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حياته حافلة ثرية، كيف ال وهو فيل�سوف 
الكلمة الذي نقل م�سر من مرحلة التقليد 
والن�سخ لكل ما هو اأوروبي اإىل مرحلة 

االإبداع، حتى اأن موؤلفاته كانت تبهر 
الغرب، اأديب عا�ش لريى ويكتب ويحلم 

ويتنباأ، انه توفيق احلكيم اأهم وابرز 
العالمات الفكرية واالأدبية والثقافية يف 

العامل العربي.
�سهدت �ساحية الرمل مبدينة االإ�سكندرية 

عام 1898م مولد االأديب توفيق اإ�سماعيل 
احلكيم الأب من اأ�سل ريفي واأم من اأ�سل 

تركي كانت ابنة الأحد ال�سباط االأتراك 
املتقاعدين، يذكر احلكيم اأنها كانت عنيفة 

الطباع، ذات كربياء واعتداد باأ�سلها.
ومما قاله عنها يف "�سجن العمر" اأن 

عالقته بها مل تكن �سوية م�سبعة، فقد    
متيزت ب�سخ�سية اأ�سبه بالربكان الثائر، 

وبقدر غري قليل من االأثرة والعناد، 
واالهتمام باملظاهر، مع حب التفاخر 
والتعايل، كلها �سفات ال تتيح البنها 

ال�سغري اأن يتقرب منها، بل تركت يف 
نف�سه �سفات اخلجل واالنطواء، وامليل 

اإىل العزلة، وترجع جذور اأ�سرته اإىل قرية 
البارود"  "اإيتاي  من  "الدلنجات" بالقرب 

مبحافظة البحرية.
ويف هذا اجلو املرتف عا�ش توفيق 
احلكيم، حيث حر�ست اأمه 

على اأن ياأخذ الطابع 
االأر�ستقراطي، وقد 
�سعت منذ اللحظة 

االأوىل اإىل اأن تكون 
حياة بيتها م�سطبغة 

باللون الرتكي، و�ساعدها 
على ذلك زوجها، 

وتعلقت نف�سه بالفنون 
اجلميلة وخا�سة 

املو�سيقى، وكان قريبا 
اإىل العزلة، فاأحب القراءة 

وبخا�سة االأدب وال�سعر والتاريخ.
وكثريا ما حتدث احلكيم عن حرمان 

والدته اإياه ممار�سة اأ�سياء حبيبة اإىل 
نف�سه، كالعزف على العود والرتدد اىل دور 

ال�سينما، واأ�سار اإىل اأن لها النفوذ نف�سه 
وال�سلطان ال�سارم على من يف البيت، 

مبن فيهم والده، هذه اجلوانب توؤكد اإىل 
اأي مدى ات�سعت الهوة بني االبن واأمه من 

الناحية العاطفية، وقد زادت هذه الهوة 
ات�ساعا مبولد اأخيه ال�سغري زهري، ومع 

ذلك فقد ارتبطت يف ذهنه ذكريات طيبة عن 
والدته، تتمثل يف تلك الق�س�ش التي كانت 

تق�سها عليه مما كان له اأثره يف تكوين 
خياله يف �سن مبكرة.

ق�سى مرحلته االبتدائية مبحافظة البحرية 
ويف حميط املدر�سة وجد احلكيم منفذا 

لرغباته وميوله فاندمج يف جوها وات�سل 
بالطلبة، وكان �سعوره بعد هذا االت�سال 

نحو جو العائلة مفعما بالنفور ال�سديد 
لهذا اأخفى حقيقة اأ�سرته ومقام والديه عن 

اأقرانه من الطلبة حفاظا المتداد �سخ�سيته. 
ثم انتقل اإىل القاهرة ليوا�سل درا�سته 

الثانوية، وكان لتوفيق َعّمان يف القاهرة، 
يعمل اأكربهما معلما باإحدى املدار�ش 
االبتدائية، بينما االأ�سغر طالبا بكلية 

الهند�سة، وتقيم معهما اأخت لهما، وراأى 
الوالد حفاظا على ابنه اأن يقيم مع عّميه 

وعمته، لعل االأقارب يهيئون له املناخ 
املنا�سب للدرا�سة والتفرغ للدرو�ش 

وحت�سيل العلم والتفرغ له.
وانتقل احلكيم ليعي�ش مع اأعمامه يف 
القاهرة والتحق مبدر�سة حممد علي 

الثانوية، ويف تلك الفرتة ا�ستعلت 
�سرارة الثورة ال�سعبية امل�سرية عام 
1919م؛ ف�سارك احلكيم واأعمامه مع 

جموع امل�سريني يف تلك الثورة، فقب�ش 
عليهم واعتقلوا بالقلعة بتهمة التاآمر على 

احلكم، وعندما علم اأبوه باخلرب اأ�سرع 

اإىل القاهرة و�سعى باأمواله وعالقاته اأن 
يفرج عن ابنه واإخوته، ولكن ال�سلطات 

الع�سكرية مل تت�ساهل ومانعت ب�سدة 
االإفراج عن اأي من املعتقلني، اإال اأنه 

ا�ستطاع بعد جهد كبري اأن ينقلهم من 
مع�سكر االعتقال بالقلعة اإىل امل�ست�سفى 

الع�سكري.
وبعد اأن هداأت االأحداث بداأت ال�سلطات 

الع�سكرية تفرج عن املعتقلني، وكان احلكيم 
واأعمامه من اأول من اأُفرج عنهم، فخرج من 

املعتقل، وقد تركت احلادثة اأثرا قويا يف 
نف�سه بالنقمة على امل�ستعمرين و�سعورا 

دافقا بالوطنية والوعي التحرري.
وعاد احلكيم يف �سنة 1920م اإىل درا�سته، 

حيث نال اإجازة الكفاءة، ثم نال اإجازة 
البكالوريا عام 1921م.

وبرغم ميل توفيق احلكيم اإىل درا�سة 
الفنون واالآداب فاإنه التحق مبدر�سة 

احلقوق نزوال على رغبة اأبيه، وتخرج فيها 
1925م.

ويف هذه الفرتة اهتم بالتاأليف امل�سرحي 
فكتب حماوالته االأوىل من امل�سرح مثل 

م�سرحية "ال�سيف الثقيل" و"املراأة 
اجلديدة" وغريهما اإال اأن اأبويه كانا له 

باملر�ساد فلما راأياه يخالط الطبقة الفنية 
قررا اإر�ساله اإىل باري�ش لنيل �سهادة 

الدكتوراه.

من القانون اىل الأدب يف فرن�صا 
الأنها  يوميات،  يف  حياتي  اأدّون  "ملاذا 
حياة هنيئة ؟ كاّل . اإّن �ساحب احلياة 

الهنيئة ال يدّونها، اإمنا يحياها، اإّن 
اأعي�ش مع اجلرمية، يف اأ�سفاد واحدة، 

اإّنها رفيقي وزوجي اأطالع وجهها يف كّل 
يوم، وال اأ�ستطيع اأن اأحادثها على انفراد. 

هنا يف هذه اليوميات اأملك الكالم عنها، 
وعن نف�سي وعن الكائنات جميعا. اأّيتها 

ال�سفحات التي لن تن�سر.. ما اأنت اإاّل نافذة 

مفتوحة اأطلق منها حريتي يف �ساعات 
ال�سيق ".

عندما اأنهى توفيق احلكيم درا�سته يف 
كليه احلقوق �سافر اإىل فرن�سا ال�ستكمال 
درا�ساته العليا يف القانون، ولكنه هناك 
ان�سرف عن درا�سة القانون، واجته اإىل 
االأدب امل�سرحي والق�س�ش، وتردد على 

امل�سارح الفرن�سية ودار االأوبرا، فقد وجد 
يف باري�ش ما ي�سبعه من الناحية الفنية 

واجلمالية. 
وخالل اإقامة احلكيم يف فرن�سا ملدة ثالث 

�سنوات ا�ستطاع اأن يطلع على فنون 
االأدب هناك، وخا�سة امل�سرح الذي كان 
�سغله ال�ساغل، فكان نهار اأيامه يق�سيه 
يف االإطالع والقراءة والدرا�سة، ويف 

الليايل كان يرتدد على امل�سارح واملحافل 
املو�سيقية قا�سيًا فيها وقته بني اال�ستفادة 

والت�سلية ويف فرن�سا عرف احلكيم اأن 
اأوروبا باأكملها اأ�س�ست م�سرحها على 

اأ�سول امل�سرح  االإغريقي ...   
.. فقام بدرا�سة امل�سرح اليونان القدمي 

وقام بقراءة امل�سرحيات اليونانية 
تراجيدية كانت اأو كوميدية. التي قام 

بكتابتها ال�سعراء امل�سرحيون اليونانيون،  
كما اطلع على االأ�ساطري واملالحم اليونانية 

العظيمة.
واإ�سافة اإىل اإطالعه على امل�سرح االأوروبي 

ان�سرف احلكيم اإىل درا�سة الق�سة 
االأوروبية وم�سامينها الوطنية مما حدا به 

اإىل كتابة ق�سة كفاح ال�سعب امل�سري يف 
�سبيل احل�سول على حريته، فكتب ق�سة " 

عودة الروح " بالفرن�سية، ثم حولها فيما 
بعد اإىل العربية ون�سرها عام 1933 يف 

جزاأين.
ويف �سنة 1928 عاد توفيق احلكيم اإىل 

م�سر ليواجه حياة عملية م�سنية فان�سم 
اإىل �سلك الق�ساء ليعمل وكيال للنائب العام 

يف املحاكم املختلطة باالإ�سكندرية ثم يف 

املحاكم االأهلية.
ويف �سنة 1934 انتقل احلكيم من ال�سلك 
الق�سائي ليعمل مديرا للتحقيقات بوزارة 

املعارف ثم مديرا مل�سلحة االإر�ساد 
االجتماعي بوزارة ال�سئون االجتماعية.

    
ما بني الذهنية والواقعية 

النا�ش  علم  لو  اآه  نقمة..  التفكري  حب  "اإن 
كيف يعي�ش االأدباء ورجال الفكر". 

من وحي عمله يف النيابة الَّف روايته 
رواية  االأرياف" وهي  يف  نائب  "يوميات 
عاملية �سدرت منها باللغة االإجنليزية فقط 

اأكرث من خم�ش طبعات، وبعد ذلك الَّف 
جديدًا  فتحًا  اعتربت  الروح" التي  "عودة 

يف االأدب العربي. 
كان توفيق احلكيم يذهب اإىل �سريح 

ال�سيدة زينب مرة كل �سهر، مبا�سرة بعد 
اأن ي�سلم روايته اجلديدة للمرحوم زكي 

عكا�سة مدير تياترو االأزبكية، وكان زكي 
يقول له: "اإذا نام االأوالد فلن اأ�سرتي 

الرواية، واإذا تنبهوا ف�ساأ�سرتيها!" فقد 
كان زكي يقراأ كل رواية الأطفاله يف الليل 
فاإذا ناموا فالرواية �سخيفة، واإذا �سهروا 

فالرواية عظيمة، وقد كان زكي يعترب 
اأطفاله هم اجلمهور!!! وكان توفيق احلكيم 
يذهب اإىل �سريح ال�سيدة زينب ويقول لها 

عقب ت�سليمه الرواية: "يا �سيدة زينب... 
اأيقظي االأوالد!". وتيقظ االأوالد... وباع 

توفيق احلكيم جميع م�سرحياته". 
لقد األَّف توفيق احلكيم �سبعني ن�سًا 

م�سرحيًا بني اللغة العربية الف�سحى 
واللغة الدارجة امل�سرية، ولقد �سعدت 
ن�سو�سه امل�سرحية اإىل خ�سبة امل�سرح 

القاهري، ويف جمال ال�سرية الذاتية كتب 
توفيق احلكيم "زهرة العمر" التي تختلف 
عن غريها من ن�سو�ش املذكرات املعروفة، 

فهي تتكون اأ�سا�سا من جمموعة من 
الر�سائل يكتبها املوؤلف اإىل �سديقه اندريه 

يف ذكرى رجل امل�صرح واالأدب والفكر..

احلكيم ع�شفور يغرد بال�شرق والغرب
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يف باري�ش وهو يف هذه الر�سائل ي�سف 
حياته كتلميذ قانون يف فرن�سا خالل فرتة 
ما بني احلربني، ويذكر االأ�سباب التي اأدت 

لعدم جناحه يف الدرا�سة، ثم حياته بعد 
عودته اإىل م�سر، وعمله يف النيابة. 

وله جمموعة ق�س�سية بعنوان " ق�س�ش 
احلكيم"، وق�س�سه الق�سرية كلها ترجمت 

اإيل الرو�سية واالأ�سبانية.
يقول احلكيم " اإّن الالمعقول عندي 

لي�ش هو ما ي�سمى بالعبث يف املذاهب 
االأوروبية ولكنه ا�ستك�ساف ملا يف فننا 

وتفكرينا ال�سعبي من تالحم املعقول 
يف الالمعقول … ومل يكن للتيارات 

االأوروبية احلديثة اإال جمرد الت�سجيع 
على ارتياد هذه املنابع فنيًا دون خ�سية من 

�سيطرة التفكري املنطقي الكال�سيكي الذي 
كان يحكم الفنون العاملية يف الع�سور 

املختلفة… فما اإن وجدنا تيارات ومذاهب 
تتحرر اليوم من ذلـك حتى �سعرنا اأننـا 

اأحـق من غرينا بالبحث عـن هـذه التيارات 
يف اأنف�سنا … الأنها عندنا اأقدم واأعمق 

واأ�سد ارتباطًا ب�سخ�سيتنا " .
ولقد كتب احلكيم يف هذا املجال العديد 

من امل�سرحيات ومن اأ�سهرها م�سرحية " 
الطعام لكل فـم "، م�سرحية " نهر اجلنون 

" لو عرف ال�سباب  " و  " رحلة اإىل الغد   ،"
امل�سرحيات. من  وغريها   ،"

بالن�سبة للم�سرح فقد كانت اأول اأعمال 
احلكيم امل�سرحية هي التي حتمل عنوان 

كتابه  يف  عنها  ويقول  الثقيل"،  "ال�سيف 
�سجن العمر "كانـت اأول متثيليـة يل يف 
احلجـم الكامل هي تـلك التي �سميتها " 
ال�سيف الثقيل " كل ما اأذكر عنها ـ وقد 

فقدت منذ وقت طويل ـ هو اأنها كانت من 
وحي االحتالل الربيطان. واإنها كانت 
ترمز اإيل اإقامة ذلك ال�سيف الثقيل يف 

بالدنا بدون دعوة منا ".
ومل يذع �سيت احلكيم ومل تقدر موهبته 
اإال بعد �سدور م�سرحيته "اأهل الكهف" 

التي كتبها عام 1928 و�سدرت عام 1933 
واأحدثت �سجة اأدبية كربى وا�ستهر معها 

اأمر توفيق احلكيم وتاألق جنمه.
وانق�سم م�سرح احلكيم اإيل م�سرح ي�سم 

م�سرحيات واقعية تعالج م�سكالت احلياة 
باأ�سلوب ال رمز فيه وال جتريد، منها 

"اأمام  "الزنار"،  القلب"،  يف  "ر�سا�سة 
�سباك التذاكر"، وم�سرحياته االجتماعية 

العديدة التي ن�سرها يف كتابه ال�سخم 
هذا  يف  اإنتاجه  واآخر  املجتمع"،  "م�سرح 

النوع م�سرحيته "ال�سفقة" التي قدمها 
امل�سرح القومي .

والنوع االآخر يف م�سرحيات احلكيم 
هو الذي ا�سطلح النقاد على ت�سميته 

بامل�سرح الذهني، وهو الذي عالج فيه 
اأفكارًا اأو رموزًا جمردة، واأدار ال�سراع 

فيه بني االأحكام والقيم العامة، وقد بداأه 
عام 1933 مب�سرحيته امل�سهورة "اأهل 

الكهف" وقدم فيه مناذج عديدة "ك�سهرزاد" 
و"بيجماليون" و"�سليمان احلكيم "، 

واآخر اإنتاجه يف هذا امل�سرح هو م�سرحية 
باري�ش  يف  كتبها  احلائر" التي  "ال�سلطان 
عام 1959، وقدمها امل�سرح القومي، ولقب 

بوالد امل�سرح العربي.
وقد حر�ش احلكيم علي تف�سري �سعوبة 
جت�سيد م�سرحياته ومتثيلها على خ�سبة 

امل�سرح؛ فيقول: "اإن اليوم اأقيم م�سرحي 
داخل الذهن، واأجعل املمثلني اأفكارا 

تتحرك يف املطلق من املعان مرتدية 
اأثواب الرموز... لهذا ات�سعت الهوة بيني 
وبني خ�سبة امل�سرح، ومل اأجد قنطرة تنقل 
مثل هذه االأعمال اإىل النا�ش غري املطبعة".

احلكيم �صاعرا !! 
رفيعة  �سامية  مهمة  ال�سعر  مهمة  "اإن 

ك�ساأن ال�سعر نف�سه بعلو قيمته وارتفاع 
قامته على كل الفنون"

بداأت عالقة توفيق احلكيم بال�سعر ب�سدمة 
عنيفة، فقد حدث عندما كان �سبيا �سغريا 

وذات يوم جمعة ا�ستدعاه والده وطلب 
منه قراءة معلقة زهري بن اأبي �سلمى وما 

اأن و�سل ال�سبي اإىل البيت الذي يقول:
ومن مل ي�سانع يف اأمور كثرية 

  ي�سر�ش باأنياب ويوطاأ مبن�سم 

حتى طلب منه والده تف�سري كلمة )ي�سانع( 
فعجز ال�سبي عن التف�سري واإذ بوالده 

ي�سفعه �سفعة قوية �سال ب�سببها الدم من 
انفه وزلزلت نف�سه زلزاال قويا، ويقول 

احلكيم وجاءت على ال�سوت جدتي التي 
كانت حتبني ف�ساحت به واأخذتني من 

يدي اإىل حجرتها، واأنا األعن املعلقات 
واأ�سحابها بل األعن ال�سعر كله، وكان من 

الطبيعي اأن اأحبه كما اأحبه اأبي ولكن 
�سه اإىل  الدم الذي �سال من انفي ب�سببه بغَّ

نف�سي مدة طويلة.
اإن اأف�سل من يقدم ال�ساعر توفيق احلكيم 
هو توفيق احلكيم نف�سه حيث يقول "يف 
ال�سنوات الع�سرين من القرن الع�سرين، 

واأنا يف باري�ش، اأغران هذا الفن اجلديد 
)يق�سد ال�سعر احلديث( بال�سروع يف 
املحاولة، فكتبت ب�سع ق�سائد �سعرية 

نرثية من هذا النوع الذي ال يتقيد بنظم اأو 
بقالب معروف، وقد اأهملتها فيما بعد الن 

اجتاهي االأ�سلي كان اإىل امل�سرح".
     ولكن ما اأهمله احلكيم احتفظ 

ببع�سه لي�سجله يف كتابه "رحلة الربيع 
واخلريف" ليعود ويرتجمه اإىل اللغة 

الفرن�سية فيما بعد، �سمن ديوان كامل بهذه 
اللغة، مطلقا عليه ت�سمية "ق�سائد عربية" .         
واإ�سافة اإيل اإطالعه على امل�سرح االأوروبي 

ان�سرف احلكيم اإىل درا�سة الق�سة 

االأوروبية وم�سامينها الوطنية مما حدا به 
واأ�سار يف طبعة الديوان اأنها طبعة خا�سة 

وحمدودة متاما وكلية لالأ�سدقاء، وي�سم 
الديوان 31 ن�سا توؤكد يف جمملها علي 

القيم االإن�سانية النبيلة كاحلب والعدالة 
واخلري وال�سالم واحلرية واالإميان.

من ال�سعر الذي كتبه احلكيم يف �سنة 
1926 متاأثرا "ب�سورة العاديات" من 

القراآن الكرمي:
تنف�ش �سبح من اأنوف خيول 

تعدو الهثة يف وهاد نف�سي 
ا�سمع يف اأعماقي ال�سهيل 

امنعوها من اللحاق باأم�سي 
اإنها يف غيوم مترق 

تت�ساقط من �سنابكها �سهب تربق 
وتغرق يف عيون �سود ! 

اأما ملاذا اجته احلكيم اإىل القراآن، فقد �سرح 
ذلك عندما قال "اإن القراآن يتميز من حيث 

ال�سكل باأنه �سكل حر، اأي انه ال يتقيد بنظم 
وال بقافية، وهذه احلرية التامة نبع منها 
هذا التعبري العظيم، ومل يكن ق�سدي كما 

فهم خطا، املحاكاة من حيث املو�سوع 
وامل�سمون، الأن املو�سوع وامل�سمون 

هو من عند الله تعاىل، وال ي�سح التفكري 
يف حماكاته اأو جماراته باأي وجه من 

الوجوه، واإمنا فقط يجوز االنت�ساب اإليه 

من حيث احلرية وال�سكل احلِر وهذا يكفي 
للتاأ�سيل وال حاجة اإىل االلتجاء اإىل اأدلة 

�سمنية مثل التفعيلة ونحو ذلك".
ومن النماذج ال�سعرية التي كتبها توفيق 

احلكيم يف هذا الكتاب وهي من ال�سعر 
املنثور قوله:

هبطت بعيني يف اأعماق فنجان 
فراأيت الكون يخلق من جديد 

هذا النقيع يف القاع له غبار 
يهيم طليقا يف ف�ساء مديد 

اأدرت فيه املعلقة 
واإذا بدوامة تدور ثم تدور 

وجتمع الغبار 
يف كتلة دائرة معلقة 

وبداأ يف االأفق جنم وليد 

عالقته الغام�صة بالثورة
على  حم�سوب  مثلي  �سخ�سا  اأن  "العجيب 

البلد هو من اأهل الفكر قد اأدركته الثورة 
وهو يف كهولته ميكن اأن ين�ساق اأي�سا 

خلف احلما�ش العاطفي، وال يخطر يل اأن 
اأفكر يف حقيقة هذه ال�سورة التي كانت 

ت�سنع لنا، كانت الثقة فيما يبدو قد �سلت 
التفكري".

مل يرتبط احلكيم بالرغم من ميوله 
الليربالية ووطنيته باأي حزب �سيا�سي يف 
حياته قبل الثورة؛ فلما قامت ثورة يوليو 

1952م ارتبط بها واأّيدها، ولكن يف الوقت 
نف�سه كان ناقدا للجانب الديكتاتوري غري 

الدميقراطي الذي ات�سمت به الثورة منذ 
بدايتها.

، فقد مار�ش احلكيم نقده للنظام النا�سري 
يف روايته ال�سلطان احلائر بني ال�سيف 

والقانون يف عام 1959، وبنك القلق عام 
 ،1966

..ولكنه  تافه  خملوق  "املراأة 
جميل"!! 

املراأة  اأن  وجدت  اأنني  امل�ساألة  "كل 
خملوق يريد اأن ي�ستاأثر بكل �سيء يف 
حياتنا، لذا فاإن عداوتي لهذا املخلوق 
لن تنتهي ما دمت اأخ�ساه! اإن عداوتي 

لي�ست اإال دفاعا عن نف�سي.. فلو اأن املراأة 
متثال من الف�سة فوق مكتبي، اأو باقة من 

الزهر يف حجرتي، اأو ا�سطوانة مو�سيقية 
اأنطقها واأ�سكتها باإرادتي، ملا كان عندي 

غري تقدي�ش واإكبار ال يحدهما حد.. لكنها 
لالأ�سف، �سيء يتكلم ويتحرك".

يف اأواخر درا�سته الثانية من تعليمه 
الثانوي عرف احلكيم معنى احلب فكان 

له اأكرب االأثر يف حياته، وق�سة هذا احلب 
اأنه اأحب فتاة من �سنه كانت ابنة اأحد 

اجلريان، الذي ات�سلت اأ�سباب ال�سلة بني 
عائلتها وبني عمه توفيق، ونتيجة لزيارة 

هذه الفتاة ملنزل عمته فقد تعلق احلكيم بها 
درجة كبرية، اإال انه ولالأ�سف كانت نهاية 

هذا احلب هو الف�سل، حيث اأن هذه الفتاة 
�ساءت عالقتها بعمه توفيق اأوال، كما اأنها 

اأحبت �سخ�سا اآخر غري توفيق. وكانت 
لهذه ال�سدمة وقعها يف نف�ش احلكيم، الذي 
خرج ب�سورة غري طيبة عن املراأة من خالل 

هذه التجربة الفا�سلة.
فاملراة يف نظره "�سجانة" وظيفتها يف 

احلياة اإغالق املنافذ على الرجال و�سجنهم 
يف دهاليزها عميقة من حلظة ن�ساأتهم 
وحتى مماتهم، حيث يقول:"اإن املراأة 
هي ال�سجان الدائم لنا نحن الرجال، 

حتب�سنا بني جدران بطنها ونحن اأجنة، 
فاإذا اأخرجنا اإىل احلياة وقعنا بني �سياج 
حجرها ونحن اأطفال، فاإذا اجتزنا بالكرب 

ذاك ال�سياج تلقتنا ذراعيها فطوقت اأعناقنا 
حتى املمات". 

وكان ال يفتاأ يذكرها بقوله" املراأة مثل 
القمر ال ت�سع �سوءًا من داخل نف�سها، بل 

تعك�ش ال�سوء االأتي اإليها من �سم�ش عقل 
الرجل".

