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ِطلق عليه »اإع�دة اإ�صدار خمت�رات من الرتاث  اإن فكرة هذا امل�صروع الذي اأُ
/ الت��صع ع�صر  الإ�صالمي  احلديث يف القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنينْ
»، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�صكندرية ب�ص�أن  والع�صرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �صرورة 
بني  الت�ا�صل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ص�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ص�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ش اخل�صبة بعط�ء ال�ص�بقني، واإن التجديد الفع�ل 
ل يتم اإل مع الت�أ�صيل. و�صم�ن هذا الت�ا�صل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�صطلعت به�، منذ ن�ص�أته� الأوىل وعرب مراحل تط�ره� املختلفة.

غري  �ص�ئد  انطب�ع  وج�د  ه�  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وه� اأن الإ�صه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�صلم�ن قد 
ت�قفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق امل�ثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وت�ؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�ص�ي التن�يري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� ه� ت�ا�صل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيم� يهدف - اإىل تك�ين مكتبة متك�ملة ومتن�عة، 
اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمت�رات من 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذك�َرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�صع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�صداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًص� على �صبكة املعل�م�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�صتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�صب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�صفة خ��صة. 

وي�صبق كلَّ كت�ب درا�صة تقدميية اأعده� اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية 
والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت  من�صبطة، 
ب�ل�صي�ق الت�ريخي/ الجتم�عي الذي ظهرت فيه تلك الجته�دات من جهة اأخرى؛ 
مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�ص�ي� نه�ص�ية كربى، مع الت�أكيد اأ�ص��ًص� على اآراء امل�ؤلف 
الدقة،  مع�يري  اأعلى  ت�افر  من  وللت�أكد  الكت�ب.  تركه�  التي  والأ�صداء  واجته�داته 
ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حث�ن قد راجعته� واعتمدته� جلنة من كب�ر الأ�ص�تذة 
املتخ�ص�صني، وذلك بعد من�ق�ص�ت م�صتفي�صة، وح�ارات علمية ر�صينة، ا�صتغرقت 
جل�ص�ت متت�لية لكل تقدمي، �ص�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه من فريق الب�حثني 
الذين �ص�رك�ا يف هذا امل�صروع الكبري. كم� ق�مت جمم�عة من املتخ�ص�صني على 

تدقيق ن�ص��ش الكتب ومراجعته� مب� ي�افق الطبعة الأ�صلية للكت�ب.
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اإىل  اأي�ًص� - وفق ت�فر الإمك�ن�ت الفنية وامل�دية -  هذا، و�صت�صعى املكتبة 
اأو مقتب�ص�ت منه� اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة  ترجمة تلك املخت�رات 
واجل�مع�ت  البحث  ملراكز  �صتتيحه�  كم�  العربية،  بغري  الن�طقني  امل�صلمني  اأبن�ء 
وم�ؤ�ص�ص�ت �صن�عة الراأي يف خمتلف اأنح�ء الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ص�عد ذلك 
على تنقية �ص�رة الإ�صالم من الت�ص�يه�ت التي يل�صقه� البع�ش به زوًرا وبهت�نً�، 
جملتهم،  يف  امل�صلم�ن  به�  هم  ُيتَّ التي  الب�طلة  الته�م�ت  من  كثري  زيف  وبي�ن 

خ��صة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب.

اإن ق�صًم� كبرًيا من كت�ب�ت رواد التن�ير والإ�صالح يف الفكر الإ�صالمي خالل 
القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�ص�اء، ومن ثم ل 
يزال حمدود الت�أثري يف م�اجهة امل�صكالت التي ت�اجهه� جمتمع�تن�. ورمب� ك�ن غي�ب 
هذا الق�صم من الرتاث النه�ص�ي الإ�صالمي �صبًب� من اأ�صب�ب تكرار الأ�صئلة نف�صه� 
التي �صبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �صي�ق واقعهم الذي ع��صروه. ورمب� ك�ن 
هذا الغي�ب اأي�ًص� �صبًب� من اأ�صب�ب تف�قم الأزم�ت الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ش 
وخ�رجه�.  والإ�صالمية  العربية  داخل جمتمع�تن�  اجلديدة  الأجي�ل  اأبن�وؤن� من  له� 
أن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، والأفغ�ين، والك�اكبي، وحممد  اإىل  أن ن�صري ا اويكفي 
ل الف��صي،  اإقب�ل، وخري الدين الت�ن�صي، و�صعيد الن�ر�صي، وم�لك بن نبي، وعالَّ
والط�هر ابن ع��ص�ر، وم�صطفى املراغي، وحمم�د �صـلت�ت، وعلي �صريعتي، وعلي 
عزت بيج�فت�ش، واأحمد ج�دت ب��ص� - وغريهم - ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل 
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اأغلبية البلدان العربية والإ�صالمية، ف�صاًل عن ال�صب�ب  اجلديدة من ال�صب�ب يف 
على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ش يف جمتمع�ت  الذي  امل�صلم 
ن�صره�  اإع�دة  فقط  ولي�ش  الأعم�ل،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ص�عًف�  عبًئ�  املكتبة 

.)� � واإلكرتونيًّ ب�لعربية وتي�صري احل�ص�ل عليه� )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والت�ا�صل مع الآخر. ولي�ش اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ص�رة اإىل رف�ش اجلديد ال�افد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��صبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
وال�افد،  امل�روث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�ص�ين  الرتاث  اإ�صه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تن�ع اله�ي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�ص�در  اإت�حة  يف  ن�صهم  اأن  ه�  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�صتنه�ش هذه الإ�صه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف م�اجهة التحدي�ت التي تعي�صه� الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ص�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��ص�ا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�عل�ا مع ق�ص�ي� اأمتهم، وبذل�ا ق�ص�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�صرهم من اأجل نه�صته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�صئ�لي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  ت�عية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صب�ب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  ب�لعط�ء احل�ص�ري للعلم�ء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ص�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ص�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرن� اإليه؛ فلي�ش �صحيًح� اأن جه�د العط�ء احل�ص�ري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد ت�قفت عند فرتات زمنية م�صت عليه� عدة قرون، وال�صحيح ه� 
اأنهم اأ�ص�ف�ا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ص�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني ن�عية احلي�ة لبني الب�صر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ص�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة ت�ارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ش عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�صكندرية



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



درا�سة تقدميية

متهــــيد:

الرجل يف  بينه� وبني  تنله� من قبل، و�ص�ى  املراأة مك�نة مل  الإ�صالم  منح 
الع�ص�ر،  تفقده� عرب  املك�نة ك�دت  اأن هذه  اإل  اأن�اعه�،  املدنية مبختلف  احلق�ق 

وو�صلت اإىل اأدنى م�صت�ى يف م�صريته� نح� الع�صر احلديث.

ومع مطلع القرن الت��صع ع�صر واجه الع�مل العربي والإ�صالمي الع�مل الغربي، 
ة العميقة التي تف�صل بني الع�مَلني، ع�مل م� زال  وك�صفت هذه امل�اجهة عن الُه�َّ
يعي�ش يف ثق�فة ت�قفت عن الجته�د، واآخر و�صل بثق�فته وث�رته الإ�صالحية اإىل 

املدنية احلديثة.

وبداأ ال�صرق ينه�ش من كب�ته، ويبحث عن عن��صر التقدم واملدنية، وك�نت 
بني  اإجم�ع  �صبه  هن�ك  و�ص�ر  اجلديدة.  املنظ�مة  عن��صر هذه  اأحد  املراأة»  »ق�صية 
لأي  اأ�ص��صية  ركيزة  متثل  ب�عتب�ره�  املراأة،  و�صع  اإ�صالح  �صرورة  على  املفكرين 

جمتمع ي�صعى نح� التقدم والرقي.

منى أمحد أبو زيد
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ب�تب�ع  ب�ملراأة؟ هل تنه�ش  ودار النق��ش- حينذاك- ح�ل: كيفية النه��ش 
أة الأوروبية اأم ب�تب�ع من�ذج املراأة كم� حدده الإ�صالم، بعد اإزالة م� طراأ  اذج املر من�

على العق�ل من خط�أ يف فهم ن�ص��صه؟.

أج�ب عن هذا ال�ص�ؤال عدد من رج�ل الإ�صالح يف القرنني الت��صع ع�صر  او
والع�صرين. ومل يكن الأمر وقًف� على الرج�ل؛ اإذ �صرع�ن م� �ص�ركت املراأة يف هذا 
اجلدل، وح�ول اأقط�ب احلركة الن�ص�ئية الإج�بة عنه، ويف مقدمتهم »ملك حفني 

ن��صف».

بالد  ترددت يف  التي  الدع�ة  بعد  الظه�ر  الن�ص�ئية يف  احلركة  بداأت  وقد 
ال�صرق عن »حترير املراأة»، وك�نت م�صر يف مقدمة تلك البالد، فظهر فيه� »رف�عة 
)ت1311هـ/1893م(،  مب�رك  وعلي  )ت1290هـ/1873م(،  الطهط�وي» 
وحممد عبده )ت1323هـ/1905م( ين�دون بت�صحيح و�صع املراأة. ولكن اأق�ى 
أة»  ؤ�لفيه »حترير املر ا مب ًأثرا وذكرا ك�ن ق��صم اأمني )ت1326هـ/1908م( ً الأ�ص�ات ا
ارتفع  اأن  اإىل  ت�أييد وتنديد،  ث�ر ح�لهم� �صيح�ت بني  اللذين  و»املراأة اجلديدة»، 
اأول �ص�ت ن�ص�ئي م�صري ه� »ملك حفني ن��صف» التي ن�صرت مق�لته� الث�رية 
والإ�صالحية، ون�ق�صت اآراء ق��صم اأمني، ونقدت الرج�ل يف ا�صتبدادهم ب�لن�ص�ء، 
ونقدت الن�ص�ء فيم� اآل اإليه اأمرهن من تده�ر، حمللة كل علة نف�صية واجتم�عية 
ب�صراحة ولب�قة، وهي�أت لر�ص�لته� التقدير وال�صدى البعيد، ت�ركة اأثًرا عميًق� فيمن 

ج�ء بعده� من رائدات احلركة الن�ص�ئية.
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اأعالم احلركة الن�ص�ئية يف الربع الأول من القرن  ُتعد »ملك» واحدة من 
العربي،  والع�مل  م�صر  يف  الجتم�عي  الإ�صالح  رائدات  من  ورائدة  الع�صرين، 

نذرت نف�صه� للدف�ع عن حق�ق املراأة، واإ�صالح و�صعه� يف الأ�صرة واملجتمع.

وقد �صبق »ملك» اإىل هذا املج�ل رائدات قليالت، اأمث�ل »ع�ئ�صة التيم�رية*» 
إحدى رائدات النه�صة  اية، و )ت1320هـ/1902م( وهي من طليعة اليقظة الن�ص�
من  امل�صلمة  املراأة  بتحرير  تط�لب  1896م  ع�م  وقفت  والأدبية،  الجتم�عية 
التخلف، وتدع� اإىل منط حي�ة �صبيه بنمط حي�ة املراأة الأوروبية، ولكنه� مل تكن 

م�صرية الأ�صل، بل تركية ن�ص�أت وولدت يف م�صر لأ�صرة اأر�صتقراطية.

كم� ظهرت رائدة اأخرى هي »زينب ف�از»** )ت1332هـ/1914م( ك�ن 
له� اإ�صه�م ملح�ظ يف ت�ريخ الفكر الن�ص�ي بكت�به� »الدر املنث�ر يف طبق�ت رب�ت 
اإىل  الت�ريخ،  عرب  املراأة  دور  ت�صجل  م��ص�عة  وه�  1892م،  يف  ال�ص�در  اخلدور» 
ج�نب جمم�عة من املق�لت تدور ح�ل حق�ق الن�ص�ء يف التعليم والعمل. وهي 

اأي�ًص� لي�صت من اأ�صل م�صري.

وك�ن لظه�ر ال�صح�فة الن�ص�ئية بداية من �صحيفة »الفت�ة» ل�ص�حبته� اللبن�نية 

مل��ص�ع�ت  فيه�  ر�ص�لة ع�جلت  لأم�ر» وهي  لت�أمل يف  آة  مر م�ؤلف�ته�  تيم�ر. من  ب��ص�  إ�صم�عيل  بنة  تيم�ر  * ع�ئ�صة 
لبن�ت». إل برتبية  لع�ئالت  ول ت�صلح  نه�  لجتم�عية، وله� مق�لة عن�

ع�م  ل�ص�درة  قب»  لع� ُح�صن  ن  بعن� عربية  ية  رو أول  �ص�حبة  وهي  ل�ص�م،  ع�مل يف  بجبل  ز  ف� زينب  ُولدت   **
1899م.
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امل�صيحية »هند ن�فل» وال�ص�درة ب�لإ�صكندرية ع�م 1892م اأثره� على ظه�ر ال�عي 
من  لأ�صح�به�  الن�ص�ئية  املجالت  من  �صيل  املجلة  هذه  اإ�صدار  وتال  الن�ص�ئي. 
الرج�ل وال�صيدات. وعملت هذه املجالت على ن�صر ال�عي الثق�يف وال�صي��صي، 
ون�ق�صت و�صع املراأة كجزء ل يتجزاأ من و�صع املجتمع العربي، ولعبت دوًرا تن�يرًي� 

� يف احلي�ة اآنذاك. وتثقيفيًّ

آرائه�، ولكن من منظ�ر مغ�ير،  اأعلنت عن  يف هذا املن�خ ظهرت »ملك» وا
ومنطلق خمتلف؛ فكثري من ه�ؤلء الك�تب�ت مل يكن م�صري�ت الأ�صل؛ فك�نت 
ؤهن مزيًج� من بيئ�ت خمتلفة، وبع�صهن مل يكن م�صلم�ت. اأم� »ملك» فهي  وآرا ا
إ�صالح ينطلق من م�صريته�  ل ال  م�صرية امل�لد والن�ص�أة، م�صلمة الدي�نة، وت�ص�ره�
إ�صالمه�، ف�صعت اإىل ا�صتيع�ب هذه الإ�صالح�ت داخل اإط�ر الرتاث الإ�صالمي  او

.� املتجدد ذاتيًّ

أحالم هذه  انت تعبريا عن  ً أن »ملك» تنتمي اإىل الطبقة ال��صطى، فك� ا  كم�
ويقع  املجتمع�ت،  تق�د  التي  الطبقة  والعمل. هذه  التعليم  الطبقة وطم�حه� يف 
على ع�تقه� حفظ القيم والف�ص�ئل، وك�نت »ملك» خري مث�ل ل�عي هذه الطبقة 

ودوره� يف تقدم املجتمع.
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اأوًل: حياة »ملك« واأعمـالها

ُولدت »ملك» يف اأ�صرة مت��صطة احل�ل يف )27 من ربيع الأول 1304هـ/25 
من دي�صمرب 1886م()1( بحي اجلم�لية ب�لق�هرة، و�ص�ء القدر اأن يتفق ي�م م�لده� 
مع زف�ف الأمرية »ملك» اإىل الأمري »ح�صني ك�مل» الذي �ص�ر �صلط�نً� على م�صر 

بعد ذلك، ف�صم�ه� والده� ب��صم الأمرية تيمًن� به�.

ويف نف�ش الع�م ُولدت اأي�ًص� رائدت�ن من رائدات احلركة الن�ص�ئية والأدبية 
هم� »مي زي�دة» )ت1360هـ/1941م(، و»نب�ية م��صى» )ت1370هـ/1951م(، 

وك�نت� من �صديق�ت »ملك»، ولهم� معه� مرا�صالت وم�ص�هم�ت.

)ت  ن��صف»  »حفني  ال�ص�عر  لالأديب  الكربى  البنة  هي  و»ملك» 
أعالم الأدب واللغة يف م�صر، له اأبح�ث وم�صنف�ت، اإىل  اأحد  1337هـ/1919م( ا
ج�نب اأعم�له ال�طنية وم�ص�رك�ته ال�صي��صية. تخرج »ن��صف» يف الأزهر ال�صريف، 
وا�صتكمل تعليمه مبدر�صة »دار العل�م» وبعد تخرجه عمل مدر�ًص� للعمي�ن واخلر�ش، 
ف�ألقى عليه هذا العمل درو�ًص� يف ال�صرب ومع�ونة الن��ش، مم� ك�ن له اأثره الكبري على 

انته�ج ابنته »ملك» نف�ش املنه�ج يف م�ص�عدة الن��ش والإح�ص�ن اإليهم.

لرتجمة،  و للت�أليف  لع�مة  مل�صرية  مل�ؤ�ص�صة  لب�دية»،  ب�حثة  آث�ر  كت�ب  �صمن  ملك  �صرية  ن��صف،  لدين  )1( جمد 
لق�هرة، 1962، �ش37.
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ع�م  منذ  »ال�ق�ئع»  جريدة  يف  معه  للعمل  عبده»  »حممد  ال�صيخ  اخت�ره 
و»اللط�ئف»  الأوىل،  و»الآداب»  الأوىل،  »الأزهر»  جرائد  كم� كتب يف  1881م، 

الأوىل، و»الأهرام» و»اجل�ائب امل�صرية»)1( وغريه� من �صحف هذا الزم�ن.

ق�م  الذي  يكن»*  من�ص�ر  »�صفيق  لـ  ًكرتريا  �ص ن��صف»  »حفني  وا�صتغل 
إىل اللغة العربية. وك�ن يقع على ع�تق »حفني ن��صف»  اانني الغربية  برتجمة الق�
أعلن عن قب�ل  اأن  �صي�غته� �صي�غة عربية دقيقة. وم� لبث بعد ولدة »ملك» بع�م ا
»الإن�ص�ء  م�دة  بتدري�ش  وق�م  تعيينه مدر�ًص�،  مدر�صني جدد مبدر�صة احلق�ق، ومت 

الق�ص�ئي»، ب�لإ�ص�فة اإىل تدري�ش املنطق والبالغة واآداب املن�ظرة.

واأت�حت له هذه الفرتة الت�ص�ل برج�ل الق�ص�ء. وبعد الإعالن عن طلب 
تعيني ق�ص�ة جدد، در�ش »حفني ن��صف» الق�ن�ن ملدة ع�م على يد »ح�صني ب��ص� 
ب�ملح�كم الأهلية، وظل  �صري»**، وتقدم لالختب�ر واجت�زه بنج�ح، وُعنينِّ ق��صًي� 

به� مدة ع�صرين ع�ًم�.

�ص�رك »حفني ن��صف» مع »�صعد زغل�ل» )ت1346هـ/1927م(، و»علي 
اكتت�ب  م�صروع  و�صع  يف  )ت1934م(  حن�»  و»مرق�ش  )ت1903م(،  فهمي» 

لأعلى لرع�ية  ملجل�ش  حلميد ح�صن،  )1( حفني ن��صف، نرث حفني ن��صف، �صرحه وقدم له: حممد مهدي عالم وعبد 
ملتحدة، 1960، �ش )�ش(.  لعربية  جلمه�رية  لجتم�عية،  لعل�م  ب و لآد لفن�ن و

نني. لق� �صرتك� يف ترجمة  لآن، وه� ممن  لع�م  لن�ئب  خت�ص��صه� كعمل  * ك�ن ي�صغل وظيفة 
إىل م�صر. لق�ن�ن يف فرن�ص� ثم ع�د  ** تلقى 
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لإن�ص�ء اأول ج�معة م�صرية، وو�صع لئحة له�. وبعد اإن�ص�ء اجل�معة ق�م بتدري�ش م�دة 
»ت�ريخ الأدب العربي» وك�ن يلقيه� على طلبة كلية الآداب. ومن بني تالميذه »طه 
ح�صني» )ت1393هـ/1973م( و»اأحمد زكي ب��ص�» )ت1353هـ/1934م(، ثم 
إىل املع��ش  احيل  ُنقل اإىل وظيفة مفت�ش اأول للغة العربية 1912م وبقي به� حتى اأُ

1915م.

وقد ترك »حفني ن��صف» جمم�عة من الأعم�ل الأدبية وال�صعرية خدم به� 
إ�صه�م�ته يف خدمة الدين الإ�صالمي، قي�مه مبراجعة امل�صحف  االلغة العربية، ومن 
ال�صريف، وابتدع ق�اعد خ��صة ب�لإمالء. و�صحح وفًق� لهذه الق�اعد نح� م�ئتي 
غلطة اإمالئية. وا�صتمر يف هذا العمل زه�ء �صبع �صن�ات، واأخرجه »للن��ش يف هذه 
الطبعة التي يقروؤه� امل�صلم�ن جميًع� يف اأقط�ر الأر�ش»)1(، وك�ن خت�م اأعم�له يف 

خدمة الإ�صالم والعروبة.

ك�ن »حفني ن��صف» من املهتمني بق�ص�ي� املراأة كمدخل رئي�صي لالإ�صالح، 
ففي خطبة له مبدر�صة للبن�ت ق�ل: اإن الإن�ص�ن يرتبى يف ثالث مدار�ش متت�لي�ت: 
مدر�صة الأمه�ت، ومدار�ش الفن�ن واملهن، ومدر�صة الزم�ن، واأ�ش هذه املدار�ش 
اإ�صالح املع��ش واملع�د،  اإىل  مدر�صة الأمه�ت؛ فينبغي تهذيبهن ليرت�صح الأبن�ء 
ال�صرقيني،  اأبن�ئن�  ت�أخر  �صبب  ه�  وهذا  الر�ص�د،  من�هج  اأمرهم  اأول  من  وينهج�ا 

ملع�رف، م�صر، 1957، �ش11. ر  �صعر حفني ن��صف»، د )1( طه ح�صني، مقدمة كت�ب 
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وتقدم اأمث�لهم من الغربيني)1(، وذلك ب�لإ�ص�فة اإىل خطبة قدم به� لدي�ان »ع�ئ�صة 
التيم�رية» ا�صتهله� ب�حلديث عن امل�ص�واة بني اجلن�صني، ووج�ب تعليم البن�ت؛ 
مم� عد ذلك �ص�بًق� لأوانه، ول �صيم� من اأزهري يح�ول اأن يبحث يف علل ال�صرق، 
ويط�لب ب�أن تن�ل املراأة ن�صيًب� من الثق�فة والتعليم، وين�صب ت�أخر ال�صرق اإىل ت�أخر 

ن�ص�ئه)2(.

أة ودوره� يف تنمية  ا امل�ؤمنة بحق املر وقد اأثرت هذه ال�صخ�صية املثقفة امل�صلمة
جمتمعه� على ابنته »ملك»، فلم ينظر اإليه� على اأنه� جزء من احلرمي، بل ع��صت 
مع اإخ�ته� الذك�ر على قدم امل�ص�واة، وم�ر�صت حقه� الطبيعي يف احلي�ة، فن�ص�أت 

يف بيت يعرف امل�ص�واة والعدل، ووجدت عن�ية ف�ئقة من اأبيه�.

علم  وعندم�  فيه�،  وتف�قت  الفرن�صية  املدر�صة  يف  تعليمه�  »ملك»  بداأت 
تعليًم�  للبن�ت  تتيح  �ص�ف  والتعليم(  الرتبية  )وزارة  املع�رف  نظ�رة  اأن  والده� 
البن�ت  اأحلقه� مبدر�صة  ال�صه�دة البتدائية،  اإىل  البنني، والتقدم  على غرار تعليم 
اأول فت�ة م�صرية  احلك�مية )ال�صنية(. وح�صلت على �صه�دة البتدائية؛ فك�نت 

حت�صل عليه� ع�م 1900)3(..

ويف هذا الع�م ن�صرت »ملك» اأول ق�ص�ئده� ال�صعرية بجريدة »امل�ؤيد» تفتخر 
)1( حفني ن��صف، نرث حفني ن��صف، مرجع �ص�بق، �ش130-129.

معهد  وب�حًث�،  ك�تًب�  ن��صف  حفني  عن  ت  حم��صر أحمد،  هلل  خلف  حممد  أي�ًص�:  و �ش167؛  ل�ص�بق  ملرجع   )2(
لق�هرة، 1961، �ش30. لعربية،  لدول  لعربية- ج�معة  �ص�ت  لدر

لإ�صكندرية، 2015 �ش270. لن�ص�ئي�ت»، طبعة مكتبة  لدين ن��صف، �صرية ملك �صمن  )3( جمد 
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فيه� ب�أنه اأ�صبح مل�صر فتي�ت �ص�وين الرج�ل يف التعليم فق�لت:
واأجنـح اهلل باحل�صـنى م�صاعيـهاب�صـرى مل�صـر فقـد نالت اأمـانيـها

الع�يل  الق�صم  اإىل  فتقدمت  تعليمه�؛  ا�صتكم�ل  على  والده�  و�صجعه� 
ملدر�صة ال�صنية الذي اأن�صئ لتخريج معلم�ت وطني�ت، طبًق� لربن�مج ميتد خم�ش 
الق�صم  بهذا  التعليم  وك�ن  للتمرين-  وع�مني  للدرا�صة  �صن�ات  ثالث  �صن�ات- 

ب�للغة الإجنليزية، التي اأتقنته� اإىل ج�نب الفرن�صية والعربية.

على  منهم�  وتطل  والإجنليزية،  ُية  الفرن�ص جتيد  الب�دية»  »ب�حثة  ك�نت  لقد 
الفكر الأجنبي واحل�ص�رة الأجنبية. وله� اإىل ج�نب هذا رحالت اإىل اآ�صي� ال�صغرى 
والآ�صت�نة ع��صمة الع�مل الإ�صالمي وقتذاك، واأت�حت له� معرفته� بهذه اللغ�ت 
للعمل  اإىل م�صر  الالتي وفدن  الأجنبي�ت  بع�ش  تخ�لط عن قرب  اأن  الأجنبية 
م�صر  زارت  التي  كمرون*»  »�ص�رل�ت  الإجنليزية  الك�تبة  ه�ؤلء  فمن  للزي�رة،  اأو 
ً ف�صال يف كت�به� »�صت�ء  والتقت بـ»ملك»، واأ�صفرت تلك الزي�رة عن تخ�صي�صه�
فيه عن »ملك» ومدحته�،  امل�صلمة حتدثت  أة  املر ا للحديث عن  اإفريقي�» امراأة يف 

وظلت العالقة بينهم� فيم� بعد عن طريق املرا�صلة.

كت�ب  �ص�حبة  ك�بر»  »اإليزابيث  الأمريكية  الك�تبة  م�صر  اإىل  وفدت  كم� 
واإجنلرتا  املتحدة  ال�لي�ت  يف  ون�صرته  »ملك»،  اإىل  اأهدته  الذي  امل�صرية»  »املراأة 

مللكية بلندن. فية  جلغر جلمعية  * ع�ص� 
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الفت�ة  عليه  أ�صبحت  الذي  ال  للح� م�صرقة  �ص�رة  »ملك»  فك�نت  أخرى،  اودول 
امل�صرية.

�صرقي�ت مثقف�ت، منهن  �صيدات  اأي�ًص� مع  لـ»ملك» عالق�ت طيبة  وك�ن 
ال�صيدة »خ�لدة اأديب»* الرتكية، وعن طريقه� ن�صرت »ملك» بع�ش املق�لت يف 
�صحيفة »اجل�ان ترك» ب�إ�صت�نب�ل. كم� را�صلت اأمرية »به�ب�ل» ب�لهند، وهي �صيدة 
مك�تب�ت  وله�  اإ�صالمية)1(،  اأ�ص�ش  اإىل  املرتكزة  ال�ا�صحة  الإ�صالحية  روؤيته�  له� 

اأخرى لعدد من امل�صتغالت ب�مل�ص�ئل الن�ص�ئية يف الغرب.

لط�لب�ت  التدري�ش  له�  أت�ح  اق  بتف� املعلم�ت  ق�صم  من  »ملك»  تخرجت 
الفتي�ت  من  كثرًيا  املدر�صة  اإىل  جتتذب  اأن  وا�صتط�عت  ال�صن،  يف  منه�  يقرتبن 
هذا  يف  وا�صتمرت  بن�تهن،  يف  »ملك»  من�ذج  تكرار  ين�صدن  اأهلهن  بداأ  الالتي 

العمل ملدة ع�مني.

اهتمت »ملك» ب�لأدب وال�صعر منذ بداية عمره�، فهي ابنة الأديب وال�ص�عر 
الكبري، الذي اأت�ح له� مط�لعة مكتبته الزاخرة بعل�م العربية، فنهلت منذ �صغره� 
من كن�ز الرتاث العربي، واأُعجبت ب�ل�ص�عر املتنبي )ت354هـ/965م( وت�أثرت 

لتعليم(.  لرتبية و ملع�رف ) أت�ت�رك، و�صغلت من�صب وزيرة  أول وزيرة يف حك�مة  *  ُعينت خ�لدة 
�صة يف  مل�صرية )1892-1952م(: در أة  ملر ل�صي��صي يف خط�ب  لإ�صالح  ل�صلق�ين،  )1( هند م�صطفى علي حممد 
لق�هرة،  ل�صي��صية-ج�معة  لعل�م  لقت�ص�د و وي، ر�ص�لة م�ج�صتري، كلية  ن��صف وهدى �صعر خط�بي ملك حفني 

ن�فمرب2004م، �ش198.
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به، واأخذت عنه اعتزازه بنف�صه، كم� ت�أثرت مب� قيل يف رث�ء الأندل�ش، وذكرت هذا 
عن نف�صه� يف ر�ص�لة ملي زي�دة ق�ئلة: »كنت يف حداثتي اأقراأ كثرًيا دي�ان املتنبي، 

واأُعجبت بنف�صه الكبرية، واأظنه ه� الذي عداين يف ذلك»)1(.

ًعرا وتن�صره على �صفح�ت اجلرائد، ومل يخرج �صعره�  بداأت ملك تنظم �ص
على قّلته عن اجل� ال�صعري الع�م، اإل اأنه� ك�نت اأكرث من غريه� قدرة على التحدث 
يف امل�ا�صيع ال�طنية وال�صي��صية. وعندم� اأع�دت احلك�مة امل�صرية العمل بـ»ق�ن�ن 
من  احلك�م  يحمي  ق�ن�ن  وه�  الثن�ئية،  املراقبة  عهد  ُو�صع يف  الذي  املطب�ع�ت» 

هج�م ال�صحف اأن�صدت »ملك» ق�صيدة تندد فيه� ب�لظلم وتق�ل:

والُده�  عليه�  �أه�  ن�صَّ التي  ال�طنية  النزعة  ق�ة  على  الأبي�ت  هذه  وتدل 
ًن تلميذا جلم�ل الدين الأفغ�ين )ت 1315هـ/1897م(  حفني ن��صف، حيث ك�
الندمي»  اهلل  و»عبد  عبده»،  »حممد  اأمث�ل:  من  ال�طنية  احلركة  لرواد  و�صديًق� 
)ت  ال�صيد»  لطفي  و»اأحمد  زغل�ل»،  و»�صعد  )ت1314هـ/1896م(، 

1382هـ/1963م(.
لب�دية»،  ب�حثة  أع�دت مي زي�دة ن�صره� يف كت�به�  ملحرو�صة، ثم  أوًل يف  بني ك�تبتني» ُن�صرت  لر�ص�لة  ن  )1( ك�نت عن�
لت�لية -  لن�ص�ئي�ت»  لدين ن��صف يف طبع�ت  ملقتطف - م�صر،1920م، �ش24. ثم ن�صره� بعد ذلك جمد  مطبعة 

حل�لية. لطبعة  �ش 304 

ـَري اَم �صـٌب ونـاُر ال�صـررِّ ت�صــتعـُريـا اأمـًة نثــرْت منـظـوَمـها الِغـ حـتَّ

ـْيٍم ُيـراُد بـكم حـتى كاأنكـمو الأوتــاُد واحُلـُمـرمـاذا تقـولون يف �صَ
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أوائل امل�صري�ت الالتي ك�نت  انت من  واجتهت »ملك» اإىل ال�صح�فة، وك�
تن�صر لهن مق�لت. واأول مق�ل ن�صرته يف جريدة »اجلريدة» ح�ل وج�ب تخ�صي�ش 
مقربة ر�صمية للعظم�ء، ثم ت�الت مق�لته� يف هذه ال�صحيفة وغريه� من �صحف 
له� �صدى كبري وعميق  م�صرية وغربية. فكتبت مق�لت اجتم�عية مهمة، ك�ن 
لدى اأفراد ال�صعب، وخ��صًة املثقفني الذين احتف�ا ب�آرائه� ون�ق�ص�ه�، كم� نقدت 

»ملك» بع�ش اآرائهم.

وك�ن دخ�له� جم�ل ال�صح�فة اإعالنً� عن م�ص�ركة املراأة امل�صرية يف جم�ل 
الن�صر والكت�بة، وتر�صيخ دوره� وم�ص�همته� يف املج�ل الع�م. و�ص�همت مق�لته�- 
ب�صكل مب��صر- يف تط�ر ال�صح�فة الن�ص�ئية من حيث امل��ص�ع�ت وزاوية التن�ول، 
وك�نت تعبرًيا عن اهتم�م�ت الن�ص�ء وق�ص�ي�هن، ب�لإ�ص�فة اإىل اهتم�مه� مب��ص�ع�ت 

النه�صة ال�طنية والق�مية والرتبية.

للمراأة، واأكدت  امل�صتقلة  ال�صخ�صية  اأبرزت »ملك»  ال�صح�فة  ومن خالل 
اإليه� على  ب�لن�صبة  النه�صة، ومل يكن ثمة م��ص�ع حمرم  على دوره� يف حتقيق 
النق��ش اأو غري ق�بل للبحث، فكتبت مق�لت جريئة عن و�صعية املراأة يف الإ�صالم، 
وعن ال�صف�ر واحلج�ب، وعن الزواج والطالق، وعن التن�ق�ش بني روح الإ�صالم 
والع�دات التي ت�صمت ب��صمه. وك�نت اللغة يف يده� اآلة دقيقة م�هرة يف تدوين 

م� تريد.
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)م�صر  هلي�ب�لي�ش  مبنطقة  الأول  امل�صري  امل�ؤمتر  عقد  1911م  ع�م  ويف 
يف  للبحث  )ت1329هـ/1911م(  ب��ص�»*  ري��ش  »م�صطفى  برئ��صة  اجلديدة( 
الإ�صالح�ت الق�مية واحل�ج�ت ال�طنية. وك�ن هذا امل�ؤمتر- يف واقع الأمر- اأول 
برمل�ن م�صري ميثل الأمة متثياًل حقيقًي�، ويبحث يف ح�ج�ته� بحًث� مدرو�ًص� مف�صاًل، 
�ص�ركت فيه ك�فة الط�ائف يف م�صر اإل املراأة، فبعثت »ملك» ر�ص�لة حتتج فيه� على 
عدم متثيل املراأة، ومع الر�ص�لة قدمت اقرتاًح� بربن�مج ولئحة تت�صمن حق�ق املراأة 

ومط�لبه�. وقد قراأ هذه الر�ص�لة اأحمد لطفي ال�صيد.

واألقت  ال�صيدات،  ن�ص�ئًي� ح�صرته مئ�ت  ً م�ؤمترا  وبن�ء عليه عقدت »ملك»
عليهن هذه املط�لب، وهي)1(: 

وال�صنة  القراآن  تع�ليم  اأي  ال�صحيح،  الدين  البن�ت  تعليم  الأوىل:  امل�دة 
ال�صحيحة.

التعليم  وجعل  والث�ن�ي،  البتدائي  التعليم  البن�ت  تعليم  الث�نية:  امل�دة 
الأويل اإجب�رًي� يف كل الطبق�ت.

ال�صحة  وق�ن�ن  وعمال،   ً علًم� املنزيل  التدبري  البن�ت  تعليم  الث�لثة:  امل�دة 
وتربية الأطف�ل والإ�صع�ف�ت الأولية يف الطب.

ك. آنذ مل�صرية  *  ك�ن رئي�ًص� للحك�مة 
لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش177.  )1(  ملك حفني ن��صف، 
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حتى  والتدري�ش  الطب  لتعلم  البن�ت  من  عدد  تخ�صي�ش  الرابعة:  امل�دة 
يقمن بكف�ية الن�ص�ء يف م�صر.

امل�دة اخل�م�صة: اإطالق احلرية يف تعلم غري ذلك من العل�م الراقية ملن تريد.

العمل  يف  واجلد  ال�صدق  �صغرهن  من  البن�ت  تع�يد  ال�ص�د�صة:  امل�دة 
وال�صرب وغري ذلك من الف�ص�ئل.

امل�دة ال�ص�بعة: اتب�ع الطريقة ال�صرعية يف اخلطبة؛ فال يتزوج اثن�ن قبل اأن 
يجتمع� بح�ص�ر حمرم.

امل�دة الث�منة: اتب�ع ع�دة ن�ص�ء الأتراك يف الآ�صت�نة يف احلج�ب واخلروج.

امل�دة الت��صعة: املح�فظة على م�صلحة ال�طن وال�صتغن�ء عن الغريب من 
الأ�صي�ء والن��ش بقدر الإمك�ن.

ذلك  وختمت  املط�لب،  هذه  تنفيذ  الرج�ل  من  يطلب  الع��صرة:  امل�دة 
بق�له� »على الرج�ل تنفيذ م�صروعن� هذا».

ومثلت هذه الأفك�ر برن�مج الإ�صالح الذي تبنته بعد ذلك هدى �صعراوي 
)ت1367هـ/1947م( وزميالته� يف الحت�د الن�ص�ئي.
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للم�ؤمتر،  »ملك»  قدمته�  التي  فقط  هي  الع�صر  املط�لب  هذه  تكن  ومل 
اأحمد  الأ�صت�ذ  و�صفه�  التي  املقرتح�ت  من  أخرى  اعة  جمم� اإليه�  اأ�ص�فت  بل 
قدمته�  �ص�فية  ر�ص�لة  ب�أنه�  العربي»  الأدب  يف  »ال��صيط  كت�به  يف  الإ�صكندري 

للم�ؤمتر)1(.

اأم� تلك الر�ص�لة والقرتاح�ت فقد وردت يف جمم�عة اأعم�ل امل�ؤمتر تت�صمن 
ب�لإ�ص�فة اإىل املط�لب الع�صر: 

تخ�صي�ش ب�ب وحجز مك�ن للن�ص�ء يف امل�ص�جد؛ كي يقمن ال�صالة وي�صمعن   .
ال�عظ، وتعيني مربية م�صلمة يف كل مدر�صة للبن�ت ت�ؤمهن وتر�صدهن.

واإب�حة  ب�أكمله،  الفتي�ت الطب  التمري�ش واإطالق تعليم  الت��صع يف تعليم   .
التعليم الع�يل يف الفروع الأخرى ملن تريد مهنة، والإكث�ر من امل�صت�صفي�ت 
وامل�صت��صف�ت يف املراكز والقرى لتي�صري عالج الفقريات والفقراء واأطف�لهم، 

و�صرف الدواء لهن جم�نً� اأو ب�أجر زهيد، ون�صر ال�عي ال�صحي.

جعل الطالق وتعدد الزوج�ت ب�إذن الق��صي.  .

الأطف�ل واخلدمة  والقي�م على  للفتي�ت ك�حلي�كة  املالئمة  ال�صن�ع�ت  ن�صر   .
لال�صتغن�ء عن خدمة الأجنبي�ت.

لكت�ب لأول مرة �صنة  لعربي وت�ريخه، طبع  لأدب  ل��صيط يف  ل�صيخ م�صطفى عن�ين،  لإ�صكندري و أحمد  ل�صيخ   )1(
أي�ًص�:  ملع�رف- م�صر، )1398هـ/1978م(، �ش344؛ و ر  عتمدت عليه� طبعة د لتي  لطبعة  1335هـ/1916م، و

لب�دية، مرجع �ص�بق، �ش95-94. مي زي�دة، ب�حثة 
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حترمي ال�صري يف اجلن�زات على الن�ص�ء وحترمي اللطم والندب، و�صرورة نقل   .
امل�تى يف عرب�ت بعد ال�صالة عليهم يف اأقرب م�صجد.

تخ�صي�ش ب�لي�ش لالآداب حلم�ية الن�ص�ء من م�ص�يقة ال�صب�ن لهن.. وغريه�   .
من املقرتح�ت.

أول �صيدة حت��صر يف اجل�معة امل�صرية، وقد جل�أت اإىل املح��صرة  ا  ُوتعد »ملك»
ب�عتب�ره� اإحدى ال��ص�ئل املت�حة له� للت�أثري يف الأحداث الجتم�عية وال�صي��صية، 

وك�نت اأوىل حم��صراته� عن »املق�رنة بني املراأة امل�صرية واملراأة الغربية».

اأن حت��صر يف اجل�معة يف الفرع الن�ص�ئي، يف  اأن يت�ح للمراأة  ومن العجب 
مل  اأنه  �صحيح  للدرا�صة.  ب�جل�معة  تلتحق  اأن  له�  مت�ًح�  يكن  مل  الذي  ال�قت 
يكن هن�ك ق�ن�ن مينع ذلك، ولكن �صرط دخ�ل اجل�معة ه� احل�ص�ل على �صه�دة 

الث�ن�ية، ومل يكن م�صم�ًح� للفتي�ت- حينذاك- ب�للتح�ق ب�ملدار�ش الث�ن�ية.

عدة  األقت  بل  فقط،  اجل�معة  على  وقًف�  »ملك»  حم��صرات  تكن  مل 
الرتبية  ب�إ�صالح  فيه�  اهتمت  اخلريية،  واجلمعي�ت  املنتدي�ت  يف  حم��صرات 

والتعليم، ونقد ال�اقع الجتم�عي، وتر�صيخ العلم والف�ص�ئل.

وتالزم هذا الدور الثق�يف الن�صط لـ»ملك» مع دور اجتم�عي عمدت من 
�ُصلبت  التي  املراأة  بحق�ق  تط�لب  التي  الن�ص�ئية  اجلمعي�ت  ت�صكيل  اإىل  خالله 
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الفتي�ت  وتعليم  والدني�ية،  الدينية  للعل�م  راقًي�  تعليًم�  وتعليمه�  قرون،  منه� عرب 
للتمري�ش،  عالجية  مراكز  واإق�مة  الفقرية،  ب�لطبق�ت  والهتم�م  احلرف،  بع�ش 

وامل�ص�همة يف بع�ش الأعم�ل ال�طنية.

وقد اأ�ص�صت »ملك» عدة جمعي�ت، منه�:
م�صر  ن�ص�ء  من  كثريات  ت�صم  وك�نت  التهذيبي»،  الن�ص�ء  »احت�د  جمعية   .

والبالد العربية وبع�ش الأجنبي�ت.

لت�أ�صي�ش  الن�اة  وك�نت  الأحمر»،  »ال�صليب  غرار  على  للتمري�ش  جمعية   .
جمعية »الهالل الأحمر» بعد ذلك.

ومن خالل هذه اجلمعية ق�مت »ملك» ب�إر�ص�ل الأدوية والأغطية واملالب�ش 
اإىل اجله�ت املنك�بة يف م�صر والبالد العربية. وقد ح�كت بيده� م�ئة بدلة ع�صكرية. 
وك�نت ب�ك�رة اأعم�له� يف هذا املج�ل جمع التربع�ت ملنك�بي طرابل�ش الغرب من 

�صح�ي� ال�صتعم�ر الإيط�يل.
تن�ي  للمع�زات، وك�نت  للفتي�ت، وملج�أ  برن�جًم� مل�صغل  و�صعت »ملك»   .
القدر مل  ولكن  وامللج�أ،  للم�صغل  فدانً�-  وثالثني  اأمالكه�- خم�صة  وقف 

ميهله� للقي�م بهذا العمل الإن�ص�ين اجلليل.

خلطبته�،  الكثريون  »ملك»  اإىل  تقدم  فقد  الجتم�عية،  حي�ته�  عن  اأم� 
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و�ص�ء اهلل اأن تتم خطبته� اإىل وجيه قبيلة »الرم�ح» ب�لفي�م، »عبد ال�صت�ر الب��صل»، 
ق�مه،  اأنه كبري  الأجنبية ف�صاًل عن  ب�للغ�ت  التحدث  مثقًف� يجيد  الرجل  وك�ن 
وميتلك اأكرث من األفي فدان من اأج�د الأرا�صي الزراعية، وله ق�صر فخم ب�لفي�م، 
م�ص�رف  على  لتعي�ش  وانتقلت  1907م،  �صنة  التدري�ش  من  »ملك»  ف��صتق�لت 

ت نف�صه� »ب�حثة الب�دية». ال�صحراء والب�دية، و�صمَّ

ويف الفي�م مل تت�قف »ملك» عن احلركة والكت�بة، فك�نت تق�م ب�لكت�بة 
لل�صحف يف جم�ل الإ�صالح املجتمعي الع�م، و�ص�همت يف النه��ش ب�أبن�ء وبن�ت 
هذه البيئة ال�صحراوية، ورفع م�صت�اهم ال�صحي والتعليمي والجتم�عي. وتذكر 
ملك هذا الدور ق�ئلة: »ال�صيدة الف��صلة هي التي ين�ل غريه� نفعه�، ل التي ترفل 
يف الدمق�ش واحلرير. ويف القرى ميكن بث التع�ليم املن��صبة لأهله� فت�صتفيد منه� 
ن�جح واحلمد  اأنه  وي�صرين  بنف�صي،  وقد جربت ذلك  الن�ص�ء اجل�هالت..  كثرًيا 

هلل»)1(.

ع��صته�  التي  والثق�فية  الجتم�عية  احلي�ة  عن  تغيب  اأن  »ملك»  ر�صيت 
يف الق�هرة، واأن ت�صحي بكل هذا يف �صبيل ال�صع�دة الزوجية املن�ص�دة، ولكنه� 
مرة  اأع�ده�  ثم  فرتة  تركه�  وقد  عمه،  ابنة  من  متزوًج�  ك�ن  زوجه�  اأن  اكت�صفت 
اأخرى لع�صمته، وله منه� طفلة، واأنه فقد القدرة على الإجن�ب بعده�، واإن ك�ن قد 

اأوهم »ملك» ب�أنه� هي ال�صبب يف عدم الإجن�ب.

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش135. )1( ملك حفني ن��صف، 
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وعمقت جتربة الزواج يف هذه الظروف من اإح�ص��ش »ملك» ب�لظلم الذي 
حي�ته�»)1(  اأدوار  كل  مظل�مة يف  احلق  م�صل�بة  »املراأة  لأن  امل�صرية؛  املراأة  تع�نيه 
وتتزوج  ال�صبي،  دون  كله  �صب�ه�  وتعي�ش  ت�لد،  اأن  ي�م  ا�صتقب�ل  �صر  فت�صتقبل 
دون اإرادته�، ثم ي�صتبد به� الزوج، وتق��صي تهديد الطالق، والأََمّر من كل هذا 

والأعنت اأنه� تق��صي اأحي�نً� من وج�د »ال�صرة».

وانط�ت »ملك» على نف�صه� تقراأ وتكتب، وتعلنِّم فتي�ت الب�دية، وجترت اآلمه� 
واأحزانه� وحيدة دون اأن ت�صرح لأحد بحقيقة حي�ته�، اأو تفكر يف طلب الطالق؛ 
خ�ًف� من اأن ُيق�ل: اإن التعليم يف�صد الفتي�ت، ول يجعلهن ق�درات على حتمل 

احلي�ة الزوجية.

من  تنتقل  وجعلته�  اإح�ص��صه�،  رقة  من  الق��صية  التجربة  هذه  وزادت 
تعلمهن،  الب�دية  بن�ت  اإىل  ف�لتفتت  الع�م،  املج�ل  اإىل  اخل��ش  ب�ملج�ل  الهتم�م 
وتخ�لط �صيداته� لتن�يرهن، وتتعرف على م�ص�كلهن، وتكتب مق�لت من وحي 
جتربته�، وت�رد الن�ص�ئح والإر�ص�دات اإىل بن�ت جن�صه� يف كل �ص�أن يهمهن اأو ترى 

فيه ارتق�ًء بهن، اأو حت�صيًن� لهن.

وتذكر »ملك» مع�ن�ته� يف ر�ص�لة اأر�صلته� اإىل »مي زي�دة» تق�ل فيه�: »اآلمي 
اأيته� ال�صيدة �صديدة، ولكني اأنقله� بت�ؤدة، ك�أين اأجر اأحم�ل احلديد، فهل تدرين 

ل�ص�بق، �ش100. ملرجع   )1(
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ي�صتحق  من  على  واإ�صف�ًق�  عطًف�  يذوب  يك�د  قلب  .. يل  بي؟  م� ه�  �صيدتي  ي� 
الرحمة ومن ل ي�صتحق. وهذا علة �صق�ئي، ومبعث اآلمي، اإن قلبي يت�صدع من 

هذا املجتمع الف��صد»)1(.

واإزاء هذه احلي�ة التع�صة احلزينة اأخذت ملك ترتدد بني احلني والآخر على 
بيته� ب�لق�هرة، لتق�صي بع�ش ال�قت يف البيئة التي تع�دت عليه�، وجنحت فيه�، 
حي�ته�  خت�م  حتى  هكذا  وظلت  الجتم�عي،  للعمل  خلية  بيته�  من  وجعلت 
الق�صرية التي مل تكمل الث�لثة والثالثني. فقد ف��صت روحه� يف �صبيحة )الأول 
الأمة،  بعد مر�ش ق�صري، وبكته�  اأكت�بر 1918م(  من املحرم 1377هـ/17 من 
وك�نت جن�زته� دلياًل على املك�نة التي احتلته� لي�ش يف قل�ب الن�ص�ء فقط، بل 

يف عق�ل الرج�ل اأي�ًص�.

ك�نت �صخ�صية »ملك» ذات ت�أثري عميق يف زم�نه�، وي�صري عدد امل�ص�ركني 
يف جن�زته� اإىل م� ك�نت تتمتع به من تقدير واحرتام يف املجتمع ككل، فقد اجتمع 
ال�ص�حلة  الدع�ة  اأن  الن�ص�ء، ويف هذا دليل على  اأن جتتمع  لت�أبينه� قبل  الرج�ل 
حت�رب  مل  العربية  ف�ملراأة  جن�صني،  بني  حربً�  لي�صت  العربية  املراأة  نه�صة  »دع�ة 
الن�ص�ء  من  مت�ص�فرة  جه�ًدا  ك�نت  مك��صبه�  اأكرث  اإن  بل  يح�ربه�،  ومل  الرجل 

والرج�ل على ال�ص�اء»)2(.
لب�دية، مرجع �ص�بق، �ش152. )1( مي زي�دة، ب�حثة 

لق�مي،  لإر�ص�د  لثق�فة و رة  لدين ن��صف، وز لب�دية، جمع وتب�يب: جمد  آث�ر ب�حثة  لقلم�وي، مقدمة كت�ب  )2( �صهري 
لق�هرة، 1962م، �ش35. لن�صر-  لرتجمة و لع�مة للت�أليف و مل�صرية  مل�ؤ�ص�صة  و
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ك�نت »ملك» رائدة من رائدات احلركة الن�ص�ئية على مدى ثالثة ع�صر ع�ًم� 
ق�مت خالله� بدور فع�ل يف خدمة ق�ص�ي� املجتمع وعالج م�صكالته الجتم�عية، 
هذه احلركة التي اهتمت ب�ل�صتقالل ال�طني وال�صراع الطبقي وغري ذلك من 
الق�ص�ي� الجتم�عية وال�صي��صية، وهذا ي�ؤكد على اأن املراأة مل تكن متفرجة على 

ع�مل يق�ده الرج�ل، بل دخلت اإىل امليدان بق�ة وف�علية.

يف  املراأة  دور  اأهمية  تعي  الإ�صالح  رواد  غ�لبية  مثل  »ملك»  ك�نت  لقد 
حتقيق النه�صة والتقدم، ف�ص�رت تبحث عن اأف�صل احلل�ل لتحقيق هذا الهدف، 
الأخذ  بـ»كيفية  واخل��ش  الرواد،  معظم  على  األح  الذي  ال�ص�ؤال  مع  وتع�ملت 
مبظ�هر ومعطي�ت التقدم مع الإبق�ء على خ�ص��صية الثق�فة العربية والإ�صالمية». 
ور�صدت لالإج�بة عن هذا ال�ص�ؤال جمم�عة من املق�لت واملح��صرات، جمعت 

بع�صه� يف كت�ب »الن�ص�ئي�ت».

منه  اأجنزت  الن�ص�ء»  »حق�ق  عن�انه  ُيطبع  مل  كت�ب  »ملك»  اإىل  وُين�صب 
املتمدينة  واملراأة  ال�صرقية  امل�صلمة  املراأة  بني  امل�ازنة  »يف  الأوىل  مق�لت:  ثالث 
الغربية يف احلق�ق امل�لية»، والث�نية »يف حق املراأة امل�صلمة من جهة اإدارة الأعم�ل 

الع�مة»، والث�لثة »يف حق�ق املراأة امل�صلمة من جهة النتخ�ب»)1(.

لعربي وت�ريخه، مرجع �ص�بق، �ش344. لأدب  ل��صيط يف  لعن�ين،  ل�صيخ م�صطفى  لإ�صكندري و أحمد  ل�صيخ   )1(
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ثانًيا: كتاب »الن�صـائيات«

ي�ؤرخ هذا الكت�ب لبداي�ت النه�صة الن�ص�ئية التي كتبت ب�أقالم �صيدات 
ن�صرته�  مق�لت  جمم�عة  الكت�ب  هذا  واأ�صل  احلديث.  الع�صر  يف  م�صري�ت 
»ملك» يف جريدة »اجلريدة» حتت عم�د »ن�ص�ئي�ت»، وجمعت املق�لت ون�صرته� 
له  الأوىل ع�م )1328هـ/1910م( يف مطبعة »اجلريدة»، وقدم  للمرة  يف كت�ب 

»اأحمد لطفي ال�صيد».

مرة  الكت�ب  طبع  التج�رية  املكتبة  اأع�دت  )1343هـ/1925م(  ع�م  ويف 
اأخرى، واأ�ص�فت اإليه ر�ص�ئل متب�دلة بني »ملك» و»مي زي�دة»، ومق�لة عن »ملك» 
اأخيه� »جمد الدين ن��صف» )ت1978م(، مع عدد من اخلطب والق�ص�ئد  بقلم 
واجلزء  الأول  اجلزء  »الن�ص�ئي�ت-  الطبعة  هذه  و�ُصميت  ت�أبينه�،  اأُلقيت يف  التي 

الث�ين». 

ثم اأع�د »جمد الدين ن��صف» ن�صر اأعم�ل »ملك» يف كت�ب عن�انه »اآث�ر ب�حثة 
الب�دية» ع�م )1381هــ/1962م(، وت�صمن مقدمة للدكت�رة »�صهري القلم�وي»، 
و�صرية حلي�ة »ملك» بقلم اأخيه�، وكت�ب »الن�ص�ئي�ت»، مع اإ�ص�فة بع�ش املق�لت 

اجلديدة واملرا�صالت والتعليق�ت.
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و�صدر الكت�ب مرة اأخرى ع�م )1419هـ/1998م( مبن��صبة مرور ثم�نني 
عليه�  ي�صرف  ب�لن�ص�ء،  تذكريية  اإ�صدارات  �صل�صلة  يف  »ملك»،  وف�ة  على  ع�ًم� 

ملتقى »املراأة والذاكرة» مع مقدمة بقلم »هدى ال�صدة».

ومل� ك�ن منهج امل�صروع الذي ي�صدر الكت�ب من خالله يلتزم ب�لطبعة التي 
امل�صروع  ف�إن  ع�م 1918م؛  ت�فيت  قد  »ملك»  وك�نت  امل�ؤلف،  حي�ة  ُن�صرت يف 
يلتزم بتلك الن�صخة التي ظهرت يف حي�ة امل�ؤلفة، وهي الطبعة الأوىل من الكت�ب 
املن�ص�ر ع�م 1910م، مع اإ�ص�فة اجلزء الث�ين الذي �صدر بعد وف�ة امل�ؤلفة كملحق 

للكت�ب.

ولكن مل�ذا ُيع�د ن�صر الكت�ب مرة اأخرى بعد مرور اأكرث من قرن من الزم�ن 
مطلع  يف  »ملك»  طرحته  الذي  ب�ل�ص�ؤال  تتعلق  هذا  عن  والإج�بة  ت�أليفه؟  على 
مع  يتفق  اإ�صالًح�  املراأة  و�صع  اإ�صالح  اإىل  ال�صبيل  »كيف  عن  الع�صرين  القرن 
املدنية احلديثة، ول يخ�لف ت�ص�راتن� الإ�صالمية، ول يفقدن� ُه�يتن�، ول يخرجن� 
الآن  لعله  بل  الآن،  زال مطروًح� يف م�صر حتى  م�  ال�ص�ؤال  فهذا  ثق�فتن�؟»  عن 
ع�م  الكت�ب  هذا  من  الأخرية  الطبعة  ظه�ر  اإب�ن  ك�ن  مم�  واأهمية  اإحل�ًح�  اأكرث 
1998م. حيث ق�لت »هدى ال�صدة» حينذاك يف مقدمته: اإن اإع�دة قراءة كت�ب 
احلداثة  ت�صع  ل  جديدة  اأ�صئلة  �صي�غة  على  م�ص�عدتن�  �ص�أنه  »من  »الن�ص�ئي�ت» 
والرتاث يف م�اجهة بع�صهم� بع�ص�، ول تفرت�ش بداية اأن م� درج على ت�صميته 
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ب�حلداثة ه� ال�صبيل الأوحد للتقدم»)1(.

التي�رات  ظه�ر  بعد  والإ�صالمي  العربي  الع�مل  يف  الآن  اأنف�صن�  وجند 
الإ�صالمية، وبروز احلرك�ت الأ�ص�لية يف ال�صن�ات الأخرية اأكرث احتي�ًج� لالإج�بة 
عن هذا ال�ص�ؤال مرة اأخرى، حيث ع�دت ق�صية املراأة للظه�ر على ال�صطح من 
جديد، واأخذ بع�ش اأ�صح�ب هذه التي�رات ين�دون برج�ع املراأة اإىل الحتج�ب، 
وحم�ربة عمله� ب�دع�ء اأن خروجه� من البيت، وم�ص�ركته� الرجل يف احلي�ة الع�مة 
ال�ص�بقة-  الع�ص�ر  املراأة- يف  اإىل  اأ�صيء  الإ�صالم، فكم�  تع�ليم  ُيعد خروًج� عن 
ب��صم الدين، يع�د نف�ش الجت�ه لالإ�ص�ءة له� مرة اأخرى ب��صم الدين، والدين منهم 

براء.

هذا الجت�ه الذي يغنب املراأة ب��صم الدين، ي�صتفز اجت�ًه� اآخر يط�لب ب�إطالق 
واملع��صرة، وكالهم� خمطئ؛  املدنية واحلداثة  ب��صم  القي�د،  املراأة من كل  حرية 
فلي�ش النغالق ه� التدين، ولي�صت احلرية املنفلتة هي املدنية، واإمن� الأخذ مبظ�هر 
ه�  والإ�صالمية  العربية  الثق�فة  خ�ص��صية  على  املح�فظة  مع  التقدم  ومعطي�ت 
املنه�ج ال�صليم، ورمب� جند يف جتربة »ملك» م� يفيدن� يف الإج�بة عن هذا ال�ص�ؤال 
الذي م� زال مطروًح� حتى الآن: »كيف نتقدم مع احلف�ظ على ه�يتن�: عروبتن� 

واإ�صالمن�؟».

كرة»، 1998م،  لذ و أة  ملر ملتقى  ب�لن�ص�ء،  تذكريية  ت  ر إ�صد �صل�صلة  لن�ص�ئي�ت،  كت�ب  مقدمة  ل�صدة،  )1( هدى 
�ش9.
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يتك�ن الكت�ب من اأربعة وع�صرين مق�ًل �صحفًي�، وخطبتني وق�صيدة واحدة 
ومقدمة لأحمد لطفي ال�صيد مع تق�ريظ لبع�ش علم�ء ذلك الع�صر.

ب�أ�صل�ب الكت�بة ال�صحفية، حيث تعلم  التزمت »ملك» يف هذه املق�لت 
اأن الغ�لبية العظمى من قرائه� من الن��ش الع�ديني، فك�نت عب�رته� �صهلة �صحيحة 
عنيت  البديع،  وتعمد  ال�صجع  ت�صنع  من  خ�لية  الأ�صل�ب،  عربية  الألف�ظ، 
بدللته� على املع�ين مت�م الدللة، كم� عنيت بن�صر الألف�ظ احلديثة للم�صمي�ت 

التي ت�صربت اإليه� من املدنية الغربية.

للنف�ش،  حمبب  مب�صط  اأ�صل�ب  ال�صحفية  الكت�بة  يف  »ملك»  واأ�صل�ب 
اإىل ج�نب الأق�ص��صة الجتم�عية  اأحي�نً� الفك�هة وال�صخرية والتهكم  ت�صتخدم 
وامل�عظة الأخالقية، مع ال�صت�صه�د ب�أدلة من الت�ريخ العربي اأو الغربي، واأحي�نً� 
اهلل  ر�ص�ان  لل�صح�بة-  واأق�اًل  منه،  وق�ئع  فتذكر  الإ�صالمي،  الرتاث  اإىل  تلج�أ 

عليهم- وت�ؤكد اأق�اله� م�صتندة اإىل الآي�ت القراآنية والأح�ديث النب�ية.

الثق�يف  امليدان  يف  وانخرطت  ال�صحفي  قلمه�  »ملك»  ا�صتخدمت 
العربي والإ�صالمي،  ال�طني، وت�أكيد النتم�ء  ال�عي  والجتم�عي، حم�ولة بث 
واإر�ص�ء الأ�ص�ش املتينة مل�صتقبل عربي حر وم�صتقل، ووجدت يف ال�صح�فة جم�ًل 

رحًب� خل��ش املعرتك الثق�يف والن�ص�ي وال�صي��صي على حد �ص�اء.
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وك�نت اخلطبة كذلك اأداة من اأدواته� الطيعة ذات الت�أثري املب��صر يف بث 
ال�عي بني الن�ص�ء. واخلط�بة هي ال��صيلة التي اعتمده� كثريون لمتالك زع�مة 
الثلث  يف  والأفك�ر  والآراء  املب�دئ  ح�ل  وجتميعهم  اجلم�هري  وقي�دة  ال�صع�ب 
لدى  الكت�بية  واملقدرة  الأدبية  الرباعة  من  وب�لرغم  الع�صرين.  القرن  من  الأول 
الكلمة  من  النف�ش  يف  اأفعل  لي�ش  املكت�ب  احلديث  ب�أن  �صعرت  فقد  »ملك»، 
والكت�ب  الفكرية،  والندوات  واملن�ظرة  اخلط�بة  اإىل  اجتهت  لذلك  امل�صم�عة؛ 

يحتفظ له� بخطبتني.

من  مئ�ت  بح�ص�ر  »اجلريدة»  دار  يف  األقته�  قد  الأوىل  اخلطبة  ك�نت 
األقته� يف  الث�نية  ال�صيدات، ون�صرت حتت عن�ان »اأول خطيبة م�صرية»، واخلطبة 
ودارت ح�ل  واأجنبي�ت،  �صيدات م�صري�ت  بح�ص�ر  الأهلية»،  امل�صرية  »اجل�معة 

املق�رنة بني املراأة امل�صرية واملراأة الغربية من خالل خم�صة اأدوار.

اإىل  ب��ص�  »اأحمد زكي»  دفع  مم�  مميز؛  اأ�صل�ب  اخلط�بة  »ملك» يف  واأ�صل�ب 
و�صفه� ب�أنه� »اأع�دت لن� ذلك الع�صر الذهبي الذي ك�نت فيه ذوات الع�ص�ئب 
ين��صلن اأرب�ب العم�ئم يف ميدان الكت�بة واخلط�بة.. لأنه� اأول من اأع�دت اخلط�بة 

ة»)1(. اإىل فريق من الن�ص�ء بعد اأن انطم�صت مع�مل هذه ال�ُصنَّ

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش234. أحمد زكي، تق�ريظ ملحقة بكت�ب   )1(
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اأم� الق�صيدة فك�نت رًدا على ق�صيدة لأمري ال�صعراء »اأحمد �ص�قي» )ت 
اأهداه� لـ»ملك» ون�صرته� »اجلريدة» بعن�ان »�صداح الكن�ر»  1351هـ/1932م( 

ق�ل فيه�:
ِر ويــا اأمــرَي الـُبلـــبـِل�صــداح يـا مــلَك الكــنـا

البيت،  لإق�مته� يف  ويت�أ�صف  املراأة  ينعى ح�ل  »�ص�قي»  اأن  البع�ش  وظن 
على  »ملك»  وردت  ال�صفه�ء،  تط�ول  من  عليه�  ب�خل�ف  الرج�ل  عن  ويعتذر 

ق�صيدته بق�صيدة ق�لت فيه�:
ْيـتني مـلَك الكنــا ِر واأنــَت ربُّ املــنـزِل�َصـمَّ

ـْـ ـفا�ِص احلـديـِد املُقــَفِل)1(وجــعلتني رهــًنا لأقـ

وقد لقي هذا الكت�ب عند ظه�ره اإعج�ب اأعالم الفكر من ك�فة الجت�ه�ت، 
وقدم له »اأحمد لطفي ال�صيد» ق�ئاًل: »فح�صبي اأن اأقرر من غري حم�ب�ة اأنه� اأكتب 
�صيدة قراأن� كت�ب�ته� يف ع�صرن� احل��صر، بل هي تعطين� يف كت�بته� �ص�رة الك�تب�ت 

الغربي�ت الالتي تف�قن على كثري من الُكتَّ�ب»)2(.

ل�ص�بق، �ش212 ملرجع  لن�ص�ئي�ت،  )1( ملك حفني ن��صف، 
ل�ص�بق، �ش11. ملرجع  لن�ص�ئي�ت،  ل�صيد، مقدمة كت�ب  أحمد لطفي   )2(
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اأم� ال�صيخ »ح�صني وايل»* )ت 1355هـ/1936م( فيمدح »ملك» ق�ئاًل: 
اأراين كت�بك علم ع�ئ�صة بنت  »اأب�حثة الب�دية �صكرانك يف البدو واحل�صر. فقد 

ال�صديق واأدب �صكينة بنت احل�صني»)1(.

بهذا  اأن  1346هـ/1928م(  )ت  �صلم�ن**  الكرمي  عبد  ال�صيخ  وي�ؤكد 
الكت�ب من »املب�حث العلمية والف�ائد الجتم�عية م� يعظم نفعه ويك�ن اأ�ص��ًص� 
يف امل�صتقبل لبن�ء جديد ن�صيد يخرج املراأة امل�صرية اإىل ع�مل امل�ص�ركة احلقيقية 

للرجل يف الرتبية واملعي�صة»)2(.

الجت�ه�ت  وك�تبته  الكت�ب  هذا  مدح  ح�ل  يجتمع  اأن  العجيب  ومن 
الأول  الجت�ه  من  فيمدحه�  مًع�.  الليربايل  والجت�ه  املح�فظ  الجت�ه  املتع�ر�صة: 
ال�صيخ »عبد العزيز ج�وي�ش»*** )ت 1347هـ/1929م( ق�ئاًل: »ولقد ك�د قلم 
يف  الكت�ب  من  و�صعه  مب�  وامل�صلم�ت  امل�صلمني  على  البالء  يجلب  اأمني  ق��صم 
م��ص�ع املراأة، ل�ل اأن تنبهت مل� يريده الن�بتة الإ�صالمية، فجعلت تط�رد تع�ليمه 

لأول لأع�ص�ء  لرعيل  لعلم�ء، ومن  أع�ص�ء هيئة كب�ر  ل�صرعي ومن  لق�ص�ء  لأ�صت�ذ ب�لأزهر ومدر�صة  يل  * ح�صني و

لعربية. للغة  جممع 
ل�ص�بق، �ش236. ملرجع  لن�ص�ئي�ت،  يل، تق�ريظ ملحقة بكت�ب  ل�صيخ ح�صني و  )1(

ل�صرعية ملح�كم  لكرمي �صلم�ن رئي�ش تفتي�ش  ** عبد 
ل�ص�بق، �ش223. ملرجع  لن�ص�ئي�ت،  لكرمي �صلم�ن، تق�ريظ ملحقة بكت�ب  ل�صيخ عبد   )2(

مل�صرية  أة  ملر أبح�ث عن  ء»، وله كت�ب  لل� ل�طنية مب�صر. ت�ىل حترير جريدة  حلركة  لعزيز ج�وي�ش من رج�ل  *** عبد 
لع�مة». ل�صئ�ن  و
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بنت  التي  الف��صلة  ال�صيدة  تلك  من  اأح�صن  جند  ل  ف�إنن�  اإر�ص�داته..  وحت�رب 
ن�ص�ئحه� على الإ�صالم، وحر�صت على تق�ليد امل�صلمني»)1(.

ومن الجت�ه الآخر، جند »�صبلي �صميل»* )ت 1335هـ/1917م( ي�صري اإىل 
اأن كت�ب »الن�ص�ئي�ت» لـ»ملك» ه� امتداد لكت�ب�ت »ق��صم اأمني» عن حترير املراأة، 
الب�دية  ب�حثة  فيه�  وتلته  قليلة  اأمني منذ �صنني  ق��صم  به�  ق�م  التي  »النه�صة  واأن 
والتي نراه� تتج�صم اأكرث ف�أكرث كل ي�م... تب�صرن� ب�أن م�ص�عي امل�صلحني، واإن مل 
تظهر نت�ئجه� العملية يف امل�صلمني الي�م، ف�ص�ف ل مي�صي زمن ق�صري حتى جتني 

منه� الأجي�ل القريبة كل الف�ائد املطل�بة»)2(.

يزيدان من حريتن� ح�ل حقيقة م�قف »ملك» من ق�ص�ي�  الراأي�ن  وهذان 
املراأة، ومدى اقرتابه� اأو ابتع�ده� عن م�صروع »ق��صم اأمني» يف حترير املراأة، ويطرح 
هذا اللتب��ش علين� �ص�ؤاًل: هل كت�ب�ت »ملك» هي امتداد حقيقي للخط الذي 
انتهجه »ق��صم اأمني»، اأم اأنه� �ص�رت يف اجت�ه اآخر رمب� يك�ن مع�ر�ًص� له يف بع�ش 

اجل�انب؟ وهذا م� �صنعر�ش له يف عر�صن� ملح�ور الكت�ب.

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش230. لعزيز ج�وي�ش، تق�ريظ  )1( عبد 
لرتق�ء». لن�ص�ء و فل�صفة  أديب وك�تب �صحفي لبن�ين ع��ش يف م�صر وت�يف به�، وله كت�ب  * �صبلي �صميل: 

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش260 -261. )2( �صبلي �صميل، تق�ريظ 
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ثالًثا: حماور كتاب الن�صائيات

يفتقد كت�ب »الن�ص�ئي�ت» ال�حدة امل��ص�عية للكت�ب ال�احد؛ فه� مل يلتزم 
بق�صية معينة. وهذا راجع اإىل اأنه مل يكتب يف الأ�صل ككت�ب، واإمن� جمم�عة من 
ا على ق�ص�ي� خالفية  املق�لت التي ُن�صرت يف من��صب�ت خمتلفة، وك�ن بع�صه� ردًّ
واإن  ق�ص�ي�،  ال�احدة عدة  املق�لة  امل�ؤلفة يف  تطرح  قد  بل  اأُثريت حينذاك.  واآراء 
ك�ن اأكرث م� يغلب على الكت�ب ه� الهتم�م بكل م� ي�صغل املراأة امل�صرية بدًءا 
اإىل  بذاته�  وعي  يهمه� من  وم�  الجتم�عية،  اإىل عالق�ته�  اخل�رجي  مظهره�  من 
ب�لإ�صالح  ترتبط  م��ص�ع�ت  اإىل  انتق�ًل  والكبري،  ال�صغري  مبجتمعه�  الهتم�م 

والنه�صة وغريه�.

و�صنح�ول من ج�نبن� و�صع عدة حم�ور نرى اأن الكت�ب يدور ح�له�، وهذه 
املح�ور هي:

املح�ر الأول: املراأة بني احلج�ب وال�صف�ر.

املح�ر الث�ين: حق املراأة يف العلم والعمل.

املح�ر الث�لث: تقييم م�ؤ�ص�صة الأ�صرة.

املح�ر الرابع: نقد التق�ليد الجتم�عية.
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املح�ر اخل�م�ش: نح� مدنية �صرقية.
* * *

املحور الأول: املراأة بني احلجاب وال�صفور

القرن  نه�ي�ت  منذ  و�صف�ره�  املراأة  م�ص�ألة حج�ب  دار جدل عنيف ح�ل 
ال�صبب  اأمني»  »ق��صم  ع�تق  على  ويقع  الع�صرين.  القرن  وبداي�ت  ع�صر  الت��صع 
حترير  عن  للحديث  كت�ب�ته  اأغلب  امل�ص�ألة، حيث خ�ص�ش  هذه  اإث�رة  يف  املب��صر 
املراأة. اإل اأنه مل يكن له ف�صل الري�دة، بل ك�نت الري�دة يف هذا املج�ل لرف�عة رافع 

الطهط�وي، الذي ك�ن له مع املراأة وتثقيفه� وقفة ط�يلة، وحديث متن�ع.

عكف رف�عة يف ب�ري�ش على ترجمة كت�ب »ملحة ت�ريخية عن اأخالق الأمم 
وع�داته�» وقد علق على بع�ش م� ج�ء يف الكت�ب بق�له: »كلم� كرث احرتام الن�ص�ء 
عند ق�م كرث اأدبهم وظرافتهم؛ فعدم ت�فية الن�ص�ء حق�قهن فيم� ينبغي لهن من 

احلرية فيه دليل على الطبيعة املترببرة».

كم� ر�صد الطهط�وي يف كت�به »تخلي�ش الإبريز» �ص�ًرا اإيج�بية عن املراأة 
اأنه� ج�ءت يف  املق�رنة  هذه  واأهمية  امل�صرية.  املراأة  وبني  بينه�  مق�رنً�  الفرن�صية، 
الن�ص�ء-  الن�ص�ئي، وخروج  ال�اقع  تغرًيا يف  ت�صهد  بداأت  قد  م�صر  ك�نت  وقت 
الفرن�صي�ت اأوًل ثم بع�ش امل�صري�ت- اإىل احلي�ة الع�مة، وه� م� ك�ن غريًب� على 

اآنذاك. امل�صريني 
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ويف هذا املن�خ امل�اتي، اأطلق رف�عة دع�ته التحررية يف كت�به »املر�صد الأمني 
يف تربية البن�ت والبنني» للمن�داة بحق املراأة يف التعلم والعمل اإىل ج�نب الرجل، 
تنتظم يف  تك�د  »الأنثى  واإن   - تعبريه  - ح�صب  ب�ص�اء  �ص�اء  الثنني  اإن  حيث 

�صلك الرج�ل».

و�ص�ر على نف�ش املن�ال »علي مب�رك» يف كت�به »طريق الهج�ء والتمرين على 
القراءة يف اللغة العربية»، و»عبد اهلل الندمي» يف جملة »الأ�صت�ذ» حني ط�لب بتعليم 
من  ك��صيلة  املراأة  طرح خروج  ه�ؤلء حني  على  تف�ق  اأمني  ق��صم  اأن  اإل  املراأة، 
و�ص�ئل حترر املجتمع، ودع� اإىل حتريره� من ا�صتبداد الرجل كخط�ة لتحرير الرجل 
املراأة  اأمني يف حترير  ق��صم  واأث�رت دع�ة  ال�صي��صي.  واملجتمع كله من ال�صتبداد 
وخروجه� اإىل املجتمع حفيظة ط�ئفة حر�صت على اأن تلتزم املراأة بيته�، وك�ن على 
راأ�ش ه�ؤلء الزعيم »م�صطفى ك�مل» )ت1326هـ/1908م(، واملفكر القت�ص�دي 
»حممد طلعت حرب» )ت1360هـ/1941م( الذي و�صع كت�بني للرد على »ق��صم 

اأمني» هم� »تربية املراأة واحلج�ب»، والآخر »ف�صل اخلط�ب يف املراأة واحلج�ب».

وانق�صم املفكرون وال�صعراء وال�ص��صة بني م�ؤيد ومع�ر�ش، وتبل�ر ح�ل هذه 
امل�ص�ألة تي�ران فكري�ن كبريان:

الإ�صالمي  املجتمع  ومنزلته� يف  املراأة  تغيري ح�ل  ب�ج�ب  ي�ؤمن  اأحدهم� 
احلديث، وذلك برف�ش الحتج�ب، وال�صم�ح له� ب�لختالط ب�لرج�ل يف احلي�ة 



درا�صة تقـدميية
4949

يف  اأ�ص��صي  بدور  لال�صطالع  ي�ؤهله�  تعليًم�  وتعليمه�  العمل،  وم�اطن  الع�مة 
املجتمع، ب�عتب�ره� عن�صًرا من عن��صر التقدم املجتمعي.

اأم� التي�ر الآخر، فه� التي�ر املح�فظ، الراف�ش خلروج املراأة من املنزل. وك�نت 
م�اقف اأ�صح�به من املراأة متف�وتة من حيث درجة التع�صب والنفت�ح؛ فبع�صهم 
يرى يف دع�ة ال�صف�ر والختالط خطًرا على الإ�صالم وامل�صلمني، وي�صف�نه� ب�أنه� 
دع�ة غربية هدفه� النيل من الدين والُه�ية، وبع�صهم الآخر اأقل تع�صًب� يرى اأنه ل 
ي�جد م�نع من تعليم املراأة، وين�دي ب�صرورة التدرج يف الأخذ ب�أ�صب�ب احل�ص�رة.

على  يحتج  منهم�  كل  واأخذ  والته�م�ت،  الكت�ب�ت  التي�ران  وتب�دل 
اأورد فيه� جمم�عة من احلجج، بع�صه� دينية والأخرى  �صحة ت�ص�راته بكت�ب�ت 

اجتم�عية.

وترف�ش »ملك» كال الجت�هني ال�ص�بقني؛ لأن كاًل منهم� اأق�مه على ت�ص�ره 
اخل��ش وعلى اأهدافه وغ�ي�ته التي مل يراع فيه� مط�لب املراأة؛ ولذا تق�ل: »فل�صن� 
متبع�ت راأي من ي�أمر ب�حلج�ب، ول اأرى من يق�ل بخلعه.. اإل اإذا تبين� الر�صد من 

الغي، وعلمن� من التج�رب اأوىل اخلطتني ب�لتب�ع»)1(.

اأدق  من  هي  م�صكلة  خ��ش  يف  تب�روا  قد  الرج�ل  اأن  »ملك»  ووجدت 
م�صكالت املراأة، دون اأن ي�ص�أل اأحدهم نف�صه: م� ه� راأي املراأة، وم� هي ت�ص�راته�، 

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش23. )1( ملك حفني ن��صف، 
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هل تقبل ال�صف�ر اأم ترف�صه؟ وتنتقد »ملك» هذا التدخل من ج�نب الرج�ل يف 
ع�مل املراأة، وا�صتبدادهم وحتكمهم فيه�، وعلقت على هذا يف ر�ص�لة اأر�صلته� اإىل 
»مي» ق�ئلة: »اإذا اأمرن� الرجل اأن نحتجب احتجبن�، واإذا �ص�ح الآن يطلب �صف�رن� 
اأ�صفرن�، واإذا اأراد تعليمن� تعلمن�... ليدعن� الرجل منح�ش اآراءه، ونخت�ر اأر�صده�، 

ول ي�صتبد يف حتريرن� كم� ا�صتبد يف ا�صتعب�دن�، اإنن� �صئمن� ا�صتبداده»)1(.

ن�صرت  وال�صف�ر،  احلج�ب  ح�ل  واملت�ص�رع  املحتدم  املن�خ  هذا  ظل  ويف 
جملة »ال�صف�ر» ل�ص�حبه� »عبد احلميد حمدي» )ت1950م( زعيم ال�صف�ريني 
ال�صف�ر.  املراأة يف  األق�ه� يف حزب »الأمة» يتحدث فيه� عن حق  خطبة ك�ن قد 
فردت عليه »ملك» مبق�لة عن�انه� »احلج�ب اأم ال�صف�ر» انتقدت فيه� ال�صف�ر من 

الن�حية الجتم�عية.

مهي�أ  غري  الزم�ن-  هذا  يف  الجتم�عي-  م�صر  واقع  اأن  اإىل  »ملك»  ت�صري 
لل�صف�ر، واأن امل�صلحة الجتم�عية والف�ئدة ال�طنية هي احل�كمة يف اختي�ر ال�صف�ر 
اأو احلج�ب، فتق�ل: »راأيي اأن ال�قت مل ي�أن لرفع احلج�ب، فعلم�ا املراأة تعليًم� 
ي�صري  بحيث  اأخالقكم  واأ�صلح�ا  الن�شء،  وهذب�ا  �صحيحة،  تربية  ورب�ه�  حًق�، 
وم�صلحة  م�صلحته�  ي�افق  م�  تخت�ر  �ص�أنه�  له�  اترك�ا  ثم  مهذبً�،  الأمة  جمم�ع 

الأمة»)2(.

لب�دية، مرجع �ص�بق، �ش155. )1( مي زي�دة، ب�حثة 
لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش27 )2( ملك حفني ن��صف، 
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ف�ل�صف�ر- فيم� ترى »ملك»- يحت�ج لأمرين:

للخروج  ت�ؤهله�  وتعليمية،  اأخالقية  تربية  البن�ت  تربية  الأول:  الأمر 
والختالط.

له�  يتعر�ص�ا  فال  واللي�قة،  الأدب  الرج�ل حدود  يلتزم  اأن  الث�ين:  الأمر 
بنظراتهم اأو بذاءاتهم، ول ي�صب�ا عليه� من م�ء �صف�لتهم حتى يت�صبب عرقه�. ف�إذا 
حتقق هذان الأمران، فال م�نع عند »ملك» من �صف�ر املراأة، وخروجه� لالختالط 

ب�لرج�ل، وحتى ذاك ال�قت، ك�ن املجتمع غري مهي�أ لهذه اخلط�ة.

وقد اأ�صيئ فهم م�قف »ملك»، وقيل اإن م�قفه� هذا ُيعد تراجًع� عن م�قف 
ق��صم اأمني اجلريء، وهذا يرجع اإىل خ�فه� ك�مراأة، وجراءته كرجل، واأخذ البع�ش 
الهج�م العنيف الذي تعر�ش له ق��صم وم�ؤيدوه من ِقَبل خ�ص�مهم الرج�ل على 

اأنه دليل على تقدميتهم وت�أييدهم للمراأة.

من  م�قفه�  يف  »ملك»  نقدوا  الذين  ه�ؤلء  بني  من  زي�دة»  »مي  وك�نت 
ال�صف�ر، وراأت اأنه� ت�صري بتحفظ بني ت�صعب الأفك�ر اجلديدة والآراء امل�صتحدثة، 
وكلم� خطت خط�ة التفتت اإىل ال�راء لتتثبت من اأنه� ت�بعت ال�صبيل الذي يربط 
الأم�ش ب�لغد، وهي كثرية التحذر يف اإ�صالحه�، عملية مت�ا�صعة يف مط�لبه�، ل 

تبتعد مرًتا واحًدا عن حدود بيئته�)1(.

لب�دية، مرجع �ص�بق، �ش125. )1( مي زي�دة، ب�حثة 
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اأن راأيه� يف احلج�ب غري م�فق، ويق�ل:  اآخر م�قف »ملك» ويرى  وينقد 
»�صتظهر الأي�م اأن راأيه� يف احلج�ب راأي مل تقدر على تخمريه، ومل متلك حرية 

الق�ل فيه، واإنني ل�صت معه� يف اأمره، واأرى غري م� تراه»)1(.

ولكن هل �صحيح اأن راأي »ملك» يف احتج�ب املراأة خم�لف لراأي »ق��صم 
اأمني» مت�ًم�؟

يخطئ البع�ش حني يظن اأن ق��صم اأمني دع� اإىل نزع احلج�ب عن املراأة؛ 
لأنه يف احلقيقة ط�لب به على نح� م� ج�ء يف ال�صريعة، ولكنه يرف�ش احتج�ب 
املراأة يف املنزل، ويط�لب اأن نزيل من اأم�مه� كل م� مينعه� عن التعليم والعمل، فه� 
يرمي اإىل متكني املراأة من القي�م ب�أي عمل يطلب منه�. فيق�ل: »رمب� يت�هم ن�ظر 
اأنني اأرى الآن رفع احلج�ب ب�ملرة، لكن احلقيقة غري ذلك، ف�إنني ل اأزال اأدافع 
عن احلج�ب واأعتربه اأ�صاًل من اأ�ص�ل الآداب التي يلزم التم�صك به�، غري اأين 

اأطلب اأن يك�ن منطبًق� على م� ج�ء يف ال�صريعة الإ�صالمية»)2(.

الحتج�ب  بل  حمتجب�ت،  كلهن  ل�صن  م�صر  ن�ص�ء  اأن  »ملك»  وترى 
اإذ  واحلج�ب له �ص�ر متعددة، ويختلف ح�صب اختالف الطبق�ت الجتم�عية؛ 
تلتزم ب�لحتج�ب  الدني� ل  الطبقة  يف م�صر ثالث طبق�ت: دني� وعلي� وو�صطى. 

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش224. لكرمي �صلم�ن، تق�ريظ ملحقة بكت�ب  )1( عبد 
ل�صروق، ط2، 1409هـ/1989م،  ر  لك�ملة، حتقيق: حممد عم�رة، د لأعم�ل  أة، �صمن  ملر أمني، كت�ب حترير  )2( ق��صم 

�ش350.
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ب�صبب عمله� واختالطه� ب�لرج�ل يف امل�ص�نع واملزارع. وكذلك امراأة الطبقة العلي�، 
ل تلتزم به لأنه� تكرث من اخلروج اإىل املالهي واملتنزه�ت. اأم� امراأة الطبقة ال��صطى 
فهي اأح�صن الطبق�ت اأدبً�، واأكرثهن ح�صمة ووق�ًرا. وهي التي ت�جه له� »ملك» 

حديثه� يف الأ�ص��ش، وهذه الطبقة هي ح�ملة القيم، وامل�ص�هم الأكرب يف التقدم.

و»ملك» يف م�قفه� هذا تعرّب عن انتم�ئه� للطبقة ال��صطى خري تعبري، فهي 
القيم  مرياث  حتمل  التي  وهي  للتعليم،  ت�صعى  التي  هي  الطبقة  هذه  اأن  تعترب 
والف�ص�ئل، ف�إذا اأُبيح لفتي�ت هذه الطبقة اأن يخرجن لطلب العلم حتت �صت�ر من 
احل�صمة واللتزام، تقدم املجتمع ب�ص�رة اأ�صرع. اأم� ال�صيدات اجل�هالت فال يحق 
ال�صف�ر  ترف�ش  والعمل و»ملك»  التعلم  اأن يطلنب  للفتي�ت  ويبقى  ال�صف�ر،  لهن 
لكل الن�ص�ء الآن، وترى اأن امل�صتقبل �صي�أتي به، وت�ؤمن ب�لتط�ر التدريجي واأن 
قي�دة  اإليهن  تلقى  اأن  ي�صح  ومنهن من  عدًدا،  يزددن  الآن  م�صر  »املتعلم�ت يف 

اأخ�اتهن، و�صيجيء زمن ين�ص�أ فيه جيل من الن�ص�ء يثمر فيهن البذر»)1(.

وكم� دافعت »ملك» عن امراأة الطبقة املت��صطة، فقد �صبقه� الطهط�وي اإىل 
به�.  وت�أثرت  كت�ب�ته،  »ملك»  قراأت  وقد  الطبقة،  لنف�ش  ينتمي  اإنه  ذلك، حيث 
ف�لطهط�وي اأ�ص�د من قبل بن�ص�ء الطبقة ال��صطى، حيث لحظ اأثن�ء وج�ده يف 
فرن�ص� اأن العفة ت�صت�يل على قل�ب الن�ص�ء املنت�صب�ت اإىل الرتبة )الطبقة( ال��صطى 

دون ن�ص�ء الأعي�ن والرع�ع.

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش26. )1( ملك حفني ن��صف، 
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وراء جدران  املراأة  معن�ه حب�ش  ال�صف�ر  ت�أجيل  يك�ن  اأن  »ملك»  وترف�ش 
ويحب�ص�نه�  املراأة،  احتج�ب  يف  يت�صددون  الن��ش  من  ط�ئفة  راأي  وتنتقد  بيته�، 
حب�ًص� م�ؤبًدا مينعه� من اخلروج، وترى اأن هذا تطرف ق�ئلة: »حج�بن� يجب اأن ل 
يحرمن� من ا�صتن�ص�ق اله�اء النقي، ول من �صراء م� يلزمن� اإذا مل يقدر اآخر على 
�صرائه لن�.. ويجب اأن ل مينعن� من تلقي العلم، ول اأن يك�ن م�ص�عًدا على ف�ص�د 

�صحتن� اأو �صبًب� يف تلفه�.. واإمن� يجب اأن نخت�ر العتدال»)1(.

هذا العتدال الذي يبيح للمراأة اخلروج للحي�ة الع�مة، ومم�ر�صة الأن�صطة 
الجتم�عية به�، ويبيح للفتي�ت التعليم، وملن تريد العمل. ف�حلج�ب وال�صف�ر اإذن 
عند »ملك» ق�صية فرعية ل ت�صغل حيًزا كبرًيا من تفكريه�؛ لأنه� ترى اأن الزمن 
�، وا�صتكم�ل  كفيل بحله�، اأم� م� يهمه� الآن فه� اإعداد املراأة اإعداًدا ترب�ًي� وعلميًّ
بهذا  الرج�ل. وهي  ق�درة على م�اجهة ع�مل  لت�صبح  والعقلية،  النف�صية  قدراته� 
مل تبتعد كثرًيا عن ق��صم اأمني، فكالهم� ن�دى بخروج املراأة للعلم والعمل، وكل 
م� اختلف� فيه اأن ق��صم ط�لب ب�صف�ر ال�جه، وط�لبت »ملك» ب��صع غط�ء �صف�ف 

طريقه اإىل الزوال فيم� بعد.

ل�ص�بق، �ش166- 167. ملرجع   )1(
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املحور الثاين: حق املراأة يف العلم والعمل

ه�  النه�صة-  مفكرو  ذلك  ي�ص�نده� يف   - امل�صرية  املراأة  مط�لب  اأول  ك�ن 
القراآن الكرمي، واأكدته  التعلم واحلي�ة الكرمية التي ن�ش عليه�  ا�صتع�دة حقه� يف 

ال�صنة امل�صرفة.

فك�ن  بزم�ن..  ملك  ظه�ر  �صبقت  التعلم  يف  املراأة  بحق  املط�لبة  ودع�ة 
اأن تعليم املراأة  املتع�رف عليه يف الع�ص�ر ال�ص�بقة حتى بداي�ت الع�صر احلديث 
نقمة؛ لأنه �صي�ؤدي اإىل قراءته� ل�صعر الع�صق والغزل، ومرا�صلة زيد وعمرو، ون�صي 
ه�ؤلء اأن الدين الإ�صالمي ه� دع�ة للعلم واملعرفة يت�ص�وى فيه� الرج�ل والن�ص�ء، 

واأن النبي  ك�ن له زوج�ت متعلم�ت.

يف�صد  التعليم  اأن  ه�  التعليم  املراأة حق  على  ينكر  من  ك�نت حجة  واإذا 
على  اأ�صكل  اأمر  هذا  ب�أن  احلجة،  هذه  على  »ملك»  ردت  فقد  املراأة،  اأخالق 
مل  »ف�لتعليم  للرتبية  ين�صب�ه  اأن  حقهم  من  للتعليم  خط�أ  ين�صب�نه  فم�  الرج�ل؛ 
يف�صد اأخالق الفتي�ت، واإمن� هي الرتبية الن�ق�صة، تلك الرتبية يف احلقيقة يجب اأن 

تك�ن من اأعم�ل البيت ل املدر�صة»)1(.

اجلدال  �ص�حة  واملث�رة على  املهمة  الق�ص�ي�  املراأة من  تعليم  ق�صية  وك�نت 

ل�ص�بق، �ش162- 163. ملرجع   )1(
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الفكري يف ال�صرق منذ منت�صف القرن الت��صع ع�صر، فقد ه�جم الغرب ال�صرق 
وامل�صلمني، واأرجع�ا �صبب تخلفهم اإىل اجلهل الذي يعي�ش فيه ن�صف املجتمع- 

املراأة- فك�ن ت�صحيح هذا ال��صع يرجع اإىل �صببني: 

ال�صبب الأول: ت�صحيح الفهم اخل�طئ للدين؛ فقد ن�صب لالإ�صالم اأنه �صد 
تعليم املراأة. 

وال�صبب الآخر: الدف�ع عن ال�صرق ب�جه ع�م وامل�صلمني ب�جه خ��ش �صد 
هجم�ت الغرب.

اإليه�  دع�  واحد،  وقت  يف  وال�ص�م  م�صر  يف  املراأة  تعليم  م�ص�ألة  وطرحت 
�ش  بطر�ش الب�صت�ين )ت1300هـ/ 1883م( يف منت�صف القرن الت��صع ع�صر، وكرَّ
له� الطهط�وي كت�به »املر�صد الأمني»؛ اإذ راأى اأن يف التعليم ف�ئدة للمراأة، يف ذاته� 

ولزوجه� ولأولده�.

ومل يكن الرج�ل فقط هم من حتدث�ا عن حق املراأة يف التعليم، بل ظهر 
من الن�ص�ء من دع�ن اإىل تعليم املراأة منذ بدء احلركة الن�ص�ئية. ومن املع��صرات 
لـ »ملك» ك�نت »نب�ية م��صى» من اأكرث من اهتم ب�أمر تعليم البن�ت، بل كر�صت 
حي�ته� وكل م� كتبت وعملت خلدمة هذا الهدف الذي �صغل قلبه� وعقله�، حتى 

ي�صح اأن ن�صميه� »راهبة العلم»)1(.
مكتبة  لإ�صالمي،  لنه�ص�ي  لفكر  م�صروع يف  �صمن  م��صى،  لنب�ية  لعمل  و أة  ملر كت�ب  مقدمة  زيد،  أب�  منى   )1(

للبن�ين، 2011، �ش49. لكت�ب  ر  مل�صري/ د لكت�ب  ر  لإ�صكندرية- د
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اأم� ق��صم اأمني فه� على الرغم من ا�صته�ره بلقب »حمرر املراأة» ف�إن م�قفه 
من تعليم املراأة ُيعد م�قًف� نفعًي�؛ اإذ ربط تعليمه� بتح�صني مهمته� يف خدمة زوجه� 
واأولده�، ق�ئاًل: ففي راأيي اأن املراأة ل ميكنه� تدبري منزله� اإل بعد حت�صيل مقدار 
معل�م من املع�رف العقلية والأدبية، فيجب اأن تتعلم م� ينبغي اأن يتعلمه الرجل 

من التعليم البتدائي على الأقل)1(.

م�ص�وًي�  التعليم  قدًرا من  املراأة  يعطي  الذي ل  الراأي  »ملك» هذا  وتنتقد 
للرجل ق�ئلة: »ول�صت اأعجب من  جهل الأمه�ت اأكرث مم� اأعجب لق�م متن�رين 
ترب�ا تربية ع�لية ين�دون بق�صر البنت على تعليم القراءة والكت�بة والطبخ والغ�صل، 
وك�أمن� العلم ُخلق لهم وحدهم، يف حني اأن اهلل مل يكلف به ط�ئفة دون اأخرى»)2(.

مزاحمته�  اإىل  �صي�ؤدي  تعليمه�  ب�أن  املراأة،  تعليم  مع�ر�صي  بع�ش  ويحتج 
اأ�صل هذه املزاحمة ه�  ب�أن  اأ�صغ�لهم. وترد »ملك» على هذه احلجة  للرج�ل يف 
الرجل؛ لأنه زاحم املراأة يف عمله� املنزيل، بعد اأن ك�ن ُي�صغل غ�لبية وقت الي�م 
اأ�صبح ب�لأجهزة احلديثة ل ي�صتغرق اإل ال�قت الق�صري »ومل� ك�نت اأ�صغ�ل منزلن� 
قليلة، ل ت�صغل اأكرث من ن�صف الي�م، فقد حتتم اأن ن�صغل الن�صف الآخر مب� متيل 

له نف��صن� من طلب العلم، وه� م� يريد اأن مينعن� عنه الرج�ل»)3(.

أة، مرجع �ص�بق، �ش329. ملر أمني، حترير  )1( ق��صم 
لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش101. )2( ملك حفني ن��صف، 

ل�ص�بق، �ش156. ملرجع   )3(
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العمل  الهدف منه  �ص�اء ك�ن  العلم كقيمة يف ذاته،  وتتحدث ملك عن 
اأم ل؛ ف�لعلم »ن�ر للعقل على اأية ح�ل �ص�اء عمل به اأو مل يعمل». ول� مل يكن 
للعلم لذته يف ذاته مل� ا�صتغل بتح�صيله املل�ك، وهم واثق�ن من اأنهم لن يك�ن�ا 

مهند�صني ول بح�رة ول �ص�ئقي قط�رات.

وطم�ح�ت »ملك» يف تعليم املراأة ل تقف عند حد؛ فهي تط�لب ب�أن تفتح 
تتعلم  واأن  اجل�معة،  دخ�ل  يف  بحقه�  وتن�دي  املراأة،  اأم�م  الع�يل  التعليم  اأب�اب 
تعلم  اإىل  ب�لإ�ص�فة  هذا  جن�صه�،  بن�ت  تخدم  حتى  فروعه  بك�فة  الطب»  »مهنة 
»فن التدري�ش» حتى ن�صتغني عن املعلم�ت الأجنبي�ت عندم� يت�فر لن� املعلم�ت 
ال�طني�ت. ف�ملعلم قدوة لتالميذه ب�أخالقه وثق�فته، ف�إذا مل يت�فر لن� من املعلم�ت 

اإل الأجنبي�ت فكيف يك�ن لبن�تن� قدوة يتعلمن منه� ال�طنية والف�صيلة؟!

العمل.  بحقه� يف  اأي�ًص�  ن�دت  التعليم  املراأة يف  بحق  »ملك»  ن�دت  وكم� 
وق�صية عمل املراأة ق�صية م�صتحدثة يف الع�ملني الغربي والعربي على حد �ص�اء. 
يف  املراأة  عمل  ف�إن  م�صر  يف  اأم�  احلديث.  الع�صر  يف  اإل  الغرب  يف  ُتطرح  فلم 
الطبق�ت الدني� ك�ن م�صتمًرا منذ فجر الت�ريخ، وانح�صر العمل عن امراأة الطبقة 
اإىل  الن�ص�ء ل يخرجن  اأن  ال�ص�ئد  العتق�د  العلي�، حيث ك�ن  والطبقة  ال��صطى 
العمل اإل ب�صبب الف�قة والع�ز. وقد حت�يلت ن�ص�ء الطبقة العلي� الأر�صتقراطية على 
هذا ب�إن�ص�ء اجلمعي�ت اخلريية، وال�صرف عليه� من ثرواتهن، ومل يبق �ص�ى امراأة 

الطبقة ال��صطى حمرومة من العمل حبي�صة املنزل.
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وانق�صم املجتمع حينذاك جت�ه عمل املراأة اإىل اجت�هني:

اجت�ه يرى اأن عمل املراأة حق له�، ب�صرف النظر عن ح�لته� القت�ص�دية.

الدينية  احلجج  من  جمم�عة  وي�رد  املراأة،  عمل  يرف�ش  اآخر  واجت�ه 
والجتم�عية، ومن ه�ؤلء »طلعت حرب» الذي راأى اأن »املراأة مل ُتخلق لتتع�طى 
للعن�ية  حلظة  كل  يف  املحت�ج�ن  �صغ�ره�  اإليه  ي�أوي  الذي  بيته�  خ�رج  اأ�صغ�ًل 

واملالحظة»)1(.

وت�رد »ملك» حجج هذا الجت�ه وترد عليه، ومن هذه احلجج)2(:

احلجة الأوىل: يذهب اأ�صح�ب هذا الجت�ه اإىل اأن عمل املراأة �صي�ؤدي اإىل 
مزاحمته� الرج�ل يف اأعم�لهم، التي خلق�ا له�.

اإن�ص�ن  ال�صخ�صية، ولكل  ن�ع من احلرية  املراأة ه�  ب�أن عمل  »ملك»  وترد 
املهن  ب�إحدى  العمل  تريد  امراأة  ف�إذا وجدت  لنف�صه مهنته،  اأن يخت�ر  حريته يف 

وجب األ يع�ر�صه� املع�ر�ص�ن.

احلجة الث�نية: يرى اأ�صح�ب هذا الجت�ه اأن طبيعة املراأة متنعه� من تع�طي 
اأعم�ل الرج�ل؛ لأنه� معر�صة للحمل وال�لدة، مم� يجربه� على ترك جم�ل العمل.

لرتقي- م�صر، 1899م، �ش26. حلج�ب، مطبعة  أة و ملر )1( طلعت حرب، تربية 
لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش154- 160. لردود يف: ملك حفني ن��صف،  نظر هذه   )2(
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ومنهن  تتزوج،  مل  من  الن�ص�ء  من  اأن  احلجة  هذه  على  »ملك»  وجتيب 
العقيم�ت الالتي ل ينت�بهن حمل ول ولدة، ومنهن من م�ت زوجه� اأو طلقه� 
ومل جتد ع�ئاًل يق�م ب�أمره�، فهل من العدل اأن مننع مثل ه�ؤلء من القي�م مب� يرينه 

�ص�حًل� لأنف�صهن.

خلقن  الن�ص�ء  اإن  الق�ل  اإىل  الجت�ه  هذا  اأ�صح�ب  يذهب  الث�لثة:  احلجة 
�صعيف�ت البنية ل يق�ين على اأعم�ل الرج�ل ال�ص�قة.

ب�ملنهج الذي  الن�ص�ء  ب�أنهم هم �صبب �صعف  وترد »ملك» متهمة الرج�ل 
اخت�روه لهن، وه� الحتج�ب خلف جدران البيت، واأن اأع�ص�ء الإن�ص�ن اإذا مل 
ت�صتعمل �صعفت، فعندم� ُحب�صت املراأة يف بيته�، �صعفت بنيته�، والدليل على 
ذلك اأن زوج�ت الفالحني وال�صع�يدة ممن يعملن خ�رج املنزل يتمتعن ب�صحة ل 

يتمتع به� رج�ل املدينة.

احلجة الرابعة: يذهب اأ�صح�ب هذا الجت�ه اإىل اأن عمل املراأة خ�رج منزله� 
�ص�ف ين�صيه� عمله� الأ�ص��صي، وه� الهتم�م مبنزله� ورع�ية اأولده� وتربيتهم.

وترد »ملك» على هذه احلجة ب�أن حمبة الأم لأولده� ورع�يته� لهم فطرة 
ُخلقت عليه�، واأن عمله� لن ين�صيه� طبيعته�، اأو يفقده� ع�طفته�، بل العك�ش ه� 

ال�صحيح؛ فهي كلم� تن�رت اأدركت م�صئ�لي�ته� ب�ص�رة اأف�صل.
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احلجة اخل�م�صة: يدعي اأ�صح�ب هذا الجت�ه اأن اهلل قد ق�صم الأعم�ل بني 
املراأة والرجل، فكلف املراأة برع�ية البيت، وكلف الرجل بطلب املع�ي�ش.

وتتهكم »ملك» من هذه احلجة ق�ئلة: اأي فرم�ن �صدر بذلك من عند اهلل، 
ومن اأين لهم معرفة ذلك واجلزم به، ومل ي�صدر به كت�ب؟!

وم�ص�ألة  اختي�ري  اأمر  والن�ص�ء  الرج�ل  بني  العمل  تق�صيم  اأ�صل  اإن 
ف املراأة عن مزاولة الأعم�ل ال�ص�قة اإل نتيجة  عنْ ا�صطالحية ل اإجب�ر فيه�. وم� �صَ
اأم� م�ص�ألة تق�صيم الأدوار يف العمل فه� م� ترف�صه  لقلة مم�ر�صته� تلك الأعم�ل. 

ملك رف�ًص� ق�طًع�.

احلجة ال�ص�د�صة: ي�صتند اأ�صح�ب هذا الجت�ه اإىل الت�ريخ ليثبت اأن الرجل 
وحده �ص�حب الخرتاع�ت والكت�ص�ف�ت، واأن عمل املراأة مل ي�ؤدنِّ اإىل �صيء ن�فع 

للب�صرية.

املركب مع  ل� كنت ركبت  ق�ئلة:  ب�صخرية  وترد »ملك» على هذه احلجة 
اأي�ًص� اأن اأكت�صف اأمريك�، وترى اأن الن�ص�ء  اأن�  خري�صت�ف ك�ملب�ش مل� تعذر عليَّ 
وال�صي��صة  العل�م  الن�بغ�ت يف  منهن  ك�ن  لكن  اخرتاع�ت عظيمة،  مل يخرتعن 

والفن�ن.

وكم� رجع اأ�صح�ب هذا الجت�ه اإىل الت�ريخ ليدلل�ا على م�قفهم، ا�صتخدمت 
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»ملك» الت�ريخ اأي�ًص� لتثبت اأنه احتفظ ب�أ�صم�ء ن�بغ�ت يف ك�فة املج�لت. وترجع 
اإىل الت�ريخ العربي والإ�صالمي لتثبت تف�ق الن�ص�ء ووق�فهن اإىل ج�ار الرج�ل، 
بن  عمر  واأُعجب  الفرو�صية،  اأتقنت  فقد  الكندي»  الأزور  بنت  »خ�لة  ومنهن 

اخلط�ب ب�صج�عته� وب�ص�لته�.

ومن الت�ريخ الغربي تذكر »ملك» »ج�ن دارك» التي ق�دت جي�ش الفرن�صيني 
بعد هزميتهم اأم�م الإجنليز، و�صجعتهم على ال�صتمرار يف القت�ل.

كم� ت�صرب »ملك» اأمثلة ن�ص�ء ت�لني املُلك ف�أح�صن �صي��صته، مثل »ك�ترين�» 
اإجنلرتا، و»كلي�ب�ترا» و»�صجرة الدر» ممن حكمن  ملكة رو�صي�، و»اإليزابيث» ملكة 

م�صر، وغريهن كثريات.

وهذا ال�صج�ل بني راف�صي عمل املراأة والداعني له يذكرن� مب� تدع� اإليه الآن 
يف م�صر جم�عة تع�ر�ش عمل املراأة بدع�ى مزاحمته� للرجل. ونت�ص�ءل: األي�ش 
م� ح�صلت عليه املراأة من عمل ه� ثمرة تف�قه� يف التعليم، ونتيجة اجته�ده� يف 
هذا العمل؟ فكيف نط�لبه� اأن ترتك عمله� هذا ملن ه� دونه� يف التف�ق العلمي 
والجته�د العملي! هل ي�صح تق�صيم العمل بح�صب الن�ع اأم بح�صب الإج�دة 

والتميز؟!

