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العــــــريب أو يف تــــــواريخ ثت فيهــــــا إىل نفســــــي عــــــن ظــــــاهرة العمالقــــــة يف اترخينــــــا ة األوىل الــــــيت حتــــــدّ ليســــــت هــــــي املــــــرّ      
احلـــــديث عـــــن هـــــذه الظـــــاهرة يكـــــاد  الع علـــــى بعـــــض معاملهـــــا األساســـــية. بـــــل أنّ تيحـــــت يل فرصـــــة االطّـــــاألمـــــم الـــــيت أ
 عند من حيرتف القراءة والكتابة يف وقت معاً.  معاداً  يكون حديثاً 

ـــــإ      ـــــك ف ـــــاب وأن  نّ وال عجـــــب يف ذل ـــــف الكت ـــــى القـــــارىء أن يقـــــيس نفســـــه إىل مؤل ـــــاب تفـــــرض عل قـــــراءة كـــــل كت
ــــذات  ه بطبيعتــــه حــــريص علــــى أن يكــــون قريبــــاً  بعــــد متــــام القــــراءة ألنّــــخيــــرج مبوقــــف معــــّني  مــــن املؤلــــف. فــــالتفكري يف ال

نســــــان طــــــر اإلصــــــالن ابلفطــــــرة الــــــيت فُ د هبــــــا ذكــــــر صــــــاحبها شــــــيئان يتّ ة يف حتقيــــــق األطمــــــاح الــــــيت يــــــرتدّ والرغبــــــة اخلفيّــــــ
 عليها. 

************** 

بـــــــدأت أعقـــــــد ين منـــــــذ أوائـــــــل العقـــــــد الرابـــــــع مـــــــن هـــــــذا القـــــــرن وقـــــــد بلغـــــــت العشـــــــرين مـــــــن عمـــــــري، والواقـــــــع أنـّــــــ     
ــــــ ــــــازاهتم مــــــن تفــــــوّ املقــــــار�ت بي ــــــاس يشــــــاركونين يف االعــــــرتاف ابمتي ــــــني رجــــــال كــــــان الن ق يف املعرفــــــة أو شــــــهرة يف ين وب

عــــــت الشخصــــــيات ت عناصــــــر املقارنــــــة وتنوّ الشــــــجاعة أو ســــــرعة يف النجــــــاح واالســــــتمتاع ابلشــــــهرة. وقــــــد طاملــــــا تغــــــريّ 
 ختارها يف كل حماولة من احملاوالت. اليت كنت أ

األنظــــــــار إليهـــــــا ويف إاثرة اهتمــــــــام  ب فقــــــــد لعبـــــــت شخصـــــــية هتلــــــــر دوراً ابرزاً يف شـــــــدّ ا ابلنســـــــبة لعــــــــامل الغـــــــر أّمـــــــ     
ــــاس هبــــا وال ســــيّ  ــــم يكــــن الساســــة ورجــــال احليــــاة العامــــة موضــــعاً لنســــبة لعاملنــــا العــــا ابما الشــــباب مــــنهم. وأّمــــالن  ريب فل

بــــــل كــــــان األدابء  ،جنليــــــزهيمنــــــة األجانــــــب عليــــــه مــــــن فرنســــــيني وإوال مــــــادة للمقارنــــــة بســــــبب مــــــن هلــــــذا االهتمــــــام 
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رون يــــــدخل فــــــيهم الشــــــعراء والعلمــــــاء مــــــادة خصــــــبة ومصــــــدراً ملقــــــار�ت يعقــــــدها صــــــغار الشــــــبان يف أنفســــــهم واملفّكــــــ
 قوه. قصداً منهم إىل متابعة الطريق لبلوغ ما بلغوه وحتقيق ما حقّ 

مــــــن الــــــزمن واحــــــداً مــــــن هــــــؤالء الفتيــــــان الــــــذين امــــــتألت نفوســــــهم بشــــــعور  وطبيعــــــي أن أكــــــون يف تلــــــك الفــــــرتة     
ين وابلرغبـــــة يف اللحــــــاق هبــــــم. وقـــــد طاملــــــا بقيـــــت مــــــع أتـــــراب يل الســــــاعات الكثــــــرية ويف متــــــاز اإلكبـــــار حنــــــو هـــــؤالء امل

