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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

ليس هذا الكتاب و أخواه: سابقه والحقه تعريفا بباريس، وال تقديام هلا، وإنام هو أقرب إىل 
الغزل فيها، والتشبيب هبا، والفخر بمعرفتها.

وما هذه الكتب الثالثة إال )كام قلت ىف تقديم أوهلا ( سطور كتبها واحد من الطابور الطويل 
الورق،  الذين سجلوا هذا اإلعجاب عىل  القصري من  الطابور  إىل  لينضم  بباريس  للمعجبني 
واستحوذ بعضهم بفضل مثل هذه السطور عىل مكانة بني العشاق املعروفني عىل مدى تاريخ 

هذه الساحرة العطوفة التى تبدت ىف ثياب مدينة مجيلة.

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

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. 

أحب أن أعرتف بأننى كتبت هذا الكتاب عىل مدى عرشين عاما ، وأحب أن أعرتف بأنى 
أعدت كتابته وصياغته أكثر من ثالثني مرة ، وأحب أيضا أن أعرتف بأنى جتاربه 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 
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.
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وكىل أمل أيضا أن يسهم هذا الكتاب أيضا ىف تنمية وعينا بمشكالتنا وحارضنا واقتصادنا 
وتنميتنا وهياكلنا وعيوبنا و أخطائنا 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.

حيفظ  وأن  حييت،  ما  وقوتى  وبرصى  بسمعى  يمتعنى  أن  أسأل  وتعاىل-  -سبحانه  واهلل 
عىّل عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى .واهلل -سبحانه وتعاىل- أسأل أن يذهب 
عنى ما أشكو من أمل وتعب وصب 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 
يوفقنى ألن أتم ما بدأت، وأن ينفعنى بام علمنى، وأن يعلمنى ما ينفعنى ، وأن يمكننى من 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته، فهو وحده الذى منحنى العقل، واملعرفة، واملنطق، والفكر، 
والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول، وهو -جّل جالله- الذى 
هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبب ىّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز عن 
وحده  ـ  وتعاىل  -سبحانه  فله  ومتنامية،  ومتواترة  كثرية  ـ  وبالتأكيد  بالطبع  ـ  وهى  سيئاتى، 

احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

د محمد الجوادى 
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الباب األول 

هالة باريس

)1(

األسطورة،  هذه  صياغة  ىف  كبري  دور  والفن  لألدب  كان  فقد  أسطورة  باريس  كانت  إذا 
وصيانة هذه األسطورة. 

بفضل األدب والفن حتولت معامل املدينة من مكان يمر به الناس إىل مكان يلهم هؤالء 
الروايات واملرسحيات واألفالم واملسلسالت عىل  الناس، بام يذكرهم به من شخصيات 
حد سواء، وهكذا فإن األمر ال يقف عند ما تراه العني ىف باريس حني تراها، لكنه يمتد 
ليشمل الذكرى التى احتفظت هبا »العقلية« و»الوجدان« عن هذا الذى يراه عىل نحو ما 
بباريس، ويستوى  باإلنسان قبل أن يمر هو  التى مرت  الفنية  صورته األدبيات واألعامل 
عشاق  وكل  واألفريقى،  واهلندى،  واألمريكى،  والربيطانى،  واألملانى،  املرصى،  هذا  ىف 

الثقافة.

ونحن نعرف أن تذكر اجلامل يوحى باجلامل، كام أن تذكر السعادة يوحى بالسعادة، وتذكر 
التشويق يوحى بالتشويق.

)2(

يذّكر مشاهدو باريس وزائروها بعضهم البعض بام يرونه من عمل فنى مشهود، وبام رأوه 
من قبل من عمل فنى حتتفظ به الذاكرة بدرجات متفاوتة، ويربطون بني هذا وذلك، وبالطبع 
فإن انطباعات الزوار ختتلف باختالف نفسياهتم، وذائقتهم، وذاكرهتم، كام أهنا ختتلف باختالف 
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حاالهتم املزاجية حني يمرون بام يمرون به من مبان وشواهد ومزارات، وبالطبع فإن بعض املعامل 
والبنايات بقيت عىل حاالهتا لكن شاغليها تغريوا، فهذا املعرض الكبري لرشكة السيارات مل يكن 
معرضا هلا من قبل، وإنام كان مقهى شهريا، وهذا املتجر الكبري اخلاص برشكة املحمول الكربى 

مل يكن له عالقة باملحمول من قريب وال بعيد، لكنه كان عىل عالقة باللهو الربىء.. وهكذا.

قد  الفنية  األعامل  أن  هبا،  واملار  لباريس،  املشاهد  يراه  الذى  هذا  كل  ىف  الطريف  أن  عىل 
خلدت كثريا منه بطريقة دقيقة وكأهنا الفوتوغرافيا، وانظر عىل سبيل املثال إىل وصف بلزاك 
ألكشاك الكتب عىل ضفاف السني، أو وصف غريه لدروب املدينة الضيقة من حول املزارات 
التقليدية كربج إيفل، والسكركري، ومع أن األدب العاملى حافل بكثري مما يمكن أن يصنف عىل 
أنه أقرب ما يكون إىل التصوير الفوتوغراىف لباريس، فإنه حافل أيضا بكثري من التصويرات 

القائمة عىل اإلحياء، وعىل الرمز.

بل إن كثريا من اجلو النفسى الذى يشعر به املثقفون ليس ىف حقيقته إال استجابة طبيعية أو 
متوقعة لتصوير جيد سبقهم إليه الفنانون واألدباء، ولعلك حتس هبذا املعنى بوضوح عندما 
تشاهد زوار النوتردام وهم يتطلعون إىل اجلرس الكبري ىف تلك الكنيسة، وكأهنم ينتظرون أن 

يروا أحدب نوتردام متعلقا هبذا اجلرس عىل نحو ما رأوه من قبل ىف العمل الفنى الشهري.

)3(

تبلورت لباريس اآلن جمموعة من األلقاب، لكن اللقب األشهر للمدينة هو مدينة النور 
)La Ville-Lumière( لسبب جمازى أصبح أشهر من احلقيقى.

.  السبب املجازى السم مدينة النور هو شهرهتا كمركز للعلم والفكر خالل عرص التنوير �

 � أما السبب احلقيقى لكوهنا عرفت بمدينة النور فهو اعتامدها ىف وقت مبكر )منذ النصف 
الثانى من القرن التاسع عرش( عىل نظام إضاءة الشوارع وقد تم هذا كجزء من مرشوع 

حتديثها عىل يد املهندس العظيم البارون هوسامن.

و تعرف باريس أيضا بمدينة احلب وعاصمة املوضة.
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)4(

كان النصف الثانى من القرن التاسع عرش بمثابة عرص اإلهلام التشييدى و املعامرى ىف املدينة، 
واحلق أن هالة باريس احلالية هى نتيجة مبارشة إلنجاز املهندس هوسامن ملرشوع حرضى هائل 

خلق منها مدينة حديثة.

وبالفعل واخليال والفكر واإلبداع قام املهندس العبقرى هوسامن )وىل ىف إنجازه العظيم 
وتارخيه مقال مطول( بتحويل املاىض إىل مدينة حديثة وقد أنجز هوسامن ما أنجزه ىف عرص 

اإلمرباطور نابليون الثالث.

كانت باريس مدينة مليئة بالشوارع املتعرجة واألحياء الضيقة واملنازل نصف اخلشبية. أزال 
هوسامن هذا كله بشجاعة ودراسة وفن ورؤية مستحدثا شبكة من الطرق الواسعة والواجهات 
الكالسيكية احلديثة التى ال تزال تشكل جزًءا كبرًيا من باريس احلديثة، مما أعطى املدينة رونًقا 

خاًصا.

منذ مرشوع هوسامن، هدمت مناطق كاملة من أجل توسيع الشوارع التى زينت بواجهات 
و مباٍن حجرية فخمة أصبحت طابعا مميزا تقلده بفخر األحياء الراقية ىف العواصم الكربى. 

الشارع،  عرض  مع  لتتناسب  املدينة  ىف  املبانى  واجهات  طبيعة  باريس  ىف  القانون  وينظم 
وكذلك ينظم ارتفاع املبانى . ومل تشهد القوانني البلدية كثرًيا من التغيريات منذ القرن التاسع 

عرش.

)5(

الفن  إن  أيضا:  أقول  أن  الواجب  ومن  باريس،  هالة  إىل  أضاف  الذى  هو  الفن  إن  قلت 
أضاف إىل نفسه ىف باريس فقد كانت باريس مركًزا لتطور الرومانسية ىف الفن، كام أن االنطباعية 

والتعبريية واحلوشية والتكعيبية تطورت ىف باريس.

ىف أواخر القرن التاسع عرش، توافد العديد من الفنانني من املحافظات الفرنسية وكذلك 
من أرجاء العامل كاّفة إىل باريس من أجل عرض أعامهلم ىف معارضها واحلصول عىل النجاح 
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وبول  جوخ،  فان  وفنسنت  ماتيس،  وهنرى  بيكاسو،  بابلو  هؤالء:  من  كان  وقد  والشهرة. 
سيزان، وهنرى روسو.

وقد انتهى العرص الذهبى للفن ىف باريس لألسف الشديد بقيام احلرب العاملية الثانية.

)6(
نعرف أنه متت كتابة عدد من الكتب والروايات ىف باريس.

. رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو �

. رواية البؤساء لفيكتور هوجو �

. أعامل كثرية ألونوريه دى بلزاك، أشهرها حتفته الفنية امللهاة اإلنسانية �

مونت  دى  والكونت  الثالثة،  � الفرسان  باريس:  ىف  روايات  عدة  دوما  ألكسندر   كتب 
كريستو.

ترشق  ثم  � « أمهها:  من  الروايات  من  العديد  باريس،  ىف  مهينجواى  إرنست   كتب 
الشمس«.

 � أما جيمس جويس فقد هاجر إىل باريس وعاش فيها قرابة عرشين سنة، كتب فيها رواية 
عوليس.

.  ممن هاجروا إىل باريس أيضا اإليرلندى صمويل بيكيت، واألمريكية جريترود شتاين �

)7(
حتتفى باريس بمن عاشوا فيها أو أحبتهم هى وأضافوا إىل جمدها وختلد أعامهلم ىف متاحف 

متخصصة أو خاصة:

أعامل  يعرض  الذى  رودان  ومتحف  أعامله،  يعرض  الذى  بيكاسو  متحف   � فهناك 
أوجست رودان.

 تعرض األعامل الفنية من العصور الوسطى � ىف متحف العصور الوسطى الوطنى.
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. تعرض لوحات عرص االنطباعية ىف متحف أورسيه �

 افتتح ىف يونيو 2006 أحدث متاحف فرنسا � وثالث أكربها )متحف كاى دو بارنىل( 
الذى يضم حتًفا فنية من مجيع قارات العامل، خصوًصا من وسط أمريكا.

)8(

أعود إىل هالة باريس و سأقدم هلا وجهات نظر تتنوع ما بني التفلسف والتحليل.

وجهة النظر األوىل يمثلها نص بديع لألستاذ حييى حقى الذى تساءل منذ ثالثة أو أربعة 
عقود عىل نحو ما نتساءل نحن اآلن عن الرس ىف املكانة التى احتلتها فرنسا، لكنه حاول اإلجابة 
وأخذ عىل طريقته حيلل هذه املكانة حتليال فكريا منصفا ىف فقرات متعددة فقال ضمن ما قال:

 � »ما الرس ىف أن فرنسا ـ إذا حتدثنا عن عامل الفكر بني ترشيع وفقه وفلسفة وفن وأدب ـ 
هى بمثابة شيخة الزار، عىل دق طبلتها يرقص اآلخرون، وىف جعبتها كل أساطني اجلن 

وصعاليكهم أيضا«.

 � »هيهات لفنان أو أديب ىف بلد آخر أن يرقى إىل مصاف امللوك إال إذا وضعت هى ـ وال 
أحد غريها ـ التاج عىل رأسه«.

 � »ال أحد يدخل من باب النجاة إىل عامل اخُللد إال إذا قامت هى ـ دون غريها ـ بتعميده 
ىف مياه السني قبالة متحف اللوفر«.

»وإذا قيل »أكاديمية« كان املقصود هو أكاديمية فرنسا«. � 

 � »ملاذا كان الذوق الفرنسى هو املثل األعىل الواجب احتذاؤه، ىف املودة، ىف املطبخ؟«.

 � »ملاذا كان احلديث ىف »الصالون« درسا ىف الكياسة، والظرف، وسعة العلم، وحضور 
البدهية؟«.

»ملاذا كانت املائدة عندها وحدها ُمعدة لتبادل األحاديث ال تناول الطعام فحسب؟«. � 

)9(
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يسأل حييى حقى وجييب:

»ما الرس ىف قدرهتا عىل السري إىل األمام حتت ظل من حرية مبحبحة تكاد تبلغ حد الفوىض 
قائد قاس  كأنام يسوقهم  منتظم ال خيتل،  اجلند بخطو  )كان هلا كل ثالثة أشهر وزارة(، سري 
مطاع، كيف استطاعت أن تؤلف هذا التأليف العجيب البديع بني النزعة إىل الفردية املطلقة، 

وبني النزعة إىل قسط كبري من اجلامعية؟«.

أيكون السبب أن فرنسا حظيت ـ نعمة من املوىل عليها ـ بقسط كبري من دواعى االعتدال:

 � موقعا: فأرضها متصلة، تطل عىل بحور ثالثة.

ومناخا، فتيار اخلليج يدفئ شواطئها الشاملية الباردة. � 

 � واقتصادا، فهى جتمع بني ثروة زراعية، وثروة معدنية، إىل جانب ثروة آثارها التى جتذب 
السياح.

 � ومزاجا إذا قورنت بجرياهنا، إىل الرشق )أملانيا( شعب مصاب بداء العظمة واالستعالء، 
مؤلفاته العلمية هلا هوس بالشمول والعمق فتتصف أحيانا بالثقل والغموض والتعقيد، 
وإىل الغرب )إنجلرتا( شعب يتلذذ بانفراده وعزلته ىف جزيرته، وشدة اعتداده بنفسه، 
بقية  انتامء  عليه  يقاس  الذى  األوحد  املقياس  كأنه  )املنافر(  هو  عنده  أجنبى  كل  اسم 
فالنفاق جيرى ىف عروقه،  التجار،  له عقلية  إن  السياسة،  للبرشية، برباعته ىف  الشعوب 
ا، الباعة الرسحية عندهم خري مشتل ألبطال  وإىل اجلنوب )إيطاليا( شعب عواطفجى جدًّ
التكرب، يرقص منتفشا كالديك، وال تزال  الغناء ىف األوبرا، أو شعب )إسبانيا( شديد 

متعته أن يرى ثورا يذبح«؟

)10(

الذى  الذكى  االنطباع  التعبريعن  خالل  من  التأمل  إىل  تصل  التى  الثانية  النظر  وجهة  إىل  وننتقل 
يستهدف التعرف والتعريف. وهلذه الوجهة من النظر جتليات كثرية ىف أدبنا العربى املعارص.

فعليك  املرتاكم  أو  املتكامل  أو  املتقن  بالفن  اإلحساس  هو  بباريس  اإلحساس  كان  فإذا 
بحديث توفيق احلكيم ىف جممله، وىف جزئياته كذلك ، ولنأخذ عىل هذا مثال بحديثه عن الليلة 
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التى قضاها ىف األوبرا، فهو حديث حافل بكل إشكاليات الفلسفة التى تدور حول عالقة الفن 
بالثراء والفقر، وعالقة الفن بالشكل واجلوهر:

»ليلة مجيلة عجيبة ال ينساها »حمسن«، فقد رأى فيها ما مل ير من قبل، وسمع ما مل يسمع! 
ولقد أراد ىف تلك الليلة أن يتشبه ـ ألول مرة ـ باملورسين، فاستأجر مقعدا ىف صفهم، وهو ال 
يعلم أن ذلك يستلزم لبس ثياب السهرة الرسمية، ونبهته العجوز، فحار ىف شأنه، إذ ليس لديه 
هذا اللباس، ورأى آخر األمر أن يلجأ إىل احليلة، فاشرتى صدر قميص أبيض منشى، ربطه 
عىل صدره رباطا وثيقا، بخيوط »الدوبارة«، ثم أتى بأكامم منشاة ربطها كذلك حول معصميه، 

وارتدى مالبسه العادية السوداء فوق هذا كله«.

»والعجوز تنظر إليه وتقول: »لو أنه حدث الليلة حادث استدعى خلع مالبسك لوجدوا 
فيك عجبا: إنسانا مربطا باخليوط من الداخل« كطرد »الربيد!«، وحان الوقت، ودخل حمسن 

األوبرا، ما متالك أن وقف مشدوها: أية عظمة وأى ثراء يشعران بالدوار؟! وأى أنوار؟!«.

»عندئذ أدرك من فوره معنى جمسام لكلمة »احلضارة الغربية الكربى« التى بسطت جناحيها 
عىل العامل!«.

)11(
ويعرب توفيق احلكيم عن ذهوله من اجلامل بطريقته املحببة التى تصل إىل احلدود القصوى: 

»نعم، ما كل هذا البذخ واإلغراق ىف الرتف، إىل حد الكفر والفجور واالستهتار؟! لكأنام 
جاء القوم ـ وأغلبهم من رساة األمريكان ـ إىل هذا املكان يتساجلون الغنى والسعة وكربياء 
املال، أكثر مما جاؤوا يلتمسون لذة التطهر واخلضوع ىف حرضة الفن، أو لذة العودة إىل اإلنسانية 

والروح عىل يد املوسيقى!«.

»وصعد حمسن سلم »األوبرا« املشهور، وهو يتصبب خجال بني الصاعدين من أصحاب 
»الفراء« الثمني، والقبعة العالية، والقميص املنشى )احلقيقى(، والسيدات األنيقات ىف أثواب 

الليل الرباقة، واحلىل املتألقة، كأهنن الشموس ىف عامل املاس«.

»وخيل إىل حمسن أنه قد دخل بني هؤالء القوم بالغش والتدليس، وأن هذا السلم الشهري 
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يأنف من محله وقد مرت عليه السنون، وهو حيمل اجلاه واملال ىف العامل قاطبة، ولعله املكان 
هذه  ىف  السلم  يغضب  أن  ببعيد  فليس  امللوك،  مجيع  أقدام  وطئته  قد  الشك  الذى  الوحيد 
اللحظة ويزلزل بمحسن صائحا: »مل يبق عىل آخر الزمان إال أن يطأنى، بنعله القديم، مثل هذا 

الصعلوك القادم من الرشق!«.

»وتصور حمسن أن خيوطه قد حتل لسبب من األسباب، فيسقط الصدر املنشى عىل الرخام، 
وسط أولئك القوم املرتفني فتكون الفضيحة!«.

)12(

الرائق  الفلسفة وعلم اجلامل لكن تعبريه  ويصف احلكيم مجال الفن بام درسه ىف مؤلفات 
جيعل من النصوص املدرسية إبداعا ىف إمتاع: 

»كانت ليلة أحس فيها احلرج واملذلة، وعلم أن ثمرات الفن إنام هى أيضا حق ووقف 
عىل طبقة األغنياء، وأن الطريق إىل االستمتاع الروحى ينبغى أيضا أن يفرش بالذهب، 
ومتثلت له تلك اجلمهورية اجلميلة التى ختيلها الشعراء والفالسفة ىف كل زمان: مجهورية 
ال تعرف الفقر وال تعرف الغنى، ألهنا ال تعرف الذهب، وتعرف السالم ألهنا ال تعرف 
اجلشع.. الكل فيها مثل فرد واحد.. الكل فيها يعمل، والكل يأكل، والكل يقرأ وينعم، 
وحوافر  الطرقات  مصابيح  منه  يصنعون  فإهنم  الذهب  أما  ويمرح..  يلعب  والكل 

اجلياد..

»ياللسامء! أومستطاع ملثل هذا احللم اجلميل أن يتحقق يوما، عىل هذه األرض؟!«.

�
من الطريف أن رضورات الفن الرسدى جعلت توفيق احلكيم ال حيكى عن هذه الليلة إال 

بعد شهرين من حضوره هلا عندما استمع إىل أغنية فاالن الشهرية :

»وهو يصغى ىف أعامق نفسه إىل أنغام تلك األغنية ليلة أنشدهتا »تينون فاالن« الشهرية، ىف 
أوبرا باريس منذ شهرين«.



17

)13(
وجهة النظر الثالثة تستند إىل االنبهار الصادق وفيها ومعها ننتقل من املؤلف إىل املخرج، 

أى من احلكيم إىل فتوح نشاطى. 

ومن العجيب أننا تعودنا ىف كتابات املخرجني عن أى عمل فنى أن يقدموا عىل األقل حديثا 
من زاوية ما يأخذوهنا عىل العمل، أو تقف به عند حدود معينة لرضاهم، لكننا نفاجأ حني نرى 
خمرًجا قديًرا مثل فتوح نشاطى وهو يعرتف بانبهاره إىل حد الركوع أمام عظمة عرض من عروض 

أوبرا باريس، كام أنه يعرب بصدق عن إحساسه باالتصال مع اهلل بفضل هذا الفن اخلالد:

»إن كل أنواع البالغة والبيان تعجز عن وصف الفخامة والعظمة واجلامل والرشاقة التى 
ولست  الفنية،  فرنسا  مفاخر  من  بحق  يعد  والذى  جارنييه،  شيده  الذى  البناء  هذا  هبا  يتميز 
هذا  عظمة  أمام  للركوع  يدفعنى  كاد  نفسى  ىف  ا  داخليًّ حافًزا  بأن  اعرتفت  إذا  احلقيقة  أجتاوز 

العرض الذى صاحبته موسيقى ماسينيه«.

»لقد بكيت من شدة اإلعجاب«.

»ولست أبالغ إذ أقول: إننى ىف حلظة من اللحظات أحسست بأننى عىل اتصال باهلل الذى 
محلتنى إليه هذه النفحة اجلبارة القوية من نفحات الفن اخلالد«.

»كام أحس بقصورى الواضح ىف وصف املناظر واألضواء والتمثيل واألصوات«.

»وإزاء ذلك ال يسعنى إال االعرتاف بحبى وإعجابى وهيامى بمثل هذا الفن دون حدود 
أو قيود«.

 )14(
يعرتف فتوح نشاطى بفضل باريس عىل تكوينه الفنى، وهو يعرتف هبذا الفضل للدكتور 

حسني فوزى الذى صحبه إىل احلفالت املوسيقية حتى تفتحت شهيته للموسيقى:

»لكثرة ما حرضت حفالت الكونرست برفقة الدكتور حسني فوزى، تفتحت شهيتى إىل 
املوسيقى. موسيقى األوبرات، وموسيقى احلجرة، فارتدت عوامل سحرية عجيبة هذبت من 
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إىل  تقوده  الواعية  املمثل  أذن  املوسيقى عىل  بأن سلطان  أؤمن  أذنى، وجعلتنى  روحى ومن 
النغم، واإللقاء،  الصوتية،  الطبقات  الصوت، وفن إحكام  التحكم ىف  املقدرة عىل  اكتساب 
املتحركة،  واحلروف  الساكنة،  احلروف  بروح  واإلحساسات  اإليقاعية،  املوسيقية  والنغامت 

والكلمة، واجلملة، واملونولوج )املقطوعة الفردية(، وذلك بالنسبة للمستلزمات الدرامية«.

)15(
وحتدث أستاذ الفلسفة الدكتور منصور فهمى عن وجهة نظر رابعة سامها بقلمه هو : نفسية 

باريس ـ عىل حد تعبريه- فيقول:

وميول  رفيعة،  ميول  من  جهاهتا  مجيع  ىف  البرشية  النفس  هى  باريس  نفسية  »أوليست 
وضيعة؟! أوليست هى النفس البرشية التى ترقى اإلنسانية، وتتطور عن وحيها، وقد تسفل 

وتضمحل بوسواسها؟!«.

وىف عبارة مركزة يلخص أستاذ الفلسفة الدكتور منصور فهمى كل ذكرياته عن باريس بقوله:

»إن جو باريس منه ما ينعش بّر البار، وفيه ما يقوى فجر الفاجر. فيه املعنى التام للحياة من 
ظلامء وضياء، من رش وخري، من جحيم ونعيم«.

)16(
مل  مًعا فقرة كتبت 1910 لكنها  ننتقل إىل شخصية خامسة، ونظرة خامسة و نطالع  دعنا 
تنرش ىف وقتها، والفقرة للدكتور حممد حسني هيكل ىف كتابه »مذكرات الشباب« الذى مل ينرش 

إال ىف عام 1996:

»باريس! كم حكى لنا عنها احلاكون حتى تصورت بيوهتا بلورا أو ذهبا، وأهلها ال يسري 
فيها،  السري  يستطاع  ال  مزدمحة  األخرس  السكوت  مع  وشوارعها  قدميه،  عىل  منهم  واحد 
وتتخطر النسوة ىف كل مكان، وينظرن لكل إنسان يردن أن يبتلعنه بأعينهن، وها أنا ال أرى من 
ذلك شيئا، بيوت مبنية باحلجر كبيوتنا، وناس كالذين نرى عندنا، وشوارع جترى بَمْن فيها، 

ونسوة يرسن ظاهرات اجلد، عن أى باريس إًذا كانوا حيكون؟«.
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)17(

ومع أنى حريص ىف هذا الكتاب ىف املقام األول واألخري عىل أال أصور أصداء باريس إال 
ىف نفوس كتاب العربية، إال أنى أجد دافعا قويا ألن أنقل للقارئ فقرة مرتمجة مجيلة وردت ىف 
ما ىف  باريس مصورا  بعد عودته من  أوزالد ألمه  يتحدث  »األشباح« إلبسن حيث  مرسحية 
باريس من البهجة املقرتنة بالعمل، والعمل املقرتن بالبهجة، وكيف يوثر هذا حتى عىل هواء 

باريس نفسه عىل حد تعبرينا الشعبى ىف مرص حني نتحدث عن بيئة مجيلة نحبها:

»تسأليننى عن هبجة احلياة يا أماه؟ ذلك أمر التعرفون عنه الكثري ىف هذه البقعة من العامل، 
وال خربته هنا قط، وال هبجة العمل التى هى الوجه اآلخر لنفس العملة، نشأ الناس هنا عىل 
مفهوم أن العمل لعنة وعقوبة عىل خطيئة، وأن احلياة رش نتمنى لو انتهى اليوم قبل الغد، أما ىف 

البالد التى قدمت منها فال مكان ملثل هذه األفكار، وما عاد أحد يصدقها«.

»هناك تشعرين بالسعادة والنشوة ملجرد استنشاق اهلواء، أمل تالحظى كيف أن كل اللوحات التى 
رسمتها هناك كانت تصور الفرح باحلياة، بالنور، بضوء الشمس، باهلواء املنعش، بالوجوه التى تنضح 
بالسعادة؟ هلذا فإنى أخشى البقاء هنا ىف هذا البلد، حتى ال يغلف القبح كل غرائزى ومشاعرى. قد 

أعيش هنا نفس النمط من احلياة الذى أعيشه هناك، غري أهنا لن تكون نفس احلياة«. 