م�  »الن�ص�ئي�ت»  كت�ب  ظه�ر  على  ع�م  م�ئة  من  اأكرث  بعد  اأنن�  والغريب 
الأجدى من ذلك  األي�ش  بنف�ش احلجج،  ونرد عليه�  الدع�وى،  نف�ش  نطرح  زلن� 
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اإىل التميز والإبداع ليثبت كل فرد كف�ءته، وميدان العمل  اأن ين�صرف اجلميع 
ك�ل�ص�ق تروج فيه ال�صلعة اجليدة، وتك�صد فيه ال�صلعة الرديئة.

املحور الثالث: تقييم موؤ�ص�صة الأ�صرة

الكت�بة  اإىل  قلمه�  وان�صرف  »ملك»،  عقل  �صغلت  التي  الأم�ر  اأكرث  من 
املراأة والرجل، و�صل�ك كل منهم� جت�ه الآخر، والرابطة  فيه م��ص�ع العالقة بني 
اأن الك�تبة �صيدة،  اإىل  املقد�صة التي جتمع بينهم�، ورمب� ك�ن هذا الهتم�م ع�ئًدا 
اإن املراأة جزء يف حي�ة الرجل، واإن  اأو كم� يق�ل  واأن الرجل �ص�غله� الأ�ص��صي، 
الرجل ه� كل حي�ة املراأة. اأو رمب� لأن هذه امل�ؤ�ص�صة الزوجية ك�نت �صبب تع��صة 
»ملك»، حيث ع�نت فيه� مع�ن�ة �صديدة، عندم� تزوجت بزوج مل تعرفه اأو تعرف 
اأخالقه قبل الزواج، ثم اكت�صفت وج�د زوجة اأخرى وابنة، فك�نت كت�ب�ته� عن 

جتربة �صخ�صية ع�ي�صته� اأو م�ص�هدات راأته� راأي العني.

وقد حتدثت »ملك» عن م�ؤ�ص�صة الزواج يف عدد من املق�لت ب�ص�رة مب��صرة 
منه�: »راأي يف الزواج و�صك�ى الن�ص�ء منه» و»الزواج- ي� للن�ص�ء من الرج�ل وي� 
للرج�ل منهن»، و»تعدد الزوج�ت- اأو ال�صرائر»، و»�صن الزواج»، ثم اأربع مق�لت 
مثل  الأ�صرة  عن  ومق�لت  الرج�ل»،  »مب�دئ  عن  واأخرى  الن�ص�ء»  »مب�دئ  عن 
مق�لة »مل�ذا ي�صيع الرجل ت�أثريه احل�صن يف اأ�صرته»، و»زواج الأختني» و»الكلفة بني 
الزوجني» اإىل ج�نب تعر�صه� لهذا امل��ص�ع ب�ص�رة غري مب��صرة يف م�ا�صع اأخرى.
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أ – الـزواج:

تتحدث »ملك» عن طريقة الزواج يف م�صر، وترى اأن ف�صل الزواج و�صق�ء 
الذي  الف�صل  ال�صحيح، فهذا  ال�جه  بدايته مل تكن على  اأن  اإىل  يع�د  الأزواج 
امل�صلم�ن  اتبعه  وم�  الدين،  لق�اعد  الن��ش  خم�لفة  اإىل  مرجعه  الزواج  ي�صيب 
اخلطبة  اأم�ر  يف  بعده  وم�    النبي  عهد  على  العرب  طريقة  اإن  »اإذ  الأوائل: 
والزواج طريقة �صريفة معق�لة، اإذ مل يكن احلج�ب حينذاك كم� ه� الآن، ول� اتبع 
هذا ال�صبيل يف اخلطبة لقلت ح�ادث ال�صحن�ء بني الزوجني فيم� بعد، وهي بال 

�صك نتيجة الزواج العمي�ين»)1(.

وهذا »الزواج العمي�ين» ه� ال�صبب املب��صر يف ف�صل الزواج، وفيم� ي�صيب 
الزوجني من تع��صة و�صق�ء. والطريقة ال�صحيحة - يف راأيه� - هي اأن تتم اخلطبة 
الزواج،  اأن يتع�رف الطرف�ن، ول بد للخطيبني من الجتم�ع والتكلم قبل  بعد 
وه� راأي �صديد مل يكن النبي  واأ�صح�به يفعل�ن غريه، وه� متبع عند جميع 
الأمم ولدى الأمة امل�صرية نف�صه� اإل يف طبقة واحدة هي طبقة اأهل املدن)2( حتى 

ذلك ال�قت.

وهذا الراأي الذي ن�دت به »ملك» يلتقي مع ت�جيه�ت الر�ص�ل ؛ اإذ 

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش45- 46. )1( ملك حفني ن��صف، 
ل�ص�بق، �ش168. ملرجع   )2(
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يق�ل لرجل اأراد الزواج ب�مراأة: »انظر اإليه� عله ي�ؤدم بينكم�» اأي ين�ص�أ ال�د بني 
قلبيكم�. وق�ل ملن اأراد الزواج ب�أن�ص�رية: »انظر اإليه� ف�إن يف عي�ن الأن�ص�ر �صيًئ�».

وتبني »ملك» على عدم التع�رف بني اخل�طبني قبل الزواج نتيجة خطرية 
وهي ان�صراف كثري من ال�صب�ب املتعلم اإىل الزواج ب�لأجنبي�ت، فيقدم ال�ص�ب 
على الزواج من خ�دمة اأو ع�ملة اأجنبية يعتقد اأنه �صيهن�أ معه� على اأن يقرتن ببنت 
ب��ص� اأو بك املخب�أة يف »علبة البخت»، ترى اأنن� اإذا مل نعمل على تدارك هذا اخللل 
يف جمتمعن� فال نلبث اأن يحتلن� ن�ص�ء الغرب اأي�ًص�، فنقع يف احتاللني: احتالل 

الرج�ل واحتالل الن�ص�ء، وث�نيهم� �صر من اأولهم�)1(.

اأم� عن ال�صن املالئمة للزواج، فرتف�ش »ملك» اأن يتم عقب البل�غ مب��صرة؛ 
اإذ اإن الفتي�ت يف م�صر يبلغن ع�دة يف الث�نية ع�صرة اأو الث�لثة ع�صرة، فم�ذا تفهم 
فت�ة يف هذه ال�صن من معنى الزواج، وم�ذا تعلم من اأم�ر البيت وتربية الأولد؟!

وت�ؤكد »ملك» اأن التجربة اأثبتت اأن اأكرث الفتي�ت الالتي يتزوجن �صغريات 
ي�صنب ب�أمرا�ش ع�صبية، ف�لزواج لي�ش ب�لأمر الهني، ول ه� ب�لهزل، بل الزواج ه� 
»اإر�ص�ء الزوج، وح�صن القي�م على م�له وتدبري بيته وم�ا�ص�ة اأهله، وتربية اأولده، 

ورئ��صة خدمه»)2(. وترى اأن �صن الزواج املالئم ه� �صتة ع�صر ع�ًم� للفت�ة.

ل�ص�بق، �ش171. ملرجع   )1(
ل�ص�بق، �ش58. ملرجع   )2(
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وهذه امل�صكلة تذكرن� مب� ن�دت به بع�ش التي�رات الإ�صالمية يف م�صر منذ 
له�،  اأح�صن  مب��صرة؛ لأنه  بل�غه�  الفت�ة عقب  تزويج  اإىل  الدع�ة  قريب يف  زمن 
وتن��ص�ا اأن الزواج واحلمل وال�لدة، بل م� يعقبه� من م�صئ�لي�ت اأ�صرية لي�ش يف 
اأن تتحمله�، واأن الزواج املبكر له خط�رته على  مقدور فت�ة يف مثل هذه ال�صن 
الزوجة واأولده�. ل ب�أ�ش من اأن نذكرهم ب�أن هذا اأمر مت من�ق�صته منذ اأكرث من 
قرن من الزم�ن واأ�صبح من اأخب�ر امل��صي، واأن عجلة الزم�ن ت�صري اإىل الأم�م ل 

تدور اإىل اخللف!

مل�صئ�لي�ت  حتملهم�  عدم  اإىل  ي�ؤدي  ال�صغريين،  زواج  اأن  »ملك»  وت�ؤكد 
الزواج، فالبد اأن تك�ن �صن الزواج مالئمة؛ لأن الزواج املبكر خطر على الأمة 
وفي�ت  كرثة  اإىل  ب�لإ�ص�فة  النف�ص�ل،  اأو  الزوجني  بني  الدائم  ال�صق�ق  نتيجة 
النف�صية واجل�صدية.  ب�لأمرا�ش  العديد منهن  واإ�ص�بة  الن�ص�ء،  الأطف�ل، و�صعف 
اأم� زواج خمتلفي ال�صن ك�أن يتزوج هرم من �ص�بة �صغرية، اأو يتزوج فتى بعج�ز 

ففيه اإ�صع�ف للن�صل و�صق�ء للزوجني وقلب لنظ�م الطبيعة الدقيق.

اأم� عن ع�دة تعدد الزوج�ت، وهي جتربة ع�ي�صته� »ملك» يف حي�ته� اخل��صة، 
وحي�ته� الجتم�عية، فتذكر اأنه� عند انتق�له� من الق�هرة اإىل الفي�م ه�له� تعدد 
ال�صرار ل�صي�ع  ن�ص�ئه� جربن  اأن جميع  الب�دية، حني وجدت  الزوج�ت يف هذه 

ع�دة اجلمع بني الزوجني يف رج�لهن.
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عند  ب�لقلم  تقف  اأن�ملي  تك�د  »فظيع  ا�صم  ق�ئلة:  »ال�صر»  ملك  وت�صف 
 ،� كت�بته. فه� عدو الن�ص�ء الألد، و�صيط�نهن الفرد، كم قد ك�صر قلًب�، و�ص��ش لبًّ
بليته،  اأ�صل  ك�ن  و�صجني  �صحيته،  ذهب  بريء  وكم  �صًرا،  وجلب  اأ�صًرا،  وهدم 

واإخ�ة ل�له م� تن�فروا ول تن�ثروا»)1(.

اإذا  ف�ملراأة  والزوج؛  الزوجة  من  على كل  ال�ص�ر  اأثره  له  الزوج�ت  وتعدد 
غ�صن  وذوى  حقده�،  ن�ر  مك�نه  والتهبت  بهجته�،  �صراج  انطف�أ  ب�ل�صرة  ابتليت 
قده�، وزرعت حمله بذور �صره�. كم� اأن تعدد الزوج�ت مف�صدة للرجل، مف�صدة 

لل�صحة، مف�صدة للم�ل، مف�صدة لالأخالق، مف�صدة لالأولد.

تع�ش يف  لأنه  اإم�  التعدد يف ح�لت حمددة،  للرجل حق  »ملك»  وتبيح 
حي�ته الزوجية، اأو لأن امراأته ع�قر ل تنجب، وفيم� عدا ذلك فهي تنقد التعدد، 
وتقبل الطالق بدًل منه ق�ئلة: »والطالق على مذهبي، اأ�صهل وقًع� واأخف اأملً� من 
ال�صر، ف�لأول �صق�ء وحرية والث�ين �صق�ء وتقييد، ف�إذا ك�ن ال�صق�ء واقًع� على كل 
ح�ل فلم�ذا تلتزم املراأة ال�صرب على ال�صدة، وترى بعينيه� م� يلهب قلبه� ويدمي 

حمجريه�»)2(.

اأم� عدم الت�افق بني الزوجني، فيحدث �صق�ء وتع��صة لي�ش للزوجني فقط، 
بل لالأ�صرة واملجتمع كله. وحتدد »ملك» اأ�صب�ب هذا ال�صق�ء يف:

ل�ص�بق، �ش51. ملرجع   )1(

ل�ص�بق، �ش54. ملرجع   )2(
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اأ - جهل اأحد الزوجني ب�لآخر.

ب- زواج خمتلفي الطب�ع، كع�مل بج�هلة اأو العك�ش، اأو غني بفقرية اأو العك�ش 
خمتلفي الدين وال�طن.

ج- الطمع يف الزواج ب�لغني بغري النظر اإىل الأخالق.

د- الزواج الق�صري، فال يك�ن اأحد الزوجني اأو كالهم� راغًب� يف الرتب�ط ب�لآخر.

هـ- ت�أويل اأحك�م الدين احلنيف على غري م� اأُريد منه يف اأحك�م الزواج والطالق.

وهذه الأ�صب�ب كله� �صعب لأ�صل واحد، ه� عدم احلكمة، ف�إذا روعيت 
�صروط احلكمة والتحري قبل الزواج قلَّ هذا ال�صق�ء املخيم على البي�ت امل�صرية.

وت�صع »ملك» �صروًط� للزواج ال�صحيح، منه�:
لأن  الحتج�ب؛  ب�صرورة  تتعلل  واأل  عرو�صه،  يرى  اأن  للخطيب  يت�ح  اأن   .

الروؤية مم� اأمر به� ال�صرع.

اأن ي�صتفهم عنه�  اأن ل يقت�صر اخل�طب على روؤية عرو�صه فقط، بل يجب   .
وكذلك  هدى،  على  ليتزوج  واأهله�  و�صريته�  اأخالقه�  يعرف�ن  ممن  جيًدا 

احل�ل على الأب اأن يبحث يف �صرية من يتقدم خلطبة ابنته.

اأن الغنى واجلم�ل لي�ص� من �صروط ال�ف�ق.  .
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ف�إذا مت الزواج، تنبهن� »ملك» اإىل بع�ش الأمرا�ش الجتم�عية التي ت�صيب 
العالقة بني الزوجني، فتتحدث عن م�ص�وئ الن�ص�ء وعن م�ص�وئ الرج�ل وتط�لبهم 

مبع�جلته�.

فمن م�ص�وئ املراأة يف هذه العالقة)1(:

1- عدم الثقة ب�لزوج: اإذ اإن اأول مبداأ حتفظه املراأة اجل�هلة عند زواجه� ه� عدم 
الثقة بزوجه�، ويرجع فقدان الثقة بني الزوجني اإىل الغرية العمي�ء، اأم� الغرية 

املعتدلة فهي ممدوحة.

2- الأثرة: ترغب بع�ش الن�ص�ء يف ال�صتئث�ر بحب زوجه� وحده دون اأهله. وترى 
اأن اأ�صعب ق�صية يحكم فيه� الرجل هي بني اأمه وزوجه؛ لأنه اإن اأر�صى اأحد 
اخل�صمني اأغ�صب الآخر، ولذا تن�صح »ملك» كاًل من الأم والزوجة ب�لعي�ش 

يف �صالم.

3- الإ�صراف: تنتقد »ملك» م� مل�صته لدى كثري من اأ�صر هذا الزم�ن من اإ�صراف 
مب�لغ فيه نتيجة ال�صعي وراء كم�لي�ت ك�ذبة، مع اأن الغنى لي�ش مي�صًرا لكل 
فرد، ترى اأن الأوىل اأن يلزم كل حده ودخله، ولتعلم املراأة اأنه� وكيلة الزوج 

يف م�له وبيته، وال�كيل يجب اأن يك�ن اأميًن�.

ل�ص�بق، �ش69- 90 ملرجع   )1(
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اأم� م�ص�وئ الرجل يف هذه العالقة فتحدده� »ملك» يف)1(:

1- الطمع: اأول م�ص�وئ الرجل يف هذه العالقة ه� الطمع يف م�ل الزوجة، ف�إذا 
وجد عنده� امل�ل �صحت امل�ص�هرة ولزم الزواج. وبعد الزواج يجرب الرجل 
زوجته اأن ت�كله على م�له� ليت�صرف فيه على ه�اه، وهذا خم�لف لل�صرع؛ 
لأن الرجل مكلف �صرًع� ب�لإنف�ق على زوجته وعي�له اأم� الزوجة فال، اللهم 

ل. اإل اإن ك�ن حمت�ًج� وعند املراأة ف�صنْ

2- ظلم املراأة: وهذا اأي�ًص� من امل�ص�وئ الأخالقية والعلل النف�صية للرجل، وت�صخر 
»فال يجدون من  للرج�ل  اإىل ظلم احلك�مة  وترجعه  الظلم  »ملك» من هذا 
ف�إن  ال�صداد،  حك�متن�  رج�ل  األهم  رب  في�  �ص�ان�،  لأنف�صهم  منه  ينتقم�ن 

ظلمهم الأمة له اأثر م�ص�عف فين�».

3- ازدراء املراأة: وترجع »ملك» هذا امل�صلك ال�صيئ اإىل ع�دة ت�ارثه� الرج�ل من 
زمن اجل�هلية. وعندم� ج�ء الإ�صالم األغ�ه�، وترى اأنه� م� تزال ب�قية فين� حتى 

الآن.

ب�أن يتخل�ش الزوج�ن من م�ص�وئهم� لأنه� ال�صبب املب��صر  وتن�دي »ملك» 
يف ال�صق�ء بينهم�، وقد ي�صل هذا ال�صق�ء اإىل التهديد ب�لفراق، واأن احت�د الزوجني 
وارتب�طهم� ب�حلب ال�ص�دق ه� ال�صع�دة الكربى التي نفتقده�، اأم� ع�دة التهديد 

ل�ص�بق، �ش91- 104. ملرجع   )1(
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اأو  اإذ يهدد الرجل ب�لطالق،  ب�لفراق، فهي اأحد الأمرا�ش التي ت�صيب الأ�صرة 
تغ�صب املراأة اأحي�نً� وت�صرع ب�لع�دة اإىل بيت اأهله�.

وتبني »ملك» اأن كل �صريكني قد يختلف�ن اختالف�ت ب�صيطة ولكنهم� ل 
اأن تعي�ش مع زوجه�  املراأة  تقرر  اأن  ف�إم�  بينهم�  الع�صرة  ا�صتح�لت  واإذا  يذيع�نه�. 
وت�ص�ركه ال�صراء وال�صراء، واإم� اأن تغ�صب وترجع لأهله� حني ترى اأن ل خري يف 

البق�ء مع رجل فظ �صيئ الأخالق فتف�رقه اإىل الأبد.

اأن هذا  »ملك»  وترى  الكلفة،  الزوج�ن:  فيه�  ي�صرتك  التي  امل�ص�وئ  ومن 
الأمر ل ي�جد اإل بني الزوجني احل�صريني من اأهل م�صر. فين�ديه� بق�له »ي� ه�من» 
وتن�ديه بق�له� »ي� �صيدي» وهذه الكلفة ري�ء، والري�ء �صلط�ن ي�صط� على النف��ش. 
والزوج املتكرب يف�صد اأخالق زوجته بتكربه ويعلمه� هي وال�صغ�ر الكذب. ومن 

ك�نت هذه ح�له� كيف ينتظر اأن تربي اأولده� على الف�ص�ئل؟!)1(.

ولذا تط�لب »ملك» الرجل اأن يك�ن قدوة لمراأته، وقدوة لأ�صرته، وتن�دي 
�ص�حلة  �صنة  و�صن�ا  ن�ص�ئكم...  ح�ل  ت�صلح  اأح�الكم  »ف�أ�صلح�ا  ق�ئلة:  الرج�ل 

لأبن�ئكم وبن�تكم من بعدكم يكن لكم اأجره� اإىل ي�م الدين»)2(.

ل�ص�بق، �ش118- 120. ملرجع   )1(
ل�ص�بق، �ش20. ملرجع   )2(
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اإل اأن الرجل ين�صى هذا الدور، وه� دوره ب�عتب�ره قدوة يف الأ�صرة تقلده 
الزوجة؛ لأنه� تعتقد اأنه مر�صد له� واأب وزوج ترى اأن هذه امليزة قد فقده� بع�ش 
رج�ل الإ�صالح الذين ين�دون ب�إ�صالح�ت خ�رج املنزل يف حني اأن اأهل بي�تهم 
حمروم�ن منه� فتق�ل: ي�أخذ مني العجب م�أخذه كلم� دخلت بيت اأحد العلم�ء 
وراأيت ن�ص�ءه على جهل مطبق، يحزنني جهل ه�ؤلء اأكرث مم� اآ�صف جلهل ع�مة 

الن�ص�ء.

وتت�ص�ءل »ملك» م� عذر رج�لن� امل�صتنريين املتفقهني يف ترك بن�تهم على 
هذا احل�ل؟

وجتيب اأن ح�لهم هذا قد يع�د اإىل اأحد اأمرين: اإم� اأن يك�ن رب الأ�صرة 
مل متتزج روحه ب�لعلم الذي ي�صتغل به، فال ي�صعر به حقيقة، واإم� اأنه �ص�دق يف 
ادع�ئه، ولكنه ل يختلط كثرًيا ب�أفراد اأ�صرته، ول ي��صح لهم اآراءه ومذهبه، وهذا 

ه� الغ�لب يف رج�لن�)1(.

ولذا ك�ن من اأول واجب�ت من ين�دي ب�لإ�صالح اأن ي�صلح اأ�صرته اأوًل، ثم 
يط�لب ب�إ�صالح املجتمع. األي�صت الأ�صرة هي اخللية الأوىل يف املجتمع؟!

ل�ص�بق، �ش112. ملرجع   )1(
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املحور الرابع: نقد التقاليد الجتماعية

ك�نت »ملك» ن�قدة يف كل كلمة خطته�، ن�قدة بفطرته� التي �صقله� الدر�ش 
والأمل، وكم� اأن النقد فطري يف الإن�ص�ن فكذلك الإ�صالح. والنقد الجتم�عي 
مزيج من كره وحب: كره مل� يرغب عنه من م�ج�د، وحب مل� يرغبه من مفق�د. 

وهذا املفق�د واملرغ�ب فيه ه� الإ�صالح؛ لذلك ج�ء كل اإ�صالح بعد النقد.

اختلطت »ملك» ب�لطبق�ت امل�صرية، واأت�ح له� مركزه� الجتم�عي اأن تك�ن 
قريبة منه�؛ فهي من طبقة مت��صطة، وتزوجت من رجل ينتمي اإىل الطبقة العلي�، 
وع��صت يف بيئة �صبه �صحراوية فيه� اأكرث الطبق�ت فقًرا؛ ولذا ك�ن نقده� عن جتربة 

ومع�ي�صة.

اهتمت »ملك» ب�حلي�ة الجتم�عية على اأكرث من م�صت�ى؛ فنقدت البيئة 
الجتم�عية والبيئة الطبيعية، واأو�صحت اأن احلي�ة يف القرى اأف�صل من احلي�ة يف 
بني  مق�رنة  وعقدت  والأخالق،  الرتبية  ونقدت  الن�ص�ء،  �صل�ك  ونقدت  املدينة. 
املراأة امل�صرية والغربية وابتداأت ب�ملراأة امل�صرية، فتتبعت الفت�ة خط�ة خط�ة بدًءا 
من الرتبية، وراأت اأن الأم اجل�هلة اأكرب عرثة يف �صبيل النج�ح، واأن البيت مف�صد 
البن�ت  اإدخ�ل  اأن  ب�أمر جد خطري وه�  ال�قت  ون�دت يف ذلك  املدر�صة.  تبثه  مل� 
املدر�صة الداخلية اأف�صل من وج�دهن مع اأمه�ت ج�هالت؛ لأن البيت يف�صد م� 

تتعلمه البن�ت يف املدر�صة.
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املراأة  اأن  لحظت  اإذ  اخل�رجي؛  مظهره�  يف  امل�صرية  املراأة  »ملك»  وتنقد 
واأخالقه�-  عقله�  اجل�هر-  اإىل  اللتف�ت  دون  لل�صكل  اهتم�مه�  جل  ت�صرف 
فتق�ل: »نحن امل�صريني نحب الظه�ر والفخفخة بغري نظر اإىل النف�ش وف�ص�ئله�، 

وهذا نق�ش يف الرتبية يجب حم�ربته»)1(.

وتعيب »ملك» على امل�صري�ت ت�ص�رهن اخل�طئ عن اجلم�ل، حني يت�همن 
اأن اجلم�ل يف التزين وطالء ال�جه. وترى اأن هذا الطالء م�صيع للجم�ل احلقيقي 
اأنه  وي�صد م�ص�مه ويجهد ع�صالته. كم�  ي�صمم اجللد  فه�  مًع�،  املعن�ي واحل�صي 
يع�د املراأة على الغ�ش، وترى اأنه اإذا ك�ن ال�جه ه� اأظهر اأع�ص�ء البدن ومع ذلك 
تعمد فيه املراأة اإىل غ�ش الن��ش فيه فكيف ب�ل�صمري اخلفي؟! ولذا تن�دي الن�ص�ء 
ل�  اجل�ذبة  ال�صمرة  وم� اأحلى  الذميمة..  الع�دة  هذه  اتركن  ن�ص�ءن�  ي�  »األ  ق�ئلة: 
امل�صرية  فيه� غري  ول� مل يكن  اإنه� جميلة لأنه� جميلة، ولأنه� م�صرية،  تفهمن، 

والطبيعة لكفى، وكل طبيعي جميل»)2(.

حت�صن  ب�أن  الداخل  مًع�،  واخل�رج  ب�لداخل  يك�ن  احلقيقي  املراأة  وجم�ل 
اأخالقه� بعد تربية ق�مية، واخل�رج بح�ص�له� على ثالث خ�ص�ل: الب�ص��صة والر�ص�قة 
املراأة  تن�صح  ولذا  وُخلًق�.  خلًق�  املراأة  جممالت  من  فهي  ال�ص�ت،  وانخف��ش 
مبم�ر�صة الري��صة، وتقرتح ري��صة امل�صي لأنه� اأقل كلفة واأكرث مالءمة لل�صرقي�ت.

ل�ص�بق، �ش35. ملرجع   )1(

ل�ص�بق، �ش67. ملرجع   )2(
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وت�صع »ملك» يده� على بع�ش العي�ب التي تظهر يف م�صلك ال�صيدات، 
ب�لن�صح، ومن عي�بن� ال�صخرية  اأنن� ل نكرتث كثرًيا  الن�ص�ء  فتق�ل: عي�بن� نحن 
ي�صتدعي  عيًب� حقيقًي�  عليه، ل  وتعيب  ت�ص�دفه  من  تنتقد  من�  فكثري  والتهكم؛ 

النتق�د، ولكن ل�ل�ع ب�لنتق�د ذاته، ومن عي�بن� اأي�ًص� ال�صلف والغرتار.

اإف�ص�ًدا للمراأة، فه� التقليد الأعمى لالآخر. ومن دلئل  اأم� اأكرث العي�ب 
ت�أخرن� اأن اأكرثن� يقلدن املراأة الغربية بغري نظر اإىل م�افقة ع�داته� لل�صرع الإ�صالمي، 
يف  الغربي�ت  تقليد  امل�صري�ت  الن�ص�ء  على  »ملك»  فتعيب  ال�صرقية.  والآداب 
اأدخله� الرج�ل  اأن هذه الع�دات الغربية  �صرب »اخلمر» وتدخني »التبغ»، وترى 
اإىل بي�تهم. فكثريات تعلمن هذه الع�دة القبيحة من اأزواجهن، وقد �صرى هذا 
الداء اللعني بني الطبق�ت الع�لية من الن�ص�ء. والرجل اأب�صع م� يك�ن حني ي�صكر، 
واملراأة اأب�صع م� تك�ن حني ت�صرب اخلمر وهذا من اأ�صراره الجتم�عية. اأم� ال�صرر 

ال�صحي فال يقل عن مثله الجتم�عي)1(.

اأي�ًص� مم�ر�صة بع�ش الع�دات الغربية، مثل مراق�صة الرجل  وتعيب »ملك» 
م�افقته�  عدم  اأو  م�افقته�  منظ�ر  من  الت�صرف�ت  هذه  كل  اإىل  وتنظر  للمراأة، 
»مي  دفع  م�  وهذا  املت��صطة.  للطبقة  الجتم�عية  والأعراف  وللتق�ليد  لالإ�صالم 
�. هي م�صلمة  زي�دة» اإىل انتق�ده� ق�ئلة: اإن اإ�صالمه� لظ�هر يف كت�ب�ته� ظه�ًرا جليًّ

ل�ص�بق، �ش144. ملرجع   )1(
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 ،� � اأو اأخالقيًّ � ك�ن اأو اجتم�عيًّ اإىل حد اإدخ�ل الدين يف كل اأمر من الأم�ر �صي��صيًّ
حتى م�ص�ئل الأزي�ء والزينة)1(.

والظ�هر اأن هذا النقد من ج�نب »مي» يع�د اإىل اختالف بيئته� عن بيئة 
»ملك»، ف�لأوىل من بيئة ل ترى عيًب� يف كل هذا من الن�حية ال�صل�كية، ودي�نته� 
ال��صطى، وهي  الطبقة  اإىل  بيئة حم�فظة، وتنتمي  اأم� »ملك» فهي من  ل حترمه. 
عندم� انتقلت بعد الزواج اإىل البيئة الأر�صتقراطية ك�نت تنظر اإىل م�صلكهم بنظرة 
يحكمه� العرف والدين. فك�ن نقده� متم��صًي� مع فكره� ومي�له�. وهذا اأي�ًص� م� 
العمة لت�صري �صيًخ�».  »اإنه ل ينق�صه� �ص�ى  اأن يق�ل عن »ملك»:  اإىل  اآخر  دفع 
ولكن هذه هي »ملك» املتم�صكة مب�صريته� فال تقبل ب�لتقليد الأعمى، املتم�صكة 

بدينه� فرتف�ش م� يخ�لفه.

املحور اخلام�ص: نحو مدنية �صرقية

�صغل »ملك»- كم� �صغل غريه� من رواد النه�صة- البحث عن ال�صبيل اإىل 
تقدم جمتمعه�، واللح�ق بركب احل�ص�رة الغربية. فقد ُولدت »ملك» يف فرتة مت�ج 
فيه� م�صر بتي�رات متع�ر�صة واأفك�ر متب�ينة، وتقف يف مفرتق طرق، ل تدري اأي 
�صبيل ت�صلك، بني اجت�ه يح�ول اأن يجمد املجتمع على كل م�روث�ته، واآخر يريد 

اأن يت�بع الغرب يف كل تف�صيالته.

لب�دية، مرجع �ص�بق، �ش209-208. )1( مي زي�دة، ب�حثة 
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لقد ُولدت »ملك» يف ع�صر اخلدي� »ت�فيق» )ت1892م( الذي �صلم م�صر 
)ت1914م(  الث�ين»  »عب��ش  اخلدي�  ع�صر  يف  وع��صت  الربيط�ين،  لالحتالل 

وت�بعت بدايته ال�طنية نتيجة عالقته الق�ية ب�لزعيم »م�صطفى ك�مل».

يتم�صك  اأحدهم�  �صطرين:  اإىل  م�صر  �صطر   � ثق�فيًّ �صراًع�  »ملك»  ع��صت 
احل�ص�رة  وم�روث�ت  الإ�صالمية  والُه�ية  لل�صرق  ب�لنتم�ء  ق�ة  من  لديه  م�  بكل 
الإ�صالمية التي م� زالت ت�صيطر على ال�صخ�صية امل�صرية، و�صطر اآخر يرن� ب�إعج�ب 
فكر  وحرية  دميقراطية  من  لديه  مب�  وال�صتمت�ع  به،  للح�ق  ويتطلع  الغرب،  نح� 

وتعبري وتعددية حزبية تتيح الفر�صة الك�ملة لتب�دل ال�صلطة، وحم��صبة احل�كم.

وك�نت »ملك» على وعي ت�م مب� ه� اأ�صيل يف ه�يته� يجب املح�فظة عليه، 
وم� ه� ن�فع يف احل�ص�رة الغربية ت�صعى اإىل ال�صتف�دة منه، فهي مل تنبهر بكل م� 
لدى الغرب، وترف�ش اأن تقلده تقليًدا اأعمى، بل نقدت الغرب كثرًيا، وراأت يف 
تراثن� م� ه� مفيد ويجب احلف�ظ عليه، ولكنه� اأي�ًص� مل تتم�صك بكل م� ه� قدمي، 

واإمن� نقدت التم�صك ب�لقدمي ملجرد اأنه قدمي.

وتنبه »ملك» اإىل خط�رة تقليد الغرب تقليًدا ل يت�افق مع طب�عن� وع�داتن� 
روح  ي�افق  م�  منه  ت�أخذ  واإمن�  مت�ًم�  الغرب  ترف�ش  ل  وهي  واإ�صالمن�.  واأخالقن� 
ال�صرق، وتن�دي ب�ملح�فظة على ق�ميتن� وتق�ية روح ال�صتقالل فين� ويف الأجي�ل 
األ نقتب�ش  اأمة ب�ملعنى ال�صحيح حتتم علين�  اأن نك�ن  اأردن�  »اإذا  الق�دمة، فتق�ل: 
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من املدنية الأوروبية اإل ال�صروري الن�فع بعد مت�صريه حتى يك�ن مالئًم� لع�داتن� 
وطبيعة بالدن�»)1(.

ولكن م�ذا نقتب�ش من احل�ص�رة الغربية؟ ترى »ملك» اأن علين� اأن نقتب�ش 
التعليم  اأ�ص�ليب  منه�:  نقتب�ش  العمل.  وحب  والثب�ت  والن�ص�ط  العلم  منه�: 

والرتبية وم� يرقين� حتى نبدل من �صعفن� ق�ة.

ولذا دعت اإىل م� اأ�صمته »مدنية �صرقية» وهي مدنية خ��صة ب�ل�صرق تالئم 
غرائزه وطب�ئع بالده، ول تع�قن� عن اجتن�ء ثم�ر التمدين احلديث)2(. وحتذرن� من 
اأن نن�ص�ق وراء التقليد الأعمى؛ لأن يف هذا التقليد فن�ء لن�، وق�ص�ء على ُه�يتن� 
»ول يج�ز يف عرف ال�صرف وال�صتقالل اأن نندمج يف الغرب فنق�صي على م� بقي 

لن� من الق�ة ال�صعيفة اأم�م ق�ته املكت�صحة»)3(.

�صيف�صد  غربي  ه�  م�  لكل  الأعمى  التقليد  هذا  اأن  »ملك»  ولحظت 
جمتمعن�، وهذا التقليد اأ�صبحت جم�لته متعددة، ي�صرب يف عروبتن� وم�صريتن� 
واإ�صالمن� ور�صدت عدة جم�لت تع�ين من هذا النك�ص�ر الق�مي اأم�م الأجنبي، 

ومن هذه املج�لت: التعليم والقت�ص�د.

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش209- 210. )1( ملك حفني ن��صف، 
ل�ص�بق، �ش28. ملرجع   )2(

ل�ص�بق، �ش210. ملرجع   )3(
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1– التعلـيم:

الديني،  التعليم  �ص�ى  الت��صع ع�صر  القرن  بداي�ت  اإىل  م�صر  مل يكن يف 
الذي يبداأ ب�لُكت�ب وينتهي ب�لأزهر ال�صريف. وبداأ التعليم املدين يف الظه�ر مع 
»حممد علي» )ت 1265هـ/1848م( الذي �صعى اإىل ت�أ�صي�ش املدار�ش املختلفة، 
وخ��صة بعد ع�دة املبع�ثني من اأوروب�، و�صمح لالأج�نب ب�إن�ص�ء م�ؤ�ص�ص�ت تعليمية 

منذ ع�م 1840م.

ومع انكم��ش التعليم ال�طني يف عهد اخلدي� �صعيد )ت1279هـ/1863م( 
انفتحت م�صر على م�صراعيه� للم�ؤ�ص�ص�ت الأجنبية التي �صعت لإن�ص�ء مدار�ش 
ذات �صبغة دينية، وه� م� �ص�عد على ن�صر الثق�فة الغربية امل�صيحية بني امل�صريني- 
املدار�ش  تن�ف�ش  )الربوت�صت�نتية(  الإجنليزية  املدار�ش  واأخذت  واأقب�ط�-  م�صلمني 
الفرن�صية )الك�ث�ليكية( التي اأعط�ه� »حممد علي» امتي�زات، ف�نت�صرت يف ط�ل 
البالد وعر�صه� من »قن�» اإىل »ب�ر�صعيد». وك�نت تزعم اأنه� ت�ص�هم يف تنمية احلركة 
التعليمية يف حني ك�ن له� اأغرا�ش اأخرى تب�صريية وا�صتعم�رية. وك�ن قي�م مدار�ش 
الإر�ص�لي�ت الأجنبية ميثل اأكرب ظ�هرة �ص�ئدة يف ال�صي��صة التعليمية يف م�صر. يق�ل 
»جرج�ش �صالمة»: »اإن املدار�ش والإر�ص�لي�ت الأجنبية قد ق�مت عند اإن�ص�ئه� من 
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اأجل اأغرا�ش دينية، وك�ن يغلب عليه�- ب�جه ع�م- الط�بع الديني»)1(.

وتنتقد »ملك» هذا الن�ع من التعليم نقًدا لذًع�، وك�نت ترى اأن مدار�صه 
ل ت�ؤهل املراأة امل�صلمة الت�أهيل املالئم، فهي ل تعلم املراأة �صيًئ� عن حق�ق الزوج، 
ول عن تربية الأولد، وت�صف خريج�ت هذه املدار�ش ب�أنهن ل يعرفن �صيًئ� عن 
لغة  العربية  اللغة  يتقنَّ  ل  اأنهن  كم�  م��صيهن،  عظم�ء  ول عن  بالدهن،  ت�ريخ 
وطنهن، وغ�ية م� يتعلمنه فيه� معرفة لغة اأجنبية من ب�ب التظ�هر ول تنفعهن يف 
الطالع على الأدب الغربي اأو قراءة كتبه ومعرفة ثق�فته. وت�صف هذه املدار�ش 
ق�ئلة: »هي يف اعتق�دي ل ت�صلح مطلًق� لرتبية البن�ت امل�صري�ت؛ لأنه� ف�صاًل عن 

قّلة ب�ص�عة العلم فيه� جتعل تلميذاته� على غري خلق مالئم لن�»)2(.

وتف�صل »ملك» التعليم يف املدار�ش احلك�مية، وك�نت قليلة يف هذا الزم�ن؛ 
ولذا تدع� احلك�مة اإىل اإن�ص�ء املزيد ليت�ح للبن�ت اأن يلتحقن به�؛ لأن عدم ت�افر 
عدد ك�ف من هذه املدار�ش ينتج عنه اأحد اأمرين- كالهم� مر: الأول اأن حتتجب 
البنت يف البيت فال تخرج للتعليم، اأو اأن تلتحق ب�ملدار�ش الأجنبية، وهي تفتقد 

مق�م�ت التعليم ال�طني.

اأرقى بكثري من  ك�نت الدرا�صة يف املدار�ش احلك�مية- يف زمن »ملك»- 

لفن�ن  لأعلى لرع�ية  ملجل�ش  لع�صرين،  لت��صع ع�صر و لقرنني  لأجنبي يف م�صر يف  لتعليم  )1( جرج�ش �صالمة، ت�ريخ 
لجتم�عية- م�صر، 1963، �ش53. لعل�م  ب و لآد و

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش35. )2( ملك حفني ن��صف، 
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التعليم يف املدار�ش الأخرى، خ�ص��ًص� يف اللغة العربية التي هي لغتن� لغة القراآن، 
اأكرث مم� تراعى يف تلك  اآداب البلد وع�ائده ودينه  اأن هذه املدار�ش تراعي  كم� 
املدار�ش الأجنبية التي مل تفتح اإل لن�صر مذهب من املذاهب الدينية اأو لك�صب 

اأ�صح�به�.

نظرة  املدار�ش احلك�مية  اإىل  الفتي�ت  »ملك» لجتذاب  اإىل حم�ولة  وُنظر 
م��صى»  »نب�ية  �صديقته�  الت�جه  بهذا  وت�أثرت  له�،  املع��صرين  ِقَبل  من  اإكب�ر 
التي ك�نت ترى اأن مدار�ش »الراهب�ت» جزء من الدير، واأنه� ل تخرج معلم�ت 
م�هرات، ول تهتم بلغة اأهل البالد الق�مية ول ب�أدي�نه�. وكذلك ال�ص�أن ب�لن�صبة 
ملدار�ش الأمريك�ن؛ اإذ ك�نت بدوره� تهمل املب�دئ ال�طنية ولغة البالد، وك�نت 
يف حقيقة اأمره� بعث�ت دينية يراد به� ن�صر التع�ليم الدينية)1(، اأو م� ُيعرف الآن 

ب�لتب�صري الديني.

)1299هـ/1882م(  ع�م  م�صر  على  ال�صتعم�رية  الهجمة  �ص�حب  وقد 
هجمة تب�صريية حت�ول هدم الُه�ية العربية والفكر الإ�صالمي، فكرثت التجمع�ت 
الإ�صالم  �صد  ن�ص�طه�  وتزايد  م�صر،  يف  ملح�ظ  ب�صكل  التب�صريية  واجلمعي�ت 
م�صر  على  خط�رة  يقل  ل  )التب�صريي(  ال�صلمي  الهدف  ك�ن  ومل�  وامل�صلمني، 
من الهدف ال�صتعم�ري، فقد اأ�صبح من ال�صروري اأن ي�اجه العلم�ء واملثقف�ن 
هذا التعليم، فعمدوا اإىل تك�ين اجلمعي�ت اخلريية، التي ك�ن من اأهدافه� اإن�ص�ء 

لعمل، مرجع �ص�بق، �ش54. أة و ملر )1( نب�ية م��صى، 
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املدار�ش، فك�ن منهم »عبد اهلل الندمي» الذي �صعى اإىل ت�أ�صي�ش »اجلمعية اخلريية 
للبنني  اإ�صالمية  مدار�ش  فتح  على  التع�ون  اأهدافه�  من  ك�ن  التي  الإ�صالمية»: 
والبن�ت جلميع اأبن�ء امل�صلمني ب�ملج�ن للفقراء، ومب�صروف�ت قليلة للق�درين. وك�ن 
ومق�ومة  البالد.  يف  الأجنبي  التن�صريي  للن�ص�ط  الت�صدي  ه�  القريب  الهدف 
ن�ص�ط الإر�ص�لي�ت الأجنبية، اأم� الهدف البعيد فه� ن�صر التعليم الإ�صالمي بني 
لكي  ال�ص�حلة،  الإ�صالمية  والرتبية  والإمي�ن  العلم  عدته  لين�ص�أ جيل  الأمة  اأبن�ء 
اأن »ملك» �ص�رت على نف�ش اخلط الذي بداأه الندمي  ب�لبالد)1(. واأعتقد  ينه�ش 
والتق�ليد  والع�دات  الإ�صالمية  اله�ية  على  يح�فظ  بتعليم  ن�دت  عندم�  ورف�قه، 

العربية.

2– االقتصـــاد:

احلكم  فرتة  منذ  والتج�رة  للعمل  الأجنبية  لل�ف�د  قبلة  م�صر  ك�نت 
المتي�زات  هذه  وحددت  اأجنبية؛  امتي�زات  من  له�  منح  م�  بف�صل  العثم�ين، 
اأو�ص�ع الأج�نب الجتم�عية يف البالد، ك�لتعهد بحرية املجيء والإق�مة والتنقل، 
والطق��ش،  ال�صع�ئر  ومم�ر�صة  العتق�د  وحرية  املالئم،  ال�صكن  على  واحل�ص�ل 

وحم�يتهم من ال�صطه�د والع�صف يف جب�ية ال�صرائب والر�ص�م.

ر وث�ئقية- كت�ب  لأجنبية يف م�صر)1756-1986(، د لتن�صري  لت�ريخية لإر�ص�لي�ت  جلذور  )1( خ�لد حممد نعيم، 
لق�هرة، 1988، �ش160-159. ملخت�ر- 
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وعندم� ت�أ�ص�صت حك�مة ق�ية بعد اأن ا�صتتب الأمر لـ»حممد علي» ت�صجع 
وروؤو�ش  لالأج�نب  تدفًق�  البالد  و�صهدت  اأكرث،  م�صر  اإىل  ال�ف�د  على  الأج�نب 

الأم�ال الأجنبية، وك�نت الأح�ال ب�صفة ع�مة م�صجعة على الإق�مة والعمل.

اأ�ص�ء بع�ش الأج�نب ا�صتخدام هذه احلق�ق، فط�لب�ا بق�ص�ء خمتلط  وقد 
يحكم بينهم وبني امل�صريني يلجُئ�ن اإليه عند ظه�ر املن�زع�ت، وغ�لًب� م� ك�ن ينح�ز 
وفتحت  امل�صري.  امل�اطن  �صد  الأجنبي  الغريب  ج�نب  اإىل  الأج�نب  الق�ص�ة 
من  العظمى  الغ�لبية  وجه  يف  وقفل  م�صراعيه،  على  العمل  اأب�اب  لالأج�نب 
امل�صريني الذين ع�ن�ا البط�لة والف�قة، وخف�صت عن الأج�نب قي�د التج�رة، بينم� 
فع�نت م�صر من احتاللني: احتالل  امل�صريني،  الب�هظة على  ال�صرائب  فر�صت 
وم�اقع  القت�ص�د  جم�لت  يف  اأجنبي  واحتالل  البالد،  ك�فة  ي�صمل  بريط�ين 
العمل الذي ت�صغله عم�لة اأجنبية بدع�ى عدم اإتق�ن امل�اطنني لالأعم�ل، وعدم 

تعلمهم التعليم املهني.

الحتالل من طغي�ن على حق�ق  هذا  ي�صكله  م�  »ملك» مبدى  و�صعرت 
امل�اطن امل�صري، فن�دت مب� ن�صميه الآن »مت�صري ال�ظ�ئف»، ق�ئلة: اإن من فرو�ش 
الكف�ية اأن يك�ن كل ه�ؤلء الع�مالت الأجنبي�ت يف م�صر م�صري�ت، حتى نح�ل 

دون ت�صرب ج�نب من م�لن� اإىل جي�ب الأج�نب)1(.

لن�ص�ئي�ت، مرجع �ص�بق، �ش202. )1( ملك حفني ن��صف، 
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وقد ت�أثرت »ملك» يف هذا مب�قف �صعبي ع�م ك�نت تن�دي به م�صر حينذاك، 
عندم� دع� »طلعت حرب» اإىل ال�صتغن�ء بقدر الإمك�ن عن كل م� ه� اأجنبي، وبداأ 
ت�أ�ص�ش بعد ذلك ع�م 1920م- ليم�ل امل�صروع�ت ال�طنية  ب�إن�ص�ء بنك م�صر- 

ويقيم م�صروع�ت �صن�عية م�صرية يعمل فيه� امل�صري�ن.

تدعيم  يف  �صبيهة  م�اقف  »ملك»-  والد  ن��صف»-  »حفني  لـ  ك�ن  كم� 
القت�ص�د ال�طني، عندم� األقى خطبة وطنية يف من��صبة ق�مية بـ»جمعية العتدال» 
ر�صم فيه� برن�جًم� وطنًي� مبقت�ص�ه تتخل�ش م�صر من الحتالل ومن ت�صلط الأج�نب 

على اقت�ص�دي�ته�، مع العمل على �صي�دة الفالح يف اأر�صه ومتتعه مبح�ص�له)1(.

عندم�  م��صى»،  »نب�ية  هي  اأخرى  ن�ص�ئية  رائدة  الدع�ة  هذه  تبنت  وقد 
وجدت اأن غ�لبية اأم�ال الأ�صرة امل�صرية تذهب اإىل العم�لة الأجنبية، نتيجة لعدم 
اإقب�ل امل�صريني على تعلم هذه املهن؛ فق�لت: »اإنن� يف اأ�صد احل�جة اإىل العمل، ول 
�صبيل اأن نعمل ونحفظ الرثوة امل�صرية لالأمة امل�صرية اإل اإذا تربين� وتعلمن� خمتلف 

العل�م وال�صن�ئع»)2(.

دع�ة  ك�نت  بل  الإ�صالحي،  املج�ل  على  ق��صرة  تكن  الدع�ة مل  وهذه 
للم�صريني»،  بـ»م�صر  تن�دي  �صع�رات  فظهرت  ط�ائفه�،  مبختلف  البالد  �ص�دت 
اأجنبي. ويف هذا دللة على  والتربع لتك�ين �صن�عة وطنية ومق�طعة كل م� ه� 

)1( حفني ن��صف، نرث حفني ن��صف، مرجع �ص�بق، �ش158.
لعمل، مرجع �ص�بق، �ش59. أة و ملر )2( نب�ية م��صى، 



درا�صة تقـدميية
8585

ثم  اأوًل  ال�صتغالل  من  التحرر  نح�  ي�صعى  ك�ن  الذي  ال�طني  ال�صع�ر  تن�مي 
ال�صتعم�ر ث�نًي�. 

وقد تن�مى هذا ال�صع�ر ال�طني ب�صكل اأكرب بعد �صق�ط اخلالفة العثم�نية 
وا�صتقالل م�صر الت�م عن هذه الرابطة الدينية، وبداأ احلديث عن كل م� ه� وطني، 
وبعد انته�ء احلرب الع�ملية الأوىل انتظرت م�صر وع�د بريط�ني� مبنحه� ال�صتقالل، 
ال�صتقالل،  يف  م�صر  بحق  للمط�لبة  امل�صري  ال�فد  تك�ن  بعه�ده�  نكثت  ومل� 
اأعقبه القب�ش على »�صعد زغل�ل» وقي�م ث�رة 1919، وظهرت »ملك» يف  الذي 
الفرتة التي �صبقت هذه الث�رة. وراأت ا�صتع�ل اليقظة ال�طنية، و�ص�همت يف هذا 
املخ��ش ال�طني، �ص�عية اإىل ت�أهيل ن�صف ال�صعب من الن�ص�ء للقي�م بدورهن يف 
جم�ل التنمية املجتمعية التي ك�نت اإره��ص�ته� وبداي�ته� الأوىل مع ملك، فهي من 
اأوائل امل�صري�ت الالتي خرجن للتعليم والعمل والث�رة على الظلم وال�صتبداد، 
اأنه�  اأنه يكفيه� �صرًف�  ومل متكنه� حي�ته� الق�صرية من اأن ت�صتكمل م�ص�اره�، اإل 
ك�نت الأوىل يف هذا املج�ل، ر�صمت خط�طه العري�صة، وج�ءت بعده� رائدات 

اأخري�ت ل�صتكم�ل امل�صرية.

لقد ك�نت »ملك حفني ن��صف» من�ذًج� ُيحتذى يف اأ�ص�لة الفكر واأ�ص�لة 
النتم�ء، ومث�ًل ُيحتذى يف حتطيم اأغالل احلي�ة ح�ل املراأة من منظ�ر دينه� وثق�فته� 
ولي�ش من منظ�ر ح�ص�رة ثم�ره� الي�نعة لأهله�، وم� فيه� من اأ�صرار ومف��صد هي 

من ن�صيب املقلدين يف ال�صرق والغرب.





�صفحة الغالف الداخلي لطبعة الكتاب التي �صدرت في حياة الم�ؤلفة



   
 



الن�صائيـات
جمموعة مقاالت نشرت يف »اجلريدة»

يف موضوع املرأة املصرية 

 ملك حفني نا�صف
)باحثة البادية(

ت�أليف

)اجلزء األول(

طبع ألول مرة يف عام )1328هـ/ 1910م(





نية  ال�سَّ ن�ظرة مدر�سة  اأح�لت  املع�رف  نظ�رة  اأن  الأ�سبق  ال�ست�ء  ك�ن يف 
على جمل�س الت�أديب؛ ل�سذوذه� عن حدود ق�نون النظ�رة، فكتبت وقتئذ كلمة 
م�  بع�س  وك�ن  ال�سيدة،  تلك  على  الت�أديب  جمل�س  به�  ا�ستعطفت  اجلريدة  يف 
ا�ست�سفعت به له� اأنه� من اجلن�س اللطيف. �سق هذا القول على �سيدة فرن�س�وية 
التي اتخذته� يف  ف�أقبلت عليَّ تع�تبني على قلة احليطة  �س�ئحة يف م�سر وقتئذ؛ 
كالمي، وانربت تقرر اأن املراأة والرجل �سي�ن يف احلقوق والواجب�ت؛ فيجب اأن 
يكون� كذلك يف امل�سئولية اأي�ًس�، واأن الذي ي�ست�سفع للمراأة بجن�سه� َلي�سيء اإليه� 

من حيث يريد الإح�س�ن. 

احلقوق، ول ج�هاًل  للمراأة من  فيم�  الإلف�ت مرتدًدا  قبل هذا  اأكن  مل 
اأك ظنيًن�))) يف دف�عي عن هذا اجلن�س  الواجب�ت. ومل  للحقوق من  ي�ستتبع  مب� 
مه�سوم احلقوق يف كل زم�ن ويف كل مك�ن حيث القوة غ�لبة على احلق. ولكني 

ظنيًن�: متهًم�.)م) )هذا اله�م�س من اإ�س�فة املحرر - حممد الق��سم- و�سي�ستعمل الرمز )م) لحًق� لالإ�س�رة اإىل   (((
ذلك).
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بني  امل�س�واة  اأن  يف  راأيي  عن  ت�سف  كلمتي  ك�نت  احل�دثة  تلك  يف  ذلك،  مع 
الرجل وبني املراأة ل ي�سح اأن تقرر على اإطالقه�، بل يجب اأن تكون تلك امل�س�واة 
احلدود  هذه  بني  م�  و�ست�ن  مًع�.  وال�سرعية  الطبيعية  ب�حلدود  م�سر  يف  حمدودة 
زمن طويل  املراأة من  وقفت عنده�  التي  احل��سرة  احلدود  وبني  املدى،  الوا�سعة 

بحكم قوة الرجل ل بحكم قوة �سعفه� الطبيعي ول بحكم ال�سريعة ال�سمح�ء.

بني  والواجب�ت  احلقوق  جميع  يف  املطلقة  امل�س�واة  الآن  اإىل  ّرب  تجُ مل 
الرجل واملراأة، ولكن امل�س�واة قد جربت يف الرتبية املنزلية، ويف الرتبية املدر�سية، 
الع�ئلة  على  والربك�ت  الفوائد  ب�أعظم  ف�أتت  الجتم�عية،  احلقوق  من  كثري  ويف 
واجلمعية الإن�س�نية مًع�. واأم� التفريط يف حق املراأة وعدم ا�ستخدام ملك�ته� على 

اأمن�ط معلومة ملنفعة النوع الإن�س�ين فقد اأتى ب�لنت�ئج املحزنة املح�سو�سة. 

كثري  عليه�  ويوافق  ع�ذلتي،  اإليه�  ترمي  ك�نت  التي  املطلقة  امل�س�واة  اإن 
من الن�س�ئيني اإن ج�ز اأن تكون غر�س الأغرا�س ومنتهى الآم�ل يف ترقية املراأة، 
ف�إنه ل يجوز البتداء به� وتقريره� عندن� من اليوم مع اأنه� مل توجد ومل ترب يف 
اأعلى الأمم ح�س�رة. ف�إذا كنت قد ا�ستعطفت جمل�س الت�أديب على ن�ظرة املدر�سة، 
وجعلت جن�سه� اللطيف �سفيًع� له� يف تخفيف امل�سئولية، فلم اأخرج بذلك عن 
اأن اأكون م�ستقيم الإنت�ج، ومل اأنحرف عن اأ�سول قوانينن�، ول عن طب�ئع العمران.

اإن قوانينن� الإن�س�نية ل تزال ن�سو�سه� تنم على فروق بني اجلن�سني، واإن 
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املراأة طول عمره� اجلن�سي ك�نت ول تزال مث�ل اجلم�ل الإن�س�ين. ومو�سوع تغنِّي 
ال�سعراء، ومب�راة الر�س�مني وامل�سورين. ك�نت ول تزال من�ط �سع�دة الرج�ل اإليه�، 
ينتهي الأمل عند بع�سهم، وفيه� تودع الثقة وترجى املوا�س�ة عند الآخرين. فهي 
بجم�له� حمل للعطف. وهي ب�سعفه� اخللقي اأوىل ب�لعطف. وهي بتوا�سع مركزه� 
ن�حية  اأي  فمن  للعطف.  اأهل  بواجب�ته�  القي�م  على  مك�ف�أته�  وقلة  الجتم�عي، 
نظرت اإليه� وجدته� ت�ستحق احلن�ن والعطف. ف�إذا كنت ا�ست�سفعت له� جمل�س 
الت�أديب ف�إمن� جريت يف ذلك على �سنن بني اآدم امل��سية واحل�لية، واأخذت م� قلت 
من امل�س�هدة ل من اخلي�ل. واإذا ك�نت ال�سيدات الن�س�ئي�ت )الالتي يرين تقرير 
امل�س�واة بني الرجل واملراأة) ل ير�سني ب�لتفريق بينهن وبني الرج�ل يف درج�ت 
امل�سوؤولية اأم�م املح�كم واملج�ل�س، ف�إين متفق معهن على الأقل يف عدم حم�ب�تهن 

يف انتق�د م� يكتنب من الر�س�ئل، وم� يهدين اإليه من الآراء.

يف  املراأة  وبني  الرجل  بني  امل�س�واة  يف  اخلالف  وجوه  من  يكن  ومهم� 
املراأة مل  اأن  املحقق  من  ف�إن  الع�مة،  والواجب�ت  احلقوق  ويف  امل�سئولية  درج�ت 
ت�سرتد اإىل اليوم �سيًئ� كبرًيا من امل�س�واة املن�سودة على اأقل اأقداره� يف نظر الق�ئلني 
به�. بل هي عندن� على اخل�سو�س ل تزال مظلومة يف حقوقه� يف الع�ئلة ويف حقوقه� 
يف اجلمعية امل�سرية. مظلومة يف تقدير واجب�ته� اخل��سة والع�مة ل من حيث ثقل 
تلك الواجب�ت يف ذاته�، ولكن من حيث كونه� اأغلبه� واجب�ت حتكمية �سرفة، 
ب�لتطبيق  ب�لتطبيق لل�سرع ول لق�عدة ع�مة معروفة، ولكن  اأمره� ل  ي�سعه� ويل 
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لدواعي هواه وعوامل غريته.

ف�إذا ك�نت حقوق املراأة الطبيعية وحقوقه� ال�سرعية يغمطه� الرج�ل))) فال 
يراعون فيه� تق�ليد الأ�سالف، ول يرقبون فيه� اأوامر الدين، ف�إن النتيجة الالزمة 
عن ذلك هي تعطيل ن�سف الإن�س�نية عن كثري من اخلدم املطلوبة منه. وهذا مع 

الأ�سف هو الذي ك�ن.

املراأة  قعود  ولكن  الرجل،  ظلم  من  كله�  املحزنة  النتيجة  هذه  تكن  مل 
ال�سرقية عن الأخذ ب�أ�سب�ب رقيه� الث�ين، ور�س�ه� ب�حلظ الذي ق�سمته له� القوة 
يف هذه القرون الأخرية، وعدم حم�ولته� تلطيف اأحك�م القوة الق�هرة. كل ذلك 
يجعل له� �سركة بوجه م� يف ال�سرر الذي ح�ق به� وب�ملجموع من اإهم�ل تربيته�.

ا�سرتداده ل يعدم من  ال�سعي يف  اأن مه�سوم احلق مهم� �سه� عن  غري 
ن�سراء الإن�س�نية مدافًع� خ�يل الغر�س ين�سره من حيث ل يحت�سب. ف�إن الن�س�ء 
عندن� مل يكن ليدور يف َخَلدهن اأن املرحوم ق��سم بك اأمني يقوم ب�لدف�ع عنهن 
دف�ًع� اأغ�سب منه كثرًيا من الن��س، بل اأغ�سب منه بع�س الن�س�ء اللواتي ل يردن 

اخلروج من احلظرية ال�سن�عية التي احتظره� لهن رج�ل الب�أ�س ل رج�ل العلم.

ق�م املرحوم ق��سم بك ب�لدعوة اإىل تربية املراأة على اأ�سول الرتبية الن�فعة 
ب�سج�عة عدمية املث�ل، واقتفى اأثره يف ذلك بع�س الكت�ب، حتى انتبه هذا اجلن�س 

يغمطه� الرج�ل: ينكرونه� وي�سلبونه�.)م).  (((
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واأول من �س�رت منهن يف هذا  الدف�ع عن ذاته.  اأع�س�ئه  اللطيف، وتوىل بع�س 
الطريق هي ب�حثة الب�دية. نعم اأولهن، لأنه� اأخذت تبحث يف ن�س�ئي�ته� بحث اجل�د 
الذي يعلق على بحثه نت�ئج كربى ل�سالح املراأة، بل ل�سالح اجلمعية الإن�س�نية. 
اأخذت تكتب يف الدف�ع عن حقوق املراأة، وتخطب فيم� يجب لإ�سالح املراأة، 

فك�ن جمموع ر�س�ئله� وخطبه� هذه املجموعة التي ن�سع له� هذه املقدمة.

العتدال.  ق�عدة  املراأة  حترير  يف  بحثه�  ق�عدة  لك�نت  نظري  �سح  ولو 
ورائده� يف ذلك هو ال�سرع الإ�سالمي. 

لقد اأج�دت ب�حثة الب�دية يف جعل بحثه� مرتًب� على هذا النمط املعني. 
ف�إن العتدال يف تعليم املراأة وتربيته� وتقرير احلد الالزم اأن تقف عنده يف امل�س�واة 
بينه� وبني الرجل العتدال يف ذلك كله اأم�ن من الزلل والوقوع يف نت�ئج �سيئة، 
اإىل  ال�سعي  املراأة وقعوده� عن  نت�ئج خمول  الأثر من  �سوء  اأقل يف  قد ل تكون 
كم�له� اخل��س. واإن� نكرر دائًم� اأن امل�س�واة املطلقة مل ترب بعد، ف�أب�سر ب�لب�حثة 
اإذ راأت تقرير امل�س�واة املعتدلة، والبعد عن الإطالق الذي هو يخ�لف الدين من 

ن�حية، ويخ�لف احليطة من ن�حية اأخرى.

اأم� الدين ف�إنه مالك اأخالق املراأة، ومن�ط اآدابه�، وطريق كم�له�، وموجب 
الثقة به�.
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اإن تقوى املراأة اأكرب الأدلة على �سونه�، ومعرفته� ب�لواجب وح�سن قي�مه� 
به. اإن �سهود املراأة �سالة اجلم�عة يف امل�سجد اجل�مع مرة واحدة اأ�سلح لقلبه� من 

�سم�ع واعظ اأخالقي يف الدار اأو يف املدر�سة �سنة ك�ملة.

واإن تقليد املراأة ال�سرقية لأخته� الغربية ن�فع، ولكن هذا التقليد اإىل اليوم 
لي�س بح�سنة جديدة م�دام اأنه خال من النوع اخل��س ب�لدين. ف�إن الغربية تذهب 
اإىل معبده� مرة يف الأ�سبوع على الأقل، وامل�سلمة ال�سرقية ل تذهب اإليه يف م�سر 
اأبًدا. ك�أن دخول بيت اهلل اأثقل كلفة عليه� واأبعد عن ر�سى وليه� من دخوله� يف 
بيوت�ت التج�رة، و�سهوده� مرا�سح اللهو. اإل اأن ح�سور الن�س�ء �سالة اجلم�عة على 
�سورة لئقة ومن غري اإ�سراف هو اأول عمل ح�سي ت�أتيه املراأة لتقرب به م�س�فة 

الفرق بينه� وبني الرجل، ولتقرر به امل�س�واة املن�سودة.

اإن رابطة الزوجية عندن� رابطة دينية حم�سة، ول نعلم امراأة حترتم نف�سه� 
ت�ستطيع اأن ترتبط برجل اإل بهذه الرابطة ال�سريفة املقد�سة، ومم� نعجب له اأن املراأة 
تعمل اأعم�ًل كثرية �س�قة يف �سبيل توثيق هذه الرابطة، ولكنه� ل تعمل ال�سيء 
الوحيد الذي يوثقه� حقيقة، وهو القي�م بفرائ�س الدين الذي عليه عقد الزواج، 
والذي هو املنظم الوحيد لعالق�ت الزوجية، فمراع�ته اأ�س��س لدوامه�، وخم�لفته 
�سبب لف�سم عراه� ونق�س عقدة الزواج، ولو فطنت املراأة لأدركت اأن تقوى اهلل 
ال�سق�ق الزوجي الذي  الزوج به�، ومتنع كل  والقي�م بط�عته تكفي وحده� لثقة 
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ة))) والغرية. نَّ يتولد عن الظِّ

اأن جعلت  اأج�دت كل الإج�دة يف  الب�دية قد  ب�حثة  اأن  القول  وق�س�رى 
اأ�س��س بحثه� تقرير امل�س�واة، ل على جهة الإطالق، بل يف حدود العتدال والدين.

غري  من  اأقرر  اأن  فح�سبي  الكت�بة،  �سن�عة  جهة  من  ر�س�ئله�  انتق�د  ف�أم� 
حم�ب�ة اأنه� اأكتب �سيدة قراأن� كت�ب�ته� يف ع�سرن� احل��سر، بل هي تعطين� يف كت�ب�ته� 
نبوغ  ولي�س  الكت�ب.  من  كثري  على  تفوقن  الالتي  الغربي�ت  الك�تب�ت  �سورة 
ال�سيدة ملك حفني عماًل من اأعم�ل ال�سدفة، بل هو ق�سية علمية مقررة، لأن 
هذه الك�تبة من بيت علم واأدب انتقل اإليه� من اأبيه� حفني بك ن��سف بحكم 
الوراثة الطبيعية ذوق الكت�بة وملكة النتق�د ال�سحيح، فنم� ا�ستعداده� ب�لرتبية 

املدر�سية، والجته�د بعد املدر�سة، حتى و�سل هذا احلد املتقدم. 

ورج�وؤن� اأن تكون جمموعة الب�حثة اأول اأبح�ث ال�سيدات يف هذا الع�سر 
لل�سيدات  احل�سنة  القدوة  ن��سف»  حفني  »ملك  ال�سيدة  تكون  واأن  اآخره�،  ل 

امل�سري�ت اآمني.
                         أمحد لطفي السيد

         الإ�سكندرية يف 8) يوليه �سنة 0)9)

ة: التهمة.)م). نَّ الظِّ  (((





ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد...، ف�إين فكرت يف 
جمع مق�لتي )الن�س�ئي�ت) وطبعه� كت�بً� اأقدمه لالأمة امل�سرية الكرمية راجية اأن 
اأن تقراأه  تغفر يل زلة القلم فيه؛ ف�إين مبتدئة ول يعدم املبتدئ اأغالًط�. وع�سى 
الفتي�ت وال�سيدات امل�سري�ت، فهو مذكر لالئي غنني منهن ب�أ�س�لة راأيهن وح�سن 

تربيتهن عن ا�ستجداء الن�سيحة، ومر�سد لالئي ي�سرت�سدنه. 

اإل �سل�سلة م�س�هدات وت�رب  اإبَداًع�، فم� هو  ابتَداًع� ول  فيه  اأدعي  ل 
له  تتي�سر  ومل  احلوادث)))،  ْكه  َتْعرجُ مل  ممن  غريي  به�  ليتعظ  فدونته�؛  يفَّ  اأثرت 
التج�رب، وم� ق�سدت اإل النفع الع�م والدف�ع عن املراأة امل�سرية املهي�سة اجلن�ح، 
ولعل اهلل يحقق هذا الق�سد، وي�سد اأزرن� مل� فيه اإعالء �س�أنن�، وتقوية الف�س�ئل يف 
اأخالق هذه الأمة بح�سن القي�م على تربية اأبن�ئه�. واهلل اله�دي اإىل الطريق القومي. 
ملك حفين ناصف 

مل تعركه احلوادث: مل تربه ومل تب�سره ب�لأمور. )م).   (((
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»بن�تن�  بعنوان  مق�لة  اجلريدة  من   (383( العدد  يف  ح�سرتكم  كتبتم 
قلة  مع  الع�سر  هذا  الزواج يف  من  الن�س�ء  ت�سكي  فيه� كرثة  ت�ستغربون  واأبن�وؤن�» 
تزوج الرجل ب�ثنتني، وقلتم فيه� اأقواًل �س�ئبة كله� حقيقية، ولكنكم عجبتم من 
اأن املراأة ك�ن ير�سيه� من زوجه� اأن يعدل بينه� وبني �سرائره� يف الك�سوة واملع�ملة، 
واأنه� اإذا تزوج عليه� ك�ن مينعه� الوق�ر غ�لًب� من اأن تفتح قلبه� ب�ل�سكوى اإليه اأو اإىل 
ذوي قرابة منه� مب� تده من الأمل. نعم ذلك �سحيح لريب فيه، ولكن له اأ�سب�بً� 
تعي�س  والدته�  وجدت  �سبت  اإذا  ك�نت  الفت�ة  اأن  اأوله�:  النت�ئج.  تلك  اأنتجت 
�سويحب�ته�  وكذلك  احل�ل،  تلك  على  وعمته�  خ�لته�  وراأت  اأكرث،  اأو  �سرة  مع 
ومع�رفه�، فلم يكن ذلك ب�ل�سيء الغريب ف�إذا ج�ء دوره� وتزوجت من رجل له 
زوجة اأخرى وجدت اأنه مل يخرج عن امل�ألوف، واأنه ت�بع لع�دة اأهل ع�سره وم�سره 
فلم يكن يح�سن به� اإذن اأن تبدي �سكواه� من اأمر ع�دي ي�أتيه كثري غري زوجه�، 

ولو اأنه يوؤمله� يف قلبه� ويجرح عواطفه�. 

راأٌي يف الزواج )و�صكوى الن�صاء منه(

بعن�ان  العدد 383  ما كتبه ح�صرة مدير اجلريدة يف  رد على 
»بناتنا �اأبنا�ؤنا«
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حتى  احل�يل  الع�سر  فبن�ت  اليوم  نراه�  م�  غري  الرتبية  ك�نت  وكذلك 
اجل�هالت منهن يفهمن احلي�ة اأكرث من اأمث�لهن الغ�برات، ف�أ�سبحن ل تر�سيهن 
الك�سوة والطع�م فقط ك�أحد خدم املنزل، ولكنهن يقدرن اليوم ال�سع�دة الزوجية 
اأكرث من ذي قبل، ويعلمن اأنه اإذا مل يكن احلب اأ�س��س املع��سرة بني الزوجني فال 

معنى للجمع بينهم� يتن�فران ويت�س�حن�ن ك�أمث�ل الديكة اخلرق�ء.

ب�لقول  النية واملج�هرة  القدمية واحلديثة �سف�ء   ومن اختالف الرتبيتني 
قبل،  وذله  العي�س  م�س�س  على  حتى  التكتم  و�سدة  واخلوف  الآن  فيه  واحلرية 
تب�لغ يف كتم�نه،  اأو مر�س  اأمل  اأ�س�به�  اإذا  املراأة يف زمن جداتن� ك�نت  اإن  حتى 
املراأة اجلديدة على عك�س  ولكن  عيًب� تب مداراته،  نوعه  � ك�ن  اأيًّ املر�س  وتعد 
ذلك مت�ًم� اإذ ترى اأن كل �سيء من هذا القبيل ع�دي، واأن م� ي�سيبه� قد ي�سيب 
غريه�، فال معنى لإخف�ء اأمر ي�سح اأن يقع فيه اجلميع. ول يزال اأثر هذا التب�ين 
اإذ تعد  البلد)  يف احلذر م�س�هًدا لالآن، ويك�د يكون حم�سو�ًس� بني طبقة )بن�ت 
الواحدة منهن من النق�س اأن تخرب زوجه� ب�سداع قد ي�سيبه�، اأو تتوهم اأنه ي�أنف 

منه� ويع�فه� اإذا وجده� راقدة يف �سرير الأمل والنحراف.

)الألفرنكه) حم�سو�ًس�  الطبقة اجلديدة  وبني  هوؤلء  التب�ين بني  يزال   ل 
اإىل  راجع  ال�سحيح، هذا كله  الوجه  م� يجب كتم�نه على  اإل  وهوؤلء ل يكتمن 
تربية الوجدان واختالف تلك الرتبية ب�ختالف الو�سط والزم�ن. هذا من جهة املراأة 
وحده�، وهن�ك �سبب لكرثة اخلالف والتذمر الآن يرجع اإىل الرجل وحده، واإليك 
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البي�ن. رج�ل الأم�س على جمعهم بني زوج�ت متعددات ك�نوا اأتقى منهم اليوم؛ 
فرجل الع�سر)ال�س�ب والكهل) تراه يتبجح ب�أن له خليالت، واأنه بجم�له ور�س�قة قده 
واهتزاز اأعط�فه ي�سبي رب�ت احلج�ل))) مب� فيهن املح�سن�ت، وقد يتقّول حك�ي�ت ل 
اأ�سل له� يف هذا املو�سوع مم� تندى له اجلب�ه. ولعمري اإن اجلمع بني زوجتني على م� 
فيه لأح�سن من التهتك وانته�ك حرمة الدين واإيالم نف�س املراأة وتنغي�س حي�ته�. 
ي�هلل األي�س له� قلب يت�أثر و�سعور يح�س وعواطف تثور، وقد اأ�سبح رج�لن� بف�سل هذا 
التفرجن يعدون من ل ي�سرب اخلمر جه�ًرا ومن ل خليلة له يرتامى على قدميه� اأو 

ترتامى على قدميه )اأنتيكة) يف عرفهم فلله درُّهم.

والأغرب من ذلك اأنك اإذا ذكرت لل�س�ب اأو اأبيه �سيًئ� مم� ي�أتيه اأج�بك 
ع�ر يف  عليَّ  ولي�س  رجل  اأن�  ق�ل:  اأو  كيفي)  )على  ال�سخ�سية  احلرية  هي  هذه 
اأي�ًس�  عندك  القراآن  ك�ن  اإن  اأو  القراآن  من  ب�آية  ائتني  اأبوك.  وهلل  اأنت  فلله  هذا، 
)اأنتيكة) ف�ئتني مب�دة من الق�نون الفرن�سي الذي تقلد وا�سعيه واأهله حترم التهتك 
على الن�س�ء دون الرج�ل، وتيز لالآخرين الرذيلة ومتنعه الأول. اإذا �سح عندكم 
اإب�حة ال�سف�ح لأنف�سكم ف�أ�سهل منه وحقكم اأن جنيز لكم ال�سرقة ب�أنواعه� والقتل 
اأكرب  فلم�ذا تخت�رون  واإل  والق�نون،  ال�سرع  م� يحرمه  اآخر  اإىل  والتزوير  وال�سلب 

الرذائل وتعدونه� �سهلة ل اإثم فيه�، وت�أنفون اإذا قلن� لكم �سرقتم.

رب�ت احلج�ل: الن�س�ء.)م).  (((
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اإل لأنه ل تظهر  )اإِنَّ� رج�ل)  الن�سح  اأخ�لكم تت�سدقون بقولكم عند  ل 
الطبيعية  اأحوالهم�  من  فلهم�  والفت�ة،  املراأة  بخالف  اخلي�نة  عوار�س  عليكم 
التقوى هي  اأن  ف�إن زعمتم  الف�سيحة والع�ر  ي�أمن�ن معه �سر  املخت�سة بهم� م� ل 
خوف النتيجة املح�سو�سة، واأن الذمة وال�سمري ل يردع�ن ول مينع�ن املرء من اإتي�ن 

املع��سي فبعًدا مل� تزعمون و�س�ء م� تتوهمون. 

وليت هذا ال�سلوك الف��سم))) لروابط الألفة بني الزوجني يقف عند هذا 
احلد، بل له عواقب اأوخم من التذمر واأ�سواأ من البغ�س، وهي �سطط املراأة بب�عث 
وقوعه�  اأو  الطرق�ت،  النتق�م واخلبث وخروجه� متربجة يف  اأو  النفع�ل واحلزن، 
يالم  احل�ل  تلك  ويف  ب�هلل.  والعي�ذ  الأبدي  ال�سقوط  و�سقوطه�  الرذيلة  مهواة  يف 
الرجل لأنه �سجعه� على م� اأتته مب� ي�أتيه هو، وهي تعتقد اأنه� ب�سر مثله، ويحق له� 
من احلرية ال�سخ�سية بقدر م� يحق له، ف�ساًل عن اعتق�ده� ب�أنه قدوته�. يبعث ظلم 
الرج�ل و�سوء �سريتهم الن�س�ء اإىل ال�سقوط يف الرذيلة في�سقطن اإل من ع�سم ربك 
وهوؤلء متنعهن تربيتهن ال�سحيحة و�سرف مب�دئهن عن الإخالل ب�لدين والآداب، 
نْب يف الغ�لب بحمى الدم�غ اأو اله�سرتي� واجلنون اأحي�نً�، وتكرث همومهن  ولكن يجُ�سَ
وَيْعَدْمن لذة العي�س في� للظلم! مل�ذا ي�سقى ع�سو من املجتمع الإن�س�ين خلقه اهلل 
ليكون �سعيًدا. ي�سقى ل�ستبداد الرجل وي�سحي حي�ته ليتنعم الرجل، ف�إذا اأردمت 
اأيه� الرج�ل اأن ترفرف ال�سع�دة على بيوتكم ف�خت�روا الزوجة املالئمة، كلٌّ بح�سب 

الف��سم: الق�طع.)م).  (((
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العج�ئز  ب�أفك�ر  اأنف�سكم  اإذ »لكل امرئ فيم� يح�ول مذهب» ول تقيدوا  م� يرى 
وامل�سريين، ثم ا�سلكوا �سبيل اجلد يف احلي�ة؛ فقد كف�كم هزًل اأن ا�ستعبدن� الغري 
ونحن لهون، واجعلوا من اأنف�سكم �سراًط� تتبعه زوج�تكم. ف�إن كنت اأيه� الرجل 
اأ�سرفَت  واإن  خليعة،  ف�مراأتك  خليًع�  كنت  واإن  مثلك،  زوجتك  فلتكن  ع�قاًل 
ب�لطبع  والع�دة  اخللق  يف  املع��سرة  ت�أثري  بحكم  وهذا  فرَتت،  فرتَت  واإن  اأ�سرَفت 
ولإر�س�ء الزوج من جهة اأخرى، لأن كلن� يعلم اأن املالءمة هي اأ�س التف�ق، ف�إذا 
اجتمع ع�قل مبجنون �سقي والعك�س ب�لعك�س فرتى العقالء مًع� فرحني واملج�نني 
مًع� على اأمت م� يكون من اجلذل)))، وكذلك احل�ل يف العلم�ء واجله�ل، وكل �سيء 

له نقي�س، ف�إن الثع�لب ل تتفق مع الدج�ج، واجلرذ ل يتوقع اأن يكون األيفة الهر.

ويف املراأة �سفة غريزية هي تقليده� الرجل، لأنه� تعتقده مر�سده� ومعينه� 
اأبً� وزوًج�، وقد ذكرين ذلك مبح�دثة دارت بيني وبني �سيدة اإنكليزية من �سواحب 
الالدي كرومر اأي�م اإق�مته� مب�سر، ف�س�ألت تلك ال�سيدة: »اإين األحظ اأن الالدي 
»اإنه�  ف�أج�بت:  �سبًب� لذلك؟»،  ف�سيًئ� فهل تعرفني  �سيًئ�  الت�أنق يف ملب�سه�  ترتك 
لأن  ال�سب�ب،  هيئة  اإىل  منه�  ال�سن  التقدم يف  اإىل  اأقرب  هيئته�  لتكون  تتعمده 
� بكثري»، األ  زوجه� �سيخ، وحتب اأن ل ت�سوءه بفكرة اأنه م�سن واأنه� اأ�سغر منه �سنًّ
التقوى  اأن  وليعلموا  واأعرا�سهم،  ن�س�ئهم  وليتقوا اهلل يف  لذلك،  الرج�ل  فلينتبه 
مطلوبة يف ال�سر والعلن، واأن اهلل يرى. ي� قوم تداركوا الأمر قبل فواته ف�إن كنتم 

اجلذل: الفرح وال�سرور.)م).  (((
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تر�سون لنظ�م بيوتكم ب�لختالل، وللثقة بينكم وبني اأزواجكم ب�ل�سي�ع، ولأمتكم 
ب�لت�أخر ف��ستمروا على ف�س�دكم، واإن ك�نت فيكم بقية غرية وحمية، وحتبون وطنكم 
كم� تّدعون؛ ف�أ�سلحوا اأحوالكم ت�سلح ح�ل ن�س�ئكم، ونقوا ورد بيوتكم من �سوك 
ة �س�حلة لأبن�ئكم وبن�تكم من بعدكم؛ يكن لكم اأجره� اإىل يوم  نَّ ّنوا �سجُ الهم، و�سجُ

الدين، وهلل ع�قبة الأمور.



-2-

تتبعت خطبة الأديب عبد احلميد اأفندي حمدي عدًدا عدًدا يف اجلريدة؛ 
ف�سكرت له اهتم�مه برتقية املراأة، واأثنيت على اجته�ده و�سج�عته الأدبية. وقد 
وجدت خطبته �سحيحة املقدم�ت، متينة املبنى، اإل اأن يل راأًي� اأبديه فيه�. وقد 
القدمي  اأو مت�سًك� بحب  النقد،  � يف  ننتقد اخلطيب حبًّ اأنن�  الق�رئني  اأحد  بَخَلد  مير 
امرئ حر يف فكره، حر  من� عليه، لكن احلقيقة ل هذا ول ذاك، وكل  وجموًدا 
يف قبول فكرة غريه اأو رف�سه� ح�سبم� ي�س�ء، ب�سرط اأن ل ي�سر ذلك الرف�س اأو 

القبول ب�لغري.

اأم� م� يرجوه الك�تب من تعليم املراأة تعليًم� �سحيًح� ف�إين اأوافقه فيه مت�م 
� ل  املوافقة، ويجب اأن نحث غرين� عليه مب� ن�ستطيع، وقد اأ�سبح هذا القول بديهيًّ
يحت�ج لأن اأطيل فيه الكالم، ل�سّيم� وقد وّف�ه اخلطيب حقه يف خطبته فجزاه اهلل 
عن� خري اجلزاء. بقيت م�س�ألة احلج�ب وهي تلك امل�س�ألة العوي�سة التي ق�مت من 

احلجاب اأم ال�صفور؟

رد على خطبة األقاها ح�صرة عبد احلميد اأفندي حمدي ب�صاأن احلجاب
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اأوزاره� على غري جدوى، فلم يفز  اأجله� منذ �سنني حرب قلمية عنيفة و�سعت 
فيه� )املح�فظون) على القدمي ول )الأحرار).

الدين  اأن  اأعلم  لأين  الدينية  الوجهة  من  ال�سفور  اقرتاح  اأنتقد  ول�ست 
الوجهة  من  ول  اخلطيب،  ح�سرة  ذلك  بني  كم�  امل�س�ألة  هذه  يف  يحرجن�  مل 
القت�س�دية، ف�إن ب�قرتاحه اأن نلب�س لب��ًس� ي�س�رع م� ترتديه الراهب�ت امل�سيحي�ت 
لتوفري كبري مل� كن� ع�س�ن� ن�سرفه يف ت�أنيق اللب��س اخل�رجي كم� يفعل ن�س�ء الفرجنة 
مثاًل. كذلك ل�ست اأنتقده من الوجهة الأدبية، ف�إن ذلك اللب��س وب�س�طته لأليق 
بت�أزرن� به من تلك احِلرب))) املهلهلة - كم� �سم�ه� اخلطيب - ولأدل على ح�سمة 
�س�حبته، واإن ك�نت �س�فرة مم� تلب�سه الآن مربقعة، و�ست�ن بني هذا الربقع الوهمي 

والربقع ال�سحيح.

اإذن مل يبق للمو�سوع اإل وجهة واحدة وهي الوجهة الجتم�عية، واإذا 
انتقدته من تلك اجلهة ف�إنى ل اأقلد فيه ع�دة، ول اأتبع راأي غريي، بل اأ�سرح مب� 
اأ�س�هده عي�نً� ومب� اأعرفه من اأحوال �ستى جربت فيه� الن�س�ء املختلف�ت، والتج�رب 
اأن ترتك  بعد  تعلم  اإذ هي  والتخيل،  البحث  اأوامر  اأوامره� على  تقدم  اأن  يجب 
فقد ل  ط�بقه�  واإن  احلقيقة،  يط�بق  فقد ل  التخيل  اأم�  يزول،  النف�س ل  اأثًرا يف 
يعلق كثرًيا ب�لذهن لأنه ل اأثر له اإل يف املخيلة، بعك�س التج�رب ف�أثره� يبقى يف 

�س�ءجُ مب�سر حني خروجهّن.)م). الَءة من احلرير غ�لًب�، ك�نت ترتديه� النِّ احلرَب: جمع َحرَبة، وهي مجُ  (((
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احلوا�س والذاكرة، ف�إذا ن�سحت طفاًل اأن ليلم�س الن�ر لئال حترقه ف�إن ولعه ب�حلركة 
وال�ستك�س�ف ليزال يغريه بلم�سه� حتى يفعل، ول تنفع ن�سيحتك له، اأم� اإذا 
مل�سه� مرة واأحرقت اأ�س�بعه ف�إنه يبتعد عنه� كلم� راآه� ولو اأمر بلم�سه�. وعليه فل�سن� 
تِعب  اأن هذا  بخلعه ملجرد  يقول  راأي من  ب�حلج�ب ول  ي�أمرن�  راأي من  متبع�ت 
التج�رب  الر�سد من الغي وعلمن� من  تبين�  اإذا  اإل  وَكَتب، وذاك نّقب وَخَطب، 
يجب  العديدة  والأجن��س  املختلفة  الطبق�ت  واأم�من�  ب�لتب�ع.  اخلطتني  اأوىل 
به على  نحكم  واحًدا  منه� كله� حكًم�  منه� على حدته، وجنمع  نبحث كالًّ  اأن 
اأنف�سن� اإم� ب�حلج�ب اأو ب�ل�سفور اأو غري ذلك مم� �سنو�سحه بعد. وطبق�ت الن�س�ء 
)ك�لرج�ل) يف كل اأمة ثالث: الع�مة واخل��سة والو�سط، واأ�سحه� اآدابً� فيه� كله� 
الرتبية،  اإىل  راجع  ال�سبب  نعم  �سبب.  الو�سط، ولبد لذلك من  الإطالق  على 
ف�خل��سة اأو طبقة الغني�ت يرخني لأنف�سهن العن�ن يف املالهي واملالذ، واجِلَدة))) 
مف�سدة يف الغ�لب خ�سو�ًس� اإذا اقرتنت ب�لفراغ، وهوؤلء عندهن من اخلدم من 

يقوم ب�سئون بيوتهن واأمور اأولدهن، وقد تعودن عي�س الك�سل والراحة.

والطبقة الدني� تد من ح�جته� ب�عًث� له� على طرق الطرق املختلفة لتجلب 
م� ت�سد به الرمق، ويختلط ن�س�وؤه� برج�له� يف امل�س�نع واملزارع وغريه�، وهذه الطبقة 
اأمة حتى يف الإفرجن، وهم لي�سوا مقيدين بحج�ب ول  �سر على الآداب يف كل 

ع�دة يق�ل معه� اأنهم مل� خ�لفوه� وقعوا يف �سر منه� كم� يجوز تطييق ذلك علين�.

اجلَدة: الغنى.)م).  (((
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وطبقة الو�سط وهذه دائًم� اأح�سن الطبق�ت اآدابً� واأكرثهن ح�سمة ووق�ًرا، 
وقد  للحج�ب  ذلك  ن�سبة  وم�  واآدابه�!  وللطبق�ت  لن�  م�  يقول:  معرت�س  ولرب 
ف�أقول: متى  التي لحج�ب عنده�؟!  اأدخلت يف حكمك هذا كل الأمم حتى 
عرفن� ذلك التق�سيم وق�رن� بني درجة اختالط الن�س�ء يف كل طبقة برج�له� علمن� 

مت�ًم� اأن الأكرث اختالًط� هن الأ�سد ف�س�ًدا.

يف  اأكرثه�  وجدت  م�سر،  يف  الن�س�ء  حوادث  ا�ستق�سيت  اإذا  واإنك 
الطبقة الدني� منه� مب� فيه� الفالح�ت الالتي و�سفهن اخلطيب الف��سل ب�لنزاهة 
اأن  اأحوالهن  وا�ستخل�ست من  كثرًيا وح�دثتهن  القروي�ت  راأيت  وقد  واحل�سمة، 
اخلالعة،  اأ�سب�ب  يف  به  يقتدين  من  روؤيتهن  لعدم  وذلك  دائًم�؛  اجلد  ظ�هرهن 
وقد �سمعت اأن كثريات منهن يهمن برج�ل ممن يختلطن بهم، فلو ك�نت القرى 
ك�ملدن فيه� متنزه�ت بعيدة عن اأعني الرقب�ء اأو ك�نت الفت�ة ي�ستغني اأهله� عن 
�سغله� وتعبه� قلياًل لأفلتت ول�س�وت طبقة املدني�ت ال�سفلى )واأعنى بهن ب�ئع�ت 
الرتبية ل  �سوء  ف�س�دهن من  فهوؤلء  والوق�حة.  الف�س�د  الربتق�ل ومثيالتهن) يف 

حم�لة، ولكن الختالط ب�لرج�ل زادهن فجوًرا.

واذا رجعت لغني�ت م�سر وهن )الذوات) ويقلدهن بع�س ن�س�ء الو�سط، 
برفع  لهن  ي�سمح  لأن  حتكًك�  اخلروج  من  ويكرثن  املالب�س  يف  يتفنن  فهوؤلء 
احلج�ب، ولكن على طريقة بعيدة من الأدب؛ ف�إنهن لو كن يطلنب ذلك رغبة 
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اإن احلج�ب مينعهن عن ال�ستف�دة من  ي�سعرن  اأنهن  اأو  مثاًل  ال�سريفة  يف احلرية 
العلم�ء اأو غري ذلك من الأ�سب�ب اجل�ئزة، لوجب اإعط�وؤهن م� يطلنب بغري تكلف 
البحث والعن�ء. اأم� ون�س�ء م�سر على هذا اجلهل املطبق ورج�له� اإل القليل على 
وهم  الإفرجن  اأن  على  اإب�حة الختالط.  مطلًق�  يجوز  فال  امل�ستحكم  الف�س�د  هذا 
املتعلمون ن�س�ء ورج�ًل ي�سكون من ف�س�د جمتمعهم وقلة وف�ء اأزواجهم، واإذن نعلم 
اأن الطبيعة البهيمية يف الإن�س�ن تت�ز عقب�ت الرتبية وتخرتق �سي�جه� اإل ال�س�ذة، 

وال�س�ذة ل حكم له�.

الطفرة  »اإن  الق�ئل  املثل  وهي  اإجم�ًل،  اأجمله�  واحدة  م�س�ألة  بقيت 
حم�ل» فن�س�ء م�سر متعودات احلج�ب فلو اأمرتهن مرة واحدة بخلعه وترك الربقع 
اأنف�سهن من اخلزي وم� يقعن فيه بحكم الطبيعة والتغري  لراأيت م� يجلبنه على 
ا على الوطن والدين. واإذا اأردت  الفج�ئي من اأ�سب�ب البالء، وتكون النتيجة �سرًّ
اأنق��سه اأح�سن  هدم بن�ء اأفال تهدمه قلياًل قلياًل اإىل اأن يتم الهدم؛ فتبني على 
والآلت  الطرق  )م�ستعملني  واحدة  دفعة  البن�ء  هدم  حم�ولة  فر�سن�  ف�إذا  منه. 
التي ن�ستعمله� الآن) ت�سورن� كيف ي�ستحيل ذلك مع بق�ء امل�رة والبن�ئني �س�ملني، 
ف�سال عن الأنق��س كزج�ج ال�سب�بيك واخل�سب وم� اأ�سبه ذلك، فهذه الب�قي�ت 
وال�س�بلة)))  الآن،  الب�يل حج�به�  واملنزل  واحلي�ء،  العفة  املراأة هي  ال�س�حل�ت يف 

الوطن والدين والف�س�ئل.

ال�س�بلة: الطريق امل�سلوكة.)م).  (((
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اإذا م�ست  ب�ل�سفور ونحن  الآن  ت�أمرن�  الأديب كيف  اأيه�  فن��سدتك اهلل 
بنظرة  هذا  وير�سقه�  الوق�حة،  عب�رات  عليه�  تن�سب  تزال  ل  طريق  يف  اإحدان� 
ف�جرة، وذاك ين�سح عليه� من م�ء �سف�لته حتى يت�سبب عرقه� حي�ء؟! فمجموع 
وترتك  امراأة  اأمر  اإليه  يوكل  اأن  م�  بح�ل  ي�سح  ل  احل�يل  جمموعن�  مثل  رج�ل 
م� يفهمه  اإل  ن�س�ء كن�س�ئن� الآن ل يفهمن  ل�سب�به وقلة حي�ئه، وجمموع  عر�سة 
اأفدين  ثم  ل�سره�.  انته�ء  بدعة ل  ب�لرجل  �سفورهن واختالطهن  ي�سبح  الر�سيع 
اأيه� الق�رئ ب�هلل م�ذا تقول امراأة ج�هلة اأو متعلمة تعلًم� ن�ق�ًس� ل�س�ب تتمع به؟ 
اأم  به�،  ليعتد  ق�سوًرا  منه�  تعلم  اأو  اأهميته�،  تدرك  ل  وهي  العلوم  يف  اأتب�حثه 
تن��سله يف ال�سي��سة وهي ل تعلم اأين اإنكلرتا من جزائر الأرخبيل))) ولميكنه� اأن 
تف�سر لفظة د�ستور اأو ا�ستعم�ر مثاًل؟! اأم م�ذا تفعل؟! اللهم اإنه� ل تد �سيًئ� تقوله 

اإل م� قد ت�ستح�سنه من هيئته وح�سن بزته وهن�ك ال�سالل الكبري.

واملتعلم�ت يف م�سر الآن يزددن عدًدا وفيهن من ي�سح اأن تجُلقى اإليهن قي�دة 
اأخواتهن. و�سيجيء زمن ين�س�أ فيه جيل من الن�س�ء غري جيل )ال�سحر والزار والرقى) 
وهوؤلء يثمر فيهن البذر، ف�إذا اأتعب الب�حث نف�سه يف ن�سح الن�س�ء الآن ف�إنه قد يجد 
من ت�سمع، ولكنه ل يجد من ت�سمع وتعقل؛ ول يبعد اأن يكون من بني �س�مع�ت 
اأفندي من قد تقلدت القبعة وتزيت بزي الإفرجن و�س�رت يف  خطبة عبد احلميد 

ال�سوارع تف�خر ب�أنه� من ذوات الفكر احلر ومن �س�حب�ت التمدين احلديث.

جزائر الأرخبيل: جزر الأرخبيل.)م).  (((
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واخلال�سة اأن خروجن� بغري حج�ب ل ي�سر يف نف�سه اإذا ك�نت اأخالقن� 
اأو بعيد احل�سول، ف�إذا  واأخالق رج�لن� على غ�ية الكم�ل، واأظن هذا م�ستحياًل 

ح�سل التم�زج، وك�ن على هذا ال�سرط فال اعرتا�س يل عليه.

وهن�ك قوم ي�سددون يف تقدير احلج�ب فيحب�سون املراأة موؤبًدا، ومينعونه� 
ال�سيق  بيته�  هواء  اإل  ت�ستن�سق  ل  بحيث  عليه�  وي�سيقون  ج�راته�  زي�رة  من 
الدائرة، فتف�سد �سحته� وتك�سل عن احلركة، ومنهم من يفتخر ب�أن امراأته مل تربح 
بيته� طول عمره�، وهوؤلء اأي�ًس� متطرفون لأن املراأة له� رجالن يجب اأن تتحرك�، 
نزهة  يف  مثاًل  زوجه�  اأو  اأخوه�  اأو  اأبوه�  �س�حبه�  ف�إذا  تب�سرا،  اأن  يجب  وعين�ن 
واأراه� حم��سن الطبيعة ودق�ئق املوجودات وجّدد قواه� ب�حلركة وا�ستن�س�ق الهواء 
اجليد وهي مبئزره� حمت�سمة فال يخرج ذلك عن معنى احلج�ب )وهن� اأ�ست�سمح 
رددن� كل  لو  لأنن�  مر  م�  على غري  لفظة حج�ب  ا�ستعم�ل  الأديب يف  اخلطيب 

املج�زات اإىل احلقيقة ل�س�رت اللغة اأ�سيق من �سم اخلي�ط).

على اأن هذه امل�س�ألة واختالف الآراء فيه� ق��سيه� الع�دل الزمن وامل�ستقبل، 
فكم من م�س�ألة اأبى قوم اإل اتب�عه�، واآخرون نبذوه� نبذ النواة، ف�ختلفوا، وج�ء 
ف�حتدوا  احلول،  له  ورجع  القوة  له  ف�س�رت  فريق،  دون  لفريق  فيه�  موؤيًدا  الزمن 
� وربوه� تربية  فيه�، وراأيي اأن الوقت مل ي�أن لرفع احلج�ب، فعلِّموا املراأة تعليًم� حقًّ
�سحيحة، وهذبوا الن�سء واأ�سلحوا اأخالقكم بحيث ي�سري جمموع الأمة مهذبً�، 
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ثم اتركوا له� �س�أنه� تخت�ر م� يوافق م�سلحته� وم�سلحة الأمة واإن هذا املو�سوع 
واأمث�له ملم� يدعون� اإىل التفكر والتب�سر ف�إنن� بداأن� اأن جن�ري الإفرجن يف كل �سيء 
�، ولكن �سرره� اجتم�عي حم�س، ف�ساًل  واملج�راة لي�ست �س�رة يف حد ذاته� م�ديًّ
�سرورة  من  الكت�ب  يقرتحه  مب�  �سلمن�  لو  ف�إنن�  هذا  مق�يل  بينت يف  م�  كل  عن 
تقليد الغربيني يف اأمور مع��سن� ولب��سن� وزي بالدن� مم� قد ل يوافق روح ال�سرق، 
يفنى  اإذ  الكون؛  ن�مو�س  هو  وهذا  الزمن،  مبرور  قوميتن�  ونفقد  فيهم  نندمج  ف�إنن� 
ال�سعيف يف القوي واإنه ملن الع�ر اأن نهمل هذا الأمر يجري جمراه. ف�أدعو الكت�ب 
والب�حثني للتفكري فيه، ويف اإيج�د مدنية خ��سة ب�ل�سرق تالئم غرائزه وطب�ئع بالده 

ول تعوقن� عن اجتن�ء ثم�ر التمدين احلديث.



-3-

تتب�دل  اأن  امل�سرية  الأمة  على  يقرتح  )اخل�نق�ه)  الأديب  ح�سرة  كتب 
فكرته  م�سوبني  كثريون  عليه  رد  وقد  وبن�ت،  بنني  من  الن�سء  اإر�س�ل  تركي�  مع 
وخمطئني له�، على اأنهم مل يحيطوا ب�ملو�سوع من جميع اأطرافه، وعذرهم يف ذلك 
اأنهم رج�ل، وقد ل يعود عليهم ب�لذات �سرر م� من تنفيذ ذلك امل�سروع. ول يهتم 
بدر�س اقرتاح كهذا خطري اإل من قد تقع عليه اأ�سراره فيم� لو نفذ، ونحن- مع�سر 

الن�س�ء امل�سري�ت- اأكرث الن��س تعر�ًس� ملثل ذلك اخلطر.

اأن� ل اأعرت�س على املو�سوع يف ذاته ولكني اأعرت�س على بع�س لوازمه 
املربوطة به، على اأين اأوافق ح�سرات الكت�ب الذين اأب�نوا اأن بيوتن� ل ت�سلح لأن 
اأو علًم�، ولكن ب�سرف النظر  اأو الرتكية �سيًئ� يزيده معرفة  يقتب�س منه� الرتكي 

 ما ذنبنا؟

اإر�صال  تبادل  ب�صاأن  اجلريدة  يف  )اخلانقاه()1(  ح�صرة  كتبه  ما  على  رد 
الن�شء �امل�صاهرة بني الرتك �امل�صريني.

))) اخل�نق�ه: كلمة ف�ر�سية تعني البيت، وتطلق على بن�ء ديني يوؤوي الزه�د والدراوي�س ويعلمهم العلوم الدينية، 
تغري ا�سمه� يف العهد العثم�ين اإىل »التكية». وكثريا م� يطلق على الق�ئم عليه� ال�سم نف�سه.)م).
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التي  الن�سبة  بهذه  الأمتني  ال�سديد بني  ف�إن الختالط  املوؤملة،  عن هذه احلقيقة 
يتمن�ه� )اخل�نق�ه) لبد واأن ينتج عنه� امل�س�هرة بني اأفرادهم�، واإن ك�نت الن�س�ء 
الرتكي�ت اأغلبهن متعلم�ت بعك�س اأخواتهن امل�سري�ت، فيكون لالأول الرواج يف 

�سوق الزواج الآن، اأم� الأجَُخر فعليهن العف�ء))) ولهن الك�س�د.

واإن من يت�سفح ت�ريخ املراأة امل�سرية احلديثة، يرى اأنه� ك�نت دائًم� مظلومة 
انهزمن�  ال�سرك�سي�ت  اإ�سم�عيل هجم علين� جي�س  مه�سومة احلقوق؛ ففي ع�سر 
اأم�مه وخرج ظ�فًرا من� ب�أح�سن رج�لن�، فلم يكن �سريف اأو ن�به مب�سر اإل واأم ولده 

ج�رية �سرك�سية من �سراء اإ�سم�عيل.

وليتهن  ب�لأوروبي�ت،  يتزوجون  الزمن  ذلك  بعد  فيم�  رج�لن�  ابتداأ  ثم 
الراق�س�ت  فريق  نقل كلهن من  اإن مل  اأكرثهن  ال�سرف، ولكن ك�ن  من ذوات 
نتكلم خيفة  ول  ننظر  �س�كن�ت  ونحن  يجري  ذلك  واأ�سرابهن. كل  واخل�دم�ت 
الريب. ولكن ن�س�ء ذلك العهد كن ج�هالت ل يفقهن �سيًئ� ورمب� ك�ن ذلك خري 
اأنف�سهن  على  جن�يتهن  من  يكن  هذا مل  اأن  )على  اجلهل  على  منهن  ق�س��س 
ولكن جن�ه الوالدون عليهن). اأم� وقد �س�ر مب�سر الآن من املتعلم�ت من ي�سلحن 
للزواج ب�أبن�ء جلدتهن، اأفلي�س من الع�ر اأن تقدر على اأن تعل ابنك �سريًف� من اأم 
ذات ح�سب، فتخت�ر اأن يكون ابن ج�رية �سرك�سية اأو راق�سة اأوربية؟؟ ثم األي�س 

من الع�ر اأن ت�سرئب دائًم� مل� يف يد غريك وعندك اأح�سن منه؟

العف�ء: الهالك والزوال.)م).  (((
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الرتك  ي�س�هر  من  واإن  الآن  الرق  بطل  قد  اإن  يقول:  معرت�س  بَّ  رجُ األ 
ي�س�هر اأكف�ء، هذا �سحيح ولكن الأم تغذي الطفل ب�أمي�له� وطب�عه� كم� تغذيه 
مت�سبًع�  ن�س�أ  لوطنه)  ب�لطبع  يحن  )وكلٌّ  لوطنه�  الرتكية  حنت  م�  ف�إذا  بلبنه�، 

ب�أمي�له�، يحب تركي� ومييل عن م�سر وهو معدود من رج�له�. 

اأرى  م�  على  هو  لالحت�د،  الفطري  ميلهم  وعدم  امل�سريني  ف�سل  و�سبب 
ن��سئ عن ت�سعب اأجن��س اأمه�تهم، ف�بن الفرن�سية يحب فرن�س�، وابن الزجنية يذكر 
خ�سب ال�سودان، وابن العربية يفتخر مبحتده)))، وولد املغربية ل يفت�أ بذكر بلده، 

وهكذا اأ�سعن� وطنيتن� امل�سرية من طريق امل�س�هرة ب�لأج�نب.

ثم اأجدين حمقة اإذا قلت اأن الدم يحن لنوعه، ف�إذا تك�ف�أ الرجل واملراأة 
يف العلم والرتبية، وك�ن� م�سريني مثاًل ف�إن احلب بينهم� يكون اأ�سدق واأمنت منه لو 
ك�ن� خمتلفي اجلن�س واملذهب، ف�إذا اأراد الأديب )اخل�نق�ه) اأن يختـ�ر لنف�سه حليلة 
غري م�سرية، فليكن - ولكل امرئ م� يرى- ولكن ليتذكر اأخته وابنته وبن�ت عمه 

وقريب�ته، ف�سيكون ن�سيبهن من غريه ن�سيب غريهن منه وال�سالم.

مبْحتده: ب�أ�سله.)م).  (((

 ما ذنبنا
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اأن يخطئ فهمه  ذنبن�»  »م�  �س�عة كتبت مو�سوع  بَخَلدي  مل يكن يدور 
اأحد؛ لأنه من ال�سهولة وو�سوح الغ�ية بحيث ل يتعذر تف�سريه، ولكن ظهر يل من 
كت�بة الك�تب يف جريدة »لبور�س اإجب�سي�ن» ومن كت�بة الرتكية »على اله�م�س» 

اأنهم� ذهب� يف واٍد واأن� يف واٍد.

فيه  اأقول  ول  نف�سه،  يقرظ  لأن  يكفي  ف�إنه  الرتكية  ال�سيدة  جواب  اأم� 
اأكرث من ذلك؛ لأنه دل على مبلغ اأخالقه�، ودرجة حلمه�، على اأين اأ�سكر له� 
واألتم�س له� بع�س العذر على حدته�؛ لأن  ن�س�ء جن�سه�،  حميته� ودف�عه� عن 
امل�سيو »اأودولف» اأه�ج ك�من عواطفه�، ولكني ل اأرى له هو راأًي� اأن يجرح عواطف 
اإخوانن� )اأولد الذوات)، ول اأجيز له اأن يوؤول مق�لتي ت�أوياًل مل اأرده، فقد ذكر 
اأين قلت: »اإن الغربي�ت ل ي�سلحن لإدارة البيوت»، وهو يعلم اأن هذه العب�رة مل 
ترد البتة فيم� كتبت، واإن ظني ب�أن الك�تب ل يعرف العربية اأو اأن الذي ترجم 

مدار�صنا وفتياتنا

رد على من ذكرت اأ�صما�ؤهم يف هذه املقالة
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له كالمي مل يح�سن له الرتجمة، يجعلني اأحمل تهكمه وخروجه عن املو�سوع 
على حممل ح�سن.

اأم� الف��سل )املتحرج من الزواج) فقد �سدق يف كثري مم� ق�له عمن ينعنت 
اأنف�سهن ب�ملتعلم�ت، ول�سن من العلم ول من التهذيب يف �سيء، واأ�سر م� يكون 
هوؤلء اإذا تزوجن؛ لأن املتزوجة عليه� واجب�ت �ستى، وعلى قدر الواجب تكون 
امل�سئولية، وهوؤلء ل يدرين حقوقهن اإزاء الزوج، ول فن تربية الأولد، ول كيفية 
مع�ملة اخلدم، وو.....اإلخ، مم� يجب معرفته، ويراهن على جهلهن هذا �س�خم�ت 
فيق�سني  ملق�مهن،  ًة  حطَّ البيت  بلوازم  ال�ستغ�ل  ويح�سنب  ال�سم�ء  نحو  ب�أنفهن 
الن�س�ء  اأكرث  العموم  ال�سوارع وهن على  وقتهن بني حديث خرافة، وخروج يف 
تتهذب  حتى  اأتقن  علًم�  فال  احلي�ء،  وقلة  البهرجة  عن  ف�ساًل  وتبذيًرا،  اإ�سراًف� 
نفو�سهن، ول على تربية منزلية حم�سة درجن حتى يعلمن على الأقل طبخ ع�س�ء 

ب�سيط اإذا تركتهن الط�هية يوًم� م�.