ــــــــــذاك ــــــــــرزهم يف تقــــــــــدير� آن ــــــــــة يف التفكــــــــــري هبــــــــــم جمتمعــــــــــني أو أبب ــــــــــ  ولعــــــــــلّ  ،األ�م املتطاول ــــــــــة الرســــــــــالة يف كّت اب جمل
ـــــــ ـــــــات مث كّت ـــــــات واألربعين ـــــــرتدّ الثالثين ـــــــيت ت ـــــــة ال ـــــــرهتم مـــــــن هـــــــذه الفئ ـــــــوا يف كث ـــــــة أن يكون ـــــــة الثقاف د صـــــــورهم يف اب جمل

 منا.  ذاكراتنا ال كما هم يف الواقع بل كما يرمسهم خيال كلّ 

ســــب إليــــه يف عــــدد مــــن صــــحيفة القـــــبس للصـــــواب فيمــــا نُ  الــــدكتور نــــور الــــدين حــــاطوم كــــان مقــــارابً  والواقــــع أنّ      
 مات عصرهم .". وحكمنا بشأ�م مرتبط مبسلّ  ة يف ساحة خالية ،قوله : " السابقون كانوا قلّ  يف

مظلمـــــة يغشـــــاها مـــــوج  فيـــــق احلكـــــيم كـــــانوا جنومـــــاً يف مســـــاءفطـــــه حســـــني وأمحـــــد أمـــــني وأمحـــــد حســـــن الـــــز�ت وتو      
ــــه مــــوج ال يكــــاد يبــــني منهــــا غــــري هــــذه النجــــوم ذات األضــــواء املرتعشــــة. وقــــد يضــــخم  ــــر  اخليــــال جنمــــاً مــــن فوق أو أكث

 ساطعة الضياء.  كامل النور أو مشساً   سع فيصبح بدراً ذا به ينمو ويتّ فإ

ـــــــة مـــــــن       ـــــــه الـــــــدكتور حـــــــاطوم أي الســـــــاحة اخلالي ـــــــذي أشـــــــار إلي ـــــــاك عوامـــــــل أخـــــــرى غـــــــري العامـــــــل ال ـــــــت هن وكان
 فسني يف سباق " النجومية " منها :املتنا

 ) نوع املوضوعات اليت كان يتناوهلا األديب أو الشاعر.  ١  

 عاجل به هذه املوضوعات. ) نوع األسلوب الذي كانت تُ  ٢  

 م هذا الشاعر أو ذاك األديب. الذي كان يقدّ  عالم الظاهر واخلفيّ ) اإل ٣  

 جتماعية يف العامل العريب. النفسية أو السياسية واألوضاع اال) الظروف  ٤  

************** 
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غــــــري عــــــادي يف تلــــــك  ق هــــــذا العــــــامل األديــــــب جناحــــــاً لنأخــــــذ طــــــه حســــــني منوذجــــــاً هلــــــؤالء املمتــــــازين. فقــــــد حّقــــــ     
مة يف د علـــــــى طريقـــــــة التفكـــــــري وعلـــــــى املعطيـــــــات املســـــــلّ ل ظـــــــاهرة متـــــــرّ خ ظهـــــــوره أوّ فـــــــأرّ ليـــــــه األنظـــــــار. الفـــــــرتة لفتـــــــت إ

ـــــذي صـــــدر عـــــام  ـــــه يف الشـــــعر اجلـــــاهلي ال ـــــد كـــــان كتاب ـــــرأي  ١٩٢٥عصـــــره. وق ـــــه هبـــــا ال ـــــيت جاب هـــــو هـــــذه الظـــــاهرة ال
ة هـــــا القلّـــــولكنّ  ،ةدتـــــه قلّـــــوأيّ إىل منطقـــــة النـــــور الســـــاطع فعارضـــــه كثـــــريون  العـــــام فنقلتـــــه مـــــرة واحـــــدة مـــــن منطقـــــة الظـــــلّ 

