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د. محمد الجوادى

باريس الرائعة
مدينة الشعور والنور والعطور





إهــــداء

إىل فتى نقى ذكى واعد أدعو اهلل أن يطيل عمره وحيسن عمله 

كانت باريس أول ما رآه حني كان ال يزال ىف اخلامسة 

وقد عرف فيها املتعة والبهجة ثم القلق واملشقة 
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هذا الكتاب

ليست هذه الفصول تعريفا بباريس، وال تقديام هلا، وإنام هى أقرب إىل الغزل فيها، والتشبيب 
هبا، والفخر بمعرفتها.

وما هذه الفصول إال سطور كتبها واحد من الطابور الطويل للمعجبني بباريس لينضم إىل 
الطابور القصري من الذين سجلوا هذا اإلعجاب عىل الورق، واستحوذ بعضهم بفضل مثل 
التى  العطوفة  الساحرة  تاريخ هذه  املعروفني عىل مدى  العشاق  بني  السطور عىل مكانة  هذه 

تبدت ىف ثياب مدينة مجيلة.

وما بني هذين الطابورين فإن هناك من العشاق قوًما كثًرا يفوق عشقهم عشق رجال الطابور 
القصري، لكنهم فضلوا له أن يظل حبهم عفيفا أليفا، يسعدهم هم وحدهم ويستحوذون عليه.

سوف يقرأ كثريون ىف هذه الفصول ما يعرفون أكثر منه، وسوف يقرأ آخرون ما يعرفون 
بعضه فحسب، وسوف تعجب طائفة ثالثة مما كان أمامهم ومل يدركوا دالالته أو عالقاته، أو ما 

وراءه، لكن أحدا لن يتنازل عام أحبه من قبل، وال عن أسلوبه ىف عشقه ملا أحب. 

لروعة  حتليل  عنوانه  يدل  كام  الكتاب  هذا  وىف  باريس،  عن  ثالثة  من  األول  الكتاب  هو  هذا 
باريس من حيث هى مدينة املشاعر ومدينة العواطف ومدينة النور ومدينة التنوير ومدينة العطور 

ومدينة اإلحياء.

أن  وأحب  عاما،  عرشين  مدى  عىل  وأبوابه  الكتاب  هذا  كتبت  أننى  أعرتف  أن  وأحب 
جتاربه  أن  أعرتف  أن  أيضا  وأحب  مرة،  ثالثني  من  أكثر  وصياغته  كتابته  أعدت  أنى  أعرتف 
املطبعية ىف املرة األخرية وحدها جتاوزت ثالثني جتربة، ومع هذا فإنى أتصوره أقل من أن يكون 

قد بذل فيه كل هذا اجلهد.

وإنى أدعو اهلل -سبحانه وتعاىل- أن أكون قد أديت هبذا الذى كتبت بعض واجبى جتاه أبناء 
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الفائدة فيام يقرؤون، وأن جيد البعض اآلخر بعض املتعة فيام  وطنى، وأن جيد بعضهم بعض 
يطالعون، وأن نعيش حتى نرى ىف وطننا كثريا مما يستحق الفخر واإلعجاب والتقليد.

واقتصادنا  وحارضنا  بمشكالتنا  وعينا  تنمية  ىف  أيضا  الكتاب  هذا  يسهم  أن  أيضا  أمل  وكىل 
وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا وأخطائنا وآمالنا وأحالمنا وتطلعاتنا.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن جيعل عمىل هذا خالصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى أنى 
ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل. 

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىّل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 

الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباحثني.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يمتعنى بسمعى وبرصى وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىّل 
عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى. 

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أمل وتعب، ووصب وقلق، وأن 
هيبنى الشفاء والصحة والعافية، وأن يقيلنى من مرىض، وأن يعفو عنى، وأن يغفر ىل ما تقدم 
من ذنبى وما تأخر. وأن حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري 

أيامى يوم ألقاه.

واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يعيننى عىل نفسى وأن يكفينى رشها، ورش الناس، وأن 
ينفعنى، وأن يمكننى من  ما  يعلمنى  بام علمنى، وأن  ينفعنى  بدأت، وأن  ما  أتم  يوفقنى ألن 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 
الذى  والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو -جّل جالله- 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
سيئاتى وهى ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية فله -سبحانه وتعاىل ـ وحده احلمد، 

والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

د محمد الجوادى 
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الباب األول 

باريس اليوم

)1(

ليس ىف وسع باريس أن جتعل كل أهلها سعداء هبا، ذلك أن السعادة العابرة التى نعيشها 
ونحسها ونحن نزور باريس ليست مدًدا ال ينقطع، وليست طاقة تتجدد، لكنها ىف واقع األمر 
حمصلة اجتهاد وشقاء وجدٍّ ىف سبيلها، وليس من السهل عىل كل َمْن يشارك ىف صنع السعادة 
أن يشعر هو اآلخر هبا، فالنفس البرشية ملولة بطبعها، والنفس البرشية تستكثر عىل غريها أن 
يستمتع بام شقيت هى فيه، وهكذا فإن ىف وسعك أن تتصور هؤالء الذين هيؤوا لك كل هذه 
السعادة الباريسية وهم راضون بام كسبوا من ورائك، لكنك ال تستطيع أن جتزم بأهنم سعداء 
بام فعلوا، أو أهنم سعداء بسعادتك، ربام يسعدون ألهنم نجحوا ىف أداء وظيفة، لكن سعادهتم 
بأنفسهم قد تقف عند حدود، وهلذا فإنك ترى أناسا كثريين يعيشون ىف باريس وهم ضجرون 
رصاحة  بكل  خيربونك  هم  فإذا  باريس،  ىف  يعيشون  أهنم  يكفيهم  أما  وتسأهلم:  متضجرون، 
التى يعيشون فيها، لكنهم يظنون أنفسهم مستحقني الستمتاع  بأهنم يعرفون قيمة هذه اجلنة 

أكثر باجلنة.

وهلذا فإنك تستطيع أن تتوقع من الباريسيني حاالت من اإلحباط، وحاالت من العنف، 
كله  هذا  تفصيالت  تسمع  وأنت  املنظمة،  اجلريمة  من  وحاالت  املربر،  القتل  من  وحاالت 
ومتصمص شفاهك عىل هؤالء الذين جتربهم جيناهتم البرشية التى ورثوها من لدن آدم - عليه 

السالم - عىل أن خيرجوا أنفسهم بأنفسهم من اجلنة!

لكنك تعود وتقول: إن باريس هى اجلنة اجلانية عىل هؤالء مجيعا، إهنا تدفعهم دفًعا إىل هذا 
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السلوك الذى جيعلهم ينتقمون من أنفسهم، أو يظلمون هذه األنفس، بينام تفيد باريس نفسها 
من هذا اجلو الذى خيىل الضعفاء من طريقها ومن طرقاهتا ويستبقى هلا األقوياء القادرين عليها، 

وعىل حياهتا، وعىل متطلباهتا.

كأنى بك تريد أن تقول: إن باريس احلسناء تشبه قطة مجيلة لكنها شأن القطط تأكل بعض 
بنيها ىف حلظات فاصلة، وأنا أوافقك عىل مثل هذا التشبيه الصادق، وإن مل يكن مجياًل ىف حق 

هذه القطة اجلميلة.

وأعود ألقول لك باختصار شديد: إن باريس جنة جانية، وليست جنة حانية.

)2(

ال يمل اإلنسان من باريس. 

هل ألنه يرى جديدا فيها كل يوم..

أم أن ما فيها حيتاج من األيام ضعف ما هو متاح من أيام ىف عمر اإلنسان؟

هذا صحيح، وهذا صحيح، لكن هذا ال ينفى حقيقة أخرى، وهى أن اإلنسان لن يكف 
عن التأمل فيام فعله الباريسيون والفرنسيون من أجل فرنسا، فعنايتهم بكل شىء حتى يبدو 
مجيال وساحرا تلفت النظر، وجتعل الطموحني إىل التقدم والرقى يتأملون عن كثب أسلوب 

هؤالء القوم ىف ترقية مدينتهم كى تكون عىل هذا النحو الذى هى عليه.

أرضب لك مثال واحدا هبذه اإلطارات احلديدية التى حتيط باألشجار عند خروجها من أرصفة 
الثقيلة مصممة  الكبرية  احلدائد  الدورى، هذه  للرى  إطاًرا مجياًل، وفرصة  تعطيها  الطرق بحيث 
بحيث تتيح لساق الشجرة أن خيرج من خالهلا، بينام احلديد الصلب حيمى الساق من كل جانب، 
تتأمل هذا احلديد فتجد الباريسيني قد شكلوه عىل هيئة هندسية مجيلة، ثم تتأمل هذا احلديد فتجده 
أصيال ثقيال، كبري احلجم، متميز الكيان، ثم تتأمله وأنت تستحرض أزمات مرص املفتعلة فتجد أنه 
يصعب عىل أحد أن يرفعه من مكانه ليأخذه بعيدا إىل حيث يعاد صهره عىل نحو ما يفعل الناس ىف 

بالدنا حتت إحلاح مصانع الصلب عىل إعادة استخدام وتصنيع احلديد القديم!!
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)3(

هل كان أرنست مهنجواى مصيبا حني قال: إن باريس وليمة فاخرة؟

أعتقد أن مهنجواى مل يف باريس حقها، ذلك أن باريس أكرب بكثري من أن تكون وليمة 
فاخرة، ألسباب عديدة، أوال: هى باقية، وال تنتهى بانتهاء الطعام عىل نحو ما تنتهى الوجبات، 
وثانيا: فإهنا تتطلب من احلواس أكثر بكثري مما حيتاج إليه الطعام اجليد.. إهنا تتطلب السمع 
والبرص والفؤاد، وتتطلب أيضا أن تلمس كثريا من مفرداهتا بيديك، وتتطلب أيضا أن تسعى 
فيها ألن الصورة وحدها ال متثل لك الطبيعة اجلميلة عىل نحو ما تتصور هذه الطبيعة، وأنت 
تقرتب منها رويدا رويدا فرتاها من عىل البعد مجيلة، ثم من قريب فرتاها أمجل، ثم تقرتب 
أكثر وأكثر فتجدها أمجل وأمجل، حتى إذا ما أصبحت بني يديك أو أصبحت أنت بني يدهيا 

وجدت اجلامل كله.

)4(

هل يغنى باريس أو يعنيها إًذا أن يقال عنها: إهنا مدينة لكل العصور، أو لكل األذواق؟ 

أغلب ظنى أن باريس ال تسعد هبذا الوصف وال بذاك، وإنام هى تظن نفسها أهنا أكرب من 
ذلك، وإن كانت تعرف أيضا أن عليها أن تبدو وكأهنا هتيأت ألن تكون مدينة لكل عرص، 
وكل ذوق، وهلذا فإهنا ىف كل اختيار تصادفه تعمد إىل أن تكون باختصار شديد ملبية للرغبة 
ال قامعة هلا، فإذا وقعت أسريا لفكرة البحث عن جو من األجواء فأغلب الظن أنك ستجده 
رغم أنك تعرف أن هذا اجلو الذى تبحث عنه كان موجودا ىف وطنك، لكن عباقرة وطنك 

منعوه أو حجبوه أو أهنوه ورفعوا هلذا املنع أسبابا بدت وجيهة.

ختيل أنك تبحث عن الشيشة ىف باريس فإذا أنت جتدها، بينام حمافظ إقليمك قد منعها)!( 
َمْن  بينهم  أن  جاز  وإذا  الشيشة،  يدخنون  ال  فالباريسيون  املفارقة،  تأتى  وهنا  مدينتك،  ىف 
يدخنها فإن نسبة هؤالء ال تبلغ واحدا عىل مخسني من نسبتهم ىف مدينتك، والباريسيون ال 
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حيبون للهواء أن يتلوث وال لألبدان أن تتأذى بالتدخني اإلجيابى أو السلبى، لكنهم مع كل 
هذا جيدون السبيل ألن خيصصوا أماكن بعينها ملثل هذه الرغبة حتى لو كانوا يروهنا )كام تراها 
الناشئة  السيئة  اآلثار  تقليل  بام يضمن  األماكن  يؤهلون مثل هذه  أنت( رغبة رشيرة، وهم 

عنها أو إلغاءها.

)5(

وىف كل ميدان جتد عناية ظاهرة يتمها أهل باريس بذكاء خارق، فهم ال حيفرون األرض 
من أجل شكل جديد، لكنهم يشكلون ما يريدون بعيدا بعيدا، عىل ماكيتات ذكية ثم يأتون به 
إىل أرض الواقع، وذلك عىل نحو ما يروى من أهنم فعلوه حني أقاموا ذلك الربج العظيم »برج 
إيفل« وجاؤوا بقطع احلديد التى يتكون منها فركبوها دون أن جيدوا خطأ واحًدا ىف أطوال أو 

توجه أى قطعة من هذه القطع الكثرية.

ويبدو أن هذا األسلوب التنفيذى املتميز اليزال يصبغ عمل أهل باريس، وعىل سبيل 
املثال فإهنم إذا أرادوا أن يكتبوا كلمة أو مجلة بالزهور كتابة كبرية ىف ميدان كبري، فإهنم 
ال يزرعون أرض امليدان وال حيرثوهنا، وهم ال يقيمون الدنيا وال يقعدوهنا ىف امليدان، 
وإنام يرسمون ما يريدون عىل ماكيت ويتصورون مكان كل زهرية من زهريات الورود، 
نسميه  ما  أو  والعرض،  الطول  خطوط  ىف  موقعها  حسب  رقام  زهرية  لكل  ويعطون 
الكربى  الزهريات  هبذه  يأتون  ثم  والصادية،  السينية  باإلحداثيات  الرياضة  علوم  ىف 
أو  يريدوهنا،  التى  الكلمة  أو  أرادوه،  الذى  الرمز  هلم  خترج  هى  فإذا  ا،  رصًّ ويرصوهنا 

اجلملة التى صاغوها.

باألمر  هذا  وليس  أخواهتا،  من  أعىل  زهريات  هناك  تكون  أن  بالطبع  هذا  يقتىض  وربام 
الصعب إذا ما جلأت البلدية إىل أطوال خمتلفة من الزهريات، وإىل أحجام خمتلفة منها، وهم 
معامر  من  ورثوه  ما  يفسدوا  أن  ودون  يملوا،  أن  دون  وتكرارا  مرارا  األداء  هذا  مثل  يؤدون 

مجيل، ومن رصف متني.
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)6(

هل باريس قاسية؟ 

هل هى قاسية عىل أهلها؟ 

هل هى قاسية عىل زوارها؟ 

هل هى قاسية عىل الدوام؟

هل هى قاسية ألهنا مجيلة وفاتنة والبد هلا من القسوة؟

أسئلة التزال ترد بخاطر الكثريين الذين يمرون بباريس، والذين يعيشون فيها عىل حد 
سواء، لكن أحًدا منهم ال يستطيع أن يصوغ دفاًعا عن باريس ينفى عنها طبيعة القسوة، 
كل ما نستطيعه نحن الذين نحب باريس هو أن نقدم أسباًبا تربر هذه القسوة من قبيل 
قولنا: إنه البد منها ألهنا لو مل تكن قاسية ما احتفظت بكل هذا الرونق، فكيف يمكن هلا 
أن تتسع لكل الذين حيبوهنا وترتكهم عىل حرياهتم، فإذا هم حييلوهنا قاهرة أخرى؟ إهنا 
البد أن تصفى هؤالء وأن ختترصهم ىف عدد ال جيعلها خمتنقة مكدسة، وهلذا فهى جترى 
بينهم مزاًدا صعًبا، وال ترتك ىف قلبها إال َمْن متكن من أن يدفع ثمنًا لبقائه فيها، أو لبياته 
فيها، أما الذين يعجزون عن تلبية أسعار الفنادق واملساكن الباريسية فعليهم أن يلجؤوا 

إىل غريها.

وجاؤوا  مهرها  عىل  القادرون  كثر  إذا  باريس  تفعل  فامذا  وتقول:  حتاورنى  لعلك 
مجيعا؟

سعتها(  وعىل  كثرهتا  )عىل  املحدودة  باريس  أماكن  أن  وهو  اجلواب،  بالطبع  أنت  تعرف 
لكنها  كبرية  أرقام  هى  إنام  حدود،  بال  مأوى  فيها  جتد  أن  وسعك  ىف  وليس  مقدًما،  حمجوزة 
حمددة، وإذا ازدحم الناس عىل هذه األماكن أجريت بينهم قرعات املزايدة حتى لو اقتىض األمر 
أن يدفع األكثر احتياجا واألكثر قدرة ملن هو أقل منه قدرة واحتياجا تعويًضا عن املكان الذى 
حجزه من قبل كى يستأثر هو به!! بل إن هذا حيدث ىف املطارات عىل خطوط الطريان، وىف 
الفنادق، وىف كل شىء حمجوز ىف باريس، لكن أحًدا ال يستطيع أن يكرس هذه القواعد فيضع 
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شخصني أو ثالثة ىف احليز املخصص لشخص واحد عىل نحو ما نفعل ىف جامعاتنا، وىف كثري 
من مرافقنا!!

)7(

ربام عّن لكثري من الزوار سؤال مهم عن ثراء الباريسيني: وهل يمتلك هؤالء الباريسيون 
مجيعا ما يمكنهم من االستمتاع بكل هذه املباهج التى من حوهلم؟ 

والسؤال وجيه، وإن كانت إجابته معروفة سلفا، وهى أن الباريسيني أغنياء وفقراء، وأن 
عدد الفقراء الباريسيني يفوق عدد الباريسيني األغنياء، لكن الذى الشك فيه أن كل فقري من 
هؤالء الفقراء جيد متعة ىف اقرتابه من هذه املباهج، ال تقل ىل ما يقوله بعض أهل الفطرة السذج 
ألنفسهم إنه يكفيهم أن يروا آثار السعادة عىل وجوه َمْن يمرون هبم، أو آثار البهجة عىل َمْن 

يأتون إليهم، أو آثار احلزن لفراق هذه املغانى اجلميلة.

 لكن ذلك كله ال يمثل احلقيقة التى يعرفها الناس مجيعا، وهى أن الوصول إىل مكانة متقدمة 
ىف العاصمة الفرنسية ال يتاح لكل َمْن يقصدها:

 � فهناك َمْن تقف مواهبه أو حظوظه عند حدود الدائرة األوىل من باريس، أى عند 
ما  نحو  )عىل  فيها  للتحرك  البسيطة  املرتو  تذكرة  تصلح  التى  الدائرة  تلك  حدود 

يتعارف سكان باريس الذين يستعملون املرتو(.

 � وهناك َمْن تقف مواهبهم أو حظوظهم عند حدود الدائرة الثانية، أى عند حدود 
الضواحى الباريسية التى هى من باريس معنى، وإن مل تكن من باريس اسام، لكن 

اتصاهلا بقلب العاصمة ميرس بفضل قطارات الضواحى )آر آى آر(.

 � وهناك من تطوح هبم األقدار خارج هذه الدائرة وتلك ليعيشوا بالقرب من باريس 
ىف إحدى املحافظات السبع التى حتيط بباريس من مجيع النواحى.

الدرجات  هذه  من  درجة  أى  ينالوا  أن  دون  حظوظهم  تقف  َمْن  بالطبع   � وهناك 
الثالث، وهؤالء كثريون. 



15

)8(

يضع الباريسيون أعينهم عىل مكانة فنادقهم بني فنادق العامل، وهم ال هيتمون بالطبع بأن 
يكون ىف بالدهم أكرب فندق ىف العامل، أو أعىل فندق، فهم يعرفون أن بالدهم نفسها هى أكرب 
فندق ىف العامل، لكنهم يضعون أعينهم عىل كتب املعايري الدولية من قبيل دليل ميشلني األشهر 

للمطاعم وتصنيفها.

جورج  فندق  أرى  فإنى  الباريسية  الفنادق  من  فندق  عن  أحدثك  أن  ىل  البد  كان  وإذا 
تلميذه  بعده  ومن  التابعى،  أستاذنا  أن  أوهلا  كثرية،  ألسباب  ناظرى  أمام  يرتاءى  اخلامس 
وصديقه وراويته أستاذنا مصطفى أمني، قد أكثرا من احلديث عن حب التابعى لإلقامة ىف 

هذا الفندق.

ثانيها، وربام كان هو السبب ىف أوهلا، أن ساسة العامل ىف زمن احلرب العاملية الثانية كانوا 
يقيمون ىف هذا الفندق حتى إن الرئيس األمريكى أيزهناور، وكان اليزال قائدا لقوات احللفاء، 
ا لقيادة هذه القوات أثناء احلرب العاملية الثانية، وحترير باريس، وهكذا  اختذ من الفندق مقرًّ

كان يرتدد عىل هذا الفندق كل َمْن كانت له صلة باحللفاء.

الرمز األمثل للصفاء الربيطانى ـ الفرنسى عىل الرغم من ندرة  الفندق هو  ثالثها أن هذا 
هذا الصفاء، بل استحالته ىف نظر الكثريين، وال يتجىل هذا الصفاء ىف اسم الفندق املنسوب 
إىل امللك جورج اخلامس فحسب، لكنه يتجىل أيضا ىف ديكوره، وطابعه الفرنسى ـ الربيطانى 
الذى ال يستطيع أن يتصف بجنسية من اجلنسيتني دون األخرى. أضف إىل هذا أن حمطة املرتو 
املنطقة  ىف  ما  وأشهر  اخلامس  جورج  اسم  حتمل  أصبحت  كلها  املنطقة  وأن  باسمه،  سميت 

بالطبع هو مقهى جورج اخلامس.

رابعها أن هذا الفندق قد أصبــح اآلن جزءا من اململكة، أو فلنقل من املمتلكات 
العربية ىف أوروبا، حيث يمتلك األمــري الوليد بن طــالل حصــة كبرية ىف الرشكــة 

املالكة له.
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)9(

ولكن عن أى شىء أحدثك ىف هذا الفندق؟

دعنى أحدثك عام يصوره مديروه من عناية بنزالئه إىل حد أن يقولوا: إن لكل نزيل ثالثة 
من العاملني، وليس معنى هذا بالطبع أن هناك ثالثة من العاملني يقفون حول النزيل ليقولوا 
املدير  فيهم  بمن  الفندق،  ىف  العاملني  عدد  أن  نعرف  كام  هذا  معنى  ولكن  لبيك،  شبيك  له: 

واإلداريني، يبلغون ثالثة أضعاف طاقته االستيعابية من النزالء.

لكن هذا الرقم ليس هو املهم ىف نظرى، فاألهم منه هو أن هذا الفندق ال يقف عند حدود 
طباخه األشهر وحده، وإنام يضم معه سبعني طباخا من خرية الطباخني.

إليه فيجد اجلناح  التابعى يذهب  الذى كان األستاذ  الفندق  بالطبع عن سعة هذا  تسألنى 
امللكى فيه مشغوال عىل نحو ما كان يروى مصطفى أمني، فأقول لك: إن الفندق ال يضم جناحا 
املشاهري  إليها  يأتى  البالغ عددها 245 غرفة،  واحدا لكنه يضم 59 جناحا من بني حجراته 
ناصية  عىل  اخلامس  جورج  مقهى  إىل  يصلوا  حتى  أقدامهم  عىل  يتجولون  ثم  الفنانني،  من 

الشانزليزيه فيجلسوا وراء الزجاج فيسعد املارة بأهنم رأوهم رأى العني.

هل تظن ياسيدى أن أثرياء العرب وحدهم هم الذين يقيمون ىف مثل هذا الفندق؟ أفاجئك 
نسبة  أن  أعدادها ىف عام 2006 حني ذكرت  »احلياة« ىف عدد من  بام نرشته جريدة  ياسيدى 

النزالء من العرب ىف هذا الفندق ال تتعدى %8.

)10(

أما مزارات باريس التقليدية ىف السنوات التى نعيشها اآلن فال تكاد حتىص، لكن الربامج 
السياحية تركز عىل عدد تقليدى منها حتى باتت وكأهنا روتني واجب:

سفينة الباتوموشى التى متخر عباب هنر السني مرورا بمعامل باريس. � 

 � جامع باريس واللوفر وقوس النرص والشانزلزيه وفرساى وإيفل والبانثيون واإلنفاليد 
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واجلمعية  والسوربون  والنوتردام  والساكركري  واللوكسمبورج  وفرساى  والباستيل 
الوطنية و قرص العدالة وقرص البوربون.

املوجودة  زيارة، وكأهنا متثل مرص  عينيك دون  أمام  قائمة  فهى  الكونكورد   �  أما مسلة 
بفضل اهلل أمام األعني عىل الدوام.

والبد هلواة اللهو من سهرة ىف إحياء اللهو. � 

ثم إن لك أن تنطلق من باريس:  � 

فالبد من زيارة ديزنى الند األوروبية أيضا. � 

وإذا كان هناك وقت أكثر فإىل مونت كارلو، وشواطئ الكوت دازور. � 

)11(

 ومن معامل باريس العربية التى يدعوك إليها العرب إذا أرادوا أن يثبتوا لك أهنم يعيشون 
ىف بلد عربى أحياء كثرية منها بولفار الشابيل ىف شامل باريس حيث يقطن عرب كثريون وقد 

نقلوا نمط احلياة العربية إىل باريس بكل ما فيه من سامت. 

بام  تنتمى  التى  واملقاهى  املطاعم  من  كثريا  جتد  العربية  والشوارع  األحياء  إىل  وباإلضافة 
تقدمه إىل أقطارها.

وقل مثل هذا ىف املكتبات العربية التى تزداد عددا وتنوعا. 

)12(

يشعر زوار باريس ىف األلفية الثالثة بأن احلياة فيها أصبحت مكلفة إىل أبعد احلدود، لكنها 
هذا  مثل  لكن  ألمورهم،  واملدبرين  الفقراء  تستوعب  أن  عىل  قادرة  التزال  نفسه  الوقت  ىف 

التأقلم يقتىض قدرا معقوال من املعرفة، وقدرا معقوال من اإلرادة.

وىف وسعك إذا أردت أن تصدم أحد املتحذلقني بأسعار باريس أن تأخذه إىل حمل باىل ىف 
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الشانزلزيه، وهو ىف املبنى رقم 146 من الشانزليزيه، وستجد أسعار األحذية فوق اخلمسامئة 
يورو، وحتى تكون ىف الصورة متاما فإنى أدلك عىل أن هذا املحل شأن حمالت فرنسا أو باريس 
أن  أردت  وإذا  يوم األحد،  فيام عدا  السابعة  العارشة حتى  يعمل من  )عىل وجه اخلصوص( 
تعرف ثمن أرخص حذاء فيه فإنه ىف حدود املائتني ومخسني يورو، وباىل الفرنسية رشكة مسامهة 

هلا عالقة بالطبع بباىل السويرسية.

وإذا أردت أن تواصل ختويف صديق متحذلق فعليك أن تذهب به إىل حمل جماور لنادى 
التى يزعم أهل املحل أن أحًدا  الشانزلزيه حيث يعرض نوعا من املالبس احلريرية  البرية ىف 
غريهم ال ينتجها وال يعرف الطريق إىل قامشها، وىف هذا احلال فإن سعر البنطلون الواحد يبدأ 

من 900 يورو، أما البدلة فيدور سعرها حول رقم اخلمسة آالف يورو.

أنا أعرف أنك تعرف أن بعض حمالت القاهرة تعرض وتبيع بأسعار أعىل من هذه األرقام 
بكثري، لكن هذه املحالت القاهرية ال جتاهر هبذا ىف شارع يمر به كل الناس كشارع الشانزليزيه، 
وإنام هى متارس هذا البيع من وراء زجاج، ودون أن تعلن هذه األسعار بأحرف كبرية، وبكل 

هذه الرصاحة والوضوح.. وربام االستفزاز.

)13(

دعك من أسعار املالبس واألزياء التى يمكن لك أن جتد منها درجات خمتلفة، وتعال نناقش 
بعض أسعار العقارات التى متثل ىف نظر بعض االقتصاديني مؤرًشا للحديث عن مدى الرواج 

االقتصادى، وعن مدى الغالء أيًضا.

مسبوقة  غري  طفرة  شهد  قد  األوروبية  املدن  من  كثري  وىف  باريس  ىف  العقار  أن  والواقع 
ىف  يورو  ألف   80 تساوى  كانت  الديفانس  حى  ىف  شقة  فهذه  املثال  سبيل  وعىل  أسعاره،  ىف 
مطلع األلفية الثالثة، ثم اشرتهتا األرسة الصديقة بامئة وعرشين ألف يورو منذ مخسة أعوام، 
ثم أصبحت اآلن تساوى مائتني وأربعني ألف يورو، والشقة ثامنون مرتا وهلا واجهتان. وهبا 
حجرتان للنوم واستقبال واسع ومحام ومطبخ، واملطبخ ال يزيد عىل مرت ونصف عرضا وأربعة 

أمتار طوال، لكن به دواليب كثرية، وكذلك للشقة دواليب كثرية ىف احلائط.
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أما االشرتاك ىف اجلراج، وهو أمر البد منه ىف حى الديفانس )نيويوركى الطابع، أو فلنقل إنه 
قاهرى الطابع مع كثري من الرقى والنظام(، فإنه يكلف 125 يورو ىف الشهر، وهو أربعة أدوار، 
ثم خيرجون من  الطابق األرىض  إىل  السكنى  السابع  الطابق  من  الصديقة  العائلة  تتحرك  وهكذا 
أنه  بأنه شارع صناعى، وذلك  الذى اليمكن وصفه إال  الشارع  الربج إىل هذا  أو  العامرة  مدخل 
شارع خرسانى علوى، صحيح أنه عريض وممتد وبه جزيرة هبا زهور، لكنه صناعى، ومن هذا 
الشارع الصناعى الكبري ينزلون باملصاعد إىل حيث تركوا سياراهتم ىف الدور الرابع حتت األرض.

)14(

وهذه الشقة حسب تعبري التسويق العقارى املرصى املبتكر ترى هنر »السني« من رشفتها، 
املنطقة  وبينه، وهى ىف  بينها  إدارية  أخرى  ترى عامرة  أن  بعد  تراه  وإنام  مبارشة  تراه  لكنها ال 
األوىل من مناطق حى الدفاع، وهو حى ذو مناطق كثرية أذكر منها الدفاع 6 حيث يقع فندق 

سوفتيل الذى أقمت فيه ىف مايو 2006.

)15(

التزال باريس تزدحم ىف ساعات العمل، ويصبح زحامها قاسًيا ىف بعض هذه الساعات، 
وهى ال ترحم الذين ال جيدون ما ينفقون، كام أهنا ال ترحم الذين ال حيددون ما يريدون وال 
وأهلها  األيام،  مع  فتنة  تزداد  هذا  مع  باريس  لكن  يفعلوا،  أن  عليهم  ما  يعرفون  ال  الذين 
هذه  أوجه  ويظهرون  خاصة،  عناية  به  يعنون  منهم  لكل  صغريا  بيتا  يعتربوهنا  ومسؤولوها 

العناية كلام سنحت فرصة:

فهذه ذكرى انتهاء احلرب العاملية الثانية، وهم هلذا يضعون ىف االحتفال هبذه النهاية السعيدة 
املنصات العريضة ىف امليادين الكبرية ويرصون عليها الزهور املبتهجة واملبهجة، وينريون الدنيا 

كلها بأنوار خاصة.

وهذه ذكرى ثقافية ختص عاملنا العربى )وال تكاد تذكر ىف أوطاننا( فإذا هم حيولون األنوار شيئا 
رومانسيا، كأنام الدنيا مطفأة كلها وينبعث فيها نور أبيض يرمز إىل املعرفة ودورها ىف إنارة العقول.
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)16(

من حيت السياحة فإن باريس اليوم هى ىف رأيى أبرز املقاصد السياحية ىف العامل بال جدال 
فهى متتلك كل املقومات السياحية الفذة:

 � تضم باريس العديد من املعامل اجلاذبة للسياح من األماكن التارخيية واملزارات األثرية 
التى وجدت عىل مر القرون.