)18(

ونأتى إىل االستثناء الثانى فمع أنى حريص كذلك من ناحية أخرى عىل أن أصور أصداء 
جتربة  للقارئ  أنقل  بأن  متيم  فإنى  وعاشوها  زاروها  الذين  العربية،  كتاب  نفوس  ىف  باريس 
سابعة تتمثل فيام كتبه عنها عاشق باألذن هو الشاعر وىل الدين يكن الذى مل يزر باريس)!!( 

حتت عنوان »األذن تعشق قبل العني أحيانا«، وهو عنوان موفق ودال:

»باريس عاصمة ملك حديث عىل غري منوال إذا أطرى الواصفون بلدة قالوا: »هى اجلنة: 
أهنارها جارية، وبناياهتا شاخمة، ورياضها يانعة، وأشجارها ثامرة، وأعوادها زاهرة«. أوصاف 

ابتذلتها أقالم الكاتبني، ووقفت عندها بدهيات الشعراء«.
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»أما باريس فال تتناوهلا هذه األوصاف. كل شىء هو ما وصف به، إال باريس فهى فوق 
ما وصفت به«.

»أكثر الناس يقولون: إن اجلامل غريب ال وطن له... كذبوا! باريس وطنه ومرشق شمسه«.

فلام  فيها،  وهم  حماسنها  عرفوا  وأبناؤها  فيها،  وهم  حماسنها  عرفوا  باريس  رأوا  »الذين 
فارقوها حمت صورها من أذهاهنم إال قليال بقى هبا ما حتتمله العقول وانضوى ما ال حتتمله، 
هذه حماسن ترتع فيها النفوس والنواظر معا. وفيها ما يدخل النفوس ال عن طريق االستشعار، 

بل عن طريق اإلدراك، وحني تزايل البصائر خياالهتا«.

»الطرقات السوية والقصور العالية واملصابيح املتأللئة واجلسور املمتدة والكنائس املرتفعة 
والدمى املنصوبة واملصانع العاملة واألندية احلافلة يتأود بينها برج إيفل كأنه خطيب احلرية بني 

تلك العجائب، بل كأنه حارس الفضاء موكل بسكان البانتيون«.

»سبحانك اللهم ما أكرب قدرتك، بل ما أفصحها وأبلغها من قدرة!«.

)19(

واحلق أن الشاعر الكبري وىل الدين يكن أجاد نسج تاريخ فرنسا ىف منظومة مجيلة من احلديث 
املتيم هبا، ومع أن حديثه حافل باأللفاظ الفصيحة، بل باألوابد من األلفاظ ، فإنه حديث مجيل 

ىف كل ما يتضمنه :

الدولة، اختلفت  العلم، وعز  أنواعه، عز اجلامل، وعز  العز عىل اختالف  »وجوهها ربيبة 
فيها  بونابرت ظافرا ولكن هتادت  فاحتا، وغادرها  الرابع  األهبة.. دخلها هنرى  مواكب  فيها 
أنطوانيت إىل ميدان القصاص. وهى بعد ذلك رقت ودقت وحلت فكانت الفاتنة يوم فرحها 

وكانت الفاتنة يوم ترحها«.

»وإن مواقع اجلياد يوم دخلها غليوم األول هلى مواقع القبل من شفاه عشاقها، ذلك أديم 
تنبو عنه الشقوة ويرتقرق عليه النعيم«.

ترها  ومل  الروح  عشقتها  وإنام  أشتاقها،  وكم  اشتقتها  وكم  هلا،  بزورة  الزمان  يسعدنى  »مل 
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العني. وما كان عشقى هلا قدر ما نعتها به الناعتون فأقول: »األذن تعشق قبل العني أحيانا«، 
ولكن عشقى هلا عىل قدر معرفتى هبا«.

بسامئها،  نفسى حلقت  أن  ناظراى، غري  مرآهتا  يستجل  مل  والبحار  الفدافد  وبينها  »وبينى 
وخواطرى جالت ىف أرجائها«.

بيتا هلوجو أو ملوسيه خلتنى أنشد شعرها وأترجم لذاتى عنها. حني أبرص  »كلام أنشدت 
الباريسى الظريف ىف حديثه الطيب وشامئله املليحة أذكر باريس، وحني أشاهد الباريسية ىف 
شعرها الذهبى وعينيها السامويتني لتوحى إىل معانى الشعر ولرتسل من أعامق روحى كوامن 

اإلعجاز«.

»تتغري باريس ما بني غمضة عني وانتباهتها. هكذا ينبغى أن يكون للجامل فيها كل آونة 
شأن جديد »اجلامل فيها جنة« فلو تأملوا إحدى فاتناهتا أللفوها صباحا كاخلواجة كلها الندى، 
وفاح هلا شذا، ولرأوها ظهرا وقد متشت فيها حرارة الشمس حتى لتجانبها الشفاه إشفاقا بعد 
إذ تطاحنها لثام. ولوجدوها مساء وقد مجد قرشها وبرد حتى لتزل عنها الثنايا إذا حاولت هلا 

عضاضا«.

ينطقون  املثال  التمدين،  بنت  »الغالية«  أوروبا  عروس  باريس!  فتن  وىف  باريس  ىف  »اهلل 
بألسنتهم ثم يغتذون بعلمهم كذلك كانت باريس وكذا ستكون«.

)20(

عىل أن احلديث عن هالة باريس يصبح غري مكتمل إذا مل نصف البيئة الباريسية ىف الفكر 
والسياسة عىل نحو ما أحسها املرصى واليمنى عىل سبيل املثال.

وربام كانت عالقة طه حسني بفرنسا هى أبرز العالقات التى تصور حاجة صاحبها إىل 
املصادفة  الذى خلفته  االتزان  باب  قبل مجاهلا وطبيعتها، وربام حدث هذا من  فرنسا  بيئة 
يتخىل عن اإلحباط رويدا رويدا،  فرنسا  فإذا هو ىف  حني خرج »صاحبنا« حمبطا ومؤمال 

ويستبقى األمل.
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والشاهد أن عالقة طه حسني احلقيقية بباريس وفرنسا مل تقف عند عبارات مبارشة قارن 
فيها )عىل وجه التحديد( بينها وبني بالده، وإنام ارتبطت عباراته فيام رواه من ذكرياته بإبداء 

االمتنان لزوجه إىل حد غطى متاما عىل مشاعر طه حسني جتاه فرنسا، أو جتاه باريس.

لكن األستاذ حسني أمحد أمني نرش مقاال مجيال ضمنه كتابه »أبو شاكوش«، وىف هذا املقال 
نبهنا حسني أمني إىل فقرة مهمة ىف كتاب طه حسني نفسه عن أبى العالء، وقد رأى حسني أمني 
ىف هذه الفقرة حقيقة مشاعر صاحب األيام جتاه باريس، ) والتى نرى أنه أسقطها بذكاء املضطر 

عىل حديثه عن مشاعر أبى العالء املعرى جتاه بغداد (، عىل نحو ما نرى ىف هذه الفقرة:

»لعل أبا العالء إنام سافر إىل بغداد فرارا إليها من قريته اخلاملة التى ال جيد فيها من يالئم 
شكله من العلامء واألدباء والفالسفة، وقد وصل إىل بغداد، وما أرسع ما أحبه أهلها وآثروه 
بمودهتم، وما أرسع ما شهد أنديتهم اخلاصة والعامة، واختلف إىل جمالس علامئهم وأدبائهم، 

وشفى نفسه من حاجته إىل احلديث إىل النظراء، وإىل أن يسمع منهم«.

»كان قلقا ىف بغداد، ولكنى أعتقد أنه مل يكن يميل إىل فراقها، ولو استقامت له احلياة فيها ملا 
فارقها، وأكرب الظن أنه كان حيدث نفسه بإمكان االستقرار ىف بغداد إىل آخر أيامه، ولعله داعب 
هذا األمل احللو ىف أن تلني له احلياة ىف العراق فيدعو أمه التى فارقها لتلتحق به، وتنفق معه 
ما بقى من أيامها، وأكرب الظن أنه مل يكن يؤثر بغداد ألهنا مدينة العلم والفلسفة فحسب، بل 
ألن حياهتا السياسية كانت أيضا أخف عليه وأهون احتامال من حياة الشام، وكان كل شىء ىف 

بغداد حيببها إىل أبى العالء ويغريه باإلقامة فيها حتى يدركه املوت«.

»وقد رأيت أنه كان يكره كل شىء ىف املعرة إال أهلها الوادعني اآلمنني. كان يكره إصفارها 
)أى خلوها( من العلم والعلامء ودور الكتب، وكان يكره تعرضها هلذه األحداث السياسية 
وفيام  قوسني  أمني  حسني  )يضع  واألعراب  والروم  الفاطميون  يتقاذفها  كالكرة  جتعلها  التى 

بينهام يكتب: القرص، واإلنجليز، واألحزاب!(«.

»وكان يعلم أنه عاد إىل املعرة دون أن حيتاط لنفسه، ويعتصم بالعزلة التامة، واحليدة املطلقة، 
ثم يأمن من أن تعبث به أحداث السياسة كام عبثت بغريه من العلامء واألدباء، ومن هنا نفهم 
أنه فكر فأطال التفكري، واستشار اخلاصة من أصدقائه ىف بغداد بعد أن بني هلم جلية أمره، فلام 
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أعجزته اإلقامة أخذ يفكر ىف السفر، ولكنه يتثاقل عنه ويرجئه ليستزيد من احلياة ىف بغداد، وإذا 
مرض أمه يزعجه عنها فجأة ويدعوه إىل فراقها ىف أرسع وقت ممكن«.

)21(
وىف تعبري متميز عن جتربة تاسعة أجاد حمسن العينى رئيس وزراء اليمن السابق وصف جو 
احلرية واحلرية السياسية عىل وجه اخلصوص ىف فرنسا ىف الفرتة التى قدر له فيها أن يتم بعثته ىف 

باريس وهو يروى ذكرياته ىف كتابه »مخسون عاما ىف الرمال املتحركة« فيقول:

»وقد أمضينا عامى 1955 و 1956 ىف باريس، والتحقنا ىف الصف بـ »األليانس فرانسيز« 
وتعلم اللغة بالسوربون وتسجلنا ىف كلية احلقوق«.

الشام  وبالد  أفريقيا  شامل  من  العرب  شباب  من  بالعرشات  جيمعنا  الالتينى  احلى  »كان 
ومرص، أبرزهم أديب نحوى وعاطف دانيال ومنصور الكيخيا. وقد سهلوا لنا تناول الطعام 
ىف املطاعم اجلامعية واحلصول عىل تذاكر املرسح بأسعار زهيدة، وهى تسهيالت يكاد الطالب 

ال جيدوهنا ىف أى بلد آخر«.

)22(
ويتحدث حمسن العينى بحب ووجد عن النمط الفريد للحرية احلقيقية ىف باريس:

ىف  مقاالت  سلسلة  كتبت  التى  شاتو«  »كريستيان  الفرنسية  الصحافية  إىل  تعرفت  »وقد 
»فرانس سوار« عن رحلتها إىل اليمن، وبالدكتورة »كلودى فاين« التى أصدرت كتاهبا »كنت 

طبيبة ىف اليمن« الذى توليت بعد ذلك ترمجته إىل العربية«.

»وأتذكر وهى املاركسية الكبرية، أهنا دعتنا مرة للذهاب إىل غابة بولونيا حيث يقيم احلزب 
صيف،  كل  ىف  السنوى  مهرجانه  )اإلنسانية(   L’Humanite وصحيفته  الفرنسى  الشيوعى 
الشيوعية واالشرتاكية وتعرض كتبها ومطبوعاهتا وتقدم مرسحياهتم  فيه األحزاب  وتشارك 

ومأكوالهتا املتنوعة«.

أن  وقبل  نسكن،  حيث  الالتينى  احلى  إىل  الليل  منتصف  قبل  العودة  أردنا  أننا  »أذكر 
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رغبتم  إذا  وتتأخروا  تواصلوا  أن  تستطيعون  فقالت:  واملرتو،  العامة  املواصالت  تتوقف 
بلدية  من  جماملة  املهرجان،  أيام  خالل  وهنارا  ليال  تستمر  العامة  واملواصالت  فاملرتو 

باريس«.

»فقلت هلا، ومع ذلك تناضلون من أجل نظام شيوعى وإسقاط هذا النظام. فلو استوىل 
ليفعلوا ما تفعلون؟  الشيوعى عىل احلكم ىف فرنسا، فهل ستعطون احلرية لآلخرين  احلزب 
والبلدان  السوفياتى  االحتاد  ىف  )آنذاك(  احلال  هى  كام  أنفسكم،  عىل  حتى  تضيقون  ربام 

االشرتاكية«.

»فقالت:»إننا نأخذ الشيوعية عىل الطريقة الفرنسية، عىل أهنا مزيد من احلرية والديمقراطية 
والبد  األخرى.  االشرتاكية  األقطار  عىل  موسكو  سيطرة  نقر  وال  بل  االجتامعية.  والعدالة 
املجر  أحداث  قبل  هذا  وكان  أموره.  تسيري  ىف  وأسلوبه  طرقه  خيتار  بلد،  لكل  احلرية  من 

وتشيكوسلوفاكيا«.

)23(

وجييد حمسن العينى بلورة األمنية التى نتمناها مجيعا ىف أن يتعلم ساستنا العرب شيًئا من جو 
احلرية احلقيقى الشائع ىف فرنسا و تعامل حكوماهتا مع جمتمعات باريس الشبابية، فيقول:

الالتينى بمفاهيمه ومكتباته، وفنادقه الصغرية ومقاهيه وميادينه وشوارعه وأزقته  »احلى 
سوار«  »فرانس  و  »لوموند«  وصحف  اخلالدين..  مقر  أو  والبانثيون  اللوكسمبور  وحديقة 

و»فرانس أوبزرفاتور« و »اإلكسربيس«، عامل يندر أن جتد له مثيال ىف أى عاصمة أخرى«.

ومعمر  األسد  وحافظ  حسني  وصدام  عبدالنارص  مجال  وقتا  فيه  أمىض  لو  متنيت  »وكم 
القذاىف، فلربام تغري الوضع ىف العامل العربى، ولعرفنا حقا املجتمع املدنى الذى حيلم به املثقفون. 

ولن تستقيم احلياة العربية بدونه«.

املرور واهلادئة. الشوارع اخلالية من  الليل ونمشى ىف  »كنا نخرج من املرسح ىف منتصف 
وهنرج: »دجيول خرب دولتك باريس مربط خيلنا«، ونفكر ما رس عظمة فرنسا وأملانيا وإيطاليا 

بل وأمريكا، إهنا وحدهتا«.
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)24(

وظروف  عرصه  بلغة  باريس  مزايا  عن  الطهطاوى  رفاعة  حتدث  مجيعا  هؤالء  قبل  وفيام 
عرصه حديًثا جمماًل ننقل عنه ىف كثري من املواضع، لكننا ننقل عنه هنا زاوية عارشة لرؤية بيئة 

باريس حيث قال:

بالنسبة  كانت  وإن  األوساخ  سائر  من  بيوهتن  نظافة  الفرنساوية  به  ُيمدح  أن  ينبغى  »ومما 
لبيوت أهل الفلمنك كال شىء فإن أهل الفلمنك أشد مجيع األمم نظافة ظاهرية«.

»وكام أن باريز نظيفة فهى خالية أيضا من السميات بل ومن احلرشات فال يسمع بأن إنسانا 
وبيوهتم  عجيب،  أمر  ومالبسهم  بيوهتم  تنظيف  الفرنساوية  وتعهد  أبدا،  عقرب  لدغته  فيها 
دائام مفرحة بسبب كثرة شبابيكها املوضوعة باهلندسة وضعا عظيام جيلب النور واهلواء داخل 
النور ال حيجب  إذا أغلقت فإن  القزاز حتى  الشبابيك دائام من  البيوت وخارجها، وطرفات 
الناموسية  أصال، وفوقها دائام الستائر للغنى والفقري، كام أن ستائر الفرش التى هى نوع من 

غالبة لسائر أهل باريس«.

)25(

وبعد عرص رفاعة حفظت لنا املطابع والكتابة فقرة مدرسية متاًما كأهنا من موضوع تعبري أو 
موضوع إنشاء عن باريس، وقد كتبها أمحد شفيق باشا ىف مقدمة حتليله لشخصية باريس:

والقصف،  الغزل  ومرسح  الطرب،  اللهو  جممع  أهنا  كام  والعرفان،  النور  مدينة  »باريس 
يقصدها الزوار من كل فج، فمنهم َمْن جيتنى العلم ىف معاهدها ومدارسها، ومنهم َمْن يغرتف 

من مناهل هلوها وملذاهتا«.

»واحلياة فيها هينة تتسع لكل الناس، وجلميع الطبقات، كل بحسب مقدرته، بينام جتد فيها من 
املطاعم املتواضعة ما تتناول فيه الطعام بفرنك وربع عن أربعة أصناف بام فيه احللوى مع النبيذ 

والفاكهة، إذا هبا من املطاعم الضخمة ما ينفق فيه عىل الوجبة الواحدة مئات الفرنكات«. 

الثياب  يرتدون  القوم  فأغنياء  املعيشة من مسكن وملبس،  »وقس عىل ذلك سائر نواحى 
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عليها  وينفقن  األزياء،  اختيار  ىف  خاص  بوجه  املورسات  الباريسيات  وتفتن  الغالية،  األنيقة 
األموال اجلمة، عىل حني يستطيع أهل الطبقات الفقرية ارتداء الثياب املتواضعة بأبخس األثامن، 

وأيرس ما ىف باريس هو التعليم، فاملعاهد املختلفة مفتوحة أمام اجلميع بأقل النفقات«.

)26(

وقرب هناية هذا الباب أنقل مجلة واحدة متثل الزاوية الثانية عرشة هلالة باريس حسبام تتبدى 
ا لباريس حيث يقول: من وصف األستاذ أمحد الصاوى حممد املركز جدًّ

»ال يوجد بلد ىف العامل كله فيه من أسباب املرسات وامللذات والغرائب والعجائب ما ىف باريس«.

)27(

مصطفى  اإلسالم  شيخ  كان  الذى  املعنى  فهى  باريس  هالة  تصوير  ىف  النهايات  أبدع   أما 
عبد الرازق يكرره من أن باريس عاصمة الدنيا، ولو كانت للجنة عاصمة لكانت باريس!
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الباب الثانى 

المرأة فى باريس

)1(

ىف آثارنا األدبية كثري من احلديث عن التجربة اإلنسانية والوجدانية مع املرأة ىف باريس أو ىف 
فرنسا عىل وجه العموم، ومن الطريف أن بعض هذه التجارب بدأ ىف الباخرة املسافرة من مرص 

قبل أن تصل إىل فرنسا، لكن بعض هذه التجارب يستحق أن يروى بعبارات أصحابه.

سوف نبدأ بتوفيق احلكيم أشهر من ذاعت آراؤه و كتاباته عن جتربته مع املرأة الفرنسية.

وإذا كان لنا أن نلخص جتربته ىف كلمة واحدة فهى اإلحباط.

وإذا كان لنا أن نلخص جتربته ىف كلمتني فهام التلذذ باإلحباط.

وىف مقابل اإلحباط نجد ثانى أشهر من كتب عن جتاربه هو األستاذ أمحد الصاوى وتتلخص 
جتربته ىف املعرفة، وإذا كان لنا أن نلخص جتربته ىف كلمتني فهام املعرفة واحلذر. 

أما كتابة طه حسني فتعرب عن السعادة بالصحبة وما نشأ عنها من حب واقرتان، وىف مقابل 
هذه التجارب الثالث نصادف عبث فكرى أباظة، وخجل املؤرخ أمحد شفيق، وارتباك الدكتور 

هيكل، وامتنان الدكتور الفيومى وتعجب الفنان فتوح نشاطى!!

)2(
خلص توفيق احلكيم عقيدته ىف نساء باريس عىل لسان زوجة صديقه حني قالت ىف هناية 

احلوار الذى ختم به الفصل الرابع من كتاب »عصفور من الرشق«:

»ال توجد امرأة ىف باريس ترفض باقية من الزهر!«.
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)3(

وكتب توفيق احلكيم ىف كتابه »عصفور من الرشق« عىل لسان صديقه الفرنسى رأيه احلقيقى 
ىف أن باريس مل ختلق إال للنساء:

»إن باريس كلها مل ختلق إال للنساء، وكل جتارة باريس هى ىف اهلدايا التى تقدم إىل النساء.. 
ما عليك يا صاحبى إال أن متشى قليال ىف أى شارع من شوارع باريس، فإنك واجد عرشات 
احلوانيت التى تعرض ما تشتهى لصاحبتك من حقائب اليد، وصناديق البدورة، والقبعات، 

واجلوارب، والعطور، واألزهار، وقد مىض أن نصحنا لك ىف هذا ومل تقبل النصح!«. 

)4(

أما حديث طه حسني عن بداية احلب الذى أحيا حياته فحديث جيمع بني احلياء واالنبهار، 
وهو حديث خيلو من كل ما هو مادى لكنه يكاد يصور احلب شيئا ماديا وينجح ىف هذا التصوير 
املادى إىل حد مذهل ألنه استخدم ميدانا رحبا للتصوير الدقيق الذى حيس به كل قارئ، وكأنام 
أثرت دراسة طه حسني األزهرية لعلم الكالم ىف عباراته حني أراد أن يعرب عن احلب تعبريا فريدا 

ترتفع فيه الفلسفة األفالطونية عن الواقع حني تصوره وهو يمىض ىف هذا السبيل إىل أن يقول:

احلب،  يكون  ما  كأشد  أحيانا  التى حيبها  اللينة  القاسية  املرة  احللوة  احلياة  لفى هذه  »وإنه 
ويضيق هبا أحيانا أخرى كأشد ما يكون الضيق، وإذا احلياة تبتسم له فجأة ىف يوم من أيام الربيع 

ابتسامة تغري حياته كلها تغيريا«.

»وإذا هو ال يعرف الوحدة، وال جيد الوحشة حني خيلو إىل نفسه إذا أظلم الليل، وكيف 
جتد الوحدة أو الوحشة إىل نفسه سبيال؟ وكيف تبلغه تلك اخلواطر التى كانت تؤذيه وتضنيه 
وتؤرق ليله، وىف نفسه صوت عذب رفيق يشيع فيه الرب واحلنان، ويقرأ عليه هذا األثر أو ذاك 

من روائع األدب الفرنسى القديم؟«.

اخلري،  من  وأيأسه  هلا،  وبغضا  باحلياة،  ضيقا  الفتى  نفس  مأل  لقد  العالء،  أبا  اهلل  »يرحم 
وألقى ىف روعه أن احلياة جهد كلها، ومشقة كلها، وعناء كلها، وإذا هذا الصوت يذود عن 
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نفس الفتى كل ما ألقى فيها أبو العالء من ظلمة التشاؤم واليأس والقنوط، كأنه تلك الشمس 
التى أقبلت ىف ذلك اليوم من أيام الربيع، فجلت عن املدينة ما كاد قد أطبق عليها من ذلك 
السحاب الذى كان بعضه يركب بعضا، والذى كان يقصف ويعصف حتى مأل املدينة، أو كاد 

يملؤها، إشفاقا وروعا«.

»وإذا املدينة تصبح كلها إرشاقا ونورا«.

)5(

إليه صاحبته، كان  ويلجأ طه حسني إىل ذكائه املعهود ليتحدث عن أن األثر الذى حبب 
هو هذا الصوت، ثم هو بعد ذلك ال يعرب عن حمبوبته وال يذكرها وال يتحدث عنها إال بلفظ 
تنبئ عن هذا  التى  الدقيقة واملوحية  املعانى  الكلمة من سحر  الصوت« بكل ماىف هذه  »هذا 
احلب الذى أحس به من يملك حاسة السمع ويسيطر هبا عىل دنياه ، وال يتصل بالدنيا إال عن 
اليأس فيها، وجعلها  الذى بدل حياته فأهنى وجود  طريقها، وهو يتحدث عن هذا الصوت 
حياة مرشقة ال تعرف اليأس، وهو اليزال يذكر كيف بدأ احلب و اليزال يذكر تاريخ بداية هذا 

احلب ىف الثامن عرش من شهر مايو:

»سمع الفتى ذلك الصوت يقرأ عليه شيئا من شعر راسني ذات يوم، فأحس كأنه خلق خلقا 
جديدا، ومنذ تلك الساعة التى سمع فيها ذلك الصوت مل يعرف اليأس إىل نفسه سبيال«.

ذلك  ىف  مايو  شهر  من  عرش  الثامن  ىف  أحبها  كام  قط  احلياة  أحب  أنه  الفتى  يعرف  »ومل 
العام«.

»ومل يعرف أنه أقبل عىل الدرس كام أقبل منذ ذلك اليوم«.

»ومل يعرف أنه انتفع باالختالف إىل اجلامعة والقراءة ىف الكتب كام جعل ينتفع هبام منذ ذلك 
اليوم أيضا، حتى حني انقطع عنه ذلك الصوت العذب الرّب الرفيق ملقدم الصيف«.

»فقد كان الصوت يصحبه دائام، ال يكاد خيلو إىل نفسه ىف ليل أو هنار إال سمعه يقرأ عليه 
هذا الكتاب أو ذاك، ىف تلك النربات التى كانت تسبق إىل قلبه فتملؤه رضا وغبطة ورسورا«.
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)6(

فيام قبل هذا كان طه حسني قد عاد من بعثته بسبب عجز ميزانية اجلامعة عن متويل البعثة، 
لكن الطبيب املرصى العظيم علوى باشا نجح ىف أن يمول البعثة من بعض ماله هو نفسه، وإذا 
طه حسني يعود إىل فرنسا، وإذا هو )دون أن يروى لنا التفصيالت الدقيقة ولو باختصار( يتحول 

ىف وجهته من مونبلييه إىل باريس، وإذا صاحبته أو )الصوت( تنتظره هى األخرى ىف باريس!

»وبعد قليل كان الفتى ىف غرفة مجيلة رائعة بفندق من فنادق احلى الالتينى، ومل يكد يستقر 
ىف غرفته حتى أصلح من شأنه، وهتيأ الستقبال شخص طاملا نازعته نفسه إىل لقائه منذ دهور، 

وطاملا أشفق من أال يلقاه أبدا«.

مل  شخصان  عليه  دخل  بالدخول  أذن  فإذا  الضحى،  آخر  ىف  رفيقا  طرقا  الباب  »ويطرق 
يكد يسمع صوت أحدمها حتى انجىل عنه حزنه، وانجاب عنه يأسه، وانرصف عنه اهلم، كأنه 
يستأنف حياة جديدة مل حييها من قبل، ومل ال؟ لقد بدأ منذ ذلك اليوم حياة ليس بينها وبني حياته 

األوىل سبب أو صلة«.

)7(

وال نزال مع الفرنسيات ىف فقرة أكثر تبكريا ىف الزمان وىف االحتكاك بالباريسيات ونطالع 
فقرة موحية تصور ارتباك الدكتور حممد حسني هيكل وخجله حني أتيح له أن ينفرد مع فتاة 

فرنسية ىف صالون القطار املتجه من مرسيليا عرب ليون إىل باريس:

املجاورة  الغرفة  إىل  أنا أصحابى  منه خلق كثري وتركت  نزل  ليون  إىل  القطار  »وملا وصل 
آملني )احلديث عن النفس بضمري اجلمع( أن ننال بعد سهرنا هذا ساعة يرد لنا النوم فيها من 

الراحة ما يعوضنا عظيم تعبنا«.

