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�شعيد عدنان 
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كان النق���د الأدب���ي قب���ل ط���ه ح�س���ن ي���دور 
اأف���ق �سي���ق، ينظ���ر يف اللف���ظ وم���دى  يف 
انطباق���ه عل���ى املعن���ى، وينظ���ر يف املعن���ى 
اأه���و م�ستقي���م �سحيح اأم خمت���ل وعدته يف 
ذلك ب�ساعة �سئيلة من النقد الأدبي العربي 
القدمي يزاوله �س���ّراح ال�سعر وهم يدّر�سونه 
تالميذهم ال�س���داة، فاأذا ا�س���تقام لهم ال�سعر 
الق���دمي مل يلتفتوا اإىل النق���د الأدبي، فلي�س 
للنق���د الأدبي كيان ثق���ايف، حتى اذا جاء طه 
ح�س���ن اأخذ ب���ه النقد اآفاقًا وا�س���عة و�س���رع 
يت�س���ل ب�س���ميم احلياة الثقافي���ة، وعدة طه 
ح�س���ن يف ذلك طبع مواٍت وثقافة عري�س���ة 
ر�س���ينة، مالكها كال�س���يك الآداب اليونانية 
والالتيني���ة وعي���ون الأدب العرب���ي القدمي، 
فل���م يعد النقد لديه نق���د األفاظ اأو نقد معاين 
م�س���تقيمة اأو غ���ر م�س���تقيمة واإمن���ا �س���ار 
موقف���ًا كليًا من ق���دمي الأدب ومن حديثه بل 
انه موقف كلي من الثقافة كلها، لقد اأ�ساع طه 
ح�سن مفهوم النقد هذا ومكن له يف الثقافة 
حتى �سار مهوى اأفئدة النا�سئن من الأدباء 

الذي���ن ي�س���عون نح���و النط���الق م���ن اأ�س���ر 
املا�س���ي وتاأ�س���ي�س ثقافة امل�ستقبل وقد كان 
لوي�س عو�س من اأملع هوؤلء الذين ت�س���ربوا 

مفهوم النقد الأدبي هذا.
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ولد لوي�س عو�س يف اأملنيا يف �سنة 1914م 
وتويف �سنة 1990م، ويوم ولد كان التقليد 
ي�س���رب بجرانه على مناحي الثقافة، ولي�س 
لنوازع التجديد غر بوارق �سئيلة ال�سوء، 
ل يكاد يلمع بارق منها حتى يدهمه الظالم.

وي���روم  املعرف���ة  يح���ب  الفت���ى  �س���ّب  وق���د 
ال�س���تزادة، ويف نف�سه تطلع اإىل اأفق جديد 

يبدو له غائمًا غر وا�سح الق�سمات.
وكان له اأن يركن اإىل ال�س���ائد املاألوف �س���اأن 
الآلف مم���ن ولدوا معه، اأو ولدوا قبله، لكن 
�س���يئًا يف نف�س���ه مل ي���درك كنه���ه يدفع���ه اإىل 
النفالت من اأ�س���ر ال�سائد املاألوف، ويدعوه 
اأن يغذ اخلطى من اأجل اأن يرتاد ويكت�سف، 
ولي�س لالرتياد والكت�س���اف مي���دان بعينه، 
اإن���ه يري���د اأن يرت���اد جماه���ل كل امليادي���ن، 
لق���د خلب لب���ه العقاد يف كتاباته ال�سيا�س���ية 

جلراأت���ه ولأنه وفدي ينا�س���ر �س���عد زغلول 
زعيم الأمة ويتاأثر خطاه.

لق���د بدت مواق���ف العقاد ال�سيا�س���ية جديدة 
علي���ه وه���و طال���ب يف الثانوي���ة فاأخ���ذ بها، 

و�سار يعد نف�سه ))عّقاديا((.
وف���ن ب�س���المة مو�س���ى ومبنح���اه العلم���ي 
ومب���ا كان يعر�س من نظري���ة التطور، ومن 
�سوؤون علم النف�س يف ال�سعور والال�سعور، 
ولقد كانت لغة �س���المة مو�س���ى جديدة على 
اأ�س���اليب الكتاب يف مطلع القرن الع�س���رين، 
كانت لغة اإ�س���ارية مقت�س���دة تريد اأن تطابق 
اللفظ���ة معناها واأن توؤدي املعنى املراد، ول 
حتف���ل مبا �س���وى ذلك، �س���غف الفتى لوي�س 
عو����س مبنحى �س���المة مو�س���ى ه���ذا وراآه 
عون���ا عل���ى زحزح���ة روا�س���ب التقلي���د يف 
نف�سه، بيد اأن �سالمة مو�سى مل يزوده �سيئا 
ثريا يف ما يت�س���ل بالأدب، حت���ى اإذا اأختتم 
لوي�س عو����س املدر�س���ة الثانوي���ة واألتحق 
باجلامعة وبق�س���م اللغة الإنكليزية من كلية 
الآداب انفتح���ت ل���ه اآف���اق ثقافي���ة وا�س���عة، 
�سار يدر�س الأدب الإنكليزي والنقد الأدبي 

درا�سة منظمة م�ستوعبة.
لق���د و�س���لت كلي���ة الآداب بين���ه وب���ن ط���ه 
ح�س���ن. كان طه ح�س���ن يوم األتحق لوي�س 
عو����س بكلية الآداب يف مطل���ع الثالثينيات 
اأ�س���تاذُا عميدًا ملء ال�س���مع والب�س���ر يحمل 
راي���ة التجديد ويدعو اإليه و�س���بيله اإىل ذلك 
ا�س���تيعاب كال�سيك الثقافة ا�س���تيعابًا نقديًا، 

والتوا�سل مع ثقافة الع�سر.
لق���د وجد لوي����س عو�س لدى طه ح�س���ن ما 
مل يج���ده عند غ���ره فاأحب كتب���ه ومقالته، 

واأحب حما�سراته، يقول:
))فقد كنت اأختلف اإىل حما�س���راته يف ق�سم 
اللغة العربية يف اآناء متباعدة لأتعلم �س���يئًا 

عن النقد العربي اأو عن ال�سعر العربي((.
لق���د وجه ط���ه ح�س���ن نظ���ر لوي����س عو�س 
اليوناني���ة والالتيني���ة  الآداب  اإىل ج���دوى 
مل���ن يريد اأن يكون ناق���دًا وجعله على طريق 
در�س هذه الآداب. حتى اإذا ا�س���تكمل اأدوات 
الدر�س واآن لل�س���جرة اأن توؤتي ثمرها ترجم 
))ف���ن ال�س���عر(( لهورا�س م���ن الالتينية اإىل 
العربي���ة، وجع���ل اإه���داءه اإىل الدكت���ور طه 

ح�سن على هذا النحو:
))�سيدي الأ�س���تاذ الدكتور هذا الكتاب منك، 
لأن���ك مثلت يل وراء كل �س���طر من �س���طوره 
وما كان من���ك فليعد اإليك، ل اأهديكه اعرتافًا 
بغذاء الروح الذي اأمددتني به منذ �س���باي، 
ف���اإن اأدب���ك العايل ل يك���ون تقدي���ره باإهداء 
كتاب هزيل ولدته منا�س���بة، اإمن���ا اأفعل هذا 
لأن���ك اإمام الثائرين والرا�س���دين مع���ًا، لأنك 
الأم���ن عل���ى الأدب العربي واللغ���ة العربية 
يف اجلامع���ة، ولأن���ك �س���احب احل���ق ع���دو 
اجلهال���ة والتع�س���ب. اأخ���ذت عن���ك الث���ورة 
فمتى اآخذ عنك الر�س���د((. وكلم���ات الإهداء 
تعلن �س���ريحة منزلة طه ح�س���ن يف تكوين 

لوي�س عو�س الثقايف.
وانت���وى  الأولي���ة  اجلامعي���ة  درا�س���ته  اأمت 
الرحلة اإىل اأوربا لالأ�س���تزادة والتخ�س����س 
الدقي���ق بالأدب النكليزي فدر�س يف جامعة 
كم���ردج ))وبعده���ا يف برن�س���تون باأمريكا 
وترجم من اأو�سكاروايلد و�سلي وا�ستهوته 

اأ�سطورة بروميثيو�س((.
ولق���د در�س هذه الأ�س���طورة لدى ال�س���عراء 
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يف  اآثاره���ا  ي�ستق�س���ي  وم�س���ى  الإنكلي���ز، 
الآداب الأوروبي���ة، ولي�س من غر معنى اأن 
ُيعن���ى لوي�س عو����س بروميثيو�س، بل اإن 
ذل���ك جتٍل لنزعة اأ�س���يلة يف نف�س���ه هي حّب 

املعرفة والإ�ستزادة.
م���ن  اليوناني���ة  الأ�س���طورة  جعل���ت  وق���د 
الآله���ة  م���ن  الن���ار  �س���ارق  بروميثيو����س 
وواهبها اإىل الب�س���ر، وقد جعلت الآداب منه 

رمزًا لالإ�ستنارة وحماربة الظالم.
ف���كاأن لوي����س عو����س اإذ يدر�س مو�س���وعة 
الإنكلي���زي  الأدب���ن  يف  بروميثيو����س 
والفرن�س���ي يري���د اأن يوؤك���د معن���ى املعرف���ة 
ال�سامي يف حياة الإن�سان، ويبتغي اأن يعلن 

اأن الأدب ذو ر�سالة اإن�سانية رفيعة.
احلديث���ة،  الأوروبي���ة  الآداب  يدر����س  كان 
لكن���ه مل يغف���ل الآداب القدمي���ة فرتج���م عن 
الالتينية ق�سيدة هورا�س التعليمية وو�سع 
لها مقدمة اأبان فيها ع���ن اأفكار الناقد القدمي 
اجلمالي���ة وانزلها منزلته���ا يف تاأريخ النقد 
الأدبي الأوروبي، و�س���رح يف تعليقاته على 

الرتجمة ما غم�س عن عبارات هورا�س.

وقد كانت عنايته بنقد هورا�س �سبياًل اإىل اأن 
يعنى فيما بعد بالنقد اليوناين في�سع كتابه 

))ن�سو�س النقد الأدبي عند اليونان((.
وكل ذل���ك م���ن اأ�س���داء دعوة طه ح�س���ن اأن 
يتزود الناقد بالآداب الكال�س���يكية اليونانية 

والالتينية.
مل يكن لوي�س عو�س دار�س���ًا ناقدًا وح�سب، 
ب���ل كان اإىل جوار ذلك �س���اعرًا مبدعًا �س���عى 
اأن يرت���اد حداث���ة ال�س���عر، فنظ���م م���ن �س���نة 
1938 اإىل 1940 وه���و بكامردج جمموعة 
م���ن الق�س���ائد اأ�س���درها يف دي���وان و�س���مه 
ب���))بلوتولن���د وق�س���ائد اأخ���رى(( ودع���اه 
م���ن �س���عر اخلا�س���ة، اعالنًا عن خ�سي�س���ته 
يف الخت���الف ع���ن ال�س���عر ال�س���ائد املاألوف 
وو�س���اًل مب���ا ا�س���تقر يف اأعماقه من �س���عي 

نحو اجلديد.
ومل ي�س���تنفذ ال�س���عر كل م���ا يري���د اأن يقول، 
وراأى اأن لديه اأ�س���ياء ل توؤديه���ا اإل الرواية 
ف�س���رع يكت���ب: ))العنق���اء اأو تاأريخ ح�س���ن 

مفتاح(( وقد نزع فيها منزعًا واقعيًا.
لق���د كان ناق���دًا واأديبًا مبدع���ًا يف اآن واحد، 
وكان يف نق���ده يتج���ه اإىل الأدب الأورب���ي 
ويتجه اإىل الأدب العربي القدمي ف�س���اًل عن 

توجهه اإىل الأدب العربي احلديث.
وه���و اإذ يكت���ب ع���ن الأدب الأورب���ي يكت���ب 

�سارحًا م�ستخل�سًا قيم احلداثة.
وهو اإذ يكتب عن الأدب العربي القدمي فاإمنا 
ينظر فيه مبنظار الع�سر ويحتكم اإىل قيمه، 
ولك���ن جوهر النقد الأدب���ي عنده يتجلى يف 
تناول���ه ن�س���و�س الأدب العرب���ي احلدي���ث 

�سعرًا ونرثًا.
عم���ل – وعمل���ُه مو�س���ول باأدب���ِه ونق���ده – 
يف ق�س���م اللغ���ة الإنكليزية يف كلي���ة الآداب 
بجامعة القاهرة، وكان احلوار مت�س���اًل بن 
تدري�س���ه الأدب الإنكليزي وكتابت���ِه الأدبية 

والنقدية.
وقد يتخذ م���ن بع�س ما يدر�س مادة للكتابة 

الأدبية.
اللغ���ة  ق�س���م  يف  اأ�س���تاذا  عمل���ِه  يف  بق���ي 
اإذ   ،1954 �س���نة  اأيل���ول  حت���ى  الإنكليزي���ة 
اأُق�سي من اجلامعة يف من اأُق�سي منها، ومل 

يعد اإليها.
اليومي���ة  ال�س���حافة  يف  اأول  اآث���اره  ن�س���ر 
والأ�س���بوعية قبل اأن يجمعها يف كتب وكان 
يف ذل���ك على �س���نة اأدب���اء اجلي���ل الأول يف 
م�س���ر اإذ يلقون ال�س���حافة الأدبي���ة باآثارهم 

وين�سرونها فيها قبل اأن تن�سر يف كتب.
والعق���اد  ح�س���ن  ط���ه  ي�س���نع  كان  هك���ذا 
واملازين وحممد ح�س���ن هيكل وغرهم من 
اأدب���اء ذلك اجليل وم���ن دللة ذل���ك اأن الأدب 
ن�س���اأ مو�س���وًل بال�س���حافة واأنه���ا رعتُه يف 
خطوات���ه الأوىل وهياأت له اأن يبلغ جمهورًا 
وا�س���عًا واأن ي�س���ر يف النا����س م���ا �س���ارت 
ال�س���حيفة اليومية، ولقد كان لوي�س عو�س 

على �سلة وثيقة ب�سحيفتي ))اجلمهورية(( 
و))الأهرام((، وكان كاتبًا ناقدًا له جمهور.
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كان���ت اإجتاه���ات النقد الأدبي يف م�س���ر يف 
الن�س���ف الأول م���ن الق���رن الع�س���رين تتاأثر 
اإجتاهات النقد الغربي وت�س���عى نحو النظر 
يف الأدب���ي العرب���ي �س���عرًا ون���رثًا مبنظار 
تل���ك الجتاه���ات، فلقد اتخذ طه ح�س���ن من 
التاأري���خ واملجتم���ع اإطارًا يف�س���ر ب���ه الأدب 
ويحكم مبقت�س���اه عليه وجعل العقاد يعالج 
ال�س���عر من خالل علم النف�س ومثل �س���نيعه 
�س���نع حمم���د النويه���ي وكالهم���ا اتخذ من 
�سعر اأبي نوؤا�س ميدانا للتطبيق وا�ست�ساء 
امل���ازين باأ�س���ول عام���ة م���ن عل���م النف����س، 
واأراد حمم���د من���دور اأن ينطل���ق م���ن منهج 
لن�س���ون نحو الأدب العربي وبهدي من هذا 
املنهج األقى �س���وًءا جديدًا عل���ى عبد القاهر 
اجلرجاين ودعا منهجه املنهج الفقهي وراآه 
خ���ر املناه���ج يف در����س الأدب العربي لأنه 
م�س���تق من �س���ميم اللغ���ة وهي امل���ادة التي 

ي�ساغ منها الأدب.
ومل يطب���ق ه���وؤلء النق���اد ه���ذه الجتاهات 
تطبيق���ًا حرفيًا على الأدب ب���ل كان لكل منهم 
مي�س���م خا����س وه���و يدر����س الأدب وينقدُه 
حت���ى اإذا ا�س���رف الن�س���ف الأول م���ن القرن 
على نهايته �سرع اإجتاه نقدي ياأخذ مداه يف 
النظر اإىل الأدب وبي���ان مكانته يف احلياة، 
هذا الجتاه هو الجتاه الواقعي وقد �س���ار 

له اأن�سار ودعاة.
اأف���اد لوي����س عو�س ع���ن ه���ذه الجتاهات، 
وم���ن غره���ا واأراد اأن ينتفع منه���ا كلها من 
اأج���ل زي���ادة الفهم وات�س���اع املعرفة و�س���ر 
اأغ���وار الن�س���و�س الأدبي���ة، فل���م يتع�س���ب 
لجتاه ومل يجعل من نف�سه داعية، اإمنا كان 
ناقدًا عقالنيًا م�س���تنرًا، ولعن�س���ر التنوير 
مكان ب���ّن يف تكوينه الثقايف، وخ�سي�س���ة 
التنوير اأنُه يعلي من �س���اأن العقل ول يجعل 
فوقه �س���لطانًا فهو املرج���ع الذي يحتكم اإليه 

يف كل �سوؤون احلياة.
ولق���د متثلت اآث���ار لوي�س عو�س خ�سي�س���ة 
التنوي���ر ه���ذه. فمن���ذ اأوىل مقالت���ه وه���و 
ي�س���عى اإىل اإ�س���اعة حكم العق���ل واىل تبديد 
الظالم وحمارب���ة اخلرافة واجلهل، والأدب 
لديه ن�ساط هادف اإىل خر الإن�سان �ساع اإىل 
بن���اء حياتِه على نحو مت�س���م بالكمال، ولقد 
بقيت ه���ذه احلقيقة مدار حياته الأدبية وقد 
اأكدها يف مقابلة من اأواخر املقابالت معه اإذ 
قال: اإ�س���اءة ال�س���موع كلها هو اأ�سلوبي يف 

الرد على الظالم.
ومل يك���ن ه���ذا الن���زوع نح���و التنوي���ر ليمر 
عل���ى لوي�س عو�س ب�س���الم لأن قوى الظالم 
مل تفت���اأ حت���ارب ال�س���ياء، وق���وى اجلهل ل 

تخ�سى �سيئًا كما تخ�سى القوى العقالنية.
ولق���د لقي ما لق���ي لكن���ه بقى يحمل ر�س���الة 

التنوي���ر، ومن اأج���ل اأن يظل خمل�س���ًا لهذه 
الر�س���الة اجت���ه نحو املنحى التف�س���ري يف 
النق���د الأدب���ي. اأي النق���د ال���ذي ي�س���عى اإىل 
بيان مغزى الأثر الأدبي ويف�س���ر �س���ياغتُه، 
وي�سل ما بينه وما بن الآثار ال�سابقة حتى 
ي�ستقيم املعنى وتت�سح املقا�سد، ول تخفى 
مكان���ة النق���د التف�س���ري على م���ن يريد اأن 
يزداد فهمًا للن�س���و�س وب�سرة بها، ولي�س 
م���ن ال�س���واب اأن يعال���ج الناقد الن�س���و�س 
باحلكم ل�سيما الن�سو�س العميقة امللتب�سة 
الدلل���ة فال غ���رو اأن اأخ���ذ النقد التف�س���ري 
مدى وا�سعًا ))اإن النقد التف�سري �سروري 
نظ���رًا اإىل طبيعة الفن ذاته. فالأعمال الفنية 
التي ت�س���تحق ال���كالم عنها ت���كاد كلها تكون 
�س���ديدة التعقي���د وكثرًا م���ا يك���ون بناوؤها 
ال�سكلي عميقًا مركبًا، وهي يف عمومها غنية 
بارتباطاتها التعبرية. وعندما نتعلم تذوق 
العمل، ندرك اأن له قدرًا كبرًا من الو�س���وح 
ويك���ون تاأث���ره فين���ا مبا�س���رًا...... ويرى 
الناقد امل�س���هور بالكمر اأن النقد التف�سري 

�سروري بوجه خا�س يف ع�سرنا هذا.((.
ولك���ي يت���م النق���د التف�س���ري عل���ى وجه���ه 
ال�س���حيح ل ب���د اأن يك���ون زاد الناق���د م���ن 
الثقافة وافرًا، فق���د كان لوي�س عو�س غزير 
الثقافة ي�س���تقيها من منابع �س���تى ويح�س���ن 
متثله���ا والف���ادة منه���ا وه���و ي���زاول النقد 

الأدبي.
معلم���ن  والتف�س���ر  التنوي���ر  كان  لق���د 
وا�س���حن يف م�سرة لوي�س عو�س الأدبية 
الثقافية، بل هو يف كل ما كتب يف ما يت�سل 
اإىل  ي�س���عى  مف�س���ر  الأدبي���ة،  بالن�س���و�س 
التنوير. وقد جتل���ى ذلك فيما جتلى بوقفته 
من امل�س���رح امل�س���ري القدمي اإذ عرفت م�سر 
القدمية امل�س���رح قبل اليونان ولكن امل�س���رح 
امل�س���ري القدمي ظل �س���جن املعبد والكهنة 
فلم يرتق على حن اأن الإغريق الذين اأفادوا 
من امل�سرح امل�سري مل يقيدوا امل�سرح مبعبد 

ودين وكهانة فارتقى لديهم.
وكاأنه يريد اأن ي�س���تخل�س من ذلك اأن الأدب 
والف���ن والإب���داع بعام���ة مره���ون باحلرية 
والإن�سانية واأن الإبداع ل يكون اإل ب�سيادة 
العق���ل الإن�س���اين، ول بد اأن يف�س���ي موقف 
كه���ذا اإىل رعاي���ة التجدي���د والدع���وة اإلي���ه 
وجعل���ه قيم���ة عالي���ة يف الأدب والف���ن، بيد 
اأن التجدي���د لديه مرهون بج���دواه وحاجة 
احلياة اإليه فاإذا كان لعبًا فارغًا من املحتوى 

اأنكره وعدُه مما ي�سر بالإن�سان وثقافته.
�س���رط اجلديد عنده اأي�س���ا اأن يك���ون مبدعًا 
فكم من هذا الذي يرتدي ثوب اجلديد جديد 

بحق.
يقول يف مقابلة من اأواخر ما اجري معه من 

مقابالت:
))اإن م���ا ين�س���ر يف ال�س���حافة اليومية بالغ 
الرداءة، ومنوذجه ال�س���يء هو ما ين�سر يف 

))الأهرام((.
ول تكم���ن عيوبه باأنه �س���عر عمودي، ولكنه 
لي����س �س���عرًا اإن���ه نظم عاج���ز ع���ن اأن يكون 

