه الروحانيون ويفرس

مختلفة. شعوب بني والتجسد بالتناسخ املتكررة األعمار نظرية
يريض لن قويل أن أعلم عائشة شعر عن والكالم العربي الشعر إىل اإلملاع وقبل
مستعدة كنت عريكة الطبائع ألني من كنت وملا الجديد. أنصار وال القديم أنصار

هللا. عىل متوكلني فلنبدأ وبعد املثقفون. السادة يقنعني أن برشط فكري لتغيري
كله الشعر أن أصحيح الشاعر. وتحديد الشعرية امللكة تعريف من أعرس ليس
من مزيج هو أم وقوة؟ وبحث ومعرفة تفكري دون وموسيقى وإحساس وعذوبة رقة
وفًقا متعددة قوالب يف سبك واملحسوسات، املدركات من وتولده الحياة تفنيه ما كل

واإلدراك؟ التفهم حظرية من نفسه كالشعر تتملص بديهية ألنظمة
اإلنسانية فتئت ما وحاجات وعواطف خواطر عن التعبري أساليب أحد الشعر
ومناحيها شعبها أن بيد األساسية. املعاني تلك هي قليلة بها. وتنفعل تستوحيها
السموات، فسيح إىل األرض، أقطاب إىل البحار أعماق من وترضب مذهب كل تذهب

والرسمد. منها األزل يف الزمن رحبات إىل
طريق عن الوسائل. من بوسيلة قوم كل عند الشعرية الهمهمة بدأت ولقد
عند إليها الداعي أن ويظهر الغرام. وبث اآلالم شكوى أو األبطال، تعظيم أو العبادة،
الحداء إىل فاهتدوا القفار وحدة يف القوافل وانتقال البوادي يف األظعان سري هو العرب
وارتاح النشاط، منها وانتعش سريًا اإلبل فخفت الرمضاء. مستعر يف اإلبل مستحثني
وتطرقوا والضجر. التعب وتسلية املشقة عن ملهاة فيه يجدون النشيد إىل الحادون
خصائص من يعجبهم بما وشبهوه املحبوب بمزايا فتغنوا املوضوعات تنويع إىل بعدئذ
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العافية، واآلثار املتنقلة املضارب وحشة ووصفوا يجتازون. التي الفلوات يف الحيوان
والغزو والحرب العشق ولذائذ والنسب القبيل مفاخر وعّددوا والفراق. الوداع ومرارة

واإلخضاع. والتطعني
العربية» املتكلمة القبائل «لكثرة واالستعارات األلفاظ يف اللغة ثروة من وكان
طالوة العربي الشعر يف هذا فأوجد الحداء. تنظيم يف والقافية البحر التزام عىل مساعد
ومنه غريه. دون بها تغرد لفظية ودقة بدوية ونكهة وجزالة الواحدة. الوترية يف وغنى

طام. بحٍر يف كما القليل إال شعرنا فيها يسبح التي العيوب جميع كذلك
أن من بدًال القدماء من ذاك أو الشاعر هذا تقليد عىل العرب شعراء أكثر يصمم
املقلد. الشاعر من مشوهة جديدة «طبعات» لنا فينجم الفردية، سليقتهم وراء يجروا
الكربى. والثورة والرتدد الحرية عرص يف اليوم ونحن خلت عصور بلغة ويخاطبوننا
الخيال يف الفقر نجم وعنه والتقليد، النسخ حب جاء البدوية بالجزالة اإلعجاب فمن
يف والخلل بمفرده، بيت كل يف الفكرة وجمع املعنى، دون باللفظ والتقيد العربي،
وجوب ترى ما كثريًا أنك حتى الخطاب. أجزاء تنظيم يف والقصور الخواطر، اتساق

آخرها. ومنتصفها أولها القصيدة آخر جعل
والفخر والحماسة والرثاء والهجو املدح أبواب يف الشعر حرص نتج التقليد وعن
التواني ألن األبجدية الحروف عىل الدواوين ترتيب وعند أحيانًا. والحكمة والنسيب،
وعنه فهرسه. ديوان كل يفقدان كما عنوانها قصيدة كل يفقدان املوضوع وشيوع
الفكر نمو كأن الكاتب. ومؤلفات الشاعر قصائد يف التاريخ إهمال نجم خصوًصا
دون ليست التاريخ معرفة أن مع إليه. يلتفت ال يشء دور بعد دوًرا التطور ومماشاة

كتاب. أو فصل تفهم يف أهمية البيئة وألسن واملؤثرات الحوادث معرفة

عىل تبويب وال حتى تنسيق، وال تنظيم ال حيث التيمورية ديوان يف العيوب هذه جميع
منها! األخري السطر يف التاريخية القصائد إال — القصائد يف للتاريخ أثر وال األبجدية،
باستعارات غالبًا عواطفها عن اإلفصاح أي التعبري، يف العرب عادة عىل جرت ولنئ
املحفوظات خالل من تبدو شخصيتها أن شعرها يف يسبيني الذي فاألمر سبقها، من
عيب من تفلتت وقد الشفافة األنسجة خالل من تصويرية لوحة يف الجسد يبدو كما
لألطالل وليس باإلطناب. لتنتهي بالتغزل تبدأ هي وال وأهلها. بذويها «املفاخرة»
من الصادقني مقدمة يف فأظنها الصدق حيث من وأما قصائدها. يف ذكر واملضارب
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هي بينا املجاملة شعر وهو عنها خارج جزء يف للغلو استسالمها ومعظم شعرائنا.
ليس بأسلوب حديثها تروي عذبة مخلصة ساذجة نفسها يرسم الذي شعرها يف
روائي الفرنجة يقول كما هو إنما سواه. القديم أنصار يقدر ال الذي بالهنديس هو

العرص. شعراء بعض عليه يجري (romantique)
كربى. أقسام خمسة إىل ينقسم بلهجته، الغنائي بطبيعته، الوجداني الشعر وهذا

وهي:

املجاملة. شعر •
العائيل. الشعر •
الغزيل. الشعر •

األخالقي. الشعر •
االبتهايل. أو الديني الشعر •

ويف نشيًدا. إليهم فأعادته الناس من التأثر تلقت األوىل الثالثة األقسام ففي
نبيها وناجت نفسها فخاطبت الجهات مختلف من التأثر تلقت األخريين القسمني

اإللهية. العزة إىل مبتهلة الكريم

املجاملة شعر

من االجتماعية محافلهم لخلو جمة أمور يف الصدق مكان عندنا املجاملة حلت لقد
إلدمان وتأّففنا املجاملة، من التطفل هذا استنكفنا نحن فإن الحصيف. املنصف النقد
عالمة املعتدلة حالتها يف بأنها التقرير دون يحول ال فهذا بها، والراضني معالجيها
لغري جلدته بني يزعج عما يقلع أن فعليه بيئته يف يعيش املرء النفسية. للثقافة
ال إليهم والتلطيف معهم الشعور ويحاول نفسه، خوالج يضبط هو لذلك سبب. ما
واقتبال «والدوزنة»، اإلرضاء فن يف ذاته بتهذيب الغريية عىل تمرنًا بل كذبًا وال خبثًا
مأنوس وقتي رسور إىل فشيئًا شيئًا وتتحول باملران تسهل التي الصغرية التضحية
تعلم كذا» ساعة كذا يوم عندنا «احرض بكلمة دعوة يف ترشيفكم» «نرجو كلمة استبدل
ملاذا وتعلم اللياقة. وآداب املعتدلة املجاملة وتقدر الخشونة، هي ليست الرصاحة أن
مستحسنًا. سطحيًا رونًقا األنس اجتماعات يف تلقى واإلحكام الدقة حالة يف امللح هذه
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النسق: هذا عىل الدعوة تنميق يف لتتفنن الكايف الوقت فلديها عائشة أما

ب��األم��ان��ي ال��ل��ي��ال��ي وأش��رق��ت ب��س��ع��د ل��ن��ا اإلل��ه َم��ّن ل��ق��د
ال��م��ث��ان��ي أوت��ار ال��ح��ظ ودق خ��ط��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ف��وز وق��ام
ال��ت��ه��ان��ي م��ع ال��س��رور وم��ش��ك��اة وروح ع��ي��ن ل��ل��م��ن��ى وأن��ت��م
وال��ت��دان��ي ب��ال��ت��ع��ط��ف ف��ِم��نّ��وا ان��ت��ظ��ار ف��ي ال��م��س��رة ص��ف��و ل��ك��م
ك��ال��ج��م��ان وال��م��ج��ال��س ف��رائ��د ف��أن��ت��م ال��داع��ي دع��وة أج��ي��ب��وا

كبرية: لوحة عىل األخرى املجاملة هذه املدعوون يقرأ الوليمة ويف

م��ص��ب��اح ال��ه��ن��ا ت��وف��ي��ق وض��ي��اء ال��ف��ت��اح ب��ال��ص��ف��ا ف��ض��ًال َم��ّن ق��د
األف��راح ب��س��رورن��ا ل��ن��ا دام��ت س��اع��دت وال��ع��ن��اي��ة أق��ب��ل وال��س��ع��د

اإلنشاء: رجال اسم وتطرز

ت��ب��ال وال ي��س��ام ب��م��ا ف��ب��ع��ه غ��ال��ي غ��واص ي��ا ال��در ع��الم
ال��س��ؤال ق��ب��ل ب��دره ي��ج��ود ب��ب��ح��ر ل��ن��ا اإلل��ه ج��اد ل��ق��د

من لقدومه بعدئذ»؟ حسني السلطان هو «أليس باشا، حسني دولتلو وتحيي
فتقول: السفر

ل��ألب��ص��ار األن��س ع��روس وج��ل��ت ب��األق��ط��ار ال��س��ع��د ش��م��وس الح��ت
األن��وار غ��رة ال��خ��الئ��ق ح��س��ن ب��ق��دوم��ه ال��م��ن��ى م��ص��ر واس��ت��ب��ش��رت
وم��داري ع��زت��ي ب��ن��ي��ر ب��ش��رى م��رح��بً��ا ل��ق��ال��ت ف��م ل��ل��دي��ار ل��و
ف��خ��اري وع��ي��ن آم��ال��ي ت��اج ه��ي ال��ت��ي دول��ت��ك ب��ال��ب��ش��ر أق��ب��ل��ت ل��ق��د

حلًوا كالًما هاك تقريبًا». قصائد «عرش الخديوين المتداح شعرها يف املجاملة أكثر
بالعودة: الخديوي تهنئة يف رنانًا

وان��ع��ط��ف رك��اب��ك م��ص��ر ف��ي ح��ل م��ذ ب��ال��ش��رف ق��ربً��ا ال��ب��در ت��اج ك��ّل��ل��ت
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ه��ت��ف ب��ه��ا وال��س��رور ال��س��ع��ي��دة م��ص��ر ب��ل��ط��ف��ه ال��س��ن��ي ب��م��ق��دم��ك ط��رب��ت
وال��ت��رف ال��رف��اه��ة ب��ي��ن م��ج��ل��وة وأص��ب��ح��ت ال��ح��ب��ور ب��ك��ر وازي��ن��ت
ع��ك��ف ع��ود ع��ل��ى م��ط��رب��ه��ا ورخ��ي��م ال��ه��ن��ا ج��اد ب��م��ا م��ص��ر وت��ج��م��ل��ت

شعرية نفحة األخري الشطر ويف الثاني. سيما ال البيتان هذان اللطف منتهى يف
مثله: وهذا منعشة.

أن��ف روض ف��ي غ��ردن ك��ب��الب��ل ل��ب��ش��ره��ا ال��ن��ف��وس م��ه��ج وت��راق��ص��ت
ت��خ��ف وال ال��وف��اء ب��ح��ر ع��ل��ى أق��ب��ل ن��ي��ل��ه��ا ب��اب��ك ب��س��ع��د ي��ق��ول أض��ح��ى

العمومية لألعياد إن الصدق بعض فيه بل واإلرضاء؟ املجاملة يف رغبة محض هذا أكل
ذوي يف ويخلق توقًعا. فيهم ويبث فكرة الجماهري يف ينفث و«جًوا» بهجة واالحتفاالت
مركبتها يف تمر إذ املحجوبة املرأة تتأثر ال فكيف العواطف. مختلفة املتيقظ الشعور
الطبول؟ وقرع الجنود وصفوف واألنوار واأللوية الزينة معالم بني األستار املسدولة
بمنصب إليها القريبة وهي لحركاتها البالد تهتز التي العلية بالذات تهتم ال كيف
بنسائها؟ باالختالط أحوالها ببعض امللمة أرستها، بمرتبة اليشء بعض لها املدينة أبيها،

بالتولية: باشا توفيق التايل الخديوي تهنئ بالعودة خديويًا تهنئ فكما

ب��ه��ج دائ��م ب��ف��وز ال��س��رور ي��د ت��ك��ل��ل��ه��ا أض��ح��ت ال��ص��ف��ا ي��م��ن ت��ي��ج��ان
س��رج ع��ن واألرض أق��م��اره��ا ن��ور ع��ن غ��ن��ي��ت وال��س��م��ا ن��وًرا أش��رق وال��س��ع��د
ي��ه��ج ل��م اإلص��الح ل��س��وى ض��ي��اؤه��ا ت��ول��ي��ة ال��دري ال��ن��ي��ر ت��ق��ل��د
اب��ت��ه��ج ل��ل��ه��دى وق��ال��ت ال��زم��ان ع��ي��ن ب��م��وك��ب��ه ق��رت ال��ذي ال��خ��دي��وي ه��ذا
رِج ل��ك��ل وال��ج��دوى ال��ف��ض��ل وي��ب��ذل أم��ت��ه واإلن��ص��اف ب��ال��ع��دل ي��س��وس
ب��ال��ب��ل��ج ال��ت��وف��ي��ق زان��ك ق��د م��ص��ر ي��ا ي��ؤرخ��ه ب��ال��ب��ش��رى رن��م وال��ده��ر

الزينة: لوحات عىل لتكتب األبيات هذه تنظم العسل ببنها الخديوي يمر وإذ

ج��ل��ي ال��س��ع��ود ب��ت��وف��ي��ق أض��ح��ى وال��ن��ص��ر ال��ع��س��ل أن��ه��ر ب��ب��ن��ه��ا أج��رى ال��ب��ش��ر
ال��ح��م��ل ف��ي ك��ال��ش��م��س أو ال��ت��م ف��ي ك��ال��ب��در ب��ه��ج��ت��ه��ا ن��ور ف��أض��ح��ى «ال��خ��دي��وي» واف��ى
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وال��ج��ذل األن��س ب��زاه��ي وف��ازت إال م��ق��دم��ه غ��ي��ث س��ق��اه��ا أرض ث��م م��ا
ب��األم��ل ال��ف��وز ح��س��ن ال��ق��وم وأي��ق��ن زي��ارت��ه م��ن ب��ش��ًرا ال��ق��ط��ر ت��ه��ل��ل

عهده: ويل مولد وحني

ال��م��ص��ط��ف��ى ع��م ب��س��م��ي ب��ش��رت م��ذ ب��ال��ص��ف��ا ل��ل��س��ع��ادة ع��ي��ون ق��رت
أش��رف��ا س��ع��ًدا ال��ت��وف��ي��ق ن��ي��ر م��ن ن��ج��م��ه ب��ال��م��ع��ال��ي أش��رق ع��ب��اس
ص��ف��ا ده��ري ب��وج��وده م��ن ب��ق��دوم ب��ش��ارة ال��غ��ص��ون ب��م��ن��ب��ت��ه��ا رق��ص��ت
أخ��ل��ف��ا ف��وًزا وال��ت��وف��ي��ق ف��األم��ن ال��ورى ت��ه��ن ب��ش��ره م��ي��ام��ن ق��ال��ت

الثورة بعد بالخديوي الرتحيب قصيدة يف بالجد تصطبغ اللهجة هذه أن إال
العرابية:

ال��ت��ش��ري��ق زان��ه ك��ب��ي��ر ع��ي��د ع��زي��زن��ا آب ي��وم أك��ب��ر ال��ل��ه
ت��وف��ي��ق ع��زي��زن��ا ال��ف��خ��ار رب ال��م��رت��ض��ى ال��ف��خ��ي��م ال��خ��دي��وي واف��ى
خ��ف��وق ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي ل��ه��ا وب��دا ق��دوم��ه ي��وم األع��الم ل��ه رف��ع��ت
ع��ب��ي��ق ال��ن��س��ي��م روح ع��ط��ره��ا م��ن م��س��رة ال��ب��الد ب��أرج��اء وس��رت
ال��ت��ص��ف��ي��ق ل��ح��س��ن��ه��ا ي��ش��ي��ر وب��دا ال��ه��ن��ا أل��ح��ان األف��راح ل��ه ع��زف��ت

الخديوي: عنها يرض لم التي الثورة تلك إنكار يف تميض ثم ومن

زن��دي��ق أو ال��ع��ق��ل ع��دي��م إال أم��ره��ا ي��ن��ك��ر ل��ي��س ال��س��ي��ادة ول��ك
ح��ري��ق ال��ض��ل��وع ب��ي��ن م��ا واش��ت��د ال��غ��ض��ا ن��ار ال��ع��دا ب��أك��ب��اد ق��دح��ت
وت��ف��وق ال��ن��دا ق��ط��ر ع��ل��ى ت��رب��و ال��ت��ي ج��دواك ف��ي��ض ب��أن��ع��م ك��ف��روا
وي��ح��ي��ق أه��ل��ه ي��ص��م��ي وال��م��ك��ر م��ك��ره��م ب��خ��دع��ة ن��ف��وس��ه��م ظ��ل��م��وا
س��ح��ي��ق ال��وب��ال وف��ي االب��ت��ع��اد ف��ي ف��م��ك��ان��ه��م ج��م��وع��ه��م ش��م��ل ف��رق��ت