عية يف العلم هي ول �سك فئة خريج�ت مدار�س  وهذه الفئة اجل�هلة الدَّ
البن�ت  مدار�س  خربت  وقد  الأخرى،  الأهلية  املدار�س  من  وكثري  الراهب�ت، 
ب�أنواعه� )ول ينبئك مثل خبري)، وح�سبك وقوًف� على مبلغ علم هوؤلء اأن ت�س�ألهن 
�سوؤاًل ب�سيًط� عن بع�س م� يلقينه على م�س�معك مثل الببغ�ء، فال يحرن جوابً�. 
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اأو  الدهر)))،  عليه  اأخنى  الذي  النظ�م  على  فهو  املدار�س  تلك  التدري�س يف  اأم� 
حمفوظ عن ظهر قلب ولي�س فيه للتعقل اأو املح�ورة ن�سيب يذكر، ثم اإن اإحداهن 
لت�سمعك ت�ريخ فرن�س�، ول تك�د ت�أخذ نف�سه� من �سرعة الإلق�ء، واإذا �س�ألته� عن 
عمر بن اخلط�ب اأو �سالح الدين الأيوبي اأو حممد الف�حت واأ�سرابهم من حم�ة 

الإ�سالم ق�لت لك: ل اأدري!

ومدار�س البن�ت يف م�سر كله� خال مدار�س احلكومة الثالث، ل اأثر فيه� 
اإل تظ�هر ب�لعلم وري�ء، وهي يف اعتق�دي ل ت�سلح مطلًق� لرتبية البن�ت امل�سري�ت؛ 

لأنه� ف�ساًل عن قلة ب�س�عة العلم فيه� تعل تلميذاته� على خلق غري مالئم لن�.

ومم� يوؤ�سف له اأن القوم عندن� ل يفرقون بني ال�س�لح وغري ال�س�لح، ف�إذا 
اأدخلوا ابنة لهم يف مدر�سة للحكومة واأمرته� ن�ظرة املدر�سة اأن تلب�س جلب�بً� مغطي 
اإ�س�ءة لبنتهم  اأو تخلع حليه� وقت الدر�س، عدوا ذلك  ال�سدر والكمني مثاًل، 

املدللة وقطعوه� عن املدر�سة كم� �س�هدت مراًرا.

نحن- امل�سريني- نحب الظهور والفخفخة بغري نظر اإىل النف�س وف�س�ئله�. 
وهذا نق�س يف الرتبية يجب حم�ربته واإزالته واأكرث الآب�ء وجميع الأمه�ت عندن� ل 

يقدرون من تعلم البن�ت اإل العزف على »البي�نو» والرط�نة لأنهم� ظ�هران.

: اأهلكه ب�سدائده.)م). هرجُ اأخنى عليه الدَّ  (((

مدار�صنا �فتياتنا



3636
النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(

وب�جلملة اأقول: اإن اأح�سن مدار�س البن�ت يف م�سر هي مدار�س احلكومة 
اأخالًق� وعلًم� على اأنه� ل تزال تقبل الإ�سالح والرقي.

ويل كلمة اأخرى يف هذا املو�سوع تتعلق ب�لبيت واملدر�سة، اأرجئه� لفر�سة 
اأخرى.
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كلن� يعلم م� تعودن� �سم�عه من اأمه�تن� يف �سن الطفولة الأوىل اأي�م ك�ن 
عليه  تقع  مم�  �سيء  كل  وا�ستكن�ه  احلركة  مبداومة  العمل  وحب  الن�س�ط  يغرين� 
حوا�سن�، ولو اأدى ذلك ال�ستكن�ه اإىل ك�سر ال�سيء اأو تلفه. حينذاك كن� ن�سمع 
والدتن� تقول: »خذوه� للمدر�سة» فرت�سم املدر�سة يف خميلتن� عفريًت� يهول منظره، 
لأنن� كن� نعد غ�سب الوالدة اأكرب ق�س��س لن�، وهي مل تفه بلفظة »املدر�سة» اإل 
يف �س�عة الغ�سب؟ هذه اأول فكرة تلقى علين� من جهة املدر�سة، ف�إذا �سببن� قلياًل 

واأجُتي بن� اإليه� مالأن� اأر�سه� �سراًخ� وعوياًل، وط�ل اأمد الوح�سة بينن� وبينه�.

التلميذات  عقول  تثقيف  يف  الط�قة  جهد  املدار�س  معلم�ت  تبذل 
وتعويدهن الف�س�ئل، ولكن تلك الدرو�س اإذا مل تدعمه� املم�ر�سة وامل�س�هدة ل 

تلبث اأن تزول.

تربية البنات

)يف البيت �املدر�صة(
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 ترى اإحدى املعلم�ت تن�سح لفتي�ته� ب�أن ل يرتدين يف املدر�سة الأثواب 
املزرك�سة اأو الرقيقة ال�سف�فة، فت�أمتر الفت�ة ب�أمره� وم� هو اإل يوم حتى ترى والدته� 
اأح�سرت له� من تلك الثي�ب اأقله� ح�سمة واأكرثه� بهرجة، واإذا ع�ر�ست الفت�ة 
وق�لت: قد نهين� عن لب�س مثل تلك الثي�ب اأم�س. اأج�بته� والدته�: ل تكرتثي 
بكالم املدر�سة فهو موجه للفقريات فقط ل لبن�ت الأغني�ء مثيالتك!! اإًذا �س�ع 
الن�سح هب�ء، وت�سجعت الفت�ة على الع�سي�ن وعدم الكرتاث. كذلك املدر�سة 
تدرب التلميذات على النظ�م وبيوتن� بف�سل اجلهل ل نظ�م به�، وق�س�رى القول 
اإن م� تربمه املدر�سة لنفع التلميذات ينق�س يف البيت، ول �سيم� م�س�ألة الأخالق. 
واأ�سطع بره�ن على اأن البيت يف�سد م� ت�سلح املدر�سة الفرق الظ�هر بني التلميذات 
الداخلية واخل�رجية، ف�إن الأوائل كلهن اأكرث نظ�ًم� وترتيًب� من الأجَُخر واأغلبهن اأ�سد 
مت�سًك� ب�لف�سيلة؛ لأنهن ين�س�أن على الب�س�طة واحل�سمة وقد ر�سخ ذلك يف اأذه�نهن 

لأنهن مي�ر�سنه ب�لفعل، ول يجدن اأم�مهن م� يف�سد ذلك الدر�س املفيد.

انتق�د  عند  حدتهم  من  قلياًل  املنتقدون  يخفف  هل  �سعري،  ليت  في� 
مدار�س البن�ت؟ لأن بيوتهم ونظ�مه� اأدعى اإىل النتق�د منه� والأمه�ت اجل�هالت 
اأكرب عرثة يف �سبيل جن�ح املدار�س، ول �سيم� اإذا ك�نت بن�تهن من الق�سم اخل�رجي، 
اإذ  عنه�،  مغيبهن  الفتي�ت يف  املدر�سة مبالحظة  نكلف  اأن  الإن�س�ف  من  ولي�س 
الرتبية  ويكفي مالحظة  )البولي�س)،  ال�سرطة  من  م�  يوًم�  نَّ  َيكجُ اأع�س�ءه� مل  اإن 

والتعليم يف املدار�س، ولي�س ذلك ب�لأمر ال�سهل على الق�ئم�ت به. 
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املدر�سة ت�أمر التلميذات ب�لنظ�فة وترتيب الهندام، والبيت ل يجُعنى بذلك 
كثرًيا ف�إذا غ�سلت الفت�ة �سعره� يوًم� تنتظر بعده اأ�سبوًع� بغري مت�سيط، حتى تيئه� 
امل��سطة ومت�سطه له� يف الأ�سبوع الت�ىل، ويظل راأ�سه� بني الأ�سبوعني معقًدا قذًرا، 
تلقي  عن  الفت�ة  ت�أخر  النتيجة  وتكون  اأخرى،  مرة  البيت  اإىل  املدر�سة  فرتجعه� 
الدر�س ورمب� ا�ست�س�طت والدته� غ�سًب� من تكرر رجوعه�، فتخرجه� من املدر�سة، 
وهي لو م�سطت ابنته� كل يوم مل� ا�ستغرق ذلك اأكرث من ثالث دق�ئق، ولكن هو 

اجلهل والك�سل. 

ح�دثتني مرة ن�ظرة مدر�سة للبن�ت يف �س�أن التلميذات اخل�رجي�ت الالتي 
يعدن اإىل البيت كل يوم لقذارتهن، ق�لت: »اإين اأعجب لأمه�تهن؛ كيف ير�سني 
لأنف�سهن اأن ت�ستمهن املدر�سة كل يوم ول يخجلن»! قلت له�: وكيف ت�ستمهن 
قولك  يع�دل  الو�س�خة  ب�سبب  اأمه�  اإىل  البنت  اإرج�ع  »األي�س  ق�لت  املدر�سة؟. 
اأيته� ال�سيدة قذرة، ول ت�سلحني لإدارة بيتك، واأكرب دليل على ذلك  له� اإنك 
اإهم�لك ابنتك وهي فلذة كبدك، واأعز عليك ب�لطبع من املنزل واأث�ثه وري��سه؟ 
ولو رجعت تلميذة يف اإنكلرتا )وهي بلده�) اإىل اأمه� ب�سبب القذارة لفكرت تلك 
الأم  قذرة» هذا حقيقي لأن  ب�أنه�  علن�  ت�سب  اأن  له� من  اأوىل  النتح�ر  اأن  الأم 

الإنكليزية متعلمة، وتعرف حقوق الرتبية، و�ست�ن بينه� وبني اأخته� امل�سرية.

تربية البناتتربية البنات
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هذا يف الأخالق، وقل مثله يف التعلم. ف�إن الفت�ة رمب� احت�جت اإىل مذاكرة 
درو�سه� فت�سغله� زي�رة الن�س�ء لأمه� م� بني )دّللة وم��سطة »وكودية» زار)))) وميالأن 
قلبه� ال�سغري النقي اأوه�ًم� وخزعبالت؛ فيهدمن ركًن� من ف�سيلته� ويبنني مك�نه 
قنه� عن مذاكرة الدر�س وال�ستف�دة منه. فلو ك�نت  نق�ًس� ورذيلة، ف�ساًل عن اأنه� يعجُ
تلك الأم متعلمة اأو ج�هلة تقدر العلم قدره، لذاكرت لبنته� واأفهمته� م� تع�سر 
يف  الزائرات  لغط  عن  بعيًدا  مك�نً�  له�  اأعدت  اأو  الأوىل،  احل�لة  يف  فهمه  عليه� 

الث�نية.

اأعرف اأختني ك�نت� معي يف املدر�سة، وقد ق�ست� علين� يوًم� احلديث الآتي 
وقد ك�نت اإحداهم� يف ال�سنة الأوىل البتدائية والث�نية يف ال�سنة الث�نية. ومعلوم 
اأن تالميذ وتلميذات ه�تني الفرقتني يف املدار�س امل�سرية ل ميكنهم التكلم بلغة 
اأجنبية، ق�لت�: »�س�ألتن� يوًم� والدتن� اإذا ك�ن ميكنن� التكلم ب�لإنكليزية ف�أجبن� اإيج�بً�، 
ومل� مل تكن تعرف هي منه� �سيًئ� مل جند م� نوهمه� به �سوى بع�س اأبي�ت اإنكليزية، 
كن� حفظن�ه� يف ال�سنة الأوىل، وهي حك�ية عن طفلني �س�ع� يف غ�بة اإلخ، ف�أخذن� 
نتن�وب �سطور الأ�سع�ر، اأقول اأن� الأوىل واأختي تقول الث�نية، اإىل اأن فرغن� منه�، 

ففرحت والدتن� بذلك و�سهدت لن� ب�أنن� ب�رعت�ن يف لغة الإنكليز!».

اأو  �سوداين  اأ�سل  م� تكون من  وغ�لب�ً  اأو رجاًل،  امراأة  الزار، وتكون  اأهم �سخ�سي�ت جوقة  الزار: من  كودية   (((
حب�سي، ويدعون اأنه� هي التي اخت�ره� الأ�سي�د وحلوا به�؛ لتعرب عن رغب�تهم وتعمل على تر�سيتهم وتقوم 
اأو الن�س�ء؛ فهي دائًم� يف اأهبة ال�ستعداد ل�ستقب�لهم نظيفة  ب�لو�س�طة بينهم وبني من يتبعونهم من الرج�ل 

معطرة متطهرة تعي�س يف جو عبق ب�لبخور وترتدي املالب�س البي�س�ء.)م).
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ذلك مث�ل من كثري، يبني اأن جهل هوؤلء الأمه�ت ل يقت�سر على ت�أثري 
بن�تهن يف العلم، ولكنه ي�سجعهن على الكذب والف�س�د اأي�ًس�، واإن كن ل يدرين.

واأدهى من ذلك واأمّر، اأن الفت�ة اإذا �سّبت وكعبت، ف�إن الأم ل تفت�أ تذكر 
لزوجه�- وابنتهم� ت�سمع- اأن ابنته� كربت، واأنه� يجب اأن ترتك املدر�سة لتتزوج، 
واأن فالنً� وفالنً� اأر�سل والدته اأو اأخته تخطبه�. فال تلبث الفت�ة اأن تلتفت اإىل اأمر 
الزواج، وتهمل املدر�سة لأن والدته� تغريه� بذلك وتهتم به كثرًيا. ف�إذا اأمطرت 
ال�سم�ء يوًم� ولو رذاًذا ق�لت له� ل تذهبي اإىل املدر�سة. واإذا ا�ستد الربد منعته� 
عنه�. واإذا زادت احلرارة قلياًل �سدته�. واإذا ذهبت لعر�س اإحدى ج�راته� اأخرته� 
بعد هذا،  املدر�سة  ت�ستفد من  اإذا مل  والفت�ة مظلومة  ا.  اأو ثالثة وهلم جرًّ يومني 

ولكن املدر�سة مظلومة اأكرث منه� اإذا ن�سب ت�أخر الفت�ة كله اإليه�.

ب�ملعنى  عنهن  م�سئولة  املدر�سة  ت�سري  بحيث  الفتي�ت  تربية  تكمل  ول 
ال�سحيح، اإل اإذا كن ل يربحنه� ك�لداخلية مثاًل اأو اإذا ك�نت اأمه�تهن متعلم�ت 
ي�س�عدن املدر�سة على القي�م ب�أعب�ئه�، وهذا يظهر يف اجليل الق�دم من بن�تن� اإن 

�س�ء اهلل.

تربية البنات
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اإذ قراأت م� ج�ء به� بقلم )اأحد  اأكتبه للجريدة  اأفكر يف مو�سوع  اأن�  بين� 
الرج�ل  ك�ن  اإذا  نف�سي  يف  وقلت  ت�أثر،  اأمّي�  به  فت�أثرت  فت�ة،  مع  وحديثه  الن��س 
اأم�ّس، واأجدر  بن�  به� منهم؛ لأنه�  اأحق  املو�سوع�ت، فنحن  يخو�سون مثل هذه 
منهم ب�ل�سكوى لوقوع حيفه� علين�، و�س�أتكلم هذه املرة على طريقة الزواج عندن�؛ 
لأنه� مقدمة ملو�سوع تعدد الزوج�ت الذي �س�أكتب عنه يف املرة الق�دمة اإن �س�ء 

اهلل.

عدم  الغ�لب  يف  نتيجته�  عقيمة،  معوجة  طريقة  م�سر  يف  الزواج  طريقة 
الوف�ق بني الزوجني، يقيم الرجل مع�مل العر�س اأي�ًم� ولي�يل، ويتكبد م�س�ريف 
جمة لعرو�س مل يره� عمره، ومل يت�أكد من ح�سن اأخالقه� اأو جم�ل نف�سه�، اإمن� 
ن�سيبه� من  التي ت�سف ح�سب  اأو م�له� من اخل�طبة  بي��سه� و�سمنه�  �سمع عن 
نوال العرو�س واأهله�؟ ف�إذا اأجزلوا له� العط�ء �سورت ابنتهم لل�سب�ن اخل�طبني يف 

الزواج

)ياللن�صاء من الرجال �يا للرجال منهن(
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�سورة »بلقي�س مب�له� اأو �سريين بجم�له�» وم� هي اإل اأحبولة يقع الفتى فيه�؛ فال 
يلبث اأن ي�سري بعاًل للفت�ة، اإم� على احلب منه اأو الكره.

ف�إذا �سعد ط�لعهم� اتفق� قلًب� وق�لًب� ور�سي كلٌّ ب�لآخر رفيًق� له، و�سفت 
ذلك  ك�ن  لهم�،  متت  ومن  زوج�ن،  اإليه�  ي�سل  اأن  قّل  ح�ل  هذه  الأي�م.  لهم� 

اأحدوثة يف بني قرابتهم� وعند اجلريان!

ر له اأن يع��سر حمق�ء اأو ج�هلة اأو م�سرفة اأو م� �س�به  دِّ اأم� الب�ئ�س الذي قجُ
مم� يعرفه اأغلب رج�لن� ب�لتجربة في� ويحه!

كذلك الفت�ة اإن فوجئت ببعل مدمن اأو خليع اأو ف��سد ال�سرية، في� طول 
ال�سرقيني-  اأمورن� نحن-  الزواج عندن� هي ككل  العن�ء. فم�س�ألة  م� تق��سي من 

نكله� للق�س�ء والقدر واحلظوظ وم� �سئت من املرتادف�ت...

الدين  اإب�حة  لينة  هينة  امل�سلمني)  )اأي  عندن�  الزواج  م�س�ألة  جعل  ومم� 
احلنيف الطالق وتعدد الزوج�ت. ولكن ح��س� اأن يكون ق�سد ال�س�رع م� نراه الآن 
من الفو�سى يف اأدق الروابط الجتم�عية ومن نق�س عهود الأ�سر وقلب نظ�م�ته�؛ 
من  ولتقريبهم  الب�سر  لإ�سع�د  واإمن� خلقت  البوؤ�س،  تخلق جللب  الأدي�ن مل  ف�إن 

الإن�س�نية، اأو لإبالغهم حده� الأق�سى اإذا تي�سر ذلك.
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والزواج  اخلطبة  اأمور  بعده يف  وم�    النبي  على عهد  العرب  وطريقة 
اأج�هر  اإذا مل يكن احلج�ب حينذاك كم� هو الآن. واإين  طريقة �سريفة معقولة، 
ب�أن حج�بن� مقلوب، ونظ�م اجتم�عن� ف��سد اأ�سد الف�س�د ل ي�سلح، ولن ي�سلح لأن 

تتبعه اأمة متمدينة.

األي�س عجًب� اأن نرى ن�س�ءن� وفتي�تن� يتهتكن كل يوم يف عر�س ال�سوارع 
وميالأن حوانيت الب�عة ويذهنب يف اخلالعة كل مذهب، فيكلمن �س�ئق )الرتام)، 
ويقفن م�ئالت ع�ري�ت ال�سدور متربج�ت اأم�م امل�سور )فوتوغراف)، واإذا طلب 
خ�طب م�ستنري من اأبي الفت�ة اأن ي�سمح له بروؤيته� والتكلم معه� واأبوه� يراقبهم�، 
ا))). هذا رجل وذاك مثله، والأول تكلمه بال مراقبة، واإمن� بعلم  عد ذلك اأمًرا اإدًّ
من اأهله� وترخي�س، والآخر يريد اأن يكلمه� اأي�ًس� ولكن مع مراقبة اأبيه� وغر�سه 
�سريف، وهو معرفة كنه التي �سيتزوج به� ويجعله� �سريكة حي�ته ومربية ولده، فم� 
ال�سبب يف منح الأول ومنع الث�ين؟ اللهم اإن هو اإل اجلهل والع�دة، وحب القدمي 

ا. حتى ولو ك�ن م�سرًّ

اإذا اعرت�س اأحدهم وق�ل: اإن الفتي�ن اأغلبهم ف��سدو الأخالق، قلت اإن 
امل�سور والب�ئع اأف�سد خلًق� من الفتى املتعلم، على اأن املراقبة م�نعة للف�س�د على 
املق�م  الث�نية؛ لأن  منه يف  الأوىل  احل�لة  اأكرث يف  الفتنة  اإن خوف  ثم  كل ح�ل. 

ا: اأمًرا فظيًع�. )م). اأمًرا اإدًّ  (((

الز�اجالز�اج
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الأول مق�م هزل؛ فت�سحك فيه الفت�ة بال مب�لة، وتك�سف عن ذراعيه� اأو �سدره� 
عند الت�سوير مثاًل، وتكون يف الغ�لب متربجة. اأم� املق�م الث�ين فهو مق�م جد، ل 

تتعدى فيه الواحدة حد احل�سمة، فمن اأين ت�أتي الفتنة اإذن؟

وعندي اأنه لو اتُّبع هذا ال�سبيل يف اخلطبة لك�ن خرًيا، ولقلت حوادث 
ال�سحن�ء بني الزوجني فيم� بعد، وهي بال �سك نتيجة الزواج )العمي�ين) الذي 
نتبعه يف اأعز �سيء لدين� وهو اأبن�وؤن� وبن�تن�. ول يقت�سر اخل�طب على روؤية العرو�س 
فقط؛ ف�إن ذلك ل يكفي، بل يجب اأن ي�ستفهم عنه� جيًدا ممن يعرفون اأخالقه�، 
البحث وال�ستق�س�ء،  بعد  فيتزوج منه� على هدى  واأهله�،  ويبحث عن �سريته� 
وهذه ال�سروط بعينه� يجب اأن يتبعه� والد العرو�س قبل اأن ي�سمح للرج�ل بروؤية 
اللهو،  يريد  ه�زل  فتى  بَّ  ورجُ ج�د،  خ�طب  كل  وم�  خ�طب،  راء  كل  فم�  ابنته، 
َرجون من  الزواج! فهوؤلء خمجُ الفتي�ت بغري ق�سد  ف��سد يحب الطالع على  اأو 
مو�سوعن�، لأنن� ل نعنيهم، واإمن� نعني ال�سريفي النف�س احَل�سني ال�سرية. والأب 

مكلف ب�لبحث عن حقيقة �س�ئليه كم� بين� قبل.

�سب�بن� مل  ف�إن  بع�سهم.  اآمل  واإن  اأب�سطه،  اأن  يجب  فكر  يعرت�سني  وهن� 
يتعودوا احرتام الن�س�ء، وذلك نق�س يف الرتبية الجتم�عية، يجب اأن يتداركوه. 
ل اأريد اأن ي�سجدوا لن�، بل اأن يف�سحوا لن� الطريق اإن ازدحمت، ولينظروا اإلين� 
اأ�سمت  التي  واألف�ظه  التعري�س  اإ�س�رات  وليرتكوا  مثلهم،  اأن��ًس�  اإليهم  ننظر  كم� 
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اآذانن�، ولول خوف مف�ج�أة العجالت والدواب ل�سددن� م�س�معن� عند كل �سري يف 
الطريق تخل�ًس� من تلك البذاءة املحرجة. فهوؤلء واأمث�لهم ل اأ�س�هرهم لو كنت 

اأبً�. ولكن بني �سب�بن� كثريون- بحمد اهلل- يتبعون ال�سراط ال�سوي.

وقد �سمعت كثرًيا عن قوم طلب منهم اأن يجُروا خ�طًب� ابنتهم، ف�أروه اأخرى 
� منهم وترويًج� لب�ئرة عندهم. ولعل  جميلة، وزوجوه من التي ل يرغب فيه�، غ�سًّ
اأحدهم يجعل ذلك من جملة اعرتا�س�ته على املو�سوع، ولكني �سبقت فقلت: 
وطب�عه  مع�مالته  من  يظهر  وغريه  وال�سريف  عندهم.  �سرف  ل  قوم  هوؤلء  اإن 
و�سريته، والبحث يفرق بني ال�سدين، فال يعقل اأن ي�ستمر الرجل �سريًف� يف كل 
اأمر ي�أتيه مع اإخوانه ومع�مليه، ثم تتغري ذمته فج�أة عند زواج ابنته! اإن هذا يك�د 
يردونه  ولكنهم  وب�أخالقه،  ب�خل�طب  يعجبون  قوًم�  هن�ك  اإن  ثم  م�ستحياًل.  يكون 
خ�ئًب� لأن املهر الذي عر�سه عليهم قليل. في� ليت �سعرى، اأي�سرتي الع�قل الراحة 
ب�مل�ل، اأم ي�سرتي امل�ل ب�لراحة؟ وم�ذا عليهم لو ك�نت ابنتهم �سعيدة غري غنية؟ 

اإن اكرثهم يطلبونه� غنية قبل كل �سيء، ويح�سبون ال�سع�دة ت�بعة للغنى. 
األ �س�ء م� يح�سبون.

اأن  ائتالفهم�  وعدم  عندن�  الزوجني  ل�سق�ء  املنتجة  الأ�سب�ب  اأكرب  ومن 
يكون اأحدهم� راغًب� يف زواج اآخر يعرفه اأو يحبه، فيجربه اأهله على التزوج ممن ل 
يريد. واملثل الفرن�سي يقول Vouloir C’est pouvoir اأي الإرادة هي املقدرة، 

الز�اجالز�اج
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ف�إذا تزوج فتى من غري من يحب ف�إنه ب�لطبع يريد اأن ل يهن�أ معه� واأن يعذبه� من 
غري ذنب، فيقدر ول �سك على ذلك. واملثل ب�ملثل مع الفت�ة، وذلك ظلم بنيِّ من 

الأهل ل يغتفر.

وهذه الع�دة كثرية ال�سيوع بني اأفراد الأ�سرة الواحدة اأو بني الأ�سح�ب. 
اأن  على  يتفقون  �س�حبه  ابنة  اأو  اأخيه  ابنة  تولد  م�  فبمجرد  ابن  يكون لأحدهم 
العهود  وي�أخذون  يكرب،  عندم�  فالن  ال�سبي  ن�سيب  من  هذه  اجلديدة  املولودة 
ّبي ال�سبي تربية غري التي ن�س�أت عليه� الفت�ة، اأو راأى  واملواثيق على ذلك. ورمب� رجُ
اأخرى اأعجبته، وهن�لك الط�مة الكربى. اأنت ل ت�أكل مكرًه� ول تن�م مكرًه� فِلَم 
تزوج ابنك اأو ابنتك ب�لق�سر والإجب�ر؟! رمب� ك�ن من يخت�ره الأهل اأجمل واأغنى، 
ولكنه يف ح�ل البغ�س يكون ك�أنه اأقبح خلق اهلل واأفقرهم. على اأن اجلم�ل والغنى 

لي�س� من �سروط الوف�ق بخالف الرغبة، فهي داعية له.

التي  الأ�سب�ب  مقدم�ته�  بينهم�  الوف�ق  وعدم  الزوجني  �سق�ء  فنتيجة 
�سرحت قبل وهي:

)- هجل �أحد الزوجني ابلآخر.

اأو غني وفقرية، وخمتلفي  2- زواج خمتلفي الطب�ع، كع�مل وج�هلة وب�لعك�س، 
الدين والبلد.
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3- الطمع يف الغنى بغري نظر اإىل الأخالق.

4- الزواج الق�سرّي.

5- ت�أويل الدين احلنيف على غري م� اأجُِريد منه يف اأحك�م الزواج والطالق.

َعٌب لأ�سل واحد. هو عدم احلكمة. ف�إذا روعيت  وهذه الأ�سب�ب كله� �سجُ
على  املخيم  ال�سق�ء  هذا  نرى  اأن  فقّل  الزواج،  قبل  والتحري  احلكمة  �سروط 
البيوت امل�سرية، اله�دم ملعنى الزوجية. وخري للفت�ة والفتى اأن يعي�س� اأعزبني من 

اأن يتزوج� بث�لث اأي�ًس� هو البوؤ�س والعذاب.

الز�اج
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الن�س�ء  عدو  فهو  كت�بته،  عند  ب�لقلم  تقف  اأن�ملي  تك�د  فظيع  ل�سم  اإنه 
ا.  الألد، و�سيط�نهن الفرد)))، كم قد ك�سر قلًب� و�سو�س لًب�، وهدم اأ�سًرا، وجلب �سًرّ
تن�فروا  مل�  واإخوة لوله  بليته.  اأ�سل  وكم من بريء ذهب �سحيته، و�سجني ك�ن 
ول تن�ثروا، ففرقهم اأيدي �سب�أ)2)، واأ�سبحوا ت�أكل احلزازات �سدورهم، وي�سمرون 

ال�سوء بع�سهم لبع�س، يث�أرون ول ث�أر بني وائل وك�نوا لوله متفقني!

الكذب  وعلمه  رجاًل  اأحرج  كم  واأن�نية.  وح�سية  ممتلئ  فظيع  ل�سم  اإنه 
ف�أف�سد عليه خلقه، وكم بذر م�ًل ك�ن يعده البع�س رزقه، وكم اأحفظ قلب والد 
على ولد، وكم علم الو�س�ية واحل�سد! ف�إذا م� لهوت اأيه� الرجل بعر�سك اجلديد 

تعدد الزوجات

)اأ� ال�صرائر(

))) �سيط�نهن الفرد: الذي ل نظري ول مثيل له.)م). 
)2) ففرقهم اأيدي �سب�أ: تفرقوا كم� تفرقت قب�ئل اليمن يف البالد عندم� غرقت اأر�سهم وذهبت جن�تهم، واأيدي 

جمع يد وهي مبعنى اجل�رحة والنعمة والطريق. وهو مثل عربي.)م).
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فتذكر وراءك ب�ئ�سة ت�سعد الزفرات يت�س�قط من م�آقيه� اأمث�ل لوؤلوؤ عرو�سك، ولكنه 
�سهرته ن�ر احلزن فظهر �س�ئاًل. واخ�س اهلل يف �سغ�ر يبكون لبك�ئه�، علمتهم احلزن 
ف��ستع�روا يواقيت))) عر�سك اأعيًن�. اأنت تقرع �سمعك الطبول واملزامري، وهم ل 

ي�سمعون اإل دق احلزن يف طبول اآذانهم، وك�نوا من قبل ذلك جذلني.

وهذه الب�دية التى اأقطن الآن، ل اأب�لغ اإن قلت اإن جميع ن�س�ئه� جربن 
م�  خم�لطتهن  من  ويل  رج�لهن،  يف  زوجتني  بني  اجلمع  ع�دة  ل�سيوع  ال�سرائر 

يجعلني على ثقة من هذا املو�سوع.

ط�مل� �س�ألت امراأة من احلي هذا ال�سوؤال: »ترين هل حتبني زوجك الآن 
كم� كنت حتبينه قبل زواجه من غريك؟» فك�ن جواب كل من �س�ألت �سلًب�.

وقد حقق يل ذلك بع�سهن، و�سمعت عن اأخري�ت اأنهن يف احلقيقة كن 
يف�سلن اأن يرين نع�س اأزواجهن حمموًل على الأعن�ق على اأن يرينهم متزوجني 
اأرى  اأاإىل هذا احلد يبلغ بغ�س املراأة لل�سرة؟ فليت�أمل الرج�ل.  ب�أخري�ت، في� هلل 
اأج�بت:  يحزنك؟  م�ذا  لالأوىل  قلت  ف�إذا  كذلك.  »واجلديدة»  حزينة،  »القدمية» 
يحزنني ذيل وانك�س�ر قلبي، واأن� على م� ترين ل�ست اأنق�س عن اجلديدة جم�ًل 
يزال  اأنه ل  الآن فال، على  اأم�  اأبذل جهدي يف مر�س�ة زوجي  اأدبً�، وكنت  ول 
اأول من ملك قلبي،  اإيّل من الأخرى، واأنت  اأحب  اأنت  ي�سرت�سيني فيقول يل 

يواقيت: نوع من الأحج�ر الكرمية،  ي�ستعمل للزينة. جمع »ي�قوت».)م).  (((
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واأنت جميلة واأنت واأنت اإلخ، واأن� مل اأتزوج عليك لنق�س فيك، واإمن� ك�ن ذلك 
مقدوًرا. واإذا م� �س�ألت اجلديدة عن �سبب انقب��سه� ق�لت: يحزنني اأن اأرى يل 
�سريكة ومن�ف�سة، على اأن زوجي يحقق يل اأنه ل يعب�أ به�، واأنه لو ك�ن مقتنًع� به� 
مل� تزوج عليه�، واأنه يريد طالقه�، ولكنه يبقيه� رحمة منه لرتبي اأولده فقط. فم� 
اأو   � �سي��سيًّ اثنتني  زوج كل  لعينوا  اأن�سفوا  ولو  التفنن،  ال�سرتني على  زوج  اأقدر 

وؤ�َسف له اأّن� لي�س لن� م�ستعمرات). ن�ظًرا للم�ستعمرات! )ولكن الذي يجُ

املراأة اذا بجُليت ب�ل�سرة انطف�أ �سراج بهجته�، والتهبت مك�نه ن�ر حقده�، 
له�  و�سو�س  تقية  تك  مل  ف�إن  �سروره�،  بذور  حمله  وزرعت  قده�،  غ�سن  وذوى 
ال�سيط�ن وعلمه� اأ�س�ليب النتق�م والكيد. وكثرًيا م� د�ست امراأة ال�سم لزوجه� اأو 
ل�سرته� اأو لبن �سرته�، فك�ن الق�س�ء عليهم جميًع�، وكثرًيا م� عمدت للو�س�ية به� 
عند زوجه�، اأو ثلم �سيته�))) عند الن��س، واأغلبهن يبذلن م�لهن ويبعن م�سوغ�تهن 

لل�سحرة ليكيدوا للزوج ولمراأته على زعمهن.

فزوج الثنتني غري �سعيد كم� قد يخيل له؛ اإذا تغيب لبع�س �سغله اتهمته 
اإحدى املراأتني ب�أنه ك�ن عند الأخرى. وي�ليت التهمة تقت�سر على هذا؛ ف�إن هن�ك 
التغري والتدلل والكراهية والبذاءة اأحي�نً�. واإذا ن�سي وا�سرتى لواحدة مندياًل ومل 
ي�سرت لالأخرى �سب عليه �سوط العذاب، واألزم ب�أ�سع�ف اأ�سع�فه. فم� ك�ن اأحوجه 

ثلم �سيته�: خد�س وت�سويه �سمعته�.)م).  (((

تعدد الز�جات
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للراحة، وم� اأ�سد ا�ستغ�ل ب�له. الإكث�ر من الزواج داء اإذا ت�أ�سل �سعب ا�ستئ�س�له.

ول اأعذر الرجل يتزوج مرتني اإل اإذا تعذر عي�سه هنيًئ� مع زوجته الأوىل 
اأو غري �سرعّي. في�سطر للزواج ا�سطراًرا، ولكن احل�زم ل  � ك�ن  ل�سبب م� �سرعيًّ
اإذا ك�ن يعد  اأم�  اإن ك�نت ل ذنب له�.  امراأته الأوىل  اأولده، ول  اأفراحه  تن�سيه 
مع غريه�  يجد  فرمب�  بت�ًت�؛  فليطلقه�  له�  ك�رًه�  ك�ن  اأو  منغ�ًس� حلي�ته،  معه  بق�ءه� 

راحة، وتد هي كذلك مع غريه »ويف الأر�س عن دار الِقلى))) متحول». 

والطالق على مذهبي اأ�سهل وقًع� واأخف األـًم� من ال�سر. ف�لأول �سق�ء 
وحرية، والث�ين �سق�ء وتقييد. ف�إذا ك�ن ال�سق�ء واقًع� على كل ح�ل فلم�ذا تلتزم 
املراأة ال�سرب على ال�سدة وترى بعينيه� م� يلهب قلبه� ويدمي حمجريه�)2)؟ األ اإن 
ا خري من حزين اأ�سري. وبع�سهم يخ�دع املراأة الأوىل ب�أن يجعله� ح�كمة  حزيًن� حرًّ
على البيت، معه� مف�تيح خزائنه، ولكن م�ذا تفيد مف�تيح اخلزائن واحلكم على 

ال�سمن والع�سل؟ واأين هذه من مف�تيح القلوب وحب الزوج؟

تعدد الزوج�ت مف�سدة للرجل، مف�سدة لل�سحة، مف�سدة للم�ل، مف�سدة 
من  متكن  من  والع�قل  الن�س�ء،  لقلوب  مف�سدة  لالأولد،  مف�سدة  لالأخالق، 

دار القلى: دار البغ�س.)م).  (((
يدمي حمجريه�: يدمي م� حول عينيه�.)م).  (2(
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اكت�س�ب قلوب الغري، فكيف بقلوب الأهل والع�سراء؟!

وقي�مه  اأ�سرتني  اأعب�ء  حتمله  عن  ف�ساًل  الرجل  لأن  للم�ل؛  مف�سدة 
بلوازمهم�، يرى كل زوجة من الثنتني تتهد يف التبذير لتعجزه عن الإنف�ق على 
الأخرى، اأو لتمنعه من الزواج ب�أخرى، ول تالم اإحدى الزوجتني على تبذيره� 
فذلك طبيعي اإذ تقول م� الف�ئدة من اقت�س�دي؟ اأن� اأحرم نف�سي مم� رمب� اأ�ستهيه، 
نف�سي مبط�لبه�  اأمتع  اأن  الث�نية؟ فخري يل  امراأته  املتوفر على  ينفق ذلك  وزوجي 
كم� تفعل �سرتي. اأم� الأولد ف�إنهم بدًل من اأن يكونوا من امراأة واحدة يولدون 
من امراأتني؛ فيت�س�عف عددهم، ف�إذا اأخرجن� الأغني�ء من حكمن�، ك�نت معي�سة 
فغالء  الأول.  الزم�ن  زم�نن� هذا غري  وَعوًزا لأن  �سنًك�  الفقري  اأو  املتو�سط  الأب 

املعي�سة ونفقة اأ�سرتني وتعليم اأولدهم� لي�س ب�لأمر ال�سهل.

مف�سدة لالأخالق؛ لأن زوج ال�سرائر دائًم� يحت�ل ليطمع كل واحدة يف 
حبه، وهذا تكفي فيه املداهنة والتطبع. على اأن زواج ال�سرائر يف ذاته طمع و�سره.

مف�سدة لالأولد؛ لأين راأيت بنف�سي اأن كل �سرة تطبع كراهته� ل�سرته� 
يف نفو�س اأولده�؛ في�سب الطفل وقد اأ�سرب كره اإخوته لأبيه واأمهم بال م�سوغ 
ابن  امراأة الأب لرت�سي  اأمه يف عقله من مب�دئه�، فمهم� فعلت  �سوى م� زرعته 
زوجه�، ومهم� اأح�سنت مع�ملته ف�إنه ل يفت�أ يتهمه� بكراهته� له، وب�أن م� تعمله معه 

تعدد الز�جات
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من خري ومعروف ف�إمن� هو خلوفه� من اأبيه، اأو مداراة مل� يف قلبه� منه! واإنك لرتى 
اأبن�ء الرجل الواحد يغ�رون ويح�سدون بع�سهم البع�س كم� علمتهم اأمه�تهم، ويف 

كالم الع�مة واأمث�لهم اجل�رية م� يوؤيد �سحة هذا املبداأ.  

اإي�ه�،  لإغ�س�به  �سك  بال  تكرهه  الأوىل  لأن  الن�س�ء؛  لقلوب  مف�سدة 
وجرحه لعواطفه�، والث�نية ل ت�س�فيه مطلًق� م�دام متعلًق� بغريه� فهو »املنبت))) ل 

اأر�ًس� قطع ول ظهًرا اأبقى».

وي�سرين اأن ع�دة اجلمع بني زوجتني ك�دت تتقل�س الآن من بني الطبق�ت 
املتنورة والع�لية؛ لأن التمدين وال�ستن�رة يحرم�نه�، واإن ادعوا اأن ال�سرع يحلله�. 
ولأن العي�س اأ�سبح �سعًي� وتن�حًرا ف�إذا ك�ن اأجدادن� يكفي اأحدهم اأن ميتلك ع�سرة 
اأو ثالًث�، ف�إن رجل اليوم ل يكفيه  اأفدنة لين�م م�سرتيًح� يف بيته، ويتزوج اثنتني 
م�ئت� فدان مع تعبه واجته�ده لالإنف�ق على بيت واحد �سرف التمدين احلديث 

حمب الظهور.

املنبت: الذي يجهد دابته يف ال�سري حتى تعي�.)م).  (((
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بينت يف مق�يل الأ�سبق م� يجب مراع�ته يف اخلطبة والزواج من حيث 
احت�د م�س�رب الزوجني يف الدين والأخالق واملع�رف على قدر الإمك�ن ومع�دلة 
البيئ�ت، واليوم اأجُفرد مو�سوعي هذا ل�سرط اآخر ل يقل عن هذه اأهمية، وهو ال�سن 

املالئمة للزواج.

اأحد تق�ريره عن م�سر »يتم فيه بلوغ  »ال�سرق» كم� ق�ل لورد كرومر يف 
البالد  بن�سبة حرارة  اإذ  فيه�.  متقدًم�» وهذه حقيقة جغرافية ل ريب  كل �سيء 
الث�بت  الطبيعة  ن�مو�س  هذا  واحليوان.  الإن�س�ن  ومنو  والثم�ر  النب�ت  ن�سج  يكون 
بغري نظر اإىل تف�وت درجة العلم والعن�ية وم� يتخذ من التدابري لإمن�ء ذلك ال�سيء 
الفتي�ت يف م�سر  البطء والإ�سراع، فبلوغ  اأثر يف  له  اأو لتح�سني الآخر مم� يكون 
يكون ع�دة يف الث�نية ع�سرة اأو الث�لثة ع�سرة جليدات ال�سحة، بعك�س فتي�ت اأوروب� 
ع�سرة ومل  الث�منة  اأو  ع�سرة  ال�س�د�سة  رمب� جزن  ف�إنهن  الأخرى،  الب�ردة  والبالد 

�صن الزواج
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يبلغن. وعليه فال نقي�س �سن الزواج عندن� به عندهن، لأنن� كم� ن�سبقهن يف البلوغ 
يجب اأن ن�سبقهن اأي�ًس� يف الزواج ف�ساًل عن اأن فتي�تن� اأقرب اإىل ال�سكينة واأبعد 
عن الطي�س من اأخواتهن الغربي�ت، واإين ل اأوافق بع�س الأطب�ء الذي كتب يف 
اجلرائد مرة ين�س على اأن �سن البلوغ يجب اأن يكون هو بعينه �سن الزواج. اإذ ب�هلل 
م�ذا تفهم فت�ة يف الث�نية ع�سرة من معنى الزواج، وم�ذا تعلم من اأمور البيت، وم�ذا 
ف��س  تعمل لو رزقت ب�أولد؟ اإين اأك�د اأت�سوره� متوت هي واإي�هم اإن مل يكن يف النِّ
ا ي�سنب  يتزوجن �سغريات جدًّ الالتي  اأكرث  اأن  ب�لتجربة  الرتبية. وقد ثبت  ففي 

ب�أمرا�س الأع�س�ب )اله�ستريي�) وهذا هو ال�سر يف وجود )الزار) كثرًيا عندن�.

اإن الزواج لي�س ب�ل�سيء الهني، ول هو ب�لهزل، تظن الفتي�ت ال�سغريات 
والرا�سدات اأي�ًس� اأن الزواج معن�ه �سرب املو�سيقى ون�سب ال�سرادق ليلة العر�س 
الف�سية وغري ذلك من �سروب  ب�لأث�ث والأواين  ولب�س احلرير وامل��س واملب�ه�ة 
الفخر الك�ذب والطنطنة))) الف�رغة، لي�س هذا هو الزواج ي� �سيدتي ال�سغرية، بل 
هو اإر�س�ء الزوج، وح�سن القي�م على م�له وتدبري بيته، وموؤا�س�ة اأهله وتربية اأولده 

ورئ��سة خدمه، فهل ت�ستطيعني كل ذلك؟ ل اأخ�لك ت�ستطيعني.

تق�س علين� جداتن� واأمه�تن� يف بع�س �سمرهن اأنهن تزوجن ومل تزل عليهن 
التم�ئم، فكن يهربن يف )احل�رة) ويبكني عند اجلريان، وي�أتني من امل�سحك�ت م� 

الطنطنة: ال�سخب وكرثة الكالم.)م).  (((
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يجُبكي فهل نريد اأن نرجع القهقرى اإىل زمن اأجدادن�؟ حرام عليكم اأيه� الآب�ء ظلم 
بن�تكم وتكليفهن م� ل يطقن، ول يكلف اهلل نف�ًس� اإل و�سعه�. حرام عليكم اأيه� 
اأم�ين الن�س�ء اجل�هالت، وزج بن�تكم ال�سغريات يف �سجون  الآب�ء الإ�سغ�ء اإىل 
الزوجية ال�سيقة. حرام واهلل اأن تتزوج البنية اليوم وترجع لبيت اأبيه� غًدا. حرام 
ا، بل  وؤً فجُ على الأم اأن تقول: »اأريد اأن اأفرح ببنيتي» فتزوجه� طفلة ول تنتقي له� كجُ
تعطيه� لأول ط�لب له�، ولعمري اإن الزواج ليتطلب الروية والت�أين، والأم ملومة 
اأكرث من الأب؛ لأنه� جربت الزوجية بنف�سه�، و�سربت غور))) م�س�عبه� واأتع�به�، 
اإل اأن حب الظهور مت�أ�سل فين� لدرجة اأنن� نرمي ببن�تن� يف امل�أزق احلرج كي يق�ل 

ه�ت)2). ّ عن� عر�س فالنة ك�ن فخًم� وم� اأبهى العرو�س وغري ذلك من الرتُّ

�َسرُّ اأوًل من عرو�سه الطفلة، لكنه ل يلبث اأن ي�ست�ء، وهي  والزوج قد يجُ
مظلومة ل جريرة عليه� لأنه� ب�لطبع ل تفهم ول ت�ستطيع القي�م بح�ج�ت منزله� 
معنى  تفهم  ل  وهي  موا�سعه�،  يف  الأ�سي�ء  و�سع  يف  ذوق  وح�سن  نظ�فة  من 
ولب��س  البيت من طع�م  لوازم  م�سئولة عن جميع  الأ�سف  لكنه� مع  امل�سئولية، 
مل  وليده�  بكى  ف�إذا  ال�سحى؛  اإىل  الغروب  من  م�ستغرقة  تن�م  وهي  وغريهم�. 
يحت�ج  والطفل  النوم،  ب�لتقلب عليه يف  تقتله هي  اإن مل  البك�ء  فيقتله  ت�سمعه، 
ل�سهر الليل والر�س�عة، اأفتقدر ال�سغرية على حمله طول الليل واإر�س�عه ومعرفة 
اأمرا�سه واأوج�عه وح�سن العن�ية به، ي� قوم هذه اإح�س�ئي�ت ال�سحة ترين� كل يوم 

�سربت غور: خربت وعرفت حقيقة ال�سيء.)م).  (((
الرته�ت: القول اأو العمل الت�فه املجُزخَرف اخل�يل من الّنفع.)م).  (2(

�صن الز�اج
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نتيجة  �سف�وؤه  يع�سر  مب�  اإ�س�بتهم  اأو  م�سر  الأطف�ل يف  يرى كرثة موت  م�  ب�أجلى 
جهل الأمه�ت بال �سك، واجلهل يف ال�سغر اأكرث منه يف الكرب، ف�إذا قرن مب� ي�ستلزم 

ال�سغر من ال�سعف وعدم القدرة على حتمل م�س�عب الرتبية ك�ن اأدهى.

ومن نكد الدني� على الفت�ة ق��سرة ك�نت اأو ر�سيدة، اأن تتزوج من فتى 
ب�أن  �سمعن�  فط�مل�  الغني،  فالن  ابن  ب�أنه  الزوج  من  وتكتفي  لأبيه،  ت�بع  �سغري 
اختالف الكن�ت اأو �سوء �سري الفتى اأدى اإىل طرده هو وزوجه من بيت اأبيه فم�ذا 
يفعل اإن مل يكن تعلم علًم� اأو �سنعة ت�س�عده على املعي�سة، ل جرم اأن يذوق� وب�ًل 

اأو ينتجع�))) بيت اأهله�، وتبقى هي وهو واأولدهم� ع�لة عليهم اإىل اأن ي�س�ء اهلل. 

اأن يتزوج هِرم �س�بت مف�رقه  � ب�ل�سن،  اأي�ًس� خمت�سًّ ومم� ي�سقي الزوجني 
ب�س�بة يف مقتبل العمر، اأو ب�لعك�س فتى بعجوز، ف�إن م�سرب ال�سب�ب يختلف عن 
م�سرب الهرم، ف�ساًل عن اأن الن�سل الن�جت من اأبوين بعيدي فرجة ال�سن الواحد 
عن الآخر ي�أتي يف الغ�لب �سعيًف� اأو ل ي�أتي بت�ًت�. واإنك اإذا نظرت هِرًم� و�س�بة اأو 
�س�بً� وعجوًزا مم�سًك� اأحدهم� بذراع الآخر كم� قد ترى الفرجنة يف طريقك اأحي�نً� 
� واإن كذبً� ب�أنه� ابنته يف الأول  ف�إنك لأول وهلة، ت�ستنكر هذا املنظر، وحتكم اإن حقًّ
�. واإذا ك�ن اهلل �سبح�نه اأحكم  اأو اأمه يف الث�ين، وم� ميجه)2) النظر فهو لي�س طبيعيًّ
اأمر املالءمة يف الطبيعة فلم يخلق اجلبل الوعر يف ال�سم�ء الرقيقة ال�س�فية، ومل 

ينتجع�: ينزلن ويعي�س�ن يف مك�ن م�.)م).  (((
ميجه: يلفظه وي�ستقبحه.)م).  (2(
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يرباأ النجوم اجلميلة املت�ألقة يف الأر�س اخل�سنة الق�متة، فِلَم جنمع نحن بني الأ�سداد 
ونخ�لف ذوق الطبيعة ال�س�دق؟.

الجتم�ع  بجم�ل  والت�أن�س  هندامه�،  وح�سن  زينته�،  يف  تفكر  ال�س�بة 
ب�سديق�ته�، والهرم يفكر يف علبة ال�سعوط، والرثيد، ودواء ال�سع�ل في� 

ـُِح الثـريـا �ُصــَهـْيال َعـْمـَرَك اللـُه كـيـف يـلـتـقـيـاِن اأيُّــها املُْنـك

كذلك ال�س�ب ل يلذ �سمعه ال�سين�ت الكثرية، والي�اآت يف مو�سع ال�سني 
ال�سعر  و�سبغ  امل�ستع�رة،  الأ�سن�ن  تركيب  يف  م�سروف�ته  زي�دة  يحب  ول  والراء، 
وطالء الوجه وغريه من لوازم �سيدتن� اأو )اأمن� العجوز)، كم� كن� نقول يف ق�س�س 
الطفولة اأحّب فتى مرة امراأة اأعجبه �سكله� فخطبه� اإىل نف�سه�، فق�لت له: اأنت 
فتى واأن� عجوز ل اأ�سلح لك، فلم يقبل قوله�، وظنه� م�زحة واألح عليه� يف قبوله 
ا من اإج�بته اإىل طلبه، فلم� دخل عليه� ليلة العر�س جل�س يكلمه�،  بعاًل، فلم تر بدًّ
واإذا به� خلعت اأ�سن�نه� وو�سعته� على من�سدة اأم�مه�؛ فهلع قلبه اإل اأنه بقى �س�مًت� 
ينظر اإليه� ريثم� تتم عمله�، ثم خلعت اإحدى عينيه� وك�نت �سن�عية من الزج�ج، 
ثم جردت راأ�سه� من �سعره� امل�ستع�ر، فظهر اأ�سلع خميًف�، وبينم� هي تنزع القطن 
من �سدره� هرول ال�س�ب نحو الب�ب م�سرًع� فن�دته، مل�ذا تهرب وقد كنت تدعى 
اأين فتنتك بجم�يل ف�أج�به�: »ي� �سيدتي، نعم اأهرب ويحق يل لأين راأيت اأغلب 

�صن الز�اج
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اأي�ًس�». فهل يغبط)))  اأن تكون حوا�سك كذلك  واأخ�ف  الدك�ن،  اأع�س�ئك من 
الرجل على زوجة مثل هذه، واإذا مل يغبط فلم�ذا تجُْكره ال�س�بة على تزوج الهرم؟ 
اللهمَّ اأنت خ�لق اخللق وحمدد الأعم�ر، تزعم اجل�هالت اأن زواج الهرم دلل يف 
حي�ته، وغنى بعد موته، فهل �سمنت املراأة الطم�عة اأن املنية �ستعدو عليه اأوًل؟ 
ت�سح  وهل  لرفيقه؟  املوت  يرتقب  الواحد  ك�ن  اإذا  الزوجية  احلي�ة  تطيب  وهل 

مع��سرة هذه التي تعد موت القرين ربًح�؟! اإْن هذا اإل �سالل كبري.

واملحبة،  الوف�ق  من  كثري  �سيء  يتوقف  الزوجني  �سن  مالءمة  فعلى 
ا لتحمل م�س�عبه،  وؤً فجُ والواجب اأن ل تتزوج الفت�ة اإل متى �س�رت اأهاًل للزواج كجُ
ول يكون ذلك قبل ال�س�د�سة ع�سرة، وتزويج ال�سغ�ر لعب فيه �سق�ء لالأمة من 
وفي�ت  كرثة  النف�س�ل،  اأو  ال�سق�ق  دائًم�  نتيجته  الزوجية  يف  عن�ء  وجوه:  عدة 
الأطف�ل، �سعف الن�سل، اإ�س�بة الن�س�ء ب�لأمرا�س الع�سبية والأمرا�س الن�س�ئية 

الأخرى.

لنظ�م  وقلب  للزوجني،  و�سق�ء  للن�سل،  اإ�سع�ف  ال�سن  خمتلفي  وزواج 
الطبيعة الدقيق، فمتى يلتفت لهذا الآب�ء والأمه�ت؟ ومتى تنق�سع �سح�بة هذا 
اأرين  اللهمَّ  للزواج بعني اجلد والهتم�م؟  ننظر  بيوتن�؟ ومتى  ال�سق�ء عن �سم�ء 

ذلك اليوم؛ فهو اأمنية النف�س، و�سبيل �سع�دة الأمة وترقيه�.

يجُغبط: يجُح�سد من غري متني الأذى له.)م).  (((



-9-

رد)))  اأول م� يلفت نظر ب�حثة مثلي عند زي�رته� الق�هرة، كرثة وجود اخلجُ
جن�س  من  كلن�  الغيب  علم  في�ليت يل  ومن�زله�،  وطرق�ته�  �سوارعه�  البي�س يف 
والآخرون مل  والأولون  الفراعنة،  اأو من  الف�حتني،  العرب  اإم� من �ساللة  واحد، 
ل�ستداد  ذكر  وتواريخهم  ال�سحيحة  اأو�س�فهم  يف  ي�أت  ومل  ال�سقرة،  عنهم  توؤثر 
حمرة اخلدود وزي�دة بي��س الوجوه اإل م� ك�ن مب�لغة خي�ًل يف حبيبة، اأو حقيقة 
بي��ًس�؟!  اأقل  الق�هرة كلهن �سقًرا، ون�س�ء املدن الأخرى  ن�س�ء  ن�درة، فلم�ذا جند 
اأو مل�ذا جند الدم �س�ربً� يف وجوه احل�سري�ت قلياًل عند الفالح�ت والبدوي�ت مع 
اأنهن دائم� معر�س�ت لل�سم�س يف غدوهن ورواحهن وال�سم�س تنقي الدم وتدد 
ا. نعم اإن امل�سحوق�ت واملراهم و�سروب الأ�سبغة تفعل  ال�سحة، اإن يف الأمر ل�سرًّ

ب�لوجوه فع�له� »وهل يجُ�سلح العط�ر م� اأف�سد الدهر؟».

اخلرد: الن�س�ء احليي�ت، وخرد جمع خريدة وهي املراأة احليية.)م).  (((

طالء الوجوه
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تزعم ع��سقة الطالء اأن البي��س ِحلية، ولكن هل تعتقد اأن هذا الأبي�س 
الذي خيل له� اأنه اأبي�س يبقى اإذا فر�س اأن خي�له� �سحيح. كال اإن هذا الأبي�س 
�، فهل  الذي تتعمده وتتهد يف تنميقه ل يلبث اأن يزرق في�سري وجهه� بنف�سجيًّ
�سمعت يف اأ�سع�ر املتغزلني وامل�سببني اأن الوجه البنف�سجي من اأمه�ت اجلم�ل. 
وهل اإذا لفح احلر الوجه املدهون ف�س�ل عليه العرق يخطط جداول وغدرانً�، وينقل 
يجُرى  هل  والأحمر،  الأ�سود  فيختلط  اخلدود؛  �سفح�ت  اإىل  املح�جر  كحل  من 
ذلك الوجه م�سرًق� جذابً�؟ ومل�ذا تعد ال�سقرة خرًيا من ال�سمرة؟! األ تت�س�وى يف 
ذاته� الألوان. اإن م�س�ألة اللون م�س�ألة اعتي�دية �سرفة ل اأثر له� من ال�سحة، ف�أن� 
من  الأخرى  اإحدان�  ل  َتْف�سجُ فهل  الأحمر،  وج�رتي حتب  الأخ�سر،  اللون  اأحب 

هذه الوجهة.

مم�  كثري  يف  الذوق  ملكة  تنق�سهن  ولكن  يقلدن،  ال�سيدات  هوؤلء  اإن 
زرق�وان  عين�ن  دائًم�  فيه�  يكون  واحلمرة  البي��س  ال�سديدة  الوجوه  ف�إن  يعملن، 
وح�جب�ن اأخطب�ن)))، ويك�سو راأ�سه� �سعر اأ�سقر، فتالئم بع�سه� بع�ًس�، اأم� ن�س�وؤن� 
ف�إنهن بينم� ي�سبغن حواجبهن ب�ل�سواد الف�حم اإىل ن�سف الأنف واأعينهن، يك�د 
اآخرين، تراهن بعد ذلك ي�سبغن وجوههن ب�ل�سقرة.  كحله� يخلق له� ح�جبني 

ف�أين الذوق احل�سن من هذا الرتقيع ال�س�ئن.

ْمَرة.)م). َرة اأو حجُ �سْ فرة تجُخ�لطه� خجُ ة، اأو �سجُ رْبَ ح�جب�ن اأخطب�ن: فيهم� غجُ  (((
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النف�س  ت�أثرات  ف�إن  اجلم�ل،  مع�ين  من  كثرًيا  ي�سيع  املدهون  الوجه   
يف  و�سفه-  ميكن  ل  فيم�  اأثرهم�  فتك�سبه  الوجه؛  مراآة  على  تنعك�س  وطب�ئعه� 
العينني ويف الفم ويف البت�س�م ويف اأ�س�رير الوجه ال�سغرية، ويف اجللد نف�سه اأي�ًس�، 
ولكن الطالء يجُْظهر الوجه ك�أنه لي�س فيه حي�ة، ويغطي جلده اململوء معنى، وينزع 
ب�س�حبته اإىل ت�سنع احلرك�ت وال�سكن�ت، والت�سنع يذهب بهجة اجلم�ل، ول�ست 
ح�فظ  ك�ن  ف�إذا  الرخ�م،  من  متث�ًل  وجهه�  ط�لية  اأعد كل  اإين  قلت:  اإن  مب�لغة 

يعجب ل�سمت مت�ثيل الطلي�ن، ف�أن� اأعجب لتكلم مت�ثيل امل�سري�ت.

لتقف �سيدة من هوؤلء الالتي ي�ستعملن الطالء بج�نب متث�ل من عرائ�س 
)�ستني وكموان) ولتنظر يف املراآة فتتحقق من حكمي عليه�.

�سيدة  ننتظر  وكن�  املهذب�ت،  املتعلم�ت  من  ب�سديقتني  جمل�س  �سمني 
فح�سرت  اأهله،  ع�دات  وتخرب  ال�سرق  يف  لت�سيح  مرة  لأول  م�سر  اأتت  فرن�سية 
ت بحديثن�،  رَّ ال�سيدة ال�س�ئحة، واأخذت ت�س�ألن� عن ع�داتن� واأخالقن�، واأظنه� �سجُ
ال�س�ئحة،  فبهتت  التم�ثيل)  ق�سم  )من  م�سريت�ن  زائرت�ن  علين�  دخلت  قد  واإذا 
وخجلن� نحن الثالث لهذا املنظر غري اجلميل، وبينم� ك�نت� تتحدث�ن مع �س�حب�ت 
تهر  تك�د  ف�أراه�  النظر،  اأ�س�رقه�  كنت  تفهمه�،  ل  وال�س�ئحة  ب�لعربية،  املنزل 
ب�سحكة ع�لية احتق�ًرا وا�ستهزاء من ه�تني املراأتني. في� ويحن� اأم� يكفين� اأن يحكم 
علين� الغربيون ب�جلهل والت�أخر حتى يروا م� ي�سجل علين� الع�ر. وبعد اأن خرجت� 

طالء ال�ج�ه
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ق�مت ال�س�ئحة، وطفقت تقلد لن� حرك�تهم�، وت�سمئز لذكر وجهيهم�، ومل ي�سعن� 
اإل موافقته�.

هذا الطالء م�سيع للجم�ل احلقيقي املعنوي واحل�سي اأي�ًس�، ف�إنه ي�سمم 
وانقطعت  �سيدة  ا�ستعملته  ف�إذا  الوجه،  ع�سالت  ويجهد  م�س�مه،  وي�سد  اجللد، 
عنه يوًم� ظهر وجهه� �س�حًب� اأ�سفر متغ�سًن�)))، وتغور عين�ه�، وت�سود ول َحَور)2). 
وعملية الطالء هذة رمب� تعذرت حيًن� فقد متر�س املراأة اأو تت�أخر فتف�جئه� الزائرات، 
عمله�  تتم  ريثم�  النتظ�ر  على  �س�عة  اأم تربهن  طبيعية  اأتق�بلهن  تعمل؟  فم�ذا 

ال�س�ق؟!

ْتقر؛ لأنه� تزدري ب�سنع اخل�لق  اأن حتجُ التي تغ�س زوجه� يجب  ال�سيدة   
الرائني  تخدع  لأنه�  ك�فر؛  اهلل  ب�سنع  يزدري  ومن  تغيريه،  اإىل  وتعمد  �سبح�نه، 
الِهَرم  وتعجل  �سحته�،  على  تني  لأنه�  ميتهن،  اأن  يجب  واخل�دع  والرائي�ت، 
لنف�سه�، فهى اإذن ل تدري الن�فع من ال�س�ر، ومن ل يعرف نفع نف�سه من اأذاه� 

اأبله ل يحرتم. لأنه� تني على الآداب، فتجعل من نف�سه� قدوة ف��سدة لبن�ته�.

فيه،  الن��س  لغ�س  يجُْعمد  البدن  اأع�س�ء  اأظهر  هو  الذي  الوجه  ك�ن  واإذا 

متغ�سًن�: جمعًدا ومثنى.)م).  (((
ة جفونه�.)م). احلور: هو �سدة بي��س بي��س العني و�سواد �سواده� وا�ستدارة حدقته�، ورقَّ  (2(
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فلتغ�سب من هذا  راأيي،  �س�قطة يف  الط�لية وجهه�  اإن  اخلفي؟  ب�ل�سمري  فكيف 
القول من ك�نت غ��سبة، ف�إين ل يهمني ر�س� التم�ثيل.

ولول ت�سجيع الرج�ل الن�س�ء يف غرورهن مل� مت�دين فيه، ف�إن بع�س الرج�ل 
ي�سرتون ب�أنف�سهم علب امل�سحوق�ت واأنواع املح�سن�ت لن�س�ئهم، وبع�سهم يتكدر 

عندم� يرى امراأته يف وجهه� الأ�سلي وهيئته� الب�سيطة.

األ ي� ن�س�ءن� اتركن هذه الع�دة الذميمة، واإن ك�ن ل ي�سلكن غري �سن�عية 
النق�س ب�لألوان ف�أم�مكن الورق، لي�س اأكرث منه، انق�سن فيه �سوًرا ور�سوًم� حتّلي 
ف�إن مل  اأنن� م�سري�ت،  املن�زل، وا�سكرن اهلل على نعمه اجلزيلة، واعلمن  جدران 
والحمرار  الن��سع،  البي��س  لن� هذا  اأين  فمن  العجمة،  اأ�سل  اأجدادن�  يكن يف 
ال�سديد. وم� اأحلى ال�سمرة اجل�ذبة لو تفهمني معن�ه�. اإنه� جميلة لأنه� جميلة، 
ولأنه� م�سرية، ولو مل يكن فيه� غري امل�سرية والطبيعة لكفى. وكل طبيعي جميل.

طالء ال�ج�ه
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اأول مبداأ حتفظه املراأة اجل�هلة عند زواجه� هو عدم الثقة بزوجه� مهم� اأكد 
له� براءته من تهمة اخلي�نة، ومهم� ك�ن الب�عث له على تغيبه عن منزله، فرتاه� 
اإذا ذهب زوجه� لديوانه ودع�ه �س�حب له اإىل الغداء معه فلم يوؤب ملنزله اإل بعد 
مب�س�حبة  اأو  بزواج جديد  اإم�  وتتهمه  زوابع غ�سبه�،  وتثور  تتكدر،  تراه�  الع�سر، 
عي لل�سهر مع اإخوانه فت�أخر قلياًل ب�لليل ت�س�أله اأين كنت،  غري �سرعية، تراه� اإذا دجُ
ول ت�سدقه اإذا ق�ل احلقيقة. تراه� اإذا ك�ن ممن ينتدب يف حتقيق ق�سية، اأو البحث 
عن جن�ية، وتغيب يومني اأو ثالثة، تتهمه ب�لتغيب عند زوجتة الث�نية، فمبداأ عدم 
الثقة هذا ي�سبب م� تخ�فه املراأة، وي�سري اخلي�ل حقيقة، فيلتفت الزوج اإىل م� تقول 
امراأته، ول يلبث اأن يتزوج اأو يخ�لل)))؛ لأنه� علمته اأن هذا الأمر م�ستط�ع له، 

و�سهلته على اأذنيه وروحه، بكرثة ذكره له، و�سدة ال�سغط حتدث النفج�ر.

يخ�لل: ي�س�دق وي�س�يف.)م).  (((

مبادئ الن�صاء

املبداأ الأ�ل: عدم الثقة بالز�ج اأ� الغرية العمياء
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اإذا ركز هذا الأ�س��س يف راأ�س الزوجة نغ�ست عي�سه� وعي�س قرينه�؛ لأن 
ال�سع�دة وال�سق�ء وهمي�ن، ف�إذا تخيلت اأين �سعيدة انب�سط اأم�مي الكون، ووجدت 
واعتدادي  بنف�سي  ثقتي  من  ووجدت  تعرت�سني،  التي  امل�س�يق  من  خمرًج� 
ب�سع�دتي �سع�دة حقيقية و�سرفت الأمور على ق�عدة اأن اأكون دائًم� جذلة، واإذا 
انقلب الأمر راأيت كل ح�دث هني ج�لًب� لل�سق�ء، وهذا م�س�هد يف الن�س�ء ل �سيم� 
اجل�هالت؛ لأن اعتق�دهن يف اأي �سيء ل يتزعزع حتى ولو �سطع اأم�مهن بره�ن 
اأكرث انفع�ل منه� عند  ت�أثًرا واأنف�سهن  اأ�سرع  اأع�س�بهن  يكذب م� يعتقدن، ولأن 

الرج�ل. 

وقد يتفق اأن يرى الإن�س�ن �سيدة دائمة احلزن مقطبة اجلبني بال م�سوغ، 
واأخرى دائًم� جذلة، وكل م�حوله� مثبط للهمة مزعج، ف�أي الأ�سب�ب عك�س كل 

ق�سية اإىل �سده�؟! اإنه هو العتق�د والنف�س.

واإذا فقدت املراأة الثقة من قرينه�، فقد يفقده� هو اأي�ًس� منه� في� لهول تلك 
العي�سة املنكرة. مرتبط�ن ا�سًم� منف�سالن معنى، والن�س�ء امللتف�ت حول الزوجة 
يزدنه� كرًه� له ب�أن يزعمن اأنهن راأين خليلته اأو زوجته الأخرى، وينهنب الزوجة 
ال�س�ذجة، ويطمعنه� يف اأن م� ي�أخذنه منه� هو لنك�ية عدوته�، و�سالحهن الوحيد 
هو ال�سحر، في� �سعف ال�سالح واملق�تل. مل�ذا تعتقد املراأة دائًم� اأن الرجل لي�س 
خمل�ًس� له� الود كم� هي خمل�سة له؟ اإنه� ول �سك خمطئة يف ذلك التقدير، اإل 
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اإذا راأت بعينه� م� يثبته. ومم� يج�سم له� خي�له� ل�س�نه� الذي ل يفت�أ يقلب للزوج 
موا�سيع مل تكن لتخطر له، فهي تعيده� �سب�ح م�س�ء، وتقوم معه� وتن�م، حتلم به� 
وت�أكل، وهي من جوار�سه� )اأي م�سهي�ته� للطع�م) فيت�س�يق الزوج، لأن املو�سوع 
مراًرا  كرر  اإذا  اجلميل  حتى  وال�سيء  مراًرا،  ومع�د  مكرر  هو  ثم  ثقيل،  ذاته  يف 
�س�عت طالوته، وذهب رونقه، فم� ب�لك بهذه التهمة ال�سنيعة، وفقدان الثقة. اإذا 
ت�س�يق الزوج من هذا احلديث وبلغت روحه الرتاقي ومل يفلح يف اإثب�ت براءته 
من جم�ل�سته�  يكرث  اأن  اإم�  طريقني:  اأحد  اإل  اأم�مه  يجد  لزوجته مل  واإخال�سه 
مع  يبجل  وحيث  م�س�يق  ل  حيث  يهيم  اأن  واإم�  واأذنيه،  راأ�سه  عن  وي�ستغني 
الكالم  قوار�س  ل�سم�ع  ي�ستعد  ولكن  احلديث،  اأط�يب  معهم  ويتب�دل  اإخوانه، 

كله� لياًل عند اأوبته ملنزله، فبحق الألفة وال�سع�دة هل يعد ذلك عي�ًس�؟

هل علمت �سبب تلك الو�س�و�س؟ نعم هي الغرية العمي�ء.

وعلى  لالآخر،  ال�سخ�س  حب  على  تدل  لأنه�  ممدوحة؛  القليلة  الغرية 
اهتم�مه به، ف�إذا راأت �سيدة بعله� غري م�ستقيم ال�سرية، وت�أكدت ذلك من طريق 
له� واحلجر  اإح�س��س  ف�إنه� ل  تغر عليه،  واأعوانه�، ومل  �سي�طينه�  ال�سدق ل من 
اإذا ا�ستعملت الغرية يف غري مو�سعه� ف�إنه� ت�سقي نف�سه�  اأقرب للت�أثر منه�، واأم� 

وت�سقي زوجه�، وت�سقي اأهله واأهله�.

مبادئ الن�صاء: املبداأ الأ�ل



7272
النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(

هل يج�سر بعل يوًم� اأن يكلم عجوًزا اأو ي�س�حك طفلة اأم�م زوجته اجل�هلة، 
وهل اإذا ق�سدته اأرملة يف اإجن�ز عمل له� مل تد اأكف�أ منه يف القي�م به، هل تغفر له 

زوجته هذا اخلط�أ العظيم يف مك�ملة الأجنبية عنه؟ 

يجب اأن ل يجعل حمل للريب اإل اإذا روؤيت الريبة راأي العني. قد حتمل 
الرجل �سالمة نيته على اأن يبوح لمراأته ببع�س م� راآه يف �سب�ه اأو اأن ي�سف له� 
فيالحظ  زواجه،  قبل  به�  �س�ح  ك�ن  رمب�  التي  البالد  من  وغريه�  ب�ري�س  مالهي 
وهو يق�س احلديث اأنه� تتغري اأو ت�س�أله عدم تكملته، ولكن هل تغ�رين اأي�ًس� من 

امل��سي اأيته� ال�سيدة، وقد ابتداأ وانتهى قبل تعرفك بهذا الزوج ال�سقي.

وال�سيدات ميلن دائًم� لفتح مثل هذا احلديث، ولي�س عندهن اأرقى منه 
طبًع�، فتجتهد كل واحدة يف اإظه�ر امل�س�وئ التي ت�سمع به� اأو تخرتعه� عن زوج 
�سديقته�، وتظن ذلك خدمة له�؛ لأنه� توقفه� على مبلغ اإخال�س زوجه� له�، ف�إذا 
فر�س وك�نت هذه امل�س�وئ حقيقية، ف�إن تلك ال�سديقة اجل�هلة ت�سر �سديقته� من 
وافرتاء  واإذا ك�نت اخرتاًع�  ب�أكمله�،  اأ�سرة  �سق�ء  وت�سبب  النفع،  له�  تريد  حيث 
على رجل بريء فم� ك�ن اأجدر هذه ال�سديقة ب�سبط ل�س�نه�، وهو ل يكلفه� اأكرث 

من اإطب�ق فكيه�. 

اأرب�ب الأ�سر املتفقة  اأن اختالف�ت وخ�سوم�ت جن�ه�  وقد �سوهد كثرًيا 
اأو  اأمه  اأو  امراأة �س�حبه  اأن  الزوج  ف�إذا علم  الوا�سي�ت،  اأمث�ل هوؤلء  املتح�بة من 
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قريبته هي التي غريت عليه زوجته، واكفهر))) من غيم حديثه� جو �سع�دته ووف�قه 
اإليه عن  املنتمية  تلك  بحجز  ال�س�حب  ي�أمر ذلك  اأن  اإل  وهو م�سيب  ي�سعه  ل 
ورمب�  وتوجعه،  �س�حبه  الإه�نة  هذه  فتوؤمل  منزله؛  اإىل  الدخول  وعن  به.  الإيق�ع 

بتَّت)2) بينهم� حبل الوداد.

لأن  اأ�س��س؛  ك�نت على غري  واإن  الزوجني، حتى  بني  اأحاله�  م�  الثقة 
ب�للطف  اأوًل  فلتنبهه  ال�سوي  ال�سراط  عن  زوجه�  انحراف  حتققت  اإذا  الزوجة 
واملح��سنة، ف�إذا مل تفلح مالينته� فم�ذا تعمل؟ اإم� اأن تبقى معه اإن ك�نت ترجو 
ف�سلت  ف�إذا  رَب.  الكجُ اإحدى  وهذه  عنه،  تنف�سل  اأن  واإم�  حت�سنه،  وتوؤمل  عي�سه 
مع��سرته ب�سبب حبه� له، اأو لرتب�طهم� ب�أولد، اأو لنقط�عه� من الأهل والإخوة، 
اإل  يتغيب  ل  واأنه  له�،  خمل�س  اأنه  تفر�س  اأن  معه  عي�سه�  حتتم  وقد  له�  ف�أوىل 
لأ�سغ�ل ن�فعة مل�ستقبله� وم�ستقبل اأولده�، واأن� على يقني اأن هذا الفر�س متي�سر 
ب�ل ليفرق�ن كثرًيا عن مثلهم�  تبغيه، وج�لب لطم�أنينة وهدوء  و�سهل جًدا ملن 

ال�سحيحني. 

مبادئ الن�صاء: املبداأ الأ�ل

))) اكفهر: ا�ستد ظالمه.)م).
)2) بتَّت: قطعت.)م).
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مم� يطرب له الن�س�ء اأن يكون اأزواجهن ل اأهل لهم، فرتى اخل�طبة اأول 
اأهل  اأنه ل  اأو كذبت  م� تذكر ح�سنة لل�س�ب الراغب يف الزواج �سي�ن �سدقت 
له، وتب�لغ بقوله�: »اإنه مقطوع من �سجرة». مع�ذ اهلل اأيجب اأن تفنى اأ�سرة ب�أكمله� 
عنه،  لمندوحة  ب�لغري  ف�لجتم�ع  ب�لطبع،  مدين  والإن�س�ن  فرد.  منه�  ليتزوج 
والحتي�ج للمخ�لطة �سربة لزب))). واملراأة متيل لال�ستئن��س كم� مييل الرجل، 
وتعتز ب�لأهل كم� يعتز هو، وتدرك معنى القرابة وال�سلة. اإذن فم�ذا يجعل املراأة 
حترتم هذا املبداأ فت�ة وتتج�هله زوجة، اأو مل�ذا هي حتب اأق�رب نف�سه� وتبغ�س اأق�رب 
ال�سلطة.  على  التن�زع  اأو  الأثرة  اإل  هي  اإن  على جم�راته�؟  اأي�ًس�  وحتمله  الزوج 
ب�أمره� مطلقة الت�سرف يف �سيئني عزيزين عليه�:  اأن تكون ح�كمة  الزوجة تريد 
اأحد  زوجه�  اأهل  من  معه�  يعي�س  ل  وحده�  ك�نت  ف�إذا  والبيت.  الرجل  قلب 
اأو ابنة له من غريه�،  اأو اأخت لزوجه�  اإذا ع��سرته� حم�ة  اأم�  ن�لتهم�،  اأنه�  ظنت 

�سربة لزب: ث�بت و�سديد.)م).  (((

مبادئ الن�صاء

املبداأ الثاين: بغ�ش اأقارب الز�ج اأ� الأ�صرة



7676
النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(

فهن�ك تن�زع البق�ء والبغ�س الذي ل نه�ية له. كلٌّ تريد اأن ت�ست�أثر ب�ل�سلطة على 
اململكتني، وتتهد يف الفوز بقلب الرجل اأوًل ف�إذا م� وفقت له ن�لت الأخرى بغري 
كبري عن�ء. ول تخلو اإحدى املتن�زعتني من خط�أ و�سواب؛ اإذ ل ميكن اأن تكون 
الواحدة على خط�أ حم�س والأخرى على �سواب �سراح، ولو علمت� لر�سيت كل 
ابتغت  واإذا  الزوجي،  احلب  غري  البنوي  ف�حلب  الرجل  من حب  بق�سمه�  منه� 

امراأة اأن تغري على الثنني ك�نت خمطئة، وتعدت م� وراء حده�.

اإذا اأرادت الزوجة اأن ل يحب زوجه� اأمه ول يحرتمه� ول يتكفل بلوازمه� 
وهي حمت�جة اإليه فقد اأثمت. وكذلك اأمه اإذا ح�سدت زوجة ابنه� على ابت�س�مة 
األق�ه� عليه� زوجه�، اأو تغ�سمرت))) واأرادت اأن تعله� ك�ل�سنم ل راأي له� بينهم�، 

فهي اأي�ًس� قد تن�هت يف الظلم والق�سوة. 

ن�س�ء اليوم غري ن�س�ء الأم�س، واأذواقهن تختلف ب�ختالف الزمن، ولكن 
اإذا حتتم اأن تعي�س فت�ة اجليل اجلديد مع حم�ته� ذات الفكر القدمي فم� العمل؟ 
املخ��سمة واملع�ندة ل تدي�ن نفًع� ف�ساًل عن اأنهم� من �سف�ت الطبقة الدني�. اأم� 
الن�س�ء املهذب�ت فال يبعد اأن يختلفن يف الراأي، ولكنهن ي�سرفن اخلالف ح�ًل، 

ومل ت�سمع واحدة من الأخرى م� يغريه� عليه�. 

تغ�سرمت: اأخذت الأمور ب�سدة وغلظة، وورد يف كت�ب »درة الغوا�س يف اأوه�م اخلوا�س» لأبي حممد الق��سم:   (((
اء.)م). َو متغ�سمر، بَتْقدمي امْليم على الرَّ َق�ل: تغ�سمر، َوهجُ َواب اأَن يجُ ال�سَّ
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الت�س�هل اأول م� تب مراع�ته يف الأ�سرة واللطف اأجمل �سف�ت املراأة، 
ترى الزوجة و�سع هذا ال�سيء على اليمني، وترى حم�ته� و�سعه على ال�سم�ل، 
وتوا�سع،  بلطف  تخت�ر  فيم�  اآراءه�  ولتبني   � �سنًّ اأ�سغر  ف�إنه�  الزوجة؛  فلتت�س�هل 
املتمدن�ت  كربي�ء  واأظهرت  ت�سبثت  اإذا  اأم�  اخلالف.  بت�سوية  كفيل  واللني 
اإىل  الأمر  فرمب� و�سل  بج�نب متدينه� احلديث،  واأ�سغرت حنكة حم�ته� وت�ربه� 
اأوخم العواقب. واأ�سعب ق�سية يحكم فيه� الرجل هي التي بني اأمه وزوجه؛ لأنه 
اإذا اأر�سى اأحد اخل�سمني اأغ�سب الآخر، واأم�مه اأم واحدة، اأم� الن�س�ء فغري زوجته 

كثريات، فتدور الدائرة يف الغ�لب على الزوجة ولو ك�ن راأيه� �سوابً�.

الزوجة التي اأول م� تدخل البيت تفرق بني اأع�س�ئه املتح�بني املربوطني 
ب�سلة الأمومة والأخوة �سيط�ن رجيم. يجب عليه� اأن تتذكر اأنه� مل ت�أت اإل من 
رجاًل،  �سريته  اأن  اإىل  فيه  وتعبت  ربته  من  فمنهم  معه  الذين  هوؤلء  اأم�  قريب، 
� له  ومنهم من يف�سله على نف�سه ويفديه مب� يعز، واأحدث واحد فيهم اأقدم منه� حبًّ
وارتب�ًط� به. والغريب اأن كل امراأة من هوؤلء العج�ئز ك�نت تكره حم�ته�، وتريد 

اأن حتبه� امراأة ابنه�، ولكن اجلزاء احلق من جن�س العمل. 

واإذا �س�ألت الأولد وجدت اأغلبهم يحبون اأبن�ء اأخوالهم اأ�سد مم� يحبون 
لأق�رب  وبغ�سه�  لأق�ربه�  اأمهم  حب  عن  �سك  ول  ن��سئ  وهذا  عمهم،  اأولد 
زوجه�، على اأنهم بعيدون عنه�، ول ين�زعونه� ال�سلطة التي تخ�ف عليه�، ولكن 

مبادئ الن�صاء: املبداأ الثاين
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كره واحدة �سرى يف جميع من ينتمون اإليه�، ف�لزوجة تكرههم بحق اأو بغري حق. 
ف�ساًل عن اأن اأهل الزوج يحبون الرق�بة على امراأة قريبهم، وقد ذكرن� اأنه� عدوة 
الرق�بة والتقييد ومب�دئه� ا�ستقاللية مطلقة. على اأين ل اأفهم كيف تزعم املراأة اأنه� 
حتب زوجه�، ثم هي تبغ�س اأق�ربه؟! اإن هذا تن�ق�س غريب. ف�إذا ك�ن ادع�وؤه� هذا 
حقيقة وجب اأن حتبهم وحتتمل من اأجله كل �سعب مهم� كلفه� ذلك الحتم�ل.

تن�زع  الآخر  وال�سبب  البغ�س،  �سببي  اأحد  البيت  على  الرئ��سة  تن�زع 
الرئ��سة اأي�ًس� ولكن على قلب الرجل. األ فلتطب نف�ًس� كل امراأة غيور، ف�إن حب 
الزوجة املكت�سب الظ�هر غري حب الأهل الغريزي الدفني. كلٌّ له �سفة خ��سة 
به تعله ل يقل اأهمية عن الآخر، وهم� خمتلف�ن، ل تدل كرثة اأحدهم� على قلة 

الآخر، فهم� منف�سالن مت�م النف�س�ل.

ف�لزوج�ت املتمدين�ت يجب اأن يخف�سن قلياًل من غلوائهن، ول يبخلن 
على احل�كمة القدمية يف البيت ب�سيء من ال�سلطة، لأن من تعود احلكم ي�سعب 
عليه اأن ينزع منه، واأمه�ت الأزواج اأوىل لهن اأن ل يت�سبثن كثرًيا ب�آرائهن العتيقة، 
فكل زمن يقت�سي اإ�سالًح� مغ�يًرا مل� قبله، وال�سالة وال�سي�م خري لهن من اإلق�ء 
ك�سب�ن  م�سوؤولية البيت وتربية الأولد على عواتقهن، لأنهم� مريح�ن يف الدني� مجُ

اأجًرا يف الآخرة وال�سالم.
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اأ�سب�ب  ورخ�س  اللزومي�ت  بقلة  احل�يل  اأخيه  على  ال�س�بق  اجليل  ميت�ز 
يالحظه�؟  مل  اأم  اجلمهور  اأَلَحظه�  اأعرف  ل  اأخرى  ميزة  له  كذلك  املعي�سة، 
الفقري  فلم يكن  الغنى والفقر،  الن��س حده� من جهة  وهي لزوم كل طبقة من 
لي�ستنكف من خ�س��سته، ومل يكن املتو�سط يقلد الأو�سع رزًق� والأعظم ج�ًه� كم� 
نفعل نحن الآن، ولعل ال�سبب الأ�سلي يف ذلك هو نق�س احلرية من اأخالقهم، 

وت�أثري �سدة ال�سغط عليهم.

ا  نفق�ت الأ�سرة اليوم كثرية يف ذاته�؛ لتعدد احل�ج�ت وغالئه�، كثرية جدًّ
لأنن� نت�أنق يف الكم�لي�ت الزائدة، ونحكي الغري فيه� ممن هم اأو�سع ثروة، واأفخم 
مظهًرا ول مربر لن� يف ذلك اإل احلرية ال�سخ�سية وحب التقليد، اأم� احلرية فنعمة 
من اهلل ورحمة، واأم� التقليد اإىل هذه الدرجة درجة التلف فلي�س من العقل يف 

مبادئ الن�صاء

املبداأ الثالث: املباراة �الإ�صراف
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�سيء، اللهمَّ اإل اإذا ابتغين� به ت�أييد مذهب دارون يف الن�سوء والرتق�ء، ول اأخ�لن� 
نبغي الت�سجيل على اأنف�سن� ب�أنن� وحدن� من �ساللة القرود.

اإذا ا�ستثنين� الطبقة ال�سفلى من الن�س�ء ف�إنن� نك�د نرى الب�قي من الو�سط 
الأخرى يف عدد اخلدم  الواحدة  ت�س�رع  والزينة،  امللب�س  �سبيه�ت يف  والرثي�ت 
وكمية الأث�ث ونوعه، فهل ميكن اأن نكون كلن� يف درجة مت�س�وية من الغنى؟ هذا 
ي�ستحيل، واإذا مل نكن مت�س�وي�ت يف م�ليتن� فمن اأين ن�سد هذا العجز يف النفقة 

عن الإيراد؟ جواب �سغري مفهوم، من الرجل اأبً� وزوًج�.

ينق�س  به، كي ل  له  ط�قة  م� ل  اأب�ه�  من� كلفت  الواحدة  تزوجت  اإذا   
جه�زه� عن فالنة ج�رته�، اأو قريبته�، ف�إذا قدر فنعم الق�در ل انتق�د عليه، ولكن 
اإذا عجز فمن خرق الراأي اأن ي�ستدين ليك�سب فخًرا ك�ذبً� اأطول مدته يوم�ن. واإذا 
تزوجت مل ت�س�أ اأن ترى �س�حبته� ت�سرتي ع�سرة اأثواب وهي ل ت�سرتي اإل اأربعة 
مثاًل، وكيف تد عند ج�رته� خم�س خ�دم�ت فيهن الأوروبي�ت ولي�س يف بيته� 
اإل واحدة م�سرية، وهي تكفيه. فهي دائًم� تزن نف�سه� مبيزان الغري ل تفت�أ تقلده 
ف�إن هذا  م�آربه�  به� ي�سرف يف  رفيع خ��س  له� مرياث  ف�إذا مل يكن  مهم� فعل، 
يحمله الزوج امل�سكني ول راحم له، ي�سرف دخله كله ويف الغ�لب ل يكون له اإل 
جع�لته))) ال�سهرية دخاًل ويحمد اهلل اإذا مل ي�ستدن على ح�س�ب ال�سهر الت�يل، 
ل من الوظيفة اأو حلقه م� ي�ستلزم النفقة ك�لِهَرم اأو املر�س مل يجد �سيًئ�  �سِ ف�إذا فجُ

جع�لته: راتبه اأو اأجره.)م).  (((
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يعتمد عليه اإل رحمة رب الع�ملني.

تطيق  فال  الهم،  ويكرث  القلب،  ي�أكل  احل�سد  هي  احلقيقية  املب�راة  علة 
�س�حبته اأن ترى اأجمل منه� هيئة اأو اأغنى مظهًرا وتهتم يف اأن تكون هي امل�س�ر 
اإذا ذكر غن�ه� واقتداره� على اقتن�ء  اإليه� ب�لبن�ن يف املج�ل�س، وي�سكره� الطرب 
العرب�ت اجلميلة واخلدم الكثري، وبع�سهن تبيع حليه� اأو �سيًئ� من اأمالكه� لت�سرتي 
اأو ت�ستفيد من  اأوروب� ل لأنه� حتب ال�سي�حة،  اإىل  اأو لت�س�فر  �سي�رة )اأوتوموبياًل) 
الأ�سف�ر، ولكن لأن غريه� فعلت ذلك، ولو ت�أملن� لراأين� اأن الإن�س�ن مهم� ح�ول 
اأن يجعل نف�سه الأول يف �سفة م�، ف�إنه ل يلبث اأن يرى اأعلى منه واأمكن يف تلك 
ال�سفة بعينه�، تبذل �سيدة كثرًيا من م�له� ووقته� للتفتي�س عن اأجمل عقد يف 
الق�هرة فتجده ولكن لتدوم اأوليته� به اأكرث من اأن ترى اأخرى عليه� عقد اأنف�س 

اأتت به من الأ�ست�نة اأو ب�ري�س مثاًل، واإذا تطلع املرء لغريه مل يقتنع قط مب� عنده.

التقليد؛ لأنه  ي�ستحكم منه� داء  اأن  الع�قلة  ب�ل�سيدة  اأنه ل يجمل  اأرى 
ل  ف�إين  هن�  املح�ك�ة  ذممت  )واإذا  ب�سغره�  والإح�س��س  النف�س  �سغر  على  يدل 
اأق�سد املعتدلة منه�، فقد تكون لزمة اأحي�نً�، واإمن� اأذم املتطرفة، ولذلك و�سفته� 
بلفظة داء). واإذا كنت ب�رعة ر�سيدة فلم�ذا ل اأبتكر يف ملب�سي ومنزيل م� يجعل 

غريي من الن�س�ء يقلدنني فيه بدل اأن اأجري دائًم� وراء م� يفعلن.

مبادئ الن�صاء: املبداأ الثالث
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ب�لغة،  حكمة  وهي  تب�ينوا»  م�  بخري  »الن��س  ال�سريف:  احلديث  يقول 
القت�س�ديون  كد  واإذا  الجتم�ع،  نظ�م�ت  ولب�ب  العمران  نوامي�س  كل  هي  اأو 
النظ�م�ت  وي�سنون  القوانني  ي�ستنبطون  اأدمغتهم  الجتم�عيون  واألهب  اأذه�نهم 
�سرًيا  الع�مل  ل�سري هذا  اأدعى  ب�أجمع للحكمة ول  ي�أتوا  فلن  الب�سر،  بني  ل�س�لح 
�) اأح�سن من هذا احلديث على اإيج�زه. وعليه فال ميكن اأن  � منتظًم� )ميك�نيكيًّ اآليًّ
يت�س�وى الب�سر، ول ميكن من الأ�سف اأن نكون كلن� غني�ت، نحن نريد اأن نظهر 

كلن� مبظهر املو�سرات »وهل ب�لفقر مْن ع�ب».

الفقر وحده لينزل الإن�س�ن من رفعته، ف�لعتب�ر ب�لنف�س والف�س�ئل ل 
ب�لي�سر وعدمه، م�ذا ي�سر املجتمع الإن�س�ين اإذا كنت اأفقر من �س�حبتي اأو ك�نت 
هي اأفقر مني. بل م�ذا تفيد حم�ك�تي له� اإذا كنت ل اأ�ستطيعه� مبعن�ه� ال�سحيح، 
هي تقدر اأن تتجمل ب�لثي�ب احلريرية وامل��س الكثري من م�له� وف�سل الغنى عليه�، 
ولكني ق�سرية اليد عن الإتي�ن مبثل م� عنده�، اأفلي�ست القن�عة اإذن خري ذخرية 

للق��سرات.

اأث�ثه�،  ويبهرك  منزله�  يعجبك  امللب�س،  جميلة  مرثية  امراأة  تكون  وقد 
الع�سرة،  اأو تكون فظة �سيئة  نفعه�،  الع�جزين  ين�ل  وتكون مع ذلك �سحيحة ل 
وتكون اأخرى غري جمة امل�ل ولكنه� جمة الف�س�ئل حم�سنة على املعوزين، ف�أي 
الثنتني اأنفع لالإن�س�نية واأوىل ب�لدع�ء، اأعجب لن�، مل�ذا نتب�رى فيم� ل يفيد ونرتك 

الن�فع من الأمور؟! 
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الزوج ويثقل ك�هله  م�لية  الإ�سراف، والإ�سراف يعجز  ت�ستدعي  املب�راة 
اأكرث مم� ي�ستطيع ل تخلو من  التي ت�سطر زوجه� لي�سرف عليه�  ب�لديون، واملراأة 
اإذن  فهي  التبذير،  بعواقب  ع�ملة  تفعل غري  م�  تفعل  تكون  اأن  اإم�  ب�عثني:  اأحد 
كثرية ال�سطط ج�هلة ل ت�سح اأن تكون مدبرة للبيت ولالأ�سرة. واإم� اأن تكون ع�ملة 
مب�سري م�لية الزوج وتفعل ذلك خمت�رة كم� يفعل كثريات؛ كي ل يوفرن للرجل 
م� ميكن اأن يتخذه يف يوم من الأي�م مهًرا حلليلة جديدة، اأو خليلة عنيدة، فهي 

مزعزعة اليقني كثرية ال�سك تقدر البالء قبل نزوله ول بالء اإل التزوج مبثله�. 

تقت�سم  �سرة  له�  ك�ن  اإذا  الزوج  م�ل  لالإ�سراف يف  املراأة  تنزع  م�  واأكرث 
معه� فوؤاد الزوج وم�له، ف�إنه� ت�سرف بح�س�ب وبغري ح�س�ب كي ل يجد م� يقوم 
مب�سروف�ت �سرته�، اأو كي تنتقم منه لنف�سه�، ليعجز عن اجلمع بني اثنتني ويندم، 
وحت�سب اأن عجزه وندمه يجعالنه يكتفي به� وحده�، ولكن م� اأدراه� اأنه اإذا اأراد 

حذف اإحدى الثنتني من جدول ن�س�ئه لعله� هي تكون املحذوفة اخل��سرة. 

ال�سري  التوفري  ب��ستهج�ن ع�دة  اأ�سرح  الزوج  مب�ل  الت�سرف  وعلى ذكر 
 � حليًّ يوفرن  مب�  في�سرتين  حممدة،  ذلك  ويح�سنب  الن�س�ء،  من  كثري  ي�أتيه  الذي 
ولب��ًس�، ويزعمن اأن اأهلهن اأتوا به لهن، اأو ي�سرفنه يف ال�سحر واخلرافة، ويف ذلك 
منق�ست�ن: نقي�سة الكذب، ونقي�سة ال�سرقة، واأ�سميه� �سرقة؛ لأنه� ل تفرق عن 
�سرقة الل�سو�س البتة، ورمب� ك�نت الأخرية اأخف من الأوىل، لأن الل�سو�س ف�ساًل 

مبادئ الن�صاء
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عن كونهم غرب�ء عن امل�سروق منه ف�إنه قد يعرث بهم فيع�قبهم، اأو على الأقل ل 
اأقرب  من  ف�إنه�  الأخرى  ال�سرقة  اأم�  �سيًئ�،  فقد  اأنه  يدري  ولكن  اإليهم،  يهتدي 
الن��س اإليه، واأل�سقهم به، ثم هو ج�هل ب�ملرة قد ل يهج�س به�. ف�إذا وفرت املراأة 
ِه لزوجه�؛ فيعطيه� اإي�ه عن طيب  ِ �سيًئ� ف�إن ذلك يعد مه�رة له� واقتداًرا، ولكن ِلرتجُ

خ�طر و�سم�ح، فذلك اأهن�أ له� واأ�سرف.

ه،  يلزم كلٌّ حدَّ اأن  ف�أوىل  فرد؛  متي�سًرا لكل  لي�س  الغنى  اأن  واخلال�سة 
لئال يكون مثلن� كمثل ال�سفدع التي اأحبت اأن تبلغ كرب الثور ف��ستع�نت ب�مل�ء 
ف�نفجر جوفه� فم�تت، ولتعلم املراأة اأنه� وكيلة الزوج يف م�له وبيته، والوكيل يجب 
� واإن التك�لب على املب�راة �سفة م�سغرة للنف�س، واإين لأزعم  اأن يكون اأميًن� تقيًّ
لأنن�  يوجد،  يك�د  ل  اأو  املخرتع،  ويندر  الب�حث،  فيهم  يقل  واأبن�ءن�  رج�لن�  اأن 
ب�لبحث وال�ستنب�ط، فيكون لهم من  التقليد ل تتجدد همتن�  مت�سبع�ت بحب 

زوجيتن� واأمومتن� حمك لأفك�رهم اأو اأ�سوة ومث�ل ح�سن.
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التي  الكربى  ال�سع�دة  هم�  ال�س�دق  ب�حلب  وارتب�طهم�  الزوجني  احت�د 
نفتقده�، والتي ل غنى لأحد املتزوجني عنه� ولو راأى �سع�دة اأخرى يف غري ذلك. 
ف�ملمّول الذي يح�سب نف�سه �سعيًدا اإذا اأحرز املاليني، والع�مل الذي يغبط نف�سه 
النف�ئ�س، كل هوؤلء  اقتن�ء  اإذا ا�ستهرت تع�ليمه، وال�سيدة التي ترى هن�ءه� يف 
ي�ستكملون  الزوجية، ول  املحبة  تلك  ي�ستغنون عن  اإليه ل  وفقوا  مب�  فرحهم  مع 
يتفرغ  اأن  ي�ستطيع  ل  اإرادته  قويت  مهم�  الإن�س�ن  لأن  ن�ق�سة؛  وهي  �سع�دتهم 
لأعم�له ويفكر وعنده �س�غل يزعجه، ول�سد م� يق��سي اأحد الزوجني من تنغي�س 

الآخر له. 

ومن اأكرب دواعي الكدر والتنغي�س اأن تنفعل الزوجة لأقل كلمة، وترجع 
اإىل قومه� غ�سبى اآ�سفة.

مبادئ الن�صاء

املبداأ الرابع: �صرعة الغ�صب �التهديد بالفراق
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كثرًيا،  به�  م�سته�ن  ه�ئاًل  �سيوًع�  عندن�  �س�ئعة  ب�لفراق  التهديد  ع�دة 
بيت  تنهزم من  املراأة  ترى  داٍع كذلك  لغري  ب�لطالق  الرجل يحلف  ترى  فكم� 
زوجه� لأوهى الأ�سب�ب، يهدد بع�سهم� البع�س ب�لنف�س�ل يف عر�س كالمهم�، 
يريد اأحدهم� بذلك بث خوف الفراق يف نف�س الآخر ليخ�س�ه، وم� من زوجني 
يثري  مم�  الغ�سب  �س�عة  ذكره  اأن  ف�تهم�  ولكن  ويخ�سي�نه،  اإل  م�  برابطة  مرتبطني 
العواطف ويعلو ب�لنف�س اإىل �سم�ء عزته�، وكيف ير�سى اإب�ء املهدد وغيظه حمتدم 
د به، وي�ستخف ب�لعق�ب، واإن عظم فين�سى احلقيقة وال�س�لح،  َهدَّ اأن ل يطلب م�يجُ
ويدو�س العقبى تف�دًي� من �سيم نف�سه املث�رة اله�ئجة. ول ي�سجع النف�س اجل�ئ�سة 
اأكرث من تذكريه� ب�خلوف، ك�جلند اإذا �سح عزمه� على القت�ل، وك�نت على حق 
م�ستعرة  احلرب  ن�ر  ترى  املوت حينم�  بنف�سه� يف حلق  م�ترمي  اأكرث  تراه�  منه، 
مت�أججة، ف�سدة املوقف تذهب اخلوف وتبعث على الإقدام، والغ�سب كذلك اإذا 
اأجُرخي له العن�ن ملك �س�حبه، ورمى به اإىل حيث مل يقدر وهو حليم، واملراأة التي 
اأو بينه� وبني  تتغنى دائًم� بذكر الفراق لأقل خالف يحدث بينه� وبني حليله� 
اأهله، قد ل ت�أمن اأن ي�سدر عليه� حكم الفراق املوؤبد من زوجه� �س�عة الغ�سب، 

وهي مل تكن لتع�سده ب�جلد، واإمن� ك�ن هزًل وع�دة م�ستقبحة.

�سجر  قرينه� كلم�  الفراق من  تطلب  الن�س�ء ك�نت  اإحدى  اأن  �سمعت   
الطلب مرة،  ت�سبثت بذلك  اأو كلم� كدرته� حم�ته�، وقد  ب�سيط  بينهم� خالف 
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الطالق حقيقة؟  تبغي  هل  الزوج  ف�س�أله�  واأحلفت)))،  فيه  واأحلفت  فيه،  واأحلت 
ويتخ��سم�،  اإليه  ليرتافع�  الق��سي  اإىل  اأخذه�  اأن  اإل  ي�سعه  فلم  نعم.  ف�أج�بت: 
ف�أ�سدر حكمه  اأنه� م�سرة على تنفيذ رغبته�،  الق��سي  اأ�سئلة واأجوبة راأى  وبعد 
ب�لطالق، ومل يكد يتم كلمته حتى �سرخت واأعولت وندمت على م�جنت، ثم 
طلبت اأن ترد اإىل زوجه� ث�نية. فم� هذا التن�ق�س واللعب؟! اإن هذه املراأة مثله� 
كثريات يجنني على اأنف�سهن واأولدهن، ويبعرثن اأ�سًرا ك�نت ملتئمة لول احلمق 
واللني. اإذا تع�سر عي�س املراأة مع زوجه� �س�فًي� تعذر اإذا طلبت الفراق، واأم� اإذا ك�ن 

ذلك تنًي� ومزاًح� ف�لزوجة اأحكم من اأن تف�سم عراه� يف التجني واملزاح. 

الوالدان اأو الأهل ل يزوجون ابنتهم اإل وهم را�سمون له� خطة �سع�دته� 
امل�ستقبلة، ومقتنعون به�، ومقررون هدوء ب�لهم من جهته�، فم� اأحراه� اأن حتقق م� 
يرجون وهي بزواجه� قد انتقلت ب�لطبع اإىل دار غري دارهم، وع�س مل تدرج فيه 
من قبل، فك�ن الواجب بطبيعة احل�ل اأن تخفف م�سئوليته� كثرًيا عن ع�تقهم، اأم� 
وهي ت�سكو لهم مم� ل يوجب ال�سكوى، ف�إنه� تبدل �سف�ءهم كدًرا وت�أتي بعك�س 

م�ك�نوا ينتظرون.

يجب اأن نقرن رقة �سعورن� و�سرعة ت�أثرن� بف�سيلتي ال�سرب واحللم؛ لأنن� يف 
من�زلن� بني ا�ستقب�ل الزائرات وزي�رتهن وترتيب الأواين وجالئه�، ولعب الأطف�ل 
والذه�ب من اليمني اإىل ال�سم�ل، وال�سطج�ع على الفر�س الوثري  - من مزرك�س 

اأحلفت: اأحّلت يف الأمر بدون ح�جة حقيقية اإليه.)م).  (((

مبادئ الن�صاء: املبداأ الرابع
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وحرير - ل ندري م�يك�بده الرجل من الآلم من تعنت الروؤ�س�ء، وم� يق��سيه من 
العذاب يف غالء امل�أكل وال�سراب، رمب� كد فكره واأنهك قواه ومل ي�س�دفه التوفيق 
م�ذا  ولكن  ب�لي�سري،  لر�سي  فقط  نف�سه  اإل  له  يكن  مل  لو  وهو  الرزق،  واأخط�أه 
يفعل ووراءه اأم واأولد، اأو قلب واأكب�د، اأيرتكهم يت�سورون جوًع� وهم مل ي�ألفوا 
اأن  اأفمن ك�نت هذه ح�له ي�ستغل ليحفظن�، ويتعب لرييحن�، ي�سح  اإل الرخ�ء؟ 
نق�بله ب�لعبو�س والغ�سب اإذا م�بدا مت�أفًف� يوًم� من طول اإعم�ل الفكرة اأو من �سدة 

الن�سب؟!

كل �سريكني قد يختلف�ن اختالف�ت ب�سيطة، ولكنهم� ليذيع�نه�، ومن 
اأحق بكتم�ن ال�سر من �سريكي احلي�ة - اأعني الزوجني - واحل�زم من ليجعل 
فيه،  التكلم  من  الفراغ  مبجرد  يزيله  بل  اهتم�مه،  من  ال�سغري حماًلّ  لالختالف 
ف�إذا م� اختلف زوج�ن اأديب�ن يف تقدير ح�سن�ت ال�س�عر الفالين، اأو تف�سيل هذا 
�سديدة  كلمة  اأحدهم�  من  وبدرت  اجلدال  بينهم�  واحتدم  ذاك،  على  املذهب 
لالآخر، اأفيغ�سب�ن وي�سبب�ن الفراق لأجل ذاك ال�س�عر اأو ذلك احلكيم �س�حب 

املذهب؟! وهم� ل يدري�ن كم� ق�ل اأبو الطيب املتنبي:

من  لهن  يبقى  م�  ليقب�سن  يغ�سنب  الالتي  هوؤلء  عن  كلمة  يل  بقيت 
ال�سداق عند اأزواجهن، وهي عب�رة �س�ئعة كثرًيا عند بع�س الطبق�ت، اأّم� قبحه� 

ويـسـهـُر الخــلـُق جــرَّاهـا ويـخــتــصـُمأنــام مـلَء جـفـونـي عــن شــــواردهـا
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فجلّي لأن املراأة بذلك تربهن على اأنه� تقّدر النقود اأكرث من احلي�ة وال�سع�دة، وهذا 
ج�سع ل يليق ال ب�ملرابني ومهوو�سي امل�ل، واملراأة يجب اأن تكون ملك اللطف 
ومث�ل الرقة والنزاهة، وبع�سهن يتذرعن ب�لغ�سب والحتم�ء ب�لأهل لي�س�حلهن 
الرجل، والع�دة اأن ي�س�لح الرجل زوجه بقطعة حلي وثي�ب كثرية، فم� اأ�سخف 

هذه العقول، تفدي املراأة راحته� وعن�ءه� و�سع�دة اأولده� بذلك املت�ع الف�ين.