اأما اأق�سي ما قاله عن املراأة "اأن املراأة 
خملوق تافه، �سنعت من �سلع تافه من 

اأ�سالع اأدم وخرجت من اجلنة واأخرجته 
ب�سبب تافه"، ومن ثم فهي تتحلي 

بال�سلوكيات غري ال�سوية ومنها على وجه 
التحديد اخلداع!. ملخ�سًا روؤيته بالقول: 

"منذ فجر التاريخ واملراأة تتزين اأي تخدع، 
ولقد عرف الطالء على وجه املراأة قبل اأن 

يعرف على جدران الهياكل"، موؤكدا "اإن 
اخلداع هو اأوك�سجني يف هواء كل امراأة، 

فاإن مل جتد من تخدعه، خدعت نف�سها".
ولكن العذر الوحيد الذي يغفر لها ذلك هو 
جمالها حيث يقول "اإن اجلمال هو العذر 

الوحيد الذي يغفر للمراأة كل تفاهتها 
وحماقتها".

ويعيب احلكيم علي املراأة اهتمامها 
بالتفا�سيل اجلزئية للرجل ويعرب عن ذلك 

قائاًل:"اأن املراأة عندما تهتم برجل ت�ستطيع 
اأن تعرف عنه ما قد يجهله هو عن نف�سه"، 

ودائما ما كان ي�سفها بقوله "اإن املراأة ال 
ت�ستطيع اأن تخل�ش ملبداأ لكنها ت�ستطيع اأن 

تخل�ش ل�سخ�ش".
ولكن البع�ش يري اأن احلكيم مل يكره 

املراة اأو يعاديها طوال حياته بل اأنه يف 
نهاية حياته اأعلن انه لي�ش عدوها ولكنه 
يقف موقف الدفاع عن النف�ش منها، فهو 

يخ�ساها، وهو حذر منها، لكنه ال يرى 
احلياة مكتملة، اأو ناه�سة، بدونها، ومن 

كلماته امل�سيئة عن املراأة "اإن عقل املراأة اإذا 
ذبل ومات، فقد ذبل عقل االأمة كلها ومات".

ورغم اأقواله عن املراة وخ�سيته منها 
فاإن كتاباته ت�سهد بعك�ش ذلك متاما فقد 

حظيت املراة بن�سيب وافر يف اأدب توفيق 
احلكيم، وحتدث عنها بكثري من التقدير 

واالحرتام الذي يقرتب من التقدي�ش.
واملراأة يف اأدب احلكيم تتميز باالإيجابية 
والتفاعل، ولها تاأثري وا�سح يف االأحداث 

ودفع حركة احلياة، ويظهر ذلك بجالء يف 
م�سرحياته �سهرزاد، واإيزي�ش، واالأيدي 

الناعمة، وبيجماليون، وق�سة الرباط 
املقد�ش، وع�سفور من ال�سرق، وعودة 

الروح.

احلكيم جنم اأفل يف �صماء االأدب 
فيتموز عام 1987م غربت �سم�ش من 

�سمو�ش االأدب العربي احلديث ورمز من 
رموز النه�سة الفكرية العربية، �سم�ش 

�سيبقى بريقها حا�سرا يف العقلية العربية 
جيال وراء جيل من خالل ذلك االإرث االأدبي 

وامل�سرحي الذي اأ�سافه للمكتبة العربية، 
حيث ترك ر�سيدا هائال من اأعماله االأدبية 
املتنوعة، التي بلغت 100 م�سرحية و 62 

كتابا، ترجم منها الكثري اإىل عدد من اللغات 
احلية، ومن اأهم ما ترجم له " اأهل الكهف 
 "  ،  )  1934  (" " �سهرزاد   ،)  1932  ( "

بيغاليون " اأوديب " ) 1949 ( " ال�سلطان 
احلائر " ) 1960 ( ، " يا طالع �سجرة " 
) 1962 ( و " �سم�ش النهار " التي كتبها 

ون�سرها عام 1965.
وقد ح�سل احلكيم علي قالدة اجلمهورية 

عام 1957، جائزة الدولة التقديرية يف 
االآداب عام 1960، وو�سام العلوم والفنون 
من الدرجة االأوىل، قالدة النيل عام 1975، 

الدكتوراه الفخرية من اأكادميية الفنون 
عام 1975. 

وقد قال عنه الناقد الفرن�سي جان الكوتور 
االأرياف" وثيقة  يف  نائب  "يوميات 

اأمينة  و�سورة  "اأنرثوبولوجية" عظيمة، 
وبالغة االأثر ملجتمع القرية يف م�سر، 
ب�سّيئاته ومباهجه.. بحماقاته وروح 

التكافل التي تثري االإعجاب فيه، هي 
رواية من االأدب ال�ساحك.. 

روح الفكاهة طبع اأ�سيل 
فيه

وكان راأي طه ح�سني 
بابًا  يفتح  احلكيم  " اأن 

جديدًا يف االأدب العربي 
هو باب االأدب امل�سرحي 

الذي مل يعرفه العرب 
من قبل يف اأي ع�سر من 

ع�سورهم". 

اإن اأف�صل من يقدم ال�صاعر توفيق احلكيم هو توفيق احلكيم نف�صه حيث يقول 
الفن  هذا  اأغراين  باري�س،  يف  واأنا  الع�صرين،  القرن  من  الع�صرين  ال�صنوات  "يف 

اجلديد )يق�صد ال�صعر احلديث( بال�صروع يف املحاولة، فكتبت ب�صع ق�صائد 
�صعرية نرثية من هذا النوع الذي ال يتقيد بنظم اأو بقالب معروف

احلكيم �صبيًا يقف 
بني والدهع ووالدته
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علي مزاحم عبا�س

ولقد �سعى له والده لدى لطفي ال�سيد، 
فعمل على اإيفاده يف بعثة درا�سية 

اإىل باري�ش ملتابعة درا�ساته العليا يف 
جامعتها ق�سد احل�سول على �سهادة 

الدكتوراه يف احلقوق والعودة 
للتدري�ش يف اإحدى اجلامعات امل�سرية 
النا�سئة. ولكن توفيق احلكيم خيب ظن 

والديه هذه املرة اأي�سا، وبدال من اأن 
يدر�ش احلقوق ان�سرف اإىل 
االأدب وامل�سرح وخالط 

االأو�ساط االأدبية 
والفنية يف باري�ش. 
ولقد �سجل ذكرياته 

الباري�سية يف كتابيه: 
) ع�سفور من ال�سرق( و 

) زهرة العمر(. 
ويف باري�ش، كان 

يزور متاحف اللوفر 
وقاعات ال�سينما 

وامل�سرح، واكت�سب من 

خالل ذلك ثقافة اأدبية وفنية وا�سعة؛ 
اإذ اطلع على االأدب العاملي: االإغريقي 

والفرن�سي منه. كما كانت له ثقافة 
اجتماعية و�سيا�سية حملية وعاملية. 

ويف هذه الفرتة بالذات اطلع على 
امل�سرح الذهني والرمزي والتجريبي" 

اأوديب ملكا، بجماليون...". 
واأح�ش والداه اأن ابنهما مل يغري يف 

باري�ش االجتاه الذي �سلكه يف م�سر، 
فا�ستدعياه يف �سنة 1927م، اأي بعد 
ثالث �سنوات فقط من اإقامته هناك، 

وعاد توفيق احلكيم �سفر اليدين من 
ال�سهادة التي اأوفد من اأجل احل�سول 

عليها واإن كان قد نهل من الثقافة 
املو�سيقية واالأدبية والفنية ال�سيء 

الكثري. 
وبعد عودته اإىل م�سر �سنة 1934م، 
تعرف على م�ساكل ال�سعب امل�سري، 

وات�سل به عن قرب وتعرف اإح�سا�سه 
ووجدانه وعقباته التي و�سعها 

امل�ستعمر ن�سب عينيه. وخالل هذه 
الفرتة، جمع املالحظات التي تتعلق 

باأهايل االأرياف ومعاناتهم يف ظل 
االأنظمة ال�سيا�سية واالجتماعية اجلائرة 

يف كتابني: روايته التي �سدرت �سنة 
1937م " يوميات نائب يف االأرياف" 

وكتابه الذي �سدر �سنة 1953م " 
ذكريات يف الفن والعدالة". 

ويف 1934م، انتقل توفيق احلكيم من 
ال�سلك الق�سائي اإىل وزارة املعارف 

العمومية ليعمل بها مدير التحقيقات 
وظل يعمل يف هذه الوزارة حتى نقل 
منها اإىل وزارة ال�سوؤون االجتماعية 

عند اإن�سائها يف �سنة 1939م. وتوىل 
يف هذه الوزارة وظيفة مدير م�سلحة 

االإر�ساد االجتماعي، بيد اأن وظيفته 
االإدارية كانت تعرقل م�سريته االإبداعية 

والفنية، لذلك ي�ستقيل نهائيا من 
وظيفته احلكومية �سنة 1943م ليعمل 
يف ال�سحافة بجريدة " اأخبار اليوم" 
التي ن�سر بها �سل�سلة من امل�سرحيات 

االجتماعية التي دفعته اإىل ذلك 
مقت�سيات ال�سحافة. وظل توفيق 

احلكيم يعمل يف هذه ال�سحيفة حتى 
عاد اإىل احلكومة يف �سنة 1951م مديرا 

عاما لدار الكتب. 
ويف هذه الفرتة، ن�سر جمموعة 

من املقاالت والدرا�سات الفنية 
واالأدبية وال�سيا�سية) تاأمالت يف 

ال�سيا�سة- حماري قال يل- �سجرة 
احلكم- جمموعة ق�س�سه الق�سرية- فن 

االأدب- ع�سا احلكيم...(. 
ويف عام 1956م، عني توفيق احلكيم 

ع�سوا متفرغا يف املجل�ش االأعلى 
لالآداب والفنون ومندوبا لبلده يف هيئة 

اليوني�سكو �سنة 1959م، بحيث ق�سى 

يف هذا املن�سب قرابة عام عاد بعده �سنة 
1960م اإىل املجل�ش االأعلى من جديد 
وظل فيه زمنا ق�سريا قبل اأن يتقاعد 

ويعود اإىل التفرغ الأعماله االأدبية 
وتاأليفه اإىل اأن تويف �سنة 1987م 

بالقاهرة. 
وقد نال توفيق احلكيم جائزة الدولة 

قبل ثورة 1952م، وبعدها قلده جمال 
عبد النا�سر اأكرب و�سام للثقافة تويف 

عام 1978 

مرجعية الن�س: 
ت�ستوحي م�سرحية اأهل الكهف التي 

�سدرت �سنة 1933م وكتبت �سنة 
1929م مادتها االإبداعية من القراآن 

الكرمي وال�سيما من �سورة الكهف؛ بيد 
اأن الكاتب مل يكتف بالقراآن فقط؛ بل 

اطلع اأي�سا على كتب التف�سري) مثل 
تف�سري الن�سفي( التي تو�سح هذه 

ال�سورة بل عن اأ�سباب النزول املبينة 
ل�سياق ال�سورة واإطارها الف�سائي.

كما اعتمد الكاتب على اخلطاب الديني 
والكتب املقد�سة كالتوراة واالإجنيل 

، و متثل الق�سة اليابانية" موت 
االأمري اأورا�سيما وبعثه"، عالوة عن 
قراءاته يف كتاب املوتى للم�سريني.
بيد اأن الدكتور حممد مندور يعترب 

امل�سدر القراآن هو امل�سدر الرئي�ش 

وينفي وجود امل�سادر االأخرى يف هذه 
امل�سرحية الذهنية:" واأما قراءاته من 
كتاب املوتى واالإجنيل والتوراة فال 

نكاد نلمح لها اأثرا يف امل�سرحية اإال اأن 
يكون هذا االأثر هو فكرة البعث يف 
ذاتها، ومع ذلك ففكرة البعث لي�ست 

امل�سمون ال�سيا�سي لهذه امل�سرحية واإال 
فقدت كل قيمتها واأ�سبحت كما زعم 

احلكيم توا�سعا اأنها جمرد حتوير فني 
الآيات القراآن مع اأنها حتمل م�سمونا 
جديدا اأو�سع واأغنى من فكرة الزمن 

املجردة و�سراع االإن�سان �سده اأو فكرة 
البعث يف ذاتها كمعجزة �سماوية". 

وهكذا يعترب القراآن الكرمي وخا�سة 
�سورة الكهف امل�سدر الذي ا�ستند اإليه 

الكاتب حوارا وتفاعال وتنا�سا مع 
حتويره فنيا وروائيا وال�سيما عندما 

مزج العقدة الدينية ) التم�سك بالعقيدة 
امل�سيحية- فكرة البعث( بالعقدة 

الغرامية) حب م�سلينيا لربي�سكا(. 
ميكن اأن ندرج هذه امل�سرحية �سمن 

امل�سرحيات الدينية التي األفها توفيق 
احلكيم مثل �سليمان احلكيم...ولكن 

هناك من اعتربها م�سرحية ذهنية 
كتوفيق احلكيم الأنها م�سرحية ي�سعب 
متثيلها وعر�سها �سينوغرافيا، ومن ثم 

فهي موجهة للقراءة فقط؛ الحتوائها 
على �سراع ذهني وهو ال�سراع �سد 

م�سرحية اأهل الكهف لتوفيق احلكيم 
والطابع الذهني 

ولد توفيق احلكيم يف االإ�صكندرية مب�صر �صنة 1898م. وهو ينتمي اإىل اأ�صرة م�صرية من 
الطبقة املتو�صطة؛ اإذ كان اأبوه موظفا يف ال�صلك الق�صائي ومن الفالحني االأغنياء وعلى ق�صط 

وافر من الثقافة و�صلة بعدد من رجاالت الع�صر ومثقفيه. بينما كانت اأمه تركية االأ�صل، 
ومن اأ�صرة مماثلة يف م�صتواها الأ�صرة زوجها وطبقته مما هياأ الأفراد هذه االأ�صرة جماال طيبا 

للعي�س والدرا�صة. 
تلقى توفيق اإ�صماعيل احلكيم درو�صه االبتدائية يف مدر�صة دمنهور، وانتقل بعد ذلك اإىل 

القاهرة ملتابعة درا�صاته الثانوية، وكان بع�س اإخوته واأقربائه يقطنون فيها، فعا�س بينهم 
طوال هذه املرحلة، ثم التحق بعدها مبدر�صة احلقوق وتابع حت�صيله العايل فيها اإىل اأن 

نال االإجازة يف القانون �صنة 1924م. والتحق توفيق احلكيم بعد ذلك مبكتب اأحد املحامني 
امل�صهورين، فعمل حماميا متدربا فرتة زمنية ق�صرية،
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الزمن من اأجل احلب واحلياة والبقاء. 
يقول توفيق احلكيم عن م�سرحه 

الذهني يف املقدمة التي كتبها �سنة 
1942م مل�سرحية بجماليون:" منذ نحو 
ع�سرين عاما كنت اأكتب للم�سرح باملعنى 

احلقيقي، واملعنى احلقيقي للكتابة 
للم�سرح هو اجلهل بوجود املطبعة. لقد 

كان هديف وقتئذ يف رواياتي هو ما 
ي�سمونه املفاجاأة امل�سرحية... ولكني 

اأقيم اليوم م�سرحي داخل الذهن، 
واأجعل املمثلني اأفكارا تتحرك يف املطلق 

من املعان مرتدية اأثواب الرموز. اإن 
حقيقة مازلت حمتفظا بروح املفاجاأة 

امل�سرحية، ولكن املفاجاآت امل�سرحية مل 
تعد يف احلادثة بقدر ماهي يف الفكرة، 

لهذا ات�سعت الهوة بيني وبني خ�سبة 
امل�سرح ومل اأجد قنطرة تنقل هذه 

االأعمال اإىل النا�ش غري املطبعة. لقد 
ت�ساءل البع�ش: اأوال ميكن لهذه االأعمال 

اأن تظهر على امل�سرح احلقيقي، اأما اأنا 
فاأعرتف باأن مل اأفكر يف ذلك عند كتابة 

روايات مثل اأهل الكهف و�سهرزاد ثم 
بيجماليون، ولقد ن�سرتها جميعا ومل 
اأر�ش حتى اأن اأ�سميها م�سرحيات بل 
جعلتها عن عمد يف كتب م�ستقلة عن 
جمموعة لتمثيل امل�سرحيات االأخرى 

املن�سورة يف جملدين حتى تظل بعيدة 
عن فكرة متثيل الفرقة القومية لرواية 

اأهل الكهف وتخوفه من ذلك. " 
واإذا كان توفيق احلكيم يعترب ن�سه 

م�سرحا ذهنيا فاإن حممد مندور يعتربه 
م�سرحا جتريديا:" ويخيل اإيل اأن 

قيام كل هذه امل�سرحيات على فرو�ش 
فكرية هو الذي يبعد بها عن حرارة 

احلياة الواقعية على نحو يحملنا على 
اأن ن�سمي هذا النوع من امل�سرحيات 

بامل�سرحيات التجريدية ال امل�سرحيات 
الذهنية التي جندها عند اإب�سن و�سو 

مثال" . 
وهناك من يعترب هذا العمل م�سرحية 

رمزية مثل ت�سعديت اآيت حمودي 
لوجود رموز فكرية يف ت�سور توفيق 

احلكيم:" هذه الروؤية التي ج�سدها 
توفيق احلكيم يف م�سرحية اأهل 

الكهف قريبة جدا من الفل�سفة الرمزية 
ونظرتهم اإىل االإن�سان واحلياة من حيث 

اأن الذات هي االأ�سل ومن خاللها نرى 
مظاهر الوجود، واأن هذه املظاهر ال 

تتك�سف لنا حقائقها اإال من خالل نقاب 
احللم" . 

ويتبني لنا من كل هذا، اأن م�سرحية اأهل 
الكهف م�سرحية دينية ذات قالب ذهني 

جتريبي ورمزي. 

ت�ستوحي م�سرحية اأهل الكهف الق�سة 
القراآنية الواردة يف �سورة الكهف، 

والتي ذهب املف�سرون يف �سرحها 
وتاأويلها عدة مذاهب وخا�سة يف عدد 

الهاربني اإىل الكهف زمن امللك دقيانو�ش 
املتغطر�ش الذي كان يقتل امل�سيحيني 

ويجربهم على ال�سالل والكفر. 
تبداأ امل�سرحية بتحرك ال�سخ�سيات 

مرنو�ش ومي�سلينا وميليخا والكلب 
قطمريداخل الكهف بعد رقود هوؤالء 
ملدة طويلة تقدر بثالثمائة �سنة، بيد 

اأنهم كانوا يعتقدون اأنهم ناموا يوما 
اأو بع�ش يوم.وبعد ذلك بداأ ي�ستح�سر 

الكاتب يف هذا الربولوج اال�ستهاليل 
�سبب وجودهم داخل الكهف الذي 

يتمثل يف الهروب من ملك دقيانو�ش 
عدو امل�سيحية بعد اأن ترك مي�سلينيا 

حبيبته بريك�سا تنتظر رجوعه ليلتئم 
�سملهما، وخا�سة اأنها قدي�سة م�سيحية 

طاهرة مثله توؤمن بالكتاب املقد�ش 
وتقراأه بنية واإخال�ش. وما ال�سليب 

الذي اأهداه م�سلينيا اإليها اإال دليل على 
االإخال�ش وحب االأمرية لهذا الوزير 

الذي كان يف خدمة اأبيها الطاغية 
املتجرب. كما اأن مرنو�ش هرب بعقيدته 

ودينه خوفا من وعيد امللك امل�ستبد 
وغطر�سته وترك زوجته وابنه ال�سغري 

يف عذاب القلق و�سط هوجاء املذبحة 
التي �سنها الطاغية الإبادة اأتباع امل�سيح.

اأما الراعي ميليخا فقد ترك قطيعه من 

االأغنام ليلتحق بهذين الوزيرين ق�سد 
االحتماء بالكهف للحفاظ على دينه 

.وقد قرر الثالثة العودة اإىل طر�سو�ش 
ملتابعة حياتهم من جديد، ولكنهم خافوا 
من بط�ش دقيانو�ش وعزمه ال�سديد على 

الفتك بهم. 
وي�سري الديالوغ اأو احلوار اإىل بداية 
ال�سراع الدرامي حيث طلب م�سلينيا 

ومرنو�ش من الراعي ميليخا اأن 
ياأتيهم بالطعام الأنهم اأح�سوا باجلوع 

ينه�ش اأمعاءهم، والتعب ال�سديد مي�ش 
ظهورهم ب�سبب كرثة الرقود والتمايل 

مينة وي�سرة. وملا خرج ميليخا لي�سرتي 
الطعام �سادف �سيادا، فاأراد اأن يبتاع 

�سيده ولكن ال�سياد انده�ش حلال 
ميليخا وغرابته غري املعهودة ب�سبب 

حليته واأظافره الطويلة ونقوده الف�سية 
التي تعود اإىل عهد دقيانو�ش؛ حتى 

ظن ال�سياد اأن الرجل ح�سل على كنز 
كبري. وملا عاد الراعي اإىل الكهف وحكى 

الأ�سدقائه ما جرى بينه وبني ال�سياد 
حتى ا�ستغربوا و�سعهم و�سكلهم 

العجيب. وبعد ذلك، �سمعوا �سجيج 
النا�ش عند خمرج الكهف يبحثون عن 

�ساحب الكنز. 
ولقد انت�سر خرب اأهل الكهف يف مدينة 

طر�سو�ش التي اأ�سبحت م�سيحية 
بف�سل ملك موؤمن معتنق لديانة امل�سيح 
يكرث من قراءة الكتاب املقد�ش ويحرتم 

الرهبان والقدي�سني. وكانت بنته 
بري�سكا االأمرية اجلميلة ال�سابة موؤمنة 

مثل اأبيها على دين امل�سيح. تتلقى 
درو�سها من موؤدبها غاليا�ش احلكيم 

الذي اأخربها عن جدتها القدي�سة 
بري�سكا والقدي�سني الهاربني من �سطوة 

دقيانو�ش املتجرب. 
ولقد انده�ش اجلميع يف الق�سر ويف 

طر�سو�ش ملا �ساهدوا القدي�سني الثالثة، 
واأح�سوا باخلوف والرعب والتقزز 

من منظرهم الغريب. وملا حاول الثالثة 
التاأقلم مع الو�سع اجلديد والبحث 

عن �سعادتهم الدنيوية وماكان ي�سعون 
اإليه وذلك بتغيري �سكلهم ومنظرهم 

اخلارجي، اإال اأنهم وجدوا عدة عقبات 
وحواجز واأهمها م�سكلة الزمن. فلقد فقد 

مرنو�ش اأهله منذ زمن طويل اإذ تويف 
ابنه وقد جتاوز ال�ستني بينما هو مل 

يتجاوز االأربعني، كما اأن الراعي ميليخا 
مل يجد قطيعه يف الغابة التي كان يرعى 
فيها كما اأن م�سلينيا اعتقد اأن الق�سر هو 

ق�سردقيانو�ش واأن بري�سكا ب�سليبها 
الذهبي وكتابها املقد�ش هي حبيبته 

التي تنتظره؛ لكنه �سي�ساب بخيبة اأمل 
عندما يكت�سف اأنها لي�ست هي بري�سكا 
بنت دقيانو�ش بل هي حفيدتها �سميت 

با�سمها بعد اأن تنباأ لها العراف اأن تكون 
مثل جدتها قدي�سة طاهرة. ويف االأخري، 

قرر الثالثة العودة اإىل الكهف بعد اأن 
ف�سلوا يف اإثبات وجودهم واحلفاظ 

على بقائهم بني النا�ش، وبعد اأن �سار 
احلب �سرابا ووهما بفعل تباعد الزمن. 

وقد حلقت بري�سكا بهوؤالء القدي�سني 
حبا مل�سلينيا الذي بقي وفيا وخمل�سا 

جلدتها. 
وينتهي االإيبيلوغ اخلتامي بقرار 

امللك اأن يغلق الكهف خمافة من عبث 
العابثني، واأن يرتك املعاول داخل هذا 

القرب املقد�ش فاإذا اأراد القدي�سون العودة 
من جديد يف زمن ما ي�ستطيعون بها اأن 

يفتحوا باب الكهف امل�سدود عليهم. 
ويالحظ على هذه امل�سرحية، اأنها 

تت�سمن عقدتني دراميتني على غرار 
روايات جورجي زيدان، وهما: العقدة 

التاريخية ذات الطابع الديني التي 
تتمثل يف هروب جمموعة من القدي�سني 

امل�سيحيني اإىل الكهف من الطاغية 
دقيانو�ش الذي كان يتتبع املتدينني 

بالقتل والذبح، وطرح م�سكلة البعث 
والن�سور بعد املوت، وال�سيما اأن هذه 

الق�سة الدرامية معجزة حقيقية ودليل 
قاطع على قدرة الله عز وجل على اخللق 

واملوت والبعث من جديد على غرار 
ق�سة عزير نبي الله. لكن توفيق احلكيم 
حور هذه الق�سة الدينية واأ�ساف اإليها 

العقدة الدرامية التي تتمثل يف الغرام 
والتجربة الرومان�سية الطاهرة واحلب 

العفيف بني م�سلينيا واالأمرية بري�سكا 
التي تنتهي بالوداع واملوت ب�سبب 

عائق الزمن وحتمية القدر وا�ستحالة 
البقاء يف احلياة لوجود غرابة كينونية 

ووجودية.وت�سفي العقدة الغرامية 
طابعا فنيا وت�سويقا جميال على حبكة 

امل�سرحية وتثري وجدان املتلقي وعقله. 
كما تت�سمن امل�سرحية ق�سة غرامية وهي 
ق�سة م�سابهة لتجربة احلب بني م�سلينيا 
وبري�سكا وهي ق�سة اليابان اأورا�سيما 
الذي وجد �سعوبة يف التكيف مع واقعه 

الذي عاد اإليه ب�سبب م�سكلة الزمن. 
ومما يوؤخذ على الكاتب، اأنه جعل 

ميليخا اأكرث تدينا من م�سلينيا ومرنو�ش 
الذين ارتبطا بزينة الدنيا والبقاء 
من اأجل احلب واحلياة، مما جعل 

حواراتهما داخل الكهف تنم عن عقيدة 
م�سطربة فيها ال�سك والتذبذب والتقلب، 

وهذا يتناق�ش مع فحوى ال�سورة 
القراآنية التي و�سفتهم بقوة االإميان 

والتوحيد:"اإنهم فتية اآمنوا بربهم 
وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم 
اإذ قاموا فقالوا ربنا رب ال�سماوات 

واالأر�ش لن ندعو من دونه اإلها لقد قلنا 
اإذا �سططا" . 