إذا التيمورية كتابات يف الوحيدة السياسية الغمزة وهي خطرية مصارحة هذه
«الوطنية» عاطفتها تتلخص فيها مشايعة الثناء. قصائد يف للعرش مشايعتها استثنينا
الخري ملرص تريد أفراحها. وألحان الفياض، ونيلها السعيدة» «مرص جو تحب وبها
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ألنه ليس ذلك، عىل عامل أقدر فيه ترى الذي الخديوي بواسطة والهناء والصالح
فهو املكانة يف رعاياه فوق أنه فكما األريكة. صاحب ألنه بل بطبيعته، خري أو مصلح

األعىل. املثل والعدل الصالح يف لهم كذلك
مىض ما يف رأينا ألننا وطبيعتها. متفقة السياسية «املحافظة» هذه يف والتيمورية

ثائرة. غري أنها آثارها من الباقي يف وسنرى

العائيل شعرها

من وتحل الواحد، البيت أعضاء بني العالقات لتيرس التساهل وحب املجاملة أليست
والعناد؟ الرصاحة حله يف يفلح ال قد ما املشاكل

تتخذ املالينة ألن العائيل. عائشة شعر بعض يف واملجاملة العاطفة تتوحد تكاد
شقيقها: بوالدة هذا ترحيبها مثل يف النفس إىل أقرب لهجة

ب��ال��ه��ن��ا ال��م��ن��ازل أش��رق��ت ج��اء م��ذ ب��ال��ذي أه��ًال األم ف��ؤاد غ��ن��ى

هو التي العلمية املرتبة املستقبل يف رأت هي كأنما يقرأ، بدأ يوم قولها ويف
بالغها:

ت��وف��ي��ق1 ال��ع��ال س��ور ل��ن��ا وت��ال ال��ت��وف��ي��ق وأس��ف��ر ال��ع��ود الح
رف��ي��ق ل��ل��ن��ج��اح ف��إن��ك أق��ب��ل، ال��ه��دى ل��وح ع��ل��ى ل��ه ال��ف��ق��ي��ه رق��م

عروسه: إىل شقيقتها خطيب بها بعث هدية وصف ويف

م��ض��اع��ف ت��ع��ط��ي��ر ول��ل��ن��س��م��ات ف��ع��ط��رت��ن��ا ال��زه��ور ت��ه��ادي��ن��ا
«آص��ف»2 ن��ف��ح��ات ألن��ه��ا ف��ق��ي��ل ش��ذاه��ا أذك��ى ال��ذي م��ا س��أل��ن��ا

عرف. وبه أحمد، اسم تغلب ثم تيمور، توفيق أحمد هو باشا تيمور شقيقها اسم 1
باشا. آصف هو 2
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ولدها: ختان يف قولها ويف

ال��ب��س��ام ث��غ��ره ع��ن زه��ا ل��م��ا س��روره دف ال��ع��ل��ي��اء ل��ه دق��ت
س��ام��ي ال��م��س��رة أف��ق ف��ي ودع��ت��ه ب��دا ل��م��ا ن��ج��م��ه ت��ع��وذ وغ��دت
األج��س��ام ف��ي األرواح ل��ه وص��ف��ت ب��ش��ره��ا م��ن ال��ورى أح��داق رم��ق��ت��ه

يف تقبل ال فهي روحها، له وتصفو بالبرش، ولدها ترمق وألنها األم. شعور هذا
املختار»: «درة كتاب تطلب مرة إليه فتكتب إنكار: وال معارضة بعدئذ عليه الثناء

األس��ح��ار ن��س��م��ة ف��ح��اك��ت ف��ورا ح��ررت ط��روس
س��ار ق��د ال��ص��ب��ا ع��رف ب��ه��ا ت��ح��ي��ات س��أودع��ه��ا
وال��م��ق��دار ال��م��ج��د ف��ي س��م��ا م��ن ال��م��ك��ان��ة ع��ال��ي إل��ى
األق��م��ار دون��ه��ا ت��وارت ظ��ه��رت إذا ه��م��م ل��ه
«ال��م��خ��ت��ار» درة س��ري��ًع��ا م��ع��ال��ي��ك��م م��ن وأرج��و

السمها ذكرها من مثال األخري الشطر ويف صادقة، مشتاقة أخرى مرة إليه وتكتب
األمومة: أحاديث ألذ فمن األول السطر أما

رب��ي ح��ش��اه ف��ي ح��ب��ي��ب ن��ح��و وف��ر م��ج��اورت��ي ي��ح��م��د ل��م ل��ب��ع��دك ق��ل��ب��ي
ب��األدب م��ت��ع��ت ت��رت��ض��ي ب��م��ا واح��ك��م وع��زت��ه��ا ال��غ��را ب��ط��ل��ع��ت��ك ف��ق��ل
ب��األدب ال��م��ج��د ه��ذا زان وال��ذي ال ع��ائ��ش��ة روح أت��ب��ق��ى ق��ل��ب غ��ي��ر م��ن

املحبوبة ابنتها مرثاة سيما وال املراثي، يف العائيل شعرها من صورة وأصدق
أنها زاعمني شعرها من الناس يذكرها التي تقريبًا الوحيدة القصيدة وهي توحيدة
رأيًا يقرون الشؤون: من كثري يف حكمهم هذا يف وحكمهم التيمورية، نظمت ما خري
يرصفوا أن وقبل التساهل، بروح سواه، عىل االطالع قبل له ويتعصبون ويعززونه، ما،

واملقارنة. البحث يف دقائق ولو
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من عضو كأنه يلوح الذي السقا إبراهيم للشيخ مرثاتها املرثاة هذه إىل وأضيف
لفقده: فتتوجع املعنوية. عائلتها

ب��ش��ق��اء ت��ن��ع��م��ي ص��ف��و واع��ت��اض ب��ع��ن��اء راح��ت��ي أب��دل ال��ده��ر
ال��ع��ل��م��اء ب��ض��م��ائ��ر ال��ع��رى ح��ل ال��ذي ب��ال��ظ��م��أ اإلس��الم ع��رى ش��ج��ن
ال��خ��ض��راء ك��ال��دوح��ة ب��ه ك��ان��ت ال��ت��ي أزه��رن��ا أرض ح��ص��ي��ًدا أض��ح��ت
ب��ال��م��اء ال��ع��ل��ى س��ق��اء غ��اب م��ذ م��ط��ف��ئ م��ن ب��ه��ا وم��ا األوام ت��ش��ك��و
وش��ق��ائ��ي ح��ره م��ن ل��وع��ت��ي وا ال��غ��ض��ا ك��ج��م��رات غ��دا ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��ي
ف��ن��ائ��ي ب��خ��در ع��ائ��ش��ة دم��ت م��ا م��دام��ع��ي ع��ل��ي��ه أس��ى ف��ألذرف��ن

«خدر خدرها تدعو إذ التحجب من كارب وصف بصحبة جديد، من اسمها
فنائها».

التي املخدرة بنزيلته القرب وتهنئ الرحمة، للراحلة فتطلب والدتها مرثاة يف أما
لغريب: تسفر لم

ت��س��ط��ع الح��ت ب��ال��درج درة ه��ي أح��رزت��ه��ا ب��ال��ت��ي ف��اه��ن��أ ق��ب��ر، ي��ا
ت��ت��م��ت��ع ن��ع��ي��م��ه��ا ب��ط��ي��ب داًرا ل��ه��ا ال��م��أوى ج��ن��ة ف��اج��ع��ل رب، ي��ا
األدم��ع س��ق��ت��ه��ا ق��د ت��ك وإن ف��ض��ًال، ال��رض��ى س��ح��ب ح��ص��ب��ائ��ه��ا ع��ل��ى واس��ك��ب
ي��ت��ض��ل��ع ن��ه��ره��م م��ن ل��م��ن ط��وب��ى ن��ع��ي��م��ه��م ال��ن��ع��ي��م ألرب��اب ي��ه��ن��أ

صيحتها أن إال حشاشتها. فطر الذي باملوت صائحة تنتفض االمتثال هذا وبعد
الدنيوية النظرة قياس عىل التشتيت» «بمنهل الردى وصفها أبلغ وما اسرتحاًما. تظل
واالتحاد. االجتماع وسيلة فيه يرى الذي الروحي األمل دون املر، الفراق به تخترب التي

ت��ه��ج��ع ال أق��س��م��ت ق��د ف��ع��ي��ون��ن��ا ج��رى م��ا ح��س��ب��ك ال��ت��ش��ت��ي��ت، م��ن��ه��ل ي��ا
ودع��وا إذ ودع��ت روح��ي ل��ي��ت ي��ا رك��اب��ه��م واس��ت��ق��ر األح��ب��ة ذه��ب
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ت��ن��ف��ع ل��ي��س��ت «ل��ي��ت» ول��ك��ن روح��ي ف��ه��ذه ال��ف��داء ط��ل��ب��وا ل��ي��ت��ه��م ي��ا

شقيقتها: رثاء ويف

واألوالد ب��اإلخ��وان ض��ر ق��د ب��ت��ش��ت��ت ال��رض��ا ك��ي��ف أح��ب��ي��ب��ت��ي،

والرثاء: الندب فوق ما إىل لحظة التيمورية ترتفع املرثاة هذه ويف

ب��م��داد ك��ت��اب��ه ف��ل��ي��س م��ه��ًال، ط��رس��ه ي��ق��رأ ل��ل��ق��ب��ر أت��ى م��ن ي��ا
واألك��ب��اد ال��ع��ي��ن ب��ذوب ك��ت��ب��ت ح��روف��ه ف��إن ن��ظ��ًرا ل��ه وأع��د

لها ليتسنى الكونية الصور انحالل وجوب بداهة يسجل الذي البيت هذا وفيها
الوجود: يف النواميس أكرب من ناموس بذلك فيتم أخرى. مرة وتتشكل تتألف أن

ل��إلي��ج��اد! اإلع��دام أق��رب م��ا ح��ي��ات��ه��ا ال��زم��ان وأع��دم��ه��ا وج��دت،

الوظيفة لهذه تتهيأ جميًعا حياتها فأحوال املحسوس. التوليد صنوف أحيانًا املرأة تولد
األم تلك بالطبيعة، دواًما األم شبهت ولقد البحر. إىل األنهار اتجاه نحوها وتتجه
جميع يف أنثى فيها، الرائع التوليد ووظيفة الطبيعة أمومة إىل يرمز ما وكان العظمى.
اإللهية األم اإللهي، التوليد بدأت التي اآللهة «تلك املرصيني فإيزيس األقدمني. أديان
إىل يرمزن األخرى، امليثولوجيات يف مقامها قمن واللواتي األشياء» جميع ولدت التي
بني مغناطيسية حلقة القائمة بوظيفتها، الطبيعية املمثلة بأمومتها، القادرة املرأة

والحياة. الحياة
هامًدا؟ حضنها يف جامًدا مخلوقها ترى يوم شعورها هو فما

قفًرا، الروض ينقلب وأن الثكىل نظر يف متهدًما عندئذ الكون يبدو أن عجب ال
ظالم. النور يغىش وأن

لها املتهدم الكون هذا يظل أن يحتمل ال الذي األكرب غمها يكون أن عجب وال
الجو يدلهم حني يف ويفرحهم الناس ينري منتًرشا النور هذا ويظل لسواها، عامًرا

حولها.
الخليقة؟ جرائها من تتصدع التي هذه مأساة أي
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وتناقض وتفجع وتهدم سواد عائشة عند الحياة فكل عينيها، توحيدة أغمضت
أليم.

ب��دور ال��ش��روق ب��ع��د وت��غ��ي��ب��ت ال��ض��ح��ى ش��م��س وت��ح��ج��ب��ت ال��س��ن��ا، س��ت��ر
وس��ع��ي��ر ج��ذوة ب��ق��ل��ب��ي وغ��دت األس��ى وج��رع��ن��ي أه��وى ال��ذي وم��ض��ى
ت��دور ال��دم��وع وأك��واب س��ح��ًرا ال��ردى أك��واب ال��ص��وم ب��ش��ه��ر ط��اف��ت
ال��ت��غ��ي��ي��ر ش��أن��ه��ا خ��د وج��ن��ات ف��ت��غ��ي��رت اب��ن��ت��ي م��ن��ه��ا ف��ت��ن��اول��ت
ون��ض��ي��ر م��ائ��س م��ن��ه��ا وان��ق��د ب��روض��ه��ا ال��ح��ي��اة أزاه��ي��ر ف��ذوت
س��ت��ط��ي��ر ورق��ه��ا ق��ل��ي��ل ع��م��ا ال��ض��ن��ا ن��زع ح��ل��ه��ا روح��ي، روع ي��ا

مايو» «ملكة قصيدة الحنون شاعريته عىل وأدلها اإلنجليزي تنسن قصائد أرق من
بناتهم من عام كل يختاروا أن املقاطعات بعض يف اإلنجليز عليها جرى عادة وهي

للربيع. ملكة
املذكورة تنسن قصيدة فاقرأ الخواطر توارد من مثال عىل تقف أن شئت فإذا
عىل صفًحا ضاربًا البنتها التيمورية مرثاة وبني بينها وقابل (The May Queen)
الشاعرة قصيدة يف ذلك نقيض وعن اإلنجليزي، الشاعر قصيدة يف التام االتساق
تجهل كانت عائشة أن وأذكر موضع. غري يف تتالمسان العاطفتني تجد املرصية.
بعدئذ تنقل لم وأظنها العربية. إىل عرصها يف تنقل لم القصيدة هذه وأن اإلنجليزية،

مخطئة. أكون وقد
املوت:3 ساعة والدتها مودعة تقول تنسن فتاة

ال��زع��رور. أش��ج��ار ظ��ل ف��ي أم��اه، ي��ا ادف��ن��ون��ي

م��ت��واري��ة. أن��ا ح��ي��ث أح��ي��انً��ا وزوري��ن��ي
ت��م��ري��ن وع��ن��دم��ا أم��اه، ي��ا أن��س��اك ل��ن
ال��ل��ط��ي��ف ال��غ��ض ال��ح��ش��ي��ش ع��ل��ى خ��ط��اك وق��ع س��أس��م��ع
ت��س��ام��ح��ي��ن��ن��ي اآلن أن��ك إال ع��ن��ي��دة ش��رس��ة ك��ن��ت
أم��ض��ي أن ق��ب��ل وس��ام��ح��ي��ن��ي أم��اه: ي��ا ق��ب��ل��ي��ن��ي
ت��ب��ك��ي. أن ي��ن��ب��غ��ي ال ال. ال،

3
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You’ll bury me, my mother, just beneath the hawthorn shade,
And you’ll come sometimes and see me where I am lowly laid.
I shall not forget you, mother, I shall hear you when you pass,
With your feet above my head in the long and pleasant grass.
I have been wild and wayward, but you’ll forgive me now;
You’ll kiss me, my own mother, and forgive me ere I go;
Nay, nay, you must not weep.

تقول: و«توحيدة»

زه��ور ال��م��زار ع��ن��د ري��ح��ان��ه��ا روض��ة ق��دي ل��غ��ص��ن ص��ار وال��ق��ب��ر

وتقول:

ي��س��ي��ر ك��ال��ع��روس ن��ع��ش��ي س��ت��ري��ن غ��د وف��ي ال��ل��ق��اء ع��ز ق��د أم��اه،
ت��ص��ي��ر ال��ج��م��وع ول��ه م��ن��زل��ي، ه��و ال��ذي ال��ل��ح��د إل��ى ال��م��س��ع��ى وس��ي��ن��ت��ه��ي
ال��ت��ق��دي��ر س��اق��ه��ا ع��روًس��ا ج��اءت ب��اب��ن��ت��ي رف��ًق��ا ال��ل��ح��د، ل��رب ق��ول��ي
ال��م��ق��دور راع��ه��ا روح ف��ت��راك ب��ره��ة ل��ح��دي ب��إزاء وت��ج��ل��دي
ال��م��ق��ب��ور ي��ح��زن ل��ئ��ال ق��ب��ري ب��ن��وت��ي ب��ح��ق ت��ن��س��ي ال أم��اه،

فتقول:4 حبيبها تذكر تنسن فتاة

And say to Robin a kind word, and tell him not to fret;

ي��ح��زن ال أن ل��ه وق��ول��ي م��واس��اة ك��ل��م��ة ل��روب��ن ق��ول��ي
س��ع��ي��ًدا ي��ج��ع��ل��ن��ه ق��د م��ن��ي خ��ي��ر غ��ي��ري ك��ث��ي��رات
زوج��ة ل��ه أص��ي��ر ك��ن��ت ل��رب��م��ا ع��ش��ت ل��و
ت��الش��ت األش��ي��اء ه��ذه ج��م��ي��ع أن إال
ال��ح��ي��اة. ف��ي رغ��ب��ت��ي م��ع

4
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There’s many worthier than I, would make him happy yet.
If I had lived—I cannot tell—I might have been his wife;
But all things have ceased to be; with my desire of life.

