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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب درا�سة تقدميية �أعدها �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،و�ست�سعى املكتبة �أي�ضً ا  -وفق توفر الإمكانات الفنية واملادية � -إىل
ترجمة تلك املختارات �أو مقتب�سات منها �إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة
�أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما �ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات
وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك
على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا،
وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم،
خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
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اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.

15

مقدمة ال�سل�سلة

15

لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

درا�سة تقدميية

منى أمحد أبو زيد

متهــــيد:

منح الإ�سالم املر�أة مكانة مل تنلها من قبل ،و�سوى بينها وبني الرجل يف
احلقوق املدنية مبختلف �أنواعها� ،إال �أن هذه املكانة كادت تفقدها عرب الع�صور،
وو�صلت �إىل �أدنى م�ستوى يف م�سريتها نحو الع�صر احلديث.
ومع مطلع القرن التا�سع ع�شر واجه العامل العربي والإ�سالمي العامل الغربي،
وك�شفت هذه املواجهة عن ال ُه َّوة العميقة التي تف�صل بني العالمَني ،عامل ما زال
يعي�ش يف ثقافة توقفت عن االجتهاد ،و�آخر و�صل بثقافته وثورته الإ�صالحية �إىل
املدنية احلديثة.
وبد�أ ال�شرق ينه�ض من كبوته ،ويبحث عن عنا�صر التقدم واملدنية ،وكانت
«ق�ضية املر�أة» �أحد عنا�صر هذه املنظومة اجلديدة .و�صار هناك �شبه �إجماع بني
املفكرين على �ضرورة �إ�صالح و�ضع املر�أة ،باعتبارها متثل ركيزة �أ�سا�سية لأي
جمتمع ي�سعى نحو التقدم والرقي.
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ودار النقا�ش -حينذاك -حول :كيفية النهو�ض باملر�أة؟ هل تنه�ض باتباع
منوذج املر�أة الأوروبية �أم باتباع منوذج املر�أة كما حدده الإ�سالم ،بعد �إزالة ما طر�أ
على العقول من خط�أ يف فهم ن�صو�صه؟.
و�أجاب عن هذا ال�س�ؤال عدد من رجال الإ�صالح يف القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين .ومل يكن الأمر وقفًا على الرجال؛ �إذ �سرعان ما �شاركت املر�أة يف هذا
اجلدل ،وحاول �أقطاب احلركة الن�سائية الإجابة عنه ،ويف مقدمتهم «ملك حفني
نا�صف».
وقد بد�أت احلركة الن�سائية يف الظهور بعد الدعوة التي ترددت يف بالد
ال�شرق عن «حترير املر�أة» ،وكانت م�صر يف مقدمة تلك البالد ،فظهر فيها «رفاعة
الطهطاوي» (ت1290هـ1873/م) ،وعلي مبارك (ت1311هـ1893/م)،
وحممد عبده (ت1323هـ1905/م) ينادون بت�صحيح و�ضع املر�أة .ولكن �أقوى
وذكرا كان قا�سم �أمني (ت1326هـ1908/م) مبؤ�لفيه «حترير املر�أة»
الأ�صوات � ًأثرا ً
و»املر�أة اجلديدة» ،اللذين ثار حولهما �صيحات بني ت�أييد وتنديد� ،إىل �أن ارتفع
�أول �صوت ن�سائي م�صري هو «ملك حفني نا�صف» التي ن�شرت مقاالتها الثورية
والإ�صالحية ،وناق�شت �آراء قا�سم �أمني ،ونقدت الرجال يف ا�ستبدادهم بالن�ساء،
ونقدت الن�ساء فيما �آل �إليه �أمرهن من تدهور ،حمللة كل علة نف�سية واجتماعية
ب�صراحة ولباقة ،وهي�أت لر�سالتها التقدير وال�صدى البعيد ،تاركة �أث ًرا عميقًا فيمن
جاء بعدها من رائدات احلركة الن�سائية.

19

درا�سة تقـدميية

19

ُتعد «ملك» واحدة من �أعالم احلركة الن�سائية يف الربع الأول من القرن
الع�شرين ،ورائدة من رائدات الإ�صالح االجتماعي يف م�صر والعامل العربي،
نذرت نف�سها للدفاع عن حقوق املر�أة ،و�إ�صالح و�ضعها يف الأ�سرة واملجتمع.
وقد �سبق «ملك» �إىل هذا املجال رائدات قليالت� ،أمثال «عائ�شة التيمورية*»
(ت1320هـ1902/م) وهي من طليعة اليقظة الن�سوية ،و�إحدى رائدات النه�ضة
االجتماعية والأدبية ،وقفت عام 1896م تطالب بتحرير املر�أة امل�سلمة من
التخلف ،وتدعو �إىل منط حياة �شبيه بنمط حياة املر�أة الأوروبية ،ولكنها مل تكن
م�صرية الأ�صل ،بل تركية ن�ش�أت وولدت يف م�صر لأ�سرة �أر�ستقراطية.
كما ظهرت رائدة �أخرى هي «زينب فواز»** (ت1332هـ1914/م) كان
لها �إ�سهام ملحوظ يف تاريخ الفكر الن�سوي بكتابها «الدر املنثور يف طبقات ربات
اخلدور» ال�صادر يف 1892م ،وهو مو�سوعة ت�سجل دور املر�أة عرب التاريخ� ،إىل
جانب جمموعة من املقاالت تدور حول حقوق الن�ساء يف التعليم والعمل .وهي
�أي�ضً ا لي�ست من �أ�صل م�صري.
وكان لظهور ال�صحافة الن�سائية بداية من �صحيفة «الفتاة» ل�صاحبتها اللبنانية
* عائ�شة تيمور بنة إ�سماعيل با�شا تيمور .من م�ؤلفاتها مر آة لت�أمل يف لأمور» وهي ر�سالة عاجلت فيها ملو�ضوعات
الجتماعية ،ولها مقالة عنو نها وال ت�صلح لعائالت إال برتبية لبنات».
** ُولدت زينب فو ز بجبل عامل يف ل�شام ،وهي �صاحبة أول رو ية عربية بعنو ن ُح�سن لعو قب» ل�صادرة عام
1899م.
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امل�سيحية «هند نوفل» وال�صادرة بالإ�سكندرية عام 1892م �أثرها على ظهور الوعي
الن�سائي .وتال �إ�صدار هذه املجلة �سيل من املجالت الن�سائية لأ�صحابها من
الرجال وال�سيدات .وعملت هذه املجالت على ن�شر الوعي الثقايف وال�سيا�سي،
وناق�شت و�ضع املر�أة كجزء ال يتجز أ� من و�ضع املجتمع العربي ،ولعبت دو ًرا تنوير ًيا
وتثقيف ًّيا يف احلياة �آنذاك.
يف هذا املناخ ظهرت «ملك» و�أعلنت عن �آرائها ،ولكن من منظور مغاير،
ومنطلق خمتلف؛ فكثري من ه�ؤالء الكاتبات مل يكن م�صريات الأ�صل؛ فكانت
مزيجا من بيئات خمتلفة ،وبع�ضهن مل يكن م�سلمات� .أما «ملك» فهي
�آرا�ؤهن ً
م�صرية املولد والن�ش�أة ،م�سلمة الديانة ،وت�صورها للإ�صالح ينطلق من م�صريتها
و�إ�سالمها ،ف�سعت �إىل ا�ستيعاب هذه الإ�صالحات داخل �إطار الرتاث الإ�سالمي
املتجدد ذات ًّيا.
تعبريا عن �أحالم هذه
كما �أن «ملك» تنتمي �إىل الطبقة الو�سطى ،فكانت ً
الطبقة وطموحها يف التعليم والعمل .هذه الطبقة التي تقود املجتمعات ،ويقع
على عاتقها حفظ القيم والف�ضائل ،وكانت «ملك» خري مثال لوعي هذه الطبقة
ودورها يف تقدم املجتمع.
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�أو ًال :حياة «ملك» و�أعمـالها

ُولدت «ملك» يف �أ�سرة متو�سطة احلال يف ( 27من ربيع الأول 1304هـ25/
من دي�سمرب 1886م)((( بحي اجلمالية بالقاهرة ،و�شاء القدر �أن يتفق يوم مولدها
مع زفاف الأمرية «ملك» �إىل الأمري «ح�سني كامل» الذي �صار �سلطانًا على م�صر
بعد ذلك ،ف�سماها والدها با�سم الأمرية تيم ًنا بها.
ويف نف�س العام ُولدت �أي�ضً ا رائدتان من رائدات احلركة الن�سائية والأدبية
هما «مي زيادة» (ت1360هـ1941/م) ،و«نبوية مو�سى» (ت1370هـ1951/م)،
وكانتا من �صديقات «ملك» ،ولهما معها مرا�سالت وم�ساهمات.
و«ملك» هي االبنة الكربى للأديب ال�شاعر «حفني نا�صف» (ت
1337هـ1919/م) �أحد �أعالم الأدب واللغة يف م�صر ،له �أبحاث وم�صنفات� ،إىل
جانب �أعماله الوطنية وم�شاركاته ال�سيا�سية .تخرج «نا�صف» يف الأزهر ال�شريف،
مدر�سا للعميان واخلر�س،
وا�ستكمل تعليمه مبدر�سة «دار العلوم» وبعد تخرجه عمل ً
درو�سا يف ال�صرب ومعاونة النا�س ،مما كان له �أثره الكبري على
ف�ألقى عليه هذا العمل ً
انتهاج ابنته «ملك» نف�س املنهاج يف م�ساعدة النا�س والإح�سان �إليهم.
((( جمد لدين نا�صف� ،سرية ملك �ضمن كتاب آثار باحثة لبادية» ،مل�ؤ�س�سة مل�صرية لعامة للت�أليف و لرتجمة،
لقاهرة� ،1962 ،ص.37
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اختاره ال�شيخ «حممد عبده» للعمل معه يف جريدة «الوقائع» منذ عام
1881م ،كما كتب يف جرائد «الأزهر» الأوىل ،و«الآداب» الأوىل ،و«اللطائف»
الأوىل ،و«الأهرام» و«اجلوائب امل�صرية»((( وغريها من �صحف هذا الزمان.
كرتريا لـ «�شفيق من�صور يكن»* الذي قام
وا�شتغل «حفني نا�صف» �س ً
برتجمة القوانني الغربية �إىل اللغة العربية .وكان يقع على عاتق «حفني نا�صف»
�صياغتها �صياغة عربية دقيقة .وما لبث بعد والدة «ملك» بعام �أن �أعلن عن قبول
مدر�سا ،وقام بتدري�س مادة «الإن�شاء
مدر�سني جدد مبدر�سة احلقوق ،ومت تعيينه ً
الق�ضائي» ،بالإ�ضافة �إىل تدري�س املنطق والبالغة و�آداب املناظرة.
و�أتاحت له هذه الفرتة االت�صال برجال الق�ضاء .وبعد الإعالن عن طلب
تعيني ق�ضاة جدد ،در�س «حفني نا�صف» القانون ملدة عام على يد «ح�سني با�شا
�سري»** ،وتقدم لالختبار واجتازه بنجاحُ ،وع نِّي قا�ض ًيا باملحاكم الأهلية ،وظل
بها مدة ع�شرين عا ًما.
�شارك «حفني نا�صف» مع «�سعد زغلول» (ت1346هـ1927/م) ،و«علي
فهمي» (ت1903م) ،و«مرق�س حنا» (ت1934م) يف و�ضع م�شروع اكتتاب
((( حفني نا�صف ،نرث حفني نا�صف� ،شرحه وقدم له :حممد مهدي عالم وعبد حلميد ح�سن ،ملجل�س لأعلى لرعاية
لفنون و لآد ب و لعلوم الجتماعية ،جلمهورية لعربية ملتحدة� ،1960 ،ص (�س).
* كان ي�شغل وظيفة خت�صا�صها كعمل لنائب لعام لآن ،وهو ممن �شرتكو يف ترجمة لقو نني.
** تلقى لقانون يف فرن�سا ثم عاد إىل م�صر.
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لإن�شاء �أول جامعة م�صرية ،وو�ضع الئحة لها .وبعد �إن�شاء اجلامعة قام بتدري�س مادة
«تاريخ الأدب العربي» وكان يلقيها على طلبة كلية الآداب .ومن بني تالميذه «طه
ح�سني» (ت1393هـ1973/م) و«�أحمد زكي با�شا» (ت1353هـ1934/م) ،ثم
ُنقل �إىل وظيفة مفت�ش �أول للغة العربية 1912م وبقي بها حتى �أُحيل �إىل املعا�ش
1915م.
وقد ترك «حفني نا�صف» جمموعة من الأعمال الأدبية وال�شعرية خدم بها
اللغة العربية ،ومن �إ�سهاماته يف خدمة الدين الإ�سالمي ،قيامه مبراجعة امل�صحف
ال�شريف ،وابتدع قواعد خا�صة بالإمالء .و�صحح وفقًا لهذه القواعد نحو مائتي
غلطة �إمالئية .وا�ستمر يف هذا العمل زهاء �سبع �سنوات ،و�أخرجه «للنا�س يف هذه
الطبعة التي يقر�ؤها امل�سلمون جمي ًعا يف �أقطار الأر�ض»((( ،وكان ختام �أعماله يف
خدمة الإ�سالم والعروبة.
كان «حفني نا�صف» من املهتمني بق�ضايا املر�أة كمدخل رئي�سي للإ�صالح،
ففي خطبة له مبدر�سة للبنات قال� :إن الإن�سان يرتبى يف ثالث مدار�س متتاليات:
مدر�سة الأمهات ،ومدار�س الفنون واملهن ،ومدر�سة الزمان ،و�أ�س هذه املدار�س
مدر�سة الأمهات؛ فينبغي تهذيبهن ليرت�شح الأبناء �إىل �إ�صالح املعا�ش واملعاد،
وينهجوا من �أول �أمرهم مناهج الر�شاد ،وهذا هو �سبب ت�أخر �أبنائنا ال�شرقيني،
((( طه ح�سني ،مقدمة كتاب �شعر حفني نا�صف» ،د ر ملعارف ،م�صر� ،1957 ،ص.11
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وتقدم �أمثالهم من الغربيني((( ،وذلك بالإ�ضافة �إىل خطبة قدم بها لديوان «عائ�شة
التيمورية» ا�ستهلها باحلديث عن امل�ساواة بني اجلن�سني ،ووجوب تعليم البنات؛
مما عد ذلك �سابقًا لأوانه ،وال �سيما من �أزهري يحاول �أن يبحث يف علل ال�شرق،
ويطالب ب�أن تنال املر�أة ن�صي ًبا من الثقافة والتعليم ،وين�سب ت�أخر ال�شرق �إىل ت�أخر
ن�سائه(((.
وقد �أثرت هذه ال�شخ�صية املثقفة امل�سلمة امل�ؤمنة بحق املر�أة ودورها يف تنمية
جمتمعها على ابنته «ملك» ،فلم ينظر �إليها على �أنها جزء من احلرمي ،بل عا�شت
مع �إخوتها الذكور على قدم امل�ساواة ،ومار�ست حقها الطبيعي يف احلياة ،فن�ش�أت
يف بيت يعرف امل�ساواة والعدل ،ووجدت عناية فائقة من �أبيها.
بد�أت «ملك» تعليمها يف املدر�سة الفرن�سية وتفوقت فيها ،وعندما علم
والدها �أن نظارة املعارف (وزارة الرتبية والتعليم) �سوف تتيح للبنات تعلي ًما
على غرار تعليم البنني ،والتقدم �إىل ال�شهادة االبتدائية� ،أحلقها مبدر�سة البنات
احلكومية (ال�سنية) .وح�صلت على �شهادة االبتدائية؛ فكانت �أول فتاة م�صرية
((( .
حت�صل عليها عام . 1900
ويف هذا العام ن�شرت «ملك» �أول ق�صائدها ال�شعرية بجريدة «امل�ؤيد» تفتخر
((( حفني نا�صف ،نرث حفني نا�صف ،مرجع �سابق� ،ص.130-129
كاتبا وباح ًثا ،معهد
((( ملرجع ل�سابق �ص167؛ و ً
أي�ضا :حممد خلف هلل أحمد ،حما�ضر ت عن حفني نا�صف ً
لدر �سات لعربية -جامعة لدول لعربية ،لقاهرة� ،1961 ،ص.30
((( جمد لدين نا�صف� ،سرية ملك �ضمن لن�سائيات» ،طبعة مكتبة لإ�سكندرية� 2015 ،ص.270
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فيها ب�أنه �أ�صبح مل�صر فتيات �ساوين الرجال يف التعليم فقالت:
ب�شـرى مل�صـر فقـد نالت �أمـانيـها

و�أجنـح اهلل باحل�سـنى م�ساعيـها

و�شجعها والدها على ا�ستكمال تعليمها؛ فتقدمت �إىل الق�سم العايل
ملدر�سة ال�سنية الذي �أن�شئ لتخريج معلمات وطنيات ،طبقًا لربنامج ميتد خم�س
�سنوات -ثالث �سنوات للدرا�سة وعامني للتمرين -وكان التعليم بهذا الق�سم
باللغة الإجنليزية ،التي �أتقنتها �إىل جانب الفرن�سية والعربية.
لقد كانت «باحثة البادية» جتيد الفرن�سية والإجنليزيةُ ،وتطل منهما على
الفكر الأجنبي واحل�ضارة الأجنبية .ولها �إىل جانب هذا رحالت �إىل �آ�سيا ال�صغرى
والآ�ستانة عا�صمة العامل الإ�سالمي وقتذاك ،و�أتاحت لها معرفتها بهذه اللغات
الأجنبية �أن تخالط عن قرب بع�ض الأجنبيات الالتي وفدن �إىل م�صر للعمل
�أو للزيارة ،فمن ه�ؤالء الكاتبة الإجنليزية «�شارلوت كمرون*» التي زارت م�صر
والتقت بـ«ملك» ،و�أ�سفرت تلك الزيارة عن تخ�صي�صها ً
ف�صال يف كتابها «�شتاء
امر�أة يف �إفريقيا» للحديث عن املر�أة امل�سلمة حتدثت فيه عن «ملك» ومدحتها،
وظلت العالقة بينهما فيما بعد عن طريق املرا�سلة.
كما وفدت �إىل م�صر الكاتبة الأمريكية «�إليزابيث كوبر» �صاحبة كتاب
«املر�أة امل�صرية» الذي �أهدته �إىل «ملك» ،ون�شرته يف الواليات املتحدة و�إجنلرتا
* ع�ضو جلمعية جلغر فية مللكية بلندن.
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ودول �أخرى ،فكانت «ملك» �صورة م�شرقة للحال الذي �أ�صبحت عليه الفتاة
امل�صرية.
وكان لـ«ملك» عالقات طيبة �أي�ضً ا مع �سيدات �شرقيات مثقفات ،منهن
ال�سيدة «خالدة �أديب»* الرتكية ،وعن طريقها ن�شرت «ملك» بع�ض املقاالت يف
�صحيفة «اجلوان ترك» ب�إ�ستانبول .كما را�سلت �أمرية «بهوبال» بالهند ،وهي �سيدة
لها ر�ؤيتها الإ�صالحية الوا�ضحة املرتكزة �إىل �أ�س�س �إ�سالمية( ،)1ولها مكاتبات
�أخرى لعدد من امل�شتغالت بامل�سائل الن�سائية يف الغرب.
تخرجت «ملك» من ق�سم املعلمات بتفوق �أتاح لها التدري�س لطالبات
يقرتبن منها يف ال�سن ،وا�ستطاعت �أن جتتذب �إىل املدر�سة كث ًريا من الفتيات
الالتي بد�أ �أهلهن ين�شدن تكرار منوذج «ملك» يف بناتهن ،وا�ستمرت يف هذا
العمل ملدة عامني.
اهتمت «ملك» بالأدب وال�شعر منذ بداية عمرها ،فهي ابنة الأديب وال�شاعر
الكبري ،الذي �أتاح لها مطالعة مكتبته الزاخرة بعلوم العربية ،فنهلت منذ �صغرها
من كنوز الرتاث العربي ،و�أُعجبت بال�شاعر املتنبي (ت354هـ965/م) وت�أثرت
* ُعينت خالدة أول وزيرة يف حكومة أتاتورك ،و�شغلت من�صب وزيرة ملعارف ( لرتبية و لتعليم).
( )1هند م�صطفى علي حممد ل�شلقاين ،لإ�صالح ل�سيا�سي يف خطاب ملر أة مل�صرية (1952-1892م) :در �سة يف
خطابي ملك حفني نا�صف وهدى �شعر وي ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية القت�صاد و لعلوم ل�سيا�سية-جامعة لقاهرة،
نوفمرب2004م� ،ص.198
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به ،و�أخذت عنه اعتزازه بنف�سه ،كما ت�أثرت مبا قيل يف رثاء الأندل�س ،وذكرت هذا
عن نف�سها يف ر�سالة ملي زيادة قائلة« :كنت يف حداثتي �أقر أ� كث ًريا ديوان املتنبي،
و�أُعجبت بنف�سه الكبرية ،و�أظنه هو الذي عداين يف ذلك»(((.
بد�أت ملك تنظم �شًعرا وتن�شره على �صفحات اجلرائد ،ومل يخرج �شعرها
على ق ّلته عن اجلو ال�شعري العام� ،إال �أنها كانت �أكرث من غريها قدرة على التحدث
يف املوا�ضيع الوطنية وال�سيا�سية .وعندما �أعادت احلكومة امل�صرية العمل بـ«قانون
املطبوعات» الذي ُو�ضع يف عهد املراقبة الثنائية ،وهو قانون يحمي احلكام من
هجوم ال�صحف �أن�شدت «ملك» ق�صيدة تندد فيها بالظلم وتقول:
نثــرت منـظـو َمـها ال ِغ َــري
يـا �أمـ ًة
ْ
مـاذا تقـولون يف َ�ض ْـي ٍم ُيـرا ُد بـكم

ال�شـر
�صـرب ونـا ُر
حـ َّتا َم
ت�ســتعـر
ٌ
ِّ
ُ
حـتى ك�أنكـمو الأوتــا ُد وا ُ
ـمـر
حل ُ

والدها
وتدل هذه الأبيات على قوة النزعة الوطنية التي ن�شَّ �أها عليها ُ
حفني نا�صف ،حيث كان ً
تلميذا جلمال الدين الأفغاين (ت 1315هـ1897/م)
و�صديقًا لرواد احلركة الوطنية من �أمثال« :حممد عبده» ،و«عبد اهلل الندمي»
(ت1314هـ1896/م) ،و«�سعد زغلول» ،و«�أحمد لطفي ال�سيد» (ت
1382هـ1963/م).
((( كانت عنو ن لر�سالة بني كاتبتني» ُن�شرت أو ًال يف ملحرو�سة ،ثم أعادت مي زيادة ن�شرها يف كتابها باحثة لبادية»،
مطبعة ملقتطف  -م�صر1920،م� ،ص .24ثم ن�شرها بعد ذلك جمد لدين نا�صف يف طبعات لن�سائيات» لتالية -
�ص  304لطبعة حلالية.
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واجتهت «ملك» �إىل ال�صحافة ،وكانت من �أوائل امل�صريات الالتي كانت
تن�شر لهن مقاالت .و�أول مقال ن�شرته يف جريدة «اجلريدة» حول وجوب تخ�صي�ص
مقربة ر�سمية للعظماء ،ثم توالت مقاالتها يف هذه ال�صحيفة وغريها من �صحف
م�صرية وغربية .فكتبت مقاالت اجتماعية مهمة ،كان لها �صدى كبري وعميق
لدى �أفراد ال�شعب ،وخا�ص ًة املثقفني الذين احتفوا ب�آرائها وناق�شوها ،كما نقدت
«ملك» بع�ض �آرائهم.
وكان دخولها جمال ال�صحافة �إعالنًا عن م�شاركة املر�أة امل�صرية يف جمال
الن�شر والكتابة ،وتر�سيخ دورها وم�ساهمتها يف املجال العام .و�ساهمت مقاالتها-
ب�شكل مبا�شر -يف تطور ال�صحافة الن�سائية من حيث املو�ضوعات وزاوية التناول،
وكانت تعب ًريا عن اهتمامات الن�ساء وق�ضاياهن ،بالإ�ضافة �إىل اهتمامها مبو�ضوعات
النه�ضة الوطنية والقومية والرتبية.
ومن خالل ال�صحافة �أبرزت «ملك» ال�شخ�صية امل�ستقلة للمر�أة ،و�أكدت
على دورها يف حتقيق النه�ضة ،ومل يكن ثمة مو�ضوع حمرم بالن�سبة �إليها على
النقا�ش �أو غري قابل للبحث ،فكتبت مقاالت جريئة عن و�ضعية املر�أة يف الإ�سالم،
وعن ال�سفور واحلجاب ،وعن الزواج والطالق ،وعن التناق�ض بني روح الإ�سالم
والعادات التي ت�سمت با�سمه .وكانت اللغة يف يدها �آلة دقيقة ماهرة يف تدوين
ما تريد.
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ويف عام 1911م عقد امل�ؤمتر امل�صري الأول مبنطقة هليوبولي�س (م�صر
اجلديدة) برئا�سة «م�صطفى ريا�ض با�شا»* (ت1329هـ1911/م) للبحث يف
الإ�صالحات القومية واحلاجات الوطنية .وكان هذا امل�ؤمتر -يف واقع الأمر� -أول
مدرو�سا مف�ص ًال،
برملان م�صري ميثل الأمة متثي ًال حقيق ًيا ،ويبحث يف حاجاتها بحثًا ً
�شاركت فيه كافة الطوائف يف م�صر �إال املر�أة ،فبعثت «ملك» ر�سالة حتتج فيها على
اقرتاحا بربنامج والئحة تت�ضمن حقوق املر�أة
عدم متثيل املر�أة ،ومع الر�سالة قدمت ً
ومطالبها .وقد قر�أ هذه الر�سالة �أحمد لطفي ال�سيد.
وبناء عليه عقدت «ملك» م� ًؤمترا ن�سائ ًيا ح�ضرته مئات ال�سيدات ،و�ألقت
عليهن هذه املطالب ،وهي(:)1
املادة الأوىل :تعليم البنات الدين ال�صحيح� ،أي تعاليم القر�آن وال�سنة
ال�صحيحة.
املادة الثانية :تعليم البنات التعليم االبتدائي والثانوي ،وجعل التعليم
الأويل �إجبار ًيا يف كل الطبقات.
ً
وعمال ،وقانون ال�صحة
املادة الثالثة :تعليم البنات التدبري املنزيل عل ًما
وتربية الأطفال والإ�سعافات الأولية يف الطب.
*
رئي�سا للحكومة مل�صرية آنذ ك.
كان ً
( )1ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.177
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املادة الرابعة :تخ�صي�ص عدد من البنات لتعلم الطب والتدري�س حتى
يقمن بكفاية الن�ساء يف م�صر.
املادة اخلام�سة� :إطالق احلرية يف تعلم غري ذلك من العلوم الراقية ملن تريد.
املادة ال�ساد�سة :تعويد البنات من �صغرهن ال�صدق واجلد يف العمل
وال�صرب وغري ذلك من الف�ضائل.
املادة ال�سابعة :اتباع الطريقة ال�شرعية يف اخلطبة؛ فال يتزوج اثنان قبل �أن
يجتمعا بح�ضور حمرم.
املادة الثامنة :اتباع عادة ن�ساء الأتراك يف الآ�ستانة يف احلجاب واخلروج.
املادة التا�سعة :املحافظة على م�صلحة الوطن واال�ستغناء عن الغريب من
الأ�شياء والنا�س بقدر الإمكان.
املادة العا�شرة :يطلب من الرجال تنفيذ هذه املطالب ،وختمت ذلك
بقولها «على الرجال تنفيذ م�شروعنا هذا».
ومثلت هذه الأفكار برنامج الإ�صالح الذي تبنته بعد ذلك هدى �شعراوي
(ت1367هـ1947/م) وزميالتها يف االحتاد الن�سائي.
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ومل تكن هذه املطالب الع�شر هي فقط التي قدمتها «ملك» للم�ؤمتر،
بل �أ�ضافت �إليها جمموعة �أخرى من املقرتحات التي و�صفها الأ�ستاذ �أحمد
الإ�سكندري يف كتابه «الو�سيط يف الأدب العربي» ب�أنها ر�سالة �ضافية قدمتها
للم�ؤمتر(((.
�أما تلك الر�سالة واالقرتاحات فقد وردت يف جمموعة �أعمال امل�ؤمتر تت�ضمن
بالإ�ضافة �إىل املطالب الع�شر:
 .تخ�صي�ص باب وحجز مكان للن�ساء يف امل�ساجد؛ كي يقمن ال�صالة وي�سمعن
الوعظ ،وتعيني مربية م�سلمة يف كل مدر�سة للبنات ت�ؤمهن وتر�شدهن.
 .التو�سع يف تعليم التمري�ض و�إطالق تعليم الفتيات الطب ب�أكمله ،و�إباحة
التعليم العايل يف الفروع الأخرى ملن تريد مهنة ،والإكثار من امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات يف املراكز والقرى لتي�سري عالج الفقريات والفقراء و�أطفالهم،
و�صرف الدواء لهن جمانًا �أو ب�أجر زهيد ،ون�شر الوعي ال�صحي.
 .جعل الطالق وتعدد الزوجات ب�إذن القا�ضي.
 .ن�شر ال�صناعات املالئمة للفتيات كاحلياكة والقيام على الأطفال واخلدمة
لال�ستغناء عن خدمة الأجنبيات.
((( ل�شيخ أحمد لإ�سكندري و ل�شيخ م�صطفى عناين ،لو�سيط يف لأدب لعربي وتاريخه ،طبع لكتاب لأول مرة �سنة
أي�ضا:
1335هـ1916/م ،و لطبعة لتي عتمدت عليها طبعة د ر ملعارف -م�صر1398( ،هـ1978/م)� ،ص344؛ و ً
مي زيادة ،باحثة لبادية ،مرجع �سابق� ،ص.95-94
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 .حترمي ال�سري يف اجلنازات على الن�ساء وحترمي اللطم والندب ،و�ضرورة نقل
املوتى يف عربات بعد ال�صالة عليهم يف �أقرب م�سجد.
 .تخ�صي�ص بولي�س للآداب حلماية الن�ساء من م�ضايقة ال�شبان لهن ..وغريها
من املقرتحات.
ُوتعد «ملك» �أول �سيدة حتا�ضر يف اجلامعة امل�صرية ،وقد جل�أت �إىل املحا�ضرة
باعتبارها �إحدى الو�سائل املتاحة لها للت�أثري يف الأحداث االجتماعية وال�سيا�سية،
وكانت �أوىل حما�ضراتها عن «املقارنة بني املر�أة امل�صرية واملر�أة الغربية».
ومن العجب �أن يتاح للمر�أة �أن حتا�ضر يف اجلامعة يف الفرع الن�سائي ،يف
متاحا لها �أن تلتحق باجلامعة للدرا�سة� .صحيح �أنه مل
الوقت الذي مل يكن ً
يكن هناك قانون مينع ذلك ،ولكن �شرط دخول اجلامعة هو احل�صول على �شهادة
م�سموحا للفتيات -حينذاك -بااللتحاق باملدار�س الثانوية.
الثانوية ،ومل يكن
ً
مل تكن حما�ضرات «ملك» وقفًا على اجلامعة فقط ،بل �ألقت عدة
حما�ضرات يف املنتديات واجلمعيات اخلريية ،اهتمت فيها ب�إ�صالح الرتبية
والتعليم ،ونقد الواقع االجتماعي ،وتر�سيخ العلم والف�ضائل.
وتالزم هذا الدور الثقايف الن�شط لـ«ملك» مع دور اجتماعي عمدت من
خالله �إىل ت�شكيل اجلمعيات الن�سائية التي تطالب بحقوق املر�أة التي ُ�سلبت
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منها عرب قرون ،وتعليمها تعلي ًما راق ًيا للعلوم الدينية والدنيوية ،وتعليم الفتيات
بع�ض احلرف ،واالهتمام بالطبقات الفقرية ،و�إقامة مراكز عالجية للتمري�ض،
وامل�ساهمة يف بع�ض الأعمال الوطنية.
وقد �أ�س�ست «ملك» عدة جمعيات ،منها:
 .جمعية «احتاد الن�ساء التهذيبي» ،وكانت ت�ضم كثريات من ن�ساء م�صر
والبالد العربية وبع�ض الأجنبيات.
 .جمعية للتمري�ض على غرار «ال�صليب الأحمر» ،وكانت النواة لت�أ�سي�س
جمعية «الهالل الأحمر» بعد ذلك.
ومن خالل هذه اجلمعية قامت «ملك» ب�إر�سال الأدوية والأغطية واملالب�س
�إىل اجلهات املنكوبة يف م�صر والبالد العربية .وقد حاكت بيدها مائة بدلة ع�سكرية.
وكانت باكورة �أعمالها يف هذا املجال جمع التربعات ملنكوبي طرابل�س الغرب من
�ضحايا اال�ستعمار الإيطايل.
جما مل�شغل للفتيات ،وملج�أ للمعوزات ،وكانت تنوي
 .و�ضعت «ملك» برنا ً
وقف �أمالكها -خم�سة وثالثني فدانًا -للم�شغل وامللج�أ ،ولكن القدر مل
ميهلها للقيام بهذا العمل الإن�ساين اجلليل.
�أما عن حياتها االجتماعية ،فقد تقدم �إىل «ملك» الكثريون خلطبتها،
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و�شاء اهلل �أن تتم خطبتها �إىل وجيه قبيلة «الرماح» بالفيوم« ،عبد ال�ستار البا�سل»،
وكان الرجل مثقفًا يجيد التحدث باللغات الأجنبية ف�ض ًال عن �أنه كبري قومه،
وميتلك �أكرث من �ألفي فدان من �أجود الأرا�ضي الزراعية ،وله ق�صر فخم بالفيوم،
فا�ستقالت «ملك» من التدري�س �سنة 1907م ،وانتقلت لتعي�ش على م�شارف
و�سمت نف�سها «باحثة البادية».
ال�صحراء والباديةَّ ،
ويف الفيوم مل تتوقف «ملك» عن احلركة والكتابة ،فكانت تقوم بالكتابة
لل�صحف يف جمال الإ�صالح املجتمعي العام ،و�ساهمت يف النهو�ض ب�أبناء وبنات
هذه البيئة ال�صحراوية ،ورفع م�ستواهم ال�صحي والتعليمي واالجتماعي .وتذكر
ملك هذا الدور قائلة« :ال�سيدة الفا�ضلة هي التي ينال غريها نفعها ،ال التي ترفل
يف الدمق�س واحلرير .ويف القرى ميكن بث التعاليم املنا�سبة لأهلها فت�ستفيد منها
كث ًريا الن�ساء اجلاهالت ..وقد جربت ذلك بنف�سي ،وي�سرين �أنه ناجح واحلمد
هلل»(((.
ر�ضيت «ملك» �أن تغيب عن احلياة االجتماعية والثقافية التي عا�شتها
يف القاهرة ،و�أن ت�ضحي بكل هذا يف �سبيل ال�سعادة الزوجية املن�شودة ،ولكنها
متزوجا من ابنة عمه ،وقد تركها فرتة ثم �أعادها مرة
اكت�شفت �أن زوجها كان ً
�أخرى لع�صمته ،وله منها طفلة ،و�أنه فقد القدرة على الإجناب بعدها ،و�إن كان قد
�أوهم «ملك» ب�أنها هي ال�سبب يف عدم الإجناب.
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.135

35

درا�سة تقـدميية

35

وعمقت جتربة الزواج يف هذه الظروف من �إح�سا�س «ملك» بالظلم الذي
(((
تعانيه املر�أة امل�صرية؛ لأن «املر�أة م�سلوبة احلق مظلومة يف كل �أدوار حياتها»
فت�ستقبل �شر ا�ستقبال يوم �أن تولد ،وتعي�ش �صباها كله دون ال�صبي ،وتتزوج
دون �إرادتها ،ثم ي�ستبد بها الزوج ،وتقا�سي تهديد الطالق ،والأَ َم ّر من كل هذا
والأعنت �أنها تقا�سي �أحيانًا من وجود «ال�ضرة».
وانطوت «ملك» على نف�سها تقر�أ وتكتب ،وتع ِّلم فتيات البادية ،وجترت �آالمها
و�أحزانها وحيدة دون �أن ت�صرح لأحد بحقيقة حياتها� ،أو تفكر يف طلب الطالق؛
خو ًفا من �أن ُيقال� :إن التعليم يف�سد الفتيات ،وال يجعلهن قادرات على حتمل
احلياة الزوجية.
وزادت هذه التجربة القا�سية من رقة �إح�سا�سها ،وجعلتها تنتقل من
االهتمام باملجال اخلا�ص �إىل املجال العام ،فالتفتت �إىل بنات البادية تعلمهن،
وتخالط �سيداتها لتنويرهن ،وتتعرف على م�شاكلهن ،وتكتب مقاالت من وحي
جتربتها ،وتورد الن�صائح والإر�شادات �إىل بنات جن�سها يف كل �ش�أن يهمهن �أو ترى
فيه ارتقا ًء بهن� ،أو حت�صي ًنا لهن.
وتذكر «ملك» معاناتها يف ر�سالة �أر�سلتها �إىل «مي زيادة» تقول فيها�« :آالمي
�أيتها ال�سيدة �شديدة ،ولكني �أنقلها بت�ؤدة ،ك�أين �أجر �أحمال احلديد ،فهل تدرين
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.100
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يا �سيدتي ما هو بي؟  ..يل قلب يكاد يذوب عطفًا و�إ�شفاقًا على من ي�ستحق
الرحمة ومن ال ي�ستحق .وهذا علة �شقائي ،ومبعث �آالمي� ،إن قلبي يت�صدع من
هذا املجتمع الفا�سد»(((.
و�إزاء هذه احلياة التع�سة احلزينة �أخذت ملك ترتدد بني احلني والآخر على
بيتها بالقاهرة ،لتق�ضي بع�ض الوقت يف البيئة التي تعودت عليها ،وجنحت فيها،
وجعلت من بيتها خلية للعمل االجتماعي ،وظلت هكذا حتى ختام حياتها
الق�صرية التي مل تكمل الثالثة والثالثني .فقد فا�ضت روحها يف �صبيحة (الأول
من املحرم 1377هـ 17/من �أكتوبر 1918م) بعد مر�ض ق�صري ،وبكتها الأمة،
وكانت جنازتها دلي ًال على املكانة التي احتلتها لي�س يف قلوب الن�ساء فقط ،بل
يف عقول الرجال� أي�ضً ا.
كانت �شخ�صية «ملك» ذات ت�أثري عميق يف زمانها ،وي�شري عدد امل�شاركني
يف جنازتها �إىل ما كانت تتمتع به من تقدير واحرتام يف املجتمع ككل ،فقد اجتمع
الرجال لت�أبينها قبل �أن جتتمع الن�ساء ،ويف هذا دليل على �أن الدعوة ال�صاحلة
«دعوة نه�ضة املر�أة العربية لي�ست حربًا بني جن�سني ،فاملر�أة العربية مل حتارب
الرجل ومل يحاربها ،بل �إن �أكرث مكا�سبها كانت جهو ًدا مت�ضافرة من الن�ساء
والرجال على ال�سواء»(((.
((( مي زيادة ،باحثة لبادية ،مرجع �سابق� ،ص.152
((( �سهري لقلماوي ،مقدمة كتاب آثار باحثة لبادية ،جمع وتبويب :جمد لدين نا�صف ،وز رة لثقافة و لإر�شاد لقومي،
و مل�ؤ�س�سة مل�صرية لعامة للت�أليف و لرتجمة و لن�شر -لقاهرة1962 ،م� ،ص.35
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كانت «ملك» رائدة من رائدات احلركة الن�سائية على مدى ثالثة ع�شر عا ًما
قامت خاللها بدور فعال يف خدمة ق�ضايا املجتمع وعالج م�شكالته االجتماعية،
هذه احلركة التي اهتمت باال�ستقالل الوطني وال�صراع الطبقي وغري ذلك من
الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية ،وهذا ي�ؤكد على �أن املر�أة مل تكن متفرجة على
عامل يقوده الرجال ،بل دخلت �إىل امليدان بقوة وفاعلية.
لقد كانت «ملك» مثل غالبية رواد الإ�صالح تعي �أهمية دور املر�أة يف
حتقيق النه�ضة والتقدم ،ف�سارت تبحث عن �أف�ضل احللول لتحقيق هذا الهدف،
وتعاملت مع ال�س�ؤال الذي �ألح على معظم الرواد ،واخلا�ص بـ«كيفية الأخذ
مبظاهر ومعطيات التقدم مع الإبقاء على خ�صو�صية الثقافة العربية والإ�سالمية».
ور�صدت للإجابة عن هذا ال�س�ؤال جمموعة من املقاالت واملحا�ضرات ،جمعت
بع�ضها يف كتاب «الن�سائيات».
و ُين�سب �إىل «ملك» كتاب مل ُيطبع عنوانه «حقوق الن�ساء» �أجنزت منه
ثالث مقاالت :الأوىل «يف املوازنة بني املر�أة امل�سلمة ال�شرقية واملر�أة املتمدينة
الغربية يف احلقوق املالية» ،والثانية «يف حق املر�أة امل�سلمة من جهة �إدارة الأعمال
العامة» ،والثالثة «يف حقوق املر�أة امل�سلمة من جهة االنتخاب»(((.

((( ل�شيخ أحمد لإ�سكندري و ل�شيخ م�صطفى لعناين ،لو�سيط يف لأدب لعربي وتاريخه ،مرجع �سابق� ،ص.344
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ثان ًيا :كتاب «الن�سـائيات»

ي�ؤرخ هذا الكتاب لبدايات النه�ضة الن�سائية التي كتبت ب�أقالم �سيدات
م�صريات يف الع�صر احلديث .و�أ�صل هذا الكتاب جمموعة مقاالت ن�شرتها
«ملك» يف جريدة «اجلريدة» حتت عمود «ن�سائيات» ،وجمعت املقاالت ون�شرتها
يف كتاب للمرة الأوىل عام (1328هـ1910/م) يف مطبعة «اجلريدة» ،وقدم له
«�أحمد لطفي ال�سيد».
ويف عام (1343هـ1925/م) �أعادت املكتبة التجارية طبع الكتاب مرة
�أخرى ،و�أ�ضافت �إليه ر�سائل متبادلة بني «ملك» و«مي زيادة» ،ومقالة عن «ملك»
بقلم �أخيها «جمد الدين نا�صف» (ت1978م) ،مع عدد من اخلطب والق�صائد
و�سميت هذه الطبعة «الن�سائيات -اجلزء الأول واجلزء
التي �أُلقيت يف ت�أبينهاُ ،
الثاين».
ثم �أعاد «جمد الدين نا�صف» ن�شر �أعمال «ملك» يف كتاب عنوانه «�آثار باحثة
البادية» عام (1381هــ1962/م) ،وت�ضمن مقدمة للدكتورة «�سهري القلماوي»،
و�سرية حلياة «ملك» بقلم �أخيها ،وكتاب «الن�سائيات» ،مع �إ�ضافة بع�ض املقاالت
اجلديدة واملرا�سالت والتعليقات.

39

درا�سة تقـدميية

39

و�صدر الكتاب مرة �أخرى عام (1419هـ1998/م) مبنا�سبة مرور ثمانني
عا ًما على وفاة «ملك» ،يف �سل�سلة �إ�صدارات تذكريية بالن�ساء ،ي�شرف عليها
ملتقى «املر�أة والذاكرة» مع مقدمة بقلم «هدى ال�صدة».
وملا كان منهج امل�شروع الذي ي�صدر الكتاب من خالله يلتزم بالطبعة التي
ُن�شرت يف حياة امل�ؤلف ،وكانت «ملك» قد توفيت عام 1918م؛ ف�إن امل�شروع
يلتزم بتلك الن�سخة التي ظهرت يف حياة امل�ؤلفة ،وهي الطبعة الأوىل من الكتاب
املن�شور عام 1910م ،مع �إ�ضافة اجلزء الثاين الذي �صدر بعد وفاة امل�ؤلفة كملحق
للكتاب.
ولكن ملاذا ُيعاد ن�شر الكتاب مرة �أخرى بعد مرور �أكرث من قرن من الزمان
على ت�أليفه؟ والإجابة عن هذا تتعلق بال�س�ؤال الذي طرحته «ملك» يف مطلع
إ�صالحا يتفق مع
القرن الع�شرين عن «كيف ال�سبيل �إىل �إ�صالح و�ضع املر�أة � ً
املدنية احلديثة ،وال يخالف ت�صوراتنا الإ�سالمية ،وال يفقدنا ُهويتنا ،وال يخرجنا
مطروحا يف م�صر حتى الآن ،بل لعله الآن
عن ثقافتنا؟» فهذا ال�س�ؤال ما زال
ً
إحلاحا و�أهمية مما كان �إبان ظهور الطبعة الأخرية من هذا الكتاب عام
�أكرث � ً
1998م .حيث قالت «هدى ال�صدة» حينذاك يف مقدمته� :إن �إعادة قراءة كتاب
«الن�سائيات» «من �ش�أنه م�ساعدتنا على �صياغة �أ�سئلة جديدة ال ت�ضع احلداثة
والرتاث يف مواجهة بع�ضهما بع�ضا ،وال تفرت�ض بداية �أن ما درج على ت�سميته
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باحلداثة هو ال�سبيل الأوحد للتقدم»(((.
وجند �أنف�سنا الآن يف العامل العربي والإ�سالمي بعد ظهور التيارات
احتياجا للإجابة
الإ�سالمية ،وبروز احلركات الأ�صولية يف ال�سنوات الأخرية �أكرث
ً
عن هذا ال�س�ؤال مرة �أخرى ،حيث عادت ق�ضية املر�أة للظهور على ال�سطح من
جديد ،و�أخذ بع�ض �أ�صحاب هذه التيارات ينادون برجوع املر�أة �إىل االحتجاب،
وحماربة عملها بادعاء �أن خروجها من البيت ،وم�شاركتها الرجل يف احلياة العامة
خروجا عن تعاليم الإ�سالم ،فكما �أ�سيء �إىل املر�أة -يف الع�صور ال�سابقة-
ُيعد ً
با�سم الدين ،يعود نف�س االجتاه للإ�ساءة لها مرة �أخرى با�سم الدين ،والدين منهم
براء.
هذا االجتاه الذي يغنب املر�أة با�سم الدين ،ي�ستفز اجتا ًها �آخر يطالب ب�إطالق
حرية املر�أة من كل القيود ،با�سم املدنية واحلداثة واملعا�صرة ،وكالهما خمطئ؛
فلي�س االنغالق هو التدين ،ولي�ست احلرية املنفلتة هي املدنية ،و�إمنا الأخذ مبظاهر
ومعطيات التقدم مع املحافظة على خ�صو�صية الثقافة العربية والإ�سالمية هو
املنهاج ال�سليم ،ورمبا جند يف جتربة «ملك» ما يفيدنا يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مطروحا حتى الآن« :كيف نتقدم مع احلفاظ على هويتنا :عروبتنا
الذي ما زال
ً
و�إ�سالمنا؟».
((( هدى ل�صدة ،مقدمة كتاب لن�سائيات� ،سل�سلة إ�صد ر ت تذكريية بالن�ساء ،ملتقى ملر أة و لذ كرة»1998 ،م،
�ص.9
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يتكون الكتاب من �أربعة وع�شرين مق ً
اال �صحف ًيا ،وخطبتني وق�صيدة واحدة
ومقدمة لأحمد لطفي ال�سيد مع تقاريظ لبع�ض علماء ذلك الع�صر.
التزمت «ملك» يف هذه املقاالت ب�أ�سلوب الكتابة ال�صحفية ،حيث تعلم
�أن الغالبية العظمى من قرائها من النا�س العاديني ،فكانت عبارتها �سهلة �صحيحة
الألفاظ ،عربية الأ�سلوب ،خالية من ت�صنع ال�سجع وتعمد البديع ،عنيت
بدالالتها على املعاين متام الداللة ،كما عنيت بن�شر الألفاظ احلديثة للم�سميات
التي ت�سربت �إليها من املدنية الغربية.
و�أ�سلوب «ملك» يف الكتابة ال�صحفية �أ�سلوب مب�سط حمبب للنف�س،
ت�ستخدم �أحيانًا الفكاهة وال�سخرية والتهكم �إىل جانب الأق�صو�صة االجتماعية
واملوعظة الأخالقية ،مع اال�ست�شهاد ب�أدلة من التاريخ العربي �أو الغربي ،و�أحيانًا
تلج�أ �إىل الرتاث الإ�سالمي ،فتذكر وقائع منه ،و�أقوا ًال لل�صحابة -ر�ضوان اهلل
عليهم -وت�ؤكد �أقوالها م�ستندة �إىل الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية.
ا�ستخدمت «ملك» قلمها ال�صحفي وانخرطت يف امليدان الثقايف
واالجتماعي ،حماولة بث الوعي الوطني ،وت�أكيد االنتماء العربي والإ�سالمي،
و�إر�ساء الأ�س�س املتينة مل�ستقبل عربي حر وم�ستقل ،ووجدت يف ال�صحافة جم ً
اال
رح ًبا خلو�ض املعرتك الثقايف والن�سوي وال�سيا�سي على حد �سواء.
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وكانت اخلطبة كذلك �أداة من �أدواتها الطيعة ذات الت�أثري املبا�شر يف بث
الوعي بني الن�ساء .واخلطابة هي الو�سيلة التي اعتمدها كثريون المتالك زعامة
ال�شعوب وقيادة اجلماهري وجتميعهم حول املبادئ والآراء والأفكار يف الثلث
الأول من القرن الع�شرين .وبالرغم من الرباعة الأدبية واملقدرة الكتابية لدى
«ملك» ،فقد �شعرت ب�أن احلديث املكتوب لي�س �أفعل يف النف�س من الكلمة
امل�سموعة؛ لذلك اجتهت �إىل اخلطابة واملناظرة والندوات الفكرية ،والكتاب
يحتفظ لها بخطبتني.
كانت اخلطبة الأوىل قد �ألقتها يف دار «اجلريدة» بح�ضور مئات من
ال�سيدات ،ون�شرت حتت عنوان «�أول خطيبة م�صرية» ،واخلطبة الثانية �ألقتها يف
«اجلامعة امل�صرية الأهلية» ،بح�ضور �سيدات م�صريات و�أجنبيات ،ودارت حول
املقارنة بني املر�أة امل�صرية واملر�أة الغربية من خالل خم�سة �أدوار.
و�أ�سلوب «ملك» يف اخلطابة �أ�سلوب مميز؛ مما دفع «�أحمد زكي» با�شا �إىل
و�صفها ب�أنها «�أعادت لنا ذلك الع�صر الذهبي الذي كانت فيه ذوات الع�صائب
ينا�ضلن �أرباب العمائم يف ميدان الكتابة واخلطابة ..لأنها �أول من �أعادت اخلطابة
ال�س َّنة»(((.
�إىل فريق من الن�ساء بعد �أن انطم�ست معامل هذه ُ
((( أحمد زكي ،تقاريظ ملحقة بكتاب لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.234
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�أما الق�صيدة فكانت ر ًدا على ق�صيدة لأمري ال�شعراء «�أحمد �شوقي» (ت
1351هـ1932/م) �أهداها لـ«ملك» ون�شرتها «اجلريدة» بعنوان «�صداح الكنار»
قال فيها:
َ
مــلك الكــنـا
�صــداح يـا

لـــبـل
ري الـ ُب
ِ
ِر ويــا �أمــ َ

وظن البع�ض �أن «�شوقي» ينعى حال املر�أة ويت�أ�سف لإقامتها يف البيت،
ويعتذر عن الرجال باخلوف عليها من تطاول ال�سفهاء ،وردت «ملك» على
ق�صيدته بق�صيدة قالت فيها:
َ�س َّـم ْيـتني َ
مـلك الكنــا

رب املــنـزلِ
ِر و� َ
أنــت ُّ

أقـــ
وجــعلتني رهــ ًنا ل ْ

ِ
احلـديـد املُقــ َف ِل
ـفا�ص
ِ

()1

وقد لقي هذا الكتاب عند ظهوره �إعجاب �أعالم الفكر من كافة االجتاهات،
وقدم له «�أحمد لطفي ال�سيد» قائ ًال« :فح�سبي �أن �أقرر من غري حماباة �أنها �أكتب
�سيدة قر�أنا كتاباتها يف ع�صرنا احلا�ضر ،بل هي تعطينا يف كتابتها �صورة الكاتبات
الغربيات الالتي تفوقن على كثري من ُ
الك َّتاب»(.)2
( )1ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،ملرجع ل�سابق� ،ص212
( )2أحمد لطفي ل�سيد ،مقدمة كتاب لن�سائيات ،ملرجع ل�سابق� ،ص.11
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�أما ال�شيخ «ح�سني وايل»* (ت 1355هـ1936/م) فيمدح «ملك» قائ ًال:
«�أباحثة البادية �شكرانك يف البدو واحل�ضر .فقد �أراين كتابك علم عائ�شة بنت
ال�صديق و�أدب �سكينة بنت احل�سني»(.)1
وي�ؤكد ال�شيخ عبد الكرمي �سلمان** (ت 1346هـ1928/م) �أن بهذا
أ�سا�سا
الكتاب من «املباحث العلمية والفوائد االجتماعية ما يعظم نفعه ويكون � ً
يف امل�ستقبل لبناء جديد ن�ضيد يخرج املر�أة امل�صرية �إىل عامل امل�شاركة احلقيقية
للرجل يف الرتبية واملعي�شة»(.)2
ومن العجيب �أن يجتمع حول مدح هذا الكتاب وكاتبته االجتاهات
املتعار�ضة :االجتاه املحافظ واالجتاه الليربايل م ًعا .فيمدحها من االجتاه الأول
ال�شيخ «عبد العزيز جاوي�ش»*** (ت 1347هـ1929/م) قائ ًال« :ولقد كاد قلم
قا�سم �أمني يجلب البالء على امل�سلمني وامل�سلمات مبا و�ضعه من الكتاب يف
مو�ضوع املر�أة ،لوال �أن تنبهت ملا يريده النابتة الإ�سالمية ،فجعلت تطارد تعاليمه
* ح�سني و يل لأ�ستاذ بالأزهر ومدر�سة لق�ضاء ل�شرعي ومن أع�ضاء هيئة كبار لعلماء ،ومن لرعيل لأول لأع�ضاء
جممع للغة لعربية.
( )1ل�شيخ ح�سني و يل ،تقاريظ ملحقة بكتاب لن�سائيات ،ملرجع ل�سابق� ،ص.236
** عبد لكرمي �سلمان رئي�س تفتي�ش ملحاكم ل�شرعية
( )2ل�شيخ عبد لكرمي �سلمان ،تقاريظ ملحقة بكتاب لن�سائيات ،ملرجع ل�سابق� ،ص.223
*** عبد لعزيز جاوي�ش من رجال حلركة لوطنية مب�صر .توىل حترير جريدة للو ء» ،وله كتاب أبحاث عن ملر أة مل�صرية
و ل�شئون لعامة».
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وحتارب �إر�شاداته ..ف�إننا ال جند �أح�سن من تلك ال�سيدة الفا�ضلة التي بنت
ن�صائحها على الإ�سالم ،وحر�صت على تقاليد امل�سلمني»(.)1
ومن االجتاه الآخر ،جند «�شبلي �شميل»* (ت 1335هـ1917/م) ي�شري �إىل
�أن كتاب «الن�سائيات» لـ«ملك» هو امتداد لكتابات «قا�سم �أمني» عن حترير املر�أة،
و�أن «النه�ضة التي قام بها قا�سم �أمني منذ �سنني قليلة وتلته فيها باحثة البادية
والتي نراها تتج�سم �أكرث ف�أكرث كل يوم ...تب�شرنا ب�أن م�ساعي امل�صلحني ،و�إن مل
تظهر نتائجها العملية يف امل�سلمني اليوم ،ف�سوف ال مي�ضي زمن ق�صري حتى جتني
منها الأجيال القريبة كل الفوائد املطلوبة»(.)2
وهذان الر�أيان يزيدان من حريتنا حول حقيقة موقف «ملك» من ق�ضايا
املر�أة ،ومدى اقرتابها �أو ابتعادها عن م�شروع «قا�سم �أمني» يف حترير املر�أة ،ويطرح
هذا االلتبا�س علينا �س�ؤا ًال :هل كتابات «ملك» هي امتداد حقيقي للخط الذي
انتهجه «قا�سم �أمني»� ،أم �أنها �سارت يف اجتاه �آخر رمبا يكون معار�ضً ا له يف بع�ض
اجلوانب؟ وهذا ما �سنعر�ض له يف عر�ضنا ملحاور الكتاب.

( )1عبد لعزيز جاوي�ش ،تقاريظ لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.230
* �شبلي �شميل :أديب وكاتب �صحفي لبناين عا�ش يف م�صر وتويف بها ،وله كتاب فل�سفة لن�شوء و الرتقاء».
(� )2شبلي �شميل ،تقاريظ لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.261- 260
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ثال ًثا :حماور كتاب الن�سائيات

يفتقد كتاب «الن�سائيات» الوحدة املو�ضوعية للكتاب الواحد؛ فهو مل يلتزم
بق�ضية معينة .وهذا راجع �إىل �أنه مل يكتب يف الأ�صل ككتاب ،و�إمنا جمموعة من
املقاالت التي ُن�شرت يف منا�سبات خمتلفة ،وكان بع�ضها ر ًّدا على ق�ضايا خالفية
و�آراء �أُثريت حينذاك .بل قد تطرح امل�ؤلفة يف املقالة الواحدة عدة ق�ضايا ،و�إن
كان �أكرث ما يغلب على الكتاب هو االهتمام بكل ما ي�شغل املر�أة امل�صرية بد ًءا
من مظهرها اخلارجي �إىل عالقاتها االجتماعية ،وما يهمها من وعي بذاتها �إىل
االهتمام مبجتمعها ال�صغري والكبري ،انتق ً
اال �إىل مو�ضوعات ترتبط بالإ�صالح
والنه�ضة وغريها.
و�سنحاول من جانبنا و�ضع عدة حماور نرى �أن الكتاب يدور حولها ،وهذه
املحاور هي:
املحور الأول :املر�أة بني احلجاب وال�سفور.
املحور الثاين :حق املر�أة يف العلم والعمل.
املحور الثالث :تقييم م�ؤ�س�سة الأ�سرة.
املحور الرابع :نقد التقاليد االجتماعية.
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املحور اخلام�س :نحو مدنية �شرقية.
* * *

املحور الأول :املر�أة بني احلجاب وال�سفور

دار جدل عنيف حول م�س�ألة حجاب املر�أة و�سفورها منذ نهايات القرن
التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين .ويقع على عاتق «قا�سم �أمني» ال�سبب
املبا�شر يف �إثارة هذه امل�س�ألة ،حيث خ�ص�ص �أغلب كتاباته للحديث عن حترير
املر�أة� .إال �أنه مل يكن له ف�ضل الريادة ،بل كانت الريادة يف هذا املجال لرفاعة رافع
الطهطاوي ،الذي كان له مع املر�أة وتثقيفها وقفة طويلة ،وحديث متنوع.
عكف رفاعة يف باري�س على ترجمة كتاب «ملحة تاريخية عن �أخالق الأمم
وعاداتها» وقد علق على بع�ض ما جاء يف الكتاب بقوله« :كلما كرث احرتام الن�ساء
عند قوم كرث �أدبهم وظرافتهم؛ فعدم توفية الن�ساء حقوقهن فيما ينبغي لهن من
احلرية فيه دليل على الطبيعة املترببرة».
كما ر�صد الطهطاوي يف كتابه «تخلي�ص الإبريز» �صو ًرا �إيجابية عن املر�أة
الفرن�سية ،مقارنًا بينها وبني املر�أة امل�صرية .و�أهمية هذه املقارنة �أنها جاءت يف
وقت كانت م�صر قد بد�أت ت�شهد تغ ًريا يف الواقع الن�سائي ،وخروج الن�ساء-
الفرن�سيات �أو ًال ثم بع�ض امل�صريات� -إىل احلياة العامة ،وهو ما كان غري ًبا على
امل�صريني �آنذاك.
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ويف هذا املناخ املواتي� ،أطلق رفاعة دعوته التحررية يف كتابه «املر�شد الأمني
يف تربية البنات والبنني» للمناداة بحق املر�أة يف التعلم والعمل �إىل جانب الرجل،
حيث �إن االثنني �سواء ب�سواء  -ح�سب تعبريه  -و�إن «الأنثى تكاد تنتظم يف
�سلك الرجال».
و�سار على نف�س املنوال «علي مبارك» يف كتابه «طريق الهجاء والتمرين على
القراءة يف اللغة العربية» ،و«عبد اهلل الندمي» يف جملة «الأ�ستاذ» حني طالب بتعليم
املر�أة� ،إال �أن قا�سم �أمني تفوق على ه�ؤالء حني طرح خروج املر�أة كو�سيلة من
و�سائل حترر املجتمع ،ودعا �إىل حتريرها من ا�ستبداد الرجل كخطوة لتحرير الرجل
واملجتمع كله من اال�ستبداد ال�سيا�سي .و�أثارت دعوة قا�سم �أمني يف حترير املر�أة
وخروجها �إىل املجتمع حفيظة طائفة حر�صت على �أن تلتزم املر�أة بيتها ،وكان على
ر�أ�س ه�ؤالء الزعيم «م�صطفى كامل» (ت1326هـ1908/م) ،واملفكر االقت�صادي
«حممد طلعت حرب» (ت1360هـ1941/م) الذي و�ضع كتابني للرد على «قا�سم
�أمني» هما «تربية املر�أة واحلجاب» ،والآخر «ف�صل اخلطاب يف املر�أة واحلجاب».
وانق�سم املفكرون وال�شعراء وال�سا�سة بني م�ؤيد ومعار�ض ،وتبلور حول هذه
امل�س�ألة تياران فكريان كبريان:
�أحدهما ي�ؤمن بوجوب تغيري حال املر�أة ومنزلتها يف املجتمع الإ�سالمي
احلديث ،وذلك برف�ض االحتجاب ،وال�سماح لها باالختالط بالرجال يف احلياة
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العامة ومواطن العمل ،وتعليمها تعلي ًما ي�ؤهلها لال�ضطالع بدور �أ�سا�سي يف
املجتمع ،باعتبارها عن�ص ًرا من عنا�صر التقدم املجتمعي.
�أما التيار الآخر ،فهو التيار املحافظ ،الراف�ض خلروج املر�أة من املنزل .وكانت
مواقف �أ�صحابه من املر�أة متفاوتة من حيث درجة التع�صب واالنفتاح؛ فبع�ضهم
يرى يف دعوة ال�سفور واالختالط خط ًرا على الإ�سالم وامل�سلمني ،وي�صفونها ب�أنها
دعوة غربية هدفها النيل من الدين وال ُهوية ،وبع�ضهم الآخر �أقل تع�ص ًبا يرى �أنه ال
يوجد مانع من تعليم املر�أة ،وينادي ب�ضرورة التدرج يف الأخذ ب�أ�سباب احل�ضارة.
وتبادل التياران الكتابات واالتهامات ،و�أخذ كل منهما يحتج على
�صحة ت�صوراته بكتابات �أورد فيها جمموعة من احلجج ،بع�ضها دينية والأخرى
اجتماعية.
وترف�ض «ملك» كال االجتاهني ال�سابقني؛ لأن ك ًال منهما �أقامه على ت�صوره
اخلا�ص وعلى �أهدافه وغاياته التي مل يراع فيها مطالب املر�أة؛ ولذا تقول« :فل�سنا
متبعات ر�أي من ي�أمر باحلجاب ،وال �أرى من يقول بخلعه� ..إال �إذا تبينا الر�شد من
الغي ،وعلمنا من التجارب �أوىل اخلطتني باالتباع»(((.
ووجدت «ملك» �أن الرجال قد تباروا يف خو�ض م�شكلة هي من �أدق
م�شكالت املر�أة ،دون �أن ي�س�أل �أحدهم نف�سه :ما هو ر�أي املر�أة ،وما هي ت�صوراتها،
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.23
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هل تقبل ال�سفور �أم ترف�ضه؟ وتنتقد «ملك» هذا التدخل من جانب الرجال يف
عامل املر�أة ،وا�ستبدادهم وحتكمهم فيها ،وعلقت على هذا يف ر�سالة �أر�سلتها �إىل
«مي» قائلة�« :إذا �أمرنا الرجل �أن نحتجب احتجبنا ،و�إذا �صاح الآن يطلب �سفورنا
�أ�سفرنا ،و�إذا �أراد تعليمنا تعلمنا ...ليدعنا الرجل منح�ص �آراءه ،ونختار �أر�شدها،
وال ي�ستبد يف حتريرنا كما ا�ستبد يف ا�ستعبادنا� ،إننا �سئمنا ا�ستبداده»(((.
ويف ظل هذا املناخ املحتدم واملت�صارع حول احلجاب وال�سفور ،ن�شرت
جملة «ال�سفور» ل�صاحبها «عبد احلميد حمدي» (ت1950م) زعيم ال�سفوريني
خطبة كان قد �ألقاها يف حزب «الأمة» يتحدث فيها عن حق املر�أة يف ال�سفور.
فردت عليه «ملك» مبقالة عنوانها «احلجاب �أم ال�سفور» انتقدت فيها ال�سفور من
الناحية االجتماعية.
ت�شري «ملك» �إىل �أن واقع م�صر االجتماعي -يف هذا الزمان -غري مهي�أ
لل�سفور ،و�أن امل�صلحة االجتماعية والفائدة الوطنية هي احلاكمة يف اختيار ال�سفور
�أو احلجاب ،فتقول« :ر�أيي �أن الوقت مل ي�أن لرفع احلجاب ،فعلموا املر�أة تعلي ًما
حقًا ،وربوها تربية �صحيحة ،وهذبوا الن�شء ،و�أ�صلحوا �أخالقكم بحيث ي�صري
جمموع الأمة مهذبًا ،ثم اتركوا لها �ش�أنها تختار ما يوافق م�صلحتها وم�صلحة
الأمة»(((.
((( مي زيادة ،باحثة لبادية ،مرجع �سابق� ،ص.155
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص27
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فال�سفور -فيما ترى «ملك» -يحتاج لأمرين:
الأمر الأول :تربية البنات تربية �أخالقية وتعليمية ،ت�ؤهلها للخروج
واالختالط.
الأمر الثاين� :أن يلتزم الرجال حدود الأدب واللياقة ،فال يتعر�ضوا لها
بنظراتهم �أو بذاءاتهم ،وال ي�صبوا عليها من ماء �سفالتهم حتى يت�صبب عرقها .ف�إذا
حتقق هذان الأمران ،فال مانع عند «ملك» من �سفور املر�أة ،وخروجها لالختالط
بالرجال ،وحتى ذاك الوقت ،كان املجتمع غري مهي�أ لهذه اخلطوة.
وقد �أ�سيئ فهم موقف «ملك» ،وقيل �إن موقفها هذا ُيعد تراج ًعا عن موقف
قا�سم �أمني اجلريء ،وهذا يرجع �إىل خوفها كامر�أة ،وجراءته كرجل ،و�أخذ البع�ض
الهجوم العنيف الذي تعر�ض له قا�سم وم�ؤيدوه من ِق َبل خ�صومهم الرجال على
�أنه دليل على تقدميتهم وت�أييدهم للمر�أة.
وكانت «مي زيادة» من بني ه�ؤالء الذين نقدوا «ملك» يف موقفها من
ال�سفور ،ور�أت �أنها ت�سري بتحفظ بني ت�شعب الأفكار اجلديدة والآراء امل�ستحدثة،
وكلما خطت خطوة التفتت �إىل الوراء لتتثبت من �أنها تابعت ال�سبيل الذي يربط
الأم�س بالغد ،وهي كثرية التحذر يف �إ�صالحها ،عملية متوا�ضعة يف مطالبها ،ال
تبتعد م ًرتا واح ًدا عن حدود بيئتها(((.
((( مي زيادة ،باحثة لبادية ،مرجع �سابق� ،ص.125
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وينقد �آخر موقف «ملك» ويرى �أن ر�أيها يف احلجاب غري موفق ،ويقول:
«�ستظهر الأيام �أن ر�أيها يف احلجاب ر�أي مل تقدر على تخمريه ،ومل متلك حرية
القول فيه ،و�إنني ل�ست معها يف �أمره ،و�أرى غري ما تراه»(((.
ولكن هل �صحيح �أن ر�أي «ملك» يف احتجاب املر�أة خمالف لر�أي «قا�سم
�أمني» متا ًما؟
يخطئ البع�ض حني يظن �أن قا�سم �أمني دعا �إىل نزع احلجاب عن املر�أة؛
لأنه يف احلقيقة طالب به على نحو ما جاء يف ال�شريعة ،ولكنه يرف�ض احتجاب
املر�أة يف املنزل ،ويطالب �أن نزيل من �أمامها كل ما مينعها عن التعليم والعمل ،فهو
يرمي �إىل متكني املر�أة من القيام ب�أي عمل يطلب منها .فيقول« :رمبا يتوهم ناظر
�أنني �أرى الآن رفع احلجاب باملرة ،لكن احلقيقة غري ذلك ،ف�إنني ال �أزال �أدافع
عن احلجاب و�أعتربه �أ�ص ًال من �أ�صول الآداب التي يلزم التم�سك بها ،غري �أين
�أطلب �أن يكون منطبقًا على ما جاء يف ال�شريعة الإ�سالمية»(((.
وترى «ملك» �أن ن�ساء م�صر ل�سن كلهن حمتجبات ،بل االحتجاب
واحلجاب له �صور متعددة ،ويختلف ح�سب اختالف الطبقات االجتماعية؛ �إذ
يف م�صر ثالث طبقات :دنيا وعليا وو�سطى .الطبقة الدنيا ال تلتزم باالحتجاب
((( عبد لكرمي �سلمان ،تقاريظ ملحقة بكتاب لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.224
((( قا�سم أمني ،كتاب حترير ملر أة� ،ضمن لأعمال لكاملة ،حتقيق :حممد عمارة ،د ر ل�شروق ،ط1409 ،2هـ1989/م،
�ص.350
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ب�سبب عملها واختالطها بالرجال يف امل�صانع واملزارع .وكذلك امر�أة الطبقة العليا،
ال تلتزم به لأنها تكرث من اخلروج �إىل املالهي واملتنزهات� .أما امر�أة الطبقة الو�سطى
فهي �أح�سن الطبقات �أدبًا ،و�أكرثهن ح�شمة ووقا ًرا .وهي التي توجه لها «ملك»
حديثها يف الأ�سا�س ،وهذه الطبقة هي حاملة القيم ،وامل�ساهم الأكرب يف التقدم.
و«ملك» يف موقفها هذا تعبرّ عن انتمائها للطبقة الو�سطى خري تعبري ،فهي
تعترب �أن هذه الطبقة هي التي ت�سعى للتعليم ،وهي التي حتمل مرياث القيم
والف�ضائل ،ف�إذا أُ�بيح لفتيات هذه الطبقة �أن يخرجن لطلب العلم حتت �ستار من
احل�شمة وااللتزام ،تقدم املجتمع ب�صورة �أ�سرع� .أما ال�سيدات اجلاهالت فال يحق
لهن ال�سفور ،ويبقى للفتيات �أن يطلنب التعلم والعمل و«ملك» ترف�ض ال�سفور
لكل الن�ساء الآن ،وترى �أن امل�ستقبل �سي�أتي به ،وت�ؤمن بالتطور التدريجي و�أن
«املتعلمات يف م�صر الآن يزددن عد ًدا ،ومنهن من ي�صح �أن تلقى �إليهن قيادة
�أخواتهن ،و�سيجيء زمن ين�ش�أ فيه جيل من الن�ساء يثمر فيهن البذر»(((.
وكما دافعت «ملك» عن امر�أة الطبقة املتو�سطة ،فقد �سبقها الطهطاوي �إىل
ذلك ،حيث �إنه ينتمي لنف�س الطبقة ،وقد قر�أت «ملك» كتاباته ،وت�أثرت بها.
فالطهطاوي �أ�شاد من قبل بن�ساء الطبقة الو�سطى ،حيث الحظ �أثناء وجوده يف
فرن�سا �أن العفة ت�ستويل على قلوب الن�ساء املنت�سبات �إىل الرتبة (الطبقة) الو�سطى
دون ن�ساء الأعيان والرعاع.
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.26
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وترف�ض «ملك» �أن يكون ت�أجيل ال�سفور معناه حب�س املر�أة وراء جدران
بيتها ،وتنتقد ر�أي طائفة من النا�س يت�شددون يف احتجاب املر�أة ،ويحب�سونها
حب�سا م�ؤب ًدا مينعها من اخلروج ،وترى �أن هذا تطرف قائلة« :حجابنا يجب �أن ال
ً
يحرمنا من ا�ستن�شاق الهواء النقي ،وال من �شراء ما يلزمنا �إذا مل يقدر �آخر على
�شرائه لنا ..ويجب �أن ال مينعنا من تلقي العلم ،وال �أن يكون م�ساع ًدا على ف�ساد
�صحتنا �أو �سب ًبا يف تلفها ..و�إمنا يجب �أن نختار االعتدال»(((.
هذا االعتدال الذي يبيح للمر�أة اخلروج للحياة العامة ،وممار�سة الأن�شطة
االجتماعية بها ،ويبيح للفتيات التعليم ،وملن تريد العمل .فاحلجاب وال�سفور �إذن
عند «ملك» ق�ضية فرعية ال ت�شغل حي ًزا كب ًريا من تفكريها؛ لأنها ترى �أن الزمن
كفيل بحلها� ،أما ما يهمها الآن فهو �إعداد املر�أة �إعدا ًدا تربو ًيا وعلم ًّيا ،وا�ستكمال
قدراتها النف�سية والعقلية ،لت�صبح قادرة على مواجهة عامل الرجال .وهي بهذا
مل تبتعد كث ًريا عن قا�سم �أمني ،فكالهما نادى بخروج املر�أة للعلم والعمل ،وكل
ما اختلفا فيه �أن قا�سم طالب ب�سفور الوجه ،وطالبت «ملك» بو�ضع غطاء �شفاف
طريقه �إىل الزوال فيما بعد.