 . اليت كانت مستعدة النتزاع املبادرة من جيل يقرتب من الغروب

ل نتــــــاج لطــــــه حســــــني فقــــــد كتــــــب قبــــــل ذلــــــك مقــــــاالت كثــــــرية وأصــــــدر  وكتــــــاب يف الشــــــعر اجلــــــاهلي مل يكــــــن أوّ      
 أعصــــــاب النــــــاس ومل تتحــــــدَّ  هــــــذه الكتــــــاابت مل متــــــسّ  لكــــــنّ  ،مــــــن ابــــــن خلــــــدون وأيب العــــــالء املعــــــري عــــــن كــــــلّ  كتـــــاابً 

ـــــة القـــــيم واملســـــلّ  ـــــيت كـــــاركـــــائز تفكـــــريهم ومجل ذا ظهـــــر كتـــــاب " يف الشـــــعر افســـــة. فـــــإنوا ال يقبلـــــون فيهـــــا أي منمات ال
بـــــــل أصـــــــبح  ،دين عـــــــن ابـــــــن خلـــــــدون وأيب العـــــــالء املعـــــــريطـــــــه حســـــــني صـــــــاحب الكتـــــــابني اجليّـــــــ اجلـــــــاهلي" مل يعـــــــد

آن للنقــــــــد يف " يف الشــــــــعر اجلــــــــاهلي " إبخضــــــــاع القــــــــر  د عليــــــــه حــــــــني �دىتمــــــــرّ الرجــــــــل املشــــــــاكس للــــــــرأي العــــــــام وامل
ـــــــة امل ،األديب ّـــــــشوّ وحـــــــني عـــــــرض لصـــــــور القـــــــراءات القرآني ـــــــدا هبـــــــا وكأن ـــــــاس وب ـــــــد أن يثـــــــري شـــــــة فأخرجهـــــــا إىل الن ه يري

 الناس عنه .  القرآين أو هكذا فهم الشكوك حول سالمة النصّ 

*************** 

ــــا اليــــوم ويف العــــام لكنّ       طــــه حســــني مــــن ألفــــه إىل تــــب لغــــريي أن أقــــرأ تــــب يل كمــــا قــــد يكــــون كُ وقــــد كُ ، ١٩٨٣ن
 ،أكثــــر مـــا كتبــــه طــــه حســــني الصــــورة الــــيت بـــدا هبــــا جليــــل العشـــرينات. ذلــــك أنّ ذا بــــه يبـــدو أمــــامي علــــى غـــري �ئـــه، فــــإ

ص هبـــــــا عشـــــــرات مـــــــن املســـــــرحيات مقـــــــاالت خلّـــــــ، هـــــــو أي أكثـــــــر مـــــــا مـــــــأل بـــــــه اجمللـــــــدات الـــــــيت تســـــــتوعب كتاابتـــــــه
خصـــــه مبـــــا كــــان يلّ  عــــرض يف عصـــــره. وقــــد كتــــب مـــــا كتــــب معجبــــاً والتمثيليــــات الفرنســــية الـــــيت كانــــت قــــد عرضـــــت وتُ 

 اآلداب الغربيـــــــة بعامـــــــة إىل تبـــــــّين  داعيـــــــاً  قـــــــالم الفرنســـــــية الـــــــيت أخرجـــــــت هـــــــذه املســـــــرحيات والتمثيليـــــــات،بهـــــــوراً ابألم
ـــــــى ضـــــــرورة دراســـــــة اً والفرنســـــــية منهـــــــا خباصـــــــة مؤكـــــــد ـــــــة والالعل بضـــــــرورة  منـــــــاد�ً  ،تينيـــــــةالفلســـــــفات واآلداب اليو�ني

ولـــــيس هـــــذا وحســـــب بـــــل  قافـــــة العصـــــرية.مـــــا مفتـــــاح الثفـــــرض اللغتـــــني اليو�نيـــــة والالتينيـــــة القـــــدميتني علـــــى أســـــاس أ�ّ 
جـــــه مصـــــر أن تتّ  علـــــى وأنّ  ،أ مـــــن الثقافـــــة الغربيـــــةالثقافـــــة املصـــــرية يف جوهرهـــــا هـــــي جـــــزء ال يتجـــــزّ  نّ زعـــــم فيمـــــا زعـــــم أ