»لكنى مل أبق طويال حتى دخلت إىل هذه الغرفة فتاة وضعت شنطتها عىل الرف وجلست 
إزائى، فجعلت أدير نظرى ساعة إىل جهة النافذة، وأخرى ألقى به )أى بنظره( األرض، وثالثة 

أغمض عينى خيفة أن تقع عليها، واستوالنى خجل ال أفهمه«.
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»فلام حترك القطار انتهزت فرصة اشتغاهلا ببعض أمرها وانسحبت خارًجا أريد أن أرجع إىل 
حيث كنت، فوجدت أصحابى قد أقفلوا الباب وطمسوا عىل النور )أى سحبوا الستائر عليه 

بلغة عرصنا، وربام كان اإلطفاء ىف ذلك الوقت ال يتم إال بالطمس من قبيل شد الستائر(«.

»وقفت ىف املمر حائًرا أسأل نفسى: أليس ممكًنا أن يكون املحل الذى جلست فيه حمجوًزا 
الفتاة  أن تكون هاته  أليس ممكنا كذلك  يدل عىل شىء من ذلك،  بابه ال  »للستات«؟ ولكن 
وجدتنى مفردا فاملت عندى تريد أن تغرينى؟ استحوذت هاته الفكرة عىّل هتيج ىف نفسى أحيانا 
من الرسور، وأخرى من التخوف.. ثم عقدت حواجبى وهززت رأسى وقلت: »وسألعب أنا 

اآلخر معها دورى«.

»دخلت إىل مكانى من جديد فوجدهتا خلعت قبعتها وتقفل ىف ستار النافذة املقابلة هلا، لكنى 
أحسست ألول ما رأيتها هبزة عرتنى فتناسيت ذلك واشتغلت عنها بإقفال ستار باقى النوافذ حتى 
إذا انتهيت جلست مكانى صامًتا ال أحترك، وإن اسرتقت إليها النظرات أحيانا، أما هى فبعد أن أمتت 

كل الذى عملت كأن مل أكن موجودا نظرت إىّل وقالت: تسمح يا سيدى أن حتجب النور؟«.

»فلام أمتالك نفسى حني سمعتها تتكلم أن ظهرت عىّل الدهشة واالستغراب، فتاة ال أعرفها 
تكون وحيدة معى ثم تكلمنى بسكون ومن غري خجل كام يكلمنى أى رجل آخر، وتطلب أن 

حتجب النور ليمسى املكان الذى نحن فيه مظلاًم، ثم ماذا يكون بعد ذلك؟«.

»توالنى خجل مل أقدر معه أن أجيبها بحلوة وال بمرة، بل قمت ساكًنا فأرخيت ستارى 
ثم هيأت  أن شكرتنى  بعد ذلك  فلم متهلنى  الركن حيث كنت،  منزوًيا ىف  املصباح، جلست 

لنفسها مضجًعا اتكأت فيه وقالت )ولست أدرى إن كانت تكلم نفسها أو تكلمنى(:

»آمل أال يصعد إىل القطار ىف جرنبل َمْن يفسد علينا نومنا«.

)8(

ونصل مع الدكتور هيكل إىل ذروة انفعاله وقلقه وهو جييد التعبري عنهام عىل نحو صادق وموح:

»متطيت أنا ىف اجلهة املقابلة ومل أقل كلمة واحدة، كأنى منها خائف وجل، وبقيت أغمض 
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عينى وأفتحها وكىل احلذر وال أفكر ىف شىء مطلًقا. بقيت كالطفل الذى أمرته أمه أن ينام وهو 
ال يريد، وىف الوقت عينه ال يدرى ماذا يفعل«.

أنفاسها ترتدد ىف صدرها  لبثت حلظة حتى سمعت  ما  بعد ذلك ىف ظلمة خميفة،  »أمسينا 
أنا  عالمة النوم اهلادئ املطمئن، حينذاك سكن روعى ورحت ىف أفكار متناوبة محلتنى معها 

كذلك إىل عامل السكون«.

ا، ثم أرجع إليها  »قضيت بقية ليىل بني النوم واليقظة أغيب عن نفسى أحيانا كأنى نائم حقًّ
وهى خادرة عمل فيها هواء تلك الغرفة املمتلئ كسال ومخوال«.

»ثم تبينت من خالل الستار كأنام تبددت ظلمة اجلو، وما كدت أرفعه حتى صّدق النهار 
الوليد ظنى، وتبدت أمامى احلقول تذهب منخفضة مرتفعة وتضيع دون األفق، وهتبط األرض 
أحيانا فأحدق من اهلضاب التى يرمح القطار فوقها، ثم إذ األرض ارتفعت ودخلنا بني جبلني 

نسري بينهام مستكينني مستسلمني حتى يقذف بنا ىف ظلمة النفق«.

النافذة،  أن أحتول عن  بعينى وجلست معجًبا هبا ال أستطيع  البديعة  املناظر  »أخذت هاته 
جلست بشعرى املنكوش، وعيونى املتعبة، وأنا تائه أريد أن آخذ هذا اجلامل لصدرى وأمأل منه 
ناظرى فيحول دون ما أريد القطار الطائر إىل غايته، وأرسلت بأحالمى ىف اجلو الفسيح أمامى 

وهو اليزال ىف رداء الشك مملوًءا بأحالم الليل وآمال النهار«.

الزرقاوان  عيناها  تكن  وإن  الشعر،  منكوشة  األخرى  هى  صاحبتى  فإذا  التفت  »ثم 
الضاحكتان أكثر يقظة وانتعاًشا من عينّى، فلام تقابلت نظراتنا ابتسمت عن شفاه رقاق وأسنان 

ناصعة بديعة الرتتيب ثم قالت:

آمل أن تكون نمت نوًما طيًبا يا سيدى«.

رأيت  كنت  إن  وسألتنى  نتفاهم،  أن  استطعنا  فقد  للفرنساوية  معرفتى  قلة  من  »وبالرغم 
باريس من قبل، واستمر الكالم بيننا حتى تركتنى وذهبت ترتب نفسها، فلام جاءت رحبت 
أنا اآلخر، وعند رجوعى وجدت أصحابى أيقاًظا يتكلمون وينكتون ويضحكون، فلام وصل 
القطار وخرجنا من احلجرات ودعتنى السيدة التى كانت معى بابتسامة وحنيت هلا رأسى ثم 

خرجنا مجيعا إىل جوف باريس«.
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)9(

ونأتى إىل املعرفة املقرتنة باحلذر و خري من يمثلها هو األستاذ الصاوى جمربا ومراقبا.

ونبدأ باألستاذ الصاوى جمربا.

ففى خضم أحاديثه عمن التقى هبن ىف باريس، نراه يتحدث ىف تواضع ودعة عمن يبدو أهنا 
كانت بمثابة املؤثر األول ىف دراسته لألدب وفهمه، وهى روسية قدر له أن يلقاها ىف باريس، وأن 

يتعلم منها دون أن يعرتف هبذا عىل نحو رصيح، وإن كان هذا واضًحا من تسميته هلا بالقيرصة:

»وهذه الروسية »آسيا« تدرس اآلداب لعامها الثالث، وجتلس رافعة الرأس تطوق عنقها 
احلب،  إىل  أدعى  بساطتها  ىف  وهى  وقسامة،  وسامة  ذات  اللؤلؤ،  من  عريضة  قالدة  الناصع 
وأشهى ىف احلديث، وأوىل بالعناية، غزيرة االطالع، ولكننى أخطأت إذ أعرهتا كتابني، فهى 
أنانية مل تردمها إال بعدما طلبتهام غري مرة، وقد يستغرب شاب ىف مرص كيف أطالبها، وقد يرى 

ىف هذا ثقاًل وإحلاًحا ال يتفق وإعجابى«.

ويقارن األستاذ الصاوى بني حال هذه الفتاة لو وجدت ىف مرص وحاهلا وهى ىف باريس 
مقارنة ذكية مبدعة:

مئات  فثمت  نابه،  بفتى  تعجب  الربىء كام  اإلعجاب  يتعدى  لن  بفتاة  إعجابك  أن  »عىل 
ا، بل باحلب، وهذا ما يدعو إىل التحفظ وإىل القصد ىف العواطف، وىف  جديرات باإلعجاب حقًّ
الكرم، أما لو كانت هذه الفتاة ىف مرص لكان هلا شأن آخر، كانت تكون بمثابة عني املال الزالل 
ىف صحراء، أما هنا فهى عني ماء ىف جنة جترى من حتتها األهنار فتقف هبذه العني هنيهة معجًبا 

بصفاهتا، لكنك غري ظامئ«.

)10(

ثم يصف الصاوى لقاءاته األدبية بفتاته الروسية الدارسة ىف باريس حتى حتس كأن لقاءات 
باريس كلها ال تعرف إال احلديث عن األدب.
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وىف هذه اللقطات يقدم األستاذ الصاوى صورة غري مسبوقة ىف أدبنا العربى حني يصف 
إغامض عينيه حتى ال يرى الشهوة ىف عني فتاته حني تغمضها!!:

»حتادثنا مليا عن تور جنيف، ودستيفوسكى، وتشيكوف، وتولستوى، وغوركى، ثم ذكرت 
ىل أهل األدب الروسى اجلديد ممن أجهلهم، وفصلت ىل كتبهم تفصياًل«.

ا  »وكنت شديد الضجر أول عهدى بباريس فقالت ىل: صربا.. فإنك ال تلبث أن تصبح حمبًّ
هلذا البلد تؤثره عىل سواه، كام أؤثره عىل مسقط رأسى، إننى أحب السري ىف الليل وحدى حمدقة 
بالكواكب، مناجية أبراج الكنائس، مصغية إىل خفقان قلب »السني«، باحثة عن شىء جمهول 

ولكنه جزء من نفسى«.

العينني،  مغمضة  راقصة  رأيتها  ثم  بالدى،  سامء  تتكلم  وهى  عينيها  صفاء  ىف  »ورأيت 
عجيب! إهنا إذ تغمض عينيها تصعد إىل ذروة مجاهلا، نعم رأيت ىف هذه القيرصة الصغرية ىف 

تلك احلالة شهوة أقيال ىف أجيال فأغمضت عينى حتى ال أرى إغامض عينيها«.

)11(

وها هو األستاذ الصاوى يعرتف أن تقدم سنه هو ما حال بينه وبني الوقوع ىف حب مثل هذه 
الفتاة، وقد كان حريا به لو كان أصغر ىف السن أن يندفع إىل حبها اندفاًعا:

»قلت ىف نفسى ترى ماذا يكون حاىل لو أنى رأيتها وسمعتها ىف سن العرشين؟«.

»إن السنني القليلة التى عشتها بعد هذه السن قد أنقذتنى من رش مستطري، أو حرمتنى خرًيا 
كثرًيا، إذ َمْن يدرى ىف الواقع أين هو اخلري من الرش؟ ربام فتحت ىل هذه الفتاة أبواًبا من العزاء 

واهلناء لو أننى اتصلت هبا، وأوثقت معها عرى الوداد«.

»ولكننى نفرت منها، من هذه الروسية احلسناء املشتهاة املتعلمة الذكية، كأهنا أفعى، فلامذا 
نفرت وفررت؟ أهى قراءاتى وإدمانى املطالعة والنظر ىف تاريخ الغابرين، وجتارب املعارصين 
أم  الرش عنى كدعوة  أن شيئا خفيًّا حيرسنى ويذود  أم  النفور والفرار..  التى محلتنى عىل  هى 
إرسائيىل  كاهن  بركة  أو  شبابى،  أو  طفولتى  ىف  رأسى  عىل  مسحت  مسلم  وىل  يد  أو  حنون، 
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شملتنى ىف طريقى إىل باريس )هو هنا يشري إىل حادثة وقعت له حني تقابل مع كاهن هيودى 
عىل سطح الباخرة التى سافر عليها(، أم هى حياتى الذاتية املتعلقة بغريى، الرازحة حتت عبء 
مسؤوليات خطرية، فال أستطيع أن أمرح طلًقا كالعصفور يوما واحدا لئال أعود إىل القفص 

مهشم الرأس، مقصوص اجلناح؟«.

»شىء من هذا أو من مثله أو من غري هذا قد نبه عىل كل حال الكائن اخلفى الرجعى الذى 
ىف شخىص، فشدنى من طوقى إىل الوراء متقهقًرا بى كأننى جبان حرب، وإننى لكذلك!«.

»ألست جبان حب؟«.

هكذا لعب الصاوى بقلمه عىل كلمتى احلب واحلرب.

)12(

وننتقل اىل األستاذ أمحد الصاوى مراقبا ذكيا أو ننتقل معه فنجده وقد قدم لنا منذ سبعني 
ا ألكثر من نموذج للفتيات األوروبيات الالتى يدرسن ىف باريس، وال  عاًما تصويًرا دقيًقا وفنيًّ
يزال حديثه عن أولئك الفتيات حيا وكأنه يقدم نموذًجا من عاملنا اليوم، وهو يتحدث عنهن 

وعام كن يثرنه من عواطف ىف الشباب الذين يعرفوهنن، ومنهم شاب مرصى زميل له:

»وكانت الرصبية التى تدرس القانون من ألطف البنات وأذكاهن، إذا مشت تثنت كغصن 
البان، وكان هلا صاحب ىف البيت بلغارى، وأنت تعلم أن الرصب والبلغار أبناء عم«.

»وكان معى مرصى فنان قوى اجلسم، ضعيف القلب، فجعل يتشبث بحب هذه الرصبية 
وهى ال تقبل عليه، وال تعرض عنه فتزيده جوى وصبابة حتى سكر ليلة أنس ورقص فباح هلا 
عىل مإٍل من الناس قائال: إنك تدرسني احلقوق و »سليانوف« يدرس احلقوق معك، ولكنك 
سوف تنجحني ويسقط! ثم كتب هلا اسمها بالعربية، وكتب اسم صاحبها بالعربية أيًضا وقال 

هلا: هذا اسمك وهذا اسمه، ولكن يوجد بينكام اسم ثالث!«.

ا، وارمحتاه للشباب املرصى، حيرم كل شىء برىء ىف وطنه فيأتى إىل  »لقد كان ظريًفا حقًّ
أوروبا، إىل اهليجا، بغري سالح«.
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ونعود إىل الفقرات املهمة التى بنى عليها قراؤنا )ىف اجليلني السابقني( معرفتهم أو انطباعهم 
عن اجلامل األنثوى الباريسى، وعن السلوك النسائى الفرنسى، وهى الفقرة التى حاول األستاذ 
ا، فإذا ببعض القراء العرب  ا دراميًّ الصاوى فيها أن يصور »ساكنات« احلى الالتينى تصويًرا فنيًّ

حيركون هذا التصوير إىل سبيل آخر وتوجهات أو أفكار أخرى.

ومع أن الصاوى كان يلقى بالذنب عىل الشبان ال الشابات، فإن التصوير ىف حد ذاته يدين 
هؤالء وأولئك.

يقول الصاوى:

»وإنى ليخيل إىّل أن فتيات هذا احلى قد قتلت فيهن املشاعر من كثرة ما عركن من الرجال. 
كيف يكون هلن عهد وليس لفتى كلمة تصدق، أو وعد حيقق. إن الفتيان هنا خليط عجيب 
وليسوا غالًبا من وفرة الغنى بحيث يكفون البنات مطالبهن، وليسوا من القناعة بحيث يكتفون 
اللباس  ىف  التفنن  وهذا  األلوان،  ىف  التفاوت  وهذا  األجناس،  ىف  االختالف  وهذا  بواحدة، 
واألزياء، وهذا التنوع ىف اجلامل والدالل، جيعل لكل امرأة رسها الذى حياول الفتى، والفتى 

الرشقى بخاصة، اكتشافه مهام كبده ذلك وأجهده«.

)14(

وقد قدم األستاذ الصاوى ىف وصف إحدى الفتيات الدارسات ىف باريس وصًفا يرتفع هبا 
إىل مرتبة سامقة قد ال يتصورها الذين سمعوا ما هو مشهور أو متداول عن أحاديث الصاوى 

عن الباريسيات الالهيات، ولكن هذه هى احلقيقة:

»وكانت.. الرصبية اللطيفة التى تدرس القانون ساكنة ىف أصغر حجرة ىف البيت، حجرة 
أصلها مطبخ ثم حولوها مسكًنا، فأرضها بالط أمحر، وفرشها ال يسع طفاًل )وكنا نسميها أودة 

األرانب!(، وكانت بحاهلا راضية وتقول أحياًنا عىل املائدة بكل شجاعة«:

»واهلل مل يبق معى غري 5 � سنتيامت )نكلة(«!
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»وصاحبى املرصى يسألنى:

أقدم هلا جنيها؟!

التقاطيع حتى كأهنا متثال من متاثيل  الدقيقة  اللفظ،  الساحرة  الفنانة  الرومانية  وصاحبتها 
قدماء الرومان تقول:

اسمعى »يايويو«.. إننى أسلفك ما أنت بحاجة إليه حتى آخر الشهر.

شكًرا ياليىل وسأذكرك إذا اشتدت بى احلاجة!

قرش  معها  ليس  باريس  ىف  الصبا  نرضة  ىف  فتاة  واهلل!  كال  احلوار؟  هذا  من  أعجب  أثمة 
واحد! وهى مع ذلك تقول إن حاجتها إىل املال مل تشتد بعد«.

بذلك  وهى  مدعوة،  إال  املرسح  وال  احلانة،  وال  املقهى،  تعرف  ال  مستقيمة،  بنت  »إهنا 
حريصة عىل وقتها، منتظمة ىف سريها، ضامنة آخر العام نجاحها«.

)15(

ويتحدث األستاذ أمحد الصاوى حممد برسعة )معهودة منه( عن جتربة عاطفية ألحد أقاربه 
أو أصدقائه تبدو ىف جمملها شبيهة بتجربة توفيق احلكيم )أو حمسن( ىف »عصفور من الرشق«، 
»عصفور  جتربة  احلكيم  لتوفيق  وترك  واحدة  فقرة  ىف  القصة  حسم  الصاوى  األستاذ  لكن 

الرشق« بأكملها ليحكى عىل صفحاهتا مثل هذه القصة.

املسلمة، ترى هلا حياء املخدرات، ومعى صاحب ىل  »وهناك رصبية أخرى هى الرصبية 
وقريب صغري السن فتان املحيا، مل تصقله بعد جتارب األيام، جعل يراود قلبه عىل حبها حتى 
طاوعه أو كاد فطفق يفكر ىف الزواج هبا، وقد عارضته ألن األعوام الثامنية عرش التى قطعها من 

مرحلة احلياة ال تكفى للمجازفة باختيار رفيقة احلياة. 

ىف  استقبلت  أهنا  فعرف  اخلري  له  اهلل  أراد  حتى  مرات  إليها  وجتذبه  عنها  أدفعه  »ومازلت 
قلبه  الرشقية فسخط عليها، واسرتوح  فثارت نخوته  النزل،  يونانيا جياورها ىف  فتى  حجرهتا 

السلوى«.
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باريس،  ىف  فيه  أقام  الذى  النزل  ىف  يعرفها  أن  له  قدر  رومانية  فتاة  عن  الصاوى  وحيدثنا 
فيستطرد إىل ما يستكمل به صورهتا من احلديث عن والدهتا ذات احلس النسوى:

»وهذه الرومانية بعينيها ملعان غريب«.

إىل  املعرش، مهذبة  أنيسة  اللطف،  تتجسم، خالصة  أن  النحافة  ما شاءت  نحيفة  أهنا  »عىل 
أقىص حد، وهى صورة مصغرة من أمها التى جاءت هبا أيًضا لتطمئن إىل وجودها ىف وسط 
تكاد  قد عبل ساعداها، وطابت جلستها، فال  أمها ذات حسن نسوى كامل  أن  لوال  صالح 
النفس تنرصف عنها، إذ تتحدث عن رقص بالدها الوطنى ىف الريف إىل جوار »السواقى«. 

الدائرة دورهتا األبدية، وكأن نعريها رثاء الزمن«.

)17(

للمرأة  أكانت  سواء  الباريسية  النامذج  من  عدد  عن  املوحية  األحاديث  هذه  مع  ونمىض 
الفرنسية أم للمقيمة ىف فرنسا.

استطراده  خالل  من  بالغ  بذكاء  مالحمها  حممد  الصاوى  أمحد  األستاذ  يرسم  نامذج  وهى 
الطبيعى ىف احلديث عن النزل العائىل الذى كان يقيم فيه:

»وهذه معلمة البيانو الفرنسية ذات جسم ال تشبع منه العني ىف ثوبه الليمونى البهيج، وهلا ىف ثغرها 
واشتعلت  الرقص  أعياها  أن  بعد  جانبى  إىل  جلست  القبل.  عىل  تتلهف  كأهنا  مضطرمة  بارزة  ثنايا 

وجنتاها رسوًرا وتعًبا والتذاًذا، فقلت هلذا املوسيقية ما قاله أناتول فرانس ىف »الزنبقة احلمراء«:

»إن احلركات الرشيقة هى موسيقى العينني«.

»فأقبلت نحوى حتدثنى عن فرانس وعن قصته هذه، وأهنا قرأهتا مراًرا وتكراًرا، وما برحت 
ظامئة إىل إعادة قراءهتا عرشات املرار، وأهنا ال حتب من القصصيني غري فرانس ولوتى«.

»فوجدت حديثها ممتًعا كرقصها وتوقيعها!«.
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كذلك يتحدث الصاوى عن نموذج شائع من الباريسيات غري اجلميالت الالئى ينشطن ىف 
العمل والعالقات اإلنسانية ويؤثرن ىف تكوين االنطباعات عن اإلنسان الغريب:

»وهذه فرنسية أخرى كأهنا ثالثة األثاىف، مستخدمة ىف بنك، وسكرترية حمام، أنت مطالب 
بأن ترتضاها عىل قبحها، وأن ترقص معها يوم األحد مرة أو مرتني، فإذا أمهلتها فالويل لك، 

فإهنا دساسة قديرة تؤلب عليك البيت كله«.

رقصة  إىل  تدعوك  مؤاتية  فهى  تناسيتها  أو  نسيتها  فإذا  أنفة،  ذات  احلظ غري  حلسن  لكنها 
الطانجو )هكذا كان األستاذ الصاوى يكتب التانجو(، وال تدعوك إال إىل الطانجو، فإذا دقت 
نغامته احلنو رأيتها مقبلة نحوى فأستعيذ باهلل من الشيطان.. شيطان الطانجو، وأهنض مبتساًم 

مستسلاًم إىل هذا القضاء املحتوم!«.

)19(

ونأتى، بعد كل هذا، إىل األفق الرابع و هو أفق اخلجل الذى متثله قصة أمحد شفيق باشا.

وهو يقدم جتربة خمتلفة عن الشائع وأكثر تبكرًيا )يوليو 1885( حني ذهب مع اثنني من 
أصدقائه إىل ملهى باريسى حافل باملرح والرقص، وكان اسمه »بوليه«، وهو يروى انطباعاته 

وذكرياته حتى يصل إىل وصف خروجه من امللهى ىف قوله:

ذراع  أخذت  الفتيات  إحدى  أن  ذلك  ثالثة،  من  بدال  أربعة  خرجنا  الليل  منتصف  »وىف 
صاحبى وزميله فحمدت اهلل عىل أهنا مل تلتفت إىّل، ولكن رسعان ما سألت عنى فام إن علمت 
أنى مرصى حتى تركتهام وتعلقت بذراعى، ويمكنك أن تتصور حالتى النفسية وما أصابنى 

عندئذ من االرتباك واخلجل، ودار احلديث بيننا عىل النحو التاىل«:

»هل حرضت باريس ألول مرة؟«.

»نعم«.
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»هل عندكم ىف مرص حمال مثل بوليه )هذا هو اسم امللهى الليىل(؟«.

»ال«.

»هل عندكم مسارح ومراقص؟«.

»نعم«.

»هل تعرف الرقص؟«.

»ال«.

ولعدم  جهة،  من  حيائى  لشدة  و»ال«،  »نعم«  بني  مرددة  مقتضبة  أجوبتى  كانت  »وهكذا 
إجادتى لغتها من جهة أخرى«.

»وملا وصلنا إىل ميدان لوكسمبورج قالت يل: هل أنت ذاهب لفندقك؟«. 

قلت: »نعم«. 

قالت: »وهال حتب أن تأتى عندى؟«.

قلت: »ال«.

»وتذكرت ىف هذا الوقت ما كنت قد سمعته من بعض إخوانى بأن احلرص عىل الصحة 
يقىض باحلذر من خمالطة أمثال هذه الفتاة«.

»ثم قالت بتعجب: هل أنت بيسو؟ 

فأجبت: نعم، دون أن أفهم معنى هلذه الكلمة.

»لكن الدور كان عىل كلمة »نعم« حسب نظام أجوبتى«.

»وما إن سمعت هذا اجلواب حتى تركتنى وتناولت يدى رفيقّى وأخذ الثالثة يرقصون حوىل 
ويصيحون: »بيسو.. بيسو«، فخجلت جدا ودهشت، وبعد أن أخذوا نصيبهم من الصياح والقفز 
سألت صاحبى عن معنى هذه الكلمة التى هاجتهم »بيسو« فأجاب: معناها أنك مل تدخل دنيا، 
وهى تريد أن تدخلك ىف دنياها، قلت: وهل يليق عملكم هذا أمام الناس وىف وسط امليدان؟ قال: 

ال بأس من ذلك، فنحن ىف حى الطلبة، وحيق لنا أن نأخذ قسطا من اللهو دون إخالل بالنظام«.
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)20(
وهذا هو النموذج اخلامس يقدمه أو يمثله األستاذ فكرى أباظة الذى اشتهر بالقبض عىل 
رس الفكاهة وعنرص املفارقة وهو يصور عالقته بالباريسيات تصويًرا داالًّ عىل االفرتاق القائم 
عىل االختالف احلاد وعدم األمل ىف االتفاق أو التوافق، وكأنه يستثري الرشقيني والعرب ىف 

تعاملهم الروتينى مع الفتيات والسيدات الباريسيات:

»ىف »شقتى« اهلادئة املمتعة ىف حى »األتوال« وىف شارع »كولونل رنارد« أكتب كلمتى هذه. 
وبجوارى أربع مدموازيالت من اجلريان يتفرجن عىل مسألة واحدة تبدو هلن ىف غاية الغرابة: 
بصوت  صحن  عربية  ولغتى  مرصى  إنى  هلن  قلت  فإذا  الشامل.  إىل  اليمني  من  أكتب  كيف 
واحد: ما أمجل مرص! وتنهد اجلميع باإلمجاع تنهدات موسيقية حارة وكل واحد منهن تود لو 

أتاح هلا القدر أن تزور بلد اجلامل والكامل!

قلت ألمجلهن: تزوجينى وسافرى معى.

قالت: وهل أستطيع أن أرقص هناك؟

قلت: أما »الرقص األفرنكى« فدائام أبدا معى - أى مع زوجك الوقور- وىف داخل املنزل 
عىل نغامت الفونوغراف.

قالت: ياللمضايقة. وألوان الطعام؟!

الكوارع،  ذات  والفتة  والعدس  والبصارة  الصباح،  ىف  املدمس«  »الفول  عندك  قلت: 
والفسيخ، ىف الغداء والعشاء.

قالت: واإلبراتيف؟

قلت: عندك الطرشى وخملل اخليار واللفت والبصل.

قالت: واملرشوبات؟

قلت: ماء النيل ليس غري.

قالت: إنى رافضة.