((( ملرجع ل�سابق� ،ص.167 -166
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املحور الثاين :حق املر�أة يف العلم والعمل

كان �أول مطالب املر�أة امل�صرية  -ي�ساندها يف ذلك مفكرو النه�ضة -هو
ا�ستعادة حقها يف التعلم واحلياة الكرمية التي ن�ص عليها القر�آن الكرمي ،و�أكدته
ال�سنة امل�شرفة.
ودعوة املطالبة بحق املر�أة يف التعلم �سبقت ظهور ملك بزمان ..فكان
املتعارف عليه يف الع�صور ال�سابقة حتى بدايات الع�صر احلديث �أن تعليم املر�أة
نقمة؛ لأنه �سي�ؤدي �إىل قراءتها ل�شعر الع�شق والغزل ،ومرا�سلة زيد وعمرو ،ون�سي
ه�ؤالء �أن الدين الإ�سالمي هو دعوة للعلم واملعرفة يت�ساوى فيها الرجال والن�ساء،
و�أن النبي  كان له زوجات متعلمات.
و�إذا كانت حجة من ينكر على املر�أة حق التعليم هو �أن التعليم يف�سد
�أخالق املر�أة ،فقد ردت «ملك» على هذه احلجة ،ب�أن هذا �أمر �أ�شكل على
الرجال؛ فما ين�سبونه خط�أ للتعليم من حقهم �أن ين�سبوه للرتبية «فالتعليم مل
يف�سد �أخالق الفتيات ،و�إمنا هي الرتبية الناق�صة ،تلك الرتبية يف احلقيقة يجب �أن
تكون من �أعمال البيت ال املدر�سة»(((.
وكانت ق�ضية تعليم املر�أة من الق�ضايا املهمة واملثارة على �ساحة اجلدال
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.163 -162
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الفكري يف ال�شرق منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،فقد هاجم الغرب ال�شرق
وامل�سلمني ،و�أرجعوا �سبب تخلفهم �إىل اجلهل الذي يعي�ش فيه ن�صف املجتمع-
املر�أة -فكان ت�صحيح هذا الو�ضع يرجع �إىل �سببني:
ال�سبب الأول :ت�صحيح الفهم اخلاطئ للدين؛ فقد ن�سب للإ�سالم �أنه �ضد
تعليم املر�أة.
وال�سبب الآخر :الدفاع عن ال�شرق بوجه عام وامل�سلمني بوجه خا�ص �ضد
هجمات الغرب.
وطرحت م�س�ألة تعليم املر�أة يف م�صر وال�شام يف وقت واحد ،دعا �إليها
بطر�س الب�ستاين (ت1300هـ1883 /م) يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،وك َّر�س
لها الطهطاوي كتابه «املر�شد الأمني»؛ �إذ ر�أى �أن يف التعليم فائدة للمر�أة ،يف ذاتها
ولزوجها ولأوالدها.
ومل يكن الرجال فقط هم من حتدثوا عن حق املر�أة يف التعليم ،بل ظهر
من الن�ساء من دعون �إىل تعليم املر�أة منذ بدء احلركة الن�سائية .ومن املعا�صرات
لـ «ملك» كانت «نبوية مو�سى» من �أكرث من اهتم ب�أمر تعليم البنات ،بل كر�ست
حياتها وكل ما كتبت وعملت خلدمة هذا الهدف الذي �شغل قلبها وعقلها ،حتى
ي�صح �أن ن�سميها «راهبة العلم»(((.
((( منى أبو زيد ،مقدمة كتاب ملر أة و لعمل لنبوية مو�سى� ،ضمن م�شروع يف لفكر لنه�ضوي لإ�سالمي ،مكتبة
لإ�سكندرية -د ر لكتاب مل�صري /د ر لكتاب للبناين� ،2011 ،ص.49
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�أما قا�سم �أمني فهو على الرغم من ا�شتهاره بلقب «حمرر املر�أة» ف�إن موقفه
من تعليم املر�أة ُيعد موقفًا نفع ًيا؛ �إذ ربط تعليمها بتح�سني مهمتها يف خدمة زوجها
و�أوالدها ،قائ ًال :ففي ر�أيي �أن املر�أة ال ميكنها تدبري منزلها �إال بعد حت�صيل مقدار
معلوم من املعارف العقلية والأدبية ،فيجب �أن تتعلم ما ينبغي �أن يتعلمه الرجل
من التعليم االبتدائي على الأقل(((.
وتنتقد «ملك» هذا الر�أي الذي ال يعطي املر�أة قد ًرا من التعليم م�ساو ًيا
للرجل قائلة« :ول�ست �أعجب من جهل الأمهات �أكرث مما �أعجب لقوم متنورين
تربوا تربية عالية ينادون بق�صر البنت على تعليم القراءة والكتابة والطبخ والغ�سل،
وك�أمنا العلم خُ لق لهم وحدهم ،يف حني �أن اهلل مل يكلف به طائفة دون �أخرى»(((.
ويحتج بع�ض معار�ضي تعليم املر�أة ،ب�أن تعليمها �سي�ؤدي �إىل مزاحمتها
للرجال يف �أ�شغالهم .وترد «ملك» على هذه احلجة ب�أن �أ�صل هذه املزاحمة هو
الرجل؛ لأنه زاحم املر�أة يف عملها املنزيل ،بعد �أن كان ُي�شغل غالبية وقت اليوم
�أ�صبح بالأجهزة احلديثة ال ي�ستغرق �إال الوقت الق�صري «وملا كانت �أ�شغال منزلنا
قليلة ،ال ت�شغل �أكرث من ن�صف اليوم ،فقد حتتم �أن ن�شغل الن�صف الآخر مبا متيل
له نفو�سنا من طلب العلم ،وهو ما يريد �أن مينعنا عنه الرجال»(((.
((( قا�سم أمني ،حترير ملر أة ،مرجع �سابق� ،ص.329
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.101
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.156
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وتتحدث ملك عن العلم كقيمة يف ذاته� ،سواء كان الهدف منه العمل
�أم ال؛ فالعلم «نور للعقل على �أية حال �سواء عمل به �أو مل يعمل» .ولو مل يكن
للعلم لذته يف ذاته ملا ا�شتغل بتح�صيله امللوك ،وهم واثقون من �أنهم لن يكونوا
مهند�سني وال بحارة وال� سائقي قطارات.
وطموحات «ملك» يف تعليم املر�أة ال تقف عند حد؛ فهي تطالب ب�أن تفتح
�أبواب التعليم العايل �أمام املر�أة ،وتنادي بحقها يف دخول اجلامعة ،و�أن تتعلم
«مهنة الطب» بكافة فروعه حتى تخدم بنات جن�سها ،هذا بالإ�ضافة �إىل تعلم
«فن التدري�س» حتى ن�ستغني عن املعلمات الأجنبيات عندما يتوفر لنا املعلمات
الوطنيات .فاملعلم قدوة لتالميذه ب�أخالقه وثقافته ،ف�إذا مل يتوفر لنا من املعلمات
�إال الأجنبيات فكيف يكون لبناتنا قدوة يتعلمن منها الوطنية والف�ضيلة؟!
وكما نادت «ملك» بحق املر�أة يف التعليم نادت �أي�ضً ا بحقها يف العمل.
وق�ضية عمل املر�أة ق�ضية م�ستحدثة يف العاملني الغربي والعربي على حد �سواء.
فلم ُتطرح يف الغرب �إال يف الع�صر احلديث� .أما يف م�صر ف�إن عمل املر�أة يف
الطبقات الدنيا كان م�ستم ًرا منذ فجر التاريخ ،وانح�سر العمل عن امر�أة الطبقة
الو�سطى والطبقة العليا ،حيث كان االعتقاد ال�سائد �أن الن�ساء ال يخرجن �إىل
العمل �إال ب�سبب الفاقة والعوز .وقد حتايلت ن�ساء الطبقة العليا الأر�ستقراطية على
هذا ب�إن�شاء اجلمعيات اخلريية ،وال�صرف عليها من ثرواتهن ،ومل يبق �سوى امر�أة
الطبقة الو�سطى حمرومة من العمل حبي�سة املنزل.
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وانق�سم املجتمع حينذاك جتاه عمل املر�أة �إىل اجتاهني:
اجتاه يرى �أن عمل املر�أة حق لها ،ب�صرف النظر عن حالتها االقت�صادية.
واجتاه �آخر يرف�ض عمل املر�أة ،ويورد جمموعة من احلجج الدينية
واالجتماعية ،ومن ه�ؤالء «طلعت حرب» الذي ر�أى �أن «املر�أة مل ُتخلق لتتعاطى
�أ�شغ ً
اال خارج بيتها الذي ي�أوي �إليه �صغارها املحتاجون يف كل حلظة للعناية
واملالحظة»(((.
وتورد «ملك» حجج هذا االجتاه وترد عليه ،ومن هذه احلجج(((:
احلجة الأوىل :يذهب �أ�صحاب هذا االجتاه �إىل �أن عمل املر�أة �سي�ؤدي �إىل
مزاحمتها الرجال يف �أعمالهم ،التي خلقوا لها.
وترد «ملك» ب�أن عمل املر�أة هو نوع من احلرية ال�شخ�صية ،ولكل �إن�سان
حريته يف �أن يختار لنف�سه مهنته ،ف�إذا وجدت امر�أة تريد العمل ب�إحدى املهن
وجب �أال يعار�ضها املعار�ضون.
احلجة الثانية :يرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أن طبيعة املر�أة متنعها من تعاطي
�أعمال الرجال؛ لأنها معر�ضة للحمل والوالدة ،مما يجربها على ترك جمال العمل.
((( طلعت حرب ،تربية ملر أة و حلجاب ،مطبعة لرتقي -م�صر1899 ،م� ،ص.26
((( نظر هذه لردود يف :ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.160 -154
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وجتيب «ملك» على هذه احلجة �أن من الن�ساء من مل تتزوج ،ومنهن
العقيمات الالتي ال ينتابهن حمل وال والدة ،ومنهن من مات زوجها �أو طلقها
ومل جتد عائ ًال يقوم ب�أمرها ،فهل من العدل �أن مننع مثل ه�ؤالء من القيام مبا يرينه
�صا ًحلا لأنف�سهن.
احلجة الثالثة :يذهب �أ�صحاب هذا االجتاه �إىل القول �إن الن�ساء خلقن
�ضعيفات البنية ال يقوين على �أعمال الرجال ال�شاقة.
وترد «ملك» متهمة الرجال ب�أنهم هم �سبب �ضعف الن�ساء باملنهج الذي
اختاروه لهن ،وهو االحتجاب خلف جدران البيت ،و�أن �أع�ضاء الإن�سان �إذا مل
ت�ستعمل �ضعفت ،فعندما ُحب�ست املر�أة يف بيتها� ،ضعفت بنيتها ،والدليل على
ذلك �أن زوجات الفالحني وال�صعايدة ممن يعملن خارج املنزل يتمتعن ب�صحة ال
يتمتع بها رجال املدينة.
احلجة الرابعة :يذهب �أ�صحاب هذا االجتاه �إىل �أن عمل املر�أة خارج منزلها
�سوف ين�سيها عملها الأ�سا�سي ،وهو االهتمام مبنزلها ورعاية �أوالدها وتربيتهم.
وترد «ملك» على هذه احلجة ب�أن حمبة الأم لأوالدها ورعايتها لهم فطرة
خُ لقت عليها ،و�أن عملها لن ين�سيها طبيعتها� ،أو يفقدها عاطفتها ،بل العك�س هو
ال�صحيح؛ فهي كلما تنورت �أدركت م�سئولياتها ب�صورة �أف�ضل.
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احلجة اخلام�سة :يدعي �أ�صحاب هذا االجتاه �أن اهلل قد ق�سم الأعمال بني
املر�أة والرجل ،فكلف املر�أة برعاية البيت ،وكلف الرجل بطلب املعاي�ش.
وتتهكم «ملك» من هذه احلجة قائلة� :أي فرمان �صدر بذلك من عند اهلل،
ومن �أين لهم معرفة ذلك واجلزم به ،ومل ي�صدر به كتاب؟!
�إن �أ�صل تق�سيم العمل بني الرجال والن�ساء �أمر اختياري وم�س�ألة
ا�صطالحية ال� إجبار فيها .وما �ضَ ْعف املر�أة عن مزاولة الأعمال ال�شاقة �إال نتيجة
لقلة ممار�ستها تلك الأعمال� .أما م�س�ألة تق�سيم الأدوار يف العمل فهو ما ترف�ضه
ملك رف�ضً ا قاط ًعا.
احلجة ال�ساد�سة :ي�ستند �أ�صحاب هذا االجتاه �إىل التاريخ ليثبت �أن الرجل
وحده �صاحب االخرتاعات واالكت�شافات ،و�أن عمل املر�أة مل ي�ؤ ِّد �إىل �شيء نافع
للب�شرية.
وترد «ملك» على هذه احلجة ب�سخرية قائلة :لو كنت ركبت املركب مع
علي �أنا �أي�ضً ا �أن �أكت�شف �أمريكا ،وترى �أن الن�ساء
خري�ستوف كوملب�س ملا تعذر َّ
مل يخرتعن اخرتاعات عظيمة ،لكن كان منهن النابغات يف العلوم وال�سيا�سة
والفنون.
وكما رجع �أ�صحاب هذا االجتاه �إىل التاريخ ليدللوا على موقفهم ،ا�ستخدمت
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«ملك» التاريخ �أي�ضً ا لتثبت �أنه احتفظ ب�أ�سماء نابغات يف كافة املجاالت .وترجع
�إىل التاريخ العربي والإ�سالمي لتثبت تفوق الن�ساء ووقوفهن �إىل جوار الرجال،
ومنهن «خولة بنت الأزور الكندي» فقد �أتقنت الفرو�سية ،و�أُعجب عمر بن
اخلطاب ب�شجاعتها وب�سالتها.
ومن التاريخ الغربي تذكر «ملك» «جان دارك» التي قادت جي�ش الفرن�سيني
بعد هزميتهم �أمام الإجنليز ،و�شجعتهم على اال�ستمرار يف القتال.
كما ت�ضرب «ملك» �أمثلة ن�ساء تولني املُلك ف�أح�سن �سيا�سته ،مثل «كاترينا»
ملكة رو�سيا ،و«�إليزابيث» ملكة �إجنلرتا ،و«كليوباترا» و«�شجرة الدر» ممن حكمن
م�صر ،وغريهن كثريات.
وهذا ال�سجال بني راف�ضي عمل املر�أة والداعني له يذكرنا مبا تدعو �إليه الآن
يف م�صر جماعة تعار�ض عمل املر�أة بدعوى مزاحمتها للرجل .ونت�ساءل� :ألي�س
ما ح�صلت عليه املر�أة من عمل هو ثمرة تفوقها يف التعليم ،ونتيجة اجتهادها يف
هذا العمل؟ فكيف نطالبها �أن ترتك عملها هذا ملن هو دونها يف التفوق العلمي
واالجتهاد العملي! هل ي�صح تق�سيم العمل بح�سب النوع �أم بح�سب الإجادة
والتميز؟!
والغريب �أننا بعد �أكرث من مائة عام على ظهور كتاب «الن�سائيات» ما
زلنا نطرح نف�س الدعاوى ،ونرد عليها بنف�س احلجج� ،ألي�س الأجدى من ذلك
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�أن ين�صرف اجلميع �إىل التميز والإبداع ليثبت كل فرد كفاءته ،وميدان العمل
كال�سوق تروج فيه ال�سلعة اجليدة ،وتك�سد فيه ال�سلعة الرديئة.
املحور الثالث :تقييم م�ؤ�س�سة الأ�سرة

من �أكرث الأمور التي �شغلت عقل «ملك» ،وان�صرف قلمها �إىل الكتابة
فيه مو�ضوع العالقة بني املر�أة والرجل ،و�سلوك كل منهما جتاه الآخر ،والرابطة
املقد�سة التي جتمع بينهما ،ورمبا كان هذا االهتمام عائ ًدا �إىل �أن الكاتبة �سيدة،
و�أن الرجل �شاغلها الأ�سا�سي� ،أو كما يقال �إن املر�أة جزء يف حياة الرجل ،و�إن
الرجل هو كل حياة املر�أة� .أو رمبا لأن هذه امل�ؤ�س�سة الزوجية كانت �سبب تعا�سة
«ملك» ،حيث عانت فيها معاناة �شديدة ،عندما تزوجت بزوج مل تعرفه �أو تعرف
�أخالقه قبل الزواج ،ثم اكت�شفت وجود زوجة �أخرى وابنة ،فكانت كتاباتها عن
جتربة �شخ�صية عاي�شتها �أو م�شاهدات ر�أتها ر�أي العني.
وقد حتدثت «ملك» عن م�ؤ�س�سة الزواج يف عدد من املقاالت ب�صورة مبا�شرة
منها« :ر�أي يف الزواج و�شكوى الن�ساء منه» و«الزواج -يا للن�ساء من الرجال ويا
للرجال منهن» ،و«تعدد الزوجات� -أو ال�ضرائر» ،و«�سن الزواج» ،ثم �أربع مقاالت
عن «مبادئ الن�ساء» و�أخرى عن «مبادئ الرجال» ،ومقاالت عن الأ�سرة مثل
مقالة «ملاذا ي�ضيع الرجل ت�أثريه احل�سن يف �أ�سرته» ،و«زواج الأختني» و«الكلفة بني
الزوجني» �إىل جانب تعر�ضها لهذا املو�ضوع ب�صورة غري مبا�شرة يف موا�ضع �أخرى.
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أ – الـزواج:

تتحدث «ملك» عن طريقة الزواج يف م�صر ،وترى �أن ف�شل الزواج و�شقاء
الأزواج يعود �إىل �أن بدايته مل تكن على الوجه ال�صحيح ،فهذا الف�شل الذي
ي�صيب الزواج مرجعه �إىل خمالفة النا�س لقواعد الدين ،وما اتبعه امل�سلمون
الأوائل�« :إذ �إن طريقة العرب على عهد النبي  وما بعده يف �أمور اخلطبة
والزواج طريقة �شريفة معقولة� ،إذ مل يكن احلجاب حينذاك كما هو الآن ،ولو اتبع
هذا ال�سبيل يف اخلطبة لقلت حوادث ال�شحناء بني الزوجني فيما بعد ،وهي بال
�شك نتيجة الزواج العمياين»(((.
وهذا «الزواج العمياين» هو ال�سبب املبا�شر يف ف�شل الزواج ،وفيما ي�صيب
الزوجني من تعا�سة و�شقاء .والطريقة ال�صحيحة  -يف ر�أيها  -هي �أن تتم اخلطبة
بعد �أن يتعارف الطرفان ،وال بد للخطيبني من االجتماع والتكلم قبل الزواج،
وهو ر�أي �سديد مل يكن النبي  و�أ�صحابه يفعلون غريه ،وهو متبع عند جميع
الأمم ولدى الأمة امل�صرية نف�سها �إال يف طبقة واحدة هي طبقة �أهل املدن((( حتى
ذلك الوقت.
وهذا الر�أي الذي نادت به «ملك» يلتقي مع توجيهات الر�سول ؛ �إذ
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.46 -45
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.168
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يقول لرجل �أراد الزواج بامر�أة« :انظر �إليها عله ي�ؤدم بينكما» �أي ين�ش�أ الود بني
قلبيكما .وقال ملن �أراد الزواج ب�أن�صارية« :انظر �إليها ف�إن يف عيون الأن�صار �شي ًئا».
وتبني «ملك» على عدم التعارف بني اخلاطبني قبل الزواج نتيجة خطرية
وهي ان�صراف كثري من ال�شباب املتعلم �إىل الزواج بالأجنبيات ،فيقدم ال�شاب
على الزواج من خادمة �أو عاملة �أجنبية يعتقد �أنه �سيهن�أ معها على �أن يقرتن ببنت
با�شا �أو بك املخب�أة يف «علبة البخت» ،ترى �أننا �إذا مل نعمل على تدارك هذا اخللل
يف جمتمعنا فال نلبث �أن يحتلنا ن�ساء الغرب �أي�ضً ا ،فنقع يف احتاللني :احتالل
الرجال واحتالل الن�ساء ،وثانيهما �شر من �أولهما(((.
�أما عن ال�سن املالئمة للزواج ،فرتف�ض «ملك» �أن يتم عقب البلوغ مبا�شرة؛
�إذ �إن الفتيات يف م�صر يبلغن عادة يف الثانية ع�شرة �أو الثالثة ع�شرة ،فماذا تفهم
فتاة يف هذه ال�سن من معنى الزواج ،وماذا تعلم من �أمور البيت وتربية الأوالد؟!
وت�ؤكد «ملك» �أن التجربة �أثبتت �أن �أكرث الفتيات الالتي يتزوجن �صغريات
ي�صنب ب�أمرا�ض ع�صبية ،فالزواج لي�س بالأمر الهني ،وال هو بالهزل ،بل الزواج هو
«�إر�ضاء الزوج ،وح�سن القيام على ماله وتدبري بيته وموا�ساة �أهله ،وتربية �أوالده،
ورئا�سة خدمه»((( .وترى �أن �سن الزواج املالئم هو �ستة ع�شر عا ًما للفتاة.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.171
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.58

66

منى �أبو زيد

66

وهذه امل�شكلة تذكرنا مبا نادت به بع�ض التيارات الإ�سالمية يف م�صر منذ
زمن قريب يف الدعوة �إىل تزويج الفتاة عقب بلوغها مبا�شرة؛ لأنه �أح�صن لها،
وتنا�سوا �أن الزواج واحلمل والوالدة ،بل ما يعقبها من م�سئوليات �أ�سرية لي�س يف
مقدور فتاة يف مثل هذه ال�سن �أن تتحملها ،و�أن الزواج املبكر له خطورته على
الزوجة و�أوالدها .ال ب�أ�س من �أن نذكرهم ب�أن هذا �أمر مت مناق�شته منذ �أكرث من
قرن من الزمان و�أ�صبح من �أخبار املا�ضي ،و�أن عجلة الزمان ت�سري �إىل الأمام ال
تدور �إىل اخللف!
وت�ؤكد «ملك» �أن زواج ال�صغريين ،ي�ؤدي �إىل عدم حتملهما مل�سئوليات
الزواج ،فالبد �أن تكون �سن الزواج مالئمة؛ لأن الزواج املبكر خطر على الأمة
نتيجة ال�شقاق الدائم بني الزوجني �أو االنف�صال ،بالإ�ضافة �إىل كرثة وفيات
الأطفال ،و�ضعف الن�ساء ،و�إ�صابة العديد منهن بالأمرا�ض النف�سية واجل�سدية.
�أما زواج خمتلفي ال�سن ك�أن يتزوج هرم من �شابة �صغرية� ،أو يتزوج فتى بعجوز
ففيه �إ�ضعاف للن�سل و�شقاء للزوجني وقلب لنظام الطبيعة الدقيق.
�أما عن عادة تعدد الزوجات ،وهي جتربة عاي�شتها «ملك» يف حياتها اخلا�صة،
وحياتها االجتماعية ،فتذكر �أنها عند انتقالها من القاهرة �إىل الفيوم هالها تعدد
الزوجات يف هذه البادية ،حني وجدت �أن جميع ن�سائها جربن ال�ضرار ل�شيوع
عادة اجلمع بني الزوجني يف رجالهن.
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وت�صف ملك «ال�ضر» قائلة :ا�سم «فظيع تكاد �أناملي تقف بالقلم عند
كتابته .فهو عدو الن�ساء الألد ،و�شيطانهن الفرد ،كم قد ك�سر قل ًبا ،و�شو�ش ل ًّبا،
وهدم �أ�س ًرا ،وجلب �ش ًرا ،وكم بريء ذهب �ضحيته ،و�سجني كان �أ�صل بليته،
و�إخوة لواله ما تنافروا وال تناثروا»(((.
وتعدد الزوجات له �أثره ال�ضار على كل من الزوجة والزوج؛ فاملر�أة �إذا
ابتليت بال�ضرة انطف�أ �سراج بهجتها ،والتهبت مكانه نار حقدها ،وذوى غ�صن
قدها ،وزرعت حمله بذور �شرها .كما �أن تعدد الزوجات مف�سدة للرجل ،مف�سدة
لل�صحة ،مف�سدة للمال ،مف�سدة للأخالق ،مف�سدة للأوالد.
وتبيح «ملك» للرجل حق التعدد يف حاالت حمددة� ،إما لأنه تع�س يف
حياته الزوجية� ،أو لأن امر�أته عاقر ال تنجب ،وفيما عدا ذلك فهي تنقد التعدد،
وتقبل الطالق بد ًال منه قائلة« :والطالق على مذهبي� ،أ�سهل وق ًعا و�أخف �أملًا من
ال�ضر ،فالأول �شقاء وحرية والثاين �شقاء وتقييد ،ف�إذا كان ال�شقاء واق ًعا على كل
حال فلماذا تلتزم املر�أة ال�صرب على ال�شدة ،وترى بعينيها ما يلهب قلبها ويدمي
حمجريها»(((.
�أما عدم التوافق بني الزوجني ،فيحدث �شقاء وتعا�سة لي�س للزوجني فقط،
بل للأ�سرة واملجتمع كله .وحتدد «ملك» �أ�سباب هذا ال�شقاء يف:
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.51
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.54

منى �أبو زيد

68

68

�أ  -جهل �أحد الزوجني بالآخر.
ب -زواج خمتلفي الطباع ،كعامل بجاهلة �أو العك�س� ،أو غني بفقرية �أو العك�س
خمتلفي الدين والوطن.
ج -الطمع يف الزواج بالغني بغري النظر �إىل الأخالق.
د -الزواج الق�سري ،فال يكون �أحد الزوجني �أو كالهما راغ ًبا يف االرتباط بالآخر.
هـ -ت�أويل �أحكام الدين احلنيف على غري ما �أُريد منه يف �أحكام الزواج والطالق.
وهذه الأ�سباب كلها �شعب لأ�صل واحد ،هو عدم احلكمة ،ف�إذا روعيت
�شروط احلكمة والتحري قبل الزواج َّقل هذا ال�شقاء املخيم على البيوت امل�صرية.
وت�ضع «ملك» �شرو ًطا للزواج ال�صحيح ،منها:
� .أن يتاح للخطيب �أن يرى عرو�سه ،و�أال تتعلل ب�ضرورة االحتجاب؛ لأن
الر�ؤية مما �أمر بها ال�شرع.
� .أن ال يقت�صر اخلاطب على ر�ؤية عرو�سه فقط ،بل يجب �أن ي�ستفهم عنها
جي ًدا ممن يعرفون �أخالقها و�سريتها و�أهلها ليتزوج على هدى ،وكذلك
احلال على الأب �أن يبحث يف �سرية من يتقدم خلطبة ابنته.
� .أن الغنى واجلمال لي�سا من �شروط الوفاق.

درا�سة تقـدميية

69

69

ف�إذا مت الزواج ،تنبهنا «ملك» �إىل بع�ض الأمرا�ض االجتماعية التي ت�صيب
العالقة بني الزوجني ،فتتحدث عن م�ساوئ الن�ساء وعن م�ساوئ الرجال وتطالبهم
مبعاجلتها.
فمن م�ساوئ املر�أة يف هذه العالقة(((:
 -1عدم الثقة بالزوج� :إذ �إن �أول مبد�أ حتفظه املر�أة اجلاهلة عند زواجها هو عدم
الثقة بزوجها ،ويرجع فقدان الثقة بني الزوجني �إىل الغرية العمياء� ،أما الغرية
املعتدلة فهي ممدوحة.
 -2الأثرة :ترغب بع�ض الن�ساء يف اال�ستئثار بحب زوجها وحده دون �أهله .وترى
�أن �أ�صعب ق�ضية يحكم فيها الرجل هي بني �أمه وزوجه؛ لأنه �إن �أر�ضى �أحد
اخل�صمني �أغ�ضب الآخر ،ولذا تن�صح «ملك» ك ًال من الأم والزوجة بالعي�ش
يف �سالم.
 -3الإ�سراف :تنتقد «ملك» ما مل�سته لدى كثري من �أ�سر هذا الزمان من �إ�سراف
مبالغ فيه نتيجة ال�سعي وراء كماليات كاذبة ،مع �أن الغنى لي�س مي�س ًرا لكل
فرد ،ترى �أن الأوىل �أن يلزم كل حده ودخله ،ولتعلم املر�أة �أنها وكيلة الزوج
يف ماله وبيته ،والوكيل يجب �أن يكون �أمي ًنا.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص90 -69
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�أما م�ساوئ الرجل يف هذه العالقة فتحددها «ملك» يف(((:
 -1الطمع� :أول م�ساوئ الرجل يف هذه العالقة هو الطمع يف مال الزوجة ،ف�إذا
وجد عندها املال �صحت امل�صاهرة ولزم الزواج .وبعد الزواج يجرب الرجل
زوجته �أن توكله على مالها ليت�صرف فيه على هواه ،وهذا خمالف لل�شرع؛
لأن الرجل مكلف �شر ًعا بالإنفاق على زوجته وعياله �أما الزوجة فال ،اللهم
حمتاجا وعند املر�أة ف�ضْ ل.
�إال �إن كان ً
 -2ظلم املر�أة :وهذا �أي�ضً ا من امل�ساوئ الأخالقية والعلل النف�سية للرجل ،وت�سخر
«ملك» من هذا الظلم وترجعه �إىل ظلم احلكومة للرجال «فال يجدون من
ينتقمون منه لأنف�سهم �سوانا ،فيا رب �ألهم رجال حكومتنا ال�سداد ،ف�إن
ظلمهم الأمة له �أثر م�ضاعف فينا».
 -3ازدراء املر�أة :وترجع «ملك» هذا امل�سلك ال�سيئ �إىل عادة توارثها الرجال من
زمن اجلاهلية .وعندما جاء الإ�سالم �ألغاها ،وترى �أنها ما تزال باقية فينا حتى
الآن.
وتنادي «ملك» ب�أن يتخل�ص الزوجان من م�ساوئهما لأنها ال�سبب املبا�شر
يف ال�شقاء بينهما ،وقد ي�صل هذا ال�شقاء �إىل التهديد بالفراق ،و�أن احتاد الزوجني
وارتباطهما باحلب ال�صادق هو ال�سعادة الكربى التي نفتقدها� ،أما عادة التهديد
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.104 -91
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بالفراق ،فهي �أحد الأمرا�ض التي ت�صيب الأ�سرة �إذ يهدد الرجل بالطالق� ،أو
تغ�ضب املر�أة �أحيانًا وت�سرع بالعودة �إىل بيت �أهلها.
وتبني «ملك» �أن كل �شريكني قد يختلفان اختالفات ب�سيطة ولكنهما ال
يذيعانها .و�إذا ا�ستحالت الع�شرة بينهما ف�إما �أن تقرر املر�أة �أن تعي�ش مع زوجها
وت�شاركه ال�سراء وال�ضراء ،و�إما �أن تغ�ضب وترجع لأهلها حني ترى �أن ال خري يف
البقاء مع رجل فظ �سيئ الأخالق فتفارقه �إىل الأبد.
ومن امل�ساوئ التي ي�شرتك فيها الزوجان :الكلفة ،وترى «ملك» �أن هذا
الأمر ال يوجد �إال بني الزوجني احل�ضريني من �أهل م�صر .فيناديها بقوله «يا هامن»
وتناديه بقولها «يا �سيدي» وهذه الكلفة رياء ،والرياء �سلطان ي�سطو على النفو�س.
والزوج املتكرب يف�سد �أخالق زوجته بتكربه ويعلمها هي وال�صغار الكذب .ومن
كانت هذه حالها كيف ينتظر �أن تربي �أوالدها على الف�ضائل؟!(((.
ولذا تطالب «ملك» الرجل �أن يكون قدوة المر�أته ،وقدوة لأ�سرته ،وتنادي
الرجال قائلة« :ف�أ�صلحوا �أحوالكم ت�صلح حال ن�سائكم ...و�سنوا �سنة �صاحلة
لأبنائكم وبناتكم من بعدكم يكن لكم �أجرها �إىل يوم الدين»(((.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.120 -118
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.20
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�إال �أن الرجل ين�سى هذا الدور ،وهو دوره باعتباره قدوة يف الأ�سرة تقلده
الزوجة؛ لأنها تعتقد �أنه مر�شد لها و�أب وزوج ترى �أن هذه امليزة قد فقدها بع�ض
رجال الإ�صالح الذين ينادون ب�إ�صالحات خارج املنزل يف حني �أن �أهل بيوتهم
حمرومون منها فتقول :ي�أخذ مني العجب م�أخذه كلما دخلت بيت �أحد العلماء
ور�أيت ن�ساءه على جهل مطبق ،يحزنني جهل ه�ؤالء �أكرث مما �آ�سف جلهل عامة
الن�ساء.
وتت�ساءل «ملك» ما عذر رجالنا امل�ستنريين املتفقهني يف ترك بناتهم على
هذا احلال؟
وجتيب �أن حالهم هذا قد يعود �إىل �أحد �أمرين� :إما �أن يكون رب الأ�سرة
مل متتزج روحه بالعلم الذي ي�شتغل به ،فال ي�شعر به حقيقة ،و�إما �أنه �صادق يف
ادعائه ،ولكنه ال يختلط كث ًريا ب�أفراد �أ�سرته ،وال يو�ضح لهم �آراءه ومذهبه ،وهذا
هو الغالب يف رجالنا(((.
ولذا كان من �أول واجبات من ينادي بالإ�صالح �أن ي�صلح �أ�سرته �أو ًال ،ثم
يطالب ب�إ�صالح املجتمع� .ألي�ست الأ�سرة هي اخللية الأوىل يف املجتمع؟!

((( ملرجع ل�سابق� ،ص.112
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املحور الرابع :نقد التقاليد االجتماعية

كانت «ملك» ناقدة يف كل كلمة خطتها ،ناقدة بفطرتها التي �صقلها الدر�س
والأمل ،وكما �أن النقد فطري يف الإن�سان فكذلك الإ�صالح .والنقد االجتماعي
مزيج من كره وحب :كره ملا يرغب عنه من موجود ،وحب ملا يرغبه من مفقود.
وهذا املفقود واملرغوب فيه هو الإ�صالح؛ لذلك جاء كل �إ�صالح بعد النقد.
اختلطت «ملك» بالطبقات امل�صرية ،و�أتاح لها مركزها االجتماعي �أن تكون
قريبة منها؛ فهي من طبقة متو�سطة ،وتزوجت من رجل ينتمي �إىل الطبقة العليا،
وعا�شت يف بيئة �شبه �صحراوية فيها �أكرث الطبقات فق ًرا؛ ولذا كان نقدها عن جتربة
ومعاي�شة.
اهتمت «ملك» باحلياة االجتماعية على �أكرث من م�ستوى؛ فنقدت البيئة
االجتماعية والبيئة الطبيعية ،و�أو�ضحت �أن احلياة يف القرى �أف�ضل من احلياة يف
املدينة .ونقدت �سلوك الن�ساء ،ونقدت الرتبية والأخالق ،وعقدت مقارنة بني
املر�أة امل�صرية والغربية وابتد�أت باملر�أة امل�صرية ،فتتبعت الفتاة خطوة خطوة بد ًءا
من الرتبية ،ور�أت �أن الأم اجلاهلة �أكرب عرثة يف �سبيل النجاح ،و�أن البيت مف�سد
ملا تبثه املدر�سة .ونادت يف ذلك الوقت ب�أمر جد خطري وهو �أن �إدخال البنات
املدر�سة الداخلية �أف�ضل من وجودهن مع �أمهات جاهالت؛ لأن البيت يف�سد ما
تتعلمه البنات يف املدر�سة.
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وتنقد «ملك» املر�أة امل�صرية يف مظهرها اخلارجي؛ �إذ الحظت �أن املر�أة
ت�صرف جل اهتمامها لل�شكل دون االلتفات �إىل اجلوهر -عقلها و�أخالقها-
فتقول« :نحن امل�صريني نحب الظهور والفخفخة بغري نظر �إىل النف�س وف�ضائلها،
وهذا نق�ص يف الرتبية يجب حماربته»(((.
وتعيب «ملك» على امل�صريات ت�صورهن اخلاطئ عن اجلمال ،حني يتوهمن
�أن اجلمال يف التزين وطالء الوجه .وترى �أن هذا الطالء م�ضيع للجمال احلقيقي
املعنوي واحل�سي م ًعا ،فهو ي�سمم اجللد وي�سد م�سامه ويجهد ع�ضالته .كما �أنه
يعود املر�أة على الغ�ش ،وترى �أنه �إذا كان الوجه هو �أظهر �أع�ضاء البدن ومع ذلك
تعمد فيه املر�أة �إىل غ�ش النا�س فيه فكيف بال�ضمري اخلفي؟! ولذا تنادي الن�ساء
قائلة�« :أال يا ن�ساءنا اتركن هذه العادة الذميمة ..وما� أحلى ال�سمرة اجلاذبة لو
تفهمن� ،إنها جميلة لأنها جميلة ،ولأنها م�صرية ،ولو مل يكن فيها غري امل�صرية
والطبيعة لكفى ،وكل طبيعي جميل»(((.
وجمال املر�أة احلقيقي يكون بالداخل واخلارج م ًعا ،الداخل ب�أن حت�سن
�أخالقها بعد تربية قومية ،واخلارج بح�صولها على ثالث خ�صال :الب�شا�شة والر�شاقة
وانخفا�ض ال�صوت ،فهي من جممالت املر�أة خلقًا وخُ لقًا .ولذا تن�صح املر�أة
مبمار�سة الريا�ضة ،وتقرتح ريا�ضة امل�شي لأنها �أقل كلفة و�أكرث مالءمة لل�شرقيات.
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.35
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.67
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وت�ضع «ملك» يدها على بع�ض العيوب التي تظهر يف م�سلك ال�سيدات،
فتقول :عيوبنا نحن الن�ساء �أننا ال نكرتث كث ًريا بالن�صح ،ومن عيوبنا ال�سخرية
والتهكم؛ فكثري منا تنتقد من ت�صادفه وتعيب عليه ،ال عي ًبا حقيق ًيا ي�ستدعي
االنتقاد ،ولكن لولوع باالنتقاد ذاته ،ومن عيوبنا �أي�ضً ا ال�صلف واالغرتار.
�أما �أكرث العيوب �إف�سا ًدا للمر�أة ،فهو التقليد الأعمى للآخر .ومن دالئل
ت�أخرنا �أن �أكرثنا يقلدن املر�أة الغربية بغري نظر �إىل موافقة عاداتها لل�شرع الإ�سالمي،
والآداب ال�شرقية .فتعيب «ملك» على الن�ساء امل�صريات تقليد الغربيات يف
�شرب «اخلمر» وتدخني «التبغ» ،وترى �أن هذه العادات الغربية �أدخلها الرجال
�إىل بيوتهم .فكثريات تعلمن هذه العادة القبيحة من �أزواجهن ،وقد �سرى هذا
الداء اللعني بني الطبقات العالية من الن�ساء .والرجل �أب�شع ما يكون حني ي�سكر،
واملر�أة �أب�شع ما تكون حني ت�شرب اخلمر وهذا من �أ�ضراره االجتماعية� .أما ال�ضرر
ال�صحي فال يقل عن مثله االجتماعي(((.
وتعيب «ملك» �أي�ضً ا ممار�سة بع�ض العادات الغربية ،مثل مراق�صة الرجل
للمر�أة ،وتنظر �إىل كل هذه الت�صرفات من منظور موافقتها �أو عدم موافقتها
للإ�سالم وللتقاليد والأعراف االجتماعية للطبقة املتو�سطة .وهذا ما دفع «مي
زيادة» �إىل انتقادها قائلة� :إن �إ�سالمها لظاهر يف كتاباتها ظهو ًرا جل ًّيا .هي م�سلمة
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.144

76

منى �أبو زيد

76

�إىل حد �إدخال الدين يف كل �أمر من الأمور �سيا�س ًّيا كان �أو اجتماع ًّيا �أو �أخالق ًّيا،
حتى م�سائل الأزياء والزينة(((.
والظاهر �أن هذا النقد من جانب «مي» يعود �إىل اختالف بيئتها عن بيئة
«ملك» ،فالأوىل من بيئة ال ترى عي ًبا يف كل هذا من الناحية ال�سلوكية ،وديانتها
ال حترمه� .أما «ملك» فهي من بيئة حمافظة ،وتنتمي �إىل الطبقة الو�سطى ،وهي
عندما انتقلت بعد الزواج �إىل البيئة الأر�ستقراطية كانت تنظر �إىل م�سلكهم بنظرة
يحكمها العرف والدين .فكان نقدها متما�ش ًيا مع فكرها وميولها .وهذا �أي�ضً ا ما
�شيخا».
دفع �آخر �إىل �أن يقول عن «ملك»�« :إنه ال ينق�صها �سوى العمة لت�صري ً
ولكن هذه هي «ملك» املتم�سكة مب�صريتها فال تقبل بالتقليد الأعمى ،املتم�سكة
بدينها فرتف�ض ما يخالفه.
املحور اخلام�س :نحو مدنية �شرقية

�شغل «ملك» -كما �شغل غريها من رواد النه�ضة -البحث عن ال�سبيل �إىل
تقدم جمتمعها ،واللحاق بركب احل�ضارة الغربية .فقد ُولدت «ملك» يف فرتة متوج
فيها م�صر بتيارات متعار�ضة و�أفكار متباينة ،وتقف يف مفرتق طرق ،ال تدري �أي
�سبيل ت�سلك ،بني اجتاه يحاول �أن يجمد املجتمع على كل موروثاته ،و�آخر يريد
�أن يتابع الغرب يف كل تف�صيالته.
((( مي زيادة ،باحثة لبادية ،مرجع �سابق� ،ص.209-208
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لقد ُولدت «ملك» يف ع�صر اخلديو «توفيق» (ت1892م) الذي �سلم م�صر
لالحتالل الربيطاين ،وعا�شت يف ع�صر اخلديو «عبا�س الثاين» (ت1914م)
وتابعت بدايته الوطنية نتيجة عالقته القوية بالزعيم «م�صطفى كامل».
عا�شت «ملك» �صرا ًعا ثقاف ًّيا �شطر م�صر �إىل �شطرين� :أحدهما يتم�سك
بكل ما لديه من قوة باالنتماء لل�شرق وال ُهوية الإ�سالمية وموروثات احل�ضارة
الإ�سالمية التي ما زالت ت�سيطر على ال�شخ�صية امل�صرية ،و�شطر �آخر يرنو ب�إعجاب
نحو الغرب ،ويتطلع للحاق به ،واال�ستمتاع مبا لديه من دميقراطية وحرية فكر
وتعبري وتعددية حزبية تتيح الفر�صة الكاملة لتبادل ال�سلطة ،وحما�سبة احلاكم.
وكانت «ملك» على وعي تام مبا هو �أ�صيل يف هويتها يجب املحافظة عليه،
وما هو نافع يف احل�ضارة الغربية ت�سعى �إىل اال�ستفادة منه ،فهي مل تنبهر بكل ما
لدى الغرب ،وترف�ض �أن تقلده تقلي ًدا �أعمى ،بل نقدت الغرب كث ًريا ،ور�أت يف
تراثنا ما هو مفيد ويجب احلفاظ عليه ،ولكنها �أي�ضً ا مل تتم�سك بكل ما هو قدمي،
و�إمنا نقدت التم�سك بالقدمي ملجرد �أنه قدمي.
وتنبه «ملك» �إىل خطورة تقليد الغرب تقلي ًدا ال يتوافق مع طباعنا وعاداتنا
و�أخالقنا و�إ�سالمنا .وهي ال ترف�ض الغرب متا ًما و�إمنا ت�أخذ منه ما يوافق روح
ال�شرق ،وتنادي باملحافظة على قوميتنا وتقوية روح اال�ستقالل فينا ويف الأجيال
القادمة ،فتقول�« :إذا �أردنا �أن نكون �أمة باملعنى ال�صحيح حتتم علينا �أال نقتب�س
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من املدنية الأوروبية �إال ال�ضروري النافع بعد مت�صريه حتى يكون مالئ ًما لعاداتنا
وطبيعة بالدنا»(((.
ولكن ماذا نقتب�س من احل�ضارة الغربية؟ ترى «ملك» �أن علينا �أن نقتب�س
منها :العلم والن�شاط والثبات وحب العمل .نقتب�س منها� :أ�ساليب التعليم
والرتبية وما يرقينا حتى نبدل من �ضعفنا قوة.
ولذا دعت �إىل ما �أ�سمته «مدنية �شرقية» وهي مدنية خا�صة بال�شرق تالئم
غرائزه وطبائع بالده ،وال تعوقنا عن اجتناء ثمار التمدين احلديث((( .وحتذرنا من
�أن نن�ساق وراء التقليد الأعمى؛ لأن يف هذا التقليد فناء لنا ،وق�ضاء على ُهويتنا
«وال يجوز يف عرف ال�شرف واال�ستقالل �أن نندمج يف الغرب فنق�ضي على ما بقي
لنا من القوة ال�ضعيفة �أمام قوته املكت�سحة»(((.
والحظت «ملك» �أن هذا التقليد الأعمى لكل ما هو غربي �سيف�سد
جمتمعنا ،وهذا التقليد �أ�صبحت جماالته متعددة ،ي�ضرب يف عروبتنا وم�صريتنا
و�إ�سالمنا ور�صدت عدة جماالت تعاين من هذا االنك�سار القومي �أمام الأجنبي،
ومن هذه املجاالت :التعليم واالقت�صاد.

((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.210 -209
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.28
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.210
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 –1التعلـيم:

مل يكن يف م�صر �إىل بدايات القرن التا�سع ع�شر �سوى التعليم الديني،
الذي يبد�أ ُ
بالكتاب وينتهي بالأزهر ال�شريف .وبد�أ التعليم املدين يف الظهور مع
«حممد علي» (ت 1265هـ1848/م) الذي �سعى �إىل ت�أ�سي�س املدار�س املختلفة،
وخا�صة بعد عودة املبعوثني من �أوروبا ،و�سمح للأجانب ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات تعليمية
منذ عام 1840م.
ومع انكما�ش التعليم الوطني يف عهد اخلديو �سعيد (ت1279هـ1863/م)
انفتحت م�صر على م�صراعيها للم�ؤ�س�سات الأجنبية التي �سعت لإن�شاء مدار�س
ذات �صبغة دينية ،وهو ما �ساعد على ن�شر الثقافة الغربية امل�سيحية بني امل�صريني-
م�سلمني و�أقباطا -و�أخذت املدار�س الإجنليزية (الربوت�ستانتية) تناف�س املدار�س
الفرن�سية (الكاثوليكية) التي �أعطاها «حممد علي» امتيازات ،فانت�شرت يف طول
البالد وعر�ضها من «قنا» �إىل «بور�سعيد» .وكانت تزعم �أنها ت�ساهم يف تنمية احلركة
التعليمية يف حني كان لها �أغرا�ض �أخرى تب�شريية وا�ستعمارية .وكان قيام مدار�س
الإر�ساليات الأجنبية ميثل �أكرب ظاهرة �سائدة يف ال�سيا�سة التعليمية يف م�صر .يقول
«جرج�س �سالمة»�« :إن املدار�س والإر�ساليات الأجنبية قد قامت عند �إن�شائها من
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�أجل �أغرا�ض دينية ،وكان يغلب عليها -بوجه عام -الطابع الديني»(((.
وتنتقد «ملك» هذا النوع من التعليم نق ًدا الذ ًعا ،وكانت ترى �أن مدار�سه
ال ت�ؤهل املر�أة امل�سلمة الت�أهيل املالئم ،فهي ال تعلم املر�أة �شي ًئا عن حقوق الزوج،
وال عن تربية الأوالد ،وت�صف خريجات هذه املدار�س ب�أنهن ال يعرفن �شي ًئا عن
يتقن اللغة العربية لغة
تاريخ بالدهن ،وال عن عظماء ما�ضيهن ،كما �أنهن ال َّ
وطنهن ،وغاية ما يتعلمنه فيها معرفة لغة �أجنبية من باب التظاهر وال تنفعهن يف
االطالع على الأدب الغربي �أو قراءة كتبه ومعرفة ثقافته .وت�صف هذه املدار�س
قائلة« :هي يف اعتقادي ال ت�صلح مطلقًا لرتبية البنات امل�صريات؛ لأنها ف�ض ًال عن
ق ّلة ب�ضاعة العلم فيها جتعل تلميذاتها على غري خلق مالئم لنا»(((.
وتف�ضل «ملك» التعليم يف املدار�س احلكومية ،وكانت قليلة يف هذا الزمان؛
ولذا تدعو احلكومة �إىل �إن�شاء املزيد ليتاح للبنات �أن يلتحقن بها؛ لأن عدم توافر
عدد كاف من هذه املدار�س ينتج عنه �أحد �أمرين -كالهما مر :الأول �أن حتتجب
البنت يف البيت فال تخرج للتعليم� ،أو �أن تلتحق باملدار�س الأجنبية ،وهي تفتقد
مقومات التعليم الوطني.
كانت الدرا�سة يف املدار�س احلكومية -يف زمن «ملك»� -أرقى بكثري من
((( جرج�س �سالمة ،تاريخ لتعليم لأجنبي يف م�صر يف لقرنني لتا�سع ع�شر و لع�شرين ،ملجل�س لأعلى لرعاية لفنون
و لآد ب و لعلوم الجتماعية -م�صر� ،1963 ،ص.53
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.35
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خ�صو�صا يف اللغة العربية التي هي لغتنا لغة القر�آن،
التعليم يف املدار�س الأخرى،
ً
كما �أن هذه املدار�س تراعي �آداب البلد وعوائده ودينه �أكرث مما تراعى يف تلك
املدار�س الأجنبية التي مل تفتح �إال لن�شر مذهب من املذاهب الدينية �أو لك�سب
�أ�صحابها.
و ُنظر �إىل حماولة «ملك» الجتذاب الفتيات �إىل املدار�س احلكومية نظرة
�إكبار من ِق َبل املعا�صرين لها ،وت�أثرت بهذا التوجه �صديقتها «نبوية مو�سى»
التي كانت ترى �أن مدار�س «الراهبات» جزء من الدير ،و�أنها ال تخرج معلمات
ماهرات ،وال تهتم بلغة �أهل البالد القومية وال ب�أديانها .وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة
ملدار�س الأمريكان؛ �إذ كانت بدورها تهمل املبادئ الوطنية ولغة البالد ،وكانت
يف حقيقة �أمرها بعثات دينية يراد بها ن�شر التعاليم الدينية(((� ،أو ما ُيعرف الآن
بالتب�شري الديني.
وقد �صاحب الهجمة اال�ستعمارية على م�صر عام (1299هـ1882/م)
هجمة تب�شريية حتاول هدم ال ُهوية العربية والفكر الإ�سالمي ،فكرثت التجمعات
واجلمعيات التب�شريية ب�شكل ملحوظ يف م�صر ،وتزايد ن�شاطها �ضد الإ�سالم
وامل�سلمني ،وملا كان الهدف ال�سلمي (التب�شريي) ال يقل خطورة على م�صر
من الهدف اال�ستعماري ،فقد �أ�صبح من ال�ضروري �أن يواجه العلماء واملثقفون
هذا التعليم ،فعمدوا �إىل تكوين اجلمعيات اخلريية ،التي كان من �أهدافها �إن�شاء
((( نبوية مو�سى ،ملر أة و لعمل ،مرجع �سابق� ،ص.54
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املدار�س ،فكان منهم «عبد اهلل الندمي» الذي �سعى �إىل ت�أ�سي�س «اجلمعية اخلريية
الإ�سالمية» :التي كان من �أهدافها التعاون على فتح مدار�س �إ�سالمية للبنني
والبنات جلميع �أبناء امل�سلمني باملجان للفقراء ،ومب�صروفات قليلة للقادرين .وكان
الهدف القريب هو الت�صدي للن�شاط التن�صريي الأجنبي يف البالد .ومقاومة
ن�شاط الإر�ساليات الأجنبية� ،أما الهدف البعيد فهو ن�شر التعليم الإ�سالمي بني
�أبناء الأمة لين�ش�أ جيل عدته العلم والإميان والرتبية الإ�سالمية ال�صاحلة ،لكي
ينه�ض بالبالد((( .و�أعتقد �أن «ملك» �سارت على نف�س اخلط الذي بد�أه الندمي
ورفاقه ،عندما نادت بتعليم يحافظ على الهوية الإ�سالمية والعادات والتقاليد
العربية.
 –2االقتصـــاد:

كانت م�صر قبلة للوفود الأجنبية للعمل والتجارة منذ فرتة احلكم
العثماين ،بف�ضل ما منح لها من امتيازات �أجنبية؛ وحددت هذه االمتيازات
�أو�ضاع الأجانب االجتماعية يف البالد ،كالتعهد بحرية املجيء والإقامة والتنقل،
واحل�صول على ال�سكن املالئم ،وحرية االعتقاد وممار�سة ال�شعائر والطقو�س،
وحمايتهم من اال�ضطهاد والع�سف يف جباية ال�ضرائب والر�سوم.
((( خالد حممد نعيم ،جلذور لتاريخية لإر�ساليات لتن�صري لأجنبية يف م�صر( ،)1986-1756د ر وثائقية -كتاب
ملختار -لقاهرة� ،1988 ،ص.160-159
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وعندما ت�أ�س�ست حكومة قوية بعد �أن ا�ستتب الأمر لـ«حممد علي» ت�شجع
الأجانب على الوفود �إىل م�صر �أكرث ،و�شهدت البالد تدفقًا للأجانب ور�ؤو�س
الأموال الأجنبية ،وكانت الأحوال ب�صفة عامة م�شجعة على الإقامة والعمل.
وقد �أ�ساء بع�ض الأجانب ا�ستخدام هذه احلقوق ،فطالبوا بق�ضاء خمتلط
يحكم بينهم وبني امل�صريني يلج ُئون �إليه عند ظهور املنازعات ،وغال ًبا ما كان ينحاز
الق�ضاة الأجانب �إىل جانب الغريب الأجنبي �ضد املواطن امل�صري .وفتحت
للأجانب �أبواب العمل على م�صراعيه ،وقفل يف وجه الغالبية العظمى من
امل�صريني الذين عانوا البطالة والفاقة ،وخف�ضت عن الأجانب قيود التجارة ،بينما
فر�ضت ال�ضرائب الباهظة على امل�صريني ،فعانت م�صر من احتاللني :احتالل
بريطاين ي�شمل كافة البالد ،واحتالل �أجنبي يف جماالت االقت�صاد ومواقع
العمل الذي ت�شغله عمالة �أجنبية بدعوى عدم �إتقان املواطنني للأعمال ،وعدم
تعلمهم التعليم املهني.
و�شعرت «ملك» مبدى ما ي�شكله هذا االحتالل من طغيان على حقوق
املواطن امل�صري ،فنادت مبا ن�سميه الآن «مت�صري الوظائف» ،قائلة� :إن من فرو�ض
الكفاية �أن يكون كل ه�ؤالء العامالت الأجنبيات يف م�صر م�صريات ،حتى نحول
دون ت�سرب جانب من مالنا �إىل جيوب الأجانب(((.
((( ملك حفني نا�صف ،لن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.202
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وقد ت�أثرت «ملك» يف هذا مبوقف �شعبي عام كانت تنادي به م�صر حينذاك،
عندما دعا «طلعت حرب» �إىل اال�ستغناء بقدر الإمكان عن كل ما هو �أجنبي ،وبد�أ
ب�إن�شاء بنك م�صر -ت�أ�س�س بعد ذلك عام 1920م -ليمول امل�شروعات الوطنية
ويقيم م�شروعات �صناعية م�صرية يعمل فيها امل�صريون.
كما كان لـ «حفني نا�صف» -والد «ملك» -مواقف �شبيهة يف تدعيم
االقت�صاد الوطني ،عندما �ألقى خطبة وطنية يف منا�سبة قومية بـ«جمعية االعتدال»
جما وطن ًيا مبقت�ضاه تتخل�ص م�صر من االحتالل ومن ت�سلط الأجانب
ر�سم فيها برنا ً
على اقت�صادياتها ،مع العمل على �سيادة الفالح يف �أر�ضه ومتتعه مبح�صوله(((.
وقد تبنت هذه الدعوة رائدة ن�سائية �أخرى هي «نبوية مو�سى» ،عندما
وجدت �أن غالبية �أموال الأ�سرة امل�صرية تذهب �إىل العمالة الأجنبية ،نتيجة لعدم
�إقبال امل�صريني على تعلم هذه املهن؛ فقالت�« :إننا يف �أ�شد احلاجة �إىل العمل ،وال
�سبيل �أن نعمل ونحفظ الرثوة امل�صرية للأمة امل�صرية �إال �إذا تربينا وتعلمنا خمتلف
العلوم وال�صنائع»(((.
وهذه الدعوة مل تكن قا�صرة على املجال الإ�صالحي ،بل كانت دعوة
�سادت البالد مبختلف طوائفها ،فظهرت �شعارات تنادي بـ«م�صر للم�صريني»،
والتربع لتكوين �صناعة وطنية ومقاطعة كل ما هو �أجنبي .ويف هذا داللة على
((( حفني نا�صف ،نرث حفني نا�صف ،مرجع �سابق� ،ص.158
((( نبوية مو�سى ،ملر أة و لعمل ،مرجع �سابق� ،ص.59
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تنامي ال�شعور الوطني الذي كان ي�سعى نحو التحرر من اال�ستغالل �أو ًال ثم
اال�ستعمار ثان ًيا.
وقد تنامى هذا ال�شعور الوطني ب�شكل �أكرب بعد �سقوط اخلالفة العثمانية
وا�ستقالل م�صر التام عن هذه الرابطة الدينية ،وبد�أ احلديث عن كل ما هو وطني،
وبعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل انتظرت م�صر وعود بريطانيا مبنحها اال�ستقالل،
وملا نكثت بعهودها تكون الوفد امل�صري للمطالبة بحق م�صر يف اال�ستقالل،
الذي �أعقبه القب�ض على «�سعد زغلول» وقيام ثورة  ،1919وظهرت «ملك» يف
الفرتة التي �سبقت هذه الثورة .ور�أت ا�شتعال اليقظة الوطنية ،و�ساهمت يف هذا
املخا�ض الوطني� ،ساعية �إىل ت�أهيل ن�صف ال�شعب من الن�ساء للقيام بدورهن يف
جمال التنمية املجتمعية التي كانت �إرها�صاتها وبداياتها الأوىل مع ملك ،فهي من
�أوائل امل�صريات الالتي خرجن للتعليم والعمل والثورة على الظلم واال�ستبداد،
ومل متكنها حياتها الق�صرية من �أن ت�ستكمل م�شوارها� ،إال �أنه يكفيها �شر ًفا �أنها
كانت الأوىل يف هذا املجال ،ر�سمت خطوطه العري�ضة ،وجاءت بعدها رائدات
�أخريات ال�ستكمال امل�سرية.
منوذجا ُيحتذى يف �أ�صالة الفكر و�أ�صالة
لقد كانت «ملك حفني نا�صف» ً
االنتماء ،ومث ً
اال ُيحتذى يف حتطيم �أغالل احلياة حول املر�أة من منظور دينها وثقافتها
ولي�س من منظور ح�ضارة ثمارها اليانعة لأهلها ،وما فيها من �أ�ضرار ومفا�سد هي
من ن�صيب املقلدين يف ال�شرق والغرب.

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

الن�سائيـات

جمموعة مقاالت نشرت يف «اجلريدة«
يف موضوع املرأة املصرية
ت�أليف
ملك حفني نا�صف
(باحثة البادية)
(اجلزء األول)
طبع ألول مرة يف عام (1328هـ1910 /م)

مقدمة
أمحد لطفي السيد

مدير اجلامعة امل�صرية
ال�سنية
كان يف ال�شتاء الأ�سبق �أن نظارة املعارف �أحالت ناظرة مدر�سة َّ
على جمل�س الت�أديب؛ ل�شذوذها عن حدود قانون النظارة ،فكتبت وقتئذ كلمة
يف اجلريدة ا�ستعطفت بها جمل�س الت�أديب على تلك ال�سيدة ،وكان بع�ض ما
ا�ست�شفعت به لها �أنها من اجلن�س اللطيف� .شق هذا القول على �سيدة فرن�ساوية
علي تعاتبني على قلة احليطة التي اتخذتها يف
�سائحة يف م�صر وقتئذ؛ ف�أقبلت َّ
كالمي ،وانربت تقرر �أن املر�أة والرجل �سيان يف احلقوق والواجبات؛ فيجب �أن
يكونا كذلك يف امل�سئولية �أي�ضً ا ،و�أن الذي ي�ست�شفع للمر�أة بجن�سها َلي�سيء �إليها
من حيث يريد الإح�سان.
مل �أكن قبل هذا الإلفات مرتد ًدا فيما للمر�أة من احلقوق ،وال جاه ًال
مبا ي�ستتبع للحقوق من الواجبات .ومل �أك ظني ًنا((( يف دفاعي عن هذا اجلن�س
مه�ضوم احلقوق يف كل زمان ويف كل مكان حيث القوة غالبة على احلق .ولكني
متهما(.م) (هذا الهام�ش من �إ�ضافة املحرر  -حممد القا�سم -و�سي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل
((( ظني ًناً :
ذلك).
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مع ذلك ،يف تلك احلادثة كانت كلمتي ت�شف عن ر�أيي يف �أن امل�ساواة بني
الرجل وبني املر�أة ال ي�صح �أن تقرر على �إطالقها ،بل يجب �أن تكون تلك امل�ساواة
حمدودة يف م�صر باحلدود الطبيعية وال�شرعية م ًعا .و�شتان ما بني هذه احلدود
الوا�سعة املدى ،وبني احلدود احلا�ضرة التي وقفت عندها املر�أة من زمن طويل
بحكم قوة الرجل ال بحكم قوة �ضعفها الطبيعي وال بحكم ال�شريعة ال�سمحاء.
مل جُت ّرب �إىل الآن امل�ساواة املطلقة يف جميع احلقوق والواجبات بني
الرجل واملر�أة ،ولكن امل�ساواة قد جربت يف الرتبية املنزلية ،ويف الرتبية املدر�سية،
ويف كثري من احلقوق االجتماعية ،ف�أتت ب�أعظم الفوائد والربكات على العائلة
واجلمعية الإن�سانية م ًعا .و�أما التفريط يف حق املر�أة وعدم ا�ستخدام ملكاتها على
�أمناط معلومة ملنفعة النوع الإن�ساين فقد �أتى بالنتائج املحزنة املح�سو�سة.
�إن امل�ساواة املطلقة التي كانت ترمي �إليها عاذلتي ،ويوافق عليها كثري
من الن�سائيني �إن جاز �أن تكون غر�ض الأغرا�ض ومنتهى الآمال يف ترقية املر�أة،
ف�إنه ال يجوز االبتداء بها وتقريرها عندنا من اليوم مع �أنها مل توجد ومل جترب يف
�أعلى الأمم ح�ضارة .ف�إذا كنت قد ا�ستعطفت جمل�س الت�أديب على ناظرة املدر�سة،
وجعلت جن�سها اللطيف �شفي ًعا لها يف تخفيف امل�سئولية ،فلم �أخرج بذلك عن
�أن �أكون م�ستقيم الإنتاج ،ومل �أنحرف عن �أ�صول قوانيننا ،وال عن طبائع العمران.
�إن قوانيننا الإن�سانية ال تزال ن�صو�صها تنم على فروق بني اجلن�سني ،و�إن
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املر�أة طول عمرها اجلن�سي كانت وال تزال مثال اجلمال الإن�ساين .ومو�ضوع تغ ِّني
ال�شعراء ،ومباراة الر�سامني وامل�صورين .كانت وال تزال مناط �سعادة الرجال �إليها،
ينتهي الأمل عند بع�ضهم ،وفيها تودع الثقة وترجى املوا�ساة عند الآخرين .فهي
بجمالها حمل للعطف .وهي ب�ضعفها اخللقي �أوىل بالعطف .وهي بتوا�ضع مركزها
االجتماعي ،وقلة مكاف�أتها على القيام بواجباتها �أهل للعطف .فمن �أي ناحية
نظرت �إليها وجدتها ت�ستحق احلنان والعطف .ف�إذا كنت ا�ست�شفعت لها جمل�س
الت�أديب ف�إمنا جريت يف ذلك على �سنن بني �آدم املا�ضية واحلالية ،و�أخذت ما قلت
من امل�شاهدة ال من اخليال .و�إذا كانت ال�سيدات الن�سائيات (الالتي يرين تقرير
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة) ال ير�ضني بالتفريق بينهن وبني الرجال يف درجات
امل�س�ؤولية �أمام املحاكم واملجال�س ،ف�إين متفق معهن على الأقل يف عدم حماباتهن
يف انتقاد ما يكتنب من الر�سائل ،وما يهدين �إليه من الآراء.
ومهما يكن من وجوه اخلالف يف امل�ساواة بني الرجل وبني املر�أة يف
درجات امل�سئولية ويف احلقوق والواجبات العامة ،ف�إن من املحقق �أن املر�أة مل
ت�سرتد �إىل اليوم �شي ًئا كب ًريا من امل�ساواة املن�شودة على �أقل �أقدارها يف نظر القائلني
بها .بل هي عندنا على اخل�صو�ص ال تزال مظلومة يف حقوقها يف العائلة ويف حقوقها
يف اجلمعية امل�صرية .مظلومة يف تقدير واجباتها اخلا�صة والعامة ال من حيث ثقل
تلك الواجبات يف ذاتها ،ولكن من حيث كونها �أغلبها واجبات حتكمية �صرفة،
ي�ضعها ويل �أمرها ال بالتطبيق لل�شرع وال لقاعدة عامة معروفة ،ولكن بالتطبيق
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لدواعي هواه وعوامل غريته.
ف�إذا كانت حقوق املر�أة الطبيعية وحقوقها ال�شرعية يغمطها الرجال((( فال
يراعون فيها تقاليد الأ�سالف ،وال يرقبون فيها �أوامر الدين ،ف�إن النتيجة الالزمة
عن ذلك هي تعطيل ن�صف الإن�سانية عن كثري من اخلدم املطلوبة منه .وهذا مع
الأ�سف هو الذي كان.
مل تكن هذه النتيجة املحزنة كلها من ظلم الرجل ،ولكن قعود املر�أة
ال�شرقية عن الأخذ ب�أ�سباب رقيها الثاين ،ور�ضاها باحلظ الذي ق�سمته لها القوة
يف هذه القرون الأخرية ،وعدم حماولتها تلطيف �أحكام القوة القاهرة .كل ذلك
يجعل لها �شركة بوجه ما يف ال�ضرر الذي حاق بها وباملجموع من �إهمال تربيتها.
غري �أن مه�ضوم احلق مهما �سها عن ال�سعي يف ا�سرتداده ال يعدم من
ن�صراء الإن�سانية مداف ًعا خايل الغر�ض ين�صره من حيث ال يحت�سب .ف�إن الن�ساء
عندنا مل يكن ليدور يف َخ َلدهن �أن املرحوم قا�سم بك �أمني يقوم بالدفاع عنهن
دفا ًعا �أغ�ضب منه كث ًريا من النا�س ،بل �أغ�ضب منه بع�ض الن�ساء اللواتي ال يردن
اخلروج من احلظرية ال�صناعية التي احتظرها لهن رجال الب�أ�س ال رجال العلم.
قام املرحوم قا�سم بك بالدعوة �إىل تربية املر�أة على �أ�صول الرتبية النافعة
ب�شجاعة عدمية املثال ،واقتفى �أثره يف ذلك بع�ض الكتاب ،حتى انتبه هذا اجلن�س
((( يغمطها الرجال :ينكرونها وي�سلبونها(.م).
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اللطيف ،وتوىل بع�ض �أع�ضائه الدفاع عن ذاته .و�أول من �سارت منهن يف هذا
الطريق هي باحثة البادية .نعم �أولهن ،لأنها �أخذت تبحث يف ن�سائياتها بحث اجلاد
الذي يعلق على بحثه نتائج كربى ل�صالح املر�أة ،بل ل�صالح اجلمعية الإن�سانية.
�أخذت تكتب يف الدفاع عن حقوق املر�أة ،وتخطب فيما يجب لإ�صالح املر�أة،
فكان جمموع ر�سائلها وخطبها هذه املجموعة التي ن�ضع لها هذه املقدمة.
ولو �صح نظري لكانت قاعدة بحثها يف حترير املر�أة قاعدة االعتدال.
ورائدها يف ذلك هو ال�شرع الإ�سالمي.
لقد �أجادت باحثة البادية يف جعل بحثها مرت ًبا على هذا النمط املعني.
ف�إن االعتدال يف تعليم املر�أة وتربيتها وتقرير احلد الالزم �أن تقف عنده يف امل�ساواة
بينها وبني الرجل االعتدال يف ذلك كله �أمان من الزلل والوقوع يف نتائج �سيئة،
قد ال تكون �أقل يف �سوء الأثر من نتائج خمول املر�أة وقعودها عن ال�سعي �إىل
كمالها اخلا�ص .و�إنا نكرر دائ ًما �أن امل�ساواة املطلقة مل جترب بعد ،ف�أب�صر بالباحثة
�إذ ر�أت تقرير امل�ساواة املعتدلة ،والبعد عن الإطالق الذي هو يخالف الدين من
ناحية ،ويخالف احليطة من ناحية �أخرى.
�أما الدين ف�إنه مالك �أخالق املر�أة ،ومناط �آدابها ،وطريق كمالها ،وموجب
الثقة بها.
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�إن تقوى املر�أة �أكرب الأدلة على �صونها ،ومعرفتها بالواجب وح�سن قيامها
به� .إن �شهود املر�أة �صالة اجلماعة يف امل�سجد اجلامع مرة واحدة �أ�صلح لقلبها من
�سماع واعظ �أخالقي يف الدار �أو يف املدر�سة �سنة كاملة.
و�إن تقليد املر�أة ال�شرقية لأختها الغربية نافع ،ولكن هذا التقليد �إىل اليوم
لي�س بح�سنة جديدة مادام �أنه خال من النوع اخلا�ص بالدين .ف�إن الغربية تذهب
�إىل معبدها مرة يف الأ�سبوع على الأقل ،وامل�سلمة ال�شرقية ال تذهب �إليه يف م�صر
�أب ًدا .ك�أن دخول بيت اهلل �أثقل كلفة عليها و�أبعد عن ر�ضى وليها من دخولها يف
بيوتات التجارة ،و�شهودها مرا�سح اللهو� .إال �أن ح�ضور الن�ساء �صالة اجلماعة على
�صورة الئقة ومن غري �إ�صراف هو �أول عمل ح�سي ت�أتيه املر�أة لتقرب به م�سافة
الفرق بينها وبني الرجل ،ولتقرر به امل�ساواة املن�شودة.
�إن رابطة الزوجية عندنا رابطة دينية حم�ضة ،وال نعلم امر�أة حترتم نف�سها
ت�ستطيع �أن ترتبط برجل �إال بهذه الرابطة ال�شريفة املقد�سة ،ومما نعجب له �أن املر�أة
تعمل �أعم ً
اال كثرية �شاقة يف �سبيل توثيق هذه الرابطة ،ولكنها ال تعمل ال�شيء
الوحيد الذي يوثقها حقيقة ،وهو القيام بفرائ�ض الدين الذي عليه عقد الزواج،
والذي هو املنظم الوحيد لعالقات الزوجية ،فمراعاته �أ�سا�س لدوامها ،وخمالفته
�سبب لف�صم عراها ونق�ض عقدة الزواج ،ولو فطنت املر�أة لأدركت �أن تقوى اهلل
والقيام بطاعته تكفي وحدها لثقة الزوج بها ،ومتنع كل ال�شقاق الزوجي الذي
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يتولد عن ِّ
الظ َّنة((( والغرية.
وق�صارى القول �أن باحثة البادية قد �أجادت كل الإجادة يف �أن جعلت
�أ�سا�س بحثها تقرير امل�ساواة ،ال على جهة الإطالق ،بل يف حدود االعتدال والدين.
ف�أما انتقاد ر�سائلها من جهة �صناعة الكتابة ،فح�سبي �أن �أقرر من غري
حماباة �أنها �أكتب �سيدة قر�أنا كتاباتها يف ع�صرنا احلا�ضر ،بل هي تعطينا يف كتاباتها
�صورة الكاتبات الغربيات الالتي تفوقن على كثري من الكتاب .ولي�س نبوغ
ال�سيدة ملك حفني عم ًال من �أعمال ال�صدفة ،بل هو ق�ضية علمية مقررة ،لأن
هذه الكاتبة من بيت علم و�أدب انتقل �إليها من �أبيها حفني بك نا�صف بحكم
الوراثة الطبيعية ذوق الكتابة وملكة االنتقاد ال�صحيح ،فنما ا�ستعدادها بالرتبية
املدر�سية ،واالجتهاد بعد املدر�سة ،حتى و�صل هذا احلد املتقدم.
ورجا�ؤنا �أن تكون جمموعة الباحثة �أول �أبحاث ال�سيدات يف هذا الع�صر
ال �آخرها ،و�أن تكون ال�سيدة «ملك حفني نا�صف» القدوة احل�سنة لل�سيدات
امل�صريات �آمني.

أمحد لطفي السيد

الإ�سكندرية يف  18يوليه �سنة 1910
((( الظِّ َّنة :التهمة(.م).

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وبعد ،...ف�إين فكرت يف
جمع مقاالتي (الن�سائيات) وطبعها كتابًا �أقدمه للأمة امل�صرية الكرمية راجية �أن
تغفر يل زلة القلم فيه؛ ف�إين مبتدئة وال يعدم املبتدئ �أغال ًطا .وع�سى �أن تقر�أه
الفتيات وال�سيدات امل�صريات ،فهو مذكر لالئي غنني منهن ب�أ�صالة ر�أيهن وح�سن
تربيتهن عن ا�ستجداء الن�صيحة ،ومر�شد لالئي ي�سرت�شدنه.
ابتدا ًعا وال � َإبدا ًعا ،فما هو �إال �سل�سلة م�شاهدات وجتارب
ال �أدعي فيه َ
�أثرت َّيف فدونتها؛ ليتعظ بها غريي ممن مل َت ْع ُركْه احلوادث((( ،ومل تتي�سر له
التجارب ،وما ق�صدت �إال النفع العام والدفاع عن املر�أة امل�صرية املهي�ضة اجلناح،
ولعل اهلل يحقق هذا الق�صد ،وي�شد �أزرنا ملا فيه �إعالء �ش�أننا ،وتقوية الف�ضائل يف
�أخالق هذه الأمة بح�سن القيام على تربية �أبنائها .واهلل الهادي �إىل الطريق القومي.

ملك حفين ناصف

((( مل تعركه احلوادث :مل جتربه ومل تب�صره بالأمور( .م).

ر� ٌأي يف الزواج (و�شكوى الن�ساء منه)
رد على ما كتبه ح�ضرة مدير اجلريدة يف العدد  383بعنوان
«بناتنا و�أبنا�ؤنا»

-1كتبتم ح�ضرتكم يف العدد ( )383من اجلريدة مقالة بعنوان «بناتنا
و�أبنا�ؤنا» ت�ستغربون فيها كرثة ت�شكي الن�ساء من الزواج يف هذا الع�صر مع قلة
تزوج الرجل باثنتني ،وقلتم فيها �أقوا ًال �صائبة كلها حقيقية ،ولكنكم عجبتم من
�أن املر�أة كان ير�ضيها من زوجها �أن يعدل بينها وبني �ضرائرها يف الك�سوة واملعاملة،
و�أنها �إذا تزوج عليها كان مينعها الوقار غال ًبا من �أن تفتح قلبها بال�شكوى �إليه �أو �إىل
ذوي قرابة منها مبا جتده من الأمل .نعم ذلك �صحيح الريب فيه ،ولكن له �أ�سبابًا
�أنتجت تلك النتائج� .أولها� :أن الفتاة كانت �إذا �شبت وجدت والدتها تعي�ش
مع �ضرة �أو �أكرث ،ور�أت خالتها وعمتها على تلك احلال ،وكذلك �صويحباتها
ومعارفها ،فلم يكن ذلك بال�شيء الغريب ف�إذا جاء دورها وتزوجت من رجل له
زوجة �أخرى وجدت �أنه مل يخرج عن امل�ألوف ،و�أنه تابع لعادة �أهل ع�صره وم�صره
فلم يكن يح�سن بها �إذن �أن تبدي �شكواها من �أمر عادي ي�أتيه كثري غري زوجها،
ولو �أنه ي�ؤملها يف قلبها ويجرح عواطفها.
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وكذلك كانت الرتبية غري ما نراها اليوم فبنات الع�صر احلايل حتى
اجلاهالت منهن يفهمن احلياة �أكرث من �أمثالهن الغابرات ،ف�أ�صبحن ال تر�ضيهن
الك�سوة والطعام فقط ك�أحد خدم املنزل ،ولكنهن يقدرن اليوم ال�سعادة الزوجية
�أكرث من ذي قبل ،ويعلمن �أنه �إذا مل يكن احلب �أ�سا�س املعا�شرة بني الزوجني فال
معنى للجمع بينهما يتنافران ويت�شاحنان ك�أمثال الديكة اخلرقاء.
ومن اختالف الرتبيتني القدمية واحلديثة �صفاء النية واملجاهرة بالقول
واحلرية فيه الآن واخلوف و�شدة التكتم حتى على م�ض�ض العي�ش وذله قبل،
حتى �إن املر�أة يف زمن جداتنا كانت �إذا �أ�صابها �أمل �أو مر�ض تبالغ يف كتمانه،
وتعد املر�ض �أ ًّيا كان نوعه عي ًبا جتب مداراته ،ولكن املر�أة اجلديدة على عك�س
ذلك متا ًما �إذ ترى �أن كل �شيء من هذا القبيل عادي ،و�أن ما ي�صيبها قد ي�صيب
غريها ،فال معنى لإخفاء �أمر ي�صح �أن يقع فيه اجلميع .وال يزال �أثر هذا التباين
حم�سو�سا بني طبقة (بنات البلد) �إذ تعد
يف احلذر م�شاه ًدا للآن ،ويكاد يكون
ً
الواحدة منهن من النق�ص �أن تخرب زوجها ب�صداع قد ي�صيبها� ،أو تتوهم �أنه ي�أنف
منها ويعافها �إذا وجدها راقدة يف �سرير الأمل واالنحراف.
حم�سو�سا
ال يزال التباين بني ه�ؤالء وبني الطبقة اجلديدة (الألفرنكه)
ً
وه�ؤالء ال يكتمن �إال ما يجب كتمانه على الوجه ال�صحيح ،هذا كله راجع �إىل
تربية الوجدان واختالف تلك الرتبية باختالف الو�سط والزمان .هذا من جهة املر�أة
وحدها ،وهناك �سبب لكرثة اخلالف والتذمر الآن يرجع �إىل الرجل وحده ،و�إليك
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البيان .رجال الأم�س على جمعهم بني زوجات متعددات كانوا �أتقى منهم اليوم؛
فرجل الع�صر(ال�شاب والكهل) تراه يتبجح ب�أن له خليالت ،و�أنه بجماله ور�شاقة قده
واهتزاز �أعطافه ي�سبي ربات احلجال((( مبا فيهن املح�صنات ،وقد يتق ّول حكايات ال
�أ�صل لها يف هذا املو�ضوع مما تندى له اجلباه .ولعمري �إن اجلمع بني زوجتني على ما
فيه لأح�سن من التهتك وانتهاك حرمة الدين و�إيالم نف�س املر�أة وتنغي�ص حياتها.
ياهلل �ألي�س لها قلب يت�أثر و�شعور يح�س وعواطف تثور ،وقد �أ�صبح رجالنا بف�ضل هذا
التفرجن يعدون من ال ي�شرب اخلمر جها ًرا ومن ال خليلة له يرتامى على قدميها �أو
ترتامى على قدميه (�أنتيكة) يف عرفهم فلله د ُّرهم.
والأغرب من ذلك �أنك �إذا ذكرت لل�شاب �أو �أبيه �شي ًئا مما ي�أتيه �أجابك
علي عار يف
هذه هي احلرية ال�شخ�صية (على كيفي) �أو قال� :أنا رجل ولي�س َّ
هذا ،فلله �أنت وهلل �أبوك .ائتني ب�آية من القر�آن �أو �إن كان القر�آن عندك �أي�ضً ا
(�أنتيكة) فائتني مبادة من القانون الفرن�سي الذي تقلد وا�ضعيه و�أهله حترم التهتك
على الن�ساء دون الرجال ،وجتيز للآخرين الرذيلة ومتنعه الأول� .إذا �صح عندكم
�إباحة ال�سفاح لأنف�سكم ف�أ�سهل منه وحقكم �أن جنيز لكم ال�سرقة ب�أنواعها والقتل
وال�سلب والتزوير �إىل �آخر ما يحرمه ال�شرع والقانون ،و�إال فلماذا تختارون �أكرب
الرذائل وتعدونها �سهلة ال �إثم فيها ،وت�أنفون �إذا قلنا لكم �سرقتم.
((( ربات احلجال :الن�ساء(.م).

18

النـ�سائـيات (اجلزء الأول)

18

ال �أخالكم تت�شدقون بقولكم عند الن�صح (�إِ َّنا رجال) �إال لأنه ال تظهر
عليكم عوار�ض اخليانة بخالف املر�أة والفتاة ،فلهما من �أحوالهما الطبيعية
املخت�صة بهما ما ال ي�أمنان معه �شر الف�ضيحة والعار ف�إن زعمتم �أن التقوى هي
خوف النتيجة املح�سو�سة ،و�أن الذمة وال�ضمري ال يردعان وال مينعان املرء من �إتيان
املعا�صي فبع ًدا ملا تزعمون و�ساء ما تتوهمون.
وليت هذا ال�سلوك الفا�صم((( لروابط الألفة بني الزوجني يقف عند هذا
احلد ،بل له عواقب �أوخم من التذمر و�أ�سو�أ من البغ�ض ،وهي �شطط املر�أة بباعث
االنفعال واحلزن� ،أو االنتقام واخلبث وخروجها متربجة يف الطرقات� ،أو وقوعها
يف مهواة الرذيلة و�سقوطها ال�سقوط الأبدي والعياذ باهلل .ويف تلك احلال يالم
الرجل لأنه �شجعها على ما �أتته مبا ي�أتيه هو ،وهي تعتقد �أنها ب�شر مثله ،ويحق لها
من احلرية ال�شخ�صية بقدر ما يحق له ،ف�ض ًال عن اعتقادها ب�أنه قدوتها .يبعث ظلم
الرجال و�سوء �سريتهم الن�ساء �إىل ال�سقوط يف الرذيلة في�سقطن �إال من ع�صم ربك
وه�ؤالء متنعهن تربيتهن ال�صحيحة و�شرف مبادئهن عن الإخالل بالدين والآداب،
ولكن ُي َ�صبنْ يف الغالب بحمى الدماغ �أو اله�سرتيا واجلنون �أحيانًا ،وتكرث همومهن
و َي ْع َد ْمن لذة العي�ش فيا للظلم! ملاذا ي�شقى ع�ضو من املجتمع الإن�ساين خلقه اهلل
ليكون �سعي ًدا .ي�شقى ال�ستبداد الرجل وي�ضحي حياته ليتنعم الرجل ،ف�إذا �أردمت
�أيها الرجال �أن ترفرف ال�سعادة على بيوتكم فاختاروا الزوجة املالئمةٌّ ،
كل بح�سب
((( الفا�صم :القاطع(.م).
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ما يرى �إذ «لكل امرئ فيما يحاول مذهب» وال تقيدوا �أنف�سكم ب�أفكار العجائز
وامل�شريين ،ثم ا�سلكوا �سبيل اجلد يف احلياة؛ فقد كفاكم هز ًال �أن ا�ستعبدنا الغري
ونحن الهون ،واجعلوا من �أنف�سكم �صرا ًطا تتبعه زوجاتكم .ف�إن كنت �أيها الرجل
أ�سرفت
عاق ًال فلتكن زوجتك مثلك ،و�إن كنت خلي ًعا فامر�أتك خليعة ،و�إن � َ
فرتت ف َرتت ،وهذا بحكم ت�أثري املعا�شرة يف اخللق والعادة بالطبع
�أ�سر َفت و�إن َ
ولإر�ضاء الزوج من جهة �أخرى ،لأن كلنا يعلم �أن املالءمة هي �أ�س االتفاق ،ف�إذا
اجتمع عاقل مبجنون �شقي والعك�س بالعك�س فرتى العقالء م ًعا فرحني واملجانني
م ًعا على �أمت ما يكون من اجلذل((( ،وكذلك احلال يف العلماء واجلهال ،وكل �شيء
له نقي�ض ،ف�إن الثعالب ال تتفق مع الدجاج ،واجلرذ ال يتوقع �أن يكون �أليفة الهر.
ويف املر�أة �صفة غريزية هي تقليدها الرجل ،لأنها تعتقده مر�شدها ومعينها
وزوجا ،وقد ذكرين ذلك مبحادثة دارت بيني وبني �سيدة �إنكليزية من �صواحب
�أبًا ً
الالدي كرومر �أيام �إقامتها مب�صر ،ف�س�ألت تلك ال�سيدة�« :إين �أالحظ �أن الالدي
ترتك الت�أنق يف ملب�سها �شي ًئا ف�شي ًئا فهل تعرفني �سب ًبا لذلك؟» ،ف�أجابت�« :إنها
تتعمده لتكون هيئتها �أقرب �إىل التقدم يف ال�سن منها �إىل هيئة ال�شباب ،لأن
زوجها �شيخ ،وحتب �أن ال ت�سوءه بفكرة �أنه م�سن و�أنها �أ�صغر منه �س ًّنا بكثري»� ،أال
فلينتبه الرجال لذلك ،وليتقوا اهلل يف ن�سائهم و�أعرا�ضهم ،وليعلموا �أن التقوى
مطلوبة يف ال�سر والعلن ،و�أن اهلل يرى .يا قوم تداركوا الأمر قبل فواته ف�إن كنتم
((( اجلذل :الفرح وال�سرور(.م).
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تر�ضون لنظام بيوتكم باالختالل ،وللثقة بينكم وبني �أزواجكم بال�ضياع ،ولأمتكم
بالت�أخر فا�ستمروا على ف�سادكم ،و�إن كانت فيكم بقية غرية وحمية ،وحتبون وطنكم
كما ّتدعون؛ ف�أ�صلحوا �أحوالكم ت�صلح حال ن�سائكم ،ونقوا ورد بيوتكم من �شوك
و�س ّنوا ُ�س َّنة �صاحلة لأبنائكم وبناتكم من بعدكم؛ يكن لكم �أجرها �إىل يوم
الهمُ ،
الدين ،وهلل عاقبة الأمور.