ال�صراع الدرامي: 
يتمثل ال�سراع الدرامي يف هذه 

امل�سرحية يف �سراع اأهل الكهف �سد 
الزمن من اأجل احلياة واحلب، كما 

يحيل الن�ش على �سراع ديني اأال وهو 
�سراع االإميان" اأهل الكهف" مع الكفر 

والوثنية" دقيانو�ش". كما اأن هناك 
�سراعا رمزيا تعك�سه ال�سخ�سيات وهو 

تقابل العقل" مرنو�ش" مع القلب" 
م�سلينيا" واحلوا�ش" ميليخا". ولكن 

يبقى ال�سراع �سد الزمن هو املحك 
الدرامي لهذه امل�سرحية. بقول ميليخا: 

اإنا  ميليخا....  يا  يامرنو�ش...  "اإيل 
ال ن�سلح للحياة.... اإنا ال ن�سلح 

للزمن.... لي�ست لنا عقول.... ال ن�سلح 
للحياة....!" 

ويبدو هذا امل�سكل وا�سحا عندما يطرح 
احلب والغرام بني م�سلينيا وبري�سكا 
وي�سري وهما م�ستحيال و�سرابا قاتال 

ب�سبب عائق الزمن الوجودي، وهذا ما 
يوؤكده م�سلينيا لربي�سكا: 

يا... يا...  نعم...الوداع!  " نعم... 
ل�ست اأج�سر!االآن اأرى م�سيبتي واأح�ش 
عظيم ما نزل بي. المرنو�ش والميليخا 

رزئا مبثل هذا... عن بيني وبينك 
خطوة... بيني وبينك �سبه ليلة... فاإذا 

اخلطوة بحار النهاية لها. واإذا الليلة 
اأجيال... اأجيال... واأمد يدي اإليك 

واأنا اأراك حية جميلة اأمامي فيحول 
بيننا كائن هائل جبار: هو التاريخ. 

نعم، �سدق مرنو�ش...لقد فات زماننا 
ونحن االآن ملك التاريخ... ولقد اأردنا 

العودة اإىل الزمن ولكن التاريخ ينتقم... 
الوداع!" . 

واإذا كان اخلطاب القراآن قد طرح ق�سة 
اأهل الكهف ليوؤكد فكرة البعث والن�سور 

فاإن توفيق احلكيم �ساغها فنيا ليوؤكد 
�سراع االإن�سان �سد الزمن من اأجل 

احلب واحلياة. 
وقد ننده�ش عندما يلحق الكاتب بري�سكا 

بالقدي�سني املوتى ال رغبة يف القدا�سة 
بل رغبة يف احلب واحلياة على غرار 

ق�سة روميو وجولييت مما يعطي لهذا 
العمل طابعا مثاليا غري معقول: 

بري�سكا: ومهمة اأخرى يا غاليا�ش، اإذا 
علمت النا�ش ق�ستي وتاريخي فاذكر لهم 

كما اأو�سيتك... 
غاليا�ش: ) وهو يهم باخلروج( اأنك 

قدي�سة... 
بري�سكا: كال...كال...اأيها االأحمق 
الطيب. لي�ش هذا ما اأو�سيتك... 

غاليا�ش: اأنك امراأة اأحبت... 
بري�سكا: نعم ... وكفى. 

) يخرج غاليا�ش وتبقى وحدها ويغلق 
الكهف عليها وعلى املوتى(." 

وكان على الكاتب اأن ي�ستبقي م�سلينيا 
يف احلياة اإىل جانب بريك�سا اأو 

يطول الف�سل واحلوار مادام احلب 
قد بداأ يتخلل وجدانهما ويدخل قلبهما 

الطاهرين.وقد الحظ حممد مندور 
بدوره ما الحظناه:" واحلوار الذي 

يجري على اأ�سا�ش هذا اللب�ش بني 
م�سلينيا وبري�سكا اجلديدة وانك�ساف 

هذا اللب�ش �سيئا ف�سيئا، ثم انبثاق احلب 
يف قلب الطرفني �سيئا ف�سيئا يعترب من 

اأروع ما كتب احلكيم من حوار واإن 
كنا ال ندري كما اأو�سحنا من قبل ملاذا 

عاد احلكيم ثانية مب�سلينيا اإىل كهفه 
على الرغم من جتدد اأقوى �سلة تربطه 

ياحلياة وهي �سلة احلب، بل وجعل 
بري�سكا اجلديدة تلحق به يف الكهف، 

واإن يكن م�سلينيا قد كان بال�سرورة 
اآخر من عاد اإىل املوت باعتبار االأمل يف 
احلب قد اأم�سكه بع�ش الوقت يف رحاب 

حياته اجلديدة." 
وقد تنبه حممود اأمني العامل بدوره اإىل 
هذا الرجوع غري املربر بقوله:" فمنطق 
العودة اإىل الكهف منطق مفرو�ش على 
امل�سرحية، ولي�ش م�ستمدا من �سرورة 

حية كامنة فيها، ومنطق العالقات 
الداخلية، فيه من التاأمل الفكري املجرد 

اأكرث مما فيه من ال�سدق االإن�سان. 
وال�سك اأن م�سدر هذا العجز الفني، اأن 

فل�سفة امل�سرحية م�ستمدة المن نب�ش 
الواقع احلقيقي، واإمنا من فل�سفة فئة 

تتاأمل الواقع دون اأن تتحرك معه، 
ودون اأن ت�سرتك فيه، ودون اأن ت�سيف 

اإليه...ولكن للم�سرحية وحدتها الفكرية 
املتما�سكة وحوارها املت�سل�سل، وهذا هو 

م�سدر ما فيها من جمال، ولكنه جمال 
�ساحب...مري�ش"11. 

وحتيل امل�سرحية على م�سر الثالثينيات 
وهي قابعة يف تخلفها وموتها و�سكونها 

حتت االحتالل االأجنبي والنظام امللكي 
املطلق امل�ستبد الذي قمع احلريات 

واأ�سكت الفكر واالأ�سوات الداعية اإىل 
التحرر وقتل احلياة وقوة ال�سباب. و 

تزكي امل�سرحية هذا الطرح فتندد مبوت 
م�سر وتقاع�سها االأ�سيب الذي اأودى بها 

اإىل الهالك واخلمول. ويعترب حممود 
اأمني العامل يف حتليله االجتماعي اأن 

عودة ال�سخ�سيات اإىل الكهف يعني 
املوت والعدم ودفن احلياة واإقبار 

لكل تطلع وكفاح وحترر م�سري من 
االأنظمة املطلقة احلاكمة:"اإن م�سرحية 
اأهل الكهف ماأ�ساة م�سرية بحق ولكنها 
ماأ�ساة م�سر من جانبها املهزوم الذليل، 

م�سر التي ترى الزمن عدما اأ�سود ال 
حركة للتطور والنمو والن�سوج، م�سر 

التي ترى الزمن ثقال وقيدا ال تيارا 
دافقا خالقا وعملية نامية، م�سر التي 

توؤمن بالبعث اخلاوي من حركة احلياة، 
الم�سر التي توؤمن بالواقع احلي 

املتطور، م�سر التي توؤمن مبفهوم للزمن 
جاف اأعجف، الم�سر التي توؤمن بحركة 

الواقع احلي، وتكافح من اأجل تثبيت 
�سيطرة اأبنائها على حياتهم. 

لهذا كانت هذه امل�سرحية من االأدب 
الرجعي، الذي واإن عك�ش جانبا من 

احلياة امل�سرية، اإال اأنه ال ي�سارك يف 
حركتها ال�ساعدة، بل يقبع عند عالقاتها 

وقواها اخلائرة املهزومة." 
ون�سل من كل هذا، اإىل اأن م�سرحية 

اأهل الكف يتقاطع فيها جانبان: جانب 
تاريخي ديني وجانب غرامي فني. 

كما اأنها م�سرحية ذهنية ورمزية ت�سري 
اإىل �سراع االإن�سان �سد الزمن من اأجل 

البقاء واحلب واحلياة. 
م�سرحية اأهل الكهف لتوفيق احلكيم 

م�سرحية كال�سيكية من حيث 
البناء الدرامي وتركيب 

الف�سول املت�سل�سلة 
�سببيا وكرونولوجيا 

ودراميا، كما اأنها 
م�سرحية ذهنية 

وجتريدية وجتريبية 
تطرح �سراعا فكريا 

يتمثل يف �سراع 
االإن�سان �سد الزمن 

من اأجل البقاء واحلياة 
واحلب .

يتمثل ال�صراع الدرامي 
يف هذه امل�صرحية يف 

�صراع اأهل الكهف �صد 
الزمن من اأجل احلياة 

واحلب، كما يحيل 
الن�س على �صراع ديني 
اأال وهو �صراع االإميان" 

اأهل الكهف" مع الكفر 
والوثنية" دقيانو�س". 

كما اأن هناك �صراعا 
رمزيا تعك�صه 

ال�صخ�صيات وهو 
تقابل العقل" مرنو�س" 

مع القلب" م�صلينيا" 
واحلوا�س" ميليخا". 
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اأحمد �صرجي 
 

كانت حماوالت البحث عن �سكل م�سرحي اخر، من خالل 
الكتاب واملوؤلفني، ومنها حماولة الكاتب توفيق احلكيم 

وطروحاته ب�سرورة ايجاد ذلك امل�سرح البديل الذي الينتمي 
اىل امل�سرح االوربي رغم اأهميته بتعرفنا على امل�سرح، وذلك 

من خالل ارائه يف )قالبنا امل�سرحي( اليجاد خ�سو�سية 
احللقة االأوىل  نابعة من داخل املجتمع امل�سري والظواهر 
الفنية املتوفرة فيه، من خالل توظيف تلك اال�سكال الفنية، 

وبالتايل م�سرحتها، وكانت طروحاته االأولية ت�سعى الإيجاد 
اأر�سية م�سرتكة ملا يقدم من اعمال م�سرحية وبني املتفرج، 
باعتبار ان املتفرج ي�سعر بغربة حقيقية ملا يقدم من اعمال 
على ال�ساحة امل�سرحية امل�سرية، راي من ال�سواب بازالة 
كل العوائق التي حتول دون و�سول العمل امل�سرحي اىل 

املتفرج، ومنها اللغة، اراد لها ان ال تكون ف�سحى ال يفهمها 
االإن�سان العادي الب�سيط، وال الدارجة التي ي�سعب فهمها من 

قبل املتفرج العربي او حتى متفرج م�سري من االقاليم، �سعى 
لكتابة جديدة تنطلق من الو�سط.

هذه اللغة يجب ان تكون بعيدة عن اال�سفاف واي�سا مفهومة 
لكل متفرج بالوطن العربي ومب�سر، تب�سيط اللغة هي احدى 

ادوات م�سروع احلكيم مل�سرح ذهني، م�سرح مغاير، م�سرح 
ينطلق وينتمي اىل بيئته وا�سكاله الفنية، ويرى )اإن م�سرحنا 

امل�سري-اإذن- يجب ان ي�ستلهم البيئة امل�سرية احلا�سرة 
وم�ساكلها وتراثنا ال�سعبي والفولكلوري كما ي�ستلهم يف 

نف�ش الوقت املا�سي الفرعون واالغريقي والعربي، وبغري 
ذلك يكون م�سرحنا فقريا بالن�سبة اىل امل�سارح العاملية 

ال�ساملة لكل نوع()1( .
 واأي�سا �سعيه باالنتقال بالعمل امل�سرحي الي مكان، خارج 

بنايات امل�سارح، البحث عن مكان م�سرحي وتروي�سه ل�سالح 
العمل، العر�ش وحده يتنقل بني القرى وامل�سانع واملقاهي، 

وعدم احلاجة ملناظر ومالب�ش وحتى اخل�سبة، بل )يكفي 
جمرد العر�ش يف م�ساحة �سغرية، يف اأي قرية او مدينة. 
ورمبا يف هذا اي�سا عودة اىل النبع ال�سايف القدمي، الذي 

خرج منه امل�سرح وازدهر، منذ اكرث من الفي �سنة()2( ، ولقد 
كان م�سعاه هذا يف اول اعماله امل�سرحية )ال�سفقة -1956( 
والتي دعا بها اىل فك االرتباط بني االرث امل�سرحي االوربي 
الذي نقل اىل املنطقة العربية، منطلقا من حتمية اال�ستفادة 

من الفولكلور وا�ستخدامه يف العر�ش امل�سرحي، بعد ان 
نقل للم�سرح امل�سري والعربي تيارات بعيدة عنه وال تنتمي 

اليه، لهذا �سعر )املجتمع العربي وامل�سري( بغربة اجتاهها 
وبالتايل هذه الغربة قو�ست التوا�سل مع املتفرج.

تب�سيط مو�سوعات امل�سرحية من اجل اإي�سال فكرتها واأي�سا 
لتنوير املتفرج باملوا�سيع التي تنتمي اليه، بحيث تكون 

متوازنة وال يجد فيها املثقف اإ�سفافا وال االإن�سان الب�سيط 
تعاليا عليه، بل ذهب احلكيم اىل اأكرث من ذلك من خالل 

رف�سه لالأداء الواقعي يف االأداء واملبالغة الأنها تف�سد اأملتعه، 
وكذلك احلركات االنفعالية، وا�ستجداء عاطفة املتفرج، كان 
يطمح للمتفرج ان يتذوق الفني الطبيعي، ولي�ش من خالل 

املبالغة، وذرف الدموع واالإ�سفاف با�ستخدام النكتة، هذا 
ما �سعى اليه قبل ان تعر�ش م�سرحيته )ال�سفقة(، بقوله 

)اذا ا�ستطاعت م�سرحية مثل- ال�سفقة- مل تكتب لت�سحك 
او لتبكي، ان تر�سي اجلمهور باإخراج طبيعي. ومتثيل 

واقعي، بال نكته وال مبالغة،- فان هذه التجربة قد متلوؤنا 
امالأ يف امل�ستقبل()3( ، بدا احلكيم م�سروعه امل�سرحي 
يف م�سرحية )الزمار-1930(، التي وظف فيها 

)ال�سامر الريفي( قبل 34 عاما من كتابة 
يو�سف ادري�ش مل�سرحيته الفرافري والتي 

طرح فيها م�سروع )ال�سامر الريفي(، ويف 
م�سرحية الزمار تناول احلكيم �سخ�سية 

الزمار التي تعمل يف النهار، ويف الليل 
يعمل زمارا، ين�سر املتعة للقرويني الذين 

يلتفون حوله.
مل ير�ش مل�سروعه ان يبداأ من ال�سامر 

الريفي، بل ان يعود اىل النبع ال�سايف يف 
جذور البيئة امل�سرية، النه يرى )ال�سامر( 
ال ينتمي كليا اىل املظاهر امل�سرية وبيئتها 

الغنية، كونها عرفت بعد دخول احلملة الفرن�سية مل�سر، 
وهذا كله تقليد للغرب ومظاهرها الفنية )وخرجنا من هذا 

الظالم، كما خرجت اوربا يف القرون الو�سطى، وهي ارمتت 
يف اح�سان االغريق، وارمتينا نحن يف اح�سان الغرب. هي 

�سارت يف ع�سر النه�سة من التقليد اىل التجديد، ونحن مل 
نزل يف طور التقليد()4( ، رف�ش التقليد، من اجل التجديد، 
بالبحث والتنقيب ملرحلة ما قبل ال�سامر، والتي فيها يكون 

امل�سرح امل�سري بعيدا عن التاأثريات االأوربية وتياراتها، 
البحث عن االأ�سكال البدائية، والتي مل يعرف امل�سرح امل�سري 

فيها امل�سرح االوربي، هذه البدائية اخلال�سة مل يعرف بها 
بعد فكرة التمثيل )اإنه الع�سر الذي ما كنا نعرف فيه غري 

احلكواتية واملداحني واملقلدين()5( ، م�ستندا بطرحه هذا، 
لل�سحر والده�سة عند النا�ش من خالل تاأثري احلكواتية 

واملقلدين عليهم، يف حكايات ال�سري واملالحم، هذه املتعة 
البدائية كانت بديلة عن امل�سرح اآنذاك، يجد فيها احلكيم 

متعة فنية جديرة باالهتمام والدرا�سة والتنقيب، ومن ثم 
توظيفها ب�سكل فني اكرث حداثة وتقدميها بقالب م�سرحي، 

يكون فيها �سخو�ش احلكواتي واملقلداتي االأدوات االأ�سا�سية 
التي يرتكز عليها ال�سكل امل�سرحي اجلديد، واأي�سا اإ�سافة 

عن�سر ن�سوي عليها كي تزيد من قوة الده�سة واملتعه، 
وهي)�سخ�سية املقلداتية(، ن�سبة اىل املقلد، وكذلك �سخ�سية 

املداح، كل ذلك من اجل ا�سفاء روح العر�ش امل�سرحي، من 
خالل ذلك التنوع بال�سخ�سيات، كل ذلك معا، ويبنى على 
ا�سا�ش الالمكان، بحيث يقدم العر�ش يف اأي مكان خارج 

خ�سبة امل�سرح مهما كان �سكل املكان، الهدف من ذلك هو املتعه 
الفنية و الو�سول اىل املتفرج يف مكان عمله وجتمعه، يف 

الب�ساطة التي يطرحها العمل وعدم املبالغة )ولن يكون لقالبنا 
امل�سرحي هذا بالطبع خ�سبة م�سرح والديكور وال ا�ساءة وال 

مكياج وال مالب�ش. فكما كان احلاكي واملقلد واملداح وال�ساعر 
يقومون يف املا�سي باأعمالهم، مبالب�سهم العادية يف اأي 

مكان ويحدثون اأعمق االآثار وكذلك م�سرحنا هذا �سيكون 
بهذه الب�ساطة... �سنعود به اىل املنبع ال�سايف الذي يت�سل 

مبا�سرة باجلوهر()6( .
ن�ست�سف من كل ذلك بان احلكيم اراد مل�سروعه امل�سرحي، 

العودة اىل البدائية او املنبع ال�سايف كما اطلق عليها، وذلك 
يكون بتوظيف كل الفنون، هذه الفنون او اال�سكال الفنية، 

مل تاتي عن طريق تاثريات الثقافة االوربية وال امل�سرح 
االوربي، بل هي مظاهر اجتماعية خال�سة داخل الثقافة 
امل�سرية واملجتمع امل�سري، وفيها اي�سا يتم التخلي عن 

كل التاثريات االوربية من مكان )خ�سبة م�سرح( ومكياج 
وديكور وا�ساءة، حتى انه طالب من املمثل ان يكون مقلدا، 

الن ان ميثل، الن املمثل غري املقلد، باعتبار ان املمثل يتقم�ش 
ال�سخ�سية، بينما املقلد يطرح نف�سه اوال كمقلد، وبالتايل 

يقوم بتقليد ال�سخ�سية بوعي ودراية كاملة، ويبقى املتفرج 
على طول امل�سرحية يعي بانه مقلد يقوم بنقل ال�سخ�سيات 

اليهم عرب العر�ش امل�سرحي.
لكن هذا الطرح بالن�سبة للممثل عند احلكيم والذي بنى 

م�سروعه عليه، جنده تقليد كامل لنظرية برتولد بري�ست يف 
امل�سرح امللحمي الذي رف�ش بان يكون املمثل متقم�سا وامنا 

منتحال لل�سخ�سيات التي ميثلها، ويبقى دائما بالن�سبة للمتفرج 
جمرد و�سيط يف جت�سيده لل�سخ�سية التي ميثلها بني املتفرج 

واحلدث، وهذا ما يفند طروحات احلكيم بالتخلي عن كل االرث 
االوربي وتاثرياتها على امل�سرح امل�سري والعربي، من اجل 

خ�سو�سية )قالبنا امل�سرحي(.
واي�سا انطلق م�سروع احلكيم من الورق، و الورق الي�سنع 

م�سرحا حقيقيا او �سكال م�سرحيا، الن من ال�سهل جدا احلديث 
عن �سكل م�سرح مغاير بدون جتربة عملية، الن التنظريات 

�سيء، وما يقدم على اخل�سبة �سيء اخر.
لكننا جند يف طروحاته بالعودة اىل املنبع ال�سايف واال�ستفادة 
منها، جديرة باالهتمام، لي�ش كونها تخلق لنا اجتاها م�سرحيا، 

بل من اجل توظيفها م�سرحيا، ويف ا�ستغاالت حديثة، باعتبارها 
طق�سا م�سرحيا خمتلفا، يكون هدفه جماليا اوال واخريا. 

هوام�ش:
1 - بن زيدان، د.عبد الرحمن، التجريب يف النقد والدراما، 

من�سورات الزمن،الدار البي�ساء،2001،�ش240.
2- اخلطيب، حممود كامل،حترير وتقدمي،نظرية امل�سرح، 
الق�سم الثان، وزارة الثقافة، دم�سق، 1994،�ش 616 وما 

بعدها.
3-اخلطيب،نف�سه،�ش593.

4- بن زيدان،�سبق ذكره،�ش246. 
5-اخلطيب، �سبق ذكره،�ش657.  

6- اخلطيب، نف�سه،�ش659. 
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توظيفها 
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حديثة، 
باعتبارها 

طق�صا م�صرحيا 
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هدفه جماليا 

اوال واخريا
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�صكيب كاظم

ما ي�ستحق الوقوف عنده ان توفيق 
احلكيم، قد �سبق اهل زمانه يف تاأييده 

الف�سل بني الفكر وااللتزام، وبني االديب 
والواجهات الن االلتزام يجعل االديب 

والفنان تبعا للمذهب الذي يعتنقه، وال 
ي�ستطيع النظر لالمور نظرة م�ستقلة 

بعيدة عن املوقف امل�سبق الذي يجعل عني 
الر�سا والقبول كليلة عن روؤية م�ساهد 

العيب واخلطاأ البل يحاول تزيني اخلطاأ 
وت�سويغه وايجاد املربرات له، خوفا من 

االخ االكرب املنبث يف كل مكان ورجل 
االمن القابع يف معطف كل واحد منا، 
والذي يجعل املفكر واالديب واملبدع 

خائفا اكرث من اخلوف نف�سه، وا�سعا 
يف احل�سبان ما اآل اليه حال الكثري 

من اقرانه وزمالئه وقد اليكون خوفا، 
بل اقتناعا بالنهج، وتلك م�سيبة ا�سواأ 

واعم الن معناها ان خا�سية الغو�ش يف 
ذات احلدث، قد فقدت دوافعها يف ذات- 
االديب، وان املج�سات احل�سا�سة لالديب 

الفنان وقلمه قد ا�سابها ال�سداأ �سداأ الفكر 

املهيمن الواحد، الذي احاله اىل نوع من 
البالدة الفكرية ازاء االحداث واملتغريات 
لذا راأينا من ي�سخر قلمه خلدمة االنظمة 

على مدى عقود، على الرغم من االنعطافات 
وااللتواءات التي مرت بها تلك النظم، 

لكن ظل هذا على مواقفه منها اليكاد يرمي، 
او يراجع نف�سه، كاأنه متثال حديد ا�سم 

ولي�ش كائنا ب�سريا يتاأثر ويتغري تبعا 
حلقائق احلياة واال�سياء، غري ناظر اىل 
ان اللحظة الزمنية التكاد ت�سبه اللحظة 

الزمنية التي ت�سبقها، او التي تاأتي بعدها، 
لتاأكيد ان الدنيا يف تغري م�ستمر، والتي 

التتغري وال تتبدل هي اال�سنام ال�سم فقط.
لقد كتب اال�ستاذ توفيق احلكيم، الذي 

يعد رائدا للكتابة امل�سرحية العربية 
التي تتعامل مع الذهن والعقل، والتي 

تكتب لتقراأ �ساأنها �ساأن االعمال االبداعية 
االخرى مثل: الق�سة او الرواية او ال�سعر، 
وكذلك تكتب لتمثل على خ�سبات امل�سارح، 

اقول كتب احلكيم كتابه )التعادلية( 
و�سر راأيه يف تعادلية الفكر واحلياة، 

وان كان الكثري من ارائه يف التعادلية 
بحاجة اىل نقا�ش وتداول والنه يعرتف 

يف ثنايا كتابه باأن ال احد ياأمل يف حلول 
نهائية او اجابات قاطعة، وامنا املطلوب 

هو االجتهاد يف املالحظة والتف�سري، 
والنه يقرتب يف التعادلية اىل انواع من 

الثنائية او الثنوية، فالتعادل اذن هو 
احلقيقة االوىل للحياة على االر�ش فلما 

كان ال�سهيق يعادله الزفري فكذلك عامل 
الروح يعادل عامل املادة كذلك فالقلب او 

الروح يعادل العقل فالروح مكمن ال�سعور 

والت�سورات واخلوالج واللواعج يف حني 
العقل مربط االفكار املادية العلمية، وان 

اجلهد العقلي يكون معادال للجهد الع�سلي، 
كل ي�سب  من جانبه يف خدمة االن�سان 

وتقدمه، واذا كنا منايز بني العقل والروح، 
فان غا�ستون با�سالر يف كتابه الرائد 

والرائع املو�سوم بـ)جماليات املكان( �سدر 
يف �سمن )كتاب االقالم( مرتجما من قبل 

الراحل غالب هل�سا عام 1980- يذكر 
وهو يناق�ش م�ساألة ظاهراتية الروح يف 
ال�سعر، وكونها اكرب من ظاهراتية العقل 

ياأتي براأي طريف مفاده: من النادر ان 
جند يف لغة الفل�سفة الفرن�سية املعا�سرة، 
وكذلك علم النف�ش كلمتي عقل وروح على 

اعتبار انهما متمايزتان، ولهذا فان الفل�سفة 
وعلم النف�ش الفرن�سيني، الي�ستجيبان 

ملو�سوعات كثرية جدا، جندها يف اللغة 
االملانية حيث التمييز بني العقل والروح 

�سديد الو�سوح، ولكن نظرا الن فل�سفة 
ال�سعر البد ان تتمتع بكل ماللكلمات من 

قوة فعليها اال تبالغ يف ت�سهيل او ت�سعيب 
اي �سيء بالن�سبة لفل�سفة كهذه فالروح 

والعقل لي�سا مرتادفني، وحني تعدها كذلك 
فاننا نعجز عن ترجمة بع�ش الن�سو�ش 

الثمينة.
ان اعتزازي بتعادلية الروائي وامل�سرحي 
واملفكر توفيق احلكيم يعود اىل انه ومنذ 

بداية العقد اخلم�سيني من القرن الع�سرين 
يف وقت �سعود الراديكاليات اىل �سدة 

احلكم، وكانت ال�سوت الذي الي�سارعه 
�سوت، ويف �سعود مفاهيم االلزام يف 
الكتابة والتعبري، يطلع توفيق احلكيم 

بارائه املنادية باحلرية، و�سرورة الف�سل 
بني املبدع وبني ان يكون مف�سرا حل�ساب 

جهة من اجلهات التي حتيله يف النهاية 
قطعة حديد يف اآلة كبرية الميلك لنف�سه 

امرا.
هو اليدعو اىل ف�سل االديب عن ال�سيا�سة، 

فال�سيا�سة مهمة كالغذاء واملاء والهواء، 
بل ف�سله عن ال�سيا�سيني املحرتفني 

العاملني بفن املمكن، وباأن الغاية هي 
املهمة اال�سا�ش، واليهم كيف التو�سل 

اليها، والتو�سل عن طريقها فال تكاد احلياة 
تخلو من مظهر من مظاهر ال�سيا�سة لكن 

يدعو اىل ف�سل النتاج الفكري عن ان 
ي�ستغل مالآب واهواء معينة وان يجري 
حل�ساب فكرة او راأي، وبالتايل يتحول 

االديب الفنان اىل امعة من االمعات، 
ولي�ش قائدا منفردا ينظر اىل احلياة من 

موقعه اخلا�ش، برج احلياة، وينظر اليها 
مبنظاره اخلا�ش الذي يخفى على عامة 
النا�ش، في�ستطيع عند ذاك ان يدل على 

مكاممن الداء يف ج�سد املجتمع، وامكان 
ان ي�سف الدواء الناجع ال�سايف، وهو 

التمتع باحل�سانة واحلرية، وعدم اخلوف 
من قول يقوله وراأي يكتبه.