الود  اآي�ت  له�، وترى من  اأي�ًس� لتجرب حمبة زوجه�  املراأة  وقد تغ�سب 
�سيًئ� جديًدا، ولكنه� يف غنى عن هذه املخ�طرة والتجربة ال�سعبة، لأنه� تعلم مبلغ 

حبه له� من اأحواله معه�. 

املنزل ل به�ء له اإل ب�ملراأة، كم� اأن قوامه الرجل فرتك املراأة بيته� مي�سخ 
ذلك الهن�ء املرفرف عليه، وي�سبب حزن الأولد وانقب��سهم، كم� اأنه يتلف وتعبث 

به اأيدي اخلدم؛ فيخ�سر الرجل خ�س�رة م�س�عفة.

طريق الكذب والتمويه هذه وعرة امل�س�لك غري م�أمونة دائًم�، ف�إم� اأن تقرر 
ال�سراء وال�سراء فتحتمله ول حتنق عليه  اأنه� �ستعي�س مع زوجه� وت�س�ركه  املراأة 
ل�سغري الهفوات، فال يلبث اأن يندم اإذا ك�ن اأ�س�ءه� ويعتذر له�، ويغفر اأحدهم� 
على  ويتحتم  �سعيدين  فيعي�س�ن  بينهم�؛  خالف  كل  اأثر  ويزيالن  الآخر،  غلط 
الزوجة اإذن اأن ل ت�سرع اخلط� نحو منزل اأهله�، بل تظل يف منزله� تديره، واإم� اأن 

مبادئ الن�صاء
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تغ�سب وترجع لأهله� حني ترى اأن ل خري يف البق�ء مع رجل فظ �سيئ الأخالق 
فتف�رقه اإىل الأبد ول تعود ترى وجهه البتة، اأم� الذه�ب والإي�ب ف�أعده طي�ًس� ل 

يليق بع�قلة مهذبة تعلم عواقب الأمور.
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اأريد مم� كتبت وم� اأكتب يف اجلريدة بعنوان الن�س�ئي�ت، تخفيف ويالت 
الزواج على قدر الإمك�ن، وقد بينت يف مق�لتي ال�س�بقة م� يرجع منه� اإىل املراأة، 
واليوم اأراين م�سطرة لأن اأكتب عن الرجل؛ لأنه اأحد طريف الزواج، ولأنه كثرًيا 
م� يظلم ويطغى، ول�ست اأق�سد كل رجل على الإطالق، كم� اأين مل اأكن اأق�سد 
كثريون)  الأ�سف  مع  )وهم  اأخالقهم  ف�سدت  من  على  الكالم  واإمن�  امراأة،  كل 

ف�سببوا �سق�ء الن�س�ء، وهدموا بن�ء الزوجية.

انقلبت احل�ل، و�س�رت الفت�ة ب�ئرة يف �سوق الزواج اإل اإذا �سفع له� غن�ه�، 
عك�ست اآية الإ�سالم وا�ستبدلت به� ع�دة مل ت�أت يف �سرائع الن�س�رى ول اليهود، 

واإمن� اتبعوه� بدعة و�سالًل.

م�صاوئ الرجال

)الطمع(
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ويقوم  ب�مل�ل  يحلم  ين�م  ف�س�ر  عليه حوا�سه،  فملك  الرجل؛  ازداد طمع 
ي�ستغل له، ول عيب عليه يف ذلك؛ واإمن� الذي يعيبه اأنه زادت خمرية ج�سعه، 

فحم�س ذوقه، وا�ستحكم منه الطمع يف كل �سيء حتى يف عرو�سه!

»م�ذا عنده�؟» كلمت�ن األفن�هم�، وهم� اأول م� يفتح به للخ�طب، وقد ل 
النح��س  واأخالقه�  الف�سة  واأمه�  الذهب  العرو�س  ف�أبو  ال�سوؤال.  هذا  غري  ي�س�أل 
و�سمعته� الطني ومع�رفه� العق�ر، متى وجد امل�ل �سحت امل�س�هرة، ولزم الزواج، 
واإل فتبقى الفت�ة اإىل اأن ت�سن وتدفن معه� طيبة قلبه�، وح�سن ع�سرته�، وقدرته� 

على تربية اأولد بررة، رمب� ك�نوا لو ظهروا يف الع�مل ن�فعني.

ا�ستبداد  اإىل  يتحول  ثم  قلياًل،  وغن�ه�  بزوجه  الرجل  اإعج�ب  يلبث 
� ليت�سرف فيه على  واغت�س�ب؛ فيجربه� على اأن توكله على م�له� توكياًل �سرعيًّ
هواه، فيبدده على مالهيه وخليالته، اأو يتذرع به للظهور يف مظهر املو�سرين. ورب 
اأن  ف�ته  فهل  عليه؟  م�له�  الرجل وحترم  م�ل  املراأة  ت�ستحل  مل�ذا  يقول:  معرت�س 
اإن ك�ن  اللهمَّ  املراأة فال؟  اأم�  ب�لإنف�ق على زوجته وعي�له،  الرجل مكلف �سرًع� 
حمت�ًج� وعند املراأة ف�سل فلي�س من املروءة ول احلن�ن اأن ترتكه يقرت�س من غريه 
م منه�  ول تعطيه هي مم� عنده� وتعتربه �سريًك� له� يف كل �سيء، على اأن ذلك تكرُّ
رَب عليه، ف�إذا �سمحت اأعطت، واإن �س�ءت منعت. كذلك اإذا تزوجت املراأة  ل تجُ
� اأن  � ول اجتم�عيًّ من رجل ك�ن يكفي بيته، ثم ع�سه الدهر ف�أع�سر، فال ي�سح اأدبيًّ
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تتخلى عنه وقت ع�سره، اأو تبخل عليه مب�له� اإذ هم� �سريك�ن يف ال�سراء وال�سراء، 
ف�ساًل عن اأنه� لو مل تكن ذات م�ل لوجب عليه� اأن ت�س�عده مب� ت�ستطيع فيم� ل 
يتعدى ال�سرف، فم�س�عدة املراأة للرجل ب�مل�ل واجبة اإذا اأع�سر بعد ي�سر ا�سرتكت 
فيه معه، ب�سرط اأن تكون تلك امل�س�عدة يف غري �سرر عليه� اأو اإف�س�د له. اأم� اإذا 
ك�ن ممن يلعبون املي�سر، اأو ممن يق�سون حي�تهم بني القن�ين والقي�ن، ف�أحِر بزوجته 

اأن ل تقر�سه فل�ًس� واحًدا. 

فبعد  ب�لإ�س�ءة،  الإح�س�ن  يج�زوا  اأن  اأخالقهم  لهم  حتل  اآخرون  وهن�ك 
وبئ�س  ب�سرة جديدة،  يك�فئونه�  اأبي�سه�  اأ�سفره�  ويلحق  ن�س�ئهم  ثروة  يبددوا  اأن 

اجلزاء!

م�ل املراأة يجب اأن يبقى له� ولكم�لي�ته� وترفه�، وهو على اأي ح�ل يوفر 
على الرجل بع�س النفقة. واإذا احتدا ومل يتف�رق� ف�مل�ل ب�ٍق لأولدهم�، ف�أي �سرر 
عليه يف ذلك؟! وهل الأنفع له اأن يبدده ويحت�ج لغريه؟ اأو اأن يوفره فيجده كنًزا 
مل يتعب يف احل�سول عليه؟ وهي اإذا َوفى له� واأيقنت بح�سن نيته ل ت�سن عليه 

بروحه� ف�ساًل عن بع�س م�ل �سيفنى، وت�أتي عليه الِغرَي.

ل اأعد الرجل ذا مروءة ونخوة وهو يبيع حلي امراأته ويجرده� حتى يف 
اعتك�فه  والن�س�ط مع  ب�لقوة  نف�سه  ح�ل ع�سره؛ لأنه ل معنى لرجوليته وو�سفه 
على الك�سل، ومل�ذا ل ينقب له عن عمل يرتزق منه وهو ل مينعه عن الرتزاق 

م�صا�ئ الرجال: الطمع
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م�نع اإل اأنه َوِكل. ل يعذر الرجل على مد يده مل�ل زوجه اإل اإذا ك�ن له من �سعفه 
وعدم اقتداره على العمل مربر.

على اأن هذه امل�س�ألة من التعقيد بحيث ي�سهل عنده� َذنَبجُ ال�سب. ف�إن 
بع�س الن�س�ء يهددن ب�لفراق اإذا مل يعطني اأزواجهن م� يطلبون. ويذكر لهن الزواج 
اإره�بً� ف�أي الأمرين تخت�ر املراأة الب�ئ�سة؟ ل�سك اأن اإعط�ءه� امل�ل اأهون ال�سرين، 
ولكن اأت�أمن غدره بعد اأن اأظهر له� اأنه ق�در على اإتي�نه يف اأي حلظة وهي ل تعلم؟ 
اللهمَّ اإن رجاًل هذه اأخالقه مع زوجه، وهذا مبلغ ج�سعه، خلليق ب�أن يجُف�َرق. ولكن 
املداراة مم� اأو�سى به النبي . فلتداره م� اأمكن فذلك خري لهم� من اخلالف 
� فقط ل  اأم�نة زوجه� الطم�ع اأن توكله توكياًل مدنيًّ واأوىل للمراأة التي ت�سك يف 
� كم� يريد، فتكون و�سًط� بني الطرفني حتفظ العني من ال�سي�ع، وتت�س�هل  �سرعيًّ
قلياًل يف الريع، املراأة مظلومة دائًم�، اإذا ك�نت فقرية ل يجُرغب فيه�، واإن ك�نت وارثة 
يجُطمع يف م�له�. والوارثة مظلومة اأي�ًس� ف�إم� اأن ل تتزوج لت�أمن الطمع والطم�عني 
واإم� اأن تتزوج على غري ب�سرية كع�دتن�. ولو ك�ن للخطبة والزواج عندن� نظ�م اآخر 
رِه الزنيم))).  لأمكن التحقق من اأخالق اخل�طب ومتييز الرجل ذي املروءة من ال�سَّ

الزنيم: اللئيم الذي له عالمة من عالم�ت ال�سر متيزه.  (((
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من الأنب�ء م� يرتك يف اأعم�ق النف�س اأثًرا ل يزول، ومن تلك الأنب�ء م� اأثر 
� و�س�أق�سه فيم� يلي: يّف ت�أثرًيا خ��سًّ

كنت يوًم� عند �س�حبة يل، ف�س�ألته� عن �سيدة ك�ن يل به� معرفة قدمية، ومل 
اأره� منذ زمن بعيد، فتنهدت واأج�بت بلهجة املحزون: اأن تلك ال�سيدة يف اأ�سد 
م� يكون من الأ�سى، واإنه� لفرط حزنه� وكرثة بك�ئه� قد حل به� ال�سقم؛ وذلك 
لأن زوجه� عقد على امراأة اأخرى، و�ستزف اإليه قريًب�، ف�أخذ مني العجب م�أخذه، 
وراأت �س�حبتي ده�سي فق�لت: مِلَ تعجبني من ذلك اخلرب؟ األي�س كثري احلدوث 
عندن� م�ألوًف�؟ قلت: نعم، ول�ست اأعجب من حدوثه يف ذاته، واإمن� العجب يف اأنه 
حدث لتلك ال�سيدة، وهي على م� تعلمني على اأح�سن م� يكون عليه الن�س�ء من 
اخللق، وعلى ج�نب غري قليل من اجلم�ل والعلم، وقد كنت اأ�سمع منه� اأنه� يف 

م�صاوئ الرجال
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راحة مع قرينه�، وقد راأيته� بعيني ت�ستغل يف بيته�، ومل يكن ينق�سه �سيء من 
النظ�فة والرتتيب، وله� منه اأطف�ل �سغ�ر، فم�ذا يريد الرجل فوق ذلك؟! تربية 
وعقل ومالحة واإجن�ب؟ فق�لت حمدثتي: اإن ولدي تلك ال�سيدة توفي� يف �سهر 
اأخرى، وقد خطب يف نف�س ال�سهر  اإىل البحث عن  واحد، وهذا م�حدا ب�لزوج 
في� لق�س�وة  اأم جنني مل تكمل مدته بعد،  فيه ولديه، وامراأته الأوىل  الذي فقد 
لُّ ذنبه� اأن ولديه� توفي�، وهل مل يكفه� حزنه� على فقدهم� في�سدد اإىل  الرجل! اأكجُ
فوؤادهم� املكلوم �سهًم� اآخر م�سموًم�، وهل �سبط منه� ر�س�لة لعزريل))) ت�ستزيره 
ولديه�، ومل  املفقودان  ك�ن هذان  وهل  فلذتي كبده�؟!  وحتثه على خطف  به�، 
يكون� كذلك له؟ نعم؛ اإن الرجل اأقوى عزمية من املراأة واأ�سد احتم�ًل للم�س�ئب، 
ال�سفقة، ويخطئ به ال�سرب موا�سع الرحمة؟  اجَلَلد  اأفين�سيه  اأنه َجلد  ولكن هب 

اللهمَّ اإن هذا منكر ل ير�سيك. 

اإذا احت�جت املراأة للموا�س�ة والعطف يف زمن م�، ف�أ�سد م� يكون ذلك 
يف اأي�مه� ال�سود، وهل اأحلك من يوم تفقد فيه ولدين مًع�؟ ف�إذا م� ا�ستد حزنه� 
و�س�ركه� فيه القريب والغريب، اأي�سح اأن يتن�سل عنه� زوجه� ويرتكه� هدًف� ل�سه�م 
الأرزاء)2) والأ�سج�ن، واحلزينة زوجه، والذاهب�ن ولداه؟ اإنه� اإذا حزنت على اأخ 
له� اأو قريب ك�ن من الواجب عليه اأن ي�س�طره� احلزن، حتى ولو ظ�هًرا، اأم� وهي 

عزريل: عزرائيل، ملك املوت املكلف بقب�س الأرواح، وت�ستزيره: تطلب زي�رته.)م).  (((
زء.)م). الأرزاء: امل�س�ئب اأو النوازل، جمع رجُ  (2(
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حمت�سبة ابنه� وابنه، فمن اأحق بتخفيف اآلمه� اإذا خال هو من مثله�؟ اإنه اإذا مل 
يحزن ومل يوا�سه� فلم يكن اأقل من اأن يرتكه� ونف�سه� كم� ق�ل ال�س�عر: 

ولكنه هو يتزوج عليه� َيْكلجُم))) قلبه� الك�سري، ف�ساًل عن اأنه اأقدم على اأمر 
ل ي�سمنه، اأفال يجوز اأن تكون امراأته اجلديدة ع�قًرا فال تلد، اأو ولوًدا وميوت اأبن�وؤه� 
َع�ك�س ول ي�ستط�ع حتويله عنـد اأمر كهذا، ف�لولدة واحلي�ة  ك�لأوىل؟ اإن القدر ل يجُ
واملوت بيـد اهلل، ل ندري متى هو م�نحه� ومتى يقب�سه�، اإن جوف تلك ال�سيدة 
ل ي�سع �سيئني يف اآن واحد: اجلنني وال�سجن. األ يكون زوجه� ج�نًي� عليه� وعلى 
ولده اجلديد اإذا م� زاحمه البث)2) فلفظه ميًت�. األ اإن ذلك الزوج الق��سي جل�ٍن يف 

عرف الق�نون، ج�ٍن يف عرف املروءة، ج�ٍن يف عرف الإن�س�نية واحلن�ن.

اأن رجاًل من  ت�سبهه�، ذلك  اأخرى  بح�دثة  املوؤملة  احل�دثة  تلك  تذكرين 
ب�أخرى  واقرتن  فطلقه�  بن�ت،  كلهم  منه  اأولده�  لأن  زوجته  ع�ف  الرتب  ذوي 
على اأمل اإجن�ب الذكور، ف�أتت له ب�أنثى ثم ب�أنثى ثم ب�أخرى، وهكذا اأبى اهلل اإل 

يكلم: يجرح.)م).  (((
زاحمه البث: اأمّل به اأ�سد احلزن اأو املر�س.)م).  (2(

�صـهـاَم العـدا عـنِّي فكـنتم ِنـ�صاَلهـاَتـِخـْذُتكـم حـ�صـًنا َمنيـًعا لتـمنُعـ�ا

ـًَة عِن النفـ�ش ِكـ�نـ�ا ل عليها �ل َلـهااإذا كـنـتــم ل تــدفــعــ�ن ُمـِلــّم

م�صا�ئ الرجال: الظلم
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اأن يتم م� اأراد، فك�أنه ا�ستبدل بن�ت بغريهن، ولكنه خ�سر ود امراأة �س�حلة ك�نت 
حتبه وغري عليه قلوب بن�ته ال�س�ب�ت، وظن اأنه ك�سب ود اأخرى، وم� هو اإل واهم 

فيم� زعم. 

فهل  بع�سن�،  يرى  كم�  عيب  البن�ت  ولدة  اأن  فر�سن�  اإذا  �سعري  ليت 
للمراأة يد يف ذلك؟! ومل�ذا ل يعيب الرجل كم� يعيبه�، مل�ذا لتع�فه املراأة وتطلب 
اإليه اأن ينف�سل عنه�، وتتزوج غريه لتلد ذكوًرا. اإذا �سح اأن يت�سبث اأحد الزوجني 

�ن))). بهذه اخلرافة �سح للث�ين اأي�ًس� اإذ هم� يف حقه� وبطالنه� �سيَّ

ع�داتن�  من  ولن�  ل�سغلن�،  يكفي  م�  الأخرى  البيتية  �سوؤونن�  من  لن�  اإن 
َبّح يف طلب اإ�سالحه �سوتن�، فجدير ب�لرج�ل اأن ل ي�سغلوا  القدمية امل�ستهجنة م� يجُ
وقتن� وفكرن� ب�ل�سكوى من اأعم�لهم، واأظنهم يقع عليهم ظلم احلكومة مرة، و�سيق 
اأخ�ل حمروبً�  اأخرى، فال يجدون من ينتقمون منه لأنف�سهم �سوان�، وم�  العي�س 
ف�إن  ال�سداد،  األهم رج�ل حكومتن�  للث�أر. في�رب  واأقل طلًب�  اأ�سعف من� �سالًح�، 
اإل  البتة  الرجل يف �سيء  نزد عن  فين�، ولعلن� مل  اأثر م�س�عف  له  ظلمهم الأمة 
نثڳ   ڳ  ڱ  ڱمث  الق�ئلة  اآية القراآن  اإذن لقد عك�سوا  فيم� يوؤمل. 

)الن�س�ء/))).

ولي�س  الزوج  هو  املولود  جن�س  حتديد  عن  لأحدهم�-  الأمر  ن�سند  اأن  �سح  اإن  امل�سئول-  اأن   � علميًّ ثبت   (((
الزوجة )م).
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لعل عدوى الت�س�وؤم من الن�س�ء �سرت اإلين� وانتقلت اإىل بع�سن� ب�لوراثة 
اأو  بن�تهم خ�سية الإمالق  اأولئك الذين ك�نوا يئدون  من عرب اجل�هلية الأوىل، 
اأثره�  اأن  اإل  املنكرة،  الع�دة   تلك  النبي  ن�سخ  الع�ر كم� ك�نوا يزعمون، وقد 
يف  البنية  لظهور  ون�ست�ء  ال�سبي،  لولدة  نحفل  اإذ  اليوم،  اإىل  فين�  ب�قًي�  يزل  مل 
هذا الوجود، وقد يعذر املتقدمون على اعتق�دهم هذا حل�جتهم اإىل الرج�ل لكرثة 
حروبهم وغ�راتهم، اأم� نخن فال عذر لن� اإل قلياًل. ويف م� عدا حفظ لقب الأ�سرة 
وم� له� من ال�سي�ع يت�س�وى ال�سبي وال�سبية يف نظري؛ لأن عدد جنودن� حمدود، 
ونحن قوم م�س�ملون جنتنب احلرب م� اأمكن، وتران� نقلد العرب ول نح�كيهم، فهم 
يهبون ال�سبي من يوم ظهوره للحرب، ويفتخرون بدخوله يف غم�ره�، اأم� نحن ف�إذا 
دخل اأحد اأبن�ئن� اجلندية يك�د يقتلن� احلزن، واأعرف اأمه�ت فقدن اأب�س�رهن من 

�سدة البك�ء على اأبن�ئهن املجندين.

م�صاوئ الرجال

 )الزدراء باملراأة(
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اأم� اليوم فزمن ال�سي��سة وال�سن�عة،  ذلك ك�ن زم�ن الكرثة وال�سج�عة، 
ه� هي دولة الإنكليز يربو عدد ن�س�ئه� على رج�له�، وقد �س�دت اأممً� كثرية رج�له� 
�سعف الإن�ث فيه�، وه� نحن بحمد اهلل يزيد رج�لن� عن� عدًدا ف�أي خري جلبن�؟ 
األف  م�ئة  من  اأثًرا  اأطيب  واحد  وزير  وحنكة  املفّدى،  بلدن�  عن  دفعن�  �سر  واأي 

مق�تل، ويقظة من قليل خري من نوم الكثريين.

هذا بي�ن لبد منه لتفنيد راأي الق�ئلني بعدم العتداد كثرًيا ب�لبن�ت. 

َت�س�ءم منه�  املراأة امل�سرية م�سلوبة احلق، مظلومة يف كل اأدوار حي�ته�، نراه� يجُ
حتى وهي جنني، ف�إذا ظهرت مولودة ت�ستقبله� اجلب�ه مقطبة، وال�سدور منقب�سة، 
والثغور �س�متة، ترى الق�بلة وهي حتمله� منكم�سة ل تبدي ول تعيد، ك�أمن� ك�ن 
له�  النف�س�ء و�سديق�ته� يكرثون  اأق�رب  نرى  اأنثى،  الذنب يف ولدته�  بع�س  له� 
الهداي� اإذا ك�ن مولوده� ذكًرا، ويقللون منه� عدًدا وقيمة اإذا اأتت ب�أنثى، نرى كل 
من نقل اخلرب يطفح الي�أ�س من عينيه، ول�س�ن ح�له يقول ن�قل الكفر لي�س بك�فر، 
ف�إذا انق�ست �ستة اأي�م ك�ن �س�بع اأي�م ال�سبي عيًدا، نوقد فيه ال�سموع نه�ًرا، وتلب 
ببع�س  له�  فيكتفى  ال�سبية  اأم�  الطرب،  واآلت  الطبول،  وتعزف  احللوى،  اأنواع 

النقل))) ويح�سب تف�ساًل.

كذلك ح�لهم� يف الرتبية والتعليم، ف�إن ن�سيب البنت قليل عندن�، حتى 

َقل: م� ينقل من طع�م و�سراب.)م). النَّ  (((
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اإن من كعبت وهي يف املدر�سة تعد �س�ذة، ول�ست اأعجب من جهل الأمه�ت اأكرث 
مم� اأعجب لقوم متنورين تربوا تربية ع�لية ين�دون بق�سر البنت على تعليم القراءة 
والكت�بة والطبخ والغ�سل، ك�أمن� العلم خلق لهم وحدهم يف حني أن اهلل- سبحانه 
اأخرى، فك�أنهم يجرحون عواطفن� علن� بقولهم  وتع�ىل- مل يكلف به ط�ئفة دون 
ي�أبون علين� حقن�  نريدكم خ�دم�ت من�زل فقط ل �سيدات مهذب�ت، وكيف  لن� 

الطبيعي يف م�س�ركتهم احلي�ة ويطلبون الد�ستور.

ولي�س ح�لن� يف �سن ال�سب�ب ب�أدعى للطم�أنينة منه يف الطفولية؛ ف�إنن� ل 
ا يف كل �سيء تران�  نزيد عن امل�س�جني �سيًئ� اإل ب�ل�سم فقط، فبين� تد الفتى حرًّ
يجُحجر علين� حتى يف ا�ستن�س�ق الهواء النقي، حتى يف اختي�ر لون الثوب الذي 
واأخجلون�  معيبة،  بكل  امل�رة  رم�ن�  التنزه  اأو  امل�سي  ببع�س  لن�  مح  �سجُ واإذا  نلب�سه 

ببذاءتهم، وهم اأحق ب�خلجل من وق�حتهم وفح�سهم.

حرية  تكتم  وي�ستبد،  الرجل  فيقوى  �سغًط�  اإل  تزدد  مل  تزوجن�  واإذا 
الزوجة اإىل درجة متيت نف�سه� وتعدمه� الإح�س��س واحلي�ة، اأراأيت اأطغى من ذلك 
اأراأيت  واأهله� لغري جن�ية حدثت منهم؟  اأمه�  روؤية  الرجل الذي مينع زوجه من 
اأطغى من ذلك الذي مينع الزائرات من دخول بيته، ويحجب امراأته عنهن خوًف� 
يتحكم  واعت�س�فه؟  ي�أب�ه جموده  �سيًئ� جديًدا  يعلمنه�  اأو  عليه،  يف�سدنه�  اأن  من 
فيه� ويف �سحته� ويف م�له� ويف وقته� ويف حريته� ويف كل �سيء، وي�أبى عليه� اأن 

م�صا�ئ الرجال: الزدراء باملراأة
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ت�س�أله �سوؤاًل ب�سيًط� عن �سغله؛ بحجة اأنه� ل تفهمه! اأو عن نفق�ته معتذًرا ب�أنه ل 
مدخل له� يف �سوؤونه! وهل يحتقر الرجل املراأة اأكرث من اأن يجل�س لطع�مه وحده، 
ول يدعوه� مل�س�ركته فيه، ف�إذا فرغ منه ت�أخذ لقمة من هن�، واأخرى من هن�ك كم� 
يفعل اخلدم؟ تظل واقفة، واإذا غ�ب لياًل يتحتم عليه� ال�سهر اإىل اأن يح�سر، ثم اإذا 
مر�ست ي�أنف اأن ين�وله� جرعة من الدواء وي�ستنكف من البق�ء معه� قلياًل فيرتك 

له� املنزل مب� فيه، ولي�س اأ�سعب على املري�س من اأن يرى نف�سه مهماًل مرتوًك�. 

يوًم� ل  اإذا حزن  وت�سرف�ته،  اأفع�له  � يف  للمراأة جليًّ الرجل  احتق�ر  يظهر 
يك��سفه� مب� يوؤمله، واإذا نوى ال�سروع يف عمل يعده� غريبة عنه فال يخربه�.

يخرج من البيت ول يعود اإليه اإل لأمر �سروري فموؤان�سته واأ�سراره نهب 
للخالن، اأم� زوجه فال يعده� اإل ط�هية اأو خ�دمة، واأظن اأن الرجل لول بقية حي�ة 
فيه مل� هوى منزله، ولول اأن اأكله يف الفن�دق يكلفه كثرًيا مل� ذاق طع�م بيته ازدراء 
للمراأة وعبًث� بحقوقه� اأ�سد من اأن تخرج كلمة من فم الزوج �س�عة غ�سبه فتفرق 
ينه�ر  متى  لتدري  مظلم  م�ستقبل  له� يف  اأمل  واأي  ملت�أمهم�،  وت�ستت  بينهم�، 
بني�نه؟ اإن الدين مل ي�سمح بتعدد الزوج�ت وب�لطالق هكذا من غري �سرط كم� 
يفعل الآن رج�لن�، واإمن� جعل لهم� �سروًط� وقيوًدا، لو اتبعت مل� اأَّن))َ) منه� الن�س�ء 

الب�ئ�س�ت. 

: ت�أوه اأملً�.)م). اأنَّ  (((
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يحرتم  كيف  ب�أعينهم  وراأوا  املتمدينة،  والبالد  اأوروب�  رج�لن�  اأغلب  زار 
ين�دون  فع�دوا  جمتمع،  كل  يف  عليه  مقدمة  اإنه�  حتى  امراأتة،  الأوربي  الرجل 
واجبة  واأنه�  اأن�س�ره�،  من  ب�أنهم  كالمهم  يف  وي�سرحون  املراأة،  تعليم  بوجوب 
اجتمعوا  اإذا  اإنهم  األ  الهواء،  مع  يذهب  اأن  يلبث كالمهم  ولكن ل  الحرتام، 
ب�س�ئحة اإفرنكية اأو امراأة غربية، تلطفوا له� كثرًيا ف�س�عدوه� يف النزول من عربته�، 
واأم�سكوا له� حقيبته�، ورفعوا الطرابي�س اإجالًل له� يف حني اأن اأحدهم ي�ستنكف 
اأن يركب مع امراأته يف عربة واحدة، واإذا �س�فرت اأو انتقلت اإىل حمل اآخر تركه� 
واإذا  املراأة،  مب�س�عدة  الق�ئل  احلديثة  الأفك�ر  �س�حب  هو  يكن  ك�أنه مل  ونف�سه�، 
الن�س�ء  يدو�سون  الرج�ل  راأيت  مثاًل  موكب  اأو  مولد  يف  الطرق�ت  ازدحمت 
وي�سربونهم ب�ملن�كب، ك�أنه زح�م احل�سر؛ فهل هذا مبلغ احرتام الن�س�ء عندن�؟ اأي 
اأو اأ�سد اإيالًم� من اأن يحوطه� زوجه� ب�لرقب�ء واحل�سم  ة للمراأة العفيفة اأنكى  �سبَّ
كلم� انتقلت خطوة، ك�أنه� غري اأمينة على نف�سه�، اأو ك�أن العفة مالكه� الرهبة ل 

الرغبة. 

وهل يزدري الرجل عواطف املراأة ب�أكرث من اأن يج�ل�س خليلته اأم�مه� ك�أن 
ّد فوؤاده� من حجر �سلد؟))) �سعوره� ميت، ويريده� اأن ل تغ�سب، فهل قجُ

ل اأنكر اأن لن� عيوبً� يجب اإ�سالحه�، واأن بع�سن� ل ي�ستحق كثري احرتام، 
ولكن اأيوؤخذ الربيء بذنب املجرم، وهل ي�سح تطبيق الق�نون اإل على من ثبت 

ّد فوؤاده� من حجر: ك�ن �سديًدا ل يت�أثر.)م). )))  قجُ

م�صا�ئ الرجال
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اإدانته؟ ويف اعتق�دي اأن الرجل لو خفف قلياًل من كربي�ئه، وعلم اأن امراأته م�س�وية 
اأو على الأقل مع�ملة  الند للند،  له يف جميع احلقوق امل�سرتكة، وع�مله� مع�ملة 
ي�سكوه،  الذي  العن�د  راأى منه� هذا  مل�  للعبد،  ال�سيد  لليتيم، ل مع�ملة  الو�سي 

� فيه ل خوًف� منه، ول يجهل اأن ال�ستبداد ي�أتي بعك�س املراد.  ولأط�عته حًبّ

هذا  على  ورج�لن�  فكيف  جوفه،  يف  قلبني  من  لرجل  اهلل  جعل  م� 
ال�ستبداد ي�أملون �سالح الأمة وتربية اأبن�ئه� على حب ال�ستقالل والد�ستور! اأم� 
واهلل لو اأران� رج�لن� عن�ية واحرتاًم� لكن� لهم كم� يحبون، فم� نحن اإل مراآة تنعك�س 
علين� �سورهم، ولن� قلوب ت�سعر كم� ي�سعرون، ف�إن اأرادوا اإ�سالحن� فلي�سلحوا من 

اأنف�سهم واإل فلينظروا م�ذا هم ف�علون.
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الل�س�ن والقلم ر�سول القلب اإىل الن��س، اأو هم� جدولن �س�في�ن تنعك�س 
عليهم� �سورة النف�س وم� حواليه� من ال�سف�ت، واإن �سئت فقل هم� �سلك الكهرب�ء 
بني ذهن املرء ومن يخ�طبهم اأو يكتب لهم، تنقل عنه ر�س�لة اأخالقه حرًف� حرًف� 
بغري زي�دة ول نق�س�ن، والف�س�ئل والرذائل ك�منة يف الأ�سخ��س ل يوري زن�ده� اإل 
الأقوال والأفع�ل، ف�ملتكلم والك�تب، تظهر اأخالقهم� جلًي� فيم� يقولنه اأو يخط�نه، 
واإن ح�ول اإخف�ءه�؛ لأن الطبع غ�لب والتطبع �سمل))) ب�ٍل قليل ال�سرت اإن دارى 
�سيًئ� تظهر منه اأ�سي�ء. والفكرة واإن ج�نبته� ل تزال حتوم حولك وترفرف اإىل اأن 

ا ت�ستقر فيه من اجلولن وال�سطراب. تد له� مقًرّ

اأن  فيه�  ب�لتفر�س  اأمكنك  عين�ك  تلحظه  مل  �سخ�س  كت�بة  قراأت  ف�إذا 
ينتقي  يزال  ل  ب�أنه  كت�بته  من  تعرف  ف�ملتكلف  ب�لإجم�ل.  اأخالقه  على  حتكم 

�سمل: اأخلق وبلي.)م).  (((

احرتام االآراء واآداب االنتقاد
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والرجل  وبراعته،  علمه  ليدل على  اإن�س�ئه  اأ�سلوب  ويتقعر يف  الوح�سية  الألف�ظ 
يف  رك�كة  ول  تبذل  غري  من  الرتاكيب  ومعقد  الألف�ظ  متن�فر  يتجنب  الب�سيط 
كلم�ته، ويف  ف�ئ�ًس� على  الكرم  اأثر ذلك  ترى  نف�سه  َمت  َكرجُ عب�رته، كذلك من 
ثن�ي� �سطوره، واللئيم ب�ملثل تك�د تلم�س لوؤمه و�سعة نف�سه واأنت تقراأ اأم�ليه على 
الورق احلكمة واحللم واحل�سد واجلهل؛  الك�تب على  واأظهر �سف�ت  القرط��س، 
يهيج  ول  القليل،  ال�سيء  ي�ستفزه�  ل  ه�دئة  قبيحة  اأو  ح�سنة  كله�  الغرائز  لأن 
الأر�س ل  اأو كرتاب  الهواء،  اإل  يبعثه�  ك�لرائحة، ل  اإذا هيجت  اإل  لِعجه�))) 
يثور اإل مع الري�ح. اأم� احل�سد واجلهل فهم� اأبًدا ج�ئ�س�ن)2) يغلي �سدر ح�ملهم�، 
ويك�د ينبثق من تلق�ء نف�سه من �سدة الفوران ك�لربك�ن امل�سطرم يقذف احلمم حلرِّ 

م� احتواه جوفه من النريان.

والك�تب اأو املفكر يخطئ اإذا لم مع�ر�سيه على وق�حتهم يف الرد عليه، 
اأو النظر اإىل فكرته بغري العني التي ت�ستحقه� لأنهم معذورون فيم� اأرى؛ معذورون 
لأنهم ل ميكنهم التجرد عن غرائزهم، ول ي�ستطيعون نزع نفو�سهم اأو تنزع اأرواحهم 
من ج�سومهم، وم� قلمهم اإل اأنبوب ت�سب فيه تلك النفو�س �س�ئله� فيجري على 
القرط��س، ف�أقالمهم ل ذنب عليه� واأيديهم مل ت�أثم واأذه�نهم خفيف جرمه�، اإمن� 

العيب كل العيب يف نفو�سهم، ف�إنه� م�سدر الوحي للذهن واليد والقلم. 

لعجه�: حبه� ال�سديد املحرق.)م).  (((
ج�ئ�س�ن: ه�ئج�ن وم�سطرب�ن.)م).  (2(



(07 107

اختالًف� يف  ومن�هجهم تد  واألوانهم  الب�سر  اأ�سك�ل  اختالف  على عدد 
وكذلك  لونه،  على حلكة  الأ�سود  اإذا لم  الأبي�س  يخطئ  ومعتقداتهم،  اآرائهم 
يخطىء ذو الفكرة اإذا ع�ب غريه لعدم ر�س�ئه عنه�. ورحم اهلل الب�رودي اإذ ق�ل:

لأن  يعتقد  م�  خلده  يعتقد يف  اإن�س�ن  لكل  احلرية  ترتك  اأن  العدل  من 
امل�س�درة ل توز يف الأفك�ر، وال�سطه�د اإذا �سيق دائرة العمل والكالم فلن يبلغ 

الت�سييق على اله�ج�س والوجدان.

قوم  يتكهن  اأن  التح�مل  ومن  اأمره�،  اخللد خفي  دامت يف  م�  ف�لفكرة 
هو  النفع  به  يق�سد  الذي  العمل  واإن  حقيقته�،  على  والوقوف  اأ�سراره�  مبعرفة 
كيف  املح�سن  اإىل  ترى  األ  الذكر،  وحب  ال�سهرة  به  تق�سد  اأن  ي�سح  م�  بذاته 
يتهمه اأعداوؤه وح�س�ده ب�أنه مل يح�سن ابتغ�ء وجه اهلل ولكن �سعًي� وراء املحمدة، 
ويقول اأن�س�ره وع��سدوه اإمن� اأت�ه حلب اخلري املح�س. كذلك ال�سي��سي و�س�حب 
ال�سحيفة، فقد ين��سل عن مبداأ يعتقده �سوابً� اأو يرد على راأي خم�لف، فيقول 
الأعم�ل  م�أجور، ومل يخل عمل من  اإنه  اآخرون  ويقول  وطنيته،  اأ�سدق  م�  قوم 
من الع��سدين واملعرت�سني، ومذهبي اأن العمل م�دام ن�فًع� ف�سي�ن اأن يعتربه قوم 
للمنفعة وحده� اأو لل�سهرة، ف�إن ف�ئدة ح��سلة على اأي ح�ل. وقد تكون ال�سهرة 

لكـلِّ امـرٍئ فـيما ُيـحـا�ُل مـذهـُباأ�صـيـُر علـى نـْهـٍج يـرى النـا�ُش غـيـَرُه

احرتام الآراء �اآداب النتقاد
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وح�سن ال�سيت جزاء وف�ًق� ل�س�لح الأعم�ل ت�أتي عفًوا بغري ق�سد �س�حبه�، فم� 
حيلته؟ اأيرده� وقد ل تدفع، اأم يرتك عمله كي يربهن لأعدائه اأنه �س�دق، واأنه مل 
يق�سد اإل الف�ئدة خ�ل�سة لوجه اهلل؟ اأم� الأفك�ر والكت�ب�ت اأو العم�ل التي تظهر 
للمالأ فيجب على من ل توافقه اأن ينتقده�، ولي�س اأحب للمن�سف من اأن ينتقده 
م من معوجه، واإذا قد بينت اأن الآراء تختلف  الن��س ب�حلق في�سلح من خطئه ويقوِّ
بح�سب الأ�سخ��س والعقول، فم� على املنتقد اإل تخطئة م� يرى ف�س�ده على اأن 
يقرع الدليل ب�لدليل واحلجة ب�حلجة حتى يقتنع �س�حبه ويفحم، فال يجد من��ًس� 
اأو كذبه�، فيكونون حجة  الن��س �سدق الأدلة  اإىل ال�سواب، ويرى  من الرجوع 
له اأو عليه، اأم� من ينتقد بغري الدليل، اأو ي�سوب كالمه ب�لتهكم وال�سب القبيح، 
فيخرج من عداوته ل�سخ�س عفريًت� يخيف به كل من يلوذ بذلك ال�سخ�س، اأو 
ينتمي اإليه اأو يذكر ا�سمه، ف�أحرى بكالمه اأن ي�سرب به عر�س الأفق؛ فهو هراء، 
واإذا ك�ن اهلل- وهو يعلم �سدق دينه ويف قدرته اأن يجرب الب�سر على اأن يدينوا مب� 
اأدلة نفعه� واأوجه  اإل وهو مبني  اأن يذكر م�س�ألة يف القراآن  ينزله لهم- مل ير�س 
�سرره� و�س�رب له� الأمث�ل كي يقتنع من له عقل ب�سالحه� اأو ف�س�ده�، اإذا ك�ن 

اهلل وهو الق�در املتع�يل يفعل ذلك فهاّل نفعله نحن عبيده ال�سعف�ء؟!

اإذ  ب�لعمومي�ت،  ال�سخ�سي�ت  الك�تب  يخلط  ل  اأن  الكت�بة  اأدب  ومن 
ال�سج�عة  واأين  وغن�ه؟!  فقره  اأو  زوجه  اأو  املنتقد  ب�أم  مثاًل  مبداأ  انتق�د  م� عالقة 
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وال�سه�مة يف كيد اخل�سم من هذا الهذي�ن؟ لعلهم جعلوا مك�ن الأ�سنة الطوال 
األ�سنة طواًل، وبدل خ�س�ب الدم�ء �سبغة من قلة احلي�ء.

اإذا ظهر ف�س�ده  راأيه واحرتامه ومتحي�سه، حتى  كل ذي راأي يجب قدر 
يح�جُّ ب�لدليل اإىل اأن يقتنع. ومن البالهة اأن يت�سبث كل بفكرته وحده�، ويزعم 

اأنه علمه� ومفرده� في�أبى قبول الربه�ن، ويغم�س عينيه على القذى.

ال�سي�ح والتح�مل ل يجدي�ن، بل قد يزيدان املت�سبث عن�ًدا. واختالف 
املب�دئ والآراء ل يحمل على العداوة اإل من ل يفقهون. ثم اإن العداوة ل ت�ستلزم 
الهجر وفح�س القول اإل من القوم ال�س�فلني، ومن يل ب�سالح الدين الأيوبي يلقي 
اأت�ه مع خ�سمه ريت�س�رد قلب الأ�سد ملك الإنكليز؟  على كل عدوين در�ًس� مم� 
ومن يل مبن يعلم اجلهلة م� ورد يف القراآن والإجنيل والتواريخ من مق�بلة الأنبي�ء 

اأعداءهم ب�ل�سرب وال�سدر الرحيب؟

ومم� يجمل ذكره من اآداب النتق�د اأن ل ينتقد الك�تب اأمًرا ك�ن قد اأت�ه 
ا منه؛ لأنهم يقولون من ك�ن بيته زج�ًج� فال يقذف الن��س ب�حل�سى. هو اأو اأتى �سرًّ

هذا راأيي يف احرتام الآراء واآداب النتق�د، اأوجهه للفتي�ت وال�سيدات، 
فقد ابتداأن� نعرت�س ويعرت�س علين�، واإذا كن� ننقد الرج�ل يف كثري من الأمور لأنهم 

احرتام الآراء �اآداب النتقاد
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�سبقون� يف التعلم والبحث، وهوؤلء قد بلغ بع�س كت�بهم من الهو�س و�سقط املت�ع 
ب�لعداوات  ب�ل�سخ�سي�ت ومزج النتق�د  املوا�سيع  اإىل اخلبط واخللط وح�سو ع�م 
بع�س  فيه�  وقع  التي  ة  الهوَّ يجتننب  اأن  الن�س�ء  من  اأخواتي  ف�أنبه  وامل�س�حن�ت؛ 

اإخوانهن ف�لب�طل اأوىل اأن يجتنب، واحلق اأحق اأن يتبع، وال�سالم.
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ي�أخذ مني العجب م�أخذه كلم� دخلت بيت اأحد العلم�ء وراأيت ن�س�ءه 
غ�ية  الغيور  فالن  ابنة  اأن  �سمعت  كلم�  الده�سة  مني  وتن�ل  مطبق،  على جهل 
ذلك  اأطف�ل  واأن  زار،  حلفلة  اأترابه�  تدعو  امل�ستنري  ذاك  اأخت  واأن  اخلالعة،  يف 
وهي  امل�سهور  ال�سح�يف  امراأة  �س�ألت  اإذا  اأحزن  واأك�د  ب�لتم�ئم،  مثقلون  الأ�ست�ذ 
تعرف القراءة وتدعي العلم عن مبداأ زوجه� ال�سي��سي فتخربين بربود اأنه� ل تقراأ 
اجلرائد ول ت�ستغل مبعرفة املب�دئ!! يحزنني جهل هوؤلء اأكرث مم� اآ�سف جلهل ع�مة 

الن�س�ء.

يفقهه�،  ل  ذاته  هو  لأنه  العلوم؛  ابنته  تعليم  عدم  على  الفالح  يعذر 
م�س�عدته  لفت�ته يف  احتي�جه  ف�ساًل عن  اأ�سم�ئه�،  من  بقليل  اإل  ي�سمع  ورمب� مل 
اإذا مل يدخل ابنته  اأمه� يف البيت، ويعذر الع�مل ال�سغري  يف احلقل، وم�س�عدة 
املدر�سة؛ لأن م� ي�ستغل به قد ل يكفيه ل�سد الرمق، ف�ساًل عن حتمله اأجرة تعليم 

ملاذا ي�صّيع الرجل تاأثريه احل�صن يف اأ�صرته؟
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اأبن�ئه، يعذر هذا واأمث�لهم� جّد العذر، ويعذر اأي�ًس� �سغ�ر الن��س ممن مل يتعلموا 
اإل القليل ليمكنهم من نيل وظيفة تكفيهم العي�س، لأن نفو�سهم مل تت�سرب روح 
م� عذر  و�سيلة لالرتزاق، ولكن  اإل وهم ل يجدون غريه  به  ي�أخذوا  العلم، ومل 
رج�لن� امل�ستنريين املتفقهني يف ترك بن�تهم تن�سئهن الطبيعة كيف اتفق، وتربيهن 
زه�ت، وهم اإذا كلمك اأحدهم اأظهر لك وا�سع خربته يف العلم  الأمه�ت و�سط النُّ
الذي يتقنه، وفهمت من جممل حديثه اأنه فيل�سوف، واأنه ذو اأفك�ر ومب�دئ قومية، 

واأنه يلتهب غرية على اأمته.

مثل هوؤلء ي�سدق فيهم املثل الع�مي )ب�ب النج�ر خملع) اأو هم ك�لرجل 
الذي اإذا دهمه هو اأمر ظل ك�حلديد يتج�ذبه مغن�طي�س احلرية من كل اجله�ت، 

فال يك�د يرى له خمرًج� من ال�سيق.

اإذا راأيت ابنة �سيخ الإ�سالم ل تقيم ال�سالة، واإذا ح�دثت امراأة الطبيب 
فوجدته� ل تفرق بني فعل الأدوية الأكيد، وبني ت�أثري الرقى والتع�ويذ يف �سف�ء 
وحه  الأمرا�س، فهمت من ح�لهم� اأحد اأمرين اإم� اأن يكون َرّب الأ�سرة مل متتزج رجُ
ب�لعلم الذي ي�ستغل به مت�م المتزاج، فهو ل ي�سعر به حقيقة، واإمن� يظهر به ليتذرع 
اإىل ك�سب مع��س، اأو احرتام، واإم� اأنه �س�دق يف ادع�ئه، ولكنه ل يختلط كثرًيا 

ب�أفراد اأ�سرته، ول يو�سح لهم اآراءه ومذاهبه، وهذا هو الغ�لب يف رج�لن�.
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يق�سي الواحد منهم نه�ره يف الديوان، اأو حمل �سغله، ويت�سلل من الع�سر 
اإىل )القهوات والب�رات) فيقتل الوقت فيم� ل ينفع، ول يعود ملنزله اإل وجفنه 
املدر�سة،  بط�لة  يوم  اإل  اأولده  يرى  ول  الأ�سبوع  مي�سي  وقد  ب�لكرى)))،  مثقل 
في�سبون ل يدرون �سيًئ� من اأخالق والدهم، ويق�سر هو يف خم�لطتهم والتحدث 
اأم�م زوجه  اأن ي�سيع وق�ره يف حم�دثة ال�سغ�ر، وبع�سهم يظل  ي�أنف  معهم، ك�أنه 
�س�مًت� حتى اإذا مّل ومّلت اأخذ �سحيفة من �سحف الأخب�ر يط�لعه�، ولكنه ل 
يفهمه� م� به� اإن ك�نت ج�هلة، ول يقراأ لي�سمعه� اإن ك�نت تفهم القراءة، فكيف 
تعلم مب�دئه وميوله وهو ل يتكلم، اإنه� لي�ست نبية فينزل عليه� الوحي، ول قدرة 
له� على ك�سف حجب الغيب، وكيف يبلغ اأولده الرتبية الك�ملة التي بلغه� هو 
ومن ير�سدهم يف احلوادث اليومية اإىل مك�رم الأخالق ويخل�س لهم الن�سيحة؟ 
ال�سخ�س، والأم ل تد من وقته�  املدر�سة وحده� ل تفي لأن تكيف ملكة  اإن 
له�  ع�قلة  مهذبة  ك�نت  اإذا  هذا  اأخالقه�،  فيهم  وتثبت  اأولده�  لتج�ل�س  فراًغ� 

اأخالق ف��سلة، اأم� غريه� فعليه� العف�ء.

واإن ال�سبي لعتن�ء والده به ولكرثة اختالطه ب�أخدانه خ�رج املنزل تفيده 
التج�رب ويعرك احلوادث فيعرفه�، اأم� الفت�ة فحظه� قليل من الرتبية النف�سية وهي 
مالك الأخالق، ول عربة مب� يعلمه الإن�س�ن من العلوم اإذا مل يكن ذا اإرادة قوية 
�، ويف اعتق�دي اأن  معتمًدا على نف�سه يف كل اأموره ث�بًت� ح�زًم� ل ي�ب�ًس� ول طريًّ

ملاذا ي�صّيع الرجل تاأثريه احل�صن يف اأ�صرته؟

ع��س.)م). ))) الكرى: النُّ
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الأب الرحيم الع�مل ب�جتم�عه مع اأولده وبن�ته يعو�س عليهم كثرًيا مم� مل يدركوه 
ب�لتجربة.

ل اأحب الأب يتكرب على اأهله واأولده، فيظهر لهم مبظهر اجلب�ر العنيف، 
الهيبة واجبة يف  اإن  ي�سعرون،  مب�  يعلم  للهيبة وهو ل  ا�ستجالب  اأن ذلك  ويظن 
الرحمة على  الوالد  فيفقد  اإىل اخلوف  اإذا زادت تعدت  حد العتدال، ولكنه� 
اأولده، ويفقدون هم كثرًيا من املحبة والثقة بوالدهم، وتد اأغلب الأطف�ل يحبون 
والدتهم اأكرث من اآب�ئهم لهذا ال�سبب عينه، وهذا التجرب من ج�نب الأب ي�سعف 
الأخالق يف الطفل ويف�سده� اإذ يربي فيه اجلنب والذل، ثم ال�ستبداد متى كرب، 
ابتلني مبثل  تبذيًرا متى كربوا. زرت مرة �سيدة ممن  الن��س  اأكرث  البخالء  واأولد 
هذا الزوج الق��سي وكن� نتكلم واأولده� ال�سغ�ر يلعبون قريًب� من�، وبن�ته� ال�س�ب�ت 
وعالهن  اأعينهن،  وغ�رت  اأمهن،  وارتبكت  فج�أة،  �سكنت  بهن  واإذا  ي�سحكن، 
تت�سمع على  والث�نية  لت�سكتهم،  ال�سغ�ر  اإىل  تهرول  اإحداهن  وق�مت  ال�سفرار، 
هذه  من  فعجبت  والده�،  حجرة  يف  ترتيبه  ميكنه�  م�ذا  ترى  والأخرى  ال�سلم، 
ب�ٍد عليه�،  ال�سيدة واحلزن  ف�أخربتني  الب�عث له�،  الفج�ئية، و�س�ألت عن  احلركة 
وتك�د ل تنطق اإل هم�ًس�: »اإن البك رمب� يكون قد ح�سر» فقلت يف نف�سي اإذا ك�ن 
كل هذا ال�سطراب ويف ح�سوره �سك، فم�ذا يفعل هوؤلء الن�سوة اإذا قيل لهن: 
والدهن،  اأم�م  يتكلمن  ل  اأنهن  ي�سرحن يل  البن�ت  واأخذ  واهلل ح�سر»  قد  »اإنه 
واأنهن يجتهدن دائًم� يف البعد عن طريقه؛ لأنه غ�سوب، واأنه ل ي�سمح لهن بزي�رة 
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قريبة ول �سديقة، واأنه اإذا اأخط�أت اإحداهن يف خدمته اأو ت�أخرت قلياًل )و�سدة 
الوجل تبعث على اخلط�أ والت�أخري) كّدره� واأه�نه�، واإذا تن�ول الطع�م تظل اأمهن 
وثالثتهن واقف�ت ك�لإم�ء اإىل اأن يفرغ منه، فعجبت لذلك واأ�سفت على ت�أ�سل 
وح ال�ستبداد يف بع�س رج�لن� اإىل هذا احلد املعيب، حتى وهم يف من�زلهم بني  رجُ

اأهلهم وفلذات اأكب�دهم.

ي�ستفد  مل  ليعلمه�  ب�أ�سرته  اختلط  اإذا  الذي  الق��سي  الأب  مثل  هذا 
الرجل  هذا  عن  �س�ألت  ب�لفكر،  تذهب  اخلوف  �سدة  لأن  تعليمه؛  من  اأفراده� 
ومع�ملته يف اخل�رج ف�أكد يل اأخي اأنه غ�ية يف اللطف والتوا�سع، واأنه يحب املزاح 
وي�سن  اأي�ًس�،  واملزاح  ب�ملوؤان�سة  الغرب�ء  اأيتف�سل على  له.  اهلل  ف��ستغفرت  اأحي�نً�، 

ب�بت�س�مة على اأولده واأهله؟ ولكن هلل يف خلقه �سوؤونً�.

من�زلهم يكفي  يطلبونه� يف  التي  ال�سلطة  اأن  والأزواج  الآب�ء  فليعلم  األ 
على  ويخ�سينهم  وبن�تهم  زوج�تهم  فيه�  بهم  وتت�سبه  اأبن�وؤهم  يقلدهم  اأن  منه� 
البعد والقرب، واأن الأ�سرة الواحدة يجب اأن تكون ت�مة المتزاج مرتبطة ب�حلب 
ال�سحيح، فلم�ذا ي�سيعون ذلك احلب الطبيعي بق�سوتهم وجف�ئهم، ومل�ذا ل يبثون 
وحهم فيمن حواليهم من بن�ت واأخوات، ومل�ذا ل يجعلون لهم ت�أثرًيا ح�سًن� يف  رجُ
اأ�سرهم، وكم� يتوارث الأولد اللون واخللقة عن والديهم، يجب اأن يتوارثوا عنهم 
اأي�ًس� اأخالقهم احل�سنة ومميزاتهم، وبوّدي لو يجتهد كل �س�عر يف اأن يجعل اأبن�ءه 

ملاذا ي�صّيع الرجل تاأثريه احل�صن يف اأ�صرته؟
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ذكوًرا واإن�ًث� �سعراء، وكل ري��سي اأن يعلم اأ�سرته الري��سة، وكل �سي��سي اأن يجعل 
وح احلي�ة  زوجته وذويه يتب�هون مببدئه حتى يتم المتزاج املطلوب، وتظهر فين� رجُ

الطبيعية، وال�سالم.
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بني الزوجني احل�سريني من اأهل م�سر تكلف ل يتفق مع م� يريده اهلل 
لهم� من �سكون الواحد اإىل �س�حبه، وي�سذ عن �سواهد الطبيعة واآث�ره� املر�سلة 
وهي  م�سر،  يف  الأفق  على  معقودة  ف�ل�سم�ء  اإبه�م.  ول  تعقيد  غري  من  اإر�س�ًل 
كذلك معقودة على الأفق يف الي�ب�ن، ويف جرينالند، مل ي�سع اهلل له� عمد املرمر 
يف اإيط�لي� ول قوائم الع�ج يف ال�سودان، ومل يقره� على حوائط البلور يف النم�س�، 
نرًثا  النجوم  فيه�  لياًل وقد نرثت  والقمر  القطبني)  )اإل يف  نه�ًرا  ال�سم�س  تنريه� 
اإل قليله� فهو منظوم، ومل ي�س�أ اهلل وهو ق�در اأن يجعله� يف �سكل عقود وتيج�ن، 
ي�أخذ  ذلك  مع  وهي  امللون،  البالط  ر�س  مر�سو�سة  ومثلث�ت  دوائر  ير�سمه�  اأو 
ف�ل�سخر  لنظ�مه�،  حتول  ل  اأي�ًس�  ب�سيطة  والأر�س  املتفكر،  املت�أمل  بلب  جم�له� 
يفتته توايل الريح واملطر في�سري رماًل. والرمل ت�سقيه الريح، ويعجنه املطر فيكون 
تظل  النب�ت  �سوق  اأب�سط  وم�  �س�حلة.  واأر�ًس�   � ريًّ لقي  اإذا  ينبت  والبذر  �سخًرا، 

ق�ئمة، ولكنه� متيل مع الريح، ويثقل عليه� ثمره� فيتدىل اأو ي�سقط اإىل الأر�س.

الكلفة بني الزوجني
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زعموا اأن ملًك� من ملوك ال�سني اأمر اأن يعر�س اأ�سح�ب احلرف وامللك�ت 
خمرتع�تهم وجمهوداتهم على ب�ب ق�سره؛ ليك�فئ املجيد منهم، وبين� هو ذات 
اأن ميثل  يوم يفح�س تلك املعرو�س�ت ا�ستوقف نظره جم�ل لوحة م�سورة، ف�أمر 
�س�حبه� بني يديه ليك�فئه على مه�رته يف النق�س، فلم� اأن ح�سر الرجل عر�س 
كلهم،  ف��ستح�سنوه�  فيه�،  ليحكموا  النظر  اأهل  من  جمع  على  اللوحة  امللك 
ب�ل�سورة عيًب� وتكلًف� ل ينطبق  اإن  اإل رجاًل ح�ذًق� ق�ل:  امل�سور  ب�إج�زة  واأ�س�روا 
على الطبيعة، ف�سئل عنه، فق�ل: �سور الرجل ع�سفوًرا على اإحدى �سن�بل القمح 
املر�سومة يف اللوحة ولكنه ر�سم ال�سنبلة ق�ئمة مع اأنه� �سئيلة، ولو اعتاله� ع�سفور 
مل�لت كل امليل، فراأى امللك �سدق راأيه، واأخرج امل�سور بخفي حنني، هذا مثل 
�سربته لقبح التكلف وحالوة الب�س�طة، ولكنن� مع الأ�سف ن�سمع الزوجة عندن� 
تقول لزوجه�: ي� �سيدي، اأو ي� اأفندي، وهو ين�ديه� بقوله: »ي� ه�من»، ك�أنهم� غريب�ن 
املطلع  الزوجني  من  بينهم�  الكلفة  بزوال  اأحق  اثن�ن  وم�  بع�س،  عن  بع�سهم� 
اأحدهم� على �سر الآخر امل�سرف على نف�س �س�حبه، ولو اقت�سر الأمر على النداء 
لقلن� بع�س ال�سر اأهون من بع�س، ولكنك ترى الرجل يرائي يف حديثه مع امراأته، 
ويطريه� مبح��سن لي�ست به�، فم� اأكذبه! وم� اأكذبه�! اإذ تغ�س نف�سه� واإذ تتكلف 
له يف كل �سيء حتى لون وجهه� فت�سبغه وتغريه، وعذره� اأنه� لو وثقت من ر�س�ه 

عنه� وهي يف �سورته� الفطرية مل� ظهرت له متكلفة.
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اأعرف ن�س�ء واأ�سمع عن اأخري�ت تظل اإحداهن واجمة اأم�م بعله� تخطئه� 
الكلمة اإذا نطقت، وتتعرث اإذا م�ست، وتك�سو وجهه� ال�سفرة اإذا �سمعت �سوته، 
النكدة  العي�سة  تلك  يف  �سع�دة  اأي  اهلل  �سبح�ن  في�  رعدة»،  لذكراه  »وتعروه�))) 
عي�سة اخلوف والوجل؟ اإن الزوجة مهم� ك�ن الرجل مهيًب� �سج�ًع� لي�ست مو�سًع� 
ل  »ال�سبع  اأمث�لهم  يف  الع�مة  ويقول  الب�سر!  �سحق  على  وقدرته  ب�س�لته  لإظه�ر 
ي�أكل اأنث�ه» وهو مثل من احلكمة مبك�ن. وحبذا لو اقتدى به �س�داتن� املتجربون، 
وح�سبهم �سرًف� اأن يق�ل اإنهم ك�لليوث واأل ي�سدق فيهم قول ال�س�عر »اأ�سد علّي 

ويف احلروب نع�مٌة» فعندهم مواطن عدة لإظه�ر �سج�عتهم له� وليرتكون�.

ين�دي  اأزواجهم،  مع�ملة  والفرجنة يف  والفالحني  العرب  طريقة  تعجبني 
الرجل زوجته ب��سمه� وتن�ديه ب��سمه، ت�س�ركه يف الراحة والتعب، وتق��سمه الطع�م 
ح��سنه�  ف�إن  والإب�ء،  ال�سمم  مظهر  يف  له  ظهرت  عليه�  غ�سب  اإذا  وال�سراب، 

ح��سنته، واإن التوى مل تق�سر هي يف كيل ال�س�ع ب�ل�س�ع.

اأم� طبقتن� نحن ن�س�ء احل�سر يف م�سر فال مي�ثله� يف الع�مل طبقة جمعت 
بني الأ�سداد، فبينم� نحتكم يف الرجل من �س�أن حلين� وحللن� حتى جنعل نه�ره 
و�سيمه�  الكلفة  من  ونحمله�  النف�س)2)  �سرة  نك�سر  تران�  ملط�لبن�،  يذعن  اأو  لياًل 
اأخرى  من  وكم  �س�غرة!  له�  زوجه�  اإه�نة  تقبل  امراأة  من  فكم  حتتمل،  م�  فوق 

تعروه�: ت�سيبه�.)م).  (((
ة النف�س: حدته�. .)م). �سرَّ  (2(

الكلفة بني الز�جني
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تلدغه� اأ�س�بعه لدغ الأفعى فتجعل من دمعه� املدرار تري�ًق�))) له�، ثم ل تلبث اأن 
ت�ستغفره ك�أنه� املذنبة على حد قول ال�س�عر:

اإنه� لو اأظهرت له اأنه� م�س�وية له، مل� ا�سرت�سته خمطًئ�، ولكن هل ظواهر 
ا  الإن�س�ن دائًم� بواطنه؟ اإنك حترتم الأمري، ولكن ل تعتقد اأنه اأ�سرف منك جمدًّ
اإذا  عنه خ�سو�ًس�  النزعة يف كالمك  هذه  وتظهر  الإن�س�نية،  اأعرق منك يف  ول 

ا�ستفزتك اإه�نة منه، ف�أث�رت نف�سك عليه.

تخ�سع  ولكنه�  منه،  اأذل  اأنه�  تعتقد  ل  زوجه�  اأذى  بتحمله�  ف�لزوجة 
 � �س�غرة لحتي�جه� اإىل اإنف�قه عليه�، اأو تف�دًي� من اأن يق�ل طلقت وب�نت، اأو حبًّ
ب�أولده� وخوًف� عليهم من اأن يذلهم بعده�. وهذا اخل�سوع واإن ك�ن يعلمه� مزية 
ال�سرب اجلميل تكلف منه� وت�سنع؛ ف�حل�جة واحلي�ء يغطي�ن جراحه� ظ�هًرا فتظهر 

ك�أنه� اندملت، ولكنه� تنغر نغًرا)2) ممتلئة �سديًدا و�سدوًدا.

وي�سرعه�،  في�سدعه�  النفو�س  على  ي�سطو  �سرط�ن  والري�ء  ري�ء،  الكلفة 
والزوج الق��سي اأو املتكرب يف�سد اأخالق زوجته بتكربه، ويعلمه� ال�سغ�ر والكذب، 
ومن ك�نت هذه ح�له� كيف ينتظر اأن تربي اأولده� على الف�س�ئل؟ كيف تقول 

لبنه� ل تكذب وهي تكذب.

تري�ق�: دواء �س�فًي�.)م).  (((
تنغر نغرا: يغلي جوفه� من الغيظ والغ�سب.)م).  (2(

ـنا  اأتـيناكـم  َنـُعـ�دُكـُم �ُتـذنبـ�َن  فـنـاأتـيـكـم  �نـعــتـذُراإذا مـِر�صْ
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فيه  ك�نت  الذي  الزمن  ذلك  من  اإلين�  �سرى  البعول  ت�أليه  اأ�سل  اأظن 
اجلواري حظي�ت! ولكن اإذا ج�ز اأن تقول اجل�رية ل�سيده� امل�لك له� الب�ين به�: 
ي� �سيدي، فكيف يجوز حلرة اأن تدخل نف�سه� يف الرق خمت�رة والرق اأ�سر، ف�ساًل 

عن اأنه غري مب�ح الآن؟

التكلف  هذا  فم�  و�سع�دتك،  ح�سرتك  لزوجه�  تقول  اأخرى  وهن�ك 
الب�رد؟

اإنن� بت�سميتن� فالنً� ب�س�حب العزة وتلقيبن� اأحد امللوك ب�س�حب اجلاللة 
لنكفر ونلحد)))، فم� �س�حب العزة وذو اجلاللة اإل اهلل الواحد القه�ر، ولو اأن�سف 

كّت�بن� حلذفوا تلك الألف�ظ الدالة على ال�سرك من كت�ب�تهم واأقوالهم.

اإذا  )vous( ولكنهم ي�سحكون  بلفظه اجلمع  الغريب  الفرن�سيون  يكلم 
ق�ل الطفل لأمه اأو الرجل لزوجته Vous لفظة التعظيم ومل يقل Tu اأي اأنت، 

وكذلك احل�ل بني الأهل والأ�سدق�ء والأ�سح�ب.

الزوج�ن بعقدهم� عقد الزواج تع�هدا اأم�م اهلل اأن يرتبط� بع�سهم� ببع�س 
فكيف يقف الإن�س�ن حي�ته على من ل يوافق م�سربه اأو يتع�ىل عليه؟

تق�ل  اأن  الأعراف  جرت  مب�لغ�ت  جمرد  يكون  اأن  الأمر  يعدو  ل  اإذ  املب�لغة؛  �سي�ق  يف  القول  هذا  يدخل   (((
للملوك، واإن ك�ن الأف�سل تركه�.)م).

الكلفة بني الز�جني
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قد  وهي  ذلك  من  وعجبت  لزوجه�،  ت�سجد  الي�ب�نية  املراأة  اأن  �سمعت 
� وافًرا، ولكنه� م�سركة ب�هلل، فال غرو اإذن اأن �سدق  اأخذت من التمدن الغربي حظًّ
م� �سمعته عنه� يف هذا ال�س�أن، فعلى رج�لن� امل�ستكربين الذين �ستغ�سبهم مق�لتي 
هذه اأن يخطبوا منهن، ف�إنن� م�سلم�ت موؤمن�ت ل ن�سرك مع اهلل اأحًدا اأو اأوىل لهم 
اإذا قبلوا اأن يتحملوا م�سوؤلية املح�كمة اأن يختطفوا اجلواري من جب�ل القوق�ز، اأو 

من جم�هل اأفريقية ويدربوهن على عب�دتهم من ال�سغر، ولكن ب�أي لغة؟! 

بقوانينه�  العبث  على  حمر�سة  تعتربين  ل  الرق  منع  م�سلحة  لعل 
فتح�كمني قبلهم، معتربة الدال على اخلري كف�عله.
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و�سلني يف بريد اخلي�ل، كت�ب ذو ب�ل، اأث�ر من النف�س اأ�سج�نه�، واعرت�س 
�سروره� ب�أحزانه�، وجعله� بني الي�أ�س من الإ�سالح والرج�ء فيه، فت�رة اأن� مت�سنمة))) 
ذروة الأمل، وطوًرا اأراين يف ح�سي�س القنوط، ومع�ذ اهلل اأن اأ�ست�سلم للي�أ�س، وهو 
�سم القلوب، ومعول احلي�ة، ومع�ذ اهلل اأن ت�سرتجعني ال�سعوب�ت عن عهد اأخذته 
اأن  ملثلي  ك�ن  وم�  ف�س�د،  من  اأ�ستطيعه  م�  اأ�سلح  اأن  اهلل  وبني  بيني  نف�سي  على 

تنكث املواثيق، اأو تغدر ب�لوعد، مهم� ك�نت وعورة الطريق، وهذا هو الكت�ب:

 م�سر يف 3 �سوال �سنة 327) هجرية

زواج االأختني

رتقية.)م). ))) مت�سنمة: مجُ
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     عزيزتي ملك:

�سوق و�سالم وبعد؛ ف�إين اأهنئك ب�لعيد ال�سعيد كم� يقولون، واإن كنت 
مل اأ�سعر به، ول حفلت له:

، فقد ك�ن غري �سعيد، اكتنفته الأحزان، واأخذت عليه طريقه  اأم� م��سيَّ
على  منه  الي�أ�س  على  واأبعث  حلكة  اأ�سد  اأراه  ل  وم�ستقبلي  الزم�ن،  تقلب�ت 
اإذا  �سلوان، واحدة لكنه� متعددة،  له�  لي�س  تولتني م�سيبة دهم�ء  فقد  الرج�ء، 
اأن�س�ين عزاء  تعزيت ب�أولدي األح علي فراقهم يل على الرغم مني ومنهم، واإذا 
ال�سديق�ت بع�س الأ�سى على بعدهم، ذكرين غدر �سقيقتي خي�نة بعلي، ولول 
الإمي�ن والثقة برحمة اهلل لف�سلت النتح�ر على حي�ة �سئمت تك�ليفه�، ولكني مل 
اأع�س ثم�نني حوًل كزهري عند م� �سئم، بل عمري مل يتج�وز اخل�م�سة والع�سرين.

�ستى.  مق�تل  مني  ف�أ�س�ب  عليَّ  �سه�مه  الدهر جعبة  اأفرغ  لقد  عزيزتي 
ال�سعور،  القلب، ج�فية  اإنه� غليظة  ل�سقيقتي  تقولني  نلعب  ط�مل� �سمعتك ونحن 
ول اأكتمك اإن قولك هذا ك�ن يوؤملني، وقد ع�تبتك عليه مراًرا اإىل حد التعنيف، 
ولكن �ست�أخذ منك الده�سة الآن اإذا ج�ريتك على راأيك فيه�، بل زدت عليه اأن 

دَّ من اجللمود))). فوؤاده� قجُ

مبـا مـ�صـى اأم لأمـٍر فـيـَك جتـديــُدعـيـٌد بـاأيَّـة حـال عـدَت يـا عـيـُد

دَّ من اجللمود: ك�ن �سديًدا ل يت�أثر مثل ال�سخر.)م).  ))) قجُ
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اأتدرين م�ذا فعلت؟ اإنه� ك�نت تكرث زي�رتي ف�أن�سرح له�، اإذ ك�ن يلذين 
الأظف�ر،  نعومة  منذ  الأبوين  فقدن�  تعلمني  كم�  لأنن�  الأخوي،  بحبه�  �سعوري 
فكنت اأ�ستعي�س به� عنهم�، وك�نت ت�ل�س بعلي وتخ�طبه، ولي�س عندي �سك يف 
اإخال�سه� يل واأم�نته� نحوه، ثم حتولت املح�دثة الب�سيطة اإىل م�س�حكة ومغ�زلة، 
فحملته� على اأنهم� ك�أخوين مرفوع بينهم� التكلف، ثم ازداد بهم� ال�سغف فك�ن 
ي�أخذه� للف�سحة معه خ�رج البيت، ويرتكني به، وهكذا تدرج� يف احلب كم� قيل:

ومل يداخلني الريب البتة يف ح�سن نيته� نحوي، واأخرًيا مل اأدر اإل وقد 
واإذا  به،  كلفت  وهي  به�)))،  كلف  لأنه  اأختي  من  التزوج  يريد  ب�أنه  يوًم�  ف�حتني 
ك�ن الدين الإ�سالمي ل ي�سوغ اجلمع بني الأختني فقد حتتم طالقي منه، وحم 
َبِهًج�، واقرتن ب�سقيقتي بنت اأمي  الق�س�ء، وقد تركت له منزله، ف�أق�م فيه عر�ًس� 
واأبي، واأخذ مني اأفالذ كبدي، وتركني اأندب حظي، واأندب اجتم�عي ب�أولدي، 
بل اأندب الوف�ء واأندب الإن�س�نية، اأم� واهلل لو ك�ن تزوج غري اأختي له�ن اخلطب، 
ومل� اأ�سفت على عي�سة نكدة ق�سيته� معه، حتملت �سوء مع�ملته ب�ل�سرب اجلميل، 

وعذرته يف �سكره وعربدته، فكنت اأ�سفح وي�سيء كم� ق�ل معن بن اأو�س:

كلف به�:  حمب ومولع به�.)م).  (((

فــكــالٌم فـمـ�عــــٌد فـلـــقـاُءنـــظـرٌة فـابـتـــ�صامــٌة فــ�صـالٌم

ز�اج الأختني
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اإين لأ�سك يف اأين واأختي ر�سعن� ثدًي� واحًدا اأو حملتن� اأم واحدة. 

�سهرين  بعد  ذهبت  اإين  بل  فعلت،  م�  اهلل  �س�حمه�  اأختي  يكف  مل 
اأطف�يل الذين حرمني الدهر منهم على غري جريرة ارتكبت،  من زواجه� لأرى 
الطبقة  اإىل  به�  التي كنت  )الدور)  الطبقة  ت�سلم علّي وتركت  اأن  ف�متنعت عن 
العلي�، واأر�سلت يل خ�دمته� ت�أمرين ب�لن�سراف ح�ًل عن منزله�؛ خيفة اأن اأكون 
ا�ست�سحبت له� �سحًرا يقلل من حمبة زوجه� له�، خرافة واهلل وم� ك�ن ليهمني 
زوجه� وحبهم� بعد اأن ح�سل منهم� م� قد ح�سل، على اأين ل اأعتقد يف ال�سحر 

اإل ك�عتق�دي يف وجود العنق�ء))).

له�  ن�سح�  هو وجدتي.  ن�سح لأختي  ط�مل�  وقد  بيت خ�يل  الآن يف  واأن� 
ب�أن يربءا من  اأن ترجع عن غيه�، وتن�سى زوجي، والرج�ل غريه كثري، وهدداه� 
اإل عن  والتهديد، و�سمت  الن�سح  لديه� من  بذله  مب�  فلم حتفل  اإليهم�  ن�سبته� 

هواه� واأن�نيته�.

العنق�ء: ط�ئر خرايف زعم قدم�ء امل�سريني اأنه يعمر خم�سة قرون، وبعد اأن يحرق نف�سه ينبعث من رم�ده من   (((
جديد.)م).

ـِْقَب يـ�ًما مـنَك اآخـُر مقــبُل�اإن �ُص�ؤتني ي�ًما �صفحُت اإىل غِد ِلُيع

��صخطي �مـا يف ريثتي ما تعجُلكاأنـك ت�صـفي منك داَء م�صاءتي



(27 127

اإن هذه احل�دثة ي� عزيزتي جعلتني اأمقت ِذكر الزواج والرج�ل، واأعتقد 
عقاًل   � منَّ اأرقى  اأنهم  يدعون  ك�نوا  واإن  البهيمية،  من  وافر  بهم جزء  يزال  ل  اأنه 
واأ�سله�؟  اأغواه�  من  ولكن  اجلرم،  بع�س  عليه�  اأختي  اإن  نعم  جوهًرا.  واأ�سفى 

األي�س هو الرجل؟

بع�س  يخفف  م�  اإخال�سك  يف  ويل  عليك،  ق�س�سته�  حك�يتي  هذه 
لوعتي، وال�سالم. 

                               �سديقتك الوالهة
                                 �سع�د

كلمتي: تقع اأمث�ل هذه احل�دثة كثرًيا فيتفطر له� قلب الإن�س�نية، ول اأدري 
هل عند ح�سرات العلم�ء واملجتهدين فتوى حترم الزواج يف مثل هذه احل�دثة.

واحد،  اآن  اأختني يف  بني  اجلمع  يجوز  اأنه ل  على  ن�س  ال�سرع  اإن  نعم، 
ولكن اأمل ي�سع الدين كل م� يكفل راحة الب�سر و�سع�دتهم؟ واإن يف طالق اأخت 
لأجل زواج اأخته� من نف�س بعل الأوىل ل�سق�ء ل يع�دله �سق�ء، وقطيعة بني ذوي 
� �سريًح� ل يحت�ج  القربى اأو ع�سي�نً� لأمر اهلل تع�ىل، ف�إنه ن�س على الرب بهم ن�سًّ

لت�أويل.

ز�اج الأختني
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 من امللوم يف مثل هذه الواقعة؟ ل ريب اأن اللوم ل يتخطى كال الزوجني 
اجلديدين، ولكني اأعتقد اأن املراأة اأ�سبط للنف�س من الرجل متى اأرادت. ولي�س 
ذلك ب�لفطرة، ولكن بف�سل املب�دئ والتق�ليد، فلو ك�نت اأخت �سع�د اأرجعت بعل 
الغواية،  التم�دي يف  ابتعدت عن طريقه، لمتنع عن  لو  اأو  اأخته� عنه�، لرتع، 
ولكنه� ك�نت مي�لة للغدر ب�أخته�، فال رع�ه� اهلل، ولرعى كل امراأة ل تقوى على 

�سبط نف�سه� وامتالكه�.
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قجُل م� اأنقى الهواء! واأعذب امل�ء! واأ�سفى ال�سم�ء يف القرى! وم� اأكذب 
اأم� املدن فال  احلي�ة! واأقرب الوف�ة يف املدن! القرى جميلة؛ لأنه� على الفطرة، 

تعدم اأثًرا للتكلف والري�ء.

من  املداخن  فوق  املتع�قد  والدخ�ن  امل�ء  خرير  من  الكهرب�ء  دوي  اأين 
واأين وحل  الب��سق�ت؟؟  النخل  روؤو�س  واإل  ال�سقور  اإل حتليق  فيه  ترى  جو ل 
اأر�س ك�سيت بب�س�ط النب�ت؟؟ واأين الرائحة املنبعثة من  ال�سوارع وعثريه� من 
مق�ذير))) املن�زل وروث الدواب من �سذى اأزه�ر احلقول؟؟ بل م� اأو�سل الب�سر 
يريد اجلولن فريده من هن� جدار ومن هن�ك �سور، من نظر ت�سرحه حيث �سئت فال 
تد اإل الالنه�ية للف�س�ء؟؟ واأين كرثة التلفت واحلذر من ر�سل عزريل ال�سي�رات 
واملركب�ت من اطمئن�نك و�سريك على �سراط �سوي ل يقتفي اأثرك اإل ظلك، وهو 

مق�ذير: مكروه�ت وم�ستقبح�ت، جمع مقذور.)م).  (((

املدن والقرى
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اإجه�د  اإن جملة املدن فيه�  على م� تعلم من التبعية والولء؟؟ وب�لخت�س�ر قل 
للحوا�س وت�سوي�س للفكر، واإن القرى فيه� هدوء الكون واجل�سم والب�ل. 

يف القرى تود ال�سحة لنق�وة الهواء وح�سن الغذاء واتب�ع �سنن الطبيعة 
يف النوم والراحة وال�ستيق�ظ، اأم� يف املدينة فغذاء مغ�سو�س، وم�ء اآ�سن ل يك�د 
امل�ستنقع�ت  من  فيه�  مب�  فيتلوث  الأر�س  ببطن  مروره  بعد  اإل  املن�زل  اإىل  ي�سل 
وم�س�كن  واأعالء،  اأقوي�ء  من  ال�سك�ن  ب�أنف��س  مكتظ  وجو  والأقذار،  والرواكد 
ا�سرتكت يف عمره� الرطوبة ف�ساًل عم� به� من ال�سيق، و�س�كنه� من حني لآخر 
ينتظر زائًرا اأو يزور �س�حًب�، اأو يخرج لريى منظًرا اأو يلتقط خرًبا في�سيع وقته �سدى 
زي�رة  يوؤثر  وقد  واآن�ستن�»  »اأوح�ستن�  لزائره  يقول  تراه  ك�ذبة،  منمقة  اأح�ديث  يف 

احلمى على زي�رته.

املدن ب�عثة على الف�س�د ملن ك�ن عنده ميل اإليه اأو ك�ن �سعيف الإرادة، 
املدنية  زخرف  ويجذبه  ال�س�ة  اجلزار  يجر  كم�  م�س�وئهم  اإىل  ال�سوء  اأولو  يجره 
الب�طل، فال يقوى على رد هجمته، ل ت�سلح املدن لرتبية الأطف�ل على قواعد 
الرتبية  لكت�ب  واملت�سفح  كثرًيا.  املراأة  توافق  ل  وكذلك  وال�ستقالل،  ال�سحة 
ال�ستقاللية اأو اأميل القرن الت��سع ع�سر- ل ي�سعه اإل الت�أمني على م� ق�له موؤلفه 
من وجوب تربية الأطف�ل يف القرى. وقد �سرب لذلك مثاًل اأن الطفل يف املدينة 
تتهد اأمه يف تزويقه وحت�سني بزته ليفنت كل من راآه، ف�إذا م�سى يريد الف�سحة حمله 
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هذا وقبله، واأطراه ذاك، واإذا اأراد اللعب اأو تتبع ح�سرة اأو جرى تن�سيًط� لرجليه، 
منعته مربيته لئال يلوث ثي�به اجلميلة، فين�س�أ الطفل �سعيف اجل�سم؛ لأنه مل ترتك 
له احلرية لي�ستعمل حوا�سه واأع�س�ءه كيف �س�ء- ول غرو ف�إن ا�ستعم�ل ال�سيء 
يقويه وي�سلحه وي�سب �سعيف الإرادة مغلوبً� على اأمره؛ لأنه يجرب على اخل�سوع 
اأو يفعل، وي�سب كذلك  لي�ست�سريه� فيم� يقول  اإنه  ملربيته خ�سوًع� مزرًي�. حتى 
مغروًرا بنف�سه لتعوده �سم�ع الثن�ء عليه والإطراء. ثم يظل ج�هاًل لكثري من الأمور 
لأنه يف القرية ي�ستغني عن كثري من »درو�س الأ�سي�ء» واجلغرافية الأولية يتعلمه� 
بنف�سه، والعلم املكت�سب من النف�س والتج�رب ث�بت بخالف م� يح�سى به الراأ�س 
ق�سًرا ف�إنه �سريع الزوال غري موؤثر، فبدًل من تلقينه اأن ال�سم�س تبزغ من ال�سرق 
وتغيب من الغرب، وترديده تلك الألف�ظ ك�لببغ�ء وقد ل يرى �سروقه� وغروبه� 
يف  ميكنه  ذلك  من  بدًل  الأفق،  وحجبه�  ببع�س  بع�سه�  امللت�سق  امل�س�كن  لعلو 

القرية اأن يالحظ ال�سروق والغروب بنف�سه ل�سعة الف�س�ء حوله.

 ي�سحكني يف درو�س الأ�سي�ء وكتبه� اأن يق�ل اجلمل من ذوات الأربع 
وله �سن�م، والقط وله عين�ن و�س�رب�ن، وال�سمكة له� ذيل وحرا�سيف، ف�إن ذلك 
� من كرامته، وت�سييًع� لوقته،  يجب اأن يراه الطفل بنف�سه، اأم� ذكره له ف�أراه حطًّ
وتعويًدا له اأن يتكل على غريه، وعندي اأن تركه يلعب وميرح، خري له من تلك 
الدرو�س العقيمة، ولكن قد ل ينتبه اأطف�ل املدن لتلك احليوان�ت لقلته� عندهم، 

املدن �القرى
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القرى  تربوا يف  لو  اأنف�سهم، وهم  تلق�ء  النظر من  واإج�لة  البحث  ولعدم تعودهم 
لعلموا كل م� يتعلق به� اأو جّله، ولأمكنهم معرفة خ�س�ئ�س النب�ت�ت، ومتى وب�أي 
و�سيلة تنمو، وم�ذا ي�سنع به� يف اأدوار منوه� وبعد ن�سجه�، وغري ذلك مم� يفيدهم 

وي�سليهم يف اآن واحد.

ترى الطفل يف القرية ي�ستيقظ مع ال�سم�س، وين�م معه�، وي�أكل متى ج�ع 
فال ينتظر وليمة ي�أخذ منه� فطرية قد تف�سد معدته، ول يجرب نف�سه على ال�سهر 
و�سرعى  واملهو�سني  ال�سك�رى  عن  بعيد  اأوق�ته  كل  يف  وهو  املالعب،  ليح�سر 
العجالت )الرتام)، فتمتلئ نف�سه ثقة واإمي�نً� واطمئن�نً�، ويكون اأبعد انفع�ًل وحمًق� 
الرج�ل،  واأ�سرف  النوابغ يف م�سر  اأعظم  اأن  يوؤيد قويل هذا  املدينة.  من مثله يف 
مب�دئ اأ�سلهم كلهم تقريًب� من اأولد اأولئك القرويني الأ�سح�ء البنية والعقول، 
اأثرت فيهم تربيتهم ال�ستقاللية فن�س�أوا ذوي عزمية �س�دقة وحب غريزي للعمل. 
اأم� اأولد )الذوات) وهم العريقون يف �سكنى املدن، فال ح�جة لو�سفهم، ويكفي 

القول ب�أنهم ل ي�سلحون ل�سيء م�، ول ينبغ منهم اإل النزر القليل.

واملراأة لي�ست اأقل �سع�دة من الطفل يف �سكنى القرى، ف�إنه� ف�ساًل عم� 
تد من جودة ال�سحة والراحة تراه� تتفرغ لبيته� اأكرث، وتزاول بع�س الأعم�ل مم� 
ي�سغل ع�سالته�، اأو على الأقل ي�ستدعي انتب�هه� ومالحظته�، فبدل من اأن تن�م 
وتنتظر ب�ئع اخلبز يح�سره له�، تراه� يف القرية ت�ستغل بتح�سريه، اأو تالحظ خدمه� 
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عند ا�ستغ�لهم ب�لقمح وتهيزه، كذلك تد نف�سه� يف املدينة ك�سوًل لأنه� ببذل 
بع�س الدراهم ميكنه� ا�ستجالب جميع لوازمه�، فال تخيط واخلي�ط�ت كثريات، 
خ�دم�ت  لأن  القرية،  يف  ك�نت  لو  تفعل  كم�  وترتيبه  البيت  نظ�فة  تالحظ  ول 
املدن اأرقى ب�لطبع من الفالح�ت يف مثل هذه ال�سئون، فتتكل ربه البيت عليهن، 
ا يف  فرائجة جدًّ التن�ف�س  �سوق  اأم�  القي�م،  مت�م  اإليهن  ِهد  عجُ مب�  يقمن  ولكنهن ل 
املدن؛ لكرثة الختالط، وقد يجر تن�ف�س الن�س�ء اإىل حتميل الرج�ل فوق ط�قتهم 

وم�س�يقتهم اإذا مل يكونوا يف �سعة من الغنى.

بذيول  ال�سوارع  كن�س  اإل  �سيء  ل  عندن�؟؟  املدن  ن�س�ء  تعمل  م�ذا 
حرباتهن)))، واإث�رة ترابه� وجراثيم الأمرا�س املنت�سرة، ووقتهن �س�ئع بني ا�ستقب�ل 
الزائرات وزي�رتهن، وبع�سهن يح�سرن التمثيل ولكنهن مع الأ�سف ل يخرجن 
ال�س�مية  واملع�ين  حتته،  املنطوي  والت�ريخ  مزاي�ه  من  يتعلمن  ول  م�،  بف�ئدة  منه 
هوؤلء  مثل  والفجور،  الهرب  وو�س�ئل  والتهتك  الع�سق  األف�ظ  اإل  يحتويه�  التي 

تف�سدهن املدن، وتدعوهن للتبذير والبتذال.

ق�رن بني املراأتني: املدنية والقروية، تد فرًق� ه�ئاًل يف ال�سحة والأخالق. 
ال�سرية  ط�هرة  الذراعني  مفتولة  الث�نية  تد  عليلة،  خموًل  الأوىل  تن�س�أ  فبين� 
وال�سريرة، مت�سي الأوىل يف الطريق حمتجبة ولكنه� غري حمتجبة عن اأعني ال�سفلة 

�س�ءجُ مب�سر حني خروجهّن.)م). الَءة من احلرير ك�نت ترتديه� النِّ حرباتهن: مالءاتهن، جمع َحرَبة، وهي مجُ  (((

املدن �القرى



النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(
(34134

واأل�سنتهم؛ فيغ�زلونه� على ق�رعة الطريق، وهي مت�سي الهوين� متبخرتة، اأم� القروية 
ف�إنه� تلوح عليه� دائًم� مالمح اجلد والن�س�ط، ف�إذا م�ست خ�رج بيته� تده� ت�سرع 
على  اأحد  يج�سر  هل  ولكن  وجهه�،  تغطي  ل  وهي  �سيء،  على  لتلوي  اخلط� 

»مع�ك�سته�»؟؟ 

واحًدا،  اأ�سبوًع�  القرى  يف  العي�س  ي�ستطعن  ل  كثريات  �سيدات  راأيت 
فعجبت من ذلك، هوؤلء من ي�سميهن الإنكليز )Society Women) اأي ن�س�ء 
املجتمع�ت، وهن الالتي ل يهمهن اإل اأن يظهرن يف كل حفلة ويذكرن ب�حل�سن 
واأن  اأن يكنَّ مو�سع الإعج�ب،  امللب�س ونف��سة امل�سوغ�ت، ويطربهن  والت�أنق يف 
ي�س�ر اإليهن ب�لبن�ن، ولو فيم� ل ي�ستحق الذكر، مث�له اأن اإحداهن رهنت اأمالكه�، 
وا�سرتت �سي�رة، واأو�ست اأن تدهن تلك ال�سي�رة بلون لي�س له مثل يف البلد، واأن 
يجعل ل�سف�رته� �سوت خ�سو�سي تعرف به، ف�إذا مرت و�سمعت قولهم هذه �سي�رة 
فالنة هزه� الفرح، ون�سيت اأن اأمالكه� مرهونة، واأنه� خري من ال�سي�رة واأبقى. فهذه 
اأحذيتهن بحج�رة امل��س الكرمي، ويرتكن الفقراء  ال�سيدة ومثيالته� ممن ير�سعن 
اأنف�سهن بعيدات عن  ه� لوجدن  اأو لو �سكنَّ يت�سورون جوًع�، لو ن�س�أن يف القرى 

مثل هذا الرتف الب�ذخ، ولوا�سني امللتف�ت حولهن من الفالح�ت الب�ئ�س�ت.

ال�سيدة الف��سلة هي التي ين�ل غريه� نفعه�، ل التي ترفل يف الدمق�س))) 

ترفل يف الدمق�س: تر ثوبه� احلريري افتخ�را.)م).  (((
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كثرًيا  منه�  فت�ستفيد  لأهله�  املن��سبة  التع�ليم  بث  ميكن  القرى  ويف  احلرير،  ويف 
عليهن،  ال�سحية  الن�س�ئح  بع�س  واإلق�ء  للنظ�فة  كت�سويقهن  اجل�هالت،  الن�س�ء 
لتحوط�ت  الطمئن�ن  وتعويدهن  للكت�ب،  اأولدهن  بع�س  اإر�س�ل  على  وحثهن 
وقد  للجندية وغريه كثري.  اأولدهن  اأخذ  وت�سجيعهن عند  الأوبئة،  اأي�م  الأطب�ء 
الطيبة  القلوب  اإن هذه  األ  ن�جح واحلمد هلل،  اأنه  وي�سرين  بنف�سي  جربت ذلك 
�سغرية،  مملكة  يف  ملكة  ك�أنه�  ت�سعر  حوله�  امللتف�ت  لتجعل  املطمئنة  والنفو�س 
ل  القرى  زي�رة  يكرهن  الالتي  ن�س�وؤن�  ذلك  فليتدبر  وترقيه�،  تنفعه�  اأن  ويلذه� 

لذنب اإل لأنه� بلد الفالحني.

املدن �القرى
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الب�س��سة مفت�ح م� اأغلق من ال�سع�دة ومعوان على ق�س�ء الأ�سغ�ل، ي�سل 
نوره� اإىل قلب �س�حبه� فيفعمه غبطة، وكذلك يلقي �سع�عه الكهرب�ئي على من 
حوله فتنتع�س به اأرواحهم، وهي جميلة يف الكهل، كم� تمل يف الطفل، اإل اأنه� 

اأبهى واأ�سد ت�أثرًيا يف املراأة تلك التي ت�سيطر على القلوب ولتدري.

من  هي  كم�  اللطف  لوازم  من  والب�س��سة  ب�لفطرة،  لطيفة  املراأة  خلقت 
املوؤثرات يف اجلم�ل، واإن لني �سوته� ونعومة اأدميه�))) وتن��سب اأع�س�ئه� لت�ستدعي 
املراأة  اأَ�ِسرة وجهه�)2)، كذلك �سوت  وانفراط  ر�س�قة حرك�ته�،  النظري يف  مراع�ة 
يدل على تربيته�، ف�ملراأة املهذبة ل ترفع ال�سوت، ول تك�د ت�سمعه� عن بعد اإل 
ك�لهم�س، هذا اإذا مل يبعثه� ب�عث �س�ذ على اإعالئه، ك�أن تقف خطيبة على جمع 

نعومة اأدميه�: نعومة جلده�.)م).  (((
ة وجهه�: خطوط جبهته� ووجهه�، فب�نب�س�طه� تظهر مالمح الوجه وحم��سنه.)م). اأ�سرَّ  (2(

جمال ال�صيدات



النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(
(38138

البلد  �سوارع  اأحد  اإذا اجتزت  وا�سعة، ولكنك  تلقي در�ًس� يف حجرة  اأو  ح�فل، 
اله�دئة، يذعرك كرثة م� ت�سمع من �سي�ح الن�س�ء يف غري ط�ئل اإل �ستم اخلدم، 
املنزل تد  ف�إذا دخلت  اأحي�نً�،  الق�س�س  اأو حم�س ق�س  والدع�ء على الأطف�ل، 
�س�حبته مقطبة اجلبني، يك�د يطردك عبو�سه� عن اأن تق�بله�، ول تو�سك اأن تل�س 
حتى تبدي لك �سبب �سراخه� فت�سكو من هذا، وتت�أمل من تلك، اإىل اأن تعل 

الدني� يف عينيك ك�سم اخلي�ط))).

يالحظ ن�س�ء الفرجنة ذلك، وكذلك ال�سيدات الرتكي�ت، وي�ستدللن من 
�سوت املراأة على مك�نته� يف الجتم�ع، ف�ملهذبة تخف�سه، اأم� ع�ليته في�سمنه�)2) 
بف�س�د الرتبية، اأو �سعة املنبت، ولكنن�- نحن امل�سري�ت- قلم� نراعي ذلك، فقد 

تد اأعرقن� اأ�ساًل اأقوان� نربة، واأكرثن� ح�سمة اأ�سدن� �سراًخ�.

ثم اإذا اأرادت اإحدان� التنقل من حجرة لأخرى، تراه� تتعرث، ب�أذي�له� اأو 
ي�سدمه� ح�ئط، اأو تك�سر زهرية قريبة منه�، وهذا كله نتيجة تربيته� الأوىل.

يجب اأن تتعلم الفت�ة كيف مت�سي وكيف تتكلم، ل اأريد بذلك اأن تتدرب 
حوله�  م�  مالحظة  على  تربيته�  املراد  واإمن�  كال  ال�سوت،  غنة  اأو  التبخرت،  على 
والنتب�ه له، فكثريات عندن� وكثريون اأي�ًس� من مي�سون غري حذرين، فيقعون فيم� 

�سم اخلي�ط: ثقب الإبرة.)م).  (((
في�سمنه�: فيعبنه� ويلحقنه�.)م).  (2(
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ل حتمد عقب�ه، واإن كرثة �سرعى )الرتام) يف م�سر، وتعدد ال�سقوط من النوافذ، 
ْمي  لربه�ن جلّي على ف�س�د الرتبية، �سواء ك�نت يف الأطف�ل اأو الكب�ر، واإن من العجُ
ملن هم اأ�سد حذًرا يف التلم�س واأكرث توؤدة يف امل�سي من هوؤلء املب�سرين الذين 

)ل ي�ستعملون اأعينهم) كم� يقول الإنكليز يف ا�سطالح لغتهم.

اإذا ك�ن الإن�س�ن ع�جًزا عن اأن يح�سن خلقته اأو يغريه� تغرًيا ث�بًت�، ف�إنه 
ي�ستطيع على الأقل اأن يحفظه� كم� هي زمًن� طوياًل، واأن يح�سن اأخالقه، وهذه 
املراأة  جممالت  من  ال�سوت  وانخف��س  واخلفة  الب�س��سة  اأي  اخل�س�ل  الثالث 
ًق�، ومن حم�سن�ت ال�سحة اأي�ًس�. فقد ثبت اأن تقطيب الوجه يدين اإىل  لجُ َخْلًق� وخجُ
ال�سيخوخة مب� يخلفه من الآث�ر والغ�سون، فيثني اجللد ثن�ي�ت ل انفراط له� فيم� 
بعد، واأظن هذا هو ال�سبب الوحيد فيم� يظهر على ن�س�ئن� من الكرب قبل الأوان.

اأم� خفة احلركة فكفى به� م� ت�ستدعيه من ن�س�ط اجل�سم وتوفري الوقت، 
وتنزل،  اجلمل  اأو  القط�ر  فرتكب  وحده�  البدوية  اأو  الآن  الإفرجنية  املراأة  ت�س�فر 
فال  امل�سرية  اأم�  �سو�س�ء،  بال  له�  يحمله  من  اأو حت�سر  مت�عه�  م� حتمل  و�سرع�ن 
اأعم�لهم من  اإل ومعه� من اخلدم والأق�رب من تعطلت  اإىل حمطة قريبة  ت�س�فر 
�س�عده�  واإذا  القط�ر،  يتحرك  لتنزل حتى  رجاًل  تك�د حترك  ثم تده� ل  اأجله�، 
اهلل )والأولي�ء)!! ونزلت فم� اأكرث م� تفتقده ول تده، �س�عت حقيبة امل�سوغ�ت 
وانك�سرت القلة فبللت حربته�، وا�ستبك برقعه� مبفت�ح العربة ف�نقطع خيطه، واإذا 

مل ي�سرع ح�سمه� يف التق�ط اأطف�له� فقد يقع اأحدهم حتت العجالت �سريًع�.

جمال ال�صيدات



النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(
(40140

الرئتني  يريح  ف�إنه  ال�سوت فف�ساًل عن رقته ولطفه يف ذاته  انخف��س  اأم� 
والزور))) من الإجه�د، وكذلك يقع ليًن� على اآذان ال�س�معني.

القي�م على  مب� له� من  ف�إنه�  الرجل،  البيت يف احلقيقة ل  املراأة �س�حبة 
ترتيبه وحفظ من وم� فيه ت�سري �سلطته� على من ي�سكنونه معه� من زوج واأولد 
� اإن مل يكن ب�لتقليد لنيل  وخدم، والرئي�س له ت�أثري غريب يف مروؤو�سيه ي�أتي طبيعيًّ
الزلفى، ف�إذا دخل معلم على تالميذه بح�لة م� من احل�لت النف�سية، تد اأن تلك 
ال�سورة بعينه� قد انطبعت يف التالميذ اإن فرًح� واإن غ�سًب�، واملراأة له� نف�س ذلك 
ْزن معه� رجاًل يتعب ويكد يومه، ول يغ�سى  الت�أثري الغريب يف بيته�، فحرام اأن حتجُ
بيته اإل لي�سرتيح، واأولًدا �سغ�ًرا ل يعرفون للهم معنى، وخدًم� تبعث فيهم كلمة 
طيبة منه� روح الن�س�ط وحب العمل، حرام اأن تكدر �سفو هوؤلء على غري جريرة، 
لأنه� ت�سعر مبلل من طول الك�سل، اأو ب�سيق �سدر ب�سبب ك�ن ذلك اأو بال �سبب.

درجة  اإىل  ال�سوت  وانخف��س  التب�سم  يف  يفرطن  قد  بع�سهن  اأن  على 
الطي�س،  حد  اإىل  واخلفيفة  �سبب  بال  ال�س�حكة  ف�ملراأة  الالئق،  عن  تخرجهن 
اأن  اأعني  اإمن�  يجب؛  فيم�  مفرط�ت  كلهن  الهم�س،  حد  اإىل  ال�سوت  والواطئة 
اجلم�ل  هو  البي�ن، هذا  ال�سوت  احلزم، وهدوء  واخلفة  الوق�ر،  الب�س��سة  ت�سحب 

املمكن نيله، املمدوح اأثره، ل الطالء والتطرية الك�ذب�ن. 

الزور: اأعلى ال�سدر، ملتقى اأطراف عظ�م ال�سدر.)م).  (((
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اهلل اأكرب! م� جم�ل املراأة املعنوي اإل يف عفته� ووداعته�، والتبغ مذهب 
لتلك الوداعة خمل ب�سف�ئه�، �سّور قدم�ء الروم�ن واليون�ن اآلهتهم برموز ومت�ثيل 
اأ�سك�ل  املع�ين يف  الفرجنة كثرًيا من  املع��سرون من  ي�سور  تدل عليه�، وكذلك 
جم�سمة تعينه�، مثلوا احلنو الوالدي وال�سفقة وال�سرب واحلب وغريه� يف حج�رة 
نحتوه� و�سور نق�سوه�، ولعلهم مل يفتهم ت�سوير الك�سل، ولو اأن�سفوا ل�سوروه امراأة 

اًل حية كثرية له.  ثجُ تق�سي وقته� بني ال�سيج�رة والقهوة، واأظنن� ل جنهل مجُ

اجلم�ل  ي�سلب  كذلك  املعنوي،  ب�جلم�ل  التبغ  تع�طي  يذهب  وكم� 
الفم  طعم  يغري  واأظنه  وال�سفتني،  اللثة  ويغري  ب�ل�سفرة،  الأ�سن�ن  يرمي  احل�سي: 
ذكر  اأ�سع�رهم  يف  راأين�  مل�  الوقت  هذا  اإىل  الأقدمون  ال�سعراء  ع��س  ولو  اأي�ًس� 
ل�سدة  الن�س�ء  اأ�سن�ن  به  ي�سبهون  مم� ك�نوا  اللوؤلوؤ والربد))) وومي�س الربق وغريه� 

د: م�ء ج�مد ينزل من ال�سح�ب قطًع� �سبه �سف�فة.)م). الرَبَ  (((

جمال ال�صيدات ي�صيعه التبغ واخلمر



النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(
(42142

بريقه�، ف�إذا ك�نت املع��سرات وخ�سو�ًس� التمدين�ت منهن يزعمن اأنهن اأرقى من 
مثيالتهن الغ�برات يف كل �سيء، فقد اأخط�أن، واإذا ك�ن دارون واأن�س�ره يدعون 
اطراد التح�سن والرتق�ء يف الت�سل�سل الذي ق�لوا به، فقد ك�ن يتحتم عليهم اأن 
ي�ستثنوا جم�ل الن�س�ء، لأنه راجع القهقرى، ولو اقت�سرن على تع�طي التبغ له�ن 
الأمر. اإنهن- والأ�سف ملء فوؤادي- يتع�طني اخلمر �سًرا وجهًرا، اأعوذ ب�هلل من �سر 

املدنية احلديثة ومن �سر التقليد الأعمى. 

ت�سرب  م� تكون حني  اأب�سع  واملراة  ي�سكر،  م� يكون حني  اأب�سع  الرجل 
اخلمر، وقد �سرى هذا الداء العي�ء بني الطبق�ت الع�لية من الن�س�ء بدعوى اأنه من 
الن�س�ء الآن يف  ت�سبًه�، ويتبجح بع�س  الب�قي�ت  فيه  التفرجن، ويقلدهن  كم�لي�ت 
الأعرا�س بطلب الكوؤو�س والأقداح وزج�ج�ت اخلمر؛ اإذ ي�سربن بال احت�س�م ول 

يلبثن اأن يتم�يلن ويهذبن ك�سك�ن )ال�سراي ال�سفراء).

حدثتني �سيدة ثقة من املت�أمل�ت لهذه احل�ل اأنه� دعيت اإىل عر�س اأحد 
)الذوات)، ومل� َجنَّ الليل ق�م من بني املخمورات اثنت�ن، فهذت� م� �س�ء اجلنون، 
وبعده� ت�س�جرت�، واأم�سكت كل واحدة منهم� بتالبيب الأخرى، فمزقت� اأثوابهم� 
ثوب  اأن  حمدثتي  يل  اأكدت  وقد  وف�سيحة،  �سخرية  النتيجة  وك�نت  املزرك�سة، 
الوق�ر  اإنه� لبدعة و�سالل كبري. ذهب  للع�ر!  في�  اأربعني جنيًه�،  اإحداهم� كلفه� 
تربية  املراأتني توكل  اأملثل ه�تني  التقليد،  التمدين، وبئ�س  الفجور فبئ�س  وانت�سر 
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الأولد، وِمن مثلهم� يطلب تدبري الدور؟ اإن ال�سكرى ل تعي م� تقول ول م� تفعل، 
وقد يجره� اخلمر اإىل �سر اأنكى من الهذي�ن. واإن املتتبع ل�سري ن�س�ئن� ليده�س من 
كرثة الف�س�د بني الطبقة العلي� منهن، وهي تعدي ك�جلرب غريه� من الطبق�ت، 
ي� قوم ل تغرنكم زخ�رف املدنية  العقل والآداب؟  اأين زاجر  اأين وازع الدين؟ 
الأخرى،  املدنية  احلميد من  اقتب��س  ب�أ�س من  اإ�سالمية. ول  تربية  بن�تكم  وربوا 
واإن تدهوركم هذا لآخذ �سيء بكم وب�لوطن اإىل مه�وي ال�سمحالل. واأي ف�س�د 
اأكرب من اندم�ج اأمة يف اأخرى، وتال�سي ع�داته� واآدابه� يف اتب�ع �سنن ل تتفق مع 

دينه� ول مع مدنيته�؟؟

اإن ف�س�د كثري من الن�س�ء راجع اإىل بعولتهن، فكثريات َمن تعلمن منهم 
يف  ي�سكروا  اأن  عليهم  حر�ًس�  البيت  يف  معهم  ي�سكرن  من  وكثريات  امل�سكر، 
اخل�رج، فرينوا اإىل غريهن، اأو ت�سلب نقودهم، ويجعلن لأنف�سهن عذًرا اأن بع�س 
بعله� خ�سلة  راأت يف  اإن  التي  املراأة احلكيمة هي  اأن  اإل  اأهون من بع�س،  ال�سر 
ذميمة اأخذته ب�حليلة وح�سن ال�سي��سة والت�أثري اإىل اأن يرتكه�، ل التي حت�كيه فيه� 
اأطب�ئن� يف هذه  اإىل  اإىل توجيه بع�س اللوم  فيت�س�عف الف�س�د، واأجدين م�سطرة 
احل�ل، ف�أغلبهم ي�سفون اأدوية فيه� مزيج من النبيذ وغريه لل�سيدات؛ بدعوى اأنه� 
تقوي الدم اأو تلب الدفء اأو متنع املغ�س وغري ذلك، نعم اإنهم ي�سفونه� بق�سد 
ولكن يف  م� و�سفت لأجله،  ي�سفي  قد  م�  يعرفون من خ�س�ئ�سه�  لأنهم  ح�سن 
اإمك�نهم اأن ي�ستبدلوه� بعق�قري اأخرى له� نف�س تلك ال�سف�ت، ول يبعد عليهم 

جمال ال�صيدات ي�صيعه التبغ �اخلمر
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معرفته� اأو التنقيب عنه� يف كتب الطب القدمية لأن بع�س الن�س�ء يتوك�أن على اأن 
اخلمر داء، فيتع�طينه لذاته، ويزعمن اأنه لل�سف�ء. وقد نرتك فيهن الك�أ�س الأوىل 

وهي دواء م� يجعلهن يعدن الكرة يف غري اأمل. 