قلت: وأنا أيضا رافض.
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قصة  ومتثلها  الذهول  من  املقرتب  التعجب  عليها  يغلب  التجارب  من  سادسة  صورة  وهذه 
باريس، وهو  العاطفية األوىل مع اجلنس اآلخر ىف  فتوح نشاطى جتربته  الفنان  فيها  طريفة صور 

يكتب القصة بتعقل بعدما انتهت التجربة عىل نحو مل يدر بخلده عىل اإلطالق:

»عشت هذه األيام الثالثة قصة عاطفية غريبة أصلح ما تكون موضوًعا ملرسحية قصرية«.

»فقد تعرفت ىف أثناء مشاهداتى إلحدى الروايات االستعراضية بمرسح الشاتليه إىل شقراء 
من أهل الشامل كانت جتلس بجوارى، وىف أحد املواقف الغرامية عىل املرسح أحسست بقدمها 
تلتصق  بساقها  فإذا  أهنا حركة غري مقصودة،  الرهبة وتصورت  فتولتنى  قدمى،  نحو  تزحف 
بساقى، فصعقت وتدفق الدم إىل وجهى من اخلجل، فام أن رأتنى عىل هذه احلال حتى أطلقت 

ضحكة رنانة اسرتعت انتباه احلارضين«.

»وخالل االسرتاحة تم التعارف بيننا، وكانت لنا بعد ذلك جوالت ىف احلى الالتينى وىف األوبرا، 
وىف فرساى وأنا أكاد أطري من الفرح والنشوة ىف صحبة هذا املالك ذى العيون الزرقاء الصافية«.

حياتى،  ورشيكة  ملهمتى  ستكون  التى  الروح  بشقيقة  أخرًيا  فزت  أنى  اعتقدت  »وقد 
فعرضت عليها الزواج، فإذا باحلقيقة املرة تتضح ىل فأعلم منها أهنا متزوجة وزوجها مصاب 

بالعقم، وأهنا ما سعت إىّل إال لكى تنجب طفال!«.

)22(

هل لنا أن نعود إىل البدايات بعد هذا كله؟

الفرنسيني  عالقة  باريز«  تلخيص  ىف  اإلبريز  »ختليص  كتابه  ىف  الطهطاوى  رفاعة  يتناول 
ا فيقول: باملرأة تناوال فلسفيًّ

»وال ُيظن هبم أهنم لعدم غريهتم عىل نسائهم ال عرض هلم ىف ذلك، حيث إن العرض يظهر 
ىف هذا املعنى أكثر من غريه، ألهنم وإن فقدوا الغرية لكنهم إن علموا عليهن شيئا كانوا أرش 



43

تسليم  أهنم خيطئون ىف  األمر  غاية  نسائهم،  َمْن خاهنم ىف  أنفسهم وعىل  عليهن وعىل  الناس 
القيادة للنساء، وإن كانت املحصنات ال خيشى عليهن شىء«.

الذى  االستنتاج  هذا  عىل  عارصه  الذى  وتارخيهم  الفرنسيني  حياة  من  مثاًل  يرضب  وهو 
وصل إليه فيقول:

الدوق  أم  هى  التى  املعزول،  فرنسا  ملك  ابن  لزوجة  وقع  ما  كالمهم  يقوى  مما  أن  »عىل 
»دوبردو« الذى خلع عليه جده اململكة بعد عزله ومل يقبله الفرنساوية، وقالوا: إن هذا الولد 
ابن زنا، فإن أمه ولدت ولدا آخر من الزنا وادعت أهنا تزوجت رسا، فانكرس بذلك ناموسها، 
وبعد أن كانت تطلب مملكة فرنسا البنها األول، وكانت آخذة ىف أسباب توليته، وكان خيشى 
منها وقوع شىء ىف اململكة، سقطت من األعني، وبعد أن وقعت ىف يد الفرنساوية، وكان يظن 

هالكها، تركوا سبيلها قائلني إهنا صارت مهملة، ورجعت إىل أهلها بولدها األخري«.

)23(

كذلك يمتد رفاعة الطهطاوى باملثل إىل بريطانيا:

» من أغرب ما وقع ببالد اإلفرنج ىف هذا األمر أن ملك اإلنكليز جرجس الرابع )هكذا كان 
يكتب: جورج الرابع( اهتم زوجته بالفاحشة بعد أن عهد منها ذلك املرار العديدة، واشتهرت 
تريد، وهلا ىف كل حمل  َمْن  ببالد اإلفرنج مع  بذلك عند اخلاص والعام، لكوهنا كانت تسافر 
عشاق، فلام رفع أمرها عند رشعهم، وأقيمت الدعوى كام ينبغى، وقصد بإثبات زناها طالقها 
ليتزوج بغريها، فلم تثبت أمور كافية ىف الطالق، فحكم القاىض بإبقائها عىل عصمته قهرا عنه، 
فبقيا متفرقني، ولكن مل يتزوج غريها، وذاع أمرمها وشاع، ولكن ىف احلقيقة وإن كان يعتقد فيها 

ذلك، إال أنه بمجرد القرائن ال باملشاهدة وإال النثلم عرضه«.

)24(

حيرص رفاعة الطهطاوى عىل أن يتفلسف ىف قبول فكرة الرقص »الغريب« فيشري إىل أنه ال 
يرتبط بالعهر أبًدا وهذا بالطبع هو ماكان يعنى هذا الشيخ اإلمام حيث يقول:



44

املسمى  تارخيه  املسعودى ىف  إليه  أشار  الفنون، وقد  الرقص عندهم فن من  إن  قلنا  »وقد 
»مروج الذهب«، فهو نظري املصارعة ىف موازنة األعضاء، ودفع قوى بعضها إىل بعض، فليس 
كل قوى يعرف املصارعة، بل قد يغلبه ضعيف البنية بواسطة احليل املقررة عندهم، وما كل 

راقص يقدر عىل دقائق حركات األعضاء«.

ىف  بالرقص  ويتعلق  بالتأمل،  يعرف  واحد  شىء  مرجعهام  واملصارعة  الرقص  أن  »وظهر 
فرنسا كل الناس، وكأنه نوع من العياقة والشلبنة، ال من الفسق، فلذلك كان دائام غري خارج 
النساء، ألنه لتهييج  عن قوانني احلياء، بخالف الرقص ىف أرض مرص فإنه من خصوصيات 

الشهوات«.

»وأما ىف باريس فإنه نمط خمطوط ال يشم منه رائحة العهر أبدا، وكل إنسان يعزم امرأة يرقص 
معها، فإذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذا، وسواء كان يعرفها أو ال، وتفرح النساء 
الناس  اثنان، بل حيببن رؤية كثري من  الرقص معهن، وال يكفيهن واحد وال  الراغبني ىف  بكثرة 

يرقص معهن لسآمة أنفسهن من التعلق بشىء واحد، كام قال الشاعر:

خليل يرضيها  ليس  من  عامأيا  ــل  ك خليل  ألــفــا  وال 
طــعــام«أراك بقية من قوم موسى فهم ــى  ع ــرون  ــص ي ال 

»وقد يقع أن من الرقص رقصة خمصوصة يرقص اإلنسان ويده ىف خارصة َمْن ترقص معه، 
وأغلب األوقات يمسكها بيده«.

ويصل رفاعة إىل ملخص أحكامه ىف فهم طبيعة الرقص الغربى فيقول:

»وباجلملة، فمس املرأة أيا ما كانت ىف اجلهة العليا من البدن غري عيب عند هؤالء النصارى، 
وكلام حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن.. عد هذا من األدب«.

)25(

عىل أن كل هذه االحاديث ال ينبغى هلا أن تشغلنا عن حديثني مهمني:

أوهلام هو احلديث عن إجيابية كبرية تتمثل ىف حب الفرنسيات ملساعدة األجانب ، وهذه عىل 
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سبيل املثال قصة حقيقية يروهيا الدكتور حممد إبراهيم الفيومى ىف مذكراته »أيامى« تنبئ عن 
حب الفرنسيات ملساعدة األجانب، وتقديم يد العون هلم:

)هكذا  وبرحة  رشحة  النوافد  طيبة  غرفة  ىف  باريامفريا،  أوتيل:  إليزيا..  شارع  ىف  »سكنت 
يستخدم الدكتور الفيومى هذين اللفظني املتداولني عىل مستوى العامية املرصية ألنه وجدمها 

أفضل وصف للغرفة التى أحبها(«.

»وكان صاحب األوتيل ال يبتسم عىل غري عادة الفرنسيني، وكان عظيم اجلرم قصريا، أما 
زوجته فكانت دائام مبتسمة مرشقة قد خطها املشيب، لكنها صبوحة الوجه، منفتحة األسارير، 
عىل  )كانت(  رأسها،  سواد  ختللت  قمرية  أشعة  حتسبه  أبيض  شعر  ذات  رقيقة  ابتسامة  ذات 

جانب كبري من الذوق األصيل«.

»وكانت دائام ترتفق بى، تعلمنى اللغة الفرنسية، وألهنا ترانى دائام وحيدا ىف غرفتى حني 
أعود من اإلليانس فرنسيس، كنت ال أخرج إال ىف صباح اليوم التاىل«. 

»وكان يؤملها كثريا ما ترى عىّل من حزن بالغ، وإذا ما طلبت شيئا أصبحت تأتى به بنفسها 
فرحا  فازدادت  وابنى  زوجتى  حضور  ىف  فاحتتها  ولقد  الرسفيس،  من  أحدا  تكلف  أن  دون 
ببناهتا  وأرسلت  عندى،  بنسيون  إىل  أنقلك  وسوف  ووحدتك،  حزنك  من  خترج  وقالت: 

ليتكلموا معى ألتعلم الفرنسية«.

)26(
الطبقة  أبناء  أن  إىل  نشري  أن  دون  من  الباب  هذا  نرتك  أن  )ثانيا(  لنا  ينبغى  فإننا ال  كذلك 
وفتنتها ومتعتها، وهذه هى قصة  باريس  الدوام جمال واسع ىف  كان هلم عىل  املرصية  العاملة 
الطباخ املرصى عبد اهلل الذى حرمه أمحد شفيق باشا وصديقه إبراهيم بك ذو الفقار من متعة 

باريس حقدا عليه أو غرية منه عىل نحو ما نقول ىف تعبرياتنا احلارضة:

»كان يقوم بخدمتنا طباخ مرصى يدعى عبد اهلل، كان قد أحرضه إبراهيم بك معه من مرص 
ىف  وجودها  يندر  التى  اجلافة  املرصية  واخلرض  البقول  ببعض  مزودا  وكان  لنا،  الطهى  ليتوىل 
باريس، وكان عبد اهلل ماهرا ىف صناعته فارحتنا إىل وجوده، غري أن الناحية اخلطر التى نخشاها 

عليه كانت فتيات باريس الالئى من طبقته«.
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أن  الظاهر  لكن  الفرنسية،  من  واحدة  كلمة  يعرف  ال  كان  ألنه  منهن  عليه  اطمأننا  »وقد 
صاحبنا كان أمهر من أن تقف أمامه هذه العقبة، أو كان أذكى مما حسبناه، إذ ما لبثنا أن الحظنا 
البواب،  مع  كان  بأنه  يعتذر  غيابه  سبب  عن  سألناه  إذا  وكنا  كثريا،  املنزل  عن  التغيب  عليه 
فنصحنا له بأال يغيب إال بإذن منا، وفعل بالنصيحة أياما ويظهر أهنا كانت أقىص ما استطاع 

الصرب عليه ثم رجع إىل سابق عهده ىف التغيب واالعتذار«.

»وىف ذات ليلة من صيف سنة 1888 عند رجوعنا من إحدى السهرات صادفناه ىف الطريق 
وعىل رأسه قبعة سوداء عالية مائلة إىل اخللف )وكان إبراهيم بك قد أعطاها له( وإىل جانبيه 

فتاتان تتأبطان ذراعيه وهو ىف حالة نشوة ظاهرة حتى إنه مل ينتبه ملرورنا به«.

»وملا أخذنا نتقىص ىف أحواله عرفنا أنه صاحب )يقصد: صادق!!( زوجة البواب مع أهنا 
أكرب منه سنا، وهى التى طلبت منه أن تتحقق من أن مجيع أجزاء جسمه سوداء مثل وجهه!! 

وبعدها تعرف إىل بعض اخلادمات ىف نفس املنزل الذى نسكنه«.

بأن رضبه  الفرنسيني  أن تعدى عليه أحد  له ىف يوم 17 نوفمرب سنة 1888  »وقد حدث 
بسلطانية شوربة ىف وجهه فجرحته جرحا بالغا ومزقت فمه فعاجلناه حتى شفى، وقد عوقب 

َمْن رضبه بالسجن شهرين من املحكمة ىف جلسة أول فرباير سنة 1889«.

»عندئذ قررنا إرجاعه إىل مرص وسلمناه لرشكة كوك لتوصيله واستبدلناه بخادمة )يقصد: 
استبدلنا به( ىف متوسط العمر«.
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الباب الثالث 

تربية الوجدان وصناعة الجمال

)1(

ال ختلو مناقشات زمالئى األطباء الذين يزورون باريس أو يعودون منها من حديث متعمق 
حياول دون جدوى أن ينفى وجود اجلامل األنثوى الفرنسى.

ومع أن كثريين من هؤالء حريصون عىل أن يشككوا ىف وجود هذا اجلامل، وعىل أن ينفوا 
هذا الوجود، فإهنم يعرتفون بأن له أصال بنى عليه، وأن الصناعة قد ساعدت هذا األصل حتى 

جعلته عىل نحو ما أحسوا وأدركوا.

واحلق أن اجلامل الباريسى مزيج متميز بني الطبيعى والصناعى، فيه من الطبيعة كثري جدا، 
وفيه من الصناعة ما هو أكثر من ذلك الطبيعى، لكنك ال تستطيع أن جتد هذا املزيج عىل هذا 

النحو وهبذه الوفرة املتواترة إال ىف باريس.

تستطيع أن ترى ىف بعض املدن األمريكية أمريكيات يفقن الباريسيات ىف الصورة العامة، 
لكنك مع هذا حتس هبن ىف أمريكا إحساسك باللوحة اجلميلة املفردة ىف بيت كبري، لكنك حتس 

هبن ىف باريس إحساسك باللوحة اجلميلة ىف أعظم متاحف العامل احلافلة باللوحات.

وتستطيع أن ترى ىف بعض أقطار أوروبا وآسيا مجااًل ال يتطاول إليه اجلامل الباريسى، لكنك 
مع هذا حتس أن هذا اجلامل بحاجة إىل قدر ليس بالقليل من »إدارة العرض« القادرة عىل تنظيمه 
وتنسيقه وتقديمه ىف منظومة كبرية مبهرة، وهذا هو ما تفعله باريس ىف اجلامل األنثوى الطبيعى، 

وهذا أيضا ما هى قادرة عىل أن تفعله ىف غري اجلامل الطبيعى.
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)2(

وصل الدكتور حممد حسني هيكل ىف وصفه لتأثري احلدائق الباريسية عىل اإلبداع األدبى 
والفنى إىل أن يقول:

»كيف ال يكون الرجل الذى يعيش هنا بني أبدع احلدائق، بني اللكسمبور، والتويلرى، وبارك 
منسو، وغابة بولونيا، وسان كلو، وفرساى، بني هذه اجلنان النارضة، والزروع اخلرضاء، واألشجار 

الباسقة، والزهور ومياهها وغدراهنا، كيف ال يكون شاعرا مبدعا وكاتبا ختضع له األفهام؟«.

)3(

مرحا  مرحيا  رصحيا  حديثا  »املصنوع«  الباريسى  اجلامل  طبيعة  عن  احلكيم  توفيق  حتدث 
خفيف الدم ضمنه كل فلسفته ىف فهم مجال املرأة الباريسية، والشك ىف أهنا فلسفة ظاملة وإن 

كانت واقعية، وصادقة:

»إن أنَس مظاهر النعمة التى رأيتها هناك فلن أنسى أنى جلست كام ترانى اآلن بني القوم 
األغنياء وأجلسنا معنا غانيتني »بول دى لوكس« مل تر عينى أمجل منهام صنعا! صنعتهام أيدى 

حالقني مهرة فجرة !

»أجل يا جان. صدقنى!

»أى متاثيل حية! أين فيدياس وبراكسيتيل يشاهدان اليوم أعاجيب صالونات الزينة ومعاهد 
احلسن! 

»مل تعد املرأة وحيا وإهلاًما للخلق الفني... ولكنها أصبحت هى نفسها قطعة فنية وخلقا 
فنيا، وأصبح الوحى واإلهلام لصنعها الصور والتامثيل«.

»وهكذا ثملت قليال فيام يبدو ىل من اخلمر اللذيذة أو من احلسن الكثري فلم أنتبه إال وأنا 
بني ذراعى حسناء أرقص معها عىل أنغام اجلاز رقصة »البلوز« - كام قيل ىل - بني رهط من 

الراقصني احلاذفني.. وأنا ال أعرف الرقص ما هو.. وما أحببت يوما أن أعرفه«.

»وحانت منى التفاته إىل مرآة احلائط فإذا عىل رأسى طرطور أمحر مذهب احلوايش. وإذا أنا 
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ملتف ىف حبال من ورق »الرسبانتان« فرست ىف جسدى رعدة واستدرت حوىل فإذا اجلميع 
خمتلف  املقّوى  الورق  من  والتيجان  والقالنس  الطراطري  لبسوا  قد  وكبريهم  صغريهم  مثىل 

األلوان واختلطوا ىف رقص متالطم عربيد كرقص عباد »ديونيزوس«. 

»أجل يا جان«. 

»كانت ليلة بديعة. إنك ال تتصّور كيف يمكن لإلنسان أن يستمتع بالعيش هنا ىف مونامرتر« 

»وعىل مقربة منك!«

»إن هذا »الفأر امليت« )يشري احلكيم إىل حانة هبذا االسم( ملفعم باحلياة!«.

)4(

وقد حتدث توفيق احلكيم مبكرا ىف كتابه »عصفور من الرشق« عن حتول ذوق الباريسيات 
من البياض الناصع إىل لون الصلصال املحرتق ، وهو التوجه الذى نظن نحن املحدثني أنه مل يبدأ 

إال من ربع قرن، بينام تدلنا نصوص احلكيم عىل أنه كان سائدا ىف عرشينيات القرن العرشين:

»عاش حمسن حياة الواقع، يأكل ويرشب وينام ىف احلقيقة، ومل يفطن إىل كتبه املغلقة منذ تلك 
الليلة، ومل ير فوق أكداسها غري بضعة دبابيس للسيدات، وعلبة بودرة قد تناثر منها مسحوقها 
اخلمرى النحاسى، ىف لون األجسام الرخامية التى عانقتها الشمس عىل شاطئ البحر، ذلك 

اللون املحبوب من الباريسيات ىف ذلك الوقت!«.

»نعم، مل يعد البياض الناصع، لون السحب، هو املثل األعيل! إنام هى احلمرة احلارة، لون 
الصلصال املحرتق!«.

)5(

وهذا املعنى الذى تناوله احلكيم بألفاظ الفصحى وتعبرياهتا عرب عنه بريم التونسى ببساطة 
العامية وزجلها:

»إن دقت اتنني صباحا خش »مونبارناس«
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حيى العذارى السكارى حتت كعب الكاس.

وجوه عزهلا مجاهلا عن وجوه الناس.

جتذب بنورها أمم ىف اهلند والشالل.

هى »ينوس« وعبادها من ملوك املال.

وتبقى صالة »بديعة« والىل فيها مني؟«.

)6(

عىل أنى أحس وأعتقد أن أهم عنرص جيب عىل أن أبرزه ىف حديثى عن التجربة الفرنسية 
الرتبوية هو أمهية اإلحساس بمدى ما متثله تربية الوجدان من أمهية قصوى ىف تصميمهم )وأنا 
أقصد هذا اللفظ بالذات ألنه أكثر تعبريا عن املعنى الذى أريده من ألفاظ أخرى كالتخطيط 

والتنظيم والرتتيب( حلياهتم الرتبوية والعقلية.

وربام ورث الفرنسيون املحدثون هذا االهتامم من أسالفهم بعد أن حترض هؤالء األسالف 
وانتبهوا إىل حقائق التكوين النفسى الرتبوى، لكن الذى الشك فيه أن هؤالء الفرنسيني نجحوا 

نجاحا باهرا ىف أدائهم لوظائفهم الرتبوية عىل مستوى البيت، واملدرسة، واملجتمع.

 وربام كان من واجبنا جتاه جمتمعنا املرصى أن ننقل إليه ما يصور به أستاذنا حييى حقى هذه 
العناية الشديدة التى حقق فيها الفرنسيون هذا النجاح الباهر املبهر:

العمر  يكون  حني  الرضاعة،  بلبن  خيتلط  أن  ينبغى  الفنى  اإلحساس  تلقني  أن  جدال  »ال 
مزاجه  للصغري  يكمل  أن  قبل  من  للتقليد،  حمبا  الفطرة،  برىء  واالستيعاب  لإلحياء  متفتحا 

وجيمد عليه«.

»ومن العبث أن نجعل الصغري فريسة تتصيدها كل الفنون، فلو تقّسم عليها لتمزق، ينبغى 
أن نقصد رأسا إىل املنبع األول فنسعى إىل ربط الصغري بالطبيعة من حوله، وبجامهلا، بخصائص 
بلده ىف عامل النبات واحليوان واجلامد، نعلمه كيف يراها، وكيف يفهم حديثها، وكيف يعشقها، 

أعطنى عشقا وارمنى ىف بحر«.
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»أبرك ألف مرة من حصة للفنون التشكيلية خروج الصغري ىف صحبة فنان إىل نزهة خلوية 
يشري فيها إىل السامء والسحاب وحيثه عىل وصف األشكال التى ال تنفك عن التحول، يقطف 
له زهرة برية ضئيلة ىف حجم رأس الدبوس وحيثه عىل رؤية ألواهنا، واالنتباه جلامهلا ويقول له 

إن هذه الزهرة الصغرية ختترص مجال الكون كله«.

»ال يمر بحيوان يمشى أو يزحف أو يطري إال برّصه بعجائب خلقته ومجاهلا، وعّلمه كيف 
يمد عواطفه فيشمل إخاؤه عامل احليوان كعامل البرش، إذا استيقظ الصغري بدت كوامن مواهبه، 

وعلمنا أين هواه فسقناه إىل الفن الذى يبادله العشق، ورغبة االستحواذ«.

)7(

أو  أقرانه،  وقد حرص األستاذ حييى حقى، بام عرف عنه من أمانة ونزاهة وتقدير جلهود 
الرواد اآلخرين، عىل أن يشري إىل فضل صديقه الفنان حامد سعيد ىف تبنى هذه الدعوة اجلميلة 

إىل الرتبية املبكرة للوجدان:

 »هذا هو ما ينادى به اآلن صديقى الفنان الذى ال حد حلبه لوطنه األستاذ حامد سعيد«.
»إنه حيلم أن يتخذ من حديقة األسامك ـ بعد أن تستعيد سالف عزها وتعمر بأنواع عديدة من 
األحياء املائية ـ مكانا يأوى إليه كالراهب املتبتل فيستقبل، هو ومن شاء معاونته من زمالئه، 
ضيوفا من الصبية فيحدثهم وهو جيول هبم ىف أرجائها، ويفتح أعينهم ونفوسهم فتح الباب 

عىل مرصاعيه للهواء الطلق«.

)8(

الفرنسيني عىل حب املرسح فال أجد ىف تصويرها أبلغ من فقرة مجيلة خلص هبا  أما تربية 
فتوح نشاطى إحدى التجارب الرتبوية العظيمة التى تتبناها فرنسا حني تعمد إىل تربية أبنائها 
الذوق  منظمة تصقل  إىل حفالت مجاعية  تنظيم ذهاهبم  املرسح، وذلك من خالل  عىل حب 

الفنى هلؤالء الطالب مجيًعا دون انتظار ألن يذهب هبم أهاليهم إىل املرسح.

ما  نحو  التجربة عىل  يتعاملوا مع هذه  بأن  التالميذ مطالبون  فإن هؤالء  وفضاًل عىل هذا 
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ا ىف اليوم التاىل، ويتهيؤون بام  يتعاملون مع املواد الدراسية، فهم يكتبون عنها موضوًعا إنشائيًّ
شاهدوه المتحانات املرحلة األوىل.

يكتب فتوح نشاطى ىف مذكرات يوم 15 مايو يقول:

»ىف الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم شاهدت عرب الشوارع املكتظة بالسكان ىف الدائرة العرشين 
بباريس طوابري من األطفال املحاطني بمدرسيهم الذين جاؤوا من كل األحياء ىف أفواج جتمعت 
كلها عند هذه املدرسة اجلديدة ىف شارع دى البيداسوا حيث ُشيدت قاعة عظيمة تصلح ألن 

ا ملامرسة األلعاب الرياضية، وىف نفس الوقت مكانا لالجتامعات التعليمية«. تكون مقرًّ

»وقد ساءلت نفيس: ملاذا جتتمع هذه املئات من األطفال ىف هذا املكان؟ هل هو امتحان أو 
مسابقة أو حمارضة؟«.

املرسح  يقيمها  التى  اليومية  احلفالت  إحدى  ملشاهدة  األطفال  اجتمع هؤالء  لقد  »كال.. 
الكالسيكى اجلامعى لطلبة مدارس السني العامة، كل يوم ملدارس حى معني أو لطائفة معينة 
من الطلبة، وهؤالء األطفال والطلبة والطالبات هيرعون ىف جمموعات حاشدة ملشاهدة وتقدير 

أعامل راسني وموليري وكورنيل«.

»وبالرغم من أن البعض منهم يذهبون ىف أيام اخلميس أو األحد ملشاهدة هذه األعامل ىف 
املسارح العامة، فإنه ىف هذه القاعة تعرض املرسحيات الكالسيكية جلميع مدارس حى معني، 

ىف وقت واحد، وىف مقر املدرسة ىف أثناء ساعات العمل الرسمية«.

»وكان يكفينى أن أمر بجوار واحد من هذه الطوابري املتحركة ألرى ىف وجوه الطلبة املرشقة 
وىف ترصفاهتم الالإرادية أن هذا العمل يتم ىف جو ميلء بمرح الطفولة ومحاسها«.

)9(

وبعد أن حيدثنا األستاذ نشاطى عن انطباعاته حيدثنا عن معلوماته وتقييمه:

»ومن املذهل أن هذا املرشوع جاوزت عروضه ىف هذا األسبوع 1545 حفلة، وبلغ عدد الذين 
شاهدوها أكثر من مليون ومائة واثنني وسبعني ألًفا ومخسامئة طالب، كام ذكر ىل«.



53

من  جو  ىف  به  القيام  تم  قد  العامة  الثقافة  أعامل  من  اجلليل  العمل  هذا  أن  الغريب  »ومن 
البساطة والصمت دون اللجوء إىل أى نوع من أنواع الدعاية، وىف النطاق املدرسى البحت«.

واهلدف  لكنه »فصل مجاعي«،  للكلمة،  العادى  باملعنى  يعترب هذا مرسحا  الواقع ال  »وىف 
التى  اخلالدة  األعامل  أمام  األوىل  املرحلة  المتحانات  املتقدمني  مجيع  وضع  هو  منه  املقصود 
مادة  إهنا  التسلية،  أو  اللعب  من  نوعا  كوهنا  من  العملية  خرجت  وبذلك  فيها،  سيمتحنون 
موضوع  كتابة  الطلبة  من  مشاهدهيا  إىل  يطلب  وسوف  املبارشة،  املشاهدة  عىل  تقوم  دراسية 

إنشائى عنها ىف اليوم التاىل«.