 حنو الغرب كنموذج ملستقبل الفكر والثقافة. ورد هذا كله يف كتابه " مستقبل الثقافة يف مصر ".
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************ 

ـــــدعوة أ      ـــــد يســـــتمدّ صـــــداءها الطيّ ومـــــن الطبيعـــــي أن جتـــــد هـــــذه ال ـــــة يف نفـــــوس جيـــــل جدي علومـــــه مـــــن جامعـــــات  ب
 وقد عزل نفسه عن الثقافة العربية ابعتبارها جزءاً من املاضي الذي جيب أن يتجاوزه.  ،الغرب

تمكـــــني لـــــه، فعمـــــل علـــــى لاأن يكـــــون لإلعـــــالم الغـــــريب دوره الكبـــــري يف إبـــــراز هـــــذا االجتـــــاه و  أيضـــــاً ومـــــن الطبيعـــــي      
ســـــــــات الـــــــــرتويج هلـــــــــذا األدب والتمكـــــــــني لقيمـــــــــه ومثالياتـــــــــه إىل جانـــــــــب سياســـــــــة التغريـــــــــب الـــــــــيت انتشـــــــــرت يف املؤسّ 

 م .  ١٩٠٨اجلامعية اجلديدة اليت كانت جامعة القاهرة نواة هلا عام 

ـــــدليل علـــــى أنّ ولعلّ       ـــــاج إىل الت ـــــاح  نـــــا ال حنت ـــــزال مفت ـــــوم وإالثقافـــــة سياســـــة التغريـــــب ال ت ـــــد عـــــرب الي ـــــة عن ن احلديث
منهــــــا بصــــــورة خاصــــــة، ومــــــزاعم  بعجــــــز اللغــــــة العربيــــــة عــــــن اســــــتيعاب العلــــــوم والطــــــبّ  ب عليهــــــا مــــــزاعم تنــــــاديترتتّــــــ

ــــــادي إبأخــــــرى تقــــــرّ  ــــــرتاث العــــــريب وتن ــــــات وبلســــــان املقــــــال يف بعضــــــها ر فقــــــر ال ــــــر األوق ــــــه بلســــــان احلــــــال يف أكث غفال
 اآلخر. 

************** 

ـــــرغم مـــــن أنّ       ـــــك وال ســـــيّ  وابل ـــــدل بعـــــد ذل ـــــه فـــــإمطـــــه حســـــني قـــــد اعت الـــــذين  نّ ا يف الســـــنوات األخـــــرية مـــــن حيات
ـــــــه ، فـــــــاخنفض مســـــــتوى اللغـــــــة العربيـــــــة واتّ جـــــــاءو  ـــــــب شـــــــقّ ال ســـــــعتا بعـــــــده كـــــــانوا مثـــــــرة لدعوت ـــــــني الـــــــدعاة إىل تغري ة ب

ــــذين أغرقــــوا يف املعارضــــة حــــىت اجلمــــود كــــردّ  ــــدعاة إىل الســــلفية ال ــــني ال ــــرتاث صــــفعــــل قُ  الثقافــــة واللغــــة وب ــــة ال ــــه محاي د ب
 الفكري واألديب. 

**************** 

ــــــه      ــــــة " طــــــه حســــــني  هكــــــذا تكــــــون مــــــا نطلــــــق علي ــــــري عــــــن واقــــــع جيلــــــه اســــــم " عمالقي وهــــــو  ،يف حقيقتهــــــا تعب
ـــــل الـــــذي ضـــــاق ذرعـــــاً  ـــــدة مـــــن اخلـــــارج اجلي ـــــة فانصـــــرف إىل الثقافـــــة الواف والشـــــأن هـــــو نفســـــه  .بثقافـــــة بـــــالده التقليدي