 اأم� ال�سرر ال�سحي من التبغ واخلمر فال يقل عن مثله الجتم�عي، فقد 
اأو�سح الأطب�ء مفعوله وبينوا مقدار )النيكوتني) ال�س�م يف كل لف�فة )�سيج�رة)، 
وكيف اأنه ي�سر ال�سدر والعيون ويف�سد ال�سهية للطع�م، اأم� اخلمر فكفى اأنه� تقطع 
الكبد وتف�سد العقل، ويف تقرير كتبه مدير م�ست�سفى املج�ذيب اأن اأكرث من ن�سف 

�سيوفه اللط�ف اأذهبت عقولهن املغيب�ت!

اإن اأثقل وقت تق�سيه ال�سيدة التي لتدخن هو الذي تتمع فيه ب�أخري�ت 
يدخن، فري�سلن �سحب دخ�نهن، فت�ستعرب وي�سد عليه� الدخ�ن من�ف�سه�، ولعل 
اأحرق خم�زن  اآخر يف خم�زن اخلمور كم�  اهلل بف�سله وكرمه ي�سمعن� عن حريق 
التبغ، فتجد املتو�سط�ت والفقريات من غالء اأ�سع�رهم� م� مينعهن من تع�طيهم�، 

ويكون عزاوؤن� الوحيد لأ�سح�ب اخل�س�ئر بيت املتنبي:

ـِها م�صـائُب قـ�ٍم عـنَد قـ�ٍم فــ�ائـُدبـذا ق�صـِت الأيـاُم مـا بـنَي اأهل
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 كثرًيا م� يكون �سعف البنية من م�سوه�ت اجلم�ل، واإن جلودة ال�سحة 
لدخاًل ل ي�سته�ن به يف حت�سني تق��سيم الوجه وتن��سب الأع�س�ء، ول تقوم تلك 
اجلودة على ح�سن الغذاء فقط كم� يتوهم اأغلب الن�س�ء، بل له� اأ�س��س�ت اأخرى 
وهلة  لأول  يدرك  ن�س�ئن�  حل�لة  والن�ظر  الهم،  من  الفكر  وخلو  الري��سة،  اأهمه� 
امل�ستحوذ على كثريات  الدم  فقر  ف�إن  البدنية؛  الري��سة  اإىل  ال�سديد  احتي�جهن 
منهن، وال�سمن املفرط امل�سبَّبني عن طول مدة اجللو�س لي�سهدان اأن تلك الوجوه 
ولو  تهذبه� احلركة.  ال�سخمة مل  الأج�س�م  واأن تلك  ال�سم�س،  تره�  امل�سفرة مل 
اخلطب  ك�ن  مل�  الن�س�ء  على  ب�لهني  ذلك  وم�  اجلم�ل  ت�سويه  على  الأمر  اقت�سر 
عندن�  املعي�سة  تنوع  وعدم  واحد  املكث يف حمل  طول  اإن  الآن جلاًل.  هو  كم� 
اإن مل  يذهب�ن بطالوة اجلديد ويجلب�ن الأمرا�س املختلفة وال�س�أم، ك�مل�ء الراكد 

يتغري اأ�سن.

جمال ال�صيدات والريا�صة البدنية
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للري��سة اأنواع �ستى ت�ستعمله� الن�س�ء الغربي�ت، ول�ست اأ�سري على ن�س�ئن� 
والرك�س  املختلفة  الألع�ب  فمنه�  جمتمعن�،  تالئم  ل  فقد  ب�أنواعه�،  ب�قتب��سه� 
وال�سب�حة وركوب اخليل، واأقله� كلفة واأكرثه� مالءمة لل�سرقي�ت امل�سي. فهل تران� 
نقوم به وهو ل يكلفن� درهًم�، ولي�س هو مم� قد نعده من عالئم الطي�س الإفرجنى، 

اأو مم� يذهب برزانة ال�سرقيني ووق�رهم الطبيعيني؟؟

اإن عي�ستن� كله� جلو�س يف جلو�س. نظل اأ�سرى البيوت ال�سيقة ومينعن� 
زهون� عن اأن ن�ستغل ب�سيء فيه�، فتجمد ع�سالتن� عن احلركة، واإذا طلبن� فك�ًك� 
خطوات  م��سي�ت  نزوره�  اجل�رات  بيوت  �سوى  جند  فال  اململ  الأ�سر  هذا  من 
معدودة اإن ك�نت قريبة، واإن بعدت فم� اأرخ�س العجالت واأكربه� مم� تره اخليل 

اأو الكهرب�ء.

مم�  وغريه�  اله�سم  وع�سر  ال�سدر  و�سيق  ال�سداع  ن�س�ئن�  اأغلب  ي�سكو 
تكفي الري��سة واجتالء جميل املن�ظر لإزالته، وم� الآلم الع�سبية و)الزار) اإل 
عن  تروح  مب�ذا  تدري  ل  امل�سرية  املراأة  ف�إن  الأع�س�ء،  وبالدة  امللل  ذلك  نتيجة 
نف�سه� وتذهب �س�أمه�، ول كيف تنوع معي�سته� فتنزع اإىل تلك الرته�ت جلهله�، 

ولكنه� معذورة فيم� اأرى؛ لأنه� م�سطرة، وقد يركب امل�سطر حد ال�سيف.

الن�س�ء من حيث ل  لرتوي�س  مراع�ة  من�  اأكرث  ك�نوا  واأجدادن�  اآب�ءن�  اإن 
اأ�سوار  الرتكي حتجبه�  الطراز  مبنية على  كله�  ك�نت  القدمية  املن�زل  ف�إن  يدرون، 
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ْحَب�ت املت�سعة واحلدائق الغن�ء مم� مترح فيه ن�س�ء البيت ول رقيب  ع�لية وداخله� الرَّ
لل�سمع،  امل�ء، فمن لذٍّ  ببهيج منظر احلدائق وفوارات  اأنف�سهن  عليهن، وينعمن 
وجميل للنظر، وحلو للذوق، ولطيف للم�س، وزكي لل�سم، طيور �س�دحة، وغزلن 
�س�رحة، وف�كهة جنية، وزهور �سهية، وروائح عطرية، خ�سرة الزمرد، و�سف�فية البلور 
ن�عرة  و�َسَواٍق  والهواء،  الزهر  امل�سك يف  واأريج  الي�قوت،  وبه�ء  وامل�ء،  النب�ت  يف 
تلب النوم وتعله هنًي�، وب�جلملة ك�ن عي�س تلك البيوت مريًئ�، ون�س�وؤه� كم� ق�ل 

�سوقي بك:

تقليد  يف  والتن�هي  البخل  ب�لأحرى  اأو  القت�س�د،  ق�سى  فقد  اليوم  اأم� 
الغربيني على اأ�سح�ب البيوت اأن ي�سيقوه�، وم� �س�قت اإل على الن�س�ء املظلوم�ت، 
فلي�س به� اإل احلجر، وتد ال�سلم مبتدئة من عتبة الدار، ووجهة البيت مك�سوفة، 
فال ت�ستطيع �س�حب�ت البيت التحرك، ول فتح النوافذ اأحي�نً�، وهذا لعمري اأخذ 
ب�خلن�ق، ولعله �سبب انت�س�ر كثريات من� يف الطرق�ت، م�ذا يفعل الطري املحبو�س 

يف قف�س من حديد؟ اإنه ل يت�أخر حلظة عن الفرار اإذا وجد و�سيلة له.

املم�حكني  بذاءة  من  الآذان  يوقر  م�  به�  والطرق�ت  ال�سوارع  اأن  اإل 
وانت�س�رهم ك�جلراد، وقد يراهم رج�ل �سرطتن� وي�سمعونهم يتعدون على الآداب 

ـََرمَيْــَرْحـــَن فـي مـــاأَْمــــٍن مــثـَل َحـــمــاِم احلـــ

جمال ال�صيدات �الريا�صة البدنيةجمال ال�صيدات �الريا�صة البدنية
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مل�  خ��سة  للرج�ل  واأخرى  خ��سة  للن�س�ء  طرق  تعل  اأن  ج�ز  ولو  وي�سحكون، 
اإىل  نتو�سل  اأن  اإل  اأم�من�  فلي�س  والطريق ع�مة  اأم�  امل�سي يف طريقن�،  ت�أخرن� عن 
اأولئك الطغ�م))) اأن يكفوا عن مم�حكتهم وتعر�سهم لن�، فيكفين� �سيق امل�س�كن 

عن اأن ي�سيقوا علين� ال�سبيل.

اإن امل�سي والنزهة ليك�سب�ن علًم� وتربة ف�ساًل عم� يوؤثران به يف ال�سحة 
وتنقية الدم وم� يخلف�نه من الن�س�ط يف الأع�س�ء، مل�س�عدتهم� اجل�سم على اإخراج 
الأطف�ل،  لتعليم  ن�فع  ومن  للرحمة  مث�ر  من  الطريق  فكم يف  املحرتقة،  ف�سالته 
ولي�ست الف�سيلة درو�ًس� تلقى على الآذان وحتفظ ب�لل�س�ن، واإمن� هي فواعل توؤثر 
يف النف�س فتك�سبه� �سدق العزمية على رد هجم�ت ال�سوء، وحتبب اإليه� احل�سن 
من اخل�س�ل، وكم يف املتنزه�ت من درو�س �س�متة جلم�ل الكون وت�سبيح اخل�لق 
والإمي�ن مب� اأنزله! وكم فيه� من �سي�طني لل�سعر واملو�سيقى النف�سية توحي للنف�س 

م� توحي من جم�ل وحكمة!

اإنن� يف م�سر ولكن� ل نعرفه�، اأراأيت اأغرب من مب�سر اأعمى؟! اإن الأهرام 
على قيد فلتة العي�ر من الق�هرة، ولكن كثريات من� مل يزرنه�، والآث�ر تخربن� عنه� 
وت�ريخن�  علين�  يق�س�س  مم�  ونعجب  مزرًي�،  فتبدي جهاًل  الأجنبي�ت،  ال�س�ئح�ت 
� من غري الكتب اجل�مدة  مبعرث يف الأر�س من قدمي وحديث، ول من تلم به حيًّ

ْم. وت�ستعمل للمفرد واجلمع.)م). هجُ َغ�م: اأَرذالجُ الن��س واأَوغ�دجُ ))) الطَّ
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وح. اأمل ي�أن لن� اأن نطلب احلرية قلياًل، فقد طلبته� اأرجلن� التي ك�د  اخل�لية من الرُّ
ي�سيبه� الك�سح من طول اجللو�س، واأعينن� مل تر من بدائع الكون �سيًئ�، خ�س�سوا 
اأن  واملديرين  ب�ملح�فظني  وخليق  الن�س�ء،  يدخله� غري  �سئتم ل  اإن  متنزه�ت  لن� 
يجيبوا هذا الطلب كل يف مديريته، ووفروا قلياًل مم� ت�سرفونه على الزخ�رف الك�ذبة 
اأو ا�ستئج�ر بيوت ف�سيحة الأفنية ليرتو�س فيه� ن�س�وؤكم واأطف�لكم ب�مل�سي  لبن�ء 
لي�س اإل، اأم� ن�سيحتي لل�سيدات فهي اأن يرتكن الزي�رات ج�نًب�، وينزهن اأنف�سهن 

يف اخللوات القريبة مع اآب�ئهن اأو بعولتهن؛ لي�ستفدن �سحة وعلًم� وجم�ًل.

جمال ال�صيدات �الريا�صة البدنية





اأيتها ال�صيدات: 

اأحييكن حتية اأخت �س�عرة مب� ت�سعرن، يوؤمله� م� يوؤمل جمموعكن، وتذل))) 
مب� به تذلن، واأحيي فيكن كرم النف�س، لتف�سلكن بتلبية الدعوة ل�سم�ع خطبتي، 
اإن اأطلب به� اإل الإ�سالح م� ا�ستطعت، ف�إن اأ�سبت ك�ن م� اأرجو، واإن اأخط�أت 
راأًي�  راأت يف خطبتي  فمن  وي�سيب  يخطئ  والإن�س�ن  منكن،  واحدة  اإل  اأن�  فم� 
خم�لًف� مل� تعتقد، اأو اأحبت املن�ق�سة يف نقطة م� فلتتف�سل ب�إبداء م� يعّن له� بعد 

انته�ء كالمي.

اأيته� ال�سيدات: لي�س اجتم�عن� اليوم ملجرد التع�رف، اأو لعر�س خمتلف 
الأزي�ء وم�ستح�سن الزين�ت، واإمن� هو اجتم�ع جدّي اأق�سد به تقرير راأي لتتبعه، 
كذلك  وكرثت  من�،  ال�سكوى  عمت  فقد  فن�سلحه�،  عيوبن�  عن  فيه  ولأبحث 
الإ�سالح  نكتفي من  الفريقني حمق يف دعواه، وهل  ف�أي  الرج�ل،  �سكوان� من 

تذل: تفرح وتفي�س �سرورا.)م).  (((

ُخطبة يف نادي حزب االأمة
�بح�ص�ر مئات من ال�صيدات
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مبجرد التذمر وال�سكوى؟ ل اأظن مري�ًس� ط�وع اأنينه ف�سف�ه، ويقول املثل العربي: 
التي  الآراء  اإن  الإنكليزي هربرت �سبن�سر:  الفيل�سوف  ن�ر، ويقول  ل دخ�ن بال 
يظهر لن� اأنه� خط�أ، ل ميكن اأن تكون خط�أ حم�ًس� بل لبد اأن يكون فيه� ن�سيب 
من ال�سحة وال�سواب، اإذن والرج�ل مت�س�وون يف �سحة الدع�وى وبطالنه�، كلن� 
وم�  �سبه خ�سومة،  الآن  الرج�ل  وبني  بينن�  نقول،  مم�  وكلن� على حق  متظلمون، 
تربيتن�،  نق�س يف  اإىل  احل�لة  يعزون هذه  فهم  وبينهم،  بينن�  الوف�ق  قلة  اإل  �سببه� 
وعوج يف طريقة تعليمن�، ونحن نعزوه� لغطر�ستهم وكربي�ئهم، وهذا الختالف يف 
اإلق�ء امل�سئولية زادن� اختالًف� يف العي�س، واأو�سع هوة اجلف�ء بني الرج�ل والن�س�ء 
منه، مل  ونتوج�س  له  ن�أ�سف  واإمن�  الرتي�ح،  بعني  اإليه  ننظر  اأمر ل  وهو  يف م�سر، 
يخلق اهلل الرجل واملراأة ليتب�غ�س� ويتن�فرا، واإمن� خلقهم� اهلل لي�سكن اأحدهم� اإىل 
ر الكون اإذ يف ائتالفهم� بق�وؤه. ولو انفرد الرج�ل يف بقعة من الأر�س،  الآخر َفَيْعمجُ

وانعزلت الن�س�ء اإىل اأخرى؛ لنقر�س احلزب�ن، وحقت عليهم� كلمة الفن�ء.

تدركن معنى قويل هذا من �سعوبة الرد على هذا ال�سوؤال: اأي اجلن�سني 
الرج�ل  اإحداكن:  اأج�بت  ف�إذا  الرج�ل؟  اأم  الن�س�ء  الدني�:  يف  للبق�ء  اأ�سلح 
بقويل:  ع�ر�سته�  وغريه،  وزرع  واخرتاع  بن�ء  من  الأعم�ل  ب�س�ق  يقومون  لأنهم 
م تلك ال�سع�ب، ول ن�س�ء يت�سل�سل منهن الن�سل لعم�ر هذا  َتَج�سَّ ولأجل من تجُ
الكون؟ واإذا قلن�: الن�س�ء لأنهن مدبرات البيوت واأمه�ت الن�سء، لقلت: ومن 
نتو�سع  احل�يل. ول  الطبيعة  نظ�م  قي��س على  له؟ هذا  اأب  الن�سء ول  ي�أتي  اأين 
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للتوالد،  اآخر  نظ�م  خلق  على  ق�دًرا  اهلل  ك�ن  فقد  واملتوهم�ت:  الفرتا�س�ت  يف 
ال�سذوذ  لهذا  واحد  مبث�ل  اإل  ن�سمع  مل  لالآن  ولكن�  مثله،  خلق  على  ق�در  وهو 
اأو  للج�سم،  واملـ�ء  ك�خلبز  للكـون  والرجل  ف�ملراأة   عي�سى �سيدن�  مث�ل  هو 
ال�سم�س وامل�ء للزرع، ولو ا�ستع��ست اإحدان� ب�للنب عن امل�ء، ف�إن اللنب ب�لتحليل 
اآدم  من  الب�سر  اأ�سل  اأن  على  جممعة  كله�  ال�سم�وية  ف�لكتب  امل�ء،  يحتوي 
وحواء، والق�ئلون براأي دارون مل ينكروا �سرورة لزوم الذكر والأنثى للتوالد من 
اإىل م�س�ف الإن�س�ن، كذلك  ب�لتدرج  اأنه� ارتقت  احليوان�ت الأوىل التي زعموا 
احل�ل يف كل ج�سم حي ن�م، ف�إن النب�ت�ت كله� فيه� الذكورة والأنوثة، والزهرة 
على لط�فته� و�سغر حجمه� حتتوي �سكلني خمتلفني من العروق؛ اأحدهم� لق�ح 
لالآخر، كذلك جعلهم� اهلل لينتج منهم� احلب الذي فيه بق�ء النوع، و�سلط عليه 
� نبت ومن� و�س�ر �سجًرا.  الريح ت�سفيه اإىل الأر�س، ف�إذا م�ج�ده الغيث اأو لقي ريًّ
فنظ�م التوالد هذا مطرد يف كل الأج�س�م احلية من حيوان�ت ونب�ت�ت ل �سك فيه 
البتة، واإذا راجعن� اإح�س�ئي�ت الع�مل كله وجدن� اأن عدد الذكور والإن�ث فيه يك�د 
ا. وهذا دليل على اأن اهلل خلق رجاًل لكل امراأة،  يكون واحًدا اأو بفرق قليل جدًّ
هذا بقطع النظر عن احلروب وغريه� مم� قد يخل بهذا التوازن الطبيعي الدقيق، 
اإذن فمح�ولة العتزال بني الرج�ل والن�س�ء م�ستحيلة؛ وعليه فال ف�ئدة من هذه 
الغ�رات القلمية ال�سعواء بينن� وبينهم، والأوفق اأن ن�سعى للوف�ق جهدن�، ونزيل 
نقط  اأوًل يف  ولنبحث  والإن�س�ف،  الثقة  بدلهم�  لنحل  والتحزب،  التف�هم  �سوء 

اخلالف.
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خلقن�  التي  اأعم�لن�  ونرتك  اأ�سغ�لهم،  يف  نزاحمهم  بتعلمن�  اإنن�  يقولون: 
اهلل له�، فليت �سعري اأمل يكونوا هم الب�دئني مبزاحمتن�؟؟ ك�نت املراأة يف العهد 
والن�سج،  الغزل  اآلة  ف�خرتعوا  ولأولده�،  له�  ثي�بً�  وتن�سج  اخليط  تغزل  ال�س�بق 
وتهر�سه  القمح  تغربل  املتقدمة  املراأة  وك�نت  القبيل،  هذا  من  عمله�  ف�أبطلوا 
م�  ف��ستنبطوا  خبًزا،  منه  فتهيِّئ  وتعجنه  تنخله  ثم  بيديه�،  الرح�  على  وتطحنه 
الكثري،  العمل  ف�أراحون� من ذلك  الرج�ل،  فيه�  وا�ستخدموا  )الط�بونة)  ي�سمونه 
ولكنهم عطلوا لن� عماًل، وك�نت كل امراأة من ال�س�لف�ت تخيط لنف�سه� ولأفراد 
بيته�، ف�بتكروا لن� اآلة للخي�طة ي�ستغل يف ا�ستخراج حديده� و�سن�عته� الرج�ل، 
ثم جعلوا منهم خي�طني يخيطون لرج�لن� ولأولدن�، وكن� نكن�س حجرن� اأو تكن�سه� 
يالحظه�  اأن  يكفي  التي  الكن�س  اآلة  ف��ستنبطوا  الق�س،  من  مبك�ن�س  اخل�دم�ت 
ي��س والأث�ث، وك�نت الفقريات واخل�دم�ت يجلنب امل�ء  خ�دم �سغري فتنظف الرِّ
لبيوتهن اأو لبيوت �س�دتهن، ف�خرتع الرج�ل الق�سب )املوا�سري) واحلنفي�ت تلب 
اأعلى طبق�ت منزله�  امل�ء يجري عند ج�رته� يف  امل�ء بال تعب، فهل ترى ع�قلة 
واأ�سفله وتذهب لتمالأ من النهر وقد يكون بعيًدا؟؟ اأو هل يعقل اأن متمدينة ترى 
� ل تتكلف له �سوى ثمنه، ترتكه لتغربل وتعجن وقد  خبز )الط�بونة) نظيًف� طريًّ
ت�ستطيع  فقرية ل  اأو  القمح وعجنه،  تعب تهيز  تتحمل  البنية ل  تكون �سعيفة 
ت�أجري خدم له اأو وحيدة ل م�س�عدة له� عليه، اأظن الرج�ل لو ك�نوا حملن� مل� فعلوا 
�سوى م� فعلن�ه، وم� من امراأة تقوم بهذه الأعم�ل كله� اإل القروي�ت الالتي مل 
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يدخل قراهن التمدين، بل اإنهن ي�ستع�سن عن الرح� بوابور الطحني، وبع�سهن 
عن امللء من البحر)بطلومب�ت) ي�سعنه� داخل دورهن.

اخرتعه�  التي  املفيدة  الخرتاع�ت  اأذم  اأن  هذا  قويل  من  اأريد  ول�ست 
واإمن� ك�ن هذا  اإنه� زائدة عن ح�جتن�،  اأقول  اأو  اأعم�لن�،  الرج�ل لت�سد كثرًيا من 
� لبي�ن اأن الرج�ل هم الب�دئون ب�ملزاحمة، ف�إذا م�زاحمن�هم اليوم يف  ال�سرح �سروريًّ

بع�س اأ�سغ�لهم ف�إن اجلزاء احلق من جن�س العمل.

على اأن م�س�ألة املزاحمة هذه ترجع للحرية ال�سخ�سية، فزيٌد راقه اأن يكون 
له ل  ونقول  للطبيب  اأن نذهب  ي�سح  ت�جًرا. فهل  اأن يكون  راأى  طبيًب�. وعمٌرو 
حترتف هذه ال�سن�عة بل كن ت�جًرا؟؟ وهل ميكنن� اأن جنرب الت�جر على اأن ي�سري 
طبيًب�؟ كال، فكل له حريته يفعل م� ي�س�ء ول �سرر ول �سرار. وهل يجوز اأن مينع 
مهند�س قدمي من يحرتفون هذه املهنة لأنه ك�ن يكت�سب ربح بلد ب�أكمله فج�ءه 
هوؤلء املهند�سون اجلدد يقت�سمون اأرب�حه؟ على اأن ذلك لو ج�ز قوًة مل� �سح اأن 
يجوز �سرًع� وحرية، ومل� ق�مت من اأجله ال�سحن�ء بني الرئي�س روزفلت))) و�سرك�ت 
الحتك�ر، ف�إذا ك�ن املخرتعون وال�سن�ع اأبطلوا جزًءا كبرًيا من اأعم�لن�، فهل نقتل 
ومل�  الث�ين.  نفعل  اأنن�  غرو  ي�سغلن�؟ ل  نبحث عن عمل  اأم  الك�سل،  الوقت يف 

الرئي�س روزفلت: فرانكلني ديالنو روزفلت ، الرئي�س الث�ين والثالثون للولي�ت املتحدة الأمريكية، ك�ن ينتمي   (((
اإبريل  اإىل 2)  اإىل احلزب الدميقراطي. توىل من�سب رئي�س الولي�ت املتحدة يف الفرتة من 4 م�ر�س 933) 

945)؛ وذلك لأنه اأعيد انتخ�به اأربع مرات متت�لية، وتويف يف الع�م الأول من وليته الرابعة.)م).
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اأن ن�سغل  اأ�سغ�ل منزلن� قليلة ل ت�سغل اأكرث من ن�سف النه�ر، فقد حتتم  ك�نت 
عنه  مينعن�  اأن  يريد  م�  وهو  العلم،  من طلب  نفو�سن�  اإليه  متيل  مب�  الآخر  الن�سف 
الرج�ل بحجة اأنن� ن�س�ركهم يف اأعم�لهم. ل اأريد بقويل هذا اأن اأحث ال�سيدات 
املح�م�ة  لتعلم  الن�سراف  اإىل  الأولد  وتربية  املن�زل  بتدبري  ال�ستغ�ل  ترك  على 
والق�س�ء واإدارة الق�طرات! كال ولكن اإذا وجدت من� من تريد ال�ستغ�ل ب�إحدى 
يقولون  املع�ر�سون، قد  يع�ر�سه�  ب�أن ل  ال�سخ�سية تق�سي  ف�إن احلرية  املهن  هذه 
اإن احلمل والولدة مم� يجربن� على ترك ال�سغل، وقد يجعلون ذلك حجة علين�، 
ولكن من الن�س�ء من مل تتزوج قط، ومنهن العقيم�ت الالتي ل ينت�بهن حمل 
ب�أوده�، ومنهن  اأو طلقه� ومل تد ع�ئاًل يقوم  ول ولدة، ومنهن من م�ت زوجه� 
من يحت�ج زوجه� ملعونته�، وقد ل يليق بهوؤلء اأن يحرتفن احلرف الدنيئة، بل رمب� 
ميلن اإىل اأن يكن معلم�ت اأو طبيب�ت ح�ئزات مل� يحوزه الرج�ل من ال�سه�دات، 
ق�ئًم�  لأنف�سهن  �س�حًل�  يرينه  مب�  القي�م  من  هوؤلء  مثل  مينع  اأن  العدل  من  فهل 
لن� عن العمل اخل�رجي،  اإذا ك�ن معطلني  اأن احلمل والولدة  مبع��سهن؟؟ على 
فهم� معطالن لن� عن الأعم�ل البيتية اأي�ًس�. واأي رجل قوي مل مير�س ومل ينقطع 

عن عمله وقًت� م�؟ 

جللب  خلقن�  ونحن  للبيت،  خلقنت  اإنكن  ويجزمون  الرج�ل  لن�  يقول 
املع��س، فليت �سعري اأي فرم�ن �سدر بذلك من عند اهلل، ومن اأين لهم معرفة 
بتوزيع  لي�أمر  ال�سي��سي  القت�س�د  اإن  نعم  به كت�ب؟  ي�سدر  به ومل  واجلزم  ذلك 
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اأ�سل  اأظن  الأعم�ل، ولكن ا�ستغ�ل بع�سن� ب�لعلوم ل يخل بذلك التوزيع، وم� 
�. مبعنى اأن اآدم لو ك�ن اخت�ر الطبخ  تق�سيم العمل بني الرج�ل والن�س�ء اإل اختي�ريًّ
والغ�سل وحواء ال�سعي وراء القوت لك�ن ذلك نظ�ًم� متبًع� الآن، ومل� اأمكن اأن 
يح�جن� الرج�ل ب�أن� خلقن� لأعم�ل البيت فقط، وه� نحن اأولء ل نزال نرى بع�س 
بيتهم، ويتج�سم  الثي�ب لأنف�سهم ولأفراد  الأقوام ك�لربابرة مثاًل يخيط رج�لهم 
اإنهن ليت�سلقن النخل جلني ثم�ره�، وه� هن  ن�س�وؤهم م�سقة الزرع والقلع، حتى 
ن�س�ء الفالحني وال�سع�يدة ي�س�عدن رج�لهن يف حرث الأر�س وزرعه�، وبع�سهن 
يقمن ب�أكرث اأ�سغ�ل الفالحة ك�لت�سميد والدرا�س وحمل املح��سيل ودق ال�سن�بل 
والرباعم )الكيزان) و�َسْوق املوا�سي ورفع املي�ه مب� ي�سمونه ب�لقطوة وغري ذلك من 
الأعم�ل التي رمب� �س�هده� منكن من ذهبت اإىل ال�سي�ع )العزب)، وراأت اأنهن 

يقدرن عليه مت�م القدرة ك�أ�سد الرج�ل، ونرى مع ذلك اأولدهن اأ�سداء اأ�سح�ء.

فم�س�ألة اخت�س��س كل فريق ب�سغل م�س�ألة ا�سطالحية ل اإجب�ر فيه�، وم� 
�سعفن� الآن عن مزاولة الأعم�ل ال�س�قة اإل نتيجة قلة املم�ر�سة لتلك الأعم�ل، 
القروية  املراأة  األي�ست  وب�أ�ًس�،  �سدة  الرجل  ت�س�رع  ك�نت  الأوىل  املراأة  ف�إن  واإل 
ك�أخته� املدنية؟ فلم�ذا تفوق الأوىل الث�نية يف ال�سحة والقوة؟ هل َتْرَتنب يف اأن 
امراأة من املنوفية ت�سرع اأعظم رجل من رج�ل الغورية لو �س�رعته؟ ف�إذا ق�ل لن� 
الرج�ل: اإنن� خلقن� �سعيف�ت، قلن�: ل واإمن� اأنتم اأ�سعفتمون� ب�ملنهج الذي اخرتمت 
بعينه� هنوده�  راأت  ب�أمريك�  اأنه� يف �سي�حته�  فيه، حدثتني �سيدة ع�ملة  ن�سري  اأن 
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اآذانهم من تلق�ء نف�سه� ات�ه ال�سوت الذي يرتقبونه ك�آذان اخليل  احلمر تتحرك 
واحلمري، ذلك نتيجة ا�ستعم�لهم له�، وقد توارثوه اأي�ًس� وهم يف ح�جة اإليه لت�ستمع 
زئري ال�سب�ع وعواء الوحو�س التي رمب� ته�جمهم يف فلواتهم. كذلك جند حوا�س 
اأم�  بعيد  الوحو�س من  رائحة  ي�سمون  اأقوى من حوا�سن� بكثري، فهم  الوح�سيني 
نحن فال، ومل يكذب من ق�ل اإن الوظيفة تكّون الع�سو، هوؤلء العمي�ن يعتمدون 
كثرًيا على ح��سة ال�سمع فتقوى فيهم ب�لتدريج تلك احل��سة اإىل اأن تبلغ غ�ية قد 
تعد من اخلوارق عندن�، فهل بعد اأن ا�ستعبدن� الرج�ل قرونً� طواًل حتى خيم على 
عقولن� ال�سداأ وعلى اأج�س�من� ال�سعف ي�سح اأن يتهمون� ب�أن� خلقن� اأ�سعف منهم 
اأج�س�ًم� وعقوًل؟ اإنهم لو اأن�سفوا ومل يتحزبوا مل� عريون� ب�أنن� قليالت النبوغ، واأنه 
اأحدهم  ب�إحدان� غريت ق�عدة يف احل�س�ب والهند�سة مثاًل، وليتف�سل  مل ي�سمع 
ب�إخب�رن� عم� ا�ستنبطه من تلك القواعد، اأولي�ست قواعد احل�س�ب هي بعينه� من 
يعرفه�  التي ك�ن  تلك  تزل  الهند�سة مل  ونظري�ت  الآن،  اإىل  الأَول  اليون�ن  زمن 
بعظيم  والكت�س�ف  الخرتاع  لرج�ل  نعرتف  نحن  والروم�ن؟  امل�سريني  قدم�ء 
علّي  تعذر  مل�  كلومب  مع خري�ستوف  املركب  ركبت  لو كنت  ولكني  اأعم�لهم، 
اأن� اأي�ًس� اأن اأكت�سف اأمريك�، وحقيقة اإن الن�س�ء مل يخرتعن اخرتاع�ت عظيمة، 
ِمح  ولكن ك�ن منهن الن�بغ�ت يف العلوم وال�سي��سة والفنون اجلميلة، اأي فيم� �سجُ
لهن مبم�ر�سته، وبع�سهن فجُقن الرج�ل يف الفرو�سية وال�سج�عة كخولة بنت الأزور 
ال�س�م  فتوح  ب��ستقت�له� يف  واأعجب  الكندي، فقد عجب منه� عمر بن اخلط�ب 
جي�س  ق�دت  التي  دارك  وج�ن  الروم.  اأ�سر  من  اأخيه�  تخلي�س  اأرادت  حينم� 
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الفرن�سي�س بعد هزميته اأم�م الإنكليز، ف�سجعتهم على ا�ستمرار القت�ل واأ�سلت))) 
حم�ربي وطنه� حربً� عوانً�. ولن اأ�سرب مثاًل ب�لن�س�ء الالتي تولني امللك ف�أح�سن 
اإنكلرتا  اإ�سب�ني� واإليزابيت ملكة  �سي��سته كك�ترين� ملكة الرو�سي�، واإيزابيال ملكة 
وكليوب�تره و�سجرة الدر امراة امللك ال�س�لح واأم طوران �س�ه التي حكمت م�سر، 
هذا  �سح  لو  اأنه  على  رج�ل!!  وهم  الوزراء  لهن  دبره  اإنه  مع�ر�سون�:  يقول  فقد 
القول يف عهد الد�ستوريني ك�مللكة فكتوري� مثاًل اأو ولهلمين� ملكة هولندة احل�لية 

فال ي�سح تطبيقه على اأي�م احلكم املطلق.

اإنن� الآن يف ابتداء القي�م بتعليم البن�ت، فقول بع�سهم ب�لقت�س�ر على 
هذا وذاك مثبط للهمة ورجوع اإىل الوراء. يف حني اأنه ل خوف من مزاحمتن� لهم 
الآن لأنن� ل نزال يف الدور الأول من التعليم ول تزال ع�داتن� ال�سرقية تثنين� عن 
ال�ستمرار على الدر�س الكثري، فليهنئوا بوظ�ئفهم، وم� داموا يرون مق�عد مدر�سة 
احلقوق واملهند�سخ�نة والطب واجل�معة خ�لية من�، فليقروا عيونً� ولينعموا ب�ًل ف�إن 
م� يتخوفون منه بعيد، واإذا فر�س اأن ا�ست�قت اإحدان� لتكملة معلوم�ته� يف اإحدى 
َقّلد وظيفة، اأو ت�ستغل خ�رًج�، واإمن� تفعله لإطف�ء  تلك املدار�س، ف�أن� واثقة اأنه� لن تجُ
�سوق النف�س للعلم، اأو ال�سهرة ومل� تفعله، ف�إذا كن� مل ن�ستغل ب�ملح�م�ة ول بتقلد 
الوظ�ئف احلكومية اأفال ت�سغلن� عن تربية الن�سء اإل قراءة كت�ب اأو خط جواب؟ 
اأظن ذلك م�ستحياًل على اأن الأم مهم� تعلمت وب�أي حرفة ا�ستغلت فلن ين�سيه� 

اأ�سلت: اأدخلت واأحرقت. وحرب� عوان�: حرب� قوتل فيه� مرة بعد اأخرى وهي من اأ�سد احلروب.)م).  (((
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ذلك اأطف�له� اأو يفقده� ع�طفة ال�سفقة والأمومة، بل ب�لعك�س؛ اإنه� كلم� تنورت 
اأمل ترين الفالح�ت واجل�هالت يظل يبكي طفل الواحدة  اأدركت م�سوؤوليته�، 
اأي�ًس�  هوؤلء  �سغل  ك�ن  ي�ترى  فهل  تتحرك؟؟  ول  ت�سمعه  وهي  �س�ع�ت  منهن 

حت�سري الق�س�ي� اأو ال�ستغ�ل ب�لتحرير والقراءة؟

ول يغيظني اأكرث من اأن يزعم الرج�ل اأنهم ي�سفقون علين�، اإنن� ل�سن� حماًلّ 
لإ�سف�قهم، واإمن� نحن اأهل لحرتامهم، فلي�ستبدلوا هذا بذاك، والإ�سف�ق ل يت�أتى 
اإل من �سليم لعليل، اأو من جليل حلقري، ف�أي ال�سنفني يعتربونن�؟ ت�هلل اإن� لن�أنف 

اأن نكون اأحد هذين.

لأنهن  الأربع،  القواعد  اإل  احل�س�ب  من  البن�ت  تعلموا  ل  ق�ئلهم:  ق�ل 
اأو نبيع  اأنن� لن نودع نقودن� يف م�سرف،  اأين له  اأكرث منه�، فمن  اإىل  لن يحتجن 
بذلك  ادعى  اإذا  اإنه  اأر�س؟  قطعة  قي��س  وكيل يف  يغ�لطن�  اأو  )كمبي�لة)،  وثيقة 
تف�سيل الرج�ل على الن�س�ء يف علم التكهن والرجم ب�لغيب اأي�ًس� قلن� مل ت�سح 
هذه الفرا�سة، فقد اأظهر الواقع غري ذلك. اأم� م� يذهب اإليه من تف�سيل لغة على 
لغة يف التعلم، فذلك م� ل اأفهمه لأين اأعترب اللغ�ت كله� ن�فعة، ولو وجدت من 
يعلمني الرببرية اأو ال�سينية لتعلمته�، اإذا ك�ن لآداب اللغة ف�إن الف�ر�سية والأمل�نية 
والإنكليزية وغريه� مالأى بذلك، اأم� تعليم تدبري املنزل وتربية الأطف�ل فيجب اأن 

ن�سكر للدكتور عبد العزيز نظمي بك اهتم�مه بهم�، وحثه عليهم�.
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اأو مل  به  اأي ح�ل �سواء عمل  العلم منور للعقل على  ال�سيدات:  اأيته� 
يعمل، فم�ذا ي�سرن� اأنن� ل ن�ستغل مب�سح الكرة الأر�سية ول ب�ل�سب�حة، ولكن نعلم 
مواقع البالد واأبع�ده�؟ اإن الطبيب يتعلم اجلرب يف تلمذته، ولكنه ل ي�ستغل به يف 
�سن�عته، كلن� ن�سمع ب�أخب�ر ال�سي��سة والرج�ل ي�ستغلون به�، ولكنهم ل يحدثون 
اأنف�سهم ب�أن يولوا مك�ن ذلك امللك املقتول اأو ال�سلط�ن املعزول، فهل نقول لهم 
اإذا كنتم لن تتملكوا يف تلك الأمم فال يجوز لكم اأن تعرفوا �سي��سته� واأخب�ره�؟ 
ن�سمع يف هذه الأي�م اأن جي�س الد�ستور يف تركي� زحف من �سالنيك اإىل الآ�ست�نة، 
واأن ح�سن اإ�سكودار ت�أخر يف الت�سليم؟ األ يح�سن بن� اأن نعرف من )اجلعرافي�) م� 

يهيئن� لفهم تلك الأخب�ر بعد م� لكته� اأفواه الكب�ر وال�سغ�ر.

لو مل يكن للعلم لذة يف ذاته مل� ا�ستغل بتح�سيله امللوك وهم واثقون اأنهم 
التي  ال�سيدة  لن يكونوا مهند�سني ول بح�رة ول �س�ئقي ق�طرات، وهل تف�سل 
ولكنه�  اأي�ًس�  تعرفهم�  التي  اأم  فقط،  الأزه�ر  وتن�سق  البط�ط�س  تطبخ  اأن  تعرف 
تعلم متى يوؤكل البط�ط�س وهل يوافق زوجه� املري�س ب�ل�سكر اأو ج�سمه� ال�سمني 
الذي تريد ت�سمريه، وهل وجود اأ�س�س )ق�س�ري) الزرع يف حجرته� لياًل �س�لح 
لرئتيه� ال�سعيفتني اأم م�سر بهم�؟ فهذه تعرف تدبري املنزل وتلك تعرفه، ولكن 
تعلُّم واحدة علم النب�ت حتفظ له� �سحته� و�سحة عي�له� من التلف ف�ساًل عم� 
ت�سعر به من ال�سرور الن��سئ عن العلم، نحن نعلم اأن نق�س تربيتن� الأوىل وتربية 
اإخوانن� ال�سب�ن، ل �سك نتيجة جهل اأمه�تن�، فهل نعرف الداء ول نداويه، وقد ق�ل 
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احلديث ال�سريف: »ل يلدغ املوؤمن من جحر مرتني» اإن املدار�س مهم� اجتهدت 
واإذا  ت�أثري خ��س يف الأطف�ل،  له  املنزل  ف�إن  الن�سء وتهذيبه�،  تثقيف عقول  يف 
�سعر تلميذ اأن اأمه ع�ملة اأو له� ن�سيب من علم، ف�إنه ي�سعى جهده لرييه� اأنه اأهل 
بينه  �سديدة  ال�سلة  لتكون  العلم  �سل�سلة  ليحفظ  فيجتهد  اإي�ه؛  وتقديره�  حلبه� 

وبينه� فتعلمن� احل�يل ن�ق�س، يجب اأن يجُزاد عليه ل اأن ينق�س منه. 

اأم� م� اأجُ�ْسكل على الرج�ل من علة ف�س�دن�، فهو م� ين�سبونه خط�أ للتعلم 
وحقهم اأن ين�سبوه للرتبية. يرى كثريون اأن العلم يهذب، ولكني ل اأعتقد ذلك، 
الدين فقط،  اإل يف علوم  العلم والرتبية منف�سالن مت�م النف�س�ل  اأن  اأ�سرح  بل 
العلوم ل خالق لهم،  املربزين واملربزات يف  اأن كثريين من  ودليلي على ذلك 
واإن الكت�ب الواحد قد يدر�سه معلم�ن خمتلف�ن يف فرقتني كل على حدة، فتتعلم 
الفرقت�ن الكت�ب، ولكن جند اأثر الهمة وعلو النف�س يف واحدة ول نراه يف الث�نية. 

فهذا ن��سئ من ت�أثري روح املعلم يف تالميذه ل من العلم، واإل فلو ك�ن من 
العلم لت�س�وت الفرقت�ن؛ لأن الكت�ب واحد والعلم ل يختلف، يظن بع�س الن��س 
اأن ح�سن الرتبية معن�ه تقبيل اأيدي الزائرات وتكتيف اليدين خ�سوًع�، ولكن م� 
اأبعد هذا عن احلقيقة، الرتبية احل�سنة هي التي توؤهل ال�سخ�س لأن يدرك نف�سه 
من �سواه، وم� اأحزم من ق�ل: م� هلك امروؤ عرف قدر نف�سه، الرتبية احل�سنة هي 
التي تعود الإن�س�ن من �سغره احرتام الغري اإذا ا�ستحق الحرتام حتى ولو ك�ن 
ا. ف�لتعلم مل يف�سد اأخالق الفتي�ت، واإمن� هي الرتبية الن�ق�سة، تلك الرتبية  عدوًّ
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مل  بيوتن�  ك�نت  ومل�  املدر�سة،  ل  البيت  اأعم�ل  من  تكون  اأن  يجب  احلقيقة  يف 
تبلغ الدرجة التي توؤهله� لإح�س�ن تربية الأطف�ل؛ فقد وجب علين� اأن ن�س�عف 
جمهوداتن� لإ�سالح �س�أن اأنف�سن�، ثم اإ�سالح الن�سء، ول يتم ذلك يف حلظة كم� 
قد يتوهم، ومن الظلم اأن نلقي م�سئولية الف�س�د كله� على املدار�س، ف�إن املدار�س 

له� ت�أثري يف الرتبية، ولكن لي�س عليه� كل الذنب، بل العيب يف الأ�سر.

من عيوبن�- نحن الن�س�ء- اأنن� لنكرتث كثرًيا ب�لن�سح، ف�إذا ق�مت �سيدة 
تريد تقرير مبداأ اأو اإظه�ر حقيقة، ق�ل اأكرثن�: م� له� ولهذا، اأو اإن ك�نت تغ�ر فلتعمل 

مثلن�، وغري ذلك من الألف�ظ!!

ومن عيوبن� ال�سخرية والتهكم، فكثري من� تنتقد من ت�س�دفه وتعيب عليه 
� ي�ستدعي النتق�د، ولكن لولوع ب�لنتق�د يف ذاته، فرمب� انتقدت يف  ل عيًب� حقيقيًّ
�س�عة واحدة اثنني على خ�سلتني مت�س�دتني، ول ميكن اأن يكون ال�سيء ونقي�سه 
ْنَتَقًدا، ف�إذا راأت امراأة �سمينة ق�لت: اإنه� )ك�لربميل) وكيف ت�ستطيع احلركة؟  مجُ
واإن ب�سرت ب�أخرى رفيعة ق�لت: اإنه� كعود احلديد تك�سر يده� على �س�قيه�؟ واإذا 
وجدت �سيدة قليلة الكالم ق�لت: اإنه� متكربة، واإن �سمعت اأخرى تتكلم كثرًيا 

ع�بت عليه� وق�لت: اإنه� تت�سنع اخلفة!!

ومن عيوبن� ال�سلف والغرتار، كنت واأن� طفلة اأحفظ ق�سيدة �سمعته�، 
من  فيه  واقعة  كنت  م�  ب�لطبع  ع�ملة  غري  كثرًيا  واأحلن  فيه�  اأخلط  كنت  ولكني 
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اخلط�أ، وك�نت زميالتي ال�سغريات ل يعرفن الق�س�ئد، ومل ي�سمعن به�، فكنت 
اإذا قلته� اأم�مهن عددنه� غريبة عليهن، وو�سمنني ب�لذك�ء! فم� لبثت اأن اغرترت 
بق�سيدتي و�سرت اأفتخر به�، حتى اإذا األقيته� ذات يوم اأم�م والدي اأراين خطئي، 
وبني يل اأنه� ك�نت جمموعة نتف من هن� ومن هن�ك ل ارتب�ط لأجزائه� ول ق�فية 
�سعر  ل  اأن  اأح�سب  كنت  لأنني  اأكرث،  ف�أده�سني  �سعر،  فيه  كت�بً�  واأعط�ين  له�، 
يبني يل  تركني ومل  ك�ن  فلو  ا�ستظهرته�،  التي كنت  النتف  تلك  اإل  الدني�  يف 
العلم ل يزال  بلغ من  الغرور، والإن�س�ن مهم�  خطئي، فرمب� كنت ا�سرت�سلت يف 
يقبل الزي�دة فيه، ومهم� كرب فيم� يعرف ف�إنه ل يزال طفاًل اإزاء م� يجهل، ك�لبحر 
ت�ستعظم منه م� راأيت وم� مل تره اأعظم، وكيف اأ�سلح خطئي اإذا كنت ل اأ�سعر 

به، ول اأقبل ن�سيحة من يراه؟

 ي�سكو الرج�ل من تربجن� يف الطرق�ت، وحق لهم؛ لأنن� خرجن� فيه عن 
امل�ألوف واجل�ئز، نحن نزعم اأنن� نحتجب، ولكن� م� بلغن� حج�بً� ول بلغن� �سفوًرا؛ 
ل اأريد اأن نرجع حلج�ب جداتن� ذلك الذي ي�سح اأن ي�سمى واأًدا لحج�بً�، فقد 
وهي  اإل  الطريق  يف  ت�سري  ل  منزله�  حوائط  بني  عمره�  تق�سي  ال�سيدة  ك�نت 
حممولة على الأعن�ق، ول اأريد �سفور الأوربي�ت واختالطهن ب�لرج�ل ف�إنه م�سر 
بن�. اإن ن�سف اإزارن� ال�سفلي اليوم مرط )جونيله) ل يتفق مع كلمة حج�ب ول 
مع معن�ه� ول مع احلكمة منه، اأم� ن�سفه العلوي فهو ك�لعمر كلم� تقدم ق�سر، ك�ن 
احلج�ب الأول قطعة واحدة تلتف به� املراأة فال يظهر من هيئته� �سيء، ثم طراأ 
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عليه تكم�س ب�سيط، ولكنه ك�ن وا�سًع� يكفي ل�سرت اجل�سم، ثم تفنن� فيه ف�سرن� 
ب�لظهور، ول  يلت�سق  له كم�ن، و�س�ر  واأخرًيا ف�سل  راأ�سه،  ونق�سر  و�سطه  ن�سيق 
يلب�س اإل مع امل�سد، ويربط من اأطرافه اإىل الوراء، حتى تظهر منه الآذان ون�سف 
الراأ�س اأو اأكرثه، فتبني الورود والري�حني والأ�سرطة املزين به� الراأ�س، اأم� الربقع 
ف�أ�سف من قلب الطفل، م� الغر�س من الإزار؟ الغر�س منه �سرت اجل�سم، واملالب�س 
والزينة، اجتن�ب الزينة التي نهى اهلل عنه�، فهل يتفق هذا مع املئزر احل�يل وقد 
اأ�سبح )ف�ست�نً�) يظهر النهدين واخل�سر والأعج�ز ف�ساًل عن اأن بع�س ال�سيدات 
� واأحمر؟ الأوىل اأن ل ن�سميه مئزًرا بل )ف�ست�نً� بطرطور)  ابتداأن يلب�سنه اأزرق وبنيًّ
اأدل على احل�سمة، لأنه على  اأن اخلروج بدونه  ف�إنه يف احلقيقة كذلك، وعندي 
ف�إذا  الأئمة،  فيه�  اأن م�س�ألة احلج�ب قد اختلف  النظر، على  الأقل ل ي�سرتعي 
فيه  فلي�س عليهن  اإزار  بال  به الحتي�ل على اخلروج  يراد  بع�سن� هذا  تفنن  ك�ن 
من حرج اإذا ك�سفن وجوههن ب�سرط �سرت ال�سعر واجل�سم، واأرى اأن اأوفق لب��س 
 Cache( اأ�سبه )ب�لب�لطو) امل�سمى الراأ�س بخم�ر و�سدل رداء  للخ�رج هو تغطية 
اإىل  الكمني  طويل  ويكون  الكعب،  اإىل  اجل�سم  على  الفرجنة  عند   (Poussiere

ال�سيدات  اإحدى  الآ�ست�نة كم� روت يل  اللب��س م�ستعمل يف  املع�سمني، وهذا 
للخروج اإىل املحالت القريبة. ولكن من ي�سمن لن� اأنن� ل نق�سره ون�سيقه حتى 

من�سخه )ف�ست�نً�) اآخر؟ وحينئذ ت�سيق بن� حيل الإ�سالح.

له،  م�ستعدون  رج�لن�  اأن  ولو  ال�سفور  على  �سغرن�  من  مرتبي�ت  اأنن�  لو 
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لأقررت ب�ل�سفور ملن تهواه. ولكن جمموع الأمة غري م�ستعد له لالآن، واإن ك�ن 
بع�س ن�س�ئن� الع�قالت ل يخ�سى من اختالطهن ب�لرج�ل اإل اأنن� يجب اأن نتحفظ 
اأن نبحث عن حقيقتن� فيه،  اأي�ًس� لأنن� �سرع�ن م� نقلد وقل  على غري الع�قالت 
يلب�سه�  الآن  ف�أ�سبحت  والأمريات  للملك�ت  اأ�سله�  امل��س  تيج�ن  اأن  ترين  األ 
املغني�ت والراق�س�ت؟ ولعل ال�سعراء يعدلون عن كن�يتهم امللك�ت بي� ربة الت�ج، 

فقد اأ�سبحت تلك الكن�ية �س�ملة ل�سواهن!!

على اأن تفننن� هذا يف املئزر احل�يل، هو يف ذاته تقليد لالأوربي�ت، ولكن� 
فقن�هن يف التربج، ف�إن املراأة منهن تلب�س اأب�سط م� عنده� عندم� تكون يف الطريق، 
وتلب�س م� �س�ءت يف البيت اأو يف ال�سهرات، ولكنهن بخالف ذلك يظللن اأم�م 
ا، ثم اإذا خرجت اإحداهن عمدت اإىل اأح�سن ثي�به�  اأزواجهن بجلب�ب ب�سيط جدًّ
فلب�سته واأثقلت نف�سه� ب�مل�سوغ�ت، واأفرغت عليه� زج�ج�ت العطر والطيب، وي� 
وت�سبغه  ب�لده�ن،  تنق�سه  ح�ئًط�  وجهه�  من  تعل  بل  ذلك،  على  تقت�سر  ليته� 
اأو على الأقل  مبختلف الألوان، وتتك�سر يف م�سيته� ك�أنه� اخليزران، فتفنت امل�رة 
يتظ�هرون له� ب�أنه� فتنتهم، اإين واثقة اأن اأغلب هوؤلء املتربج�ت يفعلن م� يفعلن 
يتبني ح�سن  اأن  للرائي  اأين  من  ولكن  الق�سد،  �سوء  من  الذهن  خ�لي�ت  وهن 

نيتهن، ومظهرهن ل يدل عليه؟

حج�بن� يجب اأن ل يحرمن� من ا�ستن�س�ق الهواء النقي ول من �سراء م� 
يلزمن� اإذا مل يقدر اآخر على �سرائه لن�، ويجب اأن ل مينعن� عن تلقي العلم ول اأن 
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يكون م�س�عًدا على ف�س�د �سحتن�، اأو �سبًب� يف تلفه�، ف�إذا مل اأجد يف بيتي حديقة 
وا�سعة اأو رحبة طلقة الهواء، وكنت فرغت من العمل واأح�س�ست من نف�سي مبلل 
اأو ك�سل، فِلَم ل اآخذ ن�سيبي من هواء ال�سواحي املنع�س الذي خلقه اهلل للكل، 
ومل يحب�سه يف �سن�ديق مكتوب عليه� »خ�سو�سي للرج�ل»، واإمن� يجب اأن نخت�ر 
العتدال، واأن ل نخرج للنزهة وحدن� اجتن�بً� للقيل والق�ل، واأل من�سي الهوين� 
اأ�ستهيه  م�  اختي�ر  يح�سن  زوجي  اأو  اأبي  يكن  مل  واإذا  وي�سرة،  مينة  نلتفت  واأل 
من املالب�س غري املوجود له� عينة، ول ميكنه جلبه� للمنزل، فِلَم ل ي�أخذين معه 
لختي�ر م� يلزمني اأو يدعني اأ�سرتي م� اأريد؟ واإذا مل اأجد من يح�سن تعليمي اإل 
رجاًل، فهل اأخت�ر اجلهل اأم ال�سفور اأم�م ذلك الرجل مع اأخواتي من املتعلم�ت؟ 
التقنع وال�ستف�دة  اإنه ميكنني  ال�سفور، بل  اأنه لي�س هن�ك م� يجربين على  على 
�سكينة-  وال�سيدة  نفي�سة،  ال�سيدة  اأ�ساًل من  اأعرق  اإ�سالمن�  نحن يف  منه، وهل 
املر�س  ا�سطرين  واإذا  وال�سعراء؟  ب�لعلم�ء  ك�نت� تتمع�ن  وقد  ر�سي اهلل عنهم�- 
ل�ست�س�رة طبيب ل ميكن اإحدى الن�س�ء القي�م بعمله، فهل اأترك نف�سي واملر�س، 

وقد يكون خفيًف� فيع�سل ب�لإهم�ل، اأم اأ�ست�سفيه في�سفيني؟

اإن حب�س امل�سرية ال�س�لفة تفريط، وحرية الغربيني الآن اإفراط، ول اأجد 
اأ�سلح م� نقتب�س منه اإل ح�لة املراأة الرتكية احل��سرة؛ ف�إنه� و�سط بني الطرفني، ومل 

تخرج عم� يجيزه الإ�سالم، وهي مع ذلك مث�ل اجلد والحت�س�م. 
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الرق�س  بن�تهم  يعلمون  الوظ�ئف)  كرباء  )اأريد  كربائن�  بع�س  اأن  بلغني 
الإفرجني والتمثيل، وهم� اأمران اأحالهم� مر، واأعدهم� تطرًف� ممقوًت�، وا�ستم�تة يف 
تقليد الغربيني، لأن الع�دة يجب اأن ل تجُغريَّ اإل اإذا ك�نت م�سرة، والأمن�ط الغربية 
ل يقبله� قوم بينهم اإل اإذا راأوا �سرورته� و�سالحيته�، ف�أي �سالح لن� من خم��سرة 
ب�سدور  )املتفرجني)  الرائني  اأم�م  بن�تن�  اأو ظهور  مًع�؟  والن�س�ء ورق�سهم  الرج�ل 
ع�رية ميثلن اأدوار احلب واخلالعة على )املر�سح)؟ اإن ذلك من�ٍف للدين الإ�سالمي 
ه�دم للف�سيلة، مدخل ل�س�ر الع�دات بينن�، فعلين� اأن نح�ربه م� ا�ستطعن�، ونظهر 
احتق�رن� ملن تفعله من امل�سلم�ت القليالت الالتي اإذا �سجعن�هن ب�سكوتن� ف�إنهن 

ل يلبثن اأن يعدين الغري منه.

وعلى ذكر الع�دات واحلج�ب، اأذكركن مب�س�ألة تئن منه� ال�سع�دة، وتك�د 
تندثر يف بيوتن�، تلك هي م�س�ألة اخلطبة والزواج، يرى اأكرث عقالء الأمة اأن ل بد 
   للخطيبني من الجتم�ع والتكلم قبل الزواج، وهو راأي �سديد مل يكن النبي
وال�سح�بة يفعلون غريه، وهو متبع عند جميع الأمم ب�أ�سره� والأمة امل�سرية اأي�ًس�، 
من  فهو  عندن�  العرو�س�ن  ائتلف  اإذا  املدن،  اأهل  طبقة  هي  واحدة  طبقة  يف  اإل 
اأحدهم�  ير  �سخ�سني مل  بني  اجلمع  وكيف ميكن  )ال�سدف)،  التف�ق  حم��سن 
الآخر ومل يختربه على اأن يق�سي� العمر مًع�؟ اإن اإحدان� اإذا اتفق اأن راأت عر�ًس� 
يف اإحدى زي�راته� �سيدة ا�ستثقلت ريحه�، ف�إنه� ل ت�سرب على جم�ل�سته� ف�ساًل عن 
النظر اإليه�، وت�سرع ب�لتمل�س منه�، فكيف ت�سرب على م�س�س احلي�ة اإذا ا�ستثقلت 
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اأي�ًس� بعله�، وهي مل ميكنه� الت�سرب على ثقل الغريبة حلظة واحدة يف غري بيته�؟ 
ي�سري قوم ب�تب�ع خطة الغربيني من وجوب مع��سرة اخلطيبني زمًن� ليتمكن كالهم� 
من ا�ستطالع طلع �س�حبه، ولكني اأ�سرح ب��ستهج�ن هذه الع�دة واأعتقد اأنه� مبنية 
على وهم ل على اأ�س��س متني، اإذ من نت�ئج مع��سرة املت�س�بهني الألفة ومن الألفة 
احلب. واإذا اأحب الإن�س�ن �سخ�ًس� مل ير عيوبه، ومل ميكنه فح�س اأخالقه، فيتزوج 
العرو�س�ن حينذاك على حب ب�طل، وعلى غري هدى، فال يلبث�ن اأن يتن�زع� وتذهب 
ريحهم�، اإمن� الطريقة التي اأود عر�سه� على م�س�معكن، هي اأن يرتاءى العرو�س�ن 
اإل  العرو�س  تظهر  اأن ل  العقد، ويجب  وقبل  املتبعة  الن�س�ء  بعد خطبة  ويتكلم� 
ب�أن  لب��سه�، قد يعرت�س على هذا القرتاح  اأب�سط  اأحد حم�رمه�، وتكون يف  مع 
اأكرث قلياًل ل يكفي لأن يقف الواحد على اأخالق  اأو  اأو اثنني  اجتم�ًع� واحًدا 
الآخر، ولكنه� على اأي ح�ل ك�فية لأن ي�سعر الواحد ب�جتذاب دم الآخر له اأو 
ل، على اأن من �سدقت فرا�سته ميكنه تبني الأخالق من العينني، ومن احلرك�ت 
وال�سكن�ت، فيبني اإن ك�ن �س�حبه مت�سنًع� اأو ط�ئ�ًس� وغري ذلك، اأم� معرفة م��سي 
واخلدم  واجلريان  املع�رف  عنه�  ي�س�أل  اأن  فيجب  اأحوالهم�،  وبقية  العرو�سني 
وغريهم، وخوًف� من اأن يتخذ ال�سب�ن ف��سدو الأخالق تلك الطريقة ذريعة لروؤية 
بن�ت الن��س من غري ق�سد الزواج، يجب على الويل اأن يتحرى �سلوك اخل�طب، 
ويتبني اجلد من كالمه قبل ال�سم�ح له بروؤية ابنته اأو موكلته، رمب� ت�ست�سعنب قبول 
هذه الفكرة والعمل به�، ولكن كل �سيء يخيل لن� �سعًب� عند البتداء فيه، واإذا 
منه�،  ونت�أمل  القدمية  ف�س�د طريقتن�  نعتقد  كن�  اإذا  اأنن�  وه�ن، على  �سهل  م�ر�سن�ه 
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ونحجم عن الإقدام على م�نراه مفيًدا لن�، مقلاًل حلوادث ال�سق�ء يف زواجن�، فم� 
اأ�سبه يومن� ب�لأم�س، وم� اأ�سد اإثمن� وم� اأبعدن� عن قول ال�س�عر:

ن�ستطيع تغيري ع�دة م�سرة ل هي من  اإذا كن� ل  الف�ئدة من تعلمن�  وم� 
الدين ول من احلكمة، وقد راأين� راأي العني �سع�دتن� الع�ئلية مزعزعة تك�د تقتلعه� 
اأ�سرف  اأو  �سر�سر تلك الع�دة الع�ئلية، وم� مثلن� يف ذلك اإل كمثل رجل غرق 
على التلف فلم� ب�سر بقطعة خ�سب ميكنه النج�ة ب�لتعلق به� اأبى لئال يكون به� 
م�سم�ر فيجرح اإ�سبعه ف�بتلعته اللجة، وقد ك�ن ميكنه النج�ة لو مل يقدر اخلوف من 
امل�سم�ر، وم� اأدراه اأن ظنه وتخوفه يف حملهم�، ومل�ذا ن�أبى اأن يران� خ�طب بحجة اأنن� 
رمب� ل نعجبه؟ اأو لي�ست م�سرة رغبتن� عنه اأو رغبته عن� اأخف بكثري من تع�قدن� 
على الزواج قبل الروؤية، والإن�س�ن ل يفعله يف �سراء دابة، فكيف يفعله يف اختي�ر 

قرين؟؟

الأوربي�ت،  اإىل  منهم  كثري  �سرف  اخل�طبون  يران�  اأن  عن  امتن�عن�  اإن 
اأن  على  معه�  �سيهن�أ  اأنه  يعتقد  ع�ملة  اأو  يتزوج من خ�دمة  اأن  اأحدهم  فيتحمل 
�سديق�تي  وليعذرين  البخت)  )علبة  يف  املخب�أة  البك  اأو  الب��س�  ببنت  يقرتن 
الغربي�ت على هذا القول، ف�إين ل اأريد به اإه�نة لهن، ف�إنهن يعرفن قبلن� اأن امراأة 

مــاتاأخرُت اأَ�ْصَتْبِقي احلياَة فلْم اأجْد َتَقـدَّ حـياًة لنفـ�صي مثَل اأْن اأَ
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ذات ح�سب مرغوبة يف �سب�ن قومه�، ل ترتكهم اإىل فتى من غري دينه� وجن�سه�، 
ف�ساًل عن اأن كل بالد له� مدنيته� اخل��سة به�، وتقرير اأحوال مدنيتن� ل يقت�سي 
اأنن� نعيب مدنية الآخرين، ق�سًم� ب�هلل لو ج�ء الب�رون ت�سيلد اأو امل�سرت ك�رينجي 
� مل� رد بغري اخليبة، ف�إذا مل نعمل  اإىل ابنة ك�تب عندن� مرتبه اأربعة جنيه�ت �سهريًّ
على تدارك هذا اخللل يف جمتمعن� ل نلبث اأن يحتلن� ن�س�ء الغرب اأي�ًس� فنقع يف 
احتاللني: احتالل الرج�ل، واحتالل الن�س�ء، وث�نيهم� �سر من اأولهم�؛ لأن الأول 
�سديدات  والن�س�ء  ب�أيدين�،  جلبن�ه  الث�ين  ف�إن  ر�س�ن�،  غري  على  ك�ن ح�سل  اإذا 
خ�لته�  وابن  واأب�ه�  اأخ�ه�  منهن  زوجة  كل  تلّم  اأن  يبعد  فال  ب�لأق�رب؛  التعلق 
و�س�حبه� حوله�، في�سدون م� بقي لرج�لن� من موارد الرزق، فنخرج واإي�هم من 

بلدن� بخفي حنني، ونثڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺمث )اإبراهيم/9)).

بع�س رج�لن� يف�سلون عن� الأوربي�ت لتدبريهن، حقيقة اإن الفقرية منهن 
ترتدي بلب��س نظيف مرتب، ويرى بيته� على قلة اأث�ثه نظيًف� مرتًب�. وطع�مه� لذيًذا 
متنوًع� واأولده� موؤدبني اأ�سح�ء، ومع ذلك نفق�ته� قليلة، نرى كل يوم ن�س�ء �سب�ط 
الإنكليز م��سي�ت يف الطرق بلب��سهن التيل الأبي�س الب�سيط، واأولدهن لب�سني 
القبع�ت اجلميلة والأحذية البي�س�ء، ومنظرهم ي�أخذ ب�للب، ل يق�ربهم يف �سكلهم 
عندن� اإل اأولد )الذوات) الذين تخدمهم املربي�ت و)الدادوات)، اأم� �س�ئر اأطف�لن� 
م�سرًي�  منهن  تتزوج  من  ِبر  تجُدِّ هل  ولكن  الإهم�ل،  من  له�  يرثى  ح�لة  يف  فهم 
اأقول؛  م�  يوؤيد  �؟ كال، واحل�س  اأوربيًّ لو ك�ن زوجه�  تفعل  اأمر زوجه� كم� ك�نت 
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ف�إن اأغلب رج�لن� الذين تزوجوا منهن يئنون وي�سرخون من تبذيرهن واتب�عهن 
اأهواءهن، ف�ملراأة الغربية تعتقد اأنه� من جن�س اأرقى من امل�سري، ف�إذا تزوجته ظلت 
رئي�سة له، يعمل ب�إ�س�رته�، وح�سبت اأنه ملزم ب�لإنف�ق على م� ت�ستهي وجلبه له�، 
حتى ولو ك�ن يف ال�سني، فهي مدبرة مع الغربي م�سرفة مع امل�سري، واإذن �س�عت 
اأف�سليته� من هذا القبيل، وبع�سهم يدعي اأنه يف�سله� لأنه ميكنه� اخلروج معه يف 
نزهه وروح�ته وغدواته، ول اأظن الرجل يحب اأن ترافقه زوجته وتلزمه لزوم الظل، 
ف�إنه داعية للملل، على اأنه لو ك�ن هذا الراأي �سحيًح� مل� ت�أخر اأكرثن� عن تنفيذه، 
واأن� اأول من تفعله، ول اأجد للمراأة الغربية التي تقبل الزواج من م�سري م� يفوقه� 
علين� اإل اأمًرا واحًدا ل اأران� نح�سنه لأنن� مل من�ر�سه ول اأريد اأن من�ر�سه، ذلك اأنه� 
بحرك�ته�  �س�دت  ف�إذا  للرج�ل،  ال�سب�ك  ن�سب  القلوب، ويف  اجتذاب  م�هرة يف 
� قبله، فهل يقبل  بت على ذلك يف ع�سرين غربيًّ رِّ �، فليعلم اأنه� دجُ وغنة �سوته� م�سريًّ
وفيه غرية ال�سرقيني واأنفتهم اأن تطعمه طبيًخ� حقيقة لذيًذا ولكنه� اأن�سجته على 

ن�ر غريه، ثم انتبذه من قبله خلق كثري؟

وبفر�س اأن الزوجة ال�سرقية الراقية نق�ست قلياًل عن اأخته� الغربية، فلم�ذا 
ل ير�سده� بعله� اإىل موا�سع خطئه� ب�لرفق ويريه� م� يحب وم� ل يحب؟ ل �سّيم� 
واأن اأحب �سيء اإىل الزوجني املتحدين اأن يبذل اأحدهم� و�سعه لري�سي الآخر، 
البالد ل  يكون خلري  اأن  يجب  اأوروب�  احلديثة يف  العلوم  لتلقي  �سب�نن�  ف�ن�سراف 
بنفع مواطنيهم  النفع  يقرنوا ذلك  اأن  اأنف�سهم يجب  لنفع  يتعلمون  ل�سره�، فكم� 
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اأي�ًس�، واإل فلو اتبع كل واحد يرى عيًب� يف �س�حبه طريقة هوؤلء ال�سب�ن مل� ك�ن 
ّله�»؟ فواجبهم الوطني  لأحد من اأهل بلده خليل »ومن ذا الذي تجُر�سى �سج�ي�ه كجُ
يق�سي عليهم ب�أن يدخلوا كل م� يرونه �س�حًل� يف بالدهم مع ال�ستغن�ء عن الأجنبي 
على قدر الإمك�ن، ف�س�نع احلرير الوطني اإذا راأى مع�مل اأوروب� و�سرعته� وجب اأن 
ي�سرتي لبالده الآلت الالزمة ل�سرعة اإجن�ز العمل، ل اأن يدخل تلك ال�سن�عة 
بعينه�، ويق�سي على �سن�عته اجلميلة فيكون قد اقتب�س �سكاًل واأبطل اآخر، فنحن 
اإذا اتبعن� كل �سيء غربي ق�سين� على مدنيتن�، والأمة التي ل مدنية له� �سعيفة 
اأرقى من  راأوهن  اأوروب� لأنهم  بن�س�ء  ي�أتون  اأنهم  ه�لكة ل حم�لة، ف�سب�نن� يدعون 
ن�س�ء م�سر، اإذن يجب اأن يح�سروا لن� تالميذ اأوروب� لأنهم اأرقى من تالميذ م�سر، 
وعم�ل اأوروب� لأنهم اأرقى من عم�ل م�سر، لأن النظرية واحدة، فم�ذا تكون احل�ل 
لو مت ذلك؟ وهل اإذا �س�فرت زوجة م�سرية لأورب� وراأت الأطف�ل هن�ك اأجمل ب�سرة 
واأحلى منظًرا من مثلهم يف م�سر اأي�سح اأن ترتك اأولده� وت�أتي بغريهم من الغربيني 
اأحط  اأعجبت به؟ واإذا ك�نت  اأم تتهد يف تميلهم وتقريبهم من ال�سكل الذي 
اأفرن�سى نحن عنه� وقد �سغلت حمل  اأهله�،  فت�ة غربية تتزوج م�سرًي� يترباأ منه� 
اأ�سرف فت�ة من�، و�س�ر زوجه� مث�ًل لغريه من ال�سب�ن؟ اأن� اأول من يعجب بن�س�ط 
املراأة الغربية واإقدامه�، واأول من يحرتم من ت�ستحق الحرتام منهن، ولكن يجب 
اأن ل ين�سين� احرتام الغري منفعة الوطن، وامل�سلحة الع�مة فوق الإعج�ب، واأنن� يف 
كثري من اأمورن� ن�سري وفق م�يراه الرج�ل، فلريون� م� يحبون وكلن� م�ستعدات لل�سري 

مبقت�س�ه، ب�سرط اأن ل يكون ظلًم� لن� ول اإجح�ًف� بحقوقن�. 
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واإذا  نحب،  التي  ب�لدرجة  لي�ست  لن�  الرج�ل  احرتام  درجة  اأن  يوؤملني 
بحثن� وجدن� اأنن� نحن الالتي و�سعن� اأنف�سن� يف هذا املو�سع غري املر�سي، ذلك اأن 
الإن�س�ن ينزله الن��س يف املنزلة التي يخت�ره� هو لنف�سه وي�سري عليه� كم� ق�ل زهري 
م» ل يكرم املرء نف�سه ب�أن يقول �سع�دتي وح�سرتي  م نف�سه ل يجُكرَّ َكرِّ »ومن مل يجُ
اأو البك والب��س� يف نف�سه، كبع�س اجلهالء الذين ين�لون رتًب� جديدة، ولكن ل 
ي�ستهني بذاته فيهينه� وي�سعر من نف�سه ب�ل�سعة فيهينه الغري اأي�ًس�، فهل ن�سع نحن 
اأنف�سن� ع�دة يف املو�سع الالئق به�؟ كال، يحكى اأن اأحد اخللف�ء بينم� ك�ن يرو�س 

نف�سه يف الطريق، اإذ �سمع �سوًت� يف خربة، ف�ته نحوه، فوجد فيه� زب�ًل يقول:

فق�ل له: واأي اإكرام لنف�سك واأنت حتمل الرتاب والأقذار؟ ق�ل: نعم، 
اأفعل ذلك لأكفي نف�سي مه�نة ال�سوؤال من مثلك. اإن معتقداتن� واأفع�لن� ك�نت 
�سبًب� عظيًم� يف قلة احرتام الرجل اإي�ن�. اأيعترب رجل ع�قل امراأة تعتقد يف ال�سحر 
ال�سي�طني  وال�سعوذة وكرامة الأموات وتعل من الدللت والبالن�ت بل ومن 
وم�سوغ�ت  ج�رته�،  اإل)ف�س�تني)  له�  حديث  ول  املراأة  اأيحرتم  �سلط�نً�؟  عليه� 
�س�حبته�، وجه�ز فالنة، واأخب�ر عالنة؟ هذا ف�ساًل عم� انطبع يف ذهنه من اأن املراأة 
ر�سية،  مجُ ب�أن ح�لتن�  اعرتاف  النقطة  ته�ونن� يف هذه  اإن  ذك�ء،  واأقل  منه  اأ�سعف 
�سن  حجُ ين�  يرقِّ الرج�ل؟  اأعني  يف  يرّقين�  فم�ذا  تكن،  مل  واإذا  كذلك؟  هي  فهل 

ـِْرُم نـفـ�صي اأنـني اإن اأهْنـُتـها ـَِك لـم ُتْكـَرْم على اأحـٍد َبْعـدي�اأُك َ�حـّق
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� ل َق�ْسَورة بع�س  الرتبية والتعلم ال�سحيح، ف�إذا ح�سنت تربيتن� وتعلمن� علًم� حقًّ
اللغ�ت الأجنبية و)دو ري مي ف� �سول) والعلم ي�سمل اأي�ًس� تدبري املنزل وال�سحة 
والأطف�ل، واإذا تركن� اخلالعة يف الطريق ج�نًب� واإذا اأثبتن� لأزواجن� بح�سن �سلوكن� 
وقي�من� بواجب�تن� حق القي�م اأنن� اآدمي�ت ن�سعر واأن لن� نفو�ًس� ل تقل عن نفو�سهم، 
فال ن�سمح لهم بح�ل من الأحوال ب�إيالم �سعورن�، اأو ب�ل�سته�نة بن�، اإذا فعلن� كل 
 � ذلك، فمن اأين يجد الرجل الع�دل طريًق� لحتق�رن�؟ اأم� غري الع�دل فك�ن حريًّ

بن� اأن ل نقبل الزواج منه.

يرقين� اأن نطرح الك�سل اأر�ًس�، ف�إن عمل اأكرثن� يف املنزل هو القعود على 
)ال�سلتة) كل النه�ر، اأو اخلروج للزي�رات، ك�أن رد فعل القعود اأدار لولب اأرجلن�، 
ونفخ يف �سراع حربن�، فلم نقو على �سبط جم�حن�، والتي تعرف القراءة من� ففِيَم 
تق�سي اأوق�ت فراغه�؟ يف قراءة الرواي�ت فقط، فهال قراأت ق�نون ال�سحة اأو بع�س 
الكتب املفيدة فتنتفع وتنفع؟ اإن انغم��سن� يف الك�سل اأو الرتف اأدى اإىل �سعف 
واملت�أمل  من�زلن�،  يف  نزاوله  عمل  عن  لن�  نبحث  اأن  فيجب  و�سحوبن�،  اأج�س�من� 
ن�س�ًط� والأجنب  الع�ملة هي الأ�سلم �سحة والأكرث  اأن الطبق�ت  يرى لأول نظرة 
ن�ساًل. األ تنظرن اإىل اأولد الطبقة الو�سطى وال�سفلى، ف�إنهم كلهم تقريًب� اأ�سح�ء 
اجل�سم اأقوي�ء البنية؟ اأم� اأولد )الذوات)، ف�أكرثهم مر�سى اأو نحف�ء، يت�أثرون ب�أقل 
العوار�س مع م� يبذله اآب�وؤهم من العتن�ء بهم، بعك�س اأولد الطبقة الدني� مثاًل 
الدم،  الزائدة يف  الف�سالت  العمل يخرج  اإهم�ل �سديد من والديهم،  ف�إنهم يف 

خطبة يف نادي حزب الأمة



النـ�صائـيات )اجلزء الأ�ل(
(76176

ويقوي الع�سل، ويبعث على الن�س�ط، والطبقة اأو الأمة الع�ملة يزداد ن�سله�، فتعتز 
اأن  يظهر  التعداد  ف�إن  اأقول؛  م�  على  ح�سي  ل�س�هد  الأمل�نية  الأمة  واإن  ب�أبن�ئه�، 
الن�سل هن�ك يزداد ب�سرعة ه�ئلة حتى �س�ق رحب اأمل�ني� ب�أهله�، ف�أخذوا يبحثون 
اأوروب�  زاروا  والذين  ال�سك�ن،  من  الزائد  فيه�  لي�سرفوا  ي�ستعمرونه�  اأرا�س  عن 
اأخربوا اأن اأهل ذلك البلد جمدون ن�سيطون رج�ًل ون�س�ء، بعك�س املراأة الفرن�سية، 
ف�إن ترفه� الزائد ك�ن �سبًب� يف قلة ن�سله�، ف�ساًل عن ان�سراف كثري من تلك الأمة 
مواطنيهم  ن�سح  يف  والجتم�عيني  القت�س�ديني  �سوت  بح  وقد  الزواج،  عن 
ب�لعتدال واتب�ع الطريق القومي فلم يفلحوا، لحظت واأن� يف الب�دية اأن بني ن�س�ء 
معظمهم  راأى  وقد  وامل�ئة،  الثم�نني  بلغوا  ممن  العج�ئز  من  كثرًيا  ورج�لهم  البدو 
اأربعة اأعق�ب من ذريته، مع اأين مل اأر يف الق�هرة ول يف املدن الأخرى م� ي�سبه 

ذلك، ول �سك اأن هذا نتيجة عي�ستهم الطبيعية واعتدالهم.

ف�إنهم كلهم مبكرون يف كل �سيء. مبكرون يف ال�ستيق�ظ ويف النوم ويف 
امراأة  بينهم  اأر  ع�ملون، ومل  وكلهم  �سيء،  ب�أول كل  الأخذ  الأغذية ويف  تن�ول 
واحدة حتى من ن�س�ء اأغني�ئهم تق�سي النه�ر يف الك�سل. كم� نق�سيه نحن. ف�إذا 
ك�ن الفال�سفة والأطب�ء يبحثون عن اإك�سري احلي�ة فه�أنذا قد اكت�سفته، ذلك هو 
العمل والعتدال يف املعي�سة اأو العي�س الطبيعي. ولعل يف هذا القدر عن املراأة 

كف�ية اليوم. 
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بقي علين� اأن نبني الطريق العملي الذي يجب اأن ن�سري عليه، ولو ك�ن يل 
حق الت�سريع لأ�سدرت الالئحة الآتية:

)امل�دة الأوىل): تعليم البن�ت الدين ال�سحيح، اأي تع�ليم القراآن وال�سنة 
ال�سحيحة. 

)امل�دة الث�نية): تعليم البن�ت التعليم البتدائي والث�نوي، وجعل التعليم 
� يف كل الطبق�ت. الأويل اإجب�ريًّ

ال�سحة،  وق�نون  وعماًل،  علًم�  املنزيل  التدبري  تعليمهن  الث�لثة):  )امل�دة 
وتربية الأطف�ل، والإ�سع�ف�ت الوقتية يف الطب.

وفن  ب�أكمله  الطب  لتعلم  البن�ت  من  عدد  تخ�سي�س  الرابعة):  )امل�دة 
التعليم، حتى يقمن بكف�ية الن�س�ء يف م�سر.

)امل�دة اخل�م�سة): اإطالق احلرية يف تعلم غري ذلك من العلوم الراقية ملن 
تريد.

)امل�دة ال�س�د�سة): تعويد البن�ت من �سغرهن ال�سدق واجلد يف العمل 
وال�سرب وغري ذلك من الف�س�ئل.

خطبة يف نادي حزب الأمة
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)امل�دة ال�س�بعة): اتب�ع الطريقة ال�سرعية يف اخلطبة، فال يتزوج اثن�ن قبل 
اأن يجتمع� بح�سور حمرم.

)امل�دة الث�منة) اتب�ع ع�دة ن�س�ء الأتراك يف الآ�ست�نة يف احلج�ب واخلروج. 

)امل�دة الت��سعة): املح�فظة على م�سلحة الوطن، وال�ستغن�ء عن الغريب 
من الأ�سي�ء والن��س بقدر الإمك�ن.

)امل�دة الع��سرة): على اإخوانن� الرج�ل تنفيذ م�سروعن� هذا. 



)ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)

اأيته� ال�سيدات:

اإذا ك�ن لفئة م� اأن تتمع وتبحث يف �سوؤونه�، فال اأحق بذلك من� ن�س�ء 
م�سر وفتي�ته�، ف�إنن� على درجة من الت�أخر توؤمل نف�س املتفكر فيه� وترجع ب�لوطن 
اأخذ يقلد  اأكرثن�  اأن  ت�أخرن�  اإن من دلئل  خطوات وا�سع�ت عن �سبيل التقدم، 
ال�سرقية.  والآداب  الإ�سالمي  لل�سرع  ع�داته�  موافقة  اإىل  نظر  بغري  الغربية  املراأة 
وبع�سن� الآخر ظل على تق�ليده القدمية �سواء ك�نت �سحيحة اأو ف��سدة، فم� هذا 
اجلمود مب�ستح�سن ول ذاك الندف�ع مبمدوح، واإين �س�رحة الآن ع�دات املراأتني يف 
كل اأدوار حي�تهم�، مق�رنة اإحداهم� ب�لأخرى، م�ستخل�سة من زبدة ذلك م� ع�سى 

اأن ينفعن� يف م�ستقبل حي�تن�. 

خطبة

يف املقارنة بني املراأة امل�صرية واملراأة الغربية
وعاداتهما وا�صتخال�ص زبدة املقارنة لنعمل بها

املولودة - دور الطفولة - املراهقة )املالب�ص واالزياء( - اخلطبة والزواج - 
االقت�صاد املايل واملنزيل - العمل البيتي - االخالق والعادات - دور االمومة
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)1( الد�ر الأ�ل: امل�ل�دة

حل�ل  ا  جدًّ امل�س�بهة  �سديد  ب�لأنثى  اإحدان�  تب�سري  عند  الآن  ح�لن�  اإن 
اأرن� خ�لفن�هم يف �سيء مم� ك�نوا يفعلون يف ذلك اإل الواأد،  اجل�هلية الأوىل، ومل 

ق�ل اهلل تع�ىل: نثڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  
چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

ڑ  ڑ  ک  کمث )�سورة النحل/59-58). 

اإن النقب��س الذي نظهره عند م�ستهّل الأنثى يحدث يف الطفلة اإذع�نً� 
اإىل الذلة وروؤًم�))) اإىل ال�سعة. فت�سب الفت�ة اآلفة الفرق العظيم بينه� وبني اأخيه�، 
يطلبه  م�  املع�يل  من  تطلب  فال  مرتبة،  واأدنى  �س�أنً�  اأحط  اأنه�  نف�سه�  يف  فتعتقد 
نف�سه�  وت�سع  جن�سه�،  و�س�أن  �س�أنه�  من  يرفع  م�  اإىل  نف�سه�  تنب�سط  ول  اأخوه�، 
حيث ي�سعه� الظ�ملون من اأهله�، وليت �سعري مِلَ نكره ولدة الأنثى وهي ن�سف 
األ يرجع  ن�فعة ك�لفتى؟  اأن تكون الفت�ة  األ ي�سح  الإن�س�ن واأمه وزوجه وابنته؟ 
الف�سل يف تدبري عي�س الرجل له�؟ اأمل تكن يف كثري من الأحي�ن �سبب �سع�دته 
اأكرث  ويتبعه�  امل�س�ألة،  احلنيف يف هذه  دينن�  تع�ليم  نهمل  اأمله؟ وكيف  ومو�سع 
الغربيني؟ ف�إن اأممهم خ�سو�ًس� ال�سم�لية منه�، يت�س�وى عنده� الذكر والأنثى. وقد 
لالأنثى  الظ�ملون  يربر  وحذًق�،  وتربة  علًم�  يف�سله�  من  فيهم  فت�ة  عليهم  ميّلكون 

روؤًم�: حنيًن� ولزوًم�.)م).  (((
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جورهم هذا ب�أن الذكر يحفظ ا�سم )الع�ئلة)، ويرث م�له� ولقبه�، ولكن كم من 
والد م�ت ذكره مبوته، وكيف ل؟ والعمل وحده عليه حي�ة الذكر اأو فن�وؤه. هل 
ب�أبن�ئهم،  اأم  ب�أعم�لهم،  الن��س  ال�سالم- درج�ت على  عليهم  الأنبيـ�ء-  اهلل  رفع 
ومنهم من مل يتزوج قط، ومنهم من عقه اأبن�وؤه؟ اأم ك�ن اأبو العالء املعري اأب� ذرية 
اأحيت ا�سمه، وهو الذي يعد الزواج والذرية جن�ية، وهل يغني الولد عن الأبوين 
�سيًئ� اإذا ك�ن ل يخفف ح�سرجة املوت؟ ف�لبنت وال�سبي �سي�ن قرة عني الوالد 
يف حي�ته، ول يدري م�ذا يفعالن بعد مم�ته، وهل اإذا ورث الفتى ثروة وبدده� يعد 

ح�فًظ� غنى اأ�سرته اأم اإذا ولد لأحدهم ذكور �سمن لهم احلي�ة اخل�لدة؟

)2( الد�ر الثاين د�ر الطف�لة

يف هذا الدور نف�سل ال�سبي عن البنت يف اأمور �ستى، مع اأن الغربيني ل يفرقون 
البتة بينهم� ف�ساًل عن اأنهم يوفونهم� حقهم� من الرتبية والعن�ية، ونحن اإذا ف�سلن� 
املراأة  تر�سي  ب�لأنثى؟  ب�لكن  فم�  به،  العن�ية  نزال مق�سرين يف  قلياًل فال  املذكر 
الفقر  ي�سطرهن  الالتي  الع�مالت  فئة  اإل  اللهم  بنف�سه�،  وتنظفه  طفله�  الغربية 
اإىل ال�ستغ�ل يف امل�س�نع واحلوانيت وترك اأطف�لهن يف اأيدي الأجراء من مربي�ت 
الأطف�ل ومرا�سعهم، اأم� نحن فنعد اإر�س�ع اأطف�لن� عيًب� ل يغتفره لن� ادع�ء الغنى 
اأو الغنى نف�سه! ونفو�س اأمر نظ�فتهم للخدم ونَِكل تروي�سهم وتربيتهم اإليهم، وهم 
� لهم، اأ�سبه  من تعلمن من ف�س�د الذوق واجلهل القبيح، في�سب اأطف�لن� اأ�سد حبًّ

خطبة يف املقارنة بني املراأة امل�صرية �املراأة الغربية
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اأخالًق� بهم، بين� جند بينن� وبينهم جف�ء وتق�طًع�، وكيف تعرف الأم طب�ع طفله� 
اإذا هي ل تتعرفه� بنف�سه�؟ ولو مرت الأمه�ت يوًم� ب�ملرا�سع ج�ل�س�ت على ح�فة 
الطرق لرياقنب ح�لتهن الأخالقية مل� ت�أخرن حلظة عن حم�ية اأطف�لهن من جي�س 

املرا�سع اله�زم ملك�رم الأخالق. 

اأم� عن�يتن� ب�سحة اأطف�لن�، فلم تكن ب�أكرث من عن�يتن� ب�أخالقهم؛ فبين� املراأة 
الغربية تغذو طفله� غذاء خفيًف� �سريع اله�سم، وحتتفظ به من هجم�ت الربد واحلر، 
ترينن� نطعمه اأثقل الغذاء، ونب�در ب�إعط�ئه اللحم وم� يتع�سر ه�سمه، فتختل معدة 
الطفل، وي�س�ب ب�لإ�سه�ل والنزلت املعوية، وقد يف�سي به �سوء احل�لة اإىل املوت 
اأخرًيا، وكذلك ل نكرتث بنظ�فته لئال يح�سد، ونرتكه يلعب به النقي�س�ن القرُّ واحلر 
قى والتم�ئم نثقل به� حم�ئله، واإذا  فال يلبث اأن مير�س ول عالج له عندن� اإل الرُّ
بكى متوجًع� نظن بك�ءه جوًع� فنلقمه الغذاء فوق الغذاء اإىل اأن يلقى حتفه، هن�لك 
تتهم اأمه �س�حبته� اأو قريبته� ب�أنه� ح�سدته واأنفذت فيه �سهًم� من عينيه� فتبغ�سه� 
وتت�س�ءم من روؤيته�، واإذا ابتداأ الطفل يتكلم ومي�سي ف�أول م� ينطق به عندن� لعنة الآب�ء 
اأنن� جنعل ذلك منه مو�سوع �سحك وا�ستح�س�ن؛ فيظن  والأجداد، ومن الغريب 
اأنه م�سيب يف قوله فيتم�دى يف الإكث�ر منه، واإذا م�سى ف�إنن� نحجر عليه اأن مي�سي 
اإل و�سط احلجر املزدحمة ب�لأث�ث والأواين. ف�إذا مل يك�سر منه� �سيًئ�، ف�إنه يته�سم 
ب�سدمة اأو بوقوع، واإذا ت�أخر يف اخلطو قلياًل ن�س�عده عليه ب�ملم�س�ه )امل�س�ية) وهي علة 
ت�سويه كبرية ل ن�سعر به�، ذلك اأن عظ�م الطفل اللينة ب�إجه�ده� يف امل�سي قبل قوته� 
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تلتوي؛ في�سب الطفل اأعوج ال�س�قني منحني ال�سل�سلة الفقرية اأو ال�سدر، كذلك 
ل نلتفت ملو�سع �سرير الطفل، وت�أثري النور يف عينيه، فيكرث فينـ� احلول والعمى، م� 
اأعظم الفرق بني طفلن� ال�س�حب اللون البذيء الل�س�ن، وبني الطفل الغربي ال�سحيح 
البدن، ف�لعتن�ء املهذب ب�لرتبية، م� اأجمله حني يذهب يف ال�سب�ح وامل�س�ء ليقبل 
� ك�ن لأقل هفوة، اأو ي�سكر له جمياًل اأ�سداه اإي�ه، ذلك  والديه، وحني ي�ستغفر غريه اأيًّ
الطفل الذي اإذا حرم تلك القبلة الوالدية لهفوة اأت�ه�، فال ت�سلن عن حزنه وبك�ئه اإىل 
اأن يتوب، مبثل هذا تعلم املراأة الغربية طفله�، اإن ر�س�ء الوالدين اأعظم نعمة لالأولد، 
وتربي فيه ال�سمري احلي، والعرتاف ب�ل�سكر ملن وجب له، فال ت�سغر نف�سه ب�ل�سرب 
كم� نعود نحن اأطف�لن�، م� املراد من �سرب الطفل؟ اإذا املراد هو نهيه عن اإتي�ن �سيء 
ل ن�ستح�سنه، ل اإيذاء ج�سمه ب�أنواع التعذيب البدين. فهال جند من طرق الت�أديب 
النف�سية م� يو�سل اإىل تلك الغ�ية بغري ال�ستم وال�سرب اللذين ي�سغران همة الطفل، 

ويخف�س�ن من عزته �سغرًيا، ويزيدان حتكمه وا�ستبداده كبرًيا.

وبقدر م� نعطي الطفل حرية يف البذاءة والإتالف، مننعه� اإي�ه يف الري��سة 
املفيدة لنموه، فنمنعه اجلري والف�سحة وم�س�هدة املن�ظر الطبيعية اجلميلة، مع اأن 
� يف البيت ك�س�ئر اأع�س�ئه من اأب واأم، فيذهب به  الطفل الغربي يعد ع�سًوا مهمًّ
اإىل بالد بعيدة ل�ستن�س�ق الهواء واجتالء املن�ظر، ويفرد له اأدوات خ��سة لنومه 
د ال�ستقالل من نعومة اأظف�ره اإىل اأن  ولعبه و�س�ئر لوازمه، ويع�مل ب�لإكرام، ويجُعوَّ
يرتعرع، واإذا حلن يف كالمه ب�درت اأمه بت�سحيح خطئه والنطق اأم�مه نطًق� �سحيًح� 

خطبة يف املقارنة بني املراأة امل�صرية �املراأة الغربية
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حتى يح�كيه� فيه، اأم� اأطف�لن� الب�ئ�سون ف�إنن� نلثغ لهم لرن�سيهم، ونكلمهم بلغتهم 
امل�سو�سة بدل تعليمهم لغتن� الع�مية ل الف�سحى!

نحن نب�در ب�إر�س�ل اأولدن� للمدار�س وهم �سغ�ر ل يدركون م�هية العلم 
اجلذاب،  اململ غري  بتدري�سهم  املعلمون  في�س�يقهم  ي�ألفون حجر حريتهم،  ول 
ويلزمون اأع�س�ءهم املخلوقة للحركة ب�ل�سكون الت�م، فيرتبى يف الطفل نفور من 
املدر�سة والدر�س، فتجربه اأمه على الذه�ب اإىل املدر�سة، فيزيده الإجب�ر نفوًرا، 
املعلمني  وم�س�يقة  للمدر�سة،  ا  جدًّ �سغ�ًرا  اأولدن�  اإر�س�ل  يف  يكون خطوؤن�  وقد 
لهم ب�أ�س�ليبهم العقيمة م� ينق�س من ا�ستعداد الطفل لتلقي العلم ويف�سد عليه 
� اإذ تعلمه اأمه يف البيت طرق املالحظة  ملك�ته، اأم� الطفل الغربي فهو اأ�سعد حظًّ
وامل�س�هدة، وتلقنه فوائد الأ�سي�ء والأ�سرار القريبة الإدراك مل� يحيط به من نب�ت 
اأم�مه من �سروبهم�،  مب� تفعله  وحيوان ومطر وغريه، وتعلمه الإح�س�ن وال�سفقة 
للمدر�سة  تر�سله  ول  �س�ئق،  ب�أ�سلوب  الأولية  والكت�بة  القراءة  تعلمه  وكذلك 
اإر�س�ل  �سرار  جربت  وقد  به�،  عليه  �سيلقى  مل�  وا�ستعداد  اإليه�  ميل  وفيه  اإل 
الأولد للمدر�سة �سغ�ًرا يف نف�سي ويف اإخوتي وفيمن �س�هدته من التلميذات، 
ف�إين ظللت حوايل ثالث �سنني ل اأفقه معنى للمدر�سة، ول اأك�د اأفهم الغر�س 
الالتي  هن  التلميذات  من  الن�بغ�ت  اأن  �س�هدت  وكذلك  اإليه�،  اإر�س�يل  من 
اأم� املر�سالت �سغريات ف�أكرثهن  اأو الع��سرة،  اأر�سلن للمدر�سة يف �سن الث�منة 
بد  يكن  اإذا مل  عليهن،  اأنفق  م�  البنية وخ�س�رة  �سيًئ� غري �سعف  ي�ستفدن  مل 
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خم�سو�سة  فرقة  لهم  تعل  اأن  فيجب  �سغ�ًرا  للمدر�سة  الأطف�ل  اإر�س�ل  من 
من  مزيًج�  الدرو�س  فيه�  تعل  التي  )الكندرج�رتن)  الأطف�ل  ب�ست�ن  كفرقة 
التعلم والري��سة، ويراعى فيه� مدارك الطفل ومترن حوا�سه واأع�س�وؤه بغري اإجب�ر 
يخ�فه اأو تكرار ميله، ولو ك�نت الأمه�ت معتني�ت ب�أطف�لهن مت�م العن�ية ف�إن مثل 

تلك الفرقة ك�ن يجب اأن تكون يف كل بيت اأنعم اهلل عليه بنعمة الأولد.

للرتبية عندن� اإحدى طريقتني، اإم� الق�سوة اأو التدليل، وكالهم� م�سر؛ 
ف�لق�سوة ترهق الطفل وتعلمه الذل، والتدليل يطرح به يف مهواة الغرور، فمن 
وملء  الظلمة،  من  لهم  خميفة  �سور  وت�سوير  الأطف�ل  تخويفن�  الق�سوة  دلئل 
اإلخ)، و�سربهم عند خم�لفتهم  واملزيرة  له� )ك�لبعبع  اأ�سل  اأذه�نهم برته�ت ل 
بك�ئهم  عند  ي�ستهون  م�  ونعطيهم  الأن�نية،  نعلمهم  اأن  اإي�هم  تدليلن�  ومن  لن�، 
الع�سري،  مي�سر  ال�سي�ح  اأن  ذلك  من  فيتعلمون  البك�ء،  قبل  اإي�ه  منعهم  بعد 
ومقرب البعيد، فال يت�أخرون عن البك�ء عند اأي �سيء مننعه عنهم، وقد راأيت 
ي�أخذ  يبكي حتى  ب�أن   � �سنًّ منه  الأ�سغر  اأخته  اأو  لأخيه  ين�سح  طفاًل  اأن  كثرًيا 
اأم� الإفرجن فطريقتهم يف تربية الأطف�ل خري من  كيت وكيت مم� ك�ن منع عنه، 
طريقتن� اأ�سع�ًف�، فيع�قبون الطفل الذي يبكي لطلب �سيء ب�حلرم�ن منه، فيعلم 
اأن البك�ء ل يجدي ويطلبه ب�لطرق امل�سروعة، واإن منع منه فال يعود يت�سبث به، 
اإليه ح�جة الأولد من احللوى واللعب، خوًف�  وي�ستح�سرون يف املنزل م� مت�س 

عليهم من قذارة م� يف الأ�سواق واقت�س�ًدا للم�ل والزمن. 
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)3( الد�ر الثالث د�ر املراهقة

هذا هو الدور الذي تتجلى فيه �سف�ت الفت�ة ح�سنة ك�نت اأو �سيئة، واإن 
ك�نت الأخرية فمن ال�سعب تغيريه�، يف هذا الدور يهتم الأهلون ب�إر�س�ل اأولدهم 
الكت�تيب، ول يهتمون كثرًيا  واإن ك�نوا يدخلونهم قبل ذلك  الذكور للمدر�سة، 
بتثقيف عقل الفت�ة، على اأنهم قد اأخذوا يقلدون الغربيني اأخرًيا يف تعليم الفت�ة، 
ولكن مل يكن التقليد ن�فًع� لن� ول حمكًم� يف ذاته؛ ف�لفت�ة الغربية تتعلم العلوم اإىل 
اأن حت�سل منه� على درجة ع�لية اأو درجة حممودة، اأم� فت�تن� امل�سرية فال تك�د تقراأ 
وتتعلم ق�سوًرا ب�سيطة من العلم حتى ت�ستغني به� عن ال�ستمرار يف ال�ستف�دة، 
فهي ل تقلد الغربية يف التعلم الن�فع واإمن� تقلده� ب��ستم�تة يف تعلم البي�نو والرق�س. 
)البي�نو)؟  وتتعلم  والق�نون  العود  تبطل  ال�سرقية  البيوت  اأخذت  مل�ذا  اأدري  ول 
مع اأن الأولني ف�ساًل عن كونهم� �سرقيني األطف �سوًت� واأ�سجى نغمة واأقل جلبة 
اجلموع  لتحية  الغرب  يف  ا  جدًّ لزم  )البي�نو)  اإن  حماًل،  واأخف  ثمًن�  واأرخ�س 
يف املراق�س والكن�ئ�س، لأنه بنغم�ته الع�لية ي�سمع اإىل مك�ن بعيد، اأم� يف بيوت 
التي  ب�لدرجة  ال�سرورة  من  اأجده  فال  كن�ئ�س  ول  مراق�س  ل  حيث  امل�سلمني 
يته�فت عليه� فتي�تن�، نعم اإن تعلم املو�سيقى من الكم�لي�ت املمدوحة، ويقولون 
الآلت  على  تعلمه�  الأوىل  يكن  اأمل  ولكن  لل�سعور،  مرققة  للطبع،  مهذبة  اإنه� 
ال�سرقية التي ل �سو�س�ء له�؛ اإذ هي بذلك اأدعى للح�سمة، فال يتعدى �سوته� 

البيت الذي هي به؟ 
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لو �سلمن� ب�سرورة تقليد الغربية يف تعليم )البي�نو)، لوجب حم�ك�ته� اأي�ًس� 
اأن تقت�سر الفت�ة على نقر ل تن��سب بني  يف تعلمه من حيث هو فن، واإتق�نه ل 
نغم�ته، حتى اإن �سليم الذوق مع عدم تلقيه درو�ًس� يف )البي�نو) ميكنه نقد ذلك 
ال�سرب الذي ل ق�نون له على �سم�خ الأذن ل على )البي�نو)، ف�إن اأذنه تنبو عنه 

ل�سم�جته! 

م�ذا تقراأ الفتي�ت يف �سن املراهقة؟ ل يقراأن اإل الرواي�ت الغرامية، وهن 
يف ذلك الوقت مو�سع ل�سورة))) النفع�لت النف�سية، فيت�أثرن بحوادث الع�سق 
والهرب، وتنطبع يف ذاكرتهن اأ�سع�ر وجمل غرامية مم� يقراأن، ومتر اأم�مهن �سورة 
اللينة.  عقولهن  يف  اأثًرا  تلقي  اأن  تعدم  فال  املتحركة،  ك�ل�سور  احلوادث  تلك 
مل�ذا  فتي�تهم،  تقراأه�  ن�فعة  كتًب�  اختي�رهم  لعدم  احل�لة  ملومون يف هذه  الآب�ء  اإن 
تربية  ا يف  ن�فعة جدًّ اأمور  وفيه  ال�ستقاللية  الرتبية  كت�ب  مثل  لهن  يخت�رون  ل 
الأطف�ل ومع�ملة الأزواج؟ اأو مثل كت�ب كليلة ودمنة؟ اأو كتب تراجم امل�سهورين 
من رج�ل ون�س�ء؟ ف�إن قراءة �سري امل�س�هري م� يبعث الق�رئ على اأن يقتدي بهم، 
اأو مثل كتب اآداب اللغة وغريه� مم� يلذ ويفيد يف اآن واحد، هذا اإذا وجدت الفت�ة 
من كتب الفل�سفة والعلم م� ي�ستع�سي عليه� فهمه اأو تت�سجر من ال�ستمرار على 
قراءته جلده اخل�ل�س وجف�فه، م�ذا تفعل الفت�ة يف �سن الرابعة ع�سرة اأو ال�س�د�سة 
ع�سرة وهي ممتلئة الذهن بحوادث »روميو وجوليت»، واألف�ظ » ف�تنتي وحبيبتي» 

�سورة: حدة و�سدة.)م).  (((
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العني؛ لأن �سنه�  بنف�س تلك  اأن ت�سمع مثله�، وتكون مرموقة  تتمنى  اإنه�  اإلخ؟ 
الفت�ة  ف�إن  احلرية  اأم�  القراءة،  من جهة  هذا  اإبلي�س،  مراعي  اأخ�سب  بينت  كم� 
مطلق  له�  الغربية  والفت�ة  احلب�س،  لدرجة  عليه�  حمجوًرا  ك�نت  الأوىل  امل�سرية 
اأهله�،  رق�بة  بغري  ق��ٍس  اآخر  اإىل  بلد  من  وت�س�فر  وحده�  وتروح  تغدو  اأن  احلرية 
وهذا من اخلرق يف الراأي واأخ�ف اأن تغرن� زخ�رفه فنعمل به، لأن كثريات من 
اإليه� تكفي لإعط�ئهن مطلق  التي و�سلن  الدرجة  اأن  املتعلم�ت يح�سنب  فتي�تن� 
احلرية يغدون ويرحن وحيدات، واإن حوادث الفتي�ت املحزنة كثرية جًدا يف اأوروب� 
لأن الفتي�ت الط�ئ�س�ت ي�سدقن ل�سف�ء نيتهن كل مّدع لهن ب�لغرام، وت�س�عدهن 
حريتهن املطلقة على م�س�يرة الفتي�ن، ثم ل يلبث الرج�ل اأن ينف�سوا من حولهن 

ويرتكوهن بني الي�أ�س والع�ر، وهم� اأمران اأحالهم� مر.

ب�ل�سب�ن،  الختالط  من  هذه  املراهقة  �سن  يف  الفت�ة  نع  متجُ اأن  راأيي  من 
وح��س� اأن اأم�س بكالمي هذا �سرف الفتي�ت، واإمن� اأحب اأن اأنبه اإىل �سيء طبيعي، 
والع�قل من اتعظ بغريه، ويكفي تنبن� ملثل هذا الختالط املعيب اأن اأهله اأنف�سهم 
هم اأول الع�ئبني له، والفت�ة يف هذه ال�سن ككل اإن�س�ن تطلب احلرية، ويجب اأن 
ترتو�س وتخرج وهذان ل اأمنعهم� عنه�، واإمن� اأن�سح لالأمه�ت اأن يرافقهن، ولالآب�ء 

اأن يراقبوهن مراقبة ل تتمكن به� من الوجود مع غري ذي رحم حمرم. 

وقوة  الذيل  وطه�رة  ال�سري  على ح�سن  مقدرته�  للوالدين  ثبتت  اإذا  ثم 
الإرادة، فال ب�أ�س من اإب�حة احلرية له� يف زي�رة �س�حب�ته�، واأرى اأن احلرية املطلقة 
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تريده�،  ملن  الف�س�د  �سبل  ت�سهل  الأوىل  اأن  فكم�  م�سر،  املطلق كالهم�  واحلجر 
الغ�س  طرق  ويعلمه�  �سيء،  كل  ترى  لأن  مياًل  الفت�ة  يف  يخلق  الث�ين  كذلك 

والكذب، فيكون قد جنى اأهله� جن�يتني.

اإن �سالح الفت�ة مرتتب دائًم� على تربيته� الأوىل، ف�إن ف�سدت فقد يكون 
منفًذا  الفت�ة  تعدم  ول  ينفع  ل  لأنه  املطلق،  احلجر  من  اأف�سل  احلرية  من  قليل 

لأغرا�سه�، فتتعلم بذلك ال�سرقة واخلداع، وقد تكون بعيدة عنهم� من قبل. 