»وعدت إىل حجرتى بالفندق وأنا مبهور هبذا االهتامم العجيب بتثقيف األطفال منذ نعومة 
أظفارهم هبذه األعامل الكبرية، مما يعمق ىف نفوسهم حب املرسح وجيعله يرسى ىف عروقهم 

مرسى الدم«.

)10(
وبعد شهر ونصف شهر يكتب فتوح نشاطى ىف مذكرات 30 يونيو:

»وقد أثار محاسى قبل كل شىء أن أالحظ عملية تفتح تلك الرباعم الفنية ىف أمة هتتم بام 
الغد  ىف  ستصبح  التى  العبقرية  أو  املوهبة  عىل  للعثور  جياهدون  حيث  املشتل،  هذا  ىف  جيرى 

عنوانا لرشف وجمد هذه األمة«.

)11(
العربات  ركوب  ىف  الطفل  ابنه  لتجربة  معايشته  عن  فهمى  منصور  الدكتور  حتدث  وقد 

املتحركة ىف احلديقة الباريسية العظيمة عىل نحو ما كان األمر املتاح ىف ذلك الزمان ثم يقول:

»وطاف الركب طوفته إىل أن رجعنا للمقر وأخذ صاحب العربات يتأهب لتحصيل أجره، 
يتشبثون  ينزعون األزهار من سلتها، واألبناء  ينزلون األبناء من مراكبهم كأهنم  وأخذ اآلباء 
بالبقاء، ولو علم هؤالء األحباب الصغار ما يعلم اآلباء من أن احلياة اجلبارة كثرًيا ما حتول بني 

الرغبات ملا تشبثوا وملا أحلوا«.
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»ومحلت أنا اآلخر ولدى وكدت أناجيه بام كان يمّر بنفسى وقتئذ: »ياوائل! لقد نعمت ىف 
طهر حيث كان ألبيك ثم نعيم، ولقد هييئ لك املستقبل، إن أمد اهلل لك العمر، أن جتلس جلسة 
عىل تلك املقاعد، فاذكر أباك إن كان ىف العيش، أو حتت الثرى، وقل هنا فكر أبى، وهنا قد كان 
إذا حنت نفسك لنعيم غري عف، فسل ربك  ألبى هلو ومرح، وهنا نعمنى أبى نعيام زكيا، ثم 

العفو واملغفرة، ذلك ألنك يا ولدى تكون ىف حديقة اللكمسربج التى تغمرها نفسية باريس«.

)12(

عىل أن األمر ال يقف عند األطفال والتالميذ ىف املدارس لكن الشعب الفرنسى كله فيام يبدو 
حريص عىل إن يكون تلميذا للفن. وهو ما يتبدى عىل سبيل املثال مما يقدمه لنا األستاذ فتوح نشاطى 
ىف فقرات أخرى من مذكراته نموذًجا آخر أكثر داللة وتعبريا فيام يدل عىل عظمة الثقافة الفرنسية:

»وإن أنس ال أنس هبذه املناسبة مدام ديران الغسالة العجوز التى كانت حترض كل عرشة أيام 
لتحمل غسيىل القذر )يقصد: املستعمل أو املتسخ( وتعيده ىل نظيًفا مكويًّا«.

باريس فرجتنى  الروايات عىل مسارح  أننى أدمن مشاهدة خمتلف  »فقد علمت منى يوما 
وقد  بذلك،  فوعدهتا  كوميك  األوبرا  مرسح  ىف  »كارمن«  ملشاهدة  معى  أصطحبها  أن  ملحة 

ا عظياًم مثل كارمن«. أذهلنى أن تطلب منى هذه املرأة من الشعب أن تشاهد عماًل فنيًّ

»وىف املوعد املحدد كنت أنتظرها أمام مرسح األوبرا كوميك فإذا بغسالتى العجوز التى 
اعتدت أن أراها ىف مالبس مهلهلة رثة، هتبط من سيارة أجرة وقد ارتدت مالبس سوداء مجيلة 
من طراز 1900، وعىل صدرها أستيك وساعة، وعىل رأسها قبعة من احلرير األسود وقد تزينت 
»عىل سنجة عرشة« وهى تنادينى باسمى فهبطت درج املرسح اخلارجى، وأعطيتها ذراعى كام 
لو كانت سيدة من سيدات املجتمع، ودخلت وإياها إىل الصالة وأنا أختلس إليها النظر من آن 

آلخر غري مصدق عينى«.

»وىف خالل فرتات االسرتاحة جعلت غسالتى العجوز حتدثنى بإسهاب عن امللحن العظيم 
أثار  مما  مادته،  من  املتمكن  املثقف  العارف  حديث  مرييميه  بروسبري  القصة  ومؤلف  بيزيه، 

دهشتى وإعجابى ىف نفس الوقت«.
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»وقد دفعنى هذا احلادث إىل تقدير هذه األمة التى تكون فيها أمثال هذه الغسالة عىل هذا 
القدر العظيم من الثقافة، والرتبية الفنية، والذوق الرفيع«.

 )13(

بعد أربعة شهور يكتب فتوح نشاطى ىف مذكرات 6 نوفمرب ما يعرب به عن تقديره العميق 
لثقافة الشعب الفرنسى وقدرهتا عىل صياغة روح برشية أرقى وأنفع، وهو يقدم جمموعة كبرية 

من الثنائيات التى وجدها حتكم ذوق الفرنسيني وتعاملهم مع احلياة:

»إن الشعب الفرنسى الذى تستطيع: � 

نساؤه الغانيات أن ينقدن قصائد الشاعر ألبري سامان.. � 

ورجال دولته أن يفهموا املثال رودان.. � 

وقواده العسكريون أن يتباحثوا برشاقة.. � 

وأطباؤه أن يغرموا باملؤلف املوسيقى ديبوسى.. � 

للروح  املختلفة  تزاوج بني اخلصائص  التى  الشعب هو معجزة فرنسا اخلالدة   � إن هذا 
البرشية: 

بني احلامس امللتهب والشك املتجمد. � 

بني الروح التحليلية واالندفاع البطوىل. � 

بني كالسيكية التقاليد املنظمة وثورة الروح املجددة. � 

بني رذيلة الطيش والفضيلة املثالية. � 

»بني احتقار املوت والعبادة الوثنية للحياة«. � 

)14(

هل ىل بعد هذا التجول والتجوال بني البرش أن أعود معك إىل احلجر، أو إىل املظاهر املادية 
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ىف باريس ورونقها. وليس من شك ىف أن جزءا من مجال املنظر العام لباريس يعود إىل حقيقة 
ا بالفراغ ىف هندستهم للمدن واألحياء. قد تكون غائبة عنا، وهى أهنم هيتمون اهتامما ذكيًّ

وعىل سبيل املثال احلى واملبارش والرسيع فان سلم قرص شايو بدا ىف أحد النصوص ملهام 
ليحيى حقى الذى أحب ىف هذا السلم ما يستمتع به من أفق ممتد ينظر إليه ىف متعة وهو جالس 

عليه، يتطلع إىل متثال املارشال فوش.

وفيام بعد ذلك فإن حييى حقى أصبح حيس عند زيارته براحة مزدوجة، ألن ىف تذكر الراحة 
راحة.. عىل حد تعبريه:

»وملا مررت به أثناء زيارتى األخرية هلا، عادت لذهنى ساعات حلوة من الصفاء والسكينة 
عرفتها عنده، قطعُت مشوارى وجلست، غمرتنى راحة مزدوجة، ألن ىف تذكر الراحة راحة«.

»إنه السلم الرخامى العريض الذى هيبط رشفة بعد رشفة من قرص شايو إىل امليدان الواسع 
أمامه، جمعول للنزول والطلوع ولكنه تطوع ومدنى هبدنة من معركة املدينة املصطخبة بعيدا حتت 
أقدامى، السكينة هنا.. ال ختلو من حث عىل التأمل واالستعبار، واالنتباه إىل أن الطبيعة باقية، 
واإلنسان فان، فامليدان الكبري أمامى كأنه صفحة من التاريخ، تستطيع أن تقرأها سطرا سطرا«.

»أول شىء يقع عليه برصك: هو متثال املارشال فوش عاليا مرتني، فوق جواده فوق قاعدة عالية، 
ال عجب فهو القائد )األعىل( جليوش احللفاء التى هزمت أملانيا ىف احلرب العاملية األوىل«.

)15(

ويتحدث حييى حقى بانبهار عام أوحى به إليه متثال فوش من خالله تطلعه إليه وهو جالس 
عىل سلم قرص شايو:

»الرفعة املطلوبة قبال لتمثال فوش لتمجيده أصبحت اآلن تفلته من مرمى األبصار وتلقيه 
ـ وهى تدفع به نحو السامء ـ عىل شط النسيان«.

»إذا مر به اآلن واحد من جيل الشباب الفرنسى اجلاد ىف العبث بشعوره وثيابه فال أظنه هيتم به، وقد 
ال يعرف عن صاحبه ما نعرفه نحن جيل الشيوخ، ما أشبهه اآلن بالتامئم املوضوعة ىف املتاحف«.
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فى حياء  يقول  يرى  لما  الناقد  يستعير روح  أو  يستعيد  يحيى حتى  فإن  التقدير  ومع كل هذا 
شديد:

»لو وضع ىف يد متثال فوش قوس وسهم بدال من عصا املارشالية لكان أصدق«.

)16(

للجامل  دقيقة  صورة  لك  وجدت  أنى  احلظ  حسن  ومن  األزياء  إىل  برسعة  معك  وأنتقل 
الباريسى ىف صناعة مالبس الرجال يصورها واحد من رجال اجليل الذى كان قادرا عىل الرقى ىف 
انتقاء الزى وعىل الرقى ىف التعبري عن املعانى ، وهو األستاذ أمحد فهمى العمروسى حيث يقول:

»سافرت من مرص إىل باريس سنة 1894 ألمتم دراستى بمدرسة سان كلو العليا وكنت 
البسا رداء يقال له »بونجور« من حمل »ماير« باملوسكى وكنت ىف سذاجتى أعتقد إذ ذاك أنه 
أرقى ما يلبس. فدخلت ذات يوم عند أحد كبار اخلياطني بباريس ليفصل ىل »ردنجوتا« فرأيت 
الرجل يتأملنى تارة، ويتأمل ردائى تارة أخرى ، وبعد أن شبع نظره منى ومن ردائى واقتنع أنى 

جاد ال هازل قال ىل:

(Eh bon Monsieur nous allons vous mettre autrement!)

وترمجتها: حسًنا يا سيدى ولكننا سننشئك خلقا آخر!

ومن الطريف أن هذه الرتمجة التى جلأ فيها العمروسى إىل ألفاظ القرآن الكريم هى أدق 
وأرقى ترمجة للمعنى املراد و للعبارة الفرنسية.

)17(

ويتصل برتبية الوجدان وصناعة اجلامل ما تتميز به باريس من احتفاالت دائبة ومستمرة 
حتى يمكن لنا بال مبالغة أن نسميها مدينة األعياد ، وقد كنت بالفعل ىف مرحلة من مراحل 

تأليف هذا الكتاب قد خصصت بابا منه حتت عنوان : » مدينة األعياد«.

كنت  مىض  وفيام  ما،  بشىء  ووجدهتا حتتفل  إال  باريس  فيه  زرت  يوما  أذكر  ال  أنى  واحلق 
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أظننى حمظوظا حني أزور باريس ىف أعيادها، لكننى اكتشفت أن باريس ال تكف عن االحتفال 
باألعياد ومواسم البهجة، وهى ال تعطل نفسها باألعياد عىل نحو ما نفعل، لكنها تسعد نفسها 
من  أن  الباريسيني  من  تعلمت  وقد  أيضا،  هم  يسعدوها  لكى  زوارها  وتسعد  األعياد،  هبذه 

عادهتم أن يبتكروا عيدا جديدا ألى يوم جيدونه خاليا من األعياد:

وما بالك بأعياد القديسني التى ال تنتهى، وهى شىء قريب من فكرة موالد األولياء وأهل 
البيت التى يستكثر بعضنا عىل مواطنينا البسطاء االحتفال هبا.

وياللمفارقة،  أيضا،  ترتبط  كام  الفرنسية  بالثورة  ترتبط  التى  الوطنية  باألعياد  بالك  وما 
باحلرب العاملية وهنايتها، وبتأسيس فرنسا احلديثة.

وما بالك باألعياد االجتامعية من قبيل عيد األم، وعيد األب، وعيد اجلدة.

كل هذا ىف باريس مقدس.

)18(
وما بالك باألعياد املخصصة للقيم االجتامعية النبيلة كالعمل، واحلب، والصداقة.

عيد  أو  اجلريان،  عيد  قبيل  من  املعارصون  الفرنسيون  ابتكرها  جديدة  بأعياد  بالك  وما 
العامرة، حيث جيتمع اجلريان الذين حرمتهم احلضارة احلديثة من روح كانت موجودة حتى 

عهد قريب بني كل جريان.

بل ربام هذه الروح التزال موجودة ىف كل ريف أو ىف كل منطقة سكنية هادئة حني يكون 
البيت كله من نصيب عائلة واحدة، أما وقد أصبحت العامرات عىل نحو ما نعرف من ازدحام 
وتكدس فقد آن األوان لإلنسانية من خالل عيد اجلريان الذى ابتكره الباريسيون ألن يعودوا 
بأنفسهم ىف املاىض اجلميل خطوة ىف سبيل التعارف عىل األقل حتى يعرفوا احلد األدنى من 

املعلومات عمن جياورهم ىف السكن.

وربام كانت هذه املعرفة العابرة ىف هذا العيد سبيال إىل تنمية عالقات ىف جماالت العمل أو 
الدراسة، وربام ما هو أكثر من ذلك.

الباريسيني عىل النجاح ىف تنفيذ هذه الفكرة أهنم يعرتفون لبواب العامرة )وهو ىف  وقد ساعد 
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كل ما عرفت من عامرات كانت بوابة( بوظيفة حمددة وبمقر حمدد معروف، وهلذا فمن السهل عىل 
البوابة أو »السنديكا« أن تتوىل تنظيم مثل هذا احلفل، فهى التى تعرف مجيع سكان العامرة، والطريق 

األمثل كى تتصل هبم لالتفاق عىل ترتيبات مثل هذا احلفل السنوى.

)19(

قدم الدكتور حسني فوزى وصًفا رسيًعا لعيد الكرتينات الذى تصادف أنه وافق يوم وصوله 
إىل باريس ألول مرة عام 1925:

»وىف الليل ركبنا القطار، ووصلنا باريس صباح اليوم التاىل ىف عيد »الكرتينات« حني خترج 
فتيات املتاجر ىف حلل العيد ويذهبن إىل الكنائس يبتهلن إىل القديسة كاترين أن تنعم عليهن 

بالعريس الفالح خالل العام املقبل«.

خطفا،  القبالت  الشبان  وخيطف  ملكتهن،  وبمواكب  هبن،  الشوارع  تزدحم  املساء  »وىف 
وكأهنم خيشون أن تتحول القبلة إىل شبكة فخطبة فزجية«.

)20(

وقد حتدث رفاعة الطهطاوى عن كثرة األعياد الدينية وما حتفل به من فولكلور شعبى )وإن 
مل يستخدم هذا اللفظ(:

بل هى دورية،  يوم معني كل سنة،  تقع ىف  يعنى ال  منتقلة،  دينية  أعياد  الفرنسيني  »وعند 
ومرتبة ىف الغالب عىل وقوع عيد الفصح«.

اهلجرى  بالتقويمني  مرتبطة  والقبطية  اإلسالمية  كاألعياد  إهنا  يقول  أن  بك  رفاعة  يريد 
والقبطى وهكذا فاهنا تتنقل مع التاريخ امليالدى وال تثبت عند يوم حمدد فيه.

»فمن أعيادهم الغريبة عيد الرفاع... ومنها عيد ظهور السيد املسيح، ويسمى عند الفرنسيني 
»عيد امللوك«، وذلك أن كل عائلة تصنع فطرية عظيمة وتضع فيها حبة فول ىف عجينها، ويقسمون 

الفطرية عىل الندامى، فكل َمْن جاءت حبة الفول ىف نصيبه فهو امللك!«.
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»فإن جاءت ىف نصيب رجل فإنه يسمى باسم امللك، وخياطب فوق املائدة ومتام الليلة بخطاب 
امللوك، ثم خيتار من النساء امرأة جيعلها امللكة فتخاطب أيضا بذلك اخلطاب، وإن جاءت الفولة 
ىف نصيب امرأة فإهنا أيضا ختتار من احلارضين شخصا كالزوج هلا وتطلق عليه اسم امللك، فيكون 

سائر إكرام الليلة للملك وامللكة برسوم خاصة، وقوانني مألوفة«.

»وهذه الكيفية تصنع ىف سائر البيوت ىف مدينة باريس، حتى بيت ملك الفرنسيني«.

)21(
ورسعان ما يستدرك رفاعة الطهطاوى حديثه ىف هذه اجلزئية وما تدل عليه من عالقة الدين 

بالسلطة فيقول:

»والفرنساوية يعرفون أن هذه األمور من باب اهلوس الذى يدنس بالدهم، ويزرى بعقول 
أهلها، غاية األمر أن العيلة السلطانية )أى العائلة امللكية بلغة عرصنا( كانت تعني القّسيسني 
عىل هذه األمور فتمتثل الرعية لذلك مع غاية احلط والتشنيع، وللقسيسني بدع ال حتىص، وأهل 

باريس يعرفون بطالهنا، وهيزؤون هبا، وهلم أعياد أخر ال يسعها هذا الكتاب«.

)22(
ويصل األمر برفاعة الطهطاوى إىل القول )وهو صادق ومنصف( بأن لكل فرنسى عيًدا 

ا به: خاصًّ

»ثم إن لكل إنسان من الفرنساوية عيًدا وهو يوم ولد القديس املوافق له ىف اسمه، فإذا كان 
إنسان اسمه »بولص« مثال، فإن عيده يكون عيد مار بولص، فرتى كل إنسان اسمه »بولص« 

يصنع وليمة ويشهر عيده، وىف عيد اإلنسان هيادونه بأنواع األزهار«.

)23(
وقد وصف األستاذ أمحد الصاوى حممد احتفال 14 يوليو الذى قدر له أن يشهده ذاكًرا أنه 

كان حزينا إذا ما قورن بعيد الفصح:
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»احتفلت احلكومة ىف الصباح املبكر بعيد 14 يوليو ىف ساحة النجم حول قوس النرص أمام 
قرب اجلندى املجهول«.

املظاهرات  أن  فاحلق  فيها.  روح  ال  ميكانيكيات  البالد  كل  ىف  الرسمية  »واالحتفاالت 
املناسبة للمقام كام يقولون،  إذا تلك اخلطب  فلندع  باحلياة.  التى تفيض  الشعبية هى وحدها 
ولندع التحيات العسكرية واجلنود الصابرين حتت عبء أسلحتهم الثقيلة، واخليول املستسلمة 
حتت فرساهنا ما تدرى أسائرة هى إىل حرب جديدة أم أهنا متجد حربا قديمة.. ولنتحول إىل 

حيث نمتزج بالناس«.

»هذا عيد حزين«!

الذين  النسيم ألن األجانب  أكثر هبجة ىف شم  باريس  الفصح. كانت  بعيد  قارنته  إذا  »حزين 
وفدوا عليها كانوا أكثر عددا وأوفر عدة. أما أجانب الصيف فهم حيسبون حساب األيام الطويلة 

املقبلة ويدخرون ما معهم ألرسار املستقبل ومفاجآت اللياىل ىف مدن الشواطئ«.

 )24(
وهذه، أخرًيا، نامذج لبعض األعياد الباريسية واملهرجانات التى حرضها املؤرخ أمحد شفيق 
أورده عن  ما  الزمان، وقد خلصنا  قرن وربع من  أكثر من  منذ  باريس  إقامته ىف  أثناء  باشا ىف 

ذكرياته عن هذه األعياد وأصحاهبا:

عيد فرساى:

الزحام عظيام،  كان  إذ  املوالد بمرص،  مواسم  يشبه  أغسطس سنة 1885...  يوم 30  »ىف 
وكانت  وغريها،  وتياترات  تدور،  التى  اخلشبية  واخليول  أنواعها،  اختالف  عىل  واألراجيح 
املدينة مزدانة بالرايات واملصابيح، وىف الساعة التاسعة مساء ابتدأ إطالق النيازك، وبعد ذلك 

قصدنا إىل ميدان املولد »فوار« ولعبنا اليانصيب«.

بوق الصيد وموسم الصوم:

»ومن أغرب ما استلفت نظرى أننى شاهدت ىف 10 مارس سنة 1886 أناسا يسريون ىف 
الطرقات حيمل كل منهم بوقا طويال اسمه »بوق الصيد« ينفخون فيها فيكيفون األصوات عىل 
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نحو خاص، واستمروا كذلك ىف اليوم الثانى، وعلمت أهنا عادة متبعة عندهم ىف منتصف أيام 
موسم الصوم«.

مهرجان خريى بالتويلرى للفقراء:

»ىف يوم 16 مايو من هذه السنة أقام كبار التجار والصناع والصحفيني ىف حديقة التويلرى 
مهرجانا دخله الفقراء«.

حفلة عسكرية خريية:

»من احلفالت البديعة التى خصص دخلها للفقراء أيضا، مناورات حربية أقيمت ىف ميدان 
الواحد  الفرنك  بني  ترتاوح  بأسعار  الدخول  وكان  احلربية،  املدرسة  أمام  دوماس«  »شارل 
واألربعني فرنكا، ومما استلفت األنظار ىف هذه احلفلة وجود مخسني من عرب اهلوارة باجلزائر، 
وقد صفق هلم اجلمهور طويال ملا أبدوا من مهارة فائقة ىف ألعاب الفروسية عىل ظهور خيوهلم 
العربية، حتى إن املسيو جريفى رئيس اجلمهورية أعرب هلم عن استحسانه، وابتدأت املناورات 

ىف الساعة الثانية مساء وانتهت ىف نحو اخلامسة«.

عيد األزهار:

كان يوم 5 يونيو سنة 1886 عيد األزهار بحديقة التويلرى.

مهرجان غابة فنسني:

ملشاهدة  إير«  »بل  ضاحية  قاصدين  القطار  صبحى  وصالح  ركبت  مساء  يوليو   18 يوم  »وىف 
مهرجان غابة فنسني، وملا أن وصلنا وجدنا مدخل الغابة مضاء هبالل من نور، كام كانت األشجار 

التى حتف جانبى الطريق مزخرفة بالفوانيس الورق امللونة ذات األشكال املختلفة«.

الكرنفال:

ىف يوم 22 فرباير سنة 1888 كان عيد كبري ىف أثناء موسم الصوم فخرج الناس أمجعون إىل 
الطرقات ملشاهدة مناظر الكرنفال.

اجلمعة املقدسة:

وقع هذا اليوم من هذا العام ىف 19 أبريل سنة 1889، وهم حييونه ىف الكنائس، وتغلق فيه 
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وحده من السنة حوانيت القصابني، وحيرمون فيه الذبح، فاشرتيت ما لزمنى من اللحم ىف يوم 
اخلميس.

العيد املئوى ملجلس النواب:

ىف 5 مايو سنة 1889 احتفل ىف فرساى بالعيد املئوى ملجلس نواب األمة الذى اجتمع ىف 
سنة 1789 ، أعنى سنة نشوب الثورة.

عيد اجلمهورية:

يقع هذا العيد ىف يوم 14 يوليو من كل سنة، حتتفل به فرنسا والفرنسيون ىف مجيع أنحاء 
العامل احتفاال شيقا.

)25(
أما احلفالت اخلاصة التى حرضها أمحد شفيق وزمالؤه من املرصيني فقد ذكر منها:

حفلة وزارة احلربية:

ىف يوم 14 مارس ذهبت إىل وزارة احلربية ىف سهرة تلبية لدعوة تلقيتها.

ىف وزارة املعارف:

ىف 16 مارس سنة 1887 قصدت إىل وزارة املعارف مع إبراهيم بك ىف الساعة العارشة 
ليال، حيث كان هناك استقبال رسمى.

عيد رئيس اجلمهورية:

ىف مساء 21 يناير سنة 1888 ذهبت مع إبراهيم بك إىل قرص اإلليزيه، وكان رئيس 
بطاقات  وكانت  فرنسا،  الكثريين من عظامء  إليها  دعا  راقصة  أقام حفلة  قد  اجلمهورية 
ىف  فتجولنا  املرصية(،  التعليمية  البعثة  )مدير  مزمر  املسيو  بواسطة  وصلتنا  قد  الدعوة 
الرساى قليال ثم دعينا إىل مقابلة الرئيس، وكانت معه قرينته تستقبل املدعوين، فسلمنا 
عليهام ىف الغرفة اخلاصة بذلك ثم خرجنا إىل األهباء األخرى املعدة للجلوس والسمر، 
وكانت األنوار ساطعة داخل وخارج الرساى، ومفروشاهتا ثمينة، وعدد املدعوين عظيام، 

واملقصف فاخرا.
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ىف وزارة اخلارجية:

ىف يوم 30 مارس سنة 1889 توجهت مع املسيو جرى سكرتري مدرس العلوم السياسية 
إىل وزارة اخلارجية، وكان هناك استقبال لوزيرها، فُقدمت إليه ووجدته ىف غاية الديمقراطية 

والبساطة، وبعد املقابلة زرنا أهباء االستقبال.

ىف جملس الشيوخ:

ىف اليوم التاىل هلذه الزيارة تناول املسيو جرى طعام العشاء معنا، ثم ذهبنا ملقابلة دعانا إليها رئيس 
جملس الشيوخ ىف دار املجلس، وكنت كالزيارات الرسمية السابقة ألبس اإلستامبولية والطربوش 
والوسامات الصغرية، فاستقبلنا الرئيس بلطف ورحب بنا، وهناك قابلنا أسعد باشا السفري الرتكى 
فقدمنا إليه مسيو جرى، وقدمنا هو إىل املسيو سيلر ناظر املالية وصديق مجبتا احلميم، فأبدى رسوره 

هبذا التعارف ثم عرفنا إىل غريه من كبار املوظفني.

ورأينا هناك رئيس اجلمهورية، ورئيس الوزراء وغريمها من العظامء.
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الباب الرابع 

اللوفر وأشقاؤه وشقيقاته

)1(

نحب أن نصف لك اللوفر بأقالم أساتذتنا فنجد أوصاًفا كثرية تتدافع، لكننا نفضل أن نبدأ 
بالوصف البالغى، ثم بالوصف الوجدانى، ثم بالوصف املادى.

يصف الدكتور حممد حسني هيكل اللوفر وصفا بالغيا يعرب فيه عن شعوره بإعجاز هذا 
املتحف حتى إنه ال يستطيع أن يتصور نفسه قادًرا عىل أن يصفه، بينام هو يستطيع أن يصف كل 
ما يراه، وهو يشعر وهو ىف اللوفر باخلشوع والتقديس، وهو يقدم هلذا الوصف بأسلوب بديع 

يقول فيه:

ا  »كل شىء أرى يستطيع أن جيد فيه قلمى جماله إال قرص اللوفر، أقف خاضعا خاشعا مقرًّ
بالعجز أمام ذلك اجلامل العظيم«.

باريس عظمة  فأهدوا  تشييده  امللوك ىف  تعاقب  العظيم  بالقرص  اللوفر،  بقرص  بالك  »وما 
ومجاال وجالال؟ متتد أجنحته فتحلق وسطها عىل حدائق التويلرى البديعة، وتضم إىل أحضاهنا 
ما ىف اجلنة من زروع نارضة، ومتاثيل غاية ىف الدقة، وأطفال يلعبون ويمرحون وهم مالئكها 

املقربون«.