�سعرًا.
وال�س���فحة الأدبية يف جريدة يومية كرى 

هي، كما نفرت�س، مراآة احلركة ال�سعرية.
واق���راأ اأحيان���ا يف جملة ))اإب���داع(( جتارب 
غام�سة، واأخرى ك�سيحة، والقليل النادر من 
ال�س���عر. ل اأعرف ماذا حدث اأو ماذا يحدث. 
اإنني من اأن�سار التجديد، بل من املحر�سن 
عليه. ولكنني اأرى نف�سي حما�سرًا بالزيف 
العم���ودي من جانب، والتفعيل���ة املزيفة من 

جانب اآخر((.
واإن���ه موقف مت���وازن عقالين م���ن التجديد 
واجلدي���د فلي�س كل هذا الذي يكتب على اأنه 
�س���عر جديد جديدًا مبدعًا وما اأكرث اأ�سحابه 

بذوي روؤية اأ�سيلة مبدعة.
نظر لوي����س عو����س يف اآثار اأدبي���ة كثرة، 
وتابع ما �سدر من �سعر ورواية وم�سرحية، 
وعلق عليه �س���ارحًا مف�سرًا وا�ساًل بن الأثر 

واملجتمع مبينًا ما رمى اإليه من مغزى.
و�س���اأتخذ كتاب���ُه ))احلرية ونق���د احلرية(( 
اأمنوذج���ا لنق���ده الأدبي لأنه وق���ف فيه على 
اآثار من ال�س���عر والرواية وامل�س���رحية وقفة 

بّينْت منهجه التف�سري على نحو مكتمل.
 -4

اإن ))احلرية ونقد احلرية(( مقالت ن�س���رت 
يف ال�س���حافة الأدبي���ة اأوًل ث���م جمع���ت يف 
كت���اب �س���اأن اأك���رث موؤلف���ات لوي����س عو�س 
املق���الت  ه���ذه  تناول���ت  ولق���د  الأخ���رى، 
الرواي���ة وامل�س���رحية وال�س���عر اإىل ج���وار 
�س���وؤون ثقافي���ة اأخ���رى. و�س���اأقف عند نقده 
رواي���ة ))عودة ال���روح(( لتوفي���ق احلكيم، 
اأي�س���ا،  للحكي���م  ))براك�س���ا((  وم�س���رحية 
وم�س���رحية �س���الح عبد ال�س���بور ال�سعرية 
))م�س���افر ليل(( و))الغ�س���ق(( �س���عر ح�سن 
عفي���ف، مبين���ًا طريقت���ه يف مزاول���ة النق���د 

الأدبي.
كانت ))عودة الروح(( من اأوليات الروايات 
العربية التي توجه اإليها القراء والنقاد معًا، 
وحقق���ت مكانة ل���دى الدار�س���ن، وقد عرف 
بع���د ث���ورة يولي���و 1952، اأنه���ا م���ن الآثار 
الأدبية التي قراأها زعي���م الثورة جمال عبد 
النا�س���ر، واأنها كانت م�سدر اإلهام له، ولعل 
من اأجل ه���ذه الرواية كانت لتوفيق احلكيم 
منزلة لدى عبد النا�س���ر فاأهدى اإليه ن�س���خة 

من كتابه ))فل�سفة الثورة(( قائاًل:
))اإىل باع���ث الأدب الأ�س���تاذ توفيق احلكيم 
اأخ���رى بع���د  ال���روح م���رة  مطالب���ًا بع���ودة 

الثورة((.
يب���داأ لوي����س عو����س حديث���ُه ع���ن ))ع���ودة 
الروح(( ببيان اأثر الرواية لدى عبد النا�سر، 
ومبكان���ة احلكيم عنده، ويت�س���اءل عن �س���ر 

◄
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اجن���ذاب عبد النا�س���ر اإىل ))عودة الروح(( 
ومي�سي ي�س���رح اأحداث الرواية ويف�سرها، 
ويربط حا�س���ر م�س���ر مبا�س���يها، والرواية 
اإمنا هي تدور على بعث الأمة وبعث الروح 

فيها بعدما ركدت مياهها قرونًا.
ول ي�سدر الناقد حكما على �سيء مما ي�سرح 
ويف�س���ر واإمن���ا ه���و ي�س���عى اإىل اإعط���اء كل 
�سيء حقه حتى ياأخذ مداه فتكتمل ال�سورة 
وتزداد العنا�س���ر كلها و�س���وحًا، وتت�س���ح 
�سخ�س���ية الكات���ب يف م���ا يري���د اأن يق���ول 
وتت�س���ح خ�سي�سة الزعيم يف ما يبتغي من 

الأدب واملجتمع.
لق���د بن���ى الكاتب فك���رة روايته عل���ى اأن من 
خ�سي�سة امل�سري اأنه يتوحد بالكل جمتمعًا 
وطبيعة وكون���ا، واأنه قادر على اأن ي�س���بح 
نغمة يف ن�س���يد جماعي واح���د، واأنه عندئذ 

ل ي�سعر باأمل مهما لقي مما يوؤمل.
ي�ستخل�س الناقد فكرة الرواية هذه وي�سلط 
عليها ال�س���وء لكنه ل يتناوله���ا باحلكم لأنه 
يري���د اأن يفهم الأ�س���ياء كما ه���ي، ويريد اأن 
ُيفهمه���ا الآخرين، ولي�س معنيًا، على �س���ياق 

منهجه، باأن يطلق الأحكام.
ف�سر الناقد الرواية و�سعى اأن يجد ما حبّبها 
اإىل جمال عبد النا�س���ر، فراأى اأن م�س���ر يف 
الرواية تبحث عن معبود اإذا وجدته انقادت 
له واأتبعته وحققت معه ما يريد منها، ولعل 
عبد النا�س���ر، اإذ قراأ الرواية وهو فتى، اأراد 
اأن يكون ذلك املعبود، فاأحب الرواية واأحب 
كاتبه���ا وعده���ا ب�س���ارة ب���ه وبالث���ورة التي 

قادها.
ف�س���ر الناقد الرواية هذا التف�سر ومل يخط 
بع���ده خط���وة نحو بي���ان مدى �س���حة هذه 
الفك���رة، وم���ا جذوره���ا ل���دى الكات���ب، وما 
جدواها على م�س���تقبل الأمة، وكان حريًا به 
اأن ي�س���عها يف امليزان ويب���ن خطرها، لكنه 
اآثر اأن يجلو ما اأ�سمرته الرواية واأن يكتفي 
به م�س���تغنيًا بالتلميح عن الت�س���ريح، ملكان 
الت�س���ريح من اخلط���ر يومئذ. ومم���ا يدعو 
النظ���ر يف نقده اأنه مل يق���ل كلمة واحدة عن 
بن���اء الرواية، وعن ت�س���وير �سخ�س���ياتها، 
اأي انه مل يعن بال�س���كل وق�س���ر عنايته على 
تف�سر امل�س���مون، وكاأن ال�سكل اأمر مفروغ 
من���ه، ث���م اإن ما حم���ل م���ن ر�س���الة تنويرية 

يجعل همه من�سرفًا اإىل امل�سمون.
اأراد الناق���د اأن يتب���ن موق���ف احلكي���م م���ن 
الأنظمة ال�سيا�سية، فبداأ بالوقفة عند رواية 
))عودة الروح(( فاأ�س���تخل�س جانبًا من هذا 
املوق���ف، ثم راح يتق�س���اه يف اآث���ار احلكيم 
الأخرى كما يتق�ساه يف مقالته التي تناول 

بها ال�ساأن ال�سيا�سي تناوًل مبا�سرًا.
ومل يغف���ل �س���دى النظ���ام الرمل���ان القائ���م 
قبل الث���ورة لدى توفيق احلكي���م، فباأثر من 
م�ساوئه ت�سكك احلكيم بالتجربة الرملانية، 
باملقابل���ة  م���رة  �س���كه  ع���ن  يع���ر  و�س���ار 
ال�س���ريحة، ومرة بالأثر الأدبي الذي يتخذ 

من الرمز �سبياًل.
واإذا كان���ت التجربة الرملانية مو�س���ع ريب 
ف���اأي اأنظم���ة احلكم اأج���دى على الإن�س���ان؟، 
ولكي يعالج احلكيم هذه الق�س���ية على نحو 

اأدب���ي م�س���رحي، ي�س���رع يخت���ار له���ا اإطارًا 
قدمي���ًا فرجع باإحداثه���ا اإىل زمن ما�ٍس من 
اأو  اليون���اين، ويكت���ب ))براك�س���ا  الع�س���ر 

م�سكلة احلكم((.
ول يلقي الناقد بامل�سرحية على القارئ اإلقاء 
ول يجبه���ه بفكرته���ا مبا�س���رة، واإمن���ا يدير 
حديثه �سارحًا مف�سرًا الوقائع ال�سيا�سية يف 
م�س���ر منذ مطلع القرن الع�س���رين اإىل اأوان 
كتاب���ة امل�س���رحية حتى تتجل���ى اأفكارها يف 

�سياقها التاريخي والجتماعي.
اعت���ور  اإذا  م���دار:  يف  امل�س���رحية  وفك���رة 
ف���ان  م���ا يعكره���ا،  الدميقراطي���ة  التجرب���ة 
الأنظم���ة الأخ���رى ل ت�س���لم مم���ا ي�س���ينها، 
ولع���ل الأ�س���لح م���ن الأنظم���ة ل���دى احلكيم 
ه���و ما تلتق���ي فيه احلري���ة والق���وة والفكر 
))وهذا ل يتاأتى اإل اإذا ظهرت يد حترك هذه 
املبادئ الثالثة بحيث ل تت�سادم، كما يحرك 
احل���اوي التفاح���ات الث���الث، وهك���ذا يعود 
بن���ا توفي���ق احلكي���م اإىل انتظ���ار املعجزة، 
معج���زة ظهور الزعي���م العظيم، الذي حدثنا 
عن���ه توفيق احلكي���م يف ))م�س���كلة احلكم(( 
قائ���اًل اإن جوهره ل ب���د اأن يكون من جوهر 

الأنبياء((.
ُيعنى الناقد عناية �س���ديدة بفكر الكاتب، يف 
اأدق عنا�س���ره، يف ال���ذي يغل���ب عليه العقل 
فيلتقي مع من���زع التنوير، ويف الذي يغيب 
عنه العق���ل ويتوله الظالم وت�س���وده قوى 

طاغية.
ولك���ن فك���ر توفي���ق احلكي���م يف حم�س���لته 
الأخرة فكر عقالين ل يقر ب�س���يادة الظالم، 
ول���ول اأن اأدب احلكي���م م�س���در من م�س���ادر 
التنوي���ر مل���ا وقف عنده لوي����س عو�س، وملا 
عن���ي به وهو الذي يريد ل���الأدب اأن يكون ذا 

ر�سالة تزيد يف ب�سرة النا�س.
لقد كان هاج�س الأدب الر�س���ايل ذي النزوع 
التنويري يوجه الناق���د لوي�س عو�س نحو 
ن�س���و�س اأدبية دون غره���ا، ويجعله يقف 
عن���د الآث���ار التي تنط���وي على قيم���ة نقدية 
عقلي���ة وتتخ���ذ م���ن التنوير هدف���ًا لها، ومن 
هذه الآثار م�س���رحية �س���الح عبد ال�س���بور 
ال�س���عرية ))م�س���افر الليل((، اإنها م�س���رحية 
تتخ���ذ م���ن اإليه م���ن هتك حج���ب الطغاة يف 

التاري���خ كله، ت���دور اأحداثه���ا يف قطار بن 
�سخ�س���ن اثنن هما ))الراك���ب(( و))عامل 
التذاكر((، وما يزال ))عامل التذاكر(( يّدعي 
على ))الراكب(( الدعوى تلو الأخرى، حتى 
ي�س���اب بالرعب ول يجد م���الذًا من فكرة اأو 

اأحد ينقذه من ))عامل التذاكر((.
امل�س���رحية  يف�س���ر  اأن  ه���و  الناق���د  ومنه���ج 
فالقط���ار ه���و الزمن وه���و جم���رى احلياة، 
و))عام���ل  الإن�س���ان،  ه���و  و))الراك���ب(( 
التذاكر(( هو الطاغية الذي يتع�س���ف طريق 

احلكم.
يف�س���ر الناقد فكرة امل�س���رحية حتى يجعلها 
وا�س���حة لدى القراء جميعًا، فاإذا بدا �س���كل 
امل�س���رحية غام�س���ًا ملا جاء علي���ه من مفارقة 
وغرابة، فان الناقد جال ذلك الغمو�س وهياأ 
الأذهان اأن حت�سن تلقي امل�سرحية، واأن ينفذ 

ما ترمي اإليه اإىل وعي القارئ وامل�ساهد.
نح���و  اإي  وعل���ى  ))احلك���م((،  ق�س���ية  اإن 
يكون ق�س���ية رئي�س���ة يف فك���ر الناقد لوي�س 
عو����س، ينتخب من الآث���ار الأدبية ما يعالج 
هذه الق�س���ية ويف�س���ره حتى يزيد الق�س���ية 
و�سوحًا، ول يخفى اأن اأ�سحاب التنوير يف 
كل الع�س���ور يجعلون من م�سكلة ))احلكم(( 
ه���دف نقده���م، حتى ي�س���تطيع الإن�س���ان اأن 

يكون حرًا من دون طغيان.

كان لوي�س عو�س يف �س���در �س���بابه �ساعرًا 
طليعيًا يهوى التجارب اجلديدة وي�سعى اأن 
يعّر عنها غر اأنه مل يقل بعد ))بلوتولند(( 
�س���عرًا، لك���ن جديد ال�س���عر ظ���ل ياأخ���ذ بلبه 
فيقف عن���ده متذوقًا ومعلقًا ومف�س���رًا. فلقد 
وقف عند ))الغ�س���ق(( حل�سن عفيف، وهو 
ديوان من ال�سعر الذي توفر على خ�سائ�س 
ال�س���عر، ماع���دا ال���وزن العرو�س���ي، فج���اء 
حمققًا اخليال املتوثب، والت�س���وير الأخاذ، 
والنغ���م الناع���م املن�س���رب ب���ن احل���روف، 
والعاطفة القوي���ة الدافقة، لكنه مل يجِر على 
م���ا عرف م���ن من���ط �س���عري يتقي���د بالوزن 
والقافية، اأو يكتفي بالوزن وحده، بل اأهمل 

هذين العن�سرين معًا.
بفق���دان  عو����س  لوي����س  الناق���د  ُيع���َن  ومل 
ال���وزن والقافية يف ))الغ�س���ق(( ونظر اإليه 
عل���ى اأنه �س���عر مكتمل الأداة، و�س���رع يربط 
بن الن�س���و�س ويف�س���رها ويرج���ع بها اإىل 
اأ�سول قدمية تلتقي معها يف الروح الواحد 
املهيمن. اإن موقفه من الديوان موقف الناقد 
الذي ي�س���عى اإىل ا�س���تنباط ما انطوت عليه 
الن�س���و�س م���ن قيم جمالي���ة، ولي�س موقف 
الناقد الذي يفر�س على الن�س���و�س ما لي�س 
فيه���ا، ويري���د منها م���ا ل تنطوي علي���ه، اإنه 
اأمن ملبداأ الناقد املف�سر الذي يحاول اأن يجد 
املعنى الع���ام الذي ينتظم الن�س���و�س كلها، 
يق���ول الناقد: )وحن تق���راأ يف هذا الديوان 
دع���اء ال�س���اعر: ))اله���ي مل وعدتن���ي بنعيم 
يف اخلل���د، واأجل���ت خلودي((، حت�س���ب اأن 
ح�س���ن عفيف ي�س���تبطئ الليل اأو ي�ستعجل 
امل���وت، لكن احلقيق���ة اإن هذا ال�س���اعر يحب 
احلياة ويتمنى اأن يت�س���بث بها لول علمه اأن 
ال���زوال قدر على كل الأحي���اء، وهذه اآية من 
اآيات �س���دقة و�س���جاعته اأمام الليل الأدهم، 
وه���و ل يفتعل قبول امل�س���ر عل���ى غرار ما 
يفعل النا�س كلما اقرتبوا من غ�سق احلياة، 
ب���ل هو يلتم����س الع���زاء بالأمل يف تنا�س���خ 
الأرواح وجت���دد احلياة يف اأث���واب جديدة 
متعاقب���ة: ))الهي اإن امتني فابعثني، واأوقد 
م���رة اأخرى �س���موعي، وردين حيث زهري، 
وغن���اء طره���ا ي�س���جيني، وحبي���ب باه���ر 
احل�س���ن بخمر الهوى ي�سقيني، هذه احلياة 
ل�س���ت اأمله���ا، فاأحيين���ي عق���ب كل م���وت((

.)16(
اإن الناق���د هن���ا يعل���ق وي�س���رح ويف�س���ر من 
اأجل املزيد من التذوق والفهم، وهو اإذ يقف 
عند ديوان ح�س���ن عفيف ))الغ�س���ق(( فلكي 
ي�س���تجلي فيه القيم الفكرية واجلمالية معًا، 
ول ي�ستطيع الناقد اأن ُيعنى بن�س م�سطرب 
الفك���ر، خمت���ل الروؤي���ا، �س���عيف الأداة، اإنه 
يق���ف عند اجليد من الن�س���و�س ذي املرامي 
الإن�س���انية حت���ى يتيح اأو�س���ع م���دى ملنحاه 

التف�سري.
لع���ل م���ن مزاي���ا الناق���د لوي����س عو����س اأنه 
يوازن بن ))ال���ذات(( و))الواقع(( موازنة 
ناجح���ة ف���ال يعلي م���ن �س���اأن ال���ذات بحيث 
يجعله���ا املب���داأ واملع���اد، ول يعلي من �س���اأن 
))الواقع((، بحيث متحي معامل ))الذات((، 
موازن���ة  املوازن���ة  ه���ذه  ع���ن  تف���رع  ولق���د 

اأخ���رى ب���ن الواقعي���ة والرومانتيكية، فلما 
�س���اد الجت���اه الواقع���ي الأدب العرب���ي يف 
خم�س���ينات القرن الع�س���رين وطغى، و�سار 
الأدب اإم���ا اأن يكون واقعيًا- مبفهوم �س���يق 
للواقعي���ة- اأو ل يك���ون. دع���ا لوي�س عو�س 
اإىل منحى رومانتيكي يعرب عن ))الذات(( 
يف فرحها وحزنها واأملها وخيبتها من اجل 

اأن يعتدل امليزان وت�سح الروؤيا)17(.
وراح يلتم����س اآث���ار املنح���ى الرومانتيك���ي 
يف �س���عر �سالح عبد ال�س���بور و�سعر احمد 
عب���د املعط���ي حج���ازي وق�س����س يو�س���ف 
ال�ساروين، ويف ترجمة د. ثروت عكا�سة نرث 

جران خليل جران املكتوب بالإنكليزية.
يف�س���ر لوي�س عو�س الأدب ويف�س���ر الواقع 
الذي كان م�سدرا لهذا الأدب وي�سل بن هذا 
و ذاك على نحو دقيق لبق وغايته الق�سوى 
اأن ي���زداد الإن�س���ان تب�س���رًا وتفهمًا لنف�س���ه 
وملا هو فيه. وق�س���ية التنوير ركن ركن يف 
بنائ���ه الفك���ري، ف���اإذا راأى مذهب���ًا يف الأدب 
يق�سر عنايته على ال�سكل كما لدى البنيوية 
عده هربًا من �س���احة الراأي ون�س���رة لل�س���ر 

بال�سكوت عنه.
يق���ول يف البنيوي���ة وما يت�س���ل به���ا ))اإنها 
حماول���ة م�س���تحيلة لالنعط���اف بالنق���د عن 
م�س���اره منذ اأر�س���طو اإىل الي���وم، لقد عرف 
فل�س���فة  �س���واء يف  ث���ورات عظيم���ة  النق���د 
الف���ن وعل���م اجلم���ال اأو يف التطبيق، ولكن 
ه���ذه الث���ورات ل عالق���ة له���ا م���ن قري���ب اأو 
من بعيد،بهذا الذي يحاوله بع�س���هم با�س���م 

احلداثة لالأ�سف..........
عرفنا النقد اللغوي والعرو�س���ي، وكالهما 
لي����س نق���دًا حداثي���ًا اأو حديث���ًا، ولكنن���ي مل 
اأعرف يف مذاه���ب النقد الكرى واأدواته ما 
يزيد ال�س���عر الغام�س غمو�سا. اأو ما يحيل 
الق�سيدة اإىل معادلت ))انرثوبولوجية((.

لذبذب���ات  ريا�س���ية  قيا�س���ات  هن���اك 
الإيق���اع  يف  درا�س���ة  ه���ذه  ال�س���وت،ولكن 

ولي�ست نقدًا اأدبيا.
العلم،والعل���م  م���ع  يتناق����س  ل  ال���ذوق 
لي����س اإح�س���اء للتك���رار اأو املت�س���ابهات اأو 
املتناق�سات، هذه كلها يف خدمة العلم، وهو 
يف النقد درا�س���ة الأدب والع�س���ر واملجتمع 
وكل العنا�س���ر التي �ساركت يف خلق العمل 

الأدبي.
التاأري���خ الأدب���ي مه���م للمقارن���ة، والبالغ���ة 
مهم���ة للتحلي���ل اللغ���وي، والفل�س���فة وعل���م 
النف����س وعلم الجتماع هذا ه���و النقد الذي 
ي�س���ئ الق�س���يدة اأو الرواي���ة اأو امل�س���رحية 
وه���و يختلف ع���ن النق���د الذي ي�س���يف اإىل 

الغمو�س غمو�سًا((.
اإن ه���ذا املوقف املت���وازن هو ثم���رة الثقافة 

العري�سة الر�سينة والعقل النقدي.
ولق���د كان ح���ظ لوي����س عو�س م���ن كل ذلك 

وافرا.

-5
بق���ي لوي�س عو�س مدة حيات���ه ناقدًا مثابرا 
يتابع اآث���ار الأدباء ويكتب عنها متوخيًا قيم 

الأ�سالة واحلداثة والعقالنية.