لقد راأينا كثريا من املبدعني ي�سيقون 
ذرعا بتوجيهات احلركات ال�سيا�سية التي 
انتموا اليها عن قناعة ورغبة، الن احلرية 

املطلقة اال من قيد ال�سمري والوجدان، 
التي يرنو اليها الفنان، ال تاأتلف مع 

حتديدا احلركات والفئات ال�سيا�سية، لذا 
راينا عزوفهم عنها وابتعادهم، المبعنى 
الت�ساد كليا مع تلك التوجهات الفكرية، 

ولكن حلاجتهم اىل هام�ش احلرية الذي 
يحر�ش عليه املبدع والفنان، وما خرب 

بابلو بيكا�سو وجان بول �سارتر ولوي�ش 
اراغون )1897- 12/24/ 1982( والبري 

كامي مع احلركات ال�سيا�سية التي كانوا 
ينتمون اليها، ببعيد عن اذهان الدار�سني 

والقراء.
ان املبدع اذا وظف ابداعه خلدمة فكرة 

ما، او جهة فانه �سيكون واجهة لها، ناطقا 
با�سمها، قناعة او خوفا، و�سيتحول 

تدريجيا من الواجهة الفكرية اىل الواجهة 
العملية ال�سعاراتية، والفكر غري العمل، 

والقلب والروح غري العقل، وقوة اخليال 
والت�سوير، غري قوة اليد وال�ساعد، 

واملالكم الي�سبه واهب الفكر واالدب، 
ولعل اختالل التعادل بني قوة الفكر، 

وقوة العمل كما يقول اال�ستاذ توفيق 
احلكيم- هو من ا�سباب الكوارث التي 

تهدد هذا الع�سر احلديث، فان طغيان قوى 
العمل )اي ال�سلطان وقوى احلكم( يف 

هذا العامل وانحرافاتها نحو 
اال�ستعباد واال�ستعمار 

وال�سيطرة واثارة 
احلروب املدمرة، دون 

ان جتد امامها قوى، 
روحية او فكرية معادلة 

تتكتل لردها اىل ال�سواب، 
هو الريب من اهم 

م�سادر القلق الذي يخيم 
وميالأ النفو�ش ب�سعور 

من ينجرف �سريعا نحو 
الهاوية!.

لقد داأب توفيق احلكيم على اثارة ا�صئلة حقيقة او وهمية، لتكون بداية الجابة يديل بها ليقيم عليها احد كتبه، 
يجيب عنها اجابة قد تطول وقد تق�صر، البل انها قد تطول لت�صكل كتابا قائما بذاته، ولقد نهج هذا النهج يف 

اكرث من كتاب من كتبه، فنجده يف )الرباط املقد�س( او )ق�صة الفن( وثالثا يف )التعادلية( كتابه ال�صادر عام 1955، 
والذي جاء ردا على �صوؤال من �صاأل ما مذهبك يف احلياة والفن؟ وقد اطلق االديب الكبري توفيق احلكيم لقلمه العنان، 

ليجو�س يف مناح متعددة من الفن والفكر والراأي يف �صفحات نافت على املئة والع�صرين �صفحة.

التعادلية لتوفيق احلكيم دفاع عن حرية 
املفكر وقدا�شة افكاره
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اعرف مقدما وقبل ان ابداأ رحلة هذا احلوار 
الذي امتد ا�سبوعا كامال ان االطار الذي 

و�سعوا فيه كلمات توفيق احلكيم اليعرب 
بدقة عن جوهرها، الن املوهبة العظيمة 

الميكن ان تكون معادية للحقيقة او للنا�ش 
والن املوهبة العظيمة الميكن ان ت�سل 

طريقها اىل العدل.
ولقد اخرتت بعد تردد طال ان ان�سر جوانب 

من هذا احلوار اعتقد انها تعرب حقا عن 
حقيقية افكار توفيق احلكيم ومواقفه.

واح�سب مع ذلك ان توفيق احلكيم نف�سه 
�سوف يكون يف مقدم الذين �سيعتبون علي، 

او يغ�سبون مني، الن كلمته اخرية يل يف 
نهاية هذا احلوار كانت )ارجوك.. ال جتعلني 

اغ�سب احدا(..
ويقيني ان توفيق احلكيم �سيغ�سيب 

الكثريين بهذا احلوار، ولكنه �سري�سي 
جي�سا من حمبيه وع�ساق فنه، و�سري�سي 

قبلهم جميعا، احلقيقة والتاريخ..
بداأ احلوار باحلديث عن و�سع املثقف يف 

جمتمعنا وكانت كلمات توفيق احلكيم 
حمددة قال:

- لقد ت�ساءلت كلمة مثقف جدا لدرجة ان 
القليل من النا�ش ميكن ان تطلق عليهم االن 

و�سف املثقف، ان النا�ش التقراأ، بل ان 
الكتاب انف�سهم اليقراأون يف الغالب اال ما 

يكتبون.
قلت.

*الي�ش لذلك �سبب اجتماعي ؟ اق�سد امل 
يتغري الو�سع االجتماعي للمثقفني؟

-بالطبع لقد نزل الو�سع 
االجتماعي للمثقفني 

وتدهور الن املجتمع 
نف�سه قد تدهور ان الذين 

ميلكون القر�ش االن هم 
الذين �سيطروا اجتاعيا، 

وهذه الطبقة التي متلك 
القر�س�ش الت�سغلها 

الثقافة والتعنيها وامنا 
تعنيها الرثوة فقط.

مل تعد الفلو�ش يف ايدي 
املثقفني وامنا ا�سبحت يف 

ايدي )ال�سباكني( وال�سما�سرة، وبتوع وكالة 
البلح،، وهذه بال �سك حالة خطرة.

*امل تلخ�ش ذلك بقولك هذا زمن انغالق 
العقول، وانفتاح اجليوب؟..

-نعم، هذه هي احلقيقة.
*اولي�ش االنفتاح االقت�سادي هو امل�سوؤوعن 

عن ذلك؟.
-طبعا، هو امل�سوؤول.. الن هذا االنفتاح 

االقت�سادي انفتح من دون هدف، قيل: افتح 
فانتفح كل �سيء، ودخل الن�سابون وكونوا 
الرثوات الطائلة ب�سرعة رهيبة، انا ال ادري 

من اين يح�سلون على كل هذه االموال!.

*مع ذلك فانت عربت عن حبك لل�سادات؟.

-الننا �سببنا له اذى يف البداية، كانت 
معرفتنا به �سببا يف ايذائه.

*تق�سد موقفك من احلرب قبل عام 1973؟
-بال�سبط، فعندما قال انه اخر قرار احلرب 

ب�سبب ال�سباب،، جمعت الكتاب وا�سدرت 
بيانا حادا قلت فيه اذا مل تكن ترى غري 
ال�سباب فاترك احلكم لل�سعب، وت�سرب 

البيان اىل ال�سحف اللبنانية، وقراأه 
ال�سادات فكاد ان يجن، وقال )�سوف الهباب 

اللي كتبه توفيق احلكيم، واخذ ي�ستمنا(..
*مل ي�ستمر هذا املوقف فقد ت�ساحلتما.

-لقد قال له بع�ش من يثق فيهم انه عاملني 
ب�سدة اكرث مما ينبغي.

*اكان هيكل؟.
-ال، انا�ش اخرون، فاأر�سل ايل ا�سرف غربال 

وقال يل: الن ت�سقني القهوة؟ قلت: على 
ح�سابي ام على ح�ساب رئي�ش التحرير؟ 

وفهمت انه جاء من طرفه لرت�سيتي.
*ثم تقابلتما بعد ذلك؟.

-كان يعرف انني ال احب ان ازور رئي�سا، 
فرتب االمر بحيث اليعطني فر�سة لالعتذار 

او الرتاجع.
ابلغون ان �سيارة �ستاأتي لتنقنلي ملقابلة 

الرئي�ش فورا وركبت ال�سيارة وانطلقت 
اىل الرئا�سة، ولكنه ا�ستقبلني برتحاب 

وحرارة وود، كنت مرتديا البارية )قبعة 
احلكيم امل�سهورة( وال احمل الع�سا التي 
تركتها خارج املكتب، وفوجئت به يقول: 

اين الع�سا؟ انا الميكن ان ارى احلكيم دون 
البارية والع�سا.

قلت له: وهل تريد ان ادخل على رئي�ش 
الدولة بالع�سا.

قال: )ال والله(.. ودق اجلر�ش، وقال 
اح�سروا ع�سا احلكيم، ومل يفاحتني يف 
�سيء، وامنا ا�ستمر جمامال فقلت لنف�سي 

الفاحته انا واال ملاذا ار�سل ايل،، وحدثته عن 
ق�سة البيان، فرد بكلمات طيبة.. وت�ساحلنا، 

وبعد فرتة وجيزة من املقابلة فوجئت 
بالعبور، فكتبت عربنا الهزمية..

*ومع ذلك فانت لك موقف من االنفتاح 
االقت�سادي كما قلت.

-لهذا فانا غري مب�سوط منه، كان البد ان 
يحو�ش هذه البالوي، ولكنه بدال من ذلك 

انفعل وو�سع النا�ش يف ال�سجن، وخلبط 
الدنيا وما كان ينبغي ان يكون هذا هو 

موقفه.
*انت قمة االدب يف م�سر، فهل يزيد راتبك 

عن راتب اي موظف م�سري يف بنك اجنبي 
االن؟.

-ال، وال راتب اي راق�سة، بل ان هذه 
الراق�سة، يف �سارع الهرم، حت�سل على 

النقطة ا�سافة اىل ذلك..
انني مل ار احدا من هوؤالء العرب الذين 

يدفعون )النقطة( ب�سخاء اىل الراق�سات، 
يقول والله لقد اعجبتني هذه املقالة لفالن، 

او هذه الق�سة لفالن، ودفع له كما يدفع 
للراق�سة.

يبدو اننا الزم )نرق�ش( اي�سا!!
*وماذا متلك يف )البنك(؟.

-ال�سيء، لكن مايعزي الواحد احيانا ان 
لنا قيمة غري حم�سوبة، ا�سرب لك مثال، 

يف هذه امل�ست�سفى اجتمع جمل�ش االدارة 
برئا�سة عثمان احمد عثمان، وقرروا عالجي 

واقامتي دون اجر، بل واطلقوا ا�سمي على 
هذا اجلناح.

ومل يتوقف عثمان احمد عثمان عن زيارتي، 
واالطمئنان اىل �سحتي، واح�سر اوالده 

والتقطوا معي ال�سور التذكارية لكنني 
ا�سعر بعد هذا العمر كله بانني مل افعل او 

اقدم �سيئا له قيمة.. مل ابن حتى بناء كهذه 
امل�ست�سفى.

*يكفي انك تركت ب�سماتك الفكرية على 
عدة اجيال.. اذكر انك كتبت م�سرحيتك 

)�سم�ش النهار( يف فرتة عبدالنا�سر ملواجهة 
اال�سراف، اذ كان هناك ا�سراف يف هذه 

الفرتة فماذا ت�سمي مايحدث االن؟.
-االن هناك اموال طائلة اليعرف ا�سحابها 

ماذا يفعلون بها.
*وما راأيك يف ان تنتزعها منهم؟.

-ياريت، تق�سد ان نقيم لهم مراق�ش 
وكباريهات لينفقوها؟..

ال،، اق�سد ان ننتزعها منهم؟..
-يعني منار�ش �سدهم جرائم؟

* ال، اق�سد ب�سلطة القانون..
- �سلطة القانون تعني ال�سرائب ولكنهم 

يجيدون التهرب منها..
*اذن ماهو احلل؟

-اليوجد حل.
*اذن ترتكهم يف�سدون املجتمع؟.

-احلكومة غر قادرة على على مواجهتهم، 
ورجال ال�سرائب عاجزين امامهم، وعلى 

فكرة، زمان كان ا�سحاب االموال خمتلفني، 
فقد كانوا يبنون امل�سانع وامل�سروعات 

اجليدة..
*اننا نواجه طبقة طفيلية خمتلفة عن بدايات 

الراأ�سمالية امل�سرية وهي طبقة مف�سدة.
-ال ت�ستطيع احلكومة ان ت�ستويل على 

هكذا تكلم توفيق احلكيم:

هذا زمن انغالق العقول وانفتاح اجليوب 

اأ�صعر بعد هذا العمر باين مل اقدم �صيئًا له قيمة

اأكان توفيق احلكيم يحتاج حقا اىل �صاهد يف حمكمة الذات التي اقامها وكان هو فيها القا�صي 
واملتهم؟ اكان يحتاج حقا اىل �صهادة على عودة الوعي ، ثانية اىل �صيخ االدباء والفنانني العرب 

بعدما حجبت غيوم االحداث.. ورمبا ال�صنوات عنه روؤية احلقيقة يف �صفائها؟.
اغلب الظن ان احلكيم كان يحتاج اىل �صاهد عدل، واال ملاذا كان هذا احلوار ؟ وملاذا حا�صروه زمنا 

وذهبوا يف ا�صتغالل اقواله كل مذهب، وخوفوه حتى من ال�صفر لئال يقتله العرب؟
بلى! يعرتف احلكيم بان غ�صاوة ظللت عينيه يوما حني قال نعم لل�صالم مع ا�صرائيل وظن انها 

توؤمتن عليه.. وغاب عنه ان الذئب اليغري طباعه، وان هناك  دن�س هو ا�صد تلويثا لقد�صية 
االر�س من وطء اقدام العدو!
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اموالهم ال بقوانني. 
*اال ترى ان ن�ساطهم ينعك�ش على و�سع 

الثقافة؟ مثال هذه املافيا الفكرية التي 
واجهتك عندما كتبت حوارك ال�سويف 

ال�سهري.
-طبعا، هيئة العلماء التريد اي�سا من ي�سحب 

منها اجلمهور با�سلوب ديني منفتح.
*لقد ا�ستخدموا حرب اجلوامع �سدك 

وحر�سوا عليك الب�سطاء الذين تدافع عن 
طهارة اميانهم.

-انا منعزل، وال ارى هذه اال�سياء، لقد راأيت 
اثار ذلك على بع�ش االطفال.

زارن بع�ش هوؤالء االطفال و�ساألون: هل 
انت كافر؟ ا�سافة اىل ان الكتب التي �سمنتها 

هذا الكالم �سادروها، اق�سد دفعوا النا�ش 
اىل عدم �سرائها، لذلك يقول يل النا�سر ان 
اقل كتبي رواجا هي الكتب الدينية، النهم 

اقنعوا النا�ش ان هذا كفر، فماذا افعل، كيف 
اعلم النا�ش الدين احلقيقي؟ ال اقدر، ال 

ا�ستطيع.
*لقد قادوا حملة �سارية اي�سا �سد الدكتور 

زكي جنيب حممود عندما تكلم بعدك عن 
ظاهرة احلجاب، ومار�سوا احلرب اياها مع 

عبدالرحمن ال�سرقاوي ب�سبب كتابه )علي 
امام املتقني( ومل ي�سلم احمد بهاء الدين وال 

لوي�ش عو�ش من ال�سنتهم حتى بدا ان العقل 
امل�سري ا�سبح متجمدا، لكن البد من ان 

يكون هناك خمرج.
-اآه.. هو االخر،، يا�ساتر، هذا �سيء يف غاية 

ال�سعوبة )مغري اجتاه املو�سوع بالكامل( 
لكن ما ال ا�ستطيع ان افهمه هذه اال�سعار 

االخذة دوما يف االرتفاع.
يف انكلرتا مثال ت�سرب �سيدات البيوت عند 

رفع ا�سعار ال�سلع فلماذا الت�سرب �سيدات 
البيوت يف م�سر، )م�ستطردا( اعتقد ان ذلك 

الي�سلح يف م�سر، الن ال�سيدات اللواتي 
ميلكن )الفلو�ش( �سوف ي�سرتين �سرا..

*اذن البد من تنظيم ما.
-عندما تتدخل احلكومة يف الت�سعرية 

تختفي ال�سلع.
*الن هناك )مافيا( يف التجارة.

-نعم، متاما، هناك تنظيم وراء ذلك تنظيم 
غر�سه ان ي�سيطر ا�سحاب امل�سلحة وغالبا 

م�سلحة هوؤالء لي�ست م�سلحة الوطن.
*كنت ا�ساأل ما �سبب هذه الردة ال�سلفية..

-)ملتفا اي�سا عن ال�سوؤال اىل مو�سوع 
اخر( انا ارى ان الغالء �سعب جدا، واحلل 

ان نبحث عن م�سدر اموال هذه الطبقات 
ومننعها عنه، او مننعه عنها..

*انت مع اال�سرتاكية ام مع الراأ�سمالية؟.
-انا مع مايريح ال�سعب.

*وما الذي يريح ال�سواد االعظم من النا�ش 
يف م�سر؟..

-لقد خ�سرت اال�سرتاكية الدنيا اي�سا ويعني 
جند ان اال�سخا�ش والنا�ش الذين ا�ستفادوا 

منهها هم انف�سهم امل�ستفيدون االن فا�سبحت 
النتيجة واحدة اق�سد ان اال�سرتاكية حتولت 

مبادئ يختبئ وراءها الراأ�سماليون، حيث 
جتد الرا�سمايل خلع ثوبه وارتدى عباءة 
اال�سرتاكية وتكلم معك على انه ا�سرتاكي 

حقيقي وبحث حتت هذه العباءة عن ا�سلوب 
جديد ال�ستغالل النا�ش.

انه يتحدث ا�سرتاكيا بينما يركب �سيارة، 
ويرتدي زيا العالقة له باال�سرتاكية.

*واين يكمن اخللل، يف النظام اال�سرتاكي 
نف�سه، ام يف ا�سلوب تطبيق هذا النظام؟.

-اخللل يف ا�سلوب التطبيق ويف االن�سان 
امل�سري.

*يف كل اعمالك الفنية، انت منحاز اىل 
الفقراء والب�سطاء..

-طبعا، طبعا، انا مع الفقراء الب�سطاء النني 
انتمي اىل هوؤالء النا�ش، وما يحدث لهم 

يوؤذيني �سخ�سيا.
*يقال ان اجليل اجلديد يف م�سر اكرث �سلفية 

من اجليل ال�سابق فاالبناء اكرث �سلفية من 
ابائهم..

-ان اخلطر احلقيقي كامن يف هذا اجليل 
ت�سور ان يل قريبات طالبات يف كليات 

الطب والهند�سة، وي�سررن على و�سع 
احلجاب، وا�ساأل نف�سي كيف �ست�سبحني 

طبيبة او مهند�سة بهذه الهيئة.
*وهل وافقتهن على ذلك؟.

-ال طبعا، وال ازواجهن، ولكن ما احلل؟ 
هناك رجال دين متفتحون يعرفون ان 

اال�سالم اليقول بذلك ولكنهم غري قادرين على 
مواجهة هذا التيار.

*تكلمنا عن ال�سادات، هل نتكلم عن 
عبدالنا�سر، ملاذا كان الرجل يحبك كثريا؟.
-النه كان يعرف انني م�ستقيم يف �سلوكي 
ويف تاريخي، يعني طه ح�سني مثال تعامل 

وكل االحزاب وقبل ان يكون وزيرا يف 
وزارة وفدية، ولهذا مل يكن عبدالنا�سر 

يطمئن اليه، والعقاد اي�سا وان كان اقل تقلبا 
لكنه �ساعة مع الوفد و�ساعة مع غريه، ا�سافة 

اىل ان توقعت جميئه وجميء الثورة، فقد 
قلت قبل الثورة ب�سنوات انه البد من )ثورة 

مباركة(.
*لقد احبك، فهل احببته؟.

-نعم، احببته، ومازلت احبه، بل انني نادم 
على انني مل اقابله.

*وكيف كانت عالقتك به؟.
كانت عالقة جيدة جدا، مع انها ظلت عن بعد 

فكلما حفزون اىل مقابلته قلت: التف�سدوا 
اخالقي، انا ال اريد ان اقابل احلكام.

*لكنك قابلت ال�سادات؟.
ال�سادات كان يدرك ذلك فا�ستخدم معي 

ا�سلوبا ال ميكن الفكاك منه اما بالن�سبة 
لعبد النا�سر فعندما اعطان اجازة الدولة 

التقديرية وكان املفرو�ش انه �سيقابلني عند 
ت�سليمي اجلائزة متار�ست ملدة �سهركامل. 

حتى النلتقي.. 
*ظللت حمافظا على ا�ستقاللك ال�سيا�سي 

طول الوقت، ومل تنتم اىل اي حزب �سواء 
قبل الثورة او بعدها، ملاذا؟.

لقد ا�ستغلت يف البداية بالق�ساء ومن 
ال�سروري اال ي�سرتك القا�سي يف عمل 

حزبي، الن ا�سا�ش الق�ساء هو عدم االنحياز 
واال�ستماع اىل الطرفني.

لكن جوهر القا�سي ظل يف داخلي حتى بعد 
ان تركت الق�ساء لقد ظللت ا�سري فكرة العدل 

وظل العدل هاج�سي وحمور حياتي حتى 
االن ولقد انعك�ش ذلك حتى على �سلوكي 

اخلا�ش فمثال عندما تزوجت مار�ست امي 
�سد زوزجتي موقف )احلماة( وا�سطهدتها، 
ومل ا�ستطع ان احتمل املوقف وانحزت اىل 

زوجتي، لقد كنت اعتقد انني احقق العدل 
بذلك مع انني مل اكن احب زوجتي، كنت 

امتنى احيانا، ان تكون بنت اجلريان حتى 
اغازلها، واقع يف حبها ثم اتزوجها، لكنني 
تزوجتها دون غزل، ودون وقوع يف احلب.

كانت جميلة جدا ومل اكن احب ان تكون 
كذلك حتى اكون اكرث حرية، ولهذا كنت 
اخ�سى ان تختلط باملجتمع، الن جمالها 

كان قادرا على ان ي�سد انظار النا�ش، ومع 
االنظار امل�سدودة قد تبداأ امل�ساكل.

يغب احلكيم طويال كاأنه يناجي نف�سه 
وهو ي�سد هذا اخليط البعيد من اعماقه 

وي�ستطرد،، تعرفت عليها عن طريق اخيها، 
وكان �سابطا برتبة بكبا�سي،، يف اجلي�ش 

ومن زمالء عبدالنا�سر، لكنه مات بطال فوق 
ار�ش فل�سطني يف عام 1948.. )يغو�ش 

اخليط الوجدان اكرث(..
كانت احلرب قد و�سعت اوزارها، ومتت 

الت�سوية وحني ذهب باخلرائط امنا بعد ان 
توقفت املدافع ليت�سلم موقعا جديدا، خدعه 

اال�سرائيليون، واعدوا له يف ظل ال�سالم 
كمينا.. وقتلوه..