ــــــدور طــــــه حســــــني وإابلنســــــبة لتوفيــــــق احلكــــــيم الــــــذي لعــــــب أبدبــــــه التمثيلــــــي واملســــــ ــــــه ن ملرحي دوراً شــــــبيهاً ب  يكــــــن ل
 داء عند زميله. صفاء األسلوب ومتانة األ
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*************** 

مــــــا رغــــــم صــــــبغته الغربيــــــة الــــــيت شــــــاعت وانتشــــــرت يف أكثــــــر أدب طــــــه حســــــني يف مجلتــــــه  ويف وســــــعنا القــــــول أنّ      
بثقافــــــة  يف بعــــــض نتاجــــــه موصــــــوالً  ، كمــــــا بقــــــيداءللغــــــة العربيــــــة صــــــفاء تعبــــــري وســــــالمة أاب موصــــــوالً  ظهــــــر منــــــه بقــــــي

ـــــ ظـــــلّ  الـــــرتاث الفكـــــري واألديب عنـــــد العـــــرب. لكـــــنّ  ثـــــري مـــــن قطاعـــــات املعرفـــــة اب أكثـــــر فـــــأكثر عـــــن كة قـــــد غـــــالعربّي
عت يف صــــــفوف األدابء واملفكــــــرين وشــــــا ،غــــــرابء يف لغــــــتهم األصــــــليةصــــــبح علمــــــاء العــــــرب يف كثــــــرهتم بعــــــد ذلــــــك فأ

ــــــل وافــــــدة مــــــن الغــــــرب. لكــــــنّ  ــــــيم ومث العــــــودة إىل األصــــــالة مل تظهــــــر يف عــــــامل العــــــرب  هــــــذا ال يعــــــين أنّ  فلســــــفات وق
حبيـــــث تنتـــــزع املبـــــادرة هــــا مل تبلـــــغ بعـــــد مـــــن القــــوة دة لكنّ فهــــي تـــــربز هنـــــا وهنـــــاك يف كتــــاابت كثـــــرية ويف تيـــــارات متعـــــدّ ،

ــــــل. إفتتعــــــرّ  ــــــذل، وأحــــــدااثً   جهــــــوداً  نّ ب هبــــــا ثقافــــــة اجلي ــــــرية جيــــــب أن تب ــــــدل   كث ــــــرية جيــــــب أن تتعاقــــــب قبــــــل أن يعت كث
 ميزان الفكر واألدب إىل اجلانب العريب األصيل. 

د لنــــــا أبعــــــاد " العملقــــــة " عنــــــد عــــــامل أديــــــب كطــــــه حســــــني، إ�ــــــا عملقــــــة مرحلــــــة انتقاليــــــة ال تــــــزال هكـــــذا تتحــــــدّ      
ب موجتهــــــا فريــــــق مـــــــن قتهـــــــا ظــــــروف جيــــــل معــــــني ورِكـــــــة حقّ بصــــــماهتا ظــــــاهرة حــــــىت اليـــــــوم. فهــــــي اذاً عملقــــــة وقتيــــــ

مـــــام أحـــــد خيـــــارين : " أن تكـــــون جيعلهـــــا أمـــــا مـــــن املتاعـــــب  ة العربيـــــة تعـــــايناألّمـــــ ا اليـــــوم فـــــإنّ رين. أّمـــــاألدابء واملفّكـــــ
تاعــــــب يف فهــــــي تواجــــــه متاعــــــب عســــــكرية ابســــــتمرار العــــــدوان الصــــــهيوين كمــــــا تواجــــــه مثــــــل هــــــذه امل ".تكــــــون أو ال

ومــــــن  .يرانيــــــة ، ابإلضــــــافة إىل الفوضــــــى واالضــــــطراابت الــــــيت تشــــــوب األوضــــــاع السياســــــيةراقيــــــة اإلحــــــرب اخللــــــيج الع
جيابيــــــة أو الســــــلبية منهــــــا يف حــــــدود الظــــــروف اإل وراء هــــــذا كلــــــه معركــــــة التنميــــــة الــــــيت ختوضــــــها األقطــــــار العربيــــــة كــــــلّ 

 اليت حتيط به. 