احلجاب �أم ال�سفور؟
رد على خطبة �ألقاها ح�ضرة عبد احلميد �أفندي حمدي ب�ش�أن احلجاب

-2تتبعت خطبة الأديب عبد احلميد �أفندي حمدي عد ًدا عد ًدا يف اجلريدة؛
ف�شكرت له اهتمامه برتقية املر�أة ،و�أثنيت على اجتهاده و�شجاعته الأدبية .وقد
وجدت خطبته �صحيحة املقدمات ،متينة املبنى� ،إال �أن يل ر�أ ًيا �أبديه فيها .وقد
مير َبخ َلد �أحد القارئني �أننا ننتقد اخلطيب ح ًّبا يف النقد� ،أو ً
مت�سكا بحب القدمي
وجمو ًدا منا عليه ،لكن احلقيقة ال هذا وال ذاك ،وكل امرئ حر يف فكره ،حر
يف قبول فكرة غريه �أو رف�ضها ح�سبما ي�شاء ،ب�شرط �أن ال ي�ضر ذلك الرف�ض �أو
القبول بالغري.
�صحيحا ف�إين �أوافقه فيه متام
�أما ما يرجوه الكاتب من تعليم املر�أة تعلي ًما
ً
املوافقة ،ويجب �أن نحث غرينا عليه مبا ن�ستطيع ،وقد �أ�صبح هذا القول بديه ًّيا ال
يحتاج لأن �أطيل فيه الكالم ،ال�س ّيما وقد وفّاه اخلطيب حقه يف خطبته فجزاه اهلل
عنا خري اجلزاء .بقيت م�س�ألة احلجاب وهي تلك امل�س�ألة العوي�صة التي قامت من

22

النـ�سائـيات (اجلزء الأول)

22

�أجلها منذ �سنني حرب قلمية عنيفة و�ضعت �أوزارها على غري جدوى ،فلم يفز
فيها (املحافظون) على القدمي وال (الأحرار).
ول�ست �أنتقد اقرتاح ال�سفور من الوجهة الدينية لأين �أعلم �أن الدين
مل يحرجنا يف هذه امل�س�ألة كما بني ذلك ح�ضرة اخلطيب ،وال من الوجهة
لبا�سا ي�ضارع ما ترتديه الراهبات امل�سيحيات
االقت�صادية ،ف�إن باقرتاحه �أن نلب�س ً
لتوفري كبري ملا كنا ع�سانا ن�صرفه يف ت�أنيق اللبا�س اخلارجي كما يفعل ن�ساء الفرجنة
مث ًال .كذلك ل�ست �أنتقده من الوجهة الأدبية ،ف�إن ذلك اللبا�س وب�ساطته لأليق
بت�أزرنا به من تلك ا ِحلب((( املهلهلة  -كما �سماها اخلطيب  -ولأدل على ح�شمة
�صاحبته ،و�إن كانت �سافرة مما تلب�سه الآن مربقعة ،و�شتان بني هذا الربقع الوهمي
والربقع ال�صحيح.
�إذن مل يبق للمو�ضوع �إال وجهة واحدة وهي الوجهة االجتماعية ،و�إذا
انتقدته من تلك اجلهة ف�إنى ال �أقلد فيه عادة ،وال �أتبع ر�أي غريي ،بل �أ�صرح مبا
�أ�شاهده عيانًا ومبا �أعرفه من �أحوال �شتى جربت فيها الن�ساء املختلفات ،والتجارب
يجب �أن تقدم �أوامرها على �أوامر البحث والتخيل� ،إذ هي تعلم بعد �أن ترتك
�أث ًرا يف النف�س ال يزول� ،أما التخيل فقد ال يطابق احلقيقة ،و�إن طابقها فقد ال
يعلق كث ًريا بالذهن لأنه ال �أثر له �إال يف املخيلة ،بعك�س التجارب ف�أثرها يبقى يف
خروجهن(.م).
غالبا ،كانت ترتديها ال ِّن�سا ُء مب�صر حني
ّ
((( احلبرَ  :جمع َحبرَ ة ،وهي ُم َ
الءة من احلرير ً
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احلوا�س والذاكرة ،ف�إذا ن�صحت طف ًال �أن اليلم�س النار لئال حترقه ف�إن ولعه باحلركة
واال�ستك�شاف اليزال يغريه بلم�سها حتى يفعل ،وال تنفع ن�صيحتك له� ،أما �إذا
مل�سها مرة و�أحرقت �أ�صابعه ف�إنه يبتعد عنها كلما ر�آها ولو �أمر بلم�سها .وعليه فل�سنا
متبعات ر�أي من ي�أمرنا باحلجاب وال ر�أي من يقول بخلعه ملجرد �أن هذا ت ِعب
وخ َطب� ،إال �إذا تبينا الر�شد من الغي وعلمنا من التجارب
و َك َتب ،وذاك نقّب َ
�أوىل اخلطتني باالتباع .و�أمامنا الطبقات املختلفة والأجنا�س العديدة يجب
�أن نبحث ك ًّال منها على حدته ،وجنمع منها كلها حك ًما واح ًدا نحكم به على
�أنف�سنا �إما باحلجاب �أو بال�سفور �أو غري ذلك مما �سنو�ضحه بعد .وطبقات الن�ساء
(كالرجال) يف كل �أمة ثالث :العامة واخلا�صة والو�سط ،و�أ�صحها �آدابًا فيها كلها
على الإطالق الو�سط ،والبد لذلك من �سبب .نعم ال�سبب راجع �إىل الرتبية،
(((
فاخلا�صة �أو طبقة الغنيات يرخني لأنف�سهن العنان يف املالهي واملالذ ،واجل َِدة
خ�صو�صا �إذا اقرتنت بالفراغ ،وه�ؤالء عندهن من اخلدم من
مف�سدة يف الغالب
ً
يقوم ب�شئون بيوتهن و�أمور �أوالدهن ،وقد تعودن عي�ش الك�سل والراحة.
والطبقة الدنيا جتد من حاجتها باعثًا لها على طرق الطرق املختلفة لتجلب
ما ت�سد به الرمق ،ويختلط ن�سا�ؤها برجالها يف امل�صانع واملزارع وغريها ،وهذه الطبقة
�شر على الآداب يف كل �أمة حتى يف الإفرجن ،وهم لي�سوا مقيدين بحجاب وال
عادة يقال معها �أنهم ملا خالفوها وقعوا يف �شر منها كما يجوز تطييق ذلك علينا.
اجلدة :الغنى(.م).
((( َ
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وطبقة الو�سط وهذه دائ ًما �أح�سن الطبقات �آدابًا و�أكرثهن ح�شمة ووقا ًرا،
ولرب معرت�ض يقول :ما لنا وللطبقات و�آدابها! وما ن�سبة ذلك للحجاب وقد
�أدخلت يف حكمك هذا كل الأمم حتى التي الحجاب عندها؟! ف�أقول :متى
عرفنا ذلك التق�سيم وقارنا بني درجة اختالط الن�ساء يف كل طبقة برجالها علمنا
متا ًما �أن الأكرث اختال ًطا هن الأ�شد ف�سا ًدا.
و�إنك �إذا ا�ستق�صيت حوادث الن�ساء يف م�صر ،وجدت �أكرثها يف
الطبقة الدنيا منها مبا فيها الفالحات الالتي و�صفهن اخلطيب الفا�ضل بالنزاهة
واحل�شمة ،وقد ر�أيت القرويات كث ًريا وحادثتهن وا�ستخل�صت من �أحوالهن �أن
ظاهرهن اجلد دائ ًما؛ وذلك لعدم ر�ؤيتهن من يقتدين به يف �أ�سباب اخلالعة،
وقد �سمعت �أن كثريات منهن يهمن برجال ممن يختلطن بهم ،فلو كانت القرى
كاملدن فيها متنزهات بعيدة عن �أعني الرقباء �أو كانت الفتاة ي�ستغني �أهلها عن
�شغلها وتعبها قلي ًال لأفلتت ول�ساوت طبقة املدنيات ال�سفلى (و�أعنى بهن بائعات
الربتقال ومثيالتهن) يف الف�ساد والوقاحة .فه�ؤالء ف�سادهن من �سوء الرتبية ال
حمالة ،ولكن االختالط بالرجال زادهن فجو ًرا.
واذا رجعت لغنيات م�صر وهن (الذوات) ويقلدهن بع�ض ن�ساء الو�سط،
فه�ؤالء يتفنن يف املالب�س ويكرثن من اخلروج ً
حتككا لأن ي�سمح لهن برفع
احلجاب ،ولكن على طريقة بعيدة من الأدب؛ ف�إنهن لو كن يطلنب ذلك رغبة
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يف احلرية ال�شريفة مث ًال �أو �أنهن ي�شعرن �إن احلجاب مينعهن عن اال�ستفادة من
العلماء �أو غري ذلك من الأ�سباب اجلائزة ،لوجب �إعطا�ؤهن ما يطلنب بغري تكلف
البحث والعناء� .أما ون�ساء م�صر على هذا اجلهل املطبق ورجالها �إال القليل على
هذا الف�ساد امل�ستحكم فال يجوز مطلقًا �إباحة االختالط .على �أن الإفرجن وهم
املتعلمون ن�ساء ورج ً
اال ي�شكون من ف�ساد جمتمعهم وقلة وفاء �أزواجهم ،و�إذن نعلم
�أن الطبيعة البهيمية يف الإن�سان جتتاز عقبات الرتبية وتخرتق �سياجها �إال ال�شاذة،
وال�شاذة ال حكم لها.
بقيت م�س�ألة واحدة �أجملها �إجم ً
اال ،وهي املثل القائل «�إن الطفرة
حمال» فن�ساء م�صر متعودات احلجاب فلو �أمرتهن مرة واحدة بخلعه وترك الربقع
لر�أيت ما يجلبنه على �أنف�سهن من اخلزي وما يقعن فيه بحكم الطبيعة والتغري
الفجائي من �أ�سباب البالء ،وتكون النتيجة �ش ًّرا على الوطن والدين .و�إذا �أردت
هدم بناء �أفال تهدمه قلي ًال قلي ًال �إىل �أن يتم الهدم؛ فتبني على �أنقا�ضه �أح�سن
منه .ف�إذا فر�ضنا حماولة هدم البناء دفعة واحدة (م�ستعملني الطرق والآالت
التي ن�ستعملها الآن) ت�صورنا كيف ي�ستحيل ذلك مع بقاء املارة والبنائني �ساملني،
ف�ضال عن الأنقا�ض كزجاج ال�شبابيك واخل�شب وما �أ�شبه ذلك ،فهذه الباقيات
(((
ال�صاحلات يف املر�أة هي العفة واحلياء ،واملنزل البايل حجابها الآن ،وال�سابلة
الوطن والدين والف�ضائل.
((( ال�سابلة :الطريق امل�سلوكة(.م).
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فنا�شدتك اهلل �أيها الأديب كيف ت�أمرنا الآن بال�سفور ونحن �إذا م�شت
�إحدانا يف طريق ال تزال تن�صب عليها عبارات الوقاحة ،وير�شقها هذا بنظرة
فاجرة ،وذاك ين�ضح عليها من ماء �سفالته حتى يت�صبب عرقها حياء؟! فمجموع
رجال مثل جمموعنا احلايل ال ي�صح بحال ما �أن يوكل �إليه �أمر امر�أة وترتك
عر�ضة ل�سبابه وقلة حيائه ،وجمموع ن�ساء كن�سائنا الآن ال يفهمن �إال ما يفهمه
الر�ضيع ي�صبح �سفورهن واختالطهن بالرجل بدعة ال انتهاء ل�شرها .ثم �أفدين
ناق�صا ل�شاب جتتمع به؟
�أيها القارئ باهلل ماذا تقول امر�أة جاهلة �أو متعلمة تعل ًما ً
�أتباحثه يف العلوم وهي ال تدرك �أهميتها� ،أو تعلم منها ق�شو ًرا اليعتد بها� ،أم
تنا�ضله يف ال�سيا�سة وهي ال تعلم �أين �إنكلرتا من جزائر الأرخبيل((( والميكنها �أن
تف�سر لفظة د�ستور �أو ا�ستعمار مث ًال؟! �أم ماذا تفعل؟! اللهم �إنها ال جتد �شي ًئا تقوله
�إال ما قد ت�ستح�سنه من هيئته وح�سن بزته وهناك ال�ضالل الكبري.
واملتعلمات يف م�صر الآن يزددن عد ًدا وفيهن من ي�صح �أن ُتلقى �إليهن قيادة
�أخواتهن .و�سيجيء زمن ين�ش�أ فيه جيل من الن�ساء غري جيل (ال�سحر والزار والرقى)
وه�ؤالء يثمر فيهن البذر ،ف�إذا �أتعب الباحث نف�سه يف ن�صح الن�ساء الآن ف�إنه قد يجد
من ت�سمع ،ولكنه ال يجد من ت�سمع وتعقل؛ وال يبعد �أن يكون من بني �سامعات
خطبة عبد احلميد �أفندي من قد تقلدت القبعة وتزيت بزي الإفرجن و�سارت يف
ال�شوارع تفاخر ب�أنها من ذوات الفكر احلر ومن �صاحبات التمدين احلديث.
((( جزائر الأرخبيل :جزر الأرخبيل(.م).
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واخلال�صة �أن خروجنا بغري حجاب ال ي�ضر يف نف�سه �إذا كانت �أخالقنا
و�أخالق رجالنا على غاية الكمال ،و�أظن هذا م�ستحي ًال �أو بعيد احل�صول ،ف�إذا
ح�صل التمازج ،وكان على هذا ال�شرط فال اعرتا�ض يل عليه.
وهناك قوم ي�شددون يف تقدير احلجاب فيحب�سون املر�أة م�ؤب ًدا ،ومينعونها
من زيارة جاراتها وي�ضيقون عليها بحيث ال ت�ستن�شق �إال هواء بيتها ال�ضيق
الدائرة ،فتف�سد �صحتها وتك�سل عن احلركة ،ومنهم من يفتخر ب�أن امر�أته مل تربح
بيتها طول عمرها ،وه�ؤالء �أي�ضً ا متطرفون لأن املر�أة لها رجالن يجب �أن تتحركا،
وعينان يجب �أن تب�صرا ،ف�إذا �صاحبها �أبوها �أو �أخوها �أو زوجها مث ًال يف نزهة
وجدد قواها باحلركة وا�ستن�شاق الهواء
و�أراها حما�سن الطبيعة ودقائق املوجودات ّ
اجليد وهي مبئزرها حمت�شمة فال يخرج ذلك عن معنى احلجاب (وهنا �أ�ست�سمح
اخلطيب الأديب يف ا�ستعمال لفظة حجاب على غري ما مر لأننا لو رددنا كل
املجازات �إىل احلقيقة ل�صارت اللغة �أ�ضيق من �سم اخلياط).
على �أن هذه امل�س�ألة واختالف الآراء فيها قا�ضيها العادل الزمن وامل�ستقبل،
فكم من م�س�ألة �أبى قوم �إال اتباعها ،و�آخرون نبذوها نبذ النواة ،فاختلفوا ،وجاء
الزمن م�ؤي ًدا فيها لفريق دون فريق ،ف�صارت له القوة ورجع له احلول ،فاحتدوا
فيها ،ور�أيي �أن الوقت مل ي�أن لرفع احلجاب ،فع ِّلموا املر�أة تعلي ًما حقًّا وربوها تربية
�صحيحة ،وهذبوا الن�شء و�أ�صلحوا �أخالقكم بحيث ي�صري جمموع الأمة مهذبًا،
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ثم اتركوا لها �ش�أنها تختار ما يوافق م�صلحتها وم�صلحة الأمة و�إن هذا املو�ضوع
و�أمثاله ملما يدعونا �إىل التفكر والتب�صر ف�إننا بد�أنا �أن جناري الإفرجن يف كل �شيء
واملجاراة لي�ست �ضارة يف حد ذاتها ماد ًّيا ،ولكن �ضررها اجتماعي حم�ض ،ف�ض ًال
عن كل ما بينت يف مقايل هذا ف�إننا لو �سلمنا مبا يقرتحه الكتاب من �ضرورة
تقليد الغربيني يف �أمور معا�شنا ولبا�سنا وزي بالدنا مما قد ال يوافق روح ال�شرق،
ف�إننا نندمج فيهم ونفقد قوميتنا مبرور الزمن ،وهذا هو نامو�س الكون؛ �إذ يفنى
ال�ضعيف يف القوي و�إنه ملن العار �أن نهمل هذا الأمر يجري جمراه .ف�أدعو الكتاب
والباحثني للتفكري فيه ،ويف �إيجاد مدنية خا�صة بال�شرق تالئم غرائزه وطبائع بالده
وال تعوقنا عن اجتناء ثمار التمدين احلديث.

ما ذنبنا؟
رد على ما كتبه ح�ضرة (اخلانقاه)( )1يف اجلريدة ب�ش�أن تبادل �إر�سال
الن�شء وامل�صاهرة بني الرتك وامل�صريني.

-3كتب ح�ضرة الأديب (اخلانقاه) يقرتح على الأمة امل�صرية �أن تتبادل
مع تركيا �إر�سال الن�شء من بنني وبنات ،وقد رد عليه كثريون م�صوبني فكرته
وخمطئني لها ،على �أنهم مل يحيطوا باملو�ضوع من جميع �أطرافه ،وعذرهم يف ذلك
�أنهم رجال ،وقد ال يعود عليهم بالذات �ضرر ما من تنفيذ ذلك امل�شروع .وال يهتم
بدر�س اقرتاح كهذا خطري �إال من قد تقع عليه �أ�ضراره فيما لو نفذ ،ونحن -مع�شر
الن�ساء امل�صريات� -أكرث النا�س تعر�ضً ا ملثل ذلك اخلطر.
�أنا ال �أعرت�ض على املو�ضوع يف ذاته ولكني �أعرت�ض على بع�ض لوازمه
املربوطة به ،على �أين �أوافق ح�ضرات الكتاب الذين �أبانوا �أن بيوتنا ال ت�صلح لأن
يقتب�س منها الرتكي �أو الرتكية �شي ًئا يزيده معرفة �أو عل ًما ،ولكن ب�صرف النظر
( )1اخلانقاه :كلمة فار�سية تعني البيت ،وتطلق على بناء ديني ي�ؤوي الزهاد والدراوي�ش ويعلمهم العلوم الدينية،
تغري ا�سمها يف العهد العثماين �إىل «التكية» .وكثريا ما يطلق على القائم عليها اال�سم نف�سه(.م).
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عن هذه احلقيقة امل�ؤملة ،ف�إن االختالط ال�شديد بني الأمتني بهذه الن�سبة التي
يتمناها (اخلانقاه) البد و�أن ينتج عنها امل�صاهرة بني �أفرادهما ،و�إن كانت الن�ساء
الرتكيات �أغلبهن متعلمات بعك�س �أخواتهن امل�صريات ،فيكون للأول الرواج يف
�سوق الزواج الآن� ،أما الأُ َخر فعليهن العفاء((( ولهن الك�ساد.
و�إن من يت�صفح تاريخ املر�أة امل�صرية احلديثة ،يرى �أنها كانت دائ ًما مظلومة
مه�ضومة احلقوق؛ ففي ع�صر �إ�سماعيل هجم علينا جي�ش ال�شرك�سيات انهزمنا
�أمامه وخرج ظاف ًرا منا ب�أح�سن رجالنا ،فلم يكن �شريف �أو نابه مب�صر �إال و�أم ولده
جارية �شرك�سية من �شراء �إ�سماعيل.
ثم ابتد�أ رجالنا فيما بعد ذلك الزمن يتزوجون بالأوروبيات ،وليتهن
من ذوات ال�شرف ،ولكن كان �أكرثهن �إن مل نقل كلهن من فريق الراق�صات
واخلادمات و�أ�ضرابهن .كل ذلك يجري ونحن �ساكنات ننظر وال نتكلم خيفة
الريب .ولكن ن�ساء ذلك العهد كن جاهالت ال يفقهن �شي ًئا ورمبا كان ذلك خري
ق�صا�ص منهن على اجلهل (على �أن هذا مل يكن من جنايتهن على �أنف�سهن
ولكن جناه الوالدون عليهن)� .أما وقد �صار مب�صر الآن من املتعلمات من ي�صلحن
للزواج ب�أبناء جلدتهن� ،أفلي�س من العار �أن تقدر على �أن جتعل ابنك �شريفًا من �أم
ذات ح�سب ،فتختار �أن يكون ابن جارية �شرك�سية �أو راق�صة �أوربية؟؟ ثم �ألي�س
من العار �أن ت�شرئب دائ ًما ملا يف يد غريك وعندك �أح�سن منه؟
((( العفاء :الهالك والزوال(.م).
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�أال ُر َّب معرت�ض يقول� :إن قد بطل الرق الآن و�إن من ي�صاهر الرتك
ي�صاهر �أكفاء ،هذا �صحيح ولكن الأم تغذي الطفل ب�أميالها وطباعها كما تغذيه
بلبنها ،ف�إذا ما حنت الرتكية لوطنها ٌّ
(وكل يحن بالطبع لوطنه) ن�ش�أ مت�شب ًعا
ب�أميالها ،يحب تركيا ومييل عن م�صر وهو معدود من رجالها.
و�سبب ف�شل امل�صريني وعدم ميلهم الفطري لالحتاد ،هو على ما �أرى
نا�شئ عن ت�شعب �أجنا�س �أمهاتهم ،فابن الفرن�سية يحب فرن�سا ،وابن الزجنية يذكر
خ�صب ال�سودان ،وابن العربية يفتخر مبحتده((( ،وولد املغربية ال يفت�أ بذكر بلده،
وهكذا �أ�ضعنا وطنيتنا امل�صرية من طريق امل�صاهرة بالأجانب.
ثم �أجدين حمقة �إذا قلت �أن الدم يحن لنوعه ،ف�إذا تكاف�أ الرجل واملر�أة
يف العلم والرتبية ،وكانا م�صريني مث ًال ف�إن احلب بينهما يكون �أ�صدق و�أمنت منه لو
كانا خمتلفي اجلن�س واملذهب ،ف�إذا �أراد الأديب (اخلانقاه) �أن يختـار لنف�سه حليلة
غري م�صرية ،فليكن  -ولكل امرئ ما يرى -ولكن ليتذكر �أخته وابنته وبنات عمه
وقريباته ،ف�سيكون ن�صيبهن من غريه ن�صيب غريهن منه وال�سالم.

مبحتده :ب�أ�صله(.م).
((( ْ

مدار�سنا وفتياتنا
رد على من ذكرت �أ�سما�ؤهم يف هذه املقالة

-4مل يكن يدور َبخ َلدي �ساعة كتبت مو�ضوع «ما ذنبنا» �أن يخطئ فهمه
�أحد؛ لأنه من ال�سهولة وو�ضوح الغاية بحيث ال يتعذر تف�سريه ،ولكن ظهر يل من
كتابة الكاتب يف جريدة «البور�ص �إجب�سيان» ومن كتابة الرتكية «على الهام�ش»
�أنهما ذهبا يف وا ٍد و�أنا يف وا ٍد.
�أما جواب ال�سيدة الرتكية ف�إنه يكفي لأن يقرظ نف�سه ،وال �أقول فيه
�أكرث من ذلك؛ لأنه دل على مبلغ �أخالقها ،ودرجة حلمها ،على �أين �أ�شكر لها
حميتها ودفاعها عن ن�ساء جن�سها ،و�ألتم�س لها بع�ض العذر على حدتها؛ لأن
امل�سيو «�أودولف» �أهاج كامن عواطفها ،ولكني ال �أرى له هو ر�أ ًيا �أن يجرح عواطف
�إخواننا (�أوالد الذوات) ،وال �أجيز له �أن ي�ؤول مقالتي ت�أوي ًال مل �أرده ،فقد ذكر
�أين قلت�« :إن الغربيات ال ي�صلحن لإدارة البيوت» ،وهو يعلم �أن هذه العبارة مل
ترد البتة فيما كتبت ،و�إن ظني ب�أن الكاتب ال يعرف العربية �أو �أن الذي ترجم
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له كالمي مل يح�سن له الرتجمة ،يجعلني �أحمل تهكمه وخروجه عن املو�ضوع
على حممل ح�سن.
�أما الفا�ضل (املتحرج من الزواج) فقد �صدق يف كثري مما قاله عمن ينعنت
�أنف�سهن باملتعلمات ،ول�سن من العلم وال من التهذيب يف �شيء ،و�أ�ضر ما يكون
ه�ؤالء �إذا تزوجن؛ لأن املتزوجة عليها واجبات �شتى ،وعلى قدر الواجب تكون
امل�سئولية ،وه�ؤالء ال يدرين حقوقهن �إزاء الزوج ،وال فن تربية الأوالد ،وال كيفية
معاملة اخلدم ،وو�.....إلخ ،مما يجب معرفته ،ويراهن على جهلهن هذا �شاخمات
ب�أنفهن نحو ال�سماء ويح�سنب اال�شتغال بلوازم البيت َّ
حط ًة ملقامهن ،فيق�ضني
وقتهن بني حديث خرافة ،وخروج يف ال�شوارع وهن على العموم �أكرث الن�ساء
�إ�سرا ًفا وتبذي ًرا ،ف�ض ًال عن البهرجة وقلة احلياء ،فال عل ًما �أتقن حتى تتهذب
نفو�سهن ،وال على تربية منزلية حم�ضة درجن حتى يعلمن على الأقل طبخ ع�شاء
ب�سيط �إذا تركتهن الطاهية يو ًما ما.
الدعية يف العلم هي وال �شك فئة خريجات مدار�س
وهذه الفئة اجلاهلة َّ
الراهبات ،وكثري من املدار�س الأهلية الأخرى ،وقد خربت مدار�س البنات
ب�أنواعها (وال ينبئك مثل خبري) ،وح�سبك وقو ًفا على مبلغ علم ه�ؤالء �أن ت�س�ألهن
�س�ؤا ًال ب�سي ًطا عن بع�ض ما يلقينه على م�سامعك مثل الببغاء ،فال يحرن جوابًا.

35

مدار�سنا وفتياتنا

35

�أما التدري�س يف تلك املدار�س فهو على النظام الذي �أخنى عليه الدهر(((� ،أو
حمفوظ عن ظهر قلب ولي�س فيه للتعقل �أو املحاورة ن�صيب يذكر ،ثم �إن �إحداهن
لت�سمعك تاريخ فرن�سا ،وال تكاد ت�أخذ نف�سها من �سرعة الإلقاء ،و�إذا �س�ألتها عن
عمر بن اخلطاب �أو �صالح الدين الأيوبي �أو حممد الفاحت و�أ�ضرابهم من حماة
الإ�سالم قالت لك :ال �أدري!
ومدار�س البنات يف م�صر كلها خال مدار�س احلكومة الثالث ،ال �أثر فيها
�إال تظاهر بالعلم ورياء ،وهي يف اعتقادي ال ت�صلح مطلقًا لرتبية البنات امل�صريات؛
لأنها ف�ض ًال عن قلة ب�ضاعة العلم فيها جتعل تلميذاتها على خلق غري مالئم لنا.
ومما ي�ؤ�سف له �أن القوم عندنا ال يفرقون بني ال�صالح وغري ال�صالح ،ف�إذا
�أدخلوا ابنة لهم يف مدر�سة للحكومة و�أمرتها ناظرة املدر�سة �أن تلب�س جلبابًا مغطي
ال�صدر والكمني مث ًال� ،أو تخلع حليها وقت الدر�س ،عدوا ذلك �إ�ساءة البنتهم
املدللة وقطعوها عن املدر�سة كما �شاهدت مرا ًرا.
نحن -امل�صريني -نحب الظهور والفخفخة بغري نظر �إىل النف�س وف�ضائلها.
وهذا نق�ص يف الرتبية يجب حماربته و�إزالته و�أكرث الآباء وجميع الأمهات عندنا ال
يقدرون من تعلم البنات �إال العزف على «البيانو» والرطانة لأنهما ظاهران.
الد ُهر� :أهلكه ب�شدائده(.م).
(((	�أخنى عليه َّ
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وباجلملة �أقول� :إن �أح�سن مدار�س البنات يف م�صر هي مدار�س احلكومة
�أخالقًا وعل ًما على �أنها ال تزال تقبل الإ�صالح والرقي.
ويل كلمة �أخرى يف هذا املو�ضوع تتعلق بالبيت واملدر�سة� ،أرجئها لفر�صة
�أخرى.

تربية البنات
(يف البيت واملدر�سة)

-5كلنا يعلم ما تعودنا �سماعه من �أمهاتنا يف �سن الطفولة الأوىل �أيام كان
يغرينا الن�شاط وحب العمل مبداومة احلركة وا�ستكناه كل �شيء مما تقع عليه
حوا�سنا ،ولو �أدى ذلك اال�ستكناه �إىل ك�سر ال�شيء �أو تلفه .حينذاك كنا ن�سمع
والدتنا تقول« :خذوها للمدر�سة» فرت�سم املدر�سة يف خميلتنا عفري ًتا يهول منظره،
لأننا كنا نعد غ�ضب الوالدة �أكرب ق�صا�ص لنا ،وهي مل تفه بلفظة «املدر�سة» �إال
يف �ساعة الغ�ضب؟ هذه �أول فكرة تلقى علينا من جهة املدر�سة ،ف�إذا �شببنا قلي ًال
�صراخا وعوي ًال ،وطال �أمد الوح�شة بيننا وبينها.
و�أُتي بنا �إليها ملأنا �أر�ضها ً
تبذل معلمات املدار�س جهد الطاقة يف تثقيف عقول التلميذات
وتعويدهن الف�ضائل ،ولكن تلك الدرو�س �إذا مل تدعمها املمار�سة وامل�شاهدة ال
تلبث �أن تزول.
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ترى �إحدى املعلمات تن�صح لفتياتها ب�أن ال يرتدين يف املدر�سة الأثواب
املزرك�شة �أو الرقيقة ال�شفافة ،فت�أمتر الفتاة ب�أمرها وما هو �إال يوم حتى ترى والدتها
�أح�ضرت لها من تلك الثياب �أقلها ح�شمة و�أكرثها بهرجة ،و�إذا عار�ضت الفتاة
وقالت :قد نهينا عن لب�س مثل تلك الثياب �أم�س� .أجابتها والدتها :ال تكرتثي
بكالم املدر�سة فهو موجه للفقريات فقط ال لبنات الأغنياء مثيالتك!! �إ ًذا �ضاع
الن�صح هباء ،وت�شجعت الفتاة على الع�صيان وعدم االكرتاث .كذلك املدر�سة
تدرب التلميذات على النظام وبيوتنا بف�ضل اجلهل ال نظام بها ،وق�صارى القول
�إن ما تربمه املدر�سة لنفع التلميذات ينق�ض يف البيت ،وال �سيما م�س�ألة الأخالق.
و�أ�سطع برهان على �أن البيت يف�سد ما ت�صلح املدر�سة الفرق الظاهر بني التلميذات
الداخلية واخلارجية ،ف�إن الأوائل كلهن �أكرث نظا ًما وترتي ًبا من الأُ َخر و�أغلبهن �أ�شد
ً
مت�سكا بالف�ضيلة؛ لأنهن ين�ش�أن على الب�ساطة واحل�شمة وقد ر�سخ ذلك يف �أذهانهن
لأنهن ميار�سنه بالفعل ،وال يجدن �أمامهن ما يف�سد ذلك الدر�س املفيد.
فيا ليت �شعري ،هل يخفف املنتقدون قلي ًال من حدتهم عند انتقاد
مدار�س البنات؟ لأن بيوتهم ونظامها �أدعى �إىل االنتقاد منها والأمهات اجلاهالت
�أكرب عرثة يف �سبيل جناح املدار�س ،وال �سيما �إذا كانت بناتهن من الق�سم اخلارجي،
ولي�س من الإن�صاف �أن نكلف املدر�سة مبالحظة الفتيات يف مغيبهن عنها� ،إذ
�إن �أع�ضاءها مل َي ُك َّن يو ًما ما من ال�شرطة (البولي�س) ،ويكفي مالحظة الرتبية
والتعليم يف املدار�س ،ولي�س ذلك بالأمر ال�سهل على القائمات به.
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املدر�سة ت�أمر التلميذات بالنظافة وترتيب الهندام ،والبيت ال ُيعنى بذلك
كث ًريا ف�إذا غ�سلت الفتاة �شعرها يو ًما تنتظر بعده �أ�سبو ًعا بغري مت�شيط ،حتى جتيئها
املا�شطة ومت�شطه لها يف الأ�سبوع التاىل ،ويظل ر�أ�سها بني الأ�سبوعني معق ًدا قذ ًرا،
فرتجعها املدر�سة �إىل البيت مرة �أخرى ،وتكون النتيجة ت�أخر الفتاة عن تلقي
الدر�س ورمبا ا�ست�شاطت والدتها غ�ض ًبا من تكرر رجوعها ،فتخرجها من املدر�سة،
وهي لو م�شطت ابنتها كل يوم ملا ا�ستغرق ذلك �أكرث من ثالث دقائق ،ولكن هو
اجلهل والك�سل.
حادثتني مرة ناظرة مدر�سة للبنات يف �ش�أن التلميذات اخلارجيات الالتي
يعدن �إىل البيت كل يوم لقذارتهن ،قالت�« :إين �أعجب لأمهاتهن؛ كيف ير�ضني
لأنف�سهن �أن ت�شتمهن املدر�سة كل يوم وال يخجلن»! قلت لها :وكيف ت�شتمهن
املدر�سة؟ .قالت «�ألي�س �إرجاع البنت �إىل �أمها ب�سبب الو�ساخة يعادل قولك
لها �إنك �أيتها ال�سيدة قذرة ،وال ت�صلحني لإدارة بيتك ،و�أكرب دليل على ذلك
�إهمالك ابنتك وهي فلذة كبدك ،و�أعز عليك بالطبع من املنزل و�أثاثه وريا�شه؟
ولو رجعت تلميذة يف �إنكلرتا (وهي بلدها) �إىل �أمها ب�سبب القذارة لفكرت تلك
الأم �أن االنتحار �أوىل لها من �أن ت�سب علنا ب�أنها قذرة» هذا حقيقي لأن الأم
الإنكليزية متعلمة ،وتعرف حقوق الرتبية ،و�شتان بينها وبني �أختها امل�صرية.
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هذا يف الأخالق ،وقل مثله يف التعلم .ف�إن الفتاة رمبا احتاجت �إىل مذاكرة
درو�سها فت�شغلها زيارة الن�ساء لأمها ما بني (د ّاللة وما�شطة «وكودية» زار((() وميلأن
قلبها ال�صغري النقي �أوها ًما وخزعبالت؛ فيهدمن رك ًنا من ف�ضيلتها ويبنني مكانه
نق�صا ورذيلة ،ف�ض ًال عن �أنها ي ُعقنها عن مذاكرة الدر�س واال�ستفادة منه .فلو كانت
ً
تلك الأم متعلمة �أو جاهلة تقدر العلم قدره ،لذاكرت البنتها و�أفهمتها ما تع�سر
عليها فهمه يف احلالة الأوىل� ،أو �أعدت لها مكانًا بعي ًدا عن لغط الزائرات يف
الثانية.
�أعرف �أختني كانتا معي يف املدر�سة ،وقد ق�صتا علينا يو ًما احلديث الآتي
وقد كانت �إحداهما يف ال�سنة الأوىل االبتدائية والثانية يف ال�سنة الثانية .ومعلوم
�أن تالميذ وتلميذات هاتني الفرقتني يف املدار�س امل�صرية ال ميكنهم التكلم بلغة
�أجنبية ،قالتا�« :س�ألتنا يو ًما والدتنا �إذا كان ميكننا التكلم بالإنكليزية ف�أجبنا �إيجابًا،
وملا مل تكن تعرف هي منها �شي ًئا مل جند ما نوهمها به �سوى بع�ض �أبيات �إنكليزية،
كنا حفظناها يف ال�سنة الأوىل ،وهي حكاية عن طفلني �ضاعا يف غابة �إلخ ،ف�أخذنا
نتناوب �شطور الأ�شعار� ،أقول �أنا الأوىل و�أختي تقول الثانية� ،إىل �أن فرغنا منها،
ففرحت والدتنا بذلك و�شهدت لنا ب�أننا بارعتان يف لغة الإنكليز!».
((( كودية الزار :من �أهم �شخ�صيات جوقة الزار ،وتكون امر�أة �أو رجالً ،وغالباً ما تكون من �أ�صل �سوداين �أو
حب�شي ،ويدعون �أنها هي التي اختارها الأ�سياد وحلوا بها؛ لتعرب عن رغباتهم وتعمل على تر�ضيتهم وتقوم
دائما يف �أهبة اال�ستعداد ال�ستقبالهم نظيفة
بالو�ساطة بينهم وبني من يتبعونهم من الرجال �أو الن�ساء؛ فهي ً
معطرة متطهرة تعي�ش يف جو عبق بالبخور وترتدي املالب�س البي�ضاء(.م).
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ذلك مثال من كثري ،يبني �أن جهل ه�ؤالء الأمهات ال يقت�صر على ت�أثري
بناتهن يف العلم ،ولكنه ي�شجعهن على الكذب والف�ساد �أي�ضً ا ،و�إن كن ال يدرين.
و�أدهى من ذلك و�أم ّر� ،أن الفتاة �إذا �ش ّبت وكعبت ،ف�إن الأم ال تفت�أ تذكر
لزوجها -وابنتهما ت�سمع� -أن ابنتها كربت ،و�أنها يجب �أن ترتك املدر�سة لتتزوج،
و�أن فالنًا وفالنًا �أر�سل والدته �أو �أخته تخطبها .فال تلبث الفتاة �أن تلتفت �إىل �أمر
الزواج ،وتهمل املدر�سة لأن والدتها تغريها بذلك وتهتم به كث ًريا .ف�إذا �أمطرت
ال�سماء يو ًما ولو رذا ًذا قالت لها ال تذهبي �إىل املدر�سة .و�إذا ا�شتد الربد منعتها
عنها .و�إذا زادت احلرارة قلي ًال �صدتها .و�إذا ذهبت لعر�س �إحدى جاراتها �أخرتها
يومني �أو ثالثة وهلم ج ًّرا .والفتاة مظلومة �إذا مل ت�ستفد من املدر�سة بعد هذا،
ولكن املدر�سة مظلومة �أكرث منها �إذا ن�سب ت�أخر الفتاة كله �إليها.
وال تكمل تربية الفتيات بحيث ت�صري املدر�سة م�سئولة عنهن باملعنى
ال�صحيح� ،إال �إذا كن ال يربحنها كالداخلية مث ًال �أو �إذا كانت �أمهاتهن متعلمات
ي�ساعدن املدر�سة على القيام ب�أعبائها ،وهذا يظهر يف اجليل القادم من بناتنا �إن
�شاء اهلل.

الزواج
(ياللن�ساء من الرجال ويا للرجال منهن)

-6بينا �أنا �أفكر يف مو�ضوع �أكتبه للجريدة �إذ قر�أت ما جاء بها بقلم (�أحد
النا�س وحديثه مع فتاة ،فت�أثرت به �أيمّا ت�أثر ،وقلت يف نف�سي �إذا كان الرجال
أم�س ،و�أجدر
يخو�ضون مثل هذه املو�ضوعات ،فنحن �أحق بها منهم؛ لأنها بنا � ّ
منهم بال�شكوى لوقوع حيفها علينا ،و�س�أتكلم هذه املرة على طريقة الزواج عندنا؛
لأنها مقدمة ملو�ضوع تعدد الزوجات الذي �س�أكتب عنه يف املرة القادمة �إن �شاء
اهلل.
طريقة الزواج يف م�صر طريقة معوجة عقيمة ،نتيجتها يف الغالب عدم
الوفاق بني الزوجني ،يقيم الرجل معامل العر�س �أيا ًما وليايل ،ويتكبد م�صاريف
جمة لعرو�س مل يرها عمره ،ومل يت�أكد من ح�سن �أخالقها �أو جمال نف�سها� ،إمنا
�سمع عن بيا�ضها و�سمنها �أو مالها من اخلاطبة التي ت�صف ح�سب ن�صيبها من
نوال العرو�س و�أهلها؟ ف�إذا �أجزلوا لها العطاء �صورت ابنتهم لل�شبان اخلاطبني يف
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�صورة «بلقي�س مبالها �أو �شريين بجمالها» وما هي �إال �أحبولة يقع الفتى فيها؛ فال
يلبث �أن ي�صري بع ًال للفتاة� ،إما على احلب منه �أو الكره.
ف�إذا �سعد طالعهما اتفقا قل ًبا وقال ًبا ور�ضي ٌّ
كل بالآخر رفيقًا له ،و�صفت
لهما الأيام .هذه حال ّقل �أن ي�صل �إليها زوجان ،ومن متت لهما ،كان ذلك
�أحدوثة يف بني قرابتهما وعند اجلريان!
�أما البائ�س الذي ُق ِّدر له �أن يعا�شر حمقاء �أو جاهلة �أو م�سرفة �أو ما �شابه
مما يعرفه �أغلب رجالنا بالتجربة فيا ويحه!
كذلك الفتاة �إن فوجئت ببعل مدمن �أو خليع �أو فا�سد ال�سرية ،فيا طول
ما تقا�سي من العناء .فم�س�ألة الزواج عندنا هي ككل �أمورنا نحن -ال�شرقيني-
نكلها للق�ضاء والقدر واحلظوظ وما �شئت من املرتادفات...
ومما جعل م�س�ألة الزواج عندنا (�أي امل�سلمني) هينة لينة �إباحة الدين
احلنيف الطالق وتعدد الزوجات .ولكن حا�شا �أن يكون ق�صد ال�شارع ما نراه الآن
من الفو�ضى يف �أدق الروابط االجتماعية ومن نق�ض عهود الأ�سر وقلب نظاماتها؛
ف�إن الأديان مل تخلق جللب الب�ؤ�س ،و�إمنا خلقت لإ�سعاد الب�شر ولتقريبهم من
الإن�سانية� ،أو لإبالغهم حدها الأق�صى �إذا تي�سر ذلك.
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وطريقة العرب على عهد النبي  وما بعده يف �أمور اخلطبة والزواج
طريقة �شريفة معقولة� ،إذا مل يكن احلجاب حينذاك كما هو الآن .و�إين �أجاهر
ب�أن حجابنا مقلوب ،ونظام اجتماعنا فا�سد �أ�شد الف�ساد ال ي�صلح ،ولن ي�صلح لأن
تتبعه �أمة متمدينة.
�ألي�س عج ًبا �أن نرى ن�ساءنا وفتياتنا يتهتكن كل يوم يف عر�ض ال�شوارع
وميلأن حوانيت الباعة ويذهنب يف اخلالعة كل مذهب ،فيكلمن �سائق (الرتام)،
ويقفن مائالت عاريات ال�صدور متربجات �أمام امل�صور (فوتوغراف) ،و�إذا طلب
خاطب م�ستنري من �أبي الفتاة �أن ي�سمح له بر�ؤيتها والتكلم معها و�أبوها يراقبهما،
عد ذلك �أم ًرا �إ ًّدا((( .هذا رجل وذاك مثله ،والأول تكلمه بال مراقبة ،و�إمنا بعلم
من �أهلها وترخي�ص ،والآخر يريد �أن يكلمها �أي�ضً ا ولكن مع مراقبة �أبيها وغر�ضه
�شريف ،وهو معرفة كنه التي �سيتزوج بها ويجعلها �شريكة حياته ومربية ولده ،فما
ال�سبب يف منح الأول ومنع الثاين؟ اللهم �إن هو �إال اجلهل والعادة ،وحب القدمي
حتى ولو كان م�ض ًّرا.
�إذا اعرت�ض �أحدهم وقال� :إن الفتيان �أغلبهم فا�سدو الأخالق ،قلت �إن
امل�صور والبائع �أف�سد خلقًا من الفتى املتعلم ،على �أن املراقبة مانعة للف�ساد على
كل حال .ثم �إن خوف الفتنة �أكرث يف احلالة الأوىل منه يف الثانية؛ لأن املقام
(((	� ًأمرا �إ ًّداً � :أمرا فظي ًعا( .م).
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الأول مقام هزل؛ فت�ضحك فيه الفتاة بال مباالة ،وتك�شف عن ذراعيها �أو �صدرها
عند الت�صوير مث ًال ،وتكون يف الغالب متربجة� .أما املقام الثاين فهو مقام جد ،ال
تتعدى فيه الواحدة حد احل�شمة ،فمن �أين ت�أتي الفتنة �إذن؟
وعندي �أنه لو ا ُّتبع هذا ال�سبيل يف اخلطبة لكان خ ًريا ،ولقلت حوادث
ال�شحناء بني الزوجني فيما بعد ،وهي بال �شك نتيجة الزواج (العمياين) الذي
نتبعه يف �أعز �شيء لدينا وهو �أبنا�ؤنا وبناتنا .وال يقت�صر اخلاطب على ر�ؤية العرو�س
فقط؛ ف�إن ذلك ال يكفي ،بل يجب �أن ي�ستفهم عنها جي ًدا ممن يعرفون �أخالقها،
ويبحث عن �سريتها و�أهلها ،فيتزوج منها على هدى بعد البحث واال�ستق�صاء،
وهذه ال�شروط بعينها يجب �أن يتبعها والد العرو�س قبل �أن ي�سمح للرجال بر�ؤية
ابنته ،فما كل راء خاطب ،وما كل خاطب جاد ،و ُر َّب فتى هازل يريد اللهو،
�أو فا�سد يحب االطالع على الفتيات بغري ق�صد الزواج! فه�ؤالء مخُ َرجون من
مو�ضوعنا ،لأننا ال نعنيهم ،و�إمنا نعني ال�شريفي النف�س ا َحل�سني ال�سرية .والأب
مكلف بالبحث عن حقيقة �سائليه كما بينا قبل.
وهنا يعرت�ضني فكر يجب �أن �أب�سطه ،و�إن �آمل بع�ضهم .ف�إن �شبابنا مل
يتعودوا احرتام الن�ساء ،وذلك نق�ص يف الرتبية االجتماعية ،يجب �أن يتداركوه.
ال �أريد �أن ي�سجدوا لنا ،بل �أن يف�سحوا لنا الطريق �إن ازدحمت ،ولينظروا �إلينا
أنا�سا مثلهم ،وليرتكوا �إ�شارات التعري�ض و�ألفاظه التي �أ�صمت
كما ننظر �إليهم � ً
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�آذاننا ،ولوال خوف مفاج�أة العجالت والدواب ل�سددنا م�سامعنا عند كل �سري يف
تخل�صا من تلك البذاءة املحرجة .فه�ؤالء و�أمثالهم ال �أ�صاهرهم لو كنت
الطريق ً
�أبًا .ولكن بني �شبابنا كثريون -بحمد اهلل -يتبعون ال�صراط ال�سوي.
وقد �سمعت كث ًريا عن قوم طلب منهم �أن ُيروا خاط ًبا ابنتهم ،ف�أروه �أخرى
وترويجا لبائرة عندهم .ولعل
جميلة ،وزوجوه من التي ال يرغب فيها ،غ�شًّ ا منهم
ً
�أحدهم يجعل ذلك من جملة اعرتا�ضاته على املو�ضوع ،ولكني �سبقت فقلت:
�إن ه�ؤالء قوم ال �شرف عندهم .وال�شريف وغريه يظهر من معامالته وطباعه
و�سريته ،والبحث يفرق بني ال�ضدين ،فال يعقل �أن ي�ستمر الرجل �شريفًا يف كل
�أمر ي�أتيه مع �إخوانه ومعامليه ،ثم تتغري ذمته فج�أة عند زواج ابنته! �إن هذا يكاد
يكون م�ستحي ًال .ثم �إن هناك قو ًما يعجبون باخلاطب وب�أخالقه ،ولكنهم يردونه
خائ ًبا لأن املهر الذي عر�ضه عليهم قليل .فيا ليت �شعرى� ،أي�شرتي العاقل الراحة
باملال� ،أم ي�شرتي املال بالراحة؟ وماذا عليهم لو كانت ابنتهم �سعيدة غري غنية؟
�إن اكرثهم يطلبونها غنية قبل كل �شيء ،ويح�سبون ال�سعادة تابعة للغنى.
�أال �ساء ما يح�سبون.
ومن �أكرب الأ�سباب املنتجة ل�شقاء الزوجني عندنا وعدم ائتالفهما �أن
يكون �أحدهما راغ ًبا يف زواج �آخر يعرفه �أو يحبه ،فيجربه �أهله على التزوج ممن ال
يريد .واملثل الفرن�سي يقول � Vouloir C’est pouvoirأي الإرادة هي املقدرة،
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ف�إذا تزوج فتى من غري من يحب ف�إنه بالطبع يريد �أن ال يهن�أ معها و�أن يعذبها من
غري ذنب ،فيقدر وال �شك على ذلك .واملثل باملثل مع الفتاة ،وذلك ظلم بينِّ من
الأهل ال يغتفر.
وهذه العادة كثرية ال�شيوع بني �أفراد الأ�سرة الواحدة �أو بني الأ�صحاب.
يكون لأحدهم ابن فبمجرد ما تولد ابنة �أخيه �أو ابنة �صاحبه يتفقون على �أن
املولودة اجلديدة هذه من ن�صيب ال�صبي فالن عندما يكرب ،وي�أخذون العهود
واملواثيق على ذلك .ورمبا ُر ّبي ال�صبي تربية غري التي ن�ش�أت عليها الفتاة� ،أو ر�أى
�أخرى �أعجبته ،وهنالك الطامة الكربى� .أنت ال ت�أكل مكر ًها وال تنام مكر ًها ف ِل َم
تزوج ابنك �أو ابنتك بالق�سر والإجبار؟! رمبا كان من يختاره الأهل �أجمل و�أغنى،
ولكنه يف حال البغ�ض يكون ك�أنه �أقبح خلق اهلل و�أفقرهم .على �أن اجلمال والغنى
لي�سا من �شروط الوفاق بخالف الرغبة ،فهي داعية له.
فنتيجة �شقاء الزوجني وعدم الوفاق بينهما مقدماتها الأ�سباب التي
�شرحت قبل وهي:
 -1هجل أ�حد الزوجني ابلآخر.
 -2زواج خمتلفي الطباع ،كعامل وجاهلة وبالعك�س� ،أو غني وفقرية ،وخمتلفي
الدين والبلد.
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 -3الطمع يف الغنى بغري نظر �إىل الأخالق.
الق�سري.
 -4الزواج
ّ
 -5ت�أويل الدين احلنيف على غري ما �أُرِيد منه يف �أحكام الزواج والطالق.
وهذه الأ�سباب كلها �شُ َع ٌب لأ�صل واحد .هو عدم احلكمة .ف�إذا روعيت
�شروط احلكمة والتحري قبل الزواجّ ،
فقل �أن نرى هذا ال�شقاء املخيم على
البيوت امل�صرية ،الهادم ملعنى الزوجية .وخري للفتاة والفتى �أن يعي�شا �أعزبني من
�أن يتزوجا بثالث �أي�ضً ا هو الب�ؤ�س والعذاب.

تعدد الزوجات
(�أو ال�ضرائر)

-7�إنه ال�سم فظيع تكاد �أناملي تقف بالقلم عند كتابته ،فهو عدو الن�ساء
الألد ،و�شيطانهن الفرد( ،)1كم قد ك�سر قل ًبا و�شو�ش ل ًبا ،وهدم �أ�س ًرا ،وجلب �ش ًّرا.
وكم من بريء ذهب �ضحيته ،و�سجني كان �أ�صل بليته .و�إخوة لواله ملا تنافروا
وال تناثروا ،ففرقهم �أيدي �سب�أ( ،)2و�أ�صبحوا ت�أكل احلزازات �صدورهم ،وي�ضمرون
ال�سوء بع�ضهم لبع�ض ،يث�أرون وال ث�أر بني وائل وكانوا لواله متفقني!
�إنه ال�سم فظيع ممتلئ وح�شية و�أنانية .كم �أحرج رج ًال وعلمه الكذب
ف�أف�سد عليه خلقه ،وكم بذر م ً
اال كان يعده البع�ض رزقه ،وكم �أحفظ قلب والد
على ولد ،وكم علم الو�شاية واحل�سد! ف�إذا ما لهوت �أيها الرجل بعر�سك اجلديد
(� )1شيطانهن الفرد :الذي ال نظري وال مثيل له(.م).
( )2ففرقهم �أيدي �سب�أ :تفرقوا كما تفرقت قبائل اليمن يف البالد عندما غرقت �أر�ضهم وذهبت جناتهم ،و�أيدي
جمع يد وهي مبعنى اجلارحة والنعمة والطريق .وهو مثل عربي(.م).
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فتذكر وراءك بائ�سة ت�صعد الزفرات يت�ساقط من م�آقيها �أمثال ل�ؤل�ؤ عرو�سك ،ولكنه
�صهرته نار احلزن فظهر �سائ ًال .واخ�ش اهلل يف �صغار يبكون لبكائها ،علمتهم احلزن
فا�ستعاروا يواقيت((( عر�سك �أعي ًنا� .أنت تقرع �سمعك الطبول واملزامري ،وهم ال
ي�سمعون �إال دق احلزن يف طبول �آذانهم ،وكانوا من قبل ذلك جذلني.
وهذه البادية التى �أقطن الآن ،ال �أبالغ �إن قلت �إن جميع ن�سائها جربن
ال�ضرائر ل�شيوع عادة اجلمع بني زوجتني يف رجالهن ،ويل من خمالطتهن ما
يجعلني على ثقة من هذا املو�ضوع.
طاملا �س�ألت امر�أة من احلي هذا ال�س�ؤال« :ترين هل حتبني زوجك الآن
كما كنت حتبينه قبل زواجه من غريك؟» فكان جواب كل من �س�ألت �سل ًبا.
وقد حقق يل ذلك بع�ضهن ،و�سمعت عن �أخريات �أنهن يف احلقيقة كن
يف�ضلن �أن يرين نع�ش �أزواجهن حممو ًال على الأعناق على �أن يرينهم متزوجني
ب�أخريات ،فيا هلل �أ�إىل هذا احلد يبلغ بغ�ض املر�أة لل�ضرة؟ فليت�أمل الرجال� .أرى
«القدمية» حزينة« ،واجلديدة» كذلك .ف�إذا قلت للأوىل ماذا يحزنك؟ �أجابت:
يحزنني ذيل وانك�سار قلبي ،و�أنا على ما ترين ل�ست �أنق�ص عن اجلديدة جم ً
اال
وال �أدبًا ،وكنت �أبذل جهدي يف مر�ضاة زوجي �أما الآن فال ،على �أنه ال يزال
ي�سرت�ضيني فيقول يل �أنت �أحب �إ ّيل من الأخرى ،و�أنت �أول من ملك قلبي،
((( يواقيت :نوع من الأحجار الكرمية ،ي�ستعمل للزينة .جمع «ياقوت»(.م).
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و�أنت جميلة و�أنت و�أنت �إلخ ،و�أنا مل �أتزوج عليك لنق�ص فيك ،و�إمنا كان ذلك
مقدو ًرا .و�إذا ما �س�ألت اجلديدة عن �سبب انقبا�ضها قالت :يحزنني �أن �أرى يل
�شريكة ومناف�سة ،على �أن زوجي يحقق يل �أنه ال يعب�أ بها ،و�أنه لو كان مقتن ًعا بها
ملا تزوج عليها ،و�أنه يريد طالقها ،ولكنه يبقيها رحمة منه لرتبي �أوالده فقط .فما
�أقدر زوج ال�ضرتني على التفنن ،ولو �أن�صفوا لعينوا زوج كل اثنتني �سيا�س ًّيا �أو
ناظ ًرا للم�ستعمرات! (ولكن الذي يُ� َؤ�سف له �أ ّنا لي�س لنا م�ستعمرات).
املر�أة اذا ُبليت بال�ضرة انطف�أ �سراج بهجتها ،والتهبت مكانه نار حقدها،
وذوى غ�صن قدها ،وزرعت حمله بذور �شرورها ،ف�إن مل تك تقية و�سو�س لها
ال�شيطان وعلمها �أ�ساليب االنتقام والكيد .وكث ًريا ما د�ست امر�أة ال�سم لزوجها �أو
ل�ضرتها �أو البن �ضرتها ،فكان الق�ضاء عليهم جمي ًعا ،وكث ًريا ما عمدت للو�شاية بها
عند زوجها� ،أو ثلم �صيتها((( عند النا�س ،و�أغلبهن يبذلن مالهن ويبعن م�صوغاتهن
لل�سحرة ليكيدوا للزوج والمر�أته على زعمهن.
فزوج الثنتني غري �سعيد كما قد يخيل له؛ �إذا تغيب لبع�ض �شغله اتهمته
�إحدى املر�أتني ب�أنه كان عند الأخرى .وياليت التهمة تقت�صر على هذا؛ ف�إن هناك
التغري والتدلل والكراهية والبذاءة �أحيانًا .و�إذا ن�سي وا�شرتى لواحدة مندي ًال ومل
ي�شرت للأخرى �صب عليه �سوط العذاب ،و�ألزم ب�أ�ضعاف �أ�ضعافه .فما كان �أحوجه
((( ثلم �صيتها :خد�ش وت�شويه �سمعتها(.م).
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للراحة ،وما �أ�شد ا�شتغال باله .الإكثار من الزواج داء �إذا ت�أ�صل �صعب ا�ستئ�صاله.
وال �أعذر الرجل يتزوج مرتني �إال �إذا تعذر عي�شه هني ًئا مع زوجته الأوىل
�شرعي .في�ضطر للزواج ا�ضطرا ًرا ،ولكن احلازم ال
ل�سبب ما �شرع ًّيا كان �أو غري ّ
تن�سيه �أفراحه �أوالده ،وال امر�أته الأوىل �إن كانت ال ذنب لها� .أما �إذا كان يعد
منغ�صا حلياته� ،أو كان كار ًها لها فليطلقها بتا ًتا؛ فرمبا يجد مع غريها
بقاءها معه ً
راحة ،وجتد هي كذلك مع غريه «ويف الأر�ض عن دار ال ِقلى((( متحول».
والطالق على مذهبي �أ�سهل وق ًعا و�أخف �ألـ ًما من ال�ضر .فالأول �شقاء
وحرية ،والثاين �شقاء وتقييد .ف�إذا كان ال�شقاء واق ًعا على كل حال فلماذا تلتزم
املر�أة ال�صرب على ال�شدة وترى بعينيها ما يلهب قلبها ويدمي حمجريها(((؟ �أال �إن
حزي ًنا ح ًّرا خري من حزين �أ�سري .وبع�ضهم يخادع املر�أة الأوىل ب�أن يجعلها حاكمة
على البيت ،معها مفاتيح خزائنه ،ولكن ماذا تفيد مفاتيح اخلزائن واحلكم على
ال�سمن والع�سل؟ و�أين هذه من مفاتيح القلوب وحب الزوج؟
تعدد الزوجات مف�سدة للرجل ،مف�سدة لل�صحة ،مف�سدة للمال ،مف�سدة
للأخالق ،مف�سدة للأوالد ،مف�سدة لقلوب الن�ساء ،والعاقل من متكن من
((( دار القلى :دار البغ�ض(.م).
((( يدمي حمجريها :يدمي ما حول عينيها(.م).
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اكت�ساب قلوب الغري ،فكيف بقلوب الأهل والع�شراء؟!
مف�سدة للمال؛ لأن الرجل ف�ض ًال عن حتمله �أعباء �أ�سرتني وقيامه
بلوازمهما ،يرى كل زوجة من الثنتني جتتهد يف التبذير لتعجزه عن الإنفاق على
الأخرى� ،أو لتمنعه من الزواج ب�أخرى ،وال تالم �إحدى الزوجتني على تبذيرها
فذلك طبيعي �إذ تقول ما الفائدة من اقت�صادي؟ �أنا �أحرم نف�سي مما رمبا �أ�شتهيه،
وزوجي ينفق ذلك املتوفر على امر�أته الثانية؟ فخري يل �أن �أمتع نف�سي مبطالبها
كما تفعل �ضرتي� .أما الأوالد ف�إنهم بد ًال من �أن يكونوا من امر�أة واحدة يولدون
من امر�أتني؛ فيت�ضاعف عددهم ،ف�إذا �أخرجنا الأغنياء من حكمنا ،كانت معي�شة
الأب املتو�سط �أو الفقري ً
�ضنكا و َعو ًزا لأن زماننا هذا غري الزمان الأول .فغالء
املعي�شة ونفقة �أ�سرتني وتعليم �أوالدهما لي�س بالأمر ال�سهل.
مف�سدة للأخالق؛ لأن زوج ال�ضرائر دائ ًما يحتال ليطمع كل واحدة يف
حبه ،وهذا تكفي فيه املداهنة والتطبع .على �أن زواج ال�ضرائر يف ذاته طمع و�شره.
مف�سدة للأوالد؛ لأين ر�أيت بنف�سي �أن كل �ضرة تطبع كراهتها ل�ضرتها
يف نفو�س �أوالدها؛ في�شب الطفل وقد �أ�شرب كره �إخوته لأبيه و�أمهم بال م�سوغ
�سوى ما زرعته �أمه يف عقله من مبادئها ،فمهما فعلت امر�أة الأب لرت�ضي ابن
زوجها ،ومهما �أح�سنت معاملته ف�إنه ال يفت�أ يتهمها بكراهتها له ،وب�أن ما تعمله معه
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من خري ومعروف ف�إمنا هو خلوفها من �أبيه� ،أو مداراة ملا يف قلبها منه! و�إنك لرتى
�أبناء الرجل الواحد يغارون ويح�سدون بع�ضهم البع�ض كما علمتهم �أمهاتهم ،ويف
كالم العامة و�أمثالهم اجلارية ما ي�ؤيد �صحة هذا املبد�أ.
مف�سدة لقلوب الن�ساء؛ لأن الأوىل تكرهه بال �شك لإغ�ضابه �إياها،
وجرحه لعواطفها ،والثانية ال ت�صافيه مطلقًا مادام متعلقًا بغريها فهو «املنبت((( ال
�أر�ضً ا قطع وال ظه ًرا �أبقى».
وي�سرين �أن عادة اجلمع بني زوجتني كادت تتقل�ص الآن من بني الطبقات
املتنورة والعالية؛ لأن التمدين واال�ستنارة يحرمانها ،و�إن ادعوا �أن ال�شرع يحللها.
ولأن العي�ش �أ�صبح �سع ًيا وتناح ًرا ف�إذا كان �أجدادنا يكفي �أحدهم �أن ميتلك ع�شرة
م�سرتيحا يف بيته ،ويتزوج اثنتني �أو ثالثًا ،ف�إن رجل اليوم ال يكفيه
�أفدنة لينام
ً
مائتا فدان مع تعبه واجتهاده للإنفاق على بيت واحد �صرف التمدين احلديث
حمب الظهور.

((( املنبت :الذي يجهد دابته يف ال�سري حتى تعيا(.م).

�سن الزواج

-8بينت يف مقايل الأ�سبق ما يجب مراعاته يف اخلطبة والزواج من حيث
احتاد م�شارب الزوجني يف الدين والأخالق واملعارف على قدر الإمكان ومعادلة
البيئات ،واليوم �أُفرد مو�ضوعي هذا ل�شرط �آخر ال يقل عن هذه �أهمية ،وهو ال�سن
املالئمة للزواج.
«ال�شرق» كما قال لورد كرومر يف �أحد تقاريره عن م�صر «يتم فيه بلوغ
كل �شيء متقد ًما» وهذه حقيقة جغرافية ال ريب فيها� .إذ بن�سبة حرارة البالد
يكون ن�ضج النبات والثمار ومنو الإن�سان واحليوان .هذا نامو�س الطبيعة الثابت
بغري نظر �إىل تفاوت درجة العلم والعناية وما يتخذ من التدابري لإمناء ذلك ال�شيء
�أو لتح�سني الآخر مما يكون له �أثر يف البطء والإ�سراع ،فبلوغ الفتيات يف م�صر
يكون عادة يف الثانية ع�شرة �أو الثالثة ع�شرة جليدات ال�صحة ،بعك�س فتيات �أوروبا
والبالد الباردة الأخرى ،ف�إنهن رمبا جزن ال�ساد�سة ع�شرة �أو الثامنة ع�شرة ومل
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يبلغن .وعليه فال نقي�س �سن الزواج عندنا به عندهن ،لأننا كما ن�سبقهن يف البلوغ
يجب �أن ن�سبقهن �أي�ضً ا يف الزواج ف�ض ًال عن �أن فتياتنا �أقرب �إىل ال�سكينة و�أبعد
عن الطي�ش من �أخواتهن الغربيات ،و�إين ال �أوافق بع�ض الأطباء الذي كتب يف
اجلرائد مرة ين�ص على �أن �سن البلوغ يجب �أن يكون هو بعينه �سن الزواج� .إذ باهلل
ماذا تفهم فتاة يف الثانية ع�شرة من معنى الزواج ،وماذا تعلم من �أمور البيت ،وماذا
تعمل لو رزقت ب�أوالد؟ �إين �أكاد �أت�صورها متوت هي و�إياهم �إن مل يكن يف ال ِّنفا�س
جدا ي�صنب
ففي الرتبية .وقد ثبت بالتجربة �أن �أكرث الالتي يتزوجن �صغريات ًّ
ب�أمرا�ض الأع�صاب (اله�سترييا) وهذا هو ال�سر يف وجود (الزار) كث ًريا عندنا.
�إن الزواج لي�س بال�شيء الهني ،وال هو بالهزل ،تظن الفتيات ال�صغريات
والرا�شدات �أي�ضً ا �أن الزواج معناه �ضرب املو�سيقى ون�صب ال�سرادق ليلة العر�س
ولب�س احلرير واملا�س واملباهاة بالأثاث والأواين الف�ضية وغري ذلك من �ضروب
الفخر الكاذب والطنطنة((( الفارغة ،لي�س هذا هو الزواج يا �سيدتي ال�صغرية ،بل
هو �إر�ضاء الزوج ،وح�سن القيام على ماله وتدبري بيته ،وم�ؤا�ساة �أهله وتربية �أوالده
ورئا�سة خدمه ،فهل ت�ستطيعني كل ذلك؟ ال �أخالك ت�ستطيعني.
تق�ص علينا جداتنا و�أمهاتنا يف بع�ض �سمرهن �أنهن تزوجن ومل تزل عليهن
التمائم ،فكن يهربن يف (احلارة) ويبكني عند اجلريان ،وي�أتني من امل�ضحكات ما
((( الطنطنة :ال�صخب وكرثة الكالم(.م).
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ُيبكي فهل نريد �أن نرجع القهقرى �إىل زمن �أجدادنا؟ حرام عليكم �أيها الآباء ظلم
نف�سا �إال و�سعها .حرام عليكم �أيها
بناتكم وتكليفهن ما ال يطقن ،وال يكلف اهلل ً
الآباء الإ�صغاء �إىل �أماين الن�ساء اجلاهالت ،وزج بناتكم ال�صغريات يف �سجون
الزوجية ال�ضيقة .حرام واهلل �أن تتزوج البنية اليوم وترجع لبيت �أبيها غ ًدا .حرام
على الأم �أن تقول�« :أريد �أن �أفرح ببنيتي» فتزوجها طفلة وال تنتقي لها ُكف ًُ�ؤا ،بل
تعطيها لأول طالب لها ،ولعمري �إن الزواج ليتطلب الروية والت�أين ،والأم ملومة
�أكرث من الأب؛ لأنها جربت الزوجية بنف�سها ،و�سربت غور((( م�صاعبها و�أتعابها،
�إال �أن حب الظهور مت�أ�صل فينا لدرجة �أننا نرمي ببناتنا يف امل�أزق احلرج كي يقال
عنا عر�س فالنة كان فخ ًما وما �أبهى العرو�س وغري ذلك من الترُّ ّ هات(((.
والزوج قد ُي َ�س ُّر �أو ًال من عرو�سه الطفلة ،لكنه ال يلبث �أن ي�ستاء ،وهي
مظلومة ال جريرة عليها لأنها بالطبع ال تفهم وال ت�ستطيع القيام بحاجات منزلها
من نظافة وح�سن ذوق يف و�ضع الأ�شياء يف موا�ضعها ،وهي ال تفهم معنى
امل�سئولية ،لكنها مع الأ�سف م�سئولة عن جميع لوازم البيت من طعام ولبا�س
وغريهما .وهي تنام م�ستغرقة من الغروب �إىل ال�ضحى؛ ف�إذا بكى وليدها مل
ت�سمعه ،فيقتله البكاء �إن مل تقتله هي بالتقلب عليه يف النوم ،والطفل يحتاج
ل�سهر الليل والر�ضاعة� ،أفتقدر ال�صغرية على حمله طول الليل و�إر�ضاعه ومعرفة
�أمرا�ضه و�أوجاعه وح�سن العناية به ،يا قوم هذه �إح�صائيات ال�صحة ترينا كل يوم
((( �سربت غور :خربت وعرفت حقيقة ال�شيء(.م).
ُزخرف اخلايل من ال ّنفع(.م).
((( الرتهات :القول �أو العمل التافه امل َ
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ب�أجلى ما يرى كرثة موت الأطفال يف م�صر �أو �إ�صابتهم مبا يع�سر �شفا�ؤه نتيجة
جهل الأمهات بال �شك ،واجلهل يف ال�صغر �أكرث منه يف الكرب ،ف�إذا قرن مبا ي�ستلزم
ال�صغر من ال�ضعف وعدم القدرة على حتمل م�صاعب الرتبية كان �أدهى.
ومن نكد الدنيا على الفتاة قا�صرة كانت �أو ر�شيدة� ،أن تتزوج من فتى
�صغري تابع لأبيه ،وتكتفي من الزوج ب�أنه ابن فالن الغني ،فطاملا �سمعنا ب�أن
اختالف الكنات �أو �سوء �سري الفتى �أدى �إىل طرده هو وزوجه من بيت �أبيه فماذا
يفعل �إن مل يكن تعلم عل ًما �أو �صنعة ت�ساعده على املعي�شة ،ال جرم �أن يذوقا وب ً
اال
�أو ينتجعا((( بيت �أهلها ،وتبقى هي وهو و�أوالدهما عالة عليهم �إىل �أن ي�شاء اهلل.
خمت�صا بال�سن� ،أن يتزوج هرِم �شابت مفارقه
ومما ي�شقي الزوجني �أي�ضً ا ًّ
ب�شابة يف مقتبل العمر� ،أو بالعك�س فتى بعجوز ،ف�إن م�شرب ال�شباب يختلف عن
م�شرب الهرم ،ف�ض ًال عن �أن الن�سل الناجت من �أبوين بعيدي فرجة ال�سن الواحد
عن الآخر ي�أتي يف الغالب �ضعيفًا �أو ال ي�أتي بتا ًتا .و�إنك �إذا نظرت ه ِر ًما و�شابة �أو
�شابًا وعجو ًزا ً
مم�سكا �أحدهما بذراع الآخر كما قد ترى الفرجنة يف طريقك �أحيانًا
ف�إنك لأول وهلة ،ت�ستنكر هذا املنظر ،وحتكم �إن حقًّا و�إن كذبًا ب�أنها ابنته يف الأول
�أو �أمه يف الثاين ،وما ميجه((( النظر فهو لي�س طبيع ًّيا .و�إذا كان اهلل �سبحانه �أحكم
�أمر املالءمة يف الطبيعة فلم يخلق اجلبل الوعر يف ال�سماء الرقيقة ال�صافية ،ومل
((( ينتجعا :ينزالن ويعي�شان يف مكان ما(.م).
((( ميجه :يلفظه وي�ستقبحه(.م).
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يرب�أ النجوم اجلميلة املت�ألقة يف الأر�ض اخل�شنة القامتة ،ف ِل َم جنمع نحن بني الأ�ضداد
ونخالف ذوق الطبيعة ال�صادق؟.
ال�شابة تفكر يف زينتها ،وح�سن هندامها ،والت�أن�س بجمال االجتماع
ب�صديقاتها ،والهرم يفكر يف علبة ال�سعوط ،والرثيد ،ودواء ال�سعال فيا
�أ ُّيــها املُ ْنـك ِـ ُح الثـريـا ُ�ســ َه ْـيال

ِ
يـلـتـقـيـان
ـم َـر َك اللـ ُه كـيـف
َع ْ

كذلك ال�شاب ال يلذ �سمعه ال�شينات الكثرية ،واليا�آت يف مو�ضع ال�سني
والراء ،وال يحب زيادة م�صروفاته يف تركيب الأ�سنان امل�ستعارة ،و�صبغ ال�شعر
وطالء الوجه وغريه من لوازم �سيدتنا �أو (�أمنا العجوز) ،كما كنا نقول يف ق�ص�ص
أحب فتى مرة امر�أة �أعجبه �شكلها فخطبها �إىل نف�سها ،فقالت له� :أنت
الطفولة � ّ
فتى و�أنا عجوز ال �أ�صلح لك ،فلم يقبل قولها ،وظنها مازحة و�ألح عليها يف قبوله
بع ًال ،فلم تر ًّبدا من �إجابته �إىل طلبه ،فلما دخل عليها ليلة العر�س جل�س يكلمها،
و�إذا بها خلعت �أ�سنانها وو�ضعتها على من�ضدة �أمامها؛ فهلع قلبه �إال �أنه بقى �صام ًتا
ينظر �إليها ريثما تتم عملها ،ثم خلعت �إحدى عينيها وكانت �صناعية من الزجاج،
ثم جردت ر�أ�سها من �شعرها امل�ستعار ،فظهر �أ�صلع خميفًا ،وبينما هي تنزع القطن
من �صدرها هرول ال�شاب نحو الباب م�سر ًعا فنادته ،ملاذا تهرب وقد كنت تدعى
�أين فتنتك بجمايل ف�أجابها« :يا �سيدتي ،نعم �أهرب ويحق يل لأين ر�أيت �أغلب
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�أع�ضائك من الدكان ،و�أخاف �أن تكون حوا�سك كذلك �أي�ضً ا» .فهل يغبط
الرجل على زوجة مثل هذه ،و�إذا مل يغبط فلماذا ُت ْكره ال�شابة على تزوج الهرم؟
اللهم �أنت خالق اخللق وحمدد الأعمار ،تزعم اجلاهالت �أن زواج الهرم دالل يف
َّ
حياته ،وغنى بعد موته ،فهل �ضمنت املر�أة الطماعة �أن املنية �ستعدو عليه �أو ًال؟
وهل تطيب احلياة الزوجية �إذا كان الواحد يرتقب املوت لرفيقه؟ وهل ت�صح
ربحا؟! �إنْ هذا �إال �ضالل كبري.
معا�شرة هذه التي تعد موت القرين ً
فعلى مالءمة �سن الزوجني يتوقف �شيء كثري من الوفاق واملحبة،
والواجب �أن ال تتزوج الفتاة �إال متى �صارت �أه ًال للزواج ُكف ًُ�ؤا لتحمل م�صاعبه،
وال يكون ذلك قبل ال�ساد�سة ع�شرة ،وتزويج ال�صغار لعب فيه �شقاء للأمة من
عدة وجوه :عناء يف الزوجية نتيجته دائ ًما ال�شقاق �أو االنف�صال ،كرثة وفيات
الأطفال� ،ضعف الن�سل� ،إ�صابة الن�ساء بالأمرا�ض الع�صبية والأمرا�ض الن�سائية
الأخرى.
وزواج خمتلفي ال�سن �إ�ضعاف للن�سل ،و�شقاء للزوجني ،وقلب لنظام
الطبيعة الدقيق ،فمتى يلتفت لهذا الآباء والأمهات؟ ومتى تنق�شع �سحابة هذا
اللهم �أرين
ال�شقاء عن �سماء بيوتنا؟ ومتى ننظر للزواج بعني اجلد واالهتمام؟ َّ
ذلك اليوم؛ فهو �أمنية النف�س ،و�سبيل �سعادة الأمة وترقيها.
((( ُيغبطُ :يح�سد من غري متني الأذى له(.م).
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-9�أول ما يلفت نظر باحثة مثلي عند زيارتها القاهرة ،كرثة وجود ا ُخلرد
البي�ض يف �شوارعها وطرقاتها ومنازلها ،فياليت يل علم الغيب كلنا من جن�س
واحد� ،إما من �ساللة العرب الفاحتني� ،أو من الفراعنة ،والأولون والآخرون مل
ت�ؤثر عنهم ال�شقرة ،ومل ي�أت يف �أو�صافهم ال�صحيحة وتواريخهم ذكر ال�شتداد
حمرة اخلدود وزيادة بيا�ض الوجوه �إال ما كان مبالغة خي ً
اال يف حبيبة� ،أو حقيقة
نادرة ،فلماذا جند ن�ساء القاهرة كلهن �شق ًرا ،ون�ساء املدن الأخرى �أقل بيا�ضً ا؟!
�أو ملاذا جند الدم �ضاربًا يف وجوه احل�ضريات قلي ًال عند الفالحات والبدويات مع
�أنهن دائما معر�ضات لل�شم�س يف غدوهن ورواحهن وال�شم�س تنقي الدم وجتدد
ال�صحة� ،إن يف الأمر ل�س ًّرا .نعم �إن امل�سحوقات واملراهم و�ضروب الأ�صبغة تفعل
بالوجوه فعالها «وهل ُي�صلح العطار ما �أف�سد الدهر؟».

(((

((( اخلرد :الن�ساء احلييات ،وخرد جمع خريدة وهي املر�أة احليية(.م).
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تزعم عا�شقة الطالء �أن البيا�ض ِحلية ،ولكن هل تعتقد �أن هذا الأبي�ض
الذي خيل لها �أنه �أبي�ض يبقى �إذا فر�ض �أن خيالها �صحيح .كال �إن هذا الأبي�ض
الذي تتعمده وجتتهد يف تنميقه ال يلبث �أن يزرق في�صري وجهها بنف�سج ًّيا ،فهل
�سمعت يف �أ�شعار املتغزلني وامل�شببني �أن الوجه البنف�سجي من �أمهات اجلمال.
وهل �إذا لفح احلر الوجه املدهون ف�سال عليه العرق يخطط جداول وغدرانًا ،وينقل
من كحل املحاجر �إىل �صفحات اخلدود؛ فيختلط الأ�سود والأحمر ،هل ُيرى
ذلك الوجه م�شرقًا جذابًا؟ وملاذا تعد ال�شقرة خ ًريا من ال�سمرة؟! �أال تت�ساوى يف
ذاتها الألوان� .إن م�س�ألة اللون م�س�ألة اعتيادية �صرفة ال �أثر لها من ال�صحة ،ف�أنا
�أحب اللون الأخ�ضر ،وجارتي حتب الأحمر ،فهل َت ْف�ضُ ل �إحدانا الأخرى من
هذه الوجهة.
�إن ه�ؤالء ال�سيدات يقلدن ،ولكن تنق�صهن ملكة الذوق يف كثري مما
يعملن ،ف�إن الوجوه ال�شديدة البيا�ض واحلمرة يكون فيها دائ ًما عينان زرقاوان
وحاجبان �أخطبان((( ،ويك�سو ر�أ�سها �شعر �أ�شقر ،فتالئم بع�ضها بع�ضً ا� ،أما ن�سا�ؤنا
ف�إنهن بينما ي�صبغن حواجبهن بال�سواد الفاحم �إىل ن�صف الأنف و�أعينهن ،يكاد
كحلها يخلق لها حاجبني �آخرين ،تراهن بعد ذلك ي�صبغن وجوههن بال�شقرة.
ف�أين الذوق احل�سن من هذا الرتقيع ال�شائن.
((( حاجبان �أخطبان :فيهما غُبرْ َ ة� ،أو �صُ فرة ُتخالطها ُخ ْ�ض َرة �أو ُح ْم َرة(.م).
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الوجه املدهون ي�ضيع كث ًريا من معاين اجلمال ،ف�إن ت�أثرات النف�س
وطبائعها تنعك�س على مر�آة الوجه؛ فتك�سبه �أثرهما فيما ال ميكن و�صفه -يف
العينني ويف الفم ويف االبت�سام ويف �أ�سارير الوجه ال�صغرية ،ويف اجللد نف�سه �أي�ضً ا،
ولكن الطالء ُي ْظهر الوجه ك�أنه لي�س فيه حياة ،ويغطي جلده اململوء معنى ،وينزع
ب�صاحبته �إىل ت�صنع احلركات وال�سكنات ،والت�صنع يذهب بهجة اجلمال ،ول�ست
مبالغة �إن قلت� :إين �أعد كل طالية وجهها متث ً
اال من الرخام ،ف�إذا كان حافظ
يعجب ل�صمت متاثيل الطليان ،ف�أنا �أعجب لتكلم متاثيل امل�صريات.
لتقف �سيدة من ه�ؤالء الالتي ي�ستعملن الطالء بجانب متثال من عرائ�س
(�ستني وكموان) ولتنظر يف املر�آة فتتحقق من حكمي عليها.
�ضمني جمل�س ب�صديقتني من املتعلمات املهذبات ،وكنا ننتظر �سيدة
فرن�سية �أتت م�صر لأول مرة لت�سيح يف ال�شرق وتخرب عادات �أهله ،فح�ضرت
ال�سيدة ال�سائحة ،و�أخذت ت�س�ألنا عن عاداتنا و�أخالقنا ،و�أظنها ُ�س َّرت بحديثنا،
و�إذا قد دخلت علينا زائرتان م�صريتان (من ق�سم التماثيل) فبهتت ال�سائحة،
وخجلنا نحن الثالث لهذا املنظر غري اجلميل ،وبينما كانتا تتحدثان مع �صاحبات
املنزل بالعربية ،وال�سائحة ال تفهمها ،كنت �أ�سارقها النظر ،ف�أراها تكاد جتهر
ب�ضحكة عالية احتقا ًرا وا�ستهزاء من هاتني املر�أتني .فيا ويحنا �أما يكفينا �أن يحكم
علينا الغربيون باجلهل والت�أخر حتى يروا ما ي�سجل علينا العار .وبعد �أن خرجتا
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قامت ال�سائحة ،وطفقت تقلد لنا حركاتهما ،وت�شمئز لذكر وجهيهما ،ومل ي�سعنا
�إال موافقتها.
هذا الطالء م�ضيع للجمال احلقيقي املعنوي واحل�سي �أي�ضً ا ،ف�إنه ي�سمم
اجللد ،وي�سد م�سامه ،ويجهد ع�ضالت الوجه ،ف�إذا ا�ستعملته �سيدة وانقطعت
عنه يو ًما ظهر وجهها �شاح ًبا �أ�صفر متغ�ض ًنا((( ،وتغور عيناها ،وت�سود وال َح َور(((.
وعملية الطالء هذة رمبا تعذرت حي ًنا فقد متر�ض املر�أة �أو تت�أخر فتفاجئها الزائرات،
فماذا تعمل؟ �أتقابلهن طبيعية �أم جتربهن �ساعة على االنتظار ريثما تتم عملها
ال�شاق؟!
ال�سيدة التي تغ�ش زوجها يجب �أن تحُ ْتقر؛ لأنها تزدري ب�صنع اخلالق
�سبحانه ،وتعمد �إىل تغيريه ،ومن يزدري ب�صنع اهلل كافر؛ لأنها تخدع الرائني
والرائيات ،واخلادع يجب �أن ميتهن ،لأنها جتني على �صحتها ،وتعجل الهِ َرم
لنف�سها ،فهى �إذن ال تدري النافع من ال�ضار ،ومن ال يعرف نفع نف�سه من �أذاها
�أبله ال يحرتم .لأنها جتني على الآداب ،فتجعل من نف�سها قدوة فا�سدة لبناتها.
و�إذا كان الوجه الذي هو �أظهر �أع�ضاء البدن ُي ْعمد لغ�ش النا�س فيه،
((( متغ�ض ًنا :جمع ًدا ومثنى(.م).
((( احلور :هو �شدة بيا�ض بيا�ض العني و�سواد �سوادها وا�ستدارة حدقتها ،ورقَّة جفونها(.م).
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فكيف بال�ضمري اخلفي؟ �إن الطالية وجهها �ساقطة يف ر�أيي ،فلتغ�ضب من هذا
القول من كانت غا�ضبة ،ف�إين ال يهمني ر�ضا التماثيل.
ولوال ت�شجيع الرجال الن�ساء يف غرورهن ملا متادين فيه ،ف�إن بع�ض الرجال
ي�شرتون ب�أنف�سهم علب امل�سحوقات و�أنواع املح�سنات لن�سائهم ،وبع�ضهم يتكدر
عندما يرى امر�أته يف وجهها الأ�صلي وهيئتها الب�سيطة.
�أال يا ن�ساءنا اتركن هذه العادة الذميمة ،و�إن كان ال ي�سلكن غري �صناعية
النق�ش بالألوان ف�أمامكن الورق ،لي�س �أكرث منه ،انق�شن فيه �صو ًرا ور�سو ًما حت ّلي
جدران املنازل ،وا�شكرن اهلل على نعمه اجلزيلة ،واعلمن �أننا م�صريات ،ف�إن مل
يكن يف �أجدادنا �أ�صل العجمة ،فمن �أين لنا هذا البيا�ض النا�صع ،واالحمرار
ال�شديد .وما �أحلى ال�سمرة اجلاذبة لو تفهمني معناها� .إنها جميلة لأنها جميلة،
ولأنها م�صرية ،ولو مل يكن فيها غري امل�صرية والطبيعة لكفى .وكل طبيعي جميل.