◄◄
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حممد دكروب 

ذل���ك ان لوي����س عو����س مل يك���ن يعر�س يف ف�س���وله 
ه���ذه ع�س���الته التنظري���ة، ب���ل كان���ت نظريت���ه، او 
وجهة نظره، ت�سري يف �سراين املقالة عر املعلومة 

الثقافية.
واملعرف���ة  التاريخي���ة،  الدق���ة  ب���ن  توّح���د  بح���وث 
النق���دي،  والنظ���ر  الوا�س���ح،  واملوق���ف  الوا�س���عة، 

والنتقادي معا.
وم���ا كان يجذبن���ي اىل هذه الدرا�س���ات والف�س���ول، 
طابعها ال�سردي امل�سهدي، اذا �ُسمح يل بهذا الو�سف 
للعم���ل النق���دي، فقد كنا ندخ���ل معه اىل قل���ب العمل 
الفن���ي او الفك���ري او النق���دي. جن���ول يف انحائ���ه، 
ن�ستك�س���فه معه وي�ستك�س���فه، هو، معن���ا، وكان راأيه 
يف هذا العمل يتك�ّس���ف امامنا عر ال�س���ياق، نتعرف 
الي���ه، تدريجا، ويف ال�س���ورة التي ارادها ان تتكون 

له، عند متام القراءة.
كان لوي�س عو�س يلّخ�س العمل الفني، ول يلخ�سه، 
فهي تلخي�س���ات تتجلى اذا �سح الو�سف، من وجهة 
التاريخ���ي،  العل���م، والبح���ث  فيه���ا  نظ���ر معرفي���ة، 
والتحليل والتعليل والتف�س���ر، وفيها التذوق الفني 
وال���راأي النقدي. وفيه���ا يف الخ�س الخ�س الروؤية 
التاريخي���ة اىل العم���ل اخل���الق او الفك���ري بحي���ث 
ي�س���عه لوي����س عو�س يف حرك���ة زمانه، ي�س���ر اىل 
ا�سافته اىل ما �س���بقه، وا�سافته اىل النوع الفني او 
الفك���ري، واىل الآفاق الت���ي فتحها ام���ام ذاته وامام 

الالحقن.
يف عام 1947 ا�س���در لوي�س عو�س عمال "�س���عريا" 
طويال �س���ّماه "بلوتولند"، �س���اغه يف �سكل ق�سيدة 
التفعيلة وق�س���يدة النرث. وو�س���ع لهذا العمل مقدمة 
طويل���ة جعلها بهذا العن���وان الالفت:"حطموا عمود 
ال�س���عر". ه���ذه املقدم���ة هي اله���م يف ه���ذا الكتاب، 
فال�سعر نف�سه ركيك، لي�س فيه من ال�سعر �سوى جراأة 
التجري���ب والقتح���ام. ام���ا املقدم���ة الت���ي تدعو اىل 
الدخول، دائم���ا، يف افق البتكار والتجديد وابتداع 
ال�سكال وال�ساليب اجلديدة، فقد كانت من العوامل 
احلداثية املمهدة حلركة ال�س���عر احلديث التي تبلور 
م�سارها منذ اواخر الربعينات واأوائل اخلم�سينات 

يف املجال العربي الو�سع.
مل يتابع عو�س جتاربه يف ميدان ال�س���عر )وح�س���نا 
فع���ل(، ولكنه و�س���ع الب���ذرة وهو ي�س���ر اىل اجتاه 

امل�ستقبل.
ام���ا على �س���عيد النق���د الدب���ي، فلعل���ه مل يذهب يف 
املغام���رة احلداثي���ة اىل ذروته���ا املعا�س���رة. فهو من 
جهة ظل مع كل جديد يف الدب والفن: رحبا منفتحا 
على خمتلف الأ�سكال اجلديدة مهما تو�سلت الغرابة، 
ولكن���ه يف حتليل���ه هذه ال���روؤى وال�س���كال اجلديدة 
ظ���ل حمافظ���ا عل���ى انطالقات���ه ال�سا�س���ية، والت���ي 
اخ���ذ عنا�س���رها الوىل، كم���ا كت���ب ه���و، ع���ن بع�س 
ا�ساتذته اجلامعين الجانب، الآخذين بال�سرتاكية 
واملارك�س���ية، من حي���ث روؤيته اىل العم���ل الدبي او 
الفن���ي يف عالقت���ه م���ع مه���اده الجتماع���ي الثقايف، 
وحتى ربط �س���كل هذا العمل مبه���اده هذا، واعتماده 

م���ا ي�س���به الروؤي���ة الطبقي���ة يف التحلي���ل والتعلي���ل 
والتف�س���ر. وه���و، يف ممار�س���ته النق���د الدب���ي، مل 
ينبهر بالطرائق"الكرث حداثية"يف النقد والتحليل، 
من بنيوي���ة وتفكيكية وتوليدية واأل�س���نية وغرها، 
وظ���ّل بهذا حمافظًا على نزعته يف"البحث )بح�س���ب 
قول جابر ع�سفور( عن ال�سببية املنطقية، التاريخية 
والطبقية، يف فهم ت�س���ّكل معن���ى العمل الدبي وعن 

البيئة الجتماعية يف تف�سر تولده".
 

* * *
لوي�س عو�س، هذا التنويري الرومن�سي، كان يتطلع 
اىل النه�سة، يقرتح اأ�س�سًا لها، وي�ستعجل الو�سول. 
ويف بع����س الف���رتات كان يخّي���ل الي���ه ان النه�س���ة 
لي�ست باأبعد من مّد الذراع. واحيانًا، عندما ي�سطدم 
الياأ����س، وكان  بالواق���ع والوقائ���ع كان يذه���ب اىل 
يقاوم هذا الياأ�س. ولكنه غالبًا كان ي�سر اىل �سورة 
املجتمع ال���ذي يري���د: جمتمعًا دميوقراطي���ًا وفق ما 

ي�سمّيه هو: جمتمع"ال�سرتاكية الدميوقراطية".
وقد تكّون عنده هذا الفق منذ اوا�س���ط الربعينات، 
ال�س���عبية  احلرك���ة  يف  والحت���دام  الت�س���اعد  اي���ام 
�س���د  العارم���ة  الكفاحي���ة  والتظاه���رات  والثوري���ة 
النكلي���ز وحك���م ال�س���تبداد. وع���ّر ع���ن ه���ذا الفق 
الث���وري الجتماع���ي يف مقدمته الطويل���ة، واملهمة، 
ح�س���ن  تاري���خ  او  الوحيدة،"العنق���اء  لروايت���ه 
مفتاح"الت���ي كتبه���ا يف تلك الفرتة نف�س���ها، وك�س���ف 
عن هذا التطّلع عنده:"كنت بحكم �س���عوري الوطني 
والجتماع���ي، وبحك���م معتقداتي ال�سيا�س���ية، اأوؤمن 
اميان���ًا عميق���ًا باأن م���ن واجبي كمواط���ن ان اعمل ما 
ميلي���ه عل���ّي �س���مري للم�س���اركة يف حتري���ر البالد 
وا�ساعة الوعي ال�سرتاكي الدميوقراطي، ويف هذه 

الف���رتة فّكرت جديًا يف ان اأنه���ج النهج الذي انتهجه 
الكات���ب الناقد حممد مندور، فاأترك اجلامعة واأتفّرع 

للعمل ال�سيا�سي".
ولعلي اأرى، ان لوي�س عو�س يف ت�س���ّوره للمجتمع 
الآت���ي )او ال���ذي علين���ا ان نعمل لياأت���ي( كان ينتمي 
اىل الكب���ار الآخري���ن: طه ح�س���ن وجني���ب حمفوظ 
و�سالمة مو�سى، الذي تطلعوا، كل على طريقته، اىل 
ال�س���رتاكية يف اأفق دميوقراطي. وكاأن التاريخ اأكد 
لهم ت�سوراتهم هذه، ان ال�سمان ال�سا�سي لأي نظام 

ا�س���رتاكي، �سد النهيار، هو الدميوقراطية حتديدًا، 
الدميوقراطية ال�سيا�س���ية والتعّدد و�س���يادة احلرية 

والقانون، معًا.
* * *

على ان لوي�س عو�س مل يوفر العقاد ول طه ح�س���ن، 
م���ن انتقاده. فهو مل يكن يتقّبل هذا التنقل غر املّرر 
فكري���ًا ب���ن الح���زاب ال�سيا�س���ية، ول ذلك الت�س���امت 
املق���ذع بن كّتاب الح���زاب املتخالفة، فه���و قد هاجم 
العقاد وطه ح�س���ن م���ن حيث انهما كان���ا يكتبان يف 
جرائد حزبية ويهاجمان اخل�س���وم باأفظع ال�س���تائم 
ملج���رد انهم م���ن احلزب الآخ���ر. ومن راأي���ه ان النقد 
�س���يء وال�ستم ال�سيا�سي �سيء اآخر، معيب، وهو مع 

نقد الفكر بالفكر مهما ق�سا القول.
ويف هذا ال�سياق من نقد تقلبات الكّتاب و�سلوكياتهم 
ال�سيا�سية النفعالية، ينتقد عو�س ما �سار اليه العقاد 
م���ن مواق���ف وكتابات رجعي���ة، بعدم���ا كان )عو�س( 
معجب���ًا ب���ه وبكتابات���ه ومواقفه اي���ام كان العقاد من 
اع���الم مفك���ري ح���زب الوف���د واملعادي���ن لال�س���تبداد 
وامللكي���ة. وع���ر ه���ذا النتق���اد ال�س���تنكاري نلم�س 
ا�سارات اىل مواقف عو�س من التيارات نف�سها التي 
يهاجمها العقاد. يقول عو����س: ان العقاد بعدما ترك 
حزب الوفد وراح يهاجم���ه باإقذاع،"تنّكر لكل ما كان 
ميثله يف اذهان ال�س���باب يف جيلي فتحول اىل كتابة 
)العبقري���ات( الديني���ة، واأّج���ر قلم���ه لل�س���عدين، بل 
واك���رث من ذلك نظم الق�س���ائد يف م���دح امللك فاروق، 
وا�سبح ل �ساغل له ال هجاء ال�سيوعية وال�سيوعين 
وكاأمن���ا كان ي���رى الرو����س قادم���ن، وا�س���تغل ف����ي 
جريدة"اخب���ار اليوم"ال�س���راياتية واع�ل����ن احل���رب 
على ال�سعر اجلديد")لوي�س عو�س،"اوراق العمر"، 

�س 477(.
 

* * *
يف كتاب���ه الخ���ر،"اوراق العمر")1989(، و�س���ف 
لوي�س عو�س نف�سه باأنه"تقّدمي يف الفكر، تقدمي يف 
ال�سيا�سة والقت�س���اد، تقدمي يف القيم الجتماعية، 
تقدم���ي يف املفاهي���م الدينية - هذا ان���ا منذ اكرث من 

ن�سف قرن حتى كتابة هذه املذكرات")�س381(.
هذا الفق التقدمي، ال�سا�س���ع واملتع���ّدد، املرتكز على 
روؤي���ة تاريخي���ة وتطورية، هو الذي وّجه م�س���ارات 
النه�س���وي، يف  الثق���ايف  م�س���روع لوي����س عو����س 

املجالت العديدة التي رادها، وكتب بها.
متع���ّدد هو لوي�س عو�س، ومتع���ّددة جمالت الكتابة 
عن���ده، ومتع���ّددة اي�س���ًا التناق�س���ات يف م�س���ارات 
مغامرته الفكرية واخلاّلقة، لكنه يف خمتلف الق�سايا 
التي در�س���ها واأعلن راأيًا فيها، مل يكن قط باحثًا تقنيًا 
حمايدًا باردًا، بل جمابهًا، حارًا، ومعاركًا، وحمّر�سًا 
الآخري���ن عل���ى ال�م�جابه���ة وخو�س مع���ارك احلرية 

والتقدم.

عن جريدة "النهار"2002

لـويــس عـوض تـقـدمـيًا مـســـتـقـبـلـيًا
بعد ع�شر �شنني على غياب لوي�ض عو�ض، كيف نقراأه الآن؟

ان نتذك��ر لوي���ض عو�ض، او اي كاتب مفكر وخاّلق اآخر، هذا يعني ان جنعله لنا، جمددا. اي: ان ل 
ن�شتح�ش��ره، ب��ل نك�شف ما هو معريف، ونكت�شف ما هو راه��ن وم�شتقبلي، خ�شو�شا، يف فكره واأدبه 

ون�شاطه.
اأتذك��ر ايام كن��ا نقراأ لوي���ض عو�ض، خ��الل ال�شتين��ات، يف درا�شات��ه الطويلة، يف"اله��رام"، ويف 
الخ���ض ف�شول كتاب��ه املمتع،"البحث عن �شك�شبري"، التي كان ين�شره��ا ا�شبوعيا، وف�شول كتابه 
ال�شكايل،"عل��ى هام���ض الغف��ران"، الذي ت�شبب ل��ه مبعارك فكري��ة متعددة، وتل��ك الف�شول يف 
امل�ش��رح والعرو�ض امل�شرحي��ة، ودرا�شاته املتاأنية يف النق��د الدبي. كنا نكت�ش��ب ثقافتنا من هذه 

الف�شول.

باحث ومفكر لبناين راحل
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يا�شر بكر 

.. وذهب���ت اإىل الدكت���ور لوي�س عو�س يف منزله ب�س���ارع 
الق�س���ر العين���ي لأعر����س الأم���ر ورف�س الدكت���ور لوي�س 
قاطعًا جمرد مناق�س���ته، وارتاأى الزمالء يف ق�س���م الن�س���ر 
اأن ه���ذا عن���ت منه، وكنت اأرى اأن الرج���ل قد يكون حمقًا ؛ 
فثالث خبطات يف الراأ�س كفيلة بته�س���يمه.. ل اأن توجعه، 
كما يقول املثل ال�س���عبي امل�س���ري ؛.. فما بالك برجل يرى 
بعيني���ه نذر"اخلبطة الرابعة"، وق���د كانت ممثله يف قرار 
اإدارة الن�س���ر ب���دار اله���الل بالمتناع عن ن�س���ر كتابه"من 
امل�س���رح العاملي"، واأ�س���ر الأ�س���تاذ بهجت واأن���ا معه على 
احل�سول على م�ستحقاتنا املالية.. واعتذرت اإدارة الن�سر 
بزعم اأن الكتاب مل ي�س���در، واحتكمنا اإىل اإدارة ال�س���ئون 
القانونية التي ق�س���ت باأننا اأجنزنا م���ا كلفنا به من اأعمال 
واأننا ل�س���نا م�سئولن عن �س���وء تقدير الإدارة ؛ وح�سلنا 

على مكافاأة هزيلة!!
كانت"اخلبط���ة الأوىل"عندم���ا اعت���ذرت جري���دة الأهرام 
عن ن�س���ر حلق���ات كتاب���ه بعنوان:"الإي���راين الغام�س يف 
م�س���ر".. بع���د اأن ن�س���رت اجلريدة ثالث حلق���ات منه.. مل 
تكل���ف الأه���رام  اأح���دا من املتخ�س�س���ن مبناق�س���ة علمية 
للرجل فيما تو�س���ل اإليه يف بحثه اأو الوثائق التي ا�ستند 
عليه���ا.. واكتفت بالعت���ذار واملنع،.. ورف�س���ت اجلريدة 
اأن ت���رد اإلي���ه اأ�س���ول الكت���اب بع���ذر ه���و اأقبح م���ن الذنب 
وهو:"اأنه���ا فق���دت"!!،.. وم���ع املرارة ال�س���ديدة يف حلق 
الرج���ل كانت"اخلبط���ة الثانية"عندم���ا قدم ا�س���تقالته من 
اجلري���دة وتعاق���د على ن�س���ر كتابه يف ب���روت،.. وبداأت 
حلقه جدي���دة من م�سل�س���ل التجريح ال�سخ�س���ي للرجل.. 
والت�س���ويه املتعم���د لإنتاج���ه العلم���ي والبحث���ي، واكتفى 
الدكت���ور لوي����س بال�س���مت قائاُل قولت���ه ال�س���هرة:"اأنا ل 

اأناق�س من هم دوين.. ولي�سوا يل اأندادًا".
وكان���ت اخلبط���ة الثالثة هي �س���دور كتابه"مقدمة يف فقه 
اللغة العربية"عن الهيئة العامة للكتاب يف يناير 1981.. 
وارتاأى الرجل يف هذا تعوي�سا عن بع�س خ�سارته.. لكن 
ذلك الإح�س���ا�س مل يع�س طوياًل  ففى 6 �س���بتمر من نف�س 
العام  اأر�سل جممع البحوث الإ�سالمية مذكرة اإىل مباحث 
اأمن الدولة تطالب بالتحفظ على الكتاب وم�س���اءلة موؤلفه 
وم���ن جانبه���ا طالبت املباح���ث الهيئة مبن���ع الكتاب حلن 

الف�سل يف اأمره مبعرفة قا�سى الأمور امل�ستعجلة.
وفى دي�س���مر حتددت جل�سة اأمام حمكمة جنوب القاهرة 
ودفع الأ�س���تاذ اأحمد �س���وقي اخلطيب حمامى عو�س باأن 
هذه ق�س���ية لغوي���ة حتتاج لتحكي���م جممع اللغ���ة العربية 
ل اإىل جمم���ع البح���وث الإ�س���المية، وا�س���تجابت املحكمة 
و�س���كلت جلن���ة م���ن د. توفي���ق الطوي���ل واأحم���د ح�س���ن 
الباقوري وعبد الرحمن ال�س���رقاوي ولك���ن الأزهر رف�س 
ه���ذه اللجن���ة وق���ال ال�س���يخ عبد املهيم���ن الفقي �س���كرتر 
املجمع اأنه جهة الخت�س���ا�س وامتثل القا�س���ي فقد كانت 
ظ���روف الق�س���ية اأح���د بوؤر التوت���ر التي مت���ر بالبالد بعد 
اغتيال ال�سادات مبا ي�ستلزم بع�س املوائمات على ح�ساب 

حرية البحث العلمي وحق الجتهاد!!
وحكمت املحكمة مب�سادرة الكتاب وتزامن قرار امل�سادرة 

م���ع �س���ريان �س���ائعة مفاده���ا اأن د. لوي����س مل يكت���ب م���ن 
كتاب"فقه اللغة العربية"اإل مقدمته واأن الكتاب كتبه الأب 
ج���ورج قنواتي وجمموعة باحثن م���ن الكاتدرائية وهى 
�س���ائعة تنطوي على �س���خف الفرتاء بحق مفكر م�س���ري 
�س���ديد ال�س���البة يف دفاع���ه ع���ن راأي���ه وحق���ه يف البح���ث 
العلمي ومل يثبت عليه يوما اأنه قبل الدنية يف علمه.. لكن 
م���ا ليد حيلة فرتاثنا املوروث الذي �س���نته جتربة �س���باط 
انقالب يوليو يف الغتيال النف�س���ي ل���كل من اختلف معنا 

اأو اختلفنا معه!!
.. كنت اأرى يف �س���موخ الرجل و�س���مته و�سالبته درو�سًا 
ملن اأختار الكتابة طريقًا ؛ فاحلرف واملوقف وجهان لعملة 
واحدة هي الختيار.. والختيار يعني احلرية.. واحلرية 
تعني اأنك و�سعت لنف�سك مقعدًا بن �سفوف ال�سادة وبن 

�سطور كتاب التاريخ. 
تعلم���ت الدر����س م���ن الدكتور لوي����س.. واأ�س���بحت مدينا 
ل���ه.. والي���وم � به���ذا املق���ال � اأرد للرج���ل دين���ه واإن كان 
منقو�س���اُ فعذرا يا اأ�ستاذنا على ما ق�سرنا ولكن كما يقول 

امل�سريون:"اليد ق�سرة والعن ب�سرة".

ق�شية"فقه اللغة":
الق�س���ية التي اأثاره���ا د. لوي�س عو�س تفرت����س اأن اللغة 
العربي���ة كغرها من جميع لغ���ات العامل مكونة من طبقات 
�س���بيهه بالطبقات اجليولوجي���ة والتي اندجمت وتكاملت 
مع نف�س���ها وان�سهرت يف هذه البوتقة وخرجت منها هذه 

اللغة التي ن�سميها اللغة العربية.
والعرب اأنف�سهم كان لديهم اإح�سا�س غام�س مبا كان �سلفهم 

ي�سمونها باجلاهلية الأوىل وين�سبونها اإىل اآل جرهم.
والراأي ال�س���ائد بن علماء اللغة ول�سيما منذ فاندريي�س، 
اأن���ه لي�س���ت هناك لغة حتل م���ن الفراغ، فكل �س���عب يعطى 
لغته ل�سعب اأخر اإمنا يعطيه هذه اللغة مع امت�سا�س بقايا 

اللغة الأ�سلية التي يتكلمها هذا ال�سعب.

املنهج:
يعتم���د لوي�س منهجا يعتم���د على �س���رورة امتحان اللغة 
)عل���م  الفونوطيقي���ا  قوان���ن  جمي���ع  بتطبي���ق  العربي���ة 
ال�س���وتيات(، واملورفولوجيا )علم ال�سرف اأو علم �سور 
الكلمات(، وقوانن ال�س���تيمولوجيا )قوانن ال�ستقاق(، 
وهذه كلها فرغ علماء اللغة فى اأوربا فى اإر�س���اء قواعدها 
يف القرن التا�س���ع ع�سر والثلث الأول من القرن الع�سرين، 
بحي���ث اأن اأي دار����س للفلولولوجي���ا )فق���ه اللغ���ة( بحيث 

يكون م�سلحًا بهذه القوانن.
فمث���اًل ف���ى اللغت���ن الجنليزية  والفرن�س���ية جت���د كلمتي 
Day  و Jour وتعنى"يوم"تنته���ي اإىل اأ�س���ل واح���د 
Dies رغم التباعد ال�سوتي بينهم وهذا الأ�سل هو كلمة
الالتيني���ة مبعن���ى ي���وم، فخرج���ت كلم���ة Day يف خ���ط 
م�ستقيم، اأما كلمة Jour فخرجت من اأحد ت�سريفات كلمة
Dies  وهو Djurnus اأى يومي بالالتينية و�سقطت 

.Jour نهاية الكلمة لأنها عالمة التنوين وبقيت الكلمة
ويتو�س���ل لوي�س يف نتائج بحثه اإىل اأن العالقة بن اللغة 
العربية وجمموعة اللغات الهندية � الأوربية لي�ست عالقة 
األف���اظ م�س���تعارة كما كنا نتعلم عن الألف���اظ الأعجمية يف 
القراآن، ويوؤكد اأن ال�س���بب لي�س ال�س���تعارة ولكن � ح�سب 
قوله � وحدة يف الأ�سل بن املجموعة ال�سامية واملجموعة 
الهندي���ة الأوربية واملجموعة ال�س���امية ممثلة فى اأ�س���غر 
بناته���ا وه���ى اللغ���ة العربية حي���ث اأن الكثر م���ن الألفاظ 
تتواف���ر فيه���ا وح���دة الأ�س���ل كاأ�س���ماء الأع���داد والقرابة 
ووح���دة الأ�س���ل هذه �س���ابقة على ع�س���ور الهج���رات من 
املوطن الأ�س���يوي للمجموعة ال�سامية واملجموعة الهندية 

� الأوربية.
 واأن اللغ���ة العربي���ة مبني���ة عل���ى طبق���ات جيولوجية اأي 
�س���بيكة من تراكمات اأربعة اآلف �سنة حتى قبل ا�ستيطان 

العرب ل�سبة اجلزيرة العربية.  