ت�سح  �سيء  كل  البلوغ  قبل  يرين  اأن  هي  البن�ت  لرتبية  طريقة  اأف�سل 
م�س�هدته، مبعنى اأن البنت يف نحو الع��سرة يجب اأن يريه� والده� ال�سور املتحركة، 
ويركبه�  والآث�ر،  واملتنزه�ت،  الكبرية،  واحلوانيت  املختلفة،  والألع�ب  والتمثيل، 
�سيء  بكل  الإمك�ن  قدر  على  تلم  ذلك، حتى  وغري  احلفالت  ويريه�  ال�سي�رة، 
ح�سن اأو عجيب؛ فت�ستنري من جهة، ول تظل بله�ء ككثري من فتي�تن� من جهة 
اأخرى، وحتى تكون امتالأت نف�سه� من ال�سغر، فال تد فيه� فراًغ� فيم� بعد لطلب 
املزيد من امل�س�هدات، ف�إذا عر�ست له� الف�سحة يف حي�ته� امل�ستقبلة فال ب�أ�س به�، 

واإن مل تعر�س فال ت�أ�سف كثرًيا عليه�. 

ا طريقة مدار�س )الفرير) يف نقل الفتي�ت �سب�ًح�  املدار�س: تعجبني جًدّ
وم�س�ء يف عرب�ته� اخل�سو�سية حتى ل يختلط بهن ال�س�بلة، وحتى ي�أمن عليهن 
وو�سط�ء  الف�س�د  و�س�ئل  الأحوال  اأكرث  يف  هم  الذين  اخلدام  مراقبة  من  اأهلهن 
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الغواية وال�سالل، وكذلك يوفرن وقت من �سيعطل نف�سه في�سحبهن اإىل املدر�سة 
ذه�بً� واإي�بً�، فحبذا لو ا�سرتت ِنَظ�رة املع�رف اأو ا�ست�أجرت مثل تلك العرب�ت لنقل 
البلد  اأق�س�م  الغدو والرواح، ويكون لكل ق�سم من  اإىل مدار�سه� يف  التلميذات 
واحدة اأو اثنت�ن طبًق� حل�جة التلميذات كرثة وقلة، ف�إن التعليم يف مدار�سه� اأرقى 
بكثري من التعليم يف املدار�س الأخرى خ�سو�ًس� يف اللغة العربية التي هي لغتن�، 
ويجب اأن نتعلمه� جيًدا، وكذلك تراعى فيه� اآداب البلد وعوائده ودينه اأف�سل 
مم� تراعى يف تلك املدار�س الأجنبية التي مل تفتح اإل لن�سر مذهب من املذاهب 

الدينية اأو لك�سب اأ�سح�به� فقط.

له�  خري  ج�هلة  الفت�ة  تظل  اأن  يرون  الفتي�ت  تعليم  امل�ستهجنني  بع�س 
من اأن تتعلم؛ لأن التعلم يو�سع عليه� حيل الختالط الذي ل تربره الع�دة ول 
ي�سمح به اأولي�وؤه�، وهي نظرية ف��سدة، لأن الرتبية احلقيقية حتول دون ذلك، ف�لفت�ة 
الك�ملة تد من عفته� وقدوة اأهله� واآداب نف�سه� م� يخيفه� من �سوء الأحدوثة)))، 
وتعلم اأن �سمعة الفت�ة ك�لزج�ج ال�س�يف يتلوث من اأقل الأ�سي�ء، واإذا انك�سر فال 
يجرب، اأم� الف��سدة فتميل للمروق متى وجدت م�سربً� �سواء ك�نت ع�ملة اأو ج�هلة. 
تعرف  وقلم�  بنف�سه�،  ت�سهر  اأن  اإىل  واأدنى  �سطًط�،  اأ�سرع  اجل�هلة  اأن  الأمر  وغ�ية 

نتيجة ت�سرفه� ال�سيِّئ اإل بعد وقوعه� يف �سوء مغبته.

الأحدوثة: كرثة احلديث بني الن��س عنه�.)م).  (((
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املالب�س والأزي�ء: املالب�س ال�سرقية اأخف موؤنة، واأي�سر كلفة، واأ�سد مالءمة 
ن� احل�ر و�سيفن� املحرق من املالب�س الإفرجنية؛ فهي جلب�ب يلب�س مرة واحدة  جلوِّ
فوق املالب�س الدني�، وعند اخلروج تلب�س فوقه املالءة، اأم� املالب�س الإفرجنية ف�إنه� 
متعددة القطع، م�س�عفة الرتكيب، ع�سرة اللب�س والنزع، فمن م�سد يخنق اخل��سرة 
ويتع�سر الكبد والطح�ل وي�سغط على الأح�س�ء ومينع اجللد من التنف�س الطبيعي 
لفت  فيه�  املراأة  ت�ستطيع  ل  املقوى  ك�لورق  من�ّس�ة  )ي�قة)  بنيقة  ومن  له،  الالزم 
رقبته�، والنثن�ء لق�س�ء اأي عمل، فتظل م�سرئبة العنق م�سدودة لعن وث�ق، ومن 
�سدار )chemisetté) ل�سق ب�لإبطني �س�غط على الكتفني، اأو مقور الفتحة 
واختالف  والقر  احلر  اإىل  والظهر  ال�سدر  بل  والنحر،  القف�  معر�س   (décolts(
الأعلى،  ال�سدرية، ومن مرطة )Juope) �سيق  النزلت  اجلو، وجلب  درج�ت 
غري حمكم الأزرار، وا�سع الأ�سفل، طويل الذيل، ك�أن لب�سته من ذوات الأذن�ب، 
تثري يف م�سيته� اجلراثيم، وت�س�يق الرئتني واخلي��سيم، ومن قبعة مرتامية الأطراف 
مدبجة  وثم�ره�،  واأزه�ره�  والغ�سون  وري�سه�  ب�لطيور  مثقلة  ب�لدب�بي�س،  مدججة 
ب�لأربطة احلريرية. ومن اأن��سيط )ين�بيع) يف اأجزاء )الف�ست�ن) ي�سيع يف ربطه� وحله� 
الزمن �سدى، ف�ساًل عن تعدد املالب�س لتعدد الأغرا�س، فحلة لل�سب�ح واأخرى 

ا. للم�س�ء، وث�لثة للخروج واأخرى للرق�س، وغريه� لال�ستقب�ل وهلم جرًّ

اإن الزمن الذي ي�سيع كل يوم يف اللب�س واخللع لو �سرف يف عمل ن�فع 
لأتى ب�لف�ئدة واأراح من العن�ء، على اأن لن�س�ء الإفرجن ح�سنة واحدة يف مالب�سهن 
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املراأة  اأو لق�س�ء �سغل، فتلب�س  للنزهة  الب�س�طة عند اخلروج  مفقودة عندن�، وهي 
ثوبً� ق�سرًيا كي ل يعوقه� عن امل�سي، اأم� نحن فرنتدي اأح�سن طرفن� يف اخل�رج، 
ونطيل يف الذيول جنره�، على اأن الأوربي�ت اأحق من� ب�لفتت�ن يف الأزي�ء و�سدة 
واإن خرجن�  املن�زل  يران� جدران  م�  ف�أكرث  نحن  اأم�  ب�رزات،  لأنهن  فيه�؛  الت�أنق 
فتحت الإزار اأو يف العرب�ت، واإذن فال لزوم لتب�ع )املودة)))) ب�سغف زائد؛ لأنه� 
تفقر وت�س�يق، واإن ك�ن للغني�ت حق التمتع ب�سرف م�لهن ولو فيم� ل يجدي 
وراء  اآب�ئهن جرًي�  اأو  بعولتهن  اإفق�ر  للمتو�سط�ت حق  فلي�س  ك�لأزي�ء،  الإن�س�نية 

املودة املتقلبة.

تخرج بع�س ن�س�ئن� عن حدود الأدب وال�سرع متف�ني�ت يف اتب�ع )املودة)، 
اآخر الأزي�ء يف  املراأة  ف�إن لب�ست  فرًق� كبرًيا بني )املودة) واخلالعة؛  ولكن هن�ك 
بيته� فم� عليه� يف ذلك من حرج، ولكن اإذا اأظهرت زينته� للم�رة وظلت تتلك�أ 
ال�س�ئنة، ومل تئ يف جمالت  فتلك هي اخلالعة  وت�سحك،  وتداعب  وتت�سكع 

الأزي�ء )ك�لربنت�ن واللوفر) وغريهم�، ففي اأي كت�ب قراأته�؟؟ 

لحظت �سيًئ� غريًب� يف الفتي�ت، وهو اأن الفت�ة التي تتربج وتت�أنق مغ�لية 
به� اخل�طبون واخل�طب�ت هي  اأن يعجب  تريد بذلك  اإظه�ر حم��سنه� وغن�ه�،  يف 
اأقل مم� ك�ن ينتظر ملثله�، وهو  التي تت�أخر دائًم� يف الزواج، واإن تزوجت فربجل 

املودة: املو�سة، وهي منط يولع به الإن�س�ن فرتة ثم يزول.)م).  (((
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عق�ب طبيعي للمتربج�ت، لأن الرجل مهم� اأعجبه �سكل اخلليعة وكالمه� فهو 
ل يود اأن يقتنيه� لنف�سه اعتق�ًدا اأن م� اأعجبه منه� ظ�هر لغريه اأي�ًس�، ولو فطنت 
الفتي�ت اإىل اأن اأول �سرط ي�سرتطه الرجل يف امراأته خ��سة هو احل�سمة والرتفع 
عن التربج مل� ت�أخرن حلظة عن الإقالع عم� زعمنه يقربهن يف اأعني الراغبني يف 
الزواج، وهو يف احلقيقة يبعدهن وينفر الرج�ل منهم، ل�ست بذلك اأدعو الن�س�ء 
اإىل التق�سف اأو البعد عن الزينة، فلي�س يل اأن اأحرم م� حلل اهلل، ولأن يف الزينة 
اإىل  الزينة  يف  العتدال  غر�سي  ولكن  كذلك،  ولزوجه�  ال�سع�دة  بع�س  للمراأة 

عدم اخلروج عن املعروف.
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)4( الد�ر الرابع: اخلطبة �الز�اج

تتعجل الفتي�ت كثرًيا يف انتظ�ر هذا الدور، ولو علمن م�س�عبه ومت�عبه 
مل� تعجلنه، واأظن م� ي�سوقهن اإليه هو الزخ�رف واحللي اجلديدة، وم� يق�م للعرو�س 
من مع�مل الزينة، وم� يتق�طر عليه� من الته�نئ والهداي�، ولكنهن ل يدرين التبعة 
يف  النف�سية  الآلم  من  ي�سيبه�  قد  وم�  بزواجه�،  املراأة  تتحمله�  التي  العظيمة 
نف�سه�  عن  اإل  ت�س�أل  ول  عينيه�  ملء  تن�م  الفت�ة  بني  و�ست�ن  اجلديدة،  عي�سته� 
وبني  وغريه�،  مالب�س  من  ت�ستهيه  م�  وجلب  اإر�س�ئه�  يف  واأهله�  اأبوه�  وي�سعى 
لتجهيز  ال�سم�س  بزوغ  الليل، وتبكر قبل  بعد ن�سف  م�  اإىل  بعله�  تنتظر  الزوجة 
طع�مه وتنظيم مالب�سه، وتظل يومه� ت�ستغل يف بيته� اأو تالحظ اخلدم، وعليه� اأن 
تر�سيه وتر�سيهم، وتخطب ود اأهله، وتقوم برتبية اأولده، وهي بني كرثة العمل 
 � وتنوع التبعة حت��سب ح�س�بً� ع�سرًيا على اأقل هفوة، ورمب� وجدت منه �سكرًيا فظًّ
اأحمق، واأدهى من ذلك اأن يتحفه� ب�سرة �سرعية اأو غري �سرعية ت�أتي على م� بقي 

من رونق جم�له� و�سع�دته�.

واجلريان  الأهل  ب�أعني  ولكن  اخلطبة،  اإل  عندن�  للزواج  و�سيلة  ل 
ن يف اأعينهن من ل حت�سن يف عني اخل�طب لختالف  َ�سِّ واخل�طب�ت الالتي قد حتجُ
منه�  في�سور  له،  رويت  اأو�س�ف  الرجل على جمرد  فيتزوج  وامل�س�رب،  الأذواق 
اخل�طب�ت  تعبري  ل�سوء  اأ�ساًل  احلقيقية  العرو�س  يط�بق  ل  قد  خميلته  يف  �سكاًل 
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اإل  �سيًئ�  خطيبه�  عن  تعلم  تك�د  ل  الفت�ة  وكذلك  لغ�ي�ت،  املق�سود  وحتريفهن 
يك�د  املق�بلة  ف�إذا ح�ن وقت  واأهله�،  تقديره لرتغيبه� هي  املب�لغ يف  وم�له  ا�سمه 
العرو�س�ن ي�س�ب�ن ب�لبكم والغثي�ن لفرط ده�سة اأحدهم� من الآخر، وبعد املع��سرة 
قلياًل قد يتفق�ن وقد ل يتفق�ن، وهل هذه املخ�طرة يف احلقيقة اإل نتيجة اعتق�دن� 
املقلوب يف الق�س�ء والقدر، نعم اإن الق�س�ء والقدر ل تدي مغ�لبتهم�، ولكن ل 
ي�سح اتخ�ذهم� و�سيلة لالإهم�ل يف جلب املنفعة اأو درء ال�سرر، ف�إن هذه امل�س�ألة 
م�س�ألة اختي�ر حم�س، للعقل اأن يحكم فيه� وحده، ف�إذا اأح�سن الختي�ر ح�سنت 
ع�قبته، واإن ق�سر اأو اأهمل �س�ءت العقبى، على اأن اإ�سف�ر))) الن�س�ء عن وجوههن 
مل تمع الأئمة على حترميه، ف�ساًل عن اأنهم كلهم يجوزونه عند اخلطبة حت��سًي� من 

وقع الختالف ودعوى الغ�س فيم� بعد.

اأم� الإفرجن فخ�سية اأن ي�س�بوا مب� اأ�سيب به اأغلب اأهل ال�سرق من اخلطبة 
يرتاءى  اأن  اأجمعوا على وجوب  امل�ستمر،  ال�سق�ء  عليه� من  وم� يرتتب  العمي�ء 
العرو�س�ن قبل اخلطبة مراًرا ويتق�بال تكراًرا. ولكنهم اأفرطوا يف الأمر كم� فرطن� 
ب�أن يرى اخلطيب خطيبته  فيه، و»كال طريف كل الأمور ذميم». مل يكتفوا  نحن 
بينهم�،  املتب�دل  امليل  اأو  الر�سى  بعد  الزواج  يكون  اأن  �سرطوا  بل  مرات،  عدة 
على  بن�تهم  يحر�سون  هو!  من  يعرف  اأن  قبل  اخل�طب  قلب  ميلكوا  اأن  ولأجل 
غ�سي�ن املتنزه�ت واملراق�س وجمتمع�ت الفتي�ن لعل الواحدة منهن تخلب فتى 

اإ�سف�ر: اإظه�ر.)م).  (((
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من الذين هن�ك ب�لتف�ق، وقد تذهب املق�بلة بعد املق�بلة �سدى، فتتعر�س لغريه 
اأن تد بعد طول مدة التخري فتى يك��سفه� بعزم القرتان،  اإىل  ويتعر�س لغريه� 
فتظن اأنه� وجدت �س�لته� املن�سودة فتعلن اأهله� ويرتدد اخلطيب عليه� يف البيت 
عن  الفتى  يغ�س  ثم  ال�سنون،  اأو  ال�سهور  ذلك  على  مت�سي  ورمب�  البيت،  وغري 
ك�ن  واإذا  ت�أتلف،  القلوب مل  واأن  املرام،  اإىل  يوؤد  الختب�ر مل  اأن  بدعوى  الفت�ة 
اأ�سل الفكرة وجوب الختب�ر الطويل فيم� يتعلق ب�لأخالق والت�أكد من احل�لة 
ال�سحية، ك�ن العدول بعد الختب�ر اأمًرا غري م�ستقبح، واإمن� يكون ال�ستقب�ح بعد 
الإعالن القطعي وهو لب�س اخل�مت عندهم، ول�سك اأن الت�س�هل اإىل هذا احلد فيه 

م� فيه من العيوب القبيحة مم� ل يخفى على الن�قد الب�سري.

ال�سرت�س�ل يف  فال  الجتم�عية،  املع�سالت  امل�س�ألة من  اأن هذه  واحلق 
الختب�ر مب�أمون العواقب، ول الحتج�ب املطلق عن اخل�طب مبفيد، بل رمب� ك�ن 
فتي�ن  الواحد  احلي  يف  ك�ن  ورمب�  املن��سب،  الأوان  يف  الزواج  عن  للفت�ة  موؤخًرا 
الفتي�ت لحتج�بهن  بوجود  الفتي�ن  يعلم  ول  الزواج،  يبغي  منهم  كل  وفتي�ت 
الحتج�ب ال�سديد، ولعدم التع�رف بني البيوت، ول خال�س من هذه العقدة 
الفت�ة خدمة  مب��سرة  من  الإ�سالم  �سدر  العرب يف  من  ال�سلف  �سنة  ب�تب�ع  اإل 
ال�سيوف، ومق�بلة زائري اأهله� ل�ستطالع ق�سدهم، واخلروج يف القرى اإن ك�نت 
به� للم�س�عدة يف بع�س الأعم�ل، ويجب على الفتي�ن يف مثل هذه احل�ل اأن ل 
يظهروا غر�سهم اأم�م الفتي�ت، اأو يتعر�سوا لهن ب�خلطبة، ف�إن ذلك مغ�ير للذوق 
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والأدب وموؤدٍّ خلجل الفتي�ت وانزوائهن وراء احلجب، وينبغي اأن تعود الفتي�ت 
هذا الأمر من �سغرهن حتى ل ي�ستغربنه عند الكرب، ويح�س�سن ب�سذوذه، وهذه 
متى  غريهم  بهم  اقتدى  لو  فحبذا  امل�سرية،  والبوادي  القرى  يف  متبعة  الطريقة 
اأمنت الفتنة، و�سلمت الأعرا�س، و�سلحت مق��سد الرج�ل يف روؤية الن�س�ء، اأم� 
اأغرا�سهم،  وانحطت  الرج�ل،  مق��سد  فيه�  خبثت  التي  والأم�كن  الع�سور  يف 
و�س�هت اآدابهم، ف�إن احلج�ب للمراأة لي�س اإل ح�سًن� ي�سونه� من عدوان اخلبث�ء 

املف�سدين.

ويف احل�لة التي ل ب�أ�س من اخلروج فيه�، ي�سرتط اأن يكون خروج الفت�ة 
مع اأبيه� اأو اأخيه� اأو اأحد حم�رمه�، وعلى كل ح�ل ف�ل�سيء الذي ل بد من منعه، 
ال�سرع  ب�لفت�ة املح�دثة يف غري �سرورة؛ مل� يف ذلك من خم�لفة  انفراد الفتى  هو 

واإث�رة التهم.

هذا م� يق�ل يف اخلطبة، اأم� الزواج فطريقتن� فيه خمتلة اأي�ًس�، ف�ملراأة الغربية 
بع�س  )الدوت)، وقد يكون من جراء ذلك يف  ال�سداق  تدفع  البالد  بع�س  يف 
الظروف اأن ت�سري الزوجة �سيدة الرجل الآمرة الن�هية، واملراأة ال�سرقية ك�نت ل 
تدفع �سيًئ� ولكن يدفع الرجل ال�سداق في�أخذه اأهله� لأنف�سهم، ول ي�سرتون له� 
منه �سيًئ�، وبذلك يعترب الرجل �سيده�، ل حق له� يف مع�ر�سته، وه�ت�ن الطريقت�ن 
بغري نظر اإىل �سالحيتهم� اأو تف�سيل اإحداهم� على الأخرى وا�سحت�ن يف اأن دافع 
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ولذلك  معتلة؛  فهي  الآن  طريقتن�  اأم�  البيت،  يف  ب�ل�سي�دة  املنفرد  هو  ال�سداق 
ف�ل�سي�دة متن�زع عليه� بني الزوجني امل�سريني، يدفع الرجل ال�سداق فت�أتي املراأة 
مب� ي�س�وي �سعفه اأو �سعفيه اأو اأكرث تجُعنت بذلك اأب�ه� اأو اأخ�ه�، واإذا ك�نت مو�سرة 
� ل حمي�س  اأمًرا مق�سيًّ الري��سة  بينهم� على  التن�زع  له� ك�ن  مل�  الرجل  وتزوجه� 
عنه، فهي مب� له� من الرثاء ترى نف�سه� �سيدة املنزل، وهو مب� منحه اهلل من الدرجة 
يف الف�سل، ومب� اأنفقه من م�له عليه�، يرى نف�سه �سيد املنزل، وهن�لك يقع التن�زع. 

ف�إن  ب��سم زوجه،  الرجل ل  ب��سم  والبيت  الثقيل  التكليف  م�لن� ولهذا 
مب�ء  �سقوفه وجدرانه  ميوه  اأن  راقه  واإن  فليكن،  بيته ح�سرًيا  يفر�س يف  اأن  اأعجبه 
الذهب فليفعل، واإن اأحب اأن يجعله جن�ت عدن تري من حتته� الأنه�ر فحبذا 
راأيه، ولي�س للزوج واأهله اأن ينتظروا �سيًئ� من العرو�س، فهي و�س�أنه� يف م�له�. اإن 
حوادث الطالق فيه� عظ�ت كثرية لو انتبهن� له�، فكثري م� يتن�زع الزوج�ن على 
اأنه له، واإذا ك�ن يف الرجل مروءة وتركه ملطلقته ف�إنه� تزحم  الأث�ث، كل يدعي 
به بيت اأهله� ويظل مكد�ًس� يرتع فيه العث واجلرذان، فتجد مرعى خ�سيًب�، ف�إذا 
اأو ط�ل عليه القدم مع م� ي�ستلزمه نقل  ت�لًف�  اأكرثه  ث�نية، وجدت  تزوجت املراأة 

الأث�ث وترتيبه كل مرة من النفق�ت والتعب.

واإذا لجُـمت الغنية مرة على هذا التبذير ف�إين األوم الفقرية املدعية مراًرا. 
اأو رهنت ل ل�سبب �سوى تهيز عرو�س ل  فكم من بيوت خربت واأر�س بيعت 



(99 199

زوجه�  فتكلف  قالئل  �سنني  بعد  يتمزق  اأو  لونه  يحول  اأن  البهي  فر�سه�  يلبث 
بعد  واحدة  بن�ت جهزهن  ثالث  له  اأب  عن  �سمعت  خرًق�!  يبقى  اأو  بتجديده 
اأخرى جه�ًزا ك�ن مو�سوع احلديث عند مع�رفهم، وك�ن له م�ئة فدان من اأجود 
ورهن  الأوىل،  الفت�ة  لتجهيز  ثالثني  فب�ع  الرخ�ء،  عي�س  بريعه�  يعي�س  الأطي�ن 
ثالثني للث�نية، والب�قي لالأخرية، ومل� ح�ن ميع�د ال�سداد مل يف، واإذا ب�لدائنني 
اأتوا على م� ورثه وهو كل م� ميتلك، وحجزوا على بيته اأي�ًس�. فب�هلل األ يعد هذا 
اإنه  اأ�سبح معدًم� ذلياًل.  بن�ته وقد  اأث�ث  اأغن�ه  اأخرق؟ وهل  النظر  الرجل ق�سري 
ملن اجلنون بل ومن الق�س�وة اأن تتهد الفت�ة يف تخريب بيت والديه� لتزيني بيت 
زوجه�، ومل�ذا تقلد كل �سيدة من هي اأغنى منه�؟ وهل يعد التو�سط يف الغنى اأو 

الفقر عيًب�؟ 

ت�ستعمله�، ويف  اأواٍن ل  نفعل يف  م�له� كم�  ترمي  الأوروبية ل  املراأة  اإن 
خرق تبلى بعد زمن ق�سري، بل ت�ستثمر ذلك امل�ل فتنميه وحتفظه للعوز اأو تدخره 
فيجُحيي  واملدار�س،  اخلريية  اجلمعي�ت  على  منه  تنفق  اأو  بعده�،  من  لأولده� 

الب�ئ�سني، وحتي� بح�سن�ته�، فهي اأبرع من� مبراحل يف طرق القت�س�د.
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االقتصاد املايل واملنزيل:	 

ل تكتفي املراأة الغربية بتنمية م�له�، بل ت�سع )موازنة ميزانية) م�سبوطة 
لإيراد بيته� وم�سروفه، فال تخرج عن حد العتدال يف النفق�ت، ول تنفق درهًم� 
يف غري مو�سعه، وتفح�س م�سرتي�ته� بنف�سه� كي تت�أكد من جودته� وا�ستحق�قه� 
مل� تب�ع به، وتعنى برفو الثي�ب وت�سليحه�، وتعمل من كل قدمي جديًدا، وقد تغري 
تلق�ء ذلك كرًم�،  فين�  اإن  نعم  فيبني جديًدا.  مراًرا  وزينته  الواحد  الثوب  �سكل 
اإهم�ًل، فقد تقع بقعة �سغرية على جلب�ب من  اأن ل يكون الكرم  ولكن يجب 
فقرية  امراأة  اأو  اأعطين�ه خ�دمة  واإذا  للب�س،  ي�سلح  اأهملن�ه مل  ف�إذا  الغ�يل  احلرير 
فقد ينفعه� ثوب من الن�سيج )القم��س) الب�سيط )ال�سيت) اأكرث من ذلك الثوب 
اجلميل، ويف هذه احل�لة يكون كرمن� غري جمد، فلو اجتهدن� يف اإزالة تلك البقعة 
دن� على تلك الفقرية بثوب ب�سيط لك�ن  اأو مداراته� ب�سيء من الزينة )الكلفة) وججُ

اأنفع لن� وله�.

نتنبه  فقلم�  نحن  اأم�  واملالحظة،  العن�ية  على  موؤ�س�سة  الغربية  تربية  اإن 
اإليهم�، تقت�سد املراأة الغربية من م�له� مب� تظهره من براعته� وعمله�، فهي تخيط 
كله�  املتو�سطة  ف�لبيوت  نحن  اأم�  ثي�بهم،  وتكوي  ولأولده�،  ولزوجه�  لنف�سه� 
تكوي يف ال�سوق، وتخيط كل �سيء حتى الت�فه عند اخلي�ط�ت بع�سرين قر�ًس�، 
اجلوار�س  بكرثة   � �سهيًّ لذيًذا  وتعله  لبيته�،  طع�ًم�  حت�سر  اأن  الغربية  املراأة  ميكن 
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اأم� الع�سرون قر�ًس� عندن� فتهيِّئ به� املراأة طع�ًم�، ولكن غري  )ال�سلطة) واحللوى، 
ك�ٍف ول �سهي.

اإن الإفرجن رج�ًل ون�س�ء يعرفون كيف يجتذبون الأنظ�ر ويجعلون ال�سيء 
املتو�سط يف احل�سن جمياًل، قد راأينت من ب�س�عتهم م� هو اأقل مت�نة من ب�س�عتن� 
ال�سرقية ولكنهم ي�سعونه� يف حوانيت وا�سعة من�رة ب�لكهرب�ء، وير�سونه� داخل 
املدينة  لتج�رتهم حماًلّ من  ثم هم يخت�رون  امل�رة،  الزج�ج، فتجتذب  األواح من 
يكرث عليه الغ�دون والرائحون، اأم� ت�رن� فهم مبعزل عن ذلك التفنن؛ اإذ قد تكون 
واإعالنه�  ب�س�عتهم  عر�س  يف  يهملون  اأو  كثرًيا،  مطروقة  غري  نقطة  يف  حوانيتهم 
عنه� فتبور، ومثل ت�رن� يف حوانيتهم كمثلن� يف بيوتن�؛ ففين� من الذك�ء واملقدرة 
م� ميكنن� من جعل بيوتن� جنة، ولكن قلة العن�ية هي التي تخل نظ�مه� وتع�سلط))) 

ترتيبه�.

العمـل:	 

ب�سبقه�  الغربية  للمراأة  نعرتف  اأن  يجب  ف�إنن�  اخل�رجي  اأو  البيتي  العمل  اأم�   
ب�ملالهي والأزي�ء،  اإل  واأغلب غني�تهم ل يكرتثن  واإن ك�نت غني�تن�  اإي�ن� فيهم�، 
ولكن املتو�سط�ت هن�ك ل ي�أنفن مزاولة الطبخ والكي وترتيب اأث�ث البيت كم� 
لنهم  َيعجُ من  وح�ج�ت  بح�ج�تهن  يقوم  م�  يعملن  وفقرياتهن  متو�سط�تن�،  ت�أنفه 

تع�سلط: تخلط .)م).  (((
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اأن ي�ستغلن بعمل قليل الك�سب،  اأم� فقرياتن� ف�إم� اأن ي�س�ألن، واإم�  )ع�ئالتهن)، 
وال�سواهد كثرية على ذلك، واأقربه� - وهو م� نعرفه كلن� - اأن اخلي�ط�ت امل�سري�ت 
لعدم  وهن  جيًدا،  وخي�طته�  الثي�ب  تف�سيل  ميكنه�  واحدة  بينهن  جند  نك�د  ل 
الع�فية،  واإنف�ق  التعب  من  يتكبدنه  م�  مع  قليلة  ب�أجرة  يكتفني  العمل  اإتق�نهن 
فت�أخذ الواحدة خم�سة قرو�س اأو ع�سرة اأجرة الثوب، يف حني اأن الإفرجنية تطلب 
جنيهني على الأقل مق�بل تعبه� فقط، وكذلك الطبيب�ت من� يكتفني بدرو�س قليلة 
من التمري�س، ول ينظرن ملثيالتهن الأجنبي�ت الالتي برعن يف الطب ونلن نف�س 
الرتبية،  يفقهون معنى  امل�سريون، ل  املربي�ت واخلدم  الرج�ل، كذلك  �سه�دات 
واأغلب اخل�دم�ت ل ي�سلحن ملزاولة مهنتهن، فن�سطر اأن جنلب هوؤلء من الإفرجن.

يقولون احل�جة اأم العمل، فم� ب�لن� نك�سل ونق�سر ونحن يف �سديد احل�جة 
لأمث�ل هوؤلء اخلي�ط�ت والطبيب�ت واملتعلم�ت وغريهن؟ اإن من فرو�س الكف�ية 
اأن يكون كل هوؤلء م�سري�ت يف م�سر حتى ميتنع بع�س م�له� من الت�سرب اإىل 
اأفواه  يف  »م�سرية»  كلمة  اأ�سبحت  لقد  ينظرن،  �س�كن�ت  وهن  الأج�نب  جيوب 
التعبري روح  الأج�نب عنوانً� على الك�سل وعدم املقدرة، فهال يبعث فين� ذلك 
الن�س�ط وحب العمل؟ هال ح�كين�هن فيم� تفوقن فيه علين� من العلم والعمل؟ 
اأم هل تكفي حم�ك�تن� لهن يف الزي والت�سنع لأن ن�سبح مثلهن؟ اإنهن اأ�س�سن 
اإنهن  حتى  فن  بكل  ي�ستغلن  وقمن  واملالجئ  امل�ست�سفي�ت  واأدرن  اجلمعي�ت، 
العلم  نتيجة  اإل  وم� ذلك  النتخ�ب حلكم بالدهن،  الرج�ل يف  م�س�ركة  يطلنب 

والرتبية على حب العمل.
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من حب العمل عندهن الري��سة يف �س�عة الفراغ، فرتين اأنهن ي�ستغلن 
حتى وهن يطلنب الراحة، اأم� نحن فنك�سل ونطلب الراحة يف �س�ع�ت العمل، اأمل 
الن�س�ء فيه� بحي�تهن ملداواة  »ال�سليب الأحمر» وكيف تخ�طر  ت�سمعن بجمعية 
اجلرحى والتق�طهم ون�ر احلرب ت�ستعر واأمط�ر القن�بل تت�س�قط؟ وهل ينفي الهم 
اجلمعية  تلك  �سلك  يف  املنخرط�ت  الن�س�ء  اإن  الآ�سية؟  ك�ملراأة  اجلراح  وي�سمد 
�سهول  بني  الق�ر�س  الربد  وحتمل  ال�سفر  م�س�ق  وتكبد  للهالك  اأنف�سهن  يعر�س 
حره�  يذيب  التي  ال�ستوائية  الأق�ليم  يف  الالفح  واحلر  وحزونه�،  من�سوري�  مثل 
راأ�س ال�سب، وقد ك�نت ن�س�ء العرب يفعلن نف�س هذا الفعل ال�سريف يف احلرب، 

ويزدن عليه ت�سجيع املج�هدين وتغذية اجلي�د، ق�ل عمرو بن كلثوم من معلقته:

على  وحتملهم  الرج�ل،  يف  ال�سج�عة  تثري  هذه  خم�طرتهن  ك�نت  وقد 
الإقدام؛ بدليل قوله:

وقوله يف مو�سوع اآخر من الق�سيدة:

خطبة يف املقارنة بني املراأة امل�صرية �املراأة الغربية
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األخالق:	 

ل املراأة الغربية يف معر�س الأخالق اأم تف�سلن�؟ فهي اأ�سجع من� يف   ل اأدري اأنف�سِّ
اقتح�م اخلطوب، واإن ك�نت ل تقل عن� جزًع� عند امل�س�ئب، ونحن ل ينق�سن� ذك�ء 
كذك�ئه�، واإمن� ينق�سن� عزم وثب�ت كعزمه� وثب�ته�، هي تعمل لتعي�س، ونحن نتكل 
اإم� على اآب�ئن� اأو اأزواجن� فال نعمل �سيًئ�، وهذا التك�ل معيب يف نف�سه، ف�ساًل عم� 
تخلقه تقلب�ت الأي�م، فلو تعلمت كل فت�ة �سريفة م�ستقلة مل� راأين� الب�ئ�س�ت متوج 
بهن الطرق�ت واملهي�س�ت بعد �س�بغ عز و�س�بق نعمة ينتظرن اإح�س�ن الأخ اأو اأحد 
الأق�رب، وقد تكون املراأة �سيئة اخللق، فنمل ع�سرته� اأو يكون له� من الأولد م� 
تنوء تربيتهم بذلك الأخ اأو القريب، واملراأة الغربية تعتني بكل �سيء حتى الت�فه، 
ونحن مب� ركب يف طبعن� من امل�س�ملة منيل اإىل الإهم�ل والك�سل، واأران� اأ�سلم منه� 
قلًب�، واأقل خداًع� لعدم الختالط ب�لرج�ل اأي�ًس�. ف�إنه� لتجواله� يف اخل�رج تتعلم 
احل�جة  اإذ  وتعي�س خداعة حمت�لة  جذابة،  ف�تنة  لتظهر  وذاك  هذا  تر�سي  كيف 
تعلمه� الحتي�ل على العي�س، فهي تطلبه بكل الو�س�ئل املمكنة، وهي ول �سك 

اأن�سط من� واأثبت على العمل اإل اأنن� اأكرث قن�عة واأ�سد ر�ًس� ب�لقليل.
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بقية العادات:	 

مع�سومة  اأنه�  يظن  بع�سن�  ك�ن  واإن  الغربية،  املراأة  �سلط�ن كبري على  للخراف�ت   
من اخلط�أ، فنحن وهي �سي�ن يف التف�وؤل والت�س�وؤم وت�سديق العراف�ت واملنجمني 
وامل�سعوذين والعتق�د بطلوع العف�ريت يف الظلمة، وعندن� الزار وهو اأبو اخلراف�ت، 
ومف�سد البيوت، وهي ل تعتقد به، واإن ك�نت ت�س�ب ب�أعرا�سه الع�سبية، فلم�ذا 
اخت�رتن� العف�ريت )ي� ترى) م�سكًن� له� دون اأختن� الغربية، واإذا فر�سن� امل�ستحيل 
ر�سد  وابن  اأر�سطو  روح  اإلين�  تلج�أ  ل  فلم�ذا  الأرواح،  بتقم�س  الق�ئلني  و�سدقن� 
واأبي العالء وغريهم من الفال�سفة وامل�سلحني؟ اأم ق�سي علين� حتى يف الكذب 
والرّته�ت اأن نكون دائًم� مت�أخرات، فال يلب�سن� اإل )ال�سيخة رم�نة، و�سفينة، ويو�سف 
مدلع ونحوهم، ممن ل يطلبون اإل اخلالخيل وامل�سوغ�ت وال�سيوف املذهبة)؟ اإل 
� فريف�س زوجه�  اإنن� مل نربع يف حيلة اإل هذه، تخ�ف املراأة اأن تطلب مالب�س وحليًّ
الطلب، فتعمد اإىل ادع�ء العف�ريت واجلن لتهديده، اأعرف كثريات ادعني )الزار) 
اإذا ك�نت  اإليه. وليت �سعري  فرف�س طلبهن، وبع�سهن �سربن ب�سببه فلم يعدن 
العف�ريت جبن�ء اإىل هذا احلد فلم�ذا ل ي�ستعمل الرج�ل الع�سي وهي كثريات، 
واإن كنت ل اأوافق على �سرب الرجل املراأة بح�ل من الأحوال؟ اإنه� لت�سر على 
دعوى اأن العفريت هو الذي يتكلم بل�س�نه� وي�سعر ب�أع�س�ئه� واأنه� اأع�رته ظ�هره�، 
ول اأعلم اإىل اأين ذهبت هي! اإذن فلي�سرب العفريت، فهو الذي يف ظ�هر زعمه� 

خطبة يف املقارنة بني املراأة امل�صرية �املراأة الغربية
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يت�أمل دون اأن ي�سيبه� �سيء من اآث�ر ال�سرب!! ولعل املتح�سرات احلديث�ت يدعني 
قريًب� اأن املالئكة تقم�ست اأج�س�مهن لأنهن اأحكم ت�سرًف� واأح�سن اختي�ًرا، ك�أمن� 
عف�ريت الأر�س نفدت لكرثة الطلب، ف�ن�سرفت هممهن اإىل ال�سم�ء، كم� فعل 
خمرتعو الطي�رات مل� �س�قت بهم فج�ج الأر�س، وحينذاك ي�أنفن ركوب ال�س�أن 
والإبل امل�ستعملني حتى الآن يف الزار، فيمتطني املخرتع�ت احلديثة، واإن ك�نت 
ل تزال خطرة ال�ستعم�ل، فال تتيهن علين� الب�رونة دي لرو�س فرمب� نبغ عندن� 
كثريات مثله�، واإن ك�ن ب�عثهن )مودة الزار) ل العلم، ل اأعلم عند الإفرجنية ع�دة 
ت�س�وي الزار يف القبح اإل خم��سرة الرج�ل يف الرق�س، وم� يتبع تلك الع�دة من 
التهتك والت�سنع وامليل عن ج�دة ال�سواب، وم� ين�س�أ عن اإب�حته� املطلقة بال قيد 
ول وازع من ال�سرر البليغ والإخالل ب�ل�سرف، واأدهى من ذلك اأن ينت�سر بينهن 
مذهب حرية العتق�د، وهو مذهب من ل ي�سدق ب�هلل ول ب�ليوم الآخر، فيزعمن 
الف�سيلة  اإذا منعت  اإرادتهن وتربيتهن، ولكن هل  الرذائل مبح�س  اأنهن يجتننب 
امراة عن اإتي�ن م� ل ير�سى، فهل ي�سح اأن تطبق هذه النظرية على كل امراأة؟ اأمل 
يكن الإمي�ن ب�هلل وترقب ثوابه وعق�به هم� امل�نع�ن لكثري من الن��س عن النتح�ر 

والكفر واإتي�ن املن�كري والفح�س�ء واخلي�نة؟ األ �س�ء م� يحكمون!!

اإن النف�س لأم�رة ب�ل�سوء، ولقد تقدم على كثري من املوبق�ت لول ال�سمري 
بدينن�  �سديًدا  نتم�سك  ل  اأران�  يعقلون؟  اأفال  الديني،  الوازع  ثمرة  وهو  احلّي، 
احلنيف، وهذا بدعة وعدوى اأتتن� من الغرب. فهال تفكرن� قلياًل فيم� ينفعن� وم� 
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اإن�س�نً� يفعل �سيًئ� ح�كين�ه، واإن  اأو كلم� راأين�  ي�سرن� قبل الإقدام على التقليد؟ 
ك�ن يف ذلك هالكن� وخ�س�رة دينن� ودني�ن� مًع�؟

املأمت: 	 

تدن�  امل�سيبة،  عن  والتعزي  التلهي  يف  يجتهدون  اأي�ًس�  ورج�لن�  الإفرجنية  بين� 
ن�ر  ليزيدن  )املعددات)  الن�ئح�ت  ون�ست�أجر  لنبكي  نعقد الجتم�ع�ت  ب�لعك�س 
الأ�سى ت�أجًج� يف قلوبن�؟ وم�ذا يجدي احلزن، وهو ل يرد ميًت� ول يعيد مفقوًدا؟ 

ق�ل اأبو العالء:

واإن من تع�ليم الإ�سالم اأن ي�سرب املرء عند امللم�ت، ويرتك م� ف�ت مل� هو 
اآت، والع�قل من ي�سرف همه اإذ ل معنى للعي�س مع البوؤ�س، واإن العمر اإل اأي�م 

تنق�سي، فلم�ذا ل جنعله� �سعيدة بقدر م� ن�ستطيع؟

املسرّات: 	 

الأهل  من  ذمتن�  يف  هم  ومن  اأنف�سن�  حي�ل  رات  ملق�سّ امل�سّرات  جلب  يف  اإنن� 
والأولد، حبذا لو اتبعن� طريقة املراأة الغربية يف ذلك. ف�إنه� تعقد الجتم�ع�ت، 
اأو  ال�س�ي  لتن�ول  واأ�سدق�ءه�  الواحدة  الأ�سرة  اأع�س�ء  وتدعو  ال�سمر،  وتوايل 

خطبة يف املقارنة بني املراأة امل�صرية �املراأة الغربية
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منهم  كلٌّ  يبدي  وهن�لك  احلديث،  اأطراف  فيتج�ذبون  مًع�،  الف�سحة  اأو  الطع�م 
راأًي� اأو حك�ية ل تخلو من ف�ئدة اأو فك�هة، وقد ي�سرفون الوقت يف األع�ب خمتلفة 
فيرتاءى  نوبته،  يف  كل  الدعوة  املجتمعون  ويتب�دل  واأبدانهم،  اأذه�نهم  لتن�سيط 
اأع�س�ء الأ�سرة الواحدة واأ�سدق�وؤه� كل يوم تقريًب� فينفون بذلك همهم، وي�أن�سون 

بع�سهم ببع�س، وبذلك يعي�سون يف وئ�م ووف�ق.

اخلدم:	 

اخل�دم�ت  ت�س�حك  �سيدة  راأيت  وط�مل�  قدره�،  نف�سه�  تقدر  ل  امل�سرية  املراأة   
من  وهذا  الأخرى،  البيوت  يف  اإذاعته�  عن  يت�أخرن  فال  ب�أ�سراره�  وتك��سفهن 
الراأفة  تلك  تتعدى  ل  ولكن  ب�لراأفة  اخلدم  يع�مل  اأن  يجب  الراأي،  يف  اخلطل 
حدوده�، اأمل ت�ستغربن مرة من اأن خدمن� ل ي�ستغلون عندن� ن�سف م� ي�ستغلون 
ك�نوا يف  اإذا  مم�  خلًق�  واأهداأ  اأن�سط  هن�ك  نراهم  ذلك  ومع  الإفرجنية،  البيوت  يف 
بيوتن�؟ اإن ال�سبب ل�سهل الإدراك، وهو اأن املراأة الإفرجنية حتفظ هيبته�، فيخ�س�ه� 
مب�س�يرتهم  �س�أنه�  من  حتط  ول  والنهي  الأمر  عند  اإل  تخ�لطهم  ل  وهي  اخلدم، 
وم�س�حكتهم وتفر�س عليهن �سغلهم وتريهم اإي�ه لأول مرة، ثم ترتكهم و�س�أنهم 

في�سعرون مب�سئوليتهم.
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)5( الد�ر اخلام�ش: د�ر الأم�مة

�، حتى يك�د يندمج اأحدهم� يف  هذا الدور مرتبط بدور الطفولة ارتب�ًط� ت�ًمّ
الآخر، وعليه فكل م� قلته هن�ك اأقوله هن�.

النتيجة: 	 

والنتيجة اأن املراأة الغربية �سبقتن� مبراحل يف العلم والعمل، مع اأنن� ل نقل عنه� 
ذك�ء، وكل م� ل ي�ستحيل طبًع� فهو ممكن ب�ملع�جلة، واتخ�ذ اجلد مطية اإليه مهم� 
�سعب الطريق وا�ستع�سى، ف�إذا تدرعن� بثب�ت العزم وقوة الإرادة، ف�إنن� ن�سل اإىل م� 
و�سلت اإليه من نور العلم ورفعة املق�م، ول يثبطن� قول الق�ئلني: »اإن ال�سرق �سرق، 
والغرب غرب»، ف�إن الت�ريخ اأعدل حكم وهو ح�فل بذكر ال�سرقي�ت الالتي نلن 
من بعد ال�سيت ووفرة العلم من�ًل كبرًيا اأي�م ك�نت الغربي�ت ل ذكر لهن، ف�قراأن 
ال�سعر ومتني  ن�در الذك�ء وجزل  ال�سرق والغرب، تدن  ن�س�ء العرب يف  تواريخ 

الأ�سلوب وم� ي�سهد لهن بعلو الكعب يف العلم والعمل.

القوي  ي�أتيه  م�  كل  اأن  له  التمييز خيل  قوة  يرزق  اإذا مل  ال�سعيف  اإن 
ح�سن، ذلك مثلن� اأم�م املراأة الغربية، فهل تردن اأن نثبت للمالأ خمولن� وخلون� 
وح ال�ستقالل فين� ويف  من التمييز، اأم تردن اأن نعمل على حفظ قوميتن� وتقوية رجُ
الأجي�ل الق�دمة من اأولدن�؟ اإذا اأردن� اأن نكون اأمة ب�ملعنى ال�سحيح حتتم علين� اأن 
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ل نقتب�س من املدنية الأوربية اإل ال�سروري الن�فع بعد مت�سريه، حتى يكون مالئًم� 
لع�داتن� وطبيعة بالدن�. نقتب�س منه� العلم والن�س�ط والثب�ت وحب العمل، نقتب�س 
منه� اأ�س�ليب التعليم والرتبية وم� يرقين� حتى نبدل من �سعفن� قوة، واإمن� ل يجوز 
يف عرف ال�سرف وال�ستقالل اأن نندمج يف الغرب، فنق�سي على م� بقي لن� من 

القوة ال�سعيفة اأم�م قوته املكت�سحة اله�ئلة.

ويف اخلت�م ل ي�سعني اأيه� ال�سيدات اإل اأن اأ�سكر لكن ح�سن اإ�سغ�ئكن 
وموؤازرتكن اإي�ي ب�حل�سور، واآمل اأن ن�سمع ونعي، ول اأخ�لكن اإل ع�زم�ت على 
املفدى،  الوطن  و�س�أن هذا  �س�أنن�  لرفع  مًع�  العمل  القدمي، وعلى  حم�ربة جمودن� 

واهلل اأ�س�أل اأن يوفقن� ويهدين� �سواء ال�سبيل. 



و�سبب اإن�س�ئه� اأن �س�عر النيل اأحمد �سوقي بك اأدرج يف اجلريدة ق�سيدة

مطلعه�:

ومنه�:

اُح يــا َمـــِلـَك الَكــنـا ـَـــدَّ ِر �يــــا اأمــــيـَر الُبــلُبــــِل�ص

ِلــُج فـي النُّــحـا�ِش املُـْقـَفــِلبـالــرغــــِم مـنِّـي مــا ُتـــعـا

ن مــنـظــًمـا لــم يـحــمـــِل�القـــيـُد لــ� كــان اجُلــَمــا

اأ� مــا بـــدا لـك فــاْفـــَعـــِل�صـــبـًرا ملــا َتـ�ْصــقـى بـــــِه

ع بـــالإ�صــــاِر ٌد بـاملــقـــــــتــــِلاأبــــًدا ُمــــر�َّ ُمـــهـــــدَّ

ــــِلاإن طــرَت عـن كتـفـي �قــعـ  َت عـلـى النُّـ�صـ�ِر اجُلــهَّ

ق�صيدة ن�صائية

لباحثة البادية
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املراأة  ح�لة  ينعى  اأنه  بع�سهم  فظن  للب�حثة،  هذه  ق�سيدته  اأهدى  وقد 
تط�ول  من  عليه�  ب�خلوف  الرج�ل  عن  ويعتذر  البيت،  يف  لإق�مته�  ويت�أ�سف 
ل�س�ن  على  بك  �سوقي  اإىل  اجلريدة  يف  وكتب  العذر،  هذا  يقبل  فلم  ال�سفه�ء، 

الب�حثة ق�سيدة منه�:

وذهب بع�س اآخر لت�أويل غري هذا، فراأت الب�حثة اأن هذه الت�أويالت كله� 
بعيدة عن ال�سواب، واأن ق�سيدة �سوقي بك يجب اأن تف�سر بتف�سري اآخر، وهو م� 

ذكرته يف ق�سيدته� وهي:  

ر �اأنــــت ربُّ الـمــنــــزِل�صــمـيـتـني مــلـك الكــنــا

ـفــا�ش احلــديـــد املـقـفــِل�جــعـلتــنـي رهـــًنـا لأقــــ

خــ�ف ا�صـطـيـاد الأجــدِل  غـــلـلـتـني ��صــجــنـتــنـي

ـًـا مـــن كـــل عــــاد مــقـبــِلاإن لـــم تـكــن يل حـار�صــ

يـ�صــتـ�يـان عنــد الأعــــزِلفــاحلــ�صــــن �الـبــيــــــداء

ـًـا لفـكـكـتـني مــن مـعـقــلـيلــ� كــان حـبـك �صــادقــ

�اإذا اأبـــيــــِت فـــقــــلـلـييـــــا هــــذه ل تـعـــذلــــي

اأنـ�صــفـتـنـي لــم تـفــعـلـياأفـــرطـت فـي لـ�مــي �لــ�
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يــــر ر�يـــــة �تــعــقـــــِلل خــيـر فـي جنـــ�ى بـغــــ

ر  �مـــن حــديـث الـبـلــبِلمــاذا فـهـمــت مـن الكـــنــا

ـ�صـــة فـي ظـــالل املــنـــزِلحـتى �صـخـطـِت عـلى املعيـــ

ًمــا بالعـــــراء فـــتــنـزلـــي�ددت اأن جتــــدي مــقــــــا

ـــــــ�ى خـــ�ل فـحـ�مــِلاأ� ِدمــَنـة عـنـــد اللِّ بــيـن الـدَّ

عـمـــا زعـــمـَت بـمعــــزِلربُّ الـكـــــنــــار اأظــــنـــه

�ال�صـــعـر حـ�صــن تـخـيــِلخــــال الكـنـانـــة طــائـــًرا

قـفــ�ش النــحـا�ش املـقـفـــِلفـحــنـا عـلى مــثـــ�اه فــي

بــيـن الـّربـــى �اجلــــــد�ِل�نــعــى زمــــان مـراحـــــه

ن خــالخـل فـي الأرجــــِل�القـيــــد ذل لـــ� يـكــــــ�

مـــره بــحـ�صـــن جتـــمــــِل�غــــدا يـعـــزيــــه �يــــــاأ

ِـّـي الأجــــدِل)1(�يـقــ�ل اإن احلـبـــ�ش حــــر ز مــن تـقــ�ص

))) الأجدل: ال�سقر.)م).

  ق�صيدة ن�صائية لباحثة البادية
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      لـي هــــديــة مـفـــــ�صـِلاأهــــدى الـقـــ�صــــيدة  فـي

ب اإىل �صـــــرّي)1( اأمـــــثـــِلكـمـ�ؤلـف يـهــدي الكـتــــا

ِليــرمـــي اإلـى تـ�صـريــفـــه �يــخــ�صــــه بــتــــطــــــ�ُّ

فـي الـنـــا�ش مـــنـــــذ الأ�ِلهـــي عــــادة مــاألـــ�فــــة

قـــابـــلـــتـهـــا بــتــقـبـــــِلفـ�صكـرت مـهـديـهــا �قــد

ة تــلــــ�ح للــمـــــتـاأمــــــِلهــذي احلـقـيــقـة يـا فـتـــا

اأن ل تـــــجــــــهــلـــــيلـكــن جـهــلــت الأمــــر

فـي البيـت ل فـي املـــعـمـــِلمـجــد الفــتــاة مـقـامـهـــا

ل �عــر�صـــه فــي املـــنــــزِل�املـرء يـعمـل فـي احلـقــ�

البــيـت اإن لـم تـعـــمـِلكـــم خـــدمـــة يـقـ�صــي

فـي لـبــ�صـــــه �املـــاأكـــــِلمــــن للـ�لـيـــد يـعـيـنـــه

بـتـلــطـــــف �تـحــّيـــــــِل�يـيــط عـنـه اأذى الـهــ�ى

نــة �الفــطــانـــة �مــا يــلـيمــن للـر�صـاعــة �احلـ�صــا

))) �سري: �سريف من الوجه�ء.)م).

�املــــعـــهـــ�د

اجلــريــــــــدة

نـــظـــــــــــــام
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مـــتـــز�د �مـحــ��صــــِل)2(مــن يطـعـم الغـرثــان)1( مــن

ر متــــ�ت اإن لـــم تــاأكــــِلاإن الــــد�اجــــن �الطــيــــ�     

احلــــــال �امل�صـــتــقـبـِلمــن يـقــ�صـــم املــذخــــــ�ر  

ت البـيـت فـعـل الأكـمــِلمــن ذا يـعـلـــم خــادمـــــــا      

رة للخــر�ج فـحـيـــهــــِللـكـن اإذا دعــت الـ�صـــــــر�

تــاأنــي �ل تــتـعـــــجلــي�صـريى كـ�صــيـر ال�صـحـب ل      

م �فـ�صـلي الـنـهــج اخلـلــي�تـنكــبي نـهــــج الـزحــــا     

تـتـبــرجــي اأ� تــرفـلــــيل تـخـ�صـعـي بــالـقــــ�ل اأ�

رع بـالإزار الــمــ�صـــبـــِلل تـكـنــ�صي اأر�ش ال�صــــ�ا    

  ق�صيدة ن�صائية لباحثة البادية

))) الغرث�ن: اجلوع�ن.)م).
)2) حمو�سل: الطيور التي تخزن الطع�م بحو�سلته�.)م).

اأبــــًدا بـــــد�ن متـلــمــــِلمــن للـمـريـ�ش يـحـ�طــه

ـب عـلى الطـريـق الأفـ�صِليجـري على ��صـف الطبيــ

مـن للـذخــائـــر �احُلـلــيمـــن لالأثــــاث ي�صـــ�نــه

بـــيـــــــــن
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يف ال�صــرع ليـ�ش مبـعـ�صــِلاأمــا ال�صــفـ�ر فـحـكـمـــه

م � حمـــِلــِلذهـــب الأئـمـــــة فيــــــه بــيـن حمـــرِّ

عــــنـد قــ�صـــد تــاأهــــِل�يــجــــ�ز بالإجــمــــاع

ب فـقـ�صـــري اأ� طــــ�يلليـ�ش الـنـقاب هـ� احلــجـا

فـــــد�نــك فـــا�صــــاألــيفــاإذا جــهـلــت الـفــــرق     

ل مــجـــــال ملــقــــ�لــيمــــن بـعــــد اأقـــــــــ�ال

املـالمــة �ان�صممت لعــذيلفـــــعـــــــــــــــــــــــالَم    

لـك مـثـل نـقـــع احلـنـظـِل��صــقيـتـني مــن مــرِّ قــ�     

هـب قــا�صــم �اأبـي َعـِلـي�نـ�صــبتـني حــيـًنـا ملـــذ    

ــــــــارة بــتـبـــــــــذِلتـعـنـــــني �يــلـك اأنـنـي      اأمَّ

ريــ�ش �لـهــ� بـر�كـ�صــلاأدعــ� الـنـ�صـاء لـلـعب بــا     

حتـمـيـل مــا لـم يـحـمـــِل�نـ�صــبـتــني حيـــًنـا اإلـى     

ِلجـعــل احلـرائــر كـالإمــا     ـــــزَّ ء خــــ�ادًمـــا لـلـنُّ

فـتـفــ�صـــري �تـــ�ؤ�لـــيليــ�ش الكــالم مبـبــهــــم    

منــهــــــم

 بـيـنـــهــما

 الأئـــمــــة

 اأكــثــــرَت
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اأ�يــل فـي الأمـــر اجلـلـيل يـنفـع التـ�صكـيك �التـــ    

ـه نـعــم بـداأت فـكـمـلـيقـلـت النـقاب �صـكـت عنـ    

يــن بـغــيـره لــم حتــفـلـي�لأي �صــــيء يـــا تـــــــر    

ــه �جـّل مـن لــم يـغـفــِلكـم مبحـث مـا جـلـت فيـ    

لـــتــه بــكـــل مــ�ؤمــــِلمـن ذا الـذي جــاءت مـقـا     

ــلـة للـنـ�صـاء فـاأجــمـلـيل اأبـتـغـي غــيـر الفـ�صـيـ    

»�يـل ال�صجـي مـن اخللي«)1(اإن لـم تــري راأيــي فـيـــا    

  ق�صيدة ن�صائية لباحثة البادية

))) ويل ال�سجي من اخللي: ويل للمهموم من الف�رغ )وهو مثل) .)م).





باب التقاريظ

مرتبة برتتب ورودها

ال�صيخ عبد الكرمي �صلمان	

اإ�صماعيل �صربي با�صا	

الأ�صتاذ عبد العزيز جا�ي�ش	

اأحمد بك زكي	

الأ�صتاذ ال�صيخ ح�صني �ايل	

الدكت�ر �صبلي �صميل	





باب التقاريظ مرتبة برتتب ورودها

جاء من �صاحب الف�صيلة ال�صيخ عبد الكرمي �صلمان، رئي�ش تفتي�ش املحاكم 
ال�صرعية:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل حق احلمد، وال�سالة وال�سالم على �سيدن� حممد فوق العد، 
وعلى اآله و�سحبه رج�ًل ون�س�ء، يتجددان كل يوم �سب�ًح� وم�س�ء.

اأم� بعد، ف�إن ك�ن ملذهب دارون وجه من ال�سحة، فليكن يف ترقي العقول 
وا�ستنب�ط املجهول من املعقول، ويف تولد املعلوم�ت بع�سه� عن البع�س، اأم� يف 
نوع الع�مل وهو بنو اآدم فال نراه م�سيًب�؛ اإذ الآدمي اآدمي اأينم� ك�ن، و�سكله �سكله 

يف كل زم�ن ومك�ن.

اأ�سدق الأدلة على ترقي املعلوم�ت وتوالده� وتنوعه�، الذه�ب اإىل م� يقرب 
من الطوف�ن وامل�سي معه اإىل هذا الزم�ن، فقد نرى يف زم�ن نوح �سكل الإن�س�ن على 
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� بحيث ميكنن� اأن نحكم  م� هو عليه الآن، ولكنن� نراه يف معلوم�ته قد تغري تغيرًيا ت�مًّ
ب�نقط�ع الن�سبة اأو تبدل النوع بني معلوم�ت هذا الزم�ن وزم�ن الطوف�ن. 

نحن يف غن�ء عن مرد ح�لة هذا الهيكل الإن�س�ين يف معلوم�ته القدمية 
اجلديد  هذا  واإن  العهدين،  بني  الفرق  تت�سور  وقد  اإل  نف�س  من  فم�  واحلديثة، 

ك�أخلق جديد.

وك�نت  لقيته يف حي�تي،  اأ�سن رجل  �سمعته من  �سيًئ�  اأذكر  اأن  ميكنني 
�سنه اإذ ذاك تتج�وز م�ئة ع�م و�سني �سبع ع�سرة على التقريب، ق�ل م� معن�ه: »اإنني 
اأمري،  واأن� �س�ب ذهبت اإىل اإحدى الأ�سواق الريفية، ثم رجعت منه� ح�ئًرا يف 
ف�عتدل  عجًب�،  ال�سوق  يف  اليوم  راأيت  اأبت�ه:  ي�  وقلت  ع�ينت،  مب�  اأبي  فحدثت 
و�س�أل: م� هو؟ فقلت: راأيت امراأة يف ال�سوق وم� عهدته� قبل هذا النه�ر اإل قعيدة 
البيت، فق�ل له اأبوه: ي� ولدي ل تعجب؛ ف�إنن� قربن� من اآخر الزم�ن الذي تقول 
فيه املالحم وتعلو »احلجول على اخليول»))) ف�للهم جنن�، ول تبلغ بن� يف حي�تن� اإىل 

ذلك الزم�ن». اهـ هذا احلديث. 

ف�أين املراأة التي حّدث عنه� حمدثي هذا وزم�نه� ل يتج�وز امل�ئة والع�سرين 
�سنة؟ وقد ك�ن مقره� ك�سر بيته� تخرج منه اإىل قربه�، واأين املراأة يف هذا الزم�ن، 

جول على اخليول: متتطي الن�س�ء اخليول، وهذا يف عرفه من عالم�ت انقالب الأمور، وظهور مالحم  تعلو احلجُ  (((
اآخر الزم�ن. واحلجول: جمع َحْجل وهو القيد اأو اخَلْلخ�ل.)م).
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  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها

فقد تراه� على و�سك الأ�سف�ر ح�ملة قمطره�))) ذاهبة اإىل جمتمع فيه كثري من 
منرب  على  بينهن  فت�سعد  املتعلم�ت،  من  كثري  وفيهن  ب�ملئ�ت،  يعددن  الن�س�ء 
تعليمهن،  تربيتهن ووجوب  الن�س�ء ولزوم  اخلط�بة، ثم تقول وتعيد، ذاكرة ح�ل 
الن�س�ء  ت�سوية  على  ب�ملوا�سي)2) يف جهلهن، ح��سة  منددة  تعليمه�  فوائد  مبينة 
والقبول  ب�لر�سى  قوله�  املجتمع�ت  فيق�بل  العلوم،  من  ال�ستف�دة  يف  ب�لرج�ل 

والإذع�ن للحجج والبين�ت التي اأق�مته� على وجوب تربية البن�ت.

يظهر اأنني اأ�سرعت يف النتق�ل اإىل املق�سود من كلم�تي هذه، كم� اأ�سرع 
الزم�ن يف تبديل ح�ل الن�س�ء يف بالدن� من تلك اجله�لة العمي�ء اإىل هذه املعرفة 
العلي�ء، واإن ك�نت هذه املعرفة تعد ب�لن�سبة لالآتي �سيًئ� قلياًل اأو ل يك�د يذكر يف 

ج�نب م� هو منتظر احل�سول.

رف اأنني اأق�سد التنويه ب�ل�سيدة الف��سلة الب�حثة يف الب�دية  ب�لطبع قد عجُ
)ملك حفني ن��سف)، فقد راأيت جمموعته� التي اأدرجت يف اجلريدة منذ زم�ن، 
وط�لعت معظمه� ب�إمع�ن، ومل اأط�لع البقية لقرب عهدي به� من�سورة يف اجلريدة، 
ف�إذا فيه� من املب�حث العلمية، والفوائد الجتم�عية، م� يعظم نفعه، ويكون اأ�س��ًس� 
يف امل�ستقبل لبن�ء جديد ن�سيد)3) يخرج املراأة امل�سرية اإىل ع�مل امل�س�ركة احلقيقية 

للرجل يف الرتبية واملعي�سة، وبهذا يكون لهذه ال�سيدة ف�سل املوؤ�س�سني.
ح�ملة قمطره�: م� تجُ�س�ن فيه الكتب.)م).  (((

ب�ملوا�سي: ب�مل��سي�ت.)م).  (2(
ن�سيد: مرتب ومنظم.)م).  (3(
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وك�أنه�  املو�سوع�ت،  بع�س  يف  حدة  ال�سيدة  هذه  كت�بة  يف  راأيت  اإين 
ممتلئة  وهي  فيه  فكتبت  نف�سه� وحوا�سه�،  املو�سوع  معذورة يف حدته�، لمتالك 
اأو  حنًق�)))، ولو ملكت نف�سه� خلف�ست من حدته�، واأتت ب�خل��س مك�ن الع�م، 
ب�لبع�س مك�ن الكل، وبهذا ك�نت ت�سلم من العرتا�س، وتغني نف�سه� عن تدارك 
م� وقع يف مق�ل ث�ن، ولي�س هذا ب�ل�سيء اإل من جهة �سن�عة الكت�بة، والعذر فيه 

هو م� ذكرن�ه.

راأيته� يف مو�سوع احلج�ب ت�سرب البحر بع�س� مو�سى، ولكنه مل يطعه�، 
بل بقي عريًق� عميًق�، على اأن يف �سف�ء م�ئه م� يغني عن انفالقه، و�ستظهر الأي�م 
اأن راأيه� يف احلج�ب راأي مل تقدر على تخمريه، ومل متلك حرية القول فيه، واإنني 

ل�ست معه� يف اأمره، واأرى غري م� تراه فيه.

اأيته� ال�سيدة الف��سلة، ل تب�يل مب� يعرت�سك يف طريقك من قول الالئي 
مل ي�سمن نور العلم، )م� لل�سيدات وللخط�بة، وم�لهن وللكت�بة، واإن ر�سي اأبوه� 
فكيف ر�سي زوجه�؟ واإن ر�سي زوجه�، فكيف ر�سيت ع�سريتهم�؟) ف�إن العلم 

دائًم� حم�سود اأهله، ولن يغلبه اجلهل مهم� كرث م�س�يعوه.

اأي بنية اأخي، اإين اأراك قد نبغت بني قرين�تك، واتخذت لك طريًق� مل 
ي�سلكه قبلك منهن ول واحدة، فكنت لهن قدوة �س�حلة، نكرث بوجودك بينهن 

حنًق�: �سخًط� وغيظ�.)م).  (((
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عدد الك�تب�ت الق�رئ�ت املتعلم�ت اإىل الدرجة البتدائية، ثم تدرج منهن بع�سهن 
اإىل التعليم الث�نوي والع�يل، فث�بري بال مب�لة على خطتك هذه، واأ�سمي اأذنيك 
عن لوم الالئم�ت، فم� هي اإل م�ئة وع�سرون �سنة يكون الفرق بني ن�س�ئه� وبني 

ن�س�ء اليوم م� ك�ن بني ن�س�ء اليوم ون�س�ء تلك امل�ئة والع�سرين ع�ًم�.

اأيته� الف��سلة ن��سدتك اهلل اأن تكوين لبن�ت زم�نك هذا قدوة يف عملك 
مب� تقررينه يف اأقوالك وخط�ب�تك، حتى يكون ن�سحك مقرونً� ب�لإج�بة م�سحوبً� 
ب�لقبول، واإين لأعلم منك ذلك، ولكن ل بد من اأن اأن�سحك به، لأنه اإذا ظهر 
على الن��سح عمله اأوًل بن�س�ئحه، َقِبَله املن�سوح ور�سخ يف نف�سه العمل به، وبهذا 

تكونني قدوة �س�حلة لأخواتك يف الأعم�ل والأقوال.

املثل  �سرب  ف�أم�مك  راأيته  الذي  هذا  بعد  كتبت  اإذا  ال�سيدة،  اأيته� 
ب�لبع�س، واإي�ك واحلكم على اجلميع، ف�إن يف هذا اإغراء ب�ملخ�لفة، ولي�س هذا مم� 
يق�سده املوؤ�س�سون، وبعد هذا فلّله اأنت! وهلل اأبوك! وهلل بعلك! ويف �سبيل اهلل م� 
تق��سني من عن�ء وم� تك�بدين من حم�ولة هداية واإر�س�د، حقق اهلل اآم�لك، واأقر 

عينك بنيل م� تطلبني لأخواتك من اخلري الع�جل وال�سالم..
عبد الكريم سلمان
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احلقانية  نظارة  �كيل  با�صا  �صربي  اإ�صماعيل  ال�صعادة  �صاحب  من  جاءنا 
�صابًقا:

بنت اأخي العزيز حفني بك ن��سف..

ن�سرِت كت�بك دواًء لعلة من علل الوطن، ذلك املري�س العزيز يف وقت 
يولول، وذاك يكتب،  ي�سيح، وهذا  والرق�ة، هذا  الأطب�ء  ِو�َس�ِده  اجتمعت حول 
فيه  تعمل  للطبيعة  العليل  برتك  وي�سري  ب�ل�سمت  ين�دي  وذي�ك  يخطب،  وذلك 

ا عمله� فيه اإن خرًيا واإن �سرًّ

املري�س،  ج�سم  يف  ال�س�ئب  وفكرك  الوق�دة  بب�سريتك  اأنت  فنظرت 
وفت�ست يف مظ�ن العلل، فعرثت على اأ�سده� فعاًل فيه، ودونت مق�لتك يف كت�ب 
لذهب  املري�س  ذلك  به  عولج  لو  م�  الن�جعة  والأفك�ر  الن�فعة  الآراء  من  جمع 

ب�أ�سل اأمرا�سه، وقرب لالأطب�ء والرق�ة يوم �سف�ئه.

اأجل ي� بنت حفني، اإن تربية بن�ت م�سر لهو العالج الأكرب الذي غ�ب 
عن اأكرث الب�حثني يف اأ�سب�ب انحط�طن�، وثقل خط�ن� يف طريق التقدم.

ا للـيلـى �لـيلى ل تـقـر لـهـم بـذاكــا�كــلٌّ يـدعـي حــبًّ
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�، وك�نت متعلمة متهذبة اآخذة من اأ�سب�ب  اأجل اإن الفت�ة اإذا اأ�سبحت اأمًّ
رجاله  حملته  ف�إذا  ح�فًظ�،  ملًك�  مهده  يف  لولده�  ك�نت  به،  ت�سريين  مب�  الرتبية 
�سددت خط�ه، ف�إذا انطلق ل�س�نه هذبت كلم�ته، ف�إذا �سلم ملعلم ك�نت رق�بته� ن�فعة 

يف حث ال�سغري على ال�ستف�دة، وحمل املعلم على الإف�دة.

اأم� اإذا دامت والعي�ذ ب�هلل على م� نراه من اجلهل ك�نت احل�ل على عك�س 
م� قدمت، ولو مل يكن يف تعليم البن�ت وتهذيبهن اإل م� نن�سده من الوف�ق والوئ�م 
الذي  العدل  من  تقربً�  واحدة  بزوجة  والكتف�ء  الطالق  وتقليل  الزوجني  بني 
اأمرن� به كت�بن� احلكيم لكفى كل ذلك مقرًظ� لكت�بك النفي�س واآرائك ال�س�ئبة، 
يعد  وت�أديبهن وتهذيبهن  البن�ت  بتعليم  اأن م� ج�ء يف كت�بك متعلًق�  واخلال�سة 
من اأجّل اخلدم�ت للوطن، يف زمن ت�سكلت فيه الوطنية اأ�سك�ًل �ستى، ل يالئم 

اأحده� ح�لتن� احل��سرة والظروف التي غريت وجوه احلكمة بينن�.

اإن لرقي م�سر اأبوابً� عديدة، اأراك قد فتحت اأو�سع ب�ب منه�؛ فك�نت بك 
رب�ت اجلم�ل �س�بقة اأرب�ب ال�سيف والطيل�س�ن اإىل اأجل خدمة توؤدى مل�سر، ول 
اأخ�ل �سب�نن� وكهولن� اإل ف�حتني الأبواب الأخرى، اأبواب العلم والعمل وال�سن�عة 
والتج�رة والزراعة وغريه� من اأبواب اخلري وال�سع�دة املوؤدية اإىل ا�ستقالل الوطن، 
والتي يعد كل منه� مودًي� اإىل ا�ستقالل نوعي ت�سعد به البالد، اإىل اأن ي�أتي يوم 

ال�ستقالل الأكرب.
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اأ�سًرا  البع�س  يظنه  �سيء  احلج�ب  م�  اأدراك  وم�  احلج�ب  جهة  من  اأم� 
اأنن� راأين� املراأة  اأراه فيه هو  اأنه �سع�دة و�سي�دة، ف�لذي  وا�سرتق�ًق�، ويعتقد البع�س 
مت�أخرة يف حج�به� ف��ستنكرن� ت�أخره� واحلج�ب معه، ولو كن� ع�قلني لنتظرن� اليوم 
املراأة  حلي  اأنف�س  احلج�ب  ب�أن  غًدا  فرمب� حكمن�  مرب�ة،  متعلمة  فيه  نراه�  الذي 
ن�سيف)))  رقي  لطالب  ن�فًع�  مرجًع�  كت�بك، وجعله  فيك ويف  اهلل  ب�رك  الراقية، 
اأهل م�سر، اأعني ن�س�ءه�، بل كل اأهل م�سر بف�سل تهذيب ن�س�ئه�، اأعني ن�س�ءه� 

ورج�له�، اآمني..

إمساعيل صربي    

ن�سيف: م� بني البداية والنه�ية، واملق�سود ن�سف م�سر، وهن الن�س�ء.)م).  (((
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 جاء من ف�صيلة الأ�صتاذ اجلليل ال�صيخ عبد العزيز جا�ي�ش:

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأن� قلت كلمة يف الن�س�ئي�ت التي و�سعته�  احلمد هلل وحده، وبعد، ف�إذا 
ال�سيدة اجلليلة »ملك حفني»، فم� اأن� مبقتف اأثر املقرظني، ول مت�س�هل ت�س�هلهم 
)على ع�دتي قباًل) ف�إنني ت�سفحت هذه العج�لت الثمينة، وا�ستوعيته�))) در�س�ً 
وبحًث�، فوجدت بني دفتيه� من الن�س�ئح الأدبية، وامل�س�ئل الجتم�عية م� لو بنيت 
عليه تربية البنت يف بالدن�، ل�سلمت من�زلن� من كثري من �سروب ال�سق�ء الذي 
يف  ال�سوي  ال�سراط  عن  وانحرفوا  دينهم  تع�ليم  تركوا  منذ  ال�سرقيون  به  ابتلي 
اآث�ره�  ومبلغ  الجتم�عية  عللن�  اأكرث  الف��سلة  ال�سيدة  و�سفت  لقد  مع�مالتهم، 
يف حي�تن� املنزلية و�سئونن� املدنية، فك�نت فيم� و�سفت خري من يعتمد عليه يف 
به  اأخذت  لو  م�  العالج  طرق  من  علة  لكل  ت�سف  جعلت  ثم  �سئونن�،  تعرف 
الن�بتة منذ الن�سوء ل�سلح ح�ل الأمة يف جميع اأطواره�، ولنبلت مب�دئه� وغ�يته�، 
ولقد راأيتني اإزاء كل ب�ب من اأبواب هذه املجموعة اأقلب ب�سري يف حق�ئق، بيد 
ال�سرب عليه�، ول ميكنه  ب�مل�سري  املثل حق�ئق مرة، ل يجمل  يق�ل يف  اأنه� كم� 
التبجح ب�إنك�ره�، على اأنه� قد هونته� الع�دة على النفو�س، حتى مرت الأي�م تت�بع 
اأن ينتبه لرذائله� و�سوءاته� الرج�ل، ف�ساًل عن الن�س�ء،  والأجي�ل تتع�قب، دون 

ا�ستوعيته�: وعيته� واأدركته�.)م).  (((
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اإىل اأن وفق اهلل لهذه الأمة �سيدة ك�تب�ت هذا الع�سر، واأ�ست�ذة املربي�ت يف م�سر، 
فو�سعت هذه العج�لت التي �ستكون ف�حتة ت�ريخ جديد للرتبية ال�سحيحة القومية 

التي اأ�س��سه� اإ�سالح املراأة والرجل اللذين عم�د كل �سيء يف احلي�ة الدني�.

مب�  وامل�سلم�ت  امل�سلمني  على  البالء  يجلب  اأمني  ق��سم  قلم  ك�د  ولقد 
و�سعه من الكتب يف مو�سوع املراأة، لول اأن تنبهت مل� يريده الن�بتة الإ�سالمية، 
فجعلت تط�رد تع�ليمه وحت�رب اإر�س�داته، واإذا �سئن� اأن ن�سرب مثاًل للمج�هدات 
وامل�س�حل�ت الالتي نق�سن ب�آي�تهن البينة م� اأودعه كتبه من الن�س�ئح البعيدة عن 
روح الإ�سالم، ف�إنن� ل جند اأح�سن من تلك ال�سيدة الف��سلة التي بنت ن�س�ئحه� 

على الإ�سالم، وحر�ست على تق�ليد امل�سلمني.

الآراء  من  هذه  جمموعته�  يف  ج�ء  مم�  بكثري  عجبت  واإن  اأنني  على 
ال�سيدة  على  األحظ  اأن  دون  هذا  موقفي  اأزايل  اأن  اأحب  ل  ف�إنني  ال�سديدة، 
الف��سلة هفوة عر�ست له� يف ب�ب م�س�وئ الرج�ل )الزدراء ب�ملراأة) ط�لًب� منه� مب� 
ورد له� يف ب�ب النقد اأن تتقبل كلمة مل ميله� علّي اإل الإخال�س له�، وامليل اإىل 
امل�سلحة الع�مة، فلقد �سورت يف ذلك الب�ب املراأة يف نظر الرجل اليوم على نحو 
م� ك�نت عليه يف اجل�هلية الأوىل، وهذا اأمر قلم� ط�بق الواقع، وهل ك�ن من حرج 
مق�لته�  فيه  الذي ترتجم  اليوم  ترقب  واأن  بحًث�  امل�س�ألة  تو�سع  اأن  ال�سيدة  على 
الذي  الأوربي  الع�مل  الأمة يف  اأحك�مه� على هذه  فتن�سر  الأجنبية  اللغ�ت  اإىل 
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يعتقد  العربية، حيث  اللغة  املح�سن�ت يف  من  واأنه  البديعي  الغلو  معنى  يجهل 
الأوربيون ل�سيم� ن�س�وؤهم اأنن� اليوم على م� ك�نت عليه ج�هليتن� منذ اأربعة ع�سر 
قرنً�، ون�هيك مب� يحدث هذا القول يف الع�مل املتح�سر من الآراء، وم� يجلبه علين� 

بعد ذلك من البالء.

تقول ال�سيدة الف��سلة يف ذلك الف�سل اأن اجل�هلية م� حبب اإليه� الذكور 
حم�ية  �سبيل  يف  والطع�ن  احلرب  اإىل  ح�جته�  اإل  البن�ت  نفو�سه�  اإىل  وبغ�س 
ذم�ره�، فك�ن له� من هذا عذر مقبول واأم� هذا الزمن فزمن ال�سي��سة وال�سن�عة 
اإىل اآخر م� ق�لت يف هذا الب�ب، واإنني اأ�ستميحه� عفًوا اأن اأ�سرح هن� ب�أنني ل اأك�د 
اأط�بقه� على �سيء مم� ج�ء له� يف هذا الب�ب من الأحك�م، وم� التم�سته من العلل 

وا�ستخل�سته من النت�ئج والآراء.

واإنني لعلى يقني اأن ال�سيدة الف��سلة لو زادت هذا الب�ب عن�ية وبحًث�، 
مل� وجد منتقد �سبياًل اإىل كلمة يقوله� يف اأكرث مو�سوع�ت هذه املجموعة الثمينة، 
فح�سب الأمة امل�سرية الإ�سالمية م� دون ذلك من الأبواب الجتم�عية الأدبية 
التي طرقته�، ف�إن فيه� من احلكم الغ�لية، والن�س�ئح الع�لية، م� هو كفيل ل�سع�دته� 

اإن �س�ء اهلل تع�ىل.                 
عبد العزيز جاويش
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هذا ما كتبه �صعادة العامل اأحمد بك زكي �صكرتري ثاين جمل�ش النظار:

ل�ست مبي�ل لإطراء بن�ت الأفك�ر، اإذا ت�سمنته� بطون الدف�تر والأ�سف�ر، 
املدارك  لق�ح  اإذا ج�ء معه�  القرائح والأذه�ن،  تتولد عن  التي  الثمرة  ذلك لأن 
والأفه�م، هي التي تن�دي بنف�سه� على نف�سه�، وتدعو الراأي الع�م اإىل احلكم عليه� 
اأو له�. بل هي التي تقت�سي الرواج والإقب�ل، بطبيعة احل�ل، �سواء تربع مبدحه� 

قطب من اأقط�ب الآداب، اأو تطوع لتقريظه� علم من اأعالم الكت�ب. 

كنت ول اأزال اأعتقد اأن التقريظ جن�ية على العلم ال�سحيح، وعلى ارتق�ء 
الأمة يف مع�رج العرف�ن، وه� هي كتب املتقدمني خلو ب�ملرة، من هذه البدعة، حتى 
اإذا ت�سوحت))) زهرة الآداب، ظهر التقريظ، ف�عتمد حملة الأقالم على جم�ملة 
الأ�سدق�ء واخلالن، حينئذ ته�فت الن��س عليه ته�فًت� اختلط فيه احل�بل ب�لن�بل، 
والغث ب�ل�سمني، والت�فه ب�لثمني، هذا الته�فت هو الذي اأف�سد الأذواق، فتبدل 

النف�ق ب�لنف�ق وك�سدت اأ�سواق الأوراق.

اإمن� يكون التقدم بهجر التقريظ ومق�طعته، وب�لتعويل على النقد احلقيقي 
الذي قرره العلم�ء يف اأي�م تقدم الإ�سالميني، وهو الذي عول عليه جه�بذة اأوروب� 
يف هذا الع�سر. وذلك اأن يتوخى الك�تب اإظه�ر م� يف الكت�ب املعرو�س عليه من 

ت�سوحت: يب�ست وذبلت.)م).  (((
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ومن  حت�مل،  بغري  العيوب  من  فيه  م�  اإىل  الإ�س�رة  مع  الرباعة،  واآي�ت  احل�سن�ت 
الواجب يف هذا ال�سبيل التم��س املعذرة يف بع�س الأح�يني، والدللة على طرق 

التو�سع و�سف�ء الغليل.

�سعيهم  لك�ن  الأول،  وال�سدر  ال�س�لح  ال�سلف  منه�ج  اإىل  قومن�  لو ع�د 
حممود املغبة، م�سكور الع�قبة، ل جرم اإذن اأن تعود املع�رف يف ربوعن� اإىل بهجته� 

الأوىل، ونبني على م� ك�نت اأوائلن�.

مقدم�ته�  لك�نت  الرج�ل،  مع  الن�س�ء  فيه�  ا�سرتك  لو  اخلواطر،  تلك 
اإق�مته�، لك�نت وطيدة  القي��س، وهذه املب�ين، لو تع�ون ال�سنف�ن على  �سحيحة 

الأ�س��س.

على  واأجريته  الرياع)))،  ف�أم�سكت  الأمل،  ب�رقة  اليوم  �سمت  ولقد 
به�  يعتز  ث�لثة  تعززهم�  الرج�ل،  الثالث: �س�حبني من خي�ر  لأ�سكر  القرط��س، 

كل منهم�، ول فخر، لأنه� فخر الإن�ث.

اأمعنت النظر يف ال�سل�سلة الأوىل من »الن�س�ئي�ت» التي �س�غت حلق�ته� 
فلم  والف�سيلة،  الآداب  على  اأي�د  بعله�،  كم�ل  ومن  لأبيه�،  كم�  ل�س�حبته�  يد 
اأعجب من �سالح ذلك الغر�س الطيب، واإين�ع هذا الثمر ال�سهي، وقد تعهد تلك 

الرياع: القلم امل�سنوع من الق�سب.)م).  (((
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البذرة ال�س�حلة املب�ركة، الب��سل »حفني» يف اإب�ن ال�سب�، واملن�سف »الب��سل» يف 
ريع�ن الفتوة!

في� رعي اهلل ذاك القن�ع، وذي�ك الرياع! فقد برزت بهم� تلك الفت�ة يف 
اأخذن  هن  اإذا  الرج�ل،  ي�س�رعن  اإن�ًث�  ال�سويداء  يف  اأن  ف�أثبتت  احلي�ة،  م�سم�ر 
ب�أذي�ل  التم�سك  مع  الأ�سب�ب،  لهن  وتهي�أت  الن�فع،  والعمل  ال�سحيح  ب�لعلم 

احل�سمة والكم�ل.

ف�أكربه�  الن�س�ء،  بني  الإن�س  ع�مل  »مبلكة» ظهرت يف  بـ  مرحى!  مرحى 
الرج�ل؛ لأنه� اأع�دت لن� ذلك الع�سر الذهبي الذي ك�نت فيه ذوات الع�س�ئب 

ين��سلن اأرب�ب العم�ئم: يف ميداين الكت�بة واخلط�بة!

هذه  برزت يف  من  اأول  اأنه�  �سوى  الب��سل»  »ملكة  لل�سيدة  يكن  لو مل 
اأن  اأترابه�، لكف�ه� فخًرا يف الأواخر  الأي�م بحج�به� واآدابه�، لإلق�ء اخلطب على 
ا�سمه� �سيخلد يف »كتب الأوائل». اإذ يق�ل اإنه� من املجتهدات املجددات؛ لأنه� 
ة،  نَّ اأول من اأع�دت اخلط�بة اإىل فريق من الن�س�ء، بعد اأن انطم�ست مع�مل هذه ال�سُّ
واأهمله�  ف�رتقى،  العرب  عن  الغرب  اأخذه�  �سنة  ال�سنني،  من  مئني  �ست  منذ 

ال�سرق ف�نزوى، وقعد بهن وبن�.

كت�بة  اإىل  حداين  الذي  هو  الف�سلى،  هذه  يد  على  ال�سنة  هذه  اإحي�ء 
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هذين ال�سطرين؛ لإطراء الن�س�ء، ل لإطراء »الن�س�ئي�ت»، فهو كت�ب ينطق بنف�سه 
ل�س�حبته، بل هو غني عن التقريظ لرقة عب�رته، ولطف اأ�سلوبه، ولب�س�لة �س�حبته 

بنوع اأخ�س.

ن�س�أله تع�ىل اأن يكرث بني ظهرانين� من اأمث�ل اأولئك الثالث، فكل منهم 
فرد يف ب�به اإن �س�ء اهلل!

رمل الإ�سكندرية يف )3 اأغ�سط�س �سنة 0)9)        

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها

أمحد زكي
     ال�سكرتري الث�ين ملجل�س النظ�ر
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جاءنا من ح�صرة الفا�صل ال�صيخ ح�صني �ايل الأ�صتاذ يف الأزهر �مدر�صة 
الق�صاء ال�صرعي:

اأب�حثة الب�دية، �سكرانك يف البدو واحل�سر، فقد اأراين كت�بك علم ع�ئ�سة 
بنت ال�سديق، واأدب �سكينة بنت احل�سني، واأذكرين عهد احل�س�رة الإ�سالمية، 
ن�س�وؤه  ت�س�بقت  الذي  املتق�دم  العهد  ذلك  امل�سرق،  اأفق  يف  كوكبه�  بدا  وقد 
ورج�له يف املعرفة، فك�ن الف�سل لل�س�بق، كف�سل ه�تني ال�سيدتني على غريهم� 
دونهم�  اإذ ك�ن من  اقت�س�بً�؛  مقت�سًب�  نبوغهم�  م� ك�ن  ك  لَعْمرجُ ن�س�ء ورج�ل،  من 
الرتقي وال�ستعداد، وم�ستب�حة  وللن�س�ء، مراتب متف�وتة بحكم  للرج�ل  مراتب 
اليقني  علم  يومئذ  والعلم  والن�سفة،  العدل  زم�ن  يومئذ  ف�لزم�ن  الإ�سالم،  بحق 

والتهذيب.

   اهلل  ر�سول  �سمعت  ق�ل:  اأنـه    هريرة  اأبي  عن  البخ�ري  روى   
يقول: ن�س�ء قري�س خري ن�س�ء ركنب الإبل اأحن�ه على طفل، واأرع�ه على زوج يف 

ذات يده.

لقد بني النبي  ت�ريخ املراأة العربية التي ك�نت تركب البعري يف الب�دية 
هو  ال�سحيح  واحلنو  زوجه�،  م�ل  وحتفظ  طفله�،  على  حتنو  ك�نت  اإنه�  )فق�ل): 
الرتبية ال�سحيحة، وحفظ م�ل الزوج هو القت�س�د فيه، ول يكون ذلك اإل بعد 
تربية  يف  احلكمة  كل  واحلكمة  مو�سعه،  يف  ال�سيء  وو�سع  �سرفه  بوجوه  العلم 
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الطفل، وحفظ امل�ل، ف�إن يف هذين الأمرين عمران الكون وبهجته- امل�ل والبنون 
زينة احلي�ة الدني�.

)وق�ل) اإن املراأة القر�سية اأحنى على طفله�، واأحفظ على م�ل زوجه� من 
العربية الأخرى، ف�لقر�سية اأف�سل من غريه� لهذه املزية ل ل�سيء اآخر. ف�لف�سل 

اإمن� هو ب�لعلم والعمل.

زم�نهن  توافق  ف�سيلة  من  اأحرزن  مب�  العرب  ن�س�ء  على    النبي  اأثنى 
وغري زم�نهن، ورفع القر�سي�ت عليهن درجة كم� هو �س�أن البيوت الع�لية يف كل 

جيل. ف�إن اأهله� يفوقون غريهم يف كثري من الأمور.

ف�لنبي   ي�أمر اأمته اأن تري على هذا ال�سنن �سنن العمران وال�سع�دة.

ففي احلديث اإ�س�رة اإىل بي�ن اأ�س��س البيت الذي تت�ألف منه القرية والبلد 
وامل�سر والقطر واململكة.

اإىل بي�ن ن�سيب املراأة يف احلي�ة الدني�، واأن ق�سمته�  اإ�س�رة  ويف احلديث 
لي�ست ق�سمة �سيزى))).

خلف  ثم  الإ�سالم،  من  الأوىل  القرون  يف  الن��س  درج  ذلك  وعلى 

�سيزى: ظ�ملة ج�ئرة.)م).  (((

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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ژڑ   يقول:  واهلل  وبخ�سوه� حقه�،  مك�نته�  من  املراأة  اأنزلوا  بعدهم خلف  من 
)هود/  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گژ 

85) و)ال�سعراء / 83))

ومل� قهروه� و�سموا حقه� اإىل حقهم، �سعفوا اأن يوؤدوا احلقني، فوقعوا يف 
احلرج، فلم� ا�ستحكمت حلق�ت الأزمة اأخذوا يفكرون يف اخلروج من هذا امل�أزق، 
فك�ن كل امرئ منهم يرى راأًي� حتى كرثت الآراء، واختلطت الأمور، واأظلمت 

الآف�ق، وطم�ست الطرق.

رويدكم اأيه� الن��س فهذا »كت�ب الن�س�ئي�ت» يبني لكم اجل�دة من مك�ن 
قريب، ويقول: ژۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئژ) الن�س�ء/ 58))

يوم  كهيئته  ا�ستدار  قد  الزم�ن  اأن  ف�أنب�أين  كت�بك،  قراأت  الب�دية  اأب�حثة 
خلق اهلل ال�سموات والأر�س، ف�أخذ الن��س يهتدون بهدي الفطرة، واأن�س�ين اأ�سفي 
على عبث الرج�ل بن�سف الأمة، واأخربين اأن الت�ريخ يعيد نف�سه، فت�ستوي املراأة 

والرجل رغم اأنف اجل�هلني.
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اأب�حثة الب�دية قراأت كت�بك ف�أن�سدت قول ابن ه�نئ

الراأي  م�ستقل  اأكون  اأن  روعي  يف  ف�أجُلقي  كت�بك،  قراأت  الب�دية  اأب�حثة 
كم� اأعرف من نف�سي، واأذن يل اأن اأدخل ب�ب الكالم مت�أدبً� كم� تعودت، واأل 
تعّر�س اإل اإىل العظيم من الأمور، ف�إن ائتلف الراأي�ن ف�خلري يف الئتالف، وكفى 
اهلل املوؤمنني القت�ل، واإن اختلف� فهذه ع�دة الن��س فيم� هو من عند غري اهلل، ول 
يزالون خمتلفني اإل من رحم ربك، ورمب� ك�ن الختالف مبداأ الئتالف، وعند 

ذلك ل ي�سني ال�سبب امل�سبب )كم� ل ي�سني الكلف))) البدر).

راأيت يف املق�لة ))) اأن املراأة احل��سرة تفهم معنى احلي�ة اأكرث من الغ�برة؟ 
لأن ذلك مقت�سى �سنة اهلل يف رقي الزم�ن. 

ووجوه� كثرية  النفع،  من  وجوًه� كثرية  علمه عرف  زاد  اإذا  املرء  ولكن 
املع�ملة  النفو�س، فال تكون  تتهذب  العلم غري �سحيح مل  ف�إذا ك�ن  ال�سرر،  من 
اجلهل  من  خري  الب�سيط  ف�جلهل  النفع،  من  اأكرث  ال�سرر  يكون  وقد  ب�حل�سنى، 

املركب. 

الَكَلف: لون بني ال�سواد واحلمرة.)م).  (((

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها

�عـدلـت اأق�صــام هــذا الـــ�رى�لـ� جـاز حكمي يف الغـابـريـن

��صمـيُت بعـ�َش الـرجـاِل النِّـ�صال�صميُت بعـ�َش النـ�صاِء الـرجـاَل
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الراهب�ت  كلب��س  ن�س�وؤن�  تلب�س  اأن  يجوز  ل  اأنه   (2( املق�لة  يف  وراأيت 
ن�س�ئن�،  ت�ريخ  ي�سيع  الت�أويل،  من  ب�سرب  الدين  اأب�حه  واإن  لأنه  امل�سيحي�ت؛ 
بني  الأمر  دار  واإذا  الت�أويل،  من  ب�سرب  الدين  مينعه  وذلك  مميزاتهن،  ويذهب 
الأمور  يف  والحتي�ط  امل�سلحة،  جلب  على  مقدم  املف�سدة  فدرء  واملنع  الإب�حة 
اأوىل، فينبغي اأن تبقى الن�س�ء على لب��سهن لب��س اجلو والع�سرية، ويقت�سدن فيه 

اقت�س�ًدا لئًق�، واإذا زادت نفقته، ف�لزي�دة ي�سرية، ومثله� ميكن حتمله بال �سرر.

وراأيت اأن خروج ن�س�ئن� �س�فرات م�سر عند التهذيب، ومبداأ �سرر عند 
كم�ل التهذيب.

اأمن  اإل عند  ال�سفور ل يكون  اأئمة الدين يف م�س�ألة  اأن خالف  وراأيت 
الفتنة ح�ًل وم�آًل؛ ف�إن خيفت الفتنة فال خالف يف اأن الواجب عدم ال�سفور.

يزعم الن��س اأن علم اأوروب� ك�مل، ول�ست اأزعم ذلك لأنه مل مينع الف�س�د 
املرتتب على ال�سفور واملخ�لطة، فهو يف احلقيقة علم ن�ق�س.

وراأيت يف املق�لة )3) اأن املتعلمني من اأهل م�سر اأكف�ء للمتعلم�ت من 
اأهله�؛ لأن الدرج�ت متق�ربة، ول ي�سر التف�وت الي�سري، والكالم يف كف�ءة الرتبية. 

وراأيت اأن اقتب��س الأدب من دار اخلالفة �سروري، فيلزم اأن يج�ء بط�ئفة 
الأخرى  اأوروب�  جه�ت  من  ومعلم�ت  مبعلمني  جيء  كم�  للرتبية  املعلم�ت  من 
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لن�أخذ من كل جهة م� نحن يف ح�جة اإليه. واإذا اأمكن اإر�س�ل ط�ئفة من الن�سء 
اإىل هن�ك فال ب�أ�س، ولكن على �سريطة اأن يكون معه� من يقوم ب�أمره�، ويراقب 
اأخالقه� التي تريده�، وذلك ل يذهب بن� اإىل عقدة الن�سب، ف�إين ل اأجيز الن�سب 
من عن�سرين خمتلفني يوؤخذ على اأحدهم� �سيء اإل عند احل�جة ال�سديدة، ف�إن 

العرق د�س��س.

ن�ق�سة  عن  ين�أى  اأن  املتعلمني  لبع�س  يجوز  اأنه   (4( املق�لة  يف  وراأيت 
العلم والرتبية، اإل اإذا ا�ستط�ع اأن يقوم من اأوده�))) بحكمته، واأن ك�مل التهذيب 
ي�ستطيع ذلك، ف�إذا ق�سر فهو ن�سف رجل، ومن اأراد �سع�دة قومه وك�ن ذا عزمية 
خلًق�  ب�لتعليم  ين�سئه�  ثم  فيتزوجه�،  تعليمه�  ي�سعب  ل  ج�هلة  يخت�ر  اأن  اأمكنه 
جديًدا، ف�ملدر�سة تعلم من ن�حية، والرج�ل يف بيوتهم يعلمون من نواٍح اأخرى م� 
مت�س اإليه احل�جة، فتكرث املتعلم�ت يف وقت قريب، واإن ك�ن بع�سهن اأكمل تربية 

من بع�س.

الزواج  قبل  واملراأة  الرجل  يرتاءى  اأن  ينبغي  اأنه   (6( املق�لة  وراأيت يف 
الرجل  ويرى  الع�دي،  هيكله  الرجل  املراأة من  املح�رم، فرتى  بع�س  يف ح�سرة 
ذلك  ف�إن  الأمر،  ينجلي  وحت�دثه حتى  ويح�دثه�  وكفيه�  وجهه�  ذلك  مثل  منه� 
منوذجه�، وكثرًيا م� يكون النموذج �س�دق املخرب، واإذا ج�ز للرجل اأن يرى وجهه� 

اأوده�: اإع�لته�.)م).  (((

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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وكفيه� بال داٍع عند بع�س اأئمة امل�سلمني، ف�لأْوىل اأن يرى ذلك عند خطبة الزواج 
وهدة  من  الأمة  اإنق�ذ  به�  العمل  ويف  معقولة،  اإ�سالمية  �سنة  هذه  الحرتام  مع 

ال�سق�ء)))، ف�إن الطالق قد ين�س�أ عن قبح الذات كم� ين�س�أ عن قبح اخللق.

فيحلفون  األ�سنتهم،  على  ن�س�ئهم  ع�سم  تدور  الن��س  من  �سنف  وهن�ك 
ب�لطالق كثرًيا ويعلقون الطالق على اأمور منه� الي�سري واخلطري، ورمب� مل يكن له� 
ارتب�ط ب�ملراأة البتة، وكم من ن�س�ء ذهنب يف �سبيل هذه البدعة، واأ�سبحن مطلق�ت 
بال ذنب وبال علم، واأم�سني م�سهدات يندبن حظهن، وهن يزعمن فيم� يزعمن 
فيم�  ال�سرب  ويتكلفن  اأنف�سهن،  م�يف  فيكتمن  الطالق،  ذلك  تبيح  ال�سريعة  اأن 
بعد- ح��س هلل اأن ي�أذن يف ذلك، فم� ك�ن اهلل ليعبث بخلقه ويرتكهم يجهلون ول 

يقفون عند حد حمدود.

ذلك الطالق �ساللة يترباأ منه� الدين، ومل يح�سل نظريه يف عهد النبوة 
واخلالفة، فهو طريقة ب�طلة، و�سريعة ع�طلة، فيجب على امل�سلمني األ ي�أخذوا به، 
ا يف الطالق كم� و�سع يف بيع ال�سلعة  ويجب على ويل الأمر اأن ي�سع للن��س حدًّ

احلقرية عماًل بحديث: »اإمن� البيع عن ترا�ٍس».

العفة  مع  فقرًيا  والآخر  غنًي�  املتزوجني  اأحد  يكون  اأن  يجوز  اأنه  وراأيت 
واملعروف.

وهدة ال�سق�ء: هوة ال�سق�ء وق�عه.)م).  (((
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وراأيت اأن الأْوىل يف هذا الزم�ن اأن يتع�ون الن��س على مق�ومة اجلهل من 
جميع النواحي، ومن ذلك اأن يتزوج الع�مل ج�هلة، وتتزوج الع�ملة ج�هاًل، لأن 
�س�أن العلم النفوذ؛ فهو ي�سري من املراأة اإىل الرجل كم� ي�سري من الرجل اإىل 

املراأة.

ع�ملني  الزوجني  كون  من  اأْوىل  امل�سلحني  عند  الطريقة  هذه  ك�نت  ورمب� 
تعليم  اإىل  �سبيل  ول  املتعلمني،  من  عدًدا  اأقل  الآن  املتعلم�ت  ف�إن  ابتداء، 
اجل�هالت عند الكرب اإل زواجهن من املتعلمني، والعلم فري�سة على الأمة كله�، 

فهي مت�س�منة يف ذلك.

اأنه يجوز اأن يجمع الرجل بني زوجني ف�أكرث عند  وراأيت يف املق�لة )7) 
احل�جة ال�سديدة، وظهور امل�سلحة يف ذلك والقدرة على اإر�س�ئهم�، اأو اإر�س�ئهن 
جهد ا�ستط�عته، على �سرط اأن يكون اجلمع اأخف من مف�سدة تركه، واإن بع�س 
الكرباء يف م�سر يغ�س زوجه ويخدعه� بعدم زواجه عليه�، ويريه� اأنه له�، ثم هو 
ي�أتي املنكر من حيث ل تدري، ورمب� ر�سيت اأن ي�أتي املنكر م� دام ممتنًع� من زواج 
املروءة،  اإل من اجلهل وعدم  ب�ملنكر ظلم، وم� هذان  الغ�س ظلم والر�س�  غريه�. 
وذلك ظلم، ظلم�ت بع�سه� فوق بع�س اإذا اأخرج يده مل يكد يراه� ومن مل يجعل 

اهلل له نوًرا فم� له من نور. 

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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اإن اهلل اأب�ح للرجل زوًج� ف�أكرث، ولكنه حظر الظلم، فق�ل:  ژگ  گ  
ڳ   ڳ    ڳ ژ )الن�س�ء/ 3). وم�سى الن��س يف �سدر الإ�سالم على ذلك، 
ثم اأ�سبحوا فو�سى يف اأمر الزواج، فرتى الرجل يتزوج املراأة ق�دًرا على ح�ج�ته� 
وغري ق�در، ويتزوج اأكرث من واحدة ق�دًرا على العدل وغري ق�در، فوقع كثري من 
الأمة يف البالء والعذاب الأليم، كل هذا لأن الأمة مل تعمل بو�سية اهلل ور�سوله 
يف الن�س�ء، ولو ك�ن اأمر الن�س�ء �سهاًل م� ق�سد اإليه النبي   يف اأمه�ت امل�س�ئل 

التي ذكره� يف حجة الوداع، ثم م�ت على ذلك.

املراأة كثرًيا، ك�ن  الأمي ك�ن يحرتم  والر�سول  العربي  النبي  اإن حممًدا 
يحرتمه� اأكرث من احرتام الإفرجن الآن.

الرج�ل  اأيدي  على  وا�سربوا  الو�سية،  بتلك  اعملوا  الإ�سالم  ق�س�ة  في� 
وامل�سلحة  ب�لقدرة  علمه  بعد  الق��سي  ب�إذن  اإل  واحدة  الرجل  يتزوج  ل  حتى 

والعدل.

م� ب�ل الن��س ينظرون اإىل امل�س�ألة من جهة اجلواز، ول ينظرون اإليه� من 
جه�ت املنع، هذه مغ�لطة يف الدين اأو جهل، وكالهم� ل يجوز.

وراأيت يف املق�لة )8) اإنه يجوز زواج البنت عند بلوغه� اإذا ك�ن يف ذلك 
م�سلحة ظ�هرة يدوم اأمره�، وعلى مثل ذلك يحمل حديث تعجيل الزواج.
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واإن الأوفق مراع�ة احت�د الزوجني يف ال�سن اأو تق�ربهم� خ�سية ال�سرر عند 
التب�ين ال�سديد.

والفراعنة  العرب  من  خليط  الآن  م�سر  اأهل  اأن   (9( املق�لة  يف  وراأيت 
موجودة  الطبيعية  ف�لق�سرة  فقط،  والفراعنة  العرب  من  خليًط�  ولي�سوا  وغريهم، 
التعر�س  كرثة  اأن  وراأيت  والغ�س.  اجلهل  ب�سبب  احل��سلة  ال�سن�عية  ك�لق�سرة 

لل�سم�س ت�سيع ح�سن اللون، ورمب� جعلته �س�ربً� اإىل ال�سواد.

 وراأيت يف املق�لة )3)) اأن تهديد الرجل امراأته ب�لطالق اأو تهديد املراأة 
الرجل ب�خلروج من بيته ل يجوز م� دام هن�ك رج�ء يف البق�ء �سواء اأك�نت الأ�سب�ب 
قوية اأم �سعيفة؛ ف�إن مثل ذلك التهديد يلفت الذهن اإىل اأمر النف�س�ل، فيقربه 

وتلك بدعة يف الدين مل تكن من اأخالق الأولني.

وراأيت يف املق�لة )4)) اأنه ل يليق ب�لرجل ان يتزوج املراأة مل�له�؛ لأنه لو 
تزوجه� مل�له� فقد تزوج م�له� ومل يتزوجه�، ف�مل�ل عنده هو املق�سود، واملراأة غري 

مق�سودة، ولي�س ذلك �سر عقد الزواج الذي يطلبه الدين.

اإذا تزوج الرجل املراأة مل�له� فقد تن�زع� فيه، فيهزم الرجل لأنه غري حمق، 
� ب�لطمع رجع فقرًيا ب�لهزمية، اأم� اإذا �س�دفته الغنية، ومل يق�سده� مل�له�،  ف�إن ك�ن غنيًّ

فهو عند حده، ول يعدم معروًف� ين�له من حيث ل يحت�سب.

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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اأنه ق�ل: »تنكح املراأة    عن النبي  روى البخ�ري عن اأبي هريرة
لأربع: مل�له�، وحل�سبه�، وجم�له�، ولدينه�، ف�ظفر بذات الدين َتِرَبْت يداك».

وراأيت يف املق�لة )5)) اأن عمران الكون ل يح�سل اإل ب�لن�سل، وهو اأمر 
التي  امراأته  اأن يتزوج على  طبعي يقهر الإن�س�ن و�س�ئر احليوان، ف�لرجل معذور 
فقدت ولديه�، ورمب� قوي عذره اأنه� عجوز يف الغ�برين، مثاًل ولكنه غري معذور اأن 
يف�جئه� ب�لزواج يف حني امل�سيبة، فلكل منهم� حق، واملخل�س اأن يتزوج بحيث 

ل تعلم امراأته الثكلى ب�لزواج.

وراأيت اأن للرجل اأن يتزوج على زوجه لأجل اإجن�ب الذكور، ف�إنهم اأقوى 
اإىل ذلك، ومت�م  اأن يق�سد  الرجل  الإن�ث، فال جن�ح على  نفًع� من  واأكرث  عماًل 

م�أربه بيد اهلل وحده.

ت�سعى  اأن  الآث�م  واأكرب  الأخالق  اأحط  من  اأن   (20( املق�لة  وراأيت يف 
املراأة يف طالق املراأة لتحل حمله�، اأو ي�سعى الرجل يف طالق امراأة غريه ليزوجه� 
مثاًل ف�إن ذلك من هدم امل�س�لح الث�بتة، ووقوع ذلك من بع�س الأقربني منتهى 
الفظ�عة، ويك�د املرء يعتقد اأن اهلل ل يغفره، ول �سك اأن ال�س�عي يف الطالق هو 

الذي اجرتح ال�سيئة اأوًل، واإليه ين�سب الإثم واإن �س�ركه غريه يف ذلك. 
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روى البخ�ري عن اأبي هريرة  عن النبي   اأنه ق�ل: »ل يحل لمراأة 
اأن ت�س�أل طالق اأخته� لت�ستفرغ �سفحته� ف�إمن� له� م�قدر له�».