مبادئ الن�ساء
املبد�أ الأول :عدم الثقة بالزوج �أو الغرية العمياء

-10�أول مبد�أ حتفظه املر�أة اجلاهلة عند زواجها هو عدم الثقة بزوجها مهما �أكد
لها براءته من تهمة اخليانة ،ومهما كان الباعث له على تغيبه عن منزله ،فرتاها
�إذا ذهب زوجها لديوانه ودعاه �صاحب له �إىل الغداء معه فلم ي�ؤب ملنزله �إال بعد
الع�صر ،تراها تتكدر ،وتثور زوابع غ�ضبها ،وتتهمه �إما بزواج جديد �أو مب�صاحبة
غري �شرعية ،تراها �إذا ُدعي لل�سهر مع �إخوانه فت�أخر قلي ًال بالليل ت�س�أله �أين كنت،
وال ت�صدقه �إذا قال احلقيقة .تراها �إذا كان ممن ينتدب يف حتقيق ق�ضية� ،أو البحث
عن جناية ،وتغيب يومني �أو ثالثة ،تتهمه بالتغيب عند زوجتة الثانية ،فمبد�أ عدم
الثقة هذا ي�سبب ما تخافه املر�أة ،وي�صري اخليال حقيقة ،فيلتفت الزوج �إىل ما تقول
امر�أته ،وال يلبث �أن يتزوج �أو يخالل(((؛ لأنها علمته �أن هذا الأمر م�ستطاع له،
و�سهلته على �أذنيه وروحه ،بكرثة ذكره له ،و�شدة ال�ضغط حتدث االنفجار.
((( يخالل :ي�صادق وي�صايف(.م).
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�إذا ركز هذا الأ�سا�س يف ر�أ�س الزوجة نغ�صت عي�شها وعي�ش قرينها؛ لأن
ال�سعادة وال�شقاء وهميان ،ف�إذا تخيلت �أين �سعيدة انب�سط �أمامي الكون ،ووجدت
خمرجا من امل�ضايق التي تعرت�ضني ،ووجدت من ثقتي بنف�سي واعتدادي
ً
ب�سعادتي �سعادة حقيقية و�صرفت الأمور على قاعدة �أن �أكون دائ ًما جذلة ،و�إذا
انقلب الأمر ر�أيت كل حادث هني جال ًبا لل�شقاء ،وهذا م�شاهد يف الن�ساء ال �سيما
اجلاهالت؛ لأن اعتقادهن يف �أي �شيء ال يتزعزع حتى ولو �سطع �أمامهن برهان
يكذب ما يعتقدن ،ولأن �أع�صابهن �أ�سرع ت�أث ًرا و�أنف�سهن �أكرث انفعاال منها عند
الرجال.
وقد يتفق �أن يرى الإن�سان �سيدة دائمة احلزن مقطبة اجلبني بال م�سوغ،
و�أخرى دائ ًما جذلة ،وكل ماحولها مثبط للهمة مزعج ،ف�أي الأ�سباب عك�س كل
ق�ضية �إىل �ضدها؟! �إنه هو االعتقاد والنف�س.
و�إذا فقدت املر�أة الثقة من قرينها ،فقد يفقدها هو �أي�ضً ا منها فيا لهول تلك
العي�شة املنكرة .مرتبطان ا�س ًما منف�صالن معنى ،والن�ساء امللتفات حول الزوجة
يزدنها كر ًها له ب�أن يزعمن �أنهن ر�أين خليلته �أو زوجته الأخرى ،وينهنب الزوجة
ال�ساذجة ،ويطمعنها يف �أن ما ي�أخذنه منها هو لنكاية عدوتها ،و�سالحهن الوحيد
هو ال�سحر ،فيا �ضعف ال�سالح واملقاتل .ملاذا تعتقد املر�أة دائ ًما �أن الرجل لي�س
خمل�صا لها الود كما هي خمل�صة له؟ �إنها وال �شك خمطئة يف ذلك التقدير� ،إال
ً
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�إذا ر�أت بعينها ما يثبته .ومما يج�سم لها خيالها ل�سانها الذي ال يفت�أ يقلب للزوج
موا�ضيع مل تكن لتخطر له ،فهي تعيدها �صباح م�ساء ،وتقوم معها وتنام ،حتلم بها
وت�أكل ،وهي من جوار�شها (�أي م�شهياتها للطعام) فيت�ضايق الزوج ،لأن املو�ضوع
يف ذاته ثقيل ،ثم هو مكرر ومعاد مرا ًرا ،وال�شيء حتى اجلميل �إذا كرر مرا ًرا
�ضاعت طالوته ،وذهب رونقه ،فما بالك بهذه التهمة ال�شنيعة ،وفقدان الثقة� .إذا
ت�ضايق الزوج من هذا احلديث وبلغت روحه الرتاقي ومل يفلح يف �إثبات براءته
و�إخال�صه لزوجته مل يجد �أمامه �إال �أحد طريقني� :إما �أن يكرث من جمال�ستها
وي�ستغني عن ر�أ�سه و�أذنيه ،و�إما �أن يهيم حيث ال م�ضايق وحيث يبجل مع
�إخوانه ،ويتبادل معهم �أطايب احلديث ،ولكن ي�ستعد ل�سماع قوار�ص الكالم
كلها لي ًال عند �أوبته ملنزله ،فبحق الألفة وال�سعادة هل يعد ذلك عي�شً ا؟
هل علمت �سبب تلك الو�ساو�س؟ نعم هي الغرية العمياء.
الغرية القليلة ممدوحة؛ لأنها تدل على حب ال�شخ�ص للآخر ،وعلى
اهتمامه به ،ف�إذا ر�أت �سيدة بعلها غري م�ستقيم ال�سرية ،وت�أكدت ذلك من طريق
ال�صدق ال من �شياطينها و�أعوانها ،ومل تغر عليه ،ف�إنها ال �إح�سا�س لها واحلجر
�أقرب للت�أثر منها ،و�أما �إذا ا�ستعملت الغرية يف غري مو�ضعها ف�إنها ت�شقي نف�سها
وت�شقي زوجها ،وت�شقي �أهله و�أهلها.
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هل يج�سر بعل يو ًما �أن يكلم عجو ًزا �أو ي�ضاحك طفلة �أمام زوجته اجلاهلة،
وهل �إذا ق�صدته �أرملة يف �إجناز عمل لها مل جتد �أكف�أ منه يف القيام به ،هل تغفر له
زوجته هذا اخلط�أ العظيم يف مكاملة الأجنبية عنه؟
يجب �أن ال يجعل حمل للريب �إال �إذا ر�ؤيت الريبة ر�أي العني .قد حتمل
الرجل �سالمة نيته على �أن يبوح المر�أته ببع�ض ما ر�آه يف �صباه �أو �أن ي�صف لها
مالهي باري�س وغريها من البالد التي رمبا كان �ساح بها قبل زواجه ،فيالحظ
وهو يق�ص احلديث �أنها تتغري �أو ت�س�أله عدم تكملته ،ولكن هل تغارين �أي�ضً ا من
املا�ضي �أيتها ال�سيدة ،وقد ابتد�أ وانتهى قبل تعرفك بهذا الزوج ال�شقي.
وال�سيدات ميلن دائ ًما لفتح مثل هذا احلديث ،ولي�س عندهن �أرقى منه
طب ًعا ،فتجتهد كل واحدة يف �إظهار امل�ساوئ التي ت�سمع بها �أو تخرتعها عن زوج
�صديقتها ،وتظن ذلك خدمة لها؛ لأنها توقفها على مبلغ �إخال�ص زوجها لها ،ف�إذا
فر�ض وكانت هذه امل�ساوئ حقيقية ،ف�إن تلك ال�صديقة اجلاهلة ت�ضر �صديقتها من
حيث تريد لها النفع ،وت�سبب �شقاء �أ�سرة ب�أكملها ،و�إذا كانت اخرتا ًعا وافرتاء
على رجل بريء فما كان �أجدر هذه ال�صديقة ب�ضبط ل�سانها ،وهو ال يكلفها �أكرث
من �إطباق فكيها.
وقد �شوهد كث ًريا �أن اختالفات وخ�صومات جناها �أرباب الأ�سر املتفقة
املتحابة من �أمثال ه�ؤالء الوا�شيات ،ف�إذا علم الزوج �أن امر�أة �صاحبه �أو �أمه �أو
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قريبته هي التي غريت عليه زوجته ،واكفهر( )1من غيم حديثها جو �سعادته ووفاقه
ال ي�سعه وهو م�صيب �إال �أن ي�أمر ذلك ال�صاحب بحجز تلك املنتمية �إليه عن
الإيقاع به .وعن الدخول �إىل منزله؛ فت�ؤمل هذه الإهانة �صاحبه وتوجعه ،ورمبا
ب َّتت( )2بينهما حبل الوداد.
الثقة ما �أحالها بني الزوجني ،حتى و�إن كانت على غري �أ�سا�س؛ لأن
الزوجة �إذا حتققت انحراف زوجها عن ال�صراط ال�سوي فلتنبهه �أو ًال باللطف
واملحا�سنة ،ف�إذا مل تفلح مالينتها فماذا تعمل؟ �إما �أن تبقى معه �إن كانت ترجو
عي�شه وت�ؤمل حت�سنه ،و�إما �أن تنف�صل عنه ،وهذه �إحدى الكُبرَ  .ف�إذا ف�ضلت
معا�شرته ب�سبب حبها له� ،أو الرتباطهما ب�أوالد� ،أو النقطاعها من الأهل والإخوة،
ف�أوىل لها وقد حتتم عي�شها معه �أن تفر�ض �أنه خمل�ص لها ،و�أنه ال يتغيب �إال
لأ�شغال نافعة مل�ستقبلها وم�ستقبل �أوالدها ،و�أنا على يقني �أن هذا الفر�ض متي�سر
و�سهل ج ًدا ملن تبغيه ،وجالب لطم�أنينة وهدوء بال اليفرقان كث ًريا عن مثلهما
ال�صحيحني.

( )1اكفهر :ا�شتد ظالمه(.م).
( )2ب َّتت :قطعت(.م).

مبادئ الن�ساء
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-11مما يطرب له الن�ساء �أن يكون �أزواجهن ال �أهل لهم ،فرتى اخلاطبة �أول
ما تذكر ح�سنة لل�شاب الراغب يف الزواج �سيان �صدقت �أو كذبت �أنه ال �أهل
له ،وتبالغ بقولها�« :إنه مقطوع من �شجرة» .معاذ اهلل �أيجب �أن تفنى �أ�سرة ب�أكملها
ليتزوج منها فرد .والإن�سان مدين بالطبع ،فاالجتماع بالغري المندوحة عنه،
واالحتياج للمخالطة �ضربة الزب((( .واملر�أة متيل لال�ستئنا�س كما مييل الرجل،
وتعتز بالأهل كما يعتز هو ،وتدرك معنى القرابة وال�صلة� .إذن فماذا يجعل املر�أة
حترتم هذا املبد�أ فتاة وتتجاهله زوجة� ،أو ملاذا هي حتب �أقارب نف�سها وتبغ�ض �أقارب
الزوج وحتمله �أي�ضً ا على جماراتها؟ �إن هي �إال الأثرة �أو التنازع على ال�سلطة.
الزوجة تريد �أن تكون حاكمة ب�أمرها مطلقة الت�صرف يف �شيئني عزيزين عليها:
قلب الرجل والبيت .ف�إذا كانت وحدها ال يعي�ش معها من �أهل زوجها �أحد
ظنت �أنها نالتهما� ،أما �إذا عا�شرتها حماة �أو �أخت لزوجها �أو ابنة له من غريها،
((( �ضربة الزب :ثابت و�شديد(.م).
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فهناك تنازع البقاء والبغ�ض الذي ال نهاية لهٌّ .
كل تريد �أن ت�ست�أثر بال�سلطة على
اململكتني ،وجتتهد يف الفوز بقلب الرجل �أو ًال ف�إذا ما وفقت له نالت الأخرى بغري
كبري عناء .وال تخلو �إحدى املتنازعتني من خط�أ و�صواب؛ �إذ ال ميكن �أن تكون
الواحدة على خط�أ حم�ض والأخرى على �صواب �صراح ،ولو علمتا لر�ضيت كل
منها بق�سمها من حب الرجل فاحلب البنوي غري احلب الزوجي ،و�إذا ابتغت
امر�أة �أن تغري على االثنني كانت خمطئة ،وتعدت ما وراء حدها.
�إذا �أرادت الزوجة �أن ال يحب زوجها �أمه وال يحرتمها وال يتكفل بلوازمها
وهي حمتاجة �إليه فقد �أثمت .وكذلك �أمه �إذا ح�سدت زوجة ابنها على ابت�سامة
�ألقاها عليها زوجها� ،أو تغ�شمرت((( و�أرادت �أن جتعلها كال�صنم ال ر�أي لها بينهما،
فهي �أي�ضً ا قد تناهت يف الظلم والق�سوة.
ن�ساء اليوم غري ن�ساء الأم�س ،و�أذواقهن تختلف باختالف الزمن ،ولكن
�إذا حتتم �أن تعي�ش فتاة اجليل اجلديد مع حماتها ذات الفكر القدمي فما العمل؟
املخا�صمة واملعاندة ال جتديان نف ًعا ف�ض ًال عن �أنهما من �صفات الطبقة الدنيا� .أما
الن�ساء املهذبات فال يبعد �أن يختلفن يف الر�أي ،ولكنهن ي�صرفن اخلالف ح ً
اال،
ومل ت�سمع واحدة من الأخرى ما يغريها عليها.
((( تغ�شرمت� :أخذت الأمور ب�شدة وغلظة ،وورد يف كتاب «درة الغوا�ص يف �أوهام اخلوا�ص» لأبي حممد القا�سم:
الراء(.م).
َّ
ال�ص َواب �أَن ُي َقال :تغ�شمرَ ،و ُه َو متغ�شمر ،ب َت ْقدمي المْيم على َّ
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الت�ساهل �أول ما جتب مراعاته يف الأ�سرة واللطف �أجمل �صفات املر�أة،
ترى الزوجة و�ضع هذا ال�شيء على اليمني ،وترى حماتها و�ضعه على ال�شمال،
فلتت�ساهل الزوجة؛ ف�إنها �أ�صغر �س ًّنا ولتبني �آراءها فيما تختار بلطف وتوا�ضع،
واللني كفيل بت�سوية اخلالف� .أما �إذا ت�شبثت و�أظهرت كربياء املتمدنات
و�أ�صغرت حنكة حماتها وجتاربها بجانب متدينها احلديث ،فرمبا و�صل الأمر �إىل
�أوخم العواقب .و�أ�صعب ق�ضية يحكم فيها الرجل هي التي بني �أمه وزوجه؛ لأنه
�إذا �أر�ضى �أحد اخل�صمني �أغ�ضب الآخر ،و�أمامه �أم واحدة� ،أما الن�ساء فغري زوجته
كثريات ،فتدور الدائرة يف الغالب على الزوجة ولو كان ر�أيها �صوابًا.
الزوجة التي �أول ما تدخل البيت تفرق بني �أع�ضائه املتحابني املربوطني
ب�صلة الأمومة والأخوة �شيطان رجيم .يجب عليها �أن تتذكر �أنها مل ت�أت �إال من
قريب� ،أما ه�ؤالء الذين معه فمنهم من ربته وتعبت فيه �إىل �أن �صريته رج ًال،
ومنهم من يف�ضله على نف�سه ويفديه مبا يعز ،و�أحدث واحد فيهم �أقدم منها ح ًّبا له
وارتبا ًطا به .والغريب �أن كل امر�أة من ه�ؤالء العجائز كانت تكره حماتها ،وتريد
�أن حتبها امر�أة ابنها ،ولكن اجلزاء احلق من جن�س العمل.
و�إذا �س�ألت الأوالد وجدت �أغلبهم يحبون �أبناء �أخوالهم �أ�شد مما يحبون
�أوالد عمهم ،وهذا نا�شئ وال �شك عن حب �أمهم لأقاربها وبغ�ضها لأقارب
زوجها ،على �أنهم بعيدون عنها ،وال ينازعونها ال�سلطة التي تخاف عليها ،ولكن

78

النـ�سائـيات (اجلزء الأول)

78

كره واحدة �سرى يف جميع من ينتمون �إليها ،فالزوجة تكرههم بحق �أو بغري حق.
ف�ض ًال عن �أن �أهل الزوج يحبون الرقابة على امر�أة قريبهم ،وقد ذكرنا �أنها عدوة
الرقابة والتقييد ومبادئها ا�ستقاللية مطلقة .على �أين ال �أفهم كيف تزعم املر�أة �أنها
حتب زوجها ،ثم هي تبغ�ض �أقاربه؟! �إن هذا تناق�ض غريب .ف�إذا كان ادعا�ؤها هذا
حقيقة وجب �أن حتبهم وحتتمل من �أجله كل �صعب مهما كلفها ذلك االحتمال.
تنازع الرئا�سة على البيت �أحد �سببي البغ�ض ،وال�سبب الآخر تنازع
نف�سا كل امر�أة غيور ،ف�إن حب
الرئا�سة �أي�ضً ا ولكن على قلب الرجل� .أال فلتطب ً
الزوجة املكت�سب الظاهر غري حب الأهل الغريزي الدفنيٌّ .
كل له �صفة خا�صة
به جتعله ال يقل �أهمية عن الآخر ،وهما خمتلفان ،ال تدل كرثة �أحدهما على قلة
الآخر ،فهما منف�صالن متام االنف�صال.
فالزوجات املتمدينات يجب �أن يخف�ضن قلي ًال من غلوائهن ،وال يبخلن
على احلاكمة القدمية يف البيت ب�شيء من ال�سلطة ،لأن من تعود احلكم ي�صعب
عليه �أن ينزع منه ،و�أمهات الأزواج �أوىل لهن �أن ال يت�شبثن كث ًريا ب�آرائهن العتيقة،
إ�صالحا مغاي ًرا ملا قبله ،وال�صالة وال�صيام خري لهن من �إلقاء
فكل زمن يقت�ضي � ً
م�س�ؤولية البيت وتربية الأوالد على عواتقهن ،لأنهما مريحان يف الدنيا ُمك�سبان
�أج ًرا يف الآخرة وال�سالم.

مبادئ الن�ساء
املبد�أ الثالث :املباراة والإ�سراف

-12ميتاز اجليل ال�سابق على �أخيه احلايل بقلة اللزوميات ورخ�ص �أ�سباب
الحظها اجلمهور �أم مل يالحظها؟
املعي�شة ،كذلك له ميزة �أخرى ال �أعرف �أَ َ
وهي لزوم كل طبقة من النا�س حدها من جهة الغنى والفقر ،فلم يكن الفقري
لي�ستنكف من خ�صا�صته ،ومل يكن املتو�سط يقلد الأو�سع رزقًا والأعظم جا ًها كما
نفعل نحن الآن ،ولعل ال�سبب الأ�صلي يف ذلك هو نق�ص احلرية من �أخالقهم،
وت�أثري �شدة ال�ضغط عليهم.
جدا
نفقات الأ�سرة اليوم كثرية يف ذاتها؛ لتعدد احلاجات وغالئها ،كثرية ًّ
لأننا نت�أنق يف الكماليات الزائدة ،ونحكي الغري فيها ممن هم �أو�سع ثروة ،و�أفخم
مظه ًرا وال مربر لنا يف ذلك �إال احلرية ال�شخ�صية وحب التقليد� ،أما احلرية فنعمة
من اهلل ورحمة ،و�أما التقليد �إىل هذه الدرجة درجة التلف فلي�س من العقل يف
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اللهم �إال �إذا ابتغينا به ت�أييد مذهب دارون يف الن�شوء واالرتقاء ،وال �أخالنا
�شيءَّ ،
نبغي الت�سجيل على �أنف�سنا ب�أننا وحدنا من �ساللة القرود.
�إذا ا�ستثنينا الطبقة ال�سفلى من الن�ساء ف�إننا نكاد نرى الباقي من الو�سط
والرثيات �شبيهات يف امللب�س والزينة ،ت�ضارع الواحدة الأخرى يف عدد اخلدم
وكمية الأثاث ونوعه ،فهل ميكن �أن نكون كلنا يف درجة مت�ساوية من الغنى؟ هذا
ي�ستحيل ،و�إذا مل نكن مت�ساويات يف ماليتنا فمن �أين ن�سد هذا العجز يف النفقة
وزوجا.
عن الإيراد؟ جواب �صغري مفهوم ،من الرجل �أبًا ً
�إذا تزوجت الواحدة منا كلفت �أباها ما ال طاقة له به ،كي ال ينق�ص
جهازها عن فالنة جارتها� ،أو قريبتها ،ف�إذا قدر فنعم القادر ال انتقاد عليه ،ولكن
�إذا عجز فمن خرق الر�أي �أن ي�ستدين ليك�سب فخ ًرا كاذبًا �أطول مدته يومان .و�إذا
تزوجت مل ت�ش�أ �أن ترى �صاحبتها ت�شرتي ع�شرة �أثواب وهي ال ت�شرتي �إال �أربعة
مث ًال ،وكيف جتد عند جارتها خم�س خادمات فيهن الأوروبيات ولي�س يف بيتها
�إال واحدة م�صرية ،وهي تكفيه .فهي دائ ًما تزن نف�سها مبيزان الغري ال تفت�أ تقلده
مهما فعل ،ف�إذا مل يكن لها مرياث رفيع خا�ص بها ي�صرف يف م�آربها ف�إن هذا
يحمله الزوج امل�سكني وال راحم له ،ي�صرف دخله كله ويف الغالب ال يكون له �إال
جعالته((( ال�شهرية دخ ًال ويحمد اهلل �إذا مل ي�ستدن على ح�ساب ال�شهر التايل،
ف�إذا ُف ِ�صل من الوظيفة �أو حلقه ما ي�ستلزم النفقة كالهِ َرم �أو املر�ض مل يجد �شي ًئا
((( جعالته :راتبه �أو �أجره(.م).
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يعتمد عليه �إال رحمة رب العاملني.
علة املباراة احلقيقية هي احل�سد ي�أكل القلب ،ويكرث الهم ،فال تطيق
�صاحبته �أن ترى �أجمل منها هيئة �أو �أغنى مظه ًرا وتهتم يف �أن تكون هي امل�شار
�إليها بالبنان يف املجال�س ،وي�سكرها الطرب �إذا ذكر غناها واقتدارها على اقتناء
العربات اجلميلة واخلدم الكثري ،وبع�ضهن تبيع حليها �أو �شي ًئا من �أمالكها لت�شرتي
�سيارة (�أوتوموبي ًال) �أو لت�سافر �إىل �أوروبا ال لأنها حتب ال�سياحة� ،أو ت�ستفيد من
الأ�سفار ،ولكن لأن غريها فعلت ذلك ،ولو ت�أملنا لر�أينا �أن الإن�سان مهما حاول
�أن يجعل نف�سه الأول يف �صفة ما ،ف�إنه ال يلبث �أن يرى �أعلى منه و�أمكن يف تلك
ال�صفة بعينها ،تبذل �سيدة كث ًريا من مالها ووقتها للتفتي�ش عن �أجمل عقد يف
القاهرة فتجده ولكن التدوم �أوليتها به �أكرث من �أن ترى �أخرى عليها عقد �أنف�س
�أتت به من الأ�ستانة �أو باري�س مث ًال ،و�إذا تطلع املرء لغريه مل يقتنع قط مبا عنده.
�أرى �أنه ال يجمل بال�سيدة العاقلة �أن ي�ستحكم منها داء التقليد؛ لأنه
يدل على �صغر النف�س والإح�سا�س ب�صغرها (و�إذا ذممت املحاكاة هنا ف�إين ال
�أق�صد املعتدلة منها ،فقد تكون الزمة �أحيانًا ،و�إمنا �أذم املتطرفة ،ولذلك و�صفتها
بلفظة داء) .و�إذا كنت بارعة ر�شيدة فلماذا ال �أبتكر يف ملب�سي ومنزيل ما يجعل
غريي من الن�ساء يقلدنني فيه بدل �أن �أجري دائ ًما وراء ما يفعلن.
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يقول احلديث ال�شريف« :النا�س بخري ما تباينوا» وهي حكمة بالغة،
�أو هي كل نوامي�س العمران ولباب نظامات االجتماع ،و�إذا كد االقت�صاديون
�أذهانهم و�ألهب االجتماعيون �أدمغتهم ي�ستنبطون القوانني وي�سنون النظامات
ل�صالح بني الب�شر ،فلن ي�أتوا ب�أجمع للحكمة وال �أدعى ل�سري هذا العامل �س ًريا
�آل ًّيا منتظ ًما (ميكانيك ًّيا) �أح�سن من هذا احلديث على �إيجازه .وعليه فال ميكن �أن
يت�ساوى الب�شر ،وال ميكن من الأ�سف �أن نكون كلنا غنيات ،نحن نريد �أن نظهر
من عاب».
كلنا مبظهر املو�سرات «وهل بالفقر ْ
الفقر وحده الينزل الإن�سان من رفعته ،فاالعتبار بالنف�س والف�ضائل ال
بالي�سر وعدمه ،ماذا ي�ضر املجتمع الإن�ساين �إذا كنت �أفقر من �صاحبتي �أو كانت
هي �أفقر مني .بل ماذا تفيد حماكاتي لها �إذا كنت ال �أ�ستطيعها مبعناها ال�صحيح،
هي تقدر �أن تتجمل بالثياب احلريرية واملا�س الكثري من مالها وف�ضل الغنى عليها،
ولكني ق�صرية اليد عن الإتيان مبثل ما عندها� ،أفلي�ست القناعة �إذن خري ذخرية
للقا�صرات.
وقد تكون امر�أة مرثية جميلة امللب�س ،يعجبك منزلها ويبهرك �أثاثها،
وتكون مع ذلك �شحيحة ال ينال العاجزين نفعها� ،أو تكون فظة �سيئة الع�شرة،
وتكون �أخرى غري جمة املال ولكنها جمة الف�ضائل حم�سنة على املعوزين ،ف�أي
الثنتني �أنفع للإن�سانية و�أوىل بالدعاء� ،أعجب لنا ،ملاذا نتبارى فيما ال يفيد ونرتك
النافع من الأمور؟!
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املباراة ت�ستدعي الإ�سراف ،والإ�سراف يعجز مالية الزوج ويثقل كاهله
بالديون ،واملر�أة التي ت�ضطر زوجها لي�صرف عليها �أكرث مما ي�ستطيع ال تخلو من
�أحد باعثني� :إما �أن تكون تفعل ما تفعل غري عاملة بعواقب التبذير ،فهي �إذن
كثرية ال�شطط جاهلة ال ت�صح �أن تكون مدبرة للبيت وللأ�سرة .و�إما �أن تكون عاملة
مب�صري مالية الزوج وتفعل ذلك خمتارة كما يفعل كثريات؛ كي ال يوفرن للرجل
ما ميكن �أن يتخذه يف يوم من الأيام مه ًرا حلليلة جديدة� ،أو خليلة عنيدة ،فهي
مزعزعة اليقني كثرية ال�شك تقدر البالء قبل نزوله وال بالء �إال التزوج مبثلها.
و�أكرث ما تنزع املر�أة للإ�سراف يف مال الزوج �إذا كان لها �ضرة تقت�سم
معها ف�ؤاد الزوج وماله ،ف�إنها ت�صرف بح�ساب وبغري ح�ساب كي ال يجد ما يقوم
مب�صروفات �ضرتها� ،أو كي تنتقم منه لنف�سها ،ليعجز عن اجلمع بني اثنتني ويندم،
وحت�سب �أن عجزه وندمه يجعالنه يكتفي بها وحدها ،ولكن ما �أدراها �أنه �إذا �أراد
حذف �إحدى الثنتني من جدول ن�سائه لعلها هي تكون املحذوفة اخلا�سرة.
وعلى ذكر الت�صرف مبال الزوج �أ�صرح با�ستهجان عادة التوفري ال�سري
الذي ي�أتيه كثري من الن�ساء ،ويح�سنب ذلك حممدة ،في�شرتين مبا يوفرن حل ًّيا
ولبا�سا ،ويزعمن �أن �أهلهن �أتوا به لهن� ،أو ي�صرفنه يف ال�سحر واخلرافة ،ويف ذلك
ً
منق�صتان :نقي�صة الكذب ،ونقي�صة ال�سرقة ،و�أ�سميها �سرقة؛ لأنها ال تفرق عن
�سرقة الل�صو�ص البتة ،ورمبا كانت الأخرية �أخف من الأوىل ،لأن الل�صو�ص ف�ض ًال
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عن كونهم غرباء عن امل�سروق منه ف�إنه قد يعرث بهم فيعاقبهم� ،أو على الأقل ال
يهتدي �إليهم ،ولكن يدري �أنه فقد �شي ًئا� ،أما ال�سرقة الأخرى ف�إنها من �أقرب
النا�س �إليه ،و�أل�صقهم به ،ثم هو جاهل باملرة قد ال يهج�س بها .ف�إذا وفرت املر�أة
�شي ًئا ف�إن ذلك يعد مهارة لها واقتدا ًرا ،ولكن ِلترُ ِ ِه لزوجها؛ فيعطيها �إياه عن طيب
خاطر و�سماح ،فذلك �أهن�أ لها و�أ�شرف.
واخلال�صة �أن الغنى لي�س متي�س ًرا لكل فرد؛ ف�أوىل �أن يلزم ٌّ
حده،
كل َّ
لئال يكون مثلنا كمثل ال�ضفدع التي �أحبت �أن تبلغ كرب الثور فا�ستعانت باملاء
فانفجر جوفها فماتت ،ولتعلم املر�أة �أنها وكيلة الزوج يف ماله وبيته ،والوكيل يجب
�أن يكون �أمي ًنا تق ًّيا و�إن التكالب على املباراة �صفة م�صغرة للنف�س ،و�إين لأزعم
�أن رجالنا و�أبناءنا يقل فيهم الباحث ،ويندر املخرتع� ،أو ال يكاد يوجد ،لأننا
مت�شبعات بحب التقليد ال تتجدد همتنا بالبحث واال�ستنباط ،فيكون لهم من
زوجيتنا و�أمومتنا حمك لأفكارهم �أو �أ�سوة ومثال ح�سن.

مبادئ الن�ساء
املبد�أ الرابع� :سرعة الغ�ضب والتهديد بالفراق

-13احتاد الزوجني وارتباطهما باحلب ال�صادق هما ال�سعادة الكربى التي
نفتقدها ،والتي ال غنى لأحد املتزوجني عنها ولو ر�أى �سعادة �أخرى يف غري ذلك.
فاملم ّول الذي يح�سب نف�سه �سعي ًدا �إذا �أحرز املاليني ،والعامل الذي يغبط نف�سه
�إذا ا�شتهرت تعاليمه ،وال�سيدة التي ترى هناءها يف اقتناء النفائ�س ،كل ه�ؤالء
مع فرحهم مبا وفقوا �إليه ال ي�ستغنون عن تلك املحبة الزوجية ،وال ي�ستكملون
�سعادتهم وهي ناق�صة؛ لأن الإن�سان مهما قويت �إرادته ال ي�ستطيع �أن يتفرغ
لأعماله ويفكر وعنده �شاغل يزعجه ،ول�شد ما يقا�سي �أحد الزوجني من تنغي�ص
الآخر له.
ومن �أكرب دواعي الكدر والتنغي�ص �أن تنفعل الزوجة لأقل كلمة ،وترجع
�إىل قومها غ�ضبى �آ�سفة.
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عادة التهديد بالفراق �شائعة عندنا �شيو ًعا هائ ًال م�ستهان بها كث ًريا،
داع كذلك ترى املر�أة تنهزم من بيت
فكما ترى الرجل يحلف بالطالق لغري ٍ
زوجها لأوهى الأ�سباب ،يهدد بع�ضهما البع�ض باالنف�صال يف عر�ض كالمهما،
يريد �أحدهما بذلك بث خوف الفراق يف نف�س الآخر ليخ�شاه ،وما من زوجني
مرتبطني برابطة ما �إال ويخ�شيانه ،ولكن فاتهما �أن ذكره �ساعة الغ�ضب مما يثري
العواطف ويعلو بالنف�س �إىل �سماء عزتها ،وكيف ير�ضى �إباء املهدد وغيظه حمتدم
�أن ال يطلب ما ُي َه َّدد به ،وي�ستخف بالعقاب ،و�إن عظم فين�سى احلقيقة وال�صالح،
ويدو�س العقبى تفاد ًيا من �ضيم نف�سه املثارة الهائجة .وال ي�شجع النف�س اجلائ�شة
�أكرث من تذكريها باخلوف ،كاجلند �إذا �صح عزمها على القتال ،وكانت على حق
منه ،تراها �أكرث ماترمي بنف�سها يف حلق املوت حينما ترى نار احلرب م�ستعرة
مت�أججة ،ف�شدة املوقف تذهب اخلوف وتبعث على الإقدام ،والغ�ضب كذلك �إذا
�أُرخي له العنان ملك �صاحبه ،ورمى به �إىل حيث مل يقدر وهو حليم ،واملر�أة التي
تتغنى دائ ًما بذكر الفراق لأقل خالف يحدث بينها وبني حليلها �أو بينها وبني
�أهله ،قد ال ت�أمن �أن ي�صدر عليها حكم الفراق امل�ؤبد من زوجها �ساعة الغ�ضب،
وهي مل تكن لتع�ضده باجلد ،و�إمنا كان هز ًال وعادة م�ستقبحة.
�سمعت �أن �إحدى الن�ساء كانت تطلب الفراق من قرينها كلما �شجر
بينهما خالف ب�سيط �أو كلما كدرتها حماتها ،وقد ت�شبثت بذلك الطلب مرة،
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و�أحلت فيه ،و�أحلفت فيه و�أحلفت((( ،ف�س�ألها الزوج هل تبغي الطالق حقيقة؟
ف�أجابت :نعم .فلم ي�سعه �إال �أن �أخذها �إىل القا�ضي ليرتافعا �إليه ويتخا�صما،
وبعد �أ�سئلة و�أجوبة ر�أى القا�ضي �أنها م�صرة على تنفيذ رغبتها ،ف�أ�صدر حكمه
بالطالق ،ومل يكد يتم كلمته حتى �صرخت و�أعولت وندمت على ماجنت ،ثم
طلبت �أن ترد �إىل زوجها ثانية .فما هذا التناق�ض واللعب؟! �إن هذه املر�أة مثلها
كثريات يجنني على �أنف�سهن و�أوالدهن ،ويبعرثن �أ�س ًرا كانت ملتئمة لوال احلمق
واللني� .إذا تع�سر عي�ش املر�أة مع زوجها �صاف ًيا تعذر �إذا طلبت الفراق ،و�أما �إذا كان
ومزاحا فالزوجة �أحكم من �أن تف�صم عراها يف التجني واملزاح.
ذلك جتن ًيا ً
الوالدان �أو الأهل ال يزوجون ابنتهم �إال وهم را�سمون لها خطة �سعادتها
امل�ستقبلة ،ومقتنعون بها ،ومقررون هدوء بالهم من جهتها ،فما �أحراها �أن حتقق ما
يرجون وهي بزواجها قد انتقلت بالطبع �إىل دار غري دارهم ،وع�ش مل تدرج فيه
من قبل ،فكان الواجب بطبيعة احلال �أن تخفف م�سئوليتها كث ًريا عن عاتقهم� ،أما
وهي ت�شكو لهم مما ال يوجب ال�شكوى ،ف�إنها تبدل �صفاءهم كد ًرا وت�أتي بعك�س
ماكانوا ينتظرون.
يجب �أن نقرن رقة �شعورنا و�سرعة ت�أثرنا بف�ضيلتي ال�صرب واحللم؛ لأننا يف
منازلنا بني ا�ستقبال الزائرات وزيارتهن وترتيب الأواين وجالئها ،ولعب الأطفال
والذهاب من اليمني �إىل ال�شمال ،واال�ضطجاع على الفر�ش الوثري  -من مزرك�ش
(((	�أحلفت� :أحلّت يف الأمر بدون حاجة حقيقية �إليه(.م).
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وحرير  -ال ندري مايكابده الرجل من الآالم من تعنت الر�ؤ�ساء ،وما يقا�سيه من
العذاب يف غالء امل�أكل وال�شراب ،رمبا كد فكره و�أنهك قواه ومل ي�صادفه التوفيق
و�أخط�أه الرزق ،وهو لو مل يكن له �إال نف�سه فقط لر�ضي بالي�سري ،ولكن ماذا
يفعل ووراءه �أم و�أوالد� ،أو قلب و�أكباد� ،أيرتكهم يت�ضورون جو ًعا وهم مل ي�ألفوا
�إال الرخاء؟ �أفمن كانت هذه حاله ي�شتغل ليحفظنا ،ويتعب لرييحنا ،ي�صح �أن
نقابله بالعبو�س والغ�ضب �إذا مابدا مت�أففًا يو ًما من طول �إعمال الفكرة �أو من �شدة
الن�صب؟!
كل �شريكني قد يختلفان اختالفات ب�سيطة ،ولكنهما اليذيعانها ،ومن
�أحق بكتمان ال�سر من �شريكي احلياة � -أعني الزوجني  -واحلازم من اليجعل
لالختالف ال�صغري حم ًّال من اهتمامه ،بل يزيله مبجرد الفراغ من التكلم فيه،
ف�إذا ما اختلف زوجان �أديبان يف تقدير ح�سنات ال�شاعر الفالين� ،أو تف�ضيل هذا
املذهب على ذاك ،واحتدم بينهما اجلدال وبدرت من �أحدهما كلمة �شديدة
للآخر� ،أفيغ�ضبان وي�سببان الفراق لأجل ذاك ال�شاعر �أو ذلك احلكيم �صاحب
املذهب؟! وهما ال يدريان كما قال �أبو الطيب املتنبي:
أنــام مـل َء جـفـونـي عــن شـ ــواردهـا

ويـسـه ُـر الخ ـل ُـق جـ َّـراهـا ويـخ ـت ـص ُـم

بقيت يل كلمة عن ه�ؤالء الالتي يغ�ضنب ليقب�ضن ما يبقى لهن من
ال�صداق عند �أزواجهن ،وهي عبارة �شائعة كث ًريا عند بع�ض الطبقات� ،أ ّما قبحها
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تقدر النقود �أكرث من احلياة وال�سعادة ،وهذا
فجلي لأن املر�أة بذلك تربهن على �أنها ّ
ّ
ج�شع ال يليق اال باملرابني ومهوو�سي املال ،واملر�أة يجب �أن تكون ملك اللطف
ومثال الرقة والنزاهة ،وبع�ضهن يتذرعن بالغ�ضب واالحتماء بالأهل لي�صاحلهن
الرجل ،والعادة �أن ي�صالح الرجل زوجه بقطعة حلي وثياب كثرية ،فما �أ�سخف
هذه العقول ،تفدي املر�أة راحتها وعناءها و�سعادة �أوالدها بذلك املتاع الفاين.
وقد تغ�ضب املر�أة �أي�ضً ا لتجرب حمبة زوجها لها ،وترى من �آيات الود
�شي ًئا جدي ًدا ،ولكنها يف غنى عن هذه املخاطرة والتجربة ال�صعبة ،لأنها تعلم مبلغ
حبه لها من �أحواله معها.
املنزل ال بهاء له �إال باملر�أة ،كما �أن قوامه الرجل فرتك املر�أة بيتها مي�سخ
ذلك الهناء املرفرف عليه ،وي�سبب حزن الأوالد وانقبا�ضهم ،كما �أنه يتلف وتعبث
به �أيدي اخلدم؛ فيخ�سر الرجل خ�سارة م�ضاعفة.
طريق الكذب والتمويه هذه وعرة امل�سالك غري م�أمونة دائ ًما ،ف�إما �أن تقرر
املر�أة �أنها �ستعي�ش مع زوجها وت�شاركه ال�سراء وال�ضراء فتحتمله وال حتنق عليه
ل�صغري الهفوات ،فال يلبث �أن يندم �إذا كان �أ�ساءها ويعتذر لها ،ويغفر �أحدهما
غلط الآخر ،ويزيالن �أثر كل خالف بينهما؛ فيعي�شان �سعيدين ويتحتم على
الزوجة �إذن �أن ال ت�سرع اخلطا نحو منزل �أهلها ،بل تظل يف منزلها تديره ،و�إما �أن
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تغ�ضب وترجع لأهلها حني ترى �أن ال خري يف البقاء مع رجل فظ �سيئ الأخالق
فتفارقه �إىل الأبد وال تعود ترى وجهه البتة� ،أما الذهاب والإياب ف�أعده طي�شً ا ال
يليق بعاقلة مهذبة تعلم عواقب الأمور.

م�ساوئ الرجال
(الطمع)

-14�أريد مما كتبت وما �أكتب يف اجلريدة بعنوان الن�سائيات ،تخفيف ويالت
الزواج على قدر الإمكان ،وقد بينت يف مقاالتي ال�سابقة ما يرجع منها �إىل املر�أة،
واليوم �أراين م�ضطرة لأن �أكتب عن الرجل؛ لأنه �أحد طريف الزواج ،ولأنه كث ًريا
ما يظلم ويطغى ،ول�ست �أق�صد كل رجل على الإطالق ،كما �أين مل �أكن �أق�صد
كل امر�أة ،و�إمنا الكالم على من ف�سدت �أخالقهم (وهم مع الأ�سف كثريون)
ف�سببوا �شقاء الن�ساء ،وهدموا بناء الزوجية.
انقلبت احلال ،و�صارت الفتاة بائرة يف �سوق الزواج �إال �إذا �شفع لها غناها،
عك�ست �آية الإ�سالم وا�ستبدلت بها عادة مل ت�أت يف �شرائع الن�صارى وال اليهود،
و�إمنا اتبعوها بدعة و�ضال ًال.
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ازداد طمع الرجل؛ فملك عليه حوا�سه ،ف�صار ينام يحلم باملال ويقوم
ي�شتغل له ،وال عيب عليه يف ذلك؛ و�إمنا الذي يعيبه �أنه زادت خمرية ج�شعه،
فحم�ض ذوقه ،وا�ستحكم منه الطمع يف كل �شيء حتى يف عرو�سه!
«ماذا عندها؟» كلمتان �ألفناهما ،وهما �أول ما يفتح به للخاطب ،وقد ال
ي�س�أل غري هذا ال�س�ؤال .ف�أبو العرو�س الذهب و�أمها الف�ضة و�أخالقها النحا�س
و�سمعتها الطني ومعارفها العقار ،متى وجد املال �صحت امل�صاهرة ،ولزم الزواج،
و�إال فتبقى الفتاة �إىل �أن ت�سن وتدفن معها طيبة قلبها ،وح�سن ع�شرتها ،وقدرتها
على تربية �أوالد بررة ،رمبا كانوا لو ظهروا يف العامل نافعني.
يلبث �إعجاب الرجل بزوجه وغناها قلي ًال ،ثم يتحول �إىل ا�ستبداد
واغت�صاب؛ فيجربها على �أن توكله على مالها توكي ًال �شرع ًّيا ليت�صرف فيه على
هواه ،فيبدده على مالهيه وخليالته� ،أو يتذرع به للظهور يف مظهر املو�سرين .ورب
معرت�ض يقول :ملاذا ت�ستحل املر�أة مال الرجل وحترم مالها عليه؟ فهل فاته �أن
اللهم �إن كان
الرجل مكلف �شر ًعا بالإنفاق على زوجته وعياله� ،أما املر�أة فال؟ َّ
حمتاجا وعند املر�أة ف�ضل فلي�س من املروءة وال احلنان �أن ترتكه يقرت�ض من غريه
ً
وال تعطيه هي مما عندها وتعتربه ً
�شريكا لها يف كل �شيء ،على �أن ذلك تك ُّرم منها
ال جُتبرَ عليه ،ف�إذا �سمحت �أعطت ،و�إن �شاءت منعت .كذلك �إذا تزوجت املر�أة
من رجل كان يكفي بيته ،ثم ع�ضه الدهر ف�أع�سر ،فال ي�صح �أدب ًّيا وال اجتماع ًّيا �أن
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تتخلى عنه وقت ع�سره� ،أو تبخل عليه مبالها �إذ هما �شريكان يف ال�سراء وال�ضراء،
ف�ض ًال عن �أنها لو مل تكن ذات مال لوجب عليها �أن ت�ساعده مبا ت�ستطيع فيما ال
يتعدى ال�شرف ،فم�ساعدة املر�أة للرجل باملال واجبة �إذا �أع�سر بعد ي�سر ا�شرتكت
فيه معه ،ب�شرط �أن تكون تلك امل�ساعدة يف غري �ضرر عليها �أو �إف�ساد له� .أما �إذا
كان ممن يلعبون املي�سر� ،أو ممن يق�ضون حياتهم بني القناين والقيان ،ف�أح ِر بزوجته
فل�سا واح ًدا.
�أن ال تقر�ضه ً
وهناك �آخرون حتل لهم �أخالقهم �أن يجازوا الإح�سان بالإ�ساءة ،فبعد
�أن يبددوا ثروة ن�سائهم ويلحق �أ�صفرها �أبي�ضها يكافئونها ب�ضرة جديدة ،وبئ�س
اجلزاء!
مال املر�أة يجب �أن يبقى لها ولكمالياتها وترفها ،وهو على �أي حال يوفر
على الرجل بع�ض النفقة .و�إذا احتدا ومل يتفارقا فاملال باقٍ لأوالدهما ،ف�أي �ضرر
عليه يف ذلك؟! وهل الأنفع له �أن يبدده ويحتاج لغريه؟ �أو �أن يوفره فيجده كن ًزا
مل يتعب يف احل�صول عليه؟ وهي �إذا َوفى لها و�أيقنت بح�سن نيته ال ت�ضن عليه
بروحها ف�ض ًال عن بع�ض مال �سيفنى ،وت�أتي عليه ال ِغيرَ .
ال �أعد الرجل ذا مروءة ونخوة وهو يبيع حلي امر�أته ويجردها حتى يف
حال ع�سره؛ لأنه ال معنى لرجوليته وو�صفه نف�سه بالقوة والن�شاط مع اعتكافه
على الك�سل ،وملاذا ال ينقب له عن عمل يرتزق منه وهو ال مينعه عن االرتزاق
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مانع �إال �أنه َو ِكل .ال يعذر الرجل على مد يده ملال زوجه �إال �إذا كان له من �ضعفه
وعدم اقتداره على العمل مربر.
على �أن هذه امل�س�ألة من التعقيد بحيث ي�سهل عندها َذنَ ُب ال�ضب .ف�إن
بع�ض الن�ساء يهددن بالفراق �إذا مل يعطني �أزواجهن ما يطلبون .ويذكر لهن الزواج
�إرهابًا ف�أي الأمرين تختار املر�أة البائ�سة؟ ال�شك �أن �إعطاءها املال �أهون ال�شرين،
ولكن �أت�أمن غدره بعد �أن �أظهر لها �أنه قادر على �إتيانه يف �أي حلظة وهي ال تعلم؟
اللهم �إن رج ًال هذه �أخالقه مع زوجه ،وهذا مبلغ ج�شعه ،خلليق ب�أن ُيفا َرق .ولكن
َّ
املداراة مما �أو�صى به النبي  .فلتداره ما �أمكن فذلك خري لهما من اخلالف
و�أوىل للمر�أة التي ت�شك يف �أمانة زوجها الطماع �أن توكله توكي ًال مدن ًّيا فقط ال
�شرع ًّيا كما يريد ،فتكون و�س ًطا بني الطرفني حتفظ العني من ال�ضياع ،وتت�ساهل
قلي ًال يف الريع ،املر�أة مظلومة دائ ًما� ،إذا كانت فقرية ال ُيرغب فيها ،و�إن كانت وارثة
ُيطمع يف مالها .والوارثة مظلومة �أي�ضً ا ف�إما �أن ال تتزوج لت�أمن الطمع والطماعني
و�إما �أن تتزوج على غري ب�صرية كعادتنا .ولو كان للخطبة والزواج عندنا نظام �آخر
لأمكن التحقق من �أخالق اخلاطب ومتييز الرجل ذي املروءة من ال�شَّ ر ِه الزنيم(((.

((( الزنيم :اللئيم الذي له عالمة من عالمات ال�شر متيزه.

م�ساوئ الرجال
(الظلم)

-15من الأنباء ما يرتك يف �أعماق النف�س �أث ًرا ال يزول ،ومن تلك الأنباء ما �أثر
خا�صا و�س�أق�صه فيما يلي:
ّيف ت�أث ًريا ًّ
كنت يو ًما عند �صاحبة يل ،ف�س�ألتها عن �سيدة كان يل بها معرفة قدمية ،ومل
�أرها منذ زمن بعيد ،فتنهدت و�أجابت بلهجة املحزون� :أن تلك ال�سيدة يف �أ�شد
ما يكون من الأ�سى ،و�إنها لفرط حزنها وكرثة بكائها قد حل بها ال�سقم؛ وذلك
لأن زوجها عقد على امر�أة �أخرى ،و�ستزف �إليه قري ًبا ،ف�أخذ مني العجب م�أخذه،
ور�أت �صاحبتي ده�شي فقالت :لمِ َ تعجبني من ذلك اخلرب؟ �ألي�س كثري احلدوث
عندنا م�ألو ًفا؟ قلت :نعم ،ول�ست �أعجب من حدوثه يف ذاته ،و�إمنا العجب يف �أنه
حدث لتلك ال�سيدة ،وهي على ما تعلمني على �أح�سن ما يكون عليه الن�ساء من
اخللق ،وعلى جانب غري قليل من اجلمال والعلم ،وقد كنت �أ�سمع منها �أنها يف
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راحة مع قرينها ،وقد ر�أيتها بعيني ت�شتغل يف بيتها ،ومل يكن ينق�صه �شيء من
النظافة والرتتيب ،ولها منه �أطفال �صغار ،فماذا يريد الرجل فوق ذلك؟! تربية
وعقل ومالحة و�إجناب؟ فقالت حمدثتي� :إن ولدي تلك ال�سيدة توفيا يف �شهر
واحد ،وهذا ماحدا بالزوج �إىل البحث عن �أخرى ،وقد خطب يف نف�س ال�شهر
الذي فقد فيه ولديه ،وامر�أته الأوىل �أم جنني مل تكمل مدته بعد ،فيا لق�ساوة
الرجل! � ُأك ُّل ذنبها �أن ولديها توفيا ،وهل مل يكفها حزنها على فقدهما في�سدد �إىل
ف�ؤادهما املكلوم �سه ًما �آخر م�سمو ًما ،وهل �ضبط منها ر�سالة لعزريل((( ت�ستزيره
بها ،وحتثه على خطف فلذتي كبدها؟! وهل كان هذان املفقودان ولديها ،ومل
يكونا كذلك له؟ نعم؛ �إن الرجل �أقوى عزمية من املر�أة و�أ�شد احتم ً
اال للم�صائب،
ولكن هب �أنه َجلد �أفين�سيه ا َجل َلد ال�شفقة ،ويخطئ به ال�صرب موا�ضع الرحمة؟
اللهم �إن هذا منكر ال ير�ضيك.
َّ
�إذا احتاجت املر�أة للموا�ساة والعطف يف زمن ما ،ف�أ�شد ما يكون ذلك
يف �أيامها ال�سود ،وهل �أحلك من يوم تفقد فيه ولدين م ًعا؟ ف�إذا ما ا�شتد حزنها
و�شاركها فيه القريب والغريب� ،أي�صح �أن يتن�صل عنها زوجها ويرتكها هد ًفا ل�سهام
الأرزاء((( والأ�شجان ،واحلزينة زوجه ،والذاهبان ولداه؟ �إنها �إذا حزنت على �أخ
لها �أو قريب كان من الواجب عليه �أن ي�شاطرها احلزن ،حتى ولو ظاه ًرا� ،أما وهي
((( عزريل :عزرائيل ،ملك املوت املكلف بقب�ض الأرواح ،وت�ستزيره :تطلب زيارته(.م).
((( الأرزاء :امل�صائب �أو النوازل ،جمع ُرزء(.م).
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حمت�سبة ابنها وابنه ،فمن �أحق بتخفيف �آالمها �إذا خال هو من مثلها؟ �إنه �إذا مل
يحزن ومل يوا�سها فلم يكن �أقل من �أن يرتكها ونف�سها كما قال ال�شاعر:
ت ِ
َـخ ْـذتُكـم حـ�صـ ًنا َمنيـ ًعا لتـمن ُعـوا

�سـهـا َم العـدا عـ ِّني فكـنتم ِنـ�صا َلهـا

ــم َـ ًة
�إذا كـنـتــم ال تــدفــعــون ُمـ ِل ّ

عن النفـ�س ِكـونـوا ال عليها وال َلـها
ِ

ولكنه هو يتزوج عليها َي ْك ُلم((( قلبها الك�سري ،ف�ض ًال عن �أنه �أقدم على �أمر
ال ي�ضمنه� ،أفال يجوز �أن تكون امر�أته اجلديدة عاق ًرا فال تلد� ،أو ولو ًدا وميوت �أبنا�ؤها
كالأوىل؟ �إن القدر ال ُي َعاك�س وال ي�ستطاع حتويله عنـد �أمر كهذا ،فالوالدة واحلياة
واملوت بيـد اهلل ،ال ندري متى هو مانحها ومتى يقب�ضها� ،إن جوف تلك ال�سيدة
ال ي�سع �شيئني يف �آن واحد :اجلنني وال�شجن� .أال يكون زوجها جان ًيا عليها وعلى
ولده اجلديد �إذا ما زاحمه البث((( فلفظه مي ًتا� .أال �إن ذلك الزوج القا�سي جلانٍ يف
عرف القانون ،جانٍ يف عرف املروءة ،جانٍ يف عرف الإن�سانية واحلنان.
تذكرين تلك احلادثة امل�ؤملة بحادثة �أخرى ت�شبهها ،ذلك �أن رج ًال من
ذوي الرتب عاف زوجته لأن �أوالدها منه كلهم بنات ،فطلقها واقرتن ب�أخرى
على �أمل �إجناب الذكور ،ف�أتت له ب�أنثى ثم ب�أنثى ثم ب�أخرى ،وهكذا �أبى اهلل �إال
((( يكلم :يجرح(.م).
((( زاحمه البث� :أ ّمل به �أ�شد احلزن �أو املر�ض(.م).
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�أن يتم ما �أراد ،فك�أنه ا�ستبدل بنات بغريهن ،ولكنه خ�سر ود امر�أة �صاحلة كانت
حتبه وغري عليه قلوب بناته ال�شابات ،وظن �أنه ك�سب ود �أخرى ،وما هو �إال واهم
فيما زعم.
ليت �شعري �إذا فر�ضنا �أن والدة البنات عيب كما يرى بع�ضنا ،فهل
للمر�أة يد يف ذلك؟! وملاذا ال يعيب الرجل كما يعيبها ،ملاذا التعافه املر�أة وتطلب
�إليه �أن ينف�صل عنها ،وتتزوج غريه لتلد ذكو ًرا� .إذا �صح �أن يت�شبث �أحد الزوجني
بهذه اخلرافة �صح للثاين �أي�ضً ا �إذ هما يف حقها وبطالنها �س َّيان(((.
�إن لنا من �ش�ؤوننا البيتية الأخرى ما يكفي ل�شغلنا ،ولنا من عاداتنا
القدمية امل�ستهجنة ما ُي َب ّح يف طلب �إ�صالحه �صوتنا ،فجدير بالرجال �أن ال ي�شغلوا
وقتنا وفكرنا بال�شكوى من �أعمالهم ،و�أظنهم يقع عليهم ظلم احلكومة مرة ،و�ضيق
العي�ش �أخرى ،فال يجدون من ينتقمون منه لأنف�سهم �سوانا ،وما �أخال حمروبًا
�سالحا ،و�أقل طل ًبا للث�أر .فيارب �ألهم رجال حكومتنا ال�سداد ،ف�إن
�أ�ضعف منا ً
ظلمهم الأمة له �أثر م�ضاعف فينا ،ولعلنا مل نزد عن الرجل يف �شيء البتة �إال
فيما ي�ؤمل� .إذن لقد عك�سوا �آية القر�آن القائلة ﱹﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ
(الن�ساء.)11/
علميا �أن امل�سئول� -إن �صح �أن ن�سند الأمر لأحدهما -عن حتديد جن�س املولود هو الزوج ولي�س
((( ثبت ًّ
الزوجة (م).

م�ساوئ الرجال
(االزدراء باملر�أة)

-16لعل عدوى الت�شا�ؤم من الن�ساء �سرت �إلينا وانتقلت �إىل بع�ضنا بالوراثة
من عرب اجلاهلية الأوىل� ،أولئك الذين كانوا يئدون بناتهم خ�شية الإمالق �أو
العار كما كانوا يزعمون ،وقد ن�سخ النبي  تلك العادة املنكرة� ،إال �أن �أثرها
مل يزل باق ًيا فينا �إىل اليوم� ،إذ نحفل لوالدة ال�صبي ،ون�ستاء لظهور البنية يف
هذا الوجود ،وقد يعذر املتقدمون على اعتقادهم هذا حلاجتهم �إىل الرجال لكرثة
حروبهم وغاراتهم� ،أما نخن فال عذر لنا �إال قلي ًال .ويف ما عدا حفظ لقب الأ�سرة
وما لها من ال�ضياع يت�ساوى ال�صبي وال�صبية يف نظري؛ لأن عدد جنودنا حمدود،
ونحن قوم م�ساملون جنتنب احلرب ما �أمكن ،وترانا نقلد العرب وال نحاكيهم ،فهم
يهبون ال�صبي من يوم ظهوره للحرب ،ويفتخرون بدخوله يف غمارها� ،أما نحن ف�إذا
دخل �أحد �أبنائنا اجلندية يكاد يقتلنا احلزن ،و�أعرف �أمهات فقدن �أب�صارهن من
�شدة البكاء على �أبنائهن املجندين.
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ذلك كان زمان الكرثة وال�شجاعة� ،أما اليوم فزمن ال�سيا�سة وال�صناعة،
ها هي دولة الإنكليز يربو عدد ن�سائها على رجالها ،وقد �سادت �أممًا كثرية رجالها
�ضعف الإناث فيها ،وها نحن بحمد اهلل يزيد رجالنا عنا عد ًدا ف�أي خري جلبنا؟
املفدى ،وحنكة وزير واحد �أطيب �أث ًرا من مائة �ألف
و�أي �شر دفعنا عن بلدنا ّ
مقاتل ،ويقظة من قليل خري من نوم الكثريين.
هذا بيان البد منه لتفنيد ر�أي القائلني بعدم االعتداد كث ًريا بالبنات.
املر�أة امل�صرية م�سلوبة احلق ،مظلومة يف كل �أدوار حياتها ،نراها ُي َت�شاءم منها
حتى وهي جنني ،ف�إذا ظهرت مولودة ت�ستقبلها اجلباه مقطبة ،وال�صدور منقب�ضة،
والثغور �صامتة ،ترى القابلة وهي حتملها منكم�شة ال تبدي وال تعيد ،ك�أمنا كان
لها بع�ض الذنب يف والدتها �أنثى ،نرى �أقارب النف�ساء و�صديقاتها يكرثون لها
الهدايا �إذا كان مولودها ذك ًرا ،ويقللون منها عد ًدا وقيمة �إذا �أتت ب�أنثى ،نرى كل
من نقل اخلرب يطفح الي�أ�س من عينيه ،ول�سان حاله يقول ناقل الكفر لي�س بكافر،
ف�إذا انق�ضت �ستة �أيام كان �سابع �أيام ال�صبي عي ًدا ،نوقد فيه ال�شموع نها ًرا ،وجتلب
�أنواع احللوى ،وتعزف الطبول ،و�آالت الطرب� ،أما ال�صبية فيكتفى لها ببع�ض
النقل((( ويح�سب تف�ض ًال.
كذلك حالهما يف الرتبية والتعليم ،ف�إن ن�صيب البنت قليل عندنا ،حتى
((( ال َّن َقل :ما ينقل من طعام و�شراب(.م).
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�إن من كعبت وهي يف املدر�سة تعد �شاذة ،ول�ست �أعجب من جهل الأمهات �أكرث
مما �أعجب لقوم متنورين تربوا تربية عالية ينادون بق�صر البنت على تعليم القراءة
والكتابة والطبخ والغ�سل ،ك�أمنا العلم خلق لهم وحدهم يف حني أن اهلل -سبحانه
وتعاىل -مل يكلف به طائفة دون �أخرى ،فك�أنهم يجرحون عواطفنا علنا بقولهم
لنا نريدكم خادمات منازل فقط ال �سيدات مهذبات ،وكيف ي�أبون علينا حقنا
الطبيعي يف م�شاركتهم احلياة ويطلبون الد�ستور.
ولي�س حالنا يف �سن ال�شباب ب�أدعى للطم�أنينة منه يف الطفولية؛ ف�إننا ال
نزيد عن امل�ساجني �شي ًئا �إال باال�سم فقط ،فبينا جتد الفتى ح ًّرا يف كل �شيء ترانا
ُيحجر علينا حتى يف ا�ستن�شاق الهواء النقي ،حتى يف اختيار لون الثوب الذي
نلب�سه و�إذا ُ�سمح لنا ببع�ض امل�شي �أو التنزه رمانا املارة بكل معيبة ،و�أخجلونا
ببذاءتهم ،وهم �أحق باخلجل من وقاحتهم وفح�شهم.
و�إذا تزوجنا مل تزدد �إال �ضغ ًطا فيقوى الرجل وي�ستبد ،تكتم حرية
الزوجة �إىل درجة متيت نف�سها وتعدمها الإح�سا�س واحلياة� ،أر�أيت �أطغى من ذلك
الرجل الذي مينع زوجه من ر�ؤية �أمها و�أهلها لغري جناية حدثت منهم؟ �أر�أيت
�أطغى من ذلك الذي مينع الزائرات من دخول بيته ،ويحجب امر�أته عنهن خو ًفا
من �أن يف�سدنها عليه� ،أو يعلمنها �شي ًئا جدي ًدا ي�أباه جموده واعت�سافه؟ يتحكم
فيها ويف �صحتها ويف مالها ويف وقتها ويف حريتها ويف كل �شيء ،وي�أبى عليها �أن
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ت�س�أله �س�ؤا ًال ب�سي ًطا عن �شغله؛ بحجة �أنها ال تفهمه! �أو عن نفقاته معتذ ًرا ب�أنه ال
مدخل لها يف �ش�ؤونه! وهل يحتقر الرجل املر�أة �أكرث من �أن يجل�س لطعامه وحده،
وال يدعوها مل�شاركته فيه ،ف�إذا فرغ منه ت�أخذ لقمة من هنا ،و�أخرى من هناك كما
يفعل اخلدم؟ تظل واقفة ،و�إذا غاب لي ًال يتحتم عليها ال�سهر �إىل �أن يح�ضر ،ثم �إذا
مر�ضت ي�أنف �أن يناولها جرعة من الدواء وي�ستنكف من البقاء معها قلي ًال فيرتك
لها املنزل مبا فيه ،ولي�س �أ�صعب على املري�ض من �أن يرى نف�سه مهم ًال مرتو ًكا.
يظهر احتقار الرجل للمر�أة جل ًّيا يف �أفعاله وت�صرفاته� ،إذا حزن يو ًما ال
يكا�شفها مبا ي�ؤمله ،و�إذا نوى ال�شروع يف عمل يعدها غريبة عنه فال يخربها.
يخرج من البيت وال يعود �إليه �إال لأمر �ضروري فم�ؤان�سته و�أ�سراره نهب
للخالن� ،أما زوجه فال يعدها �إال طاهية �أو خادمة ،و�أظن �أن الرجل لوال بقية حياة
فيه ملا هوى منزله ،ولوال �أن �أكله يف الفنادق يكلفه كث ًريا ملا ذاق طعام بيته ازدراء
للمر�أة وعبثًا بحقوقها �أ�شد من �أن تخرج كلمة من فم الزوج �ساعة غ�ضبه فتفرق
بينهما ،وت�شتت ملت�أمهما ،و�أي �أمل لها يف م�ستقبل مظلم التدري متى ينهار
بنيانه؟ �إن الدين مل ي�سمح بتعدد الزوجات وبالطالق هكذا من غري �شرط كما
يفعل الآن رجالنا ،و�إمنا جعل لهما �شرو ًطا وقيو ًدا ،لو اتبعت ملا �أَنّ َ
((( منها الن�ساء
البائ�سات.
(((	� َّأن :ت�أوه �أملًا(.م).
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زار �أغلب رجالنا �أوروبا والبالد املتمدينة ،ور�أوا ب�أعينهم كيف يحرتم
الرجل الأوربي امر�أتة ،حتى �إنها مقدمة عليه يف كل جمتمع ،فعادوا ينادون
بوجوب تعليم املر�أة ،وي�صرحون يف كالمهم ب�أنهم من �أن�صارها ،و�أنها واجبة
االحرتام ،ولكن ال يلبث كالمهم �أن يذهب مع الهواء� ،أال �إنهم �إذا اجتمعوا
ب�سائحة �إفرنكية �أو امر�أة غربية ،تلطفوا لها كث ًريا ف�ساعدوها يف النزول من عربتها،
و�أم�سكوا لها حقيبتها ،ورفعوا الطرابي�ش �إجال ًال لها يف حني �أن �أحدهم ي�ستنكف
�أن يركب مع امر�أته يف عربة واحدة ،و�إذا �سافرت �أو انتقلت �إىل حمل �آخر تركها
ونف�سها ،ك�أنه مل يكن هو �صاحب الأفكار احلديثة القائل مب�ساعدة املر�أة ،و�إذا
ازدحمت الطرقات يف مولد �أو موكب مث ًال ر�أيت الرجال يدو�سون الن�ساء
وي�ضربونهم باملناكب ،ك�أنه زحام احل�شر؛ فهل هذا مبلغ احرتام الن�ساء عندنا؟ �أي
�س َّبة للمر�أة العفيفة �أنكى �أو �أ�شد �إيال ًما من �أن يحوطها زوجها بالرقباء واحل�شم
كلما انتقلت خطوة ،ك�أنها غري �أمينة على نف�سها� ،أو ك�أن العفة مالكها الرهبة ال
الرغبة.
وهل يزدري الرجل عواطف املر�أة ب�أكرث من �أن يجال�س خليلته �أمامها ك�أن
(((
�شعورها ميت ،ويريدها �أن ال تغ�ضب ،فهل ُق ّد ف�ؤادها من حجر �صلد؟
ال �أنكر �أن لنا عيوبًا يجب �إ�صالحها ،و�أن بع�ضنا ال ي�ستحق كثري احرتام،
ولكن �أي�ؤخذ الربيء بذنب املجرم ،وهل ي�صح تطبيق القانون �إال على من ثبت
((( ق ُّد ف�ؤادها من حجر :كان �شدي ًدا ال يت�أثر(.م).
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�إدانته؟ ويف اعتقادي �أن الرجل لو خفف قلي ًال من كربيائه ،وعلم �أن امر�أته م�ساوية
له يف جميع احلقوق امل�شرتكة ،وعاملها معاملة الند للند� ،أو على الأقل معاملة
الو�صي لليتيم ،ال معاملة ال�سيد للعبد ،ملا ر�أى منها هذا العناد الذي ي�شكوه،
ولأطاعته ح ًّبا فيه ال خو ًفا منه ،وال يجهل �أن اال�ستبداد ي�أتي بعك�س املراد.
ما جعل اهلل لرجل من قلبني يف جوفه ،فكيف ورجالنا على هذا
اال�ستبداد ي�أملون �صالح الأمة وتربية �أبنائها على حب اال�ستقالل والد�ستور! �أما
واهلل لو �أرانا رجالنا عناية واحرتا ًما لكنا لهم كما يحبون ،فما نحن �إال مر�آة تنعك�س
علينا �صورهم ،ولنا قلوب ت�شعر كما ي�شعرون ،ف�إن �أرادوا �إ�صالحنا فلي�صلحوا من
�أنف�سهم و�إال فلينظروا ماذا هم فاعلون.

احرتام الآراء و�آداب االنتقاد

-17الل�سان والقلم ر�سوال القلب �إىل النا�س� ،أو هما جدوالن �صافيان تنعك�س
عليهما �صورة النف�س وما حواليها من ال�صفات ،و�إن �شئت فقل هما �سلك الكهرباء
بني ذهن املرء ومن يخاطبهم �أو يكتب لهم ،تنقل عنه ر�سالة �أخالقه حر ًفا حر ًفا
بغري زيادة وال نق�صان ،والف�ضائل والرذائل كامنة يف الأ�شخا�ص ال يوري زنادها �إال
الأقوال والأفعال ،فاملتكلم والكاتب ،تظهر �أخالقهما جل ًيا فيما يقوالنه �أو يخطانه،
و�إن حاوال �إخفاءها؛ لأن الطبع غالب والتطبع �سمل((( بالٍ قليل ال�سرت �إن دارى
�شي ًئا تظهر منه �أ�شياء .والفكرة و�إن جانبتها ال تزال حتوم حولك وترفرف �إىل �أن
جتد لها مق ًّرا ت�ستقر فيه من اجلوالن واال�ضطراب.
ف�إذا قر�أت كتابة �شخ�ص مل تلحظه عيناك �أمكنك بالتفر�س فيها �أن
حتكم على �أخالقه بالإجمال .فاملتكلف تعرف من كتابته ب�أنه ال يزال ينتقي
((( �سمل� :أخلق وبلي(.م).
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الألفاظ الوح�شية ويتقعر يف �أ�سلوب �إن�شائه ليدل على علمه وبراعته ،والرجل
الب�سيط يتجنب متنافر الألفاظ ومعقد الرتاكيب من غري تبذل وال ركاكة يف
عبارته ،كذلك من َك ُر َمت نف�سه ترى �أثر ذلك الكرم فائ�ضً ا على كلماته ،ويف
ثنايا �سطوره ،واللئيم باملثل تكاد تلم�س ل�ؤمه و�ضعة نف�سه و�أنت تقر�أ �أماليه على
القرطا�س ،و�أظهر �صفات الكاتب على الورق احلكمة واحللم واحل�سد واجلهل؛
لأن الغرائز كلها ح�سنة �أو قبيحة هادئة ال ي�ستفزها ال�شيء القليل ،وال يهيج
ِ
العجها((( �إال �إذا هيجت كالرائحة ،ال يبعثها �إال الهواء� ،أو كرتاب الأر�ض ال
يثور �إال مع الرياح� .أما احل�سد واجلهل فهما �أب ًدا جائ�شان((( يغلي �صدر حاملهما،
ويكاد ينبثق من تلقاء نف�سه من �شدة الفوران كالربكان امل�ضطرم يقذف احلمم حل ِّر
ما احتواه جوفه من النريان.
والكاتب �أو املفكر يخطئ �إذا الم معار�ضيه على وقاحتهم يف الرد عليه،
�أو النظر �إىل فكرته بغري العني التي ت�ستحقها لأنهم معذورون فيما �أرى؛ معذورون
لأنهم ال ميكنهم التجرد عن غرائزهم ،وال ي�ستطيعون نزع نفو�سهم �أو تنزع �أرواحهم
من ج�سومهم ،وما قلمهم �إال �أنبوب ت�صب فيه تلك النفو�س �سائلها فيجري على
القرطا�س ،ف�أقالمهم ال ذنب عليها و�أيديهم مل ت�أثم و�أذهانهم خفيف جرمها� ،إمنا
العيب كل العيب يف نفو�سهم ،ف�إنها م�صدر الوحي للذهن واليد والقلم.
(((	العجها :حبها ال�شديد املحرق(.م).
((( جائ�شان :هائجان وم�ضطربان(.م).
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على عدد اختالف �أ�شكال الب�شر و�ألوانهم ومناهجهم جتد اختال ًفا يف
�آرائهم ومعتقداتهم ،يخطئ الأبي�ض �إذا الم الأ�سود على حلكة لونه ،وكذلك
يخطىء ذو الفكرة �إذا عاب غريه لعدم ر�ضائه عنها .ورحم اهلل البارودي �إذ قال:
غـيـر ُه
ـج يـرى
ُ
أ�سـيـر علـى نـ ْه ٍ
النـا�س َ
� ُ

ُ
ِّ
لكـل ٍ
مـذهـب
ـحـاول
امـرئ فـيما ُي
ُ

من العدل �أن ترتك احلرية لكل �إن�سان يعتقد يف خلده ما يعتقد لأن
امل�صادرة ال جتوز يف الأفكار ،واال�ضطهاد �إذا �ضيق دائرة العمل والكالم فلن يبلغ
الت�ضييق على الهاج�س والوجدان.
فالفكرة ما دامت يف اخللد خفي �أمرها ،ومن التحامل �أن يتكهن قوم
مبعرفة �أ�سرارها والوقوف على حقيقتها ،و�إن العمل الذي يق�صد به النفع هو
بذاته ما ي�صح �أن تق�صد به ال�شهرة وحب الذكر� ،أال ترى �إىل املح�سن كيف
يتهمه �أعدا�ؤه وح�ساده ب�أنه مل يح�سن ابتغاء وجه اهلل ولكن �سع ًيا وراء املحمدة،
ويقول �أن�صاره وعا�ضدوه �إمنا �أتاه حلب اخلري املح�ض .كذلك ال�سيا�سي و�صاحب
ال�صحيفة ،فقد ينا�ضل عن مبد�أ يعتقده �صوابًا �أو يرد على ر�أي خمالف ،فيقول
قوم ما �أ�صدق وطنيته ،ويقول �آخرون �إنه م�أجور ،ومل يخل عمل من الأعمال
من العا�ضدين واملعرت�ضني ،ومذهبي �أن العمل مادام ناف ًعا ف�سيان �أن يعتربه قوم
للمنفعة وحدها �أو لل�شهرة ،ف�إن فائدة حا�صلة على �أي حال .وقد تكون ال�شهرة
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وح�سن ال�صيت جزاء وفاقًا ل�صالح الأعمال ت�أتي عف ًوا بغري ق�صد �صاحبها ،فما
حيلته؟ �أيردها وقد ال تدفع� ،أم يرتك عمله كي يربهن لأعدائه �أنه �صادق ،و�أنه مل
يق�صد �إال الفائدة خال�صة لوجه اهلل؟ �أما الأفكار والكتابات �أو االعمال التي تظهر
للملأ فيجب على من ال توافقه �أن ينتقدها ،ولي�س �أحب للمن�صف من �أن ينتقده
النا�س باحلق في�صلح من خطئه ويق ِّوم من معوجه ،و�إذا قد بينت �أن الآراء تختلف
بح�سب الأ�شخا�ص والعقول ،فما على املنتقد �إال تخطئة ما يرى ف�ساده على �أن
منا�صا
يقرع الدليل بالدليل واحلجة باحلجة حتى يقتنع �صاحبه ويفحم ،فال يجد ً
من الرجوع �إىل ال�صواب ،ويرى النا�س �صدق الأدلة �أو كذبها ،فيكونون حجة
له �أو عليه� ،أما من ينتقد بغري الدليل� ،أو ي�شوب كالمه بالتهكم وال�سب القبيح،
فيخرج من عداوته ل�شخ�ص عفري ًتا يخيف به كل من يلوذ بذلك ال�شخ�ص� ،أو
ينتمي �إليه �أو يذكر ا�سمه ،ف�أحرى بكالمه �أن ي�ضرب به عر�ض الأفق؛ فهو هراء،
و�إذا كان اهلل -وهو يعلم �صدق دينه ويف قدرته �أن يجرب الب�شر على �أن يدينوا مبا
ينزله لهم -مل ير�ض �أن يذكر م�س�ألة يف القر�آن �إال وهو مبني �أدلة نفعها و�أوجه
�ضررها و�ضارب لها الأمثال كي يقتنع من له عقل ب�صالحها �أو ف�سادها� ،إذا كان
اهلل وهو القادر املتعايل يفعل ذلك فه ّال نفعله نحن عبيده ال�ضعفاء؟!
ومن �أدب الكتابة �أن ال يخلط الكاتب ال�شخ�صيات بالعموميات� ،إذ
ما عالقة انتقاد مبد�أ مث ًال ب�أم املنتقد �أو زوجه �أو فقره وغناه؟! و�أين ال�شجاعة
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وال�شهامة يف كيد اخل�صم من هذا الهذيان؟ لعلهم جعلوا مكان الأ�سنة الطوال
�أل�سنة طوا ًال ،وبدل خ�ضاب الدماء �صبغة من قلة احلياء.
كل ذي ر�أي يجب قدر ر�أيه واحرتامه ومتحي�صه ،حتى �إذا ظهر ف�ساده
يحاج بالدليل �إىل �أن يقتنع .ومن البالهة �أن يت�شبث كل بفكرته وحدها ،ويزعم
ُّ
�أنه علمها ومفردها في�أبى قبول الربهان ،ويغم�ض عينيه على القذى.
ال�صياح والتحامل ال يجديان ،بل قد يزيدان املت�شبث عنا ًدا .واختالف
املبادئ والآراء ال يحمل على العداوة �إال من ال يفقهون .ثم �إن العداوة ال ت�ستلزم
الهجر وفح�ش القول �إال من القوم ال�سافلني ،ومن يل ب�صالح الدين الأيوبي يلقي
در�سا مما �أتاه مع خ�صمه ريت�شارد قلب الأ�سد ملك الإنكليز؟
على كل عدوين ً
ومن يل مبن يعلم اجلهلة ما ورد يف القر�آن والإجنيل والتواريخ من مقابلة الأنبياء
�أعداءهم بال�صرب وال�صدر الرحيب؟
ومما يجمل ذكره من �آداب االنتقاد �أن ال ينتقد الكاتب �أم ًرا كان قد �أتاه
زجاجا فال يقذف النا�س باحل�صى.
هو �أو �أتى �ش ًّرا منه؛ لأنهم يقولون من كان بيته ً
هذا ر�أيي يف احرتام الآراء و�آداب االنتقاد� ،أوجهه للفتيات وال�سيدات،
فقد ابتد�أنا نعرت�ض ويعرت�ض علينا ،و�إذا كنا ننقد الرجال يف كثري من الأمور لأنهم
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�سبقونا يف التعلم والبحث ،وه�ؤالء قد بلغ بع�ض كتابهم من الهو�س و�سقط املتاع
�إىل اخلبط واخللط وح�شو عام املوا�ضيع بال�شخ�صيات ومزج االنتقاد بالعداوات
وامل�شاحنات؛ ف�أنبه �أخواتي من الن�ساء �أن يجتننب اله َّوة التي وقع فيها بع�ض
�إخوانهن فالباطل �أوىل �أن يجتنب ،واحلق �أحق �أن يتبع ،وال�سالم.