وينته���ي د. لوي�س اإىل اأن فقه اللغة العربية قد م�س���ى يف 
منطق علمي اإىل وقوع املعركة بن ال�س���نة والأ�ساعرة من 
جهة وبن املعتزلة م���ن جهة اأخرى وهى املعركة املعروفة 
بق���دم القراآن كم���ا يقول الفري���ق الأول وخلق الق���راآن كما 
يق���ول الفري���ق الث���اين، ولأن املعتزل���ة يقول���ون ذل���ك فقد 
قال���وا اأي�س���ا اأن اللغة العربية خملوق���ة والفارق كبر بن 
تقدي����س اللغ���ة ل���دى القائلن بقدمه���ا وب�س���رية اللغة عند 
القائل���ن بخلقه���ا، وق���د انبنى عل���ى القول بق���دم اللغة يف 
اللوح املحفوظ القول با�س���تحالة اأن تكون هناك و�س���ائج 
بينه���ا وبن اأية لغة اأخرى من لغ���ات العامل اللهم اإذا كانت 

هي م�س���در تلك اللغ���ات، واأن هذه اللغات ق���د اأخذت منها 
ولي�س العك�س.

ويخل�س املوؤلف اأن هذا غر ثابت علميًا، وهو الأمر الذي 
اأثار اعرتا�س جممع البحوث الإ�سالمية لكونه طعنا � على 

حد راأى املجمع � يف القراآن الكرمي وال�سنة ال�سريفة.

الفرتاء على الرجل:
كان الفرتاء على الرجل وا�سحًا لعدة اأ�سباب:

1 � اأن الرج���ل مل يق���ل اأن القول:"بق���دم اللغ���ة، والق���ول 
با�ستحالة اأن تكون هناك و�سائج بينها وبن اأية لغة اأخرى 
من لغات العامل اللهم اإذا كانت هي م�سدر تلك اللغات، واأن 
هذه اللغات ق���د اأخذت منها ولي����س العك�س"خطاأ.. ولكنه 
ق���ال:"مل يثب���ت علمي���ا"، وكان���ا ن���درك اأن ما يثب���ت علميًا 
الي���وم، قد يثبت غدًا، فنحن ل نعلم مبا يحدث بعد برهة..

واأي�سا قد ل يثبت اأبدًا!!

2 �  اأن���ه لي����س م���ن ح���ق جممع البح���وث الإ�س���المية طلب 
م�س���ادرة كتاب؛ فالقان���ون الذي يحكم ن�س���اط الأزهر هو 
القانون رقم 103 ل�س���نة 1967 ب�سان اإعادة تنظيم الأزهر 
والهيئات التي ي�سملها ولئحته التنفيذية ال�سادرة بقرار 
رئي����س اجلمهورية رقم 250 ل�س���نة 1975، وهذا القانون 
ل يخ���ول لالأزه���ر بكل هيئات���ه اأي حق يف طلب م�س���ادرة 
اأي كت���اب اأو عمل فني، وكل ما ملجمع البحوث الإ�س���المية 
� اإح���دى هيئات الأزه���ر � طبقا للفقرة 7 م���ن املادة رقم 17 
م���ن الالئح���ة التنفيذية هو:"تتبع ما ين�س���ر عن الإ�س���الم 
وال���رتاث الإ�س���المي م���ن بح���وث ودرا�س���ات يف الداخل 
واخل���ارج لالنتف���اع به���ا ومب���ا فيها م���ن راأي �س���حيح اأو 

مواجهتها بالت�سحيح والرد".
فالكت���اب يرد عليه بكت���اب، والبحث يفن���د ببحث، واملقال 

يناق�س مبقال.

3 � كان���ت اأ�س���باب املحكمة قا�س���رة عندما ر�س���خت لإرادة 
ممث���ل جمم���ع البحوث الإ�س���المية مب���ا جعل منه خ�س���ما 
وحكم���ًا ينف���رد بكتاب���ة تقري���ر امل�س���ادرة، اأي اأن املحكمة 

اأ�سندت مهمة خراء وزارة العدل اإيل اخل�سم.

4 � اأن حمامي دكتور لوي�س عو�س حتت اإرهاب جرنالت 
التطرف اآثر ال�سالمة فلم ي�ستاأنف احلكم.

***
يرح���م الله الأ�س���تاذ الدكتور لوي�س عو����س وناأمل اأن يرد 
للرج���ل اعتب���اره العلم���ي، واأن نق���راأ كتاب���ه يف م�س���اجلة 
علمي���ة مكانه���ا اجلامع���ات ولي����س �س���احات املحاك���م ف���ى 
خ�سومة اجلهالة مع املحت�سبن اجلدد، اأو من فوق منابر 

امل�ساجد.

جريدة امل�صري اليوم/ 2009

د. لويس عوض و "فقه اللغة العربية"

يف الثمانين��ات م��ن الق��رن املا�ش��ي.. وبالتحدي��د يف اآذار 1985 كن��ت مكلف��ًا م��ن قبل 
اإدارة الن�ش��ر يف دار الهالل باإعداد الإخراج الفن��ي لكتاب"من امل�شرح العاملي"لالأ�شتاذ 
الدكت��ور لوي���ض عو�ض وال��ذي قام بت�شمي��م غالفه الزمي��ل الفنان بهج��ت عثمان 
ال�شهري"ببهجاتيو���ض العظيم"رئي�ض"جمهورية بهجاتيا".. وبعد اإجناز العمل كانت 
م��ادة الكتاب فد جتاوزت ع��دد ال�شفحات املق��ررة للكتاب والتي اأع��دت اإدارة الن�شر 
درا�ش��ة اجل��دوى بن��اء على عده��ا وحددت �شع��ر بيع الكت��اب، واأبرم��ت التعاقد مع 
املوؤل��ف؛ ووقع م�شوؤول اإدارة الن�شر يف ماأزق فاإم��ا اأن يزيد يف عدد ال�شفحات وت�شبح 

اخل�شارة موؤكدة،.. واإما اأن يقوم املوؤلف بالخت�شار املطلوب.
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د / اأبو احل�شن �شاّلم

 واإذا كن���ا نوؤمن مب���ا اآمن به فولت���ر من اأن 
)وراء كل تع�س���ب ديني عملي���ة من عمليات 
النه���ب القت�س���ادي( واأن���ه )م���ا م���ن ح���رب 
تن�س���ب با�س���م الدين اإّل وكان غر�س���ها نهب 
اأم���وال الغ���ر( فق���د بط���ل عندن���ا مث���ل ذلك 
الهجوم الذي يدفعه التع�سب الديني. كذلك 
يبطله عن���د املثقف الق���ارئ واملتتبع لتاريخ 
لوي����س عو����س ون�س���اله الفكري م���ن واقع 
كتاباته ومن �س���ريح ما اأعلنه، واأثبتناه يف 

بداية هذا املقال. 
لقد راأى لوي�س حنا عو�س املولود يف قرية 
�س���ارونة مبحافظ���ة املنيا يف كان���ون الول 
الطبيع���ي  الفك���ر ه���و املنطل���ق  اأن  1914م 
وال�س���حيح يف توجي���ه الفع���ل الجتماع���ي 
واحل�س���اري توجيها يبقي الأمم ويطورها 
)فالفكر ل ي�س���مى فك���رًا اإّل اإذا بلغ درجة من 
التجريد والنظر يف الكليات جتعله يتما�سك 
يف نظري���ة �س���املة( م���ن هن���ا جت���رد لكتابة 
تاريخ الفكر امل�س���ري احلديث - ال�سيا�س���ي 
والجتماع���ي عل���ى اأ�س���ا�س اأن الفك���ر ه���و 
الأ�س���ا�س النظري ال���ذي اإن �س���لح وارتبط 
ارتباط���ًا وثيق���ًا بالواق���ع املعي����س، متكن���ت 
الدولة من اأن ترقى اإىل م�ساف الدول املدنية 
احلديثة. ذلك اأنه راأى ما راأه )ديدرو( من اأن 
)الأحياء التي تتوافق وتن�سجم مع الطبيعة 
وقوانينها تبقى وتزده���ر، اأما الأحياء التي 
تتناق����س م���ع الطبيع���ة وقوانينه���ا فتفن���ى 
وتندث���ر( وتاأ�سي�س���ًا عل���ى ذلك كت���ب لوي�س 
عو�س بدءًا من الأربعينيات ت�سعة واأربعن 
كتاب���ًا نهج فيه���ا نح���و التحليل، التاأ�س���يل، 
املو�سوعية، احلياد، والثبت العلمي ارتكازًا 
على نظرية النقد الأنرثوبولوجي - غالبًا - 
وكان ب�سخ�س���ه وزارة ثقافة متحركة، ي�سع 
تنويرًا يف واقعن���ا الثقايف، مبا كتب ونظم 
وترج���م واأّل���ف وعّل���م، وفل�س���ف، ونا�س���ل 
بالكلم���ة وبالفك���ر، مبا يطابق م���ا اقتنع به، 
مما يجعل���ه بحق وريث���ًا لطه ح�س���ن - كما 
راأى اأحم���د عبد املعطي حج���ازي حيث )مالأ 
الن�سف الأخر من القرن مبثل ما مالأ العميد 

الن�سف الأول(. ففي"كتابه الفكر امل�سري 
احلديث"ال���ذي �س���غل بتاأليفه بعد هزمية 
حزيران 1967 اأثار لوي�س عو�س الكثر 
م���ن الق�س���ايا واجل���دل ح���ول الطبيع���ة 
امل�س���رية يف التط���ور، حي���ث ينف�س���ل 
الفكر عن الواقع يف جمال التعليم ويف 
الإدارة ويف احلق���وق والواجبات مما 
يك�سف عن عدم اكتمال مقومات الدولة 
احلديث���ة يف م�س���ر والتي من �س���اأنها 
اإقام���ة كياننا احل�س���اري عل���ى الرغم 
من تيار التنوير الذي اأتاحته احلملة 
الفرن�س���ية على م�سر وما واكب دولة 

حمم���د علي من بعثات، فعل���ى الرغم من ذلك 
ظل���ت ثقاف���ة الثواب���ت الروحاني���ة ط���اردة 
للعل���وم الو�س���عية والتكنولوجي���ا وثقاف���ة 
املتغ���رات، وظلت مواجه���ات الفكر الديني 
ملقومات احل�س���ارة احلديث���ة هي اأهم مظهر 

يحكم توجهات الفكر امل�سري احلديث. 
واإذا نظرن���ا الآن اإىل ما تو�س���ل اإليه لوي�س 
عو�س يف كتابه هذا جند اأن الفكر امل�س���ري 
احلدي���ث ما زال يدور يف نف�س املدار، حيث 
ل ف�س���ل عند امل�س���رين بن الدين والدولة 
حت���ى وقتنا هذا فيما يدور يف �س���احة الفكر 
يف م�س���ر الع�س���رية مما ترتب عليه تعطيل 
التطور ل�س���نوات متعددة رمبا اإىل ما يقرب 
من ع�س���رين ال�س���نة املن�س���رمة حتى ظهرت 
بوادر اإطالق العنان للتطور بدءًا من الفرتة 

الرئا�سية الثانية للرئي�س مبارك.
لق���د كان لوي�س عو�س املعلم العا�س���ر - كما 
و�س���ف نف�س���ه - ذل���ك املعل���م ال���ذي يخاطب 
العق���ل، حم���اورًا ل���ه ومناظ���رًا ؛ ح���ن يقف 
معلم���ًا واأ�س���تاذًا جامعيًا، وح���ن يقف ناقدًا 
يلتزم التحليل الأنرثوبولوجي والتاأ�س���يل 
العلمي املو�س���وعي واحلي���ادي. وكان ذلك 
ديدن���ه يف كل ما كتب يف النقد واحل�س���ارة 
واملذاهب ال�سيا�سية، وتاريخ الفكر والأدب 
املق���ارن واللغة وال�س���رة الذاتية وال�س���عر 
وامل�سرح والرتجمات الت�سع من الإجنليزية 
تكم���ل  تناغ���م  يف  والالتيني���ة  واليوناني���ة 

بع�س���ها 
اأن لوي�س  بع�س���ًا، لتوؤكد 

عو����س �س���احب م�س���روع فك���ري م�س���ري 
اإ�سالحي متكامل. 

ولأن ط���ريف الهج���وم عل���ى جه���ود الرج���ل 
لالإ�س���الح  اأ�سا�س���ًا  الفك���ري  الإ�س���الح  يف 
الجتماع���ي كليهم���ا اأ�س���ويل الفك���ر: الأول 
اأ�س���ويل مييني يوؤم���ن بتح���ول الدولة اإىل 
دولة دينية والثاين اأ�س���ويل ي�ساري يوؤمن 
بتح���ول الدول���ة اإىل دول���ة بروليتارية، فاإن 
ال���ذي  للوي����س عو����س  الفك���ر الإ�س���الحي 

املجتم���ع  توج���ه  كتابات���ه  تر�س���خه 
بعي���دًا عن هدف كل منهما مع تناق�س 

الهدفن.
اإن الب�س���رة احلداثية يف فكر لوي�س 
عو�س تتبدى م���ن اختياره للمنطلقات 
الأنرثوبولوجي���ة التي �س���كلت الركائز 
الأ�سا�سية لكتاباته ب�سكل عام ولكتاباته 
النقدية على وجه اخل�س���و�س لقد وجد 
لوي����س عو����س فيم���ا تناول م���ن كتابات 
منطلقًا لإعمال ب�سرته. وم�سدرًا حا�سًا 
لقرائه املتعمقن على اأن يعملوا ب�سرتهم 
لتج���اوز )منامة الطق�س( عبورًا اإىل )نهار 
اليقظة( ول �سك اأن جتاوز )منامات ع�سور 
الطق����س( حتت���اج مّن���ا اإىل معان���اة فكري���ة 
ووجدانية عميقة ل يقدر عليها من مل يتملك 
ب�س���رة لوي�س عو�س احلداثية واأ�س���الته 
مع���ًا، فلقد حمل لوي�س عو����س عبء تقريب 
امل�س���افات بن جيلنا والأجي���ال التالية على 
جيلن���ا، وحملنا على مت���ون كتاباته النقدية 
من �سرير منامات ع�سور الطق�س اإىل �سباح 
نهار اليقظة، لنب�سر بعن احلداثة وب�سرها 
ر�س���وبيات الثقافة الرتاتبية، وننف�س عنها 
ما يعوق انطالقاتنا املاأمولة اإىل امل�ستقبل. 

ه���ذا ه���و لوي����س عو����س، الأ�س���تاذ، املفكر، 
املولع"ب�سيلي"و�س���عره  ال�س���اعر  الناق���د، 
الث���وري، املرتمن طوال حياته بقول �س���هر 
ل�س���يلي:"تلهبني �س���هوة اإ�س���الح الع���امل". 
ولأن دعوة �سيلي وقفت عند حدود الإ�سالح 
ووقف لوي�س عو�س نف�سه على الرتمن بها، 
لذلك رك���ز لوي�س عو�س جهوده الفكرية يف 
املجتمع الثقايف واملجتمع العلمي امل�س���ري 
عل���ى م�س���احلة الآث���ار الفكري���ة والثقافي���ة 
القائم���ة م���ع الواقع امل�س���تجد وامل�س���تهدف 
املاأم���ول، متكين���ًا للعقل امل�س���ري املفكر من 
ع���امل  اإىل  التجم���د انطالق���ًا  قي���ود  تخط���ي 
املعا�س���رة الرحي���ب م���ن خالل دول���ة مدنية 
حدثي���ة دون اأن يقتل���ع ج���ذوره م���ن ت���راب 
اأ�س���الته. فعم���ل عل���ى كتاب���ة )تاري���خ الفكر 
امل�سري احلديث - �سيا�سيًا واجتماعيًا( يف 

فرتة حو�س���ر فيها فكره و�س���ودر فيها قلمه 
ع���ن خماطب���ة جمه���ور املثقفن بع���د هزمية 

حزبران 1967م. 
هذا ه���و لوي�س عو����س الذي هوج���م ميينًا 
وي�س���ارًا، و�س���ودر كتاب���ه التنوي���ري فق���ه 
اللغ���ة العربي���ة 1981م وم���ا ي���زال لأنه يف 
العربي���ة  اللغ���ة  لتاري���خ  العلم���ي  تاأ�س���يله 
ون�س���اأتها واأ�س���ولها الأوىل تو�سل اإىل اأنها 
اآخر بن���ات جمموع���ة اللغات ال�س���امية واأن 
عمرها ل يتعدى الأربعة الآلف من ال�سنن. 
واأنها لي�س���ت م�س���در اللغات وبذل���ك ل تعد 
قدمي���ة. وهو بذلك ق���د طرح ق�س���ية اأدارتها 
معركة ال�س���نة والأ�س���اعرة م���ع املعتزلة يف 
ع�س���ر املاأمون حول ق�س���ية )خلق القراآن - 
وقدمه( التي راح �س���حيتها الإمام اأحمد بن 
حنب���ل. وقد و�س���ل الأم���ر اإىل ما هو اأ�س���واأ 
من م�س���ادرة الكت���اب اإىل من���اداة اجلمعية 
لأن���ه  1981م  �س���يف  يف  بقتل���ه  ال�س���رعية 
اأعاد مناق�سة اإ�س���كالية قدا�سة اللغة العربية 
وب�س���ريتها وه���و م���ا يثب���ت م���ا راآه لوي�س 
الآخ���ر  قب���ول  اإىل  حاجتن���ا  ح���ول  عو����س 
لن�س���بح دولة ح�س���ارية حديث���ة. واإذا كنت 
مع م���ن راأى متح���ور جهود لوي����س عو�س 
الفكرية والنقدية يف م�س���وار ن�س���اله حول 
فك���رة م�س���ر املدني���ة احلدثية ارت���كازًا على 
منطلقات اإ�س���الحية، فاإنني قيا�سًا على راأي 
جورج برنارد �س���و باأن )الث���ورات ل تندلع 
ب�س���بب جناح الدعوة اإىل الإ�سالح، ولكنها 
تندلع ب�س���بب ف�س���ل هذه الدع���وة(. اأرى اأن 
دع���وة لوي����س عو�س الإ�س���الحية مل تنجح 
حيث ن���رى النهيار الجتماعي واملناخ غر 
احل�س���اري ومنا�س���ط االتخريب والتنجيم 
والت�س���فيه والعن���ف الأمن���ي والتفريط يف 
حق الوطن واإهدار حقوق املواطن و�سيادة 
ثقاف���ة الإغارة ال�س���حراوية فا�س���ية يف هذا 
الع�س���ر املنك���ود والزعام���ة املزمن���ة، وه���و 

ماينذر مبا اأملح اإليه جورج برنارد �سو. 

عن �صحيفة اأخبار االدب

حينما جند لوي�ض عو�ض يقول: 
)اأن��ا ككاتب م�شري جزء من الرتاث العربي( وحينما نراه يك�ش��ف لنا عن )اأن الت�شدي لدر�ض 
الأدب العرب��ي احلدي��ث وتقوميه ونقده لي�ض يجدي اإن مل ينه���ض على ت�شور معريف وجمايل 
حلقائق الأدب العربي القدمي، فالأدب العربي يختلف عن الآداب الأخرى التي ينقطع حديثها 
ع��ن قدميها انقطاع��ًا بائنًا(، كيف لنا بعد ه��ذا الإعالن الوا�شح املبني، ال��ذي يوؤكد لنا �شورة 
لوي�ض عو���ض املفكر الع��امل الأديب 
ال��ذي ي��زاوج ب��ني الأدب واملجتم��ع، 
والفكر الفل�شفي والقت�شادي، كيف 
لن��ا اأن ن�ش��دق م��ن تهج��م علي��ه من 
الأ�شوليني ومن التقدميني على حد 
�ش��واء، دون ده�شة مّنا للتقاء طريف 
النقي�ض حول الهجمة ال�شر�شة على 
فك��ر لوي���ض عو�ض وجهوده الت��ي تقرب اله��وة الفكرية بني الأ�شال��ة واملعا�شرة وه��و ما اأنفق 
يف �شبيل��ه ما يقرتب م��ن �شبعني عاما م��ن عمره يف تاأ�شي���ض م�شروع فكري م�ش��ري لياأتي ناقد 
تقدم��ي م�شري نح��رتم قلمه *، ليعلن فج��اأة من دون مو�شوعي��ة اأو حياد عرفن��اه يف كتاباته 
)اإن امل�ش��روع الفك��ري للوي�ض عو�ض م�ش��روع واحد ذو �شقني: بلورة �شي��ادة النموذج الغربي يف 
احل�ش��ارة والفكر والأدب. واعتباره واجب الحتذاء ومقيا�ض اجلدارة..( )وال�شق الثاين نفى 
اأية اأ�شالة يف املا�شي اأو قيمة يف احلا�شر اأو جدوى يف امل�شتقبل عن اأي م�شروع ح�شاري عربي اأو 
اإ�شالمي( فاإذا كنا نتفهم هجوم اأحد عتاة الأ�شولية على ما 
كتبه لوي�ض عو�ض حتت عنوان )على هام�ض 
الغفران( حملاًل لر�شالة الغفران للمعري من 
منطلق النق��د الأنرثوبولوجي، على اعتبار 
اأن ذل��ك الهج��وم ق��د انطل��ق م��ن منطلق��ات 

التع�شب الديني،

لويس عوض والبصيرة الحداثية
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نهلة النمر

وب���دًل م���ن اأن يه���داأ ازداد هياج���ه، واإذا ب���ه يندف���ع اإىل 
املطب���خ ويع���ود ب�س���اطور اأ�س���هره يف وجه اأم���ي مهددا 
بقتلها وتطور املوقف ب�س���رعة. كان يف حالة �س���كر بّن، 
عين���ان حم���راوان، ووج���ه حمتق���ن، والنبي���ذ يفوح من 
فم���ه. حاولت اإبعاده عنها بي���دي لكنه دفعنى بعيدا وعاد 
يواج���ه اأم���ي وقد رف���ع ال�س���اطور وكاأنه وح�س كا�س���ر، 
فرفعت كر�س���يًا من كرا�سي ال�سفرة وتو�سطت بينه وبن 
اأمي �سائحًا به: »لو تقدمت خطوة ل�سربتك بالكر�سي.. 

�سع ال�ساطور على ال�سفرة«.