مزاج  من  اأكمل  الرجل  مزاج  اأن  الأمة  حزب  ن�دي  خطبة  يف  وراأيت 
الت�سريح  بقية احليوان، ومم� ت�سهد على ذلك  املراأة، وكذلك املذكر واملوؤنث من 
والأعم�ل الظ�هرة يف كل جيل، وقد تغلب الرجل على املراأة من �س�لف الزم�ن 
يف  اهلل  حكم  وقد  عمله�،  وا�ستوفت  حقه�،  الطبيعة  اأخذت  وبذلك  الآن،  اإىل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  كت�به اأن الرجل م�سيطر على املراأة، فق�ل: ژ

)الن�س�ء /34).

وروى البخ�ري عن اأن�س   اأنه ق�ل: ك�نت اأم �سليم يف الثقل واأجن�سة 
غالم النبي   ي�سوق بهن، فق�ل النبي:   ي� اأجن�س، رويدك �سوقك ب�لقوارير.

لأي �سيء �سبه النبي  الن�س�ء ب�لقوارير م� ذلك اإل ل�سعفهن ولط�فتهن 
فهن اجلن�س اللطيف، وهن حمل عن�ية الرج�ل، ف�لرج�ل اأقوى منهن وم�سيطرون 

عليهن.

اإىل  وينقطع�ن  اأوروب�،  يف  واحدة  مدر�سة  يف  املراأة  مع  يتعلم  الرجل  اإن 
درو�سهم�، ثم بعد اإمت�م �ِسني املدر�سة يخرج�ن، وقد يوفق�ن للفراغ والتفكري، فرتى 

الرجل يخرتع الأ�سي�ء وترى املراأة ل تخرتع.

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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اإليه الرجل يف العلم والعمل، ولكن بعد  وقد ت�سل املراأة اإىل م� و�سل 
الوقت  ذلك  فهي يف  الطبيعية  و�سنته�  طوره�  تخرج عن  اأن  وبعد  والتي،  اللتي� 
رجل ل امراأة، والطبيعة ح�كمة ب�لق�سمة، فق�سم رج�ل وق�سم ن�س�ء )فال يغرين 

خلق اهلل).

ِجِبلي  اأمر  ل  ع�ر�س  اأمر  الأحي�ن  بع�س  يف  الرجل  املراأة  م�س�واة  اإن 
)والفرق مثل ال�سبح ظ�هر).

وعماًل مبقت�سى الطبيعة، وحفًظ� لل�سحة، يلزم اأن تتعلم املراأة يف املدر�سة 
واملنزل م� يالئم درجته� ل غري.

نحن ل جند يف ت�ريخ املراأة م� يجعله� يف �سف الرجل، فال يجوز اأن ت�سمو 
اإىل رتبته مت�ًم� اإل اإذا �سذت عن فطرته�.

واإن اآدم  �سيق بطبيعته اإىل جلب املع��س، وحواء �سيقت بطبيعته� 
اإىل �سكنى البيت وتدبريه، »وفرم�ن» الطبيعة فرم�ن من اهلل مقبول ومعقول. 

واملراأة القروية اأقوى من احل�سرية، ولكنه� دون درجة الرجل، ولو ن�س�أت 
مع �سب�ع الب�دية.
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وامل�دة الث�نية من املواد الع�سر التي يف اآخر اخلطبة تظلم ال�سيدات، ف�إن� 
�س�هدن� اآث�ر ال�سعف يف كثريات ممن يتعلمن التعلم الث�نوي، فال بد من مع�ر�سة 

هذه امل�دة حتى ل تك�سر »القوارير».

بفر�س  ليقمن  الث�نوي  التعلم  هذا  الن�س�ء  من  ط�ئفة  تلزم  اأن  ب�أ�س  ول 
الكف�ية يف تعليم البن�ت، ويكون ذلك من قبيل »قتل الثلث لإ�سالح الثلثني» 

.� اأقول ذلك م�زًح�، ول اأقول اإل حقًّ

وراأيت يف خطبة املق�رنة بني املراأة امل�سرية واملراأة الغربية اأن بع�س الأمرا�س 
الع�سبية ل يزول اإل ب�سرب من املو�سيق�، فيجب على الطبيب اأن يعرف ذلك 
كم� ق�ل ابن �سين�، وبع�س نغم�ت الزار ت�سلح لذلك، ولكن اأ�سبح اإثم الزار اأكرث 

من نفعه، ف�لواجب حم�ربة الزار وقي�م الطبيب مب� يلزم.

حرام  الأم�نة  يف  اخلي�نة  واأن  اهلل،  ب�أم�نة  املراأة  اأخذ  الرجل  اأن  وراأيت 
ومف�سدة خطرية.

روى البخ�ري عن اأبي هريرة  عن ر�سول اهلل   اأنه ق�ل: »من ك�ن 
يوؤمن ب�هلل واليوم الآخر فال يوؤذ ج�ره» ، »وا�ستو�سوا ب�لن�س�ء خرًيا ف�إنهن خلقن 
من �سلع، واإن اأعوج �سيء يف ال�سلع اأعاله، ف�إن ذهبت تقيمه ك�سرته، واإن تركته 

مل يزل اأعوج؛ ف��ستو�سوا ب�لن�س�ء خرًيا» .

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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وراأيت يف الكت�ب بع�س موؤاخذات عربية تري على األ�سنة كب�ر الكت�ب 
عند الت�سرع ل عند الت�أين واليقظة.

مثل عب�رة »ي�سبي رب�ت احلج�ل مب� فيهن املح�سن�ت» يف ال�سفحة )4)، 
والعربي يقول: »وفيهن املح�سن�ت» .

ومثل عب�رة »ل تتفق مع الدج�ج»  يف ال�سفحة )6)، والعربي يقول: »ل 
تتفق هي والدج�ج» .

ومثل عب�رة »فقد ل يط�بق احلقيقة»  يف ال�سفحة )8)، والعربي ليدخل 
)قد) على فعل منفّي.

ومثل عب�رة »لبد واأن ينتج»  يف ال�سفحة )4))، والعربي يقول: »لبد 
اأن ينتج» . 

يقول:  والعربي   ،(20( ال�سفحة  يف  الو�س�خة»   »ب�سبب  عب�رة  ومثل 
»ب�سبب الت�س�خ»  فلي�س يف اللغة العربية »و�س�خة» .

 ،(24( ال�سفحة  يف  ا»   م�سرًّ ك�ن  ولو  حتى  القدمي  »وحب  عب�رة  ومثل 
ا» . والعربي يقول: »وحب القدمي ولو ك�ن م�سرًّ
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ومثل عب�رة »ويح�سدون بع�سهم البع�س»  يف ال�سفحة )30)، والعربي 
يقول: »ويح�سد بع�سهم بع�ًس�» .

والعربي  ال�سفحة )37)،  ب�سديقتني»  يف  »�سمني جمل�س  ومثل عب�رة 
يقول: »�سمني جمل�س و�سديقتني» .

ومثل عب�رة »اأو التن�زع على ال�سلطة»  يف ال�سفحة )40)، والعربي يقول: 
»اأو التن�زع يف ال�سلطة» .

 ،(48( ال�سفحة  يف  الب�سر»   بني  ل�س�لح  النظ�م  »وي�سّنون  عب�رة  ومثل 
والعربي يقول: »مل�سلحة بني الب�سر» .

يقول:  والعربي   ،(5(( ال�سفحة  يف  له»   الآخر  »تنغي�س  عب�رة  ومثل 
)تنغي�س الآخر عليه).

ومثل عب�رة »اإذا ك�ن اأ�س�ءه�»  يف ال�سفحة )54)، والعربي يقول: »اأ�س�ء 
اإليه�» .

ومثل عب�رة »ف�سي�ن اإن يعتربه قوم للمنفعة وحده� اأو لل�سهرة»  يف ال�سفحة 
)67)، والعربي يقول: »واأن يعتربوه لل�سهرة» .

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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 ،(87( ال�سفحة  يف  الكب�ر»   اأو  الأطف�ل  يف  ك�نت  »�سواء  عب�رة  ومثل 
والعربي يقول: »�سواء اأك�نت يف الأطف�ل اأم الكب�ر» .

ومثل عب�رة »ِلَعم�ر»  يف ال�سفحة )96)، والعربي يقول: »لعمران» 

ومثل عب�رة »لقلت» يف ال�سفحة )97)، والعربي يقول: »قلت» لأن الالم 
ل تدخل على جواب )اإذا).

ومثل عب�رة »ال�سدف»  يف ال�سفحة )0)))، والعربي يقول: »امل�س�دف�ت». 

ومثل عب�رة »واأخب�ر عالنة»  يف ال�سفحة )5)))، والعربي يقول: »واأخب�ر 
فالنة» .

وراأيت يف الكت�ب بع�س موؤاخذات اإمالئية ل تخفى على الك�تب، ورمب� 
ك�نت من املطبعة.

اأنك  بيد  الأكرثون،  يح�سن  كم�  وكت�بة  فكًرا  اأح�سنت  الب�دية،  اأب�حثة 
�س�بقة ال�سيدات يف ميدان الإ�سالح، وتلك مزية لو ن�له� رجل لك�ن له �س�أن يف 
هذا الزم�ن، فليكن �س�أنك اأعظم، وثن�وؤك األزم، ول ي�سرفنك بع�س م� جرى به 
قلمي، فم� اأخذت عليك اإل كم� ي�أخذ اأ�ست�ذ الإن�س�ء وال�سوؤون الجتم�عية، ل 
اأثرك وقد دل على الكم�ل  اأرى فيه  يوًم�  اأرتقب  املثبط، واإين  الن�قد  ي�أخذ  كم� 
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الذي حت�ولني ونح�ول.

الق�هرة يف 4) �سعب�ن �سنة 328)هـ و 9) اأغ�سط�س �سنة 0)9)م.
                    )حسني وايل(   

اأيـقـنـت اأنـه �صـي�صـري بـدًرا كـامـاًل�اإذا راأيـت مـن الهـالل منــ�ه

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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جاءنا من ح�صرة النظامي))) الفا�صل الدكت�ر �صبلي �صميل:

�سيدي الأ�ست�ذ الف��سل؛ حفني بك ن��سف املحرتم:

اأ�سكرك على الن�سخة التي تف�سلت علّي به� من مق�لت »الن�س�ئي�ت» 
حل�سرة الف��سلة ب�حثة الب�دية، وقد ط�لعته� معجًب� بعلم �س�حبته�، ودقة نظره�، ول 
�سيم� اإقدامه� يف جمتمع ل يزال يعد اخلروج فيه عن امل�ألوف مهم� ك�ن �س�أنه بدعة 
مذمومة، مم� دل على اأن علمه� الوا�سع مل يبق يف راأ�سه� عقيًم� كم� هو احل�ل يف 
اأبخ�سه� حقه� من الف�سل  اأقل ن�س�ءن� لئال  روؤو�س اأكرث رج�لن� حتى اليوم، ومل 

املتقدم بني اأترابه�، وهن غ�لًب� كم� هن، �سطر ع�طل يف ج�سم اجتم�عن�.

فب�حثة الب�دية بني الن�س�ء امل�سري�ت بل امل�سلم�ت بل ال�سرقي�ت عموًم�، 
ل يقل ف�سله� يف ال�سرب على م�س�وئ الأ�سرة عندن�، واحل�س على وجوب تعليم 
اأمني يف  ق��سم  ف�سل  ال�سحيح، عن  ب�لعلم  اأخالقه�  وتقومي  عقله�،  لتحرير  املراأة 
وجوب حتريره�، واإن ك�نت مل تطلب له� هذا التحرير اإىل الغ�ية الق�سوى مثله، 
اأولئك  وجيه،  البع�س  نظر  راأي يف  وهو  ب�لكلية،  احلج�ب  اإلغ�ء  تطلب  لأنه� مل 
الذين يقولون اإن الطفرة حم�ل، ويخ�سون النتق��س�ت العنيفة، فيطلبون الإ�سالح 
نظ�م  واإن ك�ن  بلوغه،  املطلب يحول دون  ت�سعيب  اأن  واللني؛ خوًف� من  ب�لتوؤدة 
الجتم�ع ل ي�ستغني اأحي�نً� عن الثورات العنيفة اإذا ا�ستدت املق�ومة يف الأحوال 

ورد يف الأ�سل »النط�مبي». )م).  (((
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ذة)))، ومهم� يكن من  ذة ب�لقجُ الرا�سية لطول العهد، كنظ�م الطبيعة نف�سه حذو القجُ
ذلك، ف�إن راأيه� يف نظري ل ين�يف راأي الط�لبني اليوم ال�سفور املطلق، وم� هو اإل 
حذر لفظي لأن رفع احلج�ب املعنوي عن العقل ل بد اأن يوؤدي اإىل رفع احلج�ب 
احل�سّي عن اجل�سم، كم� اأن طلب رفع احلج�ب احل�سّي دفعة واحدة ل ير�سى به 
حتى املحجوب نف�سه اإذا مل يرفع حج�ب اجلهل عن عقله اأي�ًس�، وك�أنه� يف ذلك 
�سلكت م�سلك دارون نف�سه يف العلوم الطبيعية اإذ ح�سر اخللق يف اأ�سول قليلة، 
ت�سعيب  من  حذًرا  والتحول،  ب�لن�سوء  ذلك  بعد  الكثرية  الأنواع  منه�  تفرعت 
املطلب على اأ�سح�ب اخللق اأنف�سهم، ولكن ذلك احلذر مل مينع معتنقي مذهبه 
لأنه  كله�،  الطبيعة  على  والتحول  الن�سوء  ن�مو�س  اإطالق  من  �سحته  املعتقدين 
الغ�ية  اإىل  العقل  مل�ذا ل ي�سح للكل، فتحرير  للبع�س ل يفهم  الن�سوء  اإذا �سح 
الق�سوى ل يتم بدون حترير اجل�سم اإىل الغ�ية الق�سوى اأي�ًس�، فط�لب حترير املراأة 
ل ي�سعه اأن يطلبه من جهة واحدة، واإل فك�أنه مل يطلبه، ولذلك اأعترب ن�س�ئي�ت 
ب�حثة الب�دية ككت�ب حترير املراأة لق��سم اأمني يف النتيجة املرتتبة عليهم�، ومق�مه� 
يقيني  اليوم، ويف  الرج�ل يف الإ�سالم  الن�س�ء كمق�مه بني  املتقدم بني  ب�لف�سل 
اأن الإ�سالم مل حترك فيه حتى اليوم م�س�ألة اجتم�عية اأهم من امل�س�ألة التي نحن 

ب�سدده�، والف�سل يف ذلك مل�سر وحده� ولأبن�ء م�سر.

ْقر، بعد  �ْسر وال�سَّ ة: ري�سةجُ الط�ئر ك�لنَّ ذَّ حذو القذة ب�لقذة: مثل يجُ�سَربجُ لل�سيئني ي�ستوي�ن ول يتف�وت�ن. والقجُ  (((
هم.)م). َب يف ال�سَّ ت�سويته� واإعداده� لرتكَّ

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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لي�س الغريب اأن م�س�ألة املراأة يف الجتم�ع �سغلت الن��س يف كل الع�سور، 
ول تزال �سغلهم ال�س�غل حتى اليوم يف كل املعمورة، فهي من مقوم�ت الأ�سرة 
التي هي اأ�س��س الجتم�ع، بل الغريب اأنه� مع ب�س�طته� مل ي�سهل التف�ق فيه�، 
ك�أنه�  احل�سر،  عنه  ل�س�ق  مع  ججُ لو  م�  فيه�  وكتبوا  مذاهب،  فيه�  الن��س  وذهب 
اأنه� من  اأكرث الب�حثني جعلوه� كذلك مع  من امل�س�ئل الالهوتية العوي�سة، لأن 
امل�س�ئل الطبيعية الب�سيطة التي ل يجوز اأن يختلف فيه� اثن�ن لول ذلك، ول نظن 
اأن من�س�أ هذا الختالف خ��س بقوم دون اآخرين، وب�سقع دون اآخر، بل هو ع�م 
الب�سرية  املجتمع�ت  اأ�سد  يف  اليوم  اإىل  الت�ريخ  اأول  من  وك�ئن  املعمورة،  جميع 
اأن يكون لذلك �سبب  ارتق�ء على �سروب متنوعة، فالبد  اأكرثه�  انحط�ًط�، ويف 
ع�م هو اأ�سل كل الختالف�ت التي رويت يف �س�أن املراأة، والتي ل تزال موجودة 

حتى الآن.

ف�ملراأة منذ القدمي مظلومة مه�سومة اجل�نب من الرجل، لأنه اأقوى منه�، 
ا�ستثن�ء، لأن وا�سعيه� رج�ل،  ]الو�سعية[))) دون  ال�سرائع  وهي مظلومة يف كل 
حتى اأن بع�س هذه ال�سرائع اأنكر عليه� النف�س، اأو ب�حلري حتى ج�ز لأتب�عه� يف 
ع�سر من الع�سور اأن يتب�حثوا يف م� اإذا ك�ن للمراأة نف�س، وهكذا ا�ستبد الرجل 
القوي اخل�سن ب�ملراأة ال�سعيفة اجل�هلة، فحر�س عليه� الفقري حر�س امل�لك على 

م� بني القو�سني املعقوفني زي�دة غري موجودة يف الطبعة الأ�سلية.)م).  (((
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ملكه الن�فع له، وا�ستخدمه� اأحي�نً� كم� ي�ستخدم احليوان، ولكنه مل يكن ي�سن 
به� كم� ك�ن ي�سن به، لأن احليوان بثمن وهي بال ثمن غ�لًب�، ومل ي�ستم�سك كثرًيا 
ب�حلج�ب؛ لأن الفقر ك�ن يطفئ فيه اآي�ته ال�سهوانية، وحر�س الغني عليه� حر�س 
اإذا  احلج�ب، حتى  من  ب�أكف�ن  وكفنه�  الق�سور،  من  قبور  فدفنه� حية يف  غرية، 
برزت من خدره� م�ست متث�قلة ك�لربميل املو�سح وهي تهتز على حموره� وتتعرث 
عليه�  وغ�ر  ال�سبح،  بهذا  للتغني  ت�سوًرا  ال�سعراء من خي�لهم  يعدم  بظله�- ومل 
من الن�سيم لئال ينقل اإىل �سواه �سذاه�، وحتى من النور لئال متتد الأب�س�ر به اإىل 
مراآه�، ف�إذا م�ت وئدت معه حية، ك�أنه� مت�ع له ل يجوز اأن يف�سل عنه� اأو ك�أنهم� 
جزء منه، ولكنه يجوز له اأن يف�سل عنه�، واعتربه� بذلك اأحط من احليوان الذي 
قبلت  القرب حتى ميوت، وهي  اإىل ج�نب  ربطوه  عليه  الق�سوة  غ�لوا يف  اإذا  ك�نوا 

� له  بذلك مرغمة ب�لقوة م�ست�سلمة للجهل حتى ح�سبت كل ذلك واجًب� وحقًّ

حتى قتل الرتهل قواه� اجل�سدية وقتل اجلهل مواهبه� العقلية، والرجل 
يح�سب اأنه بذلك �س�نه� و�س�ن نف�سه به�، وم� �س�ن فيه� اإل جهله اإذ املراأة مراآة 
الرجل، ج�هلة فج�هل وع�ملة فع�مل، وم� �س�ن اجلهل اآدابً�، ول اأو�سد اأبوابً�، ول 
ب�لرتبية  الأخالق  وتقومي  ال�سحيح  ب�لعلم  العقل  تو�سيع  واأمنع حج�ب  اأمة،  اأعز 
اأمنع  بيده  قي�ده  ف�لذي  امل�سلحة،  ل�سي�نة  ب�لنف�س  واأكفل ك�فل الختب�ر  القومية 

ا اإذا امتنع ممن قي�ده بيد �سواه. جدًّ

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها

فـاإن تـ�صـنـه فــهـ� يـــتـهـُن�املــرء اإن مـا اعــتاد مـتـربــة
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ف�حلج�ب بقية ب�قية من �سروب الظلم التي ح�قت ب�ملراأة من اأول عهد 
اليوم من غري  امل�ألوف  اإىل احلد  املراأة امل�سلمة  اليوم، واحلج�ب على  اإىل  الت�ريخ 
الأ�سرة  � ك�نت، وهو �سبب عيوب  اأيًّ الن��سجة  العقول  تقبله  ت�أويل ل  اأو  تخريج 
يف  اإليه�  تنبه  الب�دية  ب�حثة  ق�مت  التي  خ�سو�ًس�  وامل�سرية  عموًم�،  ال�سرقية 
ن�س�ئي�ته� طلًب� لإ�سالحه�، واأي دليل اأو�سح على اأن ف�س�د الأ�سرة هذا اإمن� هو من 
مق�م املراأة فيه� املن�يف للطبع، اإذ احلرية املتب�دلة يف نظ�م الطبيعة حق طبيعي ل 
يجوز اأن ت�سلبه حتى ذرات اجلم�د، واإل ك�نت اأعم�ل الطبيعة اأدعى اإىل اخلراب 
منه� اإىل العم�ر، وهي يف الجتم�ع الب�سري حق واجب بل �سروري اأي�ًس�. لأن 
املراأة فيه �سطر من �سطري ج�سمه، ف�إذا �سلبت املراأة احلرية عرج الجتم�ع، وم�سى 
على رجل واحدة، وفيه� قيد اأي�ًس� اإذ ت�سبح املراأة حينئذ ع�لة عليه عو�ًس� عن اأن 
تكون عونً� له، ول ح�جة بن� اإىل اإط�لة البحث لو�سع املقدم�ت املركبة ل�ستخراج 
اأقل  ول  اليوم عن كل ذلك،  يغنين�  الب�سيط  املق�بلة  علم  ف�إن  الب�سيطة،  النت�ئج 
من اأن نق�بل بينن� وبني الأمم الراقية لنقف على الفرق اجل�سيم بني جمتمع املراأة 
فيه مدرجة حية يف الأكف�ن مدفونة بني اجلدران عقله� حمجوب عن اأنوار علوم 
الختب�ر كم� حجبت حوا�سه� عن نور الطبيعة، وبني جمتمع ترى املراأة فيه على 
�سد ذلك ونق�بل فقط بني اأطف�ل المراأتني يف جمتمعن� وجمتمعهم، ف�أين قذارة 
اأطف�لن� من نظ�فة اأطف�لهم، و�سقم اأطف�لن� من �سحة اأطف�لهم، ورعونة اأطف�لن� من 
ر�س�نة اأطف�لهم، حتى اإن �سبي�نهم ليفوقون رج�لن� يف العزائم، في�سبون على اجلد 
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والعمل، ون�سب نحن على ال�سخ�فة والك�سل، في�ستطيلون ب�أيديهم اإىل كل عمل 
اأخذن�  احلجة  دمغتن�  واإذا  ف�رغة،  دعوى  كل  اإىل  ب�أل�سنتن�  نحن  ون�ستطيل  ن�فع، 
نفت�س على عيوبهم اجلزئية لن�سرت به� عيوبن� الكلية غري ن�ظرين من خالل ذلك 
لهم  الرتق�ء  هذا  ك�ن  وم�  الكليني،  وتقهقرن�  وتقدمهم  وانحط�طن�،  ارتق�ئهم  اإىل 
يوم ك�نت املراأة عندهم م�سلوبة احلرية حمجوبة عن نور العلم، فقد ك�نت مظلومة 

كذلك عندهم، واإن مل تكن حمجبة كم� هي عندن�، ف�إن �سروب الظلم كثرية.

واأغرب من كل ذلك اأن مثل هذه الدع�وى الف�رغة التي نطمئن اإليه�، 
يجعلونه  نف�ًق�  يجيزونه�  البع�س  اأن  اأو  الق�دة  مق�م  هم يف  ممن  كثريين  على  توز 
حم�ولة  والأدهى  به،  اأغرارن�  ل�سطي�د  اأغرا�سهم  �سن�نري)))  روؤو�س  على  طع�ًم� 
البع�س من هوؤلء واأولئك اإخراج البحث يف املو�سوع من وجهته الجتم�عية اإىل 
وجهة دينية، بح�سب اأهوائهم وعلى قدر اأفه�مهم، وم� يق�سدون بذلك اإل اإزالة 
التك�فوؤ من بني املتب�حثني، لينقلوا الكالم من اأن يكون بني الن��س بع�سهم مع 
ت�أييد  اإىل م� بينهم وبني اهلل لعل املع�ر�س يجنب ويكون �سمته عونً� على  بع�س 
ذلك  ي�أتون  اأنهم  ال�سي��سني  بع�س  يظن  وقد  الزه�وي،  منتقدو  كم�  يدعون،  م� 
عن حكمة ليدفعوا عنهم �سر اجلهالء، كم� فعلت احلكومة العثم�نية الد�ستورية 
اليوم اإذ ظنت اأنه� متلك قي�دة اجلهالء وهم ل ميلكهم اإل اإق�مة العدل ال�سحيح، 

الدع�وى  اأ�سح�ب  اأن  ويق�سد  ال�سمك،  �سيد  ت�ستعمل يف  معقوفة يف طرفه� خيوط  دقيقة  �سن�نري: حدائد   (((
الف�رغة يخدعون الأغرار بطعوم ق��سدين الت�أثري فيهم وخداعهم.)م).

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها
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ومن ورائه ال�سيف حتى يقره العلم، فتزلفت اإليهم ب�أنه� منعت ن�سر اأف�سل كت�ب 
اأمني،  لق��سم  املراأة  حترير  كت�ب  وهو  امل�سلمني،  من  م�سلح  لأعظم  الإ�سالم  يف 
وم� اأ�سبه �سلوكهم يف هذه امل�س�ألة ب�سلوك عرابي اإذ ق�م يتربك ب�حلجب، ويلب�س 
امل�س�بح ليتقرب اإىل الع�مة، وهو يح�سب اأن الن�سر له من ورائهم، وم� ك�ن له من 
ورائهم اإل الف�سل، وهم بعلمهم هذا اليوم اأبعدوا غ�ية الد�ستور عن� اأجي�ًل غ�فلني 

عن اأن التن�زع حولن� اليوم �سديد.

ارتقى  الإ�سالم  اإن  جمردة  الأ�سي�ء  اإىل  ينظرون  الذين  بع�س  يقول  قد 
يف امل��سي وم� ك�ن حج�ب املراأة عقبة يف �سبيله، وهوؤلء لو نظروا اإىل الجتم�ع 
كم� ينبغي اأن ينظر اإليه اأي بنظر املق�بلة، لعلموا اأن املراأة ك�نت يف تلك الع�سور 
متن��سبة يف الظلم يف كل املعمورة، ومل يكن بينه� هذا التب�ين ال�سديد الذي نراه 
الآن، ف�ملراأة الغربية مل تكن اأف�سل من املراأة امل�سلمة يف تربيته� ويف علمه�، واأم� 
اليوم في�ستحيل اأن يتم للم�سلمني م� مت لهم يف امل��سي مع �س�ئر الأمم ب�سبب هذا 
التب�ين، واإذا ط�ل جمودهم على ح�لهم هذه ومل يج�روا جريانهم يف كل �سيء 

ك�ن م�سريهم اإىل حيث تق�سي �سنة التن�زع بني املتن�زعني غري الأكف�ء.

فيه�  وتلته  قليلة  �سنني  منذ  اأمني  ق��سم  به�  ق�م  التي  النه�سة  اأن  على 
ب�حثة الب�دية، والتي نراه� تتج�سم اأكرث ف�أكرث كل يوم كم� يدل تك�ثر الب�حثني 
يف املو�سوع، وميل الأكرثين منهم اإىل �سد اأزره� ول �سيم� يف هذه الآونة الأخرية 
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اليوم  امل�سلمني  العملية يف  نت�ئجه�  تظهر  واإن مل  امل�سلحني  م�س�عي  ب�أن  تب�سرن� 
ف�سوف ل مي�سي زمن ق�سري حتى تني منه� الأجي�ل القريبة كل الفوائد املطلوبة، 
اإذ تكون الروؤو�س الب�لية مب� فيه� من الأفك�ر املتعفنة قد انق�ست - والع�دات دين 
الإن�س�ن  مل�سلحة  املوافقة  اجلديدة  املب�دئ  على  اجلديدة  الروؤو�س  فت�سب   - ث�ن 
امل�سرتكة يف العمران، واملتغرية بح�سب روح كل ع�سر طبًق� لحتي�ج�ت كل زم�ن 
اأي العلم الختب�ري دين  عماًل ب�سنة الرتق�ء وغلبة الأ�سلح، والعلم ال�سحيح 

اأي�ًس�.

 واقبل اأيه� الأ�ست�ذ الف��سل ف�ئق احرتامي.  

الدكتور شبلي مشيل

انتهى*

اجلزء الأول

مبطبعة  )328)هــ/0)9)م)  ع�م  املوؤلفة  حي�ة  يف  �سدرت  التي  »الن�س�ئي�ت»  كت�ب  طبعة  يف  ورد  م�  اآخر  هذا   *
اجلريدة، اأم� اجلزاأ الث�ين فقد اأ�سيف بعد وف�ة ب�حثة الب�دية يف طبعة املكتبة التج�رية ع�م )343)هـ/925)م)، 

وارت�أين� اإ�س�فته للطبعة احل�لية )اللجنة العلمية). 

  باب التقاريظ مرتبة برتتب �ر�دها





)اجلزء اثلاين(

الن�سائيـات

 ملك حفني نا�سف 
)باحثة البادية(

ت�أليف





ولدت ب�لق�هرة �سنة 1886.
ن�لت ال�سه�دة االبتدائية �سنة 1900.

ن�لت الدبلوم �سنة 1903.
تزوجت �سنة 1907.

توفيت 12 اأكتوبر �سنة 1918.
)اأول من ن�لت ال�سه�دات، واأول من عليت)1(، واأول من كتبت، واأول من خطبت(.

يعلم الكل م� للمرحوم حفني بك ن��سف من ال�سبق يف العلوم واالآداب 
من  الن�شء  تربية  يف  ال�سهر  ومن  الق�س�ء،  يف  العمري  العدل  ومن  والعربية، 
اأن يهدي  متكلمي العربية، ومن ك�ن هذا �س�أنه، وك�نت تلك �سف�ته، ال عجب 

م�سر وال�سرق مبثل كرميته ملك.

مقدمة الطبعة الثانية *

باحثة البادية

اأخيه� جمد  بقلم  وهو  ع�م )1343هـ /1925م(،  التج�رية  املكتبة   - )الن�س�ئي�ت(  افتت�حية طبعة  التقدمي  هذا   *

ب�حثة  وف�ة  بعد  اأ�سيف  الذي  الث�ين(  )اجلزء  امللحق  لهذا  ك�فتت�حية  اإ�س�فته  وارت�أين�  ن��سف،  الدين حفني 
الب�دية )اللجنة العلمية(. 

)1( عليت: علت وارتفعت يف املك�رم وال�سرف. )م(.
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بداأت ب�حثة الب�دية درا�سته� يف املدار�ش الفرن�سوية، ثم دخلت املدر�سة 
نية )وك�نت اإذ ذاك ب�ل�سيوفية( يف عهد ك�ن فيه االآب�ء ال »يخ�طرون« ب�إدخ�ل  ال�سَّ
بن�تهم اإىل تلك املدر�سة م� مل يكونوا م�سطرين بحكم احل�جة امل�دية، فك�نت ملك 
اأخرى حتى  اإىل  فرقة  تتنقل من  مب�سروف�ت، و�س�رت  املدر�سة  فت�ة دخلت  اأول 
بلغت ال�سنة الرابعة، وك�ن من حظه� اأن وزارة املع�رف بداأت جترب نظ�م مدار�ش 
لنف�ش  تتقدم  اأن  البن�ت  تريد من  الوزارة ملن  ف�سرحت  املدر�سة،  لتلك  الفتي�ن 
امتح�ن الفتي�ن، فتقدمت الب�حثة وجنحت، فك�نت اأول فت�ة ن�لت �سه�دة يف م�سر. 
وك�ن �سنه� اإذ ذاك 13�سنة، فكتبت اإىل جريدة »املوؤيد« ق�سيدة من نظمه� تفتخر 
مل�سر ب�أن فتي�ته� �س�وين الرج�ل يف التعليم. وك�نت هذه ال�سه�دة ف�حتة اللتف�ته� 

اإىل امل�س�ئل الع�مة. 

واإن� لرنوي حك�ية لطيفة بهذه املن��سبة، ك�نت ملك »عفريتة« يف املكتب، 
فذهب والده� لي�س�أل به� املدر�سني، ف�أج�به بهذا املعنى كل مدر�سيه�، اإال م�سطفى 
ه�دئة يف  األعله�  للأ�ست�ذ:  والده�  فق�ل  اجلغرافي�.  اأ�ست�ذ  ك�ن  الذي  بك �سربي 
در�سك؛ ف�إنك الوحيد الذي مل َي�ْسك يل منه� فق�ل االأ�ست�ذ »ال؛ ولكن مل اأ�س�أ 

اأن اأكدرك«.

املع�رف  وزارة  اأن  على  الفرن�سية،  جتيد  �سنه�  �سغر  على  الب�حثة  ك�نت 
وجعلت  الرج�ل،  ق�سم  ي�س�رع  للمعلم�ت  ع�لًي�  ق�سًم�  املدر�سة  بنف�ش  اأن�س�أت 
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التي  ويلد«  »م�ش  مدر�س�ته�  من  وك�ن  االإنكليزية،  ب�للغة  فروعه  كل  التعليم يف 
اأ�سبحت فيم� بعد »م�سز بريدي«. ومن ح�سن احلظ اأن هذه ال�سيدة ك�نت جتيد 
اأج�دت االإنكليزية؛ ولذلك بقيت  الب�حثة حتى  الفرن�سية، فلم مت�ش �سنة على 
ملك مدينة له�، تك�تبه� وته�ديه� اإىل قبل وف�ته�، فلم� م�سى ثلث �سنني تقدمت 
الب�حثة المتح�ن الدبلوم، فنجحت وجنحت معه� االآن�سة »فكتوري� عو�ش«، ومل 
تنجح رفيقته� الث�لثة االآن�سة »اجلرة بلترن«. على اأن املع�رف ك�نت �سديدة جًدا 
يف نظ�م�ته�؛ فقررت اأن ال يت�سلم الدبلوم اإال من م�سى يف التمرين على التدري�ش 
�سنتني ك�ملتني، فبقيت ملك تزاول هذه املهنة، وك�ن من نبوغه� يف بع�ش املواد 
اأن قررت املع�رف اأن تدر�ش ملك لقرين�ته� اللئي كن معه� ففعلت. وك�ن من 
ا على مثله� ويف �سنه� )16�سنة( اأن ت�سيطر عليهن، ولكن من الن��ش  ال�سعب جدًّ
و�سنة  �سنتني  الب�حثة  بقيت  اإدراكه�.  عن  الفهم  َيْعِجز  مبواهب  اهلل  اخت�سه  من 

اأخرى حلبه� مهنة تعليم البن�ت واالأطف�ل. 

ومم� يذكر له� اأنه� ك�نت تزور ال�سيدات، وترجوهن يف اأن ي�سمحن ب�إدخ�ل 
�، وهكذا حتى امتلأت ببن�ت  بن�تهن املدر�سة، على اأن تلتفت لهن التف�ًت� خ��سًّ
اإال من بن�ت الفقراء واملعوزين،  اأن ك�نت املدر�سة خ�لية  الذوات واالأعي�ن بعد 
له� يرجع الف�سل يف اإكث�ر عدد املتعلم�ت. وك�نت يف االإج�زات املدر�سية تذهب 
البيت، الأن والدته� ك�نت  اإدارة هذا  فت�سعر بعبء عليه� يف ح�سن  اأبيه�  لبيت 
 ،)� مري�سة يف اأغلب االأوق�ت، فك�نت جتمع اإخوته� وكلهم اأ�سغر منه� )وك�نوا �ستًّ

مقدمــة
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وتلقي عليهم يف �سكل حك�ي�ت كل م� ك�ن يدور حوله� يف املدر�سة، فو�سعت 
مداركهم، وك�نوا يحبونه� ك�سديقة، فك�ن اأ�سح�بهم يرونهم يبكون طويًل عقب 
ك�نت حتب  ف�إنه�  احلن�ن؛  �سف�ته�  اأح�سن  ومن  عند ح�سوره�.  ويتهللون  فراقه�، 
ف�إذا مر�ش مّر�سته، واإذا �س�فر ق�مت مق�مه، وك�نت  اإىل درجة الت�سحية،  والده� 
تعمل بيديه� كل م� يلزم للمنزل من حي�كة وترتيب؛ حتى توفر على اأبيه�، الأنه� 

ك�نت ت�سعر اأنه� مدينة له بحي�ته�. 

نقول وقد �سجع البن�ت اإىل مزايلة)1( التلمذة اأنه� ك�نت تن�سر يف »املوؤيد« 
تعلمت وعلمت  اأول من  اأو مق�اًل. وبذلك تكون ملك  من وقت الآخر ق�سيدة 
�سن�عة  اإىل  �سبقته�  التيمورية)2(  ه�من  ع�ئ�سة  اإن  نقول:  احلق  والإحق�ق  وكتبت. 
اأن  ال�سعر، فك�نت ملك حتفظ �سعره� عن ظهر قلب وتعجب به�. ومن االأ�سف 
ع�ئ�سة ه�من مل يظهر له� اإال جمموعة من ال�سعر، ولكن لعل له� عذًرا ف�إن الرج�ل 

مل يكن نظرهن اإىل تعليم البن�ت نظًرا يوجب اال�ستح�س�ن.

وقد �س�رت ملك مو�سع اإعج�ب النظ�رة، وك�نت تريد اأن تعينه� وكيلة 
للمدر�سة، ولكنه� خرجت للتزوج. 

مزايلة: مزاولة اأي مم�ر�سة ومب��سرة.)م(.  )1(
ع�ئ�سة التيمورية )1840-1902م(: هي ع�ئ�سة ع�سمت بنت اإ�سم�عيل ب��س� بن حممد ك��سف تيمور، �س�عرة   )2(
م�سرية، له� ديوان ب�للغة العربية ب��سم »حلية الطراز« واآخر ب�لف�ر�سية، ولديه� ر�س�لة يف االأدب بعنوان »نت�ئج 
التي  املق�الت  من  عدد  اإىل  ب�الإ�س�فة  ال�ست�ت«،  بعد  »اللق�  بعنوان  ورواية  واالأفع�ل«،  االأقوال  يف  االأحوال 

ع�ر�ست فيه� اآراء ق��سم اأمني ودعوته اإىل ال�سفور.)م(.
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وقد  والتلميذات،  املعلم�ت  اأخواته�  من  مهيب  احتف�ل  يف  خرجت 
اإىل  الت�لية  االأي�م  يف  تق�طرن  وقد  الأجلهن،  تبكي  وهي  يبكني  وراءه�  خرجن 
بيت اأبيه�، فوعدتهن اأن تلتفت اإليهن م� ا�ستط�عت، ولكن تقرر هن� اأن كثرًيا من 
التلميذات خرجن عقب خروجه�. مثل ذلك كمثل امل�سروع�ت ال�سي��سية التي 
�سبيل  الب�حثة يف  مت�عب  ولوال  الع�مة.  الربمل�ن�ت  امل�سروع يف  مع �س�حب  ُتقرب 
ب�ملدر�سة مل  الثقة  التعليم عقب خروجه� لك�نت ال�سدمة كبرية بخروجه�، الأن 

تكن على اأمته� يف ذلك الوقت.

ومم� يعرفه اأ�سدق�ء الع�ئلة اأنه� رف�ست اأثن�ء التلمذة كثرًيا من ذوي املك�نة 
العلمية وامل�دية؛ الأنه� مل ت�س�أ اأن تف�سل الزواج على اإمت�م التعليم، وك�ن اأعز �س�حب 
لوالده� هو املرحوم ال�سيخ عبد الكرمي �سلم�ن، رئي�ش املحكمة ال�سرعية العلي� واأحد 
املحررين ال�س�بقني للوق�ئع امل�سرية، وك�ن االأ�ست�ذ وحده مو�سع ثقة حفني بك اإىل 
درجة ال تقف عند حد. اأخرب ال�سيخ عبد الكرمي اأب�ه� اأنه تعرف بعربي �سميم من 
اأح�سن  ومن  االأجنبية  اللغ�ت  واملطلعني على  االأدب�ء  ومن  والكرم،  النخوة  ذوي 
الرج�ل خلًق� اأال وهو �سيخ العرب عبد ال�ست�ر الب��سل وجيه قبيلة الرم�ح ب�لفيوم. 
اأخرب االأ�ست�ذ البك اأن �سيخ العرب طلب اإليه اأن يدله على اأكرث البن�ت تعلًم� يف 
القطر امل�سري على �سرط اأن يكون ن�سبه� مم� يبعث على ال�سرف واأحواله� الكم�ل 
كله. ف�أخربه االأ�ست�ذ على الفور اأنه اأكرم من جتمع بني تلك ال�سف�ت هي االآن�سة ملك 
كرمية �سديقه حفني بك، واأنه مب� له عليه من حق االأخوة ي�سمن اإقن�ع والده� بهذا. 

مقدمــة
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ومل تكن اإال اأي�م قلئل حتى ر�سي اأبوه�، ور�سيت هي خمت�رة؛ الأن م� �سمعته اإذ 
ذاك عن اآداب الرجل واأخلقه ك�نت اأكرث مم� يبعث على الر�سى. ومل يت�سدد اأبوه� 
يف مهر؛ لعلمه اأن االأخلق والرجولة هم� خري كنز للفت�ة. وتع�رف اأقرب�ء الع�ئلتني 
اأبيه�  اأي�م قلئل. وهكذا عقد ال�سيخ عبد الكرمي �سلم�ن عقد القران يف بيت  يف 

ب�لعب��سية، وك�نت ليلة العر�ش بعد عهد ق�سري من يوم العقد.

نذكر اأن الفرح ك�ن يف غ�ية الفخ�مة والب�س�طة مًع�. اتفق الطرف�ن على اأن 
تق�م ليلة واحدة، وقد زين ال�سرادق ب�لكهرب�ء والرثي�ت امللونة، وكذلك بجريدات 
العق�ئل)1(  من  ع�سرات  االحتف�ل  مك�ن  اإىل  ج�ء  وقد  الزهر.  وعقود  النخل 
االإنكليزي�ت والفرن�سي�ت واالأمريكي�ت، واأُخذت ال�سور اخل�رجية. ومم� يذكر اأنه 
جتمع لدى العرو�ش كنوز من النف�ئ�ش التي اأهدته� اإليه� االأمريات والذوات من 

�سواحبه�، اأو من�زل اأ�سدق�ء والده� وتلميذه العديدين. 

ب�لفيوم،  جب�ل  �سفح  يف  زوجه�  اأملك  اإىل  ملك  �س�فرت  قليل  وبعد 
ْت نف�سه� ب�حثة الب�دية. ف�سمَّ

وك�ن اأول م� كتبت مق�اًل يف »اجلريدة« تقرتح فيه اأن ين�س�أ يف م�سر )مق�بر 
له�  ف�نربى  ب�ريز.  )الب�نتيون( يف  اأو  لندن  )الو�ستمن�سرت( يف  العظم�ء( على منط 
كت�ب منهم ال�سيخ ر�سيد ر�س� الذي ا�ستنتج اأن الك�تب اإمن� هو )ب�حث ب�حل��سرة( 

العق�ئل: الزوج�ت الكرمي�ت.)م(.  )1(
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َـّاَم �سـرٌب ونـاُر ال�سـرِّ َت�سـتعـُريـا اأمـًة نثــرْت منظـوَمهـا الِغَيــُر حت

حـتى كاأنكـم الأوتــاد واحُلُمــُرمـاذا تقـولون يف �سيم ُيـراُد بكـم

ـُُر�ستـ�سلبون غــًدا اأغلـى نفائ�سكم    حريـة �سـاع يف حت�سيلها الُعمـ

ـًا  على بني النيل يف الآفاق وافتخرواحـريــة طاملـا َمّنــوا بهــا كذبــ

ولي�ش )ب�حثة ب�لب�دية(، وك�ن اأبوه� يف قن� ففهم من التوقيع اأن ابنته هي الك�تبة، 
� اإىل م� قبل اأول خطبة خطبته� على ال�سيدات يف الق�هرة.  وظل اال�سم خمفيًّ

ا�ستمرت الب�حثة تكتب ف�أملت بكل اأنواع )الن�س�ئي�ت(، ومل تكتب يف 
ال�سي��سة اإال قليًل، واأهم م� ورد يف ذلك ق�سيدة نذكر منه� على اأثر اإعلن ق�نون 

املطبوع�ت م� ي�أتي: 

وهكذا حتى ا�ستطردت اإىل م� رمب� ال ي�سمح بن�سره الرقيب اليوم، ومن ذلك 
اأنه� يف حرب طرابل�ش خطبت يف ن�س�ء الفيوم، فجمعت منهن مئ�ت اجلنيه�ت. 
ويف احلرب الكربى ح�كت بيده� م�ئة قمي�ش وم�ئة رداء اأعطته� »للهلل االأحمر«. 
وقد اأ�سيع يف الدوائر الر�سمية اأنه يق�سد نفي الب�حثة، ولكن ُخ�سي يف اآخر االأمر اأن 

يغ�سب له� اأبن�ء جلدته�، فعدل عن امل�س�ألة على اأن تلزم داره�.

كتبْت كثرًيا، جمع منه جزء يف »الن�س�ئي�ت« الذي طبعته اجلريدة، واأم� 
الب�قي فهو مبعرث. ولكن� علمن� اأن بع�ش حمبي العلم ك�ن قد ذهب اإىل »الكتبخ�نة 
اخلديوية« وجمع كل م� عرث عليه من مق�الته� التي مل تطبع واأودعه� منزل زوجه�. 

مقدمــة
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كذلك له� ر�س�ئل يف جريدة »اجلون ترك« يف اإ�سط�نبول، ويف جرائد اأمل�نية 
وفرن�سية، وله� مك�تب�ت اإفرجنية بينه� وبني عظيم�ت امل�ستغلت ب�مل�س�ئل الن�س�ئية 

يف اأوروب�. 

واإن�  اأنف�سهم،  الفرجن  له�  بذلك  ف�سهد  ذاته�؛  يف  عظيمة  الب�حثة  ك�نت 
»�سرلوت  االإجنليزية  للك�تبة  اإفريقي�«  امراأة يف  »�ست�ء  كت�ب  الثن�ء يف  ع�طر  لنقراأ 
كمرون« الع�سوة ب�جلمعية اجلغرافية امللوكية، وفيه و�سف ملنزل املرحومة وخلقه� 

وحي�ته� الع�ئلية مم� مل يكتب مبثله ك�تب. 

امل�سرية«  »املراأة  »اإيليزابت كوبر« كت�به�  الك�تبة االأمريكية  اأهدت  كذلك 
للب�حثة. وك�نت هذه ال�سيدة متع�سبة يف اآرائه� عن م�سر واملراأة امل�سرية، ولكنه� 
عدلت كثرًيا من اآرائه� عقب من�ق�س�ت �سخ�سية ا�ستمرت ب�ملك�تبة اإىل م� بعد �سفره�. 

ف��ستف�دت  واالأ�ست�نة  ال�سغرى  اآ�سي�  يف  للري��سة  الب�حثة  �س�فرت  وقد 
واأف�دت. 

اأم� الب�حثة فخطبت مرة يف دار »اجلريدة« مب�سر على العقيلت، ومرة ب�إدارة 
اجل�معة امل�سرية، وك�ن له� م�سروع�ت يف هذا ال�سدد ن�أ�سف على اأنه� مل تتم. 

والهت�ف  ب�لت�سفيق  املك�ن  هليوبولي�ش دوى  امل�سري يف  املوؤمتر  ومل� عقد 
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الن�س�ئية  للحركة  وت�سجيًع�  املوؤمتر  ا�سرتاًك� يف  اقرتاح�ته�  الب�حثة  اأر�سلت  عندم� 
اأبدع  تنفيذ م�سروعن� هذا«، فك�ن ذلك  الرج�ل  اآخره�: »على  بنوًدا  ف�قرتحت، 

من االقرتاح�ت نف�سه�. 

اأوان�ش)1(  اأع�س�ئه�  بني  جمعت  التهذيبي«  الن�س�ء  »جمعية  اآث�ره�  ومن 
ويدعو  به�،  الثقة  على  امل�سري�ت  ي�سجع  هوؤالء  وجود  الأن  والفرجن،  امل�سري�ت 

احلكومة اإىل عدم التداخل يف اأعم�له�. 

كذلك و�سعت برن�جًم� مل�سغل للفتي�ت الفقريات، ومللج�أ للن�س�ء، وك�نت 
الب�حثة يف  وقد عملت  من مرياث.  له�  م�  املعهدين كل  هذين  تهب  اأن  تنوي 
معلم�ت  لذلك  وا�ستح�سرت  التمري�ش،  لتعليم  َمدر�سة  �سبه  ب�ملنرية  منزله� 
ع�رف�ت، وك�ن معه� كثري من التلميذات التي ك�نت هي اإحداهن يف تعلم هذا 

الفن اجلليل. 

وهكذا ك�ن ال يهداأ له� ب�ل من اأجل رقي املراأة ال�سرقية على العموم، 
وامل�سرية على اخل�سو�ش، فلم جتد ب�بً� اإال طرقته. 

ومم� يذكر ب�لفخر اأنه� ك�نت يف كل تلك اجلمعي�ت تعطي الرئ��سة الإحدى 
الف�سلي�ت كحرم علي ب��س� �سعراوي؛ حتى ال تتلف نتيجة اأعم�له� مب� ع�س�ه اأن 

اأوان�ش: فتي�ت غري متزوج�ت، جمع اآن�سة.)م(.  )1(
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يق�ل من حبه� لنف�سه�، والأنه� تعرف العقلية ال�سرقية، وف�سًل عن هذا وذاك الأنه� 
ك�نت اآية يف التوا�سع. 

وك�نت ملك فوق م� ذكرن� كرمية االأخلق، مل نعرف عن غريه� م� عرفن� 
عنه�، فك�ن له� اإيراد �سغري تنفقه كله يف عمل اخلري، فكم رتبت لفقريات مع��ًس� 
�، وكم علمت فتي�ت على ح�س�به�، وكم تربعت دون ذكر ا�سمه� يف اأمور  �سهريًّ
خريية لن�س�ء واأطف�ل. حتى اأن �س�حب�ته� غري الغني�ت ك�ن لهن عنده� ُجْعل)1( 

�سنوي من ال�سمن واالأرز والدقيق ب�سفته هدية حتى ال جترح لهن اإح�س��ًس�. 

وك�نت كلم� علمت اأو قراأت عن �سيدة مهتمة ب�الأدب اأو الرتبية �س�عدته�، 
وتعرفت هكذا بكثري من االأوان�ش. ويف كت�ب االآن�سة »مي« م� ي�سهد مبثل ذلك. 

وك�ن لديه� كثري من احللي املكد�ش فب�عته اأكرثه وا�سرتت به اأر�ًس� كل 
ريعه� كم� ذكرن� يف �سبيل اخلري. 

وك�ن لديه� من امللب�ش املطرزة ال�سيء الكثري، ولكن� قلم� راأين�ه� تلب�سه�، 
� يف الب�س�طة وقلة يف االهتم�م  بل ك�نت تكتفي بجلليب ال�سيت والب�تي�سته؛ حبًّ

ب�ملظ�هر اخل�رجية. 

ُجْعل: اأجر يتق��سى.)م(.  )1(
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وك�نت تكره التبذل والتبهرج. ومم� يذكر يف هذا املق�م اأنه� ك�نت ت�ستحم 
يف »�س�ن �ستف�نو« فراأت �سيدة متبهرجة ك��سفة ال�سدر حملة ب�أجمل االأ�سب�غ، 
اأن هذه  ال�سيدة  اإذ عرفت  تن�سرف  وبينم� هي  تكلم غريه�.  ك�نت  كلمته� كم� 
هي الب�حثة فع�دت اإليه� واعتذرت عن تربجه�، ووعدت اأن ال تعود ملثل ذلك، 
اأن كت�ب�ته� ك�ن له�  ف�سحكت الب�حثة على ق�سر عقل ال�سيدة، ولكنه� فرحت 

ت�أثري يذكر يف اإ�سلح ح�ل املراأة. 

وقد ك�ن  الهداي�،  لهم  وتر�سل  االأطف�ل وتكلمهم  تقّبل  الب�حثة  وك�نت 
االأعلى  املثل  يكون  حتى  تراه�  التي  ب�لكيفية  تكيفه  طفل  له�  يكون  اأن  بوده� 
يف الرتبيـة ولكـن - وهي ال�سحيحة ال�سليمة - مل يكن يف مقدوره� اأن تغ�لب 
نق�ًس�  خطيب�تهم  عن  يخفوا  ال  اأن  للرج�ل  نن�سح  وهن�  الظ�ملة،  الطبيعة  اأحك�م 
�سلبتهم الطبيعة اإي�ه، ف�إن ذلك لي�ش يف مقدورهم وال يعيبهم، ولكن عليهم اأن ال 
يكونوا ذوي اأثرة حتى يتطلعوا اإىل اقتن�ء املراأة اقتن�ء يق�سي على اآم�له� ويتع�ش 
عي�سه�. ف�إنه كم� يوجد بني الن�س�ء من ينظرن اإىل الرثوة، يوجد بينهن من ينظرن 
اىل اأرقى من ذلك. ولكن الب�حثة حينم� تو�سلت اإىل العلم ب�أن ال حيلة له� يف 
الطبيعة  فك�أن  االأطف�ل ع�مة -  اإىل  احل�سول على طفل فتحت مواعني)1( حبه� 

حرمته� طفًل واحًدا ليتوزع حن�ن قلبه� على االأطف�ل امل�س�كني. 

مواعني: اأوعية اأو اآنية، جمع م�عون. واملق�سود اأنه� اأف��ست حبه� على االأطف�ل تعوي�ًس� مل� اأمّل به�.)م(.  )1(
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اأم� داخل منزله� فقد ك�نت اآية يف الرتتيب واال�ستعداد، وك�ن له� ت�أثري 
عظيم يف حت�سري الب�دية كم� ق�ل ح�فظ بك اإبراهيم يف رث�ئه�. 

يذهب  فمن  وحقيقة  الوبري«  اأهل  و�سودت  الق�سور  اأهل  على  »�س�دت 
اليوم اإىل تلك اجلهة يتعرف الفرق بني احل�لة االأوىل وبني م� هم عليه من حب 
الرتتيب واالعتن�ء ب�ل�سحة والتعليم، وك�ن بع�ش ذلك من حبهم اأن ال يفوقهم 
غريهم، ولتطلعهم للأح�سن، ولكن اأكرثه نتيجة مب��سرة لت�أثريه� ال�سخ�سي، ف�إن� 
لنك�د نرى كل اأبن�ئهم وبن�تهم يتلقون العلم يف املدر�سة بعد اأن ك�نت الفت�ة تتعلم 

يف املنزل اإىل الع��سرة من عمره�، ثم حتجب حج�بً� عن الدني� ب�أجمعه�. 

وقد �س�عده� على ا�ستغ�له� بل انقط�عه� للتهذيب اأنه� ك�نت ال جتد رفيًق� 
اأنه ك�ن يف قلبه� كمية من احلب الط�هر  اإليه �سكواه�. واإن� لن�سعر  وال من تبث 
لو وجدت حرًزا ت�ستودعه اإي�ه لك�ن ك�فًي� خللق ال�سع�دة كله�، ولكنه ال يزال يف 
البلد ال�سرقية اأثر تغطر�ش الرج�ل، واأثرتهم بت�سييع م�لهم ووقتهم ولهوهم بعيًدا 
عن من�زلهم، وال يزال يف اجله�ت البعيدة للأجنبي مق�م منعزل كم� ك�نت احل�ل 
»�سرلوت«،  كت�ب  يف  ذلك  بعد  الق�رئ  يجد  وقد  االأوربية.  البلد  يف  قرن  منذ 
ولكن يقروؤه من بني ال�سطور يف كل مق�الته�. نت�س�ءل مل�ذا ك�ن لكلم الب�حثة 
ت�أثري اأكرث مم� ك�ن للك�تب�ت االأخري�ت؟ �سوؤال جنيب عليه بكل و�سوح، وهو اأن 
للجرائد  به  اأر�سلت  مو�سوع  كل  اأن  حتى  تكتب،  مب�  اإح�س��سه�  هو  �سبب  اأهم 
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يف ال�ســرع ليـ�س مبـعــ�ســِلاأمــــا ال�ســــفـور فـحـكـمــه

مـّحــــــرم ومـحــــــــــلـِلذهــب الأئـمــة فــيـه بـــيـن

عنـــد قـ�ســــد تــاأهــــــــِلويجــوز بالإجمـــاع مـنــهم

ك�ن ك�أنه واقعة ح�ل، فهي تكتب عن جت�رب وخفوق قلب، بل واإخل�ش �س�ئع، 
بخلف غريه� ممن يكتب ب�ل�سن�عة ولي�ش ب�ل�سعور. 

ال�سبب الث�ين: هو اأنه� توخت االعتدال، فلم تن�ش اأن تراعي يف طلب�ته� 
الع�دة والدين. حتى ال يجد الق�رئ �سدمة ت�سرفه عن اخلري كله. اأم� ق��سم بك 
ف�إنه �سدم اجلمهور مب� مل يتعود  اأكرث مم� ك�ن يجب  ا�ستعمل �سج�عته  اأمني فقد 
تخت�ر  ودعوه�  وهذبوه�  املراأة  »علموا  ال�سفور:  يف  تقول  الب�حثة  فك�نت  عليه. 

لنف�سه�«، ويف اخلطيئة ذهب البع�ش اإىل الت�سبه ب�الإفرجن ولكنه� ك�نت تقول:

وهكذا من دواعي احلكمة واالعتدال.

وقد �س�دفه� غ�سب فريق عليه� الأنه� ك�نت تكتب يف اجلرائد، وك�نت حتب 
ال�سفر اإىل اخل�رج، وقد ك�د ذلك يوؤدي اإىل م� ال حتمد عقب�ه مع املتم�سكني ب�لع�دة 
واملح�فظني من اأخوات زوجه� واأقرب�ئهم، ولوال حكمته� واأدبه� مل� ا�ستط�عت اأن 
توا�سل ال�سري يف و�سط ال يفهمه� كثرًيا يف و�سط ك�ن يحلل �سرب املراأة ويعده� 
�سلعة تقتنى ولكنه� �سحت بنف�سه� مع االحرتام الت�م، وخدمت مبداأ ي�ستحيل 

اأن يتل�سى بعد م� ثبتت اأ�س��سه ثب�ت الطود.

مقدمــة
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وك�نت كم� تقول االآن�سه »مي« تغري نف�سه� لب�ًس� وكلًم� عند كل و�سط- 
ومل  والت�سرف،  الراأي  حرية  عي�سة  ع��ست  من  على  �سيَّم�  ب�لي�سري  هذا  ولي�ش 

تختلط اإال بكل متعلمة متمدينة.

من هذا نعرف كيف ك�نت الب�حثة ف��سلة ف�إن العلم يف الكتب يغرتف 
منه من ي�س�ء، ولكن املهم تطبيقه بحيث ينفع.

على اأنه� ك�نت حتفظ من ال�سعر اآالًف�- وقد قراأت كثرًيا من كتب الفل�سفة 
واالجتم�ع، وجمعت اإىل عفته� ال�سرقية االأفك�ر احلديثة وحدة الع�ر�سة)1( و�سعة 
اجلعبة- وقد ق�لت »�سرلوت كمرون«: اإنه� لتن�ق�سك يف فل�سفة »دارون« و»�سبن�سر« 

ب�سكل يدعو اإىل الفتنة واالإعج�ب.

وك�نت حتب الفنون اجلميلة؛ فتجمع من امل�سورات االأثرية واأ�سطوان�ت 
الت�أثر  قريبة  اإنه� ك�نت  االإفرجن ورواي�تهم م�زاد �سعوره� رقة، حتى  واآداب  الغن�ء 
والبك�ء عند كل م� يوؤثر، ولعل لواعج �سدره�)2( ك�نت تختلط مب� تراه اأو ت�سمعه 

من عذاب الغري و�سق�ئه، فترتقرق عينه� ب�لدمع من ظلم االإن�س�ن للإن�س�ن.

ويف وقت م� مر�ش والده� ووالدته�، فك�نت تدير بيت اأبيه� ب�لتلفون من 
)الفيوم( خري اإدارة وك�نت عند مر�ش والده� تقوم بكل م� ك�ن يقوم به، كم� اأنه� 

حدة الع�ر�سة: التفوه والف�س�حة والبلغة.)م(.  )1(
لواعج �سدره�: احلب ال�سديد املحرق بداخل �سدره�، ومفرده�: العج.)م(.  )2(
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الغرب، ك�نت حتل حمله،  اأي�م احلرب يف طرابل�ش  ك�ملة  �سنة  زوجه�  يف غي�ب 
فك�ن ذلك اآية يف احلكمة وقوة االإدارة.

وحدث اأن اأخ�ه� ك�ن قد قب�ش عليه يف ح�دثة �سي��سية ب�لق�هرة، و�س�ع 
فح�سرت  مري�ًس�  اأبوه  وك�ن  الع�سكري  املجل�ش  من  االإعدام  �سين�ل  اأنه  ذاك  اإذ 
ب�حلمى  م�س�بة  ك�نت  الأنه�  الطبيب  اإرادة  رغم  - ح�سرت  االأخرية  للمرة  لرتاه 
ازدادت  حتى  اأي�م  ب�سعة  ت�ستقر  ومل  احلمى،  عليه�  فت�س�عفت  االإ�سب�نيولية 
الث�ين  اليوم  يف  بداأت  ثم  انقط�ع،  بغري  كثرًيا  تتكلم  يوم  اأول  فك�نت  احلمى- 
الط�هرة وهي يف  اأكتوبر ف��ست روحه�  بينه�، وفى 12  ات�س�ل  تخرج مق�طيع ال 
الث�لثة والثلثني من عمره� يف ريع�ن الن�سرة والفتوة وال�سب�ب- وك�ن م�سهده� 
رهيًب�، ودفنت ب�الإم�م ال�س�فعي بقرافة الع�ئلة، فقربت معه� م�س�ريع وا�سلح�ت 
ك�دت اأن متلأ البلد ولكنه� اأحبت مبداأه� و�سنت خللف�ئه� واأ�سلحت التعليم، وال 
غرو ف�إن كل اإ�سلح�ت املدار�ش الن�س�ئية ترجع القرتاح�ته� وم�سع�ه� املتوا�سل، 

فك�ن بذلك كل متعلمة يف م�سر من تلميذاته�.

عليه  هون  وقد  امل�سكني،  بك�ء  القرب  على  فبكى  مري�ًس�  اأبوه�  ك�ن  وقد 
اأ�سح�به، فلم تكد تعتدل �سحته حتى ذهب ليح�سر حفلة االأربعني للت�أبني يف 
اجل�معة )يف نف�ش الغرفة التي ك�نت حت��سر فيه�( قد قيل هن�ك م� يوؤثر حتى اأن 
ق�سيدة ح�فظ فطرت قلب ال�س�معني، ف�أطرق اأبوه� وهو �سيخ ال يك�د ي�ستقيم يف 
ال�سري، ثم ذهب مذهواًل ف�نتك�ست قواه العقلية، ومل يكد يعي، وم�ت على االأثر.
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وقد ك�نت ال�سيدات تذهنب زراف�ت، فتلقني ب�ق�ت الزهر على قربه� مم� 
يفتت اأكب�د الرائني.

�س�حب�ته�  من  فريق  الت�يل  الع�م  من  وف�ته�  يوم  مثل  يف  اجتمع  وقد 
وتلميذاته� واملعجب�ت به�، ورثينه� ثم تربعت �س�حبة الع�سمة حرم �سعراوي ب��س� 
»غرفة  عليه�  يطلق  ب�جل�معة  خ��سة  غرفة  يف  تو�سع  للفقيدة  مكربة  �سورة  بثمن 

ب�حثة الب�دية« اعرتاًف� بف�سله� واإحي�ء لذكره�.

واإنه لي�سرن� اأنه عقب ذلك االجتم�ع اجتم�ع�ت اأخرى جنم منه� جمعي�ت 
متعددة للفتي�ت، واأن�سئت مب�سر جملت�ن ن�س�ئيت�ن- و�سوف يظهر ف�سله� بعد حني 

�س�أن العظم�ء عندن� يف ال�سرق.

رحمه� اهلل وعو�سه� يف اآخرته� خرًيا ورحم والده� امل�سكني، واأنزل على 
ذويه� ال�سرب وال�سلوان، واأت�ح للنه�سة من يخطو به� خطوه� ويتم بن�ء م� �سيدت؛ 

ف�إنه على قدر ف�سل املراأة يكون رقي املجتمع.        
  جمد الدين حفين ناصف
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اإىل باحثة البادية

املراأة  لنه�سة  عنوانً�  ذكرك  واتخذت  اأعرفك،  اأن  قبل  ب��سمك  ترمنت 
امل�سرية قبل اأن اأط�لع مق�التك؛ الأن اأ�سوات اجلمهور قد اتفقت يف الثن�ء على 
ف�سلك، غري اأين عرثت ب�الأم�ش على جمموعة كت�ب�تك النفي�سة، ف�نحنيت عليه� 

�س�ع�ت طويلت فيه� خيل يل اأين اأقلب �سفح�ت نف�سك املفكرة املتوجعة.

بني كاتبتني)1( 
)باحثة البادية والآن�سة مي)2((

)1( ن�سرت يف �سحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.
الن��سرة  مدينة  يف  ولدت  لبن�نية،  فل�سطينية  وك�تبة  اأديبة  )1886-1954م(:  زي�دة  م�ري  هي  زي�دة:  مي   )2(
يف  االبتدائية  درا�سته�  تلقت  املولد.  فل�سطينية  االأ�سل  �سورية  واأم  لبن�ن  من  الأب  وحيدة  ابنة  بفل�سطني، 
وهن�ك  الق�هرة.  يف  للإق�مة  اأ�سرته�  مع  مّي  انتقلت   ،1907 ع�م  ويف  بلبن�ن.  عينطورة  يف  والث�نوية  الن��سرة، 
الوقت  واالإيط�لية. ويف  واالإ�سب�نية  للأمل�نية  درا�سته�  وت�بعت  واالإنكليزية،  الفرن�سية  اللغتني  بتدري�ش  عملت 
وال�سحفيني،  الكت�ب  مّي  خ�لطت  الق�هرة،  ويف  به�.  التعبري  وجتويد  العربية  اللغة  اإتق�ن  على  ذاته، عكفت 
واأخذ جنمه� يت�ألق ك�تبة مق�ل اجتم�عي واأدبي ونقدي، وب�حثة وخطيبة. واأ�س�ست مّي ندوة اأ�سبوعية عرفت 
اأبرزهم:  من  ك�ن  و�سعرائه،  الع�سر  كت�ب  من  �سفوة  ع�ًم�-  لع�سرين  فيه�-  جمعت  الثلث�ء(،  )ندوة  ب��سم 
اأحمد لطفي ال�سيد، م�سطفى عبدالرازق، عب��ش العق�د، طه ح�سني، �سبلي �سميل، يعقوب �سروف، اأنطون 
مق�الت  مّي  ن�سرت  �سوقي.  واأحمد  �سربي،  اإ�سم�عيل  مطران،  خليل  الرافعي،  �س�دق  م�سطفى  اجلميل، 
واأبح�ث� يف كربي�ت ال�سحف واملجلت امل�سرية، مثل: )املقطم(، )االأهرام(، )الزهور(، )املحرو�سة(، )الهلل(، 
و)املقتطف(. من اأ�سهر كتبه� "ب�حثة الب�دية" و"بني املد واجلزر" و"�سوانح فت�ة" و"ال�سح�ئف" و"كلم�ت 

واإ�س�رات" و"ظلم�ت واأ�سعة" و"ابت�س�م�ت ودموع".)م(.
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اأو  ثلث �سنوات م�سني، وتلك املجموعة حمفوظة بني دف�ت املك�تب، 
مبعرثة بني االأوراق واالأ�سف�ر املرتاكمة يوًم� بعد يوم، لكن �سره� م�زال مرتقًب� يًدا 

ا ملن�ج�ة نف�ش تتلم�سه.  تلم�سه، م�ستعدًّ

ب�لعظ�م  الب�سرية خطواته� املعدودات متعرثة  �سنوات ثلث فيه� م�ست 
واجلم�جم، من�سدة اأه�زيج الن�سر الك�ذب وته�ليل الفخر الب�طل، وقواه� الغ�لية 
ت�سيل على �سف�ر ال�سيوف، ودم�ء حي�ته� جتري اأنه�ًرا يف �سهول قد اأخفت جنمه� 

اجلميل وثمراته� املمتعة خوًف� من وح�سية االإن�س�ن.

�سنوات ثلث فيه� �سعرن� ب�رتداد �سدم�ت ال�سي��سة واالقت�س�د واالأطم�ع 
املتزايدة، فيه� ارتفعت دويلت ج�دة جمتهدة، وته�سمت اأع�س�ء تركي� العظيمة 
بت�ريخه� ال�سعيفة ب�إهم�له� وته�ونه�، وقد ج��ش لذلك كل م� يف �سدر االإ�سلم 

من النخوة القدمية، وبكت له قلوب الغيورين على م�س�لح بني عثم�ن.

ونحن  ذلك  كل  واندف�عه�،  وانعط�فه�  بك�آبته�  م�سر  وم�سر  ذلك  كل 
اأقدامن�  ه�ئمون على وجهن� يف �سحراء الفو�سى، �سخور التق�ليد القدمية تدمي 
اجلديدة، واأ�سواك اال�سطلح�ت جترح اأيدين� املمتدة للم�ش اأ�سي�ء نظنه� مو�سلة 
اإىل حي�ة نريده� عظيمة، وال�سراب اجلميل اللمع يف حدود امل�ستقبل غري املحدود 
ي�ستدعين� اآمًرا ك�أنه نظرة عني فت�نة، فنجري يف ال�سحراء وال ندري اإىل اأين امل�سري!
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�سنوات ثلث مررن على يوم فيه ارتفع �سوتك مر�سًدا ع�ئلتن�، ال تزال 
اإال قليًل، وعواطفن� م� برحت ح�ئرة بني  على م� ك�نت عليه، واأفك�رن� مل تتغري 
تي�رات متع�ك�سة دائمة اال�سطراب بني م� ندعي اأنن� نعلم، وم� جنهل اأنن� ال نعلم! 

غري اأن االأ�سداء اخلفية م�زالت ترجع هم�ش ذلك ال�سوت الرخيم.

ب�الأم�ش مل�ست نف�سك وقراأت اأفك�رك فعرثت على جراح بليغة وددت 
تقبيله� ب�سفتي روحي، وم� اأطبقت الكت�ب اإال واأن� األثم)1( بن�ين على غري هدى، 

� لنف�ش ا�ستجوبته� فعرفته�. ومل يكن ذلك اإال اإجلاًل ل�سفح�ت قلبته�، وحبًّ

في� من »ارتفع قلبه� اإىل فكره�، وانحنى فكره� على قلبه�« اأيته� الب�حثة 
احلكيمة، مل�ذا ت�سمتني؟

تتواىل االأي�م ونحن يف �سلل مبني، الرجل يج�هد يف حرب االقت�س�د 
واإذا  العمومي�ت،  ف�إذا كتب بحث يف  اأ�سغ�له،  مه�مه)2(  ت�ئه يف  الرجل  الدائمة، 
الن�س�ئي؛  الوجدان  نور  اإىل  البلوغ  ي�ستطيع  قلمه يف اخل�سو�سي�ت فهو ال  اأج�ل 

الأنه يكتب بفكره، ب�أن�نيته، بق�س�وته، واملراأة حتي� بقلبه�، بعواطفه� بحبه�.

علتن� م�ستع�سية ال ي�سفيه� اإال طبيب يعرفه�، واملراأة بِعلَّة جن�سه� اأدرى، 
فهي ت�ستطيع مع�جلته، وال تطلب هذه اخلدمة ال�سريفة من فتي�ت ال يعرفن من 

األثم: اأقبل.)م(.  )1(
مه�مه: مف�زات اأو �سح�رى، واملق�سود انغم��سه يف اأعم�له بحيث يبدو ن�ئًي� يف ع�مله اخل��ش. جمع مهمه.)م(.  )2(

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(
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العواطف املخ�سبة،  اإال م� ي�سوره لهن اخلي�ل املخيم بطلنه على من�بت  احلي�ة 
اأو  الدموع  لينرثن  اإال  القلم  يداعنب  ال  الفتي�ت  �س�دق:  �س�ذج  اعرتاف  هذا 
لي�سورن االبت�س�م�ت، وم� جت�وز ذلك علم�ت ا�ستفه�م متت�لية، واإن مل ير فيه� 

من اال�ستفه�م �سيًئ�.

�، تدرك  لكن الزوجة واالأم التي اأعطيت ذك�ء وفطنة وعلًم� و�سعوًرا قويًّ
بوا�سطته كل م� يف احلي�ة من حلوة ومرارة، تلك ت�ستطيع و�سع املراأة يف مركزه� 
ال�س�مي، وتلك تقدر اأن تعمل يف مزج ن�سفي ال�سخ�سية املت�أملة، �سخ�سية املراأة 

و�سخ�سية الرجل.

في� �سيدتي:

ن�ر حترقه�، وتلتهب �سغًف� مب� ال نعرف  اأي  لدين� قلوب حترتق وال ندري 
واإىل  نر�سده�،  �)1( كيف  اأمًّ اأن تكوين  قبل  فت�ة  التي كنت  اأنت  فعلمين�  م�هيته، 

اأين نوجهه�!

لدين� نفو�ش عزيزة تنمو فيه� ميول مبهمة، ورغب�ت ح�رة، ف�أر�سدين� اأي 
االأع�س�ب ف��سد فنقتلعه، واأيه� ال�س�لح فن�سقيه م�ء الرع�ية واحلن�ن!

ك�نت هذه الر�س�لة يف بداي�ت تع�رفهم�، ومل تكن مي تدرك اأن ب�حثة الب�دية لي�ش له� اأوالد.)م(.  )1(
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قويل ي� �سيدتي تكلمي!

�سمي يدك الب�رة اإىل االأيدي التي حت�ول رفع هذا اجليل من هوة احلرية 
اأعم�ق  اإن �سوًت� خ�رًج� من  والرتدد، �س�عدي يف حترير املراأة بتعليمه� واجب�ته�، 
القلب، بل من اأعم�ق اجلراح ك�سوتك، قد يفعل يف النفو�ش م� ال تفعله اأ�سوات 

االأفك�ر.

اأن تخفي تلك اليد النحيفة وراء جدران خدرك، واأن حتجبي  ال يهمن� 
قلمك،  �سرير  يف  �سوتك  ن�سمع  م�دمن�  ال�سعري،  نق�بك  وراء  ال�سرقية  هيئتك 

ونعرف منك روحك الع�لية.

فهنيًئ� لوطن ي�سم بني بن�ته مثيلتك، وهنيًئ� ل�سغ�ر ي�ستقون وعود الهن�ء 
من ابت�س�متك، وي�سكبون حي�تهم يف ق�لب حي�تك!                                       

»مي«

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(



288288
النـ�سائـيات )اجلزء الثاين(

288288

اإىل الآن�سة مي

بني  ذاك  اإذ  وكنت  اجلريدة،  يف  العذبة  كلمتك  اإيّل  فكتبت  تف�سلت 
ك�نت  واإن  عليك،  الأرد  القلم  اأم�سك  اأن  و�سعي  يف  يكن  فلم  املوت،  خم�لب 
خميلتي مل تبخل ب�لرد، ك�نت ر�س�لتك عزاء جميًل يل يف مر�سي الطويل املوؤمل، 
وبل�سًم� ملطًف� جلراحي الب�لغة التي قلت اإنك عرثت عليه�، اآالمي اأيته� ال�سيدة 
�سديدة، ولكني اأنقله� بتوؤدة ك�أين اأجر اأحم�ل احلديد، فهل تدرين ي��سيدتي م� 
هويل؟ لي�ش يل بحمد اهلل ميت قريب اأبكيه، وال عزيز غ�ئب اأرجتيه، وال اأن� ممن 
ت�أ�سرهم زخ�رف هذه احلي�ة الدني�، وي�ستويل عليهم غروره� ف�أطمع يف اأكرث مم� اأن� 
فيه، ولي�ش يل ح�ل �سيئ اأ�ستكيه، ولكن يل قلًب� يك�د يذوب عطًف� واإ�سف�ًق� على 
من ي�ستحق الرحمة، ومن ال ي�ستحقه�، وهذا علة �سق�ئي ومبعث اآالمي، اإن قلبي 

يت�سدع من اأحوال هذا املجتمع الف��سد.

الع�مل،  هذا  على  مب�سيطرة  ولي�ست  غريه�،  اأعب�ء  نف�سي  اأحّمل  وم�يل 
ولكني كنت ع�هدت نف�سي على االأخذ بيد املراأة امل�سرية، ويعز علّي اأن اأتخلى 
الي�أ�ش ي�سد  ب�ل�سعوب�ت، ويك�د  � وحمفوًف�  عن هذا العهد، واإن ك�ن تنفيذه �س�قًّ

طريقي اإليه. 
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كنت اعتزلت الكت�بة ال لن�سوب م�دته� عندي، وال اكتف�ء ب�لقليل الذي 
كتبت من قبل، ولكني كنت مللت املن�داة ب�إ�سلح املراأة امل�سرية، وثّبط عزمي 
م� اأراه من ان�سراف فئة املتعلمني واملتعلم�ت اجلدد عن العمل لتكوين القومية 
امل�سرية املطلوبة، وم� حركتهم التي ملأوا به� القطر �سراًخ� اإال عنوان نه�سة ك�ذبة.

واالآراء  امل�س�ربة،  االأحوال  هذه  و�سط  اأدلك  اأن  ي��سيدتي  ت�س�ألينني 
واإنه� حل�ل توجب احلرية، وال  ب�لفت�ة نهجه،  الطريق الذي يح�سن  املت�سعبة عن 
ندري اأي الطرق ن�سلك لن�سل �سريًع� اإىل الغ�ية التي نق�سد اإليه�، كلن� يرمي اإىل 
� ن�فعة اأبن�ءه� ووطنه�،  تقدم الفت�ة وتنوره� واإعداده� الأن تكون زوجة �س�حلة واأمًّ
ولكن لكل من�د ب�الإ�سلح وجهة هو موليه�، فبع�سهم ال يرى لهذا الت�أخر واجلهل 
من �سبب اإال ك�ن راجًع� للحج�ب، وهوؤالء قرروا وجوب �سفور املراأة امل�سرية ح�اًل، 
ون�سوا حكمة الت�أين والتحفظ عند اإرادة االنتق�ل من طور مظلم م�ألوف اإىل طور 
مل يعهد من قبل، تكتنفه املده�س�ت واللوامع الرباقة اجلذابة التي تك�د تغ�سي 

االأب�س�ر. 

وفريق ال يرى لل�سفور ف�ئدة ويقول اإن احلج�ب ال ينفي العلم، واإن اإطلق 
احلرية للمراأة اأخرًيا ك�ن �سبًب� لف�س�ده�، واإن اطراد تعليم املراأة وتثقيفه� �سيكون 
جملبة لل�سغب، وخلروجه� عن حدود وظيفته� يف امل�ستقبل، كم� خرجت اأخته� 
ظلم  يزال  ال  الن�س�ء  مع�سر  اإنن�  نتبع؟  ومن  ن�سلك  الطريقني  ف�أي  االآن،  الغربية 
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الرجل يرهقن�، وا�ستبداده ي�أمر وينهي فين� حتى اأ�سبحن� وال راأي لن� يف اأنف�سن�، 
ف�إذا ق�ل لن� اختبئن حتى تدفّن ب�حلي�ة �سونً� لكن وتدليًل كم� يقول املتنبي يف 

رث�ء اأخت �سيف الدولة: 

على املدفون قبل الرتب �سونً�

وكقوله يف اأخت ممدوحة الث�نية من رث�ء اأي�ًس�:

�سفورن�  يطلب  االآن  �س�ح  واإذا  احتجبن�،  نحتجب  اأن  الرجل  اأمرن�  اإذا 
اأ�سفرن�، واإذا اأراد تعليمن� تعلمن�، فهل هو ح�سن النية يف كل م� يطلب من� والأجلن�؟ 
ا؟ ال �سك اأنه اأخط�أ واأ�س�ب يف تقرير حقن� من قبل، وال �سك اأنه  اأم هو يريد بن� �سرًّ

يخطئ وي�سيب يف تقرير حقوقن� االآن.

ال  ولكنن�  االأمة،  من  وامل�سلحني  العقلء  راأي  نتبع  اأن  ن�أبى  ال  نحن 
ميكنن� كذلك اأن نعتقد اأن كل من يت�سدى للكت�بة يف مو�سوع املراأة من العقلء 
امل�سلحني، ليدعن� الرجل منح�ش اآراءه ونخت�ر اأر�سده� وال ي�ستبد يف ) حتريرن� ( 

ُهـِبومـا راأيِت عـيوَن الإنـ�س ُتـدرُكـها فهـل ح�سـدِت عليها اأعـنَي ال�سُّ

فقـد اأطلُت ومـا �سلَّْمُت عـن كثــِبوهـل �سمـعِت �سالًمـا يل األـّم بـها
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كم� ا�ستبد يف ) ا�ستعب�دن� (، اإنن� �سئمن� ا�ستبداده، اإنن� ال نخ�ف من الهواء وال 
من ال�سم�ش، واإمن� نخ�ف عينيه ول�س�نه، ف�إن وعدن� اأن يغ�ش ب�سره كم� ي�أمره دينه، 
واأن َيِكّن ل�س�نه كم� يو�سيه االأدب، نظرن� يف اأمرن� واأمره، واإال فكل من� حر يفعل 
اأيته� الف��سلة من املعجبة بك املثنية على اأدبك اجلم  م� ي�س�ء، وال�سلم عليك 

وعلمك الغزير.                            

باحثة البادية

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(
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اإىل باحثة البادية)1(

من  اأجمل  ولي�ش  و�سراحتك،  اإال حزمك  لطفك  من  لدين�  اأعز  لي�ش 
�سدى �سوتك اإال فعل معن�ك، واإين الأقب�ش على �سج�عتي بيدي الأعرتف ب�أين 
ال�سديدة من جراء  النف�سية  اآالمك  ي��سيدتي!-  اأ�ستغفر اهلل واأ�ستغفرك  اأحب- 
االآالم  تلك  دواًم�  جتد  اأن  فوؤادي  اأعم�ق  من  واأمتنى  و�سلله�،  االإن�س�نية  �سق�ء 
الغريب  جلرح  ينجرح  ليًن�  كرميً�  القلب  ذلك  يبقى  واأن  قلبك،  اإىل  رحًب�  منفًذا 
� ك�ن، ب�الخت�س�ر- عفوك!عفوك!-  ويبكي لبك�ء املظلوم، وي�سفق على املتوجع اأيًّ
الن�ر  تطهر،  التي  الن�ر  هو  اأجل،  املقد�سة،  الن�ر  الأنه  املعنوي  العذاب  اأمتنى لك 
اإىل  اللهيب  اأجنحة  على  النف�ش  ترفع  التي  الن�ر  تلني،  التي  الن�ر  حتيي،  التي 
الإجراء  والتحم�ش  الكرمية،  والرغب�ت  الرفيعة  وامليول  ال�س�مية  املع�ين  �سم�ء 
االإ�سلح�ت اللزمة، وتنفيذ املب�دئ الطيبة، والنهو�ش ب�الجتم�ع نه�سة تهتز له� 

القلوب حمية وطربً�. 

اأمتنى لك ذلك، ولواله مل� وجدن� يف كت�ب�تك تلك االأنة العميقة التي تنبه 
الفكر وتلم�ش الع�طفة يف اآن واحد.

)1( ن�سرت يف �سحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.
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ه�م�سة،  م�سرعة  قلت  م�  قلت  اأين  االآن، غري  تتكلم  اأن�نيتي  اأن  اأنكر  ال 
ف�بت�سمي له اإن �سئت، واإال فل ت�سغي ي��سيدتي وال ت�سمعي، بل ا�س�أليني عم� 
اأهم�ش به الأجيب اإين اأحمد اهلل على اأبللك)1(، واإين اأ�س�أله اأن يدميك �س�ملة، 

وم� اأغلى �سلمتك لدين�!
*   *   *

جئت اأ�سر اإليك اأمًرا وقفت عليه عند م� �سهدت �سدى مق�لتك لدى 
جمهور القراء، ا�سمعي ي� �سيدتي الب�حثة، و�سوين �سري!

راأيت جميعهم يتقبل اأقوالك بنظرة الفخر وابت�س�مة االإعج�ب، ولكني 
راأيت كذلك اأ�سي�دن� الرج�ل- اأقول »اأ�سي�دن�« مراع�ة... بل حتفًظ� من اأن ينقل 
ن�ر  تخمد  »اأ�سي�دن�«  فكلمة  عليهم...  يت�آمرن  الن�س�ء  اأن  فيظنوا  اإليهم  حديثن� 
غ�سبهم- قلت اإين راأيتهم يطربون لت�سريحن� ب�أنهم ظلمة م�ستبدون، نعم اآن�ست 

ذلك يف ملمح كل من قراأ مق�لك اأم�مي من اأ�سي�دن� الرج�ل.

فذكرت اإذ ذاك اأال �سرور يف الع�مل ي�س�هي �سرور التف�هم، ف�إذا �سعر املرء 
ب�أن هن�ك من يفهمه ك�ن �سعيًدا، �سواء لديه اأن تعرف منه �سف�ته اأو علته الأن 
معرفة العلت تتبعه� حتًم� معرفة ال�سف�ت، واإن ك�ن اخلري اأقل انت�س�ًرا من ال�سر 

اأبللك: �سف�ئك. جمع بّل.)م(.  )1(

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(
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له� من  اأن جتد  دون  وت�ستفي�ش  تت�سع  ف�س�ئل م�سخمة مكربة  اإال  النق�ئ�ش  وم� 
ال�سمري مهذبً� فتتج�وز احلدود املعنوية التي عينته� ا�سطلح�ت االجتم�ع- اإذا 

ك�نت اجتم�عية- اأو ر�سمته� علوم النف�ش واالأخلق، اإذا ك�نت اأخلقية.

بنتيجة  لل�ستمت�ع  وتو�سًل  املب�ه�ة،  لنظ�م  وطبًق�  التف�هم،  برغبة  فعمًل 
هذه املب�ه�ة وذلك التف�هم، ك�ن و�سيكون ال�س�رق دائم املف�خرة بوقوف الن��ش 
على براعته يف اختي�ر الطرق اجلديدة، وا�ستنب�ط احليل الغريبة، وك�ن و�سيكون 
الق�تل م�سروًرا ب�إعلن اآث�مه للورى، اآمًل اأن يجدوا فيه� اأعم�ل بطل- من نوعه! 
ظنه  و�سوء  اقتدار،  ده�ءه  اأن  االآخرين  اإقن�ع  يف  ج�ًدا  ال�سي��سي  و�سيكون  وك�ن 
وروغ�نه فطنة وحكمة، كذلك الرجل ي�سر، ويرجو، ويريد اأن ت�سعر املراأة ب��ستبداده 
يريده� كبرية،  التي  واأن هذه مقي��ش ذاتيته  ال�سي�دة،  اأن اال�ستبداد هو  � منه  ظنًّ
ر�سيت املراأة عن تلك ال�سي�دة اأم متردت عليه� يف نظره �سي�ن، بل اأظنه- �س�حمني 
اهلل اإن كنت خمطئة- موؤثًرا مترده� على اإذع�نه� الأنه� كلم� زاد مترده� زاد �سعوره 
ب�ل�سيطرة، واأ�سد امللوك فرًح� بهز ال�سوجل�ن، واأرفعهم للراأ�ش كرًبا وتيًه� حتت ثقل 
التيج�ن هم ذوو العرو�ش املتداعية للهبوط، والرجل ملك متداٍع عر�سه، الأن ريح 
الن�س�ئي تتواىل متك�ثرة  الفو�سى تهب عليه من كل ج�نب، وخطوات االرتق�ء 

متمكنة مع مرور االأي�م.

*  *  *
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لكنه ملك عزيز

هو االأب واالأخ وال�سديق واخلطيب والزوج ف�إذا �سقط �سقطن� معه، واإذا 
ارتفع كن� ب�رتف�عه عظيم�ت، لذلك نريد له خرًيا وجنتهد يف ت�أييد دولته، ب�سرط 
اأن ين�سب عر�سن� بقرب عر�سه، واأن نقف اإىل جنبه وقفة املثيل بجوار املثيل، نريد 
اأن نكون مت�س�ويني يف احلقوق االأدبية والعمرانية، م�دمن� مت�س�ويني يف الواجب�ت 

وامل�سئولية، بل اإن واجب�تن� وم�سئوليتن� يفوق�ن م� عليه من م�سئولية وواجب!

في�ترى متى ير�سى الرجل بتقرير هذه احلقيقة؟

ي�ستحق  من  على  ت�سفقني  اإنك  الب�حثة،  ي��سيدتي  قولك،  اأطيب  م� 
ال�سفقة وعلى من ال ي�ستحقه�. الرجل من الذين ي�ستحقون ال�سفقة الأنه ال يعرف 
اأنه ي�ستحقه�؛ اإنه ب��ستعب�دن� ملنتحر، ولو �سرفن� النظر عن م�ستقبل الذرية وبحثن� 
ال�سوائب  من  التخل�ش  على  ي�س�عده  اأحد  من  م�  اأن  لوجدن�  الفردية  حي�ته  يف 
ال�س�ئنة ويحثه على اإمن�ء �سخ�سيته الغنية املخ�سبة اإال نحن، كم� اأنه ال يهدين� اإىل 

واجب�تن� وي�سع يف �سعفن� قوة اإاله.

احلج�ب؟ وم� هو احلج�ب؟

ي�ستطيع  وال  املراأة،  مع�ملة  كيفية  يعرف  ال  و�سط  يف  م�دمن�  به  مرحًب� 
احرتامه�، ولكن كيف نلوم الرجل على كلمه ونظراته م�دام رجل اليوم �سنع 

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(
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امراأة االأم�ش؟ هكذا علمته اأمه، واإن مل تعلمه ذلك ف�إنه� مل تر�سده اإىل م� يف�سله، 
وال ذنب له� الأن ق�سوره� يف جهله� مل يكن اإال نتيجة اتف�ق اأبيه� وزوجه� على 
جعله� عبدة، ال لوم على اأبن�ء تلك االأمه�ت، اإال اأن م�ستقبلن� �س�لح الأن ح��سرن� 
مملوء ب�الآم�ل الطيب�ت، الن�شء تتن�زعه طب�ئع الوراثة وموؤثرات الع�سر وعوا�سف 
ال�سوي  ال�سراط  ين�سد  ولكنه  ن�حية،  كل  من  التق�ليد  قدمي  امله�جمة  الفو�سى 
قويل  تي�أ�سي!  وال  ي��سيدتي،  �سوتك،  ف�رفعي  االإ�سلح  �سوت  اإىل  وي�سغي 

ب�سراحتك، واكتبي ب�سج�عتك ! ج�هري وال ت�سمتي!

اإن البذرة التي تزرعه� اليوم يد الزارع تنبت �سنبلة يف كي�نه� حي�ة الغد، 
فتتم�وج فوق غلته�  الرج�ء،  بن�سرة  املروج  االأي�م. وعندم� تخ�سر  يتبعه من  وم� 
ن�سم�ت احلي�ة، اإذ ذاك �سي�سمع امل�ستقبل �سدى جميًل يردد اأبي�ت االأمري �سوقي:

فتجيب االأ�سداء اجلديدة: لقد فعلت! لقد فعلت!              

»مي«

ر ويـــا   اأمـــري البـلــــبـِل�ســـداح يـا مـــلك الكـــنا

اأو مـــا   بــدا  لـك  فـافـــعِل�ســـرًبا ملــا تـ�ســـــقى بـــه
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ال�ساعة املفقودة)1(

�سوار  يف  و�سعه�  اجلوهري  واأتقن  ن�س�ئية،  حلية  التج�رة  اأرب�ب  جعله� 
رى. ذهبي، فك�نت ن�سيبي يف ال�سِّ

للف�س�ء،  رمز  م�س�حته�  �س�عتي،  ك�نت  كذلك  للكون،  م�سغرة  �سورة 
دورته� مر�سح اللنه�ية، حدوده� حدود االإمك�ن، علم�ته� مق�طع الوقت الذي 
رتبه االإن�س�ن، �س�ع�ته� مقي��ش االأعم�ل، دق�ئقه� خوف من هجوم الرزاي� وترقب 
نب�س�ت  ومن  الزم�ن،  يت�ألف  الثواين  القلب...من  دق�ت  ثوانيه�  االآم�ل،  لوفود 

القلب تن�سج احلي�ة ن�سًج�.

في� لهول ثواين الزم�ن، وي�لهول نب�س�ت قلب االإن�س�ن! 

فتميد  والن�ر،  امل�ء  الرثى:  اأح�س�ء  يف  العدوان  يلتقي  وث�نية  ث�نية  بني 
اجلهنمية  مقذوف�ته�  الرباكني  فتقذف  اأ�س��س�ته�،  وتتفطر  عليه�،  مبن  االأر�ش 
وتفتح  العمران،  �سروح  فتلتهم  القت�لة  زفرته�  الطبيعة  وتزفر  الن�رية،  و�سوائله� 
لي�ش  التي  اله�وية  اإىل  فيتدحرجون  تفتح �سدره� مرحبة  ببنيه�،  �سدره� مرحبة 

فيه� من يعود على وجه الب�سيطة خمرًبا. 

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(

)1( ن�سرت يف �سحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.
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بني ث�نية وث�نية يتلقى اجلي�س�ن يف �س�ح�ت الوغى، فتدوي وعود املدافع 
يف الف�س�ء، وتختطف بروق ال�سيوف غ�يل االأرواح، والأجل كلمة غ�لب اأو مغلوب 
تندك عرو�ش وتنت�سب عرو�ش، تدمر مم�لك ويعمر �سواه�، تخّرب مدائن وي�س�د 
غريه�، تتجندل اأفراد وتفنى جم�مع، فرتتدي االأقوام �سواد االألوان، ويف نفو�سهم 

لوعة الفقدان و�سواد االأحزان. 

وتدمع عني، يخون  �سفة  تبت�سم  ي�أ�ش،  ويحي�  اأمل  وث�نية ميوت  ث�نية  بني 
�سديق ويخل�ش عدو، بني الث�نية والث�نية!

وبني نب�سة ونب�سة هن�ك �سر االأ�سرار، دم�ء داخلة اإىل القلب، ودم�ء منبعثة 
والنب�سة  النب�سة  بني  حيوية،  مطهرة  فتخرج  املوت  جراثيم  عليه  تته�فت  منه، 
ت�أثريات تهتز له� اأعم�ق العمر، وانفع�الت ت�سخ�ش ملروره� ذرات الكي�ن، ا�ستع�ل 
واحل�سرات  الغرام  لدغ�ت  النبوغ،  وتقهقر  البلهة  ظفر  الع�طفة،  وخمود  الفكر 
وح املودعة!  وح امل�سلمة وله�ت الرُّ العظ�م، قنوط ورج�ء، �سع�دة و�سق�ء، هت�ف الرُّ

ي� ابنة اأبيك! يغدرن� الزم�ن �س�عة الرج�ء، ويخونن� يوم ال�سف�ء، ويهجرن� 
حني اللق�ء، ف�أنت غ�درة خ�ئنة ه�جرة ك�لزم�ن، ي� ابنة الزم�ن! 

كم من �س�ٍع طيب�ت وقعت مرورهن على دوران عقربيك وفكري ين�جيك 
تبت�سمني،  �س�متة  ف�أتخيلك  ال�سرور  عند  لك  اأب�سم  و�سلله!  هداه  ب�أح�ديث 
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ذراع�ن  عقربيك  وك�أن  وحتزنني،  تنهدين  ف�أتو�سمك  االأ�سى  يوم  حي�لك  واأتنهد 
ميتدان نحو العلء م�ستغيثني متو�سلني.

»اأنت  ق�ئلة:  �س�عدي  على  بك  �سغطت  القلب  وحدة  قلبي  اأفنت  مل� 
املوؤذية  واأح�ديثهم  الن��ش  اأك�ذيب  �سمعي  مزقت  ومل�  تخون«،  التي ال  ال�سديقة 
بدعواه  اجلهل  اأذابني  ومل�  تتكلمني«،  ال  الأنك  توؤذين  ال  »اأنت  ق�ئلة:  خ�طبتك 

والغرور ب�سخ�فته، نظرت اإليك ق�ئلة: »اأنت ع�ملة لذلك ت�سمتني«؛

وكنت تعزيتي!

وكنت زم�ين، ي� ابنة الزم�ن!

وعلى هذا م� ك�ن اأطول اإعرا�سك عني، واأقل اهتم�مك بي! يف النه�ر 
كنت تطوقني �س�عدي فيوجعه اأثر �سل�سلتك، واأجيب اأن� على هذا العنف بلم�سة 

املداعبة.

ويف امل�س�ء كنت ت�سرتيحني بجوار و�س�دتي ف�أوقع على مو�سيق�ك ال�س�هية 
اأحل�ن اأحلمي واآم�يل، ويف ال�سب�ح كنت اأول عني اأ�س�هده�، واأول روح اأ�ستجوبه�. 

كل ذلك واأنت ال تنتبهني وال تعلمني. 
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وه� قد هجرتني، فقدتك وفقدتني ف�سريي بحرا�سة اهلل وان�سيني!

ولكن انتخبي اليد التي �ستطوقينه�!

اأفعى  اأًخ� له ف�نقلبي  ف�إذا وقعت يف يد �سرير وق�سد ا�ستعم�لك ليوؤذي 
�عة، وال تربحي مفرغة فيه �سمك حتى ت�سرعيه قتيًل. ل�سَّ

لو  نفو�سهم،  و�سح�ي�  الب�سر  �سح�ي�  اإال  االأ�سرار  لي�ش  ال!  ال،  لكن   ...
تتحويل  فل  ال�س�حلني،  االأخي�ر  من  اأكرث  ب�لرحمة  خليقون  وهم  تعلمني،  كنت 
اأب  طريق  وا�سقطي يف  امل�سكينة،  اليد  تلك  غ�دري  بل  �سريًرا،  توؤذي  وال  حية 
فقري، لتكوين من ن�سيب فت�ة مل تلب�ش يف حي�ته� حلية، زيني يًدا �سوهت خ�سونة 
اخلدمة جم�له�، ون�مي على زند الفت�ة الغريبة بدالل القبلة والتحبب! ن�مي هن�ك 

وا�سعدي! ولو �س�عة، قلًب� ب�ئ�ًس� يح�سب ال�سع�دة يف الغنى!

ن�مي هن�ك وان�سيني، ولكن!

اإن ك�ن لديك ذاكرة تذكر، ي� �س�عتي ال�سغرية املحبوبة، اذكري حلظة م� 
�سهدته معي من امل�سرات واللهف�ت، اذكري واحفظي م� تعرفني!
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ولكن... األ�ست ابنة الزم�ن الذي نن�سب اإليه يف �سعفن� كل �سيء وهو يف 
قوته ال يب�يل ب�سيء؟ ترين ب�أي ح�فظة تذكرين، وب�أي ذهن تت�أملني؟ اإمن� علم�تك 
مداد قد حتجر، وعقربك اإ�سبع ي�سري اإىل علمة يجهل منه� املعنى، واأنت اآلة لي�ش 

اإال، واإن كنت اآلة االآالت املثلى.

اأنت ابنة الزم�ن الن�مي،

واأنت مثله ال تذكرين!                                   

»مي«

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(
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اإىل الآن�سة مي)1(

عزيزتي مي:

ب��سمك  و�س�أدعوك  عزيزتي(،  )بي�  اأين دعوتك  �سيدتي  ي�  ت�ستغربي  ال 
على غري معرفة �سخ�سية �س�بقة، اأقول �سخ�سية واأحده� الأين عرفتك من كت�ب�تك 
ال�سعرية اجلميلة من قبل، وتعرفت منه� بروحك الع�لية اله�ئمة يف الف�س�ء، وك�أنه� 

تبحث عن م�ستقر له� فل يك�د يعجبه� مك�ن ت�ستقر فيه. 

ب�لعذاب  علّي  دع�ئك  من  بك  وارتبطت  بل  ب�الأم�ش،  بك  وتعرفت 
املعنوي، ك�أين اأن� املعنية بقول جميل:

واإمن� ح��س� اأن يكون دع�وؤك علي �سب�بً�، وح��س� اأن يكون له جواب عندي 
من مثله، ف�إين مل اأق�بله اإال ب�ل�سحك واحللم الذي ركب يف غريزتي.

)1( ن�سرت يف �سحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.

بـوادي بغـي�ٍس يـا ُبَثــنَي �سـباُبواأول مــا قـــاد املـــودة بـيـنـنا

لكــّل مقــاٍل يـا ُبَثــنَي جــواُبوقلـنا لـها قـوًل فـجاءت مبـثله
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مل�ذا ي� مي تدعني علّي ب�لعذاب املعنوي؟ اأال اإمن� العذاب البدين اأخف 
منه وط�أة واأعفى اأثًرا، على اأين جربت كليهم� وذقت االأمرين منهم� مًع�، تقولني: 
ملثلي  مم� يجب  اأكرث  مقداًرا  القدا�سة  من  اأعط�ين  لقد  نعم  املقد�سة«،  الن�ر  »الأنه 

ا بيني وبني هذا الع�مل غري القدي�ش. حتى جعل البون بعيًدا جدًّ

اأن  منذ  ب�لتطهري  تلٍق وجداين  اإنه  تطهر«.حقيقة  التي  الن�ر  »اإنه  تقولني 
ك�ن يل وجدان حتى �سريه �سف�ًف� يظهر كل �سيء، ويت�أثر الأقل �سيء، وهذا فيه 

من ال�سنى واخلطر م� فيه.

تقررين: »اإنه الن�ر التي حتيي«. نعم ي� مي. اإنه اأحي� روحي حتى اأحرقه� 
الأنه ك�ن كم�سب�ح �سي�ل كهرب�ئه �سديد، ولكن فتيلته �سعيفة ال حتتمل. 

هو »الن�ر التي تلني« هذا م� اأبديت، ولكن اأال تعتقدين اأن اللني قد يوؤذي 
وال يفيد، خ�سو�ًس� يف هذه الدني� التي كله� �سدام وعراك، واأنه ال يفل احلديد 
اإال احلديد، اإنه اأالنني حتى �سريين م�ء، وم� اأ�سد عبث الطبيعة والن��ش ب�مل�ء مع 

اأنه اأ�سل احلي�ة!!

اآنية  كل  يف  وي�سعونه  االأر�ش،  يف  فيختفي  ويريقونه  فين�سب،  ي�سبونه 
معوجة وملونة في�أخذ كل �سكل، وي�سطبغ مب� يراد به من االألوان، تبخره الطبيعة 
زارية ه�زئة فت�رة ترفعه اإىل ال�سح�ب، وطوًرا تقذف به اإىل االأر�ش، واآونة تع�ك�سه 

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(
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تخبث  وحيًن�  ملتهًب�  فيخرج  براكينه�  عليه�  واآونة حتمي  برًدا،  فيتحول  ب�سعيقه� 
رائحته بكربيته� وزرنيخه� فيلعنه الن��ش اإذا اأح�سوا منه غري م� يريدون وهو بريء، 
ثم األي�ش هو رمز الط�عة واالمتث�ل ي�سعون فيه �سكًرا فيحلو، ويذيبون به احلنظل 
فيمر، وهم مع ذلك ال يقيمون له وزنً� وال يعرتفون له اجلميل، وهو بل ثمن يف 

اأكرث بق�ع االأر�ش، واأرخ�ش االأ�سي�ء يف اأقله�، اإنه مثلي ي� مي يذهب �سي�ًع�. 

وختمت ح�سن تعليلك لعذابي بقولك: »اإنه الن�ر التي ترفع النف�ش على 
اأجنحة اللهيب اإىل �سم�ء املع�نى« اإلخ.

اإىل  بعد  اأ�سل  مل  ولكني  اللهيب،  اأجنحة  على  االآن  اإنني  مي  ي�  نعم 
ال�سم�ء؟  �ستعجبني  ترى  ي�  يراين، فهل  الع�مل  يعود  فلن  واإذا و�سلته�  ال�سم�ء، 
رث�ء  واأوله�  املراثي  ال�سعر حفظت  م� حفظت من  اأول  اأين  اأ�سك يف ذلك  اإين 
الع�لية  بروحه  واأعجب  املتنبي  ديوان  كثرًيا  اأقراأ  حداثتي  يف  وكنت  االأندل�ش، 
وبنف�سه الكبرية، واأظنه هو الذي عداين يف ذلك، و�سمم اآرائي - رحمه اهلل - اإين 

األّذ كثرًيا بهذه العدوى. 

واأهله�،  الدني�  فيه  له  اأ�ستكي  بعد حديث كنت  مرة  اأخي  ق�ل يل  وقد 
واأقول: »لعل اهلل يجزيني على هذا يف اآخرتي ب�جلنة«.
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ق�ل متهكًم�: »اأن� واثق ي� �سقيقتي اأن اجلنة اأي�ًس� لن تعجبك الأنه ال يك�د 
ي�سرك �سيء«. ا�ستغفر اهلل.

وهي  الف�رغة  واملج�ملت  التمني�ت  يف  امل�ألوف  خ�لفت  مي  ي�  اإنك 
ا االآن )مبن��سبة عيدي امليلد وراأ�ش ال�سنة امل�سيحيني( قلت:  كثرية و�س�ئعة جدًّ
»ابت�سمي له« اأي لدع�ئك »اإن �سئت واإال فل ت�سغي وال ت�سمعي وا�س�أليني عم� 
اأهم�ش به الأجيبك، اإين اأحمد اهلل على اأبللك واإين ا�س�أله اأن يدميك �س�ملة« اإلخ. 