ملاذا ي�ض ّيع الرجل ت�أثريه احل�سن يف �أ�سرته؟

-18ي�أخذ مني العجب م�أخذه كلما دخلت بيت �أحد العلماء ور�أيت ن�ساءه
على جهل مطبق ،وتنال مني الده�شة كلما �سمعت �أن ابنة فالن الغيور غاية
يف اخلالعة ،و�أن �أخت ذاك امل�ستنري تدعو �أترابها حلفلة زار ،و�أن �أطفال ذلك
الأ�ستاذ مثقلون بالتمائم ،و�أكاد �أحزن �إذا �س�ألت امر�أة ال�صحايف امل�شهور وهي
تعرف القراءة وتدعي العلم عن مبد�أ زوجها ال�سيا�سي فتخربين بربود �أنها ال تقر�أ
اجلرائد وال ت�شتغل مبعرفة املبادئ!! يحزنني جهل ه�ؤالء �أكرث مما �آ�سف جلهل عامة
الن�ساء.
يعذر الفالح على عدم تعليم ابنته العلوم؛ لأنه هو ذاته ال يفقهها،
ورمبا مل ي�سمع �إال بقليل من �أ�سمائها ،ف�ض ًال عن احتياجه لفتاته يف م�ساعدته
يف احلقل ،وم�ساعدة �أمها يف البيت ،ويعذر العامل ال�صغري �إذا مل يدخل ابنته
املدر�سة؛ لأن ما ي�شتغل به قد ال يكفيه ل�سد الرمق ،ف�ض ًال عن حتمله �أجرة تعليم
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جد العذر ،ويعذر �أي�ضً ا �صغار النا�س ممن مل يتعلموا
�أبنائه ،يعذر هذا و�أمثالهما ّ
�إال القليل ليمكنهم من نيل وظيفة تكفيهم العي�ش ،لأن نفو�سهم مل تت�شرب روح
العلم ،ومل ي�أخذوا به �إال وهم ال يجدون غريه و�سيلة لالرتزاق ،ولكن ما عذر
رجالنا امل�ستنريين املتفقهني يف ترك بناتهم تن�شئهن الطبيعة كيف اتفق ،وتربيهن
الأمهات و�سط ال ُّنزهات ،وهم �إذا كلمك �أحدهم �أظهر لك وا�سع خربته يف العلم
الذي يتقنه ،وفهمت من جممل حديثه �أنه فيل�سوف ،و�أنه ذو �أفكار ومبادئ قومية،
و�أنه يلتهب غرية على �أمته.
مثل ه�ؤالء ي�صدق فيهم املثل العامي (باب النجار خملع) �أو هم كالرجل
الذي �إذا دهمه هو �أمر ظل كاحلديد يتجاذبه مغناطي�س احلرية من كل اجلهات،
خمرجا من ال�ضيق.
فال يكاد يرى له ً
�إذا ر�أيت ابنة �شيخ الإ�سالم ال تقيم ال�صالة ،و�إذا حادثت امر�أة الطبيب
فوجدتها ال تفرق بني فعل الأدوية الأكيد ،وبني ت�أثري الرقى والتعاويذ يف �شفاء
الأمرا�ض ،فهمت من حالهما �أحد �أمرين �إما �أن يكون َر ّب الأ�سرة مل متتزج ُروحه
بالعلم الذي ي�شتغل به متام االمتزاج ،فهو ال ي�شعر به حقيقة ،و�إمنا يظهر به ليتذرع
�إىل ك�سب معا�ش� ،أو احرتام ،و�إما �أنه �صادق يف ادعائه ،ولكنه ال يختلط كث ًريا
ب�أفراد �أ�سرته ،وال يو�ضح لهم �آراءه ومذاهبه ،وهذا هو الغالب يف رجالنا.
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يق�ضي الواحد منهم نهاره يف الديوان� ،أو حمل �شغله ،ويت�سلل من الع�صر
�إىل (القهوات والبارات) فيقتل الوقت فيما ال ينفع ،وال يعود ملنزله �إال وجفنه
مثقل بالكرى( ،)1وقد مي�ضي الأ�سبوع وال يرى �أوالده �إال يوم بطالة املدر�سة،
في�شبون ال يدرون �شي ًئا من �أخالق والدهم ،ويق�صر هو يف خمالطتهم والتحدث
معهم ،ك�أنه ي�أنف �أن ي�ضيع وقاره يف حمادثة ال�صغار ،وبع�ضهم يظل �أمام زوجه
�صام ًتا حتى �إذا ّ
مل وم ّلت �أخذ �صحيفة من �صحف الأخبار يطالعها ،ولكنه ال
يفهمها ما بها �إن كانت جاهلة ،وال يقر�أ لي�سمعها �إن كانت تفهم القراءة ،فكيف
تعلم مبادئه وميوله وهو ال يتكلم� ،إنها لي�ست نبية فينزل عليها الوحي ،وال قدرة
لها على ك�شف حجب الغيب ،وكيف يبلغ �أوالده الرتبية الكاملة التي بلغها هو
ومن ير�شدهم يف احلوادث اليومية �إىل مكارم الأخالق ويخل�ص لهم الن�صيحة؟
�إن املدر�سة وحدها ال تفي لأن تكيف ملكة ال�شخ�ص ،والأم ال جتد من وقتها
فرا ًغا لتجال�س �أوالدها وتثبت فيهم �أخالقها ،هذا �إذا كانت مهذبة عاقلة لها
�أخالق فا�ضلة� ،أما غريها فعليها العفاء.
و�إن ال�صبي العتناء والده به ولكرثة اختالطه ب�أخدانه خارج املنزل تفيده
التجارب ويعرك احلوادث فيعرفها� ،أما الفتاة فحظها قليل من الرتبية النف�سية وهي
مالك الأخالق ،وال عربة مبا يعلمه الإن�سان من العلوم �إذا مل يكن ذا �إرادة قوية
ياب�سا وال طر ًّيا ،ويف اعتقادي �أن
معتم ًدا على نف�سه يف كل �أموره ثاب ًتا حاز ًما ال ً
( )1الكرى :ال ُّنعا�س(.م).
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الأب الرحيم العامل باجتماعه مع �أوالده وبناته يعو�ض عليهم كث ًريا مما مل يدركوه
بالتجربة.
ال �أحب الأب يتكرب على �أهله و�أوالده ،فيظهر لهم مبظهر اجلبار العنيف،
ويظن �أن ذلك ا�ستجالب للهيبة وهو ال يعلم مبا ي�شعرون� ،إن الهيبة واجبة يف
حد االعتدال ،ولكنها �إذا زادت تعدت �إىل اخلوف فيفقد الوالد الرحمة على
�أوالده ،ويفقدون هم كث ًريا من املحبة والثقة بوالدهم ،وجتد �أغلب الأطفال يحبون
والدتهم �أكرث من �آبائهم لهذا ال�سبب عينه ،وهذا التجرب من جانب الأب ي�ضعف
الأخالق يف الطفل ويف�سدها �إذ يربي فيه اجلنب والذل ،ثم اال�ستبداد متى كرب،
و�أوالد البخالء �أكرث النا�س تبذي ًرا متى كربوا .زرت مرة �سيدة ممن ابتلني مبثل
هذا الزوج القا�سي وكنا نتكلم و�أوالدها ال�صغار يلعبون قري ًبا منا ،وبناتها ال�شابات
ي�ضحكن ،و�إذا بهن �سكنت فج�أة ،وارتبكت �أمهن ،وغارت �أعينهن ،وعالهن
اال�صفرار ،وقامت �إحداهن تهرول �إىل ال�صغار لت�سكتهم ،والثانية تت�سمع على
ال�سلم ،والأخرى ترى ماذا ميكنها ترتيبه يف حجرة والدها ،فعجبت من هذه
احلركة الفجائية ،و�س�ألت عن الباعث لها ،ف�أخربتني ال�سيدة واحلزن با ٍد عليها،
هم�سا�« :إن البك رمبا يكون قد ح�ضر» فقلت يف نف�سي �إذا كان
وتكاد ال تنطق �إال ً
كل هذا اال�ضطراب ويف ح�ضوره �شك ،فماذا يفعل ه�ؤالء الن�سوة �إذا قيل لهن:
«�إنه قد واهلل ح�ضر» و�أخذ البنات ي�شرحن يل �أنهن ال يتكلمن �أمام والدهن،
و�أنهن يجتهدن دائ ًما يف البعد عن طريقه؛ لأنه غ�ضوب ،و�أنه ال ي�سمح لهن بزيارة
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قريبة وال �صديقة ،و�أنه �إذا �أخط�أت �إحداهن يف خدمته �أو ت�أخرت قلي ًال (و�شدة
كدرها و�أهانها ،و�إذا تناول الطعام تظل �أمهن
الوجل تبعث على اخلط�أ والت�أخري) ّ
وثالثتهن واقفات كالإماء �إىل �أن يفرغ منه ،فعجبت لذلك و�أ�سفت على ت�أ�صل
ُروح اال�ستبداد يف بع�ض رجالنا �إىل هذا احلد املعيب ،حتى وهم يف منازلهم بني
�أهلهم وفلذات �أكبادهم.
هذا مثل الأب القا�سي الذي �إذا اختلط ب�أ�سرته ليعلمها مل ي�ستفد
�أفرادها من تعليمه؛ لأن �شدة اخلوف تذهب بالفكر� ،س�ألت عن هذا الرجل
ومعاملته يف اخلارج ف�أكد يل �أخي �أنه غاية يف اللطف والتوا�ضع ،و�أنه يحب املزاح
�أحيانًا ،فا�ستغفرت اهلل له� .أيتف�ضل على الغرباء بامل�ؤان�سة واملزاح �أي�ضً ا ،وي�ضن
بابت�سامة على �أوالده و�أهله؟ ولكن هلل يف خلقه �ش�ؤونًا.
�أال فليعلم الآباء والأزواج �أن ال�سلطة التي يطلبونها يف منازلهم يكفي
منها �أن يقلدهم �أبنا�ؤهم وتت�شبه بهم فيها زوجاتهم وبناتهم ويخ�شينهم على
البعد والقرب ،و�أن الأ�سرة الواحدة يجب �أن تكون تامة االمتزاج مرتبطة باحلب
ال�صحيح ،فلماذا ي�ضيعون ذلك احلب الطبيعي بق�سوتهم وجفائهم ،وملاذا ال يبثون
ُروحهم فيمن حواليهم من بنات و�أخوات ،وملاذا ال يجعلون لهم ت�أث ًريا ح�س ًنا يف
�أ�سرهم ،وكما يتوارث الأوالد اللون واخللقة عن والديهم ،يجب �أن يتوارثوا عنهم
�أي�ضً ا �أخالقهم احل�سنة ومميزاتهم ،وبو ّدي لو يجتهد كل �شاعر يف �أن يجعل �أبناءه
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ذكو ًرا و�إناثًا �شعراء ،وكل ريا�ضي �أن يعلم �أ�سرته الريا�ضة ،وكل �سيا�سي �أن يجعل
زوجته وذويه يتباهون مببدئه حتى يتم االمتزاج املطلوب ،وتظهر فينا ُروح احلياة
الطبيعية ،وال�سالم.

الكلفة بني الزوجني

-19بني الزوجني احل�ضريني من �أهل م�صر تكلف ال يتفق مع ما يريده اهلل
لهما من �سكون الواحد �إىل �صاحبه ،وي�شذ عن �شواهد الطبيعة و�آثارها املر�سلة
�إر�س ً
اال من غري تعقيد وال �إبهام .فال�سماء معقودة على الأفق يف م�صر ،وهي
كذلك معقودة على الأفق يف اليابان ،ويف جرينالند ،مل ي�ضع اهلل لها عمد املرمر
يف �إيطاليا وال قوائم العاج يف ال�سودان ،ومل يقرها على حوائط البلور يف النم�سا،
تنريها ال�شم�س نها ًرا (�إال يف القطبني) والقمر لي ًال وقد نرثت فيها النجوم نرثًا
�إال قليلها فهو منظوم ،ومل ي�ش�أ اهلل وهو قادر �أن يجعلها يف �شكل عقود وتيجان،
�أو ير�سمها دوائر ومثلثات مر�صو�صة ر�ص البالط امللون ،وهي مع ذلك ي�أخذ
جمالها بلب املت�أمل املتفكر ،والأر�ض ب�سيطة �أي�ضً ا ال حتول لنظامها ،فال�صخر
يفتته توايل الريح واملطر في�صري رم ًال .والرمل ت�سقيه الريح ،ويعجنه املطر فيكون
�صخ ًرا ،والبذر ينبت �إذا لقي ر ًّيا و�أر�ضً ا �صاحلة .وما �أب�سط �سوق النبات تظل
قائمة ،ولكنها متيل مع الريح ،ويثقل عليها ثمرها فيتدىل �أو ي�سقط �إىل الأر�ض.
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زعموا �أن ً
ملكا من ملوك ال�صني �أمر �أن يعر�ض �أ�صحاب احلرف وامللكات
خمرتعاتهم وجمهوداتهم على باب ق�صره؛ ليكافئ املجيد منهم ،وبينا هو ذات
يوم يفح�ص تلك املعرو�ضات ا�ستوقف نظره جمال لوحة م�صورة ،ف�أمر �أن ميثل
�صاحبها بني يديه ليكافئه على مهارته يف النق�ش ،فلما �أن ح�ضر الرجل عر�ض
امللك اللوحة على جمع من �أهل النظر ليحكموا فيها ،فا�ستح�سنوها كلهم،
و�أ�شاروا ب�إجازة امل�صور �إال رج ًال حاذقًا قال� :إن بال�صورة عي ًبا وتكلفًا ال ينطبق
على الطبيعة ،ف�سئل عنه ،فقال� :صور الرجل ع�صفو ًرا على �إحدى �سنابل القمح
املر�سومة يف اللوحة ولكنه ر�سم ال�سنبلة قائمة مع �أنها �ضئيلة ،ولو اعتالها ع�صفور
ملالت كل امليل ،فر�أى امللك �صدق ر�أيه ،و�أخرج امل�صور بخفي حنني ،هذا مثل
�ضربته لقبح التكلف وحالوة الب�ساطة ،ولكننا مع الأ�سف ن�سمع الزوجة عندنا
تقول لزوجها :يا �سيدي� ،أو يا �أفندي ،وهو يناديها بقوله« :يا هامن» ،ك�أنهما غريبان
بع�ضهما عن بع�ض ،وما اثنان �أحق بزوال الكلفة بينهما من الزوجني املطلع
�أحدهما على �سر الآخر امل�شرف على نف�س �صاحبه ،ولو اقت�صر الأمر على النداء
لقلنا بع�ض ال�شر �أهون من بع�ض ،ولكنك ترى الرجل يرائي يف حديثه مع امر�أته،
ويطريها مبحا�سن لي�ست بها ،فما �أكذبه! وما �أكذبها! �إذ تغ�ش نف�سها و�إذ تتكلف
له يف كل �شيء حتى لون وجهها فت�صبغه وتغريه ،وعذرها �أنها لو وثقت من ر�ضاه
عنها وهي يف �صورتها الفطرية ملا ظهرت له متكلفة.

119

الكلفة بني الزوجني

119

�أعرف ن�ساء و�أ�سمع عن �أخريات تظل �إحداهن واجمة �أمام بعلها تخطئها
الكلمة �إذا نطقت ،وتتعرث �إذا م�شت ،وتك�سو وجهها ال�صفرة �إذا �سمعت �صوته،
«وتعروها((( لذكراه رعدة» ،فيا �سبحان اهلل �أي �سعادة يف تلك العي�شة النكدة
عي�شة اخلوف والوجل؟ �إن الزوجة مهما كان الرجل مهي ًبا �شجا ًعا لي�ست مو�ض ًعا
لإظهار ب�سالته وقدرته على �سحق الب�شر! ويقول العامة يف �أمثالهم «ال�سبع ال
ي�أكل �أنثاه» وهو مثل من احلكمة مبكان .وحبذا لو اقتدى به �ساداتنا املتجربون،
علي
وح�سبهم �شر ًفا �أن يقال �إنهم كالليوث و�أال ي�صدق فيهم قول ال�شاعر «�أ�سد ّ
ويف احلروب نعامةٌ» فعندهم مواطن عدة لإظهار �شجاعتهم لها وليرتكونا.
تعجبني طريقة العرب والفالحني والفرجنة يف معاملة �أزواجهم ،ينادي
الرجل زوجته با�سمها وتناديه با�سمه ،ت�شاركه يف الراحة والتعب ،وتقا�سمه الطعام
وال�شراب� ،إذا غ�ضب عليها ظهرت له يف مظهر ال�شمم والإباء ،ف�إن حا�سنها
حا�سنته ،و�إن التوى مل تق�صر هي يف كيل ال�صاع بال�صاع.
�أما طبقتنا نحن ن�ساء احل�ضر يف م�صر فال مياثلها يف العامل طبقة جمعت
بني الأ�ضداد ،فبينما نحتكم يف الرجل من �ش�أن حلينا وحللنا حتى جنعل نهاره
لي ًال �أو يذعن ملطالبنا ،ترانا نك�سر �شرة النف�س((( ونحملها من الكلفة و�ضيمها
فوق ما حتتمل ،فكم من امر�أة تقبل �إهانة زوجها لها �صاغرة! وكم من �أخرى
((( تعروها :ت�صيبها(.م).
�شرة النف�س :حدتها(. .م).
((( َّ
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تلدغها �أ�صابعه لدغ الأفعى فتجعل من دمعها املدرار ترياقًا((( لها ،ثم ال تلبث �أن
ت�ستغفره ك�أنها املذنبة على حد قول ال�شاعر:
�إذا مـ ِر ْ�ضـنا �أتـيناكـم نَـ ُع ُ
ـودكـ ُم

َ
ُـذنبـون فـنـ�أتـيـكـم ونـعــتـذ ُر
وت

�إنها لو �أظهرت له �أنها م�ساوية له ،ملا ا�سرت�ضته خمط ًئا ،ولكن هل ظواهر
جمدا
الإن�سان دائ ًما بواطنه؟ �إنك حترتم الأمري ،ولكن ال تعتقد �أنه �أ�شرف منك ًّ
خ�صو�صا �إذا
وال �أعرق منك يف الإن�سانية ،وتظهر هذه النزعة يف كالمك عنه
ً
ا�ستفزتك �إهانة منه ،ف�أثارت نف�سك عليه.
فالزوجة بتحملها �أذى زوجها ال تعتقد �أنها �أذل منه ،ولكنها تخ�ضع
�صاغرة الحتياجها �إىل �إنفاقه عليها� ،أو تفاد ًيا من �أن يقال طلقت وبانت� ،أو ح ًّبا
ب�أوالدها وخو ًفا عليهم من �أن يذلهم بعدها .وهذا اخل�ضوع و�إن كان يعلمها مزية
ال�صرب اجلميل تكلف منها وت�صنع؛ فاحلاجة واحلياء يغطيان جراحها ظاه ًرا فتظهر
ك�أنها اندملت ،ولكنها تنغر نغ ًرا((( ممتلئة �صدي ًدا و�صدو ًدا.
الكلفة رياء ،والرياء �سرطان ي�سطو على النفو�س في�صدعها وي�صرعها،
والزوج القا�سي �أو املتكرب يف�سد �أخالق زوجته بتكربه ،ويعلمها ال�صغار والكذب،
ومن كانت هذه حالها كيف ينتظر �أن تربي �أوالدها على الف�ضائل؟ كيف تقول
البنها ال تكذب وهي تكذب.
�شافيا(.م).
((( ترياقا :دواء ً
((( تنغر نغرا :يغلي جوفها من الغيظ والغ�ضب(.م).
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�أظن �أ�صل ت�أليه البعول �سرى �إلينا من ذلك الزمن الذي كانت فيه
اجلواري حظيات! ولكن �إذا جاز �أن تقول اجلارية ل�سيدها املالك لها الباين بها:
يا �سيدي ،فكيف يجوز حلرة �أن تدخل نف�سها يف الرق خمتارة والرق �أ�سر ،ف�ض ًال
عن �أنه غري مباح الآن؟
وهناك �أخرى تقول لزوجها ح�ضرتك و�سعادتك ،فما هذا التكلف
البارد؟
�إننا بت�سميتنا فالنًا ب�صاحب العزة وتلقيبنا �أحد امللوك ب�صاحب اجلاللة
لنكفر ونلحد((( ،فما �صاحب العزة وذو اجلاللة �إال اهلل الواحد القهار ،ولو �أن�صف
ك ّتابنا حلذفوا تلك الألفاظ الدالة على ال�شرك من كتاباتهم و�أقوالهم.
يكلم الفرن�سيون الغريب بلفظه اجلمع ( )vousولكنهم ي�ضحكون �إذا
قال الطفل لأمه �أو الرجل لزوجته  Vousلفظة التعظيم ومل يقل � Tuأي �أنت،
وكذلك احلال بني الأهل والأ�صدقاء والأ�صحاب.
الزوجان بعقدهما عقد الزواج تعاهدا �أمام اهلل �أن يرتبطا بع�ضهما ببع�ض
فكيف يقف الإن�سان حياته على من ال يوافق م�شربه �أو يتعاىل عليه؟
((( يدخل هذا القول يف �سياق املبالغة؛ �إذ ال يعدو الأمر �أن يكون جمرد مبالغات جرت الأعراف �أن تقال
للملوك ،و�إن كان الأف�ضل تركها(.م).
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�سمعت �أن املر�أة اليابانية ت�سجد لزوجها ،وعجبت من ذلك وهي قد
�أخذت من التمدن الغربي ًّ
حظا واف ًرا ،ولكنها م�شركة باهلل ،فال غرو �إذن �أن �صدق
ما �سمعته عنها يف هذا ال�ش�أن ،فعلى رجالنا امل�ستكربين الذين �ستغ�ضبهم مقالتي
هذه �أن يخطبوا منهن ،ف�إننا م�سلمات م�ؤمنات ال ن�شرك مع اهلل �أح ًدا �أو �أوىل لهم
�إذا قبلوا �أن يتحملوا م�س�ؤلية املحاكمة �أن يختطفوا اجلواري من جبال القوقاز� ،أو
من جماهل �أفريقية ويدربوهن على عبادتهم من ال�صغر ،ولكن ب�أي لغة؟!
لعل م�صلحة منع الرق ال تعتربين حمر�ضة على العبث بقوانينها
فتحاكمني قبلهم ،معتربة الدال على اخلري كفاعله.

زواج الأختني

-20و�صلني يف بريد اخليال ،كتاب ذو بال� ،أثار من النف�س �أ�شجانها ،واعرت�ض
()1
�سرورها ب�أحزانها ،وجعلها بني الي�أ�س من الإ�صالح والرجاء فيه ،فتارة �أنا مت�سنمة
ذروة الأمل ،وطو ًرا �أراين يف ح�ضي�ض القنوط ،ومعاذ اهلل �أن �أ�ست�سلم للي�أ�س ،وهو
�سم القلوب ،ومعول احلياة ،ومعاذ اهلل �أن ت�سرتجعني ال�صعوبات عن عهد �أخذته
على نف�سي بيني وبني اهلل �أن �أ�صلح ما �أ�ستطيعه من ف�ساد ،وما كان ملثلي �أن
تنكث املواثيق� ،أو تغدر بالوعد ،مهما كانت وعورة الطريق ،وهذا هو الكتاب:
م�صر يف � 3شوال �سنة  1327هجرية

( )1مت�سنمةُ :مرتقية(.م).
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عزيزتي ملك:
�شوق و�سالم وبعد؛ ف�إين �أهنئك بالعيد ال�سعيد كما يقولون ،و�إن كنت
مل �أ�شعر به ،وال حفلت له:
عـيـ ٌد بـ�أ َّيـة حـال
عـدت يـا عـيـدُ
َ

مبـا مـ�ضـى �أم لأمـ ٍر َ
فـيـك جتـديــدُ

ما�ضي ،فقد كان غري �سعيد ،اكتنفته الأحزان ،و�أخذت عليه طريقه
�أما َّ
تقلبات الزمان ،وم�ستقبلي ال �أراه �أ�شد حلكة و�أبعث على الي�أ�س منه على
الرجاء ،فقد تولتني م�صيبة دهماء لي�س لها �سلوان ،واحدة لكنها متعددة� ،إذا
تعزيت ب�أوالدي �ألح علي فراقهم يل على الرغم مني ومنهم ،و�إذا �أن�ساين عزاء
ال�صديقات بع�ض الأ�سى على بعدهم ،ذكرين غدر �شقيقتي خيانة بعلي ،ولوال
الإميان والثقة برحمة اهلل لف�ضلت االنتحار على حياة �سئمت تكاليفها ،ولكني مل
�أع�ش ثمانني حو ًال كزهري عند ما �سئم ،بل عمري مل يتجاوز اخلام�سة والع�شرين.
علي ف�أ�صاب مني مقاتل �شتى.
عزيزتي لقد �أفرغ الدهر جعبة �سهامه َّ
طاملا �سمعتك ونحن نلعب تقولني ل�شقيقتي �إنها غليظة القلب ،جافية ال�شعور،
وال �أكتمك �إن قولك هذا كان ي�ؤملني ،وقد عاتبتك عليه مرا ًرا �إىل حد التعنيف،
ولكن �ست�أخذ منك الده�شة الآن �إذا جاريتك على ر�أيك فيها ،بل زدت عليه �أن
ف�ؤادها ُق َّد من اجللمود(.)1
( )1ق َُّد من اجللمود :كان �شدي ًدا ال يت�أثر مثل ال�صخر(.م).
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�أتدرين ماذا فعلت؟ �إنها كانت تكرث زيارتي ف�أن�شرح لها� ،إذ كان يلذين
�شعوري بحبها الأخوي ،لأننا كما تعلمني فقدنا الأبوين منذ نعومة الأظفار،
فكنت �أ�ستعي�ض بها عنهما ،وكانت جتال�س بعلي وتخاطبه ،ولي�س عندي �شك يف
�إخال�صها يل و�أمانتها نحوه ،ثم حتولت املحادثة الب�سيطة �إىل م�ضاحكة ومغازلة،
فحملتها على �أنهما ك�أخوين مرفوع بينهما التكلف ،ثم ازداد بهما ال�شغف فكان
ي�أخذها للف�سحة معه خارج البيت ،ويرتكني به ،وهكذا تدرجا يف احلب كما قيل:
نـــظـر ٌة فـابـتـــ�سامــ ٌة فــ�سـال ٌم

فــكــال ٌم فـمـوعــــ ٌد فـلـــقـا ُء

ومل يداخلني الريب البتة يف ح�سن نيتها نحوي ،و�أخ ًريا مل �أدر �إال وقد
فاحتني يو ًما ب�أنه يريد التزوج من �أختي لأنه كلف بها((( ،وهي كلفت به ،و�إذا
كان الدين الإ�سالمي ال ي�سوغ اجلمع بني الأختني فقد حتتم طالقي منه ،وحم
عر�سا َبه ًِجا ،واقرتن ب�شقيقتي بنت �أمي
الق�ضاء ،وقد تركت له منزله ،ف�أقام فيه ً
و�أبي ،و�أخذ مني �أفالذ كبدي ،وتركني �أندب حظي ،و�أندب اجتماعي ب�أوالدي،
بل �أندب الوفاء و�أندب الإن�سانية� ،أما واهلل لو كان تزوج غري �أختي لهان اخلطب،
وملا �أ�سفت على عي�شة نكدة ق�ضيتها معه ،حتملت �سوء معاملته بال�صرب اجلميل،
وعذرته يف �سكره وعربدته ،فكنت �أ�صفح وي�سيء كما قال معن بن �أو�س:

((( كلف بها :حمب ومولع بها(.م).
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�صفحت �إىل ِ
غد
و�إن ُ�س�ؤتني يو ًما
ُ

ُ
عـ ِق َب يـو ًما َ
مقــبل
آخـر
مـنك � ُ
ِل ُي ْ

ك�أنـك ت�شـفي منك دا َء م�ساءتي

ُ
تعجل
و�سخطي ومـا يف ريثتي ما

�إين لأ�شك يف �أين و�أختي ر�ضعنا ثد ًيا واح ًدا �أو حملتنا �أم واحدة.
مل يكف �أختي �ساحمها اهلل ما فعلت ،بل �إين ذهبت بعد �شهرين
من زواجها لأرى �أطفايل الذين حرمني الدهر منهم على غري جريرة ارتكبت،
علي وتركت الطبقة (الدور) التي كنت بها �إىل الطبقة
فامتنعت عن �أن ت�سلم ّ
العليا ،و�أر�سلت يل خادمتها ت�أمرين باالن�صراف ح ً
اال عن منزلها؛ خيفة �أن �أكون
ا�ست�صحبت لها �سح ًرا يقلل من حمبة زوجها لها ،خرافة واهلل وما كان ليهمني
زوجها وحبهما بعد �أن ح�صل منهما ما قد ح�صل ،على �أين ال �أعتقد يف ال�سحر
�إال كاعتقادي يف وجود العنقاء(((.
و�أنا الآن يف بيت خايل وقد طاملا ن�صح لأختي هو وجدتي .ن�صحا لها
�أن ترجع عن غيها ،وتن�سى زوجي ،والرجال غريه كثري ،وهدداها ب�أن يربءا من
ن�سبتها �إليهما فلم حتفل مبا بذاله لديها من الن�صح والتهديد ،و�صمت �إال عن
هواها و�أنانيتها.
((( العنقاء :طائر خرايف زعم قدماء امل�صريني �أنه يعمر خم�سة قرون ،وبعد �أن يحرق نف�سه ينبعث من رماده من
جديد(.م).
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�إن هذه احلادثة يا عزيزتي جعلتني �أمقت ِذكر الزواج والرجال ،و�أعتقد
�أنه ال يزال بهم جزء وافر من البهيمية ،و�إن كانوا يدعون �أنهم �أرقى م َّنا عق ًال
و�أ�صفى جوه ًرا .نعم �إن �أختي عليها بع�ض اجلرم ،ولكن من �أغواها و�أ�ضلها؟
�ألي�س هو الرجل؟
هذه حكايتي ق�ص�صتها عليك ،ويل يف �إخال�صك ما يخفف بع�ض
لوعتي ،وال�سالم.
�صديقتك الوالهة
�سعاد
كلمتي :تقع �أمثال هذه احلادثة كث ًريا فيتفطر لها قلب الإن�سانية ،وال �أدري
هل عند ح�ضرات العلماء واملجتهدين فتوى حترم الزواج يف مثل هذه احلادثة.
نعم� ،إن ال�شرع ن�ص على �أنه ال يجوز اجلمع بني �أختني يف �آن واحد،
ولكن �أمل ي�ضع الدين كل ما يكفل راحة الب�شر و�سعادتهم؟ و�إن يف طالق �أخت
لأجل زواج �أختها من نف�س بعل الأوىل ل�شقاء ال يعادله �شقاء ،وقطيعة بني ذوي
�صريحا ال يحتاج
القربى �أو ع�صيانًا لأمر اهلل تعاىل ،ف�إنه ن�ص على الرب بهم ًّن�صا ً
لت�أويل.
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من امللوم يف مثل هذه الواقعة؟ ال ريب �أن اللوم ال يتخطى كال الزوجني
اجلديدين ،ولكني �أعتقد �أن املر�أة �أ�ضبط للنف�س من الرجل متى �أرادت .ولي�س
ذلك بالفطرة ،ولكن بف�ضل املبادئ والتقاليد ،فلو كانت �أخت �سعاد �أرجعت بعل
�أختها عنها ،الرجتع� ،أو لو ابتعدت عن طريقه ،المتنع عن التمادي يف الغواية،
ولكنها كانت ميالة للغدر ب�أختها ،فال رعاها اهلل ،والرعى كل امر�أة ال تقوى على
�ضبط نف�سها وامتالكها.

املدن والقرى

-21ُقل ما �أنقى الهواء! و�أعذب املاء! و�أ�صفى ال�سماء يف القرى! وما �أكذب
احلياة! و�أقرب الوفاة يف املدن! القرى جميلة؛ لأنها على الفطرة� ،أما املدن فال
تعدم �أث ًرا للتكلف والرياء.
�أين دوي الكهرباء من خرير املاء والدخان املتعاقد فوق املداخن من
جو ال ترى فيه �إال حتليق ال�صقور و�إال ر�ؤو�س النخل البا�سقات؟؟ و�أين وحل
ال�شوارع وعثريها من �أر�ض ك�سيت بب�ساط النبات؟؟ و�أين الرائحة املنبعثة من
مقاذير((( املنازل وروث الدواب من �شذى �أزهار احلقول؟؟ بل ما �أو�صل الب�صر
يريد اجلوالن فريده من هنا جدار ومن هناك �سور ،من نظر ت�سرحه حيث �شئت فال
جتد �إال الالنهاية للف�ضاء؟؟ و�أين كرثة التلفت واحلذر من ر�سل عزريل ال�سيارات
واملركبات من اطمئنانك و�سريك على �صراط �سوي ال يقتفي �أثرك �إال ظلك ،وهو
((( مقاذير :مكروهات وم�ستقبحات ،جمع مقذور(.م).
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على ما تعلم من التبعية والوالء؟؟ وباالخت�صار قل �إن جملة املدن فيها �إجهاد
للحوا�س وت�شوي�ش للفكر ،و�إن القرى فيها هدوء الكون واجل�سم والبال.
يف القرى جتود ال�صحة لنقاوة الهواء وح�سن الغذاء واتباع �سنن الطبيعة
يف النوم والراحة واال�ستيقاظ� ،أما يف املدينة فغذاء مغ�شو�ش ،وماء �آ�سن ال يكاد
ي�صل �إىل املنازل �إال بعد مروره ببطن الأر�ض فيتلوث مبا فيها من امل�ستنقعات
والرواكد والأقذار ،وجو مكتظ ب�أنفا�س ال�سكان من �أقوياء و�أعالء ،وم�ساكن
ا�شرتكت يف عمرها الرطوبة ف�ض ًال عما بها من ال�ضيق ،و�ساكنها من حني لآخر
ينتظر زائ ًرا �أو يزور �صاح ًبا� ،أو يخرج لريى منظ ًرا �أو يلتقط خ ًربا في�ضيع وقته �سدى
يف �أحاديث منمقة كاذبة ،تراه يقول لزائره «�أوح�شتنا و�آن�ستنا» وقد ي�ؤثر زيارة
احلمى على زيارته.
املدن باعثة على الف�ساد ملن كان عنده ميل �إليه �أو كان �ضعيف الإرادة،
يجره �أولو ال�سوء �إىل م�ساوئهم كما يجر اجلزار ال�شاة ويجذبه زخرف املدنية
الباطل ،فال يقوى على رد هجمته ،ال ت�صلح املدن لرتبية الأطفال على قواعد
ال�صحة واال�ستقالل ،وكذلك ال توافق املر�أة كث ًريا .واملت�صفح لكتاب الرتبية
اال�ستقاللية �أو �أميل القرن التا�سع ع�شر -ال ي�سعه �إال الت�أمني على ما قاله م�ؤلفه
من وجوب تربية الأطفال يف القرى .وقد �ضرب لذلك مث ًال �أن الطفل يف املدينة
جتتهد �أمه يف تزويقه وحت�سني بزته ليفنت كل من ر�آه ،ف�إذا م�شى يريد الف�سحة حمله
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هذا وقبله ،و�أطراه ذاك ،و�إذا �أراد اللعب �أو تتبع ح�شرة �أو جرى تن�شي ًطا لرجليه،
منعته مربيته لئال يلوث ثيابه اجلميلة ،فين�ش�أ الطفل �ضعيف اجل�سم؛ لأنه مل ترتك
له احلرية لي�ستعمل حوا�سه و�أع�ضاءه كيف �شاء -وال غرو ف�إن ا�ستعمال ال�شيء
يقويه وي�صلحه وي�شب �ضعيف الإرادة مغلوبًا على �أمره؛ لأنه يجرب على اخل�ضوع
ملربيته خ�ضو ًعا مزر ًيا .حتى �إنه لي�ست�شريها فيما يقول �أو يفعل ،وي�شب كذلك
مغرو ًرا بنف�سه لتعوده �سماع الثناء عليه والإطراء .ثم يظل جاه ًال لكثري من الأمور
لأنه يف القرية ي�ستغني عن كثري من «درو�س الأ�شياء» واجلغرافية الأولية يتعلمها
بنف�سه ،والعلم املكت�سب من النف�س والتجارب ثابت بخالف ما يح�شى به الر�أ�س
ق�س ًرا ف�إنه �سريع الزوال غري م�ؤثر ،فبد ًال من تلقينه �أن ال�شم�س تبزغ من ال�شرق
وتغيب من الغرب ،وترديده تلك الألفاظ كالببغاء وقد ال يرى �شروقها وغروبها
لعلو امل�ساكن امللت�صق بع�ضها ببع�ض وحجبها الأفق ،بد ًال من ذلك ميكنه يف
القرية �أن يالحظ ال�شروق والغروب بنف�سه ل�سعة الف�ضاء حوله.
ي�ضحكني يف درو�س الأ�شياء وكتبها �أن يقال اجلمل من ذوات الأربع
وله �سنام ،والقط وله عينان و�شاربان ،وال�سمكة لها ذيل وحرا�شيف ،ف�إن ذلك
يجب �أن يراه الطفل بنف�سه� ،أما ذكره له ف�أراه ًّ
حطا من كرامته ،وت�ضيي ًعا لوقته،
وتعوي ًدا له �أن يتكل على غريه ،وعندي �أن تركه يلعب وميرح ،خري له من تلك
الدرو�س العقيمة ،ولكن قد ال ينتبه �أطفال املدن لتلك احليوانات لقلتها عندهم،
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ولعدم تعودهم البحث و�إجالة النظر من تلقاء �أنف�سهم ،وهم لو تربوا يف القرى
لعلموا كل ما يتعلق بها �أو ج ّله ،ولأمكنهم معرفة خ�صائ�ص النباتات ،ومتى وب�أي
و�سيلة تنمو ،وماذا ي�صنع بها يف �أدوار منوها وبعد ن�ضجها ،وغري ذلك مما يفيدهم
وي�سليهم يف �آن واحد.
ترى الطفل يف القرية ي�ستيقظ مع ال�شم�س ،وينام معها ،وي�أكل متى جاع
فال ينتظر وليمة ي�أخذ منها فطرية قد تف�سد معدته ،وال يجرب نف�سه على ال�سهر
ليح�ضر املالعب ،وهو يف كل �أوقاته بعيد عن ال�سكارى واملهو�سني و�صرعى
العجالت (الرتام) ،فتمتلئ نف�سه ثقة و�إميانًا واطمئنانًا ،ويكون �أبعد انفع ً
اال وحمقًا
من مثله يف املدينة .ي�ؤيد قويل هذا �أن �أعظم النوابغ يف م�صر و�أ�شرف الرجال،
مبادئ �أ�صلهم كلهم تقري ًبا من �أوالد �أولئك القرويني الأ�صحاء البنية والعقول،
�أثرت فيهم تربيتهم اال�ستقاللية فن�ش�أوا ذوي عزمية �صادقة وحب غريزي للعمل.
�أما �أوالد (الذوات) وهم العريقون يف �سكنى املدن ،فال حاجة لو�صفهم ،ويكفي
القول ب�أنهم ال ي�صلحون ل�شيء ما ،وال ينبغ منهم �إال النزر القليل.
واملر�أة لي�ست �أقل �سعادة من الطفل يف �سكنى القرى ،ف�إنها ف�ض ًال عما
جتد من جودة ال�صحة والراحة تراها تتفرغ لبيتها �أكرث ،وتزاول بع�ض الأعمال مما
ي�شغل ع�ضالتها� ،أو على الأقل ي�ستدعي انتباهها ومالحظتها ،فبدال من �أن تنام
وتنتظر بائع اخلبز يح�ضره لها ،تراها يف القرية ت�شتغل بتح�ضريه� ،أو تالحظ خدمها
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عند ا�شتغالهم بالقمح وجتهيزه ،كذلك جتد نف�سها يف املدينة ك�سو ًال لأنها ببذل
بع�ض الدراهم ميكنها ا�ستجالب جميع لوازمها ،فال تخيط واخلياطات كثريات،
وال تالحظ نظافة البيت وترتيبه كما تفعل لو كانت يف القرية ،لأن خادمات
املدن �أرقى بالطبع من الفالحات يف مثل هذه ال�شئون ،فتتكل ربه البيت عليهن،
جدا يف
ولكنهن ال يقمن مبا ُعهِد �إليهن متام القيام� ،أما �سوق التناف�س فرائجة ًّ
املدن؛ لكرثة االختالط ،وقد يجر تناف�س الن�ساء �إىل حتميل الرجال فوق طاقتهم
وم�ضايقتهم �إذا مل يكونوا يف �سعة من الغنى.
ماذا تعمل ن�ساء املدن عندنا؟؟ ال �شيء �إال كن�س ال�شوارع بذيول
حرباتهن((( ،و�إثارة ترابها وجراثيم الأمرا�ض املنت�شرة ،ووقتهن �ضائع بني ا�ستقبال
الزائرات وزيارتهن ،وبع�ضهن يح�ضرن التمثيل ولكنهن مع الأ�سف ال يخرجن
منه بفائدة ما ،وال يتعلمن من مزاياه والتاريخ املنطوي حتته ،واملعاين ال�سامية
التي يحتويها �إال �ألفاظ الع�شق والتهتك وو�سائل الهرب والفجور ،مثل ه�ؤالء
تف�سدهن املدن ،وتدعوهن للتبذير واالبتذال.
قارن بني املر�أتني :املدنية والقروية ،جتد فرقًا هائ ًال يف ال�صحة والأخالق.
فبينا تن�ش�أ الأوىل خمو ًال عليلة ،جتد الثانية مفتولة الذراعني طاهرة ال�سرية
وال�سريرة ،مت�شي الأوىل يف الطريق حمتجبة ولكنها غري حمتجبة عن �أعني ال�سفلة
خروجهن(.م).
الءة من احلرير كانت ترتديها ال ِّن�سا ُء مب�صر حني
ّ
((( حرباتهن :مالءاتهن ،جمع َحبرَ ة ،وهي ُم َ
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و�أل�سنتهم؛ فيغازلونها على قارعة الطريق ،وهي مت�شي الهوينا متبخرتة� ،أما القروية
ف�إنها تلوح عليها دائ ًما مالمح اجلد والن�شاط ،ف�إذا م�شت خارج بيتها جتدها ت�سرع
اخلطا التلوي على �شيء ،وهي ال تغطي وجهها ،ولكن هل يج�سر �أحد على
«معاك�ستها»؟؟
ر�أيت �سيدات كثريات ال ي�ستطعن العي�ش يف القرى �أ�سبو ًعا واح ًدا،
فعجبت من ذلك ،ه�ؤالء من ي�سميهن الإنكليز (� )Society Womenأي ن�ساء
املجتمعات ،وهن الالتي ال يهمهن �إال �أن يظهرن يف كل حفلة ويذكرن باحل�سن
يكن مو�ضع الإعجاب ،و�أن
والت�أنق يف امللب�س ونفا�سة امل�صوغات ،ويطربهن �أن َّ
ي�شار �إليهن بالبنان ،ولو فيما ال ي�ستحق الذكر ،مثاله �أن �إحداهن رهنت �أمالكها،
وا�شرتت �سيارة ،و�أو�صت �أن تدهن تلك ال�سيارة بلون لي�س له مثل يف البلد ،و�أن
يجعل ل�صفارتها �صوت خ�صو�صي تعرف به ،ف�إذا مرت و�سمعت قولهم هذه �سيارة
فالنة هزها الفرح ،ون�سيت �أن �أمالكها مرهونة ،و�أنها خري من ال�سيارة و�أبقى .فهذه
ال�سيدة ومثيالتها ممن ير�صعن �أحذيتهن بحجارة املا�س الكرمي ،ويرتكن الفقراء
يت�ضورون جو ًعا ،لو ن�ش�أن يف القرى �أو لو �سك َّنها لوجدن �أنف�سهن بعيدات عن
مثل هذا الرتف الباذخ ،ولوا�سني امللتفات حولهن من الفالحات البائ�سات.
(((

ال�سيدة الفا�ضلة هي التي ينال غريها نفعها ،ال التي ترفل يف الدمق�س
((( ترفل يف الدمق�ش :جتر ثوبها احلريري افتخارا(.م).
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ويف احلرير ،ويف القرى ميكن بث التعاليم املنا�سبة لأهلها فت�ستفيد منها كث ًريا
الن�ساء اجلاهالت ،كت�شويقهن للنظافة و�إلقاء بع�ض الن�صائح ال�صحية عليهن،
وحثهن على �إر�سال بع�ض �أوالدهن للكتاب ،وتعويدهن االطمئنان لتحوطات
الأطباء �أيام الأوبئة ،وت�شجيعهن عند �أخذ �أوالدهن للجندية وغريه كثري .وقد
جربت ذلك بنف�سي وي�سرين �أنه ناجح واحلمد هلل� ،أال �إن هذه القلوب الطيبة
والنفو�س املطمئنة لتجعل امللتفات حولها ت�شعر ك�أنها ملكة يف مملكة �صغرية،
ويلذها �أن تنفعها وترقيها ،فليتدبر ذلك ن�سا�ؤنا الالتي يكرهن زيارة القرى ال
لذنب �إال لأنها بلد الفالحني.

جمال ال�سيدات

-22الب�شا�شة مفتاح ما �أغلق من ال�سعادة ومعوان على ق�ضاء الأ�شغال ،ي�صل
نورها �إىل قلب �صاحبها فيفعمه غبطة ،وكذلك يلقي �شعاعه الكهربائي على من
حوله فتنتع�ش به �أرواحهم ،وهي جميلة يف الكهل ،كما جتمل يف الطفل� ،إال �أنها
�أبهى و�أ�شد ت�أث ًريا يف املر�أة تلك التي ت�سيطر على القلوب والتدري.
خلقت املر�أة لطيفة بالفطرة ،والب�شا�شة من لوازم اللطف كما هي من
امل�ؤثرات يف اجلمال ،و�إن لني �صوتها ونعومة �أدميها((( وتنا�سب �أع�ضائها لت�ستدعي
مراعاة النظري يف ر�شاقة حركاتها ،وانفراط �أَ ِ�سرة وجهها((( ،كذلك �صوت املر�أة
يدل على تربيتها ،فاملر�أة املهذبة ال ترفع ال�صوت ،وال تكاد ت�سمعها عن بعد �إال
كالهم�س ،هذا �إذا مل يبعثها باعث �شاذ على �إعالئه ،ك�أن تقف خطيبة على جمع
((( نعومة �أدميها :نعومة جلدها(.م).
أ�سرة وجهها :خطوط جبهتها ووجهها ،فبانب�ساطها تظهر مالمح الوجه وحما�سنه(.م).
(((	� َّ
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در�سا يف حجرة وا�سعة ،ولكنك �إذا اجتزت �أحد �شوارع البلد
حافل� ،أو تلقي ً
الهادئة ،يذعرك كرثة ما ت�سمع من �صياح الن�ساء يف غري طائل �إال �شتم اخلدم،
والدعاء على الأطفال� ،أو حم�ض ق�ص الق�ص�ص �أحيانًا ،ف�إذا دخلت املنزل جتد
�صاحبته مقطبة اجلبني ،يكاد يطردك عبو�سها عن �أن تقابلها ،وال تو�شك �أن جتل�س
حتى تبدي لك �سبب �صراخها فت�شكو من هذا ،وتت�أمل من تلك� ،إىل �أن جتعل
الدنيا يف عينيك ك�سم اخلياط(((.
يالحظ ن�ساء الفرجنة ذلك ،وكذلك ال�سيدات الرتكيات ،وي�ستدللن من
(((
�صوت املر�أة على مكانتها يف االجتماع ،فاملهذبة تخف�ضه� ،أما عاليته في�صمنها
بف�ساد الرتبية� ،أو �ضعة املنبت ،ولكننا -نحن امل�صريات -قلما نراعي ذلك ،فقد
�صراخا.
جتد �أعرقنا �أ�ص ًال �أقوانا نربة ،و�أكرثنا ح�شمة �أ�شدنا ً
ثم �إذا �أرادت �إحدانا التنقل من حجرة لأخرى ،تراها تتعرث ،ب�أذيالها �أو
ي�صدمها حائط� ،أو تك�سر زهرية قريبة منها ،وهذا كله نتيجة تربيتها الأوىل.
يجب �أن تتعلم الفتاة كيف مت�شي وكيف تتكلم ،ال �أريد بذلك �أن تتدرب
على التبخرت� ،أو غنة ال�صوت ،كال و�إمنا املراد تربيتها على مالحظة ما حولها
واالنتباه له ،فكثريات عندنا وكثريون �أي�ضً ا من مي�شون غري حذرين ،فيقعون فيما
((( �سم اخلياط :ثقب الإبرة(.م).
((( في�صمنها :فيعبنها ويلحقنها(.م).
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ال حتمد عقباه ،و�إن كرثة �صرعى (الرتام) يف م�صر ،وتعدد ال�سقوط من النوافذ،
جلي على ف�ساد الرتبية� ،سواء كانت يف الأطفال �أو الكبار ،و�إن من ال ُع ْمي
لربهان ّ
ملن هم �أ�شد حذ ًرا يف التلم�س و�أكرث ت�ؤدة يف امل�شي من ه�ؤالء املب�صرين الذين
(ال ي�ستعملون �أعينهم) كما يقول الإنكليز يف ا�صطالح لغتهم.
�إذا كان الإن�سان عاج ًزا عن �أن يح�سن خلقته �أو يغريها تغ ًريا ثاب ًتا ،ف�إنه
ي�ستطيع على الأقل �أن يحفظها كما هي زم ًنا طوي ًال ،و�أن يح�سن �أخالقه ،وهذه
الثالث اخل�صال �أي الب�شا�شة واخلفة وانخفا�ض ال�صوت من جممالت املر�أة
َخ ْلقًا وخُ ُلقًا ،ومن حم�سنات ال�صحة �أي�ضً ا .فقد ثبت �أن تقطيب الوجه يدين �إىل
ال�شيخوخة مبا يخلفه من الآثار والغ�ضون ،فيثني اجللد ثنايات ال انفراط لها فيما
بعد ،و�أظن هذا هو ال�سبب الوحيد فيما يظهر على ن�سائنا من الكرب قبل الأوان.
�أما خفة احلركة فكفى بها ما ت�ستدعيه من ن�شاط اجل�سم وتوفري الوقت،
ت�سافر املر�أة الإفرجنية الآن �أو البدوية وحدها فرتكب القطار �أو اجلمل وتنزل،
و�سرعان ما حتمل متاعها �أو حت�ضر من يحمله لها بال �ضو�ضاء� ،أما امل�صرية فال
ت�سافر �إىل حمطة قريبة �إال ومعها من اخلدم والأقارب من تعطلت �أعمالهم من
�أجلها ،ثم جتدها ال تكاد حترك رج ًال لتنزل حتى يتحرك القطار ،و�إذا �ساعدها
اهلل (والأولياء)!! ونزلت فما �أكرث ما تفتقده وال جتده� ،ضاعت حقيبة امل�صوغات
وانك�سرت القلة فبللت حربتها ،وا�شتبك برقعها مبفتاح العربة فانقطع خيطه ،و�إذا
مل ي�سرع ح�شمها يف التقاط �أطفالها فقد يقع �أحدهم حتت العجالت �صري ًعا.
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�أما انخفا�ض ال�صوت فف�ض ًال عن رقته ولطفه يف ذاته ف�إنه يريح الرئتني
والزور((( من الإجهاد ،وكذلك يقع لي ًنا على �آذان ال�سامعني.
املر�أة �صاحبة البيت يف احلقيقة ال الرجل ،ف�إنها مبا لها من القيام على
ترتيبه وحفظ من وما فيه ت�سري �سلطتها على من ي�سكنونه معها من زوج و�أوالد
وخدم ،والرئي�س له ت�أثري غريب يف مر�ؤو�سيه ي�أتي طبيع ًّيا �إن مل يكن بالتقليد لنيل
الزلفى ،ف�إذا دخل معلم على تالميذه بحالة ما من احلاالت النف�سية ،جتد �أن تلك
فرحا و�إن غ�ض ًبا ،واملر�أة لها نف�س ذلك
ال�صورة بعينها قد انطبعت يف التالميذ �إن ً
الت�أثري الغريب يف بيتها ،فحرام �أن تحُ ْزن معها رج ًال يتعب ويكد يومه ،وال يغ�شى
بيته �إال لي�سرتيح ،و�أوال ًدا �صغا ًرا ال يعرفون للهم معنى ،وخد ًما تبعث فيهم كلمة
طيبة منها روح الن�شاط وحب العمل ،حرام �أن تكدر �صفو ه�ؤالء على غري جريرة،
لأنها ت�شعر مبلل من طول الك�سل� ،أو ب�ضيق �صدر ب�سبب كان ذلك �أو بال �سبب.
على �أن بع�ضهن قد يفرطن يف التب�سم وانخفا�ض ال�صوت �إىل درجة
تخرجهن عن الالئق ،فاملر�أة ال�ضاحكة بال �سبب واخلفيفة �إىل حد الطي�ش،
والواطئة ال�صوت �إىل حد الهم�س ،كلهن مفرطات فيما يجب؛ �إمنا �أعني �أن
ت�صحب الب�شا�شة الوقار ،واخلفة احلزم ،وهدوء ال�صوت البيان ،هذا هو اجلمال
املمكن نيله ،املمدوح �أثره ،ال الطالء والتطرية الكاذبان.
((( الزور� :أعلى ال�صدر ،ملتقى �أطراف عظام ال�صدر(.م).
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-23اهلل �أكرب! ما جمال املر�أة املعنوي �إال يف عفتها ووداعتها ،والتبغ مذهب
لتلك الوداعة خمل ب�صفائها� ،ص ّور قدماء الرومان واليونان �آلهتهم برموز ومتاثيل
تدل عليها ،وكذلك ي�صور املعا�صرون من الفرجنة كث ًريا من املعاين يف �أ�شكال
جم�سمة تعينها ،مثلوا احلنو الوالدي وال�شفقة وال�صرب واحلب وغريها يف حجارة
نحتوها و�صور نق�شوها ،ولعلهم مل يفتهم ت�صوير الك�سل ،ولو �أن�صفوا ل�صوروه امر�أة
تق�ضي وقتها بني ال�سيجارة والقهوة ،و�أظننا ال جنهل ُم ُث ًال حية كثرية له.
وكما يذهب تعاطي التبغ باجلمال املعنوي ،كذلك ي�سلب اجلمال
احل�سي :يرمي الأ�سنان بال�صفرة ،ويغري اللثة وال�شفتني ،و�أظنه يغري طعم الفم
�أي�ضً ا ولو عا�ش ال�شعراء الأقدمون �إىل هذا الوقت ملا ر�أينا يف �أ�شعارهم ذكر
الل�ؤل�ؤ والربد((( وومي�ض الربق وغريها مما كانوا ي�شبهون به �أ�سنان الن�ساء ل�شدة
((( البرَ َ د :ماء جامد ينزل من ال�سحاب قط ًعا �شبه �شفافة(.م).
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وخ�صو�صا التمدينات منهن يزعمن �أنهن �أرقى من
بريقها ،ف�إذا كانت املعا�صرات
ً
مثيالتهن الغابرات يف كل �شيء ،فقد �أخط�أن ،و�إذا كان دارون و�أن�صاره يدعون
اطراد التح�سن واالرتقاء يف الت�سل�سل الذي قالوا به ،فقد كان يتحتم عليهم �أن
ي�ستثنوا جمال الن�ساء ،لأنه راجع القهقرى ،ولو اقت�صرن على تعاطي التبغ لهان
الأمر� .إنهن -والأ�سف ملء ف�ؤادي -يتعاطني اخلمر �س ًرا وجه ًرا� ،أعوذ باهلل من �شر
املدنية احلديثة ومن �شر التقليد الأعمى.
الرجل �أب�شع ما يكون حني ي�سكر ،واملراة �أب�شع ما تكون حني ت�شرب
اخلمر ،وقد �سرى هذا الداء العياء بني الطبقات العالية من الن�ساء بدعوى �أنه من
كماليات التفرجن ،ويقلدهن فيه الباقيات ت�شب ًها ،ويتبجح بع�ض الن�ساء الآن يف
الأعرا�س بطلب الك�ؤو�س والأقداح وزجاجات اخلمر؛ �إذ ي�شربن بال احت�شام وال
يلبثن �أن يتمايلن ويهذبن ك�سكان (ال�سراي ال�صفراء).
حدثتني �سيدة ثقة من املت�أملات لهذه احلال �أنها دعيت �إىل عر�س �أحد
(الذوات) ،وملا َج َّن الليل قام من بني املخمورات اثنتان ،فهذتا ما �شاء اجلنون،
وبعدها ت�شاجرتا ،و�أم�سكت كل واحدة منهما بتالبيب الأخرى ،فمزقتا �أثوابهما
املزرك�شة ،وكانت النتيجة �سخرية وف�ضيحة ،وقد �أكدت يل حمدثتي �أن ثوب
�إحداهما كلفها �أربعني جني ًها ،فيا للعار! �إنها لبدعة و�ضالل كبري .ذهب الوقار
وانت�شر الفجور فبئ�س التمدين ،وبئ�س التقليد� ،أملثل هاتني املر�أتني توكل تربية
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الأوالد ،و ِمن مثلهما يطلب تدبري الدور؟ �إن ال�سكرى ال تعي ما تقول وال ما تفعل،
وقد يجرها اخلمر �إىل �شر �أنكى من الهذيان .و�إن املتتبع ل�سري ن�سائنا ليده�ش من
كرثة الف�ساد بني الطبقة العليا منهن ،وهي تعدي كاجلرب غريها من الطبقات،
�أين وازع الدين؟ �أين زاجر العقل والآداب؟ يا قوم ال تغرنكم زخارف املدنية
وربوا بناتكم تربية �إ�سالمية .وال ب�أ�س من اقتبا�س احلميد من املدنية الأخرى،
و�إن تدهوركم هذا لآخذ �شيء بكم وبالوطن �إىل مهاوي اال�ضمحالل .و�أي ف�ساد
�أكرب من اندماج �أمة يف �أخرى ،وتال�شي عاداتها و�آدابها يف اتباع �سنن ال تتفق مع
دينها وال مع مدنيتها؟؟
�إن ف�ساد كثري من الن�ساء راجع �إىل بعولتهن ،فكثريات َمن تعلمن منهم
حر�صا عليهم �أن ي�سكروا يف
امل�سكر ،وكثريات من ي�سكرن معهم يف البيت ً
اخلارج ،فرينوا �إىل غريهن� ،أو ت�سلب نقودهم ،ويجعلن لأنف�سهن عذ ًرا �أن بع�ض
ال�شر �أهون من بع�ض� ،إال �أن املر�أة احلكيمة هي التي �إن ر�أت يف بعلها خ�صلة
ذميمة �أخذته باحليلة وح�سن ال�سيا�سة والت�أثري �إىل �أن يرتكها ،ال التي حتاكيه فيها
فيت�ضاعف الف�ساد ،و�أجدين م�ضطرة �إىل توجيه بع�ض اللوم �إىل �أطبائنا يف هذه
احلال ،ف�أغلبهم ي�صفون �أدوية فيها مزيج من النبيذ وغريه لل�سيدات؛ بدعوى �أنها
تقوي الدم �أو جتلب الدفء �أو متنع املغ�ص وغري ذلك ،نعم �إنهم ي�صفونها بق�صد
ح�سن لأنهم يعرفون من خ�صائ�صها ما قد ي�شفي ما و�صفت لأجله ،ولكن يف
�إمكانهم �أن ي�ستبدلوها بعقاقري �أخرى لها نف�س تلك ال�صفات ،وال يبعد عليهم
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معرفتها �أو التنقيب عنها يف كتب الطب القدمية لأن بع�ض الن�ساء يتوك�أن على �أن
اخلمر داء ،فيتعاطينه لذاته ،ويزعمن �أنه لل�شفاء .وقد نرتك فيهن الك�أ�س الأوىل
وهي دواء ما يجعلهن يعدن الكرة يف غري �أمل.
�أما ال�ضرر ال�صحي من التبغ واخلمر فال يقل عن مثله االجتماعي ،فقد
�أو�ضح الأطباء مفعوله وبينوا مقدار (النيكوتني) ال�سام يف كل لفافة (�سيجارة)،
وكيف �أنه ي�ضر ال�صدر والعيون ويف�سد ال�شهية للطعام� ،أما اخلمر فكفى �أنها تقطع
الكبد وتف�سد العقل ،ويف تقرير كتبه مدير م�ست�شفى املجاذيب �أن �أكرث من ن�صف
�ضيوفه اللطاف �أذهبت عقولهن املغيبات!
�إن �أثقل وقت تق�ضيه ال�سيدة التي التدخن هو الذي جتتمع فيه ب�أخريات
يدخن ،فري�سلن �سحب دخانهن ،فت�ستعرب وي�سد عليها الدخان مناف�سها ،ولعل
اهلل بف�ضله وكرمه ي�سمعنا عن حريق �آخر يف خمازن اخلمور كما �أحرق خمازن
التبغ ،فتجد املتو�سطات والفقريات من غالء �أ�سعارهما ما مينعهن من تعاطيهما،
ويكون عزا�ؤنا الوحيد لأ�صحاب اخل�سائر بيت املتنبي:
ِ
ني �أهل ِـها
بـذا
ق�ضـت الأيـا ُم مـا بـ َ

قـوم فــوائـدُ
ُ
قـوم عـندَ ٍ
م�صـائب ٍ
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-24كث ًريا ما يكون �ضعف البنية من م�شوهات اجلمال ،و�إن جلودة ال�صحة
لدخ ًال ال ي�ستهان به يف حت�سني تقا�سيم الوجه وتنا�سب الأع�ضاء ،وال تقوم تلك
اجلودة على ح�سن الغذاء فقط كما يتوهم �أغلب الن�ساء ،بل لها �أ�سا�سات �أخرى
�أهمها الريا�ضة ،وخلو الفكر من الهم ،والناظر حلالة ن�سائنا يدرك لأول وهلة
احتياجهن ال�شديد �إىل الريا�ضة البدنية؛ ف�إن فقر الدم امل�ستحوذ على كثريات
منهن ،وال�سمن املفرط امل�س َّببني عن طول مدة اجللو�س لي�شهدان �أن تلك الوجوه
امل�صفرة مل ترها ال�شم�س ،و�أن تلك الأج�سام ال�ضخمة مل تهذبها احلركة .ولو
اقت�صر الأمر على ت�شويه اجلمال وما ذلك بالهني على الن�ساء ملا كان اخلطب
كما هو الآن جل ًال� .إن طول املكث يف حمل واحد وعدم تنوع املعي�شة عندنا
يذهبان بطالوة اجلديد ويجلبان الأمرا�ض املختلفة وال�س�أم ،كاملاء الراكد �إن مل
يتغري �أ�سن.
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للريا�ضة �أنواع �شتى ت�ستعملها الن�ساء الغربيات ،ول�ست �أ�شري على ن�سائنا
باقتبا�سها ب�أنواعها ،فقد ال تالئم جمتمعنا ،فمنها الألعاب املختلفة والرك�ض
وال�سباحة وركوب اخليل ،و�أقلها كلفة و�أكرثها مالءمة لل�شرقيات امل�شي .فهل ترانا
نقوم به وهو ال يكلفنا دره ًما ،ولي�س هو مما قد نعده من عالئم الطي�ش الإفرجنى،
�أو مما يذهب برزانة ال�شرقيني ووقارهم الطبيعيني؟؟
�إن عي�شتنا كلها جلو�س يف جلو�س .نظل �أ�سرى البيوت ال�ضيقة ومينعنا
زهونا عن �أن ن�شتغل ب�شيء فيها ،فتجمد ع�ضالتنا عن احلركة ،و�إذا طلبنا فكا ًكا
من هذا الأ�سر اململ فال جند �سوى بيوت اجلارات نزورها ما�شيات خطوات
معدودة �إن كانت قريبة ،و�إن بعدت فما �أرخ�ص العجالت و�أكربها مما جتره اخليل
�أو الكهرباء.
ي�شكو �أغلب ن�سائنا ال�صداع و�ضيق ال�صدر وع�سر اله�ضم وغريها مما
تكفي الريا�ضة واجتالء جميل املناظر لإزالته ،وما الآالم الع�صبية و(الزار) �إال
نتيجة ذلك امللل وبالدة الأع�ضاء ،ف�إن املر�أة امل�صرية ال تدري مباذا تروح عن
نف�سها وتذهب �س�أمها ،وال كيف تنوع معي�شتها فتنزع �إىل تلك الرتهات جلهلها،
ولكنها معذورة فيما �أرى؛ لأنها م�ضطرة ،وقد يركب امل�ضطر حد ال�سيف.
�إن �آباءنا و�أجدادنا كانوا �أكرث منا مراعاة لرتوي�ض الن�ساء من حيث ال
يدرون ،ف�إن املنازل القدمية كانت كلها مبنية على الطراز الرتكي حتجبها �أ�سوار
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عالية وداخلها ال َّر ْح َبات املت�سعة واحلدائق الغناء مما مترح فيه ن�ساء البيت وال رقيب
عليهن ،وينعمن �أنف�سهن ببهيج منظر احلدائق وفوارات املاء ،فمن ال ٍّذ لل�سمع،
وجميل للنظر ،وحلو للذوق ،ولطيف للم�س ،وزكي لل�شم ،طيور �صادحة ،وغزالن
�سارحة ،وفاكهة جنية ،وزهور �شهية ،وروائح عطرية ،خ�ضرة الزمرد ،و�شفافية البلور
و�س َواقٍ ناعرة
يف النبات واملاء ،وبهاء الياقوت ،و�أريج امل�سك يف الزهر والهواءَ ،
جتلب النوم وجتعله هن ًيا ،وباجلملة كان عي�ش تلك البيوت مري ًئا ،ون�سا�ؤها كما قال
�شوقي بك:
ــــن
ـــن فـي مـــ�أْ َم ٍ
ــر ْح َ
مَيْ َ

َ
احلــــ َرم
ـــمــام
مــثـل َح
ِ
َ

�أما اليوم فقد ق�ضى االقت�صاد� ،أو بالأحرى البخل والتناهي يف تقليد
الغربيني على �أ�صحاب البيوت �أن ي�ضيقوها ،وما �ضاقت �إال على الن�ساء املظلومات،
فلي�س بها �إال احلجر ،وجتد ال�سلم مبتدئة من عتبة الدار ،ووجهة البيت مك�شوفة،
فال ت�ستطيع �صاحبات البيت التحرك ،وال فتح النوافذ �أحيانًا ،وهذا لعمري �أخذ
باخلناق ،ولعله �سبب انت�شار كثريات منا يف الطرقات ،ماذا يفعل الطري املحبو�س
يف قف�ص من حديد؟ �إنه ال يت�أخر حلظة عن الفرار �إذا وجد و�سيلة له.
�إال �أن ال�شوارع والطرقات بها ما يوقر الآذان من بذاءة املماحكني
وانت�شارهم كاجلراد ،وقد يراهم رجال �شرطتنا وي�سمعونهم يتعدون على الآداب
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وي�ضحكون ،ولو جاز �أن جتعل طرق للن�ساء خا�صة و�أخرى للرجال خا�صة ملا
ت�أخرنا عن امل�شي يف طريقنا� ،أما والطريق عامة فلي�س �أمامنا �إال �أن نتو�سل �إىل
�أولئك الطغام(� )1أن يكفوا عن مماحكتهم وتعر�ضهم لنا ،فيكفينا �ضيق امل�ساكن
عن �أن ي�ضيقوا علينا ال�سبيل.
�إن امل�شي والنزهة ليك�سبان عل ًما وجتربة ف�ض ًال عما ي�ؤثران به يف ال�صحة
وتنقية الدم وما يخلفانه من الن�شاط يف الأع�ضاء ،مل�ساعدتهما اجل�سم على �إخراج
ف�ضالته املحرتقة ،فكم يف الطريق من مثار للرحمة ومن نافع لتعليم الأطفال،
درو�سا تلقى على الآذان وحتفظ بالل�سان ،و�إمنا هي فواعل ت�ؤثر
ولي�ست الف�ضيلة ً
يف النف�س فتك�سبها �صدق العزمية على رد هجمات ال�سوء ،وحتبب �إليها احل�سن
من اخل�صال ،وكم يف املتنزهات من درو�س �صامتة جلمال الكون وت�سبيح اخلالق
والإميان مبا �أنزله! وكم فيها من �شياطني لل�شعر واملو�سيقى النف�سية توحي للنف�س
ما توحي من جمال وحكمة!
�إننا يف م�صر ولكنا ال نعرفها� ،أر�أيت �أغرب من مب�صر �أعمى؟! �إن الأهرام
على قيد فلتة العيار من القاهرة ،ولكن كثريات منا مل يزرنها ،والآثار تخربنا عنها
ال�سائحات الأجنبيات ،فتبدي جه ًال مزر ًيا ،ونعجب مما يق�ص�ص علينا وتاريخنا
مبعرث يف الأر�ض من قدمي وحديث ،وال من تلم به ح ًّيا من غري الكتب اجلامدة
( )1الطَّ َغام� :أَرذالُ النا�س و�أَوغا ُد ُه ْم .وت�ستعمل للمفرد واجلمع(.م).
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اخلالية من ال ُّروح� .أمل ي�أن لنا �أن نطلب احلرية قلي ًال ،فقد طلبتها �أرجلنا التي كاد
ي�صيبها الك�سح من طول اجللو�س ،و�أعيننا مل تر من بدائع الكون �شي ًئا ،خ�ص�صوا
لنا متنزهات �إن �شئتم ال يدخلها غري الن�ساء ،وخليق باملحافظني واملديرين �أن
يجيبوا هذا الطلب كل يف مديريته ،ووفروا قلي ًال مما ت�صرفونه على الزخارف الكاذبة
لبناء �أو ا�ستئجار بيوت ف�سيحة الأفنية ليرتو�ض فيها ن�سا�ؤكم و�أطفالكم بامل�شي
لي�س �إال� ،أما ن�صيحتي لل�سيدات فهي �أن يرتكن الزيارات جان ًبا ،وينزهن �أنف�سهن
يف اخللوات القريبة مع �آبائهن �أو بعولتهن؛ لي�ستفدن �صحة وعل ًما وجم ً
اال.