من »اأوراق العمر« للوي�ض عو�ض
قبل �س���نوات وعندما �س���درت ال�س���رة الذاتي���ة للكاتب 
لوي����س عو����س بعن���وان »اأوراق العم���ر« ال���ذي حتتفي 
الأو�س���اط الثقافية هذه الأي���ام مبئوية مولده، راأى فيها 
بع�س املبدع���ن وجهاُ حقيقيًا لل�س���رة الذاتي���ة، ملا جاء 
فيه���ا م���ن م�س���احات كبرة م���ن الب���وح، تلك امل�س���احات 
التى مثلت عن�س���ر اإزع���اج لآخري���ن، يف مقدمتهم الناقد 
رم�س���ي�س عو����س، �س���قيق لوي����س، ال���ذي خا����س حملة 
اإعالمية م�سادة، ملا ت�سمنته الأوراق ملا اأ�سماه رم�سي�س 

وقتها »ف�سائح«.
ويبدو اأن الأمر مل يكن يخ�س رم�سي�س عو�س ومذكرات 
اأخيه وحدهما، لكن الإ�سكالية تكمن يف فعل البوح  ذاته 
والت�س���ريح بامل�سكوت عنه، لأن هذا امل�سكوت عنه غالبًا 
ل يخ�س الراوى له فقط، اإمنا تظل تت�سع الدائرة لت�سمل 
اأنا�سًا رمبا مل تكن لديهم نف�س الرغبة يف البوح، اأو اأنهم 
يفتق���دون اجل���راأة عل���ى ه، لذل���ك مل يكن لوي����س عو�س 
وح���ده من ت�س���بب يف اإزع���اج الآخرين ب�س���رته، حدث 
نف�س ال�س���يء مع رواية حممد �س���كري »اخلبز احلايف«، 
وقت كانت مقررة على طلبة اجلامعة الأمريكية، و ثارت 
ثائ���رة اأولياء اأم���ور الطلب���ة، ومت وق���ف التدري�س لهذه 

ال�سرة التي قالوا عنها اأنها تتميز باجلراأة.
عندما ت�س���مى الأ�سياء باأ�سمائها تاأكد اأنك تزعج كثرين، 
له���ذا انتهى بع����س النقاد اإىل نتيجة موؤمل���ة، مفادها عدم 
وجود �س���رة ذاتي���ة عربي���ة حقيقي���ة با�س���تثناء »املنقذ 

من ال�س���الل"لالإمام الغ���زايل و»التعري���ف بابن خلدون 
ورحلته �سرقا وغربًا«، و»كتاب العر« لأ�سامة بن منقذ.

لهذا و�سواء اختلفَت اأو اتفقَت مع اأفكار د. لوي�س عو�س 
واآرائه التى جاءت يف مذكراته ل ي�س���عك اإل اأن حترتمه 
جلراأت���ه يف طرح اأوراقه التي ج���اءت يف اأغلب الأحيان 

�سادمة.
اإن اأوراق العم���ر للوي�س عو�س ت�س���منت كل �س���يء عن 
حيات���ه وحياة املحيط���ن ب���ه، متج���اوزًا كل التابوهات 
املمنوعة واملحرمة، فتكلم عن الدين وال�سيا�سة واملراأة، 
ع���ن الأب والأم والإخ���وة، ع���ن احل���ب وبن���ت اجلران 
امل�س���لمة التى اأحبه���ا القبطى، عن الكني�س���ة التى مل تكن 
تزوره���ا اأم���ه اإل يف املنا�س���بات، ع���ن انت�س���ار احلجاب 
بن الفتيات امل�س���لمات وعدم قلق���ه اإزائه، عن زواجه من 
فرن�سية تع�سق اخلمر وقطط ال�سوارع، عن عقمه اإل من 
ولدة الأفكار والكلمات، عن م�س���ر مع�س���وقته ال�سمراء، 

ع���ن احلزن يف اأواخر اأيامه وكيف جل���اأ لعزلة اختيارية 
يف بي���ت ريف���ي بده�س���ور يف الفي���وم جعل���ه �س���ومعة 

لإبداعه بعيدا عن �سخب احلياة والب�سر.
»عندم���ا تكور يدك لت�س���ر اإىل املتهم باإ�س���بع لحظ اإنك 
ت�سر لنف�سك بثالثة اأ�س���ابع«، بهذه اجلملة بداأ الدكتور 
م�سطفي ال�س���بع الناقد واأ�ستاذ الأدب العربى بكلية دار 
العلوم جامعة الفيوم حديثه ل� »الوفد« عن روؤيته لل�سرة 
الذاتية العربية ب�سكل عام، و�سرة لوي�س عو�س ب�سكل 

خا����س، م�سرت�س���اًل: ه���ذه مقول���ة تقرر 
حقيقة رواية ال�سرة الذاتية، فالإن�سان 
)خا�سة العربي( حن يحكي عن حياته 
ياأخذ جانب نقد الآخرين اأو اإلقاء اللوم 
على هم دون ا�س���تعداد ليلوم نف�سه على 
اأخطاء موؤثرة يف حياته، لذا فاإن الكاتب 
العربي اأو ال�سخ�س���ية العربية ل تنجح 
غالب���ا – اإل با�س���تثناءات قليل���ة – يف 
تقدمي �س���رة ذاتية لها طابعها الإن�س���اين، 
وينق�س���ها كثرا نقد الذات اأو مراجع���ة النف�س، والآباء 
الذين يقدمون اأنف�س���هم لأبنائهم بو�س���فهم الآباء الأكرث 
جناحا هم خالف ذلك يف كثر من الأحيان لأنهم بب�ساطة 
يقدم���ون جتربة مفتعلة ل روح فيها ول يحر�س���ون على 
نق���ل التجربة الإن�س���انية الأك���رث فاعل���ى ة والأكرث نفعا 
فال�س���رة هنا تك���ون مبثابة ح���رق للم�س���احات الزمنية 
ونق���ل خلال�س���ة �س���نوات طويل���ة ملا�س مل نع�س���ه ولكن 
عا�س���ه اآخرون يوفرون على ن���ا جتارب رمبا ل تتاح لنا، 

و�سدق �سوقي عندما قال يف ختام �سينيته ال�سهرة:
َواإِذا فاَتَك ِالِتفاٌت اإىِل املا�سي    

َفَقد غاَب َعنَك َوجُه الَتاأَ�ّسي
وي�س���يف »ال�سبع« يف جمملها تعد ال�سرة الذاتية نوعا 
من تدعي���م الأخطاء بنقدها وحتليلها بغي���ة الإفادة منها 
برغم تقدمي جتارب اإن�س���انية �س���ادقة واإن بدت �س���ادمة 
فجارن���ا ال���ذي ارتك���ب حماق���ات اأودت ب���ه اإىل ال�س���جن 
رمب���ا كان اك���رث اإف���ادة لتجاربن���ا احلياتي���ة م���ن اجل���ار 
ال�س���الح، فالأول يجعلنا نعيد النظر يف مواطئ اأقدامنا 
جتاوزا للم�س���ر نف�سه وفق القاعدة القائلة: »الذكي من 
ي�س���تفيد من اأخطائ���ه والعبقري من ي�س���تفيد من اأخطاء 

الآخرين«.
ويوؤك���د »ال�س���بع« اأن الإخ���الل ب�س���روط نق���ل التجرب���ة 
الإن�س���انية يف حقيقته���ا نق���ال يج�س���د جتربة �س���احبها 
يخرجه���ا م���ن دائ���رة ال�س���رة الذاتي���ة الأقدر عل���ى نقل 
اخلرة الإن�س���انية، يف العامل - يف الغرب خا�سة – تعد 
مذك���رات جان ج���اك رو�س���و النم���وذج الأويف يف كتابة 

لويس عوض..
للسيرة نــمــوذجــًا  الــعــمــر"  "أوراق   

»ذات ليلة فى نحو التا�شعة �شمعت �شياحًا عاليًا 
وجلب��ة �شديدة وكرا�شي تتح��رك فى ال�شالة، 
خرج��ت لأ�شتطلع، فراأيت اأب��ى واقفًا يف حالة 
هي��اج �شدي��د، وال�شتائ��م املقذع��ة تتدفق من 
فم��ه موجه��ة اإىل اأم��ي، واأمي حت��اول تهدئته 
بعبارتني ل تزيد عليهما: »اإنت غلطان.. م�ض 
كده؟« وحاول��ت لدقيقة اأو دقيقت��ني اأن اأفهم 
م��ن �شياق الكالم ماذا كان مو�ش��وع ال�شجار فلم 

اأفلح.
فتدخلت مهدئًا بق��ويل: »خال�ض يا بابا، روح 

نام، يظهر اإنك النهارده �شربت �شوية زيادة«.
فاأجابن��ي دون اأن يلتف��ت اإىّل: »اإنت حمار م�ض 

فاهم حاجة«.
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ابراهيم اأ�شالن
ال�س���رة الذاتي���ة ولك���ن هذا ل يعن���ي اأن نطال���ب الكاتب 
العرب���ي اأن يعتم���د من���وذج رو�س���و واإمن���ا يعتم���د روح 
ال�س���رة كما بثه رو�س���و حمافظا على ال�سراحة وتقدمي 
ال�س���رة كما حدثت وكما يراها هو وعا�سها ل كما يراها 
الآخ���رون فقد اختلفت اأ�س���رة لوي�س عو����س معه عندما 
كتب �س���رته الذاتي���ة »اأوراق العم���ر« لأن بع�س اأفرادها 
كان يرى اأن لوي�س عو�س جتاوز حدود ال�س���راحة على 
الطريقة ال�س���رقية تلك الطريقة التي تعتمد على الإيحاء 
اأكرث من الت�سريح وعلى تن�سيب الرقيب الداخلي وعلى 
اعتماد بنية احلذف اأكرث من بنية الذكر ي�س���اف اإىل ذلك 
تلوين ال�سرة وتزيينها ليبدو �ساحبها منوذجا للنجاح 

ولي�س منوذجا اإن�سانيا كما تريده الإن�سانية.
وي�س���يف ال�س���بع جاءت مذكرات لوي�س عو�س »اأوراق 
العم���ر« يف حتقيقه���ا ق���درا م���ن ال�س���راحة وال�س���فافية 
واحلر����س عل���ى تقدمي احلقائ���ق باألوانه���ا دون تزيينها 
اأو تلوينه���ا، ج���اءت قريبة من امل�س���طرة الأوروبية التي 
تت�س���درها مذك���رات ج���ان ج���اك رو�س���و، وه���و م���ا اأثار 
البع�س �س���د مذكراته التي تق���ف اإىل جانب مذكرات طه 
ح�س���ن يف »الأيام"بو�س���فهما النموذج العربي لل�سرة 

الذاتية.
جم���ع لوي����س عو����س يف اأوراق العم���ر ب���ن جمموع���ة 
م���ن اخلطوط املتوازية �س���اأنها �س���اأن احلي���اة يف تداخل 
خيوطها وتقاطعها فمن احلياة اخلا�س���ة اإىل الأو�س���اع 
الجتماعية يف م�س���ر مطل���ع القرن املا�س���ي اإىل احلياة 
ال�سيا�س���ية يف الع���امل دون التخل���ي ع���ن روؤي���ة خا�س���ة 
للثقافة والأدب واحل�س���ارة العربية كما ت�س���هد ال�س���رة 
مبواقف���ه الليرالي���ة والإن�س���انية الالئق���ة مبفكر بحجم 

لوي�س عو�س.
يبق���ى اأننا مل ن�س���تفد الإفادة الأويف من ال�س���رة الذاتية 
عر تدري�س���ها اأو تدري�س جانب منها يف موؤ�س�س���اتنا اأو 
احلر����س عل���ى تقدميها درامي���ا فهناك الكثر من ال�س���ر 
العربية جديرة بالهتمام ي�ساف ملا �سبق �سرة الدكتور 

�سيد عوي�س و�سرة الدكتور �سيد اأبوالنجا.
وم���ع نهاي���ة كالم الدكتور م�س���طفي ال�س���بع نعود نحن 
لأوراق لوي����س عو����س فنجد البداية من ال�س���م فيقول: 
»ا�س���مى لوي����س حن���ا خلي���ل ميخائي���ل عبدامل�س���يح حنا 
عو�س اأنا كنت داميا بات�سايق من اجلزء الو�سطاين من 

ا�سمي لأين كنت داميا حا�س�س اأنه طويل وبايخ«.
ال�س���اطئ  وبن���ت  الق���ذايف  العقي���د  »كان  وي�سرت�س���ل: 
والأ�ستاذ حممود �ساكر يعرونني با�سمي ،  فهم يح�سبون 
اأن كل من �سمي لوي�س يف م�سر اإمنا �سمي كذلك متجيدا 
للوي����س التا�س���ع مل���ك فرن�س���ا اأ�س���ر دار اب���ن لقمان يف 
املن�س���ورة اأيام احلروب ال�س���ليبية ،  وقد عرفت من اأبي 
ما يخي���ب توقعات ه���وؤلء فق���د اأ�س���ماين »لوي�س"لفرط 

اإعجابه بالعامل لوي�س با�ستر «.
وحول ن�س���اأته الدينية يكتب لوي����س عو�س يف مذكراته 
 » مل يك���ن اأب���ي متدين���ا باملعن���ي املاألوف .  مل يكن ي�س���لي 
اأو ي�س���وم حت���ى يف ي���وم اجلمع���ة احلزين���ة ..  ول اأذكر 
اأين راأي���ت اأب���ي اأو اأم���ي يذه���ب اأي منهما اإىل الكني�س���ة 
يف املني���ا اأي���ام الأحد ،  اأو حتى يف اأيام الأعياد حل�س���ور 
القدا����س ،  ولك���ن رمب���ا دخاله���ا يف املنا�س���بات احلزينة 
ويف منا�س���بات زواج اأبن���اء معارفنا وكان���ت نادرة ..  كل 
ه���ذا مل مينع اأن اأبي عمدنا ك�س���ائر الأطفال امل�س���يحين ،  
وعلمنا قبل اأن نبلغ اخلام�س���ة اأن ن�سلي قبل النوم اأبانا 
الذي يف ال�س���ماوات اإلخ ..  ومن اأجل هذا يجب اأن نحذر 
من الت�س���ور اأين ن�س���اأت يف اأ�س���رة قبطية اأورثوذك�سية 
منوذجية ..  ول�س���ت اأ�س���ك يف اأين وجدت بع�س الأقباط 
على  �س���اكلة اأبي ..  واأنني اأزعم باأنك لو ا�ستوقفت ع�سرة 
اأقب���اط اأورثوذك����س متعلم���ن و�س���األتهم ع���ن الفرق بن 
العقيدة الأورثوذك�س���ية والعقي���دة الكاثوليكية ملا عرف 

ذلك منهم اأكرث من واحد «.
وككل اأبن���اء جيله زاره احلب لأول م���رة ببنت اجلران 
نظ���ره  لف���ت  »وجنات"الت���ي  ا�س���مها  وكان  امل�س���لمة 
فيه���ا �س���عرها النحا�س���ي، اأم���ا الثاني���ة فكان���ت »عاي���دة 
اأبو�سيف"ب�س���عرها الكثيف الفاحم الت���ي كانت تقف يف 
بلكون���ة ال���دور الث���اين من بيتها ت�س���لح �س���عرها وكنت 
اأ�س���مع من زمالئ���ي يف مدينة املنيا الثانوية اأن اإ�س���الح 
ال�س���عر يف البلكونات �سفرة يف ر�س���ائل الغرام عن بعد ،  
ولكني ا�س���تبعدت اأن عايدة كانت ت�سفف �سعرها لرت�سل 

الر�سائل لأحد يف النوافذ املجاورة لأن بلكونتها بالفعل 
كانت ملقف هواء ..  وتاأتي ثالث احلبيبات امل�سلمة زميلة 
اجلامعة املتخرجة عام  1939  من ق�س���م اللغة الفرن�س���ية 
ب�س���عرها الأ�س���ود املر�س���ل »اعتماد طه من�سور النوري « 
احل���ب كان عذري���ًا ويائ�س���ًا منذ البداية ب�س���بب اختالف 
الدي���ن ، واأعتق���د اأنها كانت من جانبها حت�س مب�س���اعري 
دون اأن تك���ون هناك م�س���ارحات اأو اإيحاءات وا�س���حة ،  
فق���د كان���ت تتعمد يف رفق عدم ت�س���جيع ه���ذه العواطف 
واإن كانت من وقت لآخر متد ال�س���باك عماًل باأ�سول لعبة 
احلب ..  كان جمالها من جمال نفرتيتي ،  جمال بال جن�س ،  
على ه م�س���حة رقيقة من احلزن .  وكنت اأنظم فيها �س���عرًا 
عمودي���ًا ملفقًا لكرثة ما به م���ن بديع ،  وانقطعت اأخبارها 
عن���ي متامًا حتى قراأت نعيها يف الأهرام نحو عام 1980  
اأي بعد اأربعن عامًا وحتركت الأ�سجان القدمية حلظات 
واأر�س���لت اإىل اأهله���ا برقية تعزي���ة ،  ول اأدري اإن كنت قد 
اأخطاأت اأم اأ�س���بت بهذا الت�س���رف ،  ومل اأعرف من النعي 
اأك���رث من اأنها كانت من كب���رات موظفات وزارة الرتبية 

والتعلى م .
اأما اأمر الزواج فجاء من امراأة فرن�سية جمع القدر بينها 
على  اأر�س الغربة يف �س���رخ ال�سباب عندما �سافر لوي�س 
الطال���ب يف جامع���ة كامري���دج باإجنل���رتا اإىل باري����س 
لزيارة اأ�سدقائه حممد مندور »الناقد الكبر"- و�سفوان 
- الدكتور م�س���طفي �س���فوان ع���امل النف�س ال�س���هر يف 

باري�س �� مبنا�سبة اأعياد  14  يوليو يف فرن�سا.
وما اأن و�سل عو�س اإىل خريف العمر واأيقن اأن ل خلفاء 
ل���ه يف هذه احلياة فقال: »اإنني مل اأجنب لكن حياة الفكر 
قد عو�ستني الإح�سا�س باأين عاقر وجعلتني اأ�سعر باأين 
ق���ادر عل���ى  ولدة الأف���كار واملع���اين يف كل وق���ت ..  وقد 

كان «.
اأطل���ق على لوي�س عو����س اأكرث من لقب  منها   نهر العناد ،  
وقاط���ع الطريق ،  وال�س���ريك املخالف ،  واآخ���ر التنويرين 
العظام ،  ووريث طه ح�س���ن، بينما اختار هو لنف�سه لقب 

»كاتب درجة عا�سرة«.
خا����س لوي����س عو�س الكثر م���ن املع���ارك الفكرية التى 
اأدخلت���ه يف متاع���ب كث���رة منه���ا  معركت���ه ح���ول كتابه 
»مقدم���ة يف فق���ه اللغ���ة العربية«، الذي ح���اول من خالله 
اإثب���ات اأن الأم���ة العربي���ة حديث���ة الظه���ور ن�س���بًيا واأن 
اللغة العربية هي اأحد فروع ال�س���جرة التي خرجت منها 
جمموع���ة اللغ���ات الهن���د - اأوروبي���ة.. واأي�س���ًا معركته 
مع حممود �س���اكر ح���ول اأبحاثه عن ال�س���اعر اأبي العالء 
املع���ري بعن���وان »عل���ى هام����س الغفران"الت���ي ن�س���رها 
يف جري���دة الأه���رام ع���ام 1964 وف�س���رت اأنها ت�س���كيك 
يف اأ�س���الة الثقافة العربي���ة وحتامل عل���ى املعري، فقام 
بالرد حممود �س���اكر م���ن خالل مقالت ن�س���رت يف جملة 
الر�س���الة ق���ال فيها: اإن ما جاء يف مق���الت لوي�س عو�س 
وه���م وخل���ط تاريخي وحتريف يف ال�ست�س���هاد ب�س���عر 
اأب���ي العالء املعري وعدم متحي�س الروايات التاريخية، 
وبالرغ���م م���ن ذلك فقد اأنت���ج اأكرث م���ن 50 كتاًبا يف النقد 

والإبداع ما بن التاأليف والرتجمة.
كانت لأفكاره واآرائه اأ�سداء وا�سعة، فكتبت عنه جمموعة 
م���ن الكتب ومنه���ا »مالمح من امل�س���روع الثقايف للوي�س 
عو����س«، و»لوي����س عو����س ونق���د العر�س امل�س���رحي«، 
و»لوي����س عو����س و�س���اعرية الي���وت«، و»لوي�س عو�س 
ناقًدا �سيا�س���ًيا«، و»لوي�س عو�س اأديًبا«، وكتاب »اأباطيل 
واأ�سمار"ملحمود �ساكر، الذي ناق�س كثرا من اأدب لوي�س 
عو�س، كما ح�س���ل مبدعنا على جائزة الدولة التقديرية 

يف الآداب عام 1989.
اجلنوب���ى الذي ول���د يف قرية �س���ارونة حمافظ���ة املنيا، 
ب���داأ تعل���ى م���ه الأويل اأجنبيًا مثلم���ا اأنه���اه، حيث كانت 
البداي���ة يف مدر�س���ة الفري���ر مبدينة املني���ا، والنهاية يف 
جامع���ة كمردج باإجنل���رتا، وبن املرحلت���ن تلقى تعلى 
م���ًا م�س���ريًا، عندم���ا التح���ق بكلي���ة الآداب ق�س���م اللغ���ة 

الإجنليزية، وتخرج فيها 1937.
ومن اأه���م اأعماله روايت���ه ال�س���هرة »العنقاء"ومقدمتها 
التي �س���جل فيها ما عا�س���ه يف �س���نوات �س���بابه، هذا اإىل 
جانب »دي���وان بلوتو لند وق�س���ائد اأخرى، كما ح�س���ل 
مبدعن���ا عل���ى جائ���زة الدول���ة التقديري���ة يف الآداب عام 