طرفك  إليك  ارتد  الفخيم  القرص  بناء  ىف  برصك  وأجلت  الواسع  صحنه  ىف  وقفت  »فإذا 
أقىص  إىل  راح  املقابلة  اجلهة  إىل  ببرصك  رميت  أنت  وإن  وإجالال،  هيبة  وجودك  امتأل  وقد 
أبعاده يستجىل من بني أشجار احلدائق التامثيل، وتقوم أمامه بعيدة ىف ميدان الكونكورد املسلة 

املرصية، ثم قوس النرص أبعد منها وعىل مرمى العني«.
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)2(

»أما الوصف الوجدانى فهو أفضل وصف للوفر، أخذ بلبى وعقىل منذ مرحلة مبكرة وبقى 
أثره ىف ذاكرتى. وهو ذلك الوصف الذى قدمه الدكتور حسني فوزى ىف كتابه »سندباد ىف رحلة 

احلياة«.

الذى  الرئيسى  السبب  بمثابة  كان  اللوفر  أن  رصاحة  بكل  فوزى  حسني  الدكتور  يعرتف 
جعله يغري خطة بعثته كى يبقى ىف باريس قريبا منه.

املتينة، وقد آثرت أن أعيد ترتيب فقرات  الدرامية  ولنقرأ هذا الوصف اجلميل ذا احلبكة 
الدكتور حسني فوزى بام يصور اللوفر عىل نحو ما كان جزًءا من تفكري الرجل ىف باريس من 

ناحية، وىف مستقبله وبعثته من ناحية أخرى:

»استطعت بعد وصوىل إىل مكتب البعثات ىف باريس، بطريق اإلقناع والبينة، أن أعدل 
برنامج بعثتى، عىل أساس أن أبدأ بدراسة التاريخ الطبيعى )احليوان والنبات واجليولوجيا( 
احلياة  شؤون  لدراسة  بعد  فيام  التوسع  إلمكان  والبيولوجيا،  العامة  والفسيولوجيا 
العلوم  كلية  ىف  اسمى  أسجل  بأن  البعثة  واقتنعت  واألهنار،  والبحريات  البحار  ىف  املائية 
القائم عىل مقربة من  اإلقيانوغراىف  باملعهد  الدراسات احلرة  باريس، وأن أحرض  بجامعة 

السوربون«.

»وإذا كنت هنا أخدع نفسى، فمن غري الالئق أن أكذب عىل القارئ، ألن قرارى البقاء ىف 
باريس ـ وإن دافعت عنه أمام البعثة باألسباب املشار إليها ـ انتهيت إليه بعد أول زيارة لقاعات 

الصور بمتحف اللوفر«.

وعشق  باملعرفة  الشغف  يتنازعها  مزدوجة،  بدأت  قد  بمرص  كطبيب  حياتى  كانت  »وإذا 
مواجهة  عىل  أمرى  رتبت  لذلك  الرأس،  ىف  الفأس  اللوفر  لقرص  زيارتى  أوقعت  فقد  الفن، 
حقيقة مفزعة، وهى أن حياتى ستكون أشبه بحياة ابن يتنازعه والداه بعد انفصاهلام انفصاال 
واألدب  واملعرفة  العلم  أو  والفن،  العلم  مها:  الكالمية  الصورة  هذه  ىف  والوالدان  هنائيا، 

والفنون، إذا أردنا أن نكون أكثر تفصيال«.
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)3(

الوجدان جعلتها  دراما  لكن  تتقدم عىل سابقتها  أن  كان من حقها  التى  الفقرة  إىل  ونأتى 
تتأخر عىل هذا النحو.

يقول الدكتور حسني فوزى وهو يمزج قراره باختيار مستقبله بذكراه عن زيارته األوىل للوفر:

باريس ىف  إىل  التفصيل، فقد وصلت  أيضا بحاجة إىل شىء من  اللوفر هى  »وزيارة 
شهر نوفمرب 1925، وعتام الشتاء خميم عىل مدينة النور أو »املدينة ـ النور« كام يسميها 
التاسعة صباحا، وقبل اخلامسة  بعد  تنعم بضوئه اخلافت إال  أهلها، والنهار يقرص، فال 

مساء، وال أذكر أنى رأيت الشمس الطالعة بعد ذلك حتى شهر مارس«.

فيه حتى كرس  بباريس، ولبثت  أيامى األوىل  يوم من  بعد ظهر  اللوفر  إىل متحف  »دلفت 
احلراس قلة خلف الزوار واملتشعلقني بشباك الفن، شايلله ياسيدى لوفر!«.

»مل أك أفهم شيًئا ىف الفن التشكيىل، وال أحسبنى أدرك من أرساره اليوم سوى القليل، 
به كانت قراءات ومشاهدة نسخ صغرية من بعض الصور املشهورة، وارتياد  كل معرفتى 
األدب  ىف  الرومانتيكى  العرص  عىل  به  بأس  ال  واطالعا  بالقاهرة،  األوىل  الربيع  معارض 
واملوسيقى والتصوير، لكن جمرد رؤيتى ألصول بعض ما سمعت عنه، أو رأيته منسوخا، 
وروعة األلوان ـ برغم اليوم العبوس ـ ثم بذخ جمموعات اللوفر من الصور، وبخاصة ىف 
البهو الكبري، والصالون املربع الشهري، جعلنى أحس بأن حياتى ضائعة لو ركبت القطار ىف 
بحر ذلك األسبوع إىل تولوز لاللتحاق بجامعتها، عىل مدى اثنتى عرشة ساعة من باريس. 

تولوز إيه وبتاع إيه، إنى باق ىف باريس، أو مطالب بإعادتى إىل مرص«.

)4(

هكذا وصل حسني فوزى إىل أن وضع نفسه أمام هذا االختيار احلاسم إما وإما، وهو يرشح 
السبب وراء هذا االختيار فيقول:

»مل أنته ىف قرارة نفسى إىل ذلك القرار ألهدد به!! فلم أك غرا يسعى إىل ضياع مستقبله محقا، 
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ئت عىل  بل ألن قرارى يستند إىل خطة واضحة: إما أن أبقى ىف باريس ألعيش احلضارة التى ُنشِّ
الطب،  أن أعود إىل بالدى ألواصل احرتاف مهنة  بمقدراهتا، وءاما  اإلعجاب هبا، واإليامن 
وهى طريق ممهد إىل النعمة والثراء، أمتكن معه من العودة إىل أوروبا كل عام، أقىض إجازتى 

فيام أختار من عواصم احلضارة«.

»قضيت ليلتى أستجمع شتات أفكارى، وأدبر أمرى مع مدير البعثات، وكيف أتقدم إليه 
بمعلالت بقائى ىف باريس عاما أو عامني، قبل االنتقال إىل تولوز«.

»والعجب أن املدير ـ وكان املرحوم الدكتور حسن فؤاد الديوانى ـ رىض بام عرضته عليه 
دون جدال، مل أكن أعرف ىف تلك اللحظة أن طريقه ىف احلياة كان شبيها بطريقى، فام إن أتم 
دراسته الطبية حتى انتقل إىل العلوم وبرز فيها، وعاد إىل مرص أستاذا للبيولوجيا بمدرسة الطب 

املرصية، ثم عني مديرا للبعثة التعليمية بفرنسا«.

)5(

وهذا وصف يوازى وصف الدكتور حسني فوزى ىف طابعه.

صاحب هذا الوصف الثالث هو األستاذ فتوح نشاطى صاحب الرؤية الفنية واإلخراجية 
املتميزة، والقادر بحكم موهبته عىل حتليل املناظر إلعادة تركيبها أو صياغتها، لكنه يعرتف بأنه 

يعجز عن وصف اللوفر.

يتحدث فتوح نشاطى عن قاعة أبولون واصًفا إياها بأهنا تنطق بالعظمة امللكية، وهذا حق، 
كام أنه يتحدث عن الشعور الذى يسيطر عىل َمْن يشاهد الفن املرصى القديم ويشري إىل معانى 

دقيقة من قبيل اجلالل والرهبة والسكون واألبدية والذهول:

»عدت للتو من زيارة متحف اللوفر الذى يعجز اإلنسان عن وصفه، لقد أذهلتنى كنوزه 
الثمينة، وآثاره التى ال تقدر بثمن!«.

»أخذت أقطع قاعاته ما يقرب من مخس ساعات، ومع ذلك مل أشاهد إال جزءا بسيطا منه. 
إنى أحتاج أسابيع بل شهوًرا ألستمتع بمشاهدة كل حمتوياته. إن قاعة أبولون كانت أكثر شىء 
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يبلغ طوهلا 63 مرتا، وجدراهنا مزينة بصور ال يمكن  إذ  امللكية،  بالعظمة  هبرنى، فهى تنطق 
وصفها. إن كل بوصة منها متثل طرفة فنية ال تبارى. أنا معجب ومبهور بكل هذا الفن، وكل 

هذا اجلامل«.

»تسكعت قلياًل ىف قسم العاديات اليونانية واستغرقنى اإلعجاب بتمثال »نرص سمرتراس«، 
لكن رسعان ما قادتنى قدماى إىل قبو العاديات املرصية، هناك خاجلنى ألول وهلة ما يشعر 
واألبدية، فرست  والسكون،  والرهبة،  معانى اجلالل،  القديم من  املرصى  الفن  أمام  املرء  به 
أنتقل من حتفة رائعة إىل حتفة أروع، وأنا كالغريق ىف بحر الذهول إىل أن حط بى املطاف أمام 
متثال الكاتب املرتبع، هذه العيون الوادعة.. هذه البرشة اخلمرية، هذه القسامت، وهذه البسمة 
الساذجة التى تنم عن أسى مرير، كل هذا الفن الصادق إىل أبعد غايات الصدق هزنى حتى 

األعامق«.

)6(

مشبوب  احلس،  مهتاج  مس،  به  كمن  كان  الزيارة  هناية  ىف  بأنه  نشاطى  األستاذ  ويعرتف 
اخليال، يصارع الكلامت وتصارعه:

»وقفت مشدوًها ذاهاًل وقد تثبت نظرى عىل هذا التمثال احلجرى، وعدت بذاكرتى عرب 
األجيال وأنا أتساءل: كيف جهلنا إىل اليوم كل هذا اجلامل، وكل هذا الصدق؟ وفجأة تلفت 
حوىل فإذا الليل قد سجى فانتزعت نفسى من ذلك القبو املقدس الذى طالعنى فيه ألول مرة 
وجه مرص القديمة، وعدت أدراجى إىل احلى الالتينى وعيون الكاتب املرتبع ما برحت تشع 

ىف خياىل بريقها الرسمدى«.

»أخذت طريقى إىل فندق »سان سيلبيس« وأنا كمن به مس، مهتاج احلس، مشبوب اخليال، 
وما إن اقرتبت من مرسح األوديون الذى أسكن عىل مقربة منه حتى دلفت إىل حجرتى الصغرية 
وتصارعنى  الكلامت  فيها  أصارع  ليلة  قضيت  أحبها  التى  الكتب  تالل  بني  وهناك  بالفندق، 
ملرسحيتى  خططتها  التى  املقدمة  غامرة  سعادة  ىف  لنفسى  أرتل  بى  فإذا  الصبح  تنفس  أن  إىل 

الفرعونية بعد جهد شاق«.



70

)7(

كتبه  وقد  وعرصية  عملية  أكثر  ألنه  تناوال  أقرب  وصف  وهو  الرابع  الوصف  إىل  ونأتى 
الصديق الدكتور عادل أسعد املريى معربا عن متعته بزياراته املتعددة ملتحف اللوفر:

»أقمت خالل أربعة أشهر )من عرشة أبريل إىل هناية يوليو 1994( إىل جوار كلري، تنقلت 
قد  الفرنسيني  باريس، وكان بعض األصدقاء  باريس وىف ضواحى  املستشفيات ىف  بني  معها 
ذلك  من  يوليو  شهر  حتى  القاهرة  ىف  يقيمون  كانوا  إهنم  حيث  باريس،  ىف  سكنهم  ىل  تركوا 

العام. كان مسكنهم ىف الطرف الرشقى لباريس«. 

كنت  للمدينة،  الغربى  الشامىل  الطرف  ىف  بيشا  مستشفى  ىف  زوجتى  إىل  أذهب  »وحتى 
اليوم  ىف  املستشفى.  حتى   81 رقم  ثم  املدينة،  وسط  حتى   75 رقم  أتوبيس  خطى  أستعمل 
األول اكتشفت أن املكان الذى أغري فيه األتوبيس يقع متاما أمام متحف اللوفر، وحيث إن 
ميعاد زيارة زوجتى اليومى هو من الثالثة إىل السادسة بعد الظهر، فقد قررت أن أستفيد من 
الفرتة الصباحية، من العارشة صباحا إىل الثانية بعد الظهر، ىف زيارة متحف اللوفر تقريبا كل 

يوم، وملدة حواىل أربعة أشهر«.

»نعم لقد قمت بزيارة اللوفر حواىل مائة مرة، وذلك بدون أى مبالغة، وكل مرة ملدة ال تقل 
عن ثالث ساعات، ورغم ذلك فأنا ال أستطيع أن أدعى أننى قد شاهدت كل شىء فيه. كنت 
قد حصلت عىل اشرتاك ىف مجعية أصدقاء اللوفر، وكان وقتها يساوى 220 فرنكا فرنسيا، أى 
ا  ما يساوى سبع مرات قيمة تذكرة الدخول، إال أنه يمكن للمشرتك الدخول به عدًدا ال هنائيًّ
ىف  الوقوف  من  بدال  خاص  باب  من  الدخول  يمكن  وكذلك  كامل،  عام  خالل  املرات  من 

طابور الدخول املعتاد، ىف اإلجازات أو أيام األحد«.

)8(

ونأتى إىل الوصف اخلامس وهو الوصف الشاعرى الذى كتبه األستاذ حييى حقى و قد بلغ 
ا حتى يتاح هلم أن يستمتعوا  حبه للوفر مبلغا كبريا جعله ينصح زائريه بأن يتفرغوا له تفرًغا تامًّ
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بام فيه من مصادر السعادة املعرفية والفنية، وهو يصل ىف هذه النصيحة إىل حد كبري من الشجاعة 
والرصاحة مًعا، حيث حيذر من زيارة اللوفر خطفا فال ينالك عندئذ إال اإلرهاق:

»ال ختش اهتامك بالغشومية، أو االستهانة، أو اجلهل، أنصحك أال تزور اللوفر إال إذا كان 
لك عشق متقد )ولو بشىء واحد من معروضاته(، يكون من بني أغراضك الرئيسية للرحلة، 
فتحج إليه، وتتربك به، وتشفى غليلك منه، وإال فإياك أن تزوره كله خطفا، ىف نصف هنار، لن 

ينوبك إال التعب«.

»أنصحك أن ختتار قسام واحدا يكون من بني أقسامه العديدة أحبها إىل قلبك، ثم زره بعناية 
وتأمل ال تنتظر موعد انتهاء الوقت املسموح لك فيه بالزيارة، بل انتهاء صربك وقدرتك عىل 
النافع  االنتباه والتشبع، مؤجال بقية األقسام إىل أن حين عليك املوىل بفرصة أخرى، فالقليل 
خري من الكثري اهلايف، واحرص عىل أن تقتنى دليل املتحف وتقرأ أمام كل لوحة ما يقوله لك 

عنها، فهو الذى يفتح لك عينيك حقا وال ومها«.

)9(
وفيام قبل هذا يعرب حييى حقى عن إحساسه بمكانة املتاحف ىف الربامج السياحية، وكيف 

حتولت هذه املكانة إىل صورة شكلية تتعب السياح دون أن ترتفع بمستواهم الفكرى:

»خيل إىّل من جديد وأنا أزور فرنسا أخريا أن املتاحف إنام جمعولة إلنقاذ السياح من الشعور 
بالضياع إذا هجم عليهم مغتاال لكل جديد ممتع حييط هبم، نفوسهم ال تسلم أحيانا من التشبع، 

أو الزهق أو احلرية، أو شلل اإلرادة.

»وألن زيارة املتحف عندهم خمرج هلم من مأزق، وتعلة لقتل الوقت الفارغ، فإهنم خيرجون 
منه كام دخلوه، ال ينوهبم إال تنميل أقدامهم من طول الوقوف واملشى ىف أروقته املتعاقبة بال 
هناية، طابقا فوق طابق، عيوهنم مفتوحة وال ترى، أو زائغة يمنة ويرسة دون أن تستقر عىل 

مسامر تعلق به.

»هذا جزاء حق ملن يريد أن يزور ىف نصف هنار »وخطفا« متحفا يتطلب تأمل معروضاته 
سنة بأكملها«.
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)10(

ويستطرد حييى حقى فيرضب املثل عىل هذا بزيارات كثري من اجلامهري أو السياح ملتحف اللوفر:

»كم من سائح يدخل اللوفر ال لشىء إال ليقول ألهله وصحبه إذا عاد لوطنه )وزرنا اللوفر 
طبعا(.. هذا هو »الصيت وال الغنى«.

)11(

إن  لنقول:  املادى  الوصف  إىل  ننتقل  أن  والوجدانية  البالغية  األوصاف  بعد هذه  لنا  هل 
تأخذ  القسمني روعة  احلديث، ولكل من  واللوفر  القديم،  اللوفر  إىل قسمني،  ينقسم  اللوفر 
بالنفس، ويمتاز اللوفر احلديث بقبابه الفخمة، وفيه أهباء متسعة تزدحم فيها التامثيل البديعة 

وتقص ذكريات األحداث الكربى والشخصيات العظيمة.

القديمة،  املرصية  والنقوش  احلفريات  آلثار  القرص  هذا  من  األول  الطابق  خصص  وقد 
والطابق الثانى آلثار التصوير، وهبا كثري من القطع الفنية اخلالدة، ويعرض ىف هذا الطابق كثري 
من آثار العصور الوسطى، أما الطابق الثالث فيحتوى عىل أقسام خاصة لعدد من الشعوب 

واحلضارات العريقة، منها: اهلند، والصني وغريها.

)12(

وأنتقل اآلن إىل قرص فرساى، و ىف رأيى املتواضع أن متحف فرساى هو النموذج العاملى 
القرص  نموذج  كان  األزمنة  من  مىض  فيام  لكنه  القرص،  املتحف  أو  املتحف،  للقرص  املعارص 
امللكى األمثل، أو قل كان كذلك بالنسبة لنا ىف مرص ىف عهد األرسة العلوية، ذلك أن بعض 

قصورنا بنى عىل غرار هذا القرص.

امللك  األذهان  ىف  هو  الذى  عرش  الرابع  لويس  يسكنه  كان  الذى  القرص  هو  فرساى  وقرص 
الشمس، وهو الذى قال العبارة الشهرية التى شاعت ترمجتها عندنا عىل أهنا: »أنا الدولة والدولة 

أنا«.
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أوان خزفية ىف غاية  الفن، وبه  قيمة عالية ىف  فنية عديدة ذات  وىف قرص فرساى لوحات 
الذى  الرسى  الباب  وكذلك  امللك،  خليلة  فيه  تقيم  كانت  الذى  اجلناح  به  ويوجد  اإلبداع، 
كانت تستعمله، وعىل باب إحدى خزائن امللكة قفل مجيل الصنع يقال: إنه من صناعة لويس 

نفسه، حيث إنه كان مغرما بصناعة األقفال.

التزال حتيط هبذا القرص حديقة كبرية منسقة تنسيقا مجيال، وهبا فسقيات تتدفق من نافوراهتا 
املياه بشكل بديع، وإىل ارتفاع عظيم.

)13(
يتحدث الفنان حممود خمتار عن زيارته األوىل لقرص فرساى وكيف استحوذت عىل نفسه 

وعىل هناره:

فسألت  باريس  من  أهنا جزء  فزعمت  »فرساي«  اسم  قائمتى  التاىل وجدت ىف  اليوم  »وىف 
ا، فوصفوا ىل السفر إليها وأوصونى إذا ضللت  أصحاب الفندق عنها، وكانوا مكتًبا استعالماتيًّ
فرساى.  إىل  ومنها  »مونبارناس«  حمطة  إىل  ورحت  البوليس.  رجال  دائام  أسأل  أن  الطريق 
ىف  األثر  أعظم  لفرساى  وكان  إليهم.  احتجت  كلام  أسأهلم  وجعلت  الرشطة  إىل  واطمأننت 

نفسى، كان له أشد التأثري الذى ال مزيد بعده. واستغرقت زيارهتا هنارى كله.

)14(
ومع أن الفنان فتوح نشاطى هبر باللوفر إىل درجة الذهول، وهبر باألوبرا إىل درجة الركوع، 

فإن انبهاره جتدد عندما رأى قرص فرساى ووصفه بأنه مل ير أمجل منه:

»زرت اليوم قرص فرساى الذى مل أر حتى اآلن شيًئا أمجل منه«. � 

»إنه قرص امللك الشمس. أية روعة، وأية عظمة، وأية فخامة!«. � 

 � »إن النظر ال يكل وال يتعب من مشاهدة كل هذه العظمة، وكل هذا اجلالل. إن البحرية 
أمام القرص داعبت أحالمى بأن أقطعها جيئة وذهابا ىف قارب صغري! ما أمجل حدائق 

هذا القرص املنظمة عىل الطريقة الفرنسية«! 
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منظر  أبدع  وما  القرص!  زجاج  عىل  ينعكس  الذى  الشمس  غروب  منظر  أروع   � »وما 
نافورات املياه، ودرج السلم الفخم من املرمر األبيض الذى تغنى به الشاعر ألفريد دى 

موسيه! إهنا حقا قطعة من الفردوس«.

)15(

يعد قرص تريانو الكبري، ضمن متاحف قرص فرساى ويضم عربات الترشيفات الكربى التى 
الذى أسسناه ومل نحافظ عليه وسميناه  كانت خمصصة للملوك، وكأنه هو األصل للمتحف 

»متحف املركبات امللكية«.

الثالث،  نابليون  عربة  فيه  شاهدها  أنه  باشا  شفيق  أمحد  سجل  التى  العربات  ضمن  ومن 
وكان ثمنها ىف ذلك احلني من ثامنينيات القرن التاسع عرش يقدر بنحو مليون فرنك، وكانت 

جترها ثامنية جياد.

»وهذا القرص بناه لويس الرابع عرش، وفيه رسيره، ومكتبته وغري ذلك من آثاره«.

»كام أن به الصالة الكربى التى حوكم فيها اجلنرال بازين وحكم عليه باملوت جزاء خيانته 
ىف حرب السبعني )1870(«.

)16(

إلقامة  ا  مقرًّ بعيد  زمن  ومنذ  اآلن  أصبح  لكنه  األول  فرنسوا  بناه  فقد  فونتينلبو  قرص  أما 
رئيس اجلمهورية مدة فصل الصيف.

مدام  وعشيقته  عرش  الرابع  لويس  مسكن  منها  التارخيية،  املساكن  من  جمموعة  عىل  وحيتوى 
دمنتنن، وهبا اجلناح الذى أعده نابليون األول لسكنى البابا حني قرر أن يكون أسريا هبذا القرص.

ا قديمة العهد، إال أن ألواهنا حافظة  »أما جدران أغلب احلجرات فمكسوة بأبسطة غالية جدًّ
ا فيها نحو الثالثني ألف جملد، وحماطة بحديقة مجيلة«. لبهجتها، وهبا مكتبة منظمة جدًّ

ا، وىف وسطها صخور متثل نموذًجا مبكًرا للحدائق احلجرية. وتتبع الرساى غابة كبرية جدًّ
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)17(

أذهب معك ىف يوم جديد إىل البانتيون وهو كام نعرف مدفن عظامء فرنسا، يقع عىل ضفة هنر 
السني الغربية، فكأنام كان هؤالء الفرنسيون كاملرصيني املحدثني ممن يفاخرون بمواضع قبورهم.

البانتيون بناء شبه مستطيل يبلغ طوله نحو 112 مرتا، وعرضه 84 مرتا، وله ثالثة أبواب 
كبرية، وقد شيدت عىل وسطه )هذا التعبري الدقيق وإن كان غريًبا هو تعبري أمحد شفيق باشا( 
قبة شاهقة يبلغ ارتفاعها 83 مرتا، وحول فنائه أعمدة كبرية أقيمت عليها أروقة للزائرين، وقد 

زينت جدرانه بمختلف النقوش والرسوم.

وقد وصفه الدكتور حممد حسني هيكل بأنه بناء شامخ ترتفع قبته ىف السامء تسعني مرتا، 
وتقوم عىل قواعد عظيمة ضخمة.

ورسعان ما ينتقل الدكتور هيكل من وصف املاديات إىل حالة من الوجد بالعظمة واخللود:

»حتت هذه القبة وقواعدها وحتت األرض القائم فوقها البناء ينام مجاعة من عظامء الرجال«.

»ألول ما تدخل املكان حتس هبيبة تقابلك ثم تأخذ ببرصك نقوش اجلدران«.

)18(

الالتينى، وعىل سبيل  احلى  قيمة ىف  اآلثار  أكثر  البانتيون هو  أن  يعتربون  املثقفني  وبعض 
املثال فإنه عىل الرغم من اإلعجاب الالمتناهى الذى كان الدكتور هيكل يشعر به جتاه اللوفر، 
فإنه كان يرى أن البانتيون تفوق عىل قرصى اللوفر وفرساى بام يضمه من النقوش، وهو يعرب 

عن هذا املعنى بقوة يعرتف معها بأن النقوش هزت نفسه وجعلته يشعر بالقشعريرة:

»لقد أحسست هنا إحساسا مل يكن عندى بشىء من هذه القوة، ال ىف قرص اللوفر، وال ىف 
قرص فرساى، استعدت أمام خميلتى من الصور التى رأيت ىف القرصين ووضعتها إىل جانب 
ما ىف البانتيون فعرتنى القشعريرة ملبلغ قسوة بنى اإلنسان ووحشيتهم، وحقرهم عندى ما ىف 
أثار  آخر،  للقوى من جانب  املتناهية من جانب، ومن اخلضوع األعمى  الشدة  طبيعتهم من 
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البهم، واهلامات  تدوسها  ملقاة  احلربية حيث األشالء  الوقائع  عندى ذلك اإلحساس صور 
ترى عىل  وأمام كل هذا ال  النافرة،  الكلوم  تلك  من  يسيل  القانى  والدم  أعناقها،  طائرة عن 
وجه من الوجوه أثر رمحة أو شفقة، بل عيون تقدح الرشر، ووجوه صورهتا بصورهتا قلوهبم 
احلجرية فظهرت قامتة عابسة، تلك الصور هى تاريخ اإلنسانية احلى وآثارها الصارخة بام جنى 

الناس وجينون من الفظائع«.

املتحاربة،  املجاميع  هذه  فوق  بأجنحتها  ترفرف  مالئكة  رسوم  الصور  تلك  بعض  »فوق 
وترقب من سامئها )...( هاته الطوائف املتباغضة املتحاسدة )...( يسفك اإلنسان دم اإلنسان 
لريىض شهوة من شهوات ملكه الرشه الطامع ىف أن يقال عنه: سيد املشارق واملغارب، مهام 

طارت من أجل ذلك رؤوس، وأريقت دماء«.

ينام روسو،  الطويل،  اهلادئ  نومهم  العظامء  ينام  البانتيون ىف جوف األرض  مغاور  »وىف 
أشد  وهم  الفالسفة(  )يقصد:  واملتكلمون  الكتاب  هؤالء  ينام  ومريابو،  وهوجو،  وفولتري، 

صمتا من األحجار التى حوهلم«.