*)حماوال ان اخفف من وقع اللحظة 

والذكريات( هم كذلك خائنون..
نعم. نعم اليهود دائما خائنون..

*لكن االحتاد ال�سوفييتي مع بقاء ا�سرائيل 
ولكنه لي�ش مع تو�سعها، بينما حتمي امريكا 

التو�سعات اال�سرائيلية.
انه اختالف يف امل�سالح الن عالقة امريكا 

با�سرائيل غري عالقة االحتاد ال�سوفياتي بها، 
يف امريكا البنوك يف ايدي اليهود، كذلك 

االعالم وال�سينما واال�سوات االنتخابية..
*وبعد ان ظهرت نيات ا�سرائيل وممار�ستها 

بعد كامب ديفيد.. ماهو موقفك؟.
-كان العبور الذي جمع االمة العربية واعاد 
النب�ش اليها ولهذا كانت كل مهمة ا�سرائيل 
بعد العبور تتلخ�ش يف حماولة اجها�سه.

كان البد من اجها�ش العبور مهما كان الثمنم 
وكان ذلك يعني توجيه هزمية قا�سمة اىل 

م�سر، والبد ان ال�سادات �سمع بذلك، والبد 
انه حاول ان يتوقى هذه ال�سربة حتى 
التنهي كل مافعله ولهذا قال: ال�سالم.. 

ال�سالم.. وذهب اليهم واخذهم باالح�سان.
*وماهو احلل .. ماهو املطلوب من العرب؟..

-ب�سراحة، اغلبهم حمكومون باأ�سواأ 
العنا�سر، وامل�سكلة هي م�سكلة هوؤالء 

احلكام، ولذلك ادعوا اىل ان�ساء جامعة 
عربية ثقافية، فرمبا توؤثر على احلكومات 
وت�ساعد على خلق وحدة عربية حقيقية..

*انت اذن مع الوحدة العربية والقومية 
العربية؟.

-طبعا، وبو�سوح كامل انا مع الوحدة 
العربية والقومية العربية.

*ولكن يف برقيتك ال�سهرية اىل ال�سادات 
و�سفت العرب بالتخلف؟.

انا مل ا�ستثن م�سر من هذا الو�سف فهي جزء 
من االمة العربي واذا كان العرب قد فهموا 
ان هذا الو�سف ينطبق عليهم وحدهم فلم 

يكن هذا مق�سدي او مبتغاي.
*يف هذه املرحلة مل تو�سع م�سر والعرب 

على �سعيد واحد، وامنا ف�سر ال�سالم مع 
اال�سرائيليني احيانا على انه م�سافحة بني 

م�سر املتح�سرة واليهود املتح�سرين.
-ال.. امل�ساألة بالن�سبة ايل لي�ست كذلك.

*امل تق�سد ان ا�سرائيل �سانعة احل�سارة؟.
-ال.. طبعا، ا�سرائيل مل ت�سنع ح�سارة، 

لقد نقلوا كتلة من اوربا وو�سعوها هناك، 
واحل�سارة التنقل اما العرب فهم على 

النقي�ش من ذلك �سناع ح�سارة عظيمة.. ان 
زيت ح�سارتهم ا�ساء م�سابيح العامل..  
)يتوهج تويف احلكيم ويبتل وجهه من 

في�سان وجدانه وي�ستطرد( �سوف اق�ش 

عليك ق�سة مل اذكرها من قبل:
يف �سنة 1980 او 1981 ال اذكر على وجه 
التحديد، كنت اريد ان اذهب اىل باري�ش، 

ولكن اخوان وا�سدقائي كلهم ن�سحون اال 
افعل النها مغامرة كبرية وقالوا بو�سوح: 

التذهب، اياك ان تذهب، �سوف يقتلك العرب.
ومل اجحد فردا واحدا او �سوتا واحدا 

يقول يل: اذهب ولن تقتل.. واال لتبعته اىل 
باري�ش قانعا. 

عندما راأيت هذا االجماع �سدقت و�سكت، 
وابتلعت رغبتي حزنا، وانتظرت يائ�سا على 

قارعة ال�سهور حتى جاء �سهر اآب، مل ادر 
ما الذي انتبان لكن مظلة رمادية اظلتني، 

واغلقت االفاق امامي، وحتتها وجدتني 
اقول: فالأ�سافر اذن، وليقتلي العرب،، ملاذا 

اريد ان اعي�ش؟.
وهكذا احت�سنت ع�ساي وطرت اىل لندن 

ويف لندن كانت املظلة الرمادية التزال حتوم 
حول راأ�سي، وقلت لنف�سي: ملاذا انتظر حتى 

يجدن العرب كي يقتلون؟ ملاذا اكلفهم 
م�سقة البحث، واكلف نف�سي عناء االنتظار؟ 

قلت لنف�سي يف �سوارع لندن �ساأبحث عن 
العرب كي يقتلون ويريحون و�سرت يف 

ال�سوارع طويال، واملظلة الرمادية فوقي 
وانا ابحث عن ر�سا�ش العرب، وملا اعيان 

االنتظار والبحث قلت: البد ان اجدهم 
يف )الهايدبرك( ح�سنا، اذن، �ساأجل�ش يف 

الهايدبرك واقول لهم باأعلى �سوتي: تعالوا 
ايها العرب، تعالوا اقتلون واريحون 

هاتوا ر�سا�ساتكم!!.
بعد ان مرت الدقائق من دون ر�سا�ش، كدت 
ان اهتف: تعالوا اقتلون الاريد ان اعي�ش!

ثم .. ثم جاء العرب.. جمموعة من العرب من 
هنا وهناك، التفوا من حويل، واقرتبوا من 

ج�سدي، ثم اندفعوا دفعة واحدة اىل �سدري 
واغرقون دفئا وقبالت وحنينا..

اهذا هو الر�سا�ش الذي كنت انتظر؟.

ت�ساءلت ثم ت�ساءلت مفزعا: من انتم؟.
قال احدهم: انا عراقي، وقال االخر وانا 

�سوري، وقال ثالث ورابع،، ووجدت �سورة 
االمة العربية من حويل ت�سري متجاورة 

متناغمة اخلطوة على ح�سائ�ش احلديقة يف 
عيونها وهج مل اره منذ زمن طال..

قلت منده�سا: ملاذا مل تقتلون؟.
قالوا منده�سني: اي�سا وكيف نقتلك؟.

قلت: ال�ستم تكرهونني وتكرهون 
امل�سريني؟.

قالوا: بل قل نحبك ونحبهم..
هذه هي ال�سورة احلقيقية لالمة العربية 

منذ هذه اللحظة تولدت عندي فكرة جديدة 
فكرة ان هناك عربا اآخرين، عربا غري الذين 

نعرفهم عربا غري الذين ا�ستقرت �سورهم 
يف اعماقنا.. حتت مظلة الياأ�ش واالنتظار 

والت�ستت..
لقد نبهتني هذه ال�سورة اىل ان العروبة 

بخري.. وان املعدن العربي احلقيقي مل يتغري 
مل تاأخذ منه العوا�سف والزوابع واالنواء،، 

بل رمبا ا�سافت اليه..
كنت اقراأ داخل اطار هذه ال�سورة م�ستقبل 

العرب وكنت اب�سر عربا اخرين اتيني، مل 
تتوقف م�سريتهم ومل تنطفئ �سمو�سهم ومل 

ت�سقط هاماتهم عربا حقيقني.
قلت واقول لنف�سي: �سوف ياأتي عرب 

اخرون .
يف كل اعمال ويف كل م�سرحياته كان منطق 

العدل هو منطق الفكر، وحركة الدراما..
ويف كل اعمال توفيق احلكيم مل تكن 

النبوءة جمرد حلم عابر يع�س�ش يف عيون 
املارة حلظات ثم يطري.

كان العدل هو النبوءة، وهو 
احللم وهو احلقل والبيت 

والرغيف واحلرية.. 
ولعله قد انتقى لنف�سه 
ا�سما جديدا جدا هو: 

فل�سطني.!

اجرى احلوار يف 
احمد عزالدين 
ون�صر يف جملة كل 

العرب متوز 1984

ال�صادات و�صع النا�س يف ال�صجن بدل ان يحو�س )بالوي( االنفتاح
انا مع القومية العربية.. وم�صر للم�صريني �صعار م�صى زمنه

ان هذه الراق�صة، 
يف �صارع الهرم، 

حت�صل على النقطة 
ا�صافة اىل ذلك..

انني مل ار احدا من 
هوؤالء العرب الذين 
يدفعون )النقطة( 

ب�صخاء اىل 
الراق�صات، يقول 

واهلل لقد اعجبتني 
هذه املقالة لفالن، 

او هذه الق�صة 
لفالن، ودفع له كما 

يدفع للراق�صة.
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والن اال�سالم هو )دين الب�سر كافة �سالح 
للتحرك يف كل زمان ومكان كتحرك 

النجوم يف ال�سماء وحترك االن�سانية 
نف�سها من درجة اجلهل اىل درجة العلم( 

كما كتبت يف احلديث الثان من االحاديث 
االربعة،، فمعنى ذلك ان اال�سالم �سالح 

ملواكبة املتغريات العلمية امل�ستجدة على 
مّر االحقاب واالزمان، من دون ان مي�ش 

ذلك ثوابت العقيدة اي اال�س�ش والقيم 
الكربى اخللقية والفل�سفية وال�سيا�سية 

واالجتماعية واالن�سانية التي تقوم عليها 
العقيدة.

وهنا لزم التفريق بني )الثابت( و)املتغري( 
فهذا هو لب املو�سوع، الثابت يف الدين 

اي )جوهره( اال�سا�سي، واملتغري يف 
حركة العلم والفكر والثقافة، وما يفرزه 

من )تف�سيالت( و)ا�سافات( متجددة يجب 
االخذ بها عند ت�سكيل عقلية االمة، مبا 

اليتعار�ش واجلوهر الثابت.
ذلك ان اال�سالم الميكن ان يقف عند ع�سر 
واحد هو عهد النبوة او يكتفي مبعطيات 

ح�سارية تختلف عن يومنا، وامنا هو 
)االنفتاح( الدائم على التنويع الذي 

الي�سدم اجلوهر الثابت، مادام اال�سالم هو 
دين الي�سر بحيث ي�سلح ل�ستى االزمان.

تلك هي امل�ساألة.
وذلك هو �سبب املعركة التي افتعلها �سدي 

رجال متزمتون عندما تكلمت يف االحاديث 
االربعة يف الدين عن طريق العلم والعقل، 

داعيا لنماء ملكة العقل من التفكري ولقد 
فهمني هوؤالء خطاأ، اذ ف�سروا اآرائي 

على غري حقيقتها، فذكروا ان 
اعترب ان العلم ا�سبح يف 

ع�سرنا هو الطريق 
اال�سلح اىل االميان 

بالله وان العلماء هم 
الذين ياأخذون بيدنا 
اىل الله تعاىل، فكيف 

ي�ستخرجون هذا 
التف�سري، مع ان موقفي 

من احلقيقة العقلية، 
واحلقيقة الدينية معروف 
وهو قدمي وثابت مل يتغري؟ 

امل اكتب بالن�ش: اما حقيقة اخلالق، فاأمر 
بعيد عن مقدرة العقل، وهل ي�ستطيع 

اجلزء ان يرى الكل؟. هل ت�ستطيع الكبد 
يف ج�سم االن�سان مثال ان حتيط ادراكا 
بحقيقة �سكل االن�سان اخلارجي، وهي 
جزء منه داخل فيه؟.. فاحلقيقة العقلية 

او العلمية اليتجاوز علمها الكائنات التي 
متر باحلوا�ش، ومن يحمل العقل اكرث من 

قدرته فهو امنا يريد منه امل�ستحيل، كمن 

يطلب اىل الكبد م�سغ الطعام.. )حتت 
�سم�ش الفكر( وكتبت اي�سا: ال �سبيل اىل 

الدنو من الذات االزلية،، اال عن طريق 
يق�سر عنه العلم االن�سان، بل يق�سر عنه 
كل علم، الن العلم معناه االحاطة والذات 

االبدية الميكن ان يحيط بها حميط، النها 
غري متناهية الوجود فاالت�سال بها عن 

طريق العلم املحدود م�ستحيل!
وهكذا، مل يزل مو�سوع االحاديث االربعة 
يف حاجة اىل كالم واخ�سى ان يتبادر اىل 

الذهن انني افتعل اي�سا )جتديد اجلدل( 
او نحو ذلك فلي�ش هذا ما ارمي اليه وامنا 

ا�سبو اىل ان الفت نظر اجليل اجلدديد 

اىل ان ياأخذ اال�سالم دوما على انه دين 
الي�سر وانه يب�سط جناحيه على م�ستجدات 

الف�سول والع�سور، ولي�ش ادل على ذلك من 
قول النبي )�ش( انتم ادرى ب�سوؤون دنياكم 

فلقد جاءه قوم ي�ساألونه عن اف�سل و�سيلة 
لـ)تذكري النخل( فاقرتح عليهم طريقة 
معينة، فجربوها، فلم تنجح ففاحتوه 

باالمر، فقال لهم ذلك القول مقرتحا عليهم، 
ان يجربوا و�سيلة اخرى..

انتم ادرى ب�سوؤون دنياكم، قالها النبي 
)�ش( وحبذا لو ياأخذ رجال الدين 

املتزمتون اليوم بهذا الراأي و يكت�سفون 
ان الدنيا تتغري با�ستمرار وان اال�سالم 

يتكيف ب�سهولة مع التطور مبا اليتعار�ش 
واجلوهر الثابت اي القيم اال�سا�سية 

الكربى فاال�سالم عينه ي�سمح بهذا التكيف 
الذي اليناق�ش والي�سوه واليتدخل يف 

معطيات ع�سر النبوة كاأ�سا�ش ثابت ميكن 
ان ندخل عليه ا�سافات جديدة التخل 

بهذا اال�سا�ش الرا�سخ، وكم كان بودي ان 
اعر�ش المثلة ووقائع كثرية، لكن املقام 
ي�سيق دون ذلك، وان احيل القارئ اىل 

كتاب )االحاديث االربعة( والق�سايا الدينية 
التي اثارتها ففيه احاديث عديدة يف هذا 
االجتاه وان الكتفي هنا مبثالني االول 

يخ�ش االمام ال�سافعي فقد كان قد ا�سدر 
فتاوى يف ال�سام وملا عاد اىل م�سر، غري 

من هذه الفتاوى وعدل بها اذ وجد ان 
املجتمع امل�سري قد يقت�سي هذا التعديل 

وما احوجنا اليوم اىل علماء لديهم جراأة 
ال�سافعي وات�ساع افقه.

اما املثال الثان، فيتعلق بال�سيخ حممد 
عبده، فبعد الثورة العرابية، قررت جهات 

اجنبية بريطانية افتتاح م�سارف يف م�سر 
و�ساألت يف بداية االمر احلكومة عن حكم 

اال�سالم يف مو�سوع الفائدة، فاحالت 
احلكومة امل�ساألة اىل املفتي ال�سيخ حممد 

عبده، ولقد در�ش م�ساألة الفائدة والربا من 
�ستى جوانبها، ثم ا�سدر فتواه ال�سهرية 
اذ اعترب ان من ي�سع امواال يف م�سرف، 
ويتقا�سى عنها )فائدة( فان هذه الفائدة 

هي يف الواقع اجر ولي�ست ربا، اجر ميثل 
ا�ستثمارا للمبلغ املودع يف البنك وف�سر 
ال�سيخ عبده فتواه بالقول ان امل�سارف 

ت�ستمرث االموال املودعة لديها يف التجارة 
وال�سناعة ويف امل�ساريع وعندما تدفع 

فائدة على هذه املبالغ، فان الفائدة هنا هي 
جزء من االرباح التي حققها اال�ستثمار 
ولي�ست ربا، ثم ا�ستثنى عبده )الفائدة 

املرتفعة( التي تتخطى حدود الربح الناجت 
عن اال�ستثمار واعتربها ربا فاح�سا.

لقد كان حممد عبده جريئا يف ابداء الراأي 
الذي ينفع امل�سلمني من دون ان مي�ش 

)جوهر( اال�سالم الثابت، فامل�سارف مل تكن 
موجودة يف ع�سر النبوة، والبد هنا من 

تكييف التف�سيالت املتغرية، يف الدين وفق 
تغري الظروف االقت�سادية مبا اليتعار�ش 

والثابت،، لقد قالوا عن حممد عبده انه 
زنديق لكنه مل ين�سق دون وعي وراء الراأي 

اجلارف ومل يطو اجتهاده يف �سدره، 
بل عر�سه بجراأة غري متكرث ب�سياح 

ال�سائحني، ان االمة يف كل زمان ومكان 
بحاجة ما�سة اىل هذا الطراز من الب�سر لكي 
تنه�ش وتربح يف حياتها الفكرية والدينية 

واملعنوية.
فاأين حممد عبده من علماء اليوم الذين 
مل يتو�سلوا حتى االن اىل قرار نهائي 
بخ�سو�ش )�سهادات اال�ستثمار( وهذه 

م�ساألة فر�ستها تطورات الظروف 
االقت�سادية، فلناأخذ على �سبيل املثال، ارملة 

متلك الف جنيه، وقد ارتاأت ان ت�سرتي بها 
�سهادات ا�ستثمار، تدر عليها ربحا �سنويا 
ي�ساعدها على مواجهة متطلبات القوت، 
ن�سبته 13 باملائة فهل هذا حالل ام حكم 

حكم الربا؟. 
ولقد افتى بع�ش رجال الدين ان هذه 

االرملة تتعاطى الربا وانا ات�ساءل: كيف.. 
وباأي منطق؟.

فلو ان هذه االرملة قد عملت يف التجارة 
او لو كان بامكانها ان تفعل لكان يف 

املقدور حتقيق ربح ي�سل اىل حدود %30 
وهي عندما ا�سرتت �سهادات اال�ستثمار 

مل ت�ستغل فقر امل�سرف، او حاجته، وامنا 
عهدت اليه مببلغ ال�ستثماره جتاريا، على 

ان مينحها جزءا من الربح، فالبنك ت�سرف 
هنا وكاأنه وكيلها او ممثلها التجاري، 

وبالتايل، فان الربا يف ظني مل يقع، وهكذا 

خريف العمر

ان م�صكلتي مع بع�س رجال الدين 
املتزمتني تكمن يف ان اال�صالم يف 

نظري هو دين احلركة والتطور النه 
�صالح لكل زمان ومكان، فهو ذو �صوت 
جهري يف الدعوة اىل متابعة العلم يف 
جتدده )وهل ينفع القراآن اال بالعلم9 
حديث لر�صول اهلل �صلوات اهلل عليه 
اورده االمام الغزايل يف كتاب )العلم 

من احياء علوم الدين( يف حني ان 
فئة من برجال الدين فهمت حكمة 

اهلل من ان اال�صالم هو �صالح لكل 
زمان ومكان على ا�صا�س الوقوف بهذا 
القب�س العلوي عند مرحلته االوىل، 

مرحلة ع�صر النبوة فح�صب.

لقد كان حممد عبده جريئا 
يف ابداء الراأي الذي ينفع 
امل�صلمني من دون ان مي�س 
)جوهر( اال�صالم الثابت، 
فامل�صارف مل تكن موجودة يف 
ع�صر النبوة، والبد هنا من 
تكييف التف�صيالت املتغرية، 
يف الدين وفق تغري الظروف 
االقت�صادية مبا اليتعار�س 
والثابت
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توفيق احلكيم رائد 
امل�شرح الذهني

 عامر �صباح املرزك 

ُيعد توفيق احلكيم اأحد رواد الرواية العربية والكتابة امل�سرحية يف الع�سر احلديث 
فهو من ابرز العالمات يف حياتنا االأدبية والفكرية والثقافية يف العامل العربي ، وقد 

امتد تاأثريه الأجيال كثرية متعاقبة من االأدباء واملبدعني ، وهو اأي�سا رائد للم�سرح 
الذهني وموؤ�س�ش هذا الفن امل�سرحي اجلديد وهو ما جعله ُيعد واحدا من املوؤ�س�سني 

احلقيقيني لفن الكتابة امل�سرحية لي�ش على م�ستوى الوطن العربي فح�سب واإمنا اأي�سا 
على امل�ستوى العاملي . ولد توفيق ا�سماعيل احلكيم يف اال�سكندريه يف العام 1899م 

الأب م�سري يعمل يف الق�ساء وكان والده على حظ وافر من الرثاء ، واأما اأمه تركية 
االأ�سل ، يذكر احلكيم انها كانت عنيفة الطباع ، ذات كربياء واعتداد باأ�سلها عا�ش 

توفيق احلكيم يف جو مرتف ، حيث حر�ست اأمه على اأن ياأخذ الطابع االأر�ستقراطي، 
وقد �سعت منذ اللحظة االأوىل اإىل اأن تكون حياة بيتها م�سطبغة باللون الرتكي ، 

و�ساعدها على ذلك زوجها. وقد تاألق احلكيم وا�ستهر ككاتب م�سرحي بعد النجاح الذي 
حققته م�سرحية )اأهل الكهف( التي ُن�سرت عام )1933م( التي مزج فيها بني الرمزية 

والواقعية على نحو فريد يتميز باخليال والعمق دون تعقيد اأو غمو�ش . واأ�سبح هذا 
ن م�سرحيات احلكيم بذلك املزاج اخلا�ش واالأ�سلوب املتميز الذي  االجتاه هو الذي يكوِّ

ُعرف به. ويتميز الرمز يف اأدب توفيق احلكيم بالو�سوح وعدم املبالغة يف االإغالق 
اأو االإغراق يف الغمو�ش فـ)عودة الروح( هي ال�سرارة التي اأوقدتها الثورة امل�سرية 

وهو يف هذه الق�سة يعمد اإىل دمج تاريخ حياته يف الطفولة وال�سبا بتاريخ م�سر 
فيجمع بني الواقعية والرمزية معا على نحو جديد . وتتجلى مقدرة احلكيم الفنية 
يف قدرته الفائقة على االإبداع وابتكار ال�سخ�سيات وتوظيف االأ�سطورة والتاريخ 

على نحو يتميز بالرباعة واالإتقان ، ويك�سف عن مهارة متر�ش وح�سن اختيار للقالب 
الفني الذي ي�سـب فيه اإبداعه �سواء يف الق�سة اأو امل�سرحية ، باالإ�سافة اإىل تنوع 

م�ستويات احلوار لديه مبا ينا�سب كل �سخ�سية من �سخ�سياته ، ويتفق مع م�ستواها 
الفكري واالجتماعي . لقد اأغنى احلكيم املكتبة العربية بع�سرات امل�سرحيات منها 

)اهل الكهف ، اإيزي�ش ، �سليمان احلكيم ، اإديبو�ش امللك ، االأيدي الّناعمة ، االّتفاقية ، 
م�سرحّية املوت ، �سم�ش النهار ، الّطعام لكّل فم ، ياطالع ال�سجرة ، الّرحلة اإىل امل�ستقبل 

، بايجماليون ، ال�سلطان احلائر ، امل�سرح الفل�سفي "21 م�سرحية ق�سرية" ، امل�سرح 
املجتمع "21 م�سرحية ق�سرية" ( . كما ترجمت العديد من موؤلفاته وم�سرحياته اإىل 

اللغات اأالجنبية كالفرن�سية واالإجنليزية واالإيطالية واالأ�سبانية واالأملانية والرو�سية 
ومثلت بع�ش منها على م�سارح باري�ش وبوخار�ست مثل : )يوميات نائب يف االأرياف 

، اهل الكهف ، ع�سفور مـن ال�سرق( . وكما لديه مقاالت عديدة وحوارات روايات 
وق�س�ش وكتب �سيا�سية وثقافية . وبالرغم من االإنتاج امل�سرحي الغزير للحكيم الذي 

يجعله يف مقدمه كتاب امل�سرح العرب ويف �سدارة رواده ، فاإنه مل يكتب اإال عددًا قلياًل 
من امل�سرحيات التي ميكن متثيلها على خ�سبة امل�سرح لي�ساهدها اجلمهور ، واإمنا كانت 

معظم م�سرحياته من النوع الذي ميكن اأن يطلق عليه )امل�سرح الذهني( ، الذي ُكتب 
لُيقراأ فيكت�سف القارئ من خالله عاملًا من الدالئل والرموز التي ميكن اإ�سقاطها على 
الواقع يف �سهولة وي�سر لت�سهم يف تقدمي روؤية نقدية للحياة واملجتمع تت�سم بقدر 

كبري من العمق والوعي . وهو يحر�ش على تاأكيد تلك احلقيقة يف العديد من كتاباته 
، ويف�سر �سعوبة جت�سيد م�سرحياته ومتثيلها على خ�سبة امل�سرح فيقول : )اإن اليوم 

اأقيم م�سرحي داخل الذهن واأجعل املمثلني اأفكارا تتحرك يف املطلق من املعان مرتدية 
اأثواب الرموز... لهذا ات�سعت الهوة بيني وبني خ�سبة امل�سرح ومل اأجد قنطرة تنقل 

مثل هذه االأعمال اإىل النا�ش غري املطبعة( . وال ترجع اأهمية توفيق احلكيم اإىل 
كونه �ساحب اأول م�سرحية عربية نا�سجة باملعيار النقدي احلديث فح�سب ، 

وهي م�سرحية )اأهل الكهف( ، و�ساحب اأول رواية بذلك املعنى املفهوم 
للرواية احلديثة وهي رواية )عودة الروح( اللتان مت ن�سرهما يف 

العام )1932م( ، واإمنا ترجع اأهميته اأي�سا اإىل كونه اأول موؤلف 
اإبداعي ا�ستلهم يف اأعماله امل�سرحية الروائية مو�سوعات م�ستمدة 

من الرتاث امل�سري . وقد ا�ستلهم هذا الرتاث عرب ع�سوره املختلفة 
، �سواء اأكانت فرعونية اأو رومانية اأو قبطية اأو اإ�سالمية ، كما اأنه 
ا�ستمد اأي�سا �سخ�سياته وق�ساياه امل�سرحية والروائية من الواقع 

االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف املعا�سر الأمته لذا منحته احلكومة 
امل�سرية اكرب و�سام وهو )قالدة اجلمهورية( تقديرًا ملا بذله من جهد 

من اأجل الرقي بالفن واالأدب وغزارة اإنتاجه كما منح جائزة الدولة 
التقديرية يف االآداب عام 1961. 