املوت: لوال قريبًا كان الذي الزواج إىل تشري إنما اسًما، تذكر ال وتوحيدة

ال��ت��ي��س��ي��ر س��اق��ه��ا ل��و ح��س��ن��ه��ا ي��ا أم��ن��ي��ة ل��ن��ا س��ل��ف��ت ق��د أم��اه،
ع��س��ي��ر وه��و ال��ب��ي��ن ي��وم ب��ان م��ذ وت��خ��ل��ف��ت م��ض��ت، ك��أح��الم ك��ان��ت
ت��أث��ي��ر ل��ه��ا ع��ن��ي خ��ل��ف��ت ق��د وم��آث��ر خ��ال رب��ع إل��ى ع��ودي
س��رور ال��زف��اف إل��ى م��ن��ه ك��ان ق��د ف��ل��ي ت��ذك��اًرا، ال��ع��رس ج��ه��از ص��ون��ي

الرحمة بكلمات إليها أرس الذي الكاهن وتبارك الصالة، تنسن فتاة تطلب وكما
أن لها وأكد مخيًفا، كان أن بعد املوت إليها وحبب الغفران، عذوبة فأفهمها والسالم
وأن قربها يزار أن توحيدة تطلب كذلك السماء» سيبلغها ألجلها «مات الذي املسيح

الغفور: الرب برحمة لتحظى روحها عىل الصلوات تتىل

ال��م��ق��ب��ور ي��ح��زن ل��ئ��ال ق��ب��ري ب��ن��وت��ي ب��ح��ق ت��ن��س��ي ال أم��اه،
ي��زور ب��ال��ح��ن��ي��ن ل��ي م��ن ف��س��واك م��ن��زل ت��الوة أو ع��ف��و، ورج��اء
وغ��ف��ور ب��ن��ا، ب��رُّ راح��م، ه��و خ��ال��ق ب��رح��م��ة أح��ظ��ى ف��ل��ع��ل��م��ا

فتبكينا: وتعود فتنتحب عائشة أما صوتها. تسمعنا ال تنسن عند األم

ال��ت��ك��دي��ر ش��أن��ه ص��ف��و زال ق��د م��ه��ج��ت��ي ول��وع��ة ك��ب��دي ي��ا ب��ن��ت��اه،
وزف��ي��ر وح��س��رة ع��ل��ي��ك ح��زن وت��ي��ن��ه��ا أذاب ق��د ث��ك��ل��ى ت��وِص ال
ن��ور وف��ارق إن��س��ان غ��اب م��ذ وت��ل��ه��ف��ي ن��واظ��ر ب��غ��ض ق��س��ًم��ا
ع��ط��ي��ر وه��و ش��ذاه ط��ي��ب ف��ح��رم��ت ن��ح��ب��ه ��ى ت��ق��ضَّ ث��غ��ًرا وب��ق��ب��ل��ت��ي
ط��ي��ور ال��غ��ص��ون ف��وق غ��ردت م��ا وال��دع��ا ال��ت��الوة أس��ل��و ال وال��ل��ه
م��دث��ور ال��ث��رى ل��دى م��ن��ك وال��ق��د ت��وج��ع��ي زف��ي��ر أن��س��ى وال ك��ال،
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ال��ح��ور زي��ن��ت��ه��ا خ��ل��د ب��ري��اض ج��ن��ة ف��ي ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى أب��ك��ي��ك

الجسد: بلسان تقول هي وبينا الخضوع، تفجعها يعقب لذلك بالخلود، تؤمن إنها

ده��ور؟ وال��ب��ع��اد ال��ت��ص��ب��ر ك��ي��ف س��اع��ة ال��ت��ب��اع��د أرض��ى ال ك��ن��ت ق��د
ال��م��س��ت��ور ج��م��ال��ه��ا ب��در غ��اب ق��د ال��ت��ي ال��ح��س��ن «ت��وح��ي��دة» ع��ل��ى ول��ه��ي

واالنفصال الطويل الفراق أن فتذكر املوت وراء ما إىل انتباهها يتجه بها إذ
نما وقد حزين بامتثال فتقول واغتباطها. األمومة فخر من يجردانها ال املحسوس

املنتظر: باالجتماع أملها

ال��م��ب��رور ع��ي��ش��ة إال ع��ي��ش ال ت��ل��ت��ق��ي األح��ب��ة ب��ه ال��ن��ع��ي��م ه��ذا

حال: كل عىل هللا وتشكر

وغ��ف��ور ش��اك��ر وب��اٍك راٍض وخ��ال��ق��ي وال��ل��س��ان وج��ف��ن��ي ق��ل��ب��ي

التي الصغرية الفتاة ذلك، رغم فإنها مهجتها» ولوعة «كبدها بها فقدت إن ابنتها
ويروج األثقال يخفف الذي واملساعد الحيس الحصن لوالدتها تكون أن تستطيع ال
ومن التعزية قلبه ومن واليأس، الحزن يف امللجأ ذلك لها هو والدها صدر األعمال.
وتذلها أبيها، من لها تلذ التي الشفقة هذه الشاعرة تفقد تفقده فيوم املعونة مقدرته

له: رثائها يف تقول ولهذا الناس من

ال��ب��أس��اء م��ن ع��ي��ن ب��م��م��ات��ه ل��ه��ا ن��ظ��رت إذا اب��ن��ت��ه ح��س��رة ي��ا
ش��ف��ائ��ي وع��ي��ن إق��ب��ال��ي وس��ع��ود م��ط��ال��ب��ي وذخ��ر آم��ال��ي ك��ن��ز ي��ا
غ��ن��ائ��ي ون��ه��ر ب��ل روح��ي، وغ��ذاء ف��رح��ت��ي وم��ره��م آالم��ي ط��ب ي��ا
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أح��ش��ائ��ي ع��ل��ى ج��رع��ت��ه ح��ر ي��ا ال��ن��وى ك��أس ج��رع��ت��ن��ي ق��د أب��ت��اه،

بعد، فيما تيمور محمد املرحوم أخيها ابن أنني لذاكرتي يستحرض األنني وهذا
قانط: متفجع غم ساعة يف والدته رضيح عند

ت��ج��ي��ب��ي؟ ال م��ال��ك أم��اه، واس��م��ع��ي ق��وم��ي أم��اه،
ن��ح��ي��ب��ي؟ أم��ي ي��ا وس��م��ع��ت م��ح��اج��ري دم��ع أرأي��ت
وال��ك��روب؟ ال��ن��وائ��ب م��ن ل��ق��ي��ت م��ا ق��ل��ب��ك راع ه��ل
ال��ق��ل��وب ب��أس��رار م��ألى ص��ح��ي��ف��ة ال��وج��ود إن
وال��خ��ط��وب ول��ل��ش��دائ��د ف��ي��ه ل��ل��ه��م خ��ل��ف��ت��ن��ي
ال��ع��ص��ي��ب ال��ي��وم ف��ي ح��م��اك ـ��ت ط��رق��ـ ق��د إن��ي أم��اه،
ال��غ��ري��ب ع��ل��ى ال��غ��ري��ب ي��ب��ك��ي ك��م��ا س��ع��دي ع��ل��ى أب��ك��ي
ط��ب��ي��ب��ي أه��ل��ي ف��ي وف��ق��دت ت��ج��ل��دي ال��غ��رام أف��ن��ى
ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ع��ل��ّي أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

الشكوى همه الفتى الشاعر أن االنتحاب هذا يف أخيها وابن التيمورية بني والفرق
قربها. يف األم غري ويواسيه له يسمع من ليس إذ الشفقة وطلب

تعنى حلوة، نسائية رقة دليل وهو حرستها، يف لطيف انتباه إىل فتعود عائشة أما
الحكيم الصالح الوالد تركه الذي األثر عىل دليل كذلك وفيه وحيًا. ميتًا والدها برىض

حياتها: يف

ن��ائ��ي؟ أم راض��يً��ا ع��ن��ي ك��ن��ت ه��ل ال��ق��ض��ا ح��ل م��ا ح��ي��ن ش��ع��ري، ل��ي��ت ي��ا

يشدو؟ القصب أسمعت
األهرام وجالل الفراعنة جربوت شدو سبق الذي الساذج الرشقي القصب ذلك
الشفق؟ حلول عند النيل ضفاف عىل النخيل تحت يشدو أسمعته — الهياكل وكتمان

شدوه. عائشة شدو لكأن
قرار أشجى منه لتبلغ بالرثاء، فيه وتنتحب املجاملة، يف مزمارها تجرب إنها
االبتهال يف املجنحة، كاأللحان مرفرفة بعدئذ به وتسمو الغرام. شكايات يف زفري وأحر

اإلنسان. بني وحظوظ األكوان دوران عىل املهيمن إىل
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الغزيل شعرها

املرأة». حياة حكاية ولكنه الرجل، حياة يف عارض «الحب
تفكريها واتساع عاطفتها فيض يف العالم نساء أنبغ من امرأة قالتها شهرية كلمة
مختلسة، غري شهرة نالت التي الفرنسية ستيل» «دي مدام هي األدبية، مقدرتها ويف
املمتازة، املرأة تلك عاشت وقد النادرة. وعبقريتها توافق وإعجابًا مستحًقا، ومجًدا
معنى تفهم ولم بها، يربح الهانئ الحب إىل والظمأ جوًعا، تذوب وعواطفها عمرها
حياتها. من األخرية األعوام يف لها تم الذي املتبادل الحب يف إال قولها، عىل السعادة،
الوالدين، بحب ابتداء الطبيعي سريها املرأة عند الحب عاطفة تسري أن املفروض
إىل حينه يف الحب يتجه ثم واألصدقاء، األقارب حب إىل واألخوات، األخوة حب إىل
الجديدة والعائلة والولد الزوج حب ثم الحبيب، طبًعا املرأة فيه تطلب الذي الخطيب

فروعها. بشتى
القوة باسم إذاللها اعتاد الذي الرجل فإن املرأة، حياة نسيج الحب هذا أن وبرغم
عما اإلفصاح عليها وأنكر املرشوعة، لعواطفها االنتباه منفذ وجهها يف سد والحصانة،
املظلمة العصور خالل التعبري عالم يف اقتحمته ما وكل مستقلة. يقظة ذات بأنها ينبئ
األناشيد إال تنظم ولم قصرية، حكايات يف والحيوان النبات وصف يف يتلخص يكاد
وعاداتهم الرعاة حياة فلتصوير ذلك من خرجت فإذا الروحانية، والصلوات الدينية
فلم اإلسالم صدر ويف الجاهلية يف العربيات النساء أما الخالء، عيشة يف ومرحهم
من ينسبونه ما وقليل إليهما. وما الرثاء ويف املدح يف إال — أعلم ما عىل — ينظمن

الشاعرات. بعض إىل والنسيب الغزل شعر
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يوم — نفسها ستيل دي مدام عهد وهو املايض القرن أوائل إىل رجعنا أننا ولو
عائشة بعهد وقابلناه براعتها، وإطالق فكرها تحرير إىل تنزع الغرب يف املرأة أنشأت
الجديد العهد نساء طليعة يف شاعرتنا لوجدنا الحجاب، وراء خدرها حبيسة واملرأة
يف هي الطبيعية، حدودها ضمن ومرشوعيتها العواطف حرية يف حقهن املتعرفات

كله. املتمدن العالم يف بل فقط، الرشق يف ليس طليعتهن،

بعض تصدير يف بذلك اعرتفت كما وتقليًدا، محاكاة الغزيل شعرها من الكثري قالت لقد
أتكون ولكن، اللسان». تمرين والقصد إنسان غري يف متغزلة «وقالت تجد: حيث أبياتها

كذلك؟ اللسان» «لتمرين بساطتها يف التالية األبيات

ب��ال��س��ه��ر ت��ع��ذب ج��ف��ن وي��ش��ت��ك��ي ال��غ��رام، أش��ك��و
ب��ال��ش��رر ج��س��م��ي أح��رق��ت ج��رى م��ا ح��س��ب��ك ق��ل��ب، ي��ا
م��ق��ر؟ ل��ه وأن��ت ذا ل��م ال��ض��ن��ى ل��ك ال��ح��ب��ي��ب رام
م��ف��ر م��ن��ه ل��ل��ش��ج��ي م��ا ال��ه��وى ت��ع��ذي��ب ل��ك��ن

الشوق يرضمه الذي السعري هذا تذكر عندما لهجاته أصدق يف شعرها ويبدو
غزلها: أكثر يف تستوحيه وهي حني) إىل األمزجة بعض يف الصد يذكيه ما (وكثريًا

خ��ف��ي س��واك ع��م��ن ال��غ��ض��ا وادي ب��ف��ي��ح دم��ي واح��ت��راق ووج��دي ال��ت��ه��اب��ي ح��ر

سورية: يف ينشدونه سمعتهم الذي املخمس هذا يف هاكه

زي��ارة — س��م��ح��ت إن — ل��ظ��اه��ا ت��ط��ف��ي ح��رارة ع��ل��ي��ك ق��ل��ب��ي ف��ي ظ��ب��ي، ي��ا
خ��س��ارة ل��ل��ش��ج��ي ال��ت��ف��ات��ك ف��ي أم م��رارة، ال��وص��ال أف��ي ال��رض��اب، ح��ل��و

أن��ف��ق��ت��ه ال��ه��وى ف��ي رب��ح��ي وج��م��ي��ع

مربعاتها: ومن

ع��م��ي��ده ي��ف��ي��ق ال أص��ب��ح وال��ق��ل��ب ص��دوده وب��ان ع��ن��ي ن��أى ل��م��ا
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ق��دي��م ب��ال��ج��ب��اه خ��ط وال��ح��ب وع��ي��ده وح��ق رق��ي ال��ه��وى م��ل��ك

الفكرة وهذه العربي، الشعر يف الشائعة الفكرة تردد هي األخري الشطر بهذا
وكانوا للحب خلقوا أشخاًصا الناس جماهري بني أن فحواها محسوسة، حقيقة
بعضهم يعرفوا أن األشخاص أولئك عىل قدر وقد غريهم، من أكثر عليه مفطورين
للحب وإنما سيان! للشقاء؟ أم أللسعادة اآلخر، عن منهم الواحد يبحث وأن البعض
تجمع غنائية وكلها مربعاتها، إتمام يف عائشة وتميض حال. كل عىل الحب سبيل ويف

اإلنشاد: لتوقيع الرضورية الغرام وفتنة املعنى وسهولة اللفظ بساطة بني

ش��اك��ر ش��اك ال��م��ح��ب��وب ول��ع��زة س��اه��ر س��اه ف��ي��ك أن��ا ه��ا ل��ي��ل، ي��ا
رح��ي��م دج��اك م��ن ل��ي ي��ك��ن ل��م إذ ك��اف��ر أن��ك أي��ق��ن��ت ق��د ل��ي��ل، ي��ا
ت��واف��ق وذاك ت��س��ه��ده، ه��ذا م��ن��اف��ق ال��ف��ع��ال ف��ي إن��ك ل��ي��ل، ي��ا
ب��ه��ي��م وأن��ت ش��ك��واه ض��اع��ف��ت ال��ع��اش��ق ف��ي��ك أن ل��ض��ي��م وإذًا

الذي تيمور محمد عليه املأسوف أخيها، البن بأبيات يذكرني لليل الخطاب وهذا
الناس: غدر شاكيًا إليه مطمئنًا فخاطبه رأت ما عكس الليل يف رأى

ال��رح��ي��م س��ل��ط��ان��ي م��ن��ك أن��اج��ي ل��ي��ل، ي��ا أن��ا،
خ��ص��وم ال��ن��اس ول��ي وح��ي��د ال��دن��ي��ا ف��ي أن��ا
ي��دوم ال غ��در ب��رق أم��ر ج��د إن راق��ه��م،
ال��ن��ع��ي��م ف��ي��ه ورأوا ن��اًرا ال��غ��در ورأي��ت
ال��رس��وم م��ن��ه وان��م��ح��ت ودي ب��ن��ي��ان ه��دم��وا
رؤوم أم ل��ي ه��و ب��ر ال��ل��ي��ل وم��ل��ي��ك
ن��دي��م وألف��ك��اري أم��ي��ن خ��ل ل��ي وه��و
ال��رح��ي��م س��ل��ط��ان��ي م��ن��ك أن��اج��ي ل��ي��ل، ي��ا أن��ا،

بحيث الفقر من عندنا الشعري الخيال أن قلت إذ الرصاحة جريمة اليوم قبل ارتكبت
السادة بحث وقد القديمة. األلفاظ بنفس جيل كل يف مكررة نفسها املعاني ترى
عليهم تفرض التي «املعارضة» يسمونه ما إىل فاهتدوا القيود من مزيد عن الشعراء
الوضع! يف التبديل من يشء مع واملعنى اللفظ بالتزام تعهدوا كما والقافية البحر التزام
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قرصت التي املألوفة الغزل معالم عند وقفت هى إذا عائشة عىل لوم من هذا، بعد فهل
عائشة وشهدت وأخواتها؟ والخال والحاجب بالعني التشبب عىل شعرنا من الكثري يف
هي ففعلت نحره. إىل الالحي كيد يرد أن راجية العواذل تلوم السالفة األجيال جميع
الشعراء وتغزل نحره. إىل الالحي كيد يرد أن راجية العواذل، فالمت جميًعا فعلتهم
اإللهي، الحب إىل وأحيانًا الحب، إىل بها يرمزون أنهم منهم املتصوفة وزعم بالخمرة،

عائشة؟ تتحداهم ال فعالم

ال��س��ك��رات م��ن ت��ل��ق��ي وم��ا ن��ف��س��ي ب��ش��رب��ه��ا ت��ري��د م��ا ال��ع��واذل ج��ه��ل
ال��ح��س��رات م��ن ال��م��ض��ن��ي ل��ف��ؤادي ص��ب��وة أم ج��ف��وة ع��ن وس��ل��وه��ا
غ��اي��ات��ي م��ن��ت��ه��ى ي��ع��ل��م ال��ل��ه وس��رائ��ري ظ��ن��ون��ه��م ب��ي��ن ش��ت��ان