)19(

عىل هذا النحو حفلت كتابات أدبائنا بوصف املقابر التى يضمها البانتيون.

وهذا هو الدكتور حممد حسني هيكل يصف أيًضا قرب نابليون وصفا محاسيا مجيال فيقول:

»وهل ترى ىف املكان إال رؤوسا ذاهلة، وأصواتا خافتة هتمس كأهنا ىف حرضة امللك الكبري، 
واملكان فخيم عظيم، تدخله فيقابلك شىء من الظالم املهيب فيكسوك مهابة ال تستطيع أن 
وال  احلرش،  مكان  املكان  ليس  واخلضوع،  اخلشوع  أثر  صوتك  وعىل  إال  صاحبك  ختاطب 
مرسح الظالمات، وال مغاور اجلن، لكنه مكان رفات نابليون، مكان قرب التاج من هامة األمة 

الفرنساوية، مكان اإلمرباطور األكرب صاحب باريس وموسكو وما بينهام«.

»عن يمينك وعن يسارك صورتان، إحدامها العذراء حتمل ولدها، واألخرى صورة املسيح 
بمفرده، صوٌر يتنزل عليها من البهاء واجلامل ما يأخذ القلوب واألبصار، واملنرب بني ذلك قائم 

وكأنه وال أحد فوقه ينطق للناس وحده«.
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»وهل هاته املوجودات مما حوله إال آثار ناطقة. هل هى إال نابليون دوخ األرض ثم نام ىف حفرته 
إىل األبد. هل هى إال أمة الفرنسيس خاشعة صامتة كل كالمها خافت خامد، وأم توحى ىف أذن ولدها 

أى اجلالل فتزرع ىف نفسه وملا خيرج إىل عامل املادة اخلسيس شيئا من إعظام الروح الكبري«.

»هل هناك كذلك إال البناء الشامخ الرفيع تدوى فيه األصوات املنخفضة كأهنا تنزل من 
عامل املالئكة، كل هذا املعنى يوجد ىف هذا اجلانب من قرب نابليون«.

»رأيت القرب املهيب، رأيته قائام ىف حفرته من الرخام األمحر وقد نقشت حوله أسامء وقائع 
اإلمرباطور الكبرية ـ أوسرتلتيز، وإينا... وغريها«.

العظيم تأخذ بك العني  الرجل  يا حفرة  إيه  يارفات اإلمرباطور..  إيه  نابليون..  يا قرب  إيه 
إليك  للنظر  الرجل قوسه  الوامهني، وحينى  بآمال مقبورك خياالت  لتحيط  ىف ملح وما كانت 

وكانت تنحنى أمام صاحبك رؤوس العامل أمجع«.

»إيه أهيا العامل املوهوم حتث اإلنسان عىل سفك دم اإلنسان ثم تورده منك أضيق بقاعك«.

)20(

وقد حرص أمري الشعراء أمحد شوقى عىل أن خيلد وقوفه عىل قرب نابليون بأن يكتب 
تاريخ ذلك القائد احلربى امللهم من وجهة نظر مرصية تنصف الرجل من دون أن تنحاز 
حيث  ودقة  بإحكام  التارخيى  الواجب  هذا  شوقى  أمحد  ويؤدى  الوطن،  حساب  عىل  له 

يقول:

وثمنيقـف عى كــنز ببـاريس دفــني املعانى  ىف  فريد  مــن 
ضننيوافتقـــد جوهــرة مــن رشف برتبيها  الدهر  صــدف 
إذا حتى  الثرى..  ىف  توارت  السننيقد  ىف  تــوارت  العهد  قدم   
حنيغربــت حتى إذا ما استيأســت الت  ولكن  الــدار..  دنت 
احلننيمل تــذب نـار الـوغى ياقــوتــها ــح  ــاري ــب ت ـــه  ـــت وأذاب
دين ال تلومـوها.. أليــست حـــرة؟ لألحرار  األوطــان  وهوى 
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)21(
ثم خياطب أمحد شوقى أرض باريس التى دفن فيها نابليون متبعا أساليب القدماء ىف تنبيه 

األرض إىل أهنا أوت عظيام ىف بطنها:

احلصنيغيبت باريس ذخرا.. ومىض باحلزر  القيم  ترهبا 
بعدما ولكن  األرض..  النابغنينزل  قر  التاريخ  نزل 

***

بعد  مآهلم  وعن  حياهتم،  وعن  األبطال،  مصري  عن  عموميا  حديثا  شوقى  أمحد  ويتحدث 
طول معاناة مع املجد واألعداء:

الرشى تلقاها  الليث  ورفات النرس حازته الوكونأعظم 
صارم بقايا  الغمد  القيونوحوى  أيدى  مثله  تقلب  مل 
وبنوا عليه،  الناس  حائط الشك عى رأس اليقنيشيد 

****

ثم يقارن شوقى بني نابليون ىف حياته ومماته وهو يقول:

ألوية حوله  حتىص  أرست أمس.. ورايات سبنيلست 
سدته ىف  ــى  وه عنها  ــام  أمنين اجلفن  ساهر  ديدبان 
كاشح ــدو  ع ــن  م لك باألمس هو اليوم خدينوكـــأى 
اهلوى يسقيك  كــان  عسال قد بات يسقيك الوزينووىل 
فإهتم ودا  استكرمت  جوهر الودـ  وإن صحـ  ظننيفــإذا 

)22(
ويلجأ أمحد شوقى إىل احلديث املبارش مع نابليون عن محلته عىل مرص وما كان منها:
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الفاحتنيقم إىل األهرام.. واخشع.. واطرح وزهــو  الصيد،  خيلة 
ــى إىل ــش إنـــا مت ـــل..  ـــه القرونومت ــراب  وحم الدهر  حرم 
أو القبط..  عند  كالصخرة  املسلمنيهو  عند  الطهر  كاحلطيم 
حجر مـــن  ــرا  ــن م ــم  ــن ــس اخلاطبنيوت حظ  قبلك  يكن  مل 
يسمعوا تولت  أجياال  لك.. وابعث ىف األواىل حارشينوادع 

****

أمام األهرام وقال  نابليون عندما وقف  التى نطق هبا  الشهرية  العبارة  إىل  ثم يشري شوقى 
جلنوده مقولته املشهورة إن أربعني قرنا تنظر إليكم: 

ــا ــع ــات أرب ــل ـــا ك ـــده األربعنيوأع بالقرون  أحاطت  قد 
فيلقا وخضت  خيال..  املنونأهلبت  صاب  عسال  وأحالت 
الفاحتونلقد عرضت الدهر واجليش معا عنها  ــرص  ق غــايــة 
موطن ىف  ــدا  ــائ ق علمنا  ــا  الدارعنيم الدهر.. وصف  صفح 
معرتك ىف  األحـــيـــاء  مرشفنيفـــرتى  عليهم  املوتى  وتــرى 
وإن أوىل  ــا  هب قــومــى  يعترون؟عــظــة  فهل  العهد..  بعد 
يستحون؟هـــذه األهــــــرام تــارخيــهــم تارخيهم ال  من  كيف 

)23(
ثم خياطب أمحد شوقى نابليون بنربة حزينة لكنها تبدو و كأهنا االتعاظ املشوب بالتشفى فيقول:

العال للصيد  الصيد  كثري  املنون؟يا  تأمل: كيف صادتك  قم 
ــا غــادرهتــا ــر الــدنــيــا ك ــم ت اخلادعنيق ــاء  وم الغدر  منزل 
ـــوق يد ـــدا ف ـــر األمــــر ي وضئنيوت ــا  ــاب ذئ ــاس  ــن ال وتــر 
ــزق ــســيــف ن رزينوتــــر الــعــز ل رأى  أو  امللك..  بناء  ىف 
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)24(
دعنا من هذه املتاحف التى يمكن أن تسمى متاحف التاريخ وتعال بنا إىل متاحف العلم 
ولنبدأ باحلديث عن متحف اإلنسان حسبام صوره أستاذنا حييى حقى، واحلق أن أعظم وأدق ما 
وصلت إليه يدى من نصوص ىف وصف متحف اإلنسان ىف قرص شايو ىف باريس هو عبارات 

ذلك األديب العظيم التى يقول فيها:

»)متحف اإلنسان( بقرص شايو ىف باريس كأنه مرآة يرى فيها اإلنسان نفسه فيتبني أى شىء 
إذا نظرت إىل نفسك  اليوم، ولعلك مثىل  هو، وما هى قصة حياته منذ ظهر عىل األرض إىل 
ىف املرآة.. وباألخص إذا كانت مثلثة كالتى جتدها عند الرتزية.. ترسب إليك إحساس مبهم 
بدهشة ال ختلو من متعة، فهذا الشخص الذى تراه أمامك تعرفه حق املعرفة، هو أنت، ولكنه 
ىف الوقت ذاته كأنه شخص غريب عنك، ليس هو أنت، ومع أنه يتكرر ىف املرايا الثالث فإنه 

ىف كل واحدة خمتلف«.

كأنه  الغموض،  كل  غامض  خملوق  الـ»هو«  هذا  وأن  »هو«،  أصبحت  »أنت«  أن  »تشعر 
ينتمى إىل عامل األشباح، أبكم أو ناطق بلغة ال نفهمها، من دنيانا ومنفصل عنها، غري خاضع 
لزماهنا، ال تضمن أنه موجود حقا، لو أنه ثابت عىل صورة واحدة فهو رغم شدة حتدده مائع 

كموجة ىف بحر«.

»كذلك حاىل حني أزور )متحف اإلنسان( أشعر أننى أتفرج عىل »هو«، عىل خملوق ال صلة 
بينى وبينه، مع أن »هو« ليس إال »أنا«، تعال معى نتأمل أوال مجاجم اإلنسان البدائى«.

إىل  )حتت(  من  عجيب  فذ  خملوق  متلص  مراحل  البطىء  بالتصوير  فيلم  ىف  نشهد  »كأننا 
)فوق(، من قاع البئر إىل السطح فالسفح فالقمة، من الغفل رغم التباين والتعدد )فالتجارب 
ال تنقطع( إىل التميز وقفا عليه وحده، من املشى عىل أربع إىل القامة املنتصبة، من إهبام هاجر 

لبقية األصابع إىل إهبام قادر عىل ملس أطرافها«.

»من سلطان الغريزة وردود الفعل امليكانيكية ىف اخللية إىل إرشاق اإلدراك والفهم، وسنن 
املنطق، وامتالك الذاكرة واإلرادة، نشهد هذا الفيلم بخشوع ألن الضوء الذى تم به تصويره 

ا حمجبا«. هو من سناء إهلى اليزال إىل اليوم رغم تقدم العلم رسًّ
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»ها هى اجلبهة الضيقة تعلو أمامنا وتتسع قليال قليال، وها هو بروز الفك واألسنان يرتاجع 
شيئا فشيئا، نشهد إعداد منزل يليق بالعقل، وإطارا سيضم فيام بعد مجال وجه اإلنسان«.

)25(

حتدث حييى حقى عن مججمة سليامن احللبى ىف متحف اإلنسان عىل نحو راق وعطوف مجع 
فيه بني الثورة، والوطنية، والفكر، واملعقولية:

»مل يكتف املتحف بذلك، بل حرص عىل أن يعرض أمام الزائر قبيل باب اخلروج انقسام 
خلقة اإلنسان أيضا، من حيث البدن، بني ساللة العاملقة، وساللة األقزام، ومن حيث العقل، 

بني الفيلسوف واللص والقاتل«.

الفيلسوف فبداخلها مججمة سان سيمون )1760 ـ 1825(، وهو فيلسوف  »أما فرتينة 
فرنسى مشهور«.

»وفرتينة اللص داخلها مججمة يقال: إهنا لكارتوش، وهو لص فرنسى مشهور أيضا«.

»أما فرتينة القاتل فبداخلها اهليكل العظمى لسليامن احللبى قاتل اجلنرال كليرب إّبان احلملة 
البارون  العظمى من جمموعة  اهليكل  املتحف حصل عىل هذا  »إن  الالفتة:  الفرنسية، وتقول 

الرى«.

أن  استطاع  وكيف  هذا؟..  الرى  البارون  هو  َمْن  أعرف  أن  يساعدنى  َمْن  فهل  »أمتنى.. 
يملك هذا اهليكل العظمى؟«.

»هل أخذه بإذن من اجلنرال مينو مثال أم أخذه رسقة من القرب؟ هل ضحك عليه نصاب 
وباعه هيكال عظميا من مقابر الصدقة وزعم له أنه لسليامن احللبى؟«.

»وأخذت أقول ىف رسى: لو كان املتحف عرض علينا نامذج ملخ سان سيمون، وكارتوش، 
وسليامن احللبى، وهى حمنطة لزعمنا أننا بتأمل تالفيف هذه األخماخ نستطيع أن نطل عىل الرس 

ىف التحول إىل الفلسفة أو اللصوصية أو القتل«.

»أما االقتصار عىل عرض مججمة أو هيكل عظمى ال يدل عىل شىء، وجعلت أقول أيضا: 



82

إن فعلة سليامن احللبى تعد اآلن من اجلرائم السياسية التى ال تدل عىل أن مرتكبيها هلم طبع 
القتلة املتأصل فيهم«.

الفرتينة  »إذا كان البد من عرض نامذج لقاتل فعند فرنسا واحلمد هلل مثل فذ، فلتضع ىف 
اهليكل العظمى للخواجة الندرو سفاح النساء الشهري«.

به، وأن يكرم  تليق  بدفن مججمته ىف مقربة  املتحف ذكرى سان سيمون  أن يكرم  »متنيت 
سليامن احللبى.. لقاء دفاعى عن سان سيمون.. بدفنه أيضا ىف مقابر املسلمني«.

»ثم ما الفائدة من عرض مججمة كارتوش إذا مل يتأكد املتحف من صحة نسبتها إليه؟«.

فليدفنها  لنفسه؟  ويدعيها  مماته مججمة  بعد  لنا  أثناء حياته حتى يرسق  »أمل تكف رسقاته 
املتحف أيضا ىف مقابر الصدقة«.

»إنى أضع هذه القضية بني يدى أندريه مالرو وزير الثقافة الفرنسية، وإن ترك الوزارة، ال أحتكم 
إىل منصبه بل إىل ذوقه، فهو النجم الالمع ىف سامء الفكر املدافع عن األخوة بني الشعوب«.

»أحتكم إليه ألننا نكن له ولبلده العظيم أصدق الود والتقدير«.

 )26(

ونحن نرى أيضا حب الوطن والتعصب له يغلب عىل حييى حقى حني يشاهد البانوراما 
التارخيية ىف متحف اإلنسان ىف قرص شايو، فإذا هو )بعد فقرات متعددة( يتحدث عام يعتربه 

ظلام ملرص التى تستحق )ىف رأيه( نصف املتحف كله ويقول:

»وقد حّز ىف نفسى أن املتحف ساوى بني القسم اخلاص بمرص وبقية األقسام، وليس هذا 
بعدل، كنت أطمع أن يكون لنا قسم أكرب، بل أن يكون لنا نصف املتحف كله، أليست مرص؟

أول َمْن بنى بالطوب واحلجارة أطوادا التزال تقهر الزمن، ىف سقارة واجليزة. � 

وأول َمْن برع ىف اهلندسة والفلك والطب. � 

وأول َمْن أخضع هنًرا لنظام رى دقيق )التخزين ىف الفيوم(. � 
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بل هو أول َمْن عرف ديانة التوحيد. � 

 � وأول بلد أرشق فيه معنى الضمري والوازع اخللقى، كام يشهد »برستد« العامل األثرى 
الشهري.

»وقد وجدت ىف قسم مرص لوحة صغرية واحدة منسوبة إىل فنان اسمه )أمحد راسم(«. 

بأسلوب  املنفردة  والفرنسية  بالعربية  العديدة  املؤلفات  صاحب  راسم  أمحد  هو  أيكون 
االسم  أم  مصورا-  ال  كاتبا  أعرفه  وكنت  أصدقائى،  من  ـ  اهلل  رمحه  ـ  وكان  رقيق-  شاعرى 

لفنان جمهول لدينا؟ 

اإلنسان( وكل متحف  يواجهها )متحف  بمعضلة  الشاردة تشهد  الفريدة  اللوحة  »وهذه 
مماثل، وهى كيف يستطيع أن يالحق الكشوف العلمية املتتابعة برسعة كبرية، وتبدل األحوال 

ىف بالد العامل، وباألخص ىف العرص احلديث كام حيدث ىف آسيا وأفريقيا«.

)27(

ومن  هى،  حيث  من  باريس  ىف  النباتات  حديقة  وصف  ىف  بديعة  عبارات  حقى  وليحيى 
حيث حمتوياهتا، وهو حريص عىل أن ينقل للقارئ خربته باملتعة التى وجدها ىف هذه احلديقة 

وهو يتأملها عىل مهل:

»ستجد داخل بيت من الزجاج شاهق السقف، جوه حار رطب، سجالًّ كامالًّ جلميع نبات 
اسمه  نموذج  بكل  معلقا  الباسقة،  النخلة  إىل  الضئيل،  العشب  أول  من  االستوائية،  املناطق 

وموطنه«.

»يلزمك أن تظل به نصف النهار إن أردت أن ترى هذه النامذج خطفا، فام بالك لو أردت 
تأملها؟!«.

»مل أعجب هلذا اإلتقان وحده، بل من رؤيتى حلشود من الناس تتزاحم داخل بيت الزجاج، 
آباء كثريون معهم عياهلم، يفتحون هلم أعينهم لريوا عجائب اخللقة وتنوعها.. واجلامل الذى 

ينفرد به كل نزيل«.
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)28(

النزال مع حييى حقى ذلك أننى كنت كلام أردت أن ألفت نظر املرصيني إىل أمهية العناية 
بحدائق النباتات وما تكسبه ألبنائهم من متعة وثقافة وفهم، فإنى ال أجد خرًيا من هذا النص 
البديع الذى استطرد إليه حييى حقى وهو يتحدث عن زيارته حلديقة النبات ىف باريس ىف أواخر 

الستينيات:

»ينبغى االعرتاف بأن اهتاممنا بحدائق النباتات ضئيل«.

ديلشيفالرى  تأليف مسيو  يدى حديث، من  أقرأ ىف كتاب وقع ىف  أن  نفسى  »ومما حيز ىف 
الفرنسى الذى وصف نفسه بقوله: )املفتش قديام للمزارع اخلديوية واألمريية بمرص، والعضو 

باملجمع العلمى املرصى(، فإنى ال أكاد أصدق شهادته وأمحلها عىل حممل التهويل«.

»وهو )أى ديلشيفالرى( يؤكد لنا أن حديقة األقلمة )أى النباتات املستوردة( التى أنشأها 
اخلديو إسامعيل عىل أرض اجلزيرة، قد صار هبا ىف عام 1876 ما يربو عىل مليون من النباتات 

األجنبية زرعت ىف مربعات.

مربع ألشجار الفاكهة. � 

وآخر ألشجار الغابات األجنبية التى يصلح خشبها لصنع األثاثات. � 

وثالث لفاكهة املناطق احلارة. � 

وآخر ألشجار الزينة، لغرسها ىف الطرقات. � 

وآخر لألشجار التى تغرس لصد الرياح. � 

وآخر لنباتات تقوم مقام السياج، آخر ألنواع القصف )الغاب أو البامبو(. � 

وآخر لشتى األنواع من اخلرض اجلديدة«. � 

ثم يتساءل حييى حقى ىف حزن ومرارة:

حتى   ..!! ياللعيب  1876؟  سنة  مرص  من  بالنبات  اهتامما  أقل   1968 سنة  مرص  »فهل 
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حدائق القصور املؤممة مل نعرف كيف نحميها من التلف والدمار.. لوال ضيق املجال لعددت 
األمثلة«.

)29(

أن  عىل  حريصة  وهى  عنها  املتاحة  الكتابات  فنجد  الباريسية  احليوان  حديقة  إىل  ونأتى 
تصورها جزءا من حديقة النباتات القريبة من مسجد باريس، والرس ىف هذا أن مناخ باريس 

ليس كمناخ القاهرة صاحلا حليوانات العامل كله، وبخاصة املناطق االستوائية والدافئة.

ومن طريف ما يروى عن حيوانات حديقة النباتات ىف باريس أن اجلمل ال ينهض إال إذا 
سمع حديًثا باللغة العربية، وال يستجيب للغات األخرى، وهكذا فإن العامل املنوط به رعاية 

اجلمل ىف حديقة باريس البد أن يتعلم بعض العربية!

هل تصدق؟!

احليوان  حديقة  تسمية  ىف  تعبريه  حد  عىل  احليوان  بستان  عن  الطهطاوى  رفاعة  يتحدث 
فيقول:

»ومما ىف هذا البستان ما اشتهر أن بعض السباع قد مرض فدخل حارسه ومعه كلب فقرب 
الكلب من األسد وحلس جرحه فربئ اجلرح، فحصلت األلفة بني األسد والكلب، ودخلت 
إليه ويراه كأنه من  حمبة الكلب ىف قلب األسد، فصار الكلب يرتدد دائام عىل األسد ويتملق 
أصحابه، فلام مات الكلب مرض األسد لفرقته، فوضعوا معه كلبا آخر امتحانا لطبعه فتسىل به 

عن امليت، ومازال معه«.

)30(

»حديقة  يسمى  أن  يمكن  ملا  مجيل  وصف  مسافر«  يد  ىف  »حقيبة  حقى  حييى  كتاب  وىف 
األسامك« ىف باريس حيث يقول:

»جتد هذا )األكواريوم( ملحقا بحديقة النباتات ىف باريس التى حدثتك عنها من قبل، ملحق 
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صغري هو، ولكنه ال خيجل من مقارنته بأكواريوم إمارة موناكو مثال، أما إذا قورن بأكواريوم 
اإلسكندرية أو الغردقة فال تسل عن استعالئه وشموخ أنفه«.

وقبل هذا فإن حييى حقى يصف الصدى النفسى لتجربته ىف زيارة هذا األكواريوم فيقول:

رجال  من  متالحم  طابور  ىف  متزامحة  ألوف  من  املحيط  أعامق  إىل  فجأة  هبطت  »كأننى 
ونساء وصبيان متر ببطء، وضغط قلة الصرب من وراء عىل قلة القناعة من أمام بحذاء سلسلة 
بني ضخم  املائية،  األحياء  من  نوع عجيب غريب  منها  يسكن كل  الزجاجية  األحواض  من 
وضئيل، وعىل كل حوض اسم النوع وموطنه، وال يكف عن املرور وراء األحواض قوامون 
صامتون هم أيضا كنزالئهم يتعهدون هذه األحواض بالعناية حتى لتحسبها أهنا جديدة لنج، 
هذا هو فن الرعاية الذى ال نتقنه أو قل: ال نعرفه، ال أن تشرتى اآللة، بل أن تشرتهيا وترعاها، 

ال أن تبنى برج التليفزيون، بل أن تبنيه وترعاه«.

ثم يبلور حييى حقى نظرته املتأسفة عىل إمهالنا لفن الرعاية فيقول:

عمر  البلح  وكالة  إىل  ـ  خردة  ـ  االنتقال  وجدارة  الشحن  صندوق  فك  بني  ما  »عندنا 
قصري«.

»وهو ىف كل البالد املتحرضة عمر مديد«.
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الباب الخامس

اللسان الفرنسى والطعام الفرنسى

)1(

حتفل اللغة الفرنسية بمفارقات ال حدود هلا عند بعض أمثاىل الذين عرفوا غريها قبل أن 
وأسباهبا  املفارقات  هذه  مقدمات  عن  احلديث  ىف  عليك  أطيل  أن  أحب  ولست  يتعرفوها!! 
وطرائفها، لكنى أحب أن أدلف بك إىل بعض هذه املفارقات وما تعنيه، وبعض هذه املفارقات 

وما ال تزال تعنيه.

تعرف بالطبع أن باريس مدينة وأننا ال نتحدث عنها ىف العربية إال بالضمري الذى نتحدث 
به عن املدن، وهو الضمري املؤنث، لكن ما هو رأيك ىف أن باريس ىف اللغة الفرنسية مذكر، فإذا 
أردت أن تصف باريس بالفرنسية فإنك تقول ما ترمجته احلرفية: »باريس اجلميل، وباريس 
وباريس  القديم،  وباريس  املحبوب،  وباريس  وباريس اجلذاب،  القاسى،  وباريس  الفاتن، 
اجلديد؟«، كيف تستقيم هذه املفارقة مع كل ما نتحدث به عن باريس؟ أهو تعبري عن روح 
أم هو  الفرنسيني ىف كل شىء،  التى تنسب إىل  الروح  املتعمدة ىف كل شىء، وهى  املخالفة 
شاهد عىل ظاهرة أسميها أنا »اللغة أذكى من أهلها«، وهو ما ذهبت إليه منذ سنوات طوال 
وتذكري  الشمس،  تأنيث  من  العرب  يفعله  بام  عليه  واستشهدت  القلب«  »أوراق  كتابى  ىف 
القمر، وها هى اللغة الفرنسية هى األخرى جتعل باريس مذكًرا عىل نحو ما تفعل العربية ىف 

القمر؟

هل تريد أن أكمل لك املفارقة إكاماًل صارًخا؟ إن الفرنسيني يؤنثون برج إيفل، فال يقولون 
عنه الربج العظيم أو الشائق أو املدهش أو املذهل، وإنام هم يقولون عنه ما ترمجته احلرفية التى 
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حتتفظ بجنس الضمري: »إيفل املذهلة، وإيفل اجلميلة، وإيفل املضيئة، وإيفل الشاهقة، وإيفل 
املرشدة.. وهكذا«.

املناطقة، وعىل قواعد  الذى يعلو عىل قواعد  إًذا من أن أقول: إن للغة منطقها  ال تتعجبن 
النحاة، وعىل قواعد القانويني، وعىل قواعد الفقهاء، وما مل نفهم منطق اللغة فال حيق لنا أن ندعى 
سيطرة عليها، وال قدرة عىل توظيفها، وال ملكية هلا من باب أوىل، أترانى أستطرد غري عامد إىل 
املعانى التى عربُت عنها ىف كلمتى حني استقبلت عضًوا ىف جممع اللغة العربية؟ أترانى نسيت 

نفسى بينام أنا ىف رحاب باريس، أم أن باريس هى التى ذكرتنى هبذا كله وال تزال تذكرنى؟!

)2(

يثنى رفاعة الطهطاوى عىل اللغة الفرنسية ثناء مجيال ربام مل يصل إليه غريه ىف الثناء عىل هذه 
اللغة التى ال تلقى كثرًيا من االرتياح عند األكاديميني:

»من مجلة ما يعني اللغة الفرنساوية عىل التقدم ىف العلوم والفنون، سهولة لغتهم وسائر ما 
يكملها، فإن لغتهم ال حتتاج إىل معاجلة كثرية ىف تعلمها، فأى إنسان له قابلية وملكة صحيحة 
يمكنه بعد تعلمها أن يطالع أى كتاب كان، حيث إنه ال التباس فيها أصال، فهى غري متشاهبة، 
وإذا أراد املعلم أن يدرس كتابا ال جيب عليه أن حيل ألفاظه أبدا، فإن األلفاظ مبينة بنفسها، 
آخر..  علم  من  برانية  أخرى  قواعد  عىل  ألفاظه  يطبق  أن  كتاب  قارئ  حيتاج  فال  وباجلملة، 
بخالف اللغة العربية مثال، فإن اإلنسان يطالع كتابا من كتبها ىف علم من العلوم حيتاج أن يطبقه 

عىل سائر آالت اللغة، ويدقق األلفاظ ما أمكن، وحيمل العبارة معانى بعيدة عن ظاهرها«.