 � تضم جمموعة معتنى هبا ونادرة ومتنوعة من املتاحف ومسارح النظر والفكر مع حرص 
احلكومة الفرنسية عىل إنشاء وتطوير املزيد.

الفنانني  ألبرز  اللوحات  من  كبريا  عددا  وتقتنى  العامل  ىف  الفن  مراكز  أكرب  أحد   � هى 
العامليني.

متتلك املدينة 4 � مواقع من مواقع الرتاث العاملى.

ا، هو أكرب  الذى يستقبل 8 � ماليني زائر سنويًّ اللوفر  املدينة وهو متحف   أهم متاحف 
املتاحف من حيث عدد الزوار ىف العامل بفارق شاسع عن أقرب منافسيه. 

ا.  كاتدرائية نوتردام دو بارى تستضيف 12 � مليون سائح سنويًّ

 برج إيفل أشهر معامل املدينة عىل اإلطالق: يستقبل ىف املتوسط أكثر من 6 � ماليني سائح 
ا، واستضاف أكثر من 200 مليون سائح منذ بنائه. سنويًّ

 تبعد يورو ديزنى قرابة 30 � كم إىل الشامل الرشقى من وسط املدينة، ومتثل وجهة سياحية 
رئيسية جلميع زوار القارة األوروبية: استقبلت 14.5 مليون سائح عام 2007. 

)17(

أما باريس التى ختلب لب الشبان والفتيان فلها جاذبيات متعددة:

فهى مقر نادى باريس سان جريمان لكرة القدم. � 
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بنى هذا  وقد  أكرب مالعبها،  متفرج هو  ألف  يتسع ألكثر من 80 �  الذى  فرنسا   ملعب 
امللعب ىف منطقة سان دينس الستضافة كأس العامل لكرة القدم 1998 وكان متيمة حظ 

فقد حازت فرنسا ىف ذلك العام الكأس للمرة األوىل ىف تارخيها.

الثانية  املرة  أن  أى  و1998 �   1938 عامى  القدم  لكرة  العامل  كأس  باريس   استضافت 
كانت بعد ستني عاما من املرة األوىل. 

 . استضافت باريس دورة األلعاب األوليمبية عامى 1900 و1924 �

بطولة  باريس  تستضيف  املدينة.  ىف  شعبية  الرياضات  أكثر  إحدى  املرضب  كرة   � تعد 
ا عىل ملعب روالن جاروس. فرنسا املفتوحة التى تقام سنويًّ

. تقام بطولة باريس للشطرنج ىف املدينة منذ عام 1925 �

ىف باريس عديد من املالعب املخصصة ملختلف أنواع الرياضات. � 

)18(

وإذا كانت احلضارة ىف جوهرها اتصاالت فإن لباريس احلظ األكرب:

فهى تتميز بتنوع وسائل املواصالت وجودهتا. � 

 كام تتميز بمرتو باريس الذى افتتح عام 1900 ويستقله حواىل 9 � ماليني راكب يوميًّا. 

( من أجل الوصول إىل الضواحى البعيدة ىف املدينة.  � RER( تم بناء شبكة مرتو األنفاق 

طورت الدولة شبكة من اخلطوط احلديدية الرسيعة خلدمة ضواحى باريس. � 

  ملرتو باريس اآلن 300 حمطة )384 نقطة توقف( وقضبان يبلغ طوهلا 214 كم، و16 � 
 .)7bis3 وbis( خطًّا حتمل األرقام من 1 إىل 14، باإلضافة إىل خطى

 � A, B,( مكّونة من 5 خطوط رسيعة ،RER شبكة املرتو األرسع التى يرمز هلا باحلروف 
C, D, & E( متتد إىل مناطق أبعد من سابقتها. تضم 257 نقطة توقف وقضبانا يبلغ 

طوهلا 587 كم.



22

ىف باريس أيًضا شبكة ترام تتأّلف من أربعة خطوط: � 

اخلط األول: � بني سان دينس ونوازى لو سك.

اخلط الثانى: � يمر من ال ديفونس إىل إيسى - فال دو سني.

اخلط الثالث: � بني بون دو جارجيليانو إىل بورت ديفرى.

اخلط الرابع: � من بوندى إىل أولناس سوبوا.

 � يتم اآلن إنشاء ستة خطوط ترام إضافية. ومل يقل أحد: إن الرتام شىء قديم أو أثرى 
ينبغى نزعه ودفنه. 

)19(

هذه  طول  ويمتد  فرنسا.  ىف  الرسيعة  الربية  الطريق  من  شبكة  أفضل  أيضا  باريس   متلك 
الشبكة ألكثر من 2000 كم.

حتيط باملدينة ثالثة طرق رسيعة: 

تقريًبا،  التاسع عرش  القرن  بباريس ىف  املحيطة  احلصون  مسار  يتبع  الذى  الدائرى،   � الطريق 
وهى ما أسميها ألصدقائى البوابات، عىل غرار َباَبى الفتوح والنرص ىف القاهرة.

 وطريق A86 � املوجود ىف الضواحى الداخلية، وطريق فرانسليان املوجود ىف الضواحى 
اخلارجية. 

الشهري )بوليفار برييفرييك( 35 � كم فقط وهلذا  الباريسى  الدائرى  الطريق   يبلغ طول 
فهو فاعل وفعال، ولك أن تقارنه بالدائرى حول القاهرة الذى يتعدى 100 كيلو مرت.

ا 450 � كم إىل اجلنوب الرشقى من لندن. تبعد باريس برًّ

 وتبعد 287 � كم إىل اجلنوب من كاليه امليناء الذى نعرب منه إىل الشاطئ اإلنجليزى.

وتبعد 305 � كم إىل اجلنوب الغربى من بروكسل.

بينام تبعد 774 كم إىل الشامل من مارسيليا. �
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يمكن الوصول إىل لندن خالل ساعتني وربع فقط باستخدام القطار.  � 

ا ىف ثالث ساعات. يمكن الوصول إىل بروكسل من باريس برًّ � 

وإىل فرانكفورت ىف ست ساعات. � 

وإىل برشلونة ىف اثنتى عرشة ساعة.  � 

)20(

ونأتى إىل النقل اجلوى والبحرى:

 لباريس 4 � مطارات دولية: مطار شارل دجيول، ومطار باريس أورىل، ومطار باريس لو 
بروجيه، مطار بوفايه تييه. 

املدينة، ومطار  الواقع ىف جنوب  باريس أورىل  املشهوران مها مطار  الرئيسان   � املطاران 
شارل دجيول الواقع ىف اجلزء الشامىل الرشقى من املدينة وهو مقر رشكة إير فرانس وهو 

أحد أكثر املطارات ازدحاًما ىف العامل. 

 � منطقة باريس هى واحدة من أكثر مناطق فرنسا استخداًما للنقل املائى، حيث يتم نقل 
ويمكن  وشيلدت،  وميوس،  والرون،  والراين،  اللوار،  أهنار  عرب  بوساطتها  البضائع 

الوصول إىل هذه األهنار بواسطة قنوات متصلة مع هنر السني. 

)21(
وأنتقل بك إىل تصوير االقتصاد الباريسى ىف عجالة وأرقام ذات داللة: 

 عام 2011، حقق الناتج املحىل اإلمجاىل ملدينة باريس أكثر من 600 مليار يورو )845 � 
مليار دوالر( وهو من أكرب النواتج املحلية للمدن ىف العامل.

 � كى نفهم قيمة هذا الرقم فلو كانت باريس دولة، لكانت ىف املركز السابع عرش ىف قائمة 
أقوى اقتصادات العامل، فاقتصاد املدينة بمفردها أكرب من االقتصاد اهلولندى.
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 وىف حني أن سكان منطقة باريس احلرضية مثلوا 18.8% من سكان فرنسا عام 2011 � 
فإن الناتج املحىل اإلمجاىل للمدينة مثل 31 % من ناتج فرنسا.

 � ترتكز الثروة بشكل كبري ىف ضواحى املدينة الغربية، ال سيام تويى سور سني وهى إحدى 
أغنى مناطق البالد. 

باريس هى بالطبع املقرالرئيسى ملعظم الرشكات الفرنسية. � 

 � ترتكز األنشطة االقتصادية ىف باريس ىف وسط هوت دو سني وكذلك منطقة ال ديفانس 
مما حّول مركز باريس االقتصادى إىل اجلزء الغربى من املدينة، وحتديًدا ىف املثلث الذى 

زواياه قرص جارنييه، وال ديفانس، وفال دو سني. 

 � ال تزال باريس أيضا مركًزا صناعيًّا مهامًّ ىف أوروبا، خصوًصا ىف جمال صناعة السيارات 
والطائرات واإللكرتونيات. 

أن  كام   . � 500 الـ  الكربى  العاملية  الرشكات  من  رشكة   33 مقر  باريس  منطقة   حتتضن 
منطقة إيل دو فرانس هى الثانية عىل مستوى العامل بعد منطقة كانتو. 

العامل من  الرئيس ىف فرنسا وهى أكرب خامس مدينة ىف  املركز االقتصادى   � باريس هى 
حيث الناتج املحىل اإلمجاىل بعد طوكيو، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ولندن.

ذات  اخلدمات  صناعة  عىل  يعتمد  حديث  اقتصاد  إىل  تدرجييًّا  باريس  اقتصاد   � حتول 
الصناعة  وعىل  املعلومات.  تكنولوجيا  وخدمات  املالية  اخلدمات  مثل  العالية  القيمة 

التكنولوجية الفائقة مثل صناعة اإللكرتونيات والبرصيات.

)22(
وهذا تصويرلبعض التكوينات العامة ىف باريس:

، حواىل   متتلك باريس أعىل نسبة من السكان احلاصلني عىل تعليم عاٍل. ىف عام 2009 �
40% من الباريسيني كانوا حاملني لشهادة ليسانس أو أعىل، وهى أعىل نسبة ىف فرنسا.

وىف الوقت احلارض، يوظف التعليم ىف باريس.
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مدرسة   � 9000 من  أكثر  ىف  طالب  مليون   2.9 يدرسون  وبروفيسور  أستاذ   170000 
ومعهد.

يوظف  عام  نظام مستشفيات  باريس:  العمومى ىف مستشفيات  الصحى  التأمني   � نظام 
قرابة 90.000 موظف )بام ىف ذلك موظفى الدعم اإلمدادى واإلداريني( منهم حواىل 
أكرب  وهو  الطب  فروع  من  فرًعا   52 ىف  وذلك  مستشفى،   44 ىف  طبيب   15.800
نظام مستشفيات ىف أوروبا. يوفر الرعاية الصحية، والتدريس، والبحوث، والوقاية، 

ا. واخلدمات الطبية الطارئة ويقدم خدماته ألكثر من 5.8 مليون مريض سنويًّ

)23(
ونأتى إىل مربرات النفوذ القوى لباريس :

باريس اآلن هى مقر للعديد من املنظامت الدولية:

اليونسكو. � 

منطقة التعاون والتنمية االقتصادية. � 

غرفة التجارة الدولية. � 

نادى باريس. � 

وكالة الفضاء األوروبية. � 

الوكالة الدولية للطاقة. � 

املنطقة الدولية للفرانكوفونية. � 

املكتب الدوىل لألوزان واملقاييس. � 

اجلامعة الدولية حلقوق اإلنسان. � 

 وهكذا فإن باريس ىف رأى كثريين هى أهم املراكز التجارية والثقافية الرائدة عىل مستوى 
العامل، وهلا إسهاماهتا املتجددة ىف السياسة والتعليم والرتفيه واإلعالم والعلوم والفنون. 
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)24(
ونأتى لبعض ما ختطط له باريس ىف مستقبلها: 

املدن  مؤرش  ىف  برلني  بعد  األوروبية  القارة  مستوى  عىل  الثانى  املركز  باريس   � حتتل 
األوروبية اخلرضاء عام 2009.

 ) � Grand Paris( تنفذ باريس اآلن مرشوع جتديد يمكن لنا أن نرتجم اسمه بباريس العظمى 
اقتصادية  نيكوال ساركوزى. وهو جمموعة مرشوعات  الرئيس  يد  بدأ عام 2007 عىل 

وبيئية وثقافية ومشاريع حتسني اإلسكان والنقل، من أجل تنشيط اقتصاد العاصمة.

يتألف من 200 � كم من اخلطوط  لبناء مرتو جديد  أكرب هذه املرشوعات مرشوع   من 
مليار   26.5 بتكلفة  البعض  بعضها  مع  الكربى  باريس  مناطق  تربط  التى  الرسيعة 

يورو، ومن املفرتض االنتهاء من هذا املرشوع بحلول عام 2030.

)25(

ونأتى إىل الوصفني اجلغراىف والديموجراىف لباريس التى نراها اليوم:

 كانت مساحة باريس )عام 1860( تبلغ حواىل 87 � كم مربع باإلضافة إىل غابة بولونيا 
وغابة فانسن وقد توسعت حدود باريس فضمت غابة بولونيا وغابة فانسن إىل مدينة 

باريس رسميًّا عام 1929، فبلغت بذلك مساحة املدينة 105 كم مربعة.

تبلغ مساحة منطقة باريس احلرضية 2.300 � كم مربع.

يربو عدد سكان املدينة مع ضواحيها اآلن عىل 12 � مليون نسمة.

.  تقع املدينة ىف منتصف منطقة إيل دو فرانس والتى أصبحت بلدية منذ عام 1834 �

تضم مدينة باريس جزيرتني: 

إيل سان لويس. � 

إيل دو ال سيتى التى تعد أقدم أجزاء املدينة. � 
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 ،  باريس مدينة مستوية بشكل عام، ترتفع أخفض بقاع املدينة 35 مرًتا عن سطح البحر �
وهذا سبب من أسباب جوها اجلميل.

 حتوى باريس عدة تالل، أعالها تلة مونامرتر التى ترتفع 130 � مرًتا عن سطح البحر. 

مل يغري نمو مدينة باريس من شكلها الدائرى األول.  � 

)26(

وهذه بعض املؤرشات عىل دينامية سياسات السكان الباريسية:

إىل  ارتفع   . � 2009 عام  إلحصائيات  وفًقا   2.234.105 باريس  سكان  عدد   بلغ 
2.243.833 عام 2010. لكنه ما زال أقل من الذروة التى وصل إليها عدد سكان 

املدينة عام 1921، حني بلغ عددهم أكثر من 2.9 مليون نسمة. 

أهم العوامل التى أدت إىل انخفاض عدد سكان املدينة:

االنخفاض املتزايد ىف حجم األرسة الباريسية. � 

 � واهلجرة السكانية الكبرية التى اجتهت إىل ضواحى املدينة ىف ستينيات وسبعينيات القرن 
املاىض. 

انخفاض النشاط الصناعى. � 

ارتفاع أسعار اإلجيار ىف املدينة.  � 

ا من نوعه بني مدن العامل، لذلك سعت املدينة  كان انخفاض عدد سكان باريس بارزا وحادًّ
الفرنسية، ونجحت، حيث أظهرت إحصائيات يوليو  من أجل احلفاظ عىل سكان العاصمة 

2004 ارتفاًعا ىف عدد سكان املدينة للمرة األوىل منذ عام 1954.

 � باريس واحدة من أكثر املدن كثافة سكانية ىف العامل، تبلغ الكثافة السكانية للمدينة من 
دون احتساب غابتى بولونيا وفانسن 24.448 نسمة/كم مربع وفًقا إلحصائيات عام 

.1999
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الكربى، وكذلك منهاتن ىف  املدن اآلسيوية  الرقم إال مع بعض   � ال يمكن مقارنة هذا 
نيويورك. 

 أما مع احتساب الغابتني، فإن الكثافة السكانية هتبط إىل 20.169 � نسمة/كم مربع.

% من سكاهنا ولدوا خارج فرنسا.   ىف تعداد باريس السكانى عام 1999 فإن 19.4 �

مهاجرين  كانوا  احلرضية  باريس  منطقة  سكان  من   % � 4.2 فإن  التعداد  لنفس   ووفًقا 
حديثني )أى هاجروا بني عامى 1990-1999(، معظمهم من آسيا وأفريقيا.

% من املهاجرين الذين يعيشون ىف فرنسا يقيمون ىف منطقة باريس. � 37

كانت   باريس بمصطلح علم السكان : مدينة شابة نسبيًّا؛ فوفًقا إلحصائية عام 2008،  �
نسبة السكان الذين تقل أعامرهم عن 35 سنة 46%. وهى نسبة أعىل من املعدل الوطنى 

.%41.8

)27(

وأخرًيا فإنى ساكتفى لك بمؤرش واحد معرب من مؤرشات التقييم السياحى :

ىف باريس أكثر من 9.000 � مطعم ىف الوقت احلاىل. 

 ىف عام 2013، كان ىف باريس 85 � مطعاًم ذا نجمة، حسب تصنيف ميشالن، وكانت 
 3 ذات  مطاعم  و10  طوكيو،  اليابانية  العاصمة  بعد  العامل  مستوى  عىل  الثانية  بذلك 

نجوم ميشالن.

 � وهذه اجلائزة )نجوم ميشالن الثالث( هى أهم اجلوائز التى متنح ملطعم عىل اإلطالق. 

)28(

وما حيمله من صور  الفرنسى  الفرنك  قديام عن  لك  سيبدو  حديثا  أحدثك  أن  أود  كنت 
وإحياءات، لكن فرنسا اليوم تتعامل باليورو، وجتد نفسك فيها تشرتى بالعمالت التى كنت 
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تشرتى هبا ىف جاراهتا، أو التى ستتعامل هبا ىف جاراهتا، فقد مىض عهد الفرنك! وال أستطيع 
عهد  شهد  قديم  رجل  -وألنى  هذا  ومع  الفرنك،  عهد  يعود  فربام  رجعة،  غري  إىل  أقول  أن 
الفرنك- فإنى أحب أن أصوره لك من خالل حديثى عن االرتباك ىف تقدير الدول لرجاهلا 
باختياراهتم للعملة التى يضعون صورهتم عليها، لكن االرتباك نفسه ال يعدو أن يكون بمثابة 

تعبري عن تفاوت هذا التقدير.

 وأذكر أننى ناقشت الصور التى نضعها عىل عمالتنا الورقية ىف مرص، ىف كتاب من كتبى، 
لكنى ىف كتابنا هذا أحدثك عن أن فرنسا قبل أن تعرف اليورو كانت تضع صورة باسكال 
عىل الـ 500 فرنك، ودوالكروا عىل الـ 100 فرنك، ومونتسيكو عىل ورقة املائتى فرنك، 
وأحدثك بالطبع عن األهم من هذا، وهو أن فرنسا ىف عهد دجيول كانت قد وضعت صورة 
لربجييت باردو التى كانت التزال ىف شباهبا عىل العملة، كأهنا كانت تراهن عىل حب فرنسا 

الدولة واحلكومة لفرنسا الفن واجلامل!!
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الباب الثانى 

العلم فى باريس

)1(

هل يمكن اكتساب العلم ىف بلد امللذات؟

التى تنظر إىل األمور عىل سبيل  الباب عىل الطريقة االقتصادية  نبدأ احلديث ىف هذا  دعنا 
اإلمجال قبل أن نتحدث عنها بالتفصيل. 

منذ عرشات السنني خلص طلعت حرب باشا حياة فرنسا العلمية عىل نحو مجيل فقال:

.»)Sorbonne( وباريس العلم هى باريس السوربون ..«

والسوربون من أقدم اجلامعات ىف الغرب، منزلتها منه منزلة األزهر من الرشق من حيث 
القدم ىف كليهام، والسوربون كام تعلمون تطلق عىل كلية اآلداب وكلية العلوم.

 College) وقد تطلق أيضا عىل معهدين مالصقني هلام روح وجسد ومها: كوليج دى فرانس
.)Ecole des Chartes( ومدرسة الوثائق القديمة )de France

»وهذه املعاهد العلمية تعترب بمثابة القلب من جامعة باريس. فمن آداهبا وتارخيها وفلسفتها 
يمتد النور إىل كلية احلقوق«. 

»ومن علومها الوضعية الطبيعية والكيامئية وتارخيها الطبيعى يمتد ضياء آخر إىل كلية الطب«. 

»ومنها مجيعا يرشق نور اجلامعة الكربى إىل بقية اجلامعات ىف اإلقليم، وينعكس إىل قباب 
األكاديميات الشهرية ىف رساهبا فوق هنر السني«.
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)2(

والتارخيية  العامة  املكتبات  من  عدد  عن  الطهطاوى  رفاعة  حتدث  حرب  طلعت  قبل  فيام 
ىف فرنسا ىف العهد الذى زارها فيه حديثا جيدر بنا أن نتأمل فيام يدل عليه من عراقة مؤسسات 
البحث العلمى ىف أوروبا، ومدى ما أتاحته هذه العراقة من تنشئة أجيال حمبة للعلم والفكر 

والثقافة، أو عىل األقل مقدرة هلا:

يعدد الطهطاوى خزائن الكتب :

اخلزانة املسامة »خزانة مسيو«، وتسمى خزانة »األرسنال«، واألرسنال هى الرتسخانة،  � 
وهى أعظم اخلزائن بعد اخلزانة السلطانية، وهبا نحو مائتى ألف جملد مطبوعة، وعرشة آالف 

منسوخة، وأغلب هذه الكتب كتب تاريخ وأشعار، خصوصا »اإليطاليانية«.

خزانة »مزارينة«، وفيها مخسة وتسعون ألف جملد مطبوعة، وأربعة آالف منسوخة«. � 

خزانة »اإلنسطيطوت« وفيها مخسون ألف جملد. � 

» خزانة املدينة وهى نحو ستة عرش ألف جملد، وهى دائام ىف الزيادة، وكتبها آداب«. � 

خزانة »بستان النباتات«، وفيها عرشة آالف جملد ىف العلوم والطبيعيات.  � 

خزانة »الرصد السلطانى«، وهيا كتب »علم اهليئة«. � 

خزانة »مكتب احلكمة«. � 

خزانة »أكدمة« الفرنسيني، وهى مخسة وثالثون ألف جملد. � 

»وكل هذه خزائن موقوفة«.  � 

)3(

الفرنسيين  حب  وعن  والفردية  الخاصة  المكتبات  عن  للحديث  الطهطاوى  ينتقل  ثم 
للقراءة التى هى السبيل األول للعلم فى ذلك الوقت.
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ومنها  جملد،  ألف  مخسني  عىل  يشتمل  ما  فمنها  ا،  جدًّ كثرية  وهى  مملوكة  خزائن  »وهناك 
للدولة نحو أربعني خزانة، فأقل ما يوجد منها ثالثة آالف جملد، وأكثرها ىف الغالب مخسون 
ألف جملد، وقد تنوف عىل ذلك، وال حاجة لتسميتها هنا، ولكل إنسان من العلامء أو الطلبة أو 

األغنياء خزانة كتب عىل قدر حاله«.

بباريس من غري أن يكون حتت ملكه شىء من الكتب، ملا أن سائر  »ويندر وجود إنسان 
الكتب،  فيها خلوة مشتملة عىل خزانة  بيوت األعيان  القراءة والكتابة، وسائر  تعرف  الناس 
وعىل آالت العلوم وأدواهتا، وعىل التحف الغربية التى تتعلق بالفنون، كاألحجار التى يبحث 

عنها علم املعادن ونحو ذلك«.

 )4(

السكرة  الفرنسيني يرون اآلن )بعد أن راحت  املثقفني  الفرصة ألذكر لك أن  ربام جاءت 
وجادت الفكرة( أن ميرتان أنجز أربعة أشياء ثقيلة هى: قوس النرص الكبري الذى صاغه عىل 
نمط احلضارة احلديثة بقسوهتا ىف املعامر، واألهرام الثالثة التى بناها ىف اللوفر، واألوبرا التى 
بناها  والتى  اسمه  التى أصبحت حتمل  الشهرية  الوطنية  واملكتبة  الباستيل،  بالقرب من  بناها 

عىل السني.

)5(

مل تتوقف فرنسا عن اإلضافة إىل مقتنياهتا من متاحف الثقافة وكنوزها، صحيح أن معظمنا 
ارتبط ىف وجدانه بام رواه أجداده عن باريس من قبل، لكن بعضنا يعرف أيضا عن اجلديد ما 

هو أكثر ألنه عرف عن باريس من املحدثني ما مل يره القدامى بحكم الزمن.

وعىل سبيل املثال فإن مركز بومبيدو نال الكثري من هجوم املثقفني التقليديني )بمن فيهم 
املرصيني الذين يزورون باريس(، والذين رأوا فيه طابعا حديثا أو حداثيا ال يليق أن يوجد إىل 
جوار كنوز باريس، لكن املحدثني من العرب يقدرون هذا املركز حق قدره، انظر إىل صموئيل 

شمعون وهو يصف غرامه هبذا املركز منذ أن عرفه:
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»مشينا بضع دقائق فأشار مصطفى )احلداد( إىل مبنى ضخم: »هذا هو مركز بومبيدو، وأنا 
واثق أنك ستحبه«، قال ىل وغادر«.

»مل يكن مصطفى يعلم وهو يدلنى عىل »مركز بومبيدو« أنه كان يقدم ىل أمجل هدية تلقيتها 
طيلة حياتى، كان مركز بومبيدو املنجم الذى سأهنل منه كل ما كنت قد حرمت منه طيلة سنوات 
عمرى الثامنى والعرشين. ىف تلك الظهرية، كنت مأخوذا وأنا أسري بني رفوف املكتبة املليئة بكتب 
أثارت  املطابخ  كتب  حتى  والقواميس،  التشكيىل  والفن  والعامرة  واملوسيقى  والسينام  اآلداب 
اهتاممى، »كم أمتنى لو أسجن هنا«، قلت ىف نفسى، وأنا أجلس عىل األرض أتصفح عرشات 

الكتب التى تتحدث عن صناعة األفالم، وكيفية كتابة السيناريو، وسري وجتارب السينامئيني«.

)6(

أما التفرغ للعلم ىف باريس فتصوره -كام نعرف مجيعا- حالة الدكتور عبد الرمحن بدوى، 
وهى احلالة التى وصفها تلميذه »الدكتور أنور عبد امللك« فقال:

»..مازال أستاذنا اجلليل يعمل يوما بعد يوم ىف باريس بعد الكويت، ينتج نحو أربعة جملدات 
كل عام، مازلت أستمع إليه ىف جلسات دافئة جتمع بيننا صباح األحد أمام هنر »السني« حول 

الوجود والزمان، ومرص، دوما، بداية وهناية«.

)7(

حتدث الفنان حممود خمتار عن زيارته األوىل ملدرسة الفنون اجلميلة ىف باريس، فقال:

هنا  األزهر  كنظام  فنظامها  هناك  أقصدها  كنت  التى  العالية  اجلميلة  الفنون  مدرسة  »أما 
عبارة عن )ateliers( ورش فنية يتوىل كل ورشة منها أستاذ، فكأهنا أروقة، وهؤالء األساتذة 
رئيس  أستاذه  باسم  حياته  طول  اسمه  ويرتبط  األقسام  هذه  بأحد  التلميذ  فيتصل  شيوخها. 
قسمه، وكان أستاذى هو املسيو كوتان )Cotan( عضو املجمع العلمى، ومن كبار املثًّالني ومن 

أعامله أحد أعمدة جرس إسكندر الثالث«.
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»وكان معى ثالثة خطابات توصية: أوهلا من ناظر املدرسة بالقاهرة إىل املسيو كوتان الذى 
كان عارفا بحضورى. والثانى من األمري يوسف كامل إىل مصور تركى يعرفه اسمه »غالب 

بك«. والثالث: من سكرتري املدرسة إىل عثامن باشا غالب«.

»أما أصحاب الفندق فكانوا ىف الصباح غاية ىف اللطف وسألونى عن منامى، كالعادات 
ا وكان يسكن فيال  الفرنسية، وسألتهم عن عنوان أستاذى، وذهبت إليه فكان اللقاء حسنا جدًّ
وهو رجل طويل منيف ىف الرجال كان له أكرب تأثري ىف نفسى. وعرضت عليه صور أعامىل ىف 
البعض اآلخر. وملا كنت قد وصلت ىف  أفهم  إىّل نصائح فهمت بعضها ومل  املدرسة فأسدى 
إجازة الصيف فقد نصحنى بالذهاب إىل أكاديمى من أكاديميات الفنون احلرة أعمل فيها حتى 
تفتح املدرسة أبواهبا وكتب إىل املدرسة بقبوىل وهو رشط لدخوهلا البد منه. وذهبت إىل غالب 

بك املصور الرتكى فلم تكن ملقابلته نتيجة تستحق الذكر«.

أصحاب  شجعنى  إذ  خرجت  ألننى  باريس  عن  يتحسن  شعورى  ابتدأ  الظهر  »وبعد 
الفندق عىل املسري ىف الطرقات اجلميلة، وكان أول شارع بذهنى هو »بولفار رسباى« فبهرت 
من مجاله. وقصدت أكاديمى »كوالروسى« وهى من أقدم األكاديميات ومل أكن متعودا بعد 
عىل احلياة البوهيمية ألننى استأت من قدم البيت وعدم وجاهته، وكنت مل أدرك بعد معنى 

الفن للفن«.

)8( 

وهى  احلرة  الدراسة  بعثة  فكرة  عن  احلديث  القلاموى  سهري  الدكتورة  أجادت 
االمتحانات  توتر  تكلفها  أن  دون  ثقافتها  شأن  من  فأعلت  باريس  ىف  هلا  أتيحت  بعثة 

والشهادات.

»وجاء املنعطف الثانى اهلام ىف حياتى، وهو إغراء بعثة إىل باريس فريدة ىف نوعها. 
فقد كانت تنص عىل أنه ليس املطلوب منى أداء أى امتحان طوال أربع سنوات، وأن 
ىل حرية السفر عىل نفقة البعثة إىل إنجلرتا وأملانيا لالطالع. كل ذلك للتحضري لدرجة 

الدكتوراه عىل أن أعود لالمتحان ىف القاهرة«.
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»األكاديمى«  والتأليف  البحث  طريق  عىل  الكثري  تعلمت  األعظم  الفائدة  كانت  »وهنا 
ورأيت أساتذة تركوا ىف نفسى أروع اآلثار. أذكر عىل سبيل املثال »كاريه« الذى أكرر قولته ىل 
إىل اليوم لطالبى: »لست حريصا عىل أن تعطينى إجابة صحيحة عن السؤال، وإنام حرىص كل 

احلرص أن تسألنى السؤال الصحيح«.

الرد  عىل  حيرص  أن  قبل  يسأل،  ماذا  وعن  يسأل،  كيف  يتعلم  أن  اجلديد  حيتاج  ذا  »كم 
الصحيح عىل السؤال املطروح!«.

)9(

أما املخرج الكبري الفنان صالح أبوسيف الذى تعلم ىف باريس قبيل بداية احلرب العاملية 
الثانية فيشري باعتزاز إىل أنه تعلم الفن احلقيقى ىف باريس.

بباريس كان وجوده  أبو سيف ىف أول عهده  الذى واجهه صالح  الطريف  أن األمر  عىل 
بمفرده ىف قسم كان كل العاملني فيه من اجلنس اآلخر:

العامل،  استوديوهات  أهم  من  يعترب  الذى  »كلري«  استوديو  إىل  ذهبت  باريس  »وىف 
وبدأت ىف دراسة املونتاج، وهناك شعرت بالوحدة الشديدة، فكل العاملني معى كانوا من 
اجلنس اآلخر، مما دفعنى لاللتحاق بقسم آخر، هو اإلخراج، وقابلت خمرجا تعامل معى 
باعتبارى أفريقيا من املستعمرات، وظل عىل هذا احلال إىل أن قام بتصوير مشهد، ىف أحد 
أفالمه يدور ىف أحد املقاهى، وأحسست بأن هناك شيئا غري صحيح ىف املشهد وأخربته أن 
املمثلة التى تتنكر ىف زى رجل قد ترصفت كامرأة، وليس كرجل، مما جعله يعيد إخراج 

املشهد وكان هذا بداية ألن أكون قريبا منه«.