فانه ينبغي تف�سري االحكام الدينية يف 
�سوء امل�ستجدات االقت�سادية اجلديدة 

وهذا ما رميت اليه اذ حتدثت عن الثابت 
واملتغري لكي نثبت ان اال�سالم لكل االزمان 

والع�سور.
جملة القول ان الربا يقوم على احلاق 

ال�سرر باالخرين وا�ستغالل احلاجة 
فهل هذا يتحقق يف مو�سوع �سهادات 

اال�ستثمار؟.
واجيب عن هذا ال�سوؤال بغري تردد: كال فال 
بد من تف�سري الن�ش وتاأويله اخذين بعني 

االعتبار املفاهيم االقت�سادية امل�ستجدة، كما 
فعل ال�سيخ حممد عبده.

وانا اعرف ان تف�سري الن�ش على توعني 
التف�سري ال�سيق، والتف�سري املت�سع، وامنا 

فلندع ا�سحاب كال التف�سريين يقولون 
راأيهم ب�سراحة.. من دون ان نكفر ا�سحاب 

)الراأي االخر(..
املهم، ان ت�ستمر حركة التفكري واالجتهاد، 
على �سرط ان نوؤمن مناخ املناق�سة القائمة 

على الت�سامح والهدوء.
اغم�ش الذبابة وكلها

على هذا الو�سع، يخيل الينا ان امل�ساألة قد 
حلت، وهذا مل يحدث يف حاالت متنوعة، 
ذلك ان املناق�سة الهادئة تتطلب حدا ادنى 

من ال�سجاعة واملع�سلة ان عددا من رجال 
الدين تعوزهم اجلراأة يف توجيه الراأي 
العام. فعندما طرحت، على �سبيل املثال، 

م�ساألة �سهادات اال�ستثمار يف م�سر 
على املحي�ش وافق بع�ش العلماء على 

ا�ستبعاد الربا وعندها ارتفعت اال�سوات 
املتطرفة حتذر وتهدد.. وتعار�ش، 

ومل ميلك ا�سحاب الراأي االول، اال ان 
تراجعوا وان�ساقوا من دون اقتناع وراء 
الراأي اجلارف، خوفا او خ�سية ان يلحق 
م�ساحلهم �سرر موهوم، وا�سل اىل هذه 

النتيجة وهي ان كثريين من ا�سحاب الراأي 
النرّي كان يف مقدورهم ان ينفعوا الدين 

وان يجنبوا املناق�سات الدينية الفارغ 
الفقري من الكالم، لوال خوفهم من الت�سدي 
للقول الغالب، ولوال تنحيهم عن قبول راأي 

�سواهم من دون اقتناع، ولوال عزوفهم 
عن حتمل بع�ش اجلهد او بع�ش الغرم يف 

هذا الطريق، ان رجال الدين املتنورين 
موجودون يف بالدنا، لكن الت�سحية بكل 
متاع من اجل فكرة هي التي تعوزنا لكي 

ينه�ش امل�ستوى الفكري واحل�ساري ولكي 
الندع التطرف الديني يتحكم بعقول النا�ش 

وي�ستبد بتفكري اجلماهري. فاذا مت لنا ذلك 
فان ربحنا يكون عظيما.

�سوى انني – وبعيدا عن التفاوؤل او 
الت�ساوؤم- ا�سر على القول ان املفكرين 
العرب الذين يتحملون ق�سطا وافرا من 
م�سوؤولية التغيري لي�سوا يف امل�ستوى 
املطلوب، وعيا وجراأة، فاأين املفكرون 

العرب؟ ب�سراحة، ال اجد امامي كثريا من 
املفكرين القادرين على ا�ستيعاب العالقة 

بني تف�سري الدين باملفهوم التقليدي 
وتف�سريه باملفهوم الع�سري، كما انني 

متخوف من خ�سوع هوؤالء ل�سلطان رجال 
الدين اجلامدين، وهو امر قد ح�سل يف 

كثري من احلاالت، وماآخذه على املفكرين 
يف هذا ال�سياق هو عزوفهم بدورهم عن 

متحي�ش )الراأي االخر(.. اجل.. اال يحق 
لنا �سماع راأي اآخر يف م�سائل العقيدة؟.

ان الدين هو يف اال�سل العقيدة لكن العامل 
�سهد ظهور ايديولوجيات وانظمة �سعارها 

حماربة الدين مثل املارك�سية والثورة 
الفرن�سية التي ق�ست فيما ق�ست على 

امتيازاا الكني�سة، وراأيي ان عقديتنا احلقة 
هي الدين ويجب ان تكون يف عني الوقت 

االميان باالن�سان العربي، اي مبا�سيه 
الواحد، وتاريخه الواحد وم�ستقبله 

الواحد. وهذه حقيقة قد غابت عن كثري من 
االذهان.

ان هذا االميان هو الذي يحول دون قيام 
احلروب العربية – العربية واالنق�سمات 

ودون ال�سري اىل الوراء.
ما الذي ميكن ان ا�سيفه على هذه 

املالحظات؟ رمبا هذا الت�ساوؤل: هل الفكر 
الديني يتقدم يف بالدنا؟

والحاول الرد ال�سريع فاأقول: لي�ش لدي 
اجابة نهائية حا�سمة، وامنا راأيي انا 

ال�سخ�سي ان حركة الفكر العام يف �ستى 
ميادينه التتقدم فهي اما واقفة ثابتة او 

ترتاجع اىل الوراء، وحتى االن لي�ش لدي 
�سعور يقيني بالتفاوؤل، وكل ما املكه هو 

دعاء بان ينقذنا الله من غ�سبة التخلف فهذا 
راأيي اخلا�ش، ولكنه قد اليكون راأي كل 

امل�ستغلني ب�سوؤون الفكر.
ثم ان التخلف اال�سالمي ماثل يف فكر 

هوؤالء الذين ي�سككون يف ا�سناد اي حديث 
�سريف يواكب تطورات الع�سر تذكرهم 

بقول ر�سول الله �سالة الله عليه و�سالمه: 
اطلبوا العلم ولو يف ال�سني فريدون عليك 
ان ا�سناد احلديث �سعيف، فرتد عليهم ان 

االمام الغزايل قد اورده يف كتاب العلم 
من احياء علوم الدين وان ابن عبدالرب قد 
اخرجه يف العلم من رواية ابو عاتكة وان 

ابن عدي قد اخرجه اي�سا من رواية الف�سل 
بن مو�سى عن حممد بن عمرو ابي �سلمة 

عن ابي هريرة .. لكنهم اليقتنعون..
ثم.. ما هذا التخلف عندما يطلع بع�ش 

رجال الدين بهذا الراأي.. ان يف جناحي 
الذبابة داء ودواء، فاذا حطت على الطعام 
فاأغم�ش الذبابة كلها فيه وكلها، فاأي عاقل 

مثل هذا الكالم، انه التخلف الذي ي�ستوجي 
تربية جديدة ا�سا�سها كنوز القراآن والرتاث 

واف�سل ما يف احل�سارة الغربية من 
منجزات ومعطيات.

لقد كنت اطمح يف ان اكر�ش ما تبقى من 
حياتي للكتابة يف �سوؤون الدين، فاأنا 

اقرتب من النهاية وكنت امتنى ان ي�سقط 
القلم من يدي وانا اخاطب الله واحث 
النا�ش على ان يفخروا باال�سالم، ذلك 

الدين املثايل، ويتم�سكوا به لكي يهتدوا 
اىل عظمة اخلالق.. كنت امتنى ذلك غري 
ان فئة من رجال الدين، بذلت كل ما يف 

و�سعها لتنفريي من هذه املهمة، وكم اآملني 
ان اكت�سف، مرة اخرى، ان رجال الدين 

الك�ساىل ي�سكلون )مملكة خا�سة( الميكن 
ان يدخلها �سواهم ممن اليتكلم لغتهم 

واليتبنى تفكريهم.
التعادلية.. والفل�صفة والعلوم
وليد اليوم اح�سا�ش حقيقي باأن غريب 

يف هذا العامل، بعدما كتبت ما كتبت 
عن اال�سالم واالميان،  فلم تلق كتاباتي 

اهتماما حقيقيا ومناق�سة علمية. وال�سيما 
عند ا�سحاب الورع اجلامد، لقد تقدمت 

مب�سروع فل�سفي عن اال�سالم والتعادلية، 
علما ان ل�ست بفيل�سوف لعل ذلك يثري 

نقا�سا فيقوم الفال�سفة بدر�سه، لكن خيبة 
االمل كانت لدي كبرية، فقد اكت�سفت 

متاأخرا ان مثل هذه امل�ساريع الجتدي نفعا 
يف بالدنا حيث ي�سعى كل �ساحب معول 

اىل هدم مابناه �سلفه، وراأيي ان بالدنا 
لن تعرف الفل�سفة وال العلم، الن الفل�سفة 

والعلم بناء م�ستمر بعيد عن االنانية، 
فما من م�سروع يظهر فجاأة من العدم، 

لقد احتذى بيتهوفن مثال موزارت، وقلد 
�سك�سبري يف البداية مارلو وجرين، اما 

البناوؤون يف بالدنا فهم يف�سلون هدم 
ما بناه من �سبقهم لين�سبوا كل �سيء اىل 

عبقريتهم اخلالدة.
يف عام 1955 كتبت التعادلية مو�سحا ان 

كل �سيء يقوم عليها، وان جوهرها احلركة 
املقابلة واملناه�سة حلركة اخرى. 

والتعادلية، م�سروع فل�سفي متكامل يف�سر 
احلياة االيجابية بانها �سرورة وجود 

جملة قوى تتقابل وتتوازن مناه�سة 
بع�سها بعا يف الكون واملجتمع.. وان 

العدم يبداأ بابتالع جميع القوى يف واحد 
�سحيح.. الواحد ال�سحيح هو ال�سكون.. 

واالعداد املختلفة املقابلة هي احلركة 
املعادلة املناه�سة.. هي احلياة.. تلك هي 

التعادلية..
هي فل�سفة احلركة املقابلة املعادلة: اي 

احلياة.. احتفظ بقوتك اخلا�سة م�ستقلة 
حرة لتعادل بها وتقابل القوى االخرى 

التي تريد ان تبتلعك.. بذلك تقاوم وتتحرك 
وحتيا.. التعادلية هي مقاومة االبتالع.. 

اذا كان لديك �سعف ونق�ش، فابحث 
جيدا يف انحاء نف�سك، ف�ستجد فيها قوة 

خفية معادلة وزيادة كامنة مقابلة.. هكذا 
تقول التعادلية.. كل قوة تت�سخم تريد 

ابتالع غريها.. ففي املجال ال�سيا�سي 
واالجتماعي، مثال، الراأ�سمالية ارادت 
ابتالع العمل.. اال�ستعمار يريد ابتالع 
ال�سعوب.. الطبقة القوية تريد ابتالع 

االمة كلها،الغرب يريد ابتالع ال�سرق الخ، 
التعادلية هي فل�سفة القوة املقابلة واحلركة 

املقاومة لالبتالعية التعادلية : مع اال�سالم 
والتعادلية، مكتب االداب- القاهرة..

وهكذا، فان الواحد ال�سحيح = �سفر، 
احلياة االيجابية تبداأ من العدد اثنني، اذ 
بوجود �سيئني توجد العالقة بينهما، اي 
احلركة واحلياة، الله وحده هو الواحد 

االحد الكامل بذاته.. ومع ذلك اوجد 
بارادته تعاىل قوة اخرى مقابلة هي قوة 

ال�سيطان، كي تبداأ احلياة الب�سرية، يف 
التكون واحلركة.

ويف عام 1982، �سرحت اال�سالم من 
وجهة نظر التعادلية فقلت ان اال�سالم 

يقوم على االميان، بوجود الدنيا ووجود 
االخرة، ولكل وجود �ساأنه امل�ستقل، فالدنيا 

وجود يعمل فيه االن�سان، كاأنه يعي�ش 
ابدا واالخرة وجود يعمل له االن�سان كاأنه 
ميوت غدا والطغيان الحدهما على االخر، 

اىل حد االقناء وااللغاء.
وان احيل القارئ اىل كتابي عن التعادلية 

يف اال�سالم لريى كيف ف�سرت التعادلية 
والطغيان واخلري وال�سر والعقل واالميان 
والدين والدنيا واالعتدال وعدم اال�سراف 

وعدم الغلو يف الدين واحلق والباطل 
والن�سر والهزمية.. الخ، ولقد ق�سدت من 

ذلك اثارة النقا�ش حول م�سروع فل�سفي، 
لكن التجربة علمتني ان بالدنا التهتم بذلك، 
وكنت اآمل يف مناق�سات لهذا امل�سروع يقوم 

بها بلغاء املعربين عن ال�سمري الفكري، 
مناق�سات تغذي امل�سروع بـ)فيتامينات( 
جديدة، غري ان النقد توقف عند حدود 

الهجوم حينا واملديح حينا اآخر من دون ان 
يرافق ذلك مقرتحات عملية حمددة ت�سيف 
اىل امل�سروع لبنة فل�سفية جديدة من �ساأنها 

ان تغذي �ساحة الفكر بالنقا�ش احلر.
الفل�سفة يف بالدنا لن تقوم لها قائمة يعتد 
بها، وكذلك العلم، هذا قول قلته قبل قليل، 

واقوله االن اي�سا يف �سوء جتربتي 
اخلا�سة.

جملة الوطن العربي 1985

لقد كنت اطمح 
يف ان اكر�س ما 

تبقى من حياتي 
للكتابة يف �صوؤون 

الدين، فاأنا اقرتب 
من النهاية وكنت 

امتنى ان ي�صقط 
القلم من يدي وانا 

اخاطب اهلل واحث 
النا�س على ان 

يفخروا باال�صالم، 
ذلك الدين املثايل، 
ويتم�صكوا به لكي 
يهتدوا اىل عظمة 

اخلالق
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با�صم عبداحلميد حمودي

وقف كتاب الالمعقول العرب من جممل 
التجربة التي �سادت فرتة ال�ستينيات 

وال�سبعينيات من القرن الع�سرين موقفا 
متباينا من التجربة ففي حني اكد د. طه 

ح�سني ان م�سرح توفيق احلكيم كان م�سرحا 
جتريديا المعقوال اي�سا اذا اح�سنا قراءته 

كان توفيق احلكيم قد حقق يف م�سرحية 
)ياطالع ال�سجرة( جتربة جديدة اقيمت 

على حدوتة �سعبية، فيما بنى احمد رجب 
جتربته يف )الهواء اال�سود( على لعبة 

�سحفية �سادمة وا�ستطاع يو�سف ادري�ش 
ان ي�سنع من )الفرافري( �سورة ماأ�ساوية 

للفرفور امل�سحوق الذي هو االن�سان 
الب�سيط العادي.

يف لبنان، اغنى امل�سرح اللبنان يف 
ال�سعبنيات بنماذج عديدة منها اختلط فيها 

اال�سلوب التجريبي الالمعقول با�سلوب 
امل�سرح الت�سجيلي با�سلوب الواقعية مثل 

م�سرحية )من قتل الزعيم( لكن امل�ساألة: 
هل ان هوؤالء ادباء �سالونات؟. وهل 

ان النوازع الطبقية قد تغلبت 
عليهم بحيث ا�سبحوا 
اليرون اال ال�سخف 

وال�ساأم مقدمني ن�سخا 
م�سوهة ملورافيا 
و�سارتر وكامو؟.

انهم عابثون ولكنهم 
يعبثون ب�سكل ايجابي 

غري مدمر للحياة 
ذاتها وهم ح�سيلة 

جتارب احلروب وازمات 
االنحراف االجتماعي يف 

اوربا ويف �سائر عامل اليوم فهم ينظرون 
اىل القنابل الذرية وو�سائل التدمري 

احلديثة برعب وا�سمئزاز فيعربون عن 
�سخطهم هذا مبا يفهمون انه طريقة مالئمة 
للرف�ش ويعتقدون ان اال�سلوب الالمعقول 

يجب ان ي�سود يف عامل المعقول تاركني 
اجلوانب االيجابية يف حياتنا هذه.

فهذا فردريك دورمنات يقدم لنا )علماء 
الطبيعة( وا�سعا علماء الذرة يف م�ست�سفى 

للمجاذيب وجاعال اياهم قتلة وجمرمني لكي 
يخرج بنتيجة معينة وهي انتحار احدهم 

مف�سال الت�سحية بالفرد املدمر على ح�ساب 
املجموع امل�سامل وحتى ان كان هذا الراأي ذا 
هدف اجتماعي فان احداث امل�سرحية ذاتها 
ت�سعرنا ب�سخافة كل احلياة ان حتكم هوؤالء 

االوبا�ش العامليني بها ب�سغط زر او اخر.
وقد تختلط فيه اال�سياء ولكنه اليربر 

اجلرمية االجتماعية واليكون براغمتيا 
يغلف الظلم بل هو مع احلياة الفا�سلة التي 

الوجود لها االن.
انه يبحث عن يوتوبيا جديدة بدون 

نظرة مثالية وهو عندما ينتقد احلياة 
احلا�سرة بعنف ويرينا �سعف االن�سان 

فيها و�سخافتها احيانا فامنا يعني ذلك انه 
يدعونا اىل ان نكون اكرث �سفاء�ش و�سهولة 

وي�سرا واعمق اح�سا�سا باالذى والطيبة 
ومن هنا كان الالمعقول العابث اجلاد رائعا 

يف معظم مايقدمه واكرث اهتماما باحلياة 
من املعقول ذاته.

الالمعقول وال�صعر العربي 
احلديث:

ا�سعر ان تيار الالمعقول بحاجة اىل 
اي�ساحات اكرث مثله يف ذلك مثل تيار 

ال�سعر احلديث الذي عانى ومايزال يعان 
الكثري من املعار�سة اجلوفاء من الذين 

ي�سبحون �سد التيار دون عناية وا�ستيعاب 
حتى ال�سلوب ال�سباحة فكما ا�سبح ال�سعر 

العربي احلديث ا�سلوبا تكنيكيا ل�سياغة 
ال�سعر باال�سافة اىل اغنائه للم�سمون وكما 
ثبت اقدام مدر�سته بالعمل على اثراء ال�سعر 

العربي عن طريق تخلي�سه من قيوده بهدم 

التفعيلة القدمية وت�سطري االبيات بحيث 
ميكن �سياغة املعان احلديثة با�سلوب �سهل 

قريب اىل النف�ش واىل روح الع�سر فقد 
عمد الالمعقول اىل احداث تغيري عقلي يف 

اال�سلوب التنكيكي لبناء العمل االدبي ويف 
طبيعة وم�سمون العمل ذاته. 

ا�سبح الالمعقول يف اوربا ظاهرة ح�سارية 
والكالم عن �ستينيات و�سبعينيات القرن 

املا�سي كما ا�سبح ال�سعر احلديث يف 
�سرقنا العربي ظاهرة ح�سارية لها ا�س�سها 
املدرو�سة الواعية وان تخبط بع�ش الذين 

بداأوا فيه واعترب خ�سومهم مقوالتهم او 
)ق�سائدهم( دليال على �سعف هذا النوع 

من ال�سعر فان ادباء الالمعقول العرب قد 
بداأوا بدايات تبدو جيدة وهادفة اذا اخذنا 
الفرافري كمثل على ذلك اما توفيق احلكيم 
فقد �سارك اثباتا لوجود وفعل احمد رجب 

ذلك يف )الهواء اال�سود( كمحاولة لل�سخرية 
من النقاد الذين غاب عنهم ا�سم الكاتب يف 

حينه.
الالمعقول عربيا وتراثيا:

ا�ستند احمد رجب وتوفيق احلكيم ومن 
تبعهما يف اعمالهم االدبية امل�سايرة لتيار 
الالمعقول االوربي اىل ر�سيد �سخم من 

تراث الالمعقول االدبي واالجنبي احلديث 
والقدمي فاال�ساطري العربية واليونانية 

كانت المعقولة متاما النها ت�سور احلياة 
بال�سكل الذي يتمناه االن�سان دون ان يناله.

فعنرتة البطل الذي فاز بحب ابنة عمه 
عبلة وجاهد طويال للح�سول عليها وقتل 

)االالف( يف طريقه لذلك يبدو المعقوال 
بالن�سبة لرواية يو�سف بن ا�سماعيل.

واملقداد بن اال�سود الكندي الذي يقتل االفا 
من الفر�ش يف معركة واحدة امام ك�سرى 

لكي يح�سل على مهر ابنة عمه امليا�سة يبدو 
المعقوال اذا ق�سنا االمور مقيا�سا واقعيا 

دون جعل طبيعة املرحلة التاريخية ا�سا�سا 
لهذا العمل االدبي وذاك والذي يبدو ان 
موؤلف )املقداد بن اال�سود( املجهول كان 

يرمي اىل التاأكيد على �سعي االن�سان وراء 
االف�سل وب�سكل عملي- حتى وان كان 

فرديا- يف خري جمتمعه ونف�سه وبالطريقة 
التي يفهمها املجتمع، جمتمع ال�سيف 

وال�سعر والتناق�ش القبلي والتطاحن 
االجتماعي بال�سبط مثلما اليبدو معقوال 

م�سهد )وبني( بطلة م�سرحية )يالاليام 
اجلميلة( ل�سموئيل بكيت التي نراها 

على امل�سرح غائ�سة مطمورة يف �سحراء 
قاحلة حتى و�سطها بادئ االمر ثم تبتلعها 
الرمال حتى عنقها، لكنها التعباأ مب�سريها 

والتعريه انتباها بل تبت�سم للحياة التي 
تقول عنها )انها وفرية الروعة( كانها 

التقا�سي منها �سيئا يذكر بل يكفيها بيت 
�سعر واحد لكي متجد احلياة وتبت�سم لها 

وهي تنتظر يومها االخري.
وقد اكد دعاة الالمعقول ان بيكيت قد عاد 
بامل�سرح اىل بدائيته زمن اليونان فهو اذ 

يقدم لنا بطال واحدا فقط يف امل�سرحية 
امنا يذكرنا با�سخيلو�ش االغريقي فها هو 

برومثيو�ش يف االغالل يعود من جديد يف 
ثياب امراأة ا�سمها ويني.

واذا كانت ا�سطورة برومثيو�ش المعقولة 
عمليا فانها ت�سور عذاب االن�سان الالجمدي 
يف خدمة االلهة بعد ان ع�ساها برومثيو�ش 

واحب الب�سر الذين كتب عليهم العذاب 
والتنكيل فجازته االلهة ب�سد �سخرة اىل 
ظهره الت�سقط عنه حتى تعود و�سورته 
ا�ساطري اخرى عمالقا يقف حتى رقبته 

و�سط املاء وما ان يهم باأخذ ر�سفة منه حتى 
ينزل املاء وكاأن االر�ش تبلعه او تبتلعه 

فعال وما ان يرتفع العمالق بقدميه املتعبتني 
من جديد حتى يرتفع م�ستوى املاء من 

جديد.
اما جمنون ليلى الذي يخاطب اجلن يف 

ال�سحارى ولها بابنة عمه فانه يبدو 
المعقوال متاما.. متاما مثل ا�ستعانة 

امل�سرحيني االغريق بعنا�سر اجلوقة 
الفهام اجلمهور بع�ش اال�س�ش التي ت�سري 
عليها امل�سرحية ولتكوين اخللفية املثالية 

مل�سرحيات من هذا النوع عمد احمد 
�سوقي اىل جعل اجلن يحادثون قي�ش بن 

امللوح ويناجونه.

وان حاول كاتب جمنون ليلى ان يقدم لنا 
اجلن فقد حاول كاتب املقداد ان يقدمهم 

كذلك وكما قدم اليونان اجلوقة فعل �سارتر 
ال�سيء ذاته يف الذباب وايون�سكو يف 

نهاية م�سرحية )اخلرتيت( حيث ينتهي 
كل �سكان املدينة اىل خراتيت جتعجع يف 

ال�سوارع م�سايرة ركب احل�سارة اجلديدة 
عن رغبة او كراهية اال واحدا يرف�ش كل 

ذلك ب�سدة.. وبالر�سا�ش..
وان كانت ا�سباب هذه االعمال االدبية 
خمتلفة فاننا نراها تتوحد تراثيا يف 
طريقة املعاجلة مع مراعاة االختالف 

الزمني والتطويري عند االخرية منها.
ان ا�ساطري افروديت )ايزي�ش امل�سرية 

وع�ستار العراقية( وملحمة كلكام�ش 
العراقية اخلالدة تبدو المعقولة كذلك وان 

حاولت ان تقدم لنا تفا�سري ملا يجري يف 
الطبيعة واحلياة من قيم وتغيريات.