وتأويل الطبيعة أرسار تفهم واصطناعهم شعورهم يف األندلسيون تحدث كذلك
التيمورية تسميه الذي املحبوب، ألن وللماء للزهر حدثت حركات فوصفت معانيها،
ما كل لظهوره فاهتز الروض. يف بدا الغصن، أي العربي، الشعر يف الطامي باالسم

تتساءل: بها فإذا املوجودات. من تهزه أن الشاعرة ألفاظ استطاعت

وأش��واق��ي؟ وج��د أخ��ي ح��ال ف��ك��ي��ف ع��ج��ب م��ن ال��زه��ر ح��ال ذل��ك ك��ان إن

كان الغرب، كتاب من الكثريين عند بل قلدتهم، من وعند عندها التعمل هذا كل
يلمسون نفوسهم إىل واألدباء الشعراء دخول عهد أي «الرومنتزم»، لعهد طويلة مقدمة
إىل النظر من فيتمكنون النفسية حاالتهم ويتعرفون ويستوحونها، بأيديهم جراحهم
فاتن فيها ويرون املعاني مغزى فيها فيكتنهون الرائعة النافذة النظرة تلك الطبيعة
ونزعة بالطبيعة اإلحساس ذكر وما جميًعا. االبتهاج ويف الحزن يف واأللوان الصور
موجد روسو جاك جان ذكر إال األدب، يف الصميمة الوجدانية النزعة أي الرومنتزم،
شعرائنا من الجديد الجيل وتعلم إلينا، بعد من فرست الغربية. آداب يف النزعة تلك
أن بيد الخوايف. ويف الظواهر يف وتنوع تغري من الطبيعة يف وما نفوسهم يف ما تعرف
تطورت أخرى أدبية ملذاهب املجال أفسح الكون، هذا يف آخر يشء ككل الرومنتزم،
شتى من وغريه هو بينما أوروبا، يف «القديم» حكم يف اليوم فأصبح فروعه ومن منه

وأدبائنا. شعرائنا من الحارض الجيل عند شائًعا مازال األدبية املذاهب
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إىل طبًعا راجع وذلك الرجل، بلهجة متكلمة رأيناها إننا التيمورية! إىل عودة ولكن
وهما: قبًال، ذكرتهما اثنني أمرين

لجهة تتخذ أن لها أيرس فكان صوتها. وإخراس املرأة عواطف عىل الضغط عادة أوًال:
عليها. حظر بما له املرصح الرجل

لهجته. يف بداهة قلدته كما معانيه يف الرجل قلدت فقد مقلدة. كانت ألنها ثانيًا:
وكتاباتهم كتبهم وعن دروسنا، نتلقى عليهم ومكيفونا، ومهذبونا أساتذتنا الرجال
فكر كل نستلهم ومنهم وإنمائه، ذكائنا لصقل نستعني وبذكائهم املعرفة، نقتبس
والتفوق، واإلبداع القدرة أنواع جميع الرجال احتكر لقد جليلة. عاطفة وكل عظيم
والنفوذ والسيطرة السلطان مناحي جميع نرى حتى وأذهاننا عيوننا نفتح نكاد فما
الخجل يف الظهور بعض عائشة عند تظهر النسائية الطبيعة أن بيد فيهم. ممثلة
هذا بأن يشعرها كما تحب، من أمام ضئيلة صغرية بأنها أحيانًا املرأة يشعر الذي

والنور: الرونق عليها ويفيض حياة الدنيا يمأل الذي هو اختارته الذي الرجل

ال��وس��م ال��رائ��ق وأن��ت ال��ت��ق��ي��ن��ا، إذا ك��ل��ف��ي م��ن ب��األع��ذار ال��م��س��رب��ل أن��ا

الرصيح: الخجل هذا يف أتم ظهوًرا املرأة طبيعة وتظهر

ال��ق��ل��م م��ن ت��ب��رز ل��م ل��واله إل��ي��ك، ش��غ��ف ق��اده��ا ك��ل��م��ات وه��ذه
ال��ق��دم زل��ة ل��ق��اه��ا ع��ن��د ت��خ��اف م��ه��ل ع��ل��ى ت��م��ش��ي خ��ج��ل وم��ن ج��اءت،

عينيها رمد خالل قيلت التي القصائد يف وأصدقه الغزيل شعرها خري يكون وقد
ومنها: األحباب. وجوه ورؤية النور مشهد إىل عادت يوم منه، الشفاء وبعد

ال��غ��س��ق م��ن ض��ل��ت ط��ال��م��ا ال��ت��ي ع��ي��ن��ي ف��س��ل��وا أرى إن��س��انً��ا ال��ح��س��ن ب��ك��ع��ب��ة
ب��األرق؟ ال��ب��ي��ن رم��اه ل��م��س��ت��ه��ام ودن��ا ص��ف��ا أأن��س��ان��ي وخ��ب��رون��ي،

والحرمان واأللم فيه هي الذي الظالم تشكو فانقلبت الرمد عاودها أن لبث وما
جميًعا:
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واع��ت��ق��ال س��ق��م س��ج��ن ف��ي غ��دا ع��ي��ن��ي إن��س��ان ع��ل��ى أس��ف��ي ف��وا
ال��خ��ي��ال ص��ور م��خ��اط��بً��ا وص��رت خ��ل ك��ل ع��ن ب��س��ج��ن��ه ح��ج��ب��ت

أخرى: أماني املتضمنة الواحدة األمنية ترسل ثم

ال��م��الل ط��ول ب��ه وب��دل��ن��ي ع��ن��ه��ا غ��اب ع��ي��ن إن��س��ان ف��ي��ا
ل��ي» ص��ف��ا «أم��ل��ي م��ن��ش��ًدا وأص��ب��ح م��ع��اف��ى، م��ب��ت��ه��ًج��ا، أل��ق��اك ع��س��ى
ال��وص��ال م��ح��م��ود ال��ح��س��ن، ب��دي��ع ح��ب��ي��ب ب��س��ن��ى م��ق��ل��ت��ي ل��ت��ه��ن��أ
ح��ال��ي ك��ان ال��ص��ح��ائ��ف ج��ي��د ب��ه ع��ق��ًدا ك��ال��در أح��رف��ي وأن��ظ��م

واألرق: الظالم يف العذاب من تقايس ما تصف ثم

وب��ي��ن��ي م��ع��ت��رك ال��ن��وم وب��ي��ن ح��زي��نً��ا أل��ق��ى ب��م��ا أم��س��ي ف��ك��م
ال��ح��ال��ت��ي��ن ش��ر م��ع��ه وح��ال��ي ل��ي��ًال ال��خ��ف��اش وم��ؤن��س��ي أب��ي��ت
ال��م��ق��ل��ت��ي��ن ب��ح��ج��ب أس��ف ول��ي م��ه��ن��ى ع��ي��ن��ي��ه ب��ن��ور ف��ذاك
ب��ال��ظ��ل��م��ت��ي��ن ل��وع��ة وأش��ق��ى ب��ث��ي أك��ف ل��ل��ظ��الم وأب��س��ط
ال��ن��ي��ري��ن؟ ن��ور خ��اص��م��ت ف��ه��ل ض��وء ك��ل ع��ن م��ع��رًض��ا ت��ران��ي
ب��دي��ن ي��ط��ل��ب��ن��ي ال��ض��وء ك��أن م��ن��ه ف��أف��ر ال��س��ن��ا ي��ن��اف��رن��ي
ب��ال��رق��م��ت��ي��ن ل��ح��ب��ي��ب��ه دن��ا ص��ب ج��ن��وح ل��ل��ظ��الم وأج��ن��ح

تمنت: ما نحو عىل يل!» صفا «أميل تنشد فمضت نهائيًا شفيت يوم وجاء

ت��ج��ب ال��ه��وى ف��ي ف��م��ره��ا ت��رت��ض��ي��ه، م��ا األرب م��ن ن��ال��ت ق��د ب��ق��رب��ك روح��ي
وص��ب م��ن ع��ان��ت��ه م��ا ب��ال��ك��ف ت��ك��ف م��ه��ج��ت��ه��ا ف��وق ف��ض��ًال ي��م��ي��ن��ك ف��ض��ع
ال��ت��ع��ب م��ن ل��راح��ات ال��راح��ت��ي��ن ف��ي ل��ه إن ال��ح��ب م��زاي��ا ت��ن��ك��رن ال

ففيه بعيد. مغزى ذا األصل يف أنه إال معانيها، كسائر مقتبس آخر معنى هذا
الغرباء بني حتى واألصدقاء، املحبني بني فعال مؤثر هو كم اليد مغناطيس إىل إشارة
ملس مغناطيس عىل أي عليها، اليوم تقوم علمية قاعدة وهو بينهم. تنافر ال الذين
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التأثري، هذا الحبيب لكف يكون ال وكيف املغناطييس التنويم تجارب من طائفة اليد،
الحياة؟ محور والحب

وج��ود ال��ب��ع��اد ب��ع��د ل��ه إن��ي ي��ج��ود ب��ال��ح��ي��اة ل��ق��رب��ك ص��ب
ال��م��ق��ص��ود» ه��و «ه��ذا ق��ل��ب��ه ف��ي ال��ه��وى ط��ب��ع ق��د ال��ح��س��ن ط��ب��ع ب��خ��ت��ام

كتّابنا بتعبري العكر، املاء يف االصطياد إىل عادوا — هللا! لحاهم — العواذل ولكن
بالكفر؟ رميهم من أتم انتقام من فهل األيام. هذه يف السياسيني

وإس��الم ص��دق ق��ل��ب��ه��م ف��ي ح��ل م��ا ك��ف��روا ع��ص��ب��ة ب��ع��ن��ادي ك��أن��ه��م

األلم ورغم شاعرتنا فتسخط العاطفة، وصد األمل خيبة إىل يؤدي ما وهناك أما
والنسيان: اإلعراض إىل تجنح واملضض،

روح��ي وه��و ق��ل��ب��ي، ح��ن��ي��ن وع��ف��ت ق��د غ��ص��ن ع��ن ن��واظ��ري غ��ض��ض��ت
روح��ي! ل��ق��ل��ت أروح، روح��ي إذن وق��ال��ت ق��ل��ب��ي، ال��ه��وى ع��ق��ب ف��ل��و
س��وح��ي! وأق��ول ل��وع��ت��ي، ف��أط��وي ش��وق��ي ل��ف��رط ت��س��وح وأف��ك��اري
ن��وح��ي! ف��ق��ل��ت ال��ن��ش��ور، إل��ى أن��وح وق��ال��ت ع��ي��ن��ي، ب��ك��ت ق��د ل��ظ��ب��ي
ال��ص��ب��وح م��ع ال��غ��ب��وق ل��ن��ف��ح��ات وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ل��م��ي��ل��ه وذاك

يفهمها التي الشعبية األغاني تلك واملواليا، األدوار يتلقفون عائشة عرص يف الناس كان
باللهجة عنها وتحدث العواطف ألصق تخاطب ألنها إجهاد، بال ويستلذونها الجميع
يف تنحرص تكاد والحديث، القديم العربي املغني كمجموعة األغاني، وتلك العامة.
من وجنتيه عىل نثر ما وعبادة ودالله، جماله ووصف الحبيب، ولوم الحب، شكوى
ما جميًعا لريوا والقدر األيام وإىل إليه واالبتهال هجره، جراء من والتحرق وشامة، خال
بكونها إال األغاني هذه تعلو ال الغزلية عائشة وقصائد األمور.. لتسوية صنعه يحسن
وفلسطني سورية يف يغنوها التي الرباعيات سيما ال إنشادها. سهل لذلك منظومة.
األنس اجتماعات يف تنشد ومواليًا أدواًرا سمعت كذلك وتراكيبها. معانيها لبساطة
أن كما التيمورية. روح يلحنون بإنشادهم أنهم املنشدون يدر ولم األفراح، وحفالت
يجهلون وغريها، انعطف» ملا و«الحلو األغصان» أمري «قدك ينشدون عندما منا كثريين
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من هي الشائعة األدوار من كثريًا وأن باشا. صربي إلسماعيل شعًرا منشدون أنهم
الشعبي باآلدب مزدرين الفصحى اللغة معاقل يف تحصنوا نحسبهم كبار أدباء صنع

عائشة: وضع من دوًرا وهاك البليغ.

م��ن��ي ض��ي��ع��ك ووع��دي ن��وح ب��ع��دك ب��ع��د ح��ي��ات��ي
ع��ن��ي؟ ال��ب��ع��اد ت��رض��ى ول��ي��ه ل��ل��روح ال��غ��ذا أن��ت دان��ت

وغريه:

روح��ي ال��غ��رام ن��ف��س ال��ح��ب أح��ب أن��ا
ن��وح��ي ت��رى ال��ن��اس ص��ب أول وص��ب��ح��ت
ه��وه ه��و وال��س��ر ج��وه م��ن ق��ل��ب ف��ي

املواليا: من وهذا

ق��اب��ل االم��ت��ث��ال ب��ح��س��ن م��ض��ن��ي وك��ل ق��اب��ل أه��و ال��ح��س��ن م��ل��ي��ك أه��ًال، أل��ف ي��ا
داب وق��ل��ب��ه أف��ك��ار ت��اه��ت ض��ن��ى م��ن ك��م ب��اب��ل م��ن ب��ال��س��ح��ر أت��ي ل��ح��اظ��ه ه��اروت
ق��اب��ل ن��ع��م ل��ي ق��ال ك��دا؟ ت��ق��ب��ل ق��ل��ب، ي��ا

عنه يؤثر وكان مًعا. النقدية وبموهبته الشعرية بموهبته اإليطايل كاردوتيش اشتهر
عليهما اثنني أن وهو األمثال، مسري سار رأي ذلك يف وله املرأة. بشاعرية ازدرائه كذلك
مواهب يف الناس من ولكثريين واملرأة. املسيحي الكاهن وهما: الشعر يعالجا ال أن
لكاردوتيش قدر ما لهم قدر هل أدري ولست كاردوتيش رأي عن يختلف ال رأي املرأة
املقدمة وضع يوم اغتباط يف نفسه عىل بقلمه سجله مما رأيه تغيري عىل فحمله
بعد العظماء هؤالء اندحار من أظرف ليس فيفانتي. آني اإليطالية الشاعرة ملجموعة
من خال اعرتاًفا بالخطأ اعرتافهم من أرصح وال الناضجة، غري اآلراء بعض يف تعنتهم
املدارك وذوي الكويتبيني من جماعة تشغل التي واملداورات واالستدراكات التحفظات
صحيح، أعرتف. ال ولكني أعرتف، يقولون: يفتأون ال كأنهم الذين أولئك املحدودة،

جميل! غري ذلك مع وهذا جميل، صحيح. غري ولكنه
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ومدام اإلنجليزية، براوننج اليزابيث أشعار مطالعة بعد رأيه كاردوتيش عدل
تقوله شيئًا املرأة لدى بأن مرصًحا اإليطالية، فيفانتي وآني الفرنسية، فاملور ديبور
مهما ألنه املناقضني. قول يف العجب بل قوله يف عجب وال الرجل. عن تنسخه ما غري
أن يستطيع ال فهو فيه، ونستحثها بها ونعجب نحبها التي بعبقريته الرجل فاخر
النصف من أكثر يكون أن ترده لم الطبيعة ألن كلها. البرشية الطبيعة أنه يزعم
الذي الجميل البارع النشيط النصف هذا به فإذا املكتملة اإلنسانية الذات من الواحد
نشقى الذي الباقي ومن … والثقافة الحضارة محاسن من اليوم به نتمتع ما لنا أوجد

.… حسن وغري خري غري وهو به
يكن لم إن مهمًال، اليوم إىل ظل الذي النصف املرأة، فهو اآلخر النصف أما
له حق وال ذاته يف موجود غري بصفته أحيانًا يذكر قد الذي النصف مسحوًقا. مكموًما
شائع الرأي هذا غري. ليس النسل إخراج هو منه الغرض وكل والحرية، الحياة عىل
إىل نبهونا الحقيقة يف هم الذين الرجال من املنصفة األقلية يتناول ال أنه بيد كثريًا،

ومساعدتنا. وإرشادنا تشجيعنا يف الجزيل الفضل ولهم نفوسنا،
للكبري. الصغري تقليد للمعلم، التلميذ تقليد الرجل تقلد األمر بادئ يف املرأة بدهي
واحتذاء تقليد كل من تتفلت ولكن املستيقظ. مجموعها يف ذلك تفعل أن بدهى
دي ومدام ستيل، دي ومدام سافو، مثيالت نزعتهن، ظهور منذ العبقرية صاحبات
الفرنسية، األكاديمية من اآلداب بجائزة املايض العام فازت التي معارصتنا نواي
بحياة املشبعة رواياتها يف الكبري ببلزاك بورجيه بول يشبهها التي سرياوو ومتليدا

وآالمه. وانفعاالته عاداته وبوصف الشعب
االستسالم تتعلم وباملران مرشوع. برشي يشء وتأثراتها املرأة عواطف إن
قرونًا خوالجها لجمت أن بعد التعبري، إىل االهتداء يف إليها والركون النسائية لطبيعتها

جديًدا. أفًقا آدابهم ويف البرش إدراك يف ستفتح اآلن ترسلها التي والصيحة طواًال.
تعنت. وال تحيز دون وهدوء، إيمان يف هذا أثبت