)10(

ويشري األستاذ صالح أبو سيف إىل فرصة التعلم الذاتى الذى يمكن للمقيم ىف باريس أن 
يكتسبها بسبب وفرة العلم والفن من حوله.

»ىف تلك الفرتة كانت سينام »دورسلني« تعرض برناجما ملدة أسبوعني، بشكل جتريبى، كأن 
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تعرض أفالما من ثقافات خمتلفة ملخرجني قرأت عنهم ومل أمتكن من رؤيتها بعد، مثل فيلم 
»املدرعة بومتكني«. فقد متكنت من رؤية املشهد الشهري الذى يدور ىف سلم األودسا، وكانت 
هذه السينام احلقيقية، فقد كنت أدون ملحوظات عىل األفالم، وخاصة املونتاج، وما إىل ذلك، 

وقد أدركت أن املونتاج هو أساس صناعة السينام.

الذى  وأنا  احلرب.  اندالع  عن  مثريا  خربا  يوما  قرأت  أن  إىل  الباريسية  باحلياة  وارتبطت 
تصور أن املفاوضات السياسية سوف تنتهى إىل السالم«.

أدخل  وبدأت  ىل،  بالنسبة  الفزع  بداية  ذلك  وكان  باريس،  عىل  تسقط  القنابل  »وبدأت 
أشعر  القنابل، حيث كنت  بسقوط  الشعور  لدى حاسة  وتولدت  القنابل،  من  املخابئ خوفا 

بدنو سقوط القنابل فأهرب إىل املالجئ«.

)11(
ويعرتف صالح أبو سيف بأنه تعلم ىف باريس أيضا فن اهلوى، وذلك عىل النحو الذى أجاد 
هو نفسه تصويره ىف الفيلم الشهري »شباب امراة« املأخوذ عن رواية أمني يوسف غراب، ومع 
أننا معرش القراء قد نرى أن املؤلف مل يرتك الفرصة للمخرج كى يضع مثل هذه التفصيالت، 
فإن صالح أبوسيف نفسه يعرتف بأنه قدم فن اهلوى ىف هذا الفيلم عىل نحو ما تعلمه من خالل 

جتربة عاطفية ىف باريس:

أتصور  وكنت  احلرب،  إىل  مجيعا  ذهبوا  حيث  الرجال،  من  ختلو  باريس  شوارع  »بدأت 
أن احلرب سوف تنتهى. ولكن الوقت طال وعرفت أن الباخرة »النيل« قادمة من أجل مجع 
املرصيني، وسافرنا بالقطار إىل مارسيليا واستغرقت الرحلة أربعة أيام. وىف القطار كانت هناك 
الساعة باألملانى فرددت  بينها بحامس. وسألنى أحدهم عن  جمموعة من األملان تتحدث فيام 
عليه باألملانى، مما جعلهم يتصورون أننى فهمت كل هذا الكالم الرسى الذى كانوا يتبادلونه.. 

وكانت أعجوبة فعال أن أمتكن من اهلروب«.

الباخرة،  »كان علينا االنتظار تسعة عرش يوما كاملة لإلبحار من مارسيليا فوق ظهر 
أوروبا، ومنهم طه حسني وزوجته،  الذين كانوا ىف  املركب أغلب املرصيني  واحتشد ىف 

وأمحد الصاوى حممد، وراح احلديث جيمعنا، ما أمتعه من حديث ىف أوقات االنتظار!«.
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»أصبح عىل أن أترك ورائى أول قصة حب ىف حياتى، حيث تعرفت أنا الشاب الصغري إىل 
امرأة ىف اخلمسني. علمتنى كأهنا معلمة كيف يكون احلب واجلنس. وقد استلهمت من قصتى 

معها فيلم »شباب امرأة« فيام بعد«.

)12(
أما الدكتور حممد إبراهيم الفيومى فقد عرب بوضوح عن معاناة املرصيني من بعض الفرنسيني 
اليهود بعد هزيمة 1967، وكان الفيومى قد قىض فرتة جتنيده ىف اجليش وخرج منه ىف 1970 

وسافر إىل بعثته ىف سبتمرب 1971:

أوراق  بعض  الرسبون ألقدم  إىل  اختذت سبيىل  عندما  اهلزيمة،  فرنسا حلقتنى مشاعر  »ىف 
ال  ملاذا  قائلة:  األوراق  تصفحت  بعدما  املسجلة  كلمتنى  ثم  اآلداب،  كلية  إدارة  منى  طلبتها 
تشرتك ىف البطاقة الصحية؟ فقلت هلا: إننى عضو بعثة الدولة املرصية، وأمورنا الصحية ترشف 
ىف  فإن  فقرية  مرص  كانت  إذا  وقالت:  إىّل  نظرت  لكنها  ـ  الواقع  هو  قلته  ما  ـ  سفارتنا  عليها 

استطاعة إرسائيل أن تقوم باملصاريف عنك ىف كل شىء«.

»نظرت إليها بامتعاض وانرصفت مستغرقا ىف حال مرص وحال الشباب وفكرة أنى كنت 
معه باألمس جمندا، يؤرقنا مصري مرص، وكيف أصبح حالنا مثارا للسخرية«.

»ذكرت الواقعة لزميل ىل فقال: إهنا هيودية، وليست فرنسية، انظر إىل أنفها جتده طويال، 
ذكر ذلك كصفة مميزة لليهودى«.

»ضحكت وذكرت اجلاحظ حني كان يكتب عن خصائص الشعوب أو الناس أو األجناس«.

)13(
نعرف أن العلم والفن يقتضيان بالطبع تقاليد موازية تنظم لطالهبام حياهتام وحتررها من 
رواسب املاىض. وقد تكون هذه التقاليد نظاًم أو جتليات بوهيمية، وقد تكون نظاًم عسكرية، 

ومن حسن احلظ أن أصداء باريس حافلة هبذه وتلك.

و هذه جتربة مثرية مع التقاليد البوهيمية عاشها طالب الفنون اجلميلة الفنان حممود خمتار 
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رغم أنفه ىف باريس حني أصبح طالبا ىف الفنون اجلميلة، وهو حيكى عن تقاليد تلك املدرسة 
العريقة حديثا يذكرنى بام كان حيدث معنا ىف األسابيع األوىل ىف مدرسة املتفوقني النموذجية 
وقسمها الداخىل ىف مرص، ولست أقول: مع الفارق، فقد كنا ىف واقع اآلمر ال نقل عبثا وال 

إجراًما عن هؤالء الفرنسيني:

»ومن تقاليد املدرسة التى ال تستطيع إدارهتا معها حوال أن الطلبة اجلدد يعاملون بطريقة 
عليه  حيكم  وهكذا  الثانية.  السنة  طالب  خادم  فيها  يظل  األوىل  السنة  طالب  أن  أى  اجلندية، 
بأن يكنس الورشة ويعد املواد التى يشتغل منها زمالؤه القدماء. وهناك »الكابورال« رئيس 
اجلدد كالشاويش يوزع األعامل. أما )le massier( فهو األلفة وأمني صندوق الورشة وممثلها ىف 
احلفالت. واجلدد خيدمون القدماء ىف الداخل واخلارج حتى إهنم ينقلون عفشهم إذا انتقلوا من 
بيت إىل بيت، فهم كالعريف ىف الُكتاب إذا أراد دخانا أرسل التلميذ يشرتيه له، ونحو ذلك«.

ا، ومن ذلك أن أحد القدماء صعد إىل  »وحتدث ىف هذا الصدد حوادث غريبة بوهيمية حقًّ
مسكنه بالطابق الثالث يدخن غليونه، وأمر التلميذ اجلديد بأن يفسح الطريق لبصاقه، فوقف 
اجلديد ىف وسط الشارع وبيده عصا طويلة يصد هبا الناس عن املرور ىف دائرة بصاق القديم!... 

والناس ينظرون ويعجبون ويزدمحون ويضحكون، ألهنم يعرفون شذوذ طلبة الفنون«.

»وال مندوحة للجدد أبدا من الطاعة مهام كربت سنهم وطالت حلاهم!... والبد للجديد 
وخبزا   )huitres( حمارا  ويأكلون  نبيذا  فيها  يرشبون  دعوة  تكاليف  للقدماء  يدفع  أن  من 
كله  عادة  األول  والشهر  مقدرته.  وبحسب  اجلديد  به  يتربع  الذى  املبلغ  بحسب  ورسدينا 

دعوات ومآدب، وكل جديد يدفع بدوره تبعا لذكائه أو غفلته وخفته أو ثقله!«.

)14(
ويلخص حممود خمتار جتربته ىف أول عهده باملدرسة فيقول:

»وملا وصلت نبهنى أستاذى إىل هذه الدعابات التى تقسو أحيانا حتى يموت منها بعض 
الطلبة إلرسافهم ىف املزاح )إذ وضعوا مرة تلميذا جديدا ىف املجارى حتى اختنق(، ووضعوا 
آخر ىف برميل وتركوه يرصخ فيه عىل رصيف السني حتى ساقه )رجل( الرشطة إىل القسم. أما 

إذا غضب اجلديد فالويل له، وقد يؤدى األمر إىل خروجه من املدرسة هنائيا«.
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»ولقد كان نصيبى كجديد أن حيكم عىل بالتجرد من مجيع ثيابى وأبقى عاريا متاما، ومل تكن 
تنفع مقاومة أو شفاعة. فرضخت من فورى كام رضخ زمالء ىل من قبل فشدوا وثاقى إىل كرسى 
وأنا عار كام ولدتنى أمى ووضعوا عىل رأسى تاجا من الورق عىل شكل فرعونى وكتبوا عليه 
»رمسيس الثانى«. ومحلونى عىل نقالة رفعوها عىل أكتافهم وخرج موكب الطلبة ىف مجوع غفرية 
يتقدمنا من يفسح لنا. ورسنا كذلك من املدرسة إىل عرض الطريق حتى كنيسة »سان جرمان 
دى بريه« ىف آخر شارع بونابرت. وكان املطر يتساقط رذاذا فوصلنا إىل قهوة بونابرت والناس 

من حولنا ينظرون ويبتسمون وهم مجيعا يعرفون عادات مدرسة الفنون اجلميلة وتقاليدها.

يرموننى  وجعلوا  ورشابا  طعاما  وطلبوا  املقهى  ىف  خوان  عىل  أنا  كام  وضعونى  »وهناك 
بالفضالت وقرش املحار وكأهنم يقدمون إىّل - عىل طريقتهم - الزلفى والقرابني«.

أيضا  طالبات  بيننا  وكان  مقيدا  كنت  القول  سلف  كام  ألننى  إطعامى  منهم  اثنان  »وتوىل 
مشرتكات ىف هذا االحتفال«.

»هذا، وغري هذا مما يشاهبه ومما اشرتكت فيه، قد خلق ىّف للحال انطالقا من قيود املحافظة 
وحبا ىف احلرية وتكسري أغالل الكلفة... فهو يعد من االنقالبات التى طرأت عىل نفسى وكان 

هلا أثر فيها طول حياتى«.

)15(

يستعيد طه حسني ذكرى السعادة التى خيمت عىل مشاعره ىف حياته ىف باريس ىف سفرته 
الثانية للدراسة مقدًما وصفا دقيقا ينعكس فيه أثر حبه الذى استوىل عليه وشوقه لصاحبته التى 

عرفها، وارتبط هبا، ويقول: 

دعة،  وال  سعة  فيها  يعرف  مل  عسرية،  ويسرية  مرة،  حلوة  باريس  ىف  الفتى  حياة  »كانت 
ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس، وراحة القلب، ورضا الضمري ما مل يعرفه من قبل، وما مل 

ينسه قط«. 

»كانت حياته املادية شاقة، ولكنه احتمل مشقتها ىف شجاعة ورضا وسامح، مل يكن راتبه 
يتجاوز ثلثامئة من الفرنكات، كان يدفع ثلثيه ىف اليوم األول أو الثانى من كل شهر ثمنا ملسكنه 
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يبقى له أجرا لسيدة كانت تصحبه إىل  الثلث الذى كان  وطعامه ورشابه، وكان يدفع نصف 
ما  بني ذلك  له  وتقرأ  اختالفها،  التاريخ عىل  فيها دروس  ليسمع   السوربون مصبحا وممسيا، 
شاء اهلل من الكتب حني ال خيلو له ذلك الصوت العذب الذى كان قد رتب له ساعات بعينها 

ىف النهار، ليقرأ له فيها روائع األدب الفرنسى«. 

»وكان يستبقى فضل راتبه بعد ذلك لينفق منه عىل ما يعرض من حاجاته اليومية، فأما أمر 
كسوته فقد تركه إىل اهلل ألن راتبه مل يكن يتسع له«.

)16(

ومن املفيد أن نتأمل ىف مدى اجلدية التى سيطرت عىل حياة طه حسني ىف سنته األوىل ىف باريس. 

»وأنفق السنة األوىل من حياته ىف باريس ال خيرج من بيته إال إىل السوربون، فكان سجينا 
أو كالسجني، مل يذكر قط أنه خرج من باريس إىل ضاحية من ضواحيها ىف أيام الراحة التى كان 

رفاقه ينفقون فيها أيام اآلحاد«.

»ومل يذكر قط أنه اختلف إىل قهوة من قهوات احلى الالتينى التى كان رفاقه اجلادون يلمون 
إىل  خيتلفون  كانوا  مما  أكثر  إليها  خيتلفون  املرصيني  الطالب  أكثر  وكان  وحني،  حني  بني  هبا 
اجلامعة، وإنام كان يلزم بيته ىف أيام الراحة ال يفارقه، وربام خال إىل نفسه اليوم كله ىف غرفته، إال 

أن يلم به ذلك الصوت العذب فيقىض معه ساعة من هنار«.

)17(

ويتحدث طه حسني عن باريس التى حرم فيها من الفن مستغنيا عنه باحلب فيقول: 

»وكان يسمع أنباء املسارح ومعاهد املوسيقى واللهو، وكانت نفسه ربام نازعته إىل بعض 
والرضا،  القناعة  إىل  نفسه ىف يرس  يرد  كان  ولكنه  تلك،  أو  القصة  ليسمع هذه  املسارح  هذه 
وكيف السبيل إىل غري ذلك وهو ال يستطيع أن يذهب وحده إىل حيث يريد، وال يستطيع أن 
يدعو غريه إىل مرافقته، وال يريد أن يكلف غريه من الناس عناء مرافقته من جهة، وحتمل ما 
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تقتضيه هذه املرافقة من النفقات من جهة أخرى، ومل تكن ذكرى أبى العالء تفارقه ىف حلظة من 
حلظات اليقظة إال أن يشغل عنها باالستامع إىل الدرس، أو إىل القراءة«.

»كان يذكر دائام قول أبى العالء ىف آخر كتاب من كتبه : إنه رجل مستطيع بغريه، وكان يرى 
نفسه مستطيعا بغريه دائام، وحيتمل ىف سبيل ذلك من غريه هذا الذى يتيح له االستطاعة ألوانا 
من املشقة، وفنونا من األذى بدون أن ينكر منها شيئا، فهو مكره عىل احتامهلا إكراها، وهو خمري 
بني أن يقبل ما يكره من غريه من الذين كانوا يعينونه عىل ما يريد أو يرفضه فيضطر إىل العجز 

املطلق اضطرارا، ويضّيع حياته ىف باريس، بل حياته كلها ىف باريس أو غري باريس«.

)18(

و يتحدث طه حسني حديثا ييدو وكأنه غري مقصود لذاته عن السيدة التى كانت تصحبه 
للسوربون مقابل أجر ويبدو وكأنه يريد أن يبني عن الفارق بينها وبني حمبوبته: 

»وكيف السبيل له إىل أن يذهب إىل السوربون ليسمع الدروس فيها إذا مل تعنه عىل ذلك هذه 
السيدة التى مل يكن من معونتها بد، والتى كان ترفق به أحيانا وتعنف به أحيانا أخرى، وربام 
صحبته من البيت إىل اجلامعة بدون أن تلقى إليه كلمة، أو يسمع هلا صوتا، وإنام كانت تعطيه 
ذراعها ومتىض معه صامتة كأنام جتر متاعا ال ينطق وال يفكر، حتى إذا بلغت قاعة الدرس أجلسته 
إىل مائدة من موائدها، وانرصفت عنه إىل خارج القاعة فانتظرت حتى إذا فرغ األستاذ من درسه 
فيها  أدخلته  إىل غرفته  به  انتهت  إذا  بيته، حتى  إىل  به  فأقامته من جملسه، ومضت  أقبلت عليه 

فأغلقت من دونه الباب وهى تقول له ىف صوت خاطف: إىل اللقاء ىف ساعة كذا من النهار«.

»وربام اعتذرت هذه السيدة ىف مهمتها بعد أن جتد له سيدة أخرى تقوم مقامها، فكانت هذه 
السيدة الثانية ثرثارة تؤذيه بحديثها املتصل أكثر مما كانت تلك تؤذيه بصمتها امللح«.

)19(

هكذا نرى طه حسني وقد اعرتف بأنه مل يتح له أن يتعلم فنون باريس وإن كان قد شغل عنها 
بالعلم، لكن توفيق احلكيم )ىف املقابل( تعلم كل هذه الفنون، وروى لنا انطباعاته وهو يتعلمها 
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بجدية وحب وجترد، وعىل سبيل املثال فقد قدم لنا ىف الفصل السادس من كتابه »عصفور من 
الرشق« وصفا بديعا ملرسح الشاتليه وما نال فيه من حظ االستامع إىل عزف موسيقى الفنان 

العظيم بيتهوفن:

»وجاء الظهر فتغدى ىف مطعم صغري، ثم أرسع إىل مرسح الشاتليه ليصغى إىل ذلك الرجل الذى 
أصغت إليه أجيال من البرش! هنالك وجد الفتى املرسح يعج بالناس، فاختذ له جملسا متواضعا ىف 
أعىل املكان، وجعل يشاهد، من عٍل، ذلك البحر العجاج من نساء ورجال ىف القاعة والرشفات! 

ومل يمض قليل حتى ظهر املوسيقى جابرييل برينيه رئيس الفرقة، بعصاه الصغرية، وحليته 
املكان  عىل  خيم  ثم  بالتصفيق،  األيدى  وارتفعت  فجأة،  الضجيج  فسكن  القصرية!  البيضاء 

سكون قدسى كسكون املعابد، وشعر حمسن باخلشوع«.

»وحتركت يد األستاذ بالعصا، فإذا بيتهوفن يتكلم بلغته الساموية، قوية أول األمر ىف ذلك 
»أندانت«  الـ  ذلك  ىف  الصافية  املالئكة  أصوات  كأهنا  ذلك  بعد  حلوة  اجلليل،  »أليجرو«  الـ 
اهلادئ، ثم فياضة بالرسور الداخىل، من ذلك الـ »سكرتزو« املرشق، إىل أن تنتهى منه إىل ذلك 

الفرح املتفجر: من أضواء النغم الـ »برستو« األخري!

»نعم، إن هو إال وحى السامء يتكلم، بمختلف املشاعر العظيمة التى رفعت اإلنسانية إىل 
هذه املرتبة!«.

»لقد بدأ حمسن يدرك وحيس حقيقة تلك الكلمة التى قرأها ىف نيتشه: »كل عواطف البرشية 
السامية ىف السيمفونية اخلامسة!«.

»وترك حمسن املرسح وهو شارد القلب شأنه شأن بقية الناس! مازالت نفسه هائمة ىف ذلك اجلو 
العلوى! وخرج إىل الطريق فاستقبله اهلواء البارد ضاربا وجهه، فعادت ىف احلال إليه نفسه«.

)20(

وىف الفصل الثامن عرش من »عصفور من الرشق« يعاود احلكيم احلديث عام استمع إليه 
ذات مرة من املوسيقى العالية ىف مرسح الشاتليه:
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»وانقطع حمسن فجأة عن القراءة، فقد أطفئت األنوار، ووقف املايسرتو ينقر بعصاه نقرا 
خفيفا عىل قمة مصباحه األخرض، تنبيها للعازفني«.

يصحبها  ال  األمر،  أول  منفردة  ترتفع  نغمة  »بارسيفال«:  مقدمة  تعزف  األوركسرتا  »بدأت 
يشء، كأنام هو صوت واحد يتكلم، وسط سكون السكون! صوت، ىف عني الوقت، إهلى وبرشى! 
ومتىض تلك النغمة حاملة ىف أعامقها بذور األحلان الدينية، التى ترتكب منها القطعة، إىل أن تقابلها 
تلك األقوال املقدسة: خذوا، وكلوا، هذا هو جسدى!... خذوا، وارشبوا، هذا هو دمى!... ثم 
يسمع من »الكواتيور« شبه رعدة مبهمة، بني عديد من األنغام الرسيعة املتعاقبة، ورنني الصناجات 

املكبوت، كأنام هو صوت طليق ممتد، خيفت شيئا فشيئا حتت قباب كاتدرائية عظيمة!«.

»واستمر األداء، وحمسن ليس عىل هذه األرض إىل أن أشار األستاذ بعصاه إشارة االنتهاء، 
الناس يدخنون ىف فرتة االسرتاحة  الفتى، وقام  فتنبه  الرعد،  بتصفيق كأنه  وانطلقت األيدى 
جمموعة  أفراد  دخول  حركة  املرسح  عىل  وملح  مكانه،  ىف  وامجا  حمسن  وبقى  ويتحادثون.. 
املنشدين »الكورس« من سيدات ورجال.. ينتظمون ىف أماكنهم، فرفع الكتيب إىل عينيه ليقرأ 
القلب العظيم، كى يسمع منه،  بيتهوفن وهييئ نفسه للمثول بني يدى هذا  ما قيل عن قطعة 

ويفهم عنه! وقرأ الفتى هذه الصفحة:

الصوتى،  البناء  عامل  ىف  برش  يستطيعه  ما  غاية  التاسعة  السيمفونية  ىف  بيتهوفني  فن  »وبلغ 
ولقد أخرج هذا العمل ىف تلك املرحلة من حياته ـ التى ابتىل فيها بالصمم ـ كارثة جاء ذكرها 

ىف وصيته التى كتبها ىف أكتوبر سنة 1882م، عىل أثر أزمة قوية من أزمات اليأس«.

)21(

من زاوية تربوية وفنية أخرى حيدثنا حييى حقى ىف كتابه »حقيبة ىف يد مسافر« عن عناية 
السني ىف مقابل  بالنبات واحليوان من خالل سوق خاصة وجدها مقامة عىل هنر  الباريسيني 

سور الكتب القديمة، وهو يصف هذه السوق فيقول:

»صف من الدكاكني أمام الكوبرى اجلديد ىف باريس تبيع صنفني وليس غري، األول: بذور 
نباتات احلدائق املنزلية أو األصص، وأزهارها، وأعشاهبا: أى بذور تطلب جتد، الزبائن أغلبهم 
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كبار السن.. والثانى: جمموعة من احليوان الذى يربى ىف رفقة اإلنسان، إما طليقا وإما حبيسا، 
من أول الكلب، واهلر، والنسناس، وأنواع ال عدد هلا من الطيور: مزقزقة، أو ناطقة، أو شادية، 
أو كأهنا من هبرجتها ذاهبة إىل حفل عرس، إىل الفأر األبيض، والسحلية، والبومة، بل رأيت 
وطواطا معروضا للبيع ىف عز النهار، و-آخر املتمة- أشكاال وأجناسا من سمك الزينة، فيه 
البليد املطمئن يمشى اهلوينى خىل البال، وفيه من جيرى كاملرسوع اخلائف، فجأة إقباله وإدباره، 

)ترتفع هنا نسبة الصبيان بني الزبائن.. إما وحدهم وإما مع آبائهم(«.

»الزحام ىف هذه الدكاكني عىل أشده، الدرز عىل الدرز«.

)22(

ما  إىل  املتمثلة ىف احليوان والنبات،  الطبيعة  الباريسيني إىل هذه  ويعزو حييى حقى تعطش 
فرضته احلضارة احلديثة من قسوة املعيشة ىف البيوت ذات اجلدران، وهو يمىض ىف هذا التفسري 

إىل أن يتحدث عن عالقة العلم بالتجربة فيقول:

»ومن العجيب أن إحساسى هبذا اجلوع ىف هذه الدكاكني زاد ألهنا قبالة األكشاك املصفوفة 
عىل ضفة السني لبيع الكتب القديمة )سور األزبكية نسخة منها( مؤلفات كثرية مصورة تدرس 
املنصوص جفاف  والعلم  يسارك،  والتجربة عن  يمينك،  العلم عن  فكأنام  والنبات،  احليوان 
وتلقني بالوساطة، واتصال ذهنى ىف فراغ، والتجربة حياة نابضة، وعناق، وحب تلقائى يشارك 

فيه القلب، فالعلم ال يغنى عن التجربة وال يبطلها، بل يزيد الشوق إليها تأججا وبصرية«.

)23(

والرواد  والفالسفة  العلامء  أيًضا  جتد  لكنك  فقط  وأجواءه  العلم  معاهد  الجتد  باريس  ىف 
فتصحبهم وتتلقى العلم عنهم بطريقة مبارشة.

حتدث الدكتور أنور عبد امللك عن حياته ىف باريس وما حفلت به من إنجازات ومعارشة 
عن قرب للمفكرين العامليني مثال:
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»لويس  العظيم  الفرنسى  اجلامل  علم  فيلسوف  الروائى  الشاعر  التأثر  بعميق  »أذكر 
أراجون Aragon« سعدت بمواكبته بني 1961 - 1973، كان حقيقة أمريا لشعراء هذا 
بمكانة  وكذا  األندلسية  العربية  باحلضارة  التعلق  شديد  وقامته،  مقامه  ىف  أمريا  القرن، 
مؤكد  شىء  يوجد  »ال  أنه  علمنا  بالده،  وحترير  املقاومة  ىف  الفرنسى  الشيوعى  احلزب 
أنه عىل اإلنسان  لإلنسان، ال قوته، وال ضعفه، وال قلبه، ليس ثمة حب سعيد«، وكذا 
»أن يظل ملكا آلالمه« - اإلجيابية املأساوية عىل حد تعبري الكاتب املرسحى السوفييتى 

املعارص »فيشنيفسكى«.

»كنا معا ىف باريس دوما حول صديقى األعز أثناء سنوات املنفى »1959 - 1973«، 
الفنان والكاتب الرتكى العظيم »عابدين دينو Abidine« آخر ساللة أرسة »عابدين« الذى 
جاء ضابطا شابا برتبة اليوزباشى مع قائده الشاب »حممد عىل« حلامية مرص من الفرنجة 
امللك ىف  الواىل ثم  عام 1801، ومن ثم أطلق اسم عابدين عىل ما أصبح فيام بعد قرص 

القاهرة«.

»احلى  ىف  دارنا  مع  يد  ىف  يدا  أشهر،  منذ  رحيله  حتى  باريس،  ىف  عابدين  مرسم  »كان 
العاملية،  السياسية  الفكر والقلم، والشخصيات  الثالث عرش« بيت املرصيني ملتقى رجال 
أوسع  من  العاملى  التصوير  وخاصة  الفن  عامل  أبواب  أمامى  تفتحت  جواره  وإىل  وبفضله 
األبواب، منذ تعرفت إليه بواسطة صديقتنا املشرتكة »إنجى أفالطون« ىف 1961، ثم كان 
بعد ذلك خروج »ناظم حكمت« من سجون تركيا، ثم املنفى ىف االحتاد السوفييتى وكان هو 

وعابدين ىف باريس يدا واحدة.

»أنشد ذات أمسية قصيدة »بورسعيد« فعربت عن صدى عمله العظيم ىف الوجدان املرصى، 
»كامل  الكبري  الثورى  الشاعر  النضال  زميل  قصيدة  فأنشدت  األمثلة  بعض  أقدم  أن  طالبنى 

عبداحلليم«.

»هذه أرىض أنا وأبى مات هنا وأبى قال لنا: مزقوا أعداءنا«.

الفلسفى  الفكر  من  واسع  قطاع  ىف  والثورية  الرومانسية  تواكب  صاغت  حارة،  »أيام 
والسياسى ىف الرشق املعارص«.
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)24(

انتقل إىل حديث مجيل ىف وصف اليونسكو ومكانتها ىف باريس، وهو حديث مل يكتبه واحد 
من الذين تلقوا تعليمهم ىف باريس وال بالفرنسية، ولكنه واحد من الذين قدر هلم أن خيتاروا 
ىف أعىل مناصب اليونسكو عضوا ىف املجلس التنفيذى هلا. وهو الصديق الدكتور عىل فهمى 
خشيم الوزير االحتادى الليبى الذى اختري هلذا املنصب ىف هناية السبعينيات وهو يلخص جتربته 

ىف هذا املنصب وىف ذلك املبنى عىل نحو مجيل حيث يقول:

»هذا هو اليونسكو إذن«.

»بناء مهول يرتفع مجلة طبقات وحيتل مساحة شاسعة ىف قلب العاصمة الفرنسية، حتيط 
ومكاتب  والعاملني  املوظفني  بمئات  ويعج  املشجرة  النظيفة  والشوارع  الغنَّاء  احلدائق  به 
يتحدث خشيم عن  الرس احلسناوات )هكذا  أمينات  الدول وسفرائها ومئات من  مندوبى 
السكرتريات هبذا اللفظ العربى( من كل لون وجنس. ممرات تفىض إىل مكاتب، ومكاتب 
تؤدى إىل دهاليز، ومسارب إىل ردهات وصاالت وقاعات يفقد املرء فيها سبيله إن مل يصحبه 

دليل.. أو دليلة!«.

تشبه حدوة احلصان تصطف  التى  للمنظمة  التنفيذى«  »املجلس  قاعة  »اختذت مكانى ىف 
حوهلا املقاعد عىل اليمني وعىل الشامل ويتصدرها رئيس املجلس وإىل جانبيه مساعدوه ومعاونوه 
من املوظفني املكلفني بنظام العمل ومتابعة املناقشات وعرض املوضوعات وىف الدور العلوى 
غرف صغرية للمرتمجني الفوريني إىل لغات العمل املعتمدة: اإلنكليزية والفرنسية والروسية 
والصينية )ودوهلا أعضاء دائمون ىف جملس األمن، وممثلوها أعضاء دائمون ىف جملس اليونسكو 

التنفيذى أيضا( ثم اإلسبانية والعربية«.

)25(

يقدم الدكتور عىل فهمى خشيم اليونسكو تقديام خمتلفا وذكيا من خالل ممثىل الدول املختلفة 
الذين تعاقبوا عىل متثيل هذه الدول ىف عضوية املجلس التنفيذى لليونسكو:
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»أرجعت البرص كرتني. هنا كان جيلس الفيلسوف الربيطانى برتراند رسل صاحب املؤلفات 
الرياضيات بمشاركة زميله وايتهيد. كنت معجبا برسل، وقد  الفلسفة احلديثة وىف  املثرية ىف 
قرأت له بعض كتبه، منها: »ملاذا لست مسيحيا«. و»ىف مديح الكسل« و»املنطق والتصوف« 
وسمعنا كثريا عن املحكمة التى أنشأها ىف السويد واضعا اإلدارة األمريكية ىف قفص االهتام 
بسبب جرائمها ىف فيتنام. ولعل آخر عمل للفيلسوف العجوز ذلك البيان الذى أصدره عن 
الفلسطينيني ىف  فيه حق  يؤيد  فلسطني ونرش عىل سعة صفحة كاملة ىف صحيفة )اجلارديان( 

أرضهم وحريتهم«.