.1989
عن �صحيفة ال�صفري اللبنانية

    ح���ول )امل�س���روع الثقايف للوي����س عو�س( اأقام املجل�س الأعلى للثقافة يف م�س���ر 
ن���دوة ا�س���تمرت على مدى ثالث���ة اأيام )اأيلول/ ت�س���رين الول( �س���ارك فيها عدد من 
املثقفن امل�س���رين والع���رب، وقد تراوحت املداخ���الت ما بن تقدير بال���غ لكتاباته 
النظري���ة وبن ت�س���كيك كامل يف دقة الأ�س����س التي قامت عليها كم���ا تفاوتت الآراء 
حول ا�س���هاماته البداعية يف ال�س���عر والرواية وامل�س���رح وما �س���ابهها من مذكرات 
)اأوراق العمر، ومذكرات طالب بعثة وغرها( واأيا كان هذا الراأي اأو ذاك فاإن اأحدًا 
مل ين���ف عن الرجل تاأث���ره البالغ يف الواقع الثقايف امل�س���ري اإبان حياته احلافلة. 
وق���د غاب���ت اأ�س���ماء، اإل اأن عددًا ممن مل ي�س���اركوا كتبوا حول املو�س���وع ولعل من 
اأبرزه���م الناق���د ف���اروق عبدالق���ادر الذي ن�س���ر �س���فحتن كاملتن بجريدة �س���وت 
الأمة الأ�س���بوعية يف 2، 10من ت�س���رين الول. و�س���ديقي ف���اروق عبدالقادر عرف 
مبواقفه احلا�س���مة حي���ال الواقع الثقايف ورموزه يف م�س���ر منذ �س���نوات طويلة. 
واأن���ا مل اأق���راأ لوي����س عو�س كدار�س ل���ه واإن قراأت عمل���ه الإبداع���ي اأو القريب منه 
�س���اأن معظم اأبن���اء جيلي، ولكن فاروق ق���راأه وذهب اإىل حد النف���ي الكامل لأي اأثر 
اأو قيم���ة ل���كل ما كتبه الرجل �س���واء كان نظريًا اأو ابداعيًا وهو الأمر الذي ي�س���عب 
على واحد مثلي ت�س���ديقه، فاأ�س���عاره: �س���ادرة عن خيال �س���قيم وافتعال للم�ساعر، 
ومقدماته وتعقيباته دائمًا م�س���للة )..( ا�سافة ل�سهامها يف ر�سم ال�سورة اخلادعة 
له، وترجماته �س���يئة، واإذا جاء على ل�سان ح�سن مفتاح يف )العنقاء(:"نحن نعي�س 
يف جمتمع اآ�س���ن اأحدث �س���يء فيه مت منذ اأربعة اآلف �س���نة. العفن يف عقولنا ويف 
حوا�سنا ويف كتبنا وعلى اجلدران". فاإن �سديقي فاروق يعلق قائاًل:"ان هذ كلمات 
لوي�س عو�س ولي�ست كلمات ح�سن مفتاح"، وهو ن�سر يف جملة )حوار( التي ثبت، 
ان متويله���ا الأخر يرجع اإىل املخابرات الأمريكية، وه���ذا اأمر حمرج لأنني اأيامها 
ن�س���رت فيها ق�س���ة من دون اأن اأدري. واأنا اأعجب من ذكاء فاروق عندما يقول: من 
ق���راءة كل ما كتب���ه لوي�س عن جنيب تلمح نوع���ًا من اجلهل ب���ه والكراهية له، فلقد 
�س���معت على نحو �سخ�س���ي تعليقًا م���ن لوي�س عو�س عن فوز حمف���وظ )ل اأريد اأن 
اذك���ره( يوؤكد هذا الكالم، اأما اإذا كنت �س���ديد الإعجاب مبا كتبه لوي�س عو�س حتت 
عنوان"مذكرات طالب بعثة"ب�سبب ا�ستعرا�سها لرحلة يف املعرفة والرتبية ق�ساها 
برفق���ة الكب���ر حممد من���دور يف جولت �س���ديدة احليوي���ة والفائدة ب���ن املتاحف 
واملعار����س واملكتب���ات والحياء القدمية خالل ال�س���نوات الثالث التي ق�س���اها يف 
كمردج وباري�س باعتبارها التجربة التي مل نقراأ مثياًل لها �س���واء ممن ق�سوا اأكرث 
من هذه ال�س���نوات اأو اأقل من كتابنا املعا�س���رين وهم ك���رث. اإذا كنت ممن يعجبون 
مبث���ل هذه املذكرات فاإن �س���ديقي فاروق ي���رى اأنها:"ثرثرة مت�س���لة اأغلبها فارغ"، 
ب���ل ه���ي ك�س���فت عن:"خبيئة"حيث يتحدث لوي����س عو�س عن ال�س���اطئ الأوروبي 
ال���ذي تتجه اإليه ال�س���فينة. وقعدت اأتاأمل اأمواج ال�س���اطى املجهول. ال�س���اطى الذي 
ا�ستك�س���فته األف مرة بخيايل )..( كاأنه وطني احلقيقي اللي ما �س���فتو�س من يوم ما 
خطفوين يف الفجر وجابوين م�س���ر. ويرى فاروق اأن علينا هنا اأن ن�سدق عو�س 
من دون حتفظ ذلك"اأن لوي�س ظل يرثثر على مدى اأربعمائة �سفحة من دون ا�سارة 
من���ه اإىل اأنه يعي�س على اأر�س الب���الد التي حتتل بالده وتبط�س بها. ونفهم اأن هذه 
هي"اخلبيئة"املق�سودة: التلميح اإىل وطنية الرجل ذاتها، وهو اتهام ل ميلك اأحد، 

حتى �سديقي فاروق، ان يوجهه اإىل اآخر.

لويــس عوض
روائي راحل

عن كتاب �صخ�صيات عرفتها
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نبيل فرج

 تخ����رج يف كلي����ة الآداب يف 1937 بدرج����ة 
اأتاح����ت ل����ه اأن يوف����د يف بعث����ة اىل جامع����ة 
كيمردج لدرا�سة املاج�ستر عن لغة ال�سعر. 
واأثناء هذه الدرا�سة يف اجنلرتا كان يق�سي 
اإجازاته يف فرن�سا للتزود بثقافتها والوقوف 
عل����ى اأحدث فنونه����ا. وظل حت����ى اآخر حياته 

مفتونا بالعا�سمتن لندن وباري�س. 
وبع����د عودت����ه اىل م�س����ر يف 1940 ق����دم يف 
الأح����داث  ل����كل  مه����دت  الت����ي  الأربعيني����ات 
التاريخي����ة التي تلتها جمموع����ة من الأعمال 
املرتجمة، م�س����حوبة مبقدمات �سافية لفتت 
الي����ه الأنظ����ار، بعر�س����ه الدقي����ق للمدار�����س 
الكال�س����يكية والرومان�س����ية، اأ�ساب بها قدرا 
م����ن ال�س����هرة يف الأو�س����اط العلمية، خا�س����ة 
الأدب  يف  كتاب����ه   1950 يف  �س����در  عندم����ا 
الجنليزي احلديث الذي كتب قبل �س����نوات، 
ويع����د م����ن اأ�س�����س النق����د الأدب����ي يف الثقافة 

العربية املعا�سرة. 
الي����ه جمعي����ة  الأنظ����ار  لف����ت  عل����ى  و�س����اعد 
اجلراماف����ون التي اأن�س����اأها يف الأربعينيات، 
ال�س����باب  لتثقي����ف  برناجم����ا  له����ا  وو�س����ع 
عل����ى  وتدريبه����م  الكال�س����يكية،  باملو�س����يقي 

تذوقها. 
وح�س����ل يف 1953 عل����ى درج����ة الدكت����وراه 
ع����ن  الأمريكي����ة  برين�س����تون  جامع����ة  م����ن 
اأ�سطورة برومثيو�س يف الأدبن الجنليزي 
والفرن�س����ي الت����ي ترجم����ت اىل العربي����ة يف 
الأعل����ى  املجل�����س  فعالي����ات  �س����من   ،2001

للثقافة، يف الذكري العا�سرة على رحيله. 
وب�سبب دفاع لوي�س عو�س عن الدميقراطية، 
يف اأزمة مار�س 1954، ف�سل مع عدد كبر من 
اأ�ساتذة اجلامعات يف �سبتمر من تلك ال�سنة، 
واأوقف يف ال�ستينات برناجمه التليفزيوين 
بعد اأكرث من خم�س �س����نن من تقدميه، ومنع 
دعوت����ه للحدي����ث يف الذاع����ة والتليفزيون، 
و�س����ودر يف 1981 كتاب����ه: مقدم����ة يف فق����ه 
اللغ����ة العربية، وقبل ذلك اعتقل �س����تة ع�س����ر 

�سهرا من اآذار 1959 اىل متوز 1960 بتهمة 
ال�سيوعية، وهي تهمة باطلة ملن يرف�س مثله 
النظم ال�س����مولية، اإميانا باحلري����ة والعدالة 

الجتماعي����ة، اأو بال�س����رتاكية الدميقراطي����ة 
التي تعرتف بامللكية الفردية غر امل�ستغلة. 

اأم����ا املارك�س����ية كمذه����ب فك����ري فل����م تكن يف 
نظ����ره كافية لتف�س����ر الظواه����ر الجتماعية 

وال�سيا�سية والثقافية. 
ومل ي�سلم لوي�س عو�س من العنت واملالحقة 
يف مراحل خمتلفة من حياته، يف العهد امللكي 
وبعد ثورة 1952، �س����واء من ال�س����لطة التي 
َعَدْت علي����ه مرارا، اأو من التي����ارات الرجعية 
واملحافظ����ة التي نا�س����بته الع����داء، وحاولت 
وف����ق روؤيتها البدوية اإخماد �س����وته، ولكنها 
مل ت�ستطع هدمه اأو هدم تيار ال�ستنارة الذي 

ينتمي اليه، ويت�سيع له. 
وم����ع ما هو مع����روف عن لوي�����س عو�س من 
اعتداد �س����ديد بنف�س����ه، ومن ا�س����تيائه من كل 
نقد يتعر�س له، اإل اأنه كان ميكن له اأن يتقبل 
من نق����اده كل ما يقولونه عن����ه ول يحفل به، 
�س����وي اأن ي�س����ككوا يف ولئه للوطن، اأو يف 

اإخال�سه للثقافة العربية. 
وعل����ى م����ن ياأخ����ذ علي����ه ع�س����بيته الديني����ة 
للم�س����يحية اأن يع����ود اإيل ما كتب����ه عن تاريخ 
الأزهر يف م�سر، وعن دور علماء الأزهر يف 
مقاومة احلملة الفرن�سية، ويف ان�ساء الدولة 
املدني����ة يف ع�س����ر حممد علي، على الأ�س�����س 
الأوروبي����ة احلديث����ة، ث����م يف اقام����ة الدول����ة 

القومية وتوحيد الأمة عقب ثورة عرابي. 
واإذا كان لنا اأن نقف عند ف�سله من اجلامعة، 
فالأنه ي�س����كل بالن�س����بة له غ�س����ة مل ي�س����تطع 
التخل�����س منه����ا، ومل يخفف م����ن وقعها على 
قلب����ه املج����د الأدب����ي ال����ذي حقق����ه مبخاطب����ة 
مئات الآلف من قراء ال�سحف، وعلى راأ�سها 
الأه����رام، ب����دل م����ن الع�س����رات اأو املئ����ات يف 

املدرجات داخل اأ�سوار اجلامعة. 
ويذك����ر �س����قيقه رم�س����ي�س عو�����س اأن لوي�س 
عو�����س كان يتعج����ب م����ن �س����يق رم�س����ي�س 
باأ�س����تاذيته يف اجلامعة، ومتني����ه اأن يجد له 
مكان����ا يف احلركة الثقافية وال�س����حافة، على 

ح����ن اأن لوي�س عو�س كان على العك�س منه، 
ي�س����يق بهم����ا، ويتمني لو اأنه ظ����ل معلما يف 

اجلامعة، ل ي�سغله اإل العلم. 
ومت�سك لوي�س عو�س باجلامعة يبدو غريبا 
لأن ر�س����الة ال�سحافة يف بناء الأوطان، ويف 
التوعية ون�س����ر الفكر احلر، لي�س����ت باأقل من 
ر�س����الة اجلامعة. وتعليقا عل����ى هذه املفارقة 
بن ال�س����قيقن يوؤكد رم�س����ي�س عو�س اأنه لو 
ق����در ل�س����قيقه اأن ي�س����تمر يف اجلامع����ة لكون 
مدر�س����ة فكري����ة تتجاوز ما تعاني����ه اليوم من 
�س����حالة، ولأثم����ر يف الدر�س العلم����ي ثمارا 
اأك����رث عمقا ون�س����جا مما جري ب����ه قلمه على 

�سفحات اجلرائد واملجالت. 
ورغ����م التقدير الذي يحمله رم�س����ي�س عو�س 
للوي�����س عو�����س، فاإن املثقف����ن ياأخذون عليه 
اأنه، ب�س����فته �س����احب امللكي����ة الفكرية لرتاث 
�سقيقه، اأخطاأ خطاأ ل يغتفر، مبنع طبع كتاب 
لوي�����س عو�س اأوراق العمر، ال����ذي ينال فيه 

كاتبه منه ومن الأ�سرة كلها. 
وبغ�����س النظ����ر ع����ن اأن اأوراق العم����ر، مب����ا 
تفي�س به م����ن حياة وتاري����خ واأفكار، تعتر 
اأه����م �س����رة ذاتي����ة يف الأدب العرب����ي، ف����اإن 
منع طبع اأي كت����اب، مهما كانت بواعثه، فعل 
م�سن، مثل حتطيم امل�سابيح واإطفاء الأنوار 
باملعني املجازي، ل يليق باأحد اأن يو�سم به، 
فم����ا بالك����م اذا كان هذا ال�س����خ�س من النخبة 

املثقفة؟!.
غر اأن مت�س����ك رم�سي�س عو�س بحظر الن�سر 
الورقي لهذا الكتاب ذه����ب اأدراج الرياح ومل 
يعد جمديا منذ �س����نوات، بف�س����ل التطورات 
التكنولوجي����ة الت����ي تن�س����ر به����ا الن�س����و�س 
الكاملة للموؤلفات على النرتنت ن�س����را رقميا 
يف املواقع اللكرتوني����ة، من دون حاجة اىل 

اإذن اأحد، ومن دون مقابل مادي. 
مكتب����ة  موق����ع  املواق����ع  ه����ذه  ب����ن  وم����ن 
الإ�س����كندرية التي يفرت�����س اأنها حتافظ على 

امللكية الفكرية. 

عو�����س  رم�س����ي�س  مكت����ب  اأدراج  وداخ����ل 
املحكمة الإغالق خمطوط من مائتي �س����فحة 
عنوان����ه مذكرات قبطي يرد في����ه على ما جاء 
عنه يف اأوراق العمر من اأنه يغار من �سقيقه، 
واأن����ه مهم����ا فعل فل����ن يلحق ب����ه، لأن����ه يفتقد 
جراأة الكاتب، ويتجنب عامل ال�سيا�س����ة التي 
يرتبط فيها العلم بالعمل، اأو املعرفة باحلياة 

العامة. 
وبعد اأن كان رم�سي�س عو�س ينوي ن�سر هذا 
املخط����وط على نفقته اخلا�س����ة عدل عن ذلك، 
لئال ت�سبح ف�س����ائح اأ�سرة عو�س معلنة على 

املالأ يف اأكرث من كتاب، تلوكها الأل�سن. 
ولوي�����س عو�����س م����ن الأ�س����ماء القليل����ة يف 
تاريخن����ا الثق����ايف ال����ذي جتم����ع اآراء الكتاب 
العرب����ي،  الوط����ن  يف  واملثقف����ن  والنق����اد 
ولي�����س يف م�س����ر وحده����ا، عل����ى اأن قامت����ه 
العالي����ة ل تطاول، كما جتم����ع الآراء على اأن 
�سخ�س����يته تتطاب����ق مع كتابات����ه، مل يحد عن 
الطريق امل�ستقل الذي اختطه لنف�سه باإرادته 
احل����رة، وعلى ان����ه لي�س مبق����دور باحث يف 
املو�س����وعات الت����ي تناوله����ا اأن يتجاه����ل اأو 
يقلل م����ن قيمة م����ا كتبه عنه����ا، ويف مقدمتها 
الفرع����وين،  امل�س����رح  ع����ن  وكتب����ه  مقالت����ه 
وع����ن تاريخ الفك����ر امل�س����ري احلديث، وعن 
ع�س����ر النه�س����ة الأوروبي����ة، وعن ع����دد كبر 
من الكت����اب وال�س����عراء املعا�س����رين مثل طه 
ح�س����ن، العق����اد، احلكي����م، جني����ب حمفوظ، 
حممد مندور، �س����الح عبدال�س����بور، يو�سف 

ادري�س، الفريد فرج، وغرهم. 
وكان من عادة لوي�س عو�س اأن يطلع الأدباء 
عل����ى ما يكتب����ه عنهم قبل اأن يدفع به للن�س����ر، 
وعلى اأن يعود من ي�س����تد به����م املر�س وينذر 
برحيلهم، كما حدث م����ع حممد مندور، واأمل 
دنق����ل، وح�س����ن عفيف. ف����اإذا رحل����وا، واأراد 
الكتاب����ة عنه����م حر�����س عل����ى اأن يراج����ع م����ع 

اأ�سرهم �سرهم واأوراقهم اخلا�سة. 
ولتمكنه من اللغات الأجنبية، ل يقل م�ستوى 

لويس عوض. حارس الهوية الوطنية

 مت��ر ف��ى هذه الأيام الذكرى املئوية على ميالد الناقد الكبري لوي�ض عو�ض، الذى ولد فى قرية �شارونة 

مبحافظ��ة املنيا فى ليلة 20- 21 كان��ون الول 1914، ومل يقيد ا�شمه فى الدفات��ر الر�شمية اإل بعد ثالثة 

اأ�شابيع، فى 5 كانون الثاين 1915. وتوفى فى القاهرة فى 9 اأيلول 1990، بعد اأ�شهر قليلة من اعتالل �شحته، 

و�شعوره الدائم باأنه لي�ض على ما يرام، اأو لي�ض فى حالته الطبيعية. 

وعندم��ا �شغط عليه ال�شح��اب والزمالء املخل�شون ل��ه للذهاب اإىل امل�شت�شفى للك�ش��ف عليه، كان الوقت 
متاأخرا. 

وت�شاء امل�شادفات اأن يكون كاتب هذه ال�شطور �شاهدا على هذه النهاية، واأن يرى يف عينيه نظرات الرثاء 

والوداع للعا�شمة امل�شرية العريقة التى وجدت مع بداية التاريخ، وكانت فى كل ع�شورها تعج بالأديرة 

والكنائ�ض واجلوامع التى يلتقي فيها طالب العلم واحلكمة من جميع اأطراف الأر�ض. تلقى لوي�ض عو�ض 

يف املنيا تعليمه البتدائي حتي �شنة 1926، وتعليمه الثانوي حتى 1931.

ولاللتح��اق باجلامع��ة انتق��ل ايل القاه��رة، وانخرط يف حياته��ا الأدبية، ون�ش��ر يف دورياته��ا ال�شحفية 

كتاباته الأوىل يف الق�شة وال�شعر والنقد.

باحث م�صري
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ما كتبه لوي�س عو�س عن الأدباء الأوروبين 
لغاته����م  يف  عنه����م  كت����ب  م����ا  م�س����توى  ع����ن 

الأ�سلية. 
النق����د  م����ن  عو�����س  لوي�����س  نق����د  واأغل����ب 

التطبيقي. 
ولكن من يريد اأن ي�س����عه يف املكان ال�سحيح 
لب����د اأن يرجع اىل نقده النظري اأي�س����ا، قبل 

اأن يرجع اىل نقده التطبيقي. 
واأه����م م����ا ن�ستخل�س����ه م����ن اأعمال����ه النقدية، 
التطبيقي����ة والنظرية، اأنه يق����دم احلياة على 
املجتم����ع، واحلقيق����ة عل����ى الف����ن، والتجديد 
على التقلي����د، لي�س تقليال م����ن دور املجتمع، 
اأو ا�س����تهانة بالف����ن، اأو تنك����را للقدمي، وامنا 
لأن احلي����اة اأ�س����مل م����ن املجتم����ع، فح����ق لها 
تاألق����ا  ت����زداد  الفني����ة  القي����م  ولأن  التق����دمي، 
باحلقيق����ة، ول����و كانت ه����ذه احلقيق����ة واردة 
يف املالحم والأ�س����اطر، ولأن التجديد خلق 
وابت����كار ي�س����يف اىل الرتاث، بينم����ا التقليد 
ن�س����خ وتراكم كمي ل ج����دوي منه يف وجود 

الأ�سل. 
وله����ذا مين����ح لوي�����س عو�����س املبدع����ن حق 
عندم����ا  والأ�س����ول  القواع����د  عل����ى  الث����ورة 
ي�س����عرون اأنه����ا تغ����ل ملكاته����م، اأو اأنها غدت 
كالث����وب الباىل الذي ل ي�س����لح لالرتداء، ول 
يلبي حاجات الن�سان. غر اأن هذه الرخ�سة 
ت�س����رتط اأن يك����ون ه����وؤلء الث����وار عل����ى علم 
تام به����ذه القواعد والأ�س����ول، وميلكون من 

الطاقة الفنية ما ي�سارع طاقة القدماء. 
وي�س����رب لوي�س عو�س املثل ب�سك�س����بر يف 
القرن ال�س����اد�س ع�سر الذي خرج على قوانن 
اأر�سطو يف وحدة املكان والزمان واحلديث، 
واهتم ببناء ال�سخ�سية اأكرث مما ين�س عليه 
اأر�س����طو يف الدرام����ا، وي�س����رب املثل اأي�س����ا 
بت�س����يكوف يف القرن التا�س����ع ع�سر، الذي مل 

يلت����زم هو الآخر مبباديء اأر�س����طو، و�س����اغ 
م�س����رحه على من����وال احلياة الت����ي لي�س لها 

بداية وو�سط ونهاية. 
وم����ع هذا بلغ مبنطقه الف����ن اجلديد، كما بلغ 
�سك�س����بر درج����ة راقية م����ن الإب����داع، جعلت 
انت����اج كل منهما ميثل ويقراأ على الدوام. يف 

جميع اأنحاء الدنيا. 
احلري����ة  كان����ت  الروؤي����ة،  ه����ذه  اأبع����اد  ويف 
املح����اور  اجلدي����دة،  والن�س����انية  والوط����ن 
الأ�سا�سية التي دار حولها بجناحن خفاقن: 
جناح املعرف����ة واحلكمة، وجن����اح العواطف 
والفتنة، حتى ت�سبح القوة الروحية م�ساوية 
للقوة اجل�س����دية، واإل تقو�س العامل، وعمته 
الفو�س����ي، اإذا ا�س����تاأثر جانب م����ن اجلانبن 
بالوج����ود ومل تع����د النف�����س ندا للج�س����د، اأو 

الفطرة والبكارة لي�ست يف مقام الفكر. 
ولأن ه����ذا التكوين ل معدي عنه، اأراد لوي�س 
عو�����س اأن يكت����ب الأدب يف �س����بيل احلي����اة 
املتح�س����رة التي جتمع ب����ن العقل واخليال، 