إذن فنخترب الرجل، جهة إزاء املاثلة الجهة الواحدة اإلنسانية الذات من نحن إنما
مغلقة أبًدا تظل حرضته اختبارات أن كما يعرفه، أن الرجل يستطيع ال ما بفطرتنا
وراءه ما يف املسري يف وتمعن واألدب الشعر باب تلج أن املرصية للمرأة قدر وإذا علينا.
الجادة يف علم أول نرشت التي التيمورية إىل الفضل مرجع كان املسافات فسيح من
إرسال وكان الزفرات تكتم كانت أيام األوىل الزفرة إرسال يف وبكرت املطروقة، غري
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هذه يف النسائي األدب ينمو ويوم وجريمة. عاًرا للمرأة يحسب األدب عالم يف الصوت
الساذجة األناشيد هذه — عائشة أناشيد ستظل غنية، فنية بحياة حافًال فيجيء البالد
شجية أمهاتنا، أمهات بها لنا همهمت التي القديمة املهد كرتنيمة محبوبة لذيذة —
القلب يلبث والهموم، املشاغل وراء إن النخيل: ظل يف القائل القصب كشدو مطلوبة

.… والنفاذ االكتفاء يعرف ال بحنني مثقًال يرتوي، ال بظمأ معذبًا البرشي

والّديني األخالقي شعرها
عائشة شعر ألن األعراس. ليايل من ليلة يف وكأننا وبهجة أنس يف السابق الفصل يف كنا
الفصل، هذا أما املغنى، وشدو الدف، ونقرة القصب، نغمة لنا مستحًرضا كان الغزيل
اليوم فكأننا أخالقية. خطبة يشبه ما إىل الهنيء» األنس «مجلس من بنا سينتقل فإنه

عائشة: مع نقول

رق��ي��ب أو واش ل��وم ع��ن وال ط��ول ع��ج��ز ع��ن ال ال��ح��ب ت��رك��ت
ال��ح��ب��ي��ب أج��ف��ان خ��وف م��ن وال ال��ت��ص��اب��ي زف��رات روع م��ن وال
ك��ال��ص��ب��ي��ب ال��م��دام��ع ت��ج��ري ب��ه ه��ج��ر وخ��وف ال��ف��راق ح��ذر وال
األري��ب ع��ي��ن ب��ص��ف��وه ت��ق��ر ن��ف��س ع��ف��اف اص��ط��ف��ي��ت ول��ك��ن��ي

بحكم عليه مرغمة أنا بل املوضوع، هذا انتقاء يف مخرية أكن لم أنني والواقع
وملاذا؟ النفس» عفاف «اصطفت أنها فتقول عائشة أما وانسجامه. البحث سياق

ال��ع��ج��ي��ب ك��األم��ر ال��ت��ه��ذي��ب ب��ه ق��وم ع��ص��ر ف��ي ألن��ن��ي وذاك

للمجاملة التيمورية نظمته ما بني فاصًال حًدا البيت هذا نجعل أن نستطيع
املجتمع، شؤون يف لها رأي لتأدية نظمته ما وبني العواطف وتبيان والرثاء واملحاكاة

األيام. وتقلبات الزمان طوارئ بني وأخالقه أحواله يف وتبرص
ولكن الرشقيني. بني سيما ال شائعان هما بل بهما، تنفرد ال وتبرصها ورأيها
إن سطحية. وجهة من ولو بهما، وأخذت إليهما عمدت شاعرتنا أن منهما هنا يهمنا
املطروقة بالناحية تكتفي كانت بل عاطفة. يف أو فكرة يف أصًال تتعمق لم عائشة
عرصها يف الوحيدة املرصية املرأة أنها ننسني ال ولكن املألوف. بالتعبري لها وترىض
أيًضا. الرجال ومن النساء من األلوف مئات يومئذ أهميته تدرك لم ما عىل أقدمت التي
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عدم من وسطها وبني بينها ما إىل نثرها ويف شعرها يف مرة غري أملحت ولقد
وسطها حني يف والتفاهم، التآلف سبيل يف حاولته ما عىل تدل أبياتًا وهاكن التفاهم.

اهتماًما: ملالقاتها يبد ولم جهًدا ناحيته من يبذل لم

وم��ع��ق��ود م��ح��ل��ول ال��ع��زائ��م وف��ي ع��زائ��م��ه��م ح��ل��وا وه��م ع��زم��ي ع��ق��دت
وم��وج��ود م��ع��دوم ت��ش��اب��ه وال م��ج��ان��س��ة ي��ب��دوا ل��م ح��ي��ن ط��اب��ق��وا م��ا
ت��ج��ري��د ال��ه��ج��ر ج��ي��وش ف��ي ل��ه��م غ��دا وق��د ال��خ��الف، وي��ب��دون ائ��ت��الًف��ا أب��دي
ت��ردي��د األع��راض ف��ي ح��ظ��ي، ل��س��وء ول��ه��م م��س��ت��ن��ج��ًزا، أق��اب��ل��ه��م وك��م
م��ش��دود ب��ال��ط��وق س��اع��د ل��ي ك��ان م��ا م��س��اع��دت��ي ف��ي ع��ي��ن ل��ل��س��ع��ادة ل��و

هذه بقيود مقيدة أوجدتها كانت ما تساعدها أن شاءت لو السعادة أن تعني هى
سعيدة. تكن لم أنها أخرى مرة نتأكد وهنا يرهقها. الذي الوسط لظلم خاضعة البيئة،
تبذله الذي املجهود وسط األدبي، انفرادها من تتألم كانت أنها فشيئًا شيئًا وسنفهم
غري النصيحة بهذه إلينا تلقي بها فإذا وفشًال. مقاومة عليها فيؤوب ونشاط رجاء يف

الجديدة:

ع��واق��ب��ه��ا! واح��ذر ت��رت��ض��ي، م��ا ب��ك��ل وص��ف��ت أق��ب��ل��ت ب��دن��ي��ا ت��ف��رح��ن ال

ناحية من له تجهمت ناحية من الدنيا له صفت من ألن التحذير؟ هذا وعالم
وسط يشء فخري كدًرا. ينقلب حتى يطول ال وقد يدوم، ال نفسه الصفاء ألن أخرى.

والصالح: واالستقامة العفة طريق انتهاج واليرس، العرس يف التحول هذا

أخ��الق ح��س��ن إال ال��س��ع��ادة وم��ا ع��ف��ت��ه ال��م��رء ام��ت��الك إال ال��ح��ظ م��ا

فمنها الحسنة: باألخالق تعني ماذا قليًال لنا لترشح أخرى نصائح تعطينا وهى
والقناعة: باملال التعلق وعدم البخل عن اإلقالع ومنها اململقني، إىل الركون عدم

أل��ف ع��ل��ى أل��ًف��ا أك��ي��اس��ه ح��ص��ن ف��ي وع��دده��ا أح��ص��اه��ا ال��دراه��م رب
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ال��ط��رف ق��اص��ر ت��ران��ي س��واه��ا وع��ن ل��م��س��ب��ح��ت��ي ع��ّدي إذ ل��ل��ه وال��ح��م��د

العورات: تشوهنا برش جميًعا ألننا اللسان، حفظ ومنها

ال��ق��دم ف��ي أم��ض��اه ل��م��ن ال��ج��م��ي��ع أم��ر ودع األن��ام ذم م��ن ل��س��ان��ك اح��ف��ظ
ال��ه��م��م م��ح��ف��ل ف��ي ب��ه��ا ن��م��م��ت إذا غ��ل��ط��ي ع��ن ي��ك��ب��رن ال ال��ن��اس م��ع��اي��ب

النفس: صيانة ومنها

وع��ادات��ي ش��أن��ي م��ن ال��ص��ون وإن��م��ا ب��ه أت��ي��ت ع��ي��ب ع��ن اح��ت��ج��اب��ي وم��ا

أن كما الخمار، بإسدال يقوم ال الصون أن أثبتنا كنا املناقشة مجال يف كنا ولو
النفس، ملكات من نبيلتان ملكتان والعفة الصيانة إنما بالسفور. قائًما ليس التبذل
يف ننظر عندما وسنرى الرأس. وهندام الثوب زي عن النظر برصف املرأة بهما تأخذ
نثرها، يف تشكوه فهي شعرها يف بالحجاب فاخرت هي إن أنها لعائشة أخرى آراء
علم من فيه ترغب مما االستزادة دون وحال واألدب الفضل أهل مجالسة حرمها ألنه

ومعرفة.
ونحن تفاخر، هي بالحجاب. مفاخرة تقول ما بقية إىل اإلصغاء فحسبنا اآلن أما
ونتمنى األخالقية، النسائية للصيانة نشيًدا تكون أن نود التي املفاخرة هذه عىل نوافق
أبيات هي وهذه فتاة. وكل امرأة كل عند مظاهرها، وبأرقى األبية، الصيانة هذه وجود

عائشة: شعر يف الوحيدة املفاخرة

أت��راب��ي ع��ل��ى أس��م��و وب��ع��ص��م��ت��ي ح��ج��اب��ي ع��ز أص��ون ال��ع��ف��اف ب��ي��د
آداب��ي ك��م��ل��ت ق��د ن��ق��ادة وق��ري��ح��ة وق��ادة، وب��ف��ك��رة

ومنها:

رح��اب��ي واع��ت��زاز ث��وب��ي وط��راز ع��ص��اب��ت��ي وع��ق��د خ��دري س��اءن��ي م��ا
ون��ق��اب��ي ب��ل��م��ت��ي ال��خ��م��ار س��دل وال ال��ع��ل��ي��ا، ع��ن خ��ج��ل��ي ع��اق��ن��ي م��ا
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ال��رك��اب م��ط��ام��ح ال��س��ب��اق ص��ع��ب اش��ت��ك��ت إذا ال��ره��ان م��ض��م��ار ط��ي ع��ن
م��آب ل��خ��ي��ر أس��ع��ى م��ا ح��س��ن ف��ي وت��ف��رس��ي راح��ت��ي ف��ي ص��ول��ت��ي ب��ل

يف السعادة أن املرة بعد املرة مؤكدة أراها إذ أني بيد طيبة. وآراء صالحة نيات
لكني والعني، الرأس عىل سيدتي يا كالمك أقول: أن أحيانًا يل يخطر األخالق حسن
شاء بما إلينا يلقي هذا الغزيل. الشعر غري األخالقي الشعر والواقع. متطابًقا أراه ال
آخر. فيشء األخالقي الشعر أما له. ونطرب فريوقنا واألماني والخياالت العواطف من
يف يفلح لم هو إذا أناقشه أن الحق فيل طريًقا. يل ويختط درًسا عيلَّ يلقي إنه
اللسان، حفظ ويف النفس صيانة ويف األخالق حسن يف السعادة أن بقوله إقناعي
يؤذي وال إثًما، يجن لم صالًحا إنسانًا فهاك النصائح. من إيلَّ يسديه ما آخر إىل
وإخوانه متبادًال نهار ليل العمل يف ذاته عىل ويتكل الناس، ويسالم هللا ويعبد أحًدا.
وهو فالن، حني يف بسعيد، ليس فهو ذلك كل ورغم وحسناته. العمل منافع البرش
ذلك مع فهو حًقا، وال عدًال، وال كرامة، وال ذماًما، معاملته يف يراعي ال الخلق يسء
طويل اللسان، طويل ثرثار، شؤونه. جميع يف الحظ ويساعده الدنيا له تبسم سعيد
يعزونه وأوفياء مصادقون له فالناس ذلك وبرغم ديدنه، والنفاق دأبه، االغتياب اليد،
عالم املبني؟ التناقض هذا وسط الصواب إىل أهتدي فكيف جانبه. ويهابون ويكرمونه
الذين وأولئك محروم؟ والطمأنينة الرغد من وأنا حويل، والدساسون املنافقون يرغد

أعاملهم؟ وكيف أجيبهم بماذا ترين وتطاولهم، بافرتائهم يمزقونني
عما تحدثنا بل جوابًا. عنها تعطي ال إنها األسئلة، هذه شاعرتنا عىل نلقي عبثًا
للتشدد وسيلة النوائب من اتخذت أنها وكيف يؤملنا ما مثل من تتألم عندما هي تفعل

الظالم: العالم وعىل املتوجعة النفس عىل والتغلب والتقوى

ب��ال��ش��رارات ت��رم��ي ال��س��ي��ر ب��ط��ي��ئ��ة س��ح��ر ري��ح��ه��ا ل��ي��ال ق��اب��ل��ت��ن��ي ك��م
ع��ب��رات��ي غ��ي��ث م��ن ال��ث��رى أس��ق��ي وب��ت ج��ل��دي م��ن ال��ص��ب��ر ب��ج��م��ي��ل الق��ي��ت��ه��ا
ال��ع��ن��اي��ات م��ش��ه��ور ب��ال��ع��زم وق��م��ت ب��ص��دم��ت��ه��ا أي��ام أق��ع��دت��ن��ي ك��م

من يتحرقون حساًدا كانوا أم فضلها يدركون ال كانوا أغبياء الناس، كالم وأما
يصطنعونه ما تجهل ال ألنها ألحد تشكوهم وال وأدب، بتجلد تحتمله فإنها تفردها،
تلقاء من هم وإن مبتهجون. أو غافلون رسائرهم يف وهم الظاهر يف اهتمام من
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بالرىض هي تظاهرت والنقد باللوم جاهروا أو والعطف االهتمام عندها تعلموا أنفسهم
«ابتهاجاتها»: عن وحدثتهم

ال��ن��ه��اي��ات م��ذم��وم س��ع��ي��ك ت��ق��ول ت��ع��ن��ف��ن��ي إذ س��ع��د ح��ل��ي��ف��ة وك��م
ال��م��ق��االت ت��ل��ك م��ن ال��دم��ع وأه��م��ل أك��اب��ده ح��زن م��ن ال��ط��رف ف��أخ��ف��ض

ومنها:

ال��ك��رام��ات أس��ن��ى م��ن��ح��ت��ه��م��و ظ��ل��ًم��ا، م��ص��ادرت��ي ت��ب��غ��ي ع��ذل��ي أت��ت وم��ذ
اع��ت��راف��ات��ي راح��ات ل��ل��ع��ف��و ب��س��ط��ت ب��ه رم��ي��ت ذن��بً��ا ع��ددوا وك��ل��م��ا
ال��م��س��رات ف��ي ح��ب��ي��ب ال��ح��ب��ي��ب أن ل��م��ع��رف��ت��ي رد ل��ذوي أف��ه ول��م
أن��ات��ي أس��م��ع��ه ول��م ال��س��ج��ل، ط��ي ن��وائ��ب��ه ت��ط��وي��ن��ي وال��ض��ي��م أق��وم
الب��ت��ه��اج��ات��ي وأوم��ي ت��س��ع��ى؟ ألي��ن ي��س��أل��ن��ي ج��اء ح��س��ود إن األس��ى أخ��ف��ي

عندها الجواب واملغبون؟ املحظوظ الناس بني يكون وملاذا االحتمال؟ هذا وعالم
كئيب: امتثال

ال��ع��ط��ي��ات أس��م��ى ألب��ن��ائ��ه أع��ط��ى زم��ن ع��ل��ى ع��ت��ب ال ل��ل��ص��ب��ر: أق��ول

التعزية: بعض فيه كأن الحديث فتتذوق األيام، تقلب بحكاية الصرب فيحدثها

ال��غ��م��ام��ات س��ود ي��ع��ق��ب��ه ف��ال��ص��ح��و ش��وك��ت��ه��م ت��غ��ررك وال م��ه��ًال، ف��ق��ال:
ل��ل��م��الق��اة س��ع��ي��د ال��س��ع��ي��د وم��ا م��ك��ت��ئ��بً��ا دام م��ل��وم ك��ل ف��ل��ي��س
االل��ت��ف��ات��ات ق��ري��ب ال��زم��ان أن ع��ل��م��وا وم��ا ج��ه��ًال غ��ره��م ف��ده��ره��م

إىل القصيدة آخر يف فتعود تقنعها، وال خاطرها تطيب ال التعزية هذه أن بيد
والترضع: الشكوى

واب��ت��ه��االت��ي ب��ث��ي أرف��ع إل��ي��ك وم��ل��ت��ج��ئ��ي م��ع��ب��ودي إل��ه��ي رب��ي
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س��ؤاالت��ي ع��ن ي��غ��ن��ي وع��ل��م��ك ظ��ل��م��ي، ت��رى وأن��ت ح��س��ادي، ط��ع��ن ض��رن��ي ق��د

ومنها:

وش��دات ي��س��ر ف��ي ال��خ��الئ��ق ل��ك ل��ج��أت وق��د ل��م��خ��ل��وق، أش��ك��و ف��ك��ي��ف
م��داوات��ي ع��ن رغ��ًم��ا ط��ب��ي��ب��ي أع��ي��ت ات��س��ع��ت ك��ل��م��ا ج��راح م��ن ل��ه��ا ف��ي��ا

الحجة بمتني تنفحنا ال صغرية دائرة يف األخالقي عائشة شعر من نحن وهكذا
وتجلد صرب من املسكنة الكلمات عىل فيها نعثر بل بنفسه. القائم الرأي بمكتمل أو
كل من تتجرد أن عائشة تتمنى لأللم ودفًعا حال. عىل تدوم ال متقلبة األيام بأن وإنذار
والخيبة: بالفشل تفاجأ كيال السعادة تنتظر ال وأن اغتباط، وكل رجاء، وكل شعور

اع��ت��راف��ات��ي راح��ات ع��ن��دي وال��ي��أس ع��اري��ة وه��و م��ت��اع ل��ي ت��ق��ل ف��ال

يُسعد وحده هو الذي هللا إىل االلتجاء ويف الصالة يف عندها الكربى الراحة أن عىل
منهما فتجعل الديني وشعرها األخالقي شعرها بني تصل العاطفة وهذه ويشقي.