»هنا كان مقعد الشاعر الالتينى بابلو نريودا الذى غنى للفالحني البائسني والعامل املساكني 
وبقية »الغالبة« مقهورين ىف األرض، ومع هذا يكتب مذكراته فيقول: »أشهد أنى عشت«.

»وهناك الكاتب احلامل بعامل أفضل ىف كتابه »اجلزيرة« والداعى إىل مستقبل للبرش ىف »عامل 
شجاع جديد« الربيطانى »ألدوس هكسىل«.

»ثمة كرسى آخر احتله الشاعر الفرنسى بول فالريى وحيتله اآلن ابنه الذى نسيت اسمه، 
وقد اختري االبن، ال مليزة فيه ولكن لسمعة والده املدوية، ونحن نقول ىف أمثالنا: »يقوم اجلمل 

وخيلف البعر«.

»ىف هذا الكرسى إذن كان الفالسفة واألدباء والعلامء واملفكرون أعضاء املجلس التنفيذى 
أعمق  ولفهم  الشعوب  بني  وتعاون  وتفاهم  جديدة  لثقافة  خيططون  أذكر،  ومل  ذكرت  ممن 

ملشكالهتا. كانوا حيلمون.. وليس بالرضورة أن تتحقق األحالم«.

)26(

ومن حسن حظنا أن حرص عىل فهمى خشيم عىل ذكر أسامء الزمالء العرب ىف فرتة عمله 
ىف اليونسكو :

مؤمتر  وىف  سنوات  أربع  العضوية  )مدة  األوليني  السنتني  ىف  املجلس  ىف  كان  العرب  »من 
املدة  ليقضوا  غريهم  وُينتخب  األعضاء  نصف  عضوية  تنتهى  سنتني  كل  العام  اليونسكو 

املقررة(: 
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املسعودى  استبدال بمحمود  السيد سامل )األردن( وحممد حممود حممودو )موريتانيا( وقد 
)تونس( وحممد الفاسى )املغرب(«.

)مرص(  الوكيل  الدين  شمس  السطور:  هذه  كاتب  جانب  إىل   1976 سنة  ىف  وانتخب 
وحسان مريود )سوريا( فكان مخسة من اخلمسة واألربعني عضوا من العرب«.

)27(
ونأتى إىل موضوع ال يمكن لنا أن نتجاوزه وهو عالقة أجهزتنا الرسمية بمبعوثينا وشبابنا 
ىف باريس، فقد كانت صدى حلالة احلرية واحرتام اإلنسان ىف مرص، فنحن نقرأ ىف مذكرات 
الديوانى  الدكتور  التعليمية  البعثة  مدير  بذهلا  فائقة  عناية  يدلنا عىل  ما  فوزى  الدكتور حسني 
العامل  بوضوح ىف شخصية ذلك  فريد ومتميز ظهر  نحو  العلمى عىل  تكوينه  تيسري  أجل  من 

اجلليل.

واحلق أن هذا االهتامم كان امتدادا ملا سار عليه حكام أرسة حممد عىل من اهتاممهم املبارش 
بطلبة البعثات.

وعىل سبيل املثال فهذا هو طه حسني يتحدث عن لقائه باخلديو عباس حلمى عقب حصوله 
عىل »دكتوراه« اجلامعة املرصية وقبل بعثته، وما تطرقت إليه املقابلة من نصيحته له أال يدرس 

الفلسفة إذا ذهب باريس:

كغريه  رجال  يلقى  هو  فإذا  األمري،  عىل  الغائب(  بضمري  نفسه  عن  )يتحدث  أدخل  »وقد 
من الرجال املمتازين الذين كان يلقاهم ىف اجلامعة من أعضاء جملسها، وإذا هذا الرجل يلقاه 
ىف سامحة سمحة بريئة من التكلف، وإذا هو يأخذ بيده فيجلسه عىل أريكة وجيلس عليها إىل 
جانبه، مهنئا له بفوزه، متمنيا له اخلري والنجاح فيام يستقبل من األيام، سائال إياه بعد ذلك عام 

يريد أن يصنع بعد أن ظفر بدرجته تلك«.

»قال الفتى: سأحاول السفر إىل فرنسا ألدرس الفلسفة أو التاريخ«.

»قال األمري: إياك والفلسفة.. فإهنا تفسد العقول!«.

العقول  تفسد  ال  هى  بل  قائال:  األمري  فمىض  الفتى،  وجه  عىل  ظهر  قد  اإلنكار  »وكان 
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الطالب  واستقبلنى  سنتني،  منذ  باريس  إىل  ذهبت  لقد  أيضا،  الذوق  تفسد  ولكنها  وحدها، 
املرصيون هناك، وكانوا مجيعا حارسى الرؤوس ىف أيدهيم قالنسهم إال واحدا منهم كان حارس 
الرأس كزمالئه ولكنه مل يكن يمسك قلنسوة، وإنام كان يمسك طربوشا ىف يده. فلام سألت عن 
الفلسفة قد أفسدت  أن  الفلسفة، فعلمت  بأنه منصور فهمى، وبأنه يدرس  أنبئت  الفتى  هذا 
يلقى  بيده حني  يأخذه  رأسه وال  يرفعه عن  الطربوش ال  عقله وذوقه مجيعا، فصاحب  عليه 
املقام، ولكن  بيده ىف مثل هذا  القلنسوة ال يرتكها عىل رأسه وإنام يأخذها  اخلديو، وصاحب 

صاحبنا كان يدرس الفلسفة!«.

»ثم أغرق ىف ضحك متصل، والفتى )أى طه حسني نفسه( ُمغرق ىف الوجوم«.

»فلام سكت عنه الضحك، قال وهو يضع يده عىل ركبة الفتى: ستسافر إىل فرنسا، ولكن ال 
تدرس الفلسفة، وعليك بالتاريخ، فإنه علم عظيم«.

)28(
وتأتى بعد هذا فرتات نعرفها ونعرف ما كانت تتميز به، حتى إننا نجد مكتبنا الثقاىف )ىف الغالب( 
حمل جتاهل كل َمْن كتبوا عن الفرتات التى قضوها من حياهتم ىف فرنسا، لكن الدكتور حييى اجلمل 
عندما كتب اجلزء الثانى من كتابه »قصة حياة عادية« كان حريصا عىل أن يشري إىل أن فاروق حسنى 
وزير الثقافة عمل حتت قيادته ىف املكتب الثقاىف املرصى ىف فرنسا، وأنه عرف منه )ال من غريه( أنه 

عىل عالقة باألجهزة األمنية ىف مرص، وأن مهمته تتخطى حدود وظيفته ىف املكتب الثقاىف.

بذكاء  املرصيني  من  اثنان  استثمرها  موجة  كتبها  حني  اجلمل  حييى  عبارات  أثارت  وقد 
فورى، أما األول فهو فاروق حسنى نفسه الذى رسعان ما استثمرها ىف تدعيم موقفه وعالقته 
باألجهزة األمنية، مبينا أنه يتعرض للهجوم بسبب هذه العالقة، وأنه حيتاج دعم هذه األجهزة، 
حسنى  فاروق  فيها  وتكرم  ندوة  تقيم  اهلالل«  »دار  فجعلت  بالدعم  الدولة  عليه  تبخل  ومل 
تكفريا عن اخلطإ غري املقصود، ومن عجائب األقدار أن حديث فاروق حسنى ىف هذه الندوة 
ُسجل، وتناقلت التسجيل أجهزة عاملية، وكانت عبارات التسجيل بمثابة الدليل الدامغ الذى 
أضاع عىل فاروق حسنى نفسه فرصة الوصول إىل منصب عاملى دفعت مرص من أجل وصوله 

)اخلياىل( إليه كثريا من أموال شعبها املقهور.
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أما الشخص الثانى الذى استفاد من عبارات الدكتور حييى اجلمل فقد كان هو الصحفى الذى 
سارع بإبالغ فاروق حسنى بالعبارات التى كتبت عنه وهى التزال ىف دور التجارب املطبعية، وقد 
نال هذا الصحفى من حظوة فاروق حسنى ما دفعت املوازنة العامة للدولة ثمنه راتبا ومكافآت 

فوق املجزية، ومناصب ومواقع مل يكن حيلم هبا أبدا، فإذا الوشاية حتقق له كل هذا.

)29(
لينة كان من  نقرأ عبارات حييى اجلمل، وهى عبارات هينة  أن  املفيد  وعىل كل حال فمن 

املمكن أن متر مرور الكرام:

الثقافة،  وزارة  من  معارا  باملكتب  ملحقا  كان  الذى  ح«،  »ف.  طلب  األيام  من  يوم  »وىف 
الفور، فقد كان »ف« شابا لطيفا خدوما إىل  به عىل  انفراد حلديث مهم، فرحب  مقابلته عىل 

جوار أنه كان فنانا فيه رقة الفنان، ومل يكن صاحبنا يعترب نفسه بعيدا عن الفن«.

باملرحوم سعد وهبة، وكان هو يعرف سعد  »وكان يعرف أن »ف. ح« عىل صلة وثيقة 
أنه وثيق العالقة باملرحوم أمحد كامل الذى كان  وهبة ويقرأ له ويقدره، وكان يعرف أيضا 
الثقافة هبا، وقد أصبح  الفنان يعمل ىف أحد قصور  حمافظا لإلسكندرية، وكان هذا الشاب 
أمحد كامل بعد ذلك مديرا للمخابرات العامة، ثم أطيح به بعد فيمن أطيح هبم ىف انقالب 

15 مايو 1971«.

»وبدأ »ف. ح« احلديث بطريقته اخلاصة، وصاحبنا ينصت إليه كل اإلنصات بغري مقاطعة، 
خاصة بعد أن تبني من بداية احلديث مدى أمهيته«.

»قال إنه يود أن يصارحنى بأن له مهمة خاصة أكثر من كونه ملحقا معارا من وزارة الثقافة، 
وإنه حرض دورة ىف املخابرات العامة قبل جميئه إىل باريس، وإن أحد مهامه أن يرصد حتركات 

الطلبة، وأن يكتب تقارير ملرص«.

لكنه  مبارشة،  يرد  أن  يشأ  ومل  االهتامم  من  قليل  غري  بقدر  املفاجأة  هلذه  صاحبنا  »أنصت 
بعد أن فرغ »ف« من حديثه اخلطري قال له صاحبنا: لعلك تدرك دقة األوضاع بني الطلبة ىف 
باريس، واألمور هنا ليست هى األمور ىف القاهرة، والطلبة هنا يعيشون جوا من احلرية بغري 
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حدود، كذلك فإهنم يعيشون ىف قلق شديد، كل يوم يسمعون ترصحيات عن عام احلسم، ثم 
عن عام الضباب، ثم عن امتالك أمريكا 99% من حلول مشكلة الرشق األوسط، ثم يسمعون 
عن طرد اخلرباء السوفييت، ويسمعون عن الصلف والغرور اإلرسائيىل ويدركون أن أرض 
ويشعرون  كله  ذلك  يعيشون  الطلبة  أن  تعرف  أنت  له  قلت:  االحتالل،  حتت  التزال  سيناء 
التعامل معهم بتفهم  به ويتنفسونه كل صباح ومساء، وأن طالبا هذا حاهلم البد وأن يكون 

شديد، وبصدر واسع، وأعصاب هادئة«.

»وأبدى »ف« موافقته عىل هذا التشخيص ألحوال الطالب ىف باريس«.

ثقافيا ىف  أننى عندما اخرتت ألكون مستشارا  تعرف  أن  أرجو  برقة وحسم:  له  قلت  »ثم 
ووزير  العاىل  التعليم  وزير  أننى  هنا  الطلبة  مواجهة  ىف  ملهمتى  بالنسبة  يعنى  هذا  فإن  باريس 

الداخلية ومدير املخابرات، وأننى املسؤول الوحيد عنهم هنا ىف فرنسا«.

»وساد صمت ثقيل«.

)30(
ويعقب حييى اجلمل فيقول :

»وأدرك »ف.« أنه مل حيقق بغيته التى كان هدفها إشعارى بأمهيته، بل وجعلنى أخاف منه، 
أو أحسب له حسابا أكثر من حسابه«.

»وَمْن يدرى لعلنى أكون قد أخطأت ىف فهم مقصده، وأنه مل يكن يقصد من وراء حديثه إال 
اخلري كل اخلري، َمْن يدرى؟«.

بعض  إليه  وأهنيت  املفاجأة،  ثقل  من  خففت  التى  العبارات  ببعض  احلديث  »وأهنيت 
التكليفات الثقافية، ومتنيت له التوفيق ىف إنجاز ما عهدت به إليه من مهام«.

»ولكن املشكلة احلقيقية تكمن ىف أننى ىف احلقيقة مل تكن عندى الوسيلة ألعرف هل استمر 
أم مل يستمر، وهل أخذ حتذيرى له مأخذ اجلد، أم مل يأخذه، استنادا إىل األجهزة التى كان يتعامل 

معها«.
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»وحرصت بعد ذلك عىل أن تكون العالقة عادية، بل وطبيعية، وكان حريصا بدوره عىل 
إظهار املودة، وكان لديه من الرقة والنعومة ما يمكنه من ذلك، وما أظن أنى كنت أقل منه رقة 

ومقدرة عىل التعامل مع مثل هذه األوضاع«.

)31(
وال بد بعد هذه القصة وما فيها من أن نختم هذا الباب بآية مجيلة من آيات النبل اإلنسانى 
هتنئة  عىل  احلرص  ىف  نفسه  أجهد  الذى  السوربونى  صربى  حممد  الدكتور  سلوك  ىف  تتمثل 
طه حسني بنجاحه والقيام هبذا الواجب بنفسه عىل الرغم من أنه هو نفسه مل يكن قد اجتاز 

االمتحان بنجاح، وهذا هو نص طه حسني:

»وقد أتيح له النجاح«.

خيرجه  يكاد  فرحا  مساء  ذات  أقبل  الذى  هو  السوربونى  صربى  الدكتور  األستاذ  »وكان 
الفرح عن طوره، مكدودا يكاد يقطع اإلعياء تنفسه لشدة ما جرى بني السوربون وبني بيت 
الفتى، ولشدة ما أرسع ىف صعود السلم إىل بيت الفتى ىف الطبقة السادسة، فلم يكد يفتح له 
الباب حتى أعلن ملن فتح له أن زميله قد ظفر بدرجة الليسانس، ومل يدخل وإنام رجع أدراجه 

ومل يرد أن يسرتيح«.

»وكان الزميل الكريم قد تقدم لالمتحان، ومل يكد ينظر ىف النص الالتينى حتى طواه وقدم 
صحفه البيضاء وانرصف ضاحكا متمثال بيته الالتينى ذاك الذى يصور اليأس والقنوط، فكان 
رائعا حقا أن يكون ابتهاجه بفوز زميله هبذه الدرجة العسرية أملك وأشد استئثارا به من إخفاقه 

هو ىف االمتحان!«.
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الباب الثالث 

لقاء باريس للمرة األولى

)1(

لقاءه  به  الدكتور حسني فوزى ما وصف  ننقل عن  الباب هو أن  أبرع استهالل هلذا  لعل 
األول بباريس، وقد كان لقاء عاقال عىل الرغم مما أحاط به من شبق الشباب:

»وما إن اطمأن قلبى إىل البقاء ىف باريس حتى طفقت أبحث عن سكن حرصت عىل أال 
يبعد كثريا عن اجلامعة، وىف هذا تقول مذكراتى: »أريد أن أستقر ىف مكان ألعود إىل هدوئى 

الداخىل، وأبدأ حياة منتظمة«.

ذات  »األحبا«  مجاعة  اندفعت  عندما  الشىء،  بعض  مضحكا  بباريس  األول  لقائى  »كان 
صباح عابس من حمطة ليون إىل فندق صغري باحلى الالتينى ىف شارع من أصغر وأقرص شوارع 
العثور عليه، فدرت حوله قرابة ساعة ما بني بولفار سان  ليلة حاولت  أذكر  احلى، ومازلت 

ميشيل وشارعى جى ـ لوساك، وسوفلو!«.

»والفندق مازال قائام، وقد طالعت فوق بابه ىف العام املاىض )النص ىف كتاب »سندباد ىف 
يونيو 1968( لوحة أظنها وضعت حديثا تشري  اقرأ ىف  الذى صدر ىف سلسلة  رحلة احلياة« 
إىل أن عامل التحليل النفسانى سيجموند فرويد سكن ىف هذا املكان سنة كذا، والغالب أنه قد 

حدث هذا فعال ىف مستهل القرن«.

»ومما ضايقنى أن اضطرتنا صاحبة الفندق إىل مشاركة كل اثنني ىف غرفة، وكان من نصيبى 
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منذ  بنا  اهلدف من رحلته، لصق  نسيت  بالتعليم، وقد  بالبعثة وال  له ال  فتى شامى ال عالقة 
صعودنا إىل الباخرة »اجلنرال متزنجر« حتى بلغنا الفندق ىف باريس«.

الكاترينات،  التأم شمل »األحبا« ورسنا ىف الطرقات نشاهد مواكب  الليل  »وعندما جن 
فإذا رشيكى ىف الغرفة وقد رأى الشباب هيجم عىل الفتيات الختطاف القبالت، نزل كاجلائع 

العطشان يقبل هذه وتلك ويسخر من تزمتى ووقارى!«.

»عدت إىل غرفتى وحيدا، أمحل هم ذلك الرفيق الصفيق، عندما يعود من جتواله، وإذا به 
أنام ىف  تأهبا للسهرة، ويزعق منفعال: »كيف  إغفائى، ويغري مالبسه  يدخل عىّل وأنا ىف أول 
باريس والبلد ما برتيد تنام«، وطار إىل خارج الفندق، ومل يعد ىف ليلته، بل مل أر وجهه منذ ذلك 

احلني!«.

)2(

ونأتى إىل الزاوية الثانية التى من حقها أن تتقدم كل الزوايا، وال تتأخر، ألهنا تعرب عن نظرة 
عميقة ناضجة للنحات العظيم، وىف رأيى أن هذه التجربة تستحق منا بعض التأمل والتقدير 

وبعض التعلم احلقيقى، ألهنا قصة وصول الفنان العظيم حممود خمتار:

الفنون  لدراسة  كامل  يوسف  األمري  سمو  من  مبعوثا   1911 عام  أواخر  ىف  سفرى  »كان 
اجلميلة بعد إمتام دراستى بالقاهرة. وكنت ال أكاد أعرف من الفرنسية شيئا يذكر وقد أوصوا 
بى فرنسيا وزوجته، كانا مسافرين معى. وكان ذلك من بورسعيد، وىل من العمر تسع عرشة 

سنة«.

»وملا جاء الظهر ودّق جرس الطعام سار الناس أفواجا، وكانت الباخرة كبرية آتية من اهلند، 
فتبعتهم فإذا هبم جيلسون إىل املوائد فلم أجد شجاعة من نفسى للجلوس إىل جانبهم إذ زعمت 
أنه ربام مل يكن ىل ىف ذلك حق!... ورجعت أدراجى. وبعد ذلك سألنى صاحبى الفرنسى: هل 

أكلت؟ فأجبته باإلجياب!«.

»وكذلك ملا جّن الليل وكنت جائعا ودق اجلرس نزل الناس أيضا فذهبت ورأيتهم فخجلت 
أن  وتراجعت. فالحظ رئيس اخلدم ذلك فأجلسنى ىف مكانى. وإذا إىل جانبى سيدة سألتنى 
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أقرب منها اخلبز فأمسكت قطعة منه بيدى وأعطيتها إياها فوجدهتم يتبادلون النظرات وأدركت 
أننى ارتكبت خطأ فاحشا وكان جيب أن أمسك السلة وأقدمها كلها، وأن أرى كيف يفعلون 

وأقلدهم، وهذا هو أول درس ىل ىف غربتى. وهاتان حادثتان بقيتا ىف نفسى حتى اليوم«.

احلديد  سكة  ىف  وكنت  املرتفعة.  وبيوهتا  الضخمة  خيوهلا  أدهشتنى  مارسيليا  جئنا  »فلام 
بصحبة رفيق الباخرة«.

)3(

ويواجه حممود خمتار باريس بشعور سيئ فرضته عليه الرحلة، لكنه رسعان ما يتخلص منه:

»ووصلنا باريس ليال. فكان أول شعور نالنى منها سيئا جدا. واختذت مركبة ذات حصان 
واحد، كانت مركباتنا ) أى احلناطري املرصية ( أحسن منها بكثري وكان لدى عنوان فندق صغري 
فاخرتقت املركبة شوارع ضيقة وأزقة حقرية من حمطة ليون إىل شارع دوبان أمام باب »البون 

مارشيه« متاما«.

»وزاد الفندق ىف سوء ظنى بباريس وأضاع كل ما كنت أمنى النفس به. ألن صاحبته ووكيلها 
قابالنى باستهتار لصغر سنى وأعطيانى غرفة أرضها حجرية وأعطيانى شمعة!... فدهشت 

جدا أال يكون ىف باريس كهرباء!... ألن فنادق اإلسكندرية عندنا كان فيها كهرباء!«. 

»ومع ذلك كنت ىف انتظار مدرسة الفنون اجلميلة، هتون عن نفسى ما لقيته«. 

»ولو كنت قد قصدت باريس ألتنزه هلربت من أول ليلة، ألن أساتذتنا بالقاهرة كانوا دائام 
حيدثوننا عن باريس حتى فتنا بباريس«.

)4(

وهذه زاوية ثالثة تتمثل فيام وصف به الدكتور عبد احلليم حممود ىف كتابه »احلمد هلل هذه 
ابتداء من احلركة والسري،  حياتى« مالمح جتربته األوىل مع ما رآه من تسارع احلياة الفرنسية 

وكان هذا العامل اجلليل قد وصل باريس ناضجا متزوجا متخرجا:
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»ونزلنا مارسيليا، ويبدو أن الوقت ـ الذى نزلنا فيه ـ كان وقت انرصاف العامل للغداء، لقد 
رأيت الرسعة ىف كل اجتاه، ونشاط احلركة ىف كل ناحية، ورأيت النساء والفتيات وكأهنن يقفزن 
ىف سريهن من الرسعة، كام كّن يتحدثن ىف رسعة أيضا، وهن فرحات، مستبرشات، سعيدات، 

يضحكن ىف رسور وبشاشة«.

ولست أدرى ملاذا تواردت ـ عىل ذهنى ـ صور من الشعر العربى، تصور اجلامل ىف النساء 
املرأة،  مجال  ىف  األعىل  املثل  عن  يعرب  الذى  الشاعر  ذلك  قول  ذاكرتى  إىل  وثب  العربيات.. 

بقوله:

»مشى القطاة.. ونطقها إيامء«.

»إن املرأة هنا ال متشى مشى القطاة، وليس نطقها ـ كام يقول الشاعر ـ إيامء.. فأين إذن نؤوم 
الضحى؟«.

»إن كل شىء هنا يوحى بالنشاط، واحلركة والرسعة«.

»والرجال ىف رسعة دائبة، وحركة مستمرة، ونشاط وحيوية دائمني«.

»وهذا الذى رأيته ىف مارسيليا رأيته فيام بعد ىف كل مكان توجهت إليه«.

»وصىل اهلل عىل سيدنا حممد رسول اهلل، فإنه كان يسري، والصحابة من خلفه كأهنم يعُدون«.

»ورحم اهلل عمر بن اخلطاب، كان إذا مشى أرسع«.

»وهل تنهض األمم بالكسل واخلمول؟«.

)5(

ونأتى إىل زاوية رابعة متثلها التجربة التى أصابت صاحبها واصابتنا معه بكثري من احلرية، 
إنه قىض  لباريس، حتى  الدكتور عبد الرمحن بدوى، الذى عاش حياته كلها حمبا  وهى جتربة 
اجلزء األخري من حياته فيها مقيام إقامة شبه دائمة، ومن الطريف أن رحلته األوروبية األوىل إىل 
أوروبا قد توجهت به إىل أملانيا وإيطاليا ىف 1937 إبان عطلة الصيف، وهكذا فإنه مل يزر باريس 



57

إال بعد 9 سنوات من معرفته األوىل بأوروبا، وقد كنت أعجب حلاىل أنى مل أعرف باريس إال 
بعد 5 سنوات من معرفتى بأملانيا.

حيمل  واقعى  نحو  عىل  بباريس  األول  لقائه  قصة  بدوى  الرمحن  عبد  الدكتور  لنا  يصور 
خربات السنني، وروح الشيخوخة، لكنه مع هذا ال خيلو من روح الشباب ومترده عىل ما يراه 

خمالفا حللمه السابق.

فيه  يعرب  بدوى وهو  الرمحن  عبد  األول من مذكرات  اجلزء  اجلميل ىف  النص  ولنقرأ هذا 
عن اإلحباط والقنوط اللذين يشعر هبام من تضاؤل القيمة الرشائية لراتب األستاذ املرصى ىف 

مواجهة ارتفاع أسعار باريس: 

»وكانت رحلتى األوىل إىل باريس ىف يوم السبت الثانى والعرشين من شهر يونيو سنة 
1946، عىل متن طائرة تابعة لرشكة إير فرانس، ومل تتوقف الطائرة إال ىف تونس، ووصلت 
شارع   43( لوتسيا  فندق  إىل  مبارشة  وتوجهت  مساء،  السادسة  الساعة  حواىل  باريس 
ريسبايل ىف القسم السادس( ألنه كان يقيم فيه آنذاك زميل وصديق هو الدكتور مصطفى 
زيور، وكنت قد كتبت إليه أخربه بحضورى إىل باريس، فاستقبلنى عند مدخل الفندق، 
استعمل  بباريس: كيف  تعريفى  للبدء ىف  الفندق، صحبنى  التسجيل ىف  أمتمنا عملية  وملا 
»املرتو«، وللتجربة ركبنا اخلط الرئيسى الذى يمر من حمطة سفر ـ بابليون التى عندها يقوم 

فندق لوتسيا«.

»ونزلنا ىف حمطة بيجال، ومررنا ىف الشوارع املحيطة هبا، وهى كلها تزدحم بمالهى الليل، 
واكتفينا بالتجوال نصف ساعة ىف حى بيجال«.

»ثم عدنا إىل فندق لوتسيا، حيث أقمت ىف الغرفة رقم 121، أى ىف الطابق األول، وهى 
غرفة ذات محام، وسعرها آنذاك 350 فرنًكا فرنسيًّا قدياًم، أى ما يعادل اليوم ثالثة فرنكات 
ونصفا، فهل تعلم أهيا القارئ كم سعرها اليوم؟ سبعامئة فرنك فرنسى جديد، أى أهنا زادت 
مائتى مرة ىف خالل أربعني عاما! هذا بينام راتب عضو هيئة التدريس ىف اجلامعات املرصية مل 

يزد إال مرتني اثنتني خالل هذه األعوام األربعني!!«.
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)6(

ويتكرر االحباط »املادى« ىف صباح اليوم التاىل لكنه ال يعوق الدكتور بدوى عام عرف به 
من اجلد واالجتهاد: 

»وىف الصباح الباكر، بعد فطور ردىء، كانت القهوة فيه من الشيكوريا املحمصة، رست 
ىف شارع سفر، ثم شارع فيوكس كولومبري، حتى بلغت كنيسة سان سولبيس، فدخلتها، وكان 
اليوم يوم األحد، فشاهدت جانبا من القداس، ثم خرجت عن يسار ألبحث عن معهد سان 

سلبيس الدينى الذى تعلم فيه رينان من سنة 1841 إىل سنة 1845«.

Hotel des Finances فمضيت إىل  »لكنى وجدت مكان املعهد قد احتلته مراقبة رضائب 
شارع بونابرت الذى متتد عليه هذه البناية، وصعدت فالتقيت بشارع فوجريار، وهنا تذكرت 
عبارة رينان ىف كتابه: ذكريات الطفولة والشباب« التى يقول فيها: لقد أمضيت ىف باريس عامني 
مل أعرف فيهام من باريس إال شارع فوجريار، ألنه الشارع الطويل جدا، وهو أطول شارع ىف 
باريس، إذ يبدأ من ميدان السوربون ويستمر حتى هناية باريس عند ضاحية إيسى، الذى كان 
يسلكه رينان ىف ذهابه من معهد سان بولبيس إىل ضاحية إيسى حيث يوجد بيت إقامة الطالب 

املنتسبني إىل معهد سان سولبيس«.

»وخطر بباىل أن أسلك هذا الشارع عىل قدمّى، ومثلام كان يفعل رينان، لكننى رأيت أن 
ْل ذلك إىل فرصة أخرى، خصوصا وقد رأيت نفسى أمام حديقة  هذا ليس وقته آنذاك، فأْلَُؤجِّ

اللوكسمبورج التى قرأت عنها الكثري«.

)7(

وهذه زاوية خامسة من زوايا الرؤية التى تعكس االنطباع األول عن باريس:

اآلباء  كان  بام  ينبئ  نحو  عىل  حياته  ىف  مرة  ألول  لباريس  زيارته  قصة  زيدان  إميل  روى 
املؤسسون يعنون به من تثقيف أبنائهم حتى من قبل أن يكون هؤالء األبناء قادرين عىل احلكم 

الصائب عىل األمور.
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»عندما انتهيت من الدراسة أراد والدى -رمحه اهلل- أن يكافئنى عىل ما بذلت من جهود ىف 
سبيل احلصول عىل الشهادة فسألنى عام تصبو إليه نفسى فأجبت فورا: السفر إىل باريس. فقد 

كانت باريس ىف نظرى مجاع املتع واملحاسن، وأى شاب مل حيلم بباريس ومل يتق لزيارهتا؟«.

»زرت إذن باريس ىف تلك السنة - 1912 - للمرة األوىل... ولكن أتدرى أى أثر تركت 
ىف نفسى؟ كانت لباريس ىف خميلتى صورة مثىل، صورة مجعت من البهاء والرواء ما ال يمكن 

أن حيققه الواقع مهام حسن«.

»فلام وطئت أرضها وجلت ىف شوارعها اعرتانى شىء من اخليبة : أهذه هى باريس التى 
حشوت ذهنى بسحرها وفتنتها؟ لقد توقعت أن أنزل مدينة »ساموية« يسكنها صنف من أشباه 
املالئكة وإذا بى بني أناس كالناس، وطرق كالطرق، ومنازل كاملنازل - إذا بى ىف مدينة برشية 

ليس ىف مظاهرها ما يتفق وتلك الصورة التى صورها خياىل الساذج«.

»ولكنى زرت باريس بعدئذ غري مرة وعرفت كيف أفهمها وكيف أحبها. فلباريس نواح 
كثرية، بل هى عدة مدن ىف مدينة واحدة... ففيها اجلد واللعب، والرتف والشقاء، والفضيلة 
والفساد، واملاىض واحلارض، فيها أمجل اجلامل وأقبح القبح، فيها أسمى ما وصل إليه اإلنسان، 

وأدنى ما هبط إليه«.