ُخطبة يف نادي حزب الأمة
وبح�ضور مئات من ال�سيدات

�أيتها ال�سيدات:
(((

�أحييكن حتية �أخت �شاعرة مبا ت�شعرن ،ي�ؤملها ما ي�ؤمل جمموعكن ،وجتذل
مبا به جتذلن ،و�أحيي فيكن كرم النف�س ،لتف�ضلكن بتلبية الدعوة ل�سماع خطبتي،
�إن �أطلب بها �إال الإ�صالح ما ا�ستطعت ،ف�إن �أ�صبت كان ما �أرجو ،و�إن �أخط�أت
فما �أنا �إال واحدة منكن ،والإن�سان يخطئ وي�صيب فمن ر�أت يف خطبتي ر�أ ًيا
يعن لها بعد
خمالفًا ملا تعتقد� ،أو �أحبت املناق�شة يف نقطة ما فلتتف�ضل ب�إبداء ما ّ
انتهاء كالمي.
�أيتها ال�سيدات :لي�س اجتماعنا اليوم ملجرد التعارف� ،أو لعر�ض خمتلف
جدي �أق�صد به تقرير ر�أي لتتبعه،
الأزياء وم�ستح�سن الزينات ،و�إمنا هو اجتماع ّ
ولأبحث فيه عن عيوبنا فن�صلحها ،فقد عمت ال�شكوى منا ،وكرثت كذلك
�شكوانا من الرجال ،ف�أي الفريقني حمق يف دعواه ،وهل نكتفي من الإ�صالح
(((	جتذل :تفرح وتفي�ض �سرورا(.م).
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مبجرد التذمر وال�شكوى؟ ال �أظن مري�ضً ا طاوع �أنينه ف�شفاه ،ويقول املثل العربي:
ال دخان بال نار ،ويقول الفيل�سوف الإنكليزي هربرت �سبن�سر� :إن الآراء التي
يظهر لنا �أنها خط�أ ،ال ميكن �أن تكون خط�أ حم�ضً ا بل البد �أن يكون فيها ن�صيب
من ال�صحة وال�صواب� ،إذن والرجال مت�ساوون يف �صحة الدعاوى وبطالنها ،كلنا
متظلمون ،وكلنا على حق مما نقول ،بيننا وبني الرجال الآن �شبه خ�صومة ،وما
�سببها �إال قلة الوفاق بيننا وبينهم ،فهم يعزون هذه احلالة �إىل نق�ص يف تربيتنا،
وعوج يف طريقة تعليمنا ،ونحن نعزوها لغطر�ستهم وكربيائهم ،وهذا االختالف يف
�إلقاء امل�سئولية زادنا اختال ًفا يف العي�ش ،و�أو�سع هوة اجلفاء بني الرجال والن�ساء
يف م�صر ،وهو �أمر ال ننظر �إليه بعني االرتياح ،و�إمنا ن�أ�سف له ونتوج�س منه ،مل
يخلق اهلل الرجل واملر�أة ليتباغ�ضا ويتنافرا ،و�إمنا خلقهما اهلل لي�سكن �أحدهما �إىل
الآخر َف َي ْع ُمر الكون �إذ يف ائتالفهما بقا�ؤه .ولو انفرد الرجال يف بقعة من الأر�ض،
وانعزلت الن�ساء �إىل �أخرى؛ النقر�ض احلزبان ،وحقت عليهما كلمة الفناء.
تدركن معنى قويل هذا من �صعوبة الرد على هذا ال�س�ؤال� :أي اجلن�سني
�أ�صلح للبقاء يف الدنيا :الن�ساء �أم الرجال؟ ف�إذا �أجابت �إحداكن :الرجال
لأنهم يقومون ب�شاق الأعمال من بناء واخرتاع وزرع وغريه ،عار�ضتها بقويل:
ولأجل من ُت َت َج�شَّ م تلك ال�صعاب ،وال ن�ساء يت�سل�سل منهن الن�سل لعمار هذا
الكون؟ و�إذا قلنا :الن�ساء لأنهن مدبرات البيوت و�أمهات الن�شء ،لقلت :ومن
�أين ي�أتي الن�شء وال �أب له؟ هذا قيا�س على نظام الطبيعة احلايل .وال نتو�سع
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يف االفرتا�ضات واملتوهمات :فقد كان اهلل قاد ًرا على خلق نظام �آخر للتوالد،
وهو قادر على خلق مثله ،ولكنا للآن مل ن�سمع �إال مبثال واحد لهذا ال�شذوذ
هو مثال �سيدنا عي�سى فاملر�أة والرجل للكـون كاخلبز واملـاء للج�سم� ،أو
ال�شم�س واملاء للزرع ،ولو ا�ستعا�ضت �إحدانا باللنب عن املاء ،ف�إن اللنب بالتحليل
يحتوي املاء ،فالكتب ال�سماوية كلها جممعة على �أن �أ�صل الب�شر من �آدم
وحواء ،والقائلون بر�أي دارون مل ينكروا �ضرورة لزوم الذكر والأنثى للتوالد من
احليوانات الأوىل التي زعموا �أنها ارتقت بالتدرج �إىل م�صاف الإن�سان ،كذلك
احلال يف كل ج�سم حي نام ،ف�إن النباتات كلها فيها الذكورة والأنوثة ،والزهرة
على لطافتها و�صغر حجمها حتتوي �شكلني خمتلفني من العروق؛ �أحدهما لقاح
للآخر ،كذلك جعلهما اهلل لينتج منهما احلب الذي فيه بقاء النوع ،و�سلط عليه
الريح ت�سفيه �إىل الأر�ض ،ف�إذا ماجاده الغيث �أو لقي ر ًّيا نبت ومنا و�صار �شج ًرا.
فنظام التوالد هذا مطرد يف كل الأج�سام احلية من حيوانات ونباتات ال �شك فيه
البتة ،و�إذا راجعنا �إح�صائيات العامل كله وجدنا �أن عدد الذكور والإناث فيه يكاد
جدا .وهذا دليل على �أن اهلل خلق رج ًال لكل امر�أة،
يكون واح ًدا �أو بفرق قليل ًّ
هذا بقطع النظر عن احلروب وغريها مما قد يخل بهذا التوازن الطبيعي الدقيق،
�إذن فمحاولة االعتزال بني الرجال والن�ساء م�ستحيلة؛ وعليه فال فائدة من هذه
الغارات القلمية ال�شعواء بيننا وبينهم ،والأوفق �أن ن�سعى للوفاق جهدنا ،ونزيل
�سوء التفاهم والتحزب ،لنحل بدلهما الثقة والإن�صاف ،ولنبحث �أو ًال يف نقط
اخلالف.
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يقولون� :إننا بتعلمنا نزاحمهم يف �أ�شغالهم ،ونرتك �أعمالنا التي خلقنا
اهلل لها ،فليت �شعري �أمل يكونوا هم البادئني مبزاحمتنا؟؟ كانت املر�أة يف العهد
ال�سابق تغزل اخليط وتن�سج ثيابًا لها ولأوالدها ،فاخرتعوا �آلة الغزل والن�سج،
ف�أبطلوا عملها من هذا القبيل ،وكانت املر�أة املتقدمة تغربل القمح وتهر�سه
وتطحنه على الرحا بيديها ،ثم تنخله وتعجنه فته ِّيئ منه خب ًزا ،فا�ستنبطوا ما
ي�سمونه (الطابونة) وا�ستخدموا فيها الرجال ،ف�أراحونا من ذلك العمل الكثري،
ولكنهم عطلوا لنا عم ًال ،وكانت كل امر�أة من ال�سالفات تخيط لنف�سها ولأفراد
بيتها ،فابتكروا لنا �آلة للخياطة ي�شتغل يف ا�ستخراج حديدها و�صناعتها الرجال،
ثم جعلوا منهم خياطني يخيطون لرجالنا ولأوالدنا ،وكنا نكن�س حجرنا �أو تكن�سها
اخلادمات مبكان�س من الق�ش ،فا�ستنبطوا �آلة الكن�س التي يكفي �أن يالحظها
خادم �صغري فتنظف ال ِّريا�ش والأثاث ،وكانت الفقريات واخلادمات يجلنب املاء
لبيوتهن �أو لبيوت �سادتهن ،فاخرتع الرجال الق�صب (املوا�سري) واحلنفيات جتلب
املاء بال تعب ،فهل ترى عاقلة املاء يجري عند جارتها يف �أعلى طبقات منزلها
و�أ�سفله وتذهب لتملأ من النهر وقد يكون بعي ًدا؟؟ �أو هل يعقل �أن متمدينة ترى
خبز (الطابونة) نظيفًا طر ًّيا ال تتكلف له �سوى ثمنه ،ترتكه لتغربل وتعجن وقد
تكون �ضعيفة البنية ال تتحمل تعب جتهيز القمح وعجنه� ،أو فقرية ال ت�ستطيع
ت�أجري خدم له �أو وحيدة ال م�ساعدة لها عليه� ،أظن الرجال لو كانوا حملنا ملا فعلوا
�سوى ما فعلناه ،وما من امر�أة تقوم بهذه الأعمال كلها �إال القرويات الالتي مل
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يدخل قراهن التمدين ،بل �إنهن ي�ستع�ضن عن الرحا بوابور الطحني ،وبع�ضهن
عن امللء من البحر(بطلومبات) ي�ضعنها داخل دورهن.
ول�ست �أريد من قويل هذا �أن �أذم االخرتاعات املفيدة التي اخرتعها
الرجال لت�سد كث ًريا من �أعمالنا� ،أو �أقول �إنها زائدة عن حاجتنا ،و�إمنا كان هذا
ال�شرح �ضرور ًّيا لبيان �أن الرجال هم البادئون باملزاحمة ،ف�إذا مازاحمناهم اليوم يف
بع�ض �أ�شغالهم ف�إن اجلزاء احلق من جن�س العمل.
فزيد راقه �أن يكون
على �أن م�س�ألة املزاحمة هذه ترجع للحرية ال�شخ�صيةٌ ،
طبي ًبا .وعم ٌرو ر�أى �أن يكون تاج ًرا .فهل ي�صح �أن نذهب للطبيب ونقول له ال
حترتف هذه ال�صناعة بل كن تاج ًرا؟؟ وهل ميكننا �أن جنرب التاجر على �أن ي�صري
طبي ًبا؟ كال ،فكل له حريته يفعل ما ي�شاء وال �ضرر وال �ضرار .وهل يجوز �أن مينع
مهند�س قدمي من يحرتفون هذه املهنة لأنه كان يكت�سب ربح بلد ب�أكمله فجاءه
ه�ؤالء املهند�سون اجلدد يقت�سمون �أرباحه؟ على �أن ذلك لو جاز قو ًة ملا �صح �أن
يجوز �شر ًعا وحرية ،وملا قامت من �أجله ال�شحناء بني الرئي�س روزفلت((( و�شركات
االحتكار ،ف�إذا كان املخرتعون وال�صناع �أبطلوا جز ًءا كب ًريا من �أعمالنا ،فهل نقتل
الوقت يف الك�سل� ،أم نبحث عن عمل ي�شغلنا؟ ال غرو �أننا نفعل الثاين .وملا
((( الرئي�س روزفلت :فرانكلني ديالنو روزفلت ،الرئي�س الثاين والثالثون للواليات املتحدة الأمريكية ،كان ينتمي
�إىل احلزب الدميقراطي .توىل من�صب رئي�س الواليات املتحدة يف الفرتة من  4مار�س � 1933إىل � 12إبريل
1945؛ وذلك لأنه �أعيد انتخابه �أربع مرات متتالية ،وتويف يف العام الأول من واليته الرابعة(.م).
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كانت �أ�شغال منزلنا قليلة ال ت�شغل �أكرث من ن�صف النهار ،فقد حتتم �أن ن�شغل
الن�صف الآخر مبا متيل �إليه نفو�سنا من طلب العلم ،وهو ما يريد �أن مينعنا عنه
الرجال بحجة �أننا ن�شاركهم يف �أعمالهم .ال �أريد بقويل هذا �أن �أحث ال�سيدات
على ترك اال�شتغال بتدبري املنازل وتربية الأوالد �إىل االن�صراف لتعلم املحاماة
والق�ضاء و�إدارة القاطرات! كال ولكن �إذا وجدت منا من تريد اال�شتغال ب�إحدى
هذه املهن ف�إن احلرية ال�شخ�صية تق�ضي ب�أن ال يعار�ضها املعار�ضون ،قد يقولون
�إن احلمل والوالدة مما يجربنا على ترك ال�شغل ،وقد يجعلون ذلك حجة علينا،
ولكن من الن�ساء من مل تتزوج قط ،ومنهن العقيمات الالتي ال ينتابهن حمل
وال والدة ،ومنهن من مات زوجها �أو طلقها ومل جتد عائ ًال يقوم ب�أودها ،ومنهن
من يحتاج زوجها ملعونتها ،وقد ال يليق به�ؤالء �أن يحرتفن احلرف الدنيئة ،بل رمبا
ميلن �إىل �أن يكن معلمات �أو طبيبات حائزات ملا يحوزه الرجال من ال�شهادات،
فهل من العدل �أن مينع مثل ه�ؤالء من القيام مبا يرينه �صا ًحلا لأنف�سهن قائ ًما
مبعا�شهن؟؟ على �أن احلمل والوالدة �إذا كان معطلني لنا عن العمل اخلارجي،
فهما معطالن لنا عن الأعمال البيتية �أي�ضً ا .و�أي رجل قوي مل مير�ض ومل ينقطع
عن عمله وق ًتا ما؟
يقول لنا الرجال ويجزمون �إنكن خلقنت للبيت ،ونحن خلقنا جللب
املعا�ش ،فليت �شعري �أي فرمان �صدر بذلك من عند اهلل ،ومن �أين لهم معرفة
ذلك واجلزم به ومل ي�صدر به كتاب؟ نعم �إن االقت�صاد ال�سيا�سي لي�أمر بتوزيع
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الأعمال ،ولكن ا�شتغال بع�ضنا بالعلوم ال يخل بذلك التوزيع ،وما �أظن �أ�صل
تق�سيم العمل بني الرجال والن�ساء �إال اختيار ًّيا .مبعنى �أن �آدم لو كان اختار الطبخ
والغ�سل وحواء ال�سعي وراء القوت لكان ذلك نظا ًما متب ًعا الآن ،وملا �أمكن �أن
يحاجنا الرجال ب�أنا خلقنا لأعمال البيت فقط ،وها نحن �أوالء ال نزال نرى بع�ض
الأقوام كالربابرة مث ًال يخيط رجالهم الثياب لأنف�سهم ولأفراد بيتهم ،ويتج�شم
ن�سا�ؤهم م�شقة الزرع والقلع ،حتى �إنهن ليت�سلقن النخل جلني ثمارها ،وها هن
ن�ساء الفالحني وال�صعايدة ي�ساعدن رجالهن يف حرث الأر�ض وزرعها ،وبع�ضهن
يقمن ب�أكرث �أ�شغال الفالحة كالت�سميد والدرا�س وحمل املحا�صيل ودق ال�سنابل
و�س ْوق املوا�شي ورفع املياه مبا ي�سمونه بالقطوة وغري ذلك من
والرباعم (الكيزان) َ
الأعمال التي رمبا �شاهدها منكن من ذهبت �إىل ال�ضياع (العزب) ،ور�أت �أنهن
يقدرن عليه متام القدرة ك�أ�شد الرجال ،ونرى مع ذلك �أوالدهن �أ�شداء �أ�صحاء.
فم�س�ألة اخت�صا�ص كل فريق ب�شغل م�س�ألة ا�صطالحية ال �إجبار فيها ،وما
�ضعفنا الآن عن مزاولة الأعمال ال�شاقة �إال نتيجة قلة املمار�سة لتلك الأعمال،
و�إال ف�إن املر�أة الأوىل كانت ت�ضارع الرجل �شدة وب� ًأ�سا� ،ألي�ست املر�أة القروية
ك�أختها املدنية؟ فلماذا تفوق الأوىل الثانية يف ال�صحة والقوة؟ هل َت ْر َتنب يف �أن
امر�أة من املنوفية ت�صرع �أعظم رجل من رجال الغورية لو �صارعته؟ ف�إذا قال لنا
الرجال� :إننا خلقنا �ضعيفات ،قلنا :ال و�إمنا �أنتم �أ�ضعفتمونا باملنهج الذي اخرتمت
�أن ن�سري فيه ،حدثتني �سيدة عاملة �أنها يف �سياحتها ب�أمريكا ر�أت بعينها هنودها
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احلمر تتحرك �آذانهم من تلقاء نف�سها اجتاه ال�صوت الذي يرتقبونه ك�آذان اخليل
واحلمري ،ذلك نتيجة ا�ستعمالهم لها ،وقد توارثوه �أي�ضً ا وهم يف حاجة �إليه لت�ستمع
زئري ال�سباع وعواء الوحو�ش التي رمبا تهاجمهم يف فلواتهم .كذلك جند حوا�س
الوح�شيني �أقوى من حوا�سنا بكثري ،فهم ي�شمون رائحة الوحو�ش من بعيد �أما
نحن فال ،ومل يكذب من قال �إن الوظيفة تك ّون الع�ضو ،ه�ؤالء العميان يعتمدون
كث ًريا على حا�سة ال�سمع فتقوى فيهم بالتدريج تلك احلا�سة �إىل �أن تبلغ غاية قد
تعد من اخلوارق عندنا ،فهل بعد �أن ا�ستعبدنا الرجال قرونًا طوا ًال حتى خيم على
عقولنا ال�صد�أ وعلى �أج�سامنا ال�ضعف ي�صح �أن يتهمونا ب�أنا خلقنا �أ�ضعف منهم
�أج�سا ًما وعقو ًال؟ �إنهم لو �أن�صفوا ومل يتحزبوا ملا عريونا ب�أننا قليالت النبوغ ،و�أنه
مل ي�سمع ب�إحدانا غريت قاعدة يف احل�ساب والهند�سة مث ًال ،وليتف�ضل �أحدهم
ب�إخبارنا عما ا�ستنبطه من تلك القواعد� ،أولي�ست قواعد احل�ساب هي بعينها من
زمن اليونان الأ َول �إىل الآن ،ونظريات الهند�سة مل تزل تلك التي كان يعرفها
قدماء امل�صريني والرومان؟ نحن نعرتف لرجال االخرتاع واالكت�شاف بعظيم
علي
�أعمالهم ،ولكني لو كنت ركبت املركب مع خري�ستوف كلومب ملا تعذر ّ
�أنا �أي�ضً ا �أن �أكت�شف �أمريكا ،وحقيقة �إن الن�ساء مل يخرتعن اخرتاعات عظيمة،
ولكن كان منهن النابغات يف العلوم وال�سيا�سة والفنون اجلميلة� ،أي فيما ُ�س ِمح
لهن مبمار�سته ،وبع�ضهن ُفقن الرجال يف الفرو�سية وال�شجاعة كخولة بنت الأزور
الكندي ،فقد عجب منها عمر بن اخلطاب و�أعجب با�ستقتالها يف فتوح ال�شام
حينما �أرادت تخلي�ص �أخيها من �أ�سر الروم .وجان دارك التي قادت جي�ش
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الفرن�سي�س بعد هزميته �أمام الإنكليز ،ف�شجعتهم على ا�ستمرار القتال و�أ�صلت
حماربي وطنها حربًا عوانًا .ولن �أ�ضرب مث ًال بالن�ساء الالتي تولني امللك ف�أح�سن
�سيا�سته ككاترينا ملكة الرو�سيا ،و�إيزابيال ملكة �إ�سبانيا و�إليزابيت ملكة �إنكلرتا
وكليوباتره و�شجرة الدر امراة امللك ال�صالح و�أم طوران �شاه التي حكمت م�صر،
فقد يقول معار�ضونا� :إنه دبره لهن الوزراء وهم رجال!! على �أنه لو �صح هذا
القول يف عهد الد�ستوريني كامللكة فكتوريا مث ًال �أو ولهلمينا ملكة هوالندة احلالية
فال ي�صح تطبيقه على �أيام احلكم املطلق.
�إننا الآن يف ابتداء القيام بتعليم البنات ،فقول بع�ضهم باالقت�صار على
هذا وذاك مثبط للهمة ورجوع �إىل الوراء .يف حني �أنه ال خوف من مزاحمتنا لهم
الآن لأننا ال نزال يف الدور الأول من التعليم وال تزال عاداتنا ال�شرقية تثنينا عن
اال�ستمرار على الدر�س الكثري ،فليهنئوا بوظائفهم ،وما داموا يرون مقاعد مدر�سة
احلقوق واملهند�سخانة والطب واجلامعة خالية منا ،فليقروا عيونًا ولينعموا ب ً
اال ف�إن
ما يتخوفون منه بعيد ،و�إذا فر�ض �أن ا�شتاقت �إحدانا لتكملة معلوماتها يف �إحدى
خارجا ،و�إمنا تفعله لإطفاء
تلك املدار�س ،ف�أنا واثقة �أنها لن ُت َق ّلد وظيفة� ،أو ت�شتغل ً
�شوق النف�س للعلم� ،أو ال�شهرة وملا تفعله ،ف�إذا كنا مل ن�شتغل باملحاماة وال بتقلد
الوظائف احلكومية �أفال ت�شغلنا عن تربية الن�شء �إال قراءة كتاب �أو خط جواب؟
�أظن ذلك م�ستحي ًال على �أن الأم مهما تعلمت وب�أي حرفة ا�شتغلت فلن ين�سيها
(((	�أ�صلت� :أدخلت و�أحرقت .وحربا عوانا :حربا قوتل فيها مرة بعد �أخرى وهي من �أ�شد احلروب(.م).
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ذلك �أطفالها �أو يفقدها عاطفة ال�شفقة والأمومة ،بل بالعك�س؛ �إنها كلما تنورت
�أدركت م�س�ؤوليتها� ،أمل ترين الفالحات واجلاهالت يظل يبكي طفل الواحدة
منهن �ساعات وهي ت�سمعه وال تتحرك؟؟ فهل ياترى كان �شغل ه�ؤالء �أي�ضً ا
حت�ضري الق�ضايا �أو اال�شتغال بالتحرير والقراءة؟
وال يغيظني �أكرث من �أن يزعم الرجال �أنهم ي�شفقون علينا� ،إننا ل�سنا حم ًّال
لإ�شفاقهم ،و�إمنا نحن �أهل الحرتامهم ،فلي�ستبدلوا هذا بذاك ،والإ�شفاق ال يت�أتى
�إال من �سليم لعليل� ،أو من جليل حلقري ،ف�أي ال�صنفني يعتربوننا؟ تاهلل �إنا لن�أنف
�أن نكون �أحد هذين.
قال قائلهم :ال تعلموا البنات من احل�ساب �إال القواعد الأربع ،لأنهن
لن يحتجن �إىل �أكرث منها ،فمن �أين له �أننا لن نودع نقودنا يف م�صرف� ،أو نبيع
وثيقة (كمبيالة)� ،أو يغالطنا وكيل يف قيا�س قطعة �أر�ض؟ �إنه �إذا ادعى بذلك
تف�ضيل الرجال على الن�ساء يف علم التكهن والرجم بالغيب �أي�ضً ا قلنا مل ت�صح
هذه الفرا�سة ،فقد �أظهر الواقع غري ذلك� .أما ما يذهب �إليه من تف�ضيل لغة على
لغة يف التعلم ،فذلك ما ال �أفهمه لأين �أعترب اللغات كلها نافعة ،ولو وجدت من
يعلمني الرببرية �أو ال�صينية لتعلمتها� ،إذا كان لآداب اللغة ف�إن الفار�سية والأملانية
والإنكليزية وغريها ملأى بذلك� ،أما تعليم تدبري املنزل وتربية الأطفال فيجب �أن
ن�شكر للدكتور عبد العزيز نظمي بك اهتمامه بهما ،وحثه عليهما.
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�أيتها ال�سيدات :العلم منور للعقل على �أي حال �سواء عمل به �أو مل
يعمل ،فماذا ي�ضرنا �أننا ال ن�شتغل مب�سح الكرة الأر�ضية وال بال�سباحة ،ولكن نعلم
مواقع البالد و�أبعادها؟ �إن الطبيب يتعلم اجلرب يف تلمذته ،ولكنه ال ي�شتغل به يف
�صناعته ،كلنا ن�سمع ب�أخبار ال�سيا�سة والرجال ي�شتغلون بها ،ولكنهم ال يحدثون
�أنف�سهم ب�أن يولوا مكان ذلك امللك املقتول �أو ال�سلطان املعزول ،فهل نقول لهم
�إذا كنتم لن تتملكوا يف تلك الأمم فال يجوز لكم �أن تعرفوا �سيا�ستها و�أخبارها؟
ن�سمع يف هذه الأيام �أن جي�ش الد�ستور يف تركيا زحف من �سالنيك �إىل الآ�ستانة،
و�أن ح�صن �إ�سكودار ت�أخر يف الت�سليم؟ �أال يح�سن بنا �أن نعرف من (اجلعرافيا) ما
يهيئنا لفهم تلك الأخبار بعد ما الكتها �أفواه الكبار وال�صغار.
لو مل يكن للعلم لذة يف ذاته ملا ا�شتغل بتح�صيله امللوك وهم واثقون �أنهم
لن يكونوا مهند�سني وال بحارة وال �سائقي قاطرات ،وهل تف�ضل ال�سيدة التي
تعرف �أن تطبخ البطاط�س وتن�سق الأزهار فقط� ،أم التي تعرفهما �أي�ضً ا ولكنها
تعلم متى ي�ؤكل البطاط�س وهل يوافق زوجها املري�ض بال�سكر �أو ج�سمها ال�سمني
الذي تريد ت�ضمريه ،وهل وجود �أ�ص�ص (ق�صاري) الزرع يف حجرتها لي ًال �صالح
لرئتيها ال�ضعيفتني �أم م�ضر بهما؟ فهذه تعرف تدبري املنزل وتلك تعرفه ،ولكن
تع ُّلم واحدة علم النبات حتفظ لها �صحتها و�صحة عيالها من التلف ف�ض ًال عما
ت�شعر به من ال�سرور النا�شئ عن العلم ،نحن نعلم �أن نق�ص تربيتنا الأوىل وتربية
�إخواننا ال�شبان ،ال �شك نتيجة جهل �أمهاتنا ،فهل نعرف الداء وال نداويه ،وقد قال
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احلديث ال�شريف« :ال يلدغ امل�ؤمن من جحر مرتني» �إن املدار�س مهما اجتهدت
يف تثقيف عقول الن�شء وتهذيبها ،ف�إن املنزل له ت�أثري خا�ص يف الأطفال ،و�إذا
�شعر تلميذ �أن �أمه عاملة �أو لها ن�صيب من علم ،ف�إنه ي�سعى جهده لرييها �أنه �أهل
حلبها وتقديرها �إياه؛ فيجتهد ليحفظ �سل�سلة العلم لتكون ال�صلة �شديدة بينه
وبينها فتعلمنا احلايل ناق�ص ،يجب �أن ُيزاد عليه ال �أن ينق�ص منه.
�أما ما �أُ�شْ كل على الرجال من علة ف�سادنا ،فهو ما ين�سبونه خط�أ للتعلم
وحقهم �أن ين�سبوه للرتبية .يرى كثريون �أن العلم يهذب ،ولكني ال �أعتقد ذلك،
بل �أ�صرح �أن العلم والرتبية منف�صالن متام االنف�صال �إال يف علوم الدين فقط،
ودليلي على ذلك �أن كثريين من املربزين واملربزات يف العلوم ال خالق لهم،
و�إن الكتاب الواحد قد يدر�سه معلمان خمتلفان يف فرقتني كل على حدة ،فتتعلم
الفرقتان الكتاب ،ولكن جند �أثر الهمة وعلو النف�س يف واحدة وال نراه يف الثانية.
فهذا نا�شئ من ت�أثري روح املعلم يف تالميذه ال من العلم ،و�إال فلو كان من
العلم لت�ساوت الفرقتان؛ لأن الكتاب واحد والعلم ال يختلف ،يظن بع�ض النا�س
�أن ح�سن الرتبية معناه تقبيل �أيدي الزائرات وتكتيف اليدين خ�ضو ًعا ،ولكن ما
�أبعد هذا عن احلقيقة ،الرتبية احل�سنة هي التي ت�ؤهل ال�شخ�ص لأن يدرك نف�سه
من �سواه ،وما �أحزم من قال :ما هلك امر�ؤ عرف قدر نف�سه ،الرتبية احل�سنة هي
التي تعود الإن�سان من �صغره احرتام الغري �إذا ا�ستحق االحرتام حتى ولو كان
عد ًّوا .فالتعلم مل يف�سد �أخالق الفتيات ،و�إمنا هي الرتبية الناق�صة ،تلك الرتبية
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يف احلقيقة يجب �أن تكون من �أعمال البيت ال املدر�سة ،وملا كانت بيوتنا مل
تبلغ الدرجة التي ت�ؤهلها لإح�سان تربية الأطفال؛ فقد وجب علينا �أن ن�ضاعف
جمهوداتنا لإ�صالح �ش�أن �أنف�سنا ،ثم �إ�صالح الن�شء ،وال يتم ذلك يف حلظة كما
قد يتوهم ،ومن الظلم �أن نلقي م�سئولية الف�ساد كلها على املدار�س ،ف�إن املدار�س
لها ت�أثري يف الرتبية ،ولكن لي�س عليها كل الذنب ،بل العيب يف الأ�سر.
من عيوبنا -نحن الن�ساء� -أننا النكرتث كث ًريا بالن�صح ،ف�إذا قامت �سيدة
تريد تقرير مبد�أ �أو �إظهار حقيقة ،قال �أكرثنا :ما لها ولهذا� ،أو �إن كانت تغار فلتعمل
مثلنا ،وغري ذلك من الألفاظ!!
ومن عيوبنا ال�سخرية والتهكم ،فكثري منا تنتقد من ت�صادفه وتعيب عليه
ال عي ًبا حقيق ًّيا ي�ستدعي االنتقاد ،ولكن لولوع باالنتقاد يف ذاته ،فرمبا انتقدت يف
�ساعة واحدة اثنني على خ�صلتني مت�ضادتني ،وال ميكن �أن يكون ال�شيء ونقي�ضه
ُم ْن َت َق ًدا ،ف�إذا ر�أت امر�أة �سمينة قالت� :إنها (كالربميل) وكيف ت�ستطيع احلركة؟
و�إن ب�صرت ب�أخرى رفيعة قالت� :إنها كعود احلديد تك�سر يدها على �ساقيها؟ و�إذا
وجدت �سيدة قليلة الكالم قالت� :إنها متكربة ،و�إن �سمعت �أخرى تتكلم كث ًريا
عابت عليها وقالت� :إنها تت�صنع اخلفة!!
ومن عيوبنا ال�صلف واالغرتار ،كنت و�أنا طفلة �أحفظ ق�صيدة �سمعتها،
ولكني كنت �أخلط فيها و�أحلن كث ًريا غري عاملة بالطبع ما كنت واقعة فيه من
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اخلط�أ ،وكانت زميالتي ال�صغريات ال يعرفن الق�صائد ،ومل ي�سمعن بها ،فكنت
�إذا قلتها �أمامهن عددنها غريبة عليهن ،وو�سمنني بالذكاء! فما لبثت �أن اغرترت
بق�صيدتي و�صرت �أفتخر بها ،حتى �إذا �ألقيتها ذات يوم �أمام والدي �أراين خطئي،
وبني يل �أنها كانت جمموعة نتف من هنا ومن هناك ال ارتباط لأجزائها وال قافية
لها ،و�أعطاين كتابًا فيه �شعر ،ف�أده�شني �أكرث ،لأنني كنت �أح�سب �أن ال �شعر
يف الدنيا �إال تلك النتف التي كنت ا�ستظهرتها ،فلو كان تركني ومل يبني يل
خطئي ،فرمبا كنت ا�سرت�سلت يف الغرور ،والإن�سان مهما بلغ من العلم ال يزال
يقبل الزيادة فيه ،ومهما كرب فيما يعرف ف�إنه ال يزال طف ًال �إزاء ما يجهل ،كالبحر
ت�ستعظم منه ما ر�أيت وما مل تره �أعظم ،وكيف �أ�صلح خطئي �إذا كنت ال �أ�شعر
به ،وال �أقبل ن�صيحة من يراه؟
ي�شكو الرجال من تربجنا يف الطرقات ،وحق لهم؛ لأننا خرجنا فيه عن
امل�ألوف واجلائز ،نحن نزعم �أننا نحتجب ،ولكنا ما بلغنا حجابًا وال بلغنا �سفو ًرا؛
ال �أريد �أن نرجع حلجاب جداتنا ذلك الذي ي�صح �أن ي�سمى و�أ ًدا الحجابًا ،فقد
كانت ال�سيدة تق�ضي عمرها بني حوائط منزلها ال ت�سري يف الطريق �إال وهي
حممولة على الأعناق ،وال �أريد �سفور الأوربيات واختالطهن بالرجال ف�إنه م�ضر
بنا� .إن ن�صف �إزارنا ال�سفلي اليوم مرط (جونيله) ال يتفق مع كلمة حجاب وال
مع معناها وال مع احلكمة منه� ،أما ن�صفه العلوي فهو كالعمر كلما تقدم ق�صر ،كان
احلجاب الأول قطعة واحدة تلتف بها املر�أة فال يظهر من هيئتها �شيء ،ثم طر�أ
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عليه تكم�ش ب�سيط ،ولكنه كان وا�س ًعا يكفي ل�سرت اجل�سم ،ثم تفننا فيه ف�صرنا
ن�ضيق و�سطه ونق�صر ر�أ�سه ،و�أخ ًريا ف�صل له كمان ،و�صار يلت�صق بالظهور ،وال
يلب�س �إال مع امل�شد ،ويربط من �أطرافه �إىل الوراء ،حتى تظهر منه الآذان ون�صف
الر�أ�س �أو �أكرثه ،فتبني الورود والرياحني والأ�شرطة املزين بها الر�أ�س� ،أما الربقع
ف�أ�شف من قلب الطفل ،ما الغر�ض من الإزار؟ الغر�ض منه �سرت اجل�سم ،واملالب�س
والزينة ،اجتناب الزينة التي نهى اهلل عنها ،فهل يتفق هذا مع املئزر احلايل وقد
�أ�صبح (ف�ستانًا) يظهر النهدين واخل�صر والأعجاز ف�ض ًال عن �أن بع�ض ال�سيدات
ابتد�أن يلب�سنه �أزرق وبن ًّيا و�أحمر؟ الأوىل �أن ال ن�سميه مئز ًرا بل (ف�ستانًا بطرطور)
ف�إنه يف احلقيقة كذلك ،وعندي �أن اخلروج بدونه �أدل على احل�شمة ،لأنه على
الأقل ال ي�سرتعي النظر ،على �أن م�س�ألة احلجاب قد اختلف فيها الأئمة ،ف�إذا
كان تفنن بع�ضنا هذا يراد به االحتيال على اخلروج بال �إزار فلي�س عليهن فيه
من حرج �إذا ك�شفن وجوههن ب�شرط �سرت ال�شعر واجل�سم ،و�أرى �أن �أوفق لبا�س
للخارج هو تغطية الر�أ�س بخمار و�سدل رداء �أ�شبه (بالبالطو) امل�سمى (Cache
 )Poussiereعند الفرجنة على اجل�سم �إىل الكعب ،ويكون طويل الكمني �إىل
املع�صمني ،وهذا اللبا�س م�ستعمل يف الآ�ستانة كما روت يل �إحدى ال�سيدات
للخروج �إىل املحالت القريبة .ولكن من ي�ضمن لنا �أننا ال نق�صره ون�ضيقه حتى
من�سخه (ف�ستانًا) �آخر؟ وحينئذ ت�ضيق بنا حيل الإ�صالح.
لو �أننا مرتبيات من �صغرنا على ال�سفور ولو �أن رجالنا م�ستعدون له،
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لأقررت بال�سفور ملن تهواه .ولكن جمموع الأمة غري م�ستعد له للآن ،و�إن كان
بع�ض ن�سائنا العاقالت ال يخ�شى من اختالطهن بالرجال �إال �أننا يجب �أن نتحفظ
على غري العاقالت �أي�ضً ا لأننا �سرعان ما نقلد وقل �أن نبحث عن حقيقتنا فيه،
�أال ترين �أن تيجان املا�س �أ�صلها للملكات والأمريات ف�أ�صبحت الآن يلب�سها
املغنيات والراق�صات؟ ولعل ال�شعراء يعدلون عن كنايتهم امللكات بيا ربة التاج،
فقد �أ�صبحت تلك الكناية �شاملة ل�سواهن!!
على �أن تفنننا هذا يف املئزر احلايل ،هو يف ذاته تقليد للأوربيات ،ولكنا
فقناهن يف التربج ،ف�إن املر�أة منهن تلب�س �أب�سط ما عندها عندما تكون يف الطريق،
وتلب�س ما �شاءت يف البيت �أو يف ال�سهرات ،ولكنهن بخالف ذلك يظللن �أمام
جدا ،ثم �إذا خرجت �إحداهن عمدت �إىل �أح�سن ثيابها
�أزواجهن بجلباب ب�سيط ًّ
فلب�سته و�أثقلت نف�سها بامل�صوغات ،و�أفرغت عليها زجاجات العطر والطيب ،ويا
ليتها تقت�صر على ذلك ،بل جتعل من وجهها حائ ًطا تنق�شه بالدهان ،وت�صبغه
مبختلف الألوان ،وتتك�سر يف م�شيتها ك�أنها اخليزران ،فتفنت املارة �أو على الأقل
يتظاهرون لها ب�أنها فتنتهم� ،إين واثقة �أن �أغلب ه�ؤالء املتربجات يفعلن ما يفعلن
وهن خاليات الذهن من �سوء الق�صد ،ولكن من �أين للرائي �أن يتبني ح�سن
نيتهن ،ومظهرهن ال يدل عليه؟
حجابنا يجب �أن ال يحرمنا من ا�ستن�شاق الهواء النقي وال من �شراء ما
يلزمنا �إذا مل يقدر �آخر على �شرائه لنا ،ويجب �أن ال مينعنا عن تلقي العلم وال �أن
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يكون م�ساع ًدا على ف�ساد �صحتنا� ،أو �سب ًبا يف تلفها ،ف�إذا مل �أجد يف بيتي حديقة
وا�سعة �أو رحبة طلقة الهواء ،وكنت فرغت من العمل و�أح�س�ست من نف�سي مبلل
�أو ك�سل ،ف ِل َم ال �آخذ ن�صيبي من هواء ال�ضواحي املنع�ش الذي خلقه اهلل للكل،
ومل يحب�سه يف �صناديق مكتوب عليها «خ�صو�صي للرجال» ،و�إمنا يجب �أن نختار
االعتدال ،و�أن ال نخرج للنزهة وحدنا اجتنابًا للقيل والقال ،و�أال من�شي الهوينا
و�أال نلتفت مينة وي�سرة ،و�إذا مل يكن �أبي �أو زوجي يح�سن اختيار ما �أ�شتهيه
من املالب�س غري املوجود لها عينة ،وال ميكنه جلبها للمنزل ،ف ِل َم ال ي�أخذين معه
الختيار ما يلزمني �أو يدعني �أ�شرتي ما �أريد؟ و�إذا مل �أجد من يح�سن تعليمي �إال
رج ًال ،فهل �أختار اجلهل �أم ال�سفور �أمام ذلك الرجل مع �أخواتي من املتعلمات؟
على �أنه لي�س هناك ما يجربين على ال�سفور ،بل �إنه ميكنني التقنع واال�ستفادة
منه ،وهل نحن يف �إ�سالمنا �أعرق �أ�ص ًال من ال�سيدة نفي�سة ،وال�سيدة �سكينة-
ر�ضي اهلل عنهما -وقد كانتا جتتمعان بالعلماء وال�شعراء؟ و�إذا ا�ضطرين املر�ض
ال�ست�شارة طبيب ال ميكن �إحدى الن�ساء القيام بعمله ،فهل �أترك نف�سي واملر�ض،
وقد يكون خفيفًا فيع�ضل بالإهمال� ،أم �أ�ست�شفيه في�شفيني؟
�إن حب�س امل�صرية ال�سالفة تفريط ،وحرية الغربيني الآن �إفراط ،وال �أجد
�أ�صلح ما نقتب�س منه �إال حالة املر�أة الرتكية احلا�ضرة؛ ف�إنها و�سط بني الطرفني ،ومل
تخرج عما يجيزه الإ�سالم ،وهي مع ذلك مثال اجلد واالحت�شام.
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بلغني �أن بع�ض كربائنا (�أريد كرباء الوظائف) يعلمون بناتهم الرق�ص
الإفرجني والتمثيل ،وهما �أمران �أحالهما مر ،و�أعدهما تطر ًفا ممقو ًتا ،وا�ستماتة يف
تقليد الغربيني ،لأن العادة يجب �أن ال ُتغيرَّ �إال �إذا كانت م�ضرة ،والأمناط الغربية
ال يقبلها قوم بينهم �إال �إذا ر�أوا �ضرورتها و�صالحيتها ،ف�أي �صالح لنا من خما�صرة
الرجال والن�ساء ورق�صهم م ًعا؟ �أو ظهور بناتنا �أمام الرائني (املتفرجني) ب�صدور
عارية ميثلن �أدوار احلب واخلالعة على (املر�سح)؟ �إن ذلك ٍ
مناف للدين الإ�سالمي
هادم للف�ضيلة ،مدخل ل�ضار العادات بيننا ،فعلينا �أن نحاربه ما ا�ستطعنا ،ونظهر
احتقارنا ملن تفعله من امل�سلمات القليالت الالتي �إذا �شجعناهن ب�سكوتنا ف�إنهن
ال يلبثن �أن يعدين الغري منه.
وعلى ذكر العادات واحلجاب� ،أذكركن مب�س�ألة تئن منها ال�سعادة ،وتكاد
تندثر يف بيوتنا ،تلك هي م�س�ألة اخلطبة والزواج ،يرى �أكرث عقالء الأمة �أن ال بد
للخطيبني من االجتماع والتكلم قبل الزواج ،وهو ر�أي �سديد مل يكن النبي 
وال�صحابة يفعلون غريه ،وهو متبع عند جميع الأمم ب�أ�سرها والأمة امل�صرية �أي�ضً ا،
�إال يف طبقة واحدة هي طبقة �أهل املدن� ،إذا ائتلف العرو�سان عندنا فهو من
حما�سن االتفاق (ال�صدف) ،وكيف ميكن اجلمع بني �شخ�صني مل ير �أحدهما
الآخر ومل يختربه على �أن يق�ضيا العمر م ًعا؟ �إن �إحدانا �إذا اتفق �أن ر�أت عر�ضً ا
يف �إحدى زياراتها �سيدة ا�ستثقلت ريحها ،ف�إنها ال ت�صرب على جمال�ستها ف�ض ًال عن
النظر �إليها ،وت�سرع بالتمل�ص منها ،فكيف ت�صرب على م�ض�ض احلياة �إذا ا�ستثقلت
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�أي�ضً ا بعلها ،وهي مل ميكنها الت�صرب على ثقل الغريبة حلظة واحدة يف غري بيتها؟
ي�شري قوم باتباع خطة الغربيني من وجوب معا�شرة اخلطيبني زم ًنا ليتمكن كالهما
من ا�ستطالع طلع �صاحبه ،ولكني �أ�صرح با�ستهجان هذه العادة و�أعتقد �أنها مبنية
على وهم ال على �أ�سا�س متني� ،إذ من نتائج معا�شرة املت�شابهني الألفة ومن الألفة
�شخ�صا مل ير عيوبه ،ومل ميكنه فح�ص �أخالقه ،فيتزوج
احلب .و�إذا �أحب الإن�سان ً
العرو�سان حينذاك على حب باطل ،وعلى غري هدى ،فال يلبثان �أن يتنازعا وتذهب
ريحهما� ،إمنا الطريقة التي �أود عر�ضها على م�سامعكن ،هي �أن يرتاءى العرو�سان
ويتكلما بعد خطبة الن�ساء املتبعة وقبل العقد ،ويجب �أن ال تظهر العرو�س �إال
مع �أحد حمارمها ،وتكون يف �أب�سط لبا�سها ،قد يعرت�ض على هذا االقرتاح ب�أن
اجتما ًعا واح ًدا �أو اثنني �أو �أكرث قلي ًال ال يكفي لأن يقف الواحد على �أخالق
الآخر ،ولكنها على �أي حال كافية لأن ي�شعر الواحد باجتذاب دم الآخر له �أو
ال ،على �أن من �صدقت فرا�سته ميكنه تبني الأخالق من العينني ،ومن احلركات
وال�سكنات ،فيبني �إن كان �صاحبه مت�صن ًعا �أو طائ�شً ا وغري ذلك� ،أما معرفة ما�ضي
العرو�سني وبقية �أحوالهما ،فيجب �أن ي�س�أل عنها املعارف واجلريان واخلدم
وغريهم ،وخو ًفا من �أن يتخذ ال�شبان فا�سدو الأخالق تلك الطريقة ذريعة لر�ؤية
بنات النا�س من غري ق�صد الزواج ،يجب على الويل �أن يتحرى �سلوك اخلاطب،
ويتبني اجلد من كالمه قبل ال�سماح له بر�ؤية ابنته �أو موكلته ،رمبا ت�ست�صعنب قبول
هذه الفكرة والعمل بها ،ولكن كل �شيء يخيل لنا �صع ًبا عند االبتداء فيه ،و�إذا
مار�سناه �سهل وهان ،على �أننا �إذا كنا نعتقد ف�ساد طريقتنا القدمية ونت�أمل منها،
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ونحجم عن الإقدام على مانراه مفي ًدا لنا ،مقل ًال حلوادث ال�شقاء يف زواجنا ،فما
�أ�شبه يومنا بالأم�س ،وما �أ�شد �إثمنا وما �أبعدنا عن قول ال�شاعر:
أجد
أخرت �أَ ْ�س َت ْب ِقي احليا َة فل ْم � ْ
ت� ُ

حـيا ًة لنفـ�سي َ
مثل � ْأن َ�أ َت َقـدَّ مــا

وما الفائدة من تعلمنا �إذا كنا ال ن�ستطيع تغيري عادة م�ضرة ال هي من
الدين وال من احلكمة ،وقد ر�أينا ر�أي العني �سعادتنا العائلية مزعزعة تكاد تقتلعها
�صر�صر تلك العادة العائلية ،وما مثلنا يف ذلك �إال كمثل رجل غرق �أو �أ�شرف
على التلف فلما ب�صر بقطعة خ�شب ميكنه النجاة بالتعلق بها �أبى لئال يكون بها
م�سمار فيجرح �إ�صبعه فابتلعته اللجة ،وقد كان ميكنه النجاة لو مل يقدر اخلوف من
امل�سمار ،وما �أدراه �أن ظنه وتخوفه يف حملهما ،وملاذا ن�أبى �أن يرانا خاطب بحجة �أننا
رمبا ال نعجبه؟ �أو لي�ست م�ضرة رغبتنا عنه �أو رغبته عنا �أخف بكثري من تعاقدنا
على الزواج قبل الر�ؤية ،والإن�سان ال يفعله يف �شراء دابة ،فكيف يفعله يف اختيار
قرين؟؟
�إن امتناعنا عن �أن يرانا اخلاطبون �صرف كثري منهم �إىل الأوربيات،
فيتحمل �أحدهم �أن يتزوج من خادمة �أو عاملة يعتقد �أنه �سيهن�أ معها على �أن
يقرتن ببنت البا�شا �أو البك املخب�أة يف (علبة البخت) وليعذرين �صديقاتي
الغربيات على هذا القول ،ف�إين ال �أريد به �إهانة لهن ،ف�إنهن يعرفن قبلنا �أن امر�أة
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ذات ح�سب مرغوبة يف �شبان قومها ،ال ترتكهم �إىل فتى من غري دينها وجن�سها،
ف�ض ًال عن �أن كل بالد لها مدنيتها اخلا�صة بها ،وتقرير �أحوال مدنيتنا ال يقت�ضي
�أننا نعيب مدنية الآخرين ،ق�س ًما باهلل لو جاء البارون ت�شيلد �أو امل�سرت كارينجي
�إىل ابنة كاتب عندنا مرتبه �أربعة جنيهات �شهر ًّيا ملا رد بغري اخليبة ،ف�إذا مل نعمل
على تدارك هذا اخللل يف جمتمعنا ال نلبث �أن يحتلنا ن�ساء الغرب �أي�ضً ا فنقع يف
احتاللني :احتالل الرجال ،واحتالل الن�ساء ،وثانيهما �شر من �أولهما؛ لأن الأول
�إذا كان ح�صل على غري ر�ضانا ،ف�إن الثاين جلبناه ب�أيدينا ،والن�ساء �شديدات
تلم كل زوجة منهن �أخاها و�أباها وابن خالتها
التعلق بالأقارب؛ فال يبعد �أن ّ
و�صاحبها حولها ،في�سدون ما بقي لرجالنا من موارد الرزق ،فنخرج و�إياهم من
بلدنا بخفي حنني ،وﱹﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ (�إبراهيم.)19/
بع�ض رجالنا يف�ضلون عنا الأوربيات لتدبريهن ،حقيقة �إن الفقرية منهن
ترتدي بلبا�س نظيف مرتب ،ويرى بيتها على قلة �أثاثه نظيفًا مرت ًبا .وطعامها لذي ًذا
متنو ًعا و�أوالدها م�ؤدبني �أ�صحاء ،ومع ذلك نفقاتها قليلة ،نرى كل يوم ن�ساء �ضباط
الإنكليز ما�شيات يف الطرق بلبا�سهن التيل الأبي�ض الب�سيط ،و�أوالدهن الب�سني
القبعات اجلميلة والأحذية البي�ضاء ،ومنظرهم ي�أخذ باللب ،ال يقاربهم يف �شكلهم
عندنا �إال �أوالد (الذوات) الذين تخدمهم املربيات و(الدادوات)� ،أما �سائر �أطفالنا
فهم يف حالة يرثى لها من الإهمال ،ولكن هل ُت ِّدبِر من تتزوج منهن م�صر ًيا
�أمر زوجها كما كانت تفعل لو كان زوجها �أورب ًّيا؟ كال ،واحل�س ي�ؤيد ما �أقول؛
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ف�إن �أغلب رجالنا الذين تزوجوا منهن يئنون وي�صرخون من تبذيرهن واتباعهن
�أهواءهن ،فاملر�أة الغربية تعتقد �أنها من جن�س �أرقى من امل�صري ،ف�إذا تزوجته ظلت
رئي�سة له ،يعمل ب�إ�شارتها ،وح�سبت �أنه ملزم بالإنفاق على ما ت�شتهي وجلبه لها،
حتى ولو كان يف ال�صني ،فهي مدبرة مع الغربي م�سرفة مع امل�صري ،و�إذن �ضاعت
�أف�ضليتها من هذا القبيل ،وبع�ضهم يدعي �أنه يف�ضلها لأنه ميكنها اخلروج معه يف
نزهه وروحاته وغدواته ،وال �أظن الرجل يحب �أن ترافقه زوجته وتلزمه لزوم الظل،
�صحيحا ملا ت�أخر �أكرثنا عن تنفيذه،
ف�إنه داعية للملل ،على �أنه لو كان هذا الر�أي
ً
و�أنا �أول من تفعله ،وال �أجد للمر�أة الغربية التي تقبل الزواج من م�صري ما يفوقها
علينا �إال �أم ًرا واح ًدا ال �أرانا نح�سنه لأننا مل منار�سه وال �أريد �أن منار�سه ،ذلك �أنها
ماهرة يف اجتذاب القلوب ،ويف ن�صب ال�شباك للرجال ،ف�إذا �صادت بحركاتها
وغنة �صوتها م�صر ًّيا ،فليعلم �أنها ُد ِّربت على ذلك يف ع�شرين غرب ًّيا قبله ،فهل يقبل
طبيخا حقيقة لذي ًذا ولكنها �أن�ضجته على
وفيه غرية ال�شرقيني و�أنفتهم �أن تطعمه ً
نار غريه ،ثم انتبذه من قبله خلق كثري؟
وبفر�ض �أن الزوجة ال�شرقية الراقية نق�صت قلي ًال عن �أختها الغربية ،فلماذا
ال ير�شدها بعلها �إىل موا�ضع خطئها بالرفق ويريها ما يحب وما ال يحب؟ ال �س ّيما
و�أن �أحب �شيء �إىل الزوجني املتحدين �أن يبذل �أحدهما و�سعه لري�ضي الآخر،
فان�صراف �شباننا لتلقي العلوم احلديثة يف �أوروبا يجب �أن يكون خلري البالد ال
ل�شرها ،فكما يتعلمون لنفع �أنف�سهم يجب �أن يقرنوا ذلك النفع بنفع مواطنيهم
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�أي�ضً ا ،و�إال فلو اتبع كل واحد يرى عي ًبا يف �صاحبه طريقة ه�ؤالء ال�شبان ملا كان
لأحد من �أهل بلده خليل «ومن ذا الذي ُتر�ضى �سجاياه ُك ّلها»؟ فواجبهم الوطني
يق�ضي عليهم ب�أن يدخلوا كل ما يرونه �صا ًحلا يف بالدهم مع اال�ستغناء عن الأجنبي
على قدر الإمكان ،ف�صانع احلرير الوطني �إذا ر�أى معامل �أوروبا و�سرعتها وجب �أن
ي�شرتي لبالده الآالت الالزمة ل�سرعة �إجناز العمل ،ال �أن يدخل تلك ال�صناعة
بعينها ،ويق�ضي على �صناعته اجلميلة فيكون قد اقتب�س �شك ًال و�أبطل �آخر ،فنحن
�إذا اتبعنا كل �شيء غربي ق�ضينا على مدنيتنا ،والأمة التي ال مدنية لها �ضعيفة
هالكة ال حمالة ،ف�شباننا يدعون �أنهم ي�أتون بن�ساء �أوروبا لأنهم ر�أوهن �أرقى من
ن�ساء م�صر� ،إذن يجب �أن يح�ضروا لنا تالميذ �أوروبا لأنهم �أرقى من تالميذ م�صر،
وعمال �أوروبا لأنهم �أرقى من عمال م�صر ،لأن النظرية واحدة ،فماذا تكون احلال
لو مت ذلك؟ وهل �إذا �سافرت زوجة م�صرية لأوربا ور�أت الأطفال هناك �أجمل ب�شرة
و�أحلى منظ ًرا من مثلهم يف م�صر �أي�صح �أن ترتك �أوالدها وت�أتي بغريهم من الغربيني
�أم جتتهد يف جتميلهم وتقريبهم من ال�شكل الذي �أعجبت به؟ و�إذا كانت �أحط
فتاة غربية تتزوج م�صر ًيا يترب�أ منها �أهلها� ،أفرن�ضى نحن عنها وقد �شغلت حمل
�أ�شرف فتاة منا ،و�صار زوجها مث ً
اال لغريه من ال�شبان؟ �أنا �أول من يعجب بن�شاط
املر�أة الغربية و�إقدامها ،و�أول من يحرتم من ت�ستحق االحرتام منهن ،ولكن يجب
�أن ال ين�سينا احرتام الغري منفعة الوطن ،وامل�صلحة العامة فوق الإعجاب ،و�أننا يف
كثري من �أمورنا ن�سري وفق مايراه الرجال ،فلريونا ما يحبون وكلنا م�ستعدات لل�سري
مبقت�ضاه ،ب�شرط �أن ال يكون ظل ًما لنا وال �إجحا ًفا بحقوقنا.
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ي�ؤملني �أن درجة احرتام الرجال لنا لي�ست بالدرجة التي نحب ،و�إذا
بحثنا وجدنا �أننا نحن الالتي و�ضعنا �أنف�سنا يف هذا املو�ضع غري املر�ضي ،ذلك �أن
الإن�سان ينزله النا�س يف املنزلة التي يختارها هو لنف�سه وي�سري عليها كما قال زهري
«ومن مل ُي َك ِّرم نف�سه ال ُيك َّرم» ال يكرم املرء نف�سه ب�أن يقول �سعادتي وح�ضرتي
�أو البك والبا�شا يف نف�سه ،كبع�ض اجلهالء الذين ينالون رت ًبا جديدة ،ولكن ال
ي�ستهني بذاته فيهينها وي�شعر من نف�سه بال�ضعة فيهينه الغري �أي�ضً ا ،فهل ن�ضع نحن
�أنف�سنا عادة يف املو�ضع الالئق بها؟ كال ،يحكى �أن �أحد اخللفاء بينما كان يرو�ض
نف�سه يف الطريق� ،إذ �سمع �صو ًتا يف خربة ،فاجته نحوه ،فوجد فيها زب ً
اال يقول:
ُ
كـ ِر ُم نـفـ�سي �أنـني �إن �أه ْنـ ُتـها
و�أ ْ

َوحـ ّق ِـ َك لـم ت ُْك َـر ْم على � ٍ
أحـد َب ْعـدي

فقال له :و�أي �إكرام لنف�سك و�أنت حتمل الرتاب والأقذار؟ قال :نعم،
�أفعل ذلك لأكفي نف�سي مهانة ال�س�ؤال من مثلك� .إن معتقداتنا و�أفعالنا كانت
�سب ًبا عظي ًما يف قلة احرتام الرجل �إيانا� .أيعترب رجل عاقل امر�أة تعتقد يف ال�سحر
وال�شعوذة وكرامة الأموات وجتعل من الدالالت والبالنات بل ومن ال�شياطني
عليها �سلطانًا؟ �أيحرتم املر�أة وال حديث لها �إال(ف�ساتني) جارتها ،وم�صوغات
�صاحبتها ،وجهاز فالنة ،و�أخبار عالنة؟ هذا ف�ض ًال عما انطبع يف ذهنه من �أن املر�أة
�أ�ضعف منه و�أقل ذكاء� ،إن تهاوننا يف هذه النقطة اعرتاف ب�أن حالتنا ُمر�ضية،
فهل هي كذلك؟ و�إذا مل تكن ،فماذا يرقّينا يف �أعني الرجال؟ ير ِّقينا ُح�سن
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الرتبية والتعلم ال�صحيح ،ف�إذا ح�سنت تربيتنا وتعلمنا عل ًما حقًّا ال ق َْ�ش َورة بع�ض
اللغات الأجنبية و(دو ري مي فا �سول) والعلم ي�شمل �أي�ضً ا تدبري املنزل وال�صحة
والأطفال ،و�إذا تركنا اخلالعة يف الطريق جان ًبا و�إذا �أثبتنا لأزواجنا بح�سن �سلوكنا
نفو�سا ال تقل عن نفو�سهم،
وقيامنا بواجباتنا حق القيام �أننا �آدميات ن�شعر و�أن لنا ً
فال ن�سمح لهم بحال من الأحوال ب�إيالم �شعورنا� ،أو باال�ستهانة بنا� ،إذا فعلنا كل
ذلك ،فمن �أين يجد الرجل العادل طريقًا الحتقارنا؟ �أما غري العادل فكان حر ًّيا
بنا �أن ال نقبل الزواج منه.
يرقينا �أن نطرح الك�سل �أر�ضً ا ،ف�إن عمل �أكرثنا يف املنزل هو القعود على
(ال�شلتة) كل النهار� ،أو اخلروج للزيارات ،ك�أن رد فعل القعود �أدار لولب �أرجلنا،
ونفخ يف �شراع حربنا ،فلم نقو على �ضبط جماحنا ،والتي تعرف القراءة منا ففي َِم
تق�ضي �أوقات فراغها؟ يف قراءة الروايات فقط ،فهال قر�أت قانون ال�صحة �أو بع�ض
الكتب املفيدة فتنتفع وتنفع؟ �إن انغما�سنا يف الك�سل �أو الرتف �أدى �إىل �ضعف
�أج�سامنا و�شحوبنا ،فيجب �أن نبحث لنا عن عمل نزاوله يف منازلنا ،واملت�أمل
يرى لأول نظرة �أن الطبقات العاملة هي الأ�سلم �صحة والأكرث ن�شا ًطا والأجنب
ن�س ًال� .أال تنظرن �إىل �أوالد الطبقة الو�سطى وال�سفلى ،ف�إنهم كلهم تقري ًبا �أ�صحاء
اجل�سم �أقوياء البنية؟ �أما �أوالد (الذوات) ،ف�أكرثهم مر�ضى �أو نحفاء ،يت�أثرون ب�أقل
العوار�ض مع ما يبذله �آبا�ؤهم من االعتناء بهم ،بعك�س �أوالد الطبقة الدنيا مث ًال
ف�إنهم يف �إهمال �شديد من والديهم ،العمل يخرج الف�ضالت الزائدة يف الدم،
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ويقوي الع�ضل ،ويبعث على الن�شاط ،والطبقة �أو الأمة العاملة يزداد ن�سلها ،فتعتز
ب�أبنائها ،و�إن الأمة الأملانية ل�شاهد ح�سي على ما �أقول؛ ف�إن التعداد يظهر �أن
الن�سل هناك يزداد ب�سرعة هائلة حتى �ضاق رحب �أملانيا ب�أهلها ،ف�أخذوا يبحثون
عن �أرا�ض ي�ستعمرونها لي�صرفوا فيها الزائد من ال�سكان ،والذين زاروا �أوروبا
�أخربوا �أن �أهل ذلك البلد جمدون ن�شيطون رج ً
اال ون�ساء ،بعك�س املر�أة الفرن�سية،
ف�إن ترفها الزائد كان �سب ًبا يف قلة ن�سلها ،ف�ض ًال عن ان�صراف كثري من تلك الأمة
عن الزواج ،وقد بح �صوت االقت�صاديني واالجتماعيني يف ن�صح مواطنيهم
باالعتدال واتباع الطريق القومي فلم يفلحوا ،الحظت و�أنا يف البادية �أن بني ن�ساء
البدو ورجالهم كث ًريا من العجائز ممن بلغوا الثمانني واملائة ،وقد ر�أى معظمهم
�أربعة �أعقاب من ذريته ،مع �أين مل �أر يف القاهرة وال يف املدن الأخرى ما ي�شبه
ذلك ،وال �شك �أن هذا نتيجة عي�شتهم الطبيعية واعتدالهم.
ف�إنهم كلهم مبكرون يف كل �شيء .مبكرون يف اال�ستيقاظ ويف النوم ويف
تناول الأغذية ويف الأخذ ب�أول كل �شيء ،وكلهم عاملون ،ومل �أر بينهم امر�أة
واحدة حتى من ن�ساء �أغنيائهم تق�ضي النهار يف الك�سل .كما نق�ضيه نحن .ف�إذا
كان الفال�سفة والأطباء يبحثون عن �إك�سري احلياة فه�أنذا قد اكت�شفته ،ذلك هو
العمل واالعتدال يف املعي�شة �أو العي�ش الطبيعي .ولعل يف هذا القدر عن املر�أة
كفاية اليوم.
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بقي علينا �أن نبني الطريق العملي الذي يجب �أن ن�سري عليه ،ولو كان يل
حق الت�شريع لأ�صدرت الالئحة الآتية:
(املادة الأوىل) :تعليم البنات الدين ال�صحيح� ،أي تعاليم القر�آن وال�سنة
ال�صحيحة.
(املادة الثانية) :تعليم البنات التعليم االبتدائي والثانوي ،وجعل التعليم
الأويل �إجبار ًّيا يف كل الطبقات.
(املادة الثالثة) :تعليمهن التدبري املنزيل عل ًما وعم ًال ،وقانون ال�صحة،
وتربية الأطفال ،والإ�سعافات الوقتية يف الطب.
(املادة الرابعة) :تخ�صي�ص عدد من البنات لتعلم الطب ب�أكمله وفن
التعليم ،حتى يقمن بكفاية الن�ساء يف م�صر.
(املادة اخلام�سة)� :إطالق احلرية يف تعلم غري ذلك من العلوم الراقية ملن
تريد.
(املادة ال�ساد�سة) :تعويد البنات من �صغرهن ال�صدق واجلد يف العمل
وال�صرب وغري ذلك من الف�ضائل.
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(املادة ال�سابعة) :اتباع الطريقة ال�شرعية يف اخلطبة ،فال يتزوج اثنان قبل
�أن يجتمعا بح�ضور حمرم.
(املادة الثامنة) اتباع عادة ن�ساء الأتراك يف الآ�ستانة يف احلجاب واخلروج.
(املادة التا�سعة) :املحافظة على م�صلحة الوطن ،واال�ستغناء عن الغريب
من الأ�شياء والنا�س بقدر الإمكان.
(املادة العا�شرة) :على �إخواننا الرجال تنفيذ م�شروعنا هذا.

خطبة
يف املقارنة بني املر�أة امل�صرية واملر�أة الغربية
وعاداتهما وا�ستخال�ص زبدة املقارنة لنعمل بها
املولودة  -دور الطفولة  -املراهقة (املالب�س والزياء)  -اخلطبة والزواج -
االقت�صاد املايل واملنزيل  -العمل البيتي  -الخالق والعادات  -دور المومة

(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)
�أيتها ال�سيدات:
�إذا كان لفئة ما �أن جتتمع وتبحث يف �ش�ؤونها ،فال �أحق بذلك منا ن�ساء
م�صر وفتياتها ،ف�إننا على درجة من الت�أخر ت�ؤمل نف�س املتفكر فيها وترجع بالوطن
خطوات وا�سعات عن �سبيل التقدم� ،إن من دالئل ت�أخرنا �أن �أكرثنا �أخذ يقلد
املر�أة الغربية بغري نظر �إىل موافقة عاداتها لل�شرع الإ�سالمي والآداب ال�شرقية.
وبع�ضنا الآخر ظل على تقاليده القدمية �سواء كانت �صحيحة �أو فا�سدة ،فما هذا
اجلمود مب�ستح�سن وال ذاك االندفاع مبمدوح ،و�إين �شارحة الآن عادات املر�أتني يف
كل �أدوار حياتهما ،مقارنة �إحداهما بالأخرى ،م�ستخل�صة من زبدة ذلك ما ع�سى
�أن ينفعنا يف م�ستقبل حياتنا.
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( )1الدور الأول :املولودة

جدا حلال
�إن حالنا الآن عند تب�شري �إحدانا بالأنثى �شديد امل�شابهة ًّ
اجلاهلية الأوىل ،ومل �أرنا خالفناهم يف �شيء مما كانوا يفعلون يف ذلك �إال الو�أد،
قال اهلل تعاىل :ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ (�سورة النحل.)59-58/

ّ
م�ستهل الأنثى يحدث يف الطفلة �إذعانًا
�إن االنقبا�ض الذي نظهره عند
�إىل الذلة ور�ؤ ًما((( �إىل ال�ضعة .فت�شب الفتاة �آلفة الفرق العظيم بينها وبني �أخيها،
فتعتقد يف نف�سها �أنها �أحط �ش�أنًا و�أدنى مرتبة ،فال تطلب من املعايل ما يطلبه
�أخوها ،وال تنب�سط نف�سها �إىل ما يرفع من �ش�أنها و�ش�أن جن�سها ،وت�ضع نف�سها
حيث ي�ضعها الظاملون من �أهلها ،وليت �شعري لمِ َ نكره والدة الأنثى وهي ن�صف
الإن�سان و�أمه وزوجه وابنته؟ �أال ي�صح �أن تكون الفتاة نافعة كالفتى؟ �أال يرجع
الف�ضل يف تدبري عي�ش الرجل لها؟ �أمل تكن يف كثري من الأحيان �سبب �سعادته
ومو�ضع �أمله؟ وكيف نهمل تعاليم ديننا احلنيف يف هذه امل�س�ألة ،ويتبعها �أكرث
خ�صو�صا ال�شمالية منها ،يت�ساوى عندها الذكر والأنثى .وقد
الغربيني؟ ف�إن �أممهم
ً
مي ّلكون عليهم فتاة فيهم من يف�ضلها عل ًما وجتربة وحذقًا ،يربر الظاملون للأنثى
((( ر�ؤ ًما :حني ًنا ولزو ًما(.م).
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جورهم هذا ب�أن الذكر يحفظ ا�سم (العائلة) ،ويرث مالها ولقبها ،ولكن كم من
والد مات ذكره مبوته ،وكيف ال؟ والعمل وحده عليه حياة الذكر �أو فنا�ؤه .هل
رفع اهلل الأنبيـاء -عليهم ال�سالم -درجات على النا�س ب�أعمالهم� ،أم ب�أبنائهم،
ومنهم من مل يتزوج قط ،ومنهم من عقه �أبنا�ؤه؟ �أم كان �أبو العالء املعري �أبا ذرية
�أحيت ا�سمه ،وهو الذي يعد الزواج والذرية جناية ،وهل يغني الولد عن الأبوين
�شي ًئا �إذا كان ال يخفف ح�شرجة املوت؟ فالبنت وال�صبي �سيان قرة عني الوالد
يف حياته ،وال يدري ماذا يفعالن بعد مماته ،وهل �إذا ورث الفتى ثروة وبددها يعد
حاف ًظا غنى �أ�سرته �أم �إذا ولد لأحدهم ذكور �ضمن لهم احلياة اخلالدة؟
( )2الدور الثاين دور الطفولة

يف هذا الدور نف�ضل ال�صبي عن البنت يف �أمور �شتى ،مع �أن الغربيني ال يفرقون
البتة بينهما ف�ض ًال عن �أنهم يوفونهما حقهما من الرتبية والعناية ،ونحن �إذا ف�ضلنا
املذكر قلي ًال فال نزال مق�صرين يف العناية به ،فما بالكن بالأنثى؟ تر�ضي املر�أة
الغربية طفلها وتنظفه بنف�سها ،اللهم �إال فئة العامالت الالتي ي�ضطرهن الفقر
�إىل اال�شتغال يف امل�صانع واحلوانيت وترك �أطفالهن يف �أيدي الأجراء من مربيات
الأطفال ومرا�ضعهم� ،أما نحن فنعد �إر�ضاع �أطفالنا عي ًبا ال يغتفره لنا ادعاء الغنى
�أو الغنى نف�سه! ونفو�ض �أمر نظافتهم للخدم ونَ ِكل تروي�ضهم وتربيتهم �إليهم ،وهم
من تعلمن من ف�ساد الذوق واجلهل القبيح ،في�شب �أطفالنا �أ�شد ح ًّبا لهم� ،أ�شبه
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�أخالقًا بهم ،بينا جند بيننا وبينهم جفاء وتقاط ًعا ،وكيف تعرف الأم طباع طفلها
�إذا هي ال تتعرفها بنف�سها؟ ولو مرت الأمهات يو ًما باملرا�ضع جال�سات على حافة
الطرق لرياقنب حالتهن الأخالقية ملا ت�أخرن حلظة عن حماية �أطفالهن من جي�ش
املرا�ضع الهازم ملكارم الأخالق.
�أما عنايتنا ب�صحة �أطفالنا ،فلم تكن ب�أكرث من عنايتنا ب�أخالقهم؛ فبينا املر�أة
الغربية تغذو طفلها غذاء خفيفًا �سريع اله�ضم ،وحتتفظ به من هجمات الربد واحلر،
تريننا نطعمه �أثقل الغذاء ،ونبادر ب�إعطائه اللحم وما يتع�سر ه�ضمه ،فتختل معدة
الطفل ،وي�صاب بالإ�سهال والنزالت املعوية ،وقد يف�ضي به �سوء احلالة �إىل املوت
�أخ ًريا ،وكذلك ال نكرتث بنظافته لئال يح�سد ،ونرتكه يلعب به النقي�ضان الق ُّر واحلر
فال يلبث �أن مير�ض وال عالج له عندنا �إال ال ُّرقى والتمائم نثقل بها حمائله ،و�إذا
بكى متوج ًعا نظن بكاءه جو ًعا فنلقمه الغذاء فوق الغذاء �إىل �أن يلقى حتفه ،هنالك
تتهم �أمه �صاحبتها �أو قريبتها ب�أنها ح�سدته و�أنفذت فيه �سه ًما من عينيها فتبغ�ضها
وتت�شاءم من ر�ؤيتها ،و�إذا ابتد�أ الطفل يتكلم ومي�شي ف�أول ما ينطق به عندنا لعنة الآباء
والأجداد ،ومن الغريب �أننا جنعل ذلك منه مو�ضوع �ضحك وا�ستح�سان؛ فيظن
�أنه م�صيب يف قوله فيتمادى يف الإكثار منه ،و�إذا م�شى ف�إننا نحجر عليه �أن مي�شي
�إال و�سط احلجر املزدحمة بالأثاث والأواين .ف�إذا مل يك�سر منها �شي ًئا ،ف�إنه يته�شم
ب�صدمة �أو بوقوع ،و�إذا ت�أخر يف اخلطو قلي ًال ن�ساعده عليه باملم�شاه (امل�شاية) وهي علة
ت�شويه كبرية ال ن�شعر بها ،ذلك �أن عظام الطفل اللينة ب�إجهادها يف امل�شي قبل قوتها
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تلتوي؛ في�شب الطفل �أعوج ال�ساقني منحني ال�سل�سلة الفقرية �أو ال�صدر ،كذلك
ال نلتفت ملو�ضع �سرير الطفل ،وت�أثري النور يف عينيه ،فيكرث فينـا احلول والعمى ،ما
�أعظم الفرق بني طفلنا ال�شاحب اللون البذيء الل�سان ،وبني الطفل الغربي ال�صحيح
البدن ،فاالعتناء املهذب بالرتبية ،ما �أجمله حني يذهب يف ال�صباح وامل�ساء ليقبل
والديه ،وحني ي�ستغفر غريه �أ ًّيا كان لأقل هفوة� ،أو ي�شكر له جمي ًال �أ�سداه �إياه ،ذلك
الطفل الذي �إذا حرم تلك القبلة الوالدية لهفوة �أتاها ،فال ت�سلن عن حزنه وبكائه �إىل
�أن يتوب ،مبثل هذا تعلم املر�أة الغربية طفلها� ،إن ر�ضاء الوالدين �أعظم نعمة للأوالد،
وتربي فيه ال�ضمري احلي ،واالعرتاف بال�شكر ملن وجب له ،فال ت�صغر نف�سه بال�ضرب
كما نعود نحن �أطفالنا ،ما املراد من �ضرب الطفل؟ �إذا املراد هو نهيه عن �إتيان �شيء
ال ن�ستح�سنه ،ال �إيذاء ج�سمه ب�أنواع التعذيب البدين .فهال جند من طرق الت�أديب
النف�سية ما يو�صل �إىل تلك الغاية بغري ال�شتم وال�ضرب اللذين ي�صغران همة الطفل،
ويخف�ضان من عزته �صغ ًريا ،ويزيدان حتكمه وا�ستبداده كب ًريا.
وبقدر ما نعطي الطفل حرية يف البذاءة والإتالف ،مننعها �إياه يف الريا�ضة
املفيدة لنموه ،فنمنعه اجلري والف�سحة وم�شاهدة املناظر الطبيعية اجلميلة ،مع �أن
مهما يف البيت ك�سائر �أع�ضائه من �أب و�أم ،فيذهب به
الطفل الغربي يعد ع�ض ًوا ًّ
�إىل بالد بعيدة ال�ستن�شاق الهواء واجتالء املناظر ،ويفرد له �أدوات خا�صة لنومه
ولعبه و�سائر لوازمه ،ويعامل بالإكرام ،و ُيع َّود اال�ستقالل من نعومة �أظفاره �إىل �أن
�صحيحا
يرتعرع ،و�إذا حلن يف كالمه بادرت �أمه بت�صحيح خطئه والنطق �أمامه نطقًا
ً
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حتى يحاكيها فيه� ،أما �أطفالنا البائ�سون ف�إننا نلثغ لهم لرن�ضيهم ،ونكلمهم بلغتهم
امل�شو�شة بدل تعليمهم لغتنا العامية ال الف�صحى!
نحن نبادر ب�إر�سال �أوالدنا للمدار�س وهم �صغار ال يدركون ماهية العلم
وال ي�ألفون حجر حريتهم ،في�ضايقهم املعلمون بتدري�سهم اململ غري اجلذاب،
ويلزمون �أع�ضاءهم املخلوقة للحركة بال�سكون التام ،فيرتبى يف الطفل نفور من
املدر�سة والدر�س ،فتجربه �أمه على الذهاب �إىل املدر�سة ،فيزيده الإجبار نفو ًرا،
جدا للمدر�سة ،وم�ضايقة املعلمني
وقد يكون خط�ؤنا يف �إر�سال �أوالدنا �صغا ًرا ًّ
لهم ب�أ�ساليبهم العقيمة ما ينق�ص من ا�ستعداد الطفل لتلقي العلم ويف�سد عليه
ملكاته� ،أما الطفل الغربي فهو �أ�سعد ًّ
حظا �إذ تعلمه �أمه يف البيت طرق املالحظة
وامل�شاهدة ،وتلقنه فوائد الأ�شياء والأ�سرار القريبة الإدراك ملا يحيط به من نبات
وحيوان ومطر وغريه ،وتعلمه الإح�سان وال�شفقة مبا تفعله �أمامه من �ضروبهما،
وكذلك تعلمه القراءة والكتابة الأولية ب�أ�سلوب �شائق ،وال تر�سله للمدر�سة
�إال وفيه ميل �إليها وا�ستعداد ملا �سيلقى عليه بها ،وقد جربت �ضرار �إر�سال
الأوالد للمدر�سة �صغا ًرا يف نف�سي ويف �إخوتي وفيمن �شاهدته من التلميذات،
ف�إين ظللت حوايل ثالث �سنني ال �أفقه معنى للمدر�سة ،وال �أكاد �أفهم الغر�ض
من �إر�سايل �إليها ،وكذلك �شاهدت �أن النابغات من التلميذات هن الالتي
�أر�سلن للمدر�سة يف �سن الثامنة �أو العا�شرة� ،أما املر�سالت �صغريات ف�أكرثهن
مل ي�ستفدن �شي ًئا غري �ضعف البنية وخ�سارة ما �أنفق عليهن� ،إذا مل يكن بد
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من �إر�سال الأطفال للمدر�سة �صغا ًرا فيجب �أن جتعل لهم فرقة خم�صو�صة
مزيجا من
كفرقة ب�ستان الأطفال (الكندرجارتن) التي جتعل فيها الدرو�س ً
التعلم والريا�ضة ،ويراعى فيها مدارك الطفل ومترن حوا�سه و�أع�ضا�ؤه بغري �إجبار
يخافه �أو تكرار ميله ،ولو كانت الأمهات معتنيات ب�أطفالهن متام العناية ف�إن مثل
تلك الفرقة كان يجب �أن تكون يف كل بيت �أنعم اهلل عليه بنعمة الأوالد.
للرتبية عندنا �إحدى طريقتني� ،إما الق�سوة �أو التدليل ،وكالهما م�ضر؛
فالق�سوة ترهق الطفل وتعلمه الذل ،والتدليل يطرح به يف مهواة الغرور ،فمن
دالئل الق�سوة تخويفنا الأطفال وت�صوير �صور خميفة لهم من الظلمة ،وملء
�أذهانهم برتهات ال �أ�صل لها (كالبعبع واملزيرة �إلخ) ،و�ضربهم عند خمالفتهم
لنا ،ومن تدليلنا �إياهم �أن نعلمهم الأنانية ،ونعطيهم ما ي�شتهون عند بكائهم
بعد منعهم �إياه قبل البكاء ،فيتعلمون من ذلك �أن ال�صياح مي�سر الع�سري،
ومقرب البعيد ،فال يت�أخرون عن البكاء عند �أي �شيء مننعه عنهم ،وقد ر�أيت
كث ًريا �أن طف ًال ين�صح لأخيه �أو �أخته الأ�صغر منه �س ًّنا ب�أن يبكي حتى ي�أخذ
كيت وكيت مما كان منع عنه� ،أما الإفرجن فطريقتهم يف تربية الأطفال خري من
طريقتنا �أ�ضعا ًفا ،فيعاقبون الطفل الذي يبكي لطلب �شيء باحلرمان منه ،فيعلم
�أن البكاء ال يجدي ويطلبه بالطرق امل�شروعة ،و�إن منع منه فال يعود يت�شبث به،
وي�ستح�ضرون يف املنزل ما مت�س �إليه حاجة الأوالد من احللوى واللعب ،خو ًفا
عليهم من قذارة ما يف الأ�سواق واقت�صا ًدا للمال والزمن.
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( )3الدور الثالث دور املراهقة

هذا هو الدور الذي تتجلى فيه �صفات الفتاة ح�سنة كانت �أو �سيئة ،و�إن
كانت الأخرية فمن ال�صعب تغيريها ،يف هذا الدور يهتم الأهلون ب�إر�سال �أوالدهم
الذكور للمدر�سة ،و�إن كانوا يدخلونهم قبل ذلك الكتاتيب ،وال يهتمون كث ًريا
بتثقيف عقل الفتاة ،على �أنهم قد �أخذوا يقلدون الغربيني �أخ ًريا يف تعليم الفتاة،
ولكن مل يكن التقليد ناف ًعا لنا وال حمك ًما يف ذاته؛ فالفتاة الغربية تتعلم العلوم �إىل
�أن حت�صل منها على درجة عالية �أو درجة حممودة� ،أما فتاتنا امل�صرية فال تكاد تقر�أ
وتتعلم ق�شو ًرا ب�سيطة من العلم حتى ت�ستغني بها عن اال�ستمرار يف اال�ستفادة،
فهي ال تقلد الغربية يف التعلم النافع و�إمنا تقلدها با�ستماتة يف تعلم البيانو والرق�ص.
وال �أدري ملاذا �أخذت البيوت ال�شرقية تبطل العود والقانون وتتعلم (البيانو)؟
مع �أن الأولني ف�ض ًال عن كونهما �شرقيني �ألطف �صو ًتا و�أ�شجى نغمة و�أقل جلبة
جدا يف الغرب لتحية اجلموع
و�أرخ�ص ثم ًنا و�أخف حم ًال� ،إن (البيانو) الزم ًّ
يف املراق�ص والكنائ�س ،لأنه بنغماته العالية ي�سمع �إىل مكان بعيد� ،أما يف بيوت
امل�سلمني حيث ال مراق�ص وال كنائ�س فال �أجده من ال�ضرورة بالدرجة التي
يتهافت عليها فتياتنا ،نعم �إن تعلم املو�سيقى من الكماليات املمدوحة ،ويقولون
�إنها مهذبة للطبع ،مرققة لل�شعور ،ولكن �أمل يكن الأوىل تعلمها على الآالت
ال�شرقية التي ال �ضو�ضاء لها؛ �إذ هي بذلك �أدعى للح�شمة ،فال يتعدى �صوتها
البيت الذي هي به؟

187

خطبة يف املقارنة بني املر�أة امل�صرية واملر�أة الغربية

187

لو �سلمنا ب�ضرورة تقليد الغربية يف تعليم (البيانو) ،لوجب حماكاتها �أي�ضً ا
يف تعلمه من حيث هو فن ،و�إتقانه ال �أن تقت�صر الفتاة على نقر ال تنا�سب بني
درو�سا يف (البيانو) ميكنه نقد ذلك
نغماته ،حتى �إن �سليم الذوق مع عدم تلقيه ً
ال�ضرب الذي ال قانون له على �صماخ الأذن ال على (البيانو) ،ف�إن �أذنه تنبو عنه
ل�سماجته!
ماذا تقر�أ الفتيات يف �سن املراهقة؟ ال يقر�أن �إال الروايات الغرامية ،وهن
يف ذلك الوقت مو�ضع ل�سورة((( االنفعاالت النف�سية ،فيت�أثرن بحوادث الع�شق
والهرب ،وتنطبع يف ذاكرتهن �أ�شعار وجمل غرامية مما يقر�أن ،ومتر �أمامهن �صورة
تلك احلوادث كال�صور املتحركة ،فال تعدم �أن تلقي �أث ًرا يف عقولهن اللينة.
�إن الآباء ملومون يف هذه احلالة لعدم اختيارهم كت ًبا نافعة تقر�أها فتياتهم ،ملاذا
جدا يف تربية
ال يختارون لهن مثل كتاب الرتبية اال�ستقاللية وفيه �أمور نافعة ًّ
الأطفال ومعاملة الأزواج؟ �أو مثل كتاب كليلة ودمنة؟ �أو كتب تراجم امل�شهورين
من رجال ون�ساء؟ ف�إن قراءة �سري امل�شاهري ما يبعث القارئ على �أن يقتدي بهم،
�أو مثل كتب �آداب اللغة وغريها مما يلذ ويفيد يف �آن واحد ،هذا �إذا وجدت الفتاة
من كتب الفل�سفة والعلم ما ي�ستع�صي عليها فهمه �أو تت�ضجر من اال�ستمرار على
قراءته جلده اخلال�ص وجفافه ،ماذا تفعل الفتاة يف �سن الرابعة ع�شرة �أو ال�ساد�سة
ع�شرة وهي ممتلئة الذهن بحوادث «روميو وجوليت» ،و�ألفاظ « فاتنتي وحبيبتي»
((( �سورة :حدة و�شدة(.م).
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�إلخ؟ �إنها تتمنى �أن ت�سمع مثلها ،وتكون مرموقة بنف�س تلك العني؛ لأن �سنها
كما بينت �أخ�صب مراعي �إبلي�س ،هذا من جهة القراءة� ،أما احلرية ف�إن الفتاة
امل�صرية الأوىل كانت حمجو ًرا عليها لدرجة احلب�س ،والفتاة الغربية لها مطلق
قا�ص بغري رقابة �أهلها،
احلرية �أن تغدو وتروح وحدها وت�سافر من بلد �إىل �آخر ٍ
وهذا من اخلرق يف الر�أي و�أخاف �أن تغرنا زخارفه فنعمل به ،لأن كثريات من
فتياتنا املتعلمات يح�سنب �أن الدرجة التي و�صلن �إليها تكفي لإعطائهن مطلق
احلرية يغدون ويرحن وحيدات ،و�إن حوادث الفتيات املحزنة كثرية ج ًدا يف �أوروبا
لأن الفتيات الطائ�شات ي�صدقن ل�صفاء نيتهن كل ّمدع لهن بالغرام ،وت�ساعدهن
حريتهن املطلقة على م�سايرة الفتيان ،ثم ال يلبث الرجال �أن ينف�ضوا من حولهن
ويرتكوهن بني الي�أ�س والعار ،وهما �أمران �أحالهما مر.
من ر�أيي �أن تمُ نع الفتاة يف �سن املراهقة هذه من االختالط بال�شبان،
وحا�شا �أن �أم�س بكالمي هذا �شرف الفتيات ،و�إمنا �أحب �أن �أنبه �إىل �شيء طبيعي،
والعاقل من اتعظ بغريه ،ويكفي جتنبنا ملثل هذا االختالط املعيب �أن �أهله �أنف�سهم
هم �أول العائبني له ،والفتاة يف هذه ال�سن ككل �إن�سان تطلب احلرية ،ويجب �أن
ترتو�ض وتخرج وهذان ال �أمنعهما عنها ،و�إمنا �أن�صح للأمهات �أن يرافقهن ،وللآباء
�أن يراقبوهن مراقبة ال تتمكن بها من الوجود مع غري ذي رحم حمرم.
ثم �إذا ثبتت للوالدين مقدرتها على ح�سن ال�سري وطهارة الذيل وقوة
الإرادة ،فال ب�أ�س من �إباحة احلرية لها يف زيارة �صاحباتها ،و�أرى �أن احلرية املطلقة
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واحلجر املطلق كالهما م�ضر ،فكما �أن الأوىل ت�سهل �سبل الف�ساد ملن تريدها،
كذلك الثاين يخلق يف الفتاة مي ًال لأن ترى كل �شيء ،ويعلمها طرق الغ�ش
والكذب ،فيكون قد جنى �أهلها جنايتني.
�إن �صالح الفتاة مرتتب دائ ًما على تربيتها الأوىل ،ف�إن ف�سدت فقد يكون
قليل من احلرية �أف�ضل من احلجر املطلق ،لأنه ال ينفع وال تعدم الفتاة منف ًذا
لأغرا�ضها ،فتتعلم بذلك ال�سرقة واخلداع ،وقد تكون بعيدة عنهما من قبل.
�أف�ضل طريقة لرتبية البنات هي �أن يرين قبل البلوغ كل �شيء ت�صح
م�شاهدته ،مبعنى �أن البنت يف نحو العا�شرة يجب �أن يريها والدها ال�صور املتحركة،
والتمثيل ،والألعاب املختلفة ،واحلوانيت الكبرية ،واملتنزهات ،والآثار ،ويركبها
ال�سيارة ،ويريها احلفالت وغري ذلك ،حتى تلم على قدر الإمكان بكل �شيء
ح�سن �أو عجيب؛ فت�ستنري من جهة ،وال تظل بلهاء ككثري من فتياتنا من جهة
�أخرى ،وحتى تكون امتلأت نف�سها من ال�صغر ،فال جتد فيها فرا ًغا فيما بعد لطلب
املزيد من امل�شاهدات ،ف�إذا عر�ضت لها الف�سحة يف حياتها امل�ستقبلة فال ب�أ�س بها،
و�إن مل تعر�ض فال ت�أ�سف كث ًريا عليها.
�صباحا
املدار�س :تعجبني ج ًّدا طريقة مدار�س (الفرير) يف نقل الفتيات ً
وم�ساء يف عرباتها اخل�صو�صية حتى ال يختلط بهن ال�سابلة ،وحتى ي�أمن عليهن
�أهلهن من مراقبة اخلدام الذين هم يف �أكرث الأحوال و�سائل الف�ساد وو�سطاء
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الغواية وال�ضالل ،وكذلك يوفرن وقت من �سيعطل نف�سه في�صحبهن �إىل املدر�سة
ذهابًا و�إيابًا ،فحبذا لو ا�شرتت ِن َظارة املعارف �أو ا�ست�أجرت مثل تلك العربات لنقل
التلميذات �إىل مدار�سها يف الغدو والرواح ،ويكون لكل ق�سم من �أق�سام البلد
واحدة �أو اثنتان طبقًا حلاجة التلميذات كرثة وقلة ،ف�إن التعليم يف مدار�سها �أرقى
خ�صو�صا يف اللغة العربية التي هي لغتنا،
بكثري من التعليم يف املدار�س الأخرى
ً
ويجب �أن نتعلمها جي ًدا ،وكذلك تراعى فيها �آداب البلد وعوائده ودينه �أف�ضل
مما تراعى يف تلك املدار�س الأجنبية التي مل تفتح �إال لن�شر مذهب من املذاهب
الدينية �أو لك�سب �أ�صحابها فقط.
بع�ض امل�ستهجنني تعليم الفتيات يرون �أن تظل الفتاة جاهلة خري لها
من �أن تتعلم؛ لأن التعلم يو�سع عليها حيل االختالط الذي ال تربره العادة وال
ي�سمح به �أوليا�ؤها ،وهي نظرية فا�سدة ،لأن الرتبية احلقيقية حتول دون ذلك ،فالفتاة
الكاملة جتد من عفتها وقدوة �أهلها و�آداب نف�سها ما يخيفها من �سوء الأحدوثة(((،
وتعلم �أن �سمعة الفتاة كالزجاج ال�صايف يتلوث من �أقل الأ�شياء ،و�إذا انك�سر فال
يجرب� ،أما الفا�سدة فتميل للمروق متى وجدت م�سربًا �سواء كانت عاملة �أو جاهلة.
وغاية الأمر �أن اجلاهلة �أ�سرع �شط ًطا ،و�أدنى �إىل �أن ت�شهر بنف�سها ،وقلما تعرف
نتيجة ت�صرفها ال�س ِّيئ �إال بعد وقوعها يف �سوء مغبته.
((( الأحدوثة :كرثة احلديث بني النا�س عنها(.م).
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املالب�س والأزياء :املالب�س ال�شرقية �أخف م�ؤنة ،و�أي�سر كلفة ،و�أ�شد مالءمة
جل ِّونا احلار و�صيفنا املحرق من املالب�س الإفرجنية؛ فهي جلباب يلب�س مرة واحدة
فوق املالب�س الدنيا ،وعند اخلروج تلب�س فوقه املالءة� ،أما املالب�س الإفرجنية ف�إنها
متعددة القطع ،م�ضاعفة الرتكيب ،ع�سرة اللب�س والنزع ،فمن م�شد يخنق اخلا�صرة
ويتع�صر الكبد والطحال وي�ضغط على الأح�شاء ومينع اجللد من التنف�س الطبيعي
الالزم له ،ومن بنيقة (ياقة) من�شّ اة كالورق املقوى ال ت�ستطيع املر�أة فيها لفت
رقبتها ،واالنثناء لق�ضاء �أي عمل ،فتظل م�شرئبة العنق م�شدودة العن وثاق ،ومن
�صدار ( )chemisettéال�صق بالإبطني �ضاغط على الكتفني� ،أو مقور الفتحة
( )décoltsمعر�ض القفا والنحر ،بل ال�صدر والظهر �إىل احلر والقر واختالف
درجات اجلو ،وجلب النزالت ال�صدرية ،ومن مرطة (� )Juopeضيق الأعلى،
غري حمكم الأزرار ،وا�سع الأ�سفل ،طويل الذيل ،ك�أن الب�سته من ذوات الأذناب،
تثري يف م�شيتها اجلراثيم ،وت�ضايق الرئتني واخليا�شيم ،ومن قبعة مرتامية الأطراف
مدججة بالدبابي�س ،مثقلة بالطيور وري�شها والغ�صون و�أزهارها وثمارها ،مدبجة
بالأربطة احلريرية .ومن �أنا�شيط (ينابيع) يف �أجزاء (الف�ستان) ي�ضيع يف ربطها وحلها
الزمن �سدى ،ف�ض ًال عن تعدد املالب�س لتعدد الأغرا�ض ،فحلة لل�صباح و�أخرى
للم�ساء ،وثالثة للخروج و�أخرى للرق�ص ،وغريها لال�ستقبال وهلم ج ًّرا.
�إن الزمن الذي ي�ضيع كل يوم يف اللب�س واخللع لو �صرف يف عمل نافع
لأتى بالفائدة و�أراح من العناء ،على �أن لن�ساء الإفرجن ح�سنة واحدة يف مالب�سهن
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مفقودة عندنا ،وهي الب�ساطة عند اخلروج للنزهة �أو لق�ضاء �شغل ،فتلب�س املر�أة
ثوبًا ق�ص ًريا كي ال يعوقها عن امل�شي� ،أما نحن فرنتدي �أح�سن طرفنا يف اخلارج،
ونطيل يف الذيول جنرها ،على �أن الأوربيات �أحق منا باالفتتان يف الأزياء و�شدة
الت�أنق فيها؛ لأنهن بارزات� ،أما نحن ف�أكرث ما يرانا جدران املنازل و�إن خرجنا
فتحت الإزار �أو يف العربات ،و�إذن فال لزوم التباع (املودة)((( ب�شغف زائد؛ لأنها
تفقر وت�ضايق ،و�إن كان للغنيات حق التمتع ب�صرف مالهن ولو فيما ال يجدي
الإن�سانية كالأزياء ،فلي�س للمتو�سطات حق �إفقار بعولتهن �أو �آبائهن جر ًيا وراء
املودة املتقلبة.
تخرج بع�ض ن�سائنا عن حدود الأدب وال�شرع متفانيات يف اتباع (املودة)،
ولكن هناك فرقًا كب ًريا بني (املودة) واخلالعة؛ ف�إن لب�ست املر�أة �آخر الأزياء يف
بيتها فما عليها يف ذلك من حرج ،ولكن �إذا �أظهرت زينتها للمارة وظلت تتلك�أ
وتت�سكع وتداعب وت�ضحك ،فتلك هي اخلالعة ال�شائنة ،ومل جتئ يف جمالت
الأزياء (كالربنتان واللوفر) وغريهما ،ففي �أي كتاب قر�أتها؟؟
الحظت �شي ًئا غري ًبا يف الفتيات ،وهو �أن الفتاة التي تتربج وتت�أنق مغالية
يف �إظهار حما�سنها وغناها ،تريد بذلك �أن يعجب بها اخلاطبون واخلاطبات هي
التي تت�أخر دائ ًما يف الزواج ،و�إن تزوجت فربجل �أقل مما كان ينتظر ملثلها ،وهو
((( املودة :املو�ضة ،وهي منط يولع به الإن�سان فرتة ثم يزول(.م).
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عقاب طبيعي للمتربجات ،لأن الرجل مهما �أعجبه �شكل اخلليعة وكالمها فهو
ال يود �أن يقتنيها لنف�سه اعتقا ًدا �أن ما �أعجبه منها ظاهر لغريه �أي�ضً ا ،ولو فطنت
الفتيات �إىل �أن �أول �شرط ي�شرتطه الرجل يف امر�أته خا�صة هو احل�شمة والرتفع
عن التربج ملا ت�أخرن حلظة عن الإقالع عما زعمنه يقربهن يف �أعني الراغبني يف
الزواج ،وهو يف احلقيقة يبعدهن وينفر الرجال منهم ،ل�ست بذلك �أدعو الن�ساء
�إىل التق�شف �أو البعد عن الزينة ،فلي�س يل �أن �أحرم ما حلل اهلل ،ولأن يف الزينة
للمر�أة بع�ض ال�سعادة ولزوجها كذلك ،ولكن غر�ضي االعتدال يف الزينة �إىل
عدم اخلروج عن املعروف.
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( )4الدور الرابع :اخلطبة والزواج