واحًدا. مزيًجا

نشاطها كل منها استدرت قليلة أولية بعواطف تاريخها، فجر منذ اإلنسانية تغذت لقد
مظاهرها ومن السيئ. ومنها الحسن منها العواطف وتلك جهادها. يف تسوقها فتئت وما
ويف األفراد نفوس يف العواطف هذه تمازج ومن طالح. هو ما ومنها صالح هو ما
فيما وتتعارض تتالطم التي واالنفعاالت والشهوات الرغبات تتكون الجماهري نفوس
نشهد الذي اإلنساني التطور نسميه ما االسرتسال يف ومضيها تباينها عن فينجم بينها.
إليه يهتدي ما كل ويف الحضارات، ازدهار يف دهر بعد دهًرا الرائعة الصور هذه منه
وأدبي. فني وابتكار ودويل، اجتماعي ونظام آيل، واخرتاع علمي اكتشاف من اإلنسان
أحط عند حتى نجده الذي األخالق بمكارم اإلعجاب اإلنسانية العواطف تلك ومن
حتى النفوس، تنوع عىل األلوان بشتى املتلونة الدينية العاطفة ومنها غريزة، الجناة
اإلنسان قلب يف عريقة متأصلة أنها عىل «كفًرا». البعض يزعمه مظهر يف أحيانًا لتبدو
يف الدقيق النظام ويذهله أنشأه. الذي ذا من فيتساءل العظيم الكون هذا يروعه الذي
هذا ينفذ أجلها من التي الغاية عن فيبحث الحياة سنن يف النبات، نمو يف الدائر، الفلك
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بداهة إىل فيلجأ وموت ونكبة وعجز ومرض وألم حاجة من يهدده مما ويجزع النظام.
رحمتها لعوامل مستسلًما إليها ويبتهل وبؤسهم، البرش عوز عىل املهيمنة العليا القوة
كل بعد فيما يسبك الذي الديني للشعور األساسية البواعث هي هذه حكمتها. وأحكام
شاعرتنا، عند الحياة كل حية الدينية العاطفة كانت ولقد الخاص. قالبها يف نفس
وتصيل تصوم تقية كانت أنها باشا، تيمور أحمد املفضال شقيقها من سمعت وقد
هو روعة. وال فيه تعمق ال الديني شعرها أن عىل الدينية. الفرائض بجميع وتقوم
حيث من األخالقية بالعاطفة ويمتزج املتداولة. املألوفة النواحي يتناول شعرها، كسائر
وذكر الرحيل، لساعة االستعداد فيه يبدو ثم ومن التوبة، يف والرغبة بالذنوب االعرتاف
املحترض رسير حيال طمع من القلوب يف يجول ما وصف عىل يحملها الساعة هذه
سخرية األبيات هذه ويف األقربني. نعوش عىل الثرى هيل عند حتى النزع، حرشجة أمام

املال: لحشد مجهودات من الحي يبذله ما عىل الكآبة من مس يف طفيفة

ل��ع��ل��ي! غ��ًدا، ال��رح��ي��ل ح��ان وق��د ع��ظ��ن��ي ش��ي��ب، ي��ا ب��ل��م��ت��ي، أراك
وخ��ل أخ ك��ف ث��راه ت��ه��ي��ل م��ه��ول ح��دث ن��رى م��ا ف��أول
وأه��ل��ي وأب��ن��ائ��ي ن��س��ب��ي وه��م ي��ع��رف��ون��ي ل��م ك��أن رج��ع��وا وق��د
ش��غ��ل ع��ظ��م ف��ي ح��ش��ده م��ن أن��ا م��ال ب��ق��س��م ال��ب��ن��ون وت��ش��ت��غ��ل

من يخالجها ما بني وترددها النفس بحرية الشعور عن بغريبة عائشة وليست
والتقوى: الرب إىل نزعتها وبني العالم بملذات اإلغراء عوامل

ال��ض��الالت؟ ق��ي��د ف��ي ال��ن��ف��س ب��ط��اع��ة وأن��ا ال��م��ن��ى أرض إل��ى ال��م��س��ي��ر ك��ي��ف

الشعر هذا نعت إىل يدعو الذي وهو عائشة، عند ألفناه الذي االبتهال يف والجواب
باالبتهايل:

ب��ج��زائ��ي م��ه��دًدا وص��رت ع��ظ��ًم��ا، ج��ن��اي��ت��ي وس��وء ع��ص��ي��ان��ي ك��ان إن
رج��ائ��ي وح��س��ن م��ع��ت��م��دي وع��ل��ي��ه ل��وس��ع��ه ح��دود ال ع��ف��وك ف��ق��ض��اء
دع��ائ��ي ت��ج��ي��ب أن رج��وت��ك إن��ي يُ��رى وال ال��ض��م��ي��ر ف��ي م��ا يَ��رى م��ن ي��ا
ب��دوائ��ي! ج��د ال��ق��رح، ع��ظ��ي��م دائ��ي ت��وج��ع��ي وح��ر ال��ش��ك��وى ع��ال��م ي��ا
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ش��ف��ائ��ي! وج��ل��ب أم��راض ل��ع��الج دل��ن��ي س��أل��ت��ك ال��ه��ادي ب��ح��ب��ي��ب��ك

القديسة ذكرى إيل يعيد مسلمة رشقية مرصية شاعرة من املبتهل الشعر وهذا
رهبنة وأسست عرش السادس القرن يف عاشت التي املسيحية، األوروبية اإلسبانية تريزا
الساروفيم املالئكة إىل نسبة الساروفيمية» «بالعذراء لقبت وقد الكرمليات، الراهبات
كانت الذي املسيح بالسيد وشغفها الحارة، وروحانيتها نفسها، ونقاء تقواها، لفرط
ابتهاليًا شعًرا نظمت وقد والرؤيا. االنعطاف ساعات يف ويخاطبها لها يتجىل أنه تتخيل
باملوت عليها يمن أن هللا من فيه ترجو وجيز نشيد أشهره اإلسبانية، لغتها يف جميًال
تقول: امللتهب النشيد ذلك يف فهي لوجه. وجًها عندئذ فرتاه الرتاب ثوب من لتتجرد

تريزا القديسة نشيد

ال ألني ألموت إني حتى — رفيعة هكذا حياة وأنتظر نفيس، يف أحيا أن دون أحيا
أموت.

أموت. ال ألني ألموت أني حتى سجينًا لدي إلهي أرى أن كلفي يف ليزيد وإني
ألموت إني حتى بدونك، الحياة عىل يل طاقة وال رؤياك، إىل شوًقا أذوب كيف انظر

أموت. ال ألني
أموت! ال ألني أموت، بأني الفصل القول أقول أن إلهي، يا يل، يتيرس فمتى

بحبه عاملة عنها، هللا رىض من واثقة املسيحية القديسة أن الشاعرتني بني الفرق ولكن
روحها فناء دون وتحول باألرض وثاقها تشد التي الجسد قيود تعذبها وإنما لها،
الشوق صدحة كذلك وفيها املحبوب، عىل التدلل من يشء صيحتها ففي هللا. روح يف

لهجتها. يف فمبتهلة التيمورية أما والظفر، والنشوة
تلوذ الذي الكريم النبي شفاعة ولوال الواسعة هللا رحمة لوال تيأس كانت ولكأنما

أمته: وتمجيد بمدحه وترتنم بحماه

وال��ك��رم ال��رش��د س��ن��اء ال��وج��ود وج��ه ب��ع��ث��ت��ه إش��راق ك��س��ى ق��د ال��ذي ط��ه
األم��م ع��ل��ى ف��ض��ًال أم��ت��ه ت��ي��ج��ان س��ن��ت��ه أن��وار ك��ل��ل��ت ال��ذي ط��ه
وال��ن��ع��م ال��م��ج��د ل��راج��ي ال��ق��ري��ب وه��و ب��ه ال��رق��ي��ب م��ن ال��ذي ال��ح��ب��ي��ب ن��ع��م
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ك��م��ن��ع��دم وم��وج��ودي ال��ف��داء، ه��ذا ل��ه أك��ون أن ل��ي وم��ن ال��ف��داء، روح��ي
وال��ظ��ل��م ال��ظ��ل��م ب��غ��ار ال��ب��غ��اث وه��ي ب��ه��ا أف��ت��دي��ه ح��ت��ى ال��روح ه��ي وم��ا

ومنها:

ب��ال��ح��ك��م ي��ن��ط��ق��ن أل��س��نً��ا ج��وارح��ي ج��ع��ل��ت ول��و م��دح ب��ه ي��ح��ي��ط وال
ال��وص��م زل��ة م��ن ب��ه أف��وز ذخ��ًرا أم��ت��ه ب��ع��ض ك��ون��ي ع��ز س��وى وم��ا
ك��ل��ه��م ال��خ��ل��ق خ��ي��ر ال��رس��ل خ��ات��م م��ن ل��ي ب��ال��ش��ف��اع��ة ع��ف��ًوا ال��ت��م��اس��ي إال

الفن ورضوب العلم أبحاث يف البرش يتالقى كما أنه الصغرية، املقابلة هذه يف رأينا
وباملعاني العام الخري وابتغاء بالحب يتفاهمون وكما والحكمة، والفلسفة واألدب
الصالحني. قلوب يف هللا وحب والتقوى الرب عواطف تتوحد فكذلك الرفيعة، اإلنسانية
يف وتزيد، قرون ثالثة تباعد عىل تعيشان وقارة، وجنًسا دينًا مختلفتان امرأتان
إالّه، إله ال واحًدا إلًها تناجيان ذلك مع وهما األخرى، عن غريبة منهما كل بيئتني،
الرشق لغة ويف الغرب لغة يف وبالثقة وباالتكال باألمل حافة واحدة صالة وتصليان

السواء. عىل
وحدة إىل الدعوة نجد والنزعات، العوامل جديد من الرشق يف اآلن يبدو ما وبني
بها يتمتع فرد لكل الحرية وترك الدينية، العقائد احرتام مع إنسانية ووحدة قومية
الكلمة تفريق عىل املتباينة العقائد هذه تعمل أن ودون أخيه حرية عىل التعدي دون
التاريخية قيمته فوق له، بقول تجيء أن لعائشة مفخرة وأسجلها الشمل. وتمزيق
النبيلة الوحدة هذه إىل اإلملاع لنا فيتيح الجميلة املقابلة هذه من يمكننا ما واألدبية،

اإلنسان. بنو ويتصاىف عندها يتصافح والتي ربوعنا، يف حبها اآلن يتفىش التي
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نثرها

األحوال نتائج

واألحساب»، الخدر «ذوات من سبقنا من لبعض تحديًا عائشة قرضته فقد الشعر أما
قالت: كما أو

وك��ت��اب م��ن��ط��ق ب��الغ��ة ي��ه��وى ن��اط��ق ف��ك��اه��ة إال ق��ل��ت��ه م��ا

محبة لتستنفدها تكن لم التي الطويلة الفراغ ساعات مللء عالجته فقد النثر وأما
شعرت وقد القصائد، ونظم العبادة، وفروض املجتمع، ولياقات املنزل، وواجبات األبناء
خاصة الكتاب هذا وأما قومها. إىل تؤديه بالغ لديها يكون أن تحب بأنها قليًال قليًال
دواًما كانت كيف وتخربنا إنشائه بواعث عىل مقدمته يف تطلعنا فهي األحوال»، «نتائج
لتسمع العجائز ومجالسة الكبار مسامرة وتحب السلف أحاديث استقصاء إىل تميل
«من تطالع وأنشأت ذلك لها تم وملا القدر». أعاجيب النوادر تلك من «وألتقط أخبارهم
معانيه». إىل تصل أن الخامدة فكرتي أمكن وما تدانيه، أن قدرتي قدرت ما التواريخ
وقد القدم، من بالقدر منوطان والنحس السعد أن وتحققت األمم، سري يف تأملت «وملا
لقيت، ما لقي مغبون بكل الرأفة فدعتني … الخرب هذا صدق نفيس يف وهللا شاهدت
.… األفكار» تزاحم عند أشجانه عن تسلية أحدوثة له أبدع أن إىل دهيت، بما ودهي
من أكثر ذلك يكلفها ولن الحكايات. ونسج الخياالت تخيل إىل هي فلتعمد إذن
تجاربها من وإياه يتطابق وما العجائز حكمة من ذهنها يف قر ما شتات جمع
يف والنحس، السعد يف الناس: هذا أحوال يف مقبولة شائعة آراء لتدوين الشخصية،
الرتبية يف والقدر، القضاء يف والكراهية، الحب يف والوفاء، الخيانة يف واملواساة، الصرب
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عن ورجوع تقويم من الرشيدة النفس يف والرزايا املصائب يستتبع ما ويف واألخالق،
والضالل. الغي

طفولتنا، يف سمعناها التي القصص تلك رواسب من بالجملة هو األحوال» «نتائج
منها فتمتعنا األمطار. وتدفق الرعد وهزيم الشتاء زمهرير يف الساهرة الليايل خالل
ولذاذة دافئ، ملجأ يف وصقيعها الطبيعة غضب من التحرز لذاذة اثنني: بلذاذتني
والقدر، القضاء بهم يترصف والعاشقني والجان واألبطال امللوك سري إىل االستماع

الخري. وانتصار الرش اندحار إىل الغالب يف األمر بنا لينتهي
صاقعة ليلة يف إيلَّ تصغي أنك فهب األحوال» «نتائج خالصة إىل تطلعت فإذا
مما فيها بما حكايتي تتذوق الحال هذه ففي الغرير الطفل ثوب يف وأنت ممطرة

الساذج. املايض أقاصيص من وعيته

وعريس ونديم، ووزير ملك وابن ملك فيها نفسها، تحرتم قديمة قصة ككل هذه
الشخصيات: أهم أسماء وإليك كثري. ذلك وغري وعروس،

منصور. صالح عظيم ملك العادل:
الحكاية. بطل وهو الشعب. آمال ومطمح آماله محور عهده، ويل املمدوح:

شؤون يدير أن امللك إليه فوض وقد التدبري، حاذق اإلدراك واسع وهو الوزير. عقيل:
الدولة.

وبراعة املنطق عذوبة من النديم يف يستحسن ما غري عىل أنه ويظهر النديم. مالك:
مواهب ذو فهو القصة» سياق يف يشء أولئك من يبد «ولم السمر ولطف الظرف
التدبري. وحسن اإلدراك وسعة والحصافة والوفاء االستقامة حيث من كالوزير خلقية
تغري ال حريتهم لكن السيكولوجي، الرتكيب هذا مثل حيال النفس علماء يحار قد

الواقع.
املال. خزينة عىل قيّم دشنام:
السالح. خزينة عىل قيّم غدور:

وحسن العقل، وذكاء الرأي، بسداد مشهورة املمدوح. وخطيبة العجم ملك ابنة بوران:
اإلدارة.
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اآلباء من الكثريين شأن شأنه بولده، مولع امللك أن فمنشأها القصة «حبكة» أما
جميع الولد إنالة يف قائمة ويحسبها الوالدية املحبة فهم ييسء حيث من الرشق يف
سلوك يف السيئة الرتبية هذه نتائج تظهر أخذت أهوائه. لصد التعرض وعدم مطالبه
لكنهما والنديم. الوزير سوى ذلك إىل امللك لفت عىل يجرؤ فلم أخالقه، وفساد الغالم
لم غصن فيها حديقة فيه ذكرا طويل رمزي حديث يف بل مبارشة، ذلك يف يحّدثاه لم
ولده لتثقيف وندبهما حجتهما، وأفحمته غرضهما، اللبيب امللك فأدرك تقليمه. يحسن
التلميذ بتحول قصري زمن يف جهودهما نتيجة وبدت قيام، خري بذلك فقاما وتعليمه.
رسور عن تسل وال والسجاحة. الصالح وجهة إىل والجموح الطالح وجهة عن النجيب
عىل عطفهم يف الحكايات ملوك ألفها التي بالطريقة فاخًرا تعبريًا عنه عرب إنه امللك!