)9(

التى  تلك  فهى  الشفاهة  أحاديث  الزوايا شيوعا ىف  أكثر  التى هى  السادسة  الزاوية  أما 
سجلها باقتدار قلم أستاذنا توفيق احلكيم حني حتدث عن شعور املرصى أو الرشقى الذى 
رسعان ما يشعر باحلياء أو اخلجل حني يرى مظاهر العواطف املشبوبة ىف باريس ألول عهده 

هبا فقال:

»ومل يقطع عليه تأمله غري حركة فتى وفتاة من أهل باريس يتعانقان غري حافلني بعاذل 
ىف  العرض،  هذا  العواطف  تعرض  أن  راض  غري  برأسه!  عنهام  حمسن  فازور  رقيب!  أو 
الشوارع والطرقات، فتبتذل وهى التى ينبغى هلا أن حتفظ ىف الصدور كام حتفظ الآللئ ىف 

األصداف«.
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)10(

وبعد هذه التصويرات التى رسمت املشاعر املثالية واألكاديمية مع الشبابية ىف نسيج واحد 
قدمه الدكتور حسني فوزى، وىف نسيج آخر قدمه الفنان حممود خمتار ثم مشاعر التجربة األوىل 
ىف السن الناضج للشيخ عبد احلليم حممود، والدكتور عبد الرمحن بدوى، والسن املبكر جدا 
إلميل زيدان، وبينهام توفيق احلكيم ىف ملحاته بني هذا وذاك، فإنى أعتقد أن أكثر التصويرات 
معها  والتعامل  ونفسيتها  مرص  بعقلية  باريس  إىل  الوصول  وصف  ىف  وصدقا  وواقعية  حياة 
ألول مرة هو ما صور به األستاذ أمحد الصاوى حممد قصة وصوله وتوليه املسؤولية قائًدا لبعثة 
عامل العنابر، وقد أورد األستاذ الصاوى هذه القصة ىف كتابه باريس، مشرًيا إىل أن هؤالء كانوا 
تسعة شباب موفدين من مصلحة السكك احلديد املرصية إىل إنجلرتا للتخصص ىف الصناعات 
امليكانيكية، وقد نرشت صورة هلم ىف باريس، وقص أمر زيارته لباريس عىل النحو الطريف 

واجلميل الذى متيز به أسلوبه الشائق:

»وصل بنا القطار ىف الساعة التاسعة صباحا فنزل إخواننا بعثة العنابر ال ينتظرون الشيالني 
املحطة  من  وخرجنا  محله،  من  جاء  حتى  الرصيف  إىل  عفشى  فينزلون  بشهامة  يبادرون  بل 
وثلجها،  وصقيعها  باريس  برد  عن  أسمع  سنوات  مكثت  ألننى  لنفسى  احتطت  قد  وكنت 
األسود  السهرة  معطف  وضعت  وعباءة!..  جبة  فكأهنام  واحدا  معطفا  ال  معطفني  فوضعت 
السميك ووضعت فوقه معطف اخلريف »اجلربدين«.. ونزلنا ىف 7 يناير، ىف قلب الشتاء، فإذا 

اهلواء منعش، وإذا الشمس ساطعة!«.

»فسألتهم، هل الدنيا برد؟! قالوا أبًدا.. إهنا حر!! فصدقت حينئذ نفسى! وتنفست الصعداء 
وخلعت أحد املعطفني!«.

»وكان مما استلفت نظرى عندئذ تلك الكرات الذهبية الكبرية املعلقة فيها »رشابة« كبرية سوداء 
كأهنا زر الطربوش العربى... ووجدهتا تتكرر عىل حوانيت بعينها فعلمت أن احلالقني قد اختذوها 

شعارا هلم حتى تلفت األنظار إليهم. وترى من آخر الطريق فيقصدها من هو ىف حاجة إليهم«.

»وكذلك لفت نظرى علم أمحر يتكرر بشكل واحد فإذا هو علم »املصبغات«.
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»واملفاتيح الذهبية الكبرية التى كنت قد ترمجتها ىف »الزنبقة احلمراء« دون أن أدركها متاما، 
رأيتها عندئذ فإذا هى علم عىل »احلدادين«. 

»وأشكال ضخمة من الزجاج األمحر تشبه »السيجار« الزينوبيا فوق املقاهى وتنار ليال فإذا 
هى رمز حوانيت التبغ حيث تباع أيضا طوابع الربيد«.

»وهكذا جعلنا نتصفح وجوه الناس ووجوه األماكن وابتدأنا نلحظ ونفطن ونقارن وندرك 
ما وصلنا إليه ىف بلدنا وما نحن بحاجة إليه«.

)11(

ورسعان ما يلتفت األستاذ الصاوى إىل طرائف املوكب املرصى الذى توىل هو نفسه قيادته 
ىف باريس:

يضع  كان  أكثرنا  ألن  ا،  حقًّ األنظار  يلفت  كان  شائقا...  املرصى  موكبنا  املوكب،  »وكان 
»الكسكتات« وهى قالنس السفر التى ال يضعها ىف باريس غري العامل.

وكان أكثر من واحد من اإلخوان حيمل معه طربوشه »وكان حريصا عىل ذلك الطربوش 
الطربوش  أنه ال سبيل إىل مكوى  يعلم  أيضا عىل مكواه وهو  حرصه عىل روحه... وقد خشى 
ىف إنجلرتا فحمله ىف علبته الصفيح.. فكنت ترى ىف املوكب علبة طربوش من الصفيح األمحر، 

وأخرى من الصفيح األصفر، وثالثة من الصفيح األزرق«.

»وكان ال بد لنا من تناول طعام الفطور. فدخلنا قهوة مألناها ومألنا قلب صاحبها رسورا. 
باللبن )Cafe au lait( فأصلح ىل اجلملة وقال ىل )Cafe Creme( أى أن  القهوة  وطلبت هلم 
عندهم ال يقولون كام نقول ىف مرص قهوة اللبن بل قهوة القشدة. وقد عرفت بعد ذلك أن سبب 
هذه التسمية أهنم كانوا قبل احلرب يضيفون إىل القهوة القشدة. حتى جاءت احلرب فأخذت 

هذا »اخلري« من القهوة مثلام أخذت اخلري من كل شىء«.

»ولكن صاحب القهوة مل يكن ينتظر ترشيف هذه القافلة مقهاه الصغري ىف رصفة برسى، 
الساعة  بعد  حمظور  اللبن  بيع  إن  وقال:  فاستهرت.  وهلجتنا  لغتنا  وسمع  ليون.  حمطة  بجوار 



62

العارشة. ونظرت فإذا الساعة ملا تبلغ العارشة بعد. ونظرت فإذا الرجل ىف يقينى ساخرا منا. 
فنهضت معربا له عن أسفى. وهنض اجلميع. وكانت قرقعة ىف املوائد والكراسى. ألن عرشة 

أشخاص قد هنضوا دفعة واحدة خيرجون«.

)12(

ويصف األستاذ الصاوى مالمح اإلربا ك املرصى واالرتباك الصاوى ىف املقهى الباريسى:

مطاعمهم  من  مطعم  هو  باألحرى  أو  العامل،  مقاهى  من  آخر  مقهى  ذلك  بعد  »ودخلنا 
عىل  تعارفنا  ما  يكتب  الصاوى  األستاذ  كان  )هكذا  واألرنبيط  اللحم  فيها  هلم  يسلقون  التى 
كتابته اآلن بالقرنبيط( . فأحسنوا وفادتنا. وكانت بنت صاحب املقهى ختدمنا. وانربت لذلك 
اإلخوان.  واستبد  ولبن.  ورد  ذراعني مها  قد كشفت عن  وكانت  وانعطاف.  رقة وظرف  ىف 
فواحد منهم يطلب إىل أن أوىص له بالشوكوالتة، والثانى بالكاكاو، والثالث بالشاى، والرابع 

بالقهوة، واخلامس باجلبن والزبد واملربى إلخ إلخ«. 

»وكان البد من ترمجة هذا كله... وكانوا فرقا وشيًعا... فاثنان منهام يدفعان معا .. وثالثة 
يدفعون معا .. وأربعة يدفع كل منهم عن نفسه!... فأنظر نقودهم وأضبط حساهبم وأخلصهم 

من أنفسهم، ثم أخلصهم من أصحاب املقهى!... وكان أسهل من ذلك كله الدفع هلم!!«.

)13(

ثم يصور األستاذ الصاوى قصة طريفة قد النتعجب من تفاصيلها ألننا نعرفها حق املعرفة، 
ولكننا مع ذلك نعجب بقلم األديب الفنان الذى يصورها عىل هذا النحو اجلميل الدقيق:

»وكان أحدنا مريضا، أصابه دوار الباخرة ولبث فيها مريضا وسافر ىف القطار أربع عرشة 
ساعة مريضا ونزل باريس وهو مريض، وكان ساخطا متذمًرا شاكًيا مستثقاًل نفسه علينا متأملا 

من تعبه ومشيه. 

وكان البد لنا من أن نأخذه إىل الطبيب، ولكن ما حيلتنا أول وصولنا باريس؟ فتذكرت عنوان 
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طبيب هو شقيق زميل ىل ىف مصلحة املناجم واملحاجر التى كنت موظفا هبا. ومعى خطاب له. 
ولكن البد من فتح احلقائب لنجد اخلطاب. واحلقائب تركناها ىف »األمانات« بمحطة ليون«.

الشارع رجل  هذا  فسألنا عن  ويسكن شارع الفاييت.  عابد«  »الدكتور  أنه  أذكر  »وكنت 
البوليس فدلنا عىل »األمنيبوس« الذى يقودنا إليه. فأخذناه. وإنى أشفق من وصف حسابنا مع 
الكمسارى وحساب الكمسارى معنا. وكانت بيد أحدنا ورقة بخمسة فرنكات، أو زعم أنه 
كانت ىف يده مخسة فرنكات، فلم جيد فيها شيئا!... وكنا حديثى عهد بالنقود البد أن نقرأ عليها 

عددها ونقلبها وجها لظهر... ونرتدد ىف االختيار بينها«. 

التمثيل الذائعة الصيت زرقاء سوداء كأهنا النحاس  »وصلنا إىل ميدان األوبرا ورأينا دار 
الصدئ... فدهشنا.. كان ذلك جديدا علينا.. وتساءلنا ملاذا ال ينظفون األوبرا... وبعد ذلك 
فهمنا أن لطابع الزمن قيمته عندهم. فهم يقدسون كر الغداة ومر العشى وما تصبغ بآثارهم 

ودور فنوهنم من ألوان ... وحيرتمون فعل الدخان وفعل الشمس وفعل املطر وفعل الثلج«.

)14(

رموزنا  التزال  ما  نحو  عىل  الفاييت  شارع  ىف  يسري  وهو  الصاوى  األستاذ  مع  ونمىض 
املرصية أو الشبيهة هبا تسري جامعة ىف سريها بني االندهاش والتعبري عنه، والفوىض وتكرارها، 

والسعادة ومظاهرها، واحليوية وتدفقها:

»جعلنا نسري ىف شارع الفاييت. وزعمنا أنه شارع مثل شوارعنا ال نلبث أن نجد فيه بغيتنا. 
والقافلة عىل ما جيب أن تتخيل من قالنس ومن أزياء متنافرة األلوان مع الوسط الذى تسري 
فيه، ومن علب الطرابيش املصنوعة من الصفيح األمحر والصفيح األزرق والصفيح األصفر... 

وىف وسطنا ذلك املواطن الشاحب املريض ضيق الصدر بنفسه وبنا وبالناس مجيعا«. 

النظر:  يلفت  كان  شىء  كل  ألن  بعضها«  »عىل  تسري  كيف  تعرف  ال  القافلة  هبذه  »وإذا 
والعامالت...  واحلركة،  والضجيج،  واملرتو،  واجلو،  والسيارات  التجارية،  واملحال  النساء، 
فإذا بعضنا يسري عىل رصيف، واآلخرون عىل رصيف آخر... واذا بعضنا يقف أمام واجهة 
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وخلفوه  شوطا  ساروا  قد  اآلخر  والبعض  مستنكرا،  أو  مندهشا  معجبا  متأمال  حانوت، 
وراءهم.. واملريض يزداد مرضا«.

»وشعرت أنا قائدهم بأننى املريض حقا، ال املريض. وشعرت بأن شارع الفاييت - وهو 
فعال من أطول شوارع باريس - ال ينتهى. وشعرت بسخف قيادتى وذل جهىل. وضاقت ىف 
عينى باريس واستنكرت هذه اجللبة وهذه احلركة وهذه الشوارع التى ليس هلا آخر وهذا السري 

عىل غري هدى«.

»وهدانى اهلل إىل أن أجته إىل أجزخانة. فدخلتها ودخلها ورائى منهم ثالثة.. أربعة.. مخسة... 
وسألت عن »الدكتور عابد« وهل يعرفونه، وكان السؤال ىف نظرى بدهييا إىل درجة تدعونى 
اآلن إىل االبتسام من سذاجته إذ كنت أعتقد أهنم سيجيبوننى من وحى اخلاطر وسيقولون ىل: 
الدكتور عابد جارنا وأنتم ال بد من مواطنيه.. واحلمد هلل عىل السالمة وكيف حال أهل  إن 

مرص«.

»ولكنهم مع ذلك كانوا مثال الدماثة ورقة الطبع. ففتحوا أمامى لدهشتى كتالوجا ضخام 
 ...»A يضم آالف الصفحات وأخرجوا باب »شارع الفاييت«. ونظروا ىف هذا الباب حرف »ع

وأخرجوه للحال فقالوا ىل: نمرة 83«.

)15(

وتتواصل املغامرات التقليدية املحدودة الطريفة:

اهلل  فاستخرنا  أخرى.  حمطات  أربع  أو  ثالث  املشى  أو  األمنيبوس  ركوب  بني  »وخريونا 
ىف املشى. وكيف يمكن أن أرىض بغري ذلك وأنا أعرف مشكلة انتظار األمنيبوس واستحالة 
وجود عرشة حمالت ىف مركبة واحدة. بل واستحالة وجود حمل واحد ىف أحوال كثرية. وأعرف 
مشكلة العد والرصف واحلساب... وأعرف مشكلة االثنني اللذين حساهبام معا، والثالثة الذين 

حساهبم مًعا، واألربعة الذين كل منهم حياسب عىل حدة!«.

»رسنا عىل مضض. وقد بدأنا نتعب فعال. ونتعب عن حق بعد سفر 14 ساعة بسكة احلديد ليال 
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مل نكد نذوق فيها النوم إال ِسنة... ونتعب جلهلنا بكل ما حولنا. وجهلنا بام ينتظرنا... وكنا عطاشى 
ال نجد كوب ماء... وال يوجد باعة رشبات ىف حوانيت.. أو باعة عرقسوس ىف الطرقات!«.

»ووصلنا بعد ألى وعذاب.وسألنا البوابة فأخربتنا بأن الدكتور عابد ىف الدور األول إىل 
اليسار. ووجدنا أمامنا عامال يدق اجلرس حيمل صندوقا من زجاجات مياة فيشى وإفيان... 
جانبى  وإىل  الدكتور...  عن  وسألتها  البيت...  درج  متأل  القافلة  تلك  إىل  اخلادمة  ونظرت 
مريضنا... فإذا هو منرصف عن داره لوجوده باملستشفى. وإذا هى ال تنتظر عودته قبل الساعة 

السادسة مساء!«.

املرض عىل مريضنا وزدنا وهنا عىل وهن وضقنا ذرعا. ال  زاد  لقد  الطالع!...  »أف هلذا 
ليس  أنه  فتذكرت  واجلوع.  بالتعب  نشعر  وبدأنا  فات.  قد  الظهر  وكان  نتوجه.  كيف  نعرف 
املدارس  بشارع  املرصية  املدرسية  البعثة  دار  فورنا  من  نقصد  أن  هو  واحد،  حل  إال  أمامنا 
رقم 24 وكنت ال أعرف أن »التاكسى« رخيص إىل احلد الذى هو عليه ىف باريس فجازفت 

بميزانياتنا الصغرية!... وركبنا سيارتني إىل احلى الالتينى«. 

)16(

نرتك باريس ونعود بعد هذه الزوايا السبع إىل طه حسني وهو يتحدث عن حياته ىف مونبلييه 
التى ابتعث إليها قبل أن ينتقل ىف سفرة ثانية إىل باريس فيبدو سعيدا راضيا بكل ما ىف تلك 

املدينة.

»واستقبل الفتى حياته ىف مدينة مونبلييه سعيدا هبا إىل أقىص ما تبلغ السعادة، راضيا عنها 
كأحسن ما يكون الرضا، فقد حقق أمال مل يكن يقدر أنه سيحققه ىف يوم من األيام«.

»وكان يكفيه أن يفكر ىف صباه ذلك البائس الذى قضاه مرتددا بني األزهر وحوش عطا، 
تشقى نفسه ىف األزهر، ويشقى جسمه ونفسه ىف حوش عطا، حياة مادية ضيقة عسرية كأقسى 
ما يكون الضيق والعرس، وحياة عقلية جمدبة فقرية كأشد ما يكون اإلجداب والفقر، ونفس 
مضيعة بني عرس احلياة املادية وفقر احلياة املعنوية، ثم يوازن بني حياته تلك وبني احلياة اجلديدة 

التى أخذ حيياها ىف هذه املدينة الفرنسية، ال حيس جوعا وال حرمانا ... إلخ«. 
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)17(

ويتحدث طه حسني عن الدور الذى قدر له أن يلعبه وهو طالب جديد ىف مونبلييه حديث 
العهد بفرنسا حيث أصبح حكام ىف اخلصام الذى يقع بني زمالئه بسبب مغامراهتم العاطفية، 

وهو يعرتف أنه أصبح حكام ألنه مل يكن له شأن باحلب حتى ذلك احلني!!

»حييا الفتى حياة ليست حلوة وال مرة، ولكنها مُترر ىف أول النهار، وحتلو ىف آخره حني كان 
الفتى يلقى رفاقه ويسمع ألحاديثهم، ويقىض بينهم فيام كان يعرض هلم من املشكالت، وما 

أكثر ما كان يعرض هلم من املشكالت، ومن مشكالت احلب والغرام خاصة!«.

»وكيف تريد فتية من املرصيني أن يعيشوا ىف فرنسا وخيتلفوا إىل القهوات واألندية وبعض 
ما يقام من احلفالت بدون أن يداعبوا احلب، أو يداعبهم احلب، وبدون أن تقسو عليهم دعابة 

احلب بني حني وحني؟«.

»ومن ذا الذى يستطيع أن يمنع صديقني من أن تروقهام فتاة واحدة؟ وإذا مها يلتمسان إىل 
لقائها الوسيلة، فإذا أتيح هلام هذا اللقاء ابتغيا عندها مواقع الرضا، ثم ال يلبث أن يكون بينهام 
عدو  فهو  بالرضا  صاحبتهام  عند  ظفر  أهيام  الُفرقة،  ثم  التالحى،  ثم  اخلصومة،  ثم  التنافس، 
لصاحبه الذى أخلفه الظن، وكذبه األمل، ومل يقع من نفس احلسناء ما كان يرجو من موقع 
الرضا واالرتياح، وال تلبث هذه اخلصومة بني الرفيقني أن تتجاوز احلب إىل غريه من ألوان 

احلياة التى كانا يتعاونان عليها، ويشرتكان فيها«.

»وإذا صاحبنا )أى طه حسني نفسه( يصبح قاضيا بني رفاقه ىف شؤون احلب، وليس له 
أرب فيه، وال سبيل إليه، وأّنى له بشىء من ذلك وهو املكفوف الذى ال حيسن شيئا حتى 
أو كيف  إليهن،  يتحدث  يعينه عليه معني، وهو ال يرى وجوه احلسان، وال يعرف كيف 
يبتغى إىل رضاهن الوسائل، فهو يغدو عىل اجلامعة مصبحا، فإذا راح إىل منزله آخر النهار مل 
يربحه حتى يسفر له صبح الغد، والرفاق يلمون به ىف آخر النهار وأول الليل، فيختصمون 
لبعضهم عىل  مرة، ويقىض  املختصمني  بني  يصلح  بينهم، وهو  ويتخذونه حكام  يديه  بني 

بعض مرة«.
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)18(

الضياع  الفيومى من خالهلا وصف حالة  إبراهيم  الدكتور حممد  وهذه زاوية تاسعة أجاد 
التى صادفته ىف مطار باريس وهى احلالة التى تواجه الذين يسافرون إىل اخلارج معتمدين عىل 

أن هناك َمْن يستقبلهم وهييئ هلم أمورهم ثم ال جيدون هذا املستقبل لسبب أو آخر.

ومن الطريف أن نقرأ هذا التصوير الدقيق واملؤثر الذى يقدمه أستاذ فلسفة أزهرى معارص 
درس األدب وأحبه، فإذا به ينترص لألدب والصور األدبية عىل ما كان عرفه من توقيت الزمن 
الذى وصل فيه، وعىل ما يراه من مظاهر الطبيعة التى قد تنبئه عن الوقت عىل سبيل التقريب:

»وىف مطار باريس هبطت الطائرة، وكنت أول مرة أركب فيها طائرة، وأول مرة أخرج من 
طائرة، فكنت أتعلم من الركاب ما يفعلون ومضيت أفعل مثلهم، ورصت أحاكيهم فيام يبدونه 
من أفعال حتى وجدت نفسى عىل باب املطار ىف اخلارج ومعى حقائبى أجرها عىل »عجلة« من 

عجالت املطار، غري أننى كنت أتصور أن عىّل ثمن تأجريها«. 

»وعىل باب املطار اخلارجى وقفت أنظر هنا وأنظر هناك فال شمسا أرى، وال هنارا، وال 
قمرا أرى، وال ليال، وكأننا بعد الفجر بقليل، أو قبيل املغرب، فال أدرى متاما ىف أى الوقتني 

نكون، أقبيل املغرب أم بعيد الفجر؟ تاه منى الزمن«.

وسعى  الدائبة،  باريس  حركة  مع  رؤاى  وتشتتت  انتظارى  طال  املطار  رصيف  »وعىل 
أناسها املتواصل، ونسيت متاما انتظارى الذى طال كثريا، انتظار ذلك الزميل الذى كلفه أخى 
ذلك  يأت  مل  الطائرة،  ورقم  الوصول  بموعد  له  وأبرق  باستقباىل  خضري  أمحد  د.  وصديقى 

الزميل، مل حيرض، طال انتظارى، ماذا أنا فاعل اآلن؟ إىل أين أتوجه؟«.

)19(

ثم يتحدث الدكتور الفيومى عام يمكن لنا أن نسميه التجربة املتكررة أو الشائعة التى تنقذ 
اإلنسان املرصى اجلديد ىف باريس:

أمام  زميىل بصدمة، وخارت عزيمتى  لقاء  األمل ىف عدم  فقدت  بعدما  »لكنى أحسست 
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تركت  أنى  وتذكرت  واللسان،  اللغة  غريبة  أرض  ىف  وحيد  األليمة:  الوحدة  مشاعر  تسلل 
وانتابتنى  األول،  شهره  ىف  وهو  إبراهيم  ولدى  البكر  األول  مولودها  وضعت  وقد  زوجتى 

ذكريات اهلموم، وكدت أن أستسلم هلا لوال أن اهلل تداركنى«.

معه  فتكلمت  وجهتى،  عن  فسألنى  »تاكسى«،  مناديا  صوتى  ارتفع  أدرى  أن  غري  »ومن 
نزل وأعاننى عىل حاىل،  بغربتى  العنوان.. وحني أحس  أعطيته  ثم  بصعوبة وتفهمنى بصعوبة، 
ومحل حقائبى وذهب بى إىل املدينة اجلامعية، وأخذ يبحث عن ذلك الزميل فلم جيده، فلام رأيت 
منه ذلك شكرته وحاسبته، وأنزل معى حقائبى ووضعتها بجانبى خارج املدينة اجلامعية وجلست 
بينها واضعا رأسى عىل يدى، واستغرقنى تفكري عميق ىف احلزن الشديد، فال معرفة ىل بذلك البلد 
تقودنى إىل حيث السكن، وال زميل يرفع عن كاهىل غبار السفر، وعبء املجهول الذى احتوانى، 

وال أدرى إن كان أقبل الليل، أو تفتح الصباح، وال أدرى إىل متى يطول بى االنتظار«.

»وبينام أنا كذلك إذ وقعت عيناى عىل شاب توسمت فيه املالمح املرصية، فناديته بالعربية 
فأقبل عىّل وحيانى بالعربية، فقلت له: »أنت مرصى؟« فقال: نعم. فقلت: أتسكن ىف املدينة 
قلت  نعم،  قال:  فالنا؟  تعرف  له:  فقلت  اجلامعية،  املدينة  ىف  أسكن  نعم..  فقال:  اجلامعية؟ 
له: أنا ضيفه.. إلخ، فابحث ىل عنه، فقال ىل: تفضل عندى ىف السكن حتى أبحث لك عنه، 
فأقمت عنده يوما وليلة، وكان شابا مسيحيا يدعى هباء، فأكرم وفادتى، وخفف عنى عبء 
تظهر  الغربة  وىف  الكلمة،  بمعنى  صديقا  فكان  به  عالقتى  ودامت  عزمى،  من  وشد  الغربة، 

معادن الرجال«.

»ثم جاء أخريا ذلك األخ الذى أخذ يتكلم عن سبب تأخره بكالم ال يفهم، فقد أخذت 
ميعاد،  ألف  من  خري  صدفة  ورب  بالنفس،  الطمأنينة  ببهاء  لقائى  مصادفة  وأحلت  الدرس 
إىل  ذهبت  حتى  وصاحبنى  عمله،  عىّل  جيب  بام  بتعريفى  يقوم  أن  الزميل  ذلك  من  فطلبت 

السفارة، وقدمت أوراقى ىف السوربون وىف مدرسة اإلليانس فرنسيس«.

 )20(

وهذه هى الزاوية العارشة تتبدى ىف فقرة طريفة يصور فيها لويس عوض وصوله إىل احلى 
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الالتينى عام 1937، وهو ىف طريقه إىل بعثة ىف كامربيدج )بريطانيا(، وهو يتحدث بمنتهى 
وتوفيق  حممد،  الصاوى  وأمحد  مبارك،  زكى  فيه  ترشد  الذى  احلى  إىل  وصوله  عن  السعادة 

احلكيم، متمنيا أن يصل إىل ما وصلوا إليه من ترشد وكتابة:

»إحنا وصلنا باريس الصبح، ماعرفش الساعة كام، كان أول حاجة عملناها طبعا تاكسى 
وع اللوكاندة وأرمى العفش ومحام وياهلل إحنا أحرار، اللوكاندة الىل نزلنا فيها ـ أنا فاكر كويس 
ـ كانت ف شارع مونج ىف احلى الالتينى، مش فاكر بكام بالضبط، إنام غالبا حسبة 25 فرنك ىف 
الليلة، افتكر عامر بتاع اجلغرافيا )يقصد: الدكتور عباس عامر وزير املعارف فيام بعد( كان معاه 
الدكتور  )يقصد:  اجلغرافيا  الدكتور حزين مدرس  إن  بيقول  األول ألنى سمعته  عنواهنا من 
سليامن حزين وزير الثقافة فيام بعد( بكلية اآلداب كان بينزل فيها كل ما كان يفوت ىف باريس، 

دا دليل عىل أنه يعرفها من األول«.

»الشاهد، أنا كنت مضطرب طول الوقت، ىف التاكسى عينى كانت زايغة عاوز أشوف كل 
حاجة ىف مدينة النور ىف دقيقة واحدة، كامن ألنى كنت مضطرب ألنى وجدت نفسى فجأة ىف 

احلى الالتينى الىل ياما قرينا عنه وكنت بحلم بيه ولسه بحلم بيه، احلى الالتينى«.

ختىل  حاجة  أالقيش  ما  حواىل  أبص  يضطرب،  الواحد  ختىل  حاجة  الالتينى  احلى  ىف  »أنا 
الواحد يضطرب، كل حاجة عادية، برضه ناس البسني برانيط وشوارع وبنايات، لكن الفكرة، 
آه الفكرة، وتعمل إيه ىف الفكرة، جمرد الفكرة أنى ىف احلى الالتينى الىل اترشد فيه كل أدباء مرص 
خلتنى أرتعش، إمتى ياربى إترشد ىف احلى ده زكى مبارك، والصاوى، وتوفيق احلكيم، إمتى 

ياربى أترشد وأكتب زى ما كتبوا؟«.
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الباب الرابع 

األخالق والطباع

)1(

أبدأ هذا الفصل بأقوى نص عربى مكثف عن موضوعه، وهو النص الذى سجله األستاذ 
فتوح نشاطى ىف مذكراته بعد ثالثة شهور من وصوله )ىف يوم 12 يوليو( مضمنا فيه انطباعه 

الناضج عن الفرنسيني:

أن  أمكننى  والطبقات،  والعقليات  األمزجة  خمتلف  من  بالفرنسيني  اختالطى  كثرة  »من 
ا أرجو أال يكون بعيًدا عن الصواب: أكون عنهم رأًيا خاصًّ

 � إن الرجل الفرنسى بقدر ما يبدو إجيابيًّا ىف سلوكه بالنسبة ملا يمسه شخصيًّا ىف حياته 
اخلاصة اليومية، إال أنه ىف وسط اجلامعة يبدى اهتامًما كبرًيا باملثاليات. وهذا االزدواج 
يفرس لنا كيف أن الشعب الفرنسى الذى جترى ىف دمائه غريزة امللكية، ينقاد بسهولة إىل 
النظم االجتامعية التى جتعل كل شىء ىف صالح اجلامعة، ولعل هذا يفرس أيًضا النكتة 
ىف  وقلبه  يمينه،  ىف  نقوده  كيس  حيمل  »الفرنسى  تقول:  التى  الفرنسيني  عن  الشهرية 

يساره«.

عن  ورثوها  التى  الفرنسى  الشعب  خللق  املميزة  املالمح  من  الكثري  ذلك  إىل   � »يضاف 
أجدادهم الغاليني، ومن أمهها:

ميلهم الذى ال يقهر إىل املنافسات الشخصية.  � 

واستعدادهم الفطرى للشجار والعصيان. � 
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واالنتامء إىل حزب من األحزاب، أو مجاعة من اجلامعات«. � 

بالعراك  »بالديك« ألنه مغرم  له  يرمز  الفرنسى  الشعب  أن  السبب ىف   � »ولعل هذا هو 
والغلبة«. 

»ويضاف إىل ذلك حبهم املتطرف للبالغة، وهم ىف ذلك أنداد لإلغريق«.  � 

»وأعتقد أن من أهم ما يتميزون به حبهم للوضوح، ونفورهم من الرموز واملعميات«. � 

 � »وخيتلط مع هذه الصفات حبهم للعدالة الذى يتحول فجأة إىل دعوة عنيفة للمساواة 
بني الناس، وهذا هو صميم روح الثورة الفرنسية«.

)2(
ونبدأ ىف تصفح التجارب اخلاصة التى تطلعنا عن قرب عن آراء كتابنا ىف اخالق الفرنسيني 

وطباعهم.

حني حتدث حييى حقى عن االلتزام اخللقى ىف أداء الفرنسيات لوظائفهن ىف احلياة، فإنه أجاد 
تعامل  بارًزا ومعرًبا عن اجلدية ىف  نموذًجا  باعتبارها  الفرنسية  الطريان  تصوير موظفة رشكة 

الفرنسيني مع الضيوف، ثم تناول نامذج أخرى من حياة الفرنسيات مبلوًرا رؤيته الراقية:

»هذه البنت اجلالسة ىف مكتبها برشكة الطريان«.

»ملبسها البسيط: زينتها«.

»ال الزينة الفاحشة: ملبسها«.

»ليس ىف األوراق أمامها أى اضطراب أو خلل، ليس ىف حديثها أى حشو فارغ«.

»عليمة هى بدقائق عملها، كأن حياهتا هى األخرى وقف عىل إتقانه«.

رسحية  الواقفة  كالقطيفة،  ناعم  ألنه  شارهبا  حتلق  مل  التى  البدينة،  العجوز  الزهور  »بائعة 
عىل ناصية طريق، اشرتيت منها باقة ال تزيد عىل ملء اليد من زهور البنفسج، وهى أرخص 
الزهور، أجاذهبا إياها وأستعجلها، وهى تأبى أن تسلمها ىل إال بعد أن تلفها بإحكام، وتربطها 

بعناية، كأهنا تبيعنى أغىل باقة عندها.
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لتجارهتا أصول ال ترىض هلا أن تتكرس، ألى سبب من األسباب، أو ألى إحلاح بالتساهل، 
كنت ىف نظرها زبونا مهجيا، ولكن هذا شأنى، ال شأهنا«.