تتعجل الفتيات كث ًريا يف انتظار هذا الدور ،ولو علمن م�صاعبه ومتاعبه
ملا تعجلنه ،و�أظن ما ي�شوقهن �إليه هو الزخارف واحللي اجلديدة ،وما يقام للعرو�س
من معامل الزينة ،وما يتقاطر عليها من التهانئ والهدايا ،ولكنهن ال يدرين التبعة
العظيمة التي تتحملها املر�أة بزواجها ،وما قد ي�صيبها من الآالم النف�سية يف
عي�شتها اجلديدة ،و�شتان بني الفتاة تنام ملء عينيها وال ت�س�أل �إال عن نف�سها
وي�سعى �أبوها و�أهلها يف �إر�ضائها وجلب ما ت�شتهيه من مالب�س وغريها ،وبني
الزوجة تنتظر بعلها �إىل ما بعد ن�صف الليل ،وتبكر قبل بزوغ ال�شم�س لتجهيز
طعامه وتنظيم مالب�سه ،وتظل يومها ت�شتغل يف بيتها �أو تالحظ اخلدم ،وعليها �أن
تر�ضيه وتر�ضيهم ،وتخطب ود �أهله ،وتقوم برتبية �أوالده ،وهي بني كرثة العمل
وتنوع التبعة حتا�سب ح�سابًا ع�س ًريا على �أقل هفوة ،ورمبا وجدت منه �سك ًريا ًّفظا
�أحمق ،و�أدهى من ذلك �أن يتحفها ب�ضرة �شرعية �أو غري �شرعية ت�أتي على ما بقي
من رونق جمالها و�سعادتها.
ال و�سيلة للزواج عندنا �إال اخلطبة ،ولكن ب�أعني الأهل واجلريان
واخلاطبات الالتي قد تحُ َ ِّ�سن يف �أعينهن من ال حت�سن يف عني اخلاطب الختالف
الأذواق وامل�شارب ،فيتزوج الرجل على جمرد �أو�صاف رويت له ،في�صور منها
�شك ًال يف خميلته قد ال يطابق العرو�س احلقيقية �أ�ص ًال ل�سوء تعبري اخلاطبات
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وحتريفهن املق�صود لغايات ،وكذلك الفتاة ال تكاد تعلم عن خطيبها �شي ًئا �إال
ا�سمه وماله املبالغ يف تقديره لرتغيبها هي و�أهلها ،ف�إذا حان وقت املقابلة يكاد
العرو�سان ي�صابان بالبكم والغثيان لفرط ده�شة �أحدهما من الآخر ،وبعد املعا�شرة
قلي ًال قد يتفقان وقد ال يتفقان ،وهل هذه املخاطرة يف احلقيقة �إال نتيجة اعتقادنا
املقلوب يف الق�ضاء والقدر ،نعم �إن الق�ضاء والقدر ال جتدي مغالبتهما ،ولكن ال
ي�صح اتخاذهما و�سيلة للإهمال يف جلب املنفعة �أو درء ال�ضرر ،ف�إن هذه امل�س�ألة
م�س�ألة اختيار حم�ض ،للعقل �أن يحكم فيها وحده ،ف�إذا �أح�سن االختيار ح�سنت
عاقبته ،و�إن ق�صر �أو �أهمل �ساءت العقبى ،على �أن �إ�سفار((( الن�ساء عن وجوههن
مل جتمع الأئمة على حترميه ،ف�ض ًال عن �أنهم كلهم يجوزونه عند اخلطبة حتا�ش ًيا من
وقع االختالف ودعوى الغ�ش فيما بعد.
�أما الإفرجن فخ�شية �أن ي�صابوا مبا �أ�صيب به �أغلب �أهل ال�شرق من اخلطبة
العمياء وما يرتتب عليها من ال�شقاء امل�ستمر� ،أجمعوا على وجوب �أن يرتاءى
العرو�سان قبل اخلطبة مرا ًرا ويتقابال تكرا ًرا .ولكنهم �أفرطوا يف الأمر كما فرطنا
نحن فيه ،و«كال طريف كل الأمور ذميم» .مل يكتفوا ب�أن يرى اخلطيب خطيبته
عدة مرات ،بل �شرطوا �أن يكون الزواج بعد الر�ضى �أو امليل املتبادل بينهما،
ولأجل �أن ميلكوا قلب اخلاطب قبل �أن يعرف من هو! يحر�ضون بناتهم على
غ�شيان املتنزهات واملراق�ص وجمتمعات الفتيان لعل الواحدة منهن تخلب فتى
(((	�إ�سفار� :إظهار(.م).
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من الذين هناك باالتفاق ،وقد تذهب املقابلة بعد املقابلة �سدى ،فتتعر�ض لغريه
ويتعر�ض لغريها �إىل �أن جتد بعد طول مدة التخري فتى يكا�شفها بعزم االقرتان،
فتظن �أنها وجدت �ضالتها املن�شودة فتعلن �أهلها ويرتدد اخلطيب عليها يف البيت
وغري البيت ،ورمبا مت�ضي على ذلك ال�شهور �أو ال�سنون ،ثم يغ�ض الفتى عن
الفتاة بدعوى �أن االختبار مل ي�ؤد �إىل املرام ،و�أن القلوب مل ت�أتلف ،و�إذا كان
�أ�صل الفكرة وجوب االختبار الطويل فيما يتعلق بالأخالق والت�أكد من احلالة
ال�صحية ،كان العدول بعد االختبار �أم ًرا غري م�ستقبح ،و�إمنا يكون اال�ستقباح بعد
الإعالن القطعي وهو لب�س اخلامت عندهم ،وال�شك �أن الت�ساهل �إىل هذا احلد فيه
ما فيه من العيوب القبيحة مما ال يخفى على الناقد الب�صري.
واحلق �أن هذه امل�س�ألة من املع�ضالت االجتماعية ،فال اال�سرت�سال يف
االختبار مب�أمون العواقب ،وال االحتجاب املطلق عن اخلاطب مبفيد ،بل رمبا كان
م�ؤخ ًرا للفتاة عن الزواج يف الأوان املنا�سب ،ورمبا كان يف احلي الواحد فتيان
وفتيات كل منهم يبغي الزواج ،وال يعلم الفتيان بوجود الفتيات الحتجابهن
االحتجاب ال�شديد ،ولعدم التعارف بني البيوت ،وال خال�ص من هذه العقدة
�إال باتباع �سنة ال�سلف من العرب يف �صدر الإ�سالم من مبا�شرة الفتاة خدمة
ال�ضيوف ،ومقابلة زائري �أهلها ال�ستطالع ق�صدهم ،واخلروج يف القرى �إن كانت
بها للم�ساعدة يف بع�ض الأعمال ،ويجب على الفتيان يف مثل هذه احلال �أن ال
يظهروا غر�ضهم �أمام الفتيات� ،أو يتعر�ضوا لهن باخلطبة ،ف�إن ذلك مغاير للذوق
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والأدب وم�ؤ ٍّد خلجل الفتيات وانزوائهن وراء احلجب ،وينبغي �أن تعود الفتيات
هذا الأمر من �صغرهن حتى ال ي�ستغربنه عند الكرب ،ويح�س�سن ب�شذوذه ،وهذه
الطريقة متبعة يف القرى والبوادي امل�صرية ،فحبذا لو اقتدى بهم غريهم متى
�أمنت الفتنة ،و�سلمت الأعرا�ض ،و�صلحت مقا�صد الرجال يف ر�ؤية الن�ساء� ،أما
يف الع�صور والأماكن التي خبثت فيها مقا�صد الرجال ،وانحطت �أغرا�ضهم،
و�شاهت �آدابهم ،ف�إن احلجاب للمر�أة لي�س �إال ح�ص ًنا ي�صونها من عدوان اخلبثاء
املف�سدين.
ويف احلالة التي ال ب�أ�س من اخلروج فيها ،ي�شرتط �أن يكون خروج الفتاة
مع �أبيها �أو �أخيها �أو �أحد حمارمها ،وعلى كل حال فال�شيء الذي ال بد من منعه،
هو انفراد الفتى بالفتاة املحادثة يف غري �ضرورة؛ ملا يف ذلك من خمالفة ال�شرع
و�إثارة التهم.
هذا ما يقال يف اخلطبة� ،أما الزواج فطريقتنا فيه خمتلة �أي�ضً ا ،فاملر�أة الغربية
يف بع�ض البالد تدفع ال�صداق (الدوت) ،وقد يكون من جراء ذلك يف بع�ض
الظروف �أن ت�صري الزوجة �سيدة الرجل الآمرة الناهية ،واملر�أة ال�شرقية كانت ال
تدفع �شي ًئا ولكن يدفع الرجل ال�صداق في�أخذه �أهلها لأنف�سهم ،وال ي�شرتون لها
منه �شي ًئا ،وبذلك يعترب الرجل �سيدها ،ال حق لها يف معار�ضته ،وهاتان الطريقتان
بغري نظر �إىل �صالحيتهما �أو تف�ضيل �إحداهما على الأخرى وا�ضحتان يف �أن دافع
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ال�صداق هو املنفرد بال�سيادة يف البيت� ،أما طريقتنا الآن فهي معتلة؛ ولذلك
فال�سيادة متنازع عليها بني الزوجني امل�صريني ،يدفع الرجل ال�صداق فت�أتي املر�أة
مبا ي�ساوي �ضعفه �أو �ضعفيه �أو �أكرث ُتعنت بذلك �أباها �أو �أخاها ،و�إذا كانت مو�سرة
وتزوجها الرجل ملا لها كان التنازع بينهما على الريا�سة �أم ًرا مق�ض ًّيا ال حمي�ص
عنه ،فهي مبا لها من الرثاء ترى نف�سها �سيدة املنزل ،وهو مبا منحه اهلل من الدرجة
يف الف�ضل ،ومبا �أنفقه من ماله عليها ،يرى نف�سه �سيد املنزل ،وهنالك يقع التنازع.
مالنا ولهذا التكليف الثقيل والبيت با�سم الرجل ال با�سم زوجه ،ف�إن
�أعجبه �أن يفر�ش يف بيته ح�ص ًريا فليكن ،و�إن راقه �أن ميوه �سقوفه وجدرانه مباء
الذهب فليفعل ،و�إن �أحب �أن يجعله جنات عدن جتري من حتتها الأنهار فحبذا
ر�أيه ،ولي�س للزوج و�أهله �أن ينتظروا �شي ًئا من العرو�س ،فهي و�ش�أنها يف مالها� .إن
حوادث الطالق فيها عظات كثرية لو انتبهنا لها ،فكثري ما يتنازع الزوجان على
الأثاث ،كل يدعي �أنه له ،و�إذا كان يف الرجل مروءة وتركه ملطلقته ف�إنها تزحم
مكد�سا يرتع فيه العث واجلرذان ،فتجد مرعى خ�صي ًبا ،ف�إذا
به بيت �أهلها ويظل ً
تزوجت املر�أة ثانية ،وجدت �أكرثه تالفًا �أو طال عليه القدم مع ما ي�ستلزمه نقل
الأثاث وترتيبه كل مرة من النفقات والتعب.
و�إذا ُلـمت الغنية مرة على هذا التبذير ف�إين �ألوم الفقرية املدعية مرا ًرا.
فكم من بيوت خربت و�أر�ض بيعت �أو رهنت ال ل�سبب �سوى جتهيز عرو�س ال
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يلبث فر�شها البهي �أن يحول لونه �أو يتمزق بعد �سنني قالئل فتكلف زوجها
بتجديده �أو يبقى خرقًا! �سمعت عن �أب له ثالث بنات جهزهن واحدة بعد
�أخرى جها ًزا كان مو�ضوع احلديث عند معارفهم ،وكان له مائة فدان من �أجود
الأطيان يعي�ش بريعها عي�ش الرخاء ،فباع ثالثني لتجهيز الفتاة الأوىل ،ورهن
ثالثني للثانية ،والباقي للأخرية ،وملا حان ميعاد ال�سداد مل يف ،و�إذا بالدائنني
�أتوا على ما ورثه وهو كل ما ميتلك ،وحجزوا على بيته �أي�ضً ا .فباهلل �أال يعد هذا
الرجل ق�صري النظر �أخرق؟ وهل �أغناه �أثاث بناته وقد �أ�صبح معد ًما ذلي ًال� .إنه
ملن اجلنون بل ومن الق�ساوة �أن جتتهد الفتاة يف تخريب بيت والديها لتزيني بيت
زوجها ،وملاذا تقلد كل �سيدة من هي �أغنى منها؟ وهل يعد التو�سط يف الغنى �أو
الفقر عي ًبا؟
�إن املر�أة الأوروبية ال ترمي مالها كما نفعل يف �أوانٍ ال ت�ستعملها ،ويف
خرق تبلى بعد زمن ق�صري ،بل ت�ستثمر ذلك املال فتنميه وحتفظه للعوز �أو تدخره
لأوالدها من بعدها� ،أو تنفق منه على اجلمعيات اخلريية واملدار�س ،ف ُيحيي
البائ�سني ،وحتيا بح�سناتها ،فهي �أبرع منا مبراحل يف طرق االقت�صاد.
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•االقتصاد املايل واملنزيل:

ال تكتفي املر�أة الغربية بتنمية مالها ،بل ت�ضع (موازنة ميزانية) م�ضبوطة
لإيراد بيتها وم�صروفه ،فال تخرج عن حد االعتدال يف النفقات ،وال تنفق دره ًما
يف غري مو�ضعه ،وتفح�ص م�شرتياتها بنف�سها كي تت�أكد من جودتها وا�ستحقاقها
ملا تباع به ،وتعنى برفو الثياب وت�صليحها ،وتعمل من كل قدمي جدي ًدا ،وقد تغري
�شكل الثوب الواحد وزينته مرا ًرا فيبني جدي ًدا .نعم �إن فينا تلقاء ذلك كر ًما،
ولكن يجب �أن ال يكون الكرم �إهم ً
اال ،فقد تقع بقعة �صغرية على جلباب من
احلرير الغايل ف�إذا �أهملناه مل ي�صلح للب�س ،و�إذا �أعطيناه خادمة �أو امر�أة فقرية
فقد ينفعها ثوب من الن�سيج (القما�ش) الب�سيط (ال�شيت) �أكرث من ذلك الثوب
اجلميل ،ويف هذه احلالة يكون كرمنا غري جمد ،فلو اجتهدنا يف �إزالة تلك البقعة
وجدنا على تلك الفقرية بثوب ب�سيط لكان
�أو مداراتها ب�شيء من الزينة (الكلفة) ُ
�أنفع لنا ولها.
�إن تربية الغربية م�ؤ�س�سة على العناية واملالحظة� ،أما نحن فقلما نتنبه
�إليهما ،تقت�صد املر�أة الغربية من مالها مبا تظهره من براعتها وعملها ،فهي تخيط
لنف�سها ولزوجها ولأوالدها ،وتكوي ثيابهم� ،أما نحن فالبيوت املتو�سطة كلها
تكوي يف ال�سوق ،وتخيط كل �شيء حتى التافه عند اخلياطات بع�شرين قر�شً ا،
ميكن املر�أة الغربية �أن حت�ضر طعا ًما لبيتها ،وجتعله لذي ًذا �شه ًّيا بكرثة اجلوار�ش
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(ال�سلطة) واحللوى� ،أما الع�شرون قر�شً ا عندنا فته ِّيئ بها املر�أة طعا ًما ،ولكن غري
ٍ
كاف وال �شهي.
�إن الإفرجن رج ً
اال ون�ساء يعرفون كيف يجتذبون الأنظار ويجعلون ال�شيء
املتو�سط يف احل�سن جمي ًال ،قد ر�أينت من ب�ضاعتهم ما هو �أقل متانة من ب�ضاعتنا
ال�شرقية ولكنهم ي�ضعونها يف حوانيت وا�سعة منارة بالكهرباء ،وير�صونها داخل
�ألواح من الزجاج ،فتجتذب املارة ،ثم هم يختارون لتجارتهم حم ًّال من املدينة
يكرث عليه الغادون والرائحون� ،أما جتارنا فهم مبعزل عن ذلك التفنن؛ �إذ قد تكون
حوانيتهم يف نقطة غري مطروقة كث ًريا� ،أو يهملون يف عر�ض ب�ضاعتهم و�إعالنها
عنها فتبور ،ومثل جتارنا يف حوانيتهم كمثلنا يف بيوتنا؛ ففينا من الذكاء واملقدرة
(((
ما ميكننا من جعل بيوتنا جنة ،ولكن قلة العناية هي التي تخل نظامها وتع�سلط
ترتيبها.
•العمـل:

�أما العمل البيتي �أو اخلارجي ف�إننا يجب �أن نعرتف للمر�أة الغربية ب�سبقها
�إيانا فيهما ،و�إن كانت غنياتنا و�أغلب غنياتهم ال يكرتثن �إال باملالهي والأزياء،
ولكن املتو�سطات هناك ال ي�أنفن مزاولة الطبخ والكي وترتيب �أثاث البيت كما
ت�أنفه متو�سطاتنا ،وفقرياتهن يعملن ما يقوم بحاجاتهن وحاجات من َي ُعلنهم
((( تع�سلط :تخلط (.م).
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(عائالتهن)� ،أما فقرياتنا ف�إما �أن ي�س�ألن ،و�إما �أن ي�شتغلن بعمل قليل الك�سب،
وال�شواهد كثرية على ذلك ،و�أقربها  -وهو ما نعرفه كلنا � -أن اخلياطات امل�صريات
ال نكاد جند بينهن واحدة ميكنها تف�صيل الثياب وخياطتها جي ًدا ،وهن لعدم
�إتقانهن العمل يكتفني ب�أجرة قليلة مع ما يتكبدنه من التعب و�إنفاق العافية،
فت�أخذ الواحدة خم�سة قرو�ش �أو ع�شرة �أجرة الثوب ،يف حني �أن الإفرجنية تطلب
جنيهني على الأقل مقابل تعبها فقط ،وكذلك الطبيبات منا يكتفني بدرو�س قليلة
من التمري�ض ،وال ينظرن ملثيالتهن الأجنبيات الالتي برعن يف الطب ونلن نف�س
�شهادات الرجال ،كذلك املربيات واخلدم امل�صريون ،ال يفقهون معنى الرتبية،
و�أغلب اخلادمات ال ي�صلحن ملزاولة مهنتهن ،فن�ضطر �أن جنلب ه�ؤالء من الإفرجن.
يقولون احلاجة �أم العمل ،فما بالنا نك�سل ونق�صر ونحن يف �شديد احلاجة
لأمثال ه�ؤالء اخلياطات والطبيبات واملتعلمات وغريهن؟ �إن من فرو�ض الكفاية
�أن يكون كل ه�ؤالء م�صريات يف م�صر حتى ميتنع بع�ض مالها من الت�سرب �إىل
جيوب الأجانب وهن �ساكنات ينظرن ،لقد �أ�صبحت كلمة «م�صرية» يف �أفواه
الأجانب عنوانًا على الك�سل وعدم املقدرة ،فهال يبعث فينا ذلك التعبري روح
الن�شاط وحب العمل؟ هال حاكيناهن فيما تفوقن فيه علينا من العلم والعمل؟
�أم هل تكفي حماكاتنا لهن يف الزي والت�صنع لأن ن�صبح مثلهن؟ �إنهن �أ�س�سن
اجلمعيات ،و�أدرن امل�ست�شفيات واملالجئ وقمن ي�شتغلن بكل فن حتى �إنهن
يطلنب م�شاركة الرجال يف االنتخاب حلكم بالدهن ،وما ذلك �إال نتيجة العلم
والرتبية على حب العمل.
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من حب العمل عندهن الريا�ضة يف �ساعة الفراغ ،فرتين �أنهن ي�شتغلن
حتى وهن يطلنب الراحة� ،أما نحن فنك�سل ونطلب الراحة يف �ساعات العمل� ،أمل
ت�سمعن بجمعية «ال�صليب الأحمر» وكيف تخاطر الن�ساء فيها بحياتهن ملداواة
اجلرحى والتقاطهم ونار احلرب ت�ستعر و�أمطار القنابل تت�ساقط؟ وهل ينفي الهم
وي�ضمد اجلراح كاملر�أة الآ�سية؟ �إن الن�ساء املنخرطات يف �سلك تلك اجلمعية
يعر�ض �أنف�سهن للهالك وتكبد م�شاق ال�سفر وحتمل الربد القار�س بني �سهول
مثل من�شوريا وحزونها ،واحلر الالفح يف الأقاليم اال�ستوائية التي يذيب حرها
ر�أ�س ال�ضب ،وقد كانت ن�ساء العرب يفعلن نف�س هذا الفعل ال�شريف يف احلرب،
ويزدن عليه ت�شجيع املجاهدين وتغذية اجلياد ،قال عمرو بن كلثوم من معلقته:
ـن ل�سـ ُتـ ْم
ـتـ َن جـيا َدنـا و َيـ ُق ْل َ
َي ُقـ ْ

ـعــولـ َتــنـا �إذا لــم متــنـ ُعــونـا
ُب ُ

وقد كانت خماطرتهن هذه تثري ال�شجاعة يف الرجال ،وحتملهم على
الإقدام؛ بدليل قوله:
ِـن فــال َبـق ِـيـنـا
�إذا لــم ن َْح ِـمـه َّ

ـــن وال َحـيِـينـا
بـخـيـ ٍر بـعـدَ ُه َّ

وقوله يف مو�ضوع �آخر من الق�صيدة:
الظعائـن ُ
�ضـرب
مـثل
ومـا مـنع
َ
ٍ

تَـرى منـ ُه ال�سـواعــدَ كـالقُـليـنـا
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•األخالق:

ال �أدري � ِّ
أنف�ضل املر�أة الغربية يف معر�ض الأخالق �أم تف�ضلنا؟ فهي �أ�شجع منا يف
اقتحام اخلطوب ،و�إن كانت ال تقل عنا جز ًعا عند امل�صائب ،ونحن ال ينق�صنا ذكاء
كذكائها ،و�إمنا ينق�صنا عزم وثبات كعزمها وثباتها ،هي تعمل لتعي�ش ،ونحن نتكل
�إما على �آبائنا �أو �أزواجنا فال نعمل �شي ًئا ،وهذا االتكال معيب يف نف�سه ،ف�ض ًال عما
تخلقه تقلبات الأيام ،فلو تعلمت كل فتاة �شريفة م�ستقلة ملا ر�أينا البائ�سات متوج
بهن الطرقات واملهي�ضات بعد �سابغ عز و�سابق نعمة ينتظرن �إح�سان الأخ �أو �أحد
الأقارب ،وقد تكون املر�أة �سيئة اخللق ،فنمل ع�شرتها �أو يكون لها من الأوالد ما
تنوء تربيتهم بذلك الأخ �أو القريب ،واملر�أة الغربية تعتني بكل �شيء حتى التافه،
ونحن مبا ركب يف طبعنا من امل�ساملة منيل �إىل الإهمال والك�سل ،و�أرانا �أ�سلم منها
قل ًبا ،و�أقل خدا ًعا لعدم االختالط بالرجال �أي�ضً ا .ف�إنها لتجوالها يف اخلارج تتعلم
كيف تر�ضي هذا وذاك لتظهر فاتنة جذابة ،وتعي�ش خداعة حمتالة �إذ احلاجة
تعلمها االحتيال على العي�ش ،فهي تطلبه بكل الو�سائل املمكنة ،وهي وال �شك
�أن�شط منا و�أثبت على العمل �إال �أننا �أكرث قناعة و�أ�شد ر�ضً ا بالقليل.
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•بقية العادات:

للخرافات �سلطان كبري على املر�أة الغربية ،و�إن كان بع�ضنا يظن �أنها مع�صومة
من اخلط�أ ،فنحن وهي �سيان يف التفا�ؤل والت�شا�ؤم وت�صديق العرافات واملنجمني
وامل�شعوذين واالعتقاد بطلوع العفاريت يف الظلمة ،وعندنا الزار وهو �أبو اخلرافات،
ومف�سد البيوت ،وهي ال تعتقد به ،و�إن كانت ت�صاب ب�أعرا�ضه الع�صبية ،فلماذا
اختارتنا العفاريت (يا ترى) م�سك ًنا لها دون �أختنا الغربية ،و�إذا فر�ضنا امل�ستحيل
و�صدقنا القائلني بتقم�ص الأرواح ،فلماذا ال تلج�أ �إلينا روح �أر�سطو وابن ر�شد
و�أبي العالء وغريهم من الفال�سفة وامل�صلحني؟ �أم ق�ضي علينا حتى يف الكذب
وال ّرتهات �أن نكون دائ ًما مت�أخرات ،فال يلب�سنا �إال (ال�شيخة رمانة ،و�سفينة ،ويو�سف
مدلع ونحوهم ،ممن ال يطلبون �إال اخلالخيل وامل�صوغات وال�سيوف املذهبة)؟ �إال
�إننا مل نربع يف حيلة �إال هذه ،تخاف املر�أة �أن تطلب مالب�س وحل ًّيا فريف�ض زوجها
الطلب ،فتعمد �إىل ادعاء العفاريت واجلن لتهديده� ،أعرف كثريات ادعني (الزار)
فرف�ض طلبهن ،وبع�ضهن �ضربن ب�سببه فلم يعدن �إليه .وليت �شعري �إذا كانت
العفاريت جبناء �إىل هذا احلد فلماذا ال ي�ستعمل الرجال الع�صي وهي كثريات،
و�إن كنت ال �أوافق على �ضرب الرجل املر�أة بحال من الأحوال؟ �إنها لت�صر على
دعوى �أن العفريت هو الذي يتكلم بل�سانها وي�شعر ب�أع�ضائها و�أنها �أعارته ظاهرها،
وال �أعلم �إىل �أين ذهبت هي! �إذن فلي�ضرب العفريت ،فهو الذي يف ظاهر زعمها
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يت�أمل دون �أن ي�صيبها �شيء من �آثار ال�ضرب!! ولعل املتح�ضرات احلديثات يدعني
قري ًبا �أن املالئكة تقم�صت �أج�سامهن لأنهن �أحكم ت�صر ًفا و�أح�سن اختيا ًرا ،ك�أمنا
عفاريت الأر�ض نفدت لكرثة الطلب ،فان�صرفت هممهن �إىل ال�سماء ،كما فعل
خمرتعو الطيارات ملا �ضاقت بهم فجاج الأر�ض ،وحينذاك ي�أنفن ركوب ال�ض�أن
والإبل امل�ستعملني حتى الآن يف الزار ،فيمتطني املخرتعات احلديثة ،و�إن كانت
ال تزال خطرة اال�ستعمال ،فال تتيهن علينا البارونة دي الرو�س فرمبا نبغ عندنا
كثريات مثلها ،و�إن كان باعثهن (مودة الزار) ال العلم ،ال �أعلم عند الإفرجنية عادة
ت�ساوي الزار يف القبح �إال خما�صرة الرجال يف الرق�ص ،وما يتبع تلك العادة من
التهتك والت�صنع وامليل عن جادة ال�صواب ،وما ين�ش�أ عن �إباحتها املطلقة بال قيد
وال وازع من ال�ضرر البليغ والإخالل بال�شرف ،و�أدهى من ذلك �أن ينت�شر بينهن
مذهب حرية االعتقاد ،وهو مذهب من ال ي�صدق باهلل وال باليوم الآخر ،فيزعمن
�أنهن يجتننب الرذائل مبح�ض �إرادتهن وتربيتهن ،ولكن هل �إذا منعت الف�ضيلة
امراة عن �إتيان ما ال ير�ضى ،فهل ي�صح �أن تطبق هذه النظرية على كل امر�أة؟ �أمل
يكن الإميان باهلل وترقب ثوابه وعقابه هما املانعان لكثري من النا�س عن االنتحار
والكفر و�إتيان املناكري والفح�شاء واخليانة؟ �أال �ساء ما يحكمون!!
�إن النف�س لأمارة بال�سوء ،ولقد تقدم على كثري من املوبقات لوال ال�ضمري
احلي ،وهو ثمرة الوازع الديني� ،أفال يعقلون؟ �أرانا ال نتم�سك �شدي ًدا بديننا
ّ
احلنيف ،وهذا بدعة وعدوى �أتتنا من الغرب .فهال تفكرنا قلي ًال فيما ينفعنا وما
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ي�ضرنا قبل الإقدام على التقليد؟ �أو كلما ر�أينا �إن�سانًا يفعل �شي ًئا حاكيناه ،و�إن
كان يف ذلك هالكنا وخ�سارة ديننا ودنيانا م ًعا؟
•املأمت:

بينا الإفرجنية ورجالنا �أي�ضً ا يجتهدون يف التلهي والتعزي عن امل�صيبة ،جتدنا
بالعك�س نعقد االجتماعات لنبكي ون�ست�أجر النائحات (املعددات) ليزيدن نار
أججا يف قلوبنا؟ وماذا يجدي احلزن ،وهو ال يرد مي ًتا وال يعيد مفقو ًدا؟
الأ�سى ت� ً
قال �أبو العالء:
ـج ٍـد يف ملتي واعـتـقادي
غيـر ُم ْ

نــوح ٍ
بــاك وال تـرنّــم �شـــا ِد

و�إن من تعاليم الإ�سالم �أن ي�صرب املرء عند امللمات ،ويرتك ما فات ملا هو
�آت ،والعاقل من ي�صرف همه �إذ ال معنى للعي�ش مع الب�ؤ�س ،و�إن العمر �إال �أيام
تنق�ضي ،فلماذا ال جنعلها �سعيدة بقدر ما ن�ستطيع؟
•املسرّات:

ملق�صرات حيال �أنف�سنا ومن هم يف ذمتنا من الأهل
�إننا يف جلب امل�س ّرات ّ
والأوالد ،حبذا لو اتبعنا طريقة املر�أة الغربية يف ذلك .ف�إنها تعقد االجتماعات،
وتوايل ال�سمر ،وتدعو �أع�ضاء الأ�سرة الواحدة و�أ�صدقاءها لتناول ال�شاي �أو
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الطعام �أو الف�سحة م ًعا ،فيتجاذبون �أطراف احلديث ،وهنالك يبدي ٌّ
كل منهم
ر�أ ًيا �أو حكاية ال تخلو من فائدة �أو فكاهة ،وقد ي�صرفون الوقت يف �ألعاب خمتلفة
لتن�شيط �أذهانهم و�أبدانهم ،ويتبادل املجتمعون الدعوة كل يف نوبته ،فيرتاءى
�أع�ضاء الأ�سرة الواحدة و�أ�صدقا�ؤها كل يوم تقري ًبا فينفون بذلك همهم ،وي�أن�سون
بع�ضهم ببع�ض ،وبذلك يعي�شون يف وئام ووفاق.
•اخلدم:

املر�أة امل�صرية ال تقدر نف�سها قدرها ،وطاملا ر�أيت �سيدة ت�ضاحك اخلادمات
وتكا�شفهن ب�أ�سرارها فال يت�أخرن عن �إذاعتها يف البيوت الأخرى ،وهذا من
اخلطل يف الر�أي ،يجب �أن يعامل اخلدم بالر�أفة ولكن ال تتعدى تلك الر�أفة
حدودها� ،أمل ت�ستغربن مرة من �أن خدمنا ال ي�شتغلون عندنا ن�صف ما ي�شتغلون
يف البيوت الإفرجنية ،ومع ذلك نراهم هناك �أن�شط و�أهد�أ خلقًا مما �إذا كانوا يف
بيوتنا؟ �إن ال�سبب ل�سهل الإدراك ،وهو �أن املر�أة الإفرجنية حتفظ هيبتها ،فيخ�شاها
اخلدم ،وهي ال تخالطهم �إال عند الأمر والنهي وال حتط من �ش�أنها مب�سايرتهم
وم�ضاحكتهم وتفر�ض عليهن �شغلهم وتريهم �إياه لأول مرة ،ثم ترتكهم و�ش�أنهم
في�شعرون مب�سئوليتهم.
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( )5الدور اخلام�س :دور الأمومة

هذا الدور مرتبط بدور الطفولة ارتبا ًطا تا ًّما ،حتى يكاد يندمج �أحدهما يف
الآخر ،وعليه فكل ما قلته هناك �أقوله هنا.
•النتيجة:

والنتيجة �أن املر�أة الغربية �سبقتنا مبراحل يف العلم والعمل ،مع �أننا ال نقل عنها
ذكاء ،وكل ما ال ي�ستحيل طب ًعا فهو ممكن باملعاجلة ،واتخاذ اجلد مطية �إليه مهما
�صعب الطريق وا�ستع�صى ،ف�إذا تدرعنا بثبات العزم وقوة الإرادة ،ف�إننا ن�صل �إىل ما
و�صلت �إليه من نور العلم ورفعة املقام ،وال يثبطنا قول القائلني�« :إن ال�شرق �شرق،
والغرب غرب» ،ف�إن التاريخ �أعدل حكم وهو حافل بذكر ال�شرقيات الالتي نلن
من بعد ال�صيت ووفرة العلم من ً
اال كب ًريا �أيام كانت الغربيات ال ذكر لهن ،فاقر�أن
تواريخ ن�ساء العرب يف ال�شرق والغرب ،جتدن نادر الذكاء وجزل ال�شعر ومتني
الأ�سلوب وما ي�شهد لهن بعلو الكعب يف العلم والعمل.
�إن ال�ضعيف �إذا مل يرزق قوة التمييز خيل له �أن كل ما ي�أتيه القوي
ح�سن ،ذلك مثلنا �أمام املر�أة الغربية ،فهل تردن �أن نثبت للملأ خمولنا وخلونا
من التمييز� ،أم تردن �أن نعمل على حفظ قوميتنا وتقوية ُروح اال�ستقالل فينا ويف
الأجيال القادمة من �أوالدنا؟ �إذا �أردنا �أن نكون �أمة باملعنى ال�صحيح حتتم علينا �أن
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ال نقتب�س من املدنية الأوربية �إال ال�ضروري النافع بعد مت�صريه ،حتى يكون مالئ ًما
لعاداتنا وطبيعة بالدنا .نقتب�س منها العلم والن�شاط والثبات وحب العمل ،نقتب�س
منها �أ�ساليب التعليم والرتبية وما يرقينا حتى نبدل من �ضعفنا قوة ،و�إمنا ال يجوز
يف عرف ال�شرف واال�ستقالل �أن نندمج يف الغرب ،فنق�ضي على ما بقي لنا من
القوة ال�ضعيفة �أمام قوته املكت�سحة الهائلة.
ويف اخلتام ال ي�سعني �أيها ال�سيدات �إال �أن �أ�شكر لكن ح�سن �إ�صغائكن
وم�ؤازرتكن �إياي باحل�ضور ،و�آمل �أن ن�سمع ونعي ،وال �أخالكن �إال عازمات على
حماربة جمودنا القدمي ،وعلى العمل م ًعا لرفع �ش�أننا و�ش�أن هذا الوطن املفدى،
واهلل �أ�س�أل �أن يوفقنا ويهدينا �سواء ال�سبيل.

ق�صيدة ن�سائية
لباحثة البادية
و�سبب �إن�شائها �أن �شاعر النيل �أحمد �شوقي بك �أدرج يف اجلريدة ق�صيدة
مطلعها:
ـك َ
اح يــا َمـــ ِل َ
الكــنـا
�صــــدَّ ُ
َ

ــــل
ِر ويــــا �
أمــــيـر ال ُبــل ُب ِ
َ

ومنها:
بـالــرغــــم مـ ِّنـي مــا تُـــعـا
ِ

ــل
ــج فـي ال ُّن
ِ
ــحـا�س املُـقْـ َف ِ
ِل ُ

والقـــيـدُ لــو كــان ا ُ
ــمــا
جل َ

يـحــمـــل
مــنـظــمـا لــم
ن
ِ
ً

�صـــبـ ًرا ملــا تَـ�شْ ــقـى بـــــ ِه

ـــل
�أو مــا بـــدا لـك فــا ْفـــ َع ِ

�أبــــدً ا ُمــــر َّوع بـــالإ�ســــا ِر

بـاملــقـــــــتــــل
ُمـــهـــــدَّ ٌد
ِ

طــرت عـن كتـفـي وقــعـ
�إن
َ

َت عـلـى ال ُّنـ�سـو ِر ا ُ
ــــل
جلــ َّه ِ
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وقد �أهدى ق�صيدته هذه للباحثة ،فظن بع�ضهم �أنه ينعى حالة املر�أة
ويت�أ�سف لإقامتها يف البيت ،ويعتذر عن الرجال باخلوف عليها من تطاول
ال�سفهاء ،فلم يقبل هذا العذر ،وكتب يف اجلريدة �إىل �شوقي بك على ل�سان
الباحثة ق�صيدة منها:
�ســمـيـتـني مــلـك الكــنــا

رب الـمــنــــزلِ
ر و�أنــــت ُّ

وجــعـلتــنـي رهـــ ًنـا لأقــــ

املـقـفــل
ـفــا�ص احلــديـــد
ِ

غـــلـلـتـني و�ســجــنـتــنـي

خــوف ا�صـطـيـاد الأجــدلِ

حـار�ســــا
�إن لـــم تـكــن يل
ً

مــقـبــل
مـــن كـــل عــــاد
ِ

فــاحلــ�صــــن والـبــيــــــداء

يـ�ســتـويـان عنــد الأعــــزلِ

�صــادقــــا
لــو كــان حـبـك
ً

لفـكـكـتـني مــن مـعـقــلـي

وذهب بع�ض �آخر لت�أويل غري هذا ،فر�أت الباحثة �أن هذه الت�أويالت كلها
بعيدة عن ال�صواب ،و�أن ق�صيدة �شوقي بك يجب �أن تف�سر بتف�سري �آخر ،وهو ما
ذكرته يف ق�صيدتها وهي:
يـــــا هــــذه ال تـعـــذلــــي

ِ
أبـــيــــت فـــقــــلـلـي
و�إذا �

�أفـــرطـت فـي لـومــي ولــو

�أنـ�صــفـتـنـي لــم تـفــعـلـي
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ال خــيـر فـي جنـــوى بـغــــ

وتــعــقـــــل
يــــر رويـــــة
ِ

مــاذا فـهـمــت مـن الكـــنــا

الـبـلــبل
ر ومـــن حــديـث
ِ

ِ
�سـخـطـت عـلى املعيـــ
حـتى

ـ�شـــة فـي ظـــالل املــنـــزلِ

وددت �أن جتــــدي مــقــــــا

ًمــا بالعـــــراء فـــتــنـزلـــي

�أو ِدمــ َنـة عـنـــد ال ِّلـــــــوى

فـحـومــل
بــيـن الـدَّ خـــول
ِ

رب الـكـــــنــــار �أظــــنـــه
ُّ

زعـــمـت بـمعــــزلِ
عـمـــا
َ

خــــال الكـنـانـــة طــائـــ ًرا

تـخـيــل
وال�شـــعـر حـ�ســن
ِ

فـحــنـا عـلى مــثـــواه فــي

املـقـفـــل
قـفــ�ص النــحـا�س
ِ

ونــعــى زمــــان مـراحـــــه

الـربـــى واجلــــــدولِ
بــيـن ّ

والقـيــــد ذل لـــو يـكــــــو

أرجــــل
ن خــالخـل فـي ال
ِ

وغــــدا يـعـــزيــــه ويــــــ�أ

جتـــمــــل
مـــره بــحـ�ســـن
ِ

ويـقــول �إن احلـبـــ�س حــــر

تـقــ�صــي الأجــــدلِ
ز مــن
ِّ

( )1الأجدل :ال�صقر(.م).

()1
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مـفـــــ�ضـل
�أهــــدى الـقـــ�صــــيدة فـي اجلــريــــــــدة لـي هــــديــة
ِ
كـمـ�ؤلـف يـهــدي الكـتــــا

أمـــــثـــل
�ســـــري(� )1
ب �إىل
ّ
ِ

يــرمـــي �إلـى تـ�شـريــفـــه

ويــخــ�صــــه بــتــــطــــــ ُّولِ

هـــي عــــادة مــ�ألـــوفــــة

فـي الـنـــا�س مـــنـــــذ الأولِ

فـ�شكـرت مـهـديـهــا وقــد

بــتــقـبـــــل
قـــابـــلـــتـهـــا
ِ

هــذي احلـقـيــقـة يـا فـتـــا

أمــــــل
ة تــلــــوح للــمـــــتـ�
ِ

لـكــن جـهــلــت الأمــــر واملــــعـــهـــود �أن ال تـــــجــــــهــلـــــي
مـجــد الفــتــاة مـقـامـهـــا

املـــعـمـــل
فـي البيـت ال فـي
ِ

واملـرء يـعمـل فـي احلـقــو

ل وعــر�ســـه فــي املـــنــــزلِ

تـعـــمـل
كـــم خـــدمـــة يـقـ�ضــي نـــظـــــــــــــام البــيـت �إن لـم
ِ
مــــن للـولـيـــد يـعـيـنـــه

أكـــــل
فـي لـبــ�ســـــه واملـــ�
ِ

وميـيــط عـنـه �أذى الـهــوى

ـــــــل
بـتـلــطـــــف وتـحــ ّي
ِ

مــن للـر�ضـاعــة واحلـ�ضــا

نــة والفــطــانـــة ومــا يــلـي

(� )1سري� :شريف من الوجهاء(.م).
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مــن للـمـريـ�ض يـحـوطــه

متـلــمــــل
�أبــــدً ا بـــــدون
ِ

يجـري على و�صـف الطبيــ

أفـ�ضل
ـب عـلى الطـريـق ال ِ

مـــن للأثــــاث ي�صـــونــه

مـن للـذخــائـــر وا ُ
حلـلــي

مــن يطـعـم الغـرثــان( )1مــن

ومـحــو�صــــل
مـــتـــزود
ِ

�إن الــــدواجــــن والطــيــــو

أكــــل
ر متــــوت �إن لـــم تــ�
ِ

()2

وامل�ســـتــقـبـل
مــن يـقــ�ســـم املــذخــــــور بـــيـــــــــن احلــــــال
ِ
مــن ذا يـعـلـــم خــادمـــــــا

أكـمــل
ت البـيـت فـعـل ال
ِ

لـكـن �إذا دعــت الـ�ضـــــــرو

فـحـيـــهــــل
رة للخــروج
ِ

�سـريى كـ�ســيـر ال�سـحـب ال

تــ�أنــي وال تــتـعـــــجلــي

وتـنكــبي نـهــــج الـزحــــا

م وفـ�ضـلي الـنـهــج اخلـلــي

ال تـخـ�ضـعـي بــالـقــــول �أو

تـتـبــرجــي �أو تــرفـلــــي

ال تـكـنــ�سي �أر�ض ال�شــــوا

الــمــ�ســـبـــل
رع بـالإزار
ِ

( )1الغرثان :اجلوعان(.م).
( )2حمو�صل :الطيور التي تخزن الطعام بحو�صلتها(.م).
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�أمــا ال�ســفـور فـحـكـمـــه

مبـعـ�ضــل
يف ال�شــرع ليـ�س
ِ

ذهـــب الأئـمـــــة فيــــــه

ــل
بــيـن
حمـــرم و حمـــ ِل ِ
ِّ

أهــــل
ويــجــــوز بالإجــمــــاع منــهــــــم عــــنـد قــ�صـــد تــ�
ِ
ليـ�س الـنـقاب هـو احلــجـا

ب فـقـ�صـــري �أو طــــويل

فــ�إذا جــهـلــت الـفــــرق بـيـنـــهــما فـــــدونــك فـــا�ســــ�ألــي
مــــن بـعــــد �أقـــــــــوال الأئـــمــــة ال مــجـــــال ملــقــــولــي
فـــــعـــــــــــــــــــــــال َم �
أكــثــــرت املـالمــة وان�ضممت لعــذيل
َ
مــر قــو
و�ســقيـتـني مــن ِّ

احلـنـظـل
لـك مـثـل نـقـــع
ِ

ونـ�ســبتـني حــيـ ًنـا ملـــذ

هـب قــا�ســم و�أبـي َعـ ِلـي

تـعـنـــــني ويــلـك �أنـنـي

�أ َّمــــــــارة بــتـبـــــــــذلِ

�أدعــو الـنـ�سـاء لـلـعب بــا

ريــ�س ولـهــو بـروكـ�ســل

ونـ�ســبـتــني حيـــ ًنـا �إلـى

يـحـمـــل
حتـمـيـل مــا لـم
ِ

جـعــل احلـرائــر كـالإمــا

ء خــــواد ًمـــا لـلـ ُّنـــــ َّزلِ

ليــ�س الكــالم مبـبــهــــم

فـتـفــ�ســـري وتـــ�ؤولـــي
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ال يـنفـع التـ�شكـيك والتـــ

�أويــل فـي الأمـــر اجلـلـي

قـلـت النـقاب �سـكـت عنـ

ـه نـعــم بـد�أت فـكـمـلـي

ولأي �شــــيء يـــا تـــــــر

يــن بـغــيـره لــم حتــفـلـي

كـم مبحـث مـا جـلـت فيـ

ّ
يـغـفــل
وجـل مـن لــم
ــه
ِ

مـن ذا الـذي جــاءت مـقـا

ؤمــــل
لـــتــه بــكـــل مــ� ِ

ال �أبـتـغـي غــيـر الفـ�ضـيـ

ــلـة للـنـ�سـاء فـ�أجــمـلـي

�إن لـم تــري ر�أيــي فـيـــا

«ويـل ال�شجـي مـن اخللي»

( )1ويل ال�شجي من اخللي :ويل للمهموم من الفارغ (وهو مثل) (.م).

()1

باب التقاريظ
مرتبة برتتب ورودها
ال�شيخ عبد الكرمي �سلمان
�إ�سماعيل �صربي با�شا
الأ�ستاذ عبد العزيز جاوي�ش
�أحمد بك زكي
الأ�ستاذ ال�شيخ ح�سني وايل
الدكتور �شبلي �شميل

باب التقاريظ مرتبة برتتب ورودها

جاء من �صاحب الف�ضيلة ال�شيخ عبد الكرمي �سلمان ،رئي�س تفتي�ش املحاكم
ال�شرعية:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل حق احلمد ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد فوق العد،
وعلى �آله و�صحبه رج ً
�صباحا وم�ساء.
اال ون�ساء ،يتجددان كل يوم ً
�أما بعد ،ف�إن كان ملذهب دارون وجه من ال�صحة ،فليكن يف ترقي العقول
وا�ستنباط املجهول من املعقول ،ويف تولد املعلومات بع�ضها عن البع�ض� ،أما يف
نوع العامل وهو بنو �آدم فال نراه م�صي ًبا؛ �إذ الآدمي �آدمي �أينما كان ،و�شكله �شكله
يف كل زمان ومكان.
�أ�صدق الأدلة على ترقي املعلومات وتوالدها وتنوعها ،الذهاب �إىل ما يقرب
من الطوفان وامل�شي معه �إىل هذا الزمان ،فقد نرى يف زمان نوح �شكل الإن�سان على
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ما هو عليه الآن ،ولكننا نراه يف معلوماته قد تغري تغي ًريا تا ًّما بحيث ميكننا �أن نحكم
بانقطاع الن�سبة �أو تبدل النوع بني معلومات هذا الزمان وزمان الطوفان.
نحن يف غناء عن مرد حالة هذا الهيكل الإن�ساين يف معلوماته القدمية
واحلديثة ،فما من نف�س �إال وقد تت�صور الفرق بني العهدين ،و�إن هذا اجلديد
ك�أخلق جديد.
ميكنني �أن �أذكر �شي ًئا �سمعته من �أ�سن رجل لقيته يف حياتي ،وكانت
�سنه �إذ ذاك تتجاوز مائة عام و�سني �سبع ع�شرة على التقريب ،قال ما معناه�« :إنني
و�أنا �شاب ذهبت �إىل �إحدى الأ�سواق الريفية ،ثم رجعت منها حائ ًرا يف �أمري،
فحدثت �أبي مبا عاينت ،وقلت يا �أبتاه :ر�أيت اليوم يف ال�سوق عج ًبا ،فاعتدل
و�س�أل :ما هو؟ فقلت :ر�أيت امر�أة يف ال�سوق وما عهدتها قبل هذا النهار �إال قعيدة
البيت ،فقال له �أبوه :يا ولدي ال تعجب؛ ف�إننا قربنا من �آخر الزمان الذي تقول
فيه املالحم وتعلو «احلجول على اخليول»((( فاللهم جننا ،وال تبلغ بنا يف حياتنا �إىل
ذلك الزمان» .اهـ هذا احلديث.
حدث عنها حمدثي هذا وزمانها ال يتجاوز املائة والع�شرين
ف�أين املر�أة التي ّ
�سنة؟ وقد كان مقرها ك�سر بيتها تخرج منه �إىل قربها ،و�أين املر�أة يف هذا الزمان،
((( تعلو ا ُحلجول على اخليول :متتطي الن�ساء اخليول ،وهذا يف عرفه من عالمات انقالب الأمور ،وظهور مالحم
�آخر الزمان .واحلجول :جمع َح ْجل وهو القيد �أو ا َخللْخال(.م).
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فقد تراها على و�شك الأ�سفار حاملة قمطرها((( ذاهبة �إىل جمتمع فيه كثري من
الن�ساء يعددن باملئات ،وفيهن كثري من املتعلمات ،فت�صعد بينهن على منرب
اخلطابة ،ثم تقول وتعيد ،ذاكرة حال الن�ساء ولزوم تربيتهن ووجوب تعليمهن،
مبينة فوائد تعليمها منددة باملوا�ضي((( يف جهلهن ،حا�ضة على ت�سوية الن�ساء
بالرجال يف اال�ستفادة من العلوم ،فيقابل املجتمعات قولها بالر�ضى والقبول
والإذعان للحجج والبينات التي �أقامتها على وجوب تربية البنات.
يظهر �أنني �أ�سرعت يف االنتقال �إىل املق�صود من كلماتي هذه ،كما �أ�سرع
الزمان يف تبديل حال الن�ساء يف بالدنا من تلك اجلهالة العمياء �إىل هذه املعرفة
العلياء ،و�إن كانت هذه املعرفة تعد بالن�سبة للآتي �شي ًئا قلي ًال �أو ال يكاد يذكر يف
جانب ما هو منتظر احل�صول.
بالطبع قد ُعرف �أنني �أق�صد التنويه بال�سيدة الفا�ضلة الباحثة يف البادية
(ملك حفني نا�صف) ،فقد ر�أيت جمموعتها التي �أدرجت يف اجلريدة منذ زمان،
وطالعت معظمها ب�إمعان ،ومل �أطالع البقية لقرب عهدي بها من�شورة يف اجلريدة،
أ�سا�سا
ف�إذا فيها من املباحث العلمية ،والفوائد االجتماعية ،ما يعظم نفعه ،ويكون � ً
يف امل�ستقبل لبناء جديد ن�ضيد((( يخرج املر�أة امل�صرية �إىل عامل امل�شاركة احلقيقية
للرجل يف الرتبية واملعي�شة ،وبهذا يكون لهذه ال�سيدة ف�ضل امل�ؤ�س�سني.
((( حاملة قمطرها :ما ُت�صان فيه الكتب(.م).
((( باملوا�ضي :باملا�ضيات(.م).
((( ن�ضيد :مرتب ومنظم(.م).
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�إين ر�أيت يف كتابة هذه ال�سيدة حدة يف بع�ض املو�ضوعات ،وك�أنها
معذورة يف حدتها ،المتالك املو�ضوع نف�سها وحوا�سها ،فكتبت فيه وهي ممتلئة
حنقًا((( ،ولو ملكت نف�سها خلف�ضت من حدتها ،و�أتت باخلا�ص مكان العام� ،أو
بالبع�ض مكان الكل ،وبهذا كانت ت�سلم من االعرتا�ض ،وتغني نف�سها عن تدارك
ما وقع يف مقال ثان ،ولي�س هذا بال�شيء �إال من جهة �صناعة الكتابة ،والعذر فيه
هو ما ذكرناه.
ر�أيتها يف مو�ضوع احلجاب ت�ضرب البحر بع�صا مو�سى ،ولكنه مل يطعها،
بل بقي عريقًا عميقًا ،على �أن يف �صفاء مائه ما يغني عن انفالقه ،و�ستظهر الأيام
�أن ر�أيها يف احلجاب ر�أي مل تقدر على تخمريه ،ومل متلك حرية القول فيه ،و�إنني
ل�ست معها يف �أمره ،و�أرى غري ما تراه فيه.
�أيتها ال�سيدة الفا�ضلة ،ال تبايل مبا يعرت�ضك يف طريقك من قول الالئي
مل ي�شمن نور العلم( ،ما لل�سيدات وللخطابة ،ومالهن وللكتابة ،و�إن ر�ضي �أبوها
فكيف ر�ضي زوجها؟ و�إن ر�ضي زوجها ،فكيف ر�ضيت ع�شريتهما؟) ف�إن العلم
دائ ًما حم�سود �أهله ،ولن يغلبه اجلهل مهما كرث م�شايعوه.
�أي بنية �أخي� ،إين �أراك قد نبغت بني قريناتك ،واتخذت لك طريقًا مل
ي�سلكه قبلك منهن وال واحدة ،فكنت لهن قدوة �صاحلة ،نكرث بوجودك بينهن
((( حن ًقا� :سخطًا وغيظا(.م).
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عدد الكاتبات القارئات املتعلمات �إىل الدرجة االبتدائية ،ثم تدرج منهن بع�ضهن
�إىل التعليم الثانوي والعايل ،فثابري بال مباالة على خطتك هذه ،و�أ�صمي �أذنيك
عن لوم الالئمات ،فما هي �إال مائة وع�شرون �سنة يكون الفرق بني ن�سائها وبني
ن�ساء اليوم ما كان بني ن�ساء اليوم ون�ساء تلك املائة والع�شرين عا ًما.
�أيتها الفا�ضلة نا�شدتك اهلل �أن تكوين لبنات زمانك هذا قدوة يف عملك
مبا تقررينه يف �أقوالك وخطاباتك ،حتى يكون ن�صحك مقرونًا بالإجابة م�صحوبًا
بالقبول ،و�إين لأعلم منك ذلك ،ولكن ال بد من �أن �أن�صحك به ،لأنه �إذا ظهر
على النا�صح عمله �أو ًال بن�صائحهَ ،ق ِب َله املن�صوح ور�سخ يف نف�سه العمل به ،وبهذا
تكونني قدوة �صاحلة لأخواتك يف الأعمال والأقوال.
�أيتها ال�سيدة� ،إذا كتبت بعد هذا الذي ر�أيته ف�أمامك �ضرب املثل
بالبع�ض ،و�إياك واحلكم على اجلميع ،ف�إن يف هذا �إغراء باملخالفة ،ولي�س هذا مما
يق�صده امل�ؤ�س�سون ،وبعد هذا فل ّله �أنت! وهلل �أبوك! وهلل بعلك! ويف �سبيل اهلل ما
تقا�سني من عناء وما تكابدين من حماولة هداية و�إر�شاد ،حقق اهلل �آمالك ،و�أقر
عينك بنيل ما تطلبني لأخواتك من اخلري العاجل وال�سالم..

عبد الكريم سلمان
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جاءنا من �صاحب ال�سعادة �إ�سماعيل �صربي با�شا وكيل نظارة احلقانية
�سابقًا:

بنت �أخي العزيز حفني بك نا�صف..
ِ
ن�شرت كتابك دوا ًء لعلة من علل الوطن ،ذلك املري�ض العزيز يف وقت
اجتمعت حول و َِ�سا ِده الأطباء والرقاة ،هذا ي�صيح ،وهذا يولول ،وذاك يكتب،
وذلك يخطب ،وذياك ينادي بال�صمت وي�شري برتك العليل للطبيعة تعمل فيه
عملها فيه �إن خ ًريا و�إن �ش ًّرا
ٌّ
حــبا للـيلـى
وكــل يـدعـي ًّ

ولـيلى ال تـقـر لـهـم بـذاكــا

فنظرت �أنت بب�صريتك الوقادة وفكرك ال�صائب يف ج�سم املري�ض،
وفت�شت يف مظان العلل ،فعرثت على �أ�شدها فع ًال فيه ،ودونت مقاالتك يف كتاب
جمع من الآراء النافعة والأفكار الناجعة ما لو عولج به ذلك املري�ض لذهب
ب�أ�صل �أمرا�ضه ،وقرب للأطباء والرقاة يوم �شفائه.
�أجل يا بنت حفني� ،إن تربية بنات م�صر لهو العالج الأكرب الذي غاب
عن �أكرث الباحثني يف �أ�سباب انحطاطنا ،وثقل خطانا يف طريق التقدم.
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�أجل �إن الفتاة �إذا �أ�صبحت �أ ًّما ،وكانت متعلمة متهذبة �آخذة من �أ�سباب
الرتبية مبا ت�شريين به ،كانت لولدها يف مهده ً
ملكا حاف ًظا ،ف�إذا حملته رجاله
�سددت خطاه ،ف�إذا انطلق ل�سانه هذبت كلماته ،ف�إذا �سلم ملعلم كانت رقابتها نافعة
يف حث ال�صغري على اال�ستفادة ،وحمل املعلم على الإفادة.
�أما �إذا دامت والعياذ باهلل على ما نراه من اجلهل كانت احلال على عك�س
ما قدمت ،ولو مل يكن يف تعليم البنات وتهذيبهن �إال ما نن�شده من الوفاق والوئام
بني الزوجني وتقليل الطالق واالكتفاء بزوجة واحدة تقربًا من العدل الذي
�أمرنا به كتابنا احلكيم لكفى كل ذلك مقر ًظا لكتابك النفي�س و�آرائك ال�صائبة،
واخلال�صة �أن ما جاء يف كتابك متعلقًا بتعليم البنات وت�أديبهن وتهذيبهن يعد
أجل اخلدمات للوطن ،يف زمن ت�شكلت فيه الوطنية �أ�شك ً
من � ّ
اال �شتى ،ال يالئم
�أحدها حالتنا احلا�ضرة والظروف التي غريت وجوه احلكمة بيننا.
�إن لرقي م�صر �أبوابًا عديدة� ،أراك قد فتحت �أو�سع باب منها؛ فكانت بك
ربات اجلمال �سابقة �أرباب ال�سيف والطيل�سان �إىل �أجل خدمة ت�ؤدى مل�صر ،وال
�أخال �شباننا وكهولنا �إال فاحتني الأبواب الأخرى� ،أبواب العلم والعمل وال�صناعة
والتجارة والزراعة وغريها من �أبواب اخلري وال�سعادة امل�ؤدية �إىل ا�ستقالل الوطن،
والتي يعد كل منها مود ًيا �إىل ا�ستقالل نوعي ت�سعد به البالد� ،إىل �أن ي�أتي يوم
اال�ستقالل الأكرب.
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�أما من جهة احلجاب وما �أدراك ما احلجاب �شيء يظنه البع�ض �أ�س ًرا
وا�سرتقاقًا ،ويعتقد البع�ض �أنه �سعادة و�سيادة ،فالذي �أراه فيه هو �أننا ر�أينا املر�أة
مت�أخرة يف حجابها فا�ستنكرنا ت�أخرها واحلجاب معه ،ولو كنا عاقلني النتظرنا اليوم
الذي نراها فيه متعلمة مرباة ،فرمبا حكمنا غ ًدا ب�أن احلجاب �أنف�س حلي املر�أة
(((
الراقية ،بارك اهلل فيك ويف كتابك ،وجعله مرج ًعا ناف ًعا لطالب رقي ن�صيف
�أهل م�صر� ،أعني ن�ساءها ،بل كل �أهل م�صر بف�ضل تهذيب ن�سائها� ،أعني ن�ساءها
ورجالها� ،آمني..
إمساعيل صربي

((( ن�صيف :ما بني البداية والنهاية ،واملق�صود ن�صف م�صر ،وهن الن�ساء(.م).
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جاء من ف�ضيلة الأ�ستاذ اجلليل ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وحده ،وبعد ،ف�إذا �أنا قلت كلمة يف الن�سائيات التي و�ضعتها
ال�سيدة اجلليلة «ملك حفني» ،فما �أنا مبقتف �أثر املقرظني ،وال مت�ساهل ت�ساهلهم
(على عادتي قب ًال) ف�إنني ت�صفحت هذه العجاالت الثمينة ،وا�ستوعيتها((( در�ساً
وبحثًا ،فوجدت بني دفتيها من الن�صائح الأدبية ،وامل�سائل االجتماعية ما لو بنيت
عليه تربية البنت يف بالدنا ،ل�سلمت منازلنا من كثري من �ضروب ال�شقاء الذي
ابتلي به ال�شرقيون منذ تركوا تعاليم دينهم وانحرفوا عن ال�صراط ال�سوي يف
معامالتهم ،لقد و�صفت ال�سيدة الفا�ضلة �أكرث عللنا االجتماعية ومبلغ �آثارها
يف حياتنا املنزلية و�شئوننا املدنية ،فكانت فيما و�صفت خري من يعتمد عليه يف
تعرف �شئوننا ،ثم جعلت ت�صف لكل علة من طرق العالج ما لو �أخذت به
النابتة منذ الن�شوء ل�صلح حال الأمة يف جميع �أطوارها ،ولنبلت مبادئها وغايتها،
ولقد ر�أيتني �إزاء كل باب من �أبواب هذه املجموعة �أقلب ب�صري يف حقائق ،بيد
�أنها كما يقال يف املثل حقائق مرة ،ال يجمل بامل�صري ال�صرب عليها ،وال ميكنه
التبجح ب�إنكارها ،على �أنها قد هونتها العادة على النفو�س ،حتى مرت الأيام تتابع
والأجيال تتعاقب ،دون �أن ينتبه لرذائلها و�سوءاتها الرجال ،ف�ض ًال عن الن�ساء،
((( ا�ستوعيتها :وعيتها و�أدركتها(.م).
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�إىل �أن وفق اهلل لهذه الأمة �سيدة كاتبات هذا الع�صر ،و�أ�ستاذة املربيات يف م�صر،
فو�ضعت هذه العجاالت التي �ستكون فاحتة تاريخ جديد للرتبية ال�صحيحة القومية
التي �أ�سا�سها �إ�صالح املر�أة والرجل اللذين عماد كل �شيء يف احلياة الدنيا.
ولقد كاد قلم قا�سم �أمني يجلب البالء على امل�سلمني وامل�سلمات مبا
و�ضعه من الكتب يف مو�ضوع املر�أة ،لوال �أن تنبهت ملا يريده النابتة الإ�سالمية،
فجعلت تطارد تعاليمه وحتارب �إر�شاداته ،و�إذا �شئنا �أن ن�ضرب مث ًال للمجاهدات
وامل�صاحلات الالتي نق�ضن ب�آياتهن البينة ما �أودعه كتبه من الن�صائح البعيدة عن
روح الإ�سالم ،ف�إننا ال جند �أح�سن من تلك ال�سيدة الفا�ضلة التي بنت ن�صائحها
على الإ�سالم ،وحر�صت على تقاليد امل�سلمني.
على �أنني و�إن عجبت بكثري مما جاء يف جمموعتها هذه من الآراء
ال�سديدة ،ف�إنني ال �أحب �أن �أزايل موقفي هذا دون �أن �أالحظ على ال�سيدة
الفا�ضلة هفوة عر�ضت لها يف باب م�ساوئ الرجال (االزدراء باملر�أة) طال ًبا منها مبا
علي �إال الإخال�ص لها ،وامليل �إىل
ورد لها يف باب النقد �أن تتقبل كلمة مل ميلها ّ
امل�صلحة العامة ،فلقد �صورت يف ذلك الباب املر�أة يف نظر الرجل اليوم على نحو
ما كانت عليه يف اجلاهلية الأوىل ،وهذا �أمر قلما طابق الواقع ،وهل كان من حرج
على ال�سيدة �أن تو�سع امل�س�ألة بحثًا و�أن ترقب اليوم الذي ترتجم فيه مقاالتها
�إىل اللغات الأجنبية فتن�شر �أحكامها على هذه الأمة يف العامل الأوربي الذي
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يجهل معنى الغلو البديعي و�أنه من املح�سنات يف اللغة العربية ،حيث يعتقد
الأوربيون ال�سيما ن�سا�ؤهم �أننا اليوم على ما كانت عليه جاهليتنا منذ �أربعة ع�شر
قرنًا ،وناهيك مبا يحدث هذا القول يف العامل املتح�ضر من الآراء ،وما يجلبه علينا
بعد ذلك من البالء.
تقول ال�سيدة الفا�ضلة يف ذلك الف�صل �أن اجلاهلية ما حبب �إليها الذكور
وبغ�ض �إىل نفو�سها البنات �إال حاجتها �إىل احلرب والطعان يف �سبيل حماية
ذمارها ،فكان لها من هذا عذر مقبول و�أما هذا الزمن فزمن ال�سيا�سة وال�صناعة
�إىل �آخر ما قالت يف هذا الباب ،و�إنني �أ�ستميحها عف ًوا �أن �أ�صرح هنا ب�أنني ال �أكاد
�أطابقها على �شيء مما جاء لها يف هذا الباب من الأحكام ،وما التم�سته من العلل
وا�ستخل�صته من النتائج والآراء.
و�إنني لعلى يقني �أن ال�سيدة الفا�ضلة لو زادت هذا الباب عناية وبحثًا،
ملا وجد منتقد �سبي ًال �إىل كلمة يقولها يف �أكرث مو�ضوعات هذه املجموعة الثمينة،
فح�سب الأمة امل�صرية الإ�سالمية ما دون ذلك من الأبواب االجتماعية الأدبية
التي طرقتها ،ف�إن فيها من احلكم الغالية ،والن�صائح العالية ،ما هو كفيل ل�سعادتها
�إن �شاء اهلل تعاىل.

عبد العزيز جاويش
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هذا ما كتبه �سعادة العامل �أحمد بك زكي �سكرتري ثاين جمل�س النظار:

ل�ست مبيال لإطراء بنات الأفكار� ،إذا ت�ضمنتها بطون الدفاتر والأ�سفار،
ذلك لأن الثمرة التي تتولد عن القرائح والأذهان� ،إذا جاء معها لقاح املدارك
والأفهام ،هي التي تنادي بنف�سها على نف�سها ،وتدعو الر�أي العام �إىل احلكم عليها
�أو لها .بل هي التي تقت�ضي الرواج والإقبال ،بطبيعة احلال� ،سواء تربع مبدحها
قطب من �أقطاب الآداب� ،أو تطوع لتقريظها علم من �أعالم الكتاب.
كنت وال �أزال �أعتقد �أن التقريظ جناية على العلم ال�صحيح ،وعلى ارتقاء
الأمة يف معارج العرفان ،وها هي كتب املتقدمني خلو باملرة ،من هذه البدعة ،حتى
�إذا ت�صوحت((( زهرة الآداب ،ظهر التقريظ ،فاعتمد حملة الأقالم على جماملة
الأ�صدقاء واخلالن ،حينئذ تهافت النا�س عليه تهاف ًتا اختلط فيه احلابل بالنابل،
والغث بال�سمني ،والتافه بالثمني ،هذا التهافت هو الذي �أف�سد الأذواق ،فتبدل
النفاق بالنفاق وك�سدت �أ�سواق الأوراق.
�إمنا يكون التقدم بهجر التقريظ ومقاطعته ،وبالتعويل على النقد احلقيقي
الذي قرره العلماء يف �أيام تقدم الإ�سالميني ،وهو الذي عول عليه جهابذة �أوروبا
يف هذا الع�صر .وذلك �أن يتوخى الكاتب �إظهار ما يف الكتاب املعرو�ض عليه من
((( ت�صوحت :يب�ست وذبلت(.م).
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احل�سنات و�آيات الرباعة ،مع الإ�شارة �إىل ما فيه من العيوب بغري حتامل ،ومن
الواجب يف هذا ال�سبيل التما�س املعذرة يف بع�ض الأحايني ،والداللة على طرق
التو�سع و�شفاء الغليل.
لو عاد قومنا �إىل منهاج ال�سلف ال�صالح وال�صدر الأول ،لكان �سعيهم
حممود املغبة ،م�شكور العاقبة ،ال جرم �إذن �أن تعود املعارف يف ربوعنا �إىل بهجتها
الأوىل ،ونبني على ما كانت �أوائلنا.
تلك اخلواطر ،لو ا�شرتك فيها الن�ساء مع الرجال ،لكانت مقدماتها
�صحيحة القيا�س ،وهذه املباين ،لو تعاون ال�صنفان على �إقامتها ،لكانت وطيدة
الأ�سا�س.
ولقد �شمت اليوم بارقة الأمل ،ف�أم�سكت الرياع((( ،و�أجريته على
القرطا�س ،لأ�شكر الثالث� :صاحبني من خيار الرجال ،تعززهما ثالثة يعتز بها
كل منهما ،وال فخر ،لأنها فخر الإناث.
�أمعنت النظر يف ال�سل�سلة الأوىل من «الن�سائيات» التي �صاغت حلقاتها
يد ل�صاحبتها كما لأبيها ،ومن كمال بعلها� ،أياد على الآداب والف�ضيلة ،فلم
�أعجب من �صالح ذلك الغر�س الطيب ،و�إيناع هذا الثمر ال�شهي ،وقد تعهد تلك
((( الرياع :القلم امل�صنوع من الق�صب(.م).
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البذرة ال�صاحلة املباركة ،البا�سل «حفني» يف �إبان ال�صبا ،واملن�صف «البا�سل» يف
ريعان الفتوة!
فيا رعي اهلل ذاك القناع ،وذياك الرياع! فقد برزت بهما تلك الفتاة يف
م�ضمار احلياة ،ف�أثبتت �أن يف ال�سويداء �إناثًا ي�ضارعن الرجال� ،إذا هن �أخذن
بالعلم ال�صحيح والعمل النافع ،وتهي�أت لهن الأ�سباب ،مع التم�سك ب�أذيال
احل�شمة والكمال.
مرحى مرحى! بـ «مبلكة» ظهرت يف عامل الإن�س بني الن�ساء ،ف�أكربها
الرجال؛ لأنها �أعادت لنا ذلك الع�صر الذهبي الذي كانت فيه ذوات الع�صائب
ينا�ضلن �أرباب العمائم :يف ميداين الكتابة واخلطابة!
لو مل يكن لل�سيدة «ملكة البا�سل» �سوى �أنها �أول من برزت يف هذه
الأيام بحجابها و�آدابها ،لإلقاء اخلطب على �أترابها ،لكفاها فخ ًرا يف الأواخر �أن
ا�سمها �سيخلد يف «كتب الأوائل»� .إذ يقال �إنها من املجتهدات املجددات؛ لأنها
ال�س َّنة،
�أول من �أعادت اخلطابة �إىل فريق من الن�ساء ،بعد �أن انطم�ست معامل هذه ُّ
منذ �ست مئني من ال�سنني� ،سنة �أخذها الغرب عن العرب فارتقى ،و�أهملها
ال�شرق فانزوى ،وقعد بهن وبنا.
�إحياء هذه ال�سنة على يد هذه الف�ضلى ،هو الذي حداين �إىل كتابة
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هذين ال�سطرين؛ لإطراء الن�ساء ،ال لإطراء «الن�سائيات» ،فهو كتاب ينطق بنف�سه
ل�صاحبته ،بل هو غني عن التقريظ لرقة عبارته ،ولطف �أ�سلوبه ،ولب�سالة �صاحبته
بنوع �أخ�ص.
ن�س�أله تعاىل �أن يكرث بني ظهرانينا من �أمثال �أوالئك الثالث ،فكل منهم
فرد يف بابه �إن �شاء اهلل!
رمل الإ�سكندرية يف � 31أغ�سط�س �سنة 1910
أمحد زكي
ال�سكرتري الثاين ملجل�س النظار
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جاءنا من ح�ضرة الفا�ضل ال�شيخ ح�سني وايل الأ�ستاذ يف الأزهر ومدر�سة
الق�ضاء ال�شرعي:

�أباحثة البادية� ،شكرانك يف البدو واحل�ضر ،فقد �أراين كتابك علم عائ�شة
بنت ال�صديق ،و�أدب �سكينة بنت احل�سني ،و�أذكرين عهد احل�ضارة الإ�سالمية،
وقد بدا كوكبها يف �أفق امل�شرق ،ذلك العهد املتقادم الذي ت�سابقت ن�سا�ؤه
ورجاله يف املعرفة ،فكان الف�ضل لل�سابق ،كف�ضل هاتني ال�سيدتني على غريهما
من ن�ساء ورجال ،ل َع ْم ُرك ما كان نبوغهما مقت�ض ًبا اقت�ضابًا؛ �إذ كان من دونهما
مراتب للرجال وللن�ساء ،مراتب متفاوتة بحكم الرتقي واال�ستعداد ،وم�ستباحة
بحق الإ�سالم ،فالزمان يومئذ زمان العدل والن�صفة ،والعلم يومئذ علم اليقني
والتهذيب.
روى البخاري عن �أبي هريرة � أنـه قال� :سمعت ر�سول اهلل 
يقول :ن�ساء قري�ش خري ن�ساء ركنب الإبل �أحناه على طفل ،و�أرعاه على زوج يف
ذات يده.
لقد بني النبي  تاريخ املر�أة العربية التي كانت تركب البعري يف البادية
(فقال)� :إنها كانت حتنو على طفلها ،وحتفظ مال زوجها ،واحلنو ال�صحيح هو
الرتبية ال�صحيحة ،وحفظ مال الزوج هو االقت�صاد فيه ،وال يكون ذلك �إال بعد
العلم بوجوه �صرفه وو�ضع ال�شيء يف مو�ضعه ،واحلكمة كل احلكمة يف تربية
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الطفل ،وحفظ املال ،ف�إن يف هذين الأمرين عمران الكون وبهجته -املال والبنون
زينة احلياة الدنيا.
(وقال) �إن املر�أة القر�شية �أحنى على طفلها ،و�أحفظ على مال زوجها من
العربية الأخرى ،فالقر�شية �أف�ضل من غريها لهذه املزية ال ل�شيء �آخر .فالف�ضل
�إمنا هو بالعلم والعمل.
�أثنى النبي  على ن�ساء العرب مبا �أحرزن من ف�ضيلة توافق زمانهن
وغري زمانهن ،ورفع القر�شيات عليهن درجة كما هو �ش�أن البيوت العالية يف كل
جيل .ف�إن �أهلها يفوقون غريهم يف كثري من الأمور.
فالنبي  ي�أمر �أمته �أن جتري على هذا ال�سنن �سنن العمران وال�سعادة.
ففي احلديث �إ�شارة �إىل بيان �أ�سا�س البيت الذي تت�ألف منه القرية والبلد
وامل�صر والقطر واململكة.
ويف احلديث �إ�شارة �إىل بيان ن�صيب املر�أة يف احلياة الدنيا ،و�أن ق�سمتها
لي�ست ق�سمة �ضيزى(((.
وعلى ذلك درج النا�س يف القرون الأوىل من الإ�سالم ،ثم خلف
((( �ضيزى :ظاملة جائرة(.م).
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من بعدهم خلف �أنزلوا املر�أة من مكانتها وبخ�سوها حقها ،واهلل يقول :ﮋﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ (هود/

 )85و(ال�شعراء )183 /

وملا قهروها و�ضموا حقها �إىل حقهم� ،ضعفوا �أن ي�ؤدوا احلقني ،فوقعوا يف
احلرج ،فلما ا�ستحكمت حلقات الأزمة �أخذوا يفكرون يف اخلروج من هذا امل�أزق،
فكان كل امرئ منهم يرى ر�أ ًيا حتى كرثت الآراء ،واختلطت الأمور ،و�أظلمت
الآفاق ،وطم�ست الطرق.
رويدكم �أيها النا�س فهذا «كتاب الن�سائيات» يبني لكم اجلادة من مكان
قريب ،ويقول :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ ( الن�ساء)158 /
�أباحثة البادية قر�أت كتابك ،ف�أنب�أين �أن الزمان قد ا�ستدار كهيئته يوم
خلق اهلل ال�سموات والأر�ض ،ف�أخذ النا�س يهتدون بهدي الفطرة ،و�أن�ساين �أ�سفي
على عبث الرجال بن�صف الأمة ،و�أخربين �أن التاريخ يعيد نف�سه ،فت�ستوي املر�أة
والرجل رغم �أنف اجلاهلني.
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�أباحثة البادية قر�أت كتابك ف�أن�شدت قول ابن هانئ
ولـو جـاز حكمي يف الغـابـريـن