»وأما كتب الفرنسيني فال شىء من ذلك فيها، فليس لكتبها رشاح، وال حواٍش إال نادرا، 
فاملتون وحدها من  أو نحوه،  بتقييد  للعبارة  تعليقات خفيفة تكميال  يذكرون بعض  وإنام قد 
أول وهلة كافية ىف إفهام مدلوهلا، فإذا رشع اإلنسان ىف مطالعة كتاب ىف أى علٍم كان تفرغ 
لفهم مسائل ذلك العلم وقواعده من غري حماكمة األلفاظ، فيرصف سائر مهته ىف البحث عن 
موضوع العلم، وعن جمرد املنطوق واملفهوم، وعن سائر ما يمكن إنتاجه منها، وأما غري ذلك 

فهو ضياع.
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أن  األعداد من غري  ما خيص  منه  يفهم  فإنه  يطالع علم احلساب  أن  إنسان  أراد  إذا  »مثال 
ينظر إىل إعراب العبارات، وإجراء ما اشتملت عليه من االستعارات، واالعرتاض بأن العبارة 
عرب  وأنه  أوىل،  كان  أخره  ولو  كذا  قدم  املصنف  وأن  عنه،  خلت  وقد  التجنيس  قابلة  كانت 
بالفاء حمل الواو، والعكس أحسن، ونحو ذلك، ثم إن الفرنسيني يميلون بالطبيعة إىل حتصيل 
املعارف، ويتشوفون إىل معرفة سائر األشياء، فلذلك ترى أن سائرهم له معرفة مستوعبة إمجاال 
لسائر األشياء، فليس غريبا عنها، حتى إنك إذا خاطبته تكلم معك بكالم العلامء، ولو مل يكن 

منهم، فلذلك ترى عامة الفرنساوية يبحثون ويتنازعون ىف بعض مسائل علمية عويصة«.

ويبدو ىل أن رفاعة بك كان يظن أن الكتب املبسطة هى كل شىء.

)3(

ينترش الناطقون باللغة الفرنسية ىف حواىل 54 � بلدا تتوزع ىف مجيع أنحاء العامل.

ثانية،  أو  الفرنسية كلغة أوىل 80 مليوًنا، و190 � مليوًنا كلغة شبه رسمية  اللغة   يتكلم 
و200 مليون آخرين كلغة إضافية مكتسبة.

 اللغة الفرنسية لغة رسمية ىف 29 � دولة تشكل ما يسمى بالفرانكوفونية، أو جمتمع الدول 
الناطقة بالفرنسية. 

وأندورا  وموناكو،  وسويرسا،  وبلجيكا،  لفرنسا  الرسمية  اللغة  هى  أوروبــا   � ىف 
ولوكسمبورج.

 � ىف فرنسا نفسها توجد اللغة اأُلْكِسيَتانِيَّة وهى اللغة التى يتكلم هبا أهل أو كسيطانيا ىف 
جنوب فرنسا.

أوروبى  مليون   � 129 فإن  األوروبى  االحتاد  ىف  األعضاء  والعرشين  السبع  الدول   ىف 
بنسبة 26% من مواطنى االحتاد األورويب(. منهم 65 مليون  الفرنسية )أى  يتكلمون 
ثانية،  كلغة  يتكلموهنا   % و14  أساسية،  كلغة  الفرنسية  يتكلمون   )%12 )أى  مواطن 

وهى ثالث أكرب لغة ثانية ىف االحتاد األورويب، بعد اإلنجليزية واألملانية.



90

 � قبل تنامى نفوذ اللغة اإلنجليزية ىف مطلع القرن العرشين، كانت الفرنسية هى األوسع انتشارا 
ىف العمل الدبلوماسى كام كانت اللغة األوسع انتشارا بني النخب التعليمية ىف أوروبا.

% من سكان رومانيا. يتحدثها 23% من سكان اململكة املتحدة و 26 �

)4(
نسبة ال بأس هبا من املتحدثني بالفرنسية ىف إيطاليا والربتغال وإسبانيا. � 

% من السكان، معظمهم ىف مقاطعة   الفرنسية لغة رسمية ىف كندا ويتحدثها أكثر من 35 �
)فرنسية  الفرنسية  اللغة  املقاطعة  سكان  من  الساحقة  الغالبية  يتحدث  كيبك.حيث 

كبكية(.

 � وىف الواليات املتحدة: هى لغة رسمية ىف والية لويزيانا وذلك راجع للهجرة الفرنسية 
الكبرية هلذه الوالية. 

 � وعىل وجه العموم فان الفرنسية هى اللغة الرابعة األكثر حتدثا بالواليات املتحدة بعد 
اإلنجليزية واإلسبانية والصينية.

وجوايانا  وجوادلوب  هايتى  اجلنوبية:  أمريكا  قارة  دول  بعض  ىف  رسمية  لغة   � هى 
الفرنسية.

 ىف قارة إفريقيا، تنترش الفرنسية ىف 31 � دولة سواء كانت رسمية أم مل تكن. من أمهها: 
جزر  جيبويت،  مدغشقر،  الكامريون،  السنغال،  العاج،  ساحل  الديمقراطية،  الكونغو 
اللغة  وتعترب  واملغرب،  واجلزائر  تونس  ىف  واسع  نطاق  عىل  تتداول  أهنا  كام  القمر. 

االجنبية ىف هذه الدول وإن كانت اإلنجليزية تزحيها بالتدريج.

لغة  كانت  وفد  سوريا،  مدارس  بعض  وىف  لبنان  ىف  مهمة  مكانة  هلا  تزال  ال  آسيا   � ىف 
مهمة ىف فيتنام والوس وكمبوديا لكن أمهيتها ىف تلك الدول تراجعت متاما أمام اللغة 

اإلنجليزية.

 � هكذا فإن أغلب من ينطق بالفرنسية كلغة أصلية يعيشون ىف فرنسا، وكندا، وبلجيكا، 
وسويرسا ولكسمبورج، وموناكو وأفريقيا الناطقة بالفرنسية.
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)5(

الدكتور عبداحلليم حممود كان هو  أن  الفيومى ىف مذكراته  الدكتور  ما رواه  ومن طريف 
الذى حثه وشجعه عىل تعلم الفرنسية حني كان اليزال يستعد للبعثة مذكًرا له بتجربة األستاذ 

اإلمام حممد عبده:

»وىف لقاء مع الدكتور عبد احلليم حممود سألني: هل انتظمت ىف املعهد الفرنسى؟ فقلت له: 
مازلت ىف طريقى إليه، فقال: ملاذا هذا التوانى؟ فقلت: إحساًسا بصعوبة الرحلة مع اللغة، فضحك 
وقال: أما تعلم يا فيومى أن الشيخ اإلمام حممد عبده تعلم اللغة الفرنسية ىف مدة ستة شهور، وكان 
أكرب منك سنا، فشد الشيخ عبد احلليم بام ساقه إىّل من مثال الشيخ حممد عبده من عزمى، وحرك 

من مهتى، وأزال من النفس ترددها، من هنا اختذت سبيىل إىل املعهد الثقاىف الفرنسى«.

)6(

وجييد الدكتور حممد الفيومى تصوير صعوبة نطقه للغة الفرنسية واصفا نطقه بصفة دقيقة، 
وهى أنه كان يفتقد »الليونة« التى هى طبع ىف اللغة الفرنسية:

»الشك أننى كنت سعيدا بانتظامى ىف املعهد، وكم قاسيت من أمر تعلم اللغة، وكثريا ما 
كنت أشعر باحلرج حني توجه معلمتى سؤاهلا إىّل، كنت أحترج من لغتى غري املستوية فكانت 
الفرنسية جافة ال ليونة فيها، مما يبعث عىل الضحك من الزميالت الالتى يرطن لسانا  لغتى 
عندى  فحبسن  والتقريع،  اللوم  سياط  تؤملنى  حزينا  فأبوء  منهن  ذلك  أدرك  جيدا،  أعجميا 
رغبتى، وكبتن طموح نفسى، ولكنى جاهدت كثرًيا حتى أحبطت من مكرهن بام أبديته من 

اشمئزاز، وصمت«.

)7(
عىل أن للفرنسيني سحرهم ىف استخدام لغتهم، وقد متكنوا عرب عصور متتالية من اإلفادة 
من ألفاظ هذه اللغة ىف إضفاء ما يريدون من املعانى عىل مؤسساهتم، وعىل سبيل املثال فإنى 
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أريد لك أن تتصور معى معنى اسم هذا املستشفى الكبري الذى هو )اآلن( متخصص ىف أمراض 
الدم، والذى يقع بجوار كنيسة نوتردام عىل هنر السني، إن الرتمجة احلرفية السمه بالعربية تعنى 
اهتداء  املساجد  عىل  للداللة  العربية  ىف  يستخدم  اهلل«  »بيت  تعبري  أن  تعرف  اهلل«،  »بيت  أنه 
بحديث رشيف ينص ىف معناه عىل أن بيوت اهلل ىف األرض املساجد، وزواره عامرها )الذين 
يعمرون هذه املساجد(، فانظر إىل الفرنسيني الذين أطلقوا هذا االسم عىل هذا املستشفى وماذا 
قصدوا من هذا املعنى، وأظنهم كانوا ـ عىل عادة أهل ذلك الزمن ـ عىل علم بالداللة احلضارية 

للفظ املقابل ىف اللغة العربية.

)8(
ال يستقيم احلديث عن اجلامل الفرنسى ىف نظرى من دون احلديث عن الطعام الفرنسى، 
ونحن نعرف كم حتفل أدبياتنا هبذا احلديث املندهش أو املتكرر أو املتعاىل أو املبهور لكنه ىف 
البداية والنهاية ال يزيد ىف رأى كثري من القراء عن أن يكون حديثا عن القشور، ومع هذا فإننا 

نجد كثريا من النصوص املعربة واملعلمة واملوحية.

)9(
الطعام  من  باإلحباط  بدوى عن شعوره  الرمحن  عبد  الدكتور  فقد عرب  املثال  وعىل سبيل 
الفرنسى الذى قدمه له الفندق الشهري ىف أول ليلة له ىف باريس سنة 1946 ىف ذات الوقت 

الذى اشتعلت نفسه فيه إىل املعرفة احلقيقية باحلضارة وجتلياهتا:

معظم  ىف  ممنوع  واللحم  مقنن،  فاخلبز  بالضيق:  شعرت  الفندق  ىف  العشاء  تناولت  »وملا 
األيام، ومنها يوم وصوىل، ومل يكن ىف قائمة الطعام غري حساء ردىء وقطعة صغرية من اللحم 

القديد، وقطعة من الكعك«! 

»فانقبضت انقباضا شديدا وقلت لنفسى: أهذا كل ما تستطيع أن تقدمه باريس من طعام؟! 
مع أن رأسى كان مملوءا بأسامء أطباق شهية، وبام ذاع عن املطبخ الفرنسى من أكاذيب تتحلب 

من سامعها األلسنة، وتتلمظ الشفاه«.

»ورحت أتطلع ىف النادلني )اجلرسونات( بثياهبم السوداء الرسمية وهم جيولون باألطباق 
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بينام هم ال يقدمون إال أردأ ما  الرابع عرش،  وكأهنم ىف مأدبة من مآدب لوكلوس، أو لويس 
يتصوره اإلنسان من الطعام!«.

»وتركت املائدة منقبضا آسفا«. 

»ورحت إىل غرفتى، أنرش أمامى خريطة باريس، استعدادا لتجواىل ىف الغداة، وقد رسمت 
ىف ذهنى خطة أن أبدأ بمواقع رينان ىف باريس«.

»وىف الصباح الباكر، بعد فطور ردىء، كانت القهوة فيه من الشيكوريا املحمصة، رست 
ىف شارع سفر«.

)10(
مع هذا كله فإن طه حسني، حني كان اليزال ىف مونبيلييه ، كان معجبا بالطعام الفرنسى أيام 

إعجاب.

»ثم يوازن بني حياته تلك وبني احلياة اجلديدة التى أخذ حيياها ىف هذه املدينة الفرنسية، ال 
حيس جوعا وال حرمانا، حُيمل إليه فطوره إذا أصبح ناعام لينا ال خشونة فيها وال غلظ، فإذا 
جاءت أوقات الطعام ىف وسط النهار وىف آخره، وجد ىف اختالف األلوان وتنوعها ما يذكره 

بطعامه ذاك املتشابه حتى كان يغمس خبزه ىف عسله ذاك األسود مصبحا وممسيا«.

»وحني كان حيب أن يتخفف من طعامه ذاك أحيانا وخيالف عن حالوته البغيضة إىل شىء 
آخر، فال جيد إال ذلك الطعام الغليظ الذى كان األزهريون يعيشون عليه ىف تلك األيام«.

»فإذا أحب أن يتفكه فال منرصف له عن البليلة ىف الصباح، والتني الغارق ىف املاء إذا كان 
املساء أو الضحى، وأين ذلك الطعام الغليظ من هذه األلوان املرتفة الرقيقة التى كانت تعرض 
عليه ىف غدائه وعشاءه ىف غري تقتري وال تضييق، وىف كثري من إحلاح اخلدم، وأصحاب الفندق 

عليه ىف أن يصيب منها أكثر مما أصاب«.

)11(
أما األستاذ حييى حقى فإنه يعرب عن انطباعه عن اللحوم واألكل ىف فرنسا متحدثا بانطباعاته 
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املرصية الرصحية عن شعوره اخلفى واملعلن جتاه حلوم اخليل )وما شاهبها(، وحلوم الضفادع، 
وحلوم القواقع.

ومن املمتع أن نقرأ هذه االنطباعات ملثقف مرصى مسلم بارز يراعى احلرمة والكراهية، كام 
يراعى ىف الوقت ذاته الذائقة والعادة، وهو يكتبها ىف عبارة فنية مجيلة معربا بدقة واقتدار عن 
شعوره احلقيقى جتاه هذه املأكوالت الفرنسية املشهورة، ومن الطريف أن نجد حييى قد جرب 
أكل حلم الضفادع واستساغ سيقاهنا، لكنه مل يعد إىل هذا الطبق أبًدا، وىف املقابل فإنه مل يستطع 

أبًدا أن يقنع نفسه بتناول القواقع:

»والقصاب )اجلزار( ىف أوروبا يبيعك حلم اخلنزير والبقر والعجل الصغري والضأن، وهناك 
قصاب آخر يبيعك حلم احلصان، ويعلق عىل بابه متثاال لرأسه، متييزا له عن القصاب اآلخر، 

وهذا نوع من اللحم ال نألفه ىف بالدنا، مع أنه موصوف ملرض فقر الدم«.

»وأذكر بعد احلرب العاملية األوىل أن بدأ عندنا ىف مرص بيع حلوم اخليل، ولعل السبب أن كثرًيا 
من اخليول األسرتالية ختلفت عن اجليش الربيطانى، ولكن التجربة مل تنجح، فليس هناك اآلن 
َمْن يبيع حلم اخليل أو يأكله، ولعلنا نأنف منه، بسبب حافر احليوان، ونقول: إذا أكلناه فلامذا ال 
نأكل أيًضا حلم البغال واحلمري؟ ومن يدرى لعل الناس يأكلونه وهم ال يعلمون، فمن حوادث 

البوليس ضبط بعض الكبابجية الرسحية يبيعوهنا لزبائنهم، ولو أن هذه احلوادث نادرة«.

)12(

ويصل بنا حييى حقى إىل بيت القصيد ىف تطلعنا املشبوب إىل رأيه فيام يرى املرصيون أنه أكل 
فرنسى شاذ فنراه يقول ىف رصاحة:

»وستقدم إليك بعض املطاعمـ  ألكلهاـ  طبقا سترتدد كثريا قبل أن تأكله، وهو حلم الضفادع، 
وسبب الرتدد ليس هو عدم اإللف وحده، بل شعورنا بأن حلم الضفادع رخو غري متامسك كبقية 
اللحوم، فال ندرى أى شىء نلفظه ونحن نمضغه، وقد حتديت نفسى وأكلته مرة واحدة، ألعلم 

أى شىء هو، ومع أنى وجدته لذيذا ألنه حلم الساقني فحسب، فإنى مل أعد إليه«.

»أما الطبق الذى أبيت كل اإلباء أن آكله، رغم حماورتى ومداورتى لنفسى، فهو القواقع، 
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هذا املخلوق الضئيل الذى حيمل مسكنه عىل رأسه ويسري فإذا وقف دخل إليه وسكنه، واملنزل 
عىل هيئة خمروط كلسى مضلع، مجيل الشكل واللون«.

»والفرنسيون حيبون هذا الطبق كثريا، تؤخذ القواقع حية وتوضع ىف إناء الستصفاء مائها 
ولعاهبا، ثم تغسل، ثم تسلق، وينزع احليوان املختبئ، ويدهك بالثوم، والبقدونس، والزبد، ثم 
الكامشة لتمسك هبا  تأكله إىل شىء يشبه  السكن املخروط، وحتتاج لكى  يوضع من جديد ىف 
املخروط، وشىء قريب الشبه بأدوات طبيب األسنان لتنزع به هذا احليوان من مكانه وتأكله«.

)13(

ومن الطريف أن أمحد زكى باشا شيخ العروبة حيدثنا ىف كتاب الدنيا ىف باريس أنه وهو ىف 
طريقه إىل باريس كان أحرص ما يكون عىل تناول الطعام الفرنسى بمجرد نزوله إىل األرض 
فيها  القراء  أن حيبب  أحبها وظل حريصا عىل  يتحدث عن وجبة  الفرنسية ىف مرسيليا، وهو 

فيقول:

)البويابيس  بصناعة  مشهـور  مطعم  إىل  التوجـه  ومهتى  مهى  إلـيه  وجهت  شىء  »وأول 
La Bouillabaisse(. وهى عندهم كاملالوخية مثاًل عندنا وكالكبيبة عند الشوام. ولكن احلق 

شتان بني الذى اخرتناه واختاره جرياننا وبني الذى اشتهرت مارسيليا وأهلها به فإن طعامهم 
هذا فاخر لذيذ مغذ خفيف رسيع اهلضم، وهو عبارة عن ثريد ىف شوربة السمك ومن أسامك 
متنوعة مطبوخة بطريقة خمصوصة. وكان بودى أن أصف لك ذلك أهيا القارئ العزيز حتى 
النوع من  الريق ويسيل« ولكننى بكل أسف غري ماهر ىف هذا  تتلذذ وتشتهى و»جيرى منك 
الوصف. وقد اقترصت مهارتى ىف هذا املوضوع عىل اإلجادة ىف أكل هذا الصنف من الطعام، 

فلك بل عليك أن تقلدنى، فهذا الرضب من التقليد ممدوح«.

وهو يعاود احلديث بحب عن هذه األكلة:

»واألحسن عندى ملن حيرض هذه املدينة ىف بكرة النهار أن يرحل عنها بعد أن يطوف فيها 
قلياًل، ولكن ىل عليه رشط واحد وهو أن يبذل قصارى جهده ىف أكل البويابيس، وفيام عدا 

ذلك فإنه يوفر درمهه ووقته ويعلم أننى له من الناصحني«.
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)14(

إىل  وصل  حتى  الضفادع  وجبة  أكل  جتريب  إىل  اندفاعه  عن  باشا  زكى  أمحد  حتدث  وقد 
قوله:

ولكن  بالسوء(.  أمارة  )وهى  اخلبيثة  النفس  إليه  وانضمت  بالتجربة  إبليس  ىل  »فوسوس 
ا عىل العناد والنفور. فاشتبكت املحاورة واملناظرة بني الطرفني )أى بني إبليس  طبعى بقى مرصًّ
الفريقني، وأنت  ناحية أخرى( واشتد اجلدال واللجاج بني  ناحية وبني طبعه من  ونفسه من 
والنفس  إبليس  بمكان  والبأس  القوة  من  كانا  إذا  بالك  فام  ا«،  قويًّ يغلبان  أن »ضعيفني  تعلم 

وكان خصمهام من الضعف بدرجة الطبع وإن كان غالًبا فها هو قد أصبح مغلوًبا«.

اللون  هذا  طلبت  نعم  نعم  الطعام.  هذا  بإحضار  وأمرته  اخلادم  طلبت  أننى  »اخلالصة 
وأعنى به أبا هبرية أو العلجوم. َفُأْحرِضَ ىل ىف وسطه شىء مشتبك مرتبك يشبه العقرب سوى 
أنه أبيض. عظام دقيقة صغرية تكسو أطرافها حلوم خفيفة مستديرة وكلها عىل شكل خمتلط 
خمتبط يزيد ىف الكراهية والنفور. فاصطكت أسنانى وانطبقت أجفانى وحولت وجهى برعدة 
ىف رأسى. فجاء أبو مرة )كناية عن الشيطان( وقال ىل: »جرب هذه املرة ولك بعدها اخليار ىف 

الرتك أو معاودة الكرة«. 

»وتآمرت معه نفسى فجاءت من اجلهة األخرى تدفعنى وتصيح ىف أذنى: »قد وجب عليك 
الثمن فام بالك ال متتحن؟!«.

»وأنت تعلم أنه عند االمتحان يكرم الضفدع أو هيان«. ومازاال ينقان عىل هذا املنوال حتى 
أعدت صفحة وجهى بالتدريج إىل جهة الصحيفة، ثم أغمضت عينى ومددت يدى وأخذت 
قطعة منها وأنا أفكر ىف األلوان الشهية التى أسمع عنها. ثم رميت بالقطعة من الضفدعة ىف 

فمي. ورصت آكل قليال قليال وأنا أفكر ىف أصناف لذيذة قرأت أسامءها ىف الكتب. 

»رصت آكل من الضفدعة بصفتها ضفدعة حتى أتيت عىل كل ماىف الطبق واحلمد اهلل أواًل 
وآخًرا«.

»ومهام كان األمر فإننى أكلت منه. نعم نعم أكلت الضفدع. فإن سمعت نصيحتى وأسعدك 
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يفتك  مل  التوت  فاتك  إذا  )حتى  مرقته  األقل  تطلب عىل  أو  فتطلبه  لباريس  باحلضور  الزمان 
رشابه(. وحينئذ يصح لك أن تقول إنك تلذذت مثىل بنعيم الدنيا كام يقولون هنا«.

»غري أنى مع كل ذلك أجد ضمريى ينبهنى إىل التمثل أمام القارئ بقول ابن الفارض:

حيلو«نصحتك علااً باهلوى والذى أرى ما  لنفسك  فاخرت  خمالفتى 

)15(

أما جتربة بريم التونسى مع أكل الضفادع فقد عرب عنها عىل نحو دقيق فيام يرويه من حوار 
السيد مع زوجته)!!( ىف كتابه »السيد ومراته ىف باريس«، وهو ال يقف عند الفكرة، لكنه يرشح 
ما يؤكل وما يرتك من جسد الضفدع، ويرى الضفادع حالًّ أفضل من الكالب والفئران التى 

يضطر بعض الناس إىل تناوهلا ىف صعيد مرص:

»إال قوىل ىل«. � 

»إيه؟«. � 

»تاكىل ضفادع؟«. � 

»أخ بالش قرف«. � 

»أنا أكلتهم«. � 

»أوع«. � 

»واهلل أكلتهم.. حلمهم تعرىف زى إيه؟«. � 

»مش عايزة أعرف«. � 

»حلمهم أبيض ويتنسل زى صدر الفرخة«. � 

»دول شكلهم يقرف«. � 

»واألرانب رخرين شكلهم يقرف«. � 
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»لكن بقى«. � 

 � »بس احلكاية حكاية عادة، إحنا لو ناكل ضفادع ونتمتع باللحم الىل إحنا حمرومني منه، 
دا الفالحني ما بيدوقوش رحية اللحمة إال ىف العيد«.

»أخ«. � 

»ودول يتعملوا ازاى؟«. � 

 � »يندبحوا وينسلخوا ويرتمى نصفهم الفوقاين.. والفخدين بس الىل يفضلوا وينسلقوا 
أو ينقلوا«.

»ياشيخ بالش قرف.. خلينا ناكل«.

»طيب وإيه رأيك أنت أكلتيهم؟«.

»أنا؟«.

»أى واهلل انتى«.

»امتى؟«.

دول  لك  وقلت  اللوكاندة  ىف  واتغدينا  بولونيا  غابة  عىل  طلعنا  ما  هنار  فات  الىل   »الشهر 
أرانب صغريين«.

»والنبى دول ضفادع؟«.

»واهلل ضفادع«.

»حاستنطق«.

»بالش هبالة«.

»وعايز جتيبهم هنا؟«.

»ياخى دا إيه ده؟ دول غاليني نار، بس بقول يعنى ملا نرجع مرص إن شاء اهلل يبقى الواحد 
كدا يطلع يوم احلد يصطاد له مخسني ستني بدل ما يروح سبق«.
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)16(

وقد حتدث األستاذ الصاوى عام نعرفه من طبيعة املرصيني السابقني ىف رشب املاء بكثرة، 
وكيف أنه هو نفسه ترك هذه العادة دون أن يدرى أنه ترك شيئا مفيدا:

»وال يدخل ىف هذا حساب رشاب النبيذ أو اجلعة، ونحن قد أغنانا اهلل عنهام فننهل »دوارق« 
املاء بعد الدوارق، ونستثري بذلك دهشة َمْن حولنا من خمتلف الشعوب، وكنت متمسًكا لدى 
وصوىل بامء فيشى وافيان وفيتل وما شابه حتى أرهقتنى بارتفاع أثامهنا، فقال ىل صاحب يوًما: 
أثر ىف  الرقم  بأن هذا  فأعرتف  ماء«  بثامنني جنيًها  فرنسا تكون قد رشبت  تغادر  »إنك عندما 
نفسى وجعلنى أطلق فيشى وغري فيشى وأرشب ماء اآلبار، وكيف ال يفعل فعله ىف نفسى وهو 

ا، ومع ما سوف أدفعه ثمًنا له فهو ال يعدو أنه ماء«. مبلغ جسيم حقًّ

)17(

وأخرًيا فإننا نذكر أن لويس عوض جلأ إىل أسلوب املقامات ىف تصوير جتربته القاسية حني 
إىل  العظيم  دليله  اصطحبه  عندما  باريس  ىف  إقامته  أول  )ىف  الربنو  من  كؤوس  ثالث  رشب 

املقهى( فعانى من اضطراب شديد ىف املعدة، واضطر إىل القىء:

»ملا استقر السائل ىف جوىف، أحسست بالقىء ىف حلقى وأنفى وقلت ياحسان، يا أخلص 
اإلخوان، فلنعد لوهلتنا إىل اخلان، فام تردد الصديق، بل جذبنى إىل الطريق وأنا أمتايل كاملخمور، 
والدنيا أمامى تدور، فاتكأت كذلك عىل مندور، حتى بلغنا األوتيل، فشددت احليل، ورفعت 
هامتى، ونصبت قامتى، فام إن بلغت غرفتى حتى شهقت عىل خيبتى، وانكفأت عىل احلوض 
وصحت : أن أع أع، غفرانك يا بديع الزمان، هنا تعجز القواىف عن التبيان، هذا ما كان من أمر 

أخينا دون كيشوت دى املنيا، مالك ومال الكاسات، روح وفر واحلق يا عبده«

  