»املعامالت كلها كلمة ورد غطاها، ألن البضاعة مفروزة طبقا ملواصفات ثابتة، فال خيتلط 
فيها الردىء باحلسن، حمددة الثمن، بال فصال وال غش، لكل صنف مكانه وسعره، بل املدينة 
كلها كأهنا موضبة عن عمد ألناس صم خرس، باعتامد الرجل عىل نفسه، ودون أن يفتح فمه 
عىل  وتطفل  ومحاقته،  كسله  أو  لغبائه  شذ  وَمْن  أغراضه،  مجيع  إىل  يصل  أن  يستطيع  بسؤال، 
الناس وسأل، ملا تطوع له َمْن ال يعرف بالقول بأنه يعرف، أو بأن جيعل كالمه ختمينا، أو نصف 

نصف«.

»فهو إن مل جيد َمْن يرشده ال جيد َمْن يضلله مع الطبطبة بحسن نية عىل ظهره«.

)3(

ونعود إىل فتوح نشاطى ىف بدايات مذكراته وبالتحديد ىف يوم 4 أبريل فنجده يؤكد مبكرا 
عىل ما ذهب إليه حييى حقى فيقول:

»يشيعون عن الفرنسيني أهنم شعب هلو وخفة، وأشد اخللق ميال إىل اهلدم والتجديد ولو 
عن طريق الثورة، وما أراهم حتت مظاهر اخلفة هذه إال رجال جد وعمل، وهم أكثر الناس 
راكمته  ما  مجاع  هى  إنام  احلقة  احلضارة  أن  العلم  متام  يعلمون  إذ  جتديدهم،  ىف  حتى  حمافظة 

العصور املتعاقبة من جهود كل فرد، وعلم كل فرد، وفن كل فرد، وآالم كل فرد«.

)4(

ثم نعود إىل حييى حقى وهو يتحدث عن اجلانب اخللقى ىف تربية الفرنسيني لبناهتم حديًثا 
منصًفا حيث قال:

»ونسينا أن هذه الشعوب التى حكم عليها جيل مصطفى كامل بالفساد، إنام تعتمد عىل أرس 
متحشمة حتافظ عىل فروض دينها، وال تسمح لفتاهتا أن خترج مع فتى إال ىف صحبة رقيب من 
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أكثر من مرتني  الزيارة  تكررت  فإذا  إال بحرضة األرسة،  لزيارة  يأتى  أن  لفتى  أهلها، وال جتيز 
عرض  فأرنا  وإال  وسهال،  فأهال  الزواج  هو  كان  إن  غرضك،  عن  أفصح  أخينا..  يا  له:  قالوا 

أكتافك«.

ويستشهد حييى حقى عىل صحة رأيه بام ىف ثقافته وقراءاته: 

»هكذا يروى لويس باستور كيف اقرتن بزوجته«.

»ويقول ستيفان زفيج ىف مذكراته: إنه مل يدرك السبب ىف تقدم العلوم ىف فرنسا وهو ثمرة 
الفرنسية،  األرس  خالط  أن  بعد  إال  الدارسني،  قبل  من  للنفس،  دائم  وتكريس  متصل  جهد 
الذهنية  الراحة  وسائل  كل  إعداد  ىف  الزوجة  به  تقوم  الذى  الكبري  والدور  حتشمها  وشهد 

والروحية لزوجها ألجل أن يتفرغ لعمله«.

)5(

مراقبة  معنى  عن  دقيقا  تعبريا  بعثة«  طالب  »مذكرات  كتابه  ىف  عوض  لويس  عرب  وقد 
الفرنسيني لبناهتم من خالل قصة عابرة حدثت له ىف بداية زيارته الثانية »أو باألحرى الزيارة 

األوىل غريالعابرة لباريس«: 

»كان مفروض ىف الربوجرام بتاعى أنى أحرض الكريسامس وعيد رأس السنة ىف باريس، 
وأشوف الفرنساويني بيهيصوا إزاى، قالوا فيه رقص ىف العمودية بتاع احلى الالتينى، رحت 
البس ورايح من غري تردد، لقيت صالة كبرية وىف الصالة ناس كتار، وفرقة املزيكة ف آخر 

الصالة، لكن كان فيه حاجة غريبة حواىّل ما شفتهاش قبل كدا ىف مراقص إنجلرتا«.

»لقيت الصف الشامل كله ستات عواجيز بني األربعني واخلمسني، البسني لبس سهرة لكن 
ألوان حشمة، وتفصيل حشمة، ما فهمتش إيه احلكاية. ىف إنجلرتا كنت أحيانا تالقى ىف كل 
مرقص سبع متن ستات عواجيز خملوطني بنسبة معقولة ىف مجهور الشباب الىل بريقصوا مش 
برضه  البيوت،  دفايات  جنب  مكاهنم  وأن  فات،  زماهنم  أن  األليمة،  احلقيقة  يقبلوا  راضيني 

تالقيهم بيرشبوا ويرقصوا غالبا مع رجالة من سنهم«.
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ىف  بيضيع  الىل  الوقار  ع  تتأسف  بس  وتعذر،  تفهم  إنسانى  قلب  عندك  راجل  كنت  »إن 
صاالت اللهو، وإن كنت راجل إحساسك ميت، وخيالك حمدود تضحك وتستهزئ كل ما 
تفوت قدامك واحدة رقبتها مليانة جتاعيد، وحلمها التحتانى مرخرخ حتت الفستان، ورجليها 

حمنية شوية«.

»أنا ملا شفت الستات الكبار دول قاعدين ىف صف واحد قعدت أفكر، دول جايني يرقصوا 
طبعا، طب وليه مرصوصني كدا؟ دا مش من مصلحتهم«.

»لقيت بنت مجيلة طويلة باين عليها النعمة، البسة تلىل أبيض مفضفض زى العروسة ليلة 
الزفاف، وديل فستاهنا نايم ع األرض جنبها كأنه كلبها األمني. كان شكلها من بعيد زى صورة 

من ريشة رومنى. طلبتها رقصت معايه«.

»رقصنا كام مرة حوالني الصالة وبعدين خطر ىل أسأهلا عن الستات العواجيز الىل قاعدين 
ع الشامل، قالت ىل: إن دول شابريونات مش جايني يرقصوا إنام جايني حيرسوا البنات الىل ىف 
الرقص. فهمت كامن منها إن كل واحدة من الستات العواجيز دول واخدة باهلا متام إذا كانت 
بنتها أو بنت أختها أو بنت عمتها رقصت مع »الفارس« بتاعها مرتني وتالت مرات، عشان 

مفروض إن البنت ماترقصش مع شخص واحدة مدة طويلة«.

يبتدوا  يمكن  طويلة  مدة  بعض  مع  رقصوا  إذا  والبنت  الولد  إن  ىل  قالت  ليه؟  »سألتها: 
يستلطفوا بعض ويعملوا عالقات، ودا مش كويس«.

»قلت: معقول وابتديت أصلح اخلطوات بتاعتى ع املزيكة وأرقص كونجا زى خلق اهلل 
بعدما بوظت هلا جزمتها من كرت الدوس والتكعبيل«.

)6(

أما بريم التونسى ىف كتابه »السيد ومراته ىف باريس« فقد كان حريصا عىل أن يقارن بكل 
وكان  القانون،  والتزام  السلوك،  رقى  ىف  متمثلة  احلضارة  صور  ىف  االختالفات  بني  وضوح 
حفيا بأن يدل مواطنيه املرصيني بأسلوب ساخر عىل بعض عيوب املرصيني من خالل املقارنة 
بالسلوك الفرنسى العام ىف الشوارع، أو ىف احلياة العامة واليومية، وهو يلجأ ىف هذا إىل إدارة 
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احلوار بني الزوج السيد )خمتصا نفسه هبذا الدور( والزوجة التى يسميها مراته ىف كتاب »السيد 
ومراته ىف باريس«.

وعىل سبيل املثال فإنه يتحدث عام صدم الزوجة، أو ما يصدم الزائر املرصى لباريس حني 
يرى أهلها من الرجال والنساء يتبادلون القبالت ىف الشارع، أو يعربون عن احلب عىل نحو 
علنى، وهكذا خيرج بريم من انتقاد مظاهر احلب العلنى إىل احلديث عنه كبديل لسلوك السوق 

املرصية، والطبقات الدنيا ىف شتائمهم العلنية بعضهم لبعض.

»أيوه كده اعرتىف باحلق.. أهوه آدى إنتى بقى لك هنا مدة طويلة سمعتيش واحد واقف 
يذكر أعضاء التناسل علنا كدا ىف وسط الشارع؟ شفتيش عركة واحدة ىف الشارع؟«.

»أبدا والنبى«.

»بقى نفوت بالوينا ونيجى هنا نقول بيبوسوا بعض.. طب ياريت نبوس بعض إحنا ونعبط 
بعض ونعانق بعض بدال ما احنا قاعدين نشتم بعض ونرضب بعض ونبهدل بعض«.

»ابقى ألف كتاب ىف فن الكالم الىل بتقول عليه«.

)7(

وقد أبدى بريم التونسى إعجابه بقدرة الفرنسيني عىل تفعيل القانون ىف حياهتم من خالل املحاكم 
املوجودة ىف أقسام البوليس، والتى كانت قادرة عىل أن حتكم بالقانون ىف املخالفات اليومية واملناوشات 
التى تثور بني الناس، عىل حني تذهب هذه املناوشات ىف مرص لتعطل جهازنا القضائى من دون أن 

حتصل لصاحب احلق عىل حقه، مما يدعو ىف النهاية إىل اللجوء إىل وسائل أخرى غري القانون.

بينام حيتاج األمر ىف نظر بريم التونسى إىل رسعة إنشاء حماكم صغرية لألمور املستعجلة:

الىل  الصغرية  فيه حمكمة صغرية حتكم ىف احلاجات  »هنا.. كل كركون )أى قسم رشطة( 
أو مثال واحد جاب  أو ضيعها،  أو مكوجى حرق هدمة  فران حرق صينية،  مثال  زى دى.. 
املبلغ  يقدر  احلال  الكركون ىف  فارغة،  أجرة  سمكرى وشغله مخس ست ساعات وحايعطيه 

ويرغم الراجل عىل دفع األجرة املناسبة«. 
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ما  عشان  بالعند  حيرقها  اآلخر  وىف  وصبيانه  هو  الصينية  من  يتغذى  يقعد  الفران  »عندنا 
تبانش الرسقة؟ ويقول لك روحى اشتكى والشكوى عند أبوكاتو وتعيني جلسة وحق مدنى 

يندفع عليه رسوم«.

»واملكوجى يرسق احلاجة الىل تعجبه ويقول لك راخر روحى اشتكى«. 

صغرية  حماكم  إحنا  عندناش  ما  صاحبها،  عىل  هدر  كلها  تضيع  الصغرية  احلقوق  »يعنى 
الناس  بتخىل  ده  النوع  فيها ىف احلال، وعدم وجود حمكمة من  الىل يفصل  املستعجلة  لألمور 

ختلص حقها بإيدها، لذلك تسمعى إن واحد قتل واحد عشان بصلة، وعشان مليم«.

)8(

والشاهد أن بريم التونسى مجع بني االنطباعية واإلبداعية ىف حديثه عن طبيعة الديمقراطية 
ىف املجتمع الفرنسى فقال ىف زجل مجيل:

العلم والرقص دول ىف معهد السوربون.

أعجب عجيبة أشوفها لو ألف الكون.

معهد حكومى، وحقه يشبه الكركون.

لكن فرنسا هلا دون األمم أحوال.

»ليربان« ىف االحتفال بيصافح الشيال.

وبنت سوق اخلضار ساكنة مع املاريشال.

والبوسطة صندوقها واقف داخل الدكاكني.

)9( 

حتدث األستاذ أمحد الصاوى حممد عن جتربة مهمة ىف حياته حني قدر له أن ينتبه إىل رضورة 
االختالط بالفرنسيني والزائرين واالتصال هبم:
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 »وقد علمتنى الشهور القليلة التى قضيتها هنا أن أكون أكثر أنسا وأقل حتفظا وانطواء عىل 
ذات نفسى. وهو ما ىف طبعى وأوثره إيثارى العزلة واملطالعة عىل اجلامعة، والرقص«.

»وقد حدث أن اعتزلت الشهر املاىض ىف ضاحية متواضعة من ضواحى باريس كعزبة 
الزيتون، وكنت أتناول طعامى عند عانس تعيش مع أمها ىف بيت أنيق وتنزل عندها طائفة 
من الناس، فكنت نزر )أى نادر( الكالم عىل املائدة ألن أحاديثهم كلها مل تكن تعجبنى، 
أحاديث تافهة ال توقد رشارة ىف الذهن وال ىف الفؤاد. فلام تركت بيتها وعدت إىل باريس 
»متوحش  بأننى  املوحشة  مائدهتا  عىل  مقعدى  ورث  الذى  أصحابى  ألحد  وصفتنى 

ا«. جدًّ

»لقد تلقيت درسا فأردت الليلة أن أنفى بنفسى عن نفسى صفة الوحشية قأقبلت عىل هذه 
اإلنكليزية التى هلا وأختها من مجاهلا ما يوقد رشارتني ىف العقل والقلب معا... وحدثتها مداعبا 

»كيف ال ترقصني؟«.

»فضحكت وقالت: »ىف هذا اجلو املاطر؟«.

فقلت: »هذا أدعى... فمن وسط عجيب ال يمكن تآلفه واجتامعه ىف غري الشوارع العامة 
إىل رقص عىل قارعة الطريق عىل أوزان موسيقى بسيطة شبه قروية بال تعارف سابق وال وداد 

الحق إىل رذاذ خيمش الوجوه بلطف، وخيتبئ ىف الشعر الغزير األشقر!«.

فابتسمت قائلة: »صدقت... ولكننى أوثر احلديث«.

»وكانت الفتيات ال عداد هلن ينظرن إىل الشبان نظرات العطف واالبتهال كل نظرة تنم عن 
مجلة ترضع أو نداء »ألك ىف رقصة معى؟«.

ويصل األستاذ الصاوى إىل أن يقول:

»واآلن وقد أطفئت املصابيح امللونة، ورفعت الكراسى واملناضد املكدسة عىل األرصفة، 
يعروها تعب،  التى ال  الراقصة  األقدام  اهلمجية، وبطلت حركة  الشارلستون  أنغام  وسكتت 
ونزلت األعالم اخلافقة، وتالشت شهب النار والنور التى أطلقت من »القنطرة اجلديدة« فوق 

هنر السني عدت إىل بيتى وحيدا، وامجا، حزينا«.
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)10(
أما عن أخالق الفرنسيني واحلرية فقد كتب األستاذ أمحد الصاوى حممد وصًفا لالحتفال بيوم 
الباستيل ىف باريس بطريقة مجيلة ىف فقرة موحية ضمنها كل ما كان يؤمن به من عظمة فرنسا وارتباط 

احلرية هبذا الشعب العظيم عىل نحو ما انطبعت الصورة ىف ذهنه من احتفاالت الباستيل:

البلدان ويطبعه بطابعه الشخىص، ولعل  »إن لكل بلد ىف العامل روحا يميزه عن غريه من 
بعيد  احتفاهلا  أكمل أشكاهلا. لذلك كان  بأوسع حدودها ىف  املطلقة  احلرية  باريس هى  روح 

حريتها طبيعيا ال أثر فيه للصنعة والتكلف.

»فهى حرة بفطرهتا وبداهة أن متجد فطرهتا بالبساطة التى تعد من أصول اجلامل«.

والزينة  للحلوى  املؤقتة  البيع  وأماكن  وساق.  قدم  عىل  قائام  للعيد  االستعداد  رأيت  »لام 
والثياب، واللعب بالكرات اخلشبية والبلياردو اليابانى وإطالق األسهم، وركوب األراجيح 

الدائرة عىل نغم املوسيقى«. 

»وملا رأيت األكشاك املغطاة بالنسيج األمحر ليجلس فيها رجال »اجلازبند«. 

»وملا رأيت األعالم املثلثة األلوان تكاد حتجب وجه السامء لكثرهتا«.

»وملا رأيت أسالك الكهرباء جترى كالثعابني متأللئة حول املبانى احلكومية السوداء الضخمة 
حتى تتعانق حول احلرفني األولني من »اجلمهورية الفرنسية«.

»وملا رأيت متاثيل عظامئهم خالية بأكاليل الزهر من رجال الثورة إىل علامء الدولة«. 

قد ولدوا مجيعا،  الفرنسيني  إن هؤالء  نفسى  يأبى احلرص، قلت ىف  مما  كله  رأيت هذا  »ملا 
أحرارا وإال فمن ذا الذى رأى منهم الثورة العظمى وشاهد هول يوم الباستيل الذى قىض عىل 

عهد الطبقات، وكرس شوكة القسوس واألمراء«.

»من ذا الذى سمع منهم قرع الطبول وأزيز النار، وهى متزق صدور رجال امللك؟ وتلك 
الصيحات األبدية الداوية »إىل الباستيل... اهدموا الباستيل«.

فداء  ليموتوا  واملهج  بالدماء  حريتهم  اشرتوا  قد  أسالفهم  أن  يفهمون  ذلك  عىل  »لكنهم 
الوطن، فهم باحتفائهم بيوم احلرية يمجدون أولئك األسالف«.
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)11(
وقد عرب األستاذ الصاوى باقتدار عن إعجابه الشديد بفرنسا وإيامهنا باحلرية ىف قوله:

»حيا اهلل باريس، إنك أينام قلبت برصك رأيت تارخيا حافال وجمدا موفورا وشهدت أن هلذه األمة 
من ماضيها ما يفوق حارضها ولو مل تفخر بذلك املاىض، ولو أهنا جتردت من عز احلارض كله، حلق 
بأيدهيم  الباستيل  هدمهم  ىف  الفرنسيني  أحرار  فوز  وليس  السامى.  القريب  املاىض  بذلك  تتيه  أن 
وعصيهم وهم يلقون النار بصدورهم بالفوز املقصور عليهم أو عىل خلفهم وحسب، بل إنه لفوز 

اإلنسانية بأرسها، فكل من يضع حجرا ىف حرية أمة يزيد رصح السالم العاملى صالبة وعلوا. 

دين  لكل  كان  وإذا  العرص.  هذا  أنبياء  هم  أمة  كل  ىف  اإلستقالل  وقادة  احلرية  »ودعاة 
جاحدون فإن الكفرة هبؤالء الرسل هم أساطني االستعامر وأذناب األوتوقراطية والطامعون 

ىف بناء هياكلهم عىل مجاجم الضعفاء«.

)12(
ونأتى إىل ما يقال عن شعور املواطن الفرنسى بالعظمة وهو قول حقيقى، كام أن الشعور حقيقى.

منذ بداية القرن العرشين حتدث أمحد زكى باشا عن هذا املعنى فقال:

»أليس أن كل واحد منهم يعتقد أن له حصة ىف ملك فرنسا«.

»أليس أنه فوق ذلك قد تصور األمانى واألوهام أنه ربام ساعده الزمان عىل االرتقاء إىل هذا 
امللك فصار رئيس اجلمهورية ىف يوم من األيام؟

»كيف ال والشاهد أمام عينيه قريب؟

فها هو املرحوم فلكس فور رئيس اجلمهورية السابق قد ارتقى هذه املنصة العالية ىف هذا 
الدست الفخيم مع أنه كان ىف أول أمره عاماًل عند اجلالدين والدباغني«.

)13(
وهاهو مثقف مرصى من العرص السابق هو األستاذ أمحد فهمى العمروسى يصور حب 

الفرنسيني للحرية والكرامة عىل نحو مجيل، حيث يقول:



80

»يوم دخوىل بمدرسة سان كلو احتفل طلبة السنة األخرية باملستجدين وكان يقىض برنامج 
بأنى ال أعرف  اعتذرت  فلام جاء دورى  أنشودة  السنة األوىل  يغنى كل طالب من  أن  احلفلة 
فارتقيت  أقول.  ما  أترجم هلم معنى  أن  بالعربية عىل  أغنى  أن  فاقرتحا عىل  بالفرنسية،  الغناء 

املنصة وقلت هذين البيتني لعنرتة بن شداد:

العزل رقاب  ىف  سيوفك  وإذا نــزلت بــدار ذل فــارحلحكم 
بظـامل كـــن ظاملا بليـــت  وإذا لقيت ذوى اجلهـــالة فاجهلوإذا 

بتصفيق حاد حتى هنض أحد األساتذة  املعانى  يقابلون  بالفرنسية، وإذا هم  ترمجتهام  »ثم 
وقال: »إن العرب كانوا يعشقون احلرية مثلنا وكانوا متشبعني بمبادئ القرآن الذى ينص عىل 
وجوب مقابلة املثل باملثل: »فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم« العني 

بالعني والسن بالسن«.

)14(

وقد وصف بريم التونسى اعتزاز الفرنسيني والفرنسيات بأنفسهم وعملهم، وما بلغه هذا 
االعتزاز فقال: 

شفت العيون والشفايف ىف باريس بتقول:

إحنا ملوك الربايا حكمنا مقبول.

البدع والفن كله عننا منقول.

سادات بنا ىف السيادة تنرضب أمثال.

أحرار حمرم علينا السجن واألغالل.

والفقر والذل ما هلم ىف بالدنا جمال.

ويوم سباق »النجايب« كلنا سابقني.
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)15(

وربام كان من حق القارئ اآلن أن نعود به إىل بواكري الكتابات امللخصة لرأى املرصيني ىف 
طبيعة أخالق الفرنسيني:

كان رفاعة الطهطاوى يميل إىل القول بأن الفرنسيني أقرب إىل العرب من جنسيات أخرى 
اشتهر قرهبا من العرب، ونحن نعرف بالطبع ما ال يذكره رفاعة من أن هذا القرب من تلك 

الشعوب جاء بسبب دخوهلا ىف اإلسالم:

بالعرب  شبها  أقرب  أهنم  السياسية،  وأحواهلم  الفرنساوية  آداب  ىف  التأمل  بعد  ىل  »ظهر 
واحلرية،  كالعرض،  بأمور  العرب  من  مظنة  وأقوى  األجناس،  من  ولغريهم  للرتك  منهم 
عليه،  وإذا عاهدوا عاهدوا  املهامت،  عند  به  ويقسمون  العرض رشفا،  واالفتخار، ويسمون 
ووفوا بعهودهم، والشك أن العرض عند العرب العرباء أهم صفات اإلنسان، كام تدل عىل 

ذلك أشعارهم وتربهن عليه آثارهم«.

)16(

وقد حتدث رفاعة الطهطاوى عن أخالق الباريسيني عىل وجه العموم فقال:

»اعلم أن الباريزيني )هكذا كان رفاعة اليكتب الباريسيني إال بالزاى عىل نحو ما كان يفعل 
أيًضا ىف باريز( خيتصون من بني كثري من النصارى بذكاء العقل، ودقة الفهم، وغوص ذهنهم ىف 
العويصات، وليسوا مثل النصارى القبطة ىف أهنم يميلون بالطبيعة إىل اجلهل والغفلة، وليسوا 
أرساء التقليد أصال، بل حيبون دائام معرفة أصل الشىء، واالستدالل عليه، حتى إن عامتهم 

أيضا يعرفون القراءة والكتابة، ويدخلون مع غريهم ىف األمور العميقة«.

»كل إنسان عىل قدر حاله، فليست العوام هبذه البالد من قبيل األنعام كعوام أكثر البالد 
املترببرة، فيحتاج الصنائعى بالرضورة إىل معرفة القراءة والكتابة إلتقان صنعته، وكل صاحب 
فن من الفنون جيب أن يبتدع ىف فنه شيئا مل يسبق به أو يكمل ما ابتدعه غريه، ومما يعينهم عىل 

ذلك، زيادة عن الكسب، حب الرياء والسمعة، ودوام الذكر، فهم يقتدون بقول الشاعر:
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ويصنعلعمرى رأيت املرء بعد زواله يأتى  قد  بام  حديثا 
بعده يذكر  الفتى البد  فذكراه باحلسنى أجل وأرفعفحني 

»وقول ابن دريد:

بعده حديث  ــرء  امل ــام  فكن حديثا حسنا ملن وعى«وإن

)17(

الفرنسيني  ترحيب  وهو  وإعجاب  بذكاء  الطهطاوى  رفاعة  عنه  حتدث  ثالث  خلق  وثمة 
بدفع الرضائب والرسوم احلكومية وما يدل عليه هذا اخللق من إيامهنم بوظيفتها االجتامعية 

فيقول:

»هذا ال يمنع من أهنم يدفعون املريى )أى الرسوم األمريية املقررة من رضائب ونحوه( عن 
طيب خاطر، ملا أهنم يرون أن اخلراج )هكذا يستخدم رفاعة اللفظ اإلسالمى( عمود امللك إذا 
دفع كل إنسان منهم ما هو عليه قادر، فامل املريى هو قوام صورة املاملك، وإحسان مرصفه ىف 

استحقاقه خري مما هنالك، قال الشاعر:

الصورة لقيام  أس  ــال  املشورة«وامل صالح  منه  وخري 

)18(

ونمىض خطوة أخرى ىف عمق الزمان مع ماهو متاح أمامنا من الروايات إىل بداية عرصنا 
نحو  عىل  باملرأة  الفرنسيني  عالقة  تناول  َمْن  أول  )بالطبع(  كان  اجلربتى  أن  فنجد  احلديث 

مشخص هلذه العالقة مما رآه من مظاهرها حني قدم هؤالء ىف احلملة الفرنسية:

ىف  يمشون  كانوا  نساؤهم،  منهم  البعض  ومع  الفرنسيس،  حرض  »فلام  اجلربتى:  »يقول 
امللونة،  احلرير  واملناديل  الفستانات  البسات  الوجوه،  حارسات  وهن  نسائهم  مع  الشوارع 
ويركبن اخليول واحلمري مع الضحك والقهقهة، ومداعبة املكارية معهم، فاملت إليهم )الحظ 
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التالية  اجلملة  تؤكده  ما  وهو  الفرنسيات،  ال  الفرنسيني  إىل  إشارة  املذكر  ضمري  يستخدم  أنه 
يعرب  )هكذا  للنساء  خلضوعهم  الفرنسيس  مع  فتداخلن  )املرصيات(  النساء  نفوس  مبارشة( 
إعطاء  أو  التقدير  أو  قبيل االحرتام  نستخدمها من  أخرى  أفعال  بفعل اخلضوع عن  اجلربتى 
املكانة(، وبذل األموال هلن، وعدم خمالفة هواهن ولو شتمنهم أو رضبنهم، فطرحن )الضمري 

يعود عىل النساء املرصيات( احلشمة والوقار«.

»وخطب الكثري من الفرنسيس بنات األعيان وتزوجهن )مع أننا نعرف أن هذا حدث ىف 
حاالت نادرة، إال أن اجلربتى يشري إىل احلادثة عىل أهنا ظاهرة(، فصار معهم النساء املسلامت 
بأيدهيم  اخلدم  وأمامهن  الرعية،  أمور  ىف  للنظر  الطرقات  ىف  معهم  ومشني  بزهيم،  متزييات 
العىص مثلام يمر احلاكم، يأمرن وينهني، كذلك صاحبن الرجال ىف املراكب والرقص والغناء، 

عليهن املالبس الفاخرة واحلىل، وصحبتهن آالت الطرب«.

)19(

أما رفاعة الطهطاوى فقد أمجل رأيه فيام سامه نساء الفرنساوية فقال:

»ففى نساء الفرنساوية ذوات العرض، ومنهن من هى بضد ذلك، وهو األغلب الستيالء 
فن العشق ىف فرنسا عىل قلوب غالب الناس ذكورا وإناثا، وعشقهم ُمعلل ألهنم ال يصدقون 

بأنه يكون لغري ذلك إال أنه قد يقع بني الشاب والشابة فيعقبه الزواج«.

)20(
ومن العجيب )وإن كان هذا متوقعا( أن حييى حقى مل يتعاطف مع سلوك الشباب الفرنسى 
االنحالل  بتهم  لسلوكهم  والواصفة  هلم،  الناقدة  الرؤية  تبنى  إىل  ذهب  بل   ،1968 ثورة  ىف 
قبل،  يره من  مل  الشباب ذكاء  أنه رأى ىف مجوع هؤالء  ينكر  مل  ذاته  الوقت  لكنه ىف  والضياع، 

ووضاءة إهلية، وعيونا بريئة حتى إنه أصبح ىف حرية من أمره جتاه هؤالء:

»وقليال قليال.. حتس بشعور من القلق ينتابك، ثم يعلو شيئا فشيئا.. بالعدوى.. من الزكام 
إىل احلمى، هذه احلركة كلها رقص عىل بركان، ومن أعجب العجب أننى رأيت وجوه هؤالء 
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الفتيان وقد لصقت هبم ـ عن جدارة ـ هتمة االنحالل والضيعان واالستهتار، تنطق ىل بقمم 
من الذكاء مل أر مثلها، اجلباه وضاءة بنور ساموى، والعيون تسيل منها الوداعة والرباءة، حتى 

أصبحت ال أدرى.. هل يمر بى رهط من املنحرفني، أم ركب من القديسني؟!«.

)21(
ونأتى إىل السؤال املتوقع : هل باريس هى فرنسا؟ وهل فرنسا هى باريس؟

ا للمقارنة بني باريس ومونبلييه من خالل احلديث عن ابتعاث  يعقد حييى حقى فصاًل خاصًّ
الزعيم الوطنى مصطفى كامل إىل الثانية بداًل من األوىل، ملخًصا فكرة املرصيني ىف ذلك العرص 

عن هاتني املدينتني الفرنسيتني وحرصهم عىل النجاة بأبنائهم من باريس إىل مونبلييه:

أولياء  به  عدل  أو  ـ  عدل  قد  السفر  أراد  حني  كامل(  مصطفى  عىل  يعود  )الضمري  »نراه 
أمره قرابة أو مصلحة، مثل اخلديو عباس الثانى- عن االجتاه إىل باريس، مع أهنا قلب فرنسا، 
والعاصمة التى تزهو بمناخها الثقاىف والفنى الفريد، وبمعاهدها العلمية، يتوجها الرسبون، 
ذائع الصيت، رب الوقار، هلجتها هى األرقى بني اللهجات العديدة التى تتوزع أقاليمها، هى 
املقصد األول لطلبة العلم والفنون القادمني إىل فرنسا من الرشق والغرب، ورىض مصطفى 
مدينة صغرية ىف  مونبلييه، وهى  بجامعة  اسمه  ويقيد  عنه  يشّذ  أن  ـ  اختيارا  أو  ـ جربا  كامل 

جنوب فرنسا«.

»أصبح السم هذه املدينة وجامعتها ـ بفضل مرور مصطفى كامل هبا ـ أمجل وقع ىف آذاننا، 
نحن أبناء اجليل الطالع بعد جيله، كان تصورنا للذهاب إليها ـ لو سمحت به األيام ـ أنه نوع 

فريد من احلج، أو املشى عىل هدى خطى احلبيب الراحل«.

)22(
وينبهنا حييى حقى إىل أن سلوك مصطفى كامل مل يكن نسيج وحده ىف ذلك العرص:

»مل يكن هو وحده الذى فعل هذا، بل فعله كثري من الشبان املسافرين لطلب العلم ىف فرنسا، 
بإرادة من أهلهم، كان مآهلم إىل جامعة ىف اجلنوب، بعيدة عن باريس، مثل جامعة مونبلييه أو 
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إكس، ألن أهلهم يؤمنون بأن باريس ـ كام هى مدينة العلم والعرفان ـ هى أيضا ـ مع األسف 
ـ مدينة اللهو والفجور والفساد، مدينة خملوعة العذار، هى داء خطر ومباءة، البد من حتاشيها، 

اهلرب اهلرب منها«.

)23(
وأخريا فإن اجلوهر قد ال يتفق مع املظهر ىف باريس.

وربام امتازت باريس بأن املفارقة فيها أبلغ وأطرف.