وعـدلـت �أق�ســام هــذا الـــورى

َ
ل�سميت َ
الـرجـال
بعـ�ض النـ�سا ِء
ُ

و�سمـيت َ
بعـ�ض الـرجـالِ ال ِّنـ�سا
ُ

�أباحثة البادية قر�أت كتابك ،ف�أُلقي يف روعي �أن �أكون م�ستقل الر�أي
كما �أعرف من نف�سي ،و�أذن يل �أن �أدخل باب الكالم مت�أدبًا كما تعودت ،و�أال
تع ّر�ض �إال �إىل العظيم من الأمور ،ف�إن ائتلف الر�أيان فاخلري يف االئتالف ،وكفى
اهلل امل�ؤمنني القتال ،و�إن اختلفا فهذه عادة النا�س فيما هو من عند غري اهلل ،وال
يزالون خمتلفني �إال من رحم ربك ،ورمبا كان االختالف مبد�أ االئتالف ،وعند
ذلك ال ي�شني ال�سبب امل�سبب (كما ال ي�شني الكلف((( البدر).
ر�أيت يف املقالة (� )1أن املر�أة احلا�ضرة تفهم معنى احلياة �أكرث من الغابرة؟
لأن ذلك مقت�ضى �سنة اهلل يف رقي الزمان.
ولكن املرء �إذا زاد علمه عرف وجو ًها كثرية من النفع ،ووجوها كثرية
من ال�ضرر ،ف�إذا كان العلم غري �صحيح مل تتهذب النفو�س ،فال تكون املعاملة
باحل�سنى ،وقد يكون ال�ضرر �أكرث من النفع ،فاجلهل الب�سيط خري من اجلهل
املركب.
((( َ
الكلَف :لون بني ال�سواد واحلمرة(.م).
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ور�أيت يف املقالة (� )2أنه ال يجوز �أن تلب�س ن�سا�ؤنا كلبا�س الراهبات
امل�سيحيات؛ لأنه و�إن �أباحه الدين ب�ضرب من الت�أويل ،ي�ضيع تاريخ ن�سائنا،
ويذهب مميزاتهن ،وذلك مينعه الدين ب�ضرب من الت�أويل ،و�إذا دار الأمر بني
الإباحة واملنع فدرء املف�سدة مقدم على جلب امل�صلحة ،واالحتياط يف الأمور
�أوىل ،فينبغي �أن تبقى الن�ساء على لبا�سهن لبا�س اجلو والع�شرية ،ويقت�صدن فيه
اقت�صا ًدا الئقًا ،و�إذا زادت نفقته ،فالزيادة ي�سرية ،ومثلها ميكن حتمله بال �ضرر.
ور�أيت �أن خروج ن�سائنا �سافرات م�ضر عند التهذيب ،ومبد�أ �ضرر عند
كمال التهذيب.
ور�أيت �أن خالف �أئمة الدين يف م�س�ألة ال�سفور ال يكون �إال عند �أمن
الفتنة ح ً
اال وم�آ ًال؛ ف�إن خيفت الفتنة فال خالف يف �أن الواجب عدم ال�سفور.
يزعم النا�س �أن علم �أوروبا كامل ،ول�ست �أزعم ذلك لأنه مل مينع الف�ساد
املرتتب على ال�سفور واملخالطة ،فهو يف احلقيقة علم ناق�ص.
ور�أيت يف املقالة (� )3أن املتعلمني من �أهل م�صر �أكفاء للمتعلمات من
�أهلها؛ لأن الدرجات متقاربة ،وال ي�ضر التفاوت الي�سري ،والكالم يف كفاءة الرتبية.
ور�أيت �أن اقتبا�س الأدب من دار اخلالفة �ضروري ،فيلزم �أن يجاء بطائفة
من املعلمات للرتبية كما جيء مبعلمني ومعلمات من جهات �أوروبا الأخرى
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لن�أخذ من كل جهة ما نحن يف حاجة �إليه .و�إذا �أمكن �إر�سال طائفة من الن�شء
�إىل هناك فال ب�أ�س ،ولكن على �شريطة �أن يكون معها من يقوم ب�أمرها ،ويراقب
�أخالقها التي تريدها ،وذلك ال يذهب بنا �إىل عقدة الن�سب ،ف�إين ال �أجيز الن�سب
من عن�صرين خمتلفني ي�ؤخذ على �أحدهما �شيء �إال عند احلاجة ال�شديدة ،ف�إن
العرق د�سا�س.
ور�أيت يف املقالة (� )4أنه يجوز لبع�ض املتعلمني �أن ين�أى عن ناق�صة
العلم والرتبية� ،إال �إذا ا�ستطاع �أن يقوم من �أودها((( بحكمته ،و�أن كامل التهذيب
ي�ستطيع ذلك ،ف�إذا ق�صر فهو ن�صف رجل ،ومن �أراد �سعادة قومه وكان ذا عزمية
�أمكنه �أن يختار جاهلة ال ي�صعب تعليمها فيتزوجها ،ثم ين�شئها بالتعليم خلقًا
نواح �أخرى ما
جدي ًدا ،فاملدر�سة تعلم من ناحية ،والرجال يف بيوتهم يعلمون من ٍ
مت�س �إليه احلاجة ،فتكرث املتعلمات يف وقت قريب ،و�إن كان بع�ضهن �أكمل تربية
من بع�ض.
ور�أيت يف املقالة (� )6أنه ينبغي �أن يرتاءى الرجل واملر�أة قبل الزواج
يف ح�ضرة بع�ض املحارم ،فرتى املر�أة من الرجل هيكله العادي ،ويرى الرجل
منها مثل ذلك وجهها وكفيها ويحادثها وحتادثه حتى ينجلي الأمر ،ف�إن ذلك
منوذجها ،وكث ًريا ما يكون النموذج �صادق املخرب ،و�إذا جاز للرجل �أن يرى وجهها
(((	�أودها� :إعالتها(.م).
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داع عند بع�ض �أئمة امل�سلمني ،فالأ ْوىل �أن يرى ذلك عند خطبة الزواج
وكفيها بال ٍ
مع االحرتام هذه �سنة �إ�سالمية معقولة ،ويف العمل بها �إنقاذ الأمة من وهدة
ال�شقاء((( ،ف�إن الطالق قد ين�ش�أ عن قبح الذات كما ين�ش�أ عن قبح اخللق.
وهناك �صنف من النا�س تدور ع�صم ن�سائهم على �أل�سنتهم ،فيحلفون
بالطالق كث ًريا ويعلقون الطالق على �أمور منها الي�سري واخلطري ،ورمبا مل يكن لها
ارتباط باملر�أة البتة ،وكم من ن�ساء ذهنب يف �سبيل هذه البدعة ،و�أ�صبحن مطلقات
بال ذنب وبال علم ،و�أم�سني م�سهدات يندبن حظهن ،وهن يزعمن فيما يزعمن
�أن ال�شريعة تبيح ذلك الطالق ،فيكتمن مايف �أنف�سهن ،ويتكلفن ال�صرب فيما
بعد -حا�ش هلل �أن ي�أذن يف ذلك ،فما كان اهلل ليعبث بخلقه ويرتكهم يجهلون وال
يقفون عند حد حمدود.
ذلك الطالق �ضاللة يترب�أ منها الدين ،ومل يح�صل نظريه يف عهد النبوة
واخلالفة ،فهو طريقة باطلة ،و�شريعة عاطلة ،فيجب على امل�سلمني �أال ي�أخذوا به،
حدا يف الطالق كما و�ضع يف بيع ال�سلعة
ويجب على ويل الأمر �أن ي�ضع للنا�س ًّ
ترا�ض».
احلقرية عم ًال بحديث�« :إمنا البيع عن ٍ
ور�أيت �أنه يجوز �أن يكون �أحد املتزوجني غن ًيا والآخر فق ًريا مع العفة
واملعروف.
((( وهدة ال�شقاء :هوة ال�شقاء وقاعه(.م).
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ور�أيت �أن الأ ْوىل يف هذا الزمان �أن يتعاون النا�س على مقاومة اجلهل من
جميع النواحي ،ومن ذلك �أن يتزوج العامل جاهلة ،وتتزوج العاملة جاه ًال ،لأن
�ش�أن العلم النفوذ؛ فهو ي�سري من املر�أة �إىل الرجل كما ي�سري من الرجل �إىل
املر�أة.
ورمبا كانت هذه الطريقة عند امل�صلحني �أ ْوىل من كون الزوجني عاملني
ابتداء ،ف�إن املتعلمات الآن �أقل عد ًدا من املتعلمني ،وال �سبيل �إىل تعليم
اجلاهالت عند الكرب �إال زواجهن من املتعلمني ،والعلم فري�ضة على الأمة كلها،
فهي مت�ضامنة يف ذلك.
ور�أيت يف املقالة (� )7أنه يجوز �أن يجمع الرجل بني زوجني ف�أكرث عند
احلاجة ال�شديدة ،وظهور امل�صلحة يف ذلك والقدرة على �إر�ضائهما� ،أو �إر�ضائهن
جهد ا�ستطاعته ،على �شرط �أن يكون اجلمع �أخف من مف�سدة تركه ،و�إن بع�ض
الكرباء يف م�صر يغ�ش زوجه ويخدعها بعدم زواجه عليها ،ويريها �أنه لها ،ثم هو
ي�أتي املنكر من حيث ال تدري ،ورمبا ر�ضيت �أن ي�أتي املنكر ما دام ممتن ًعا من زواج
غريها .الغ�ش ظلم والر�ضا باملنكر ظلم ،وما هذان �إال من اجلهل وعدم املروءة،
وذلك ظلم ،ظلمات بع�ضها فوق بع�ض �إذا �أخرج يده مل يكد يراها ومن مل يجعل
اهلل له نو ًرا فما له من نور.
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زوجا ف�أكرث ،ولكنه حظر الظلم ،فقال :ﮋ ﮔ ﮕ
�إن اهلل �أباح للرجل ً
ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ (الن�ساء .)3 /وم�شى النا�س يف �صدر الإ�سالم على ذلك،

ثم �أ�صبحوا فو�ضى يف �أمر الزواج ،فرتى الرجل يتزوج املر�أة قاد ًرا على حاجاتها
وغري قادر ،ويتزوج �أكرث من واحدة قاد ًرا على العدل وغري قادر ،فوقع كثري من
الأمة يف البالء والعذاب الأليم ،كل هذا لأن الأمة مل تعمل بو�صية اهلل ور�سوله
يف الن�ساء ،ولو كان �أمر الن�ساء �سه ًال ما ق�صد �إليه النبي  يف �أمهات امل�سائل
التي ذكرها يف حجة الوداع ،ثم مات على ذلك.
�إن حمم ًدا النبي العربي والر�سول الأمي كان يحرتم املر�أة كث ًريا ،كان
يحرتمها �أكرث من احرتام الإفرجن الآن.
فيا ق�ضاة الإ�سالم اعملوا بتلك الو�صية ،وا�ضربوا على �أيدي الرجال
حتى ال يتزوج الرجل واحدة �إال ب�إذن القا�ضي بعد علمه بالقدرة وامل�صلحة
والعدل.
ما بال النا�س ينظرون �إىل امل�س�ألة من جهة اجلواز ،وال ينظرون �إليها من
جهات املنع ،هذه مغالطة يف الدين �أو جهل ،وكالهما ال يجوز.
ور�أيت يف املقالة (� )8إنه يجوز زواج البنت عند بلوغها �إذا كان يف ذلك
م�صلحة ظاهرة يدوم �أمرها ،وعلى مثل ذلك يحمل حديث تعجيل الزواج.
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و�إن الأوفق مراعاة احتاد الزوجني يف ال�سن �أو تقاربهما خ�شية ال�ضرر عند
التباين ال�شديد.
ور�أيت يف املقالة (� )9أن �أهل م�صر الآن خليط من العرب والفراعنة
وغريهم ،ولي�سوا خلي ًطا من العرب والفراعنة فقط ،فالق�شرة الطبيعية موجودة
كالق�شرة ال�صناعية احلا�صلة ب�سبب اجلهل والغ�ش .ور�أيت �أن كرثة التعر�ض
لل�شم�س ت�ضيع ح�سن اللون ،ورمبا جعلته �ضاربًا �إىل ال�سواد.
ور�أيت يف املقالة (� )13أن تهديد الرجل امر�أته بالطالق �أو تهديد املر�أة
الرجل باخلروج من بيته ال يجوز ما دام هناك رجاء يف البقاء �سواء �أكانت الأ�سباب
قوية �أم �ضعيفة؛ ف�إن مثل ذلك التهديد يلفت الذهن �إىل �أمر االنف�صال ،فيقربه
وتلك بدعة يف الدين مل تكن من �أخالق الأولني.
ور�أيت يف املقالة (� )14أنه ال يليق بالرجل ان يتزوج املر�أة ملالها؛ لأنه لو
تزوجها ملالها فقد تزوج مالها ومل يتزوجها ،فاملال عنده هو املق�صود ،واملر�أة غري
مق�صودة ،ولي�س ذلك �سر عقد الزواج الذي يطلبه الدين.
�إذا تزوج الرجل املر�أة ملالها فقد تنازعا فيه ،فيهزم الرجل لأنه غري حمق،
ف�إن كان غن ًّيا بالطمع رجع فق ًريا بالهزمية� ،أما �إذا �صادفته الغنية ،ومل يق�صدها ملالها،
فهو عند حده ،وال يعدم معرو ًفا يناله من حيث ال يحت�سب.
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روى البخاري عن �أبي هريرة  عن النبي � أنه قال« :تنكح املر�أة
لأربع :ملالها ،وحل�سبها ،وجمالها ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين َت ِر َب ْت يداك».
ور�أيت يف املقالة (� )15أن عمران الكون ال يح�صل �إال بالن�سل ،وهو �أمر
طبعي يقهر الإن�سان و�سائر احليوان ،فالرجل معذور �أن يتزوج على امر�أته التي
فقدت ولديها ،ورمبا قوي عذره �أنها عجوز يف الغابرين ،مث ًال ولكنه غري معذور �أن
يفاجئها بالزواج يف حني امل�صيبة ،فلكل منهما حق ،واملخل�ص �أن يتزوج بحيث
ال تعلم امر�أته الثكلى بالزواج.
ور�أيت �أن للرجل �أن يتزوج على زوجه لأجل �إجناب الذكور ،ف�إنهم �أقوى
عم ًال و�أكرث نف ًعا من الإناث ،فال جناح على الرجل �أن يق�صد �إىل ذلك ،ومتام
م�أربه بيد اهلل وحده.
ور�أيت يف املقالة (� )20أن من �أحط الأخالق و�أكرب الآثام �أن ت�سعى
املر�أة يف طالق املر�أة لتحل حملها� ،أو ي�سعى الرجل يف طالق امر�أة غريه ليزوجها
مث ًال ف�إن ذلك من هدم امل�صالح الثابتة ،ووقوع ذلك من بع�ض الأقربني منتهى
الفظاعة ،ويكاد املرء يعتقد �أن اهلل ال يغفره ،وال �شك �أن ال�ساعي يف الطالق هو
الذي اجرتح ال�سيئة �أو ًال ،و�إليه ين�سب الإثم و�إن �شاركه غريه يف ذلك.
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روى البخاري عن �أبي هريرة  عن النبي � أنه قال« :ال يحل المر�أة
�أن ت�س�أل طالق �أختها لت�ستفرغ �صفحتها ف�إمنا لها ماقدر لها».
ور�أيت يف خطبة نادي حزب الأمة �أن مزاج الرجل �أكمل من مزاج
املر�أة ،وكذلك املذكر وامل�ؤنث من بقية احليوان ،ومما ت�شهد على ذلك الت�شريح
والأعمال الظاهرة يف كل جيل ،وقد تغلب الرجل على املر�أة من �سالف الزمان
�إىل الآن ،وبذلك �أخذت الطبيعة حقها ،وا�ستوفت عملها ،وقد حكم اهلل يف
كتابه �أن الرجل م�سيطر على املر�أة ،فقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ
(الن�ساء .)34/
وروى البخاري عن �أن�س � أنه قال :كانت �أم �سليم يف الثقل و�أجن�شة
غالم النبي  ي�سوق بهن ،فقال النبي  :يا �أجن�ش ،رويدك �سوقك بالقوارير.
لأي �شيء �شبه النبي  الن�ساء بالقوارير ما ذلك �إال ل�ضعفهن ولطافتهن
فهن اجلن�س اللطيف ،وهن حمل عناية الرجال ،فالرجال �أقوى منهن وم�سيطرون
عليهن.
�إن الرجل يتعلم مع املر�أة يف مدر�سة واحدة يف �أوروبا ،وينقطعان �إىل
درو�سهما ،ثم بعد �إمتام ِ�سني املدر�سة يخرجان ،وقد يوفقان للفراغ والتفكري ،فرتى
الرجل يخرتع الأ�شياء وترى املر�أة ال تخرتع.
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وقد ت�صل املر�أة �إىل ما و�صل �إليه الرجل يف العلم والعمل ،ولكن بعد
اللتيا والتي ،وبعد �أن تخرج عن طورها و�سنتها الطبيعية فهي يف ذلك الوقت
رجل ال امر�أة ،والطبيعة حاكمة بالق�سمة ،فق�سم رجال وق�سم ن�ساء (فال يغرين
خلق اهلل).
�إن م�ساواة املر�أة الرجل يف بع�ض الأحيان �أمر عار�ض ال �أمر جِ بِلي
(والفرق مثل ال�صبح ظاهر).
وعم ًال مبقت�ضى الطبيعة ،وحف ًظا لل�صحة ،يلزم �أن تتعلم املر�أة يف املدر�سة
واملنزل ما يالئم درجتها ال غري.
نحن ال جند يف تاريخ املر�أة ما يجعلها يف �صف الرجل ،فال يجوز �أن ت�سمو
�إىل رتبته متا ًما �إال �إذا �شذت عن فطرتها.
و�إن �آدم � سيق بطبيعته �إىل جلب املعا�ش ،وحواء �سيقت بطبيعتها
�إىل �سكنى البيت وتدبريه« ،وفرمان» الطبيعة فرمان من اهلل مقبول ومعقول.
واملر�أة القروية �أقوى من احل�ضرية ،ولكنها دون درجة الرجل ،ولو ن�ش�أت
مع �سباع البادية.
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واملادة الثانية من املواد الع�شر التي يف �آخر اخلطبة تظلم ال�سيدات ،ف�إنا
�شاهدنا �آثار ال�ضعف يف كثريات ممن يتعلمن التعلم الثانوي ،فال بد من معار�ضة
هذه املادة حتى ال تك�سر «القوارير».
وال ب�أ�س �أن تلزم طائفة من الن�ساء هذا التعلم الثانوي ليقمن بفر�ض
الكفاية يف تعليم البنات ،ويكون ذلك من قبيل «قتل الثلث لإ�صالح الثلثني»
مازحا ،وال �أقول �إال حقًّا.
�أقول ذلك ً
ور�أيت يف خطبة املقارنة بني املر�أة امل�صرية واملر�أة الغربية �أن بع�ض الأمرا�ض
الع�صبية ال يزول �إال ب�ضرب من املو�سيقا ،فيجب على الطبيب �أن يعرف ذلك
كما قال ابن �سينا ،وبع�ض نغمات الزار ت�صلح لذلك ،ولكن �أ�صبح �إثم الزار �أكرث
من نفعه ،فالواجب حماربة الزار وقيام الطبيب مبا يلزم.
ور�أيت �أن الرجل �أخذ املر�أة ب�أمانة اهلل ،و�أن اخليانة يف الأمانة حرام
ومف�سدة خطرية.
روى البخاري عن �أبي هريرة  عن ر�سول اهلل � أنه قال« :من كان
ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فال ي�ؤذ جاره» « ،وا�ستو�صوا بالن�ساء خ ًريا ف�إنهن خلقن
من �ضلع ،و�إن �أعوج �شيء يف ال�ضلع �أعاله ،ف�إن ذهبت تقيمه ك�سرته ،و�إن تركته
مل يزل �أعوج؛ فا�ستو�صوا بالن�ساء خ ًريا» .
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ور�أيت يف الكتاب بع�ض م�ؤاخذات عربية جتري على �أل�سنة كبار الكتاب
عند الت�سرع ال عند الت�أين واليقظة.
مثل عبارة «ي�سبي ربات احلجال مبا فيهن املح�صنات» يف ال�صفحة (،)4
والعربي يقول« :وفيهن املح�صنات» .
ومثل عبارة «ال تتفق مع الدجاج» يف ال�صفحة ( ،)6والعربي يقول« :ال
تتفق هي والدجاج» .
ومثل عبارة «فقد ال يطابق احلقيقة» يف ال�صفحة ( ،)8والعربي اليدخل
منفي.
(قد) على فعل ّ
ومثل عبارة «البد و�أن ينتج» يف ال�صفحة ( ،)14والعربي يقول« :البد
�أن ينتج» .
ومثل عبارة «ب�سبب الو�ساخة» يف ال�صفحة ( ،)20والعربي يقول:
«ب�سبب االت�ساخ» فلي�س يف اللغة العربية «و�ساخة» .
ومثل عبارة «وحب القدمي حتى ولو كان م�ض ًّرا» يف ال�صفحة (،)24
والعربي يقول« :وحب القدمي ولو كان م�ض ًّرا» .
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ومثل عبارة «ويح�سدون بع�ضهم البع�ض» يف ال�صفحة ( ،)30والعربي
يقول« :ويح�سد بع�ضهم بع�ضً ا» .
ومثل عبارة «�ضمني جمل�س ب�صديقتني» يف ال�صفحة ( ،)37والعربي
يقول�« :ضمني جمل�س و�صديقتني» .
ومثل عبارة «�أو التنازع على ال�سلطة» يف ال�صفحة ( ،)40والعربي يقول:
«�أو التنازع يف ال�سلطة» .
ومثل عبارة «وي�س ّنون النظام ل�صالح بني الب�شر» يف ال�صفحة (،)48
والعربي يقول« :مل�صلحة بني الب�شر» .
ومثل عبارة «تنغي�ص الآخر له» يف ال�صفحة ( ،)51والعربي يقول:
(تنغي�ص الآخر عليه).
ومثل عبارة «�إذا كان �أ�ساءها» يف ال�صفحة ( ،)54والعربي يقول�« :أ�ساء
�إليها» .
ومثل عبارة «ف�سيان �إن يعتربه قوم للمنفعة وحدها �أو لل�شهرة» يف ال�صفحة
( ،)67والعربي يقول« :و�أن يعتربوه لل�شهرة» .
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ومثل عبارة «�سواء كانت يف الأطفال �أو الكبار» يف ال�صفحة (،)87
والعربي يقول�« :سواء �أكانت يف الأطفال �أم الكبار» .
ومثل عبارة « ِل َعمار» يف ال�صفحة ( ،)96والعربي يقول« :لعمران»
ومثل عبارة «لقلت» يف ال�صفحة ( ،)97والعربي يقول« :قلت» لأن الالم
ال تدخل على جواب (�إذا).
ومثل عبارة «ال�صدف» يف ال�صفحة ( ،)110والعربي يقول« :امل�صادفات».
ومثل عبارة «و�أخبار عالنة» يف ال�صفحة ( ،)115والعربي يقول« :و�أخبار
فالنة» .
ور�أيت يف الكتاب بع�ض م�ؤاخذات �إمالئية ال تخفى على الكاتب ،ورمبا
كانت من املطبعة.
�أباحثة البادية� ،أح�سنت فك ًرا وكتابة كما يح�سن الأكرثون ،بيد �أنك
�سابقة ال�سيدات يف ميدان الإ�صالح ،وتلك مزية لو نالها رجل لكان له �ش�أن يف
هذا الزمان ،فليكن �ش�أنك �أعظم ،وثنا�ؤك �ألزم ،وال ي�صرفنك بع�ض ما جرى به
قلمي ،فما �أخذت عليك �إال كما ي�أخذ �أ�ستاذ الإن�شاء وال�ش�ؤون االجتماعية ،ال
كما ي�أخذ الناقد املثبط ،و�إين �أرتقب يو ًما �أرى فيه �أثرك وقد دل على الكمال
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الذي حتاولني ونحاول.
و�إذا ر�أيـت مـن الهـالل منــوه

�أيـقـنـت �أنـه �سـي�صـري بـد ًرا كـامـ ً
ال

القاهرة يف � 14شعبان �سنة 1328هـ و � 19أغ�سط�س �سنة 1910م.
(حسني وايل)
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جاءنا من ح�ضرة النظامي((( الفا�ضل الدكتور �شبلي �شميل:

�سيدي الأ�ستاذ الفا�ضل؛ حفني بك نا�صف املحرتم:
علي بها من مقاالت «الن�سائيات»
�أ�شكرك على الن�سخة التي تف�ضلت ّ
حل�ضرة الفا�ضلة باحثة البادية ،وقد طالعتها معج ًبا بعلم �صاحبتها ،ودقة نظرها ،وال
�سيما �إقدامها يف جمتمع ال يزال يعد اخلروج فيه عن امل�ألوف مهما كان �ش�أنه بدعة
مذمومة ،مما دل على �أن علمها الوا�سع مل يبق يف ر�أ�سها عقي ًما كما هو احلال يف
ر�ؤو�س �أكرث رجالنا حتى اليوم ،ومل �أقل ن�ساءنا لئال �أبخ�سها حقها من الف�ضل
املتقدم بني �أترابها ،وهن غال ًبا كما هن� ،شطر عاطل يف ج�سم اجتماعنا.
فباحثة البادية بني الن�ساء امل�صريات بل امل�سلمات بل ال�شرقيات عمو ًما،
ال يقل ف�ضلها يف ال�ضرب على م�ساوئ الأ�سرة عندنا ،واحل�ض على وجوب تعليم
املر�أة لتحرير عقلها ،وتقومي �أخالقها بالعلم ال�صحيح ،عن ف�ضل قا�سم �أمني يف
وجوب حتريرها ،و�إن كانت مل تطلب لها هذا التحرير �إىل الغاية الق�صوى مثله،
لأنها مل تطلب �إلغاء احلجاب بالكلية ،وهو ر�أي يف نظر البع�ض وجيه� ،أولئك
الذين يقولون �إن الطفرة حمال ،ويخ�شون االنتقا�ضات العنيفة ،فيطلبون الإ�صالح
بالت�ؤدة واللني؛ خو ًفا من �أن ت�صعيب املطلب يحول دون بلوغه ،و�إن كان نظام
االجتماع ال ي�ستغني �أحيانًا عن الثورات العنيفة �إذا ا�شتدت املقاومة يف الأحوال
((( ورد يف الأ�صل «النطامبي»( .م).
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الرا�سية لطول العهد ،كنظام الطبيعة نف�سه حذو القُذة بالقُذة((( ،ومهما يكن من
ذلك ،ف�إن ر�أيها يف نظري ال ينايف ر�أي الطالبني اليوم ال�سفور املطلق ،وما هو �إال
حذر لفظي لأن رفع احلجاب املعنوي عن العقل ال بد �أن ي�ؤدي �إىل رفع احلجاب
احل�سي دفعة واحدة ال ير�ضى به
احل�سي عن اجل�سم ،كما �أن طلب رفع احلجاب
ّ
ّ
حتى املحجوب نف�سه �إذا مل يرفع حجاب اجلهل عن عقله �أي�ضً ا ،وك�أنها يف ذلك
�سلكت م�سلك دارون نف�سه يف العلوم الطبيعية �إذ ح�صر اخللق يف �أ�صول قليلة،
تفرعت منها الأنواع الكثرية بعد ذلك بالن�شوء والتحول ،حذ ًرا من ت�صعيب
املطلب على �أ�صحاب اخللق �أنف�سهم ،ولكن ذلك احلذر مل مينع معتنقي مذهبه
املعتقدين �صحته من �إطالق نامو�س الن�شوء والتحول على الطبيعة كلها ،لأنه
�إذا �صح الن�شوء للبع�ض ال يفهم ملاذا ال ي�صح للكل ،فتحرير العقل �إىل الغاية
الق�صوى ال يتم بدون حترير اجل�سم �إىل الغاية الق�صوى �أي�ضً ا ،فطالب حترير املر�أة
ال ي�سعه �أن يطلبه من جهة واحدة ،و�إال فك�أنه مل يطلبه ،ولذلك �أعترب ن�سائيات
باحثة البادية ككتاب حترير املر�أة لقا�سم �أمني يف النتيجة املرتتبة عليهما ،ومقامها
بالف�ضل املتقدم بني الن�ساء كمقامه بني الرجال يف الإ�سالم اليوم ،ويف يقيني
�أن الإ�سالم مل حترك فيه حتى اليوم م�س�ألة اجتماعية �أهم من امل�س�ألة التي نحن
ب�صددها ،والف�ضل يف ذلك مل�صر وحدها ولأبناء م�صر.
وال�ص ْقر ،بعد
�ضر ُب لل�شيئني ي�ستويان وال يتفاوتان .وال ُقذَّ ة :ري�ش ُة الطائر كال َّن ْ�سر َّ
((( حذو القذة بالقذة :مثل ُي َ
ال�سهم(.م).
ت�سويتها و�إعدادها لرتكَّ َب يف َّ
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لي�س الغريب �أن م�س�ألة املر�أة يف االجتماع �شغلت النا�س يف كل الع�صور،
وال تزال �شغلهم ال�شاغل حتى اليوم يف كل املعمورة ،فهي من مقومات الأ�سرة
التي هي �أ�سا�س االجتماع ،بل الغريب �أنها مع ب�ساطتها مل ي�سهل االتفاق فيها،
وذهب النا�س فيها مذاهب ،وكتبوا فيها ما لو ُجمع ل�ضاق عنه احل�صر ،ك�أنها
من امل�سائل الالهوتية العوي�صة ،لأن �أكرث الباحثني جعلوها كذلك مع �أنها من
امل�سائل الطبيعية الب�سيطة التي ال يجوز �أن يختلف فيها اثنان لوال ذلك ،وال نظن
�أن من�ش�أ هذا االختالف خا�ص بقوم دون �آخرين ،وب�صقع دون �آخر ،بل هو عام
جميع املعمورة ،وكائن من �أول التاريخ �إىل اليوم يف �أ�شد املجتمعات الب�شرية
انحطا ًطا ،ويف �أكرثها ارتقاء على �ضروب متنوعة ،فالبد �أن يكون لذلك �سبب
عام هو �أ�صل كل االختالفات التي رويت يف �ش�أن املر�أة ،والتي ال تزال موجودة
حتى الآن.
فاملر�أة منذ القدمي مظلومة مه�ضومة اجلانب من الرجل ،لأنه �أقوى منها،
وهي مظلومة يف كل ال�شرائع [الو�ضعية]((( دون ا�ستثناء ،لأن وا�ضعيها رجال،
حتى �أن بع�ض هذه ال�شرائع �أنكر عليها النف�س� ،أو باحلري حتى جاز لأتباعها يف
ع�صر من الع�صور �أن يتباحثوا يف ما �إذا كان للمر�أة نف�س ،وهكذا ا�ستبد الرجل
القوي اخل�شن باملر�أة ال�ضعيفة اجلاهلة ،فحر�ص عليها الفقري حر�ص املالك على
((( ما بني القو�سني املعقوفني زيادة غري موجودة يف الطبعة الأ�صلية(.م).
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ملكه النافع له ،وا�ستخدمها �أحيانًا كما ي�ستخدم احليوان ،ولكنه مل يكن ي�ضن
بها كما كان ي�ضن به ،لأن احليوان بثمن وهي بال ثمن غال ًبا ،ومل ي�ستم�سك كث ًريا
باحلجاب؛ لأن الفقر كان يطفئ فيه �آياته ال�شهوانية ،وحر�ص الغني عليها حر�ص
غرية ،فدفنها حية يف قبور من الق�صور ،وكفنها ب�أكفان من احلجاب ،حتى �إذا
برزت من خدرها م�شت متثاقلة كالربميل املو�شح وهي تهتز على حمورها وتتعرث
بظلها -ومل يعدم ال�شعراء من خيالهم ت�صو ًرا للتغني بهذا ال�شبح ،وغار عليها
من الن�سيم لئال ينقل �إىل �سواه �شذاها ،وحتى من النور لئال متتد الأب�صار به �إىل
مر�آها ،ف�إذا مات وئدت معه حية ،ك�أنها متاع له ال يجوز �أن يف�صل عنها �أو ك�أنهما
جزء منه ،ولكنه يجوز له �أن يف�صل عنها ،واعتربها بذلك �أحط من احليوان الذي
كانوا �إذا غالوا يف الق�سوة عليه ربطوه �إىل جانب القرب حتى ميوت ،وهي قبلت
بذلك مرغمة بالقوة م�ست�سلمة للجهل حتى ح�سبت كل ذلك واج ًبا وحقًّا له
واملــرء �إن مـا اعــتاد مـتـربــة

ميـــتـهـن
فـ�إن تـ�صـنـه فــهـو
ُ

حتى قتل الرتهل قواها اجل�سدية وقتل اجلهل مواهبها العقلية ،والرجل
يح�سب �أنه بذلك �صانها و�صان نف�سه بها ،وما �صان فيها �إال جهله �إذ املر�أة مر�آة
الرجل ،جاهلة فجاهل وعاملة فعامل ،وما �صان اجلهل �آدابًا ،وال �أو�صد �أبوابًا ،وال
�أعز �أمة ،و�أمنع حجاب تو�سيع العقل بالعلم ال�صحيح وتقومي الأخالق بالرتبية
القومية و�أكفل كافل االختبار بالنف�س ل�صيانة امل�صلحة ،فالذي قياده بيده �أمنع
جدا �إذا امتنع ممن قياده بيد �سواه.
ًّ
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فاحلجاب بقية باقية من �ضروب الظلم التي حاقت باملر�أة من �أول عهد
التاريخ �إىل اليوم ،واحلجاب على املر�أة امل�سلمة �إىل احلد امل�ألوف اليوم من غري
تخريج �أو ت�أويل ال تقبله العقول النا�ضجة �أ ًّيا كانت ،وهو �سبب عيوب الأ�سرة
خ�صو�صا التي قامت باحثة البادية تنبه �إليها يف
ال�شرقية عمو ًما ،وامل�صرية
ً
ن�سائياتها طل ًبا لإ�صالحها ،و�أي دليل �أو�ضح على �أن ف�ساد الأ�سرة هذا �إمنا هو من
مقام املر�أة فيها املنايف للطبع� ،إذ احلرية املتبادلة يف نظام الطبيعة حق طبيعي ال
يجوز �أن ت�سلبه حتى ذرات اجلماد ،و�إال كانت �أعمال الطبيعة �أدعى �إىل اخلراب
منها �إىل العمار ،وهي يف االجتماع الب�شري حق واجب بل �ضروري �أي�ضً ا .لأن
املر�أة فيه �شطر من �شطري ج�سمه ،ف�إذا �سلبت املر�أة احلرية عرج االجتماع ،وم�شى
على رجل واحدة ،وفيها قيد �أي�ضً ا �إذ ت�صبح املر�أة حينئذ عالة عليه عو�ضً ا عن �أن
تكون عونًا له ،وال حاجة بنا �إىل �إطالة البحث لو�ضع املقدمات املركبة ال�ستخراج
النتائج الب�سيطة ،ف�إن علم املقابلة الب�سيط يغنينا اليوم عن كل ذلك ،وال �أقل
من �أن نقابل بيننا وبني الأمم الراقية لنقف على الفرق اجل�سيم بني جمتمع املر�أة
فيه مدرجة حية يف الأكفان مدفونة بني اجلدران عقلها حمجوب عن �أنوار علوم
االختبار كما حجبت حوا�سها عن نور الطبيعة ،وبني جمتمع ترى املر�أة فيه على
�ضد ذلك ونقابل فقط بني �أطفال االمر�أتني يف جمتمعنا وجمتمعهم ،ف�أين قذارة
�أطفالنا من نظافة �أطفالهم ،و�سقم �أطفالنا من �صحة �أطفالهم ،ورعونة �أطفالنا من
ر�صانة �أطفالهم ،حتى �إن �صبيانهم ليفوقون رجالنا يف العزائم ،في�شبون على اجلد
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والعمل ،ون�شب نحن على ال�سخافة والك�سل ،في�ستطيلون ب�أيديهم �إىل كل عمل
نافع ،ون�ستطيل نحن ب�أل�سنتنا �إىل كل دعوى فارغة ،و�إذا دمغتنا احلجة �أخذنا
نفت�ش على عيوبهم اجلزئية لن�سرت بها عيوبنا الكلية غري ناظرين من خالل ذلك
�إىل ارتقائهم وانحطاطنا ،وتقدمهم وتقهقرنا الكليني ،وما كان هذا االرتقاء لهم
يوم كانت املر�أة عندهم م�سلوبة احلرية حمجوبة عن نور العلم ،فقد كانت مظلومة
كذلك عندهم ،و�إن مل تكن حمجبة كما هي عندنا ،ف�إن �ضروب الظلم كثرية.
و�أغرب من كل ذلك �أن مثل هذه الدعاوى الفارغة التي نطمئن �إليها،
جتوز على كثريين ممن هم يف مقام القادة �أو �أن البع�ض يجيزونها نفاقًا يجعلونه
طعا ًما على ر�ؤو�س �صنانري((( �أغرا�ضهم ال�صطياد �أغرارنا به ،والأدهى حماولة
البع�ض من ه�ؤالء و�أولئك �إخراج البحث يف املو�ضوع من وجهته االجتماعية �إىل
وجهة دينية ،بح�سب �أهوائهم وعلى قدر �أفهامهم ،وما يق�صدون بذلك �إال �إزالة
التكاف�ؤ من بني املتباحثني ،لينقلوا الكالم من �أن يكون بني النا�س بع�ضهم مع
بع�ض �إىل ما بينهم وبني اهلل لعل املعار�ض يجنب ويكون �صمته عونًا على ت�أييد
ما يدعون ،كما منتقدو الزهاوي ،وقد يظن بع�ض ال�سيا�سني �أنهم ي�أتون ذلك
عن حكمة ليدفعوا عنهم �شر اجلهالء ،كما فعلت احلكومة العثمانية الد�ستورية
اليوم �إذ ظنت �أنها متلك قيادة اجلهالء وهم ال ميلكهم �إال �إقامة العدل ال�صحيح،
((( �صنانري :حدائد دقيقة معقوفة يف طرفها خيوط ت�ستعمل يف �صيد ال�سمك ،ويق�صد �أن �أ�صحاب الدعاوى
الفارغة يخدعون الأغرار بطعوم قا�صدين الت�أثري فيهم وخداعهم(.م).
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ومن ورائه ال�سيف حتى يقره العلم ،فتزلفت �إليهم ب�أنها منعت ن�شر �أف�ضل كتاب
يف الإ�سالم لأعظم م�صلح من امل�سلمني ،وهو كتاب حترير املر�أة لقا�سم �أمني،
وما �أ�شبه �سلوكهم يف هذه امل�س�ألة ب�سلوك عرابي �إذ قام يتربك باحلجب ،ويلب�س
امل�سابح ليتقرب �إىل العامة ،وهو يح�سب �أن الن�صر له من ورائهم ،وما كان له من
ورائهم �إال الف�شل ،وهم بعلمهم هذا اليوم �أبعدوا غاية الد�ستور عنا �أجي ً
اال غافلني
عن �أن التنازع حولنا اليوم �شديد.
قد يقول بع�ض الذين ينظرون �إىل الأ�شياء جمردة �إن الإ�سالم ارتقى
يف املا�ضي وما كان حجاب املر�أة عقبة يف �سبيله ،وه�ؤالء لو نظروا �إىل االجتماع
كما ينبغي �أن ينظر �إليه �أي بنظر املقابلة ،لعلموا �أن املر�أة كانت يف تلك الع�صور
متنا�سبة يف الظلم يف كل املعمورة ،ومل يكن بينها هذا التباين ال�شديد الذي نراه
الآن ،فاملر�أة الغربية مل تكن �أف�ضل من املر�أة امل�سلمة يف تربيتها ويف علمها ،و�أما
اليوم في�ستحيل �أن يتم للم�سلمني ما مت لهم يف املا�ضي مع �سائر الأمم ب�سبب هذا
التباين ،و�إذا طال جمودهم على حالهم هذه ومل يجاروا جريانهم يف كل �شيء
كان م�صريهم �إىل حيث تق�ضي �سنة التنازع بني املتنازعني غري الأكفاء.
على �أن النه�ضة التي قام بها قا�سم �أمني منذ �سنني قليلة وتلته فيها
باحثة البادية ،والتي نراها تتج�سم �أكرث ف�أكرث كل يوم كما يدل تكاثر الباحثني
يف املو�ضوع ،وميل الأكرثين منهم �إىل �شد �أزرها وال �سيما يف هذه الآونة الأخرية

261

باب التقاريظ مرتبة برتتب ورودها

261

تب�شرنا ب�أن م�ساعي امل�صلحني و�إن مل تظهر نتائجها العملية يف امل�سلمني اليوم
ف�سوف ال مي�ضي زمن ق�صري حتى جتني منها الأجيال القريبة كل الفوائد املطلوبة،
�إذ تكون الر�ؤو�س البالية مبا فيها من الأفكار املتعفنة قد انق�ضت  -والعادات دين
ثان  -فت�شب الر�ؤو�س اجلديدة على املبادئ اجلديدة املوافقة مل�صلحة الإن�سان
امل�شرتكة يف العمران ،واملتغرية بح�سب روح كل ع�صر طبقًا الحتياجات كل زمان
عم ًال ب�سنة االرتقاء وغلبة الأ�صلح ،والعلم ال�صحيح �أي العلم االختباري دين
�أي�ضً ا.
واقبل �أيها الأ�ستاذ الفا�ضل فائق احرتامي.
الدكتور شبلي مشيل

انتهى

*

اجلزء الأول

* هذا �آخر ما ورد يف طبعة كتاب «الن�سائيات» التي �صدرت يف حياة امل�ؤلفة عام (1328هــ1910/م) مبطبعة
اجلريدة� ،أما اجلز�أ الثاين فقد �أ�ضيف بعد وفاة باحثة البادية يف طبعة املكتبة التجارية عام (1343هـ1925/م)،
وارت�أينا �إ�ضافته للطبعة احلالية (اللجنة العلمية).

الن�سائيـات
ت�أليف
ملك حفني نا�صف
(باحثة البادية)

(اجلزء اثلاين)

مقدمة الطبعة الثانية

*

باحثة البادية
ولدت بالقاهرة �سنة .1886
نالت ال�شهادة االبتدائية �سنة .1900
نالت الدبلوم �سنة .1903
تزوجت �سنة .1907
توفيت � 12أكتوبر �سنة .1918
(�أول من نالت ال�شهادات ،و�أول من عليت( ،)1و�أول من كتبت ،و�أول من خطبت).

يعلم الكل ما للمرحوم حفني بك نا�صف من ال�سبق يف العلوم والآداب
والعربية ،ومن العدل العمري يف الق�ضاء ،ومن ال�سهر يف تربية الن�شء من
متكلمي العربية ،ومن كان هذا �ش�أنه ،وكانت تلك �صفاته ،ال عجب �أن يهدي
م�صر وال�شرق مبثل كرميته ملك.
* هذا التقدمي افتتاحية طبعة (الن�سائيات)  -املكتبة التجارية عام (1343هـ 1925/م) ،وهو بقلم �أخيها جمد
الدين حفني نا�صف ،وارت�أينا �إ�ضافته كافتتاحية لهذا امللحق (اجلزء الثاين) الذي �أ�ضيف بعد وفاة باحثة
البادية (اللجنة العلمية).
( )1عليت :علت وارتفعت يف املكارم وال�شرف( .م).
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بد�أت باحثة البادية درا�ستها يف املدار�س الفرن�سوية ،ثم دخلت املدر�سة
ال�سنية (وكانت �إذ ذاك بال�سيوفية) يف عهد كان فيه الآباء ال «يخاطرون» ب�إدخال
َّ
بناتهم �إىل تلك املدر�سة ما مل يكونوا م�ضطرين بحكم احلاجة املادية ،فكانت ملك
�أول فتاة دخلت املدر�سة مب�صروفات ،و�صارت تتنقل من فرقة �إىل �أخرى حتى
بلغت ال�سنة الرابعة ،وكان من حظها �أن وزارة املعارف بد�أت جترب نظام مدار�س
الفتيان لتلك املدر�سة ،ف�صرحت الوزارة ملن تريد من البنات �أن تتقدم لنف�س
امتحان الفتيان ،فتقدمت الباحثة وجنحت ،فكانت �أول فتاة نالت �شهادة يف م�صر.
وكان �سنها �إذ ذاك �13سنة ،فكتبت �إىل جريدة «امل�ؤيد» ق�صيدة من نظمها تفتخر
مل�صر ب�أن فتياتها �ساوين الرجال يف التعليم .وكانت هذه ال�شهادة فاحتة اللتفاتها
�إىل امل�سائل العامة.
و�إنا لرنوي حكاية لطيفة بهذه املنا�سبة ،كانت ملك «عفريتة» يف املكتب،
فذهب والدها لي�س�أل بها املدر�سني ،ف�أجابه بهذا املعنى كل مدر�سيها� ،إال م�صطفى
بك �صربي الذي كان �أ�ستاذ اجلغرافيا .فقال والدها للأ�ستاذ� :ألعلها هادئة يف
در�سك؛ ف�إنك الوحيد الذي مل َي ْ�شك يل منها فقال الأ�ستاذ «ال؛ ولكن مل �أ�ش�أ
�أن �أكدرك».
كانت الباحثة على �صغر �سنها جتيد الفرن�سية ،على �أن وزارة املعارف
�أن�ش�أت بنف�س املدر�سة ق�س ًما عال ًيا للمعلمات ي�ضارع ق�سم الرجال ،وجعلت

267

مقدمــة

267

التعليم يف كل فروعه باللغة الإنكليزية ،وكان من مدر�ساتها «م�س ويلد» التي
�أ�صبحت فيما بعد «م�سز بريدي» .ومن ح�سن احلظ �أن هذه ال�سيدة كانت جتيد
الفرن�سية ،فلم مت�ض �سنة على الباحثة حتى �أجادت الإنكليزية؛ ولذلك بقيت
ملك مدينة لها ،تكاتبها وتهاديها �إىل قبل وفاتها ،فلما م�ضى ثالث �سنني تقدمت
الباحثة المتحان الدبلوم ،فنجحت وجنحت معها الآن�سة «فكتوريا عو�ض» ،ومل
تنجح رفيقتها الثالثة الآن�سة «اجلرة بالترن» .على �أن املعارف كانت �شديدة ج ًدا
يف نظاماتها؛ فقررت �أن ال يت�سلم الدبلوم �إال من م�ضى يف التمرين على التدري�س
�سنتني كاملتني ،فبقيت ملك تزاول هذه املهنة ،وكان من نبوغها يف بع�ض املواد
�أن قررت املعارف �أن تدر�س ملك لقريناتها الالئي كن معها ففعلت .وكان من
جدا على مثلها ويف �سنها (�16سنة) �أن ت�سيطر عليهن ،ولكن من النا�س
ال�صعب ًّ
من اخت�صه اهلل مبواهب َي ْعجِ ز الفهم عن �إدراكها .بقيت الباحثة �سنتني و�سنة
�أخرى حلبها مهنة تعليم البنات والأطفال.
ومما يذكر لها �أنها كانت تزور ال�سيدات ،وترجوهن يف �أن ي�سمحن ب�إدخال
خا�صا ،وهكذا حتى امتلأت ببنات
بناتهن املدر�سة ،على �أن تلتفت لهن التفا ًتا ًّ
الذوات والأعيان بعد �أن كانت املدر�سة خالية �إال من بنات الفقراء واملعوزين،
لها يرجع الف�ضل يف �إكثار عدد املتعلمات .وكانت يف الإجازات املدر�سية تذهب
لبيت �أبيها فت�شعر بعبء عليها يف ح�سن �إدارة هذا البيت ،لأن والدتها كانت
مري�ضة يف �أغلب الأوقات ،فكانت جتمع �إخوتها وكلهم �أ�صغر منها (وكانوا �س ًّتا)،

268

النـ�سائـيات (اجلزء الثاين)

268

وتلقي عليهم يف �شكل حكايات كل ما كان يدور حولها يف املدر�سة ،فو�سعت
مداركهم ،وكانوا يحبونها ك�صديقة ،فكان �أ�صحابهم يرونهم يبكون طوي ًال عقب
فراقها ،ويتهللون عند ح�ضورها .ومن �أح�سن �صفاتها احلنان؛ ف�إنها كانت حتب
والدها �إىل درجة الت�ضحية ،ف�إذا مر�ض م ّر�ضته ،و�إذا �سافر قامت مقامه ،وكانت
تعمل بيديها كل ما يلزم للمنزل من حياكة وترتيب؛ حتى توفر على �أبيها ،لأنها
كانت ت�شعر �أنها مدينة له بحياتها.
نقول وقد �شجع البنات �إىل مزايلة((( التلمذة �أنها كانت تن�شر يف «امل�ؤيد»
من وقت لآخر ق�صيدة �أو مقا ًال .وبذلك تكون ملك �أول من تعلمت وعلمت
وكتبت .ولإحقاق احلق نقول� :إن عائ�شة هامن التيمورية((( �سبقتها �إىل �صناعة
ال�شعر ،فكانت ملك حتفظ �شعرها عن ظهر قلب وتعجب بها .ومن الأ�سف �أن
عائ�شة هامن مل يظهر لها �إال جمموعة من ال�شعر ،ولكن لعل لها عذ ًرا ف�إن الرجال
مل يكن نظرهن �إىل تعليم البنات نظ ًرا يوجب اال�ستح�سان.
وقد �صارت ملك مو�ضع �إعجاب النظارة ،وكانت تريد �أن تعينها وكيلة
للمدر�سة ،ولكنها خرجت للتزوج.
((( مزايلة :مزاولة �أي ممار�سة ومبا�شرة(.م).
((( عائ�شة التيمورية (1902-1840م) :هي عائ�شة ع�صمت بنت �إ�سماعيل با�شا بن حممد كا�شف تيمور� ،شاعرة
م�صرية ،لها ديوان باللغة العربية با�سم «حلية الطراز» و�آخر بالفار�سية ،ولديها ر�سالة يف الأدب بعنوان «نتائج
الأحوال يف الأقوال والأفعال» ،ورواية بعنوان «اللقا بعد ال�شتات» ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املقاالت التي
عار�ضت فيها �آراء قا�سم �أمني ودعوته �إىل ال�سفور(.م).
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خرجت يف احتفال مهيب من �أخواتها املعلمات والتلميذات ،وقد
خرجن وراءها يبكني وهي تبكي لأجلهن ،وقد تقاطرن يف الأيام التالية �إىل
بيت �أبيها ،فوعدتهن �أن تلتفت �إليهن ما ا�ستطاعت ،ولكن تقرر هنا �أن كث ًريا من
التلميذات خرجن عقب خروجها .مثل ذلك كمثل امل�شروعات ال�سيا�سية التي
ُتقرب مع �صاحب امل�شروع يف الربملانات العامة .ولوال متاعب الباحثة يف �سبيل
التعليم عقب خروجها لكانت ال�صدمة كبرية بخروجها ،لأن الثقة باملدر�سة مل
تكن على �أمتها يف ذلك الوقت.
ومما يعرفه �أ�صدقاء العائلة �أنها رف�ضت �أثناء التلمذة كث ًريا من ذوي املكانة
العلمية واملادية؛ لأنها مل ت�ش�أ �أن تف�ضل الزواج على �إمتام التعليم ،وكان �أعز �صاحب
لوالدها هو املرحوم ال�شيخ عبد الكرمي �سلمان ،رئي�س املحكمة ال�شرعية العليا و�أحد
املحررين ال�سابقني للوقائع امل�صرية ،وكان الأ�ستاذ وحده مو�ضع ثقة حفني بك �إىل
درجة ال تقف عند حد� .أخرب ال�شيخ عبد الكرمي �أباها �أنه تعرف بعربي �صميم من
ذوي النخوة والكرم ،ومن الأدباء واملطلعني على اللغات الأجنبية ومن �أح�سن
الرجال خلقًا �أال وهو �شيخ العرب عبد ال�ستار البا�سل وجيه قبيلة الرماح بالفيوم.
�أخرب الأ�ستاذ البك �أن �شيخ العرب طلب �إليه �أن يدله على �أكرث البنات تعل ًما يف
القطر امل�صري على �شرط �أن يكون ن�سبها مما يبعث على ال�شرف و�أحوالها الكمال
كله .ف�أخربه الأ�ستاذ على الفور �أنه �أكرم من جتمع بني تلك ال�صفات هي الآن�سة ملك
كرمية �صديقه حفني بك ،و�أنه مبا له عليه من حق الأخوة ي�ضمن �إقناع والدها بهذا.
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ومل تكن �إال �أيام قالئل حتى ر�ضي �أبوها ،ور�ضيت هي خمتارة؛ لأن ما �سمعته �إذ
ذاك عن �آداب الرجل و�أخالقه كانت �أكرث مما يبعث على الر�ضى .ومل يت�شدد �أبوها
يف مهر؛ لعلمه �أن الأخالق والرجولة هما خري كنز للفتاة .وتعارف �أقرباء العائلتني
يف �أيام قالئل .وهكذا عقد ال�شيخ عبد الكرمي �سلمان عقد القران يف بيت �أبيها
بالعبا�سية ،وكانت ليلة العر�س بعد عهد ق�صري من يوم العقد.
نذكر �أن الفرح كان يف غاية الفخامة والب�ساطة م ًعا .اتفق الطرفان على �أن
تقام ليلة واحدة ،وقد زين ال�سرادق بالكهرباء والرثيات امللونة ،وكذلك بجريدات
(((
النخل وعقود الزهر .وقد جاء �إىل مكان االحتفال ع�شرات من العقائل
الإنكليزيات والفرن�سيات والأمريكيات ،و�أُخذت ال�صور اخلارجية .ومما يذكر �أنه
جتمع لدى العرو�س كنوز من النفائ�س التي �أهدتها �إليها الأمريات والذوات من
�صواحبها� ،أو منازل �أ�صدقاء والدها وتالميذه العديدين.
وبعد قليل �سافرت ملك �إىل �أمالك زوجها يف �سفح جبال بالفيوم،
ف�سم ْت نف�سها باحثة البادية.
َّ
وكان �أول ما كتبت مقا ًال يف «اجلريدة» تقرتح فيه �أن ين�ش�أ يف م�صر (مقابر
العظماء) على منط (الو�ستمن�سرت) يف لندن �أو (البانتيون) يف باريز .فانربى لها
كتاب منهم ال�شيخ ر�شيد ر�ضا الذي ا�ستنتج �أن الكاتب �إمنا هو (باحث باحلا�ضرة)
((( العقائل :الزوجات الكرميات(.م).
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ولي�س (باحثة بالبادية) ،وكان �أبوها يف قنا ففهم من التوقيع �أن ابنته هي الكاتبة،
وظل اال�سم خمف ًّيا �إىل ما قبل �أول خطبة خطبتها على ال�سيدات يف القاهرة.
ا�ستمرت الباحثة تكتب ف�أملت بكل �أنواع (الن�سائيات) ،ومل تكتب يف
ال�سيا�سة �إال قلي ًال ،و�أهم ما ورد يف ذلك ق�صيدة نذكر منها على �أثر �إعالن قانون
املطبوعات ما ي�أتي:
ــر
يـا �أمـ ًة
ْ
نثــرت منظـو َمهـا ال ِغ َي ُ

َ�سـتعـر
ال�شـر ت
�صـرب ونـا ُر
حتـا َم
ٌ
ِّ
ُ
َّ

مـاذا تقـولون يف �ضيم ُيـرا ُد بكـم

حـتى ك�أنكـم الأوتــاد وا ُ
ــر
حل ُم ُ

�ستـ�سلبون غــدً ا �أغلـى نفائ�سكم

مــ ُر
حريـة �ضـاع يف حت�صيلها ال ُع ُ

كذبـــا
حـريــة طاملـا َم ّنــوا بهــا
ً

على بني النيل يف الآفاق وافتخروا

وهكذا حتى ا�ستطردت �إىل ما رمبا ال ي�سمح بن�شره الرقيب اليوم ،ومن ذلك
�أنها يف حرب طرابل�س خطبت يف ن�ساء الفيوم ،فجمعت منهن مئات اجلنيهات.
ويف احلرب الكربى حاكت بيدها مائة قمي�ص ومائة رداء �أعطتها «للهالل الأحمر».
وقد �أ�شيع يف الدوائر الر�سمية �أنه يق�صد نفي الباحثة ،ولكن خُ �شي يف �آخر الأمر �أن
يغ�ضب لها �أبناء جلدتها ،فعدل عن امل�س�ألة على �أن تلزم دارها.
كتبت كث ًريا ،جمع منه جزء يف «الن�سائيات» الذي طبعته اجلريدة ،و�أما
ْ
الباقي فهو مبعرث .ولكنا علمنا �أن بع�ض حمبي العلم كان قد ذهب �إىل «الكتبخانة
اخلديوية» وجمع كل ما عرث عليه من مقاالتها التي مل تطبع و�أودعها منزل زوجها.
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كذلك لها ر�سائل يف جريدة «اجلون ترك» يف �إ�سطانبول ،ويف جرائد �أملانية
وفرن�سية ،ولها مكاتبات �إفرجنية بينها وبني عظيمات امل�شتغالت بامل�سائل الن�سائية
يف �أوروبا.
كانت الباحثة عظيمة يف ذاتها؛ ف�شهد بذلك لها الفرجن �أنف�سهم ،و�إنا
لنقر�أ عاطر الثناء يف كتاب «�شتاء امر�أة يف �إفريقيا» للكاتبة الإجنليزية «�شرلوت
كمرون» الع�ضوة باجلمعية اجلغرافية امللوكية ،وفيه و�صف ملنزل املرحومة وخلقها
وحياتها العائلية مما مل يكتب مبثله كاتب.
كذلك �أهدت الكاتبة الأمريكية «�إيليزابت كوبر» كتابها «املر�أة امل�صرية»
للباحثة .وكانت هذه ال�سيدة متع�صبة يف �آرائها عن م�صر واملر�أة امل�صرية ،ولكنها
عدلت كث ًريا من �آرائها عقب مناق�شات �شخ�صية ا�ستمرت باملكاتبة �إىل ما بعد �سفرها.
وقد �سافرت الباحثة للريا�ضة يف �آ�سيا ال�صغرى والأ�ستانة فا�ستفادت
و�أفادت.
�أما الباحثة فخطبت مرة يف دار «اجلريدة» مب�صر على العقيالت ،ومرة ب�إدارة
اجلامعة امل�صرية ،وكان لها م�شروعات يف هذا ال�صدد ن�أ�سف على �أنها مل تتم.
وملا عقد امل�ؤمتر امل�صري يف هليوبولي�س دوى املكان بالت�صفيق والهتاف
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عندما �أر�سلت الباحثة اقرتاحاتها ا�شرتا ًكا يف امل�ؤمتر وت�شجي ًعا للحركة الن�سائية
فاقرتحت ،بنو ًدا �آخرها« :على الرجال تنفيذ م�شروعنا هذا» ،فكان ذلك �أبدع
من االقرتاحات نف�سها.
(((

ومن �آثارها «جمعية الن�ساء التهذيبي» جمعت بني �أع�ضائها �أوان�س
امل�صريات والفرجن ،لأن وجود ه�ؤالء ي�شجع امل�صريات على الثقة بها ،ويدعو
احلكومة �إىل عدم التداخل يف �أعمالها.
جما مل�شغل للفتيات الفقريات ،ومللج�أ للن�ساء ،وكانت
كذلك و�ضعت برنا ً
تنوي �أن تهب هذين املعهدين كل ما لها من مرياث .وقد عملت الباحثة يف
منزلها باملنرية �شبه َمدر�سة لتعليم التمري�ض ،وا�ستح�ضرت لذلك معلمات
عارفات ،وكان معها كثري من التلميذات التي كانت هي �إحداهن يف تعلم هذا
الفن اجلليل.
وهكذا كان ال يهد�أ لها بال من �أجل رقي املر�أة ال�شرقية على العموم،
وامل�صرية على اخل�صو�ص ،فلم جتد بابًا �إال طرقته.
ومما يذكر بالفخر �أنها كانت يف كل تلك اجلمعيات تعطي الرئا�سة لإحدى
الف�ضليات كحرم علي با�شا �شعراوي؛ حتى ال تتلف نتيجة �أعمالها مبا ع�ساه �أن
(((	�أوان�س :فتيات غري متزوجات ،جمع �آن�سة(.م).
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يقال من حبها لنف�سها ،ولأنها تعرف العقلية ال�شرقية ،وف� ً
ضال عن هذا وذاك لأنها
كانت �آية يف التوا�ضع.
وكانت ملك فوق ما ذكرنا كرمية الأخالق ،مل نعرف عن غريها ما عرفنا
عنها ،فكان لها �إيراد �صغري تنفقه كله يف عمل اخلري ،فكم رتبت لفقريات معا�شً ا
�شهر ًّيا ،وكم علمت فتيات على ح�سابها ،وكم تربعت دون ذكر ا�سمها يف �أمور
(((
خريية لن�ساء و�أطفال .حتى �أن �صاحباتها غري الغنيات كان لهن عندها ُج ْعل
إح�سا�سا.
�سنوي من ال�سمن والأرز والدقيق ب�صفته هدية حتى ال جترح لهن � ً
وكانت كلما علمت �أو قر�أت عن �سيدة مهتمة بالأدب �أو الرتبية �ساعدتها،
وتعرفت هكذا بكثري من الأوان�س .ويف كتاب الآن�سة «مي» ما ي�شهد مبثل ذلك.
وكان لديها كثري من احللي املكد�س فباعته �أكرثه وا�شرتت به �أر�ضً ا كل
ريعها كما ذكرنا يف �سبيل اخلري.
وكان لديها من املالب�س املطرزة ال�شيء الكثري ،ولكنا قلما ر�أيناها تلب�سها،
بل كانت تكتفي بجالليب ال�شيت والباتي�سته؛ ح ًّبا يف الب�ساطة وقلة يف االهتمام
باملظاهر اخلارجية.
((( ُج ْعل� :أجر يتقا�ضى(.م).
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وكانت تكره التبذل والتبهرج .ومما يذكر يف هذا املقام �أنها كانت ت�ستحم
يف «�سان �ستفانو» فر�أت �سيدة متبهرجة كا�شفة ال�صدر حمالة ب�أجمل الأ�صباغ،
كلمتها كما كانت تكلم غريها .وبينما هي تن�صرف �إذ عرفت ال�سيدة �أن هذه
هي الباحثة فعادت �إليها واعتذرت عن تربجها ،ووعدت �أن ال تعود ملثل ذلك،
ف�ضحكت الباحثة على ق�صر عقل ال�سيدة ،ولكنها فرحت �أن كتاباتها كان لها
ت�أثري يذكر يف �إ�صالح حال املر�أة.
وكانت الباحثة تق ّبل الأطفال وتكلمهم وتر�سل لهم الهدايا ،وقد كان
بودها �أن يكون لها طفل تكيفه بالكيفية التي تراها حتى يكون املثل الأعلى
يف الرتبيـة ولكـن  -وهي ال�صحيحة ال�سليمة  -مل يكن يف مقدورها �أن تغالب
نق�صا
�أحكام الطبيعة الظاملة ،وهنا نن�صح للرجال �أن ال يخفوا عن خطيباتهم ً
�سلبتهم الطبيعة �إياه ،ف�إن ذلك لي�س يف مقدورهم وال يعيبهم ،ولكن عليهم �أن ال
يكونوا ذوي �أثرة حتى يتطلعوا �إىل اقتناء املر�أة اقتناء يق�ضي على �آمالها ويتع�س
عي�شها .ف�إنه كما يوجد بني الن�ساء من ينظرن �إىل الرثوة ،يوجد بينهن من ينظرن
اىل �أرقى من ذلك .ولكن الباحثة حينما تو�صلت �إىل العلم ب�أن ال حيلة لها يف
احل�صول على طفل فتحت مواعني((( حبها �إىل الأطفال عامة  -فك�أن الطبيعة
حرمتها طف ًال واح ًدا ليتوزع حنان قلبها على الأطفال امل�ساكني.
تعوي�ضا ملا �أ ّمل بها(.م).
((( مواعني� :أوعية �أو �آنية ،جمع ماعون .واملق�صود �أنها �أفا�ضت حبها على الأطفال ً
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�أما داخل منزلها فقد كانت �آية يف الرتتيب واال�ستعداد ،وكان لها ت�أثري
عظيم يف حت�ضري البادية كما قال حافظ بك �إبراهيم يف رثائها.
«�سادت على �أهل الق�صور و�سودت �أهل الوبري» وحقيقة فمن يذهب
اليوم �إىل تلك اجلهة يتعرف الفرق بني احلالة الأوىل وبني ما هم عليه من حب
الرتتيب واالعتناء بال�صحة والتعليم ،وكان بع�ض ذلك من حبهم �أن ال يفوقهم
غريهم ،ولتطلعهم للأح�سن ،ولكن �أكرثه نتيجة مبا�شرة لت�أثريها ال�شخ�صي ،ف�إنا
لنكاد نرى كل �أبنائهم وبناتهم يتلقون العلم يف املدر�سة بعد �أن كانت الفتاة تتعلم
يف املنزل �إىل العا�شرة من عمرها ،ثم حتجب حجابًا عن الدنيا ب�أجمعها.
وقد �ساعدها على ا�شتغالها بل انقطاعها للتهذيب �أنها كانت ال جتد رفيقًا
وال من تبث �إليه �شكواها .و�إنا لن�شعر �أنه كان يف قلبها كمية من احلب الطاهر
لو وجدت حر ًزا ت�ستودعه �إياه لكان كاف ًيا خللق ال�سعادة كلها ،ولكنه ال يزال يف
البالد ال�شرقية �أثر تغطر�س الرجال ،و�أثرتهم بت�ضييع مالهم ووقتهم ولهوهم بعي ًدا
عن منازلهم ،وال يزال يف اجلهات البعيدة للأجنبي مقام منعزل كما كانت احلال
منذ قرن يف البالد الأوربية .وقد يجد القارئ بعد ذلك يف كتاب «�شرلوت»،
ولكن يقر�ؤه من بني ال�سطور يف كل مقاالتها .نت�ساءل ملاذا كان لكالم الباحثة
ت�أثري �أكرث مما كان للكاتبات الأخريات؟ �س�ؤال جنيب عليه بكل و�ضوح ،وهو �أن
�أهم �سبب هو �إح�سا�سها مبا تكتب ،حتى �أن كل مو�ضوع �أر�سلت به للجرائد
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كان ك�أنه واقعة حال ،فهي تكتب عن جتارب وخفوق قلب ،بل و�إخال�ص �ضائع،
بخالف غريها ممن يكتب بال�صناعة ولي�س بال�شعور.
ال�سبب الثاين :هو �أنها توخت االعتدال ،فلم تن�س �أن تراعي يف طلباتها
العادة والدين .حتى ال يجد القارئ �صدمة ت�صرفه عن اخلري كله� .أما قا�سم بك
�أمني فقد ا�ستعمل �شجاعته �أكرث مما كان يجب ف�إنه �صدم اجلمهور مبا مل يتعود
عليه .فكانت الباحثة تقول يف ال�سفور« :علموا املر�أة وهذبوها ودعوها تختار
لنف�سها» ،ويف اخلطيئة ذهب البع�ض �إىل الت�شبه بالإفرجن ولكنها كانت تقول:
�أمــــا ال�ســــفـور فـحـكـمــه

مبـعــ�ضــل
يف ال�شــرع ليـ�س
ِ

ذهــب الأئـمــة فــيـه بـــيـن

ومـحــــــــــلـل
مـحــــــرم
ِ
ّ

ويجــوز بالإجمـــاع مـنــهم

أهــــــــل
عنـــد قـ�صــــد تــ�
ِ

وهكذا من دواعي احلكمة واالعتدال.
وقد �صادفها غ�ضب فريق عليها لأنها كانت تكتب يف اجلرائد ،وكانت حتب
ال�سفر �إىل اخلارج ،وقد كاد ذلك ي�ؤدي �إىل ما ال حتمد عقباه مع املتم�سكني بالعادة
واملحافظني من �أخوات زوجها و�أقربائهم ،ولوال حكمتها و�أدبها ملا ا�ستطاعت �أن
توا�صل ال�سري يف و�سط ال يفهمها كث ًريا يف و�سط كان يحلل �ضرب املر�أة ويعدها
�سلعة تقتنى ولكنها �ضحت بنف�سها مع االحرتام التام ،وخدمت مبد�أ ي�ستحيل
�أن يتال�شى بعد ما ثبتت �أ�سا�سه ثبات الطود.
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لب�سا وكال ًما عند كل و�سط-
وكانت كما تقول الآن�سه «مي» تغري نف�سها ً
ولي�س هذا بالي�سري �س َّيما على من عا�شت عي�شة حرية الر�أي والت�صرف ،ومل
تختلط �إال بكل متعلمة متمدينة.
من هذا نعرف كيف كانت الباحثة فا�ضلة ف�إن العلم يف الكتب يغرتف
منه من ي�شاء ،ولكن املهم تطبيقه بحيث ينفع.
على �أنها كانت حتفظ من ال�شعر �آال ًفا -وقد قر�أت كث ًريا من كتب الفل�سفة
واالجتماع ،وجمعت �إىل عفتها ال�شرقية الأفكار احلديثة وحدة العار�ضة((( و�سعة
اجلعبة -وقد قالت «�شرلوت كمرون»� :إنها لتناق�شك يف فل�سفة «دارون» و«�سبن�سر»
ب�شكل يدعو �إىل الفتنة والإعجاب.
وكانت حتب الفنون اجلميلة؛ فتجمع من امل�صورات الأثرية و�أ�سطوانات
الغناء و�آداب الإفرجن ورواياتهم مازاد �شعورها رقة ،حتى �إنها كانت قريبة الت�أثر
والبكاء عند كل ما ي�ؤثر ،ولعل لواعج �صدرها((( كانت تختلط مبا تراه �أو ت�سمعه
من عذاب الغري و�شقائه ،فترتقرق عينها بالدمع من ظلم الإن�سان للإن�سان.
ويف وقت ما مر�ض والدها ووالدتها ،فكانت تدير بيت �أبيها بالتلفون من
(الفيوم) خري �إدارة وكانت عند مر�ض والدها تقوم بكل ما كان يقوم به ،كما �أنها
((( حدة العار�ضة :التفوه والف�صاحة والبالغة(.م).
((( لواعج �صدرها :احلب ال�شديد املحرق بداخل �صدرها ،ومفردها :العج(.م).
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يف غياب زوجها �سنة كاملة �أيام احلرب يف طرابل�س الغرب ،كانت حتل حمله،
فكان ذلك �آية يف احلكمة وقوة الإدارة.
وحدث �أن �أخاها كان قد قب�ض عليه يف حادثة �سيا�سية بالقاهرة ،و�شاع
�إذ ذاك �أنه �سينال الإعدام من املجل�س الع�سكري وكان �أبوه مري�ضً ا فح�ضرت
لرتاه للمرة الأخرية  -ح�ضرت رغم �إرادة الطبيب لأنها كانت م�صابة باحلمى
الإ�سبانيولية فت�ضاعفت عليها احلمى ،ومل ت�ستقر ب�ضعة �أيام حتى ازدادت
احلمى -فكانت �أول يوم تتكلم كث ًريا بغري انقطاع ،ثم بد�أت يف اليوم الثاين
تخرج مقاطيع ال ات�صال بينها ،وفى � 12أكتوبر فا�ضت روحها الطاهرة وهي يف
الثالثة والثالثني من عمرها يف ريعان الن�ضرة والفتوة وال�شباب -وكان م�شهدها
رهي ًبا ،ودفنت بالإمام ال�شافعي بقرافة العائلة ،فقربت معها م�شاريع وا�صالحات
كادت �أن متلأ البالد ولكنها �أحبت مبد�أها و�سنت خللفائها و�أ�صلحت التعليم ،وال
غرو ف�إن كل �إ�صالحات املدار�س الن�سائية ترجع القرتاحاتها وم�سعاها املتوا�صل،
فكان بذلك كل متعلمة يف م�صر من تلميذاتها.
وقد كان �أبوها مري�ضً ا فبكى على القرب بكاء امل�سكني ،وقد هون عليه
�أ�صحابه ،فلم تكد تعتدل �صحته حتى ذهب ليح�ضر حفلة الأربعني للت�أبني يف
اجلامعة (يف نف�س الغرفة التي كانت حتا�ضر فيها) قد قيل هناك ما ي�ؤثر حتى �أن
ق�صيدة حافظ فطرت قلب ال�سامعني ،ف�أطرق �أبوها وهو �شيخ ال يكاد ي�ستقيم يف
ال�سري ،ثم ذهب مذهو ًال فانتك�ست قواه العقلية ،ومل يكد يعي ،ومات على الأثر.
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وقد كانت ال�سيدات تذهنب زرافات ،فتلقني باقات الزهر على قربها مما
يفتت �أكباد الرائني.
وقد اجتمع يف مثل يوم وفاتها من العام التايل فريق من �صاحباتها
وتلميذاتها واملعجبات بها ،ورثينها ثم تربعت �صاحبة الع�صمة حرم �شعراوي با�شا
بثمن �صورة مكربة للفقيدة تو�ضع يف غرفة خا�صة باجلامعة يطلق عليها «غرفة
باحثة البادية» اعرتا ًفا بف�ضلها و�إحياء لذكرها.
و�إنه لي�سرنا �أنه عقب ذلك االجتماع اجتماعات �أخرى جنم منها جمعيات
متعددة للفتيات ،و�أن�شئت مب�صر جملتان ن�سائيتان -و�سوف يظهر ف�ضلها بعد حني
�ش�أن العظماء عندنا يف ال�شرق.
رحمها اهلل وعو�ضها يف �آخرتها خ ًريا ورحم والدها امل�سكني ،و�أنزل على
ذويها ال�صرب وال�سلوان ،و�أتاح للنه�ضة من يخطو بها خطوها ويتم بناء ما �شيدت؛
ف�إنه على قدر ف�ضل املر�أة يكون رقي املجتمع.

جمد الدين حفين ناصف
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(باحثة البادية والآن�سة مي())2

�إىل باحثة البادية

ترمنت با�سمك قبل �أن �أعرفك ،واتخذت ذكرك عنوانًا لنه�ضة املر�أة
امل�صرية قبل �أن �أطالع مقاالتك؛ لأن �أ�صوات اجلمهور قد اتفقت يف الثناء على
ف�ضلك ،غري �أين عرثت بالأم�س على جمموعة كتاباتك النفي�سة ،فانحنيت عليها
�ساعات طويالت فيها خيل يل �أين �أقلب �صفحات نف�سك املفكرة املتوجعة.
( )1ن�شرت يف �صحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.
( )2مي زيادة :هي ماري زيادة (1954-1886م)� :أديبة وكاتبة فل�سطينية لبنانية ،ولدت يف مدينة النا�صرة
بفل�سطني ،ابنة وحيدة لأب من لبنان و�أم �سورية الأ�صل فل�سطينية املولد .تلقت درا�ستها االبتدائية يف
مي مع �أ�سرتها للإقامة يف القاهرة .وهناك
النا�صرة ,والثانوية يف عينطورة بلبنان .ويف عام  ,1907انتقلت ّ
عملت بتدري�س اللغتني الفرن�سية والإنكليزية ,وتابعت درا�ستها للأملانية والإ�سبانية والإيطالية .ويف الوقت
مي الكتاب وال�صحفيني,
ذاته ,عكفت على �إتقان اللغة العربية وجتويد التعبري بها .ويف القاهرة ,خالطت ّ
مي ندوة �أ�سبوعية عرفت
و�أخذ جنمها يت�ألق كاتبة مقال اجتماعي و�أدبي ونقدي ,وباحثة وخطيبة .و�أ�س�ست ّ
با�سم (ندوة الثالثاء) ,جمعت فيها -لع�شرين عا ًما� -صفوة من كتاب الع�صر و�شعرائه ,كان من �أبرزهم:
�أحمد لطفي ال�سيد ,م�صطفى عبدالرازق ,عبا�س العقاد ,طه ح�سني� ,شبلي �شميل ,يعقوب �صروف� ,أنطون
مي مقاالت
اجلميل ,م�صطفى �صادق الرافعي ,خليل مطران� ,إ�سماعيل �صربي ,و�أحمد �شوقي .ن�شرت ّ
و�أبحاثا يف كربيات ال�صحف واملجالت امل�صرية ,مثل( :املقطم)( ,الأهرام)( ,الزهور)( ,املحرو�سة)( ,الهالل),
و(املقتطف) .من �أ�شهر كتبها "باحثة البادية" و"بني املد واجلزر" و"�سوانح فتاة" و"ال�صحائف" و"كلمات
و�إ�شارات" و"ظلمات و�أ�شعة" و"ابت�سامات ودموع"(.م).
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ثالث �سنوات م�ضني ،وتلك املجموعة حمفوظة بني دفات املكاتب� ،أو
مبعرثة بني الأوراق والأ�سفار املرتاكمة يو ًما بعد يوم ،لكن �سرها مازال مرتق ًبا ي ًدا
م�ستعدا ملناجاة نف�س تتلم�سه.
تلم�سه،
ًّ
�سنوات ثالث فيها م�شت الب�شرية خطواتها املعدودات متعرثة بالعظام
واجلماجم ،من�شدة �أهازيج الن�صر الكاذب وتهاليل الفخر الباطل ،وقواها الغالية
ت�سيل على �شفار ال�سيوف ،ودماء حياتها جتري �أنها ًرا يف �سهول قد �أخفت جنمها
اجلميل وثمراتها املمتعة خو ًفا من وح�شية الإن�سان.
�سنوات ثالث فيها �شعرنا بارتداد �صدمات ال�سيا�سة واالقت�صاد والأطماع
املتزايدة ،فيها ارتفعت دويالت جادة جمتهدة ،وته�شمت �أع�ضاء تركيا العظيمة
بتاريخها ال�ضعيفة ب�إهمالها وتهاونها ،وقد جا�ش لذلك كل ما يف �صدر الإ�سالم
من النخوة القدمية ،وبكت له قلوب الغيورين على م�صالح بني عثمان.
كل ذلك وم�صر م�صر بك�آبتها وانعطافها واندفاعها ،كل ذلك ونحن
هائمون على وجهنا يف �صحراء الفو�ضى� ،صخور التقاليد القدمية تدمي �أقدامنا
اجلديدة ،و�أ�شواك اال�صطالحات جترح �أيدينا املمتدة للم�س �أ�شياء نظنها مو�صلة
�إىل حياة نريدها عظيمة ،وال�سراب اجلميل الالمع يف حدود امل�ستقبل غري املحدود
ي�ستدعينا �آم ًرا ك�أنه نظرة عني فتانة ،فنجري يف ال�صحراء وال ندري �إىل �أين امل�صري!
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�سنوات ثالث مررن على يوم فيه ارتفع �صوتك مر�ش ًدا عائلتنا ،ال تزال
على ما كانت عليه ،و�أفكارنا مل تتغري �إال قلي ًال ،وعواطفنا ما برحت حائرة بني
تيارات متعاك�سة دائمة اال�ضطراب بني ما ندعي �أننا نعلم ،وما جنهل �أننا ال نعلم!
غري �أن الأ�صداء اخلفية مازالت ترجع هم�س ذلك ال�صوت الرخيم.
بالأم�س مل�ست نف�سك وقر�أت �أفكارك فعرثت على جراح بليغة وددت
تقبيلها ب�شفتي روحي ،وما �أطبقت الكتاب �إال و�أنا �ألثم((( بناين على غري هدى،
ومل يكن ذلك �إال �إجال ًال ل�صفحات قلبتها ،وح ًّبا لنف�س ا�ستجوبتها فعرفتها.
فيا من «ارتفع قلبها �إىل فكرها ،وانحنى فكرها على قلبها» �أيتها الباحثة
احلكيمة ،ملاذا ت�صمتني؟
تتواىل الأيام ونحن يف �ضالل مبني ،الرجل يجاهد يف حرب االقت�صاد
الدائمة ،الرجل تائه يف مهامه((( �أ�شغاله ،ف�إذا كتب بحث يف العموميات ،و�إذا
�أجال قلمه يف اخل�صو�صيات فهو ال ي�ستطيع البلوغ �إىل نور الوجدان الن�سائي؛
لأنه يكتب بفكره ،ب�أنانيته ،بق�ساوته ،واملر�أة حتيا بقلبها ،بعواطفها بحبها.
عالتنا م�ستع�صية ال ي�شفيها �إال طبيب يعرفها ،واملر�أة ب ِع َّلة جن�سها �أدرى،
فهي ت�ستطيع معاجلته ،وال تطلب هذه اخلدمة ال�شريفة من فتيات ال يعرفن من
(((	�ألثم� :أقبل(.م).
نائيا يف عامله اخلا�ص .جمع مهمه(.م).
((( مهامه :مفازات �أو �صحارى ،واملق�صود انغما�سه يف �أعماله بحيث يبدو ً
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احلياة �إال ما ي�صوره لهن اخليال املخيم بطالنه على منابت العواطف املخ�صبة،
هذا اعرتاف �ساذج �صادق :الفتيات ال يداعنب القلم �إال لينرثن الدموع �أو
لي�صورن االبت�سامات ،وما جتاوز ذلك عالمات ا�ستفهام متتالية ،و�إن مل ير فيها
من اال�ستفهام �شي ًئا.
لكن الزوجة والأم التي �أعطيت ذكاء وفطنة وعل ًما و�شعو ًرا قو ًّيا ،تدرك
بوا�سطته كل ما يف احلياة من حالوة ومرارة ،تلك ت�ستطيع و�ضع املر�أة يف مركزها
ال�سامي ،وتلك تقدر �أن تعمل يف مزج ن�صفي ال�شخ�صية املت�أملة� ،شخ�صية املر�أة
و�شخ�صية الرجل.
فيا �سيدتي:
لدينا قلوب حترتق وال ندري �أي نار حترقها ،وتلتهب �شغفًا مبا ال نعرف
ماهيته ،فعلمينا �أنت التي كنت فتاة قبل �أن تكوين �أ ًّما((( كيف نر�شدها ،و�إىل
�أين نوجهها!
لدينا نفو�س عزيزة تنمو فيها ميول مبهمة ،ورغبات حارة ،ف�أر�شدينا �أي
الأع�شاب فا�سد فنقتلعه ،و�أيها ال�صالح فن�سقيه ماء الرعاية واحلنان!
((( كانت هذه الر�سالة يف بدايات تعارفهما ،ومل تكن مي تدرك �أن باحثة البادية لي�س لها �أوالد(.م).
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قويل يا �سيدتي تكلمي!
�ضمي يدك البارة �إىل الأيدي التي حتاول رفع هذا اجليل من هوة احلرية
خارجا من �أعماق
والرتدد� ،ساعدي يف حترير املر�أة بتعليمها واجباتها� ،إن �صو ًتا ً
القلب ،بل من �أعماق اجلراح ك�صوتك ،قد يفعل يف النفو�س ما ال تفعله �أ�صوات
الأفكار.
ال يهمنا �أن تخفي تلك اليد النحيفة وراء جدران خدرك ،و�أن حتجبي
هيئتك ال�شرقية وراء نقابك ال�شعري ،مادمنا ن�سمع �صوتك يف �صرير قلمك،
ونعرف منك روحك العالية.
فهني ًئا لوطن ي�ضم بني بناته مثيالتك ،وهني ًئا ل�صغار ي�ستقون وعود الهناء
من ابت�سامتك ،وي�سكبون حياتهم يف قالب حياتك!

«مي»
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�إىل الآن�سة مي

تف�ضلت فكتبت �إ ّيل كلمتك العذبة يف اجلريدة ،وكنت �إذ ذاك بني
خمالب املوت ،فلم يكن يف و�سعي �أن �أم�سك القلم لأرد عليك ،و�إن كانت
خميلتي مل تبخل بالرد ،كانت ر�سالتك عزاء جمي ًال يل يف مر�ضي الطويل امل�ؤمل،
وبل�س ًما ملطفًا جلراحي البالغة التي قلت �إنك عرثت عليها� ،آالمي �أيتها ال�سيدة
�شديدة ،ولكني �أنقلها بت�ؤدة ك�أين �أجر �أحمال احلديد ،فهل تدرين يا�سيدتي ما
هويل؟ لي�س يل بحمد اهلل ميت قريب �أبكيه ،وال عزيز غائب �أرجتيه ،وال �أنا ممن
ت�أ�سرهم زخارف هذه احلياة الدنيا ،وي�ستويل عليهم غرورها ف�أطمع يف �أكرث مما �أنا
فيه ،ولي�س يل حال �سيئ �أ�شتكيه ،ولكن يل قل ًبا يكاد يذوب عطفًا و�إ�شفاقًا على
من ي�ستحق الرحمة ،ومن ال ي�ستحقها ،وهذا علة �شقائي ومبعث �آالمي� ،إن قلبي
يت�صدع من �أحوال هذا املجتمع الفا�سد.
أحمل نف�سي �أعباء غريها ،ولي�ست مب�سيطرة على هذا العامل،
ومايل � ّ
علي �أن �أتخلى
ولكني كنت عاهدت نف�سي على الأخذ بيد املر�أة امل�صرية ،ويعز ّ
عن هذا العهد ،و�إن كان تنفيذه �شاقًّا وحمفو ًفا بال�صعوبات ،ويكاد الي�أ�س ي�سد
طريقي �إليه.
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كنت اعتزلت الكتابة ال لن�ضوب مادتها عندي ،وال اكتفاء بالقليل الذي
كتبت من قبل ،ولكني كنت مللت املناداة ب�إ�صالح املر�أة امل�صرية ،وث ّبط عزمي
ما �أراه من ان�صراف فئة املتعلمني واملتعلمات اجلدد عن العمل لتكوين القومية
�صراخا