اأ�سغيت  ولذلك  الف�رغة  واملج�ملت  الكذب  اأكره  اإين  عزيزتي  ي�  ال 
ا �سراحتك يف الدع�ء علّي.  و�سمعت وابت�سمت )ح�سب اأمرك(، وت�سرين جدًّ

اأتدرين ي� مي اأن ذلك اليوم الذي متنيت يل فيه العذاب ك�ن فيه عيد 
ب�ل�سحك  تف�ءلت خرًيا بدع�ئك، وافتتحت ع�مي اجلديد  اأي�ًس�، واأين  ميلدي 
من متنيك، وب�سداقتي لك، تبًع� لذلك التمني املعكو�ش. اأ�سكر لك ي� عزيزتي 
فيم� رجوت يل واحلمد هلل،  واقعة  اأين  واأقر لك  ال�س�دقة،  اأم�نيك يل ورغب�تك 
ولكن ي� مي ال اأمتنى املزيد، اإنه عذاب ط�هر ال يتعدى امليل اإىل ال�سكون وال�سعور 
�س�ئبة  تخ�مره  ال  وال�سكر  املنة  وهلل  ولكنه  اجلميل،  عري  ال�سِّ احلزن  من  ب�سيء 
من الندم، وال من االأ�سف االأثيم، واأخ�سى اأن يزيد �سرام الن�ر التي طلبته� يل 

ف�أحرتق ي� مي، اأو اأ�سل اإىل ذلك الذي ال اأريده لنف�سي وال اأظنك تريدينه يل.
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ال�ساعة املفقودة

م�ذا  اأتدرين  هن�ءك،  اأريد  واأن�  عذابي  تريدين  اأنك  �سيدتي  ي�  عجيب 
�س�ألقيه عليك فيفرحك؟

فجئت  بحرقة  ترثينه�  راأيتك  والتقطته�،  املفقودة  �س�عتك  وجدت  اإين 
الأم�سح دموعك، الأين اأحب دائًم� اأن اأم�سح دمعة املحزون، تع�يل اإيلَّ لت�أخذيه� 
ب�سوقي  اأح�ست  ف�إنه�  االإح�س��ش.  وبعدم  ب�لغدر  اإي�ه�  و�سفك  من  وت�ستغفريه� 

لروؤيتك ف�أتت تقدمة ملجيئك ولتع�رفن�.

اإنه� بثت اإيّل م� كنت ت�سكينه اإليه� من العواطف واالآالم، عرثت علّي 
وجدت  اأنك  لك  ولنوؤكد  الوحدة،  من  الفن�ء  �سر  قلبك  لنكفي  عليه�  وعرثت 

ال�سديقة التي ال تخون.

حكاية الرجل

واالآن فلنعد اإىل حك�ية الرجل 

اأمر هذا املخلوق الغريب االأطوار الذي ي�سمى  ي� �سيدتي  ا  عجيب جدًّ
)وبع�ش  اأظنه  ولكني  قلب ح�س��ش،  وله  �سج�ع  اأنه كرمي  اأعتقد  اإين  »ب�لرجل«، 
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فهو  رذائله،  اأ�سل  اأن�نيته وحده� هي  اأن  وراأيي  �سيء،  قبل كل  ث�نًي�  اإثم(  الظن 
يه�سم حق املراأة وي�ستعبده� ال الأنه يبغ�سه� اأو يتمنى له� ال�سوء، ولكن ليلهو به� 
وهو يحبه� وميوت الأجله� ال الأنه يحبه�، ولكن ليلهو به�، وهو يف كل ذلك وا�سع 

احليلة، قوي احلجة؛ فيقنعه� فت�سدقه وهو كذوب.

اأم� املراأة فهي دائًم� حترتمه وحتبه؛ الأنه� حتبه �س�دقة، واإذا كرهته علنية 
ومل يكن لذلك البغ�ش من دواء، عرف ذلك اأبو الطيب فق�ل:

هي �س�دقة خمل�سة دائًم�، حتى وهي خ�طئة، هي حتب لتفنى يف احلب، 
ولكن الرجل يحب ليعي�ش متمتًع� ب�حلب، هي حتزن وقت امل�س�ب لتتفرغ للحزن، 

ولكن الرجل ال يحزن اإال ليبحث عن تعزية و�سلوان.

املراأة كدودة القز تفرغ حريره� لتموت، اإنه� تعلم اأن حريره� الذي تقدمه 
للملأ زينة وحلية �سيقتله�، ولكنه� مل حت�ول قط اخلل�ش منه.

يطيل  وقد  مرتو�ًس�،  زهرة  اإىل  زهرة  من  يتنقل  ك�لنحلة  فهو  الرجل  اأم� 
املكث على زهرة ن��سرة، واإمن� ليمت�ش منه� ن�س�رته� وم�ء حي�ته�، اإنه� حتب االأزه�ر 

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(

ا واإن ر�سـيت لـم يبـق يف قلـبها حـقُدواإن حـقدت لـم يبـق يف قلـبها ر�سً
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حيًن�، ولكنه� تلهو به� اأحي�نً� فترتكه� ه�سيًم�، وهي تقدم للن��ش ع�سًل فيه �سف�ء 
لهم، و�سمًع� ن�فًع�، ولكنه� تعمله� لغذائه� و�سكنه� قبل كل �سيء.

ظلمن� الرجل حقوقن�، ال الأنه ك�ن ينوي ظلمن�، واإمن� هو اأخط�أ كثرًيا يف 
اأن مملكتن� واحدة  ح�سب�نه، واأن م� يزيد يف قوتن� ي�سعف من قوته هو، لعله ظن 
اإلين� نظر الدعي�ت الث�ئرات، واإمن� نحن نريد له ال�سع�دة واملزيد من  ولذلك نظر 
التي ت�سد  امل�ستقبلة  اأن يفك عن� اخلن�ق يف مملكتن�  القوة يف مملكته، ونرجو منه 
اأزره، وال تفكر يف اإ�سع�فه قط مهم� بلغت من العزة والقوة، اإنن� نتقدم اإليه ك�أنن� 
�س�عده الذي يريد اأن يخدمه، ال ك�أنن� يد غريبة تريد اأن ت�سربه، اإنن� منه وهو من�، 

فليطب نف�ًس� وليقر عيًن�، وليعطن� م� ن�س�ء.

واإمن� نحن ي� مي �س�يقن�ه يف بع�ش �سوؤون مملكته حتى ظنن� نريد من�زعته 
ننفع  »اإنن� ال  واأقول لك هم�ًس�:  يحبه� وحم�يتن�،  التي  ال�سي��سة  له  لنرتك  فيه�، 

بدونه، ولكنه هو اأي�ًس� ال ينفع من غرين�!!«.

ظ�مل�ت  اإنهن  اإال   � حقًّ يطلنب  كّن  واإن  االنتخ�ب�ت،  بحق  املط�لب�ت  اإن 
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الرجل واأنف�سهن مًع�، مل�ذا يرمن)1( م�س�ركته يف اجللو�ش على كرا�سي »الربمل�ن«، 
وال تقدم واحدة منهن �سدره� للق�ء كرات املدافع ون�س�ل الفن�ء يف احلرب، احلق 

اأحق اأن يتبع.

ليهن�أ الرجل مبملكته، اإنن� ال نهز عر�سه ليتداعى اإىل ال�سقوط كم� تقولني، 
ولكن� نهزه لنطلب منه »الد�ستور«.

باحثة البادية

َيُرْمَن: يتطلعن ويطلنب.)م(.  )1(

 بني كاتبتني )باحثة البادية والآن�سة مي(





تع�ىل اهلل م� هذا اجللل! اأيه� البحر اإنك ك�أطم�ع االإن�س�ن ال تنتهي اإال 
اإذا عرب ج�سر احلي�ة، كذلك اأنت ال يعرف لك حد اإال عند اخلروج منك، اأو اإنك 
كقلب الرجل مرة ت�سفو ومرة تغ�سب، ال اأم�ن لك يف االأوىل وال اأم�ن يف الث�نية. 

اإذا ر�سيت كنت جم�اًل واإن غ�سبت انقلبت نك�اًل.

الغم�م،  من  �سفحتك  ك�أن  الذلول،  املركب  نعم  رهًوا  اإنك  البحر  اأيه� 
ي�سطخب املوج بني اأح�س�ئك، ويتل�سى ك�ألف�ظ احل�س�د متر ب�سمع احلليم، وت�سق 
واالأكدار  االأثق�ل  من  الكليم، حتمل  �سرب  عليه�  فت�سرب  عب�بك،  البواخر جوف 
ا ك�أن �سوتك اله�دئ متوج�ت حلن �سجّي، وك�أن  م� لو حملته اجلب�ل خلرت هدًّ
اإذا  ال�سلم،  راي�ت  يحمل  منظم  جي�ش  �سراي�  متق�بلة  متت�بعة  املزبدة  اأمواجك 
�سحت ال�سم�ء ا�ستع�رت �سف�ء زرقتك، واإن جتللت ب�لغيم حكت لون كدرتك، 
متوا�سًع�  فتنفرج، جتري  لك  وتو�سع  فتنكم�ش،  م�س�لكه�  االأر�ش  عليك  ت�سيق 
حتت قدميه� واأنت اأعظم منه� قوة واأعز �س�أنً�، تنفجر جب�ل الن�ر )الرباكني( بني 

ولها يف و�سف البحر

يف حالتي �سفوه وكدره
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�سلوعك فل تلت�ع وال ترت�ع، ك�أنك اأجمد من قلب اخللّي، اأو ك�أنه� ُبُثور ب�أدميك، 
اأو اأثر لدغ البعو�ش يف وجه احل�سن�ء، كم �سقطت فيك جزر وبلدان حتتمي بك 
من م�آثمه� ومع��سيه� فم�سحته� بدموعك ونفيت روعته� مب�ئك الطهور! ظلموك 
ع�طًل،  وتركوك  زينوه�  الغرباء،  ب�أختك  اهتم�مهم  يهتموا بك  اإذ مل  البحر  اأيه� 
عن  ُدرك  واأودية  مرج�نك  وبحدائق  امل�سطنع،  جم�له�  عن  بجللك  فغنيت 
فن�ووؤوك)1(،  و�س�يعتهم  فقطعوك،  و�سلتهم  اجلرداء،  واأوديته�  اخل�سراء  حدائقه� 
بذلت لهم م� متلكه زينة وطع�ًم�، وت�س�حمت لهم مب�ئك فحللوه �سرابً�، واأنخت لهم 
متنك ف�تخذوه رك�بً�، و�سقلت لهم جبينك فجعلت منه عند بزوغ القمرين مراآة 
وم�سك�ة، تفي�ش عليهم بهجة ونوًرا، ك�أن الع�سجد)2( اأذيب فيك نه�ًرا، وتك�سرت 
منك  حي�تهم،  اأ�سل  اخل�سم  البحر  اأيه�  واأنت  ليًل،  اللجني  جداول  ثن�ئك  يف 
الغيث ومن الغيث احلي�ة، اأظللت �سم�ءهم، واأنبّت غذاءهم، واألطفت هواءهم، 
ذلك  على  تراهم  فهل  اأقذارهم،  وق�رورة  اأ�سرارهم  م�ستودع  ف�أنت  ذلك  وفوق 

ي�سكرون؟ ت�هلل م� راأيت مثلك ات�س�ًع�)3( يف عظمة، واحت�س�بً� يف قدرة.

واإذا عبثت اأيه� البحر وك�سرت عن ن�بك، وي� �سرع�ن م� تعبث، ف�إن املوت 
يف تقطيب ح�جبيك، ي�سرح ال�سر ب��سمه عند زجمرة منك، ك�أن جوفك ك�ن مملوًءا 
اأُ�ُسوًدا فلفظته� ف�غرة اأفواهه� تبلع من ت�س�دف يف طريقه�، يدوي �سوتك ك�لرعد 

فن�ووؤوك: فع�دوك.)م(.  )1(
الع�سجد: الذهب.)م(.  )2(

ات�س�ًع�: خ�سوًع� ومذلة.)م(.  )3(
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اأيه� البحر من م�ستبد غ��سم  اأظلمك  الق��سف، فيمطر وابل املن�ي� بغري ويل. م� 
ت�أخذ الربيء بدم املجرم، اأو ت�أخذه بل جريرة، اإن اهلل مل يظلمك اإذ جعلك ملًح� 
اأدميك  ومزقوا  امتطوا ظهرك ك�لدابة،  اإذ  يبخ�سوك حقك  الب�سر مل  واإن  اأج�ًج�، 
�سفًرا، واإن اأقل خفقة يف قلب االأر�ش تذكر ت�سطرب على ات�س�عك، واأدنى هزة 
من الريح تهز اأع�س�بك، ال اأم�ن عندك فتحب، وال ميع�د لغ�سبك فتتقى. ك�أنك 
يف تقلبك راأي ال�سعيف، اأو ميني احل�نث، ويف تلونك ك�حلرب�ء، كم جمرم ا�ستع�ن 
العدل يف جوفك! ك�ن  ودفن  رعيته  اأفنى  ملك  بك على كتم�ن جرميته! وكم 
اآذيك متلطًم� قمم اجلب�ل تت�س�قط ك�سًف� اأو روؤو�ش اجلند الربيء تتن�ثر اإر�س�ء 
الأهواء امللوك الظ�ملني، ك�أن جوفك املظلم �سمري احل�سود يغلي ك�ملرجل ويخفي 
م� يخفي حتت ثوب الري�ء، تنطح ال�سخر االأ�سم كم�ستجدي البخيل، ثم ترجع 
اأدراجك ك�ل�س�ئل املحروم اأو ك�جلي�ش املقهور، ت�سمخ ب�أنفك فرتغمه� اخرتاع�ت 
الب�سر خ��سًئ� وهو ح�سري،  اإعي�ء، ويرجع  ال�سم�ء فت�سقط  اإىل  االإن�س�ن، وتتط�ول 
ال اأثر للرحمة عندك ك�أنك قلب الك�فر اجلحود، ال ي�سوغ لك �سراب، متج مرارة 
كمرارة املظلوم اأرهقه العذاب، ك�أن بريق م�ئك التم�ع اأ�سنة اخلر�س�ن اأو امتداد 
األ�سنة النريان. �س�هر �سيفك ب�دئ العدوان، لكنك ال تتمثل يف هجومك مب� يفعله 

ال�سجع�ن، الأنك تطلع على الغ�فلني ب�لردى بغري نذير.

 ولها يف و�سف البحر يف حالتي �سفوه وكدره
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م�  اإليك  ا�سطرارن�  لوال  رفيق،  وال  طريق  من  البحر  اأيه�  اأنت  حبذا  ال 
�سلكن�ك، ومن ي�سلم منك فم� ينجو من احِلَم�م اإال اإىل احِلَم�م كم� ق�ل املتنبي:

اهلل  قدرة  من  واخرتاعه  قوته  اأين  اإمي�نه!  اأ�سعف  وم�  االإن�س�ن!  اأكفر  م� 
يعقلون، ف�سلم  لقوم  البحر وحده ح�لتي �سفوه وهي�جه لعربة  اإن يف  �سبح�نه؟ 
عليك اأيه� البحر �س�حًك� وعبو�ًس�، و�سلم عليك اإنك اأبو الكون وحميطه، و�سلم 
عليك لو مل يكن لك ف�سل اإال و�سل م�سر ب�أجزاء الع�مل لكف�ك بذلك ف�سًل، 

ولو مل يكف م�وؤك اأن ي�سل مل�سر الأكملته ب�سراييني.
باحثة البادية

جنــوُت مـن احِلـمـاِم اإىل احِلـمـاِمواإن اأ�ســلم فـمـا اأبـقــى ولكــن



مظاهرة ن�سائية – مطالب الن�ساء امل�سريات – �سرح حالة املراأة
ق�سيدة �ساعر القطرين – خطاب هدى هامن �سعراوي

ق�سيدة املربية ال�سيدة نبوية مو�سى – اآراء واأقوال

ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات

ذكرى �سبع �سنوات ل�ساحبة الإم�ساء

م�سى �سبع �سنوات على وف�ة ك�تبة ف��سلة و�سيدة ذات مبداأ �سريف يف 
اأوتيت من علم  م�  قيود اال�ستعب�د، ف�س�رت تكتب بكل  املراأة وحله� من  حترير 
وقوة، اأرادت يف وقت مظلم ك�نت تعد فيه االأمة امل�سرية ذكرى اأ�سم�ء ال�سيدات 
الهيئة  ي�سمئز من ذكره، وكل حمدث تغري يف  اأمر  املج�ل�ش اخل�سو�سية  ولو يف 
التي ن�س�أت عليه يعد �سلاًل. ق�م االأ�ست�ذ املرحوم ق��سم بك اأمني، وكتب عن 
حترير املراأة، فرم�ه الرجعيون ب�أف�سل ن�س�ء االأمة امل�سرية، و�س�ر يحنق عليه كل من 
قراأ كت�به، اأو من مل يقراأه، والكل مل يفقه مق�سده ومرمى كلمه اإال نفر قليل يف 
م�سرن� العزيزة، ق�م من قبله االإم�م املرحوم ال�سيخ )حممد عبده(، واأراد اإدخ�ل 
ب�لعقم يف الدين، واإذا عددن� م� ق�م  بع�ش االإ�سلح�ت عند االأزهريني، فرمونه 
به امل�سلحون من وجوه االإ�سلح وم� ق�بلوه به من اال�ستهج�ن، ل�س�ق بن� املق�م، 
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اأن املرحومة ب�حثة الب�دية قد و�سعت حجر الزاوية، لت�سيد عليه  اأنن� نعرف  غري 
�سرح اآم�لن�، حتى نكون اأمة راقية، نعمل على �سع�دته� ن�س�ء ورج�اًل، فيحق عليه 
نحن بن�ت اجلن�ش اللطيف اأن نقيم يف كل ع�م مثل هذه احلفلة التي اأقيمت يوم 
24 نوفمرب امل��سي يف حديقة االأزبكية تخليًدا لذكرى زعيمة من زعم�ئن�، وقد 
توجه هذه احلفلة ح�سرة ال�سيدة الف��سلة هدى ه�من �سعراوي بقبوله� رئ��سة حفلة 
الت�أبني، فتحت احلفلة بتلوة اآي�ت الذكر احلكيم، ثم وقف ال�س�عر املفلق خليل 
مطران بك واألقى كلمة ب�لني�بة عن ح�سرة ال�سيدة امل�سونة رئي�سة احلفلة، اأب�ن فيه� 
ثلث مط�لب: االأول: م�س�واة املراأة ب�لرجل يف من�هج التعليم، الث�ين: اإ�سلح 
م�س�واة  الث�لث:  الزوج�ت،  تعدد  فيه�  تنتقد  الزوجية  للعلقة  العملية  القوانني 
اأف��ست القول يف هذه املط�لب  املراأة ب�لرجل يف احلقوق املدنية وال�سرعية، وقد 
الثلث وعززته� ب�لقول والربه�ن، ثم األقى ق�سيدته الرث�ئية حتى اأبكى القلوب 
قبل العيون، فذابت اأ�سى وتفجع على الفقيدة، وم� ك�ن له� من جليل االأعم�ل، ثم 
وقف �سقيق الفقيدة االأ�ست�ذ جمد الدين ن��سف، وذكر النه�سة الن�س�ئية يف م�سر 
قد ظهرت قب�ش من نوره� وعدم اإيج�د املدار�ش الك�فية للبن�ت، فق�ل: اإن اأختي 
هي اأول فت�ة تعلمت يف مدار�ش البنني، واأول من ن�لت �سه�دة الدبلوم، وذكر ملحة 
من ت�ريخه�، واأول من كتب يف ال�سحف نظًم� ونرًثا، وقد ف�ج�أته� املنون يف �سنة 
1918 فيكون م�سى على وف�ته� �سبع �سنوات، وقد اأّبن �سقيقته بكلم�ت موؤثرة، 
اأ�س�لت العربات، ثم قدم بن�ت دار االحت�د الن�سوي ف�ألقني ن�سيًدا تراه يف غري هذا 
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املك�ن، ثم اأعقبته ح�سرة االآن�سة املربية الف��سلة نبوية مو�سى كبرية مفت�س�ت وزارة 
املع�رف العمومية ف�ألقت مرثيته� مب� عهد فيه� من طلقة الل�س�ن وف�س�حة، مم� ك�ن 
له� من الت�أثري على اأفئدة املوجودين، من ثم اعتلت من�سة اخلط�بة ح�سرة الك�تبة 
القديرة االآن�سة »مي« فق�لت: اإين يربطني ب�لفقيدة ثلث روابط: الرابطة االأوىل: 
م� وجدته من ج�ذبية م� ي�سطره يراعه� البليغ، الث�ين: ف�سله� علّي يف �سنة 1907 
ب�أنه� جراأته� على الكت�بة يف ال�سحف، الث�لثة: جراأته� على اأنه� اأول م�سرية �سرقية 
تط�لب بحقوق املراأة، فدلت ف�س�حت االآن�سة »مي« يف اإلق�ء احلم��ش على اأنه� من 
كبريات خطيب�ت الأن كلمه� ك�ن له الوقع الطيب يف قلوب �س�معيه�، وان�سرف 
اجلميع وهم يرددون فليحيى العلم الذي اأظهر ال�سيدة امل�سرية على م�سرح اخلط�بة 

مب� اأبهر العقول من ف�س�حة و�سج�عة اإلق�ء غري م� كن� نراه يف اأمه�تن�. 
                            فريدة فوزي

امل�سرفة على الق�سم الن�س�ئي مبجلة احل�س�ن
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خطاب ال�سيدة هدى �سعراوي

أيها السادة، 

اجتمعن� اليوم لنحيي ذكرى ب�حثة الب�دية، ول�ست بح�جة اإىل اأن اأبني 
ولي�ش  وبدء جه�ده�؛  �سب�به�  بوف�ته� يف عنفوان  ن�لتن�  التي  اخل�س�رة  لكم مقدار 
منكم من يجهل م� ك�ن له� من ف�سل وا�سع واأثر خ�لد يف خدمة االأدب والرتبية 

والنه�سة الن�سوية. 

التف�سيل  ترك  راأيت  الطيبة فلأين  اآث�ره�  �سرد  القلم عن  اأم�سكت  واإن 
يف هذا الب�ب ملن هو اأوىل به مني، اأال وهو �سقيقه� االأ�ست�ذ جمد الدين، الذي 
ك�ن لن� مع�سر الن�س�ء خري عزاء منه�، الأنه اقتفى اأثره� حتى ك�أنه راأى من الوف�ء 
له� اأن يعمل معن� على حتقيق م� بداأت به يف �سبيل حترير املراأة ورفع �س�أنه�، واإن 
يف �سهودكم هذه احلفلة لتعزية اأخرى؛ الأنه يجعلني عظيمة الرج�ء يف ت�أييدكم 

للمب�دئ التي و�سعت اأ�س��ًس� حلرية املراأة ورقيه�. 

وكيف ال يكون يل هذا الرج�ء، وقد اأخذ ال�سعب امل�سري يقنع غريه من 
اأهم  االأمم االإ�سلمية الراقية ب�أن جهل املراأة وعزلته� يف داره� ك�ن وال يزال من 
اأ�سب�ب ت�أخره وانحط�طه، واإين ملغتبطة بهذا ال�سعور الذي يبت�سم اأم�مي ابت�س�م 

الفجر بعد الليل املظلم. 
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املراأة  اإليه  ت�سبوا  م�  لكم حقيقة  اأ�سرح  اأن  ت�سمحوا يل  اأن  اأرجو  واالآن 
امل�سرية، وم� فهمه بع�ش الن��ش خط�أ من مط�لبن�، ف�أوله� ت�أويًل م�سو�ًس� بعيًدا عن 

احلقيقة املطلوبة.

مطالب املرأة

املطلب األول:

م�س�واة املراأة ب�لرجل يف فروع التعليم، ال نظن ع�قًل ينكر علين� هذا املطلب؛ الأنن� 
اإمن� نريد اأن ندراأ عن اأنف�سن� غ�ئلة اجلهل.

ولذلك راأت احلكومة اأخرًيا اأن ت�سغي ل�سكوان� امل�ستمرة منذ �سنوات، 
ف�أخذت تذلل العقب�ت التي ك�نت حتول دون م�س�واة املراأة ب�لرجل يف التعليم، 

ف�أن�سفتن� يف ذلك بع�ش االإن�س�ف، ونرجو اأن تتدرج بن� اإىل الكم�ل فيه. 

ك�ن يرى بع�ش الن��ش يف الزمن الغ�بر اأن تعليم املراأة يعر�سه� للف�س�د، 
على  وعملوا  ال�سواب،  اإىل  رجعوا  الف�س�د،  اأ�س��ش  هو  اجلهل  اأن  لهم  تبني  ومل� 
تعليمه�، ولكن اإىل حد حمدود مع التم�سك ببق�ئه� يف غرفته� االأوىل، ظ�نني اأن 
ذلك اأ�سون الأخلقه� وب�عث على قي�مه� بواجب�ته� املنزلية، فظهر لهم عك�ش م� 
توقعوه فرجع بع�سهم اإىل النظرية االأوىل، وبقي البع�ش االآخر مرتدًدا بني التعليم 

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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واجلهل، وكلهم ع�جز عن التقدم به� اإىل االأم�م اأو الت�أخر به� اإىل الوراء.

وال اأدري هل ك�ن ذلك مل� ر�سخ يف طب�عهم من ا�ست�سع�ف املراأة واحتق�ر 
االأمر  اأم�م  ب�حلقيقة  للت�سريح  ال�سج�عة  وفقدانهم  جلمودهم  ذلك  اأن  اأو  �س�أنه�، 

الواقع. 

املراأة وتكوينه� حتكم  الفريق يف حي�ة  اأن يتحكم هذا  البني  الظلم  ومن 
امل�ستبد، ك�أن مل تكن اإن�س�نً� له حقوق مثل حقوقه، وعليه واجب�ت مثل واجب�ته، 

وله �سعور وعقل واإرادة ك�سعوره وعقله واإرادته.

وقد ف�ت هذا الفريق اأن العلم لك�ئن من ك�ن ال يكون اأداة للف�س�د، كم� 
ف�تهم اأن تعليمه� مع بق�ئه� يف غرفه� غري ك�ف لتكوينه� وتهذيبه�. 

الأن العلم ال يظهر اأثر ف�سله اإال وقت تطبيقة على العمل، و�سر اآفة على 
االإن�س�ن -رجًل ك�ن اأو امراأة- ات�س�ع مع�رفه وت�سييق دائرة عمله. 

االأخلق،  مك�رم  اإليهن  وحببوا  بهن،  الثقة  ح�سن  بن�تكم  ف�منحو 
واٍق  خري  العف�ف  حب  من  ولهن  الك�ملة.  احلرية  اأفق  يف  يعملن  واأطلقوهن 

واأ�سرف حج�ب.
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املطلب الثاني

اإ�سلح القوانني العملية للعلقة الزوجية، وجعله� منطبقة مت�م االنطب�ق 
واإحك�م  االأ�سر،  بني  ال�سلم  ون�سر  العدل  اإق�مة  من  الديني  الت�سريع  روح  على 

روابط امل�س�هرة، وذلك ب�أن: 

)1( ي�سن ق�نون ملنع تعدد الزوج�ت اإال ل�سرورة، كعقم الزوجة اأو مر�ش ع�س�ل مينعه� 
من اأداء وظيفته� الزوجية، ويف هذه احل�لة يجب اأن يثبت ذلك الطبيب املخت�ش.

ال�سرعي  الق��سي  اأم�م  اإال  زوجه  يطلق  اأن  الرجل  على  يحرم  ق�نون  )2( ي�سن 
وعلى الق��سي مع�جلة التوفيق بني الزوجني بح�سور حكم من اأهله� وحكم 

من اأهله قبل احلكم ب�لطلق طبًق� لن�ش الدين احلنيف.

اأعتقد اأنن� يف هذا املطلب مل نتج�وز احلكم الديني، وال احلكم العقلي، اإذ 
لي�ش من� من يجهل اأن الطلق مث�ر االحتق�د واالأ�سغ�ن بني املت�س�هرين، ولذلك 

ق�ل ر�سول اهلل : »اأبغ�ش احللل اإىل اهلل الطلق«.

ولي�ش من� من يجهل م�س�ر تعدد الزوج�ت، وم� له من اأثر �سيء يوهن 
جلل االأبوة يف نفو�ش االأبن�ء، ويختل�ش حن�ن البنوة من االآب�ء، وينق�ش رابطة 

االأخوة فتئول اإىل م�س�حنة وبغ�س�ء.

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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اإىل  فينق�دون  االأثرة،  وينمي  والتبذير  االإ�سراف  اإىل  الرج�ل  ويدفع 
�سهواتهم غري ح��سبني ح�س�بً� مل� �سيعقب ذلك من ح�سرات ونكب�ت.

هذا اإىل الق�س�ء على �سرور املراأة يف حي�ته� واحلكم عليه� ب�ل�سق�ء االأبدى، 
وذلك م� ال ير�س�ه رجل �سريف تتغلغل يف نف�سه الع�طفة االإن�س�نية، وال تر�س�ه 

امراأة رفيعة ك�نت اأو و�سيعة.

اإذا ك�نت هذه اآث�ر تعدد الزوج�ت حم�سو�سة ملمو�سة، فِلَم ال نح�ربه بكل 
قوان� ومِلَ ال ين�سم اإىل �سفوفن� عقلء االأمة لتليف �سروره ومف��سده.

املطلب الثالث

م�س�واة املراأة ب�لرجل يف احلقوق الني�بية واحلقوق الت�سريعية تريد املراأة اأن 
تتبواأ مك�نه� يف الهيئة االجتم�عية، واأن تن�ل ق�سطه� ك�مًل يف جميع احلقوق، ال 

لتزاحم الرجل كم� يتوهم، واإمن� يف احلقيقة لت�س�عده يف حتمل اأعب�ء احلي�ة.

تعلمون اأن الرجل واملراأة بحكم ال�سرائع ال�سم�وية والنوامي�ش الطبيعية 
وقد خلق� ال لينفرد كل منهم بنف�سه واإمن� ليمتزج� ويتك�مل ويت�س�رك� يف احلقوق 

وامل�سئولية.
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املراأة  اأفردت  نره�  الرجل بعمل خ��ش، كم� مل  اأفردت  الطبيعة  نر  ومل 
بعمل خ��ش، الأن اال�ستعداد الفطري واحد يف اجلن�سني، واإمن� هي�أت الطبيعة كل 

فرد لعمل مييل اإليه بحكم مزاجة اخل��ش.

ب�لرغم من هذا كله عزيز على الرجل اأن يقتنع بكف�ءة املراأة وا�ستعداده� 
للعمل، و�سديد عليه اأن ي�ست�سلم مل� نطلبه وت�سعى اإليه، الأنه اأهمله� ف�نق�دت اإليه 
وخ�سعت الإرادته وا�ستبداده حيًن� من الدهر، ففقدت ب�لطبيعة م� هي م�ستعدة 

له. 

وم� مثل يف ذلك اإال كمثل من اأهمل ا�ستخدام اإحدى عينية ففقدت 
الكت�بة  يف  اليمنى  يده  ا�ستخدام  اأهمل  من  كمثل  اأو  مر�ش،  عن  ال  وظيفته� 
ف�أ�سبحت �سبه م�سلولة، ولي�ش به� �سلل، ولو اأنه ا�ستخدم كل اأع�س�ئه بدقة فيم� 

خلقت الأجله لك�ن له منه� خري عون واأكرب ن�سري.

ولو فطن الرجل اإىل ذلك اأو اأرجع نف�سه بعدل ونزاهة، وقدر م� يعود على 
نف�سه من م�س�ركة املراأة له يف مه�م احلي�ة، لو علم ذلك مل� وقف حجر عرثة يف 

طريقه�؛ الأن نهو�سه� نهو�ش به، وله من رقيه� ن�سيب وافر واأثر حممود.

يرى بع�ش الرج�ل الذين ي�سنون على املراأة ب�إعط�ئه� حق اال�سرتاك يف 
ال�سلطة اأن لي�ش ذلك من م�سلحته� الأن خروجه� اإىل مي�دين العمل يقلل من 
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نفوذه� غري املب��سر، وي�سعف ت�أثريه� يف الهيئة االجتم�عية، ومن اأجل هذا ين�سح 
اأبقى ملنزلته� عند الرجل، واأنفذ لكلمته�  للمراأة اأن حت�فظ على هذا النفوذ الأنه 

دون جمهود عظيم تبذله يف هذا ال�سبيل.

ولكن هذا البع�ش يرى ذلك، ف�ته اأن ينظر اإىل الثمن الذي قد تدفعه 
املراأه للو�سول اإىل هذا النفوذ، كم� ف�ته اأن يتب�سر يف عواقب هذا الت�سرف اأو هذا 

النفوذ اخلفي الذي ال م�سئولية فيه.

تظهر  الرجل،  ت�أثرًيا حم�سو�ًس� يف  العموم  على  للمراأة  اأن  اأحد  ينكر  ال 
الت�أثري  اأن يكون له� ذلك  اأعم�له، فمن اخلطر اجل�سيم  نتيجته يف كل عمل من 
االأمور  مبجرى  ت�م  جهل  وعلى  االجتم�عية،  الهيئة  عن  مبعزل  وهي  العظيم، 
امل��سية  الت�ريخية  واأكرب دليل على ذلك احلوادث  الع�مة،  امل�سلحة  ومقت�سي�ت 
�سوته،  ب�أعلى  ين�دي  اأن  اإىل  فرن�س�  مفكري  كب�ر  من  عظيًم�  رجًل  دفعت  التي 

ابحثوا عن املراأة عند كل ملمة اأو ك�رثة.

مل يقل ذلك الرجل هذا اإال بعد وق�ئع مثبتة.

واحلقيقة اأن املراأة مظلومة؛ الأن حتكم الرجل يف حي�ته� وُبعده� عن مواطن 
التفكري ومواقف امل�سئولية جعلته� تندفع ب�سعوره� دون مراع�ٍة للم�سلحة الع�مة 
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التي ال تعرف عنه� �سيًئ�، ومن الظلم البني اأن يعرين� الرجل بعيوب ال تقع تبعة 
وجوده� فين� اإال عليهم وحدهم.

يف  للرجل  املراأة  م�س�ركة  اإال  املخيف  اخلطر  لهذا  علج  هن�ك  ولي�ش 
امل�سئولية احلقيقية عن االأعم�ل االجتم�عية الع�مة.

اأيه� ال�س�دة،

هذه املط�لب التي نرفع به� اليوم �سوتن� ع�لًي�، ونلح يف طلب حتقيقه� ك�نت 
ال�سع�ر االأول لب�حثة الب�دية، وظلت تن�دي به� منذ نعومة اأظف�ره�، وقد ع�جلته� 
اأوالء  املنية قبل اأن تنعم بتحقيق �سيء منه�، فم�تت يف اأول الطريق، وه� نحن 
اليوم جن�هد على اأثره�، ولن� بع�ش التعزية اإذا متن� الأنن� قد كوفئن� بتحقيق بع�ش 
االأم�ين التي حرمت ب�حثة الب�دية م�س�هدته�، وهذا م�سري كثري من املج�هدين 

االأولني يف هذه احلي�ة ي�سعون الغر�ش الطيب ليجني ثم�ره خلف�وؤهم. 

فن�س�أل اهلل للفقيدة الرحمة، ولن� ح�سن العزاء وت�م التوفيق بف�سل ت�آزرن� 
ومع�ونتكم لن�. 
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ثم تل االأ�ست�ذ خليل مطران بك ق�سيدته الب�رعة التي قوطعت ب�لت�سفيق 
واال�ستع�دة مرات وهي:

ق�سيدة خليل مطران

جتــديـد ذكــراك علـى الـدهــِر يــا اآيــَة العـ�ســـِر حـقـيـٌق بنـا 

اأدركــتـه اأعـلـى مــن النـ�ســـرجـاهــدِت لكـن النجـاح الذي

جــّدت فـحــّيي طلـعـة الفـجربــدت تبــا�ســري احليــاة التـي

* * *
بـعــدك ذات اخلـــدر يف م�ســرقــد اأثبـتـت يقـظــتـها للعلـى

مــا بـــرزت عــن اأدب اخِلـــدرفـــبـرزت مــعـــه ولكـنـــهـا 

حـلـًمـا وت�سـتعـفي مـن النـكـرتعـفو عـن املخـطئ يف حقـهـا

مـكــان ثــم ال�ســـطر بال�ســـطرمكــانـها اأ�سـبح مـن زوجـهـا

�ســق ومــرت �سـرعــة ال�ســربلـها عـلى الواجـب �سـرب واإن

مـوؤتـلــًقا يف وجـــهـها الن�ســـرخمـايـل العــزم يــرى َورُيـهـا

اأزهـى واأبــهى مـن حلى التـبـروتلمـح العـني حلـى نفـ�سـهـا

اأو خــريها مــا هــو يف الع�ســـريف اأي ع�ســر كـان عـرفـانـهـا
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جــلـلــن ل يغـــنــني مــن طـهــــرقـــد عـلــمــت اأن املـــزايـــا واإن

كــرميــــة الأحـــجــــار والـــــــدرلــو جمـعـت فـي نـ�سـيـق بـــارع

زيــنــتــــها اخلــالبــــة الفـكــــــرولـم ت�سـب نـوًرا فـتـبــدي بــــه

منـجــمـــه �سـيـيـــن فـي الَقــــْدِراأل يكــون الفـحــم واملــا�س فـي

* * *
اأق�سـى الردى فـي زهــرة العمـريـا مـن زوت يف زهـرة العمـر مـا 

تـركـتـها مــن خـالــ�س العطــراإن تبـعــدي مــا بعـدت نفـحــة

كـالـرو�سـة الـدائـمــة الـزهـــر يف كتــــب مـــاأثــورة كــلــــها 

عـنـيـت مـن اأنـ�ســـودة نـكـــرول نـاأى عــن م�سـمع القـوم مــا

نــابـغــة خــالــــدة الــذكـــــرخـالـدة التـرديـد يف م�سـر عــن

اأطـلـقــت الطــيـر مــن الأ�ســرب�ســدوهــا املــوؤلـم يف اأ�سـرهـــا

و�ســيـرهـا ِخـْلــٌو مــن الــوزر؟مـا الـوزر اأن تبـدو ذات احلـلــى

كـمـا يــرى فـي طـالـع الـزهـر؟اأي كـمـــال وجـمـــال يـــــرى

وبـا�سـم اأهــل اخلـلـــق احلـــــرفبـا�ســم طـالب رقـي احلـمـــى

اأنـفـ�س مــا يهـدى مـن ال�سكــراأهـدي اإىل روحـك فـي عـدنهــا
* * * 
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قــ�ســاوؤه �ســرب مــن البـــرذلـك ديـــن لـك فـي عنـقـــنـا

حـقــت لـرب النظـم و النـثــرومثـــلــه اأو فــوقـــــه ذمــــــة

عــوجلـت قـّفــاك علـى الأثـــرلـــوالــــد ربــــــاك حتـــى اإذا

فـي اأفــق العليــاء مــن بــــدرهـل كنـت اإل كـوكـــبا اآخـــًذا

كــان اأبــا الآداب فـي القطـــرف�سـلك مـن ف�سـل اأبيـك الـذي

وخــري مـن جــدد فـي ال�سعــراأبــدع مـن جـدد فـي مـر�ســـل

تـقـ�سري مغلـوب علـى اأمــريق�ســـرت فـي اإيفــائـــه حقـــه

تـاأبينـه مــا كـان مــن عـــذريوكـان مـن عـذر الأُوىَل اأرجــئوا

بـفــقـــد ذاك العــالــم احلـــرب�سلـت يـد البـني الـذي �سـاءنـــا

فـي مبحـث حـدث عـن البحـرالعـامـل الثبـت الـذي اإن يفــ�س

عـلمـنـا مــا لــم نكــن نـــدريرب املعـــانـي والبيـــان الــذي

بـــذًل ومـــا كــان مــن التـجــرالبـــــاذل العـلــــم لـطـــالبـــه

اأعــلى منــــار لأويل الـذكـــــريـثـقــــف النـــ�سء علــى اأنـــه

مــن ريبـــة فـي ذلـك ال�ســــدرفـي �سـدره الرفـق جمـيًعا ومــا
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* * *

بـيتــــه فـي ال�ســـــر واجلهـــــراأخـلـــ�س �ســــيء ل ورائــــه

علـــى فـقيـديــنـا اإىل احل�ســـرفـرحـمــــة اهلل ور�ســـوانــــه

طـهـــر اأنـــارا ظـلـمــة القـبـــرمـن والــد بـــر ومـن بـ�ســعـة
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ملــا تــوارى النـيل منـها وا�سـترتمـا غـاب من مـلك عـالهـا بـل ظهــر

اأمــا مبـاحثـها فــدان لـها الـقـدروهـوى ببـاحـثـة القـ�سـاء وحكـمــه 
ـًا كالقمـر كانت ك�سم�س الف�سل ت�سطع يف ال�سحى اإن كـان اأهـل العـلم يوم

ق�سيدة ال�سيدة نبوية مو�سى

ولـكـن عـــاديـة مــوافقــها غـــرر كــانت لكـل ملمـــة تعـــرو بنــــا 
فــاأنـار رو�س العلــم فكــر م�ستـعـرظـهرت مـواقفــهـا الكثـرية طفـلـة 

وبـذاك فـ�سـلت النـ�ساء علـى الب�سـرمـــا كــان فـي اأبنـاء م�سـر مثلهــــا 

هـل فيـهـم مـن فـ�سـل باحــثـة اأثــر هــا كـم اأ�سـقـاهـا واإن مـلئـوا عـــال 

تهـدي الـذي جهل النـ�ساء واإن كــفـرلــو اأنـها عـا�سـت لـكـان ذكـاوؤهـــا

قبـل الأوان و�ســوء فـكـر قــد ُقبــر   لهفي علـى �سم�س توارت فـي ال�سحى 

مقبـاًل اأ�سـر بح�سـنها طـول ال�سهــركـم جـاهـدت يف حب مـ�سر فاتعبت 

فيـمن يـلوذ وقـد اأحـاط بـنا اخلطــر كـنا يـوؤم لـدى احلـوادث �سخـ�سـها 
ون�ســـوك ملــا زال عـهــدك والقـبــر َمـَلك، لـقـد جـحد الرجـال نبوغـنا 
اإن النــ�سـاء اأجـّل مــن يلقـي الــدررهـل تـقـدريـن على الكالم ليعلـموا
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تـت�سـامـرين لـهـالهـم حلـو ال�سـمـر لـو اأنهـم �سـمعوك يـا ابنــة نـا�سـف 
تـهـدي العنـيد وكـل من فقد الب�سر قـومـي فخـطي مـن بـيانك اأ�ســطًرا 

دفـن الكمـال بجـوف قربك وانـدثـر ردي لـنا الفـ�سـل الـذي وىل فـقــد 
فـ�ســواك ل نـر�سـاه فـي كــر وفـــر هــبي نـدافـع عـن كـرامـة جن�سنـا 
حــرم الن�ســاء مـن الـرقـي املنتـــظرهــزي اليـراع فــاإن طـول �سكـونـه
ليـــراع فـا�سـلـة وعـقـــل مقـــتـدر هــزي اليـراع فــاإن م�سـر بحاجــة 
تـدعـو النـ�ساء اإىل النـ�سال امل�سـتمر هــزي اليـراع فــاإن كــل ف�ســيلـة 
فـينـا وليـ�س ملــن بغـى فيــنا مفـــرهــزي اليـراع فــاإن فا�ســدهم بغـى

مــن يل ب�سـوتك للفـ�سـيلـة ينتـ�سر هـذي الف�سـيلة فـي البـالد طريـدة 
ومبــن اأ�سـابـوا القـلـب مـنه فـانـفـطر �سـاع العـفاف فـهل �سمـعت بفـقده 
ولأنـت اأول مـن جــنى مـنها الثـمـر قـطعـوا غـ�سون الفـ�سل فـينا عـنوة

غــاب ال�سـياء ولــم يعـاودنـا املـطــر يـا �سـم�س نهـ�ستنـا وغـيث ريا�سـنا 
عــز الـرجــاء وبـدل ال�سـفـو الكــدرملـا تـوارت �سـمـ�س فـ�سـلك بـغـتـة 
وهــوى بـها جــور احلـوادث والـغـري وذوت ريــا�س العــلـم بعــد منـائــها 
يهـدي الأنـام فـذاع �سـيتك وا�سـتـهر هـل كـنت يـا ابـنة نـا�سف اإل هـدى
فـي اخلافقني ومـا ل�ساأنـك مـن خــطـر �سـهـد الرجـال مبا لذاتـك مـن عـــال
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مــا كـان مـن جمـد لهـن ومـن ظفـر وهـم الأىل غبـنوا النـ�سـاء واأنكـروا 
دلـت �سهــادتـه على �ســدق اخلــرب فـاإذا اأتـى منـهـم بفـ�سلك �سـاهـــد 
اإن التي يبـكون اأف�سـل مـن َخـَطـــر هــذي جمـوعهـم تــدل �سـراحــة

ُتـْهـدى اإىل جـدث مبثــلك يفتـخــرفـاإلـيـك مـن كـل القـلـوب حتيـــة
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خطبة الآن�سة مي

يف حفلة ذكرى باحثة البادية

الط�ئرة  املبدعة  الك�تبة  األقته�  التي  البديعة  ال�س�ئقة  اخلطبة  هي  هذه 
ال�سيت االآن�سة »مي« يف احلفلة التي اأقيمت اإحي�ء لذكرى ب�حثة الب�دية، وك�نت 

تق�طع ب�لت�سفيق املتكرر:

أيها السادة والسيدات، 

واأن� كذلك يل كلمة اأقوله� يف هذا االجتم�ع، وكيف ال اأقوله� بكل قلبي، 
اإي�س�ح  يف  اأ�ست�سمحكم  الأ�سب�ب  وكذلك  لدي.  اأثري  اإيل  ُحبِّب  الب�حثة  وذكر 
ثلثة منه�، هي يف تقديري اأوجه االأ�سب�ب واأحكمه� وث�ًق� بني ا�سم الفقيدة وم� 

له� يف النفو�ش من حمبة واإكب�ر.

اأم� ال�سبب االأول، وقد يراه بع�سكم �سبًب� ن�سوًي� مع اأنه �سبب جوهري؛فهو 
اجل�ذب الذي طويت عليه �سخ�سية الب�حثة، ذلك اجل�ذب القوي الذي يت�سفع 
ا وراء ميولن� ونزع�تن�،  من بع�ش ال�سخ�سي�ت الكبرية في�ستويل علين�، ويظل ج�دًّ

ك�أن لديه ر�س�لة يتحتم اأن يوؤديه� اإلين�، �سواء يف احلي�ة اأو بعد املم�ت. 

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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على  اطلعت  لقد  ق�رئة،  على  الك�تبة  ف�سل  فهو  الث�ين،  ال�سبب  اأم� 
خ�طبتني  عربية  ك�تبة  اأول  الب�حثة  فك�نت  احلرب،  �سنة  »الن�س�ئي�ت«  جمموعة 
يف مو�سوع�ت غريبة يومئذ عن معرفتي واإدراكي واهتم�مي- مو�سوع�ت الزواج 
على  ف�سيطرت  واالإ�سلح-  االجتم�عي  والنقد  الزوج�ت  وتعدد  والطلق 
انتب�هي، وتغلغلت غري متعرثة يف م�س�عري، ولفتتني اإىل علل م� زالت �س�ربة اإىل 
يومن� هذا يف خمتلف املراتب، وم� زال الدواء احلكيم الذي و�سفته ب�حثتن� يف 

مقدمة م� يح�سن اأن تع�لج به من االأدوية.

حزين  بفعل  ف�إين  ك�تبة،  على  الك�تبة  ف�سل  فهو  الث�لث،  ال�سبب  اأم� 
اجلذابة  �سورته�  ور�سم  اآرائه�،  ومتحي�ش  �سخ�سيته�،  در�ش  على  عكفت  عليه� 
ال�سمراء، وذلك الكت�ب الذي �سدر �سنة 1920 »ب�حثة الب�دية« ك�ن ف�حتة ت�آليفي 
ب�للغة العربية ومن�س�أ اهتم�مي بدر�ش �سخ�سية املراأة عموًم� وال�سرقية خ�سو�ًس�، 
وم�س�يرته� يف تطوره� اجلديد، مع اإعلن م� ين��سبه�، وم� حتت�ج اإليه، وتعريف م� ال 
يلئمه�، وم� وجب عليه� نبذه، ولقد ك�نت املراأة ال�سرقية اإىل اليوم كمية مهملة- 
كت�بً�،  ن�سوية  �سخ�سية  لذات  يفرد  ك�تب  طبًع�  يقم  فلم  العواذل-  يقول  كم� 
االأدبي  النقد  يف  عربي  كت�ب  اأول  فتوحي  الب�ب،  هذا  تفتح  اأن  للب�حثة  فك�ن 
واالجتم�عي والت�ريخي واالإ�سلح عن اإحدى بن�ت جن�سه� تدونه اإحدى بن�ت 

جن�سه�.
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ت�سل  التي  بعينه�  هي  ب�لب�حثة،  ت�سلني  التي  الثلثة  االأ�سب�ب  وهذه 
اجلمهور به�، ولو مع بع�ش االختلف، فكل من قراأه� �سعر بج�ذبه� من خلل 
ال�سح�ئف، وكل ت�أثر بكت�ب�ته� وفًق� ال�ستعداده، الق�رئ من� والق�رئة، وكم� ك�نت 
موحية اأول كت�ب عربي عن ك�تبة عربية، كذلك ك�نت اأول امراأة م�سرية - واأك�د 
�، ف�أق�م  اأقول �سرقية - تع�ون الرج�ل والن�س�ء على االحتف�ء بت�أبينه� احتف�ء ر�سميًّ
الرج�ل حفلتهم بعد مرور اأربعني يوًم� على وف�ته�، واأق�م الن�س�ء حفلتهن بعد مرور 
اأن  ال�سرف وال�سرور واحلزن  القدمية، وقد ك�ن يل  الع�م، يف دار اجل�معة امل�سرية 
اأكون من اأع�س�ء اللجنة التي ُعنيت بتهيئة تلك احلفلة، ومن اخلطيب�ت اللئي 
تكلمن فيه�، اأوتذكرون متى ك�ن ذلك؟ لقد ك�ن ذلك يف تلك ال�س�عة املتلظية 
الطروب �س�عة اليقظة امل�سرية، الأن الب�حثة �سكتت للمرة االأخرية عندم� �س�رت 
االأمة ه�تفة حتت االأعلم اخل�فق�ت، اأدرج ج�سم الب�حثة يف االأكف�ن عندم� انربت 
انتف��ش  القومية  النف�ش  منه�  لتنتف�ش  القدمية  املومي�ت  لف�ئف  تلقي عنه�  االأمة 

احلي�ة امل�سرقة املن�سورة يف بعث جديد ب�هر!

للعمر �س�ع�ت، اأيه� ال�س�دة وال�سيدات، ال ي�سع املرء فيه� حتى ولو ك�ن 
حكيًم�، اإال اأن يع�قب القدر وينعته ب�جلور والطغي�ن، الأنه بينم� هو يغدق النعم 
يوؤذي املح�سن الكرمي،  به  اإذا  اأو اخلبيث االأثيم من بني االإن�س�ن  على االأحمق 
الب�حثة من  ن�سيب  الطويل، ذلك ك�ن  التعذيب  بعد  في�سعقه يف لطمة واحدة 
القدر، على اأنن� نعود اإىل االمتث�ل اجلميل الذي هو من اأ�سمى درو�ش االإ�سلم، 

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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نعود اإىل االمتث�ل لعلمن� اأن الزارع ال يتحول عن حقله اإال وقد نرث جميع البذور 
التي حتتم عليه اأن ينرثه�، ومن يد بطلتن� املب�ركة كم� من يد ق��سم اأمني األقيت 
البذور ال�س�حلة يف الوادي اخل�سيب، فراأيتم اليوم، ي� رج�ل م�سر، هذا احل�س�د 
البهيج من بن�ت واديكم ينه�سن ع�ملت لكم ولنفو�سهن والأوط�نهن وللإن�س�نية!

مل  لو  اأي�ًس�  والي�أ�ش  العجب  يكون  ك�ن  قد  بل  ذلك،  يف  عجب  وال 
الرجل ويج�هد وي�ستب�سل ويف�دي وتظل  اأويغ�مر  امل�سرية، كيف؟  املراأة  تتحرك 
املراأة خي�له متث�اًل اأو دمية ال ي�سمع نداء احلي�ة، وال نفقه عجيج االأم�ين و�سيحة 
بذلك  تت�أثر  واملط�لب وال  ال�سك�ي�ت  ب�سخب  الع�مل  اأويدوي  االأوط�ن؟ كيف؟ 
اأو  املط�مع؟  ومرمى  امل�س�لح  و�سوق  االأنظ�ر  ب�أ�سره مطمح  ك�ل�سرق  وم�سر  م�سر، 
معر�سة  البلد  هذه  وتظل  والتجديد،  واالقتب��ش  لل�سعي  ب�سطريه�  االأمم  تنه�ش 
غ�فلة رغم كونه� النقطة امل�سيطرة على طريق امل�سرقني، وملتقى الق�رات الثلث، 

والبقعة التي ت�ستقر فيه� خل�سة كل ح�س�رة وكل ازده�ر؟

ب�ملي�سور يف بلد قوية مب��سيه�، قوية مب�ستقبله�، قوية  كل!مل يكن ذلك 
بحيويته� احل�سية واالأدبية وبر�س�لته� اإىل الع�مل التي جتله� عن االنقرا�ش والفن�ء! 
فك�نت الب�حثة �س�عة النه�سة الوطنية، ومثل النه�سة الوطنية، اأول و�سيلة يتف�هم 
عنده� ال�سطران ويتع�ون�ن، فهنيًئ� لن� به يق�سي بني قوم ن�بهني! وهنيًئ� للأحي�ء 

تدخر لهم القبور ودائع الف�سل والذك�ء! 
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هذا  الرجل يف  همة  ا�ستنه��ش  ن��سف  الدين  االأ�ست�ذ جمد  �س�ء  ولقد 
الن�دي فب�سط له مظ�هر ظلمه، وفعلت فعله اأ�ست�ذتي اجلليلة ال�سيدة نبوية مو�سى، 
وهي املحقة يف اإخل�سه�، ولكن للأمر وجًه� اآخر علّي اأن اأذكره ليقوم التوازن، 
ومعرفة  العدالة  ُروح  توحيه�  كلمة حق  اإال  ق�ئلة  اأن�  وم�  يكون،  اأن  يجب  حيث 

اجلميل اإن اأن� �سكرت الرجل لعطفه على املراأة وعن�يته بحركته� يف هذه الدي�ر.

والرجل  اإليه�،  ودع�  الن�سوية  اليقظة  اأوجد  ق��سم  �سخ�ش  يف  ف�لرجل 
اأيه� االآب�ء والف�سلء الذين تعنون بتعليم بن�تكم  يتعهد هذه اليقظة ب�سخ�سكم 
وتثقيفهن وم� فتئ الرجل ين�سط املراأة وي�ستحثه� ويروج م�س�حله� ب�أكرم املظ�هر 
واأنبل الو�س�ئط، وهل من هو اأوىل ب�لذكر يف هذا املوقف من اأبي الب�حثة؟ بل هل 
هن�ك من هو اأوىل ب�ل�سكر منك، ي� �سقيق الب�حثة، اأنت الذي نراك ب�ذاًل ذك�ءك 
وهمتك ومعرفتك وحم��ستك الفتية للإ�س�دة بذكر ق�سية املراأة، وتفخيم اأعم�له� 
الرج�ل  واإرغ�م  ب�إب�ء،  �سوؤونه�  الرج�ل يف  وت�سجيعه� على خم�طبة  اآرائه�،  وب�سط 

على اال�ستح�س�ن والت�سفيق واملوافقة؟

ال�سح�فة  عطف  وه�كم  واالأح�ديث  واالجتم�ع�ت،  الكتب،  وه�كم 
الكرمي بوجه خ��ش، كل ذلك ن�طق ب�هتم�م الرجل واإن�س�فه و�س�مي �سعوره، وه� 
هو كل �س�عر وخطيب هن�، وه� هو كل ح��سر منكم اأيه� ال�س�دة الرج�ل، اإمن� هو 
يعرب بطريقته املي�سورة عن رغبته يف تف�هم اجلن�سني الإعلء �س�أن االأوط�ن، الأنكم 
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تدركون اأنه ال خري يف وطن يجري الرج�ل منه والن�س�ء مقعدات! بل اخلري كل 
اخلري يف وطن يتع�ون الرج�ل منه والن�س�ء على تن�سئة الفرد ال�س�لح تن�سئة للع�ئلة، 

ف�ملجتمع، ف�الأمة الزاخرة بتي�رات الرفعة والكرامة!

اأيه� ال�س�دة وال�سيدات،

اإنن� يف طريقن� اإىل غ�ي�ت خطرية قومية واإن�س�نية وُروحية، حتدو بن� جهود 
َتُكّن  ب�أن  اإخواين امل�سري�ت،  ي�  اأفك�ر الراحلني، فف�خرن  الع�ملني، وتنري �سبيلن� 
� يزيد يف النور  ع�ملت يف هذا املوكب العظيم، كم� تف�خرن ب�أن لكن �سع�ًع� ن�سويًّ

الط�هر ال�سني املنبعث من قبور اخل�لدين!
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حرية املراأة يف ال�سالم

جملد الدين حفين ناصف

الزوج، ج�ء يف االإم�م  الك�ملة يف اختي�ر  للفت�ة احلرية  النبي  اأطلق  لقد 
   اأحمد والن�س�ئي« عن عبد اهلل بن بريدة عن اأبيه: »ج�ءت فت�ة اإىل ر�سول اهلل«
فق�لت: اإن اأبي زوجني ابن اأخيه... لريفع بي خ�سي�سته، ق�ل: فجعل االأمر له� 
فق�لت: قد اأجزت م� �سنع اأبي؛ ولكن اأردت اأن اأعّلم الن�س�ء اأن لي�ش اإىل االآب�ء 

من االأمر �سيء«. 

وا�سرتت )ع�ئ�سة( ج�رية واأعتقته�، فلم� ملكت اأمره� لفظت زوًج� ك�نت 
ف�إنه  اهلل،  :»اتق    النبي  فق�ل  ب�كًي�  خلفه�  مي�سي  وك�ن  مكرهة،  به  تزوجت 
زوجك واأبو ولدك« ق�لت: »اأت�أمرين؟« ق�ل: »ال اإمن� اأن� �س�فع«، ق�لت: فل ح�جة 
يل اإليه«. )املب�سوط( واأرى اأن حرية اختي�ر الزوج �سريحة جد ال�سراحة هن�، واأن 
لي�ش للآب�ء حق يف ال�سغط على حرية بن�تهم يزوجوهن من اأقرب�ء لهم مهددين 
ترف�ش  اأن  للفت�ة  ي�سوغ  وح�سية،  هذا  ويف  ذلك،  غري  اأو  املرياث  من  بحرم�نهن 
احتم�له� رف�ًس� ف�إن زوجه� هو �سريكه� يف حي�ته� الطويلة، فل قبل له� اأن تطلق 
الفت�ة،  تقدير  غري  للزوج  الرجل  تقدير  اأن  �سيم�  الوالد  ل�سهوة  اإر�س�ء  �سع�دته� 
وهي يف هذا �س�حبة ال�س�أن، اأو قد اأج�ز النبي للن�س�ء اللهو )الربيء( �سيء كثري 
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اأبيه عن جده ق�ل:  )اأبي داود( عن عمر بن �سعيب عن  املوا�سع: ج�ء يف  من 
اإن  ق�ل:  ب�لدف  راأ�سك  على  اأ�سرب  اأن  نذرت  اإين  اهلل:  لر�سول  امراأة  »ق�لت 
»اأذن  ف�أويف بنذرك »واأو�سح من هذا م� ج�ء يف »تي�سري الو�سول«:  كنت نذرت 
الر�سول   لفتي�ن احلب�سة، فلعبوا بحرابهم بني يديه يف امل�سجد ودعى ع�ئ�سة 
-ر�سي اهلل عنه�- فوط�أ له� ع�تقه، وح�ط وجهه� بيده«، وال اأرى بعد هذا مل�ذا ال 
ت�ست�سحب الرجل امراأته يف ح�سمة ل�سهود حفلة اأو نحوه� اأ�سوة بر�سول اهلل، ومن 
خري م� يوؤثر اأن يهودية اأ�سره� امل�سلمون يف حرب و�س�روا به� يف امليدان وهي تبكي 
ف�أدرك ر�سول اهلل اأنه� �سهدت جرحى قومه�، فنهر النبي امل�سلمني بقوله:»اأنزعت 
الرحمة من قلوبكم حتى مترا ب�ملراأة على قتله�؟«، اإذن فرحمة املراأة واجبة حتى 
يف اأ�سد املواقف فزًع� واأق�س�ه� هواًل، وهذا م� ين�س�ه كثري من امل�سلمني حتى يف 

الظروف املعت�دة، ق�ل تع�ىل يف »�سورة اآل عمران« فيمن يدعونه: نثٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ  

ڄ      ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     

ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇمث )اآل عمران/ 195(. 

جمد الدين حفين ناصف
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يـخـفي الريــاء بحيلـة ال�ســحـراءكـم فـي الـورى مـن خـائـل ومـرائي
ويعي�س بالوجــه البـ�سو�س الرائـي يبــدي ال�سـداقــة واخلـيـانـة طبـعـه
ت�ســمـو بـفـقـههـا علـى الـجــوزاءفـي قـريــة ب�سعـيـد مـ�سـر عـفيـفـة

ينـ�سـاب فـي البطـحاء كالـرقـطـاءخــرجـت لتمـالأ جـرة مـن جـدول

وذيــــولـــه اأثــــر مـن الظـلـمـــاءوال�سـبــح مـنـبلــج وفـي اأردانــــه
يـجــري علـى درر مـن احلـ�سـبــاءواملــاء �ســال �سـبيـه �سـائـل فـ�ســة

مـن �ســنـد�س مـن نبـتــها بــــرداءوالأر�س مـن و�سـي الـربيـع جتـملت

وال�سـمـ�س مـ�سرقــة على الأرجــاءوالزهـر يبـ�سم يف الريـا�س ويف الربى

مـكـتـوبــة فـي �ســائــر الأ�سيــــاءاآيــات رب النــا�س يـظـهــرهـا لــنا

كـال�سـمـ�س فــوق القـبـة الـزرقـــاءعــادت جلـرتــهـا تـ�ســري لـدارهـــا 
اإن الـتــعــفــف زيــنــة احلــ�سـنــاءحـ�سـنـاء جمـلهـا العـفــاف بثـوبـه

فــتـقـلبــت فـي راحـــة وهــنــــاءر�سـيت بعـي�سـتها فـهـنت زوجــها 

خلــطـيـــها �ســفــه مــن ال�سـفـهـــاءملـحـت مبـدرجــة الطـريــق مـتابـًعا

اآية العفاف

إلمساعيل باشا صربي

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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وتــعـــززت بـفـ�ســيلـة �ســـمـــاء ود الـكــالم فمـا اأجـابـت �ســوؤلـه
وم�سى وجـمر احلب يف الأح�ســاءمــازال يـتـبعــهـا لـغـايــة دارهــا 
فـي األـــفـــــة ومــحـبـــــة وولءمـن بـعـد اأيــام راأتـــه وزوجـــهـا
مـتـظـاهـــًرا بـ�سـداقــــة واإخـــاءوغـدا تـدرب خا�سـًعا من بعلــها 

جهـاًل وبئـ�س �سـداقــة اجلـهــالءحـتى اإذا وثـــق القـريــن بــــوده 

يــاأتـي لـدار �سـديـقــه ومـ�ســــاءكـثـرت زيـارتــه فكـل �سبـيحــة

عــن داره فـي لـيـــلــة لـيــــــالءوافـى وكــان �سـديـقــه متـغــيـًبا

ولـ�سلـب عـر�س املــرء �سـر بــالءوافى اللئيم ل�سلب عر�س �سـديقـه

مـن �سـلب هـذي الـدرة البيـ�ســاءو�سيـاع نفـ�س احلـر اأهـون عـنـده 

اإنــي اأتــيــت لـريـبـــة وخــــالءوافى وقال الوغد هيت لِك اأذعـني 

لـرجـوعـه عـن ذاك خـيـر جـــزاءفـتمـايلـت عـن ردعــه بـرجـائــه
وخـ�سـونــة ووقــاحــة وجـفــــاءفـا�سـتـل مـديـتـه وقـال بـجـفــوة

اأقـ�ســي عـليــك بطـعـنـة جنـــالء اإْن مل جتـيـبـي مــا اأردت فــاإنـنـي 
باللـيــن اأو نـ�سـيحـة النـ�سـحـــاءفلما راأت اأن ليـ�س يـجـدي رجــه 
مـن حـزمـها �سـيًفا �سـديـد م�ســاءعملت اإىل ح�سن الدهـاء وجـردت

يف غـرفــة اأخـرى بحـ�سـن دهـــاء ورجـته مت�سـي كي تـنـوم طفلـهـا 
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بالطـفـل وهــو مـجــلـل بـ�سـنــاءفـاأجـابـها لك مـا اأردت فاأحدقــت 

بـعـد النـجـاة تـنـفـ�س ال�سـعـــداء وجنــت بـه وبـعـر�سـها وتـنـفـ�ست 
وعـيـونـهـا كـاجلـمـــرة احلمـــراء حـملـت لـه نـار القـ�ساء واأقـبـلـت
وحـ�سـتـه �سـهــم مـنـيـة وقـ�ســاء جـاءت ويف يـدهـا م�سد�س زوجـها 
تـبـغـيــه مـن بغــي ومـن اإعـــداءقـالـت لـه اأو مـا تـعــود عـن الـذي 

نهـج الوحـو�س واأخبـث اخلـبـثـاءيـا ناكـ�ًسا عـهـد ال�سديـق ونـاهـًجا

مـن اأن اأخـون طـهـارتـي ووفـائـيخـيـر ملثــلـي اأن متـوت �ســهـيــدة
تـبـقـى مــدى الآجـــال والآنـــاءاأاأخـــون زوجــي اإن ذلـك عــــارة 
خـذها اإذن مـن كـف ذات حـبــاءفـاأجابهـا: كـال، فـقالـت: مـرحـًبا 
نـار اجلـحـيــم مــنـازل الـلـوؤمـــاء تـودي بروحـك يف اجلـحـيم واإنـها

منـه الـر�سـا�س فـمزق الأح�ســـاءغمزت با�سبعـها امل�سد�س فـانبـرى 

ـًا بـدمــائـه  فـوق الثـرى كال�سـخـرة ال�سمـــاءفـغــدا اللئـيــم مـدرج

والـمـوت للـخـوان خـيــر جــزاء�سـر البـريـة مـن يـخـون �سـديـقـه

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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ومـنــهــل املـجــد املـعـــيـنمـ�ســـر مـنــــار الأولــيــــن
نـ�سـقـى لـهـا كـي تــنـــعــم نـحــن لــهـا دنــيــا وديــــن

مـــــا ونــفـتـديــهــا بالــدِّ

زيــنـــة مـــ�ســر واحلــــلـى دعـــامـــــة املـ�ســتــقـــبــل
لـهـا املــكــــان والـــزمــــنطــبــيــبــها فــي الــعـــلـل

فـنـحـن ربـــات الــوطــن

نــخــرج للــداأب الــنــهــارفــي ظـــل ديــــن ووقـــــار
فــنـحـــن رمـــز الـعـــمــل نـكــالأ بالـلــيـل ال�ســـغـــار

ونـحــن ذخــــر املــنـــزل

جــدد لــنـا مـجــد الـبـــالداللــه يـــــارب الــ�ســــــداد
وارع الــبـــالد �ســـرمـــــدا واكـفــل �ســعــادة الـعــبــاد

وارع لـــهــا مــنـا هــــدى

ن�سيد املراأة اجلديدة

جمد الدين ناصف



345345 345345

خامتة

مطالب الن�ساء

يف حفلة ذكرى باحثة البادية

لكاتب صاحب اإلمضاء

ف�سل  بي�ن  احل��سل  من حت�سيل  اأنه  جند  قد  امل�سرية  الع��سمة  نحن يف 
ن�بليون  اال�ست�سه�د بحكمة  اإىل  نحت�ج  نعد  واأنن� مل  االإن�س�نية،  احلي�ة  الن�س�ء يف 
»املراأة التي تهز مهد طفله� بيمينه� تهز الع�مل ب�سم�له�«، فقد �س�عت هذه احلكمة، 
ونزلت اإىل اأن تكون ب�س�عة معلمي املدار�ش االبتدائية يف تعليم ال�سبية االإن�س�ء، 
االجتم�عية  احلي�ة  الن�س�ء يف  ملك�ن  الرج�ل  تقدير  نعرب عن  اأن  �سئن�  اإذا  ولكنن� 
كبرًيا  واجًب�  علين�  اأن  وجدن�  ال�سواء،  على  وقراه�  م�سر  بلد  جميع  يف  امل�سرية 
مه�سومة،  بحقوق  لهن  نظفر  اأن  ن�ستطيع  ف�سلهن حتى  بي�ن  م�سر يف  ن�س�ء  نحو 
امل�سرية  املراأة  ا�ستف�دته�  التي  واملك�نة اجلديدة  وف�سل مغموط  واحرتام منكور، 
والتي ي�سعر به� الرجل اإن هي اإال مك�نة حم�سورة يف عدد من االأ�سرات امل�سرية، 
قد ال ي�سعب تعداده�، اأم� يف االأ�سرات، وال �سيم� يف غري املدن، ف�إنه مل تزل املراأة 
منظوًرا اإليه� مبه�نة وهون، وال �سيم� يف املعي�سة الزوجية، فم� زلن� ن�سمع كثرًيا اأن 
املراأة ال عقل له� وال دين، واأن التعليم مف�سد الأخلقه�، وم�زال االأكرثون يفخرون 

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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بطرد زوج�تهم، و�سلب مت�عهن، والق�سوة يف مع�ملتهم يف �سنوف �ستى، ونحن 
ال نن�سى على الدوام اأن مرجع هذا الف�س�د ف�سو اجلهل بني هوؤالء االأكرثين، واأن 
خري علج واأ�س��ش اأي �سف�ء من هذه البلوى املعرة هو ن�سر التعليم، ولكن هل 
نقف مكتوفني حتى تنمحي االأمية، وينري العلم اأرج�ء م�سر �سعيده� ومه�ده�؟ 

وهل يكفل العلم وحده براءة من هذه امل�س�ئن؟

يعوز  لهو جه�د واجب، ولكن  امل�سري�ت  ال�سيدات  اإن جه�د ح�سرات 
هذا اجله�د عدد اأكرث لل�ستغ�ل بهذه النه�سة ال يف مدينة الق�هرة وحده� واإمن� يف 
كثري من مدن القطر، ال �سيم� يف العوا�سم، حتى ي�سعر اأهل الريف، وال �سيم� 
ن�س�وؤه ب�أن لن�س�ء م�سر كي�نً� حمرتًم�، فيعرف اأولئك الرج�ل الق�س�ة اجلهلء ال�سرر 
االأدبي على االأقل الذي ي�سيبهم من اإ�س�ءة املع�ملة مع الن�س�ء، ولتعلم ن�س�ء م�سر 
اأنه على اأكت�فهن وحدهن تقوم النه�سة الن�س�ئية، واإنه من امل�سعف حلركتهن اأن 
يقوم به� الرج�ل وحدهم، لقد نه�ش ذلك الَعَلم اخل�لد الذكر »ق��سم اأمني« بفتح 
ب�ب النه�سة، ولكن دعوته اجلريئة بقيت فردية، حتى ا�ستيقظت بع�ش ال�سيدات 

الف�سلي�ت اإىل �سوت هذه الدعوة الع�دل وفوؤاده� الرحيم.

ال �سك اأن ن�سرة مط�لب ال�سيدات لي�ش ن�سًرا خل�سم �سد خ�سم، واإمن� 
هو ت�أييد لوحي العدل واإله�م الطبيعة، وتلبية للم�سلحة الب�سرية، فبقدر م� تزيد 
�سع�دة  التي هي  الزي�دة  هذه  الرج�ل من  ي�ستفيد  وحرية،  وحقوًق�  علًم�  الن�س�ء 
م�س�فة اإىل م� يتوهمون من �سع�دة، بل اإن �سع�دة الرج�ل ال تتم اإال بهذه االإ�س�فة، 
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لقد اهتموا ب�لرفق ب�حليوان االأعجم الأنهم وجدوا يف الرفق به احرتاًم� للإن�س�نية، 
و�سي�نة ملتقت�سى ال�سعور االآدمي، فهل يكون اهتم�م الرج�ل مبط�لب ال�سيدات 

خدمة كلية للإن�س�نية وللرج�ل اأي�ًس�.

* * *
ثلثة  الب�دية  ب�حثة  ت�أبني  حفلة  يف  �سعراوي  هدى  ال�سيدة  خط�ب  يف 
مط�لب: مط�لب ن�سوية: م�س�واة الرجل ب�ملراأة يف فروع التعليم، اإ�سلح القوانني 
العملية للعلقة الزوجية وجعله� منطبقة مت�م االنطب�ق على روح الت�سريع الديني 
من اإق�مة العدل ون�سر ال�سلم بني االأ�سر، واإحك�م روابط امل�س�هرة، م�س�واة املراأة 

ب�لرجل يف احلقوق الني�بية واحلقوق الت�سريعية.

اأم� املطلب االأول اخل��ش ب�لتعليم: فهو مطلب �س�ئر يف جمرى التحقيق، 
اأم� املطلب الث�ين اخل��ش ب�لعلقة الزوجية: فقد �سرح كم� ي�أتي:

»)1( ي�سن ق�نون ملنع تعدد الزوج�ت اإال ل�سرورة كعقم الزوجة اأو مر�ش 
ذلك  يثبت  اأن  يجب  احل�لة  هذه  ويف  الزوجية،  وظيفته�  اأداء  من  مينعه�  ع�س�ل 

الطبيب املخت�ش«.

ال�سريف،  ال�سرع  ين�يف  م�  فيه  لي�ش  ق�نون كهذا  اإ�سدار  اإن  نقول  ونحن 
الأنه مبني على قوله تع�ىل:نثگ  گ  ڳ   ڳ    ڳمث )الن�س�ء/3( كذلك 

 ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
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للعدل  الفقه�ء  �سرط  وقد   )19 )الن�س�ء/  ۉمث  قوله:نثۉ  
�سروًط� كثرية يندر اأن جتتمع يف اإن�س�ن، خ�سو�ًس� اإذا فكرن� يف اأن ال�سخ�ش الذي 
يتزوج بزوجة ث�نية يتوهم اأن زوجته الث�نية خري من االأوىل، فيخ�سه� ع�دة ب�لرع�ية 

والعن�ية، فينتفي كل عدل )راجع ابن ع�بدين واملخت�رات وغريهم�(.

الق��سي  اأم�م  اإال  يطلق زوجته  اأن  الرجل  ق�نون يحرم على  ي�سن   )2(«
اأهله�  بح�سور حكم من  الزوجني  بني  التوفيق  مع�جلة  الق��سي  وعلى  ال�سرعي، 
اأنن� يف  اأعتقد  الدين احلنيف،  لن�ش  ب�لطلق طبًق�  قبل احلكم  اأهله  وحكم من 
هذا املطلب مل نتج�وز احلكم الديني وال احلكم العقلي؛ اإذ لي�ش من يجهل اأن 
 : ر�سول اهلل  ق�ل  املت�س�هرين، ولذلك  وال�سغ�ئن بني  االأحق�د  مث�ر  الطلق 
الزوج�ت  تعدد  م�س�ر  يجهل  من  من�  ولي�ش  الطلق«،  اهلل  اإىل  احللل  »اأبغ�ش 
وم� له من اأثر �سيئ يوهن جلل االأبوة يف نفو�ش االأبن�ء، ويختل�ش حن�ن البنوة 
من االآب�ء، وينق�ش رابطة االأخوة فتوؤول اإىل م�س�حنة وبغ�س�ء، ويدفع الرج�ل اإىل 
االإ�سراف والتبذير، وينمي االأ�سرة فينق�دون اإىل �سهواتهم غري ح��سبني ح�س�بً� مل� 
�سيعقب ذلك من ح�سرات ونكب�ت، هذا اإىل الق�س�ء على �سرور املراأة يف حي�ته�، 
واحلكم عليه� ب�ل�سق�ء االأبدي، وذلك م� ال ير�س�ه رجل �سريف تتغلغل يف نف�سه 
اآث�ر  اإذا ك�نت هذه  اأو و�سيعة،  رفيعة ك�نت  امراأة  تر�س�ه  االإن�س�نية، وال  الع�طفة 
اإىل  تعدد الزوج�ت حم�سو�سة ملمو�سة، فلم ال نح�ربه بكل قوان�، ومل ال ين�سم 

�سفوفن� عقلء االأمة لتليف �سروره ومف��سده«.
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الع�م، مبعنى  النظ�م  فرن�س� وغريه� من  الطلق يف  اأ�سبحت م�س�ألة  وقد 
اأن املح�كم الفرن�سية ال تطبق الق�نون ال�سخ�سي للأجنبي اإذا ك�ن ذلك الق�نون 
يجيز الطلق يف غري االأحوال املن�سو�ش عليه� يف املواد 229 و230 و231 و232 
الدويل  الق�نون  مب�دئ  �سنة 1884 )وهذا من  يوليو  ال�س�در يف 27  الق�نون  من 
اخل��ش(، كذلك ال يعرتف بزوجتني ل�سخ�ش اأجنبي، الأن تعدد الزوج�ت حمرم 
الع�م، ويف ق�سية �سك�كيني �سيء من هذا، وقد تزوجت  النظ�م  اأنه من  ب�عتب�ر 
فرن�سية من رجل تركي، ورفعت دعوى تط�لب بطلقه� منه اأم�م حمكمة ال�سني 
الدفع  هذا  املحكمة  فرف�ست  االخت�س��ش،  بعدم  الرتكي  الزوج  ودفع  بفرن�س�، 
وك�ن بني االأ�سب�ب التي بنت عليه� املحكمة الرف�ش قوله�: »وفوق ذلك ف�إنه من 
اأحد  اأن يتمتع  ي�أبى  الع�م  النظ�م  الواجب على املحكمة رف�ش هذا الدفع، الأن 
العلقة  يبت  اأن  له  ي�سمح  ب�متي�ز خ��ش  الزوج يف ح�لتن� هذه(  الزوجني )وهو 

الزوجية وحده«.

لنف�سه  ي�سمح  ك�ن  اإذا  املتحدة  الوالي�ت  من  االأجنبي  يطرد  كذلك 
ب�القرتان ب�أكرث من واحدة، وعلى كل ح�ل ف�إن عدة تعدد الزوج�ت معدودة يف 
اأوروب� اإنه� ع�دة وح�سية وفو�سى، وي�سخرون من وجوده� اأي �سخرية، ويف رواي�تهم 

كثري من مظ�هر هذه ال�سخرية والت�سنيع.
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اأي�ًس� اأن يوجد يف الق�نون اجلديد الذي قد يو�سع  على اأنه يف االإمك�ن 
ا بوطنه  لتنظيم م�س�ألة الزواج والطلق- اإذا �س�دفت م�سر رجًل م�سلًح� م�سفًق� برًّ
غيوًرا على �سمعته- اأ�سلوب االنف�س�ل بني الزوجني، وهو احلكم ب�إبع�د الزوجة عن 
الزوج مدة، ع�سى اأن تزول النفرة واأ�سب�به�، وذلك حت��سًي� من الق�س�ء ب�لطلق، 
اأنه »اإذا وجد حمل لطلب الطلق  ففي امل�دة 306 من الق�نون املدين الفرن�سي 

فللزوجني احلق يف طلب االنف�س�ل«.

»اإذا ا�ستمر االنف�س�ل اجل�سمي بني الزوجني  وج�ء يف امل�دة 310 منه: 
حكم  اإىل  الق�نون  مبقت�سى  يتحول  به  الق��سي  احلكم  ف�إن  �سنوات،  ثلث  ملدة 
الف�سل  فو�ست�ن هيلي على  تعليق  الزوجني، ويف  اأحد  بن�ء على طلب  ب�لطلق 
ال�سنوات ال  الثلث  مدة  ب�أن  يقول  الزوجني،  بني  اجل�سمي  ب�النف�س�ل  اخل��ش 
�. واإن طلب التحويل اإىل طلق يخول للمحكوم  تبداأ اإال اإذا اأ�سبح احلكم به نه�ئيًّ
عليه مثل املحكوم له، واإن املحكمة ال تق�سي ب�لتحويل اإال بعد م�سي الثلث 

ال�سنوات«.

وج�ء يف امل�دة 311 »يجوز اأن يذكر يف حكم االنف�س�ل اجل�سمي، اأو يف 
حكم ن�ل له منع الزوجة من اتخ�ذ ا�سم الزوج اأو ال�سم�ح له� ب�أن ال حتمله، ويف 
من  منعه  تطلب  اأن  فللزوجة  زوجته،  ا�سم  ا�سمه  اإىل  الزوج  اأ�س�ف  اإذا  م�  ح�لة 

الت�سمي به«.
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الزوجني،  اأموال  بني  الف�سل  اإىل  دائًم�  اجل�سمي  االنف�س�ل  و»يوؤدي 
)للتع�قد  املدنية  االأهلية  ا�ستعم�ل  حرية  للزوجة  يكون  اأن  اأي�ًس�  عليه  ويرتتب 

والت�سرف( دون ح�جة اإىل االلتج�ء اللتم��ش ر�س� الزوج اأو املحكمة...«.

هذه  �سبيه  على  والطلق  الزواج  لتنظيم  ق�نون  �سن  من  الغر�ش  اإن 
القواعد الفرن�سية ال يرمي اإىل �سلب حرية الزوج اأو خم�لفة ال�سريعة االإ�سلمية 
اإليه�  التي رمى  ال�سع�دة  ا�ستعم�ل احلرية وكف�لة  تنظيم  الغر�ش  واإمن�  ال�سمح�ء، 

ال�سرع ال�سريف من احلي�ة الزوجية.

اأوروب�  يف  قيد  بل  الطلق  اأبيح  لو  احليلة  تكون  م�ذا  نت�سور  اأن  وعلين� 
املتح�سرة واأمريك� اللمعة، لقد تعدت فيه� ق�س�ي� الطلق ب�لرغم من حترميه املطلق 

تقريًب�.

الزوج�ت  ف�إن الإب�حة تعدد  التي عددته� خطيبة احلفلة،  امل�س�وئ  وفوق 
اإطلًق�، والإب�حة الطلق الإرادة الزوج وحده مبجرد اللفظ به �سيئة اأخرى جنده� 
� بخ�سو�ش �سلوك الزوج، مم�  يف عدم الثقة املوجودة عند كل زوجة م�سلمة مبدئيًّ
يرتتب عليه نزاع بل نزاع�ت طويلة متت�بعة يف امل�أكل و امل�سرب وال�سفر واحل�سر 
واالإيراد واملن�سرف والغي�ب وال�سهر، وكيف ي�ستطيع رجل اأن يجد زوجة خمل�سة 
على  يق�سي  قد  منفلت  لفظ  ولب�درة  املن�ق�سة  اأنه يف حمقة  تعلم  وهي  مطمئنة، 
الن�س�ء، يفزع له�  ح��سره� وم�ستقبله� �سر ق�س�ء، وقد �سرت يف م�سر ع�دة عند 
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يف  يندفعن  اأخرى-  بزوجة  الزواج  الحتم�ل  دفًع�  الن�س�ء-  اأن  ذلك  الرج�ل، 
ين، حتى ال يجد يف اإيراده فرجة ت�سمح  مط�لب تبهظ حمل الزوج، وتثقله ب�لدَّ
الأن  تخفى  اقت�س�دية ال  م�سرة  هذا  بزوجة جديدة، ويف  االإتي�ن  ب�لتفكري يف  له 
النزاع  من  اإليه  تت�أدى  م�  فوق  مدينة،  م�ستدينة  تعي�ش  االأ�سر  الع�دة جتعل  هذه 

والكراهية، ف�ل�سرر م�دي ومعنوي للأ�سرة وللأمة.

الزواج  اإىل  املتعلم  ال�س�ب  ميل  وهو  منه،  الكثريون  ي�سكو  اآخر  و�سرر 
� يف قلب الفت�ة  اأ�سب�به االأوىل هذا اخلوف املنبث مبدئيًّ ب�الأوروبي�ت، مع اأن من 

امل�سلمة.
* * *

الزوجية هي ال�سورة ال�سغرى للحي�ة امل�سرية، بل هي احلي�ة  اإن احلي�ة 
روح  واخلي�نة وخف�ء  واالإ�سراف  والبغ�ش  واالأحق�د  امل�س�وئ  فيه� من  مب�  امل�سرية 
�سع�دة هذه  اأثق�ل  اأعن�قهم  الذين و�سعت يف  فعلى  والوف�ء،  والت�سحية  التع�ون 
البلد اجلميلة ال�سخية، �سواء ك�نوا حك�ًم� اأم نوابً� اأم كت�بً� واجب وطني، واجب 
اإن�س�ين وفر�ش اجتم�عي عمراين: هو العمل ل�سن ذلك الق�نون الذي ت�سمنه 

املطلب الث�ين من مط�لب ح�سرات ال�سيدات امل�سون�ت اجلليلت.
عبد اهلل حسني
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حقوق املراأة

لصاحبة اإلمضاء

اأطوار  عليه  تقلبت  وقد  اإال  احليوان  هذا  اأنواع  من  نوع  الدني�  يف  لي�ش 
واأحوال كثرية اأن�س�ه بع�سه� بع�ًس�، حتى لقد خرجت به بع�ش االأحوال عن خطة 
ن�فًرا، وال�سخم �سغرًيا، وال�سغري  اأني�ًس�، واالأني�ش  الن�فر  الطبيعي، ف�س�ر  التقدير 
�سخًم� ومل يكن كل ذلك يجري على ن�مو�ش االرتق�ء واال�سمحلل، وال التغيري 
والتبديل الطبيعي، بل ك�ن كل ذلك يجري على الغ�لب بقوة اأجل اأنواع هذا 
احليوان واأ�سم�ه اإدراًك�، واأكرثه ت�سرًف� اأال وهو احليوان الن�طق، وب�لت�يل االإن�س�ن 
العظيم ف�إنه قد �س�رك الطبيعة يف اأكرث اأحواله� وتبديلته�، وك�ن ينه�ه� عن اأكرث 
ك�ن  قد  مثًل  الهر  هذا  اإن  لن�  قيل  اإذا  نعجب  فل  ولذلك  واأوامره�،  نوامي�سه� 
ب�لقوة  حدته  ف�أالن  ك��سًرا  �س�رًي�  ك�ن  اأو  ب�لرتوي�ش  حجمة  االإن�س�ن  ف�سغر  منًرا 
واالإذالل، وال اأن ذلك اجلواد اجلريء والفيل الكبري قد ك�ن� من اأنفر احليوان�ت 

واأ�سده� بط�ًس� فذللهم� االإن�س�ن حتى �س�ر يقودهم� الغلم ال�سغري. 

ثم اإن هذا احليوان الن�طق مل يقت�سر ت�سرفه ب�حليوان االأعجم، اإذ هو اأمت 
منه تركيًب� واأوفر حيلة فقط، بل هو قد ت�سرف نف�سه بنف�سه، اأو بع�سه ببع�سه، فن�س�أ 
بذلك كل م�نراه من اختلف الن��ش يف مواطنهم ومع�ي�سهم واأدي�نهم ومذاهبهم، 
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نوع واحد،  اإذ هم من  تقريًب�،  اأمة واحدة يف كل ح�لة  الن��ش  ولوال ذلك لك�ن 
وخلق واحد منذ البدء.

اأن االإن�س�ن لو تفكر يف هذا الت�سرف الذي جرى مل� وجد له من  على 
�سبب غري قدرة الرتكيب والعقل على نق�ش الرتكيب واجلهل بني نوعي احليوان 
الن�طق واالأعجم، وقدرة العقل والبدن على �سعيفيهم� بني نوع احليوان الن�طق 
الرجل  وبني  ب�لعموم،  كلهم  الب�سر  طبق�ت  بني  االختلف  ك�ن  ولذلك  وحده 
واملراأة منهم ب�خل�سو�ش، ولهذا جند اأنه مهم� تبدلت ح�الت الب�سر وح�ل ال�سعف 
يف بع�سهم اإىل قوة، والقوة يف بع�سهم اإىل �سعف، ف�إن ح�لة املراأة وب�لت�يل االأنثى 
بجملته� مل تتبدل على وجه االإجم�ل، بل لبثت �سعيفة منذ ن�س�أت اإىل االآن، 

وك�ن الرجل مت�سلًط� عليه� يف كل زم�ن ومك�ن.

ولكن هذه املراأة قد تع�قبت عليه� ح�الت اأدبية كثرية مل تتع�قب على 
خملوق قط، حتى ليعجب املرء كيف بقيت على ح�لته� الطبيعية ومل تتغري تغري 
به�  ت�سرف  م�  لفرط  وذلك  االإن�س�ن  عليه  ت�سلط  الذي  االأعجم  احليوان  بع�ش 

الرجل، وبدل يف ح�الته� واأخلقه� بني حرية وعبودية وعز وهوان.

ولقد اأذل الرجل املراأة اإذالاًل عجيًب� يف القرون اخلوايل، حتى لنظن اأنه 
ك�ن يح�سبه� من غري نوعه وجن�سه، اأو اأنه ال ح�جة له به� على االإطلق، وذلك 
لكرثة م� حمله� من ذل اال�ستعب�د وهوان اال�سرتق�ق، ومل يكن هذا ال�س�أن ج�رًي� 
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بل ك�ن ج�رًي� يف  اإقليم،  اإقليم دون  فيه حكم  متبًع�  اأو  �سعب،  عند �سعب دون 
الدني� كله� على الغ�لب، واإن اختلفت طرق املذلة واأ�سب�ب اال�ستعب�د والتقييد، 
وال تزال احل�لة جتري كذلك عندن� اإىل االآن، اإذ ي�سرب كثريون ن�س�ءهم لذنوب 
ال ي�سربون من اأجله� حيوان�تهم اإ�سف�ًق� عليه�، ويحّمل كثريون ن�س�ءهم من م�س�ق 

احلي�ة واأتع�به� م� ال يحملونه به�ئمهم. 

الع�سور  يف  يجري  ك�ن  م�  برباهني  ذلك  على  ن�أتي  الأن  ح�جة  وال 
اإىل  ب�لقي��ش  الربه�ن قد ال يكون �س�دًق�  ف�إن  والفو�سى،  الظلمة  ال�س�لفة ع�سور 
ح�لة جمموع الن��ش يف تلك الدهور، ولكن نذكر قليًل مم� ك�ن يجري يف الع�سور 
الو�سطى، اأو القريبة من�، فقد ذكروا اأنهم ك�نوا يذلون املراأة اإذالاًل غريًب�، ومينعون 
عنه� حتى احلقوق الطبيعية، وقد تو�سلوا بذلك اإىل اأن ك�نوا مينعونه� عن الزواج 
الث�ين، ويع�قبونه� على الزواج الث�لث ك�أنه� اأتت جرمية، بل ك�نوا يع�قبونه� على 
الزواج الث�ين ب�أن يحرموه� من حقوق االإرث املقد�سة، وزادوا يف اإذالله� من اجلهة 
ويخ�سون  احللي،  لب�ش  من  الن�س�ء  من  فئ�ت  بع�ش  مينعون  ك�نوا  حتى  االأدبية 
بع�سهن به�، وك�نت لذلك قوانني دولية ملخ�لفته� عق�ب كعق�ب ال�سرقة واجلن�ية، 
ثم تو�سل �سوء ظنهم ب�ملراأة اإىل اأن ادعوا اأنه� ق�درة على ال�سحر والتنجيم ب�سبب 
احلرفة  هذه  الن�س�ء  بع�ش  الحرتاف  بينهم  االعتق�د  هذا  وف�س�  ح�سه�،  لطف 
للرتزاق، ف�س�روا يحكمون على كل منجمة ب�لقتل، وذلك بقوانني م�سنونة حتى 
بهذه  امراأة  األف  فقط 30  �سنة  اإنكلرتا وحده� يف مدة 150  قتلوا يف  اإنهم  قيل 
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الدعوى الك�ذبة، ولي�ش بعد ذلك من ظلم ح�سي اأ�سيبت به املراأة فوق املظ�مل 
االأخرى االأدبية التي ان�سبت عليه� وال تزال الحقة به� اإىل وقتن� هذا وقت املدنية 

وامل�س�واة.

القدمي  وت�ريخهن  الن�س�ء  ح�ل  على  للمطلع  وهلة  الأول  يخ�ل  ولكنه 
اأحط منه منزلة يف خ��سية  اأنه�  اأو  االإن�س�ن،  نوع  لي�ست جزًءا من  اأنه�  واجلديد 
العقل وتركيب اجل�سم، اإال اأنه لو ت�أمل يف تلك املظ�مل التي اأ�سيب به� الن�س�ء 
من قبل، والتي ال يزلن يدعينه� اإىل االآن، لوجده� ظلًم� �سحيًح� اأ�سنب فيه من 
وجه، ولكنه م�سفوع بعدل من جهة اأخرى، بحيث اأن الرجل لو ط�وع املراأة يف 
هذا الع�سر على جميع مط�لبه� التي تلتم�سه� وتدعي اأن منعه� عنه� ظلم �سريح، 
منه  اأكرث  ت�سبح  الأنه�  ن�سيبه؛  من  اأكرث  الدني�  هذه  يف  الرف�ه  من  ن�سيبه�  لك�ن 
حقوًق� واأو�سع جم�اًل يف ميدان احلي�ة، مع اأنه هو القوي الذي له حق اال�ستبداد 

واالأثرة، ف�سًل عن امل�س�واة والن�سفة.

ولقد يقول البع�ش: بل اإن املراأة مظلومة على كل ح�ل مهم� بلغت به� 
اقتي�ده  اإال  له�  ظلمه  من  يكن  ولو مل  احلرية،  طول  له�  الرجل  واأرخى  املدنية، 
اإي�ه� اإىل حيث يريد، وا�سطراره� الأن تطيعه على ال�سواب و اخلط�أ لكفى به ظلًم� 
� يفوق كل ظلم م�دي، ونعم اإن هذا االنقي�د اإمن� هو ظلم حقيقي للن�ظر اإليه  اأدبيًّ
ب�سبب  االأدبي  ال�سيم  واالأنفة من  اال�ستقلل  اإال  يتعود  الذي مل  الرجل  بعني 



357357 357357

قوته الطبيعية التي ن�س�أ عليه� منذ البدء، فلم تف�رقه بل ظل فيه� احل�كم االأول 
على جميع املخلوق�ت، ولكن اإذا نظر الرجل اإىل املراأة بعني املراأة نف�سه�، اأو متثل 
�سعوره� يف عواطفه، وعلم اأن هذا االنقي�د خلق معه� كم� خلقت القوة معه، ه�ن 
عليه اأن يحمله� هذه املذلة التي تدعيه�، وعرف اأن تف�وت النتيجة ال يكون اإال 
ب�سعور  ت�سعر  اإنه�  وتقول  الدعوى،  الن�س�ء من تدعي هذه  واإذا ك�ن يف  ب�لت�أثري، 
الرجل يف املذلة، فهي اإمن� تدعيه� ب�لقول فقط، كم� يدعي البخيل اأنه فقري وهو 
غني، واإذا ك�ن فيهن من ت�سعر بذلك حقيقة، ف�إمن� يكون ذلك من اأ�سل الرتبية 
ون�سوء النف�ش على اأنه بعيد على كل ح�ل اأن تكون نف�ش املراأة م�س�وية لنف�ش 
الرجل يف اأمث�ل هذه الت�أثريات، الأن ال�سليقة ال تغلب، وال�سعيف يحتمل املذلة 

حتى ت�سري فيه من جملة الطب�ع.

اأوجدت  قد  الطبيعة  اأن  لوجدت  ب�إجم�له�  املراأة  اإىل  نظرت  لو  اإنك  ثم 
ف�إن  اأخرى هو حمروم منه�،  اإن�س�فه� وتعوي�سه� مط�لب مبط�لب  يف نف�ش الرجل 
الطبيعة قد �سخرت الرجل الأ�سق اأعم�ل احلي�ة، ثم عزته على ذلك ب�لتعوي�ش 
االأدبي الذي يجده من ط�عة املراأة، وم� ي�سعر به يف نف�سه من عظم ال�سلطة عليه�، 
ثم �سخر الرجل املراأة اأن تطيعه، واأن يكون احل�كم املت�سرف ب�أمره�، يقوده� اإىل 
حيث يريد، وعزاه� ب�أنه اأعف�ه� من اأكرث موجب�ت احلقوق واملط�لب وحتمله� دونه�، 
فك�ن خطبه من الطبيعة م�دي حم�ش، وخطبه� من الرجل اأدبي، اأغن�ه� عن حتمل 
اأكرث اخلطوب احل�سية، اإال بع�ش اخلطوب الطبيعية التي ي�سرتك به� كلهم�، اأو 
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متت�ز املراأة بتحمله� دونه ك�حلزن والوجد واالإ�سف�ق واحلنو وكرثة االهتم�م واملب�الة 
وغري ذلك من عواطف النف�ش التي ابتليت به� املراأة ب�أكرث مم� ابتلي به الرجل، 
مر  مب�  وقعه  له� حلوته وح�سن  ت�سفع  مم�  فيه�  الوجدان�ت  تلك  نقي�ش  واإن ك�ن 

وخ�سن منه�، اأي اأنه� تبتهج وتطمئن حني ذلك النقي�ش اأكرث منه.

وا�سطراره�  البدن  قوة  الرجل يف  املراأة يف �سعفه� عن جم�راة  عزاء  اأم� 
للنقي�د اإليه بحكم القوة والعقل فكثري ال يت�سع ذكره كله، ولو ا�ستط�ع الرجل اأن 
يذكر للمراأة كل امتي�زاته� التي ت�سعر به� ولكنه� جتهل ف�سله� الأراه� اأنه قد اأعط�ه� 

اأكرث مم� اأخذ منه�، واأنه دافع اأكرث نوازل الطبيعة عنه� وحتمله� دونه�.

ولتنظر املراأة اإىل ح�لة معي�سته� وال �سيم� يف هذا الع�مل املتمدن الذي 
تطلب االنت�س�ف منه، جتد اأنه� ترتكب من الذنوب م� لو ارتكبه الرجل لربح به 
الق�س��ش، ولكنه� مع ذلك قد يعفى عنه� اإ�سف�ًق� على �سعفه� اأو يقل عق�به�، اإذ 
يتكلف له� العذر بجهله� القوانني واحلقوق بحجة اأنه� من �سروط الرجل ولي�ش 
من �سروطه�، فتنجو بذلك مم� ال ي�ستطيع اأن ينجو منه الرجل، بل قد تكون هي 
والرجل �سريكني يف ذنب واحد وت�أثريه� فيه ت�أثريه، فيتحمل هو من العق�ب اأكرث 
منه�، اأوقد تعفى هي منه ب�سبب ذلك االإ�سف�ق الذي اأودعته الطبيعة من اأجله� 

قلوب الرج�ل.
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�سريعة  به  خ�سته�  م�  وب�لت�يل  الطبيعة،  له�  وهبته  فيم�  املراأة  لتنظر  ثم 
الن��ش  من  ي�سيبه�  قلم�  وال�سرب  القتل  اأن  نحوه�، جتد  وعواطفهم من  الرج�ل 
اإال ن�دًرا، ف�إنه ال يقع يف مك�ن خطب اأو مكروه اإال وتكون هي اأول من ينظر اإىل 
اإليه�  موجًه�  العن�ية  من  ي�سرف  م�  اأول  ك�ن  مثًل  منزل  احرتق  ف�إذا  خل�سه�، 
واإذا غرقت �سفينة ك�نت هي اأول من يهتم بخل�سه، واإذا ت�س�كلت املك�ره بينه� 
وبني الرجل يف مثل الفقر واملر�ش ونحوهم�، ك�نت هي املقدمة عليه يف العن�ية 
فقره  مثله� يف  ك�ن  الذي  الرجل  ذلك  ثم جتد  اأنف�سهم،  الرج�ل  من  واالإ�سف�ق 
به  اخت�ست  �سيء  على  له�  دونه، غري ح��سد  بتقدمه�  ومغتبًط�  م�سروًرا  ومر�سه 
قبله، بل اإن ح�سد الرجل للمراأة يف كل ح�لة يك�د يكون معدوًم� من نف�سه، مهم� 
علت هي وانخف�ش هو، ولذلك ترى املراأة يف الدني� طليقة ال يزاحمه� اأحد اإال 

زميلته� املراأة، وتلك مزاحمة وهمية، ال توؤثر وال توؤذي.

ا�ستد  اأنه� مهم�  العمومية اجل�رية كل يوم، جتد  اإىل ح�لته�  املراأة  ولتنظر 
ا اأن ميد له� يًدا ويواجهه� بكلم يوؤثر بعواطفه�  خ�س�مه� مع الرجل ف�إنه يندر جدًّ
والرفق كم�  ب�حللم  اإال  يق�بله�  ت�س�ء، وهو ال  مب�  ت�ستطيل عليه  بل هي  الن�س�ئية، 
يع�مل الرجل ال�سبي، ثم اإن املع�رك تثور واملذابح جتري على �س�ق وقدم، واملدائن 
تفتح، والقتل يدور، وكل ذلك يكون واقًع� من الرج�ل على الرج�ل، حتى من 
واإن كثريين  ب�سوء،  يد  له�  �سليمة ال متد  فتظل  املراأة  اأم�  االأطف�ل،  الرج�ل على 
من الب�سر حتى املعدودين بن�سف متمدنني يعدون من اأ�سد الع�ر قتل الن�س�ء، 
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ثم يكون غ�ية م� ي�سيب الن�س�ء من تلك املك�ره �سدة جزعهن وحزنهن على من 
قتل من اأزواجهن وبذيهن، ولو ا�ستط�ع الرجل اأن يرد عنهن م�سيبة هذه ال�سع�ئر 

لرده� ونه�ه� من فرط اإ�سف�قه عليهن وتخ�سي�سهن ب�لرحمة واملعروف.

هذا من الوجه امل�دي الذي جرى من قبل ومن بعد، واأم� الوجه االأدبي 
ا  وهو اأهم م� يطلبنه يف هذا العهد، فقد و�سلن اإليه بعمومهن اإىل درجة اأ�سمى جدًّ
من التي و�سل اإليه� الرجل بعمومه، فنحن جند على الغ�لب اأن الرجل ال يحرتم 
ا من هذين انتفت كرامته،  اإال اإذا ك�نت له ميزة من م�ل اأو علم، ومن ك�ن خلًوّ
فلم يعتربه اأحد، على خلف املراأة، ف�إنه ال يطلب منه� امل�ل وال العلم لتحرتم من 
اأجلهم�، واإمن� هي حترتم الأنثويته� فقط، ويلتم�ش له� كل عذر اإذا خلت من م�ل اأو 
علم، واأم� الرجل فل ين�له �سيء من العذر الأن الطبيعة تطلب منه كل �سيء وال 

تعفيه من �سيء.

ثم اإن هذا االحرتام ال ي�سيب بع�ش الن�س�ء دون �س�ئرهن، بل هو لهن 
ب�لعموم، واإمن� يختلف ب�ختلف املراتب التي ال �سبيل لنكرانه� اأو امل�س�واة به�، 
املراأة  احرتام  لك�ن  واحدة  ومرتبة  واحدة  ح�ل  وامراأة يف  رجل  ظهر  لو  اإنه  اأي 
اأكرث منه اإن ك�ن َثمَّ م� يدعو اإىل االحرتام، اأو مل حتتقر مثله اإن ك�ن م� يدعو اإىل 

االحتق�ر. 
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تكون  اإمن�  اإنه�  املراأة  ق�لت  واإذا  يوم،  كل  نراه  حم�سو�ش  ال�س�أن  وهذا 
غري  من  كونه�  اأو  ال�سعف  مبظهر  لديهم  ظهوره�  قبيل  من  الرج�ل  من  حمرتمة 
جن�سهم القوي واإن الن�س�ء ال يحرتمنه� كذلك، قلن� اإن نتيجة االحرتام احلقيقي 
هو التعزية، والتعزية التي تطلبه� املراأة اإمن� تكون من الرجل، الأنه هو عنوان الدني� 

وقويه�، وال تكون التعزية من ال�سعيف.

واالإن�س�ف  العدل  بعني  نف�سه�  اإىل  نظرت  لو  املراأة  ف�إن  اجلملة  وعلى 
لوجدت اأنه� منت�سفة، واأن الطبيعة اأو الرجل اإذا ك�ن قد منع عنه� بع�ش احلقوق 
جرًي� على �سي��سة الدني� الواجبة، فقد اأعط�ه� مثل م� اأخذ منه�، واإذا ك�ن اهلل تع�ىل 
قد خلقه� �سعيفة البدن، وحمله� من �سروط الطبيعة م� يقت�سي ال�سكون وعدم 
التعر�ش جل�سيم�ت االأعم�ل التي ُين�ل منه� الفخر، ويتم به� العلء واملجد، فم� 

ذنب الرجل؟!
»ألكسندره«
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ملخزومي. خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني، ت�أليف حممد ب��س� 

لغلييني. لدين، ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، ت�أليف م�سطفى  ال�سفور واحلجاب، ت�أليف نظرية زين 
لدين. يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي، ت�أليف حممد مهدي �سم�ش 

أر�سلن. الأمري �سكيب  ملاذا تاأخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف 
الأرن�وؤوط. �سري، ترجمة حممد م  لدين �س�مي فر املدنية الإ�سالمية، ت�أليف �سم�ش 

املدنيـــة والإ�سالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�سرقية، ت�أليف م�سطفى ك�مل.

ل�سبور �س�هني. وجهة العامل الإ�سالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد 

�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة
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ل�س�ملي.  هلل بن حميد  لدين عبد  طلعة ال�سم�س �سرح �سم�س الأ�سول، ت�أليف نور 
ل�سوك�ين. اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ت�أليف حممد بن علي 

الإلوري. هلل  آدم عبد  الإ�سالم يف نيجرييا وال�سيخ عثمان بن فوديو الفالين، ت�أليف 
كبي(. لكو لرحمن  تي )عبد  لفر ل�سيد  اأم القرى، ت�أليف 

حَلْجوي. حل�سن  جتديد الفقه ون�سو�س اأخرى، ت�أليف حممد بن 
أحمد زكي. احل�سارة الإ�سالمية، ت�أليف 

م. لرحمن عز الر�سالة اخلالدة، ت�أليف عبد 
لب�قي. هلل عبد  د، ترجمة م�سب�ح  آز لكلم  أبي  م�ساألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف 

ز. هلل در النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد 
هلل.  ل�سيد حممد ح�سني ف�سل  احلركة الإ�سالمية .. هموم وق�سايا، ت�أليف 

لرحيم ي�قدي. الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�س البو�سنوي، ت�أليف حممد خ�جنيت�ش، ترجمة عبد 
زق. لر الدين والوحي والإ�سالم، ت�أليف م�سطفى عبد 
لب�دية(. الن�سائيات، ت�أليف ملك حفني ن��سف )ب�حثة 

هيم مدكور.  إبر يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الأول(، ت�أليف 
هيم مدكور.  إبر يف الفل�سفة الإ�سالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(، ت�أليف 

)36(
)37(
)38(
)39(
)40(
)41(
)42(
)43(
)44(
)45(
)46(
)47(
)48(
)49(
)50(



Al-Nisā’īyāt 
Malak Ḥifnī Nāṣif 
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