ويجمع فيها الفن بن الفائدة واملتعة. 
والتح�سر عند لوي�س عو�س يعني العلمانية 
والعلماني����ة تعن����ي املدني����ة واحلك����م النيابي 
ال�س����لطات  ب����ن  والف�س����ل  ال����راأي  وحري����ة 
وتطبيق القانون الو�س����عي الطبيعي، وهذا 
كل����ه يعن����ي األ تكون الدول����ة دول����ة دينية اإن 
مبفه����وم  اأو  امل�س����يحية  البابوي����ة  مبفه����وم 
تكري�س����ا  تك����ون  واأل  ال�س����المية،  اخلالف����ة 
للما�س����ي، اأو معاي�س����ة لالأبني����ة القائمة التي 

يجب اأن تتغر وتتطور. 
وعلى امل�س����توى الفن����ي يري لوي�����س عو�س 
اأن النرة ال�س����ادقة اخلفي�سة، التي تتحدث 
الأ�س����وات  م����ن  اأق����وي  بب�س����اطة وتكثي����ف، 

اخلطابية والكلمات اجلوفاء. 
ول ف����رق لدي����ه ب����ن لغة ال�س����عر ولغ����ة النرث 

يف احل�سا�س����ية والتعب����ر. وبق����در ما تكون 
ه����ذه اللغة قريبة من لغ����ة احلياة، كانت اأكرث 

تعبرا عن زمانها ومكانها. 
واحلياة ل تكون على هذا النحو اإل بالثقافة 
اجلدي����دة املتكامل����ة، ثقافة اجل����دل واحلوار 
التي تدرك تعدد وجوه احلقيقة الواحدة، اأو 

ما يعرف بنقي�س املو�سوع. 
وثقافة لوي�س عو�س ل تقت�سر على ع�سر من 

الع�سور، اأو على ح�سارة من احل�سارات. 
وت�سفح كتب لوي�س عو�س اخلم�سن يو�سح 
اأن علمه الغزير موزع بن الرتاث والثقافات 
املعا�س����رة، ال�س����رقية والغربي����ة، اإميانا منه 
باأن����ه ل حي����اة للثقافة القومي����ة اإل بارتباطها 
بجماهرها، وبات�س����الها بالثقافات الأخري 
الت����ي جت����دد حيويته����ا، لأن الفكر الن�س����اين 
واحد، واخلرة الب�س����رية واحدة، على الأقل 

يف الكليات، اإن مل يكن يف املفردات. 
وكان اأه����م م����ا ي�س����غله يف ال����رتاث اأن يكون 
متقنا يرف باجلمال، يف ال�س����كل واملحتوي، 
غر منف�س����ل ع����ن القيم الأ�س����يلة الباقية من 

املا�سي. 
ولي�����س ثم����ة م����ا يزعج����ه اإل غلب����ة اأو هيمنة 
الدول����ة  وتنك����ب  املواق����ع،  كل  يف  اليم����ن 
لر�س����التها، واعتب����ار الثقافة والتعليم �س����لعة 

للمتاجرة واجلباية، ل خدمة باملجان. 
وكلم����ا كان الفن خ�س����با وثري����ا، ل تنافر فيه 
ب����ن اخلي����ال والواق����ع، ي�س����تلهم احلي����اة ل 
الكت����ب، احتمل تع����دد التفا�س����ر. وهذا دليل 
على انه لي�س لالبداع معني واحد، اأو حتليل 
واح����د. كما اأن����ه لي�س هن����اك �س����كل واحد او 

�سيغة واحدة للخلق الفني. 
وبه����ذا الأ�س����لوب ال����ذي يبح����ث ع����ن املنابع 
للتاأث����ر  تام����ة  عناي����ة  وي����ويل  واجل����ذور، 
والتاأث����ر، حت����دث لوي�����س عو�����س يف كتابه 

البح����ث ع����ن �سك�س����بر ع����ن معرفت����ه للغ����ات 
الأوروبي����ة القدمي����ة واحلديث����ة، ويف كتابه 
عل����ى هام�س الغف����ران عن اط����الع املعري يف 
القرن احلادي ع�س����ر على ال����رتاث اليوناين. 
وذك����ر يف مقالته عن ابن خل����دون يف القرن 
الرابع ع�س����ر اأن����ه كان يقراأ باللغ����ة اليونانية 
اليوناني����ن  والفال�س����فة  املوؤرخ����ن  كت����ب 
والرومانين، ول يكتف����ي بقراءة الرتجمات 

والتاأليف العربية. 
ولوي�س عو�س ل يغفر للكتاب عدم معرفتهم 
باللغ����ات الأجنبية بدعوي الكتف����اء الذاتي، 
لأنه����ا متنعه����م م����ن اأخ����ذ العلم م����ن اأ�س�س����ه، 
وم����ن م�س����ايرة اجلدي����د يف الآداب والفنون 

العاملية. 
وعل����ى الرغم م����ن اأن لوي�����س عو�س يري يف 
ع�س����ور ازدهار الأدب ال�س����عبي روح م�س����ر 
الكامنة، ويعتر ق�س�س����ه و�س����رة ومالحمه 

ومواويله، يف م�سر الفاطمية. 
وم�س����ر الأيوبية اأدبنا القوم����ي الذي يناظر 
البداعات الن�س����انية اخلالدة، فلم يغب عنه 
اأن ه����ذا الأدب يتجم����د ويفق����د كل قيم����ه حن 
ينف�س����ل عن ع�س����ره، وتتقط����ع العالقة بينه 

وبن الأدب الر�سمي اأدب الف�سحي. 
ولب�س����اطة القوال����ب الفنية لالأدب ال�س����عبي، 
ممثال يف م�س����رح ال�س����امر وامل�سرح املرجتل 
وخي����ال الظل، فل����م يوؤيد لوي�����س عو�س باأي 
حال اعتماد التاأليف امل�س����رحي عليها، ويوؤكد 
اأن الذين يدافعون عن هذه الأ�سكال الب�سيطة 
ال�س����اذجة، التي اأنتجت يف الريف والبوادي 
ل يف املدين����ة واحل�س����ر، امن����ا يدافعون عن 
ق�س����ية خا�س����رة، لأن هذه القوالب والأ�سكال 
ل تتحمل التعبر عن ال�س����راعات التي يزخر 
بها عاملنا املعا�س����ر، مبا يثقله من ا�س����كاليات 

وق�سايا وتعقيد. 
وعل����ى غ����رار رف�����س لوي�س عو�����س اأن حتل 
ا�س����كال الأدب ال�س����عبي حمل تقاليد امل�س����رح 
اجت����اه  اأي�س����ا  رف�����س  املركب����ة،  الأوروب����ي 
البع�س اىل ح�سارات ال�سرق، والأخذ منها، 
دفاع����ا عن اخل�سو�س����ية والنظرة امل�س����تقلة، 
بدل من احل�س����ارة الغربية التي ا�س����توعبت 
م����ن احل�س����ارات ال�س����ابقة م����ا مل ت�س����توعبه 

ح�سارة ال�سرق. 
واحتف����ال لوي�����س عو�����س بال�س����عر احل����ر ل 
ي�سرفه عن الحتفال بق�سيدة النرث، اأو �سعر 

العامية. 
اأم����ا كتابات����ه التاريخي����ة فانه����ا ل تكرثت يف 
�س����ناعة التاريخ بدور الفرد اأو البطل، الذي 
يناأي عن البيئ����ة واملجتمع، وامنا تثمن دور 
الجتماعي����ة  املادي����ة واحل����ركات  الأو�س����اع 
ه����ذا  �س����ناعة  يف  اخلارجي����ة  والظ����روف 

التاريخ. 
لق����د كان لوي�����س عو�����س �س����احب م�س����روع 
ح�س����اري وا�س����ح املعامل وال�س����مات يتوازن 
في����ه احل�س مع العقل والفك����ر، ول تغيب فيه 
ال����ذات عن الآخر، اأو الن�س����انية عن القومية 
ورغم كرثة امل�س����اريع الت����ي قدمت يف بالدنا 
من����ذ تاأ�س����ي�س الدول����ة املدني����ة احلديث����ة يف 
مطل����ع الق����رن التا�س����ع ع�س����ر، وتفاوته����ا يف 
�س����عة ادراكه����ا، ويف مدي مالءمتها للنه�س����ة 
والتحدي����ث، ف����ان م�س����روع لوي�����س عو�����س 
يع����د، يف عرف اك����رث الباحثن، اأف�س����ل هذه 
امل�س����اريع واأكرثها قدرة على جتديد م�س����ر، 
وعلى املحافظة على �سلطان القانون وحقوق 

الن�سان. 

عن جريدة االأهرام 
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د.عمرو دواره

وهويته��ا  امل�شرحي��ة  الف��رق 
ال�شائعة

اختلطت الأوراق كثرا بحياتنا امل�سرحية 
واختلطت املفاهيم، كما ت�ساربت القرارات 
مع تغ���ر امل�س���وؤولن، وعلى �س���بيل املثال 
"الغ���د"  فرق���ة  تبعي���ة  نق���ل  مت  لاحل�س���ر 
امل�س���رحية م���ن قط���اع "الفن���ون ال�س���عبية 
الفن���ي  "البي���ت  اإىل  وال�ستعرا�س���ية" 
تبعيته���ا  م���ن  بالرغ���م  وذل���ك  للم�س���رح"!، 
جغرافيا اإىل البيت الفني للفنون ال�س���عبية 
وبالتحديد اإىل م�س���رح "البالون"!، كما مت 
تغي���ر اأ�س���مها اأكرث من مرة لت�س���بح "الغد 
ث���م الغد"للعرو�س  للعرو�س التجريبية"، 
القومي���ة  "الفرق���ة  واأخ���را  الرتاثي���ة"، 
للعرو�س الرتاثية"، وبالتايل فقد اختلفت 

هويتها من فرتة لأخرى.
واحلقيق���ة اأن غي���اب الهوية اخلا�س���ة لكل 
فرقة من فرقنا امل�س���رحية قد اأحدث تداخال 
كب���را فيم���ا بينه���ا وت�س���ابها كب���را فيم���ا 
تقدم���ه من عرو����س، فالعرو�س التجريبية 
على �س���بيل املثال تتناف�س كل فرق م�سارح 
الدول���ة على انتاجه���ا للم�س���اركة بفعاليات 
مهرجان"القاهرة للم�سرح التجريبي"، كما 
اأ�سبحت العرو�س ال�س���بابية تقدم بجميع 
)القوم���ي واحلدي���ث والكومي���دي  الف���رق 
والطليعة وال�س���باب والغد(، واأي�سا كثرا 
مات�س���ابهت عرو�س كل من فرقتي"امل�سرح 
القوم���ي لالأطفال"و"القاهرة للعرائ�س"مع 
و"اأنغ���ام   ?18 فرقتي"حت���ت  عرو����س 
ال�س���باب"، لذل���ك فق���د �س���عدت ج���دا مبقال 
بجري���دة   – ح�س���ان  ي�س���ري  ال�س���ديق/ 

م�س���رحنا- والذي تناول فيه ق�س���ية هوية 
خا�س���ة  وم�س���مياتها،  امل�س���رحية  الف���رق 
فرقة"املتج���ول"اإىل  م�س���مي  تغي���ر  بع���د 
اأن  بخ���الف  وذل���ك  فرقة"ال�س���احة"، 
اأعي���د  ق���د  ذاته���ا  ح���د  فرقة"املتج���ول"يف 
ت�س���كيلها منذ ث���الث �س���نوات بعدما توقف 
ن�س���اطها بق���رار وزاري )يف عه���د الوزي���ر 

د.اأحمد هيكل( عام 1987!!. 
والطري���ف اأن الناقد والفلي�س���وف الكبر/ 
بخطاب���ه   - تن���اول  ق���د  عو����س  د.لوي����س 
املفتوح منذ حوايل ن�س���ف قرن!! – ق�سية 

الفرق امل�سرحية وهويتها ال�سائعة فكتب:

)يف باب امل�س���رح نحن ل�سنا بحاجة اإل اإىل 
ثالث���ة م�س���ارح يف القاه���رة لها �س���ت فرق: 
م�س���رح قومي ذا �س���عبتن اأحداهما لرتاثنا 
القومي والأخري للرتاث العاملي، وم�سرح 
جتريب���ي يحم���ل ا�س���م"توفيق احلكيم"ذو 
�س���عبتن، �س���عبة للف���ن التجريب���ي القومي 
يخ�س����س له���ا امل�س���رح احلديث، و�س���عبة 
للف���ن التجريب���ي العامل���ي ويخ�س����س له���ا 
م�س���رح اجليب، واأخرا م�سرح كوميدي له 
�سعبتان اإحداهما لت�سلية املثقفن والأخري 
لت�س���لية اجلماهر غ���ر املثقف���ة، واإن كنت 
اأعتق���د اأن ت�س���لية اجلماه���ر غ���ر املثقف���ة 

ينبغي اأن يرتك جمال للراأ�سمالية الوطنية 
واأل تدخ���ل الدول���ة يف �س���يء اإل اإذا اأرادت 
م���ن ورائه تثقيف���ا اأو تعليما اأو ن�س���ر فكرة 
من الأفكار، اأما اله���ذر للهذر وجمرد ازجاء 
الفراغ – فهو �س���يء م�س���روع حقا – ولكن 

املال اخلا�س اأويل به من املال العام.
كذل���ك نح���ن بحاج���ة اإىل تخ�س���ي�س فرقة 
ثابت���ة ل���كل �س���عبة من ه���ذه ال�س���عب حتي 
يكون لكل م�س���رح الريرتوار اخلا�س به، 
مع حظر انتداب الفنانن من فرقة اإىل فرقة 
اأخري اإل عند ال�س���رورة الق�س���وي، فبهذا 
وح���ده يق���وم التناف����س بن الف���رق، لبن 
مديري امل�س���ارح يف �سبيل الأرفع والأنفع، 
اأم���ا ترك ر�س���يدنا الفن���ي على امل�س���اع بن 
امل�س���ارح فقد كان اأول اأثر م���ن اآثاره تلفيق 
عل���ى  تعر����س  الت���ي  امل�س���رحيات  اأبط���ال 
م�س���ارحنا من فنانن واأ�س���تات جمعوا من 
هن���ا وهنال���ك بحيث ي�س���تحيل عر����س اأية 
م�س���رحية مهما كانت ناجحة اأو نافعة اأكرث 
م���ن اأ�س���بوعن اأو ثالثة، وي�س���تحيل اإعادة 
عر�س اأية م�سرحية ب�سبب ارتباط اأبطالها 
مب�س���رحيات اأخري رغم اأنن���ا ننفق الآلف 

املوؤلفة يف اإخراج كل م�سرحية.
كذل���ك نح���ن بحاج���ة اإىل حتدي���د وا�س���ح 
جام���ع مان���ع لوظيف���ة كل فرق���ة م���ن فرقنا 
وكل م�س���رح من م�س���ارحنا حتي ل تتداخل 
الخت�سا�س���ات، ونح���ن بحاج���ة اإىل احلد 
م���ن طموح مقاويل النت���اج الأدبي والفني 
عل���ى  اثب���ات جدارته���م  الذي���ن يحاول���ون 
ح�ساب امل�س���توى الأدبي والفني، فال ناأذن 
لفرق���ة اأن تقدم اأك���رث من اأربع م�س���رحيات 
كل ع���ام، ول ناأذن ملخرج اأو ممثل رئي�س���ي 
اأن ينت���ج اأكرث من عمل���ن كل عام، ول ناأذن 
اأجري���ت عليه���ا  اإذا  اإل  م�س���رحية  بعر����س 
�س���تون بروفة على الأقل، وقب���ل هذا وذاك 
نح���ن بحاج���ة اإىل جل���ان قراءة ع�س���رة ل 
جتي���ز ن�س���ا اإل اإذا بل���غ امل�س���توى الأدين 
م���ن اجلودة والتقان، حت���ي تعفينا من كل 
ه���ذه اللكلك���ة واللعبك���ة الت���ي ي�س���يع فيها 
املال الع���ام بال طائل وتنحدر بالذوق العام 

عام���ا بعد عام. فاإذا فعلنا كل ذلك كان لنا اأن 
ناأم���ل يف اأربع وع�س���رين م�س���رحية جيدة 
كل �س���نة، وه���و لي����س بالع���دد القلي���ل، اأما 
احتياجات الإذاعة والتلفزيون وال�س���ينما 
م���ن التمثيليات ف���وق هذا العدد فال �س���بيل 
اإىل مواجهته���ا دون اف�س���اد حلياتنا الفنية 
اإل بتخ�س���ي�س ف���رق اأ�س���تديو تنقطع لها، 
بحيث يخر الفنان بن العمل على امل�سرح 
والعمل يف ال�س���تديو، ووا�س���ح اأن العمل 
بهذا النظام �س���وف يع���ود بالكوارث املالية 
على الأدب���اء والفنانن، فجزء ل يتجزاأ من 
هذا الرنامج هو م�س���اعفة مرتبات الأدباء 
والفنان���ن، وم�س���اعفة مكافاآته���م وحترير 
ميزاني���ات الأدب والف���ن من القي���ود املالية 
مع درجة لباأ�س بها من الالمركزية، بحيث 
لي�س���ار الأدب���اء والفنان���ون الأ�س���الء من 

انقاذ الكيف من الكم(.
رح���م الل���ه هذا الناق���د الكبر جزاء �س���دقه 
وحر�س���ه على توظيف كل ثقافته وخراته 
لل�س���الح العام، وكم كان �سي�سقي اإذا �ساهد 
تل���ك اللكلك���ة واللعبك���ة املعا�س���رة، حي���ث 
�س���اعت هوية الف���رق، وافتق���دت كل الفرق 
لنجومه���ا الذي���ن ف�س���لوا العم���ل بالدرام���ا 
فاعتم���دت  امل�س���رح،  ع���ن  التلفزيوني���ة 
عل���ى  الدول���ة  م�س���ارح  عرو����س  اأغل���ب 
جمموع���ات من"ه���واة امل�س���رح"!، فقدمت 
فرقة"الطليعة"عر�س"هاملت"مبجموع���ة 
طالب جامعة القاهرة )وهو العر�س الفائز 
مبهرج���ان امل�س���رح الفق���ر(، وكان مكان���ه 
الأن�س���ب بالطبع هو م�س���رح ال�سباب، كذلك 
قام امل�س���رح الكوميدي بتقدمي عر�س"ورد 
ع���ن  ميلودرام���ي  عر����س  اجلناين"وه���و 
�س���هداء الث���ورة!، وقدم"املتجول"اأكرث من 
عر�س يت�س���من عدة م�ساهد ومناظر تعتمد 
على ديك���ورات ثقيلة ي�س���عب التجوال بها 
ولكنها الع�س���وائية الفنية التي عانينا منها 

كثرا ومازلنا نعاين منها حتي الآن. 

عن اأخبار االدب
عدد خا�ض عن لوي�ض عو�ض

قضايــا  وأربــع  عــوض..  لويــس  د. 
ثقافية 

مت��ر الأي��ام وال�شن��وات وتتغ��ري الأحوال كث��ريا حولن��ا، وتت�شاب��ق الأمم 
يف الأخ��ذ باأ�شب��اب التط��ور، ولكنن��ا لالأ�شف نظل م��ع ذلك كم��ا نحن ندور 
يف نف���ض امل��كان وتت�شاب��ه بل وتتك��رر نف�ض الأح��داث، اأو كم��ا يقال ن�شري 
بخطوة"حمل��ك �ش��ر"، فنح��ن ندمن اإ�شاع��ة الوق��ت والعودة دائم��ا لنقطة 
البدايات، وم��ا اأ�شبه اليوم بالبارحة، نف�ض الق�شاي��ا واملناق�شات والتذبذب 
يف الق��رارات، لذا اأقدم اليوم دليال قاطعا باأرب��ع ق�شايا اأدبية مهمة ت�شغلنا 
حالي��ا، ومع ذلك فقد ت�شمنها اخلطاب املفتوح ال��ذي كتبه د.لوي�ض عو�ض 
اإيل د.حممد �شليمان حزين وزي��ر الثقافة حينئذ )ون�شر بجريدة الأهرام 
يف 19 ت�شري��ن الول1965( اأي من��ذ مايقرب من خم�شني عام��ا!!، والذي اأرى 
�ش��رورة اإعادة اإر�شال��ه اإىل وزير الثقافة احلايل د.عم��اد اأبو غازي وجميع 

املهتمني بالثقافة امل�شرية.