علـــــــى ظهورهـــــــا يف النصـــــــف األول مـــــــن هـــــــذا  فـــــــققـــــــة " البـــــــارزة الـــــــيت ظهـــــــرت أو اتُّ ا ســـــــبب فقـــــــدان " العملأّمـــــــ     
 ها وهــــــي ختـــــوض معركتهــــــا التارخييــــــة ة نفســــــة العربيّـــــالقـــــرن فيعــــــود يف احلقيقــــــة إىل حالـــــة الضــــــياع الــــــيت جتـــــد فيهــــــا األّمــــــ

أبنبـــــاء اجملـــــازر  املاليـــــني موصـــــوالً   ابت هـــــمّ حـــــّىت  ،ســـــتعادة مـــــا ضـــــاع مـــــن التـــــواز�ت العســـــكرية والظـــــروف السياســـــيةال
"  نّ اهــــــات يف احليــــــاة السياســــــية . إيف لبنــــــان واألخبــــــار الداميــــــة يف حــــــرب اخللــــــيج وحــــــوار الطرشــــــان أو تنــــــاقض االجتّ 

 العملقة " املطلوبة اليوم هي عملقة اخلالص من األخطار اخلارجية والقلق الداخلي. 
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ة وإلخـــــراج لتارخييـــــة للتعبـــــري عـــــن أصـــــالة األّمـــــني فرصـــــتهما االعـــــربيّ  واالنتصـــــار وحـــــده هـــــو الـــــذي ســـــيتيح للفكـــــر والفـــــنّ 
 الصفوة من أصحاهبما إىل دنيا الواقع. 

وهــــــي معركــــــة ذات  ،ة العــــــربالعمالقــــــة املنتظــــــرين ســــــيكونون مثــــــرة لنتــــــائج املعركــــــة الطويلــــــة الــــــيت ختوضــــــها أّمــــــ إنّ      
دىن مــــــن التنميــــــة األ رد إىل العــــــدوان ووجــــــه داخلــــــي يقصــــــد إىل اســــــتكمال احلــــــدّ الــــــوجهــــــني : وجــــــه خــــــارجي يقصــــــد 

 املطلوبة. 

 ه يف كــــــل حــــــال كــــــان جــــــيالً حتــــــت ثقــــــل احلمايــــــة واالســــــتعمار لكنّــــــ يــــــرزحجيــــــل طــــــه حســــــني كــــــان  صــــــحيح أنّ      
ل كافيــــــة للتأّمــــــ  ر للنــــــاس فرصــــــاً يــــــنعم حبــــــظ غــــــري قليــــــل مــــــن االســــــتقرار واهلــــــدوء الــــــذي يســــــبق العاصــــــفة والــــــذي يــــــوفّ 

ا جيلنـــــــا حنـــــــن اليـــــــوم فهـــــــو يعـــــــيش يف صـــــــميم دوامـــــــة ال لـــــــه. أّمـــــــر واالســـــــتعداد ملواجهـــــــة املســـــــتقبل والنهـــــــوض والتـــــــدبّ 
ــــــاً تســــــمح ملــــــن يتعــــــرّ  ــــــى األرض حيــــــدّ  ض هلــــــا أن يقــــــف اثبت ــــــه. إعل ّــــــد مــــــوطىء قدمي ــــــذي ن ــــــق والضــــــياع ال ــــــل القل ه جي

 ه  الوطين. ثبرتا  حتفاظبكل ما ميلكه من إرادة احلياة  لالر من خماوفه ويستعني يسعى إىل التحرّ 

خماوفــــــه مــــــن الضــــــغوط املختلفــــــة وهــــــذا وحــــــده  دوره ومهومــــــه. ويف قلــــــب كــــــلّ  ولكــــــلّ  رب،يف ســــــبيل احلــــــ فالكــــــلّ      
 ن لنفسها يف األرض. شعبها ومتكّ  ق ذاهتا وتلمّ ة حتاول أن حتقّ أمّ ل فيه يف النهاية عبقرية هو الذي تتمثّ 