ووفاء. صدق يف ويخدمهم البالء، سبيلهم يف يحسن من
جاز «إذا العامة وللمصلحة ولوظيفتهما، ملوالهما، األمينني الرجلني هذين وإزاء
يف والدسيسة والخيانة للحسد شنيًعا مثاًال نجد القديمة» الحكايات يف التعبري هذا مثل
ليفسدا فدأبا والنديم. الوزير نجاح من االستياء أخذهما فقد وغدور. دشنام القيمني
أندية عن يقصيانه اللذين هذين عىل صدره وإيغار الصغري األمري بتملق األمر عليهما
الواقع يف هما بينما والتهذيب، التعليم بحجة والده وبني بينه ويبعدان واملرح، اللهو

حياته. وتنغيص وكرامته سطوته النتقاص له يكيدان
اإلخالص كفة األمري عند ترجح فتارة الفريقني: بني عفيف صامت جهاد ذلك وتبع
النهاية، يف للدساسني الفوز وتم واإلفرتاء. الوشاية لصوت يستسلم وتارة واالستقامة،
يظفر ما وكثريًا والتفادي، الغرية تعمل يف وتتوارى تتخاذل ما كثريًا الحقيقة ألن
خلقه، وتوعر وقاطعهما، الصالحني، أستاذيه عىل الفتي فخرج واملحتالون، الخونة
أن امللك عىل فاقرتح أحسن، هي بالتي األمر يتالىف أن الوزير وأراد رشاسته. وتفاقمت
يف العجم ملك يفاوض إيران إىل وزيره وأنفذ االقرتاح. هذا عىل امللك فوافق يزوجه.
النديم ومىض اإلدارة. وحسن العقل، وذكاء الرأي، بسداد املشهورة بوران ابنته خطبة

العروس. وجهاز الزواج أمتعة إلحضار «الصني»؟ الشني إىل
فحزن وضحاها. عشية بني عريًسا املنقلب التلميذ قرب للدساسني الجو وخال
عىل وأرشف صحته تهديم عىل والشيخوخة الغم وتعاون ولده، لرشاسة الحزن جد امللك
بالنصائح. ليزّوده ولده إليه يستدعي إنه املوت؟ عىل املرشف يصنع عىس وماذا املوت.
نحبه فقىض الكالم، يف يمعن أن قبل عاجلته املنية أن بيد العادل. امللك فعله ما وذاك

املسكني. الولد هذا من عليه مأسوًفا ولده ذراعي بني
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القيمان قام — طويًال بها تربصا التي الفرصة للدساسني سنحت وقد — وهنا
قيد عىل زال ما امللك بأن الشعب فأوهما دورهما. من واألهم الثاني الفصل بتمثيل
وشؤون الدولة شؤون بإدارة القيمان هما إليهما عهد وضعفه ملرضه أنه غري الحياة،
عىل حزنه يف والفتي املعنى، هذا يف مزوًرا كتابًا يحمل املجلس إىل الفتى وأنفذا ولده.
الفتي هذا من للتخلص يجهدان ثم ومن الكتاب. مضمون يعرف ال الفكر، مرشد والده
الغادرة. بمهمتهما للقيام املدينة خارج إىل يقودانه عبدين إىل به الفتك أمر فيفوضان
إىل منه العودة يستطيع ال مكان إىل بإبعاده فيكتفيان عليه، الشفقة تأخذهما لكنهما

املدينة.
األمري أن إيران يف الوزير إبالغ األفاكني القيمني يفوت ال األخرى، الناحية ومن
ليبحث العالم يف يميض أن الوزير فعىل أثرها، يف وجرى اإلفرنج بنات من صبية عشق
ذاك «وانساب الجواد به فرشد الصيد إىل خرج األمري أن النديم إىل ويكتبان عنه.
عىل هنا ذلك؟ أين العبيد. بني طلبه يف إذن فليجدن عبيد» حرسها ضيعة إىل الفرس

السودان. يف أجل، السودان! يف أصحابي، يا منا، مقربة
دار: إىل دار من وينتقل والقفار، الرباري يطوي الوزير صاحبنا ذا هو وهذا
أقايص يف ويفتش أعاليه، يف النيل شواطئ يذرع النديم، اآلخر، صاحبنا ذا هو وها
أقرا التي أنا فيهم «بما القصة أقطاب وجميع قليل غري زمن وينقيض وأدانيه. السودان
األحوال» «نتائج يف يتبع سبيل من وليس يعمهون! إرسائيل بني تيه مثل يف أللخص»
نحو عىل غريها، بقصة هذه وارتباك الصغرية، بالقصة الصغرية القصة اشتباك سوى
الرواية أشخاص وأصدقائي أنا كنت وإذ ودمنة». و«كليلة وليلة» ليلة «ألف حكايات
سألت ذا كم والتنائي، التطوح بغري نفوز فال بعض عىل بعضنا لنعثر الكتاب نجوب
ما التي بوران العروس الفتاة سيما ال لهفتنا! ويرد شملنا فيجمع بيدنا يأخذ أن هللا
أن والدها وأراد الناس. عن عزلة يف االنفراد طلبت حتى لخطيبها جرى بما علمت
الجوى. يف االستفحال قبل أفكارها مجرى ويحول الحال ليتدارك أخيه ابن إىل يزفها
سالمة الشيخ ينشد ما نحو عىل ألنها عليها! يعثر ال حيث إىل وفرت أبت، ولكنها

الجراموفون: يف حجازي
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ف��ت��م��ك��ن��ا خ��ال��يً��ا ق��ل��بً��ا ف��ص��ادف ال��ه��وى أع��رف أن ق��ب��ل ه��واك��م ع��رف��ت

بنا تعبث الرواية» أهل من والصالح أنا «أي نحن بينا أننا يغيظني كان وكم
يرسحان الخائنني بالغاصبني إذ الغىض، جمر مثل عىل فنتقىل النوى بنا وتجد األقدار
فروض الرعية تقدم ولهما األلوية، وتنترش املدافع ترضب لهما ويمرحان، بغداد يف

واإلكرام! العبودية
األمري بديًا فتالقى يرام. ما عىل األمور تتحول وأخذت دورتها، لأليام أن بيد
وقع قد كعروسه. فهو أشواقه، الفتى تسوق حيث إيران، إىل بالذهاب فعجال والنديم
وعدوه التي الفتاة خيال يالزمه ويأسه مصائبه يف وظل بعيًدا. مكانًا نفسه من الهوى
أن إىل موفقة. غري عديدة رحالت إيران يف والنديم لألمري وكان يعرفها. أن دون بها
لو فيما تدعوهما، الوزير لهما تركها إشارة هناك فإذا شاهق جبل عىل أخريًا أقبال

مبارشة. العراق إىل إليها، اهتديا
هنا تطلق أن ولك ناسك، زي يف وهو بالوزير واجتمعا العراق إىل مبارشة فعادا
وإغماء، بكاء من وحبور، رسور من التصور لك شاء ما فتتصور ملخيلتك العنان
أبقيا اللذان العبدان الثالثة هؤالء إىل وانضم املقام. يناسب فكالم فسالم، يقظة، يتلوه
فأخفق فعلتهما، النكشاف بهما اإليقاع أرادا قد الغاصبان القيمان وكان األمري، عىل
من كل آل وقد طويلة، ملؤامرة مبعثًا التالقي هذا وكان الوفيان. العبدان ونجا الخائنان
طبيب وآزرهم مثله، بحديد الحديد ويفلن باآلفة، اآلفة ليرصعن نفسه عىل املتآمرين
املتآمرين أصحابه إىل فأوفد دبر. ما كل يف حليفه الفوز فكان الحيل، لهم ودبر امللك،
وأبى الدولة! خزينة إىل ويفيض املدينة قلب إىل يمتد نفًقا وحفروا الرجال، من عدًدا
فلّم املالح، والليايل األفراح لهم يهيء أن وإال بالنجاح مساعيهم يكلل أن إال السعد
بعد السعيدين العاشقني اجتماع مشهد لك بواصفة لست بوران! بالعروس شملهم
آن وعندما … تهوى من مع الساعة هذه مثل لك أتمنى أن حسبي الفراق! طوال
الوطن إىل العودة يف برغبتها الفتاة جاهرت رشده، إىل الحبيبني من كل ليثوب األوان
برشيف بالدي إىل أتوصل أن يل بد «ال بامللوك. الالئقة باألبهة خطيبها إىل أبوها ليزفها
بالصيانة». العزيز هذا إىل هو يبعثني ثم بصيانتي أبي قلعة وأدخل بوران: تقول —

كان. وكذلك
منصوًرا األمري بدخول البالد ففاجأوا أعمالهم إتمام إىل بعدئذ األصحاب وعاد
منها: املتحركة، الصور رسعة بمثل واملشاهد الحوادث وتتابعت الخائنني. عىل وقبضوا
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الحق فوز وأفراحها، بغداد هيجان تدوي، والطبول تقصف املدافع امللك، موكب
باملمدوح املناداة بديع، موكب يف العروس مجيء والطالح، الغدر وانهيار والصالح
بدور مجلوة، شموس زينات، أهازيج، أنوار، أفراح، «التخت»، عىل وإجالسه خليفة
السكرية املواد كؤوس يديران العروسان وبات وأشعار! خطب ذلك كل وفوق منرية،

العبقرية. الوداد أقداح ويتداوالن
والزفاف املجيد الجلوس ملناسبة «ترشيفات» حفلة بالطبع أقيمت القرص ويف
أرباب عىل العروس من الهدايا ووزعت التهاني، رقاع وتليت املهنئون، فتقاطر السعيد.
النوائب ويمتدح ناثًرا، شاعًرا الجموع يف يخطب فانربى امللك قريحة وجادت الدولة.

نظمه: من أبياتًا وهاكم والحكمة. الصرب وعلمته هذبته التي

ال��ل��وع��ات الع��ج أل��ق��ى ك��ن��ت م��ذ ل��ل��م��ن��ى ك��ش��وق��ي ع��زي واش��ت��اق��ن��ي
ال��ع��ات��ي ال��زم��ان م��ح��ن ع��ل��ى أس��ط��و ب��ج��رازه ك��ي ال��ص��ب��ر س��ي��ف ق��ل��دت
ط��ي��ات��ي ف��ي ال��رش��د ن��ه��ج وس��ل��ك��ت م��ح��ن��ت��ي ح��ب��ائ��ل ب��ه ق��ط��ع��ت ح��ت��ى
ه��ف��وات��ي ع��ل��ى أس��ف��ي س��وى ع��ذر ل��ي ول��ي��س ج��ن��ي��ت، ب��م��ا ال��م��ق��ر وأن��ا
ل��م��م��ات��ي زل��ت��ي أدري ك��ن��ت م��ا ت��ك��ن ل��م ل��و ش��دائ��ًدا ف��ألش��ك��رن

والسجع الكناية ذات «املقامات»، للغة املكتوبة القصة هذه مراجعة يف العياء أدركني
التطور، مصدر عن الباحث عىل تتحتم أمثالها ومطالعة مطالعتها أن غري الطويل،
جنينًا، لغتنا يف زال ما الذي الفن ذلك عندنا، الحديث القصيص للفن بارقة الفن وهذا

والقوة. النضج طور العرب عند قط يبلغ ولم
القرن يف نشأ فقد وجيزة. سطور يف يتلخص العرب عند القصيص الفن تاريخ
الخيال ومن التاريخ من يقتبس نمو يف وظل الجاهلية، تاريخ إىل مستنًدا للهجرة األول
وتغلب» و«بكر و«عنرتة» «الجمهرة» أمثال القصص بتلك فجاء الرابع. القرن حتى مًعا
و«جميل ليىل» «مجنون مثل الغرام قصص من وغريها أنورشوان»، وكرسى و«شيبان
وليلة». ليلة «ألف كتاب يف بعدئذ اندمجت التي القصص عديد من ذلك إىل وما بثينة».
العلم من موضوعها استمدت إنما الواقع يف لها أصل ال كتبًا العرب ألف وقد
الذي املرشقية» الحكمة «أرسار الكتب تلك أنفس كان وربما جميًعا. والحكمة والخيال
حيث سينا ابن الرئيس وضع من كبري كتاب عن لخصه أنه األندليس طفيل ابن روى

التطور. نظرية إىل وأملع اإلنسان نشأة صور الحكيم هذا
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الرابع القرن يف أصله وضع وقد األصل. فاريس فهو وليلة» ليلة «ألف كتاب أما
ما فيه وينقص عليه يزيد منهم كل فكان والتحريف باإلضافة النساخ أيادي فتناولته

العارش. القرن حتى وذلك شاء،
بعيوبها عائشة فحكاية قرون. ثالثة مدة اللغة بجمود القصيص الفن ووقف
ال إذ النسائي. باألدب يختص فيما سيما ال املتجددة، النزعة يف أوىل تجربة ورواسبها
من هذه بتجربتها فهى عائشة. قبل تامة قصة وضعت اللغة عربية بامرأة يل علم

الجديد. املنهج رواد

وعجزه املمدوح تربية سوء جعلت واضعتها ألن أخالقي. مغزى ذات بعيوبها والرواية
إرشاده، يحسن من يف عدًوا رأى فقد مصائبه. منشأ العدو من الصديق تمييز عن
طيشه حفز من صديًقا وحسب ومسؤولياته. واجباته إىل وينبهه أهوائه، كبح ويعلمه
وكرامته الناس بكرامة العبث عىل وشجعه والعجرفة، الزهو منه وملق وغروره،
املحن أتمت أن بعد بخطئه، واعرتف ثاب يوم ولكنه ضالله. بنتائج فعوقب الشخصية.
اسم ثم ومن رغباته. جميع وحقق ومرساته حقوقه إليه عادت ملنصبه، وهيأته صقله

األحوال». «نتائج
أحيانًا، يحدث فقد الكيفية هذه عىل اإلنسان، بني معنا، تترصف الحياة أن أما
فيظفر الصالح، وينترص الحق، صوت يعلو أن يتفق قد أيًضا. يحدث قد نقيضه ولكن
خريًا، الخري عن املرء يثاب وقد والكفاءة، والقانون الطبيعة حكم يف له هو بما املرء
يجار ذا كم والخداع، الظلم ويغلب الرش، يفوز ذا كم ولكن كرامة. التضحية وعن
سحقه عىل الناس يتألب وكم واملرشوعة! البديهية القوانني جميع يف الحق صاحب عىل

والتفاني! اإلخالص سوى ذنب من له وما وإهالكه،
نوع من حًقا وكان يأتيه، بما كل عومل لو الدهر، وأنصف الدنيا أعدل كان وما

العمل.
تلقني من بد وال ونرشها. األخالقية باملبادئ األخذ عن لنا مندوحة ال أنه عىل
واألكاذيب الرشور حولها عصفت مهما والصالح واالستقامة الصدق دروس النشء
األلوهية: يف الجاحد قولة قاله ما السامية األخالقية املبادئ عىل ينطبق ألنه واملفاسد،

نخرتعه»! أن لوجب موجوًدا هللا يكن لم «لو
املواهب من ألنها موجودة. تكن لم لو السامية األخالق نخرتع أن يجب أجل،
مذهب عليها يتغلب ال التي وهي اإلنسانية، يف الفضل لباب هي إنما والذهنية، الفكرية
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يفعل، أن ونرشها تأييدها يستطيع من فعىل اجتماعية، ثورة قواعدها تدرك وال سيايس
عىل يقترص ال الذي األعىل املثل ذخائر أنفس من ذخرية الدنيا بأن الدوام عىل ليذكرنا

وتحقيقه. تمثيله عىل والدهور الجماعات تتعاون بل فرد، عىل أو جيل

التأمل مرآة

وقد االجتماعية، املوضوعات عالجت مرصية أول كانت البادية» «باحثة أن الشائع
ألسجل اليوم فأستدرك التيمورية. نثر عىل االطالع قبل الفكرة هذه أيدت أن سبق
يف التأمل «مرآة ويف عرصها صحف يف املوضوعات هذه يف كتبت التي لعائشة األسبقية
من الرسالة لهذه ليس الكبري. القطع من صفحة ١٦ يف وجيزة رسالة وهذه األمور»،
الخديوي لسمو بامتداح العهد) ذلك طريقة (عىل ختمتها كاتبتها أن إال يوقتها، تاريخ
السنوات ويف ،١٨٩٢ بعد أي توليته، بعد إذن نرشت فقد باشا، حلمي عباس السابق،

التيمورية. حياة من األخرية العرش
والتطويل، السجع ذات املقامات لغة وهي عائشة، نثرت ما ككل الرسالة هذه لغة
إنحالًال».. األزمة ولعقد هالًال الصفو لسماء أرى «لعيل وتفكر بالشكوى تستهلها وهي
زعيم «فناداني ألنها ذلك، يشبه ما أو األزمة» لعقد «انحالل عىل عثرت أنها ويظهر
بإيضاح وعليك واملالمة، االنتقاد تحذري وال السالمة، مقصورة إىل هلمي الجسارة

.… الدعوى»
حفل بتخاطب — خيايل صديق ولعله — ذلك الجسارة» و«زعيم قامت وهنا
إىل الرابعة الصفحة أول يف أخريًا فوصلنا اثنتني. صفحتني شغل املسجع بالتضخيم
الفساد وترسب والنساء، الرجال بني األدوار انقالب سوى هي وما الدعوى». «إيضاح
حتى بالغرور هللا «غرهم الشبان من جماعة أن عندها ذلك وتفصيل األرسة. داخل إىل
الحيل عن بحثه كل كان ونبيه، وخامل ورفيع وضيع من باالقرتان هم إنسان كل إن
بما ليتمتع ذلك والوقار». والعفة والتدين النسب عن ال والعقار، والضياع والحلل
االكتساب، يف الجهد عن ويستغني األتعاب من فكره ويريح …» الجمال ربات تمتلكه
حبائل يف واقع بأنه يدري وما املستعارة، الثروة «بتلك مكتفيًا للهوى»، الزمام ويسلم

.… يديه» بني املداهنني جيش «ويقوم أقرانه». به فتحتاط الخسارة.
إىل يعود وإذ والدرهم، الدينار يده من ينفذ حتى وتبذير لهو بني الزوج «ويظل
ألن إليها، والسيطرة النفوذ ينتقل أن يلبث وال والنفور، بالسخط الزوجة تقابله البيت
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واحد كل كان إذا إال يتم ال الزوجية «وحق والتبذير.» القصف عن إال عاجز الزوج
كما ومصالحها، حقوقها بكل يقوم أن الزوج فعىل وعليه. له فيما اآلخر يرعى منهما
األمور؟ تستقيم فكيف عقبًا الرأس انقلب فإذا ألمره». واالنقياد طاعته عليها يجب

الحياء»؟ برقع وترمي الحذر وشاح املرأة تُلقي «ال وكيف
«فدفنت الفضيحة، ذيوع من وحذًرا للشماتة دفًعا كتوًما، صابرة الزوجة أتكون
يفثأ ال والتجلد علة، يداوي ال الكتمان أن إال الولهان»؟ الحزين قلبها بجدث الويل هذا
للزوج فالبرشى إذن بالقبور»! القصور و«بدلت الحياة مادة نفسها يف تجدب بل غلة،
ملن صداًقا ويجعله وأبقى لقي ما املرياث من يأخذ «بل األطفال، ِليُتم يرثي ال الذي