م�صرحي م�صري
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هبطنا، اأنا وال�س���ديق ال�س���اعر"م. م"، من �س���طوح الهيئة امل�س���رية العامة للكتاب حيث مقر 
جمل���ة القاه���رة الت���ي كنا نعم���ل بها حمرري���ن ثقافي���ن، متجه���ن اإىل مكتب الدكتور �س���مر 
�س���رحان رئي����س جمل�س اإدارة الهيئة يف اأحد ا�س���تدعاءاته لن���ا، دخلنا مكتبه، فاإذا بال�س���يدة 
ال�س���كرترة ت�س���ر لنا بالنتظار قليال نظرا لأن���ه يجري لقاء تليفزيونيا هام���ا، فاجتهنا اإىل 
الآنرتيه لنجل�س يف انتظار فراغ �س���يادته من لقائه الإعالمي، ومبجرد جلو�سنا فوجئنا باأن 
من يجل�س يف مواجهتنا متاما هو الدكتور لوي�س عو�س، مل يكن يف�س���ل ما بيننا �سوى هذا 
احليز ال�سغر الذي ت�سغله من�سدة الآنرتيه، وبرغم هذا القرب اإل اأننا اأنا و"م. م"، ول�سبب 
م���ا ل اأعرفه مل نلق عليه ال�س���الم، هو بدوره بدا كما ل���و كان هذا الأمر ل يعنيه على الإطالق، 
كان منهمكا يف تدخن �سيجارته التي ل تريد اأن تنتهي، وكان وا�سعا �ساقا على �ساق، وكان 
من الوا�س���ح اأن هذا الو�س���ع - و�سع ال�س���اق على ال�س���اق - ل يريحه متاما، وكان كلما اأراد 
اأن ينف����س طفية �س���يجارته يف طقطوقة ال�س���جائر، ميد يده اإليه���ا وياأخذها ويقربها من يده 
الأخ���رى املم�س���كة بال�س���يجارة، وينق�س فيه���ا طفيتها ث���م يعيدها اإىل من�س���دة الآنرتيه مرة 
اأخرى، وكان بن احلن واحلن ينظر اإىل �سقف الغرفة، واأحيانا يلوي عنقه ملقيا نظرة اإىل 
باب حجرة الدكتور �س���مر �س���رحان، وبالرغم من اأنني ل اأحب اأن اأدخن �سجائر �سديقي"م. 
م"لأنه كان ي�س���رب �سجائر ال�س���وبر الطويلة والثقيلة، اإل اأنني طلبت �سيجارة من علبته لأن 
علبتي تركتها على مكتبي، اأ�س���علتها واأ�س���علت له �سيجارته وو�س���عت �ساقا على �ساق – كان 
ه���ذا الو�س���ع مريحا جدا بالن�س���بة يل - ومددت ي���دي لطقطوقة ال�س���جائر وقربتها من يدي 
املم�س���كة بال�س���يجارة ناف�س���ا فيها طفيتها، ونظرت اإىل �س���قف الغرفة، وبداأت اأناق�س اإحدى 

الق�سايا العميقة مع ال�سيد"م. م"الذي كان يحب مناق�سة مثل هذا النوع من املو�سوعات.
كان ال�س���يد"م. م"بالكاد قد ا�ستطاع الإم�س���اك باأطراف احلديث، وبالكاد بداأ يديل بدلوه يف 
الق�سية، حتى فوجئنا بال�ساعر"م. اأ"يدخل علينا مهلال و�ساخبا كطبيعته، �سلم علينا بعناق 

حار وجل�س بجوارنا، وما اأن جل�س حتى ملح الدكتور لوي�س عو�س، فانتف�س �سارخا:
اأهال باأ�ستاذنا اجلليل، وهجم عليه يحت�سنه ويقبله وي�سد على يده، ثم جل�س بجواره ون�سى 
اأمرن���ا متام���ا، واأخذ يكيل له املديح املبالغ فيه ويعدد عليه اأ�س���ماء كتبه وعناوين مقالته، بل 
ع علي���ه اأجزاء منها، كل هذا والدكتور لوي�س عو����س مل يتحرك من مكانه وطل ناظرا  وُي�َس���مِّ
اإليه ب�س���مت، حتى قال له ال�س���اعر"م. اأ"ولكنني اأعتب عليك يا دكتورنا لأنك ل تقراأ اأ�سعارنا 
ول تكت���ب عن���ا، وقبل اأن يكمل حديثه، فوجئت ب�س���ديقي"م. م"ي�س���رخ يف وج���ه"م. اأ": ما 
كل هذا النفاق يا رجل، هل تريد اأن حت�س���ل منه على �س���ك الغفران؟، كان يتحدث بع�س���بية، 
وبالرغم من اأنه كان يوجه حديثه اإىل ال�ساعر"م. اأ"اإل اأنه كان ينظر يف عيني الدكتور لوي�س 
عو�س، كان حادا جدا وكان على و�سك ا�ستكمال تاأنيبه ومل ينقذ املوقف �سوى تدخل ال�سيدة 

�سكرترة الدكتور �سمر �سرحان طالبة من الدكتور لوي�س عو�س التف�سل بالدخول.
�س���نوات مرت، تركنا �سطوح الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، وانتقلنا ل�سقة ما�سبرو، وتغر 
رئي�س حترير القاهرة واأتى لنا الدكتور غايل �س���كري بدل من الدكتور اإبراهيم حمادة، واإذا 
بالدكتور غايل يطلب مني التوجه معه جلريدة الأهرام ل�ستكمال حديثنا يف ال�سيارة، ويف 
اأح���د ممرات الأهرام قابلنا الدكتور لوي�س عو�س و�س���افحنا وبداأ يتحدث مع الدكتور غايل 
�س���كري واأخذهما احلدي���ث اإىل اأحد املكاتب ال���ذي ل اأدري اإن كان مكت���ب الدكتور لوي�س اأو 
الدكتور غايل، لكن ال�س���اي اأتى و�سربناه و�س���رق الكالم وغرب، فانتهزت فر�سة ما، وذكرت 
له حادثة مكتب رئي�س هيئة الكتاب وال�س���اعرين"م. م"و"م. اأ"، لكنه مل يكن متذكرا لها على 

الإطالق.
�س���نوات مرت، وكنت ما�س���يا يف �س���ارع الق�س���ر العين���ي، ففوجئت بالدكت���ور لوي�س عو�س 
واقفا على راأ�س الر�س���يف، ظننته يريد اأن يعر ال�س���ارع، فتقدمت اإليه و�سلمت عليه وطلبت 
من���ه اأن اأعاون���ه، لكنه اأو�س���ح يل اأنه ينتظ���ر عربته، فوقفت معه وحتدثن���ا يف بع�س الأمور 
الثقافية، لكنني انتهزت فر�سة ما، وعرجت على مو�سوع مكتب رئي�س هيئة الكتاب وواقعة 
ال�ساعرين ال�سهرة واأكدت له اأنها كانت املرة الأوىل التي اأجل�س فيها اإليه عن قرب، ففوجئت 
به يتذكرها بكل تفا�س���يلها، بل وي�س���رد علّي م���ا كان يفوتني من وقائعها وكان منده�س���ا من 
موق���ف"م. م"اأك���رث من اندها�س���ه من موق���ف"م. اأ"، كانت العرب���ة التي ينتظرها ق���د اأقبلت، 
ونزل ال�س���ائق ليفتح له الباب اخللفي، يف نف�س الوقت الذي كان فيه الدكتور لوي�س عو�س 

ي�ساألني: ملاذا فعل"م. م"ما فعله؟
مل يك���ن ل���دي الوقت لأجيب���ه، كان قد ركب العرب���ة بالفعل، ولو كان لدي الوقت ما ا�س���تطعت 

العثور على اإجابة.
يا له من رجل ين�سى ويتذكر، ويطرح الأ�سئلة ول ينتظر الإجابات.

عن جريدة احلياة اللندنية

لويس عوض: صورة جانبية
ال�شّماح عبد اهلل 
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اأحمد عبداملعطي حجازي 

  وان����ا �سخ�س����يا اعتق����د ان لوي�����س عو�����س 
�ساعر حقيقي .  وال�س����اعر احلقيقي ليعرف 
من �س����عرة اجليد وح����ده ،  بل يعرف اي�س����ا 
من �س����عرة ال����رديء .  فكل البداي����ات لتخلو 
من �س����عف وركاك����ه ،  لكن الناقد احل�س����يف 
او القارئ املتذوق املثقف مييز بن �س����عف 
ال�س����اعر احلقيقي و�سعف ال�س����اعر الدعي ،  
متام����ا كما منيز بن �س����اعرين جميدين لكل 
منهم����ا فنة وعامل����ة ولغتة والهام����ه .  والنقاد 
القدم����اء ليق�س����رون حديثه����م عل����ى اجليد 
الرائع من �سعر ابي متام او املتنبي ،  وامنا 
يتكلمون كذلك عن ال�س����اقط الرديء والغث 
البارد من �س����عر هذا وذاك .  وبامكاننا نحن 
اي�سا ان نتحدث عن ق�سائد �سعيفة متهافتة 
ل�سوقي ،  ومطران ،  والزهاوي ،  والر�سايف ،  
والعقاد ،  واحمد زكي ابو �سادي ،  و�سواهم .  
وال�ساعر املجيد ليحتاج ايل اكرث من ع�سر 
ق�س����ائد جي����دة حت����ى ي�س����تحق مكان����ة بن 
ال�س����عراء املجيدي����ن .  وانا ل اق����ارن بالطبع 
ب����ن لوي�س عو�����س وب����ن م����ن ذكرتهم من 
ال�س����عراء ،  ولكني اق����ول انة كان ي�س����تطيع 
ان يبل����غ يف ال�س����عر مكان����ة عالي����ة مرموقة 
ل����و انة تفرغ ل����ه ،  لكنة ل�س����باب خمتلفة اثر 
ان  وان�س����رف !   اجلامع����ه ،.   يف  التدري�����س 
النقد والدرا�س����ة الدبية والفكريه ،  اللهم ال 
يف الزمات الروحي����ة والتجارب العاطفية 
العنيف����ة الت����ي كان����ت مت����ر بة فرتغم����ة على 
او  الرواي����ة  او  حين����ا ،   الق�س����يدة  كتاب����ة 

امل�سرحية حينا اخر . 
حيث يقول يف ق�سيدتة كريالي�سون : 

ابي ،  ابي
ابي ،  ابي

احزان هذا الكوكب
ناء بها قلبي ال�سبي

الرزء حتت الرزء يف �سدري خبي
وال�سوك يف جفني ،  حراب الهدب

�سلت دميعات كذوب ال�سم من جفني البي
�سبت على قلبي �سعرا م�ستطر اللهب

ابي ابي ،  ابي ابي ،  ابي ابي ، 
ابي ابي ،  ابي

لن ياابي
وا�ستجب

لذوي الطوي وال�سغب
والعا�سق املنتحب

 ........ 
دنياك ما�ساة ازحت ال�سرت عنها

منذ بدء احلقب
اق����ول حن نق����را هذة البيات ت�س����دمنا هنا 
او هن����اك عبارة فجه ،  او ايقاع قلق كما نري 
مثال يف ال�س����طر ال�س����اد�س ال����ذي جاءت يف 
ال�س����تعارة مفكك����ة غرم�س����قوله ،  فقد اراد 
ان يقول ان رمو�س����ة حراب او ا�سواك ،  لنة 
لي����كاد يفتح عيني����ة ال على �س����ور جارحة 
دامية من �س����ور احلزن والعنف والق�س����وة 
التي جتتاح العامل وي�س����قي به����ا النا�س يف 
كل زم����ان ومكان ،  وكما ن����ري يف كلمة خبي 
التي ا�س����طر فيه����ا ايل حذف الهم����زة فبدت 
غريبة غر مالوفه ،  لكننا لن�ستطيع مع هذا 
ال ان نعرتف مبايف هذة البيات الب�س����يطة 
ال�س����اذجة احيانا م����ن روع����ه ،  فالطفل الذي 

يتحدث ايل ابية هو الن�س����ان الذي يناجي 
رب����ه ،  ولهذا ا�س����تعار لوي�����س عو�س عنوان 
ق�س����يدتة من ق�س����يدة حتمل العن����وان ذاتة 
لل�س����اعر الفرن�س����ي ب����ول فرل����ن ،  وه����و يف 
ا�س����لة عب����ارة يوناني����ة ترتدد يف �س����لوات 
 Kyrie  ه����ي الرثوذك�����س ،   امل�س����يحين 

eleison
ومعناه����ا ي����ارب ارح����م .  والرائ����ع يف ه����ذة 
البي����ات ان الطفل ال�س����غر الرئ املحتاج 
ا�سد احلاجة ايل عطف ابية ودفئة وحنانه ،  
معذب مب����ا يتحملة من احزان الب�س����ر .  هذة 
املفارق����ة م�س����در من م�س����ادر الروع����ة التي 
نح�س����ها يف هذة البيات ،  واحلداثة م�سدر 

اخ����ر ف�س����ورة الطف����ل ال����ذي ين����وء كاهل����ة 
بخطاي����ا الخري����ن وعذاب����ات الر�����س كلها 
�س����ورة لتخطر ال ل�س����اعر يعي�����س يف هذا 
الع�سر الذي ا�ستطاع فية الب�سر ان يهبطوا 
عل����ى �س����طوح الكواك����ب الخ����ري .  ونح����ن 
نري هذة ال�س����ورة ترتدد يف ق�سائد كثرة 
للوي�����س عو�����س ،  كم����ا يف الق�س����يدة الت����ي 

اهداها ملن اهدتة ديوان فرلن : 
بيني وبن ال�سم�س الف فر�سخ

والغابة اجلرداء طي روحي
تدر اعني النور ،  هلال فلق

من نور عينيك ي�سئ روحي ! 
كانة كائ����ن جمنح يطلب ال�س����م�س البعيده ،  
ويرحل بعي����دا وحيدا ليحم����ل من الر�س 
وطن����ة الول ال تل����ك الغابة ال�س����تائية التي 
جت����ردت ا�س����جارها من الورق واخل�س����ره ،  
فهي جذوع وفروع واغ�س����ان رمادية جافه ،  
ه�س����يم ممتد متقاطع مي����ال روحة ويحجب 
عنة نور ال�سم�س ،  فال امل لة ال يف ب�سي�س 
م����ن ن����ور ي�س����ع م����ن عين����ن حانيت����ن .  لكن 
هيهات ،  فقد �س����كنت الوح�س����ة روح ال�ساعر 
ال����ذي فق����د براءتة ح����ن اوغ����ل يف املعرفه ،  
فا�س����تبدت بة الوح�س����ه ،  وقامت �سدا فا�سال 

بينة وبن املراة التي يحبها ! 
حم الوداع ،  دعيني

يف ال�سرت بيت الغ�سون
بيني وبينك �سد

يا اخت روحي احلزين
لوي�����س  ان  عل����ى  نتف����ق  ان  اذن  ن�س����تطيع 
عو�س كان يف و�س����عة ان يحتل يف ال�س����عر 

مكانا ي�س����تحقه ،  لكنة ف�سل ان يكون مب�سرا 
بال�س����عر ال����ذي مل يكت����ب من����ة ال بداي����ات 
وحم����اولت ،  وان و�س����فة بو�س����وح ،  ودعا 
الي����ة بقوة يف البي����ان الذي قدم ب����ة ديوانة 
بلوتولند وو�س����ع ل����ة هذا العن����وان املثر 

حطموا عمود ال�سعر . 
وبلوتولن����د دي����وان �س����غر ي�س����م ب�س����ع 
ع�سرة ق�سيدة بال�سافة ايل عدة مقطوعات 
نظمه����ا كلها لوي�����س عو�س بن ع����ام 1938  
حن �س����افر ايل اجنلرتا مبعوثا ايل جامعة 
كامريدج ،  وكان يف الرابعة والع�سرين من 
عمرة ان����ذاك ،  وعام 1940  حن ا�س����طر ايل 
ان يقطع بعثتة بعد ن�س����وب احلرب العاملية 
الثانيه ،  ويعود مبحرا ايل وطنة عن طريق 
را�����س الرج����اء ال�س����الح ،  على ظهر �س����فينة 
كانت خ����الل رحلتها الطويل����ة للقارات التي 
كانت ت�س����نها الطائرات الملانية على �س����فن 

احللفاء . 
وا�س����م الديوان ماخوذ من الكلمة اليونانية 
بلوت����ون اي الغن����ي واه����ب ال����رثوه ،  وهي 
�س����فة من �س����فات الة اجلحيم يف ال�ساطر 
الكلم����ة  اليوناني����ه ،  القدمي����ه ،  م�س����افة ايل 
الجنليزي����ة لن����د الت����ي تعن����ي الر�����س او 
الب����الد ،  فبلوتولن����د هي مملك����ة الذهب ،  او 
ح�س����ارة املادة الت����ي حلت يف هذا الع�س����ر 
حمل ح�س����ارة العقل والروح ،  فاحل�س����ارة 
ال�س����ناعية الرا�س����مالية ح�س����ارة جهنميه ،  
كما كان يت�س����ورها لوي�س عو�س املتحم�س 

انذاك للفكرة ال�سرتاكية . 
وكان لوي�����س ق����د نظم ،  وه����و يف كامريدج 

ـــرًا ـــاع ــــس عـــــــــوض ..  ش ــــوي ل

يف  عو���ض  لوي���ض  ق�شائ��د  كان��ت  اإذا 
ديوان��ة بلوتولند لتوؤهل��ه لن يكون 
�شاعرا مع��دودا من �شع��راء جيله ،  فهي 
توؤهل��ه بال ج��دال لن يك��ون رائدا من 
رواد احلركة ال�شعرية اجلديدة .  اق�شد 
انن��ا ن�شتطيع ان نختل��ف حول ق�شائد 
لوي���ض عو���ض م��ن حيث ه��ي منجزات 
�شعرية متحققة ،  لكننا لن نختلف ابدا 
حول هذة الق�شائ��د كتجارب جديدة ،  
او نب��وءات ب�شع��ر جدي��د يتح��رر م��ن 
تقالي��د ال�شع��ر القدمي املتحج��رة التي 
فقدت قيمتها ومعناها ،  وينجح يف خلق 
لغة �شعرية جدي��دة تتج�شد فيها روح 
الع�شر وتتنف�ض همومه و�شوره وترتدد 
ايقاعاته .  ولقد متيزت نبوءات لوي�ض 
عو���ض بال�شجاعة والو�ش��وح والقدرة 
الف��ذة على تن�ش��م روح الع�ش��ر وروؤية 

امل�شتقبل وامل�شاركة يف �شنعه .
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رئي�ض جمل�ض الإدارة
رئي�ض التحرير 

ق�سيدة ق�س�س����ية ابطالها ثالثة من ال�سباب 
احلاملن الذين خرج����وا يبحثون عن احلب 
واحلق واملجد ،  لكنهم انتهوا كهول يجرون 

وراء املال و يقنعون به : 
توادع الفر�سان ثم ذهبوا

يف الر�س يبحثون عن دروع
ا�سلب درع يف احلياة الذهب

حاملة يامن ع�س اجلوع ! 
م����ن هن����ا �س����مي لوي�����س عو�����س ق�س����يدته 
عل����ى  ال�س����م  ه����ذا  اطل����ق  ث����م  بلوتولن����د ،  
الدي����وان ال����ذي طبعة على نفقت����ة يف اوائل 
عام 1947،  وا�س����درة يف الف ن�س����خة تويل 
توزيعه����ا ال�س����دقاء املتحم�س����ون لتجاربة 
اجلدي����ده ،  فالدي����وان ي�س����م ق�س����ائد نظ����م 
بع�سها بالف�سحي وبع�سها بالعامية ،  وهو 
يف بع�س الق�س����ائد يتبع القوانن املوروثة 
يف ال����وزن والتقفي����ه ،  ويف بع�س����ها الخ����ر 
يتحرر من هذة القوانن ،  فين�سئ ت�سكيالت 
عرو�س����ية جدي����ده ،  كم����ا فعل بع����د ذلك بدر 
وعب����د  املالئك����ه ،   ون����ازك  ال�س����ياب ،   �س����اكر 
الرحمن ال�سرقاوي ،  و�سالح عبد ال�سبور ،  

و�س����واهم من رواد حرك����ة التجديد ،  وهناك 
ق�س����ائد اخ����ري يهم����ل فيه����ا لوي�����س عو�س 
الوزن بكل ا�سكاله ،  ويكتب يف ال�سكل الذي 
ا�س����بح ي�س����مي الن ق�س����يدة الن����رث ،  ولهذا 
و�سع لوي�س عو�س للمقدمة التي �سدر بها 
ديوان����ة ه����ذا العنوان املث����ر حطموا عمود 
ال�سعر ،  فكانت هذة املقدمة اول بيان ثوري 
يفند فية ال�سعراء املجددون حجج ال�سعراء 
املحافظن ،  وي�س����رحون ال�س�س التي تقوم 
عليه����ا حركة التجديد ال�س����عريه ،  وقد اهدي 
لوي�����س عو�س ا�س����تاذة طة ح�س����ن ن�س����خة 
من ديوانه ،  فقراها ،  كما و�س����لت ن�سخة من 
ن�سخة ايل ال�س����تاذ العقاد ،  ومع ان الطبعة 
ال�س����نوات  يف  نف����دت  معظمه����ا  او  الوىل 
الث����الث التالية ل�س����دوره فهو مل يقرا قراءة 
جيدة ال يف اخلم�س����ينات وال�ستينات حن 
ا�ستد �س����اعد حركة التجديد ،  فلفتت النظار 
ايل الرها�س����ات والتج����ارب الوىل الت����ي 
تبن����ت فك����رة التجديد وب�س����رت به����ا قبل ان 
يظه����ر اجليل اجلدي����د من ال�س����عراء العرب 
الذي����ن حول����وا الفك����رة ايل واقع م�س����هود ،  

وم����ن هن����ا يختل����ف املورخون ح����ول الدور 
الذي لعبة لوي�س عو�س يف حركة التجديد ،  
بع�س����هم كال�س����اعرة العراقية نازك املالئكة 
ينك����ر ه����ذا الدور بحج����ة ان دي����وان لوي�س 
عو�س مل يقراأ قراءة وا�س����عه ،  ومل تتاأثر به 

ال او�ساط حمدودة . 
واخ����رون ل يعول����ون عل����ى ه����ذا املقيا�����س 
ال����ذي ل ميكن حتديده ،  وامنا يرجعون ايل 
تاريخ �س����دور الديوان ،  فيجدون ان لوي�س 
عو�س قد �سبق نازك وال�سياب وال�سرقاوي 
و�س����الح عبد ال�سبور والبياتي ايل جتديد 
الوزان والكتاب����ة يف هذا ال�س����كل فهو اذن 
من ال����رواد الوائل حلركة التجديد ،  وان مل 

يكن رائدها الوحيد . 
وه����و مل ميار�����س دورة مب����ا نظم فح�س����ب ،  
ب����ل مار�س ه����ذا الدور ك�س����اعر وناق����د معا ،  
كم����ا نري يف املقدمة التي �س����در بها ديوانة 
ودع����ا فيها ال�س����عراء ايل ان يحطموا عمود 

ال�سعر .

عن جريدة االأهرام



لوي�ض عو�ض 1990-1914
حف��ي الناقد لوي�ض حنا خلي��ل عو�ض املولود  ه��و ال�شّ
يف قري��ة مغاع��ة مبحافظ��ة املني��ا يف م�ش��ر. تعّلم يف 
مدر�شة املني��ا والتحق بعدها بجامع��ة القاهرة حيث 
ح�ش��ل على اإجازٍة جامعيٍة يف الأدب الإنكليزي وحاز 
عل��ى املاج�شت��ري يف الأدب الإنكلي��زي م��ن كمربدج، 

والدكتوراه من جامعة برن�شتون.
عّل��م الأدب الإنكليزي يف جامع��ة القاهرة ثم توّظف 
حاف��ة امل�شرية وُعنّي  يف الأمم املتح��دة وعمل يف ال�شّ

مديًرا عاًما للّثقافة يف وزارة الثقافة امل�شرية.
يقول عو�ض اإنه تاأثر كثرًيا ِبَطه ح�شني و”العقالنية 
��ا ب�شالم��ة مو�شى  الت��ي كان ميثله��ا”، كم��ا تاأّث��ر اأي�شً
والعقاد."فق��د ت��رك كّل م��ن ه��وؤلء اأث��ًرا عميًق��ا يف 

حياتي الفكرية”، كما يقول عو�ض.
من موؤّلفاته: الراهب، العنقاء اأو تاريخ ح�شن مفتاح، 
والأدب،  الإ�شرتاكّي��ة  احلدي��ث،  اأدبن��ا  يف  درا�ش��ات 
امل�ش��ري  الفك��ر  تاري��خ  والأدب،  الّنق��د  يف  درا�ش��ات 
احلديث، احلرية ونقد احلرية، اأقنعة اأوروبّية، كما 
له ترجمات عدي��دة، اأ�شهرها فّن ال�شعر لهومريو�ض، 
�ش��ورة دوري��ان غ��راي لأو�ش��كار وايل��د، اأنطونيو�ض 

وكليوباترا ل�شك�شبري.