وقد قدمت كلكام�ش �سورا ملحمية رائعة 
الكفاح االن�سان من اجمل اخللود تبدو – 
وهو الواقع- المعقولة ولكنها حاولت ان 

تف�سر البناء جيلها �سر اخللود بالطريقة 
التي فهمها كاتب االلواح البابلية..

ان هذه لي�ست حماولة مبت�سرة للربط بني 
القدمي واجلديد ولكننا نعطي امثلة وعلى 

القارئ ان يف�سرها كما �ساء مع التذكرة 
باأن احلا�سر هو ح�سيلة املا�سي وا�سا�ش 

امل�ستقبل.. معقوال كان او المعقول.
واخريا يف ع�سرنا هذا، ع�سر احلياة 

وال�سراع من اجلها، ع�سر القنبلة 
الذرية و�سقاء العامل، ع�سر االنتفا�سات 

والثورات والتقدم التقني والفكري، يبدو 
من املعقول ان توؤثر احلروب واملجاعات 

والتغيريات العنيفة على االدباء والفنانني 
فتجعلهم ينظرون اىل المعقولية احلياة 

واىل �سعي االن�سان اىل ال�سراب وهو 
يظن انه قد و�سل اىل واحة االمان يف 
الوقت الذي اليقفون فيه مطلقا بوجه 
من يحاول ان يقدم لنا �سورة �سعيدة 

لهذا العامل القلق الراك�ش وراء طعامه 
وحقوقه.

جتارب عربية وعاملية

توفيق احلكيم وم�شرح الالمعقول
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عبد اجلبار داوود الب�صري

ونبقى طوال الف�سل االأول من امل�سرحية نتابع 
باأعني مرتقبة معرفة �سبب احلكم على هذا 

العجوز، ونقراأ بحبور ذلك احلوار ال�ساخر 
امل�سحك بني العجوز ” النخا�ش” واجلالد الذي 

ينتظر على اأحر من اجلمر اأذان الفجر لينفذ 
احلكم. والقاريء املتمعن قد يرى نوعا من 

ال�سخرية يف تواجد هاتني ال�سخ�سيتني يف نف�ش 
املكان، فالنخا�ش تكمن و�سيفته يف بيع الب�سر 
كعبيد، واجلالد اإمنا ينفذ اأحكام القانون دون 

النظر اإىل واقع الق�سية اأو حتى معرفة ما اإذا كان 
املحكوم عليه قد لقي حماكمة عادلة. ولو قراأنا 

بتمعن اأكرث، فنحن ن�ستطيع ما يحاول احلكيم اأن 
يو�سل اإلينا برمزية ال�سخ�سيات، فهذا النخا�ش 
اإمنا ميثل ” العبودية ” وهذا اجلالد اإمنا ميثل 
يد ” القانون “، كما اأن املوؤذن يف امل�سرحية هو 

الف�سل  ذات  يف  تظهر  التي  ” والعاهرة  ” الدين 
هي ” الف�ساد االأخالقي “. واإذا ما و�سعنا هذه 

ال�سخ�سيات يف مكانها ال�سحيح فاإننا ن�ستطيع 
فهم ما يحاول احلكيم قوله، فالنخا�ش كان من 

املمكن اأن يعدم فعال لو اأن املوؤذن رفع االأذان 
يف وقته، اإال اأن املوؤذن اإتبع اأهواءه ودخل مع 
العاهرة اىل  بيتها، تاركا االأذان دون اأن يرفع، 

وبالتايل مل ي�ستطع اجلالد من تنفيذ احلكم. 
وباإ�سقاط هذا امل�سهد على الواقع، فاإننا جند اأن 
العبودية كان من املمكن اأن تنتهي بيد القانون 
لو كان الدين ينفذ بحذافريه، مما �سي�سمن بال 

�سك للقانون القدرة على تنفيذ اأحكامه واإنهاء 
العبودية متاما من على وجه االأر�ش. وال يخفى 

على عاقل اأن العبودية، بالرغم من اإنق�ساء 
عهد الرق، موجودة ب�سورة خفية، اإما ب�سورة 

اإجتماعية اأو ب�سورة �سيا�سية يف عاملنا املعا�سر، 
فالب�سرية مازالت تعان من العبودية ال�سيا�سية 

بتبعية الدول الفقرية للدول الغنية وعملها 
على رفاهية االإن�سان الغني على ح�ساب معاناة 
ال�سعوب الفقرية وحرمانها من اأب�سط احلقوق 

املدنية املتمثلة يف املاأكل وامللب�ش. 
ويف نظرة �سريعة على ن�ش امل�سرحية، ن�ستطيع 

معرفة تهمة النخا�ش، الذي يت�سح الحقا يف 
الف�سل الثان من الرواية ويف حماكمته اأمام 
ال�سلطان، اأنه �سرح يف �سوق املدينة على اأن 

�سلطان املدينة اململوكي اإمنا هو عبد باعه 
لل�سلطان ال�سابق، واأن ال�سلطان احلايل مل يعتق، 

وبالتايل فاإن القانون ال ي�سمح له بالبقاء يف 
من�سبه الأنه ملك لبيت املال، اأي اأنه ” �سيء ” 

من االأ�سياء، ال �سخ�ش ذا اإدراك واإراده. وبعد 
اأن يت�سرب ال�سلطان ال�سدمه، ويعرتف الوزير 

بخطئه، يبداأ ال�سراع الفعلي يف عمل توفيق 
احلكيم امل�سرحي، فيت�سح لنا اأن ال�سراع اإمنا 

بني قوتني ال ثالث لهما، قوة ال�سيف ، وقوة 
القانون. واأما قوة ال�سيف فقد كانت متمثلة 

يف الوزير الذي كان يلح على ال�سلطان باإعدام 
النخا�ش لتكف األ�سنة ال�سعب عن اخلو�ش يف 

اإ�ساعة عبودية ال�سلطان وعدم اأحقيته باحلكم، 
واأما القانون فقد كان متمثال يف القا�سي الذي 

واجه ال�سلطان واألح اأنه البد من تطبيق القانون 
بالرغم من كل �سيء. بعد ان هداأة ثورة ال�سلطان 

واحتكامه للعقل، يقرر التم�سك بالقانون، 
وعر�ش نف�سه يف مزاد علني ليباع ويعتق اأمام 

ال�سعب باأ�سره. وتقبع اجلملة املفتاحية التي 
ت�ستطيع ترجيح كفة القانون لدى ال�سلطان يف 
مقولة القا�سي ” .. اإن معرتف مبا لل�سيف من 
قوة اأكيدة، ومن فعل �سريع واأثر حا�سم، ولكن 

ال�سيف ُيعطي احلق لالأقوى، ومن يدري غدًا من 
يكون االأقوى؟  فقد يربز من االأقوياء من ترجح 

كفته عليك! اأما القانون فهو يحمي حقوقك من 
كل عدوان، الأنه ال يعرتف باالأقوى .. اإنه يعرتف 

باالأحق”. وميكننا نف�سري مقولة القا�سي على 
اأنها تو�سيح ملبداأ اأن القوي هو بال �سك من 

يحتمي بالقانون واحلق، ولي�ش هو من يحتمي 
بال�سيف، واأن اخل�سوع للعدالة جمد ورفعة 

وقوة، ونكت�سف اأن حاجات املجتمع اإىل �سيادة 
القانون ـ على النحو ال�سحيح متاما ـ اأ�سد من 

حاجتها اإىل اأي �سيء اآخر، ويظهر لنا بو�سوح 

اأن دور ال�سلطان يف حماية القانون هو دور 
جوهري واأ�سيل، بل هو الدور االأول، اإذا فقده 

اأو حاد عنه فقد كل �سيء. كما ن�ستطيع اأن ندرك 
اأي�سا اأن حاجة االأمة اإىل القا�سي االأمني العادل 

ُت�ساوي متامًا حاجتها اإىل اجلي�ش القوي الظافر، 
فاجلي�ش يدفع البغي عن االأوطان، والقا�سي 
يدفع البغي عن احلقوق التي بدونها ُي�سبح 

االأفراد هماًل و�سياعًا، بل ال ميكن الأفراد ت�سيع 
عدالة القانون بينهم اأن ي�سنعوا من اأنف�سهم 

جي�سًا منت�سرًا، اأو اأمة ذات قيمة. 
وال يخفى على الناظر يف عهد توفيق احلكيم 
وما عا�سره من اأحداث اأنه لرمبا اأراد اإ�سقاط 

معان هذه امل�سرحية على واقع م�سر وفقدانها 
للدميوقراطية التي وعد بها عبدالنا�سر 

بعد ثورة يوليو 1952، الذي تلى �سقوط 
امللكية ووالدة املوؤ�س�سات االإ�سرتاكية التي 

راأى فيها ال�سعب اآنذاك القوة احلقيقية التي 

با�ستطاعتها حتقيق العدل وامل�ساواة، اإال اأن 
�سم�ش الدميوقراطية ملا ت�سرق بعد على م�سر 

التي الزالت ترزح حتت وطاأة الفقر والظلم 
واالإ�ستحقار املتمثل يف �سلطة تبات �سبعى 

وال�سعب ي�سهره اجلوع. 
خال�سة القول، فاإن هذه امل�سرحية كما اأ�سلفنا 

اإمنا هي متثيل حي يف اإطار تاريخي ملبداأ 
ال�سلطة املطلقة الغا�سمة �سد القانون العادل 

الذي ال يعرف حاكما وحمكوما. وياأتي ف�سل 
امل�سرحية الثالث لي�سع لنا هذا املفهوم يف اأطار 

حقيقي بتمثيل حي لعملية بيع ال�سلطان يف مزاد 
علني يح�سره عامة النا�ش، ويزايد عليه من هب 
ودب، لت�سرتيه يف النهاية تلك البغي التي اأنقذت 

النخا�ش من يد جالده. وتظهر هذه البغي مرة 
اأخرى بعد ظهورها يف الف�سل االأول على اأنها 
منقذة النخا�ش يف هذا الف�سل لتنقذ ال�سلطان 

من عملية البيع وال�سراء، اإال اأنها ال تتوانى 

على امل�ساومة وال تر�سى بتوقيع عقد حترير 
ال�سلطان من عبوديته. 

وطرح توفيق احلكيم بهذه ال�سورة ال�ساخرة – 
�سراء ال�سلطان العظيم من قبل اأكرث الن�ساء �سوء 

�سمعة يف املدينة – اإمنا هو من منظور فل�سفي 
رمزي بحت. فنحن نكت�سف اأن رمزية هذه املراأة 

اإمنا له داللة مناق�سة ملا كان عليه يف الف�سل 
االأول، ففي الف�سل االأول عندما تنقذ املراأة 

النخا�ش، جند اأنها معروفة بني ال�سعب على 
اأنها عاهرة �ساحبة بيت دعارة �سيئ ال�سمعة، 

ولكن يف الف�سل الثالث نكت�سف حال حديثها مع 
ال�سلطان يف خلوة بيتها اأنها ما كانت يوما بغيا، 

واإنها اإمنا امراأة علم واأدب ظلمها ال�سعب الأنها 
تالقي الرجال خلوة يف بيتها يف اأم�سيات طويلة 
تناق�ش اأمور االأدب وال�سعر وما �ساكلها من اأمور 
الثقافة التي كانت ت�ستمتع بها عندما كان زوجها 

على قيد احلياة. وهنا ي�سدم القاريء بتغري 

يف حبكة الرواية مبا يعرف بالــ “twist” يف 
االأدب، حيث يعمد الكاتب اإىل حتويل اإحدى 

االأفكار الفرعية يف العمل االأدبي عن م�سارها 
وقلب مفهومها حل�ش عقل القاريء على التفكري 

ب�سورة اأعمق. ويكمن هذا التحول يف الفكرة 
يف اإكت�ساف القاريء اأن هذه العاهرة اإمنا هي 

بريئة من ما يل�سق بها من اإتهامات اأخالقية، 
واأنها اإمنا اأمراأة طاهرة ذات اأدب وثقافة. وما 
ميكننا اإ�ستخال�سه من هذا العك�ش الذكي يف 

االأدوار الذي تعمده احلكيم يف نهاية امل�سرحية 
هو خلق �سخ�سيتني م�ستقلتني يف ذات الرمز 

امل�ستخدم يف ذات العاهرة. فهي يف ف�سل 
امل�سرحية االأول ” عاهرة ” تنقذ النخا�ش اأو 

مبداأ ” العبودية ” من اجلالد ” يد القانون ” 
باإف�ساد الوازع الديني ” املوؤذن”. اأما يف الف�سل 

الثالث، فاإن هذه املراأة هي ذات اأدب واأخالق 
وثقافة وعلم، انقذت ال�سلطان ” رمز ال�سلطة” 
من املهانة وال�سعف املتمثل يف رمزية ” املزاد 

العلني ” وبالتايل ما يحاول احلكيم من اإي�ساله 
للقارئ يف النهاية هو اأن ال�سلطة ال ينقذها من 

املهانة وال�سعف اإال العلم والثقافة والتفتح 
الفكري والعقلي. 

وخال�سة ما قيل، فاإن امل�سرحية تطرح فكرية 
حمورية هي �سراع ال�سلطة والقانون، وتطرح 
فكرتني فرعيتني هما �سياع احلرية اإذا ما �ساع 

الدين، واأن ال�سلطة احلقيقية تنجو من ال�سعف 
لو كانت مدعمة بالعلم والتفتح العقلي الالزم 

الإ�ستمراريتها. 

حتليل ال�صخ�صيات:
جند يف امل�سرحية العديد من ال�سخ�سيات 

الرئي�سية والفرعية التي هي يف حقيقة االأمر 
رموز تو�سح الفكرة العامة للم�سرحية. 

فال�سلطان ميثل ال�سلطة واحلكم بكل ما متلك 
هذه ال�سلطة من قوة واأثر يف اأو�ساط ال�سعب 

المتالكها ال�سيف الذي يرمز اإىل القوة القاطعة 
التي من �ساأنها اإخرا�ش ال�سعب ودفعه اإىل غ�ش 
الب�سر عن اأخطاء ال�سلطة وزالتها. اأما الوزير، 

فهو ميثل الدافع، اأو ال�سيطان الذي يو�سو�ش 
لل�سلطة دافعا اإياها الإ�ستخدام القوة عو�سا عن 

العقل والقانون. فنحن جند الوزير يف اأكرث من 
مرة يف امل�سرحية يحاول جاهدا دفع ال�سلطان 

اإىل اإعدام النخا�ش ، الذي ميثل حلظة جتلي 
حقيقة ال�سلطان وتعريته من �سلطته ب�سبب كونه 

عبد بيع ومل يعتق. والقا�سي هو رمز وا�سح 
ال يحتاج التو�سيح باأنه متثيل �سارخ للقانون، 

تتمثل اإ�ستقامة القانون يف اإ�ستقامة القا�سي 
الذي رف�ش تدبري اإخفاء حقيقة عبودية ال�سلطان 
عن ال�سعب، وعر�ش على ال�سلطان اأن يعدم كحل 

وحيد الإخرا�سه ومنعه من النطق باحلقيقة. اإال 
اأننا يف الف�سل الثالث جند اأن القا�سي يحاول 

اإ�ستخدام احليلة الإخراج ال�سلطان من بيت املراأة 
التي اإ�سرتته، فهو ي�ستخدم ذات احليلة التي 

ا�ستخدمتها املراأة يف الف�سل االأول عندما اأغوت 
املوؤذن ومنعته من االأذان، ولكن ب�سورة عك�سية، 

حيث �ساء اأن يدفع املوؤذن اإىل االأذان يف وقت 
لي�ش بوقت االأذان ليعجل من خروج ال�سلطان 

من بيت املراأة التي اأ�سرت اأن يبقى احلاكم حتى 
موعد اأذان الفجر. واجلالد ميثل يد القانون 

العمياء، فهو رجل ال يعلم اإن كان املحكوم عليه 
قد حوكم حماكمة عادلة، واإمنا ينتظر الفجر 

ليقطع راأ�ش الرجل. وبالنظر اإىل �سخ�سية 
اجلالد عن قرب، فنحن جنده رجل يحب الغناء 

والعربدة وال�سكر، ولي�ش رجل قانون ملتزم 
بالدين واالأخالق، ويف هذا اإ�سقاط مبا�سرعلى 

املوؤ�س�سات القانونية املدنية كال�سرطة ، حيث اأنها 
يد القانون الفعلية، ولكنها تبتعد عن الفهم الالزم 

لفل�سفة القانون، وقد تنفذ اأحكام ال�سلطة دون 
الرجوع اإىل عدل القانون املتمثل يف 

املحاكمة العادلة، وذلك ما حدث 
يف امل�سرحية بالفعل، حيث 
اأن اجلالد اإمنا تلقى اأوامره 

من الوزير، ال القا�سي، 
اأي اأنه تلقى اأوامره من 
ال�سلطة، ال من القانون. 

كتاب �صاعات بني 
الكتب لالديب 

الراحل عبد اجلبار 
داوود الب�صري

من هو �شلطان  ؟
توفيق احلكيم 

احلائر

م�صرحية ال�صلطان احلائر هي من اإحدى روائع توفيق احلكيم بال اأدنى �صك، فهي جتمع بني قوة 
الن�س اللغوية، حداثة الفكرة، وجمال الغاية، وهي م�صرحية كوميدية �صاخرة لكل ما حتمل هذه 

الكلمة من معنى. فهذه امل�صرحية بف�صولها الثالثة تتحدث مبجملها عن �صراع ال�صلطة املطلقة يف يد 
احلاكم، وقوة القانون، اأو مبعنى اآخر، هي جواب لت�صاوؤل قدمي قدم وجود االإن�صان على وجه االأر�س، 

اأال وهو: هل نلجاأ اإىل القوة اأو املبداأ حلل ق�صايانا امل�صتع�صية؟ وجند اأن توفيق احلكيم الذي كتب 
هذه امل�صرحية يف خريف 1959 يف مدينة باري�س، كان يتفاعل مع ما مر به العامل يف العقد االأخري 

من اإ�صتخدام دولة عظمى كالواليات املتحدة القوة النووية الأنهاء احلرب العاملية الثانية، عو�صا اإىل 
االإحتكام بقوانني جمل�س االأمن واالأمم املتحدة التي متثل ” املبداأ ” يف ال�صراع ال�صيا�صي الدويل. 

بالعودة اإىل امل�صرحية، جند اأن احلكيم اإ�صتهلها مب�صهد كوميدي �صاخر، لرجل على و�صك اأن يلقى 
حتفه على يد جالده، ل�صبب ال ي�صتطيع املحكوم عليه الت�صريح به لتوعد جالده باإنزال ال�صيف على 

رقبته لو باح ب�صبب عقوبته. 
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د. فائق م�صطفى

يف البداية نحاول ان نحدد معنى املثالية، 
ان املثالية التعني النزوع يف التفكري اىل 

املثل االعلى وامنا تعني كل اجتاه يف 
التفكري يت�سم بنزعة تاأملية ذهنية غري 

مو�سوعية تقوم على تاأمل العامل من فوق 
الربج العاجي دون النزول اىل ار�ش 

الواقع، وتنطلق هذه النزعة من ت�سورات 
فكرية جمردة تفر�ش فر�سا ق�سريا على 

الواقع، فالروؤية املثالية هي تلك الروؤية التي 
تنظر اىل الواقع االن�سان نظرة جامدة 
وجزئية ناق�سة، اذ انها تلتفت اىلجانب 
واحد من الظاهرة دون جوانبها االخرى 

وهذه النظرة لي�ست اال نظرة ت�سويهية 
النها تطم�ش القونني املو�سوعية للواقع، 

اعني انها تطم�ش مايف الواقع من حياة 
و�سراع وتناق�ش وحركة كما انها تعزل 

اال�سياء والظواهر عن �سروط وجودها 
اظروفها املو�سوعية فتحيلها 

اىل جتريدات خال�سة، 
واملثالية تعني هنا اي�سا 

الالعقالنية يف تف�سري 
الواقع والهروب منه 

واجلري وراء ال�سطحات 
ال�سوفية والغيبية ولعل 

هذه املعان للمثالية 
ان تكون قريبة ال�سلة 

من املعنى الذي حتدده 
الفل�سفة االكادميية 

للمثالية وهو امليل اىل 

تفي�سري الوجود من خالل الذات والفكر 
وهو املعنى الذي تعك�سه مقولة �سوبنهاور 

امل�سهورة ان العامل هو فكرتي عنه.
ووا�سح ان االدب الذي ي�سدر عن النزعة 

املثالية لي�ش اال ادبا رجعيا ومعزوال عن 
احلياة وذلك الن مثل هذه النزعة حتول 

بني االديب وبني روؤية العامل يف �سورته 
املو�سوعية. ونقي�ش الروؤية املثالية الروؤية 

الواقعية التي تنظر اىل الواقع نظرة 
مو�سوعية حية ومتكاملة فال تفعل العوامل 

املو�سوعية واالجتماعية التي تتحكم يف 
حركة الواقع وغالبا ما ت�سفر هذه الروؤية 

عن ادب يت�سم بطابع تقدمي ويقف اىل 
جانب القوى االجتماعية الناه�سة ويعرب 
عن ا�سواق االن�سان وتطلعاته نحو واقع 

اف�سل.
لقد تاأثر توفيق احلكيم اثناء اقامته يف 

فرن�سا بالفل�سفات املثالية والنزعات 
ال�سوفية ف�سغف باالدبني الرمزي وال�سويف 

وقد جعله هذا ال�سعف يبعد عن الواقع 
وتتعاىل عليه ويعي�ش بدال من ذلك يف عوامل 
وهمية خيالية حتى �سارت له مواقف واآراء 
وت�سورات مثالية وغريبة و�ساذة اخذ ينظر 
من خاللها اىل الواقع ويحكم عليه مبوجبها 

ومما دفعه اىل امل�سي يف ال�سري يف هذا 
الدرب هو طبيعته االنعزالية وانتماوؤه 

الطبقي.
ان هذا املوقف املثايل جعل احلكيم يف�سل 

بني ق�سية الفن واحلياة ف�سال كبريا بحيث 
�سار يبعد عن الواقع احلي ليعي�ش يف 

ت�سورات غريبة عن الواقع دون ان يعي�ش 
الواقع نف�سه، حتى غدا الفنان يف نظره 

اما ان يكون واما ان يحيا فبقدر ما يبتعد 
الفنان عن احلياة وخ�سمها ويتعاىل على 

�سغائرها ي�سمو فنيا ويرتقي ال�ساهقات من 
قمم االوملب، وبقدر ما تغريه باالقرتاب منها 

وباللعب من منهلها وباخلو�ش يف عبابها، 
يناأى عن الفن ويهوى عن �ساحق اياته، 

ومن هنا نراه يقول يف احد كتبه ان اكرث 
الكتاب يعي�سون حياتهم اوال ثم يكتبونها 

بعد ذلك اما انا فاكتب حياتي اوال ثم اعي�سها 
بعد ذلك.

وا�سبح الفنان يف نظر احلكيم هو االن�سان 
الفاقد الرادته االن�سانية واآدميا الي�سبه 

االدميني يف �سيء واالدمي الذي الي�سبه 
االدميني يف �سيء هو ذاك الذي حترر من 

كل ارتباط االرتباط باال�سرة او باملراأة او 
بالنزوة او بالزمان واملكان، هو االن�سان 

الالمنتمي حتى اىل قوانني احلياة يف 
ج�سده، الفنان هو االن�سان الوحيد االوحد، 

املجرد، املتجرد، االعلى واالرقى املطل من 
�ساهق على وحل الب�سر اي على اآمالهم 

واآالمهم ون�ساالتهم و�سراعاتهم التافهة 
الزائلة.

ولعل النتيجة الطبيعية التي ا�سفر عنها هذا 
املوقف �سغف احلكيم بكل ماهو غريب و�ساذ 

ونبذ ماهو ماألوف عند النا�ش وبالرغم من 
اح�سا�ش احلكيم بان هذا لي�ش مما يحمد يف 

ادبه اال انه مع ذلك مل ي�ستطع التخلي عن 
هذا املوقف، ان ا�سقاطي احلياة والعوطف 

كما هي، وكما يراها ويح�سها دهماء النا�ش، 
وركون اىل الطريقة الريا�سية يف ت�سريف 

افكاري وتاأمالتي مل�سيبة كربى.
وكان اعجاب احلكيم وانبهاره باحل�سارة 

والثقافة االوربية، واح�سا�سه بتفوقها 
واعتماده عليها يف كل �سيء عامال اآخر من 

العوامل التي حملته على اتخاذ مثل هذا 
املوقف املثايل، ولعل هذا ماجعله ي�ستمد 

احللول اجلاهزة من هذه الثقافة ويحاول 
فر�سها على واقعه القائم وملا مل يتقبل هذا 
الواقع مثل هذه احللول اجلاهزة فقد راح 

احلكيم يرى واقعه هذا �سجنا ومافيه قيودا 

يف الوقت الذي راأى ان الثقافة االوربية 
تعني احلرية واالنطالق وال�سمو بالن�سبة 

اليه ومن هنا فهو مل ي�سع اىل مواجهة 
جمتمعه ومعاي�سته والتخل�ش من ازماته 
باكت�ساف جذورها االجتماعية وحماولة 

اقتالعها لتحقيق اخلال�ش لنف�سه وملجتمعه 
يف الوقت نف�سه لكنه �سعى اىل خال�ش نف�سه 

وحدها بالتاأمل الفكري املثايل يف نف�سه 
ويف واقعه داخل برجه العاجي.

ومن اجل ذلك راح احلكيم يتخذ من 
اال�سطورة ملجاأ، يلوذ به كلما �ساق 

بواقعه الذي اليتقبل افكاره املثالية التي 
تتعار�ش مع الواقع كل املعار�سة فهو يعمد 

يف م�سرحه اىل الغاء الواقع الغاء كامال 
واال�ستعا�سة عنه ب�سكل ا�سطورة عربية او 
اجنبية او تقدمي عامل وهمي يتيح له فر�سة 

اكرب للتعبري عن افكاره دون ان ت�سغله 
تداعيات الواقع وجزئياته ال�سغرية.