الشقاء». أكفة يف يلقيها
واملشاجرة؟ اللوم إىل تعمد ذرًعا بالحياة تضيق وإذ اللسان سليطة املرأة تكون أم
إىل بيته فيهجر وإسكاتها. زجرها عىل للرجل مقدرة ال إذ الجحيم، هي حياة تبدأ إذن
والقال». القيل يف املرافعة من خوًفا الحال يف نام املنزل أتى «وإذا والحانات، الحوانيت
السعادة يف وآمالهن وأموالهن ونضارتهن شبابهن ضياع عىل النساء تسكت فكيف
مستجرية الجارات إىل منهن الواحدة فتميض قلوبهن! ليلهب واألىس الحزن إن والهناء؟
لحني صمتت األمر عليها تهون فاضلة امرأة عىل وقعت هي فإذا وكربها. عذابها من
منها تبدل التي الدور تلك إىل الطالع سوء ساقها إذا أما الجديدة. األزمة استئناف
فتستسلم أخالقها سفلت من تغريها فهناك العرصية، الحرية باسم والحصانة الصون
ولكن والوعيد. بالتهديد ويقوم الزوج يغار عندئذ الحشمة. جادة عن وتخرج املرأة
حد؟ عند رشوده يقف ولم واجبات لنفسه يعرف لم وهو وبكرامته به املرأة تعبأ كيف
الرسالة آخر يف الرجال ناشدت لذلك للتيمورية. يبدو ما عىل الشقاء منشأ هذا
بأقوال تقيسوه وال الضعيفة هذه خطاب تنبذوا ال «أن منهم ورجت إليها، يصغوا أن

السخيفة». النساء
سيعالجه الذي االجتماعي فالنقد اختياًرا. أو بداهة الدعوة، هذه الرجال لبى وقد
الكتاب ألن اإلصالح. إىل الدعوة بهذه التيمورية سبقته قد ولوذعية، بحصافة أمني قاسم
وعقليته ١٨٩٤م سنة صدر داركور الدوق عىل رًدا بالفرنسية أمني قاسم وضعه الذي
املرأة» «تحرير كتابيه يف شبت التي الكامنة النبيلة الثورة تلك عن فيه تتفتق لم

١٩٠٠م. يف اآلخر وصدر ١٨٩٨م سنة األول الكتاب صدر وقد الجديدة». و«املرأة
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البنات برتبية إال العائالت تصلح ال

جريدة يف مقاالت نرشت التيمورية إن تيمور، محمود األستاذ الشاعرة، أخي ابن يقول
املنثور» «الدر كتابها يف فواز زينب أدرجتها املقاالت تلك خري أن وأرجح «املؤيد».
الثانية جمادي ٩ املوافق السبت يوم الصادرة «اآلداب» جريدة عن اقتبستها أنها وقالت
املوضوع هذا يف أمني قاسم يكتب أن قبل ١٨٨٨م، سنة أي الهجرية، ١٣٠٦ سنة

تقريبًا. سنة عرشة باثنتي
وائتالف. اتصال عىل فواز وزينب كانت عائشة ألن مقاالتها خري هذه أن أرجح
نص فيها بما الرتجمة تلك مصادر منها واستقت حياتها يف لعائشة زينب ترجمت وقد
بخطاب املنثور» «الدر كتاب صدرت أنها كما ونثًرا. نظًما اليازجي ووردة مراسلتها
سواه دون املقال هذا أدرجت وملا يومها، طريقة عىل وتقريظ، ثناء كله عائشة من
ملحتوياته. نظًرا غريه عىل فضلته أنها أو التيمورية، بإشارة فعلت أنها الظن فأكرب

مباحثنا إليه تنتهي ما وخري خطري. موضوع ملس يف بكر ألنه حًقا، نفيس ألثر إنه
عاًما. ٣٧ منذ عائشة به جاءت مما حكًما بأصوب وال نظًرا، بأصدق ليس اليوم

«مرآة يف أنها وكما البنات»: برتبية إال العائالت تصلح «ال هو املقال هذا عنوان
الترصف بعدئذ لييسء الثروة عن الرجل بحث يف الشقاء منشأ تجعل األمور» يف التأمل
دون الزينة يف إرسافها عىل املرأة تلوم املقال هذا يف فهي بيده، بيته فيهدم بها
تشفف مدنية «من وتعجب والفساد، الخلل مبعث ذلك يف وترى واجباتها، إىل انتباه
واألحجار، املعادن بزخرف جمالهن إظهار عىل وتستعني مستعار، بحيل فتياتها بتزيني
يف األحداث تلك ألقت أنها والحال والدالل، الحسن يف بسطة زادتهن أنها وتتخيل
بهن املؤدي والغرور العجب إال املستعارات تلك من عليهن يعد ال ألنه الوبال، أخدود
نتائج علمهن وعدم اإلدراك عن بصريتهن لكف وذلك والفجور. املباهاة ساحات إىل

األمور.1 وعواقب األحوال

ولوال خواطرها. أوجه إبراز عىل اقترصت وإنما ونثرها لشعرها الدرس هذا يف عائشة آراء ناقشت قّلما
فلتعذر منها نظرية عىل أحيانًا علقت ولنئ ويسعدها. العائالت يشقي فيما لإلسهاب املجال التسع ذلك

وتأويل. إبهام من ذلك يحتمله ما عىل السكوت

1
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دون املهم وجهه من يتناوله أن يريد ملن كتبًا أو كتابًا يشغل قد املرأة زينة موضوع
فقط. بكلمة هنا ألقي لذلك الجارح، النقد أو بالتهكم، أو باإلرشاد، االكتفاء

وجود طبيعة من أن كما جميلة، تكون أن املرأة وجود طبيعة من أن أعتقد
والتجربة باملعرفة ذكاءه املرء يصقل وكما نشيًطا. ذكيًا يكون أن اإلنساني النوع
لتكون معدة الفتاة والكياسة. واألناقة بالزينة جمالها املرأة تصقل فكذلك واالطالع،
حياة يف لتنزوي معدة وليست ومزورة زائرة مجلس وسيدة عائلة، وأم منزل، ربة
املجتمعات، وتزيني املنازل إبهاج من له أعدت ما عىل تنشأ أن فيجب والرهبانية. الزهد
صوتها، برخامة تبهج أن عليها كان وملا فيه. تحل ناحية كل يف واألنس اللطف وبث
هندامها. بحسن النظر تروق أن كذلك فعليها حديثها، وظرف ابتسامتها، وحالوة
بإرضاء املغاالة يف ولكن الزينة، إىل كذلك) (والرجل املرأة ميل يف ليس إذن فالعيب
يف عيب والغلو بمظهره. الترصف يف السليم الذوق لقواعد الخضوع وعدم امليل، ذلك

دائمة. نكبة الذوق وسقم أمر، كل
نعومة منذ تتعودها أن الفتاة فعىل فيها واالقتصاد الزينة تنظيم بني وللتوفيق
من البنات تجريد يف كلها، نقل لم إن املدارس، أكثر عليه تجري ما بعكس أظفارها.
من حريتهن فينلن املدرسة، من الخروج بعد إال تجوز ال الزينة أن وإفهامهن حلية كل
يتعودونها أن من بدًال مفاجأة تفاجئهن الزينة يف الحرية أن أي متأخرات، الوجهة هذه
جديدة تربية نفسه يربي أن عليه وجب من شأن عندئذ شأنهن فيكون فشيئًا، شيئًا
اليشء وضع وعدم واالتزان، التوازن عدم هنا ومن وجه. كل من السابقة تربيته تناقض
هنا ومن الزينة. بأهمية األخذ يف والغلو والدرهم، الوقت إرساف يف وإغراق مكانه، يف
أوفرهن وتنصًال زعًما أكثرهن أن والواقع أصًال. يتجملن ال بأنهن النساء أكثر زعم
وشكلهن. الطبيعي و«طرازهن» يتناسب أن التجمل يأبى الالئي إال وتجمًال، تربًجا

من جزءًا الفنية املعقولة املعتدلة الزينة اعتبار عىل الفتيات جميع شبت ولو
أنفقن ملا السائر، والزي الذوق بحكم وقالبهن شكلهن يناسب ما عىل هندامهن ترتيب
يف الندمج بل مستثنى، وعمًال تكلًفا فيهن ذلك بدا وال طويًال وقتًا ذلك سبيل يف
رثة بأثواب الرشقية العائالت من كثري يف املرأة رأينا ملا وإذًا طبيعيًا. وصار عاداتهن
أو ضيوًفا استقبلت إذا حتى فنية. حاسة وال لياقة بال وأوالدها، زوجها بني قذرة
غريبة أولئك كل يف فبدت الحيل، بأنفس وازدانت األثواب أفخر ارتدت للزيارات خرجت
بزي «مطقمة بأنها تنطق فيها جارحة كل وكأن السكنات، مرتبكة الحركات بطيئة

الفرنسيني. قول نحو عىل واألعياد» اآلحاد
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من جزء الزينة هذه أن ألدركت املعقولة الزينة عىل الصغر منذ املرأة درجت لو
تقرص فال منزلها إىل تلك عنايتها والمتدت للناس، ال لنفسها تعالجها وأنها جمالها
والزائرات، الزائرون يراها التي والردهات الغرف يف االستقبال يوم عىل وتزيينه ترتيبه
والمتدت واالرتباك. التشويش من يكون ما أسوأ عىل األيام سائر يف تبقيه هي حني يف
الحياة. يف نظرتها إىل عاداتها إىل آرائها، إىل أفكارها، إىل املصطنعة غري األناقة تلك
كما شتى، نواحي تتناول أن تستطيع خارجية، كانت وإن حتى الواحدة، فاملزية
طول عىل نفًعا تجد لم املصلحني ومواعظ بأرسها. حياة يهدم قد الواحد العيب أن
ينقلب اإلرشاد وليت اإلرشاد، يخلقه أن من أعرق اإلنسان يف الجمال حب ألن األجيال.

وتنظيمها. الزينة بتوقيت املغرية بالوسائل األخذ إىل تحويًال

حق فمن تافهة. هي وال دخيلة غري ولكنها التيمورية، كالم بعد هذه حاشيتي طويلة
ويسرتها، دمامته، من يقلل أن الجميل غري حق ومن املزيد، يف يطمع أن الجميل

املستنكر. غري باملظهر إظهارها محاوًال
يقع العتب أعنف أن ترى التيمورية فإن الفارغة، الزينة يف الغلو إنكار ورغم
وسعه ويف القوي ألنه — بعد فيما القول هذا ستقول البادية وباحثة — الرجل عىل

تهتف: بها فإذا رشيكة. له فتصبح مداركها تتسع حيث إىل باملرأة النهوض

من أطوع أناملكم بني «وهن سدى»؟ تركتموهن لم أوطاننا! رجال «فيا
سخرتم وقد املعني، كالضال الحاجة عند الحرية أكف ترفعون «فعالم قلم»،
كل يف انفرادكم واستحسنتم األعمال يف معكم باشرتاكهن وازدريتم بأمرهن

يعود»؟ من عىل اللوم عائد فانظروا معنى؟

ولم األعمال، يف الرجل مع املرأة اشرتاك عائشة طلبت سنة وثالثني خمس منذ
األساس وألنه املخلوقات» وموجد النسمات باري حكم «من طبيعي ألنه االشرتاك؟ هذا
عالم لخص االنفراد أمكن ولو الزوجني. عىل العالم هذا عمران مدار «لصريورة األصيل
التأمل فكان دونه. هو ما إىل يفقره ولم األفضل، وهو اآلخر، دون إحداهما األرسار
لينالوا وتهذيبها املرأة بتعليم العناية الرجولية الهيئة عىل موجبًا الكون هذا هيويل يف
أي العرفان». براحة الجهل قلق عن الفتيات ولتعتاض جد، وأهنأ مجًدا أرفع بذلك
ووقاية عطف من باملطلوب ويأتني شؤونهن، ويف منازلهن يف التدبري بواجبات ليقمن

الصواب. عن رشود وال شعوذة دون وذويهن، نفوسهن نحو وحكمة



تيمور عائشة

«إذ تلميًحا: ال ترصيًحا بذلك تقول واملرأة، الرجل بني باملساواة بلغتها تقول إنها
منهما كل رضوريان فهما املرأة، دون بالوجود هللا لخصه للرجل االنفراد أمكن لو
واجبات من بقسطه كل ليأتي واحدة وأحكام واحدة شمس تحت مًعا موجودان لآلخر،

متعادلة».
األعمال، يف يشرتكا وأن واملرأة الرجل يتساوى أن ورأت الرشق، يف بهذا قالت لقد
إذ أوروبا، يف بدعة يعد هذا كان حني يف ومتى؟ الخدر.. جدران رهن محجوبة وهي
عنها واالستعاضة إنجلرتا قوانني من حذفها عىل يتفق لم «ذكر» لفظة أن يفوتنا ال
عندهم املرأة لتحرير مقدمة ذلك وكان ١٨٥٠م. سنة منذ إال «أحد» أو «رجل» بلفظة

اإلنسانية. يف إدخالها حيث من

تحت وعليها والتأويالت. اإليضاحات شتى وتحتمل كثرية فروض عىل الرتبية تنطوي
العائالت» وتهذيب البنات «تأديب بقولها أنها إال واملرونة. اإلبهام من مزيد عائشة قلم
والقيام األرسة مصلحة عىل للسهر أهًال لتكون الفتاة تنشئة وجوب عليها يغلب
كان ومن األجيال تشب حجرها يف ألن وهنائها. وراحتها تقدمها سبيل يف باملطلوب

وصالح. ونبل عظمة عىل يكون أن وجب والنبالء والعظماء الصالح إلعداد مهيأ
الذي للوقت بالنسبة أهميته برغم عائشة، كالم يف عارض معنى هي واملساواة؟
يزعم من ولدى يفهمه من لدى معناها وذاع الكلمة هذه شاعت فقد اليوم أما فيه. ورد
وتثري الكلمة هذه تكهربهم منهم، الراقي املتعلم حتى الرجال، أكثرية ولكن يفهمه. أنه
والتقييد. الحرص من برشوط إال يقرون ما منها يقرون ال وهم وتهكمهم، سخطهم

املعربة واللهجة الصيغة كانت أية لها، تكريًما املرأة عىل املساواة إنكار يف أن وأرى
للمرأة، الكفاح ذلك يريد ال الحياة كفاح يجهده الذي الرجل لعل اإلنكار، ذلك من بها
املتلونة محبته عىل دليل هو بل واملواساة. والرخاء والهناء للراحة ادخارها يف طامًعا
أنانية محض اإلنكار أذلك االستخفاف. بشكل أحيانًا مسخه ولو احرتامه وعىل األلوان،
وما األنانية؟ من خالية الحياة كانت ومتى ذلك؟ كان لو ترى وماذا يزعمون؟ كما
فهي السواء عىل والغريب القريب من املمقوتة األنانية أما إلينا! أحبابنا أنانية أحب
هنا ومن وشأنًا. قدًرا إحصائها يف لحقوقنا تجعل وال حسابنا، عىل تتورم التي األنانية

ظلم. وكل فتنة، وكل ثورة، كل منشأ
تشكو وال تثور ال وحبًا، عطًفا واجباتها تأدية عن عوًضا تنال التي املرأة إن
ناحية ومن العواطف ناحية من املظلومة املرأة هي وإنما املسئولية، عرستها ولو حتى



نثرها

قيد، ألف بألف ويقيدونها واجب، ألف ألف منها يطلبون وتلج. تضج التي املعاملة،
وال عطف، وال رعاية، ال ذلك مقابل ماذا؟ ذلك، ومقابل وقر، ألف بألف ويرهقونها
سبيل ويف تحتمل؟ ملاذا إذن وتفنيد، لوم أحيانًا، ذلك مقابل مجاملة. وال حتى محبة،
واألفكار للعواطف قانونًا الرجل دون املجتمع، لها سن لقد تحيا؟ هي غاية أية
تلك تقدر ولم الحنان. ومرسات القلب هناء األرسة حدود ضمن لها وركز واألعمال،
عىل مرغمة املرأة تظل حني يف يتحقق، ال قد رىض من لها فرضته ما أن القوانني
لتقوم أرسة كل وليست الحاجة. ووخز العيش لجاجة تعذبها وتظل الباهظة الواجبات
ليعلم أًخا، أو أبًا، أو كان زوًجا رجل، كل وال أفرادها، نحو املحسوسة الحاجة بتلك
ييرسها واجبات بتأدية بل والنهي، وباألمر العائلة برتأس تقوم ال الرجولة أن ويدرك

تكون. ما أعرس املرأة عىل ويجعلها اإلمكان قدر املجتمع لها
الضعيفة املخلوقة هذه وعىل املرأة. حياة يف جهة كل من وحدود واستدراكات قيود
أن يخجل ال بما تأتي وأن والكمال، والرب الفضل فيها ترى وأن جميًعا لها تذعن أن
يف الحرية كل وللرجل والكمال. والرب الفضل حدود ضمن تظل أن رشط الرجل يهمله
يحس قلب الجور هذا عىل يسكت أن أيمكن الجائز. ويف املمنوع يف والحرام، الحالل
األىس عن يتفجر أن بد ال ولكن حني، إىل عذابه ويكظم الجوى ليتآكله إنه وينبض؟
ليجني عبثًا تبىل حياته خيوط وأن جهاده من له منفعة ال أن رأى إذا سيما ال يوًما،

أهًال. لذلك ليس من تعبه ثمرة
رعايتكم، تحت العائشات النساء تسعدون الذين أنتم الفضالء، الرجال أيها واًها،

القلوب! يف مغمدة نصال من املساواة إىل الدعوة تكنه ما كل علمتم لو
— أحيانًا تفعلون كما املساواة معاني نقض عىل ليس — لعملتم ذلك علمتم لو

املجتمع. أفراد لجميع صالحة وجعلها الجائرة القوانني تعديل عىل بل