وهذه قصة طريفة حتدث الدكتور حممود عزمى فيها عن جتربة مثرية ىف التعرف عىل العلامء 
من سمتهم، فإذا هذا التعرف ينقلب عىل أصحابه:

»..وزرنا الرجل ىف منزله باحلى الالتينى ثم تفضل فرضب لنا موعدا ملقابلته بدار املجمع 
العلمى الفرنسى - جممع األكاديميات كلها - ليقدمنا هناك إىل »أمراء العلم« وذهبنا ودخلنا 
ألول مرة ىف حياتنا ذلك اهليكل املقدس تقديسا عامليا ووقفنا ىف هبو طابقه األول ننتظر وصول 
عىل  املطلة  العديدة  األبواب  من  باب  خالل  خارجا  أو  داخال  ظهوره  أو  »ماسربو«  مسيو 

البهو«. 

»ومتثلت نفسى، ومتثلت إخوانى الثالثة معى كأولئك القروبيني الذين حيرضون إىل دواوين 
ويقفون  عجبا،  شىء  كل  فيها  فيجدون  وتنسيقها  مبانيها  إىل  وينظرون  القاهرة  ىف  احلكومة 
العلم  نواحى  للتخصص ىف بعض  املرصية  اجلامعة  تبعثهم  الذين  كنا نحن  مبهوتني. وهكذا 

العاىل بباريس«.

»وقفنا ننتظر عالمتنا فكانت األبواب املطلة عىل البهو تفتح فيدخل منها شيخ وقور نال 
منه الشيب فزاده وقارا، ىف بذلة خرضاء تتدىل عىل صدره سلسلة من املعدن األبيض، فيقول 
قائلنا: »انظروا كيف يسري العلم ىف تؤدة. شاهدوا كيف حينى العلم الظهور. الحظوا فعل كثرة 

االطالع ىف العيون«.

»ثم يدخل شيخ وقور آخر ويسعل سعلة فيها من )البلغم( فيقول قائلنا: »إهنا كحة العلم 
فأنصتوا هلا، وإنه بلغم العلم فاحرتموه«.
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»ثم يقف ىف البهو رجل ىف زى العاديني من الرجال يسري بعض الشىء يمنة ويرسة فال حتسبه 
شيئا مذكورا ويتواله أحدنا »بالتنكيت« فيالحظ أن حذاءه هو من نوع األحذية »العجيبة« التى 

يعلن عنها ىف أحد دكاكني احلى الالتينى بأن ثمنها تسعة فرنكات ومخسة وتسعون سنتيام«.

بينهم،  »ماسربو«  بعالمتنا  وإذا  البهو،  إىل  ينسابون  بشيوخ  وإذا  يفتح،  كبري  بباب  إذا  »ثم 
فنتقدم إليه، وإذا بنا نرى عجبا«.

»نرى ذينك الشيخني الوقورين اللذين كنا نتغزل فيام فعله العلم هبام قد أمسك كل منهام 
بقبضة باب يفتحه ويغلقه لتسهيل املرور منه عىل أعضاء املجمع وزائريه«.

»وإذا بذلك الرجل العادى ذى احلذاء »العجيب« الذى يقل ثمنه عن العرشة فرنكات إذا 
به مسيو »ألفرد كروازى« ال أقل وال أكثر. مسيو »ألفرد كروازى« عميد كلية اآلداب بجامعة 

باريس«. 

»فعلمنا إًذا أن العلم عند أولئك القوم ال هو بالسعلة، وال هو بالتؤدة، وإنام هو بالتواضع 
الصحيح«.

  



87

الباب الخامس 

الشانزيلزيه والمقاهى واألحياء

)1(

سؤاالن يشعر هبام زوار باريس بعد تأمل:

املكانة  بينها هذه  الدنيا حتى حيتل من  بقية شوارع  الشانزيليزيه عن  الذى يميز  األول: ما 
املرموقة؟

الثانى: هل املقهى من أخص خصائص باريس؟

أبدأ باإلجابة عن السؤال الثانى باختصار ثم أعود إليه ىف النصف الثانى من هذا الباب.

أقول: نعم، وربام ال يعرف القاهريون فضل املقهى الباريسى عىل مقاهيهم إال إذا كانوا من 
الذين يمرون باإلسكندرية حيث حتتل املقاهى السكندرية مكانة أفضل بكثري من املقاهى ىف 

املدن العربية األخرى.

املقهى ىف باريس هو نقطة التقاء، حتى إن الذين يريدون أن يلتقوا ) حتى من دون اجللوس( 
يتواعدون باللقاء فيه أو أمامه.

واملقهى ىف باريس هو أيضا جزء من صالون البيت لكنه صالون اختيارى ختتاره أينام شئت، 
ومتى شئت.

واملقاهى الباريسية حريصة عىل الديكورات اجلميلة التى تليق بالصالونات، وحريصة أيضا 
عىل أن تظل مفتوحة، سواء ىف ذلك أن تكون مفتوحة األبواب، وأن تكون زجاجية احلوائط 

التى تفصلها عن الشارع.
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باختصار شديد فإن املقهى ىف باريس هو املوعد، موعد العمل، أو موعد احلب، أو موعد 
اللقاء.

املقهى ىف باريس هو اجلغرافيا حيث تعرف األماكن واملحالت باإلشارة إىل أقرب مقهى 
منها.

واملقهى ىف باريس هو التاريخ، حيث احتفظت ذاكرة الفرنسيني بأسامء املشاهري الذين آثروا 
هذا املقهى أو ذاك باجللوس عليه واللقاء مع مريدهيم فيه.

»ومع هذا فإن بعض املقاهى الباريسية بدأت تعانى من املوت واالنقراض، وعىل سبيل املثال 
ىف احلى الالتينى كان هناك مقهى اسمه مقهى »كلونى«، كان بمثابة املكان املفضل لكثريين من 
للبيتزا بعدما كان  البهجورى، لكنه حتول إىل مطعم  العرب، ومنهم جورج  األدباء والفنانني 
أحد مراكز جتمع اليساريني العرب بل املعارضني عىل وجه العموم، ويروى أن سهيل إدريس 

كتب عىل هذا املقهى روايته »احلى الالتينى«.

)2(

وأبدأ ىف إجابة السؤال األول:

ما الذى يميز الشانزليزيه عن بقية شوارع الدنيا حتى حيتل من بينها هذه املكانة املرموقة؟

وحمالته،  وهنايته،  وبدايته،  اتساعه،ومجاله،  بينها:  من  متعددة،  إجابات  ىف  تتمثل  اإلجابة 
ومقاهيه، وحمطاته، وسهولة الوصول إليه، والعودة منه، وسهره، وحريته.

لكنك تستطيع أن تلمح ىف الشانزليزيه كل املتناقضات، ففيه هؤالء الذين يسريون أرسع 
من خطوات احلصان، وفيه أيضا َمْن يسريون سري السلحفاة، هؤالء وهؤالء حيققون وجيدون 

متعتهم البالغة ىف هذا السري.

وتستطيع أن تلمح أيًضا أزياء تقليدية وأزياء مل ترها من قبل، وتستطيع أن ترى ذلك االلتزام 
الدينى ىف الزى، كام تستطيع أن ترى التحرر املطلق من كل زى، ومن كل التزام.

وىف أحيان كثرية تعجب من هذا التناقض الصارخ ىف الزى الذى ترتديه سيدة واحدة، فبينام 
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إذا هو قصري جدا وكأنه حسب  العلوى،  النصف  االحتشام ىف  إىل أقىص درجات  هو يصل 
تقاليدك يصل إىل أقىص درجات التحرر ىف النصف السفىل، بل ربام إنه يغيب متاما عام حتت 
لسيدات  األحيان صورا رسمية  ترى ىف بعض  أنك  الطريف  بكثري، ومن  فوقها  الركبة وعام 
سياسيات وهن ىف مثل هذا الزى، لكنك إذا جلست ىف الشانزليزيه لتتأمل فيمن يمرون أمامك 

فسوف جتد ما هو أكثر غرابة من هذا بكثري.

وأنت ترى ىف الشانزليزيه معرضا للبيجو فيفاجئك املعرض بأنه يعرض طرز الدراجات 
بيجو  أن  فيها  تعرف  التى  األوىل  املرة  هذه  تكون  وربام  البيجو،  رشكة  تنتجها  التى  البخارية 
تنتج دراجات بخارية، فلم حيدث لك أن رأيت موتوسيكال بيجو!! لكنك رسعان ما جتد أن 
هناك ما يقرب من مائة طراز من طرازات املوتوسيكالت البيجو، وأن التفاوت ىف إمكاناهتا 
مجيعا ال يقف عند حد، وتتعجب من هذا املعرض العظيم الذى تراه أكثر جاذبية من معارض 
السيارات التى تأكل السيارات مساحات العرض فيها، حتى ليكفيك أن تشاهدها وأنت ىف 

الشارع، أما معرض املوتوسكيالت فحياة أخرى وثراء آخر.

)3(

الطابع  أخذت  اليابانية وقد  السيارات  أيضا معارض رشكات  الشانزليزيه  ترى ىف  وأنت 
الباريسى ىف العرض، وحافظت عىل كل ما ىف املبنى نفسه من تقاليد باريس، حتى إنك لتحس 
وأنت ترى معرض رشكة »تويوتا« أنه قائم هنا منذ ولدت باريس، وجتد مبنى كامال لرشكة 

يابانية أخرى، وجتد مبنى ثالثا لرشكة كورية. 

وتدرك عىل الفور أن باريس متساحمة ىف حمالت الشانزليزيه، لكنه السامح مدفوع األجر، 
وتظن باريس تتسامح ىف كل شىء، لكنها ال تسامح إال فيام هو حمل السامح، فام الفارق بني أن 
تعرض تويوتا سياراهتا بنفسها أو من خالل تويوتا الفرنسية، وبني أن يعرضها صاحب رشكة 

الفرسان أو صاحب رشكة اخليول؟

إن األوىل أن تفسح باريس صدرها الذى ىف الشانزليزيه ألسامء هذه املاركات العاملية حتى 
تكون قبلة حقيقية ومنارة حقيقية.
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الضخمة،  مساحته  فرتوعك  »سيفورا«  العطور  حمل  عىل  باملرور  تستمتع  كقاهرى  وأنت 
ونظامه البسيط املبهر، ويروعك هذا التسامح املقصود الذى يبذله املحل عن طيب خاطر لكل 
املارين به واملارات الذين يذهبون إىل أى قسم يريدون ويتعطرون جمانا، بل وبإمكان اآلنسات 
سبيل  عىل  هذا  وكل  َيَشْأَن،  كام  وأنواعها  بدرجاهتا  التجميل  مساحيق  يضعن  أن  والسيدات 
العينة، ومل يشك »سيفورا« أبدا ومل يصبه الفلس، وهو نموذج رائع هلذا العطاء الذكى الذى ال 

تقيده بريوقراطيات، وال تستطيع أن تقيده.

)4(

حتدث الدكتور حمجوب ثابت عن الشانزليزيه فقال: 

»وال يفوتنى أن أذكر لك ذهابنا إىل غاب بولونيا إذ تتوقنا ) يقصد: اشتقنا ( أن نرى هذا 
الغاب »بوادى بولونى« والشانزليزيه التى ال أقوى عىل ترمجتها وال جيوز أن ترتجم وهيهات 
احلرفية، وهى تعطى  الرتمجة  أردنا  اذا  الفردوسية«  »الرياض  أو  أبدا،  رنينها  أن تعطى  لرتمجة 
الصورة النفيسة التى أرادها الفرنسيون، ال أجد لفًظا أصف به ذلك الطريق السحرى املوصل 
من ميدان الكونكورد إىل غاب بولونيا وترى قوس النرص الذى ذكرنا هبذه الصحيفة النابليونية 

التى سجلت ميادين القتال«

)5(

أما وصف رفاعة الطهطاوى فبديع: 

باحلروف  متأثرا  الشانزليزيه  يكتب  رفاعة  »الشمزليزه« )هكذا كان  »فمنها حديقة تسمى 
وهى  وأنرضها،  املتنزهات  أرق  من  وهى  اجلنة،  رياض  بالعربية:  معناها  للكلمة(،  الالتينية 
بستان عظيم يبلغ أربعني أربانا، واألربان هو قياس يقرب من الفدان، ومع أن طول طريقها 
نحو ألف قامة فإهنا موضوعة بحيث إنك إذا مددت نظرك رأيت طرفها الثانى قدام عينيك«.

هذا  أشجار  يمكن حرصه، وسائر  املالهى ال  من  دائام شىء  العظيمة  الروضة  »وىف هذه 
البستان متصافة متوازية بعضها مع بعض، رتبت بحيث إنه يوجد مدخل من كل اجلهات، فهو 
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عىل سمت اخلطوط املستقيمة من سائر اجلهات، وىف وسط كل مجلة من األشجار يوجد حمل 
مربع. 

اآلخر  وبجانبها  رصيف،  وبينه  وبينها  السني،  بنهر  جوانبها  أحد  يتصل  احلديقة  »وهذه 
بيوت بأطراف اخلالء، وفيها كثري من القهاوى و»الرسطراطورات« )هكذا كان رفاعة يكتب 
كلمة املطاعم، وهى كتابة دقيقة من مقابلة حروف اهلجاء الفرنسى(، يعنى بيوت األكل، وفيها 

سائر أنواع الطعام والرشاب. 

»وهى جممع األحباب واألكابر، وهبا كثري من املرامح للخيل، ويدخل فيها األكابر بالعربات 
املزينة، وفيها عدة آالف من الكراسى باألجرة جيلس عليها ىف زمن الربيع هنارا، وىف الصيف 
ليال، وأعظم اجتامع الناس فيها يوم األحد، فإنه يوم البطالة )أى يوم اإلجازة أو يوم الراحة( 
عند الفرنساوية، وباجلملة، فهذه احلديقة حمل للمواسم ولألفراح العامة والزينات، وهبا تتامشى 

سائر النساء اجلميالت«.

)6(

وبعد عقود من الزمان وصف أمحد زكى باشا الشانزليزيه ىف 1900 فقال: 

»ورست بجالل ووقار، بني عبري األزهار، ومتايل األشجار، وتغريد األطيار، حتى خلت 
نفسى قد انتقلت إىل عامل كله أسحار ىف اسحار، أو إىل عامل اجلنون بل ملكوت اجلنان.

النعيم(، واألشجار متناسقة  الشانزليزيه )أى جنات  »كيف ال، وقد كنت أسري ىف طريق 
متتابعة عىل ستة صفوف بني صنوان وغري صنوان«.

)7(

أما فتوح نشاطى فإنه يعرب عن إحساسه بالشانزليزيه بطريقة شاعرية تنتهى باقتباس بيتني 
خلليل مطران مل يقلهام اخلليل ىف ذلك الشارع، لكنهام يبدوان مناسبني له متاًما بفضل ذوق فتوح 

نشاطى:
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مسلتنا  أمام  زهو  ىف  وأقف  وامليادين،  احلدائق  ىف  املتناثزة  التامثيل  إعجاب  ىف  »وأشاهد 
املرصية التى ترتفع ىف وسط ميدان الكونكورد وقد ترامى أمامها شارع الشانزليزيه الصاعد إىل 
قوس النرص، تطل من خلفه شمس غاربة ترسل ىف السامء ألوانا خمتلفة ختلب اللب والبرص، 

فتذكرنى بأبيات خلليل مطران يقول فيها:

مثل العقيق عىل ذرى سوداءوالشمس ىف أفق يسيل نضارة
وتقطــرا كالدمــعة احلمراء«مـرت خــالل غاممتني حتدرا

)8(
من الطريف أن أسامء الشوارع املحيطة بميدان النجمة أو االيتوال ) أو إيتوال شارل دجيول( 
هى ىف معظمها أسامء لقادة من قادة نابليون، عىل حني أن اسم نابليون نفسه ليس موجودا عىل 

شارع من هذه الشوارع.

القادم من الكونكورد )سواء أكان قادما عىل قدميه أم  البحرية فهى برتتيب  أما الشوارع 
بالسيارة(: شارع فريدالند، يليه شارع أوش، وثالثها هو شارع فاجرام، وهو من قادة نابليون، 

ثم مكامهون، ثم كارنوت. 

بالسيارة  تقل  )وال  قدميه  عىل  الكونكورد  من  للقادم  بالرتتيب  فهى  القبلية  الشوارع  أما 
من  القادم  كليرب  ثم  وفيه سفارتنا،  إيينا  ثم  مارسو،  بالطبع عكس هذا(:  يكون  الرتتيب  ألن 

الرتوكاديرو، ثم فيكتور هوجو، ثم فوش.

وإنى أذكر بسعادة أنى قطعت كل واحد من هذه الشوارع اخلمسة عىل قدمى مرات عديدة 
حني كنت آتى إىل الشانزلزيه من الرتوكاديرو وما بعده من الناحية األخرى من النهر.

)9(
وليس من النادر أن جتد اآلن الفتات عربية كثرية ىف شوارع كثرية من باريس، ففى احلى 
العربية،  باللغة  مبيعاهتم  أسعار  يعرضون  كثريون  عرب  باعة   ،2006 ىف  فيه  أقمت  الذى 
بل إنى وجدت مكتًبا لالتصاالت يشبه املكاتب اليمنية، وقد رفع ىف واجهته أسعار دقيقة 
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واملغرب  واجلزائر  مرص  مثل:  عربية،  بحروف  أسامءها  كتب  عربية  بالد  إىل  االتصاالت 
وتونس.

أنى  املثال  سبيل  عىل  لك  أذكر  وإنى  باطراد،  تزداد  أصبحت  الفاخرة  العربية  واملطاعم 
أعجبت بالفتة تشري إىل مطعم فخر الدين، وهو مطعم عربى يطل عىل شارع مارسو، زرته ىف 

طريقى إىل الكافترييا الشهرية »كورونا« ىف مساء يوم من أيامى ىف باريس.

)10(

ربام أفاجئك بأن أذكر أن ميدان الكونكورد هو امليدان الذى أعدم فيه امللك لويس السادس 
عرش ىف أيام الثورة الفرنسية.

يذكر أمحد شوقى ىف أشعاره ميدان الكونكورد باللفظ العربى املقابل: )الوفاق(.. مشرًيا إىل 
ماذكرناه لتونامن أنه امليدان الذى أعدم فيه امللك لويس السادس عرش ىف أيام الثورة الفرنسية، 
وحياول أن يتفلسف ىف احلديث عن معنى اسمه ىف احلارض، وما ارتبط بامليدان ىف املاىض من 

مظاهر الشقاق ىف الثورة فيقول:

تدعي وكنــت  الوفـاق  والشقاقميدان  ــداوة  ــع ال بميدان 
جــان أنـت  ذنـب  أى  ــراقأتدرى  م ــه  ب ــت  ــب ذه دم  وأى 

ويكنى أمحد شوقى عن إعدام امللك بقوله: »هوى الرسير ومن عليه«، وهو خياطب امليدان 
بقوله:

عليه وَمــْن  الرسير  فيك  باقهوى  ــت  وأن الثائرون  ــات  وم
منهم )لويس(  واسرتاح  الوفاقأصابوا  مــيــدان  سميت  ــذا  ل

)11(

بعض  عن  احلديث  إىل  بينهام  الشارع  يصل  اللذين  وامليدانني  األشهر  الشارع  من  وننتقل 
األحياء.
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نبدأ بحى مونامارتر.

ىف مذكراته التى مل تنرش إال بعد وفاته بأربعني عاما يصف الدكتور حممد حسني هيكل حّى 
مونامرتر ىف تلك احلقبة من الزمان التى كانت التزال قريبة من عهد جمد هذا احلى، مشرًيا إىل 

أنه ذهب إىل أحد مالهيه بناء عىل نصائح صديقه:

»وبعد ختبط طويل ىف البحث عنها وصلتها الساعة العارشة والنصف مساء، )فإذا بى( مبدر 
)يقصد: مبكر( أكثر من اللزوم«.

»ىف مثل هذه الساعة يوجد ىف تلك اجلهة من باريس كام يوجد ىف غريها عائالت تريد أن 
ابتدأ حيل حمل  السهر  اجلو ألصحاب  الليل وخال  انتصف  ما  فإذا  نفسها،  الكرب عن  تفرج 

هؤالء )شبان( وبنات مونامرتر«.

»ويدخل الرسور إىل املكان بشكل فظيع، رسور غري مرتب، ويمأل وجه كل إنسان، فتدور 
البنات بني الرتابيزات ويلبسن برنيطة هذا ويرتدين رداء ذاك ويصحن ويدخن وجيذهبن الشبان 

نحوهم، واملوسيقى تدق بنغامت شديدة، ويتتابع املغنون وامللحنون أشكاال وألوانا«.

»ومن حلظة ألخرى ترن ىف املكان ضحكة من بعض النواحى التى أخذها مجاعة معا من 
عن  فيه  َمْن  كل  تذهل  خمدرات  ليختنق  حتى  بالدخان  اململوء  اجلو  ذلك  ىف  وكأن  الشبان، 
أنا وحدى  الفرحة بقيت  مهومهم وال تدع مكانا إال للضحك والرسور، وسط هذه الضجة 

ساكنا حتى الساعة الثالثة بعد نصف الليل«.

)12(

وأنتقل بك مبارشة إىل توفيق احلكيم وهو يفرق بني حيني من أحياء باريس هلام اسامن قد 
يتشاهبان علينا نحن املرصيني: )مونبارناس ومونامرتر(.

لكن احلكيم يرى أحدمها حيا للتجارة بالفن.

ويرى اآلخر حيًّا للحياة بالفن.

ونحن نقرأ تفاصيل رؤية احلكيم هذه ىف أحد حواراته املصنوعة بإتقان:
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»صمت جان حلظة. ثم رفع رأسه وهزها ثم قال:

»كال. كال يا مسيو »احلكيم«، كال.. حياتنا نحن ىف هذا الركن احلقري، قهوة »سريانو« وأمثاهلا 
و»اجلحيم«...  و»اجلنة«  برويان«  و»أرستيد  اخلفيف«  و»األرنب  األسود«  »القط  وحانات 
إلخ... تلك مونامرتر احلقيقية. أما »الفأر امليت« وأشباهه فمصايد القتناص املال من جيوب 

الثراة.

»تفكرت قليال ىف كالمه فوجدته الصواب، فصحت:

»برافو يا جان! مرحى وألف مرة مرحى! هذا كالم عميق ما تقول اآلن، هذا حق.

»أتعلم ملاذا تركت أنا مونبارناس وجئت أعيش ىف مونامرتر؟ أحسست بام تقول أنت اآلن: 
إن روح التجارة وقنص املال تكاد تعم مونبارناس الذى ينافس حينا هذا حتى ليكاد يقتله، 
السائحون  السائحني من مجيع األجناس. وحيث يظهر  شعرت أن مونبارناس ليس إال حى 

يظهر البذخ والكذب واالدعاء. نعوت ثالثة هيرب منها الفن هربا«.

»وأحسست من ساعتى أن مونامرتر ىف أنحائها السافلة الفقرية ما تزال مرتع الفن اخلصيب والفكر 
احلر. نعم لكم تنتعش نفسى إذ أجوس خالل هذه اجلهة: شارع »روششوار«... شارع »بالنش«... 

ميدان »ترتر«. تلك املناطق املتواضعة التى خلدها موريس أوتريللو ىف صوره ولوحاته«.

)13(

ويمىض توفيق احلكيم بعد فرتات يعرب عن سعادته القصوى بحياته ىف حى مونامرتر فيقول:

مونامرتر،  ىف  أعيش  هذا،  حسبى  أعيش.  اآلن  إنى  بالغد،  تذكرنى  ال  جان!  يا  »اسكت 
بني  الشاردة  حياتى  وأذكر  احلرسات  مع  أذكره  سوف  يوما،  سأفقده  الذى  الفن...  فردوس 
قهوة سريانو، وحانة »األرنب اخلفيف«، وسوف تتمثل ىل كل حلظة تلك احلانة املظلمة بنورها 
احليطان ومتاثيل  إىل رسوم عىل  ينظرون  انقلبت موائد  براميل  إىل  اجلالسني  الضئيل وروادها 
كلها ذوق ىف التصور ولذع ىف الفكاهة وغرابة ىف األداء، وينصتون إىل أغانى القرون القديمة، 
وقد بعثت ىف ثوب جديد من مغنني وشعراء حديثني موهوبني، ويرشبون »البورتو« ممزوجا 



96

املبطنة  الرشيقة  النكات  تلك  ياجان.  مثلك  الظرفاء  الساقني  نكات  من  ويضحكون  بالكرز 
ومغنون  شعراء  وخدامها  ساقوها  حانة  والشعر...  التخيل  ىف  الكعب  وعلو  الذوق  بحسن 

أليس منهم نبغ »كاركو« و»دورجليس« كام نبغت »إيفيت جيلبري« من قبل؟

فقال خادم القهوة )جان( رسيعا ىف إعجاب يلمع ىف عينيه:

»أوتريللو؟ لقد آتى هنا أيضا وجلس ىف هذا الركن وسمعت حديثه!

»ىف هذه القهوة! وأى غرابة؟... إنه ال يستطيع رغم شهرته اآلن أن يسلو حياة الترشد ىف 
مونامرتر، وال أن هيجر هذا احلى الذى نشأ فيه، ما أمجل هذا اإلخالص! إنه وال ريب املحب 
األمني الذى مل تربد عاطفته نحو مونامرتر! لدى بعض صور منقولة عن لوحاته، لكن لست 
أنظر فيها اآلن كثريا، إنى أدخرها للغد يوم ال أجد عزاء غري الصور، أما اآلن فإن مونامرتر 
لن  التى  الداخلية  موسيقاها  وبكل  شعرها  بكل  نفسى  ىف  وهتمس  وحقيقتها  بذاهتا  حتتوينى 

خيفت هلا صدى ما دمت أعيش«.

»وسكت قليال إذ بدا عىّل شىء من التأثري، فسألنى جان:

»أتنوى أن تعيش هنا طويال؟«.

)14(

واحلق أن أبدع وصف حلى الفنانني حى مونامرتر هو وصف توفيق احلكيم له، وقد انطلق 
احلكيم إىل هذا الوصف من خالل تشبيه مونامرتر بشهرزاد، التى أحبها احلكيم وكتب عنها 
مرسحية مجيلة، وقد رأى احلكيم ىف مونامرتر احلى صورة من شهرزاد األنثى الفاتنة احلكيمة، 
وهو خياطب »جان« الذى هو حماوره الذى صوره بدقته حواًرا طويال يكاد يكون مونولوجا 
من طرف واحد يتغزل فيه احلكيم ماشاء اهلل أن يتغزل ىف مونامرتر وصفاهتا ومزاياها وسجاياها 

فيقول ضمن ما يقول:

»إن مونامرتر هى شهرزاد، وإنى - لو عرفت احلقيقة - ماقطنت هذا احلى عبثا، ولسوف 
يوما قصة  مل تكن  نظرى  إن »شهرزاد« ىف  فيها مالمح مونامرتر،  زادى« وتتعرف  تقرأ »شهر 
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اخليال والبذخ واخلرافة كام فهمها الشاعر »كاتول منديس« ىف قصيدته... واملوسيقى »رمسكى 
كورساكوف« ىف قطعته السانفونية«.

كذلك  املادة،  من  خرجت  التى  الروح  قصة  العليا.  واحلقيقة  الفكرة  قصة  عندى  »لكنها 
مونامرتر التى اشتهرت بلهوها وانغامسها ىف بؤرة املادة... أى روح خترج منها كل يوم فياضة 
باخللق واإلبداع! مونامرتر هى تلك املرأة اللعوب ذات الروح العميقة، هى غانية تنام النهار 

وتسهر الليل تكشف لعشاقها عن حماسن احلياة وأرسار احلياة«.

الصباح  حتى  والفن  احلب  عن  وحكاياهتا  بأقاصيصها  الليل  تعمر  كشهرزاد  أيضا  »هى 
فتسكت عن الكالم املباح وغري املباح! ولكن شهرزاد قالت ما عندها ىف ألف ليلة وليلة، ثم 
سكتت سكتة األبد ألن زوجها وعشيقها شهريار كان قد أصغى إليها وانبهر مما سمع فزالت 
عن عينيه غشاوة املاىض« وأبرص ما ىف احلياة وما بعد احلياة من معان وأرسار. وأدرك أنه قبل 
أن يعرف شهرزاد ما كان إال طفال يلهو ويعبث كل ليلة بزوجة يقتلها ىف الصباح. فإذا هو مع 

شهرزاد يرى ىف احلياة أشياء أخرى غري جمرد اللهو والعبث.

»إن شهرزاد مربية شهريار ومثقفته ىف ألف ليلة وليلة قد صنعت منه رجال. ثم صريته بعد 
ذلك شيئا آخر غري الرجل: ما بعد الرجل«.

يتأمل  ترتكها خملوقا  ثم  يشعر وحيس،  فتصري رجال  يلهو  تدخلها طفال  »مونامرتر كذلك 
ويفكر... أى تأمل وأى تفكري!«.

»شهرزاد قامت بمهمتها ىف ألف ليلة وليلة. أما مونامرتر فتقوم بمهمتها ىف كل ليلة منذ مئات 
األعوام... ال مع رجل واحد. لكن مع رجال كثريين. ال مع كل إنسان. لكن مع اإلنسان الذى 
يصغى إليها وجيلس بني يدهيا ويعرف لغتها ويفهم عنها وينفذ إىل روحها السحيقة من خالل 

ظاهرها الالهى املاجن املبتذل اخلفيف. نعم يا جان. بل إنى أريد أن أقول أكثر من هذا«.

)15(

وجياهر احلكيم ىف رصاحة برأيه القائل: إن مونامرتر ليست املرأة الفاجرة التى توحى باللذة 
السافلة، وانام هى امرأة ال توحى بغري الطهارة الكاملة: 
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»أريد أن أقول: إن مونامرتر ليست قط تلك املرأة الفاجرة التى توحى باللذة السافلة، كال.. إهنا 
ىف أعامق نفسها امرأة ال توحى بغري الطهارة الكاملة، أقسم لك يا جان أنى ىف حياتى ما أحسست 
الطهارة العليا الكاملة إال ىف هذا احلى اخلليع! هذا، وهل تعرف السبب؟ السبب بسيط: احلرية، 
تلك احلرية املطلقة ىف إتيان أية رذيلة بدون خشية قيد أو حتريم، هذه اإلباحة للرذيلة زهدتنى ىف 

الرذيلة نفسها، إن االنسان بطبعه يطلب املمنوع عنه املحرم عليه ويزهد ىف املباح«.

»إن امللك شهريار الذى استمتع طول حياته السابقة بالنساء وباللذة اجلسدية كاد يقتله امللل 
فصار يقتل كل امرأة بعد ليلة واحدة، حتى جاءته شهرزاد فكشفت له عن اللذة الروحية، فإذا 
هو ينقلب إنسانا يعشق كل ما هو روح، ويمقت كل ما هو مادة، وإذا هو يصيح كلام عرضت 

له املادة«:

»شبعت من األجساد... شبعت من األجساد!«.

»هذه الصيحة انطلقت من فمى يوما... كام انطلقت من فم كل فنان ىف مونامرتر«.

»أرأيت كيف أن مونامرتر هى حقيقتها مملكة الروح، ال مملكة املادة؟!«.

)16(

عامل  منه ىف  بد  الذى ال  األول  االستحقاق  أنه  مونامرتر عىل  اجتياز حمطة  احلكيم  ويصور 
الفكر والفن: 

»أكثر من هذا أيضا يا جان: مونامرتر هى النافذة املفتوحة عىل بيداء الفكر املهلكة«.

»هى املحطة التى يبدأ منها كل فنان أو مفكر رحلته املخيفة ىف طريق البحث عن احلقيقة 
العظمى: علمته مونامرتر التفكري فاجته إليه هازئا بالعطفة غري حافل بأعباء السفر حتى يظفر 
التصوير  إيريك ساتى، زادكني... إلخ؟ أسامء ىف  بيكاسو، جان كوكتو،  باملجهول، أال تذكر 
والشعر واملوسيقى والنحت ذهبت مغامرة ىف تلك البيداء... ال يعلم أحد أتعود أم ال تعود«. 