ويل من �سك يف ان االديب الذي يتعاىل 
على الواقع والي�ساهم يف عملية ال�سراع 

االجتماعي يف النهاية غري ذاته، ولهذا 
يظل م�سغوال بذاته وحينما ي�سيق بهذه 
احلال املوؤملة التي زج بنف�سه فيها، ينزع 

اىل اختالف دنيا من الوهم واخليال فوق 
هذه االر�ش يرتفع اليها فرارا من الق�سايا 

االجتماعية التي تظل تالحقه وان كره، 
ولهذا لي�ش غريبا ان تبدو �سخ�سية احلكيم 

يف ادبه وقد ت�سخمت ب�سكل حاد المي�سح 
له بروؤية احد اال ذاته بينما يبدو الواقع 

يف هذا االدب كتلة جامدة �سماء لي�ش فيها 
احد يرى او ي�سمع غري احلكيم واذ ذاك 

يبدو احلكيم يف برجه العاجي وكاأنه طراز 
من ال�سوبر مان مقطوع ال�سلة مبحيطه 

االجتماعي يقف �ساخما فوق القطيع ولهذا 
كله ا�سبح ادب احلكيم ي�سدر عن تاأمالت 
فكرية مفرو�سة على الواقع فر�سا وهذه 

التاأمالت الفكرية ت�سبح حمور امل�سرحيات 
الذهنية التي متثلت يف م�سرحيات اهل 

الكهف، �سهرزاد، بيجماليون، �سليمان 
احلكيم، امللك اوديب وغريها من امل�سرحيات 

التي تبداأ وتنطلق من افكار وفرو�ش 
ذهنية جمردة يحاول احلكيم فر�سها على 

االحداث وال�سخ�سيات فر�سا رغم تنافر 
هذه الفرو�ش احيانا مع منطق وطبيعة 
هذه االحداث وال�سخ�سيات حتى تبدو 

�سخ�سيات مواقف هذه امل�سرحيات بعيدة 
عن احلياة وغري نامية وخا�سعة لفكرة 

املوؤلف اكرث من خ�سوعها ملنطق الواقع.
ولعل هذه النزعة املثالية تف�سر لنا اي�سا 

اهتمام احلكيم بق�سية اال�سلوب وال�سكل من 
الفن دون امل�سمون اذ جنده ي�سرخ باعلى 

�سوته بان الفن امنا هو ا�سلوب فح�سب ان 
الغاية رخي�سة احيانا بجانب الو�سيلة على 
االقل يف نظر الفن الن الغاية يف الن التربر 
الو�سيلة: ان الغاية التهم امنا املعنى كله يف 

الو�سيلة الفن هو اال�سلوب اما الغاية فال 
غاية.. اال�سلوب كل �سيء عند كل خالق ويف 

كل خلق، ان اخلالق اعظم من ان يحب�ش 
ارادته اخلالدة يف حدود غاية، وحتى عندما 

ين�سرف احلكيم ويعنى بامل�سمون فان هذا 
امل�سمون –ب�سبب غلبة النزعة املثالية عليه- 
يبدو م�سمونا رجعيا النه يقف �سد االن�سان 

والتقدم والتعبري.
و�سنتناول االن اربع ق�سايا من الق�سايا 

التي تناولها احلكيم يف ادبه امل�سرحي 
والتي تظهر فيها هذه الروؤيا املثالية 

الرجعية:
1.االن�صان:

نظر احلكيم  اىل االن�سان، وال�سيما يف 
�سبابه نظرة تقوم على حتقري االن�سان 

واحلط من �ساأنه والتهوين من قيمته اذ 
انه عد االن�سان خملوقا اليختلف يف اي 

م�����س��رح ت��وف��ي��ق احل��ك��ي��م امل��ث��ايل
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�سيء عن النملة ودعا بدال من ذلك اىل خلق 
االن�سان االعلى الذي يتعاىل عن احلياة 

ويبتعد عن النوامي�ش ويتحرر من كل 
االرتباطات الب�سرية ويطل من على وحل 

الب�سر على حد تعبري احلكيم اي على اآمالهم 
واآالمهم ون�ساالتهم، وهو �سخ�سيا راأي 

نف�سه ايام �سبابه يف �سورة التكاد تختلف 
عن هذه ال�سورة وذلك حني اغرق نف�سه 

يف عزلة وانكب على القراءة والتاأمل يف 
االدب والفكر حتى �سار يقول: ان حر، ان 

حر، حرية تكاد تخرجني احيانا من نطاق 
النوع الب�سري ان حر من قيود اال�سرة 

والتبعة حر من اغالل  الزمان واملكان انتقل 
فيها بفكرتي وقد ا�ستطيع اذا �سئت التنقل 
فيهما بجم�سي، حر يف النظر اىل اال�سياء 

فلم تعمم ب�سري عقيدة من العقائد والمبداأ 
من املبادئ حر املزاج فلم ت�ستبعدن هواية 
من الهوايات والمكيف من املكيفات والعادة 

من العادات حر العقل، حر اجل�سم ان يف 
وحدتي وحريتي اكاد ا�سبه ال اآدميا من 

االدميي، بل فقاعة انطلقت من كاأ�ش او فكرة 
عن كتاب، وهذا التمايز عن الب�سر الذي 
خ�ش به نف�سه جعله ينظر اىل الب�سرية 

نظرة االن�سان اىل النمل ومن هان كانت 
دعوته النت�سوية اىل خلق االن�سان االعلى 

ذلك املخلوق الذي ينزع عنه رداءه الب�سري 
ويتحرر من الروؤية االدمية ال�سيقة ويرتفع 

مكانيا وزمانيا.
جند هذه الفكرة بجالء يف م�سرحيته 

الق�سرية بيت النمل املن�سورة يف جمموعة 
م�سرح املجتمع، ان امل�سرحية تدور حول 

جنية تع�سق �سابا من االن�ش فتاأتيه بني 
حني واآخر يف غرفته، من خالل احلائط 

الذي ين�سق امامه وي�ساب ال�ساب ب�سيء من 
اختالل الفكر الن مراأى اجلنية يفزعه كما 
اليفهم من امرها �سيئا اذ انه كائن ب�سري 
ولي�ش �سهال على الكائن الب�سري ان يفهم 

الكائنات االرقى بعقله القا�سر املحدود فكما 
ان النملة تنظر اىل املخلوق الب�سري ككائن 

خارر كهل ا�سرار والغاز بالقيا�ش اليها 
فكذلك ينظر االن�سان اىل الكائنات االرقى او 

االن�سان االعلى:
اجلنية- الت�ستطيع ت�سور هذا- �سدقت، 

ان النملة التي ت�سعى هنا يف ار�ش حجرتك 
الت�ستطيع هي االخرى ان تت�سور وجود 

خملوقات ارقى يف هذا البيت كل ماتعلم ان 
هذا البيت لها وحدها..

ال�ساب- ت�سبهينني بالنملة؟
اجلنية- انت يف هذا اقل من النملة يف هذا 

البيت.. فهذه االر�ش التي ت�سعى فيها لي�ست 
�سوى كوكب �سغري من جمموعة الكواكب 

التي تدور حول ال�سم�ش، وت�سرب له 
اجلنية مثال الثبات ان مرتبة االن�سان االعلى 

اىل االن�سان كمرتبة االن�سان اىل النمل.
اجلنية- انكم تن�سون ان الله مل يخلق 

�سيئا عبثا، ان امل�سافات اجلنونية بالن�سبة 
اىل النمل يف هذا البيت طبيعية بالن�سبة 
اليك ايها االن�سان كذلك اىل كائنات ارقى 

التراها عينك واليتخيلها عقلك، وت�ستطيع 
اجلنية ان تقنعه �سيئا ف�سيئا بالتخلي عن 

اآدميته ووجوده الب�سري عندئذ تدعوه اىل 
االنطالق نحو عاملها حيث ال�سمو واحلرية 
والف�ساء الرحب الالمتناهي بدال من البقاء 

يف العامل االر�سي حيث القيود والتفاهة 
واالوحال.

اجلنية- ان تخلع انت رداءك وتاأتي اىل 
عاملي.

ال�ساب- عاملك؟ اين هو عاملك.
اجلنية- �ستنده�ش مما فيه، و�سرتاك 

ارتفعت فجاأة اىل مرتبة كمرتبة االن�سان 
بالن�سبة اىل النمل.

ال�ساب- واغادر عاملي هذا وبيتي هذا 
ووالدتي ووالدي  وم�سروعاتي الهند�سية 

وم�ستقبلي.
اجلنية- كل هذا �سرتاه تافها عندما ت�سرف 

عليه من كيانك اجلديد.
واخريا ي�ستجيب ال�ساب لدعوتها فتحلق 

به يف اعايل الف�ساء حيث ي�سري روحا 
جمردة بينما يرتك جثمانه هامدا على 

الفرا�ش واذ ذاك يلقي ال�ساب نظرة من عل 
على جثمانه..

ال�ساب- ماذا كان ي�سنع؟ وملاذا هو حبي�ش 
هذا املكان ال�سيق؟ كيف يطيق ان يعي�ش 

بني مثل هذه اجلدران ايرقد هنا دائما يف 
هذا الثقب.

اجلنية- اترثى له؟
ال�ساب- وهو ين�سرف عن الفرا�ش.. ماذا 

يهمني من امره.. هلمي بنا خارج هذا 
املكان.

اجلنية- احت�ش االن الرغبة يف االنطالق؟.
ال�ساب- اح�ش ان اختنق هنا.. اىل 

الف�ساء هلمي بنا اىل الف�ساء.
حيث حياتنا الطبيعية.. اي فكرة طراأت 

عليك فجعلتك حتب�سينني يف هذا الكوكب 
لكاأنك حت�سرينني ح�سرا يف ثقب منلة.

وغني عن البيان االثار االجتماعية 
وال�سيا�سية اخلطرية التي ميكن ان ت�سفر 

عن مثل هذه الدعوة اىل خلق االن�سان 
االعلى، واذا �سادت هذه الدعوة يف جمال 

ال�سيا�سة واملجتمع لق�سي على فكرة 
امل�ساواة بني الب�سر والختفت الدميقراطية 

ول�سادت نزعات التعايل والتمايز 
والعن�سرية واملعروفة ان دعوة نيت�سه اىل 

فكرة االن�سان االعلى كانت احد االركان 
الرئي�سة التي �سكلت اطار االيديولوجية 

النازية يف املانيا اثناء احلرب العاملية 
الثانية، وعلى مثل هذه الدعوة تقوم 

ايديولوجية ال�سهيونية العن�سرية يف 
متجيدها لالن�سان اليهودي.

3.احلياة والزمن:
نالت فكرة الزمن الكثري من اهتمام احلكيم 

وعنايته حتى ا�سبحت له فل�سفة خا�سة 
يف الزمن وهذه الفل�سفة �سلبية وانهزامية، 

وذلك الن احلكيم يرى الزمن عدوا خميفا 
لالن�سان ولي�ش حركة للنور والنمو 

والن�سوج كما يراه ثقال وقيدا التيار 
دافقا خالقا وعملية نامية، ويرى احلكيم 

االن�سان امام الزمن �سعيفا عاجزا �سرعان 
ما ي�ست�سلم وي�سقط �سريعا يف �سراعه مع 

الزمن فامل�سرحية التي تتج�سد فيها هذه 
الفكرة هي م�سرحية )اهل الكهف( ال�سادرة 

عام 1933..
ان حمور هذه امل�سرحية هو �سراع االن�سان 

مع الزمن، وهذا ال�سراع بني االن�سان 
والزمن امنا يتمثل يف ثالثة من الب�سر 

يبعثون اىل احلياة بعد نوم ي�ستغرق 
كرث من ثالثة قرون ليجدوا انف�سهم يف 

زمن غري الزمن الذي عا�سوا فيه من 
قبل، وكانت لكل منهم عالقات و�سالت 

اجتماعية تربطهم بالنا�ش واحلياة تلك 
العالقات وال�سالت التي كان كل منهم 

يرى فيها معنى حياته وجوهرها، عندئذ 
ي�سعى كل منهم ليعي�ش ويجدد هذه العالقة 
احلياتية لكنهم �سرعان ما يدركون باأن هذه 

العالقات قد انق�ست مب�سي الزمن االمر 
الذي يحملهم على االح�سا�ش بالوحدة 

والغربة يف عامل مل يعد عاملهم وبالتايل 
يفرون �سريعا اىل كهفهم موؤثرين املوت 

على احلياة.
قاأول هوؤالء وهو الراعي يبحث عن غنمه 

لكنه اليعرث عليها فيكون بذلك اولهم 
بال�سعور بتغري احلياة فالعودة اىل الكهف 

يف حني ين�سرف الثان وهو الوزير 
مرنو�ش اىل البحث عن زوجته وولده فاذا 
به يرى بيته وقد حتول اىل �سوق لل�سالح 

ثم يعرف ان زوجته وولده قد فارقا احلياة 
بعد ان بلغ الولد ال�ستني من عمره عند ذاك 

يح�ش بقهر الزمن اياه فيقفل راجعا اىل 
الكهف اما الثالث وهو الوزير م�سيلينيا 

فيقاوم اكرث من االثنني م�ستخدما يف هذه 
املقاومة �سالح احلب فهو يحب االمرية 

بري�سكا رغم علمه انها لي�ست بري�سكا 
االوىل، خطيبته يف املا�سي لكن م�سريه 

مع ذلك اليختلف عن م�سري �ساحبيه اذ انه 
�سرعان ما يلوذ بالفرار اىل الكهف كما فعل 

�ساحباه..
وهكذا ي�سور احلكيم االن�سان متخاذال 

امام الزمن فال يوؤمن بقدرة االن�سان 
اخلالقة وارادته اجلبارة تلك االرادة التي 
جتعل االن�سان ينت�سر على الظروف مهما 

كانت ويكيف نف�سه مع الواقع اجلديد، 
كان املفرو�ش ان نرى هوؤالء الثالثة وهم 
ينا�سلون يف �سبيل خلق روابط و�سالت 
جديدة مع احلياة والب�سر حتى يظلوا يف 
احلياة وينت�سروا على الزمن وفوق هذا 

فان ابطال امل�سرحية الينظرون اىل احلياة 
االن نظرة ذاتية نفعية بحتة فبالرغم من 

ان الزمن الذي بعث فيه هوؤالء كان قد تغري 
اىل زمن الف�سل حيث انت�سرت امل�سيحية 
التي كافحوا من اجلها يف املا�سي اال ان 
موت اهلهم واحبائهم يبعث فيهم الياأ�ش 

والقنوط والتغنيهم احلياة اجلديدة بكل 
ماتقدمه اليهم من بدائل عما فقدوه ولذلك 

فهم يرف�سون هذه احلياة فيعودون اىل 
الكهف وهكذا فهم يرون الزمن احلي 

املتغري خالقا للماأ�ساة واملوت بالن�سبة اليهم 
وبالتايل فهم يعدون هذا الزمن عدوهم 

اللدود..
وكذلك نرى بري�سكا التي ترمز للحا�سر 

تدفن نف�سها حية مع هوؤالء يف الكهف 
فرت�سم بذلك للحا�سر امل�سري املاأ�ساوي 

نف�سه، ووا�سح ان امل�سرحية امنا تر�سم 
هذا امل�سري لربي�سكا، النها التريد ان تقيم 

اعتبارا للواقع او احلياة وامنا ترى احلياة 
احلقة وال�سعادة الدائمة يف الوجود املطلق 
خارج الزمن يف عامل الروج والقلب ولي�ش 

عامل اجل�سد املتناهي الزائل ان اخللود 
لي�ش بقاء االج�سام ان هو اال بقاء الروح 

وبقاء الذكرى.
ولهذا كله نقول ان الداللة االجتماعية 

للم�سرحية امنا هي داللة رجعية الن 
امل�سرحية حافلة مبفاهيم �سلبية انهزامية 

وغيبية وميتافيزيقية عن االن�سان واحلياة 
والوجود ويف م�سرحية )رحلة اىل الغد( 

تظهر فل�سفة احلكيم املثالية يف احلياة تلك 
الفل�سفة التي ترى انه لي�ش يف االمكان 

ابدع مما هو كائن وال خري لالن�سان يف ان 
يحاول تغيري حا�سره امال يف الو�سول 

اىل جمتمع اف�سل وحياة ارقى وامل�سرحية 
تقدم �سورة ت�سويهية للم�ستقبل الذي 
تب�سر به الفل�سفات والثورات التقدمية 

اي امل�ستقبل الذي ي�سوده العلم والتنظيم 
اال�سرتاكي للمجتمع.

4.ال�صراع االجتماعي وم�صكلة 
اجلوع:

للحكيم فل�سفة خا�سة يف احلياة ي�سميها 
)التعادلية( وتقوم هذه الفل�سفة على جمع 
اال�سداد يف وحدة بخلق التوازن بينهما 

حتى اليطغي احدهما على االخر وترى هذه 
الفل�سفة ان االن�سان يكون تعادليا اذا اعتقد 

ان اخلري يجب ان يعادل ويوازن ال�سر 
يف جمال االخالق والعقل يجب ان يعادل 

ويوازن القلب يف النف�ش االن�سانية وهكذا.
واذا طبقنا هذه الفل�سفة يف املجال 

االجتماعي وجدنا انف�سنا ملزمني ب�سرورة 
االميان بخلق نوع من التوازن بني م�سالح 

جميع الطبقات حتى طبقات االقطاع 
والراأ�سمالية والربجوازية الكبرية اي 

جتميد ال�سراع االجتماعي والتخلي عن 
الثورة.

يف م�سرحية )ال�سفقة( التي يراها كثري من 
النقاد م�سرحية ذات م�سمون ايجابي ب�سبب 

قيام حمورها على ال�سراع بني الفالحني 
واالقطاع.. 

يف هذه امل�سرحية نلم�ش بو�سوح اثار 
الفل�سفة التعادلية التي تدعو اىل جتميد 
ال�سراع االجتماعي بخلق التوازن بني 

م�سالح الطبقات بدال من العمل والن�سال كل 
هذا ال�سراع ل�سالح الطبقات ال�سعبية.

ان امل�سرحية تدور يف قية من قرى م�سر 
حيث ينوي الفالحون �سراء قطعة ار�ش 

ارادت احدى ال�سركات االجنبية ان تبيعها 
فجمع اهل القرية التي تقع فيها تلك القطعة 

املال الالزم ل�سرائها وتوزيعها فيما بينهم 
وبينما هم يعدون العدة ال�ستكمال ال�سفقة 

اذا بهم ي�سمعون عن و�سول اقطاعي املنطقة 
ح�سر ل�سراء قطعة االر�ش واحلقيقة انه اتى 

القرية لبع�ش �سوؤونه اخلا�سة ويت�ساور 
الفالحون يف الطريقة التي يتخل�سون بها 

من مناف�سة هذا االقطاعي، فيتفقون على 
جمع مبلغ من املال ليقدموه اىل االقطاعي 

كفدية ل�سفقة االر�ش لكن االقطاعي يتظاره 
بالتعفف واال�ستعالء، ثم عندما يعلم بوجود 

ال�سفقة ياأبى ال�سليم لهم بال�سفقة ثم 
ي�ساومهم يف اعز مايلملكون وهو عر�سهم 

اذ يطلب فتاة جميلة من فتيات القرية بحجة 
ا�ستخدامها خادا النبه ال�سغري، يوافق اهل 

القرية على الفدية اجلديدة وتوافق الفتاة 
فتقرر الذهاب مع االقطاعي اىل ق�سره وهي 

واثقة من نف�سها ومن قدرتها على ان ترد كيد 
االقطاعي يف نحره وان ت�سغله عن ال�سفقة 
حتى تتم اجراءاتها وفعال تنجح الفتاة يف 

مهمتها اذ انها مل تكد ت�ستقر بق�سر االقطاعي 
حتى تظاهرت بانها م�سابة بالكولريا 

وجنحت احليلة حيث حا�سرت ال�سرطة 
الق�سر مدة يومني اليخرج منه احد واليدخل 

اليه احد وطرد االقطاعي الفتاة خوفا على 
حياته وحياة ا�سرته فتعود مربوكة اىل 

قريتها ويتم �سراء االر�ش من قبل الفالحني.
هكذا يحل احلكيم ال�سراع االجتماعي بني 

الفالحني واالقطاع عن طريق احليلة واملكر 
ال�سعبي ال�سائع يف احلكايات ال�سعبية 

والنرى ان هذا حل للق�سية وامنا هو 
جتميد لل�سراع لبع�ش الوقت اذا ما الذي 

مينع االقطاعي من العودة ثانية اىل الفدية 
و�سلب قطعة االر�ش من هوؤالء الفالحني؟ 
اهو القانون؟ الي�ست القوانني مو�سوعة 

يف املجتمعات االقطاعية لتحقيق وتر�سيخ 
حقوق وم�سالح االقطاعي.

وال�سراع الذي يخو�سه الفالحون �سد 
االقطاعي اليتخذ هنا مظهرا اجتماعيا وامنا 
يتخذ مظهرا نف�سيا، هو امل�ساومة وحماولة 
اقناع االقطاعي برتك ال�سفقة بالرتحاب به 
وبر�سوة وكيله وبر�سوة االقطاعي نف�سه، 
واالمتثال ملطالب االقطاعي ويبدو موقف 

الفالحني يف هذا ال�سراع موقفا يت�سم 
بال�سذاجة والذلة وال�سعف.

ان هذه النظرة اىل ال�سراع الطبقي امنا 
هي نظرة مثالية ت�سويهية النها التقوم 
على ابراز اجلوانب احلقيقية لل�سراع 

االجتماعي والتك�سف عن طبيعة القوى 
االجتماعية يف الريف والحتل ال�سراع 
حال جذريا عن طريق الن�سال احلا�سم 

والثورة ال�ساملة وامنا حتله حال جزئيا 
عن طريق االقناع واحليل ال�ساذجة، ويف 

م�سرحية )الطعام لكل فم( يدعو احلكيم 
اىل حل م�سكلة اجلوع يف العامل عن طريق 

التفكري يف م�سروعات علمية خيالية لتوفري 
الطعام للجميع فهو كعادته ينظر اىل هذه 

الق�سية اخلطرية نظرته املثالية نف�سها التي 
تعزل ق�سية اجلوع عن الق�سية ال�سيا�سية 

فاحلكيم اليتطرق هنا اىل عالقة اال�ستعمار 
واالمربيالية واال�ستغالل الطبقي بق�سية 

اجلوع واليخطر بباله او انه يتنا�سى عمدا 
ان الق�ساء على اجلوع اليتم اال بالق�ساء 

على االمربيالية التي تنهب خريات ال�سعوب 
نهبا واليتم ذلك اال بالق�ساء على الراأ�سمايل 

اال�ستغاليل و�سيادة النظام اال�سرتاكي الذي 
يوفر الطعام للكل عن طريق زيادة االنتاج 

والتوزيع العادل.
بعد هذا ميكن ان يعرت�ش معرت�ش فيقول 
باأن للحكيم اعماال ق�س�سية ذات م�سامني 

تقدمية مثل عودة الروح ويوميات نائب يف 
االرياف، �سحيح ان رواية عودة الروح عمل 

ادبي تقدمي النها ت�سور املجتمع امل�سري 
يف حالة ثورة وحركة �ساملة اىل االمام غري 

ان نظرة احلكيم لالحداث نظرة �سوفية 
وغيبية فالثورة التي تقوم يف الرواية 

حتدث ب�سورة فجائية دون ان نعرف �سيئا 
عن العمل والتح�سري اجلماهريي الذي 
ي�سبق الثورة واكرب مثال لهذه النظرة 

ال�سوفية لالحداث هو اعجاب احلكيم بعادة 
نوم الفالح مع دوابه يف مكان واحد، فهو 

يف�سر هذه العادة بحب الفالح للحيوان بدال 
من اظهار مايف الو�سع من بوؤ�ش وتخلف 

اجتماعي.
اما يوميات )نائب يف االرياف( فهي بالرغم 

من ت�سويرها لواقع القرية امل�سرية 
البائ�سة فان هذا الت�سوير ياأتي 

كالعادة ت�سويرا مثاليا 
فتظهر القرية يف هذا 
االثر يف حالة �سكون 
وجمود تامني، ثم ان 

احلكيم اليعر�ش �سور 
القرية مع ماأ�ساته ويبلغ 
ت�سويره لتخلف الفالح 

وبوؤ�سه احيانا اىل درجة 
تدفعنا اىل الياأ�ش من كل 

ا�سالح.

للحكيم فل�صفة 
خا�صة يف احلياة 

ي�صميها )التعادلية( 
وتقوم هذه الفل�صفة 

على جمع اال�صداد 
يف وحدة بخلق 

التوازن بينهما حتى 
اليطغي احدهما 
على االخر وترى 

هذه الفل�صفة ان 
االن�صان يكون 

تعادليا اذا اعتقد 
ان اخلري يجب ان 

يعادل ويوازن ال�صر 
يف جمال االخالق 

والعقل يجب ان 
يعادل ويوازن القلب 
يف النف�س االن�صانية 

وهكذا



التحرير
-----------------

علي ح�صني

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

اال�صراف اللغوي
-----------------

حممد ال�صعدي

عيب ال�صرق العربي كله انه ال يحلل.. فهو 
ي�صدر القرارات ا�صتناداً اىل اال�صاعة.. فنحن 

�صعب تقدي�س ال �صعب حتليل
توفيق احلكيم