تلك  ىف  هييم  وانطلق  العاطفة  عنه  فخلع  الفكر  بجامل  لزوجها  أوحت  شهرزاد  »كذلك 
الصحراء خلف رساب العقل والفكر... ال يعلم أحد أيعود هو أيضا أم ال يعود... كل هذا 
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وشهرزاد باقية كمونامرتر ترمق حمبها القادم والراحل بتلك النظرة العميقة، وتلك االبتسامة 
التى ال يدرك هلا كنه«.

»وصمت قليال، ورفعت عينى إىل جان فإذا هو واقف بغري حراك يصغى وكأنه ىف حلم، 
ودخل القهوة رهط من العامل والعامالت يطلب كلٌّ قدحا من القهوة وخبزا صغريا، فانتبه 
وضعا...  منكبى  فوق  معطفى  ووضعت  قبعتى  أنا  ولبست  مرسعا.  إليهم  وانرصف  اخلادم 
وتوجهت إىل حجرتى... أسدل سجفها حتى ال يزعجنى الضوء... وأمأل زجاجة املاء الساخن 
حتت قدمى خوف الربد... وأنام حتى »مطلع الليل«، شأن الفنانني عشاق مونامرتر املدللني... 

اخلاضعني هلذا الشعار: »حياة الليل وموت النهار«.

)17(

يرويه  ما  الساكركري  كنيسة  حيث  الفنانني  وحى  »مونامرتر«  عن  الذكريات  أخف  لعل 
الدكتور حييى اجلمل عن زيارة أستاذه احلبيب إىل قلبه الدكتور جابر جاد عبد الرمحن لباريس، 

وحرصه عىل طقوس معينة ىف كل زيارة له إىل باريس:

الليلة أن أرشب  القاهرة وأريد  له إنى مسافر غدا إىل  الدكتور جابر قال  »مازال يذكر أن 
»شوربة بصل« ىف مطعم معني ىف »مونبارناس«، وأنه يريد أيضا أن يزور »مونامرتر«، وأن تلك 

بعض طقوسه ىف كل زيارة له إىل باريس«.

»مل يكن أمامه إال أن يقول: »حارض يا سيادة العميد«، وهو واثق أنه لو كان صاحب هذا الطلب 
شخص آخر غري »جابر جاد« ـ أيا كان موقعه ـ العتذر له، بل إنه يظن أنه لو كان جابر جاد نفسه 
مازال ىف منصبه مديرا جلامعة القاهرة العتذر له أيضا، ولكنه جابر جاد الذى حيبه، والذى خرج 

عىل التقاعد ومل يعد صاحب سلطان، لذلك مل جيد غري أن يقول: »حارض.. عىل الرحب والسعة«.

»ووصال إىل باريس.. ومداخل باريس صعبة عىل غري العارفني، وإن كانت اإلشارات ال 
ترتك فرصة للضياع إال َمْن كان يصمم عىل الضياع«.

»ودخال باريس واجتها إىل »مونبارناس« فإذا هبام ـ حلسن حظه ـ جيدان املطعم الذى يريده 
األسبوع  هناية  هو  اليوم  يكن  ومل  تأخر  قد  الوقت  ألن  أبوابه،  أغلق  قد  جاد  جابر  الدكتور 
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إجادة  أيضا  عنه  اشتهر  آخر  مطعام  يعرف  إنه  صاحبنا  وقال  اإلغالق،  ساعات  تتأخر  حيث 
»شوربة البصل«، ووافق الدكتور جابر عىل الذهاب إليه، وكان املطعم اآلخر أيضا ىف منطقة 

»مونبارناس«، ولكنهام وجداه هو اآلخر مغلقا«.

»ومل يكن أمامهام إال أن يذهبا إىل املنزل لقضاء بعض حوائجهام ثم يتجهان بعد ذلك حسب 
رغبة الدكتور جابر إىل مونامرتر لزيارة كنيسة »الساكركري« أو »القلب املقدس«.

»وىف املنزل حاول أن يفتح بعض املعلبات التى هبا »شوربة« ويضعها عىل النار، ىف حني جلس 
الدكتور جابر أمام التليفزيون، والحظ هو أن الدكتور جابر بدأ يغفو وبدأ التعب حيل عليه، وكان 
استغرق  أنه  صاحبنا  وأدرك  يرتفع،  جابر  الدكتور  صوت  بدأ  قليال  وقليال  تعبا،  أكثر  أيضا  هو 
متاما ىف النوم، فاقرتب منه قائال ىف مكر ريفى: »سيادة العميد.. سيادة العميد.. قم بنا لنذهب إىل 

مونامرتر«، وأشاح الدكتور جابر بيده قائال: »مونامرتر إيه وبتاع إيه.. أنا أريد أن أنام«.

»ورس صاحبنا رسورا شديدا وهو يقول له: »طيب قوم« غري مالبسك وادخل الرسير«.

)18(
ونأتى إىل احلى الالتينى الذى يتكرر احلديث عنه ىف األعامل األدبية العربية بروتني وإعجاب.

هاهو األستاذ أمحد الصاوى يتحدث عن احلى الالتينى وفتياته )عىل حد تعبريه الذى يقصد 
العقل  بني  رصاع  الالتينى  ىف  الرصاع  بأن  القائل  تشخيصه  فيقدم  الشابات(  فرنسا  بنات  به 
والنزوات، وليس رصاًعا بني العقل والعواطف، ومن احلق أن هذا التشخيص دقيق وصائب، 
كام أنه غري مسبوق، بيد أن األستاذ الصاوى مل يكن من الذين جييدون استثامر أفكارهم العبقرية 

باإلكثار من احلديث عنها:

»تسألنى عن احلى الالتينى وقد سلخت فيه السنني؟«.

العقل  بني  دائم  نضال  سالم،  وال  معها  هدنة  ال  غرام  حرب  واحلرب!  احلب  حى  »إنه 
والعواطف، كالَّ لقد أرسفت!

مرارة  ختفيف  إىل  وأدعى  وأعىل  أسمى  لكان  إًذا  والعقل،  العواطف  بني  نضااًل  كان  فليته 
التجربة. إن للعواطف قدرها وفضلها ىف هتذيب النفس، وترويض الفكر، وختصيب الذهن«.
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»لكنه نضال بني العقل والنزوات. إن العاطفة شىء آخر بعيد عن تلك الشهوة الطارئة التى 
ال تأتى حتى ترحل غري مأسوف عليها، بل مأسوًفا منها واسمها النزوة«.

»فتياته ال عهد هلن وال زمام«.

)19(

ويرضب األستاذ الصاوى املثل بفتيات شعوب خمتلفة يعشن ىف احلى الالتينى، ال بالفتيات 
الفرنسيات وحدهن:

»وجتد فتيان الصني بعيوهنم املنتفخة املشقوقة كأعني اهلرة القابعة ىف الشمس، قد استأثروا 
بفتيات معينات مجيالت صغريات يروحون ويغدون معهن طوال أيامهم ولياليهم عىل جانبى 

بولفار سان ميشيل، وىف حاناته وأزقته، وأينام دخلت وجدت من ثعلبة الصني آثاًرا«.

»وجتد أولئك الفتيات اللواتى آثرن أو حكمت عليهن السامء بصحبة »أبناء السامء« كاسفات 
اللون، عليهن غربة، كام لو كّن قد حلقتهّن من أفيون الصني! وال عجب فنهارهن ليل، وليل 

باريس فتاك شتاؤه هيرئ األبدان، وصيفه ليس له أمان«.

ذوو  املبتذل  اللون  هذا  عىل  وهم  الشاحب،  القاتم  بلوهنم  »املارتينيك«  زنوج  »وهؤالء 
الفتيات  يصحبوا  أن  عىل  يرصون  وهم  السامء،  إىل  املرفوع  األفطس  أنفهم  ىف  تراها  عجرفة 
الشقراوات، وإنه لتناقض يلفت النظر ليرصفه آسفا عىل أسف، فإن هذا هو الرقيق األبيض 

بني السمع والبرص«.

»وهذا صينى قد عشش ىف رأسه الذباب، وتلوث وجهه الفاقع باهلباب، تراه فال تشك 
هذا  وفق  كيف  أدرى  ال  عجيب  كشكول  ومالبسه  املاء،  اسمه  شيًئا  يعرف  ال  أنه  ىف  حلظة 
التوفيق ىف مجعها، وهو الريب قد شعر باألنظار حائمة عليه، وإن مل يعر أحد غري صاحبته 
التفاتا، فأخرج من جيبه ألوفا عدة من الفرنكات وألقى هبا عىل اخلوان ورضهبا بيده وصاح: 
»رشابا«، وإن الندل يرسعون متهافتني عىل خدمة هذا املخمور من أجيال، كأنام سيكيل هلم 

ما معه من املال!«.
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)20(
وهى  املبارش،  النصح  ىف  املعهودة  بالطريقة  املبارش  النصح  يقدم  الصاوى  األستاذ  إن  ثم 

الطريقة التى تدفع إىل ارتكاب املحظور فيقول:

»وكيف حيفل الفتى هبذا كله وهو إذا حفل ببعضه فقل عليه ألف سالم؟!«.

»إن هذه الغواية ليست هلا غاية وال هناية«.

»ومن ذا الذى يقف عىل أفكار »بسكال«، أو عىل تذكارات شباب »رينان«، أو عىل أية قصة 
من قصص »أناتول فرنس« وتلهيه فتاة؟ إنك ىف الكتاب جتد نفسك تعرفها وهتيم هبا حبا، ىف 
حني أنك ال جتد ىف الفتاة غالًبا إال صورة أميالك )أى: ميولك( الغريزية وهى جزء من نفسك، 

لكنها جزء من كل.. نفسك عامل.. وأميالك )أى: ميولك( دولة ىف هذا العامل!«.

)21(
عىل أن األستاذ أمحد الصاوى حممد مع هذا كله يرى أن احلى الالتينى يمثل االختيار األمثل 

للشباب كى يسكن فيه، وخيترب قدرته عىل النجاح ىف حياته بإرادته احلرة:

»وقصارى القول : إن هذا احلى هو حمك معادن الشباب، فالذى هيرب من احلى الالتينى 
يظل جاهاًل نفسه، والذى يقتحم احلى الالتينى ليس أمامه إال واحد من اثنني: فإما العامر، وإما 

الدمار، وال ثالث هلام، اللهم اكتبنا ىف عداد الفائزين!«.

)22(
وهذه فقرة من فقرات الدكتور حسني فوزى حني يتحدث عن ذكرياته ىف السوربون، وهو 

يذكر وزيرين رآمها يستقالن املواصالت العامة كعامة الناس:

»وال أنسى منظر العالمة الرياىض الكبري جان بانليفيه، وكان قد توىل قبل وصوىل رئاسة 
بلغة  يده  حقيبة  )أى  أوراقه  حافظة  حامال  السوربون،  سلم  عىل  منحدرا  تركها،  ثم  الوزارة 
املالية  وزراء  من  شريون،  املسيو  وال  املدارس،  بشارع  األتوبيس  حمطة  إىل  ومتجها  عرصنا(، 
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السابقني، وقد شاهدته نازال من األتوبيس أمام باب لوكسمبور )مقر جملس الشيوخ( ليؤدى 
واجب عضويته بذلك املجلس«.

)23(
الوقت  بعض  سكن  أن  بعد  الالتينى  احلى  ىف  سكناه  قصة  ثابت  حمجوب  الدكتور  يروى 
الدراسة وألنه راقته حديقة  الالتينى ألنه حى  انتقل إىل احلى  بريان وكان قد  ىف شارع شاتو 
الكوكسمبورج وقد خطط هو وزميله أن يسكنا عند أرسة »جريود« التى كان عبد الرمحن باشا 

سيد أمحد عم زميله مراد باشا سيد أمحد قد سكن عندها من قبل.

»فنزلنا عندها واختذت غرفتى وطعامى هناك وكانت ىف شارع صغري اسمه »شارتريه« ىف 
آخر شارع »دساس« وكنا نرى من شباك غرفتنا شارع املرصد )Av. de l’observatoire( أمام 
الكبري  الفرنسى  والتوليد(  النساء  طبيب  )أى  املولد  )وهو(  ترنييه  املشهور  الوالدة  مستشفى 

املنسوب إليه »جفت الوالدة« املعروف«.

»وكنا قبل ذلك ىف منتهى شارع دساس نمرة 134 حيث كان ينزل املرحوم رشدى باشا 
دعاباته  أحىل  وما  وجيئاته  روحاته  ىف  أبسطه  كان  وما  املختلطة.  املحاكم  ىف  قاضيا  كان  أيام 
الدكتور عثامن غالب حني مر علينا ونحن جلوس بقهوة »سوفليه« ذات مرة عىل شارع  مع 

البولفار »سان ميشل« أو »البول ميش« وشارع املدارس الذى به السوربون«.

)24(
وننتقل اآلن إىل املقاهى.

وكام أن باريس تبحث لكل يوم عن عيد فإن ىف باريس مقهى بني كل مقهى وآخر.

يروى أن عدد املقاهى ىف عهد الثورة الفرنسية كان قرابة السبعامئة مقهى، أما ىف أربعينيات 
القرن العرشين فقد ارتفع عددها إىل ثالثة آالف مقهى.

تبًعا ملوعد حدده لك آخر، لكنك ىف كل  آخر  إىل  أو تضطر  بعينه  قد تعشق مقهى  وأنت 
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األحيان البد أن متر بمقاعد الشانزليزيه عىل األقل، واحلى الالتينى، وحيث يلتقى الشارعان 
اللذان تفوق شهرهتام سعتهام: سان ميشيل، وسان جرمان. 

)25(
أما إذا أردت أن ترى املقهى الباريسى عىل حقيقته فالبد أن متر بمونامرتر التى أكثرنا من 
النقل عن توفيق احلكيم ىف وصفها ووصف بيئتها وزوارها، البد أن متر بمقاهى مونامرتر حيث 
يتأملوا هؤالء  أن  يريدون  َمْن  أيضا  يلتقى  والبوهيميون، وحيث  والفنانون  الرسامون  يلتقى 
مجيعا وهم حييطون كنيسة الساكركري من كل اجلوانب واألرض خمتلفة املستويات، والشباب 
الفنانون  هلم  لريسم  أبناءهم  يصطحبون  واألهل  الفنان،  الشباب  مع  جنب  إىل  جنبا  الالهى 

بورترهيات )رغم أنفهم ىف بعض األحيان( أو إسعاًدا هلم )ىف أحيان أخرى(.

ويروى أن العهد الذهبى ملقاهى هذه املنطقة كان ىف الربع األخري من القرن التاسع عرش، وقد 
خلد كثريون من الفنانني معامل هذه املنطقة وجعلوها بمثابة موضوعات لرسوماهتم، ومن هؤالء 
فان جوخ، وبيكاسو، وقد كان هذان الفنانان فيام روى عنهام يستوحيان بعض لوحاهتام من وجوه 

املارين هبذه املنطقة، ومن مالمح الطبيعة املتقلبة واملتعددة الصورة ىف هذا التل وعىل سفوحه.

مانيه كان يستوحى لوحاته من مرايا مقهى »الموموس« حتى وصفه  الفنان  أن   ويروى 
أديب فرنسا العظيم زوال بأنه يتقابل مع نفسه.

)26(
النخبة من طراز  التقاء  الذى كان حمل  فيتألق مقهى »الكوبول«  أما ىف حى »مونبارناس« 
كوكتو وماكس جالوب، ومقهى »كلوزيرودو ليال«، وىف هذا املقهى جتمع الرسياليون وعىل 

رأسهم بروتون، كام أنه كان املكان املفضل هلنرى جيمس وأرنست هيمنجواى.

)27(
ويشري الدكتور هيكل إىل أن أبناء جيله كانوا يلتقون أيضا ىف قهوة دى ال بى، وهى قهوة 

.De La Paix السالم
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وغريها(  اإلسكندرية  ىف  له  مقلدون  باسمه  يتسمى  )الذى  الشهري  املقهى  هذا  كان  وقد 
بمثابة نقطة االرتكاز لعبد اهلل باشا فكرى ووفد مرص حني زاروا باريس ىف طريقهم إىل مؤمتر 

املسترشقني )1889(.

شارع  منطقة  ىف  فاشت  مقهى  إىل  إشارات  نرى   )1910( هيكل  الدكتور  مذكرات  وىف 
املدارس Rue des ecoles، وهو يذكر أهنا كانت ملتقى املرصيني ىف حى الطلبة.

)28(
 وىف مقهى »فلور« أو كافيه »دو فلور« كان سارتر وبوفوار جيلسان ىف زاوية دائمة، وقد 
عرف هذا املقهى أيًضا بألبري كامى وبيكاسو، حتى ليقال: إنه قد انطلقت منه مذاهب العرص 

احلديث: الرمزية والسوريالية والواقعية االجتامعية ىف األدب.

)29(
اهلواة  فيها  يلعب  ساحة  وأمامه  قائام  »ديامجو«  مقهى  اليزال  أيًضا  الالتينى   احلى  ىف  و 

والعازفون والبهلوانات. 

وعندما وصف حييى حقى احلركة ىف باريس وصًفا دقيًقا فإنه جلأ بحاسة الفنان إىل أن يصف 
املفارقة املقصودة ىف أنه جعل ختام زيارته لباريس هو اجللوس عىل املقهى الباريسى، وأن هذا 
القرار الذى اختذه كان ىف رأيه حكياًم، ألنه لو عكس الرتتيب وبدأ بام انتهى به، التسمت نظرته 

)كلها( إىل فرنسا )كلها( بالقنوط:

»... محدت حظى أال يكون أول شىء أفعله هو آخر شىء فعلته كان فيه الوداع من فرنسا 
هو جلوسى ـ والزمن صيف ـ عىل رصيف قهوة ) ليه دى ماجو( ىف احلى الالتينى بباريس 
)قلمى حرن أن يكتب مقهى بدال من قهوة فاعذرنى(، وإال لو بدأت به لقلت من ضاللتى: 

العفاء عىل فرنسا!«.

)30(
ونحن نقرأ اسم مقهى »داركور« ىف كثري من املواضع ىف كتاب زكى مبارك »ذكريات باريسية«.
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وما  االستقالل  عيد  ىف  داركور  مقهى  عىل  جلوسه  الصاوى  أمحد  األستاذ  وصف  وقد 
اضطرته إليه األعياد واحلياة الفرنسية من ترك العزلة واحلرص عىل االندماج ىف املجتمع عىل 

الرغم من أنه كان جيلس ىف ظالل الفيلسوف كانت:

موطنى  السوربون  عن  بمعزل  أكون  ال  حتى  داركور«  »قهوة  ىف  األمر  آخر  »...جلست 
الروحى وحتى أشاهد الرقص الطائش واملوسيقى اجلنونية وأثرمها ىف متثال شيخ من شيوخ 
الصافيتني  بعينيه  الشاخص  كانت«  »أوجست  القدر  خلود  اخلالدة  احلارضة  الغابرة  احلكمة 
الساهيتني، وازدحم الناس ازدحاما وشاركنى ىف املنضدة فتاتان من بنات »التاميز« بريطانيتان 

تزرى مالحتهام بكل مالحة، ألهنا مالحة عزيزة غري مبتذلة«.

)31(

ومع أن كثريين قد يعتقدون أن املقاهى العربية ىف باريس جاءت نتيجة من النتائج املبارشة 
للحقبة النفطية فإننا نجد ىف تراثنا ما يدل عىل أن املقهى العربى ىف باريس كان موجوًدا من قبل 

احلقبة النفطية بعرشات السنني.

بغداد«،  »مقهى  األوقات  من  وقت  ىف  أسهمها  بصعود  متتعت  التى  العربية  املقاهى  ومن 
وصاحبه من عشاق الشيشة، وهو بطل اجلودو العاملى اجلزائرى األصل مجال بوراس.

)32(

وىف تراثنا األدبى نص مجيل وصف به الدكتور زكى مبارك مقهى عربيا كان موجودا عىل 
جوار  إىل  املقهى  هذا  أقيم  أن  تصادف  وقد  الثالثينيات،  وبدايت  العرشينيات  هناية  عهده ىف 

جامع باريس الذى بنى ىف عهد امللك فؤاد. 

وقد كان زكى مبارك مشدوًدا للمفارقة التى مجعت املقهى إىل اجلامع، وظل مكرًرا للحديث عن 
هذه املفارقة وقد وصف زكى مبارك )ىف رسالة له سجل أنه كتبها ىف 29 سبتمرب 1930( هذا املقهى 

وجوهه وحميطه وصًفا مجياًل ال نستطيع أن نحرم قارئنا من أن ننقل منه بعض فقرات متفرقة:
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»هى قهوة عربية بكل معانى الكلمة، وتذكر القادم عليها بقهوات القاهرة وبغداد واألستانة 
حتريف،  وال  فيها  نقص  ال  طريفة  وإسالمية  عربية  فمناظر  برصك  رفعت  فحيثام  والقريوان، 
وأنت حني جتلس ىف »قهوة اجلامع« تروعك املوسيقى الرشقية التى تطالعك بأمجل األحلان، 
وىف القهوة مغنون بعضهم من تونس، وبعضهم من بغداد، وفيهم مغن من اإلسكندرية )هو 
من  وطائفة  القصائد  من  طائفة  املاضية  الليلة  ىف  وقد سمعت  درويش(،  عبده  الشيخ  العواد 
املواويل واألدوار املرصية واملغربية، وليتك كنت معى لتعرف كيف حييا ابن هانئ األندلسى 

حني يردد املغنى قوله ىف ترجيع مملوء بالعطف واحلنان:

تـاهلل مـــا بأكـفـهـم كحـلــوكحسبوا التكحل ىف جفونك حلية
لـمـا تـاميـل عطفـك اهتمـوك«ودعوك نشــوى ما سقوك مدامة

)33(

ويواصل الدكتور زكى مبارك حديثه املمتع: 

»وينجذب الناس إىل قهوة اجلامع ىف باريس لعدة أسباب، منها القهوة الرتكية البديعة التى 
تنقلك إىل عامل غري عاملك ىف لطف ساحر أخاذ، ومنها الشاى املنعنع الطريف الذى يذكر بقول 

السيد عبد العظيم القاياتى:

جيىل الشاى  جلنيوعسجد  من  كــؤوس  ىف 
وذا يــروق لـعينــى«هــذا يــروق لقلـبى

»كل ما ىف قهوة اجلامع مجيل، وال عيب فيها إال أن اسمها قهوة اجلامع، وأهنا بالفعل ىف 
جناح من مبانى اجلامع... فإذا ركب إنسان سيارة وقال: إىل اجلامع، فإن السائق ال يمىض به إال 
إىل القهوة، وأكثر السائحني والسائحات ال يفرقون بني اجلامع والقهوة، حتى ألخشى أن يظن 
أكثرهم أنه هكذا تكون مساجد املسلمني، وىف هذا عار وخزى يندى له جبني الرجل الغيور، 
فام الذى يرض اجلامعة الذين يديرون شؤون اجلامع لو نقلوا هذه القهوة إىل نقطة بعيدة عنه إن 

كان البد هلم من قهوة عربية ىف باريس؟«.



108

»كل ما عندهم ىف املحافظة عىل اآلداب أن يضعوا لوحة عىل أركان القهوة فيها هذه العبارة:

»Une tenue tres courte et exigee«

الطبع، وال جتمل  الذوق، ويمجها  ينفر منها  »ومع هذا نجد للعشاق حركات وإشارات 
مطلقا بمحل يتصل ببيت من بيوت اهلل«.

باريس حتتمل كل شىء، وأهلها ال خيجلون من شىء، ولكنى ال أحسبهم مع ذلك  »إن 
يفهمون أن من السائغ املقبول أن تتصل بأماكن العبادة أجنحة دنيوية خطرة جيرى فيها اللهو 

واللعب، مهام قيل: إن الغرض منها رشيف، وأنه ال يقع فيها إال اللهو املباح.

»لقد كنت أصىل ىف املسجد ثم أنتقل إىل القهوة متمثال بقول الشاعر:

أضيعه ال  جانب  منى  وللهو منى واخلالعة جانب«وهلل 

»ولكنى ال أستطيع الصرب عىل السمعة السيئة التى تطغى هبا القهوة عىل كرامة اجلامع«.

)34(
وأخريا فإن خري ختام هلذا الباب يتمثل ىف فقرة قصرية حتمل اإلحياء كله وتلخص املوقف 
واملقاهى  الكربى  الشوارع  عن  يتحدث  وهو  الصاوى  أمحد  األستاذ  حديث  ىف  صادفتها  كله، 

الشهرية ىف هذه املدينة الرائعة، فيقول:

»إن العامل كله ىف تلك الشوارع. ولقد حدث أن معلمة روسية ظلت مخسة عرش عاما تدخر 
فلام  رؤيته،  من  هلا  البد  ما  هلا  مذكرة  ىف  ودونت  باريس،  إىل  تسافر  حتى  الضئيل  راتبها  من 
جاءت بعد ذلك الزمن الطويل جلست عىل مقهى ىف »اجلران بولفار« ورأت الدنيا تسري ىف 
موكب أمامها، وقضت هكذا إجازهتا كلها وهى فاغرة فمها دهشة تقول: »هذه هى باريس؟! 

باريس؟!«.
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 أسلوب الكتابة 
فى نص الدكتور محمد الجوادى

إسماعيل كمال  الدكتور:  بقلم 
جملة املنهل السعودية 

النص اجلوادى ىف قطاعه الدال نسق رمزى لغوى راشد، يتعهده عقل رائد ىف زهاء فضاء 
الظاهر  املنظور،  الكامن، اخلططى، وذلك  بنائه اخلاىف،  الكافية، والنقد، ىف  باملراقبة  الصفحة 
باخلط والشهود. جيتمع ذلك العقل لشتى ذرات الكتابة وركائزها، بداية من الكلمة املفتاح، 
الُنصيص  من  أى  بإمجاله،  فالكالم  فالفقرة،  الرتكيب،  أو  الفاصلة،  أو  فالنقطة،  فاجلملة، 
واملحقق  القاطر لألفكار واآلراء،  األسلوب  لتأمل  وقفة  يزرع  بام  النص،  أكابر  إىل  األصغر، 
ملشهد من الوجاهة واللباقة واحلضور، كام ملسنا ىف سلسلة األعامل املتنوعة من أعالم العرب، 
إىل التجربة الذاتية، إىل الرسائل، إىل رموز التاريخ اإلسالمى، إىل الرحالت، ثم ىف ذروة كتاباته 

»شمس األصيل« الصادر منذ مخسة أعوام.

الجديد فى نص الجوادى

واجلدل  للحوار  الكافية  الفسحة  إكسابه  عىل  النص  لساحة  املساند  العقل  هذا  يعمل 
واإلسهاب، يقصد للرشح بعد اإلجياز باللمح، فاجلملة املتجددة الطويلة تراد للفكرة الظمأى 
إىل الزرع والثبات، واالختزال جيرى ملا يقابله ىف الواقع من العفو، وغض البرص، أو اإلمهال، 
األمية  ينهض بمحو  فهو  الكافة،  الكتابة، وخري  يستأهل رشف  ملا  إال  بداية  ينبعث  أنه ال  كام 
الثقافية عىل شتى األصعدة، وعىل رأسها صعيد الكتابة ذاهتا، واجلزاف منها، فالكاتب العاقل، 
أو الذاهل، أو اجلاهل بام يكتب، وبأغواره البعيدة، ودرجاته وطبقاته، مفقود وممحو وجوده 
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من مدونته، وفكرته املقصودة حمارصة، حمصنة بمحارضة دقيقة، وبضوابط لغوية تعصمها من 
أن تشتبه بأفكار مشتقة، أو مشتتة، أو سطحية مشاعة، تسبح ىف عوام الكاتبني، أو تشدها لغريها 
الرشيعة،  أو  الطب،  أو  السياسية،  رجاالت  من  النهضة  رموز  عن  فمدونته  العام،  العقل  ىف 
متتاز باالستقصاء الشديد، والتحرى، واستقبال اخلرب من أمهات الكتب، ومن اآلثار امللموسة 
الوثيقة، ولقد ينتخب العبقرية املنسية الشاردة عن التاريخ ليؤصل هلا تارخيا مستحقا، ويضع 
حسناهتا السابقة السلسة، بفعل موزن سالف مكذوب مرحىل، ىف ميزان منصف، حتكم كليته 
احليدة، والعدالة، واألمانة، ورجم الشائعة، فهو حيرتم النقل والعقل، دون املشافهة السوداء، 

أو الكسىل النؤوم.

التعليم فى النص الجوادى

نلحظ دفرتا، أو قلم رصاص، وسبورة خافية، وإصبعا من احلكك، وحمارضة أستاذ لتلميذ 
تنفد موارده،  أن  الناص، دون  الذى يغرتف منه  اللغة  القارئ، ىف مشرتك دالىل من بحر  هو 
أو  ربعها،  أو  املقولة،  نصف  ىف  يرشكه  حني  القارئ،  عىل  يتتلمذ  علمه  بغزير  ذاته  واألستاذ 
ثلثها، دون أن يتأثر بقطار النص وبأعّنته وحده، وبرسوبه ىف موقف أو حمط، فالنص ال هيدف 
العربى، ىف اجلاحظ، واملربد،  الكاتب  تغياها  التى  للفائدة  بل  اللغة،  اللغة، ألجل  إىل تسويق 
والطربى، ثم طه حسني، والرافعى، وقد سبق أن وضعها هوراس الرومانى مع التسلية بني 

قوسى الرجاء واملقصد من الكتابة الشعرية.

يقول الدكتور حممد اجلوادى: »ىف الثانية عرشة متاما، وقبل أن تنقىض ثالث ساعات عىل 
بداية نومى، كنت أستيقظ بسبب ما نسميه الساعة البيولوجية التى ىف أجسامنا، هذه الساعة 
البيولوجية ال تعرف فروق التوقيت، وال يمكن حتريك عقارهبا هبذه السهولة التى ضبطنا هبا 

ساعاتنا«.

ترادف العلم واإليمان

إن لب اجلدوى ىف النص اجلوادى يكمن ىف جهازه الصياغى اإلرساىل، وهو جهاز استقبال 
أيضا حلقائق الوجود دون استباحة ملرعيات الدين، واألخالق، واألعراف، ىف مغايرة للغرور 
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العلمى الغربى، الذى ورث املنجزات العربية اإلسالمية، وما كاد يبلغ سن الرشد أو يتومهها 
ىف القرن الثامن عرش، حتى جاوز الرشاد ىف خيبات متتالية سعى فيها أن يشاهد القوة اخلالقة 

عن طريق املنظار املقرب للتليسكوب ىف إحدى إضحاكيات الغرب الشهرية.

املتقدمة،  الدول  أسميه  وما  املتحرض،  العامل  أسطورة  يفكك  اجلوادى  النص  مضمون  إن 
ملظهرها  املشكلة  الصغرية  بناء وحداهتا  إىل  بنا  يدخل  العظمى، حني  األحادية  العامل  قيادة  أو 

املتصالح العام، يقول ىف تداول مع القارئ:

»دعنى أحتدث إليك ىف قطاع الطب.. تصور لو أن قسام من األقسام ىف أى مستشفى من 
املستشفيات األمريكية قد استبعد من أطباء هذا القسم أولئك األوروبيني والرشقيني والعرب، 
والالتينيني )أى القادمني من أمريكا الالتينية(، أى كل الذين حصلوا عىل شهادة املعادلة قبل 
املستشفى،  هذا  العمل ىف  من  واستبعدهم  األمريكى، واحرص هؤالء  الطب  ينخرطوا ىف  أن 

فستجد أنك ربام ختتزل القسم إىل أقل من نصفه«.

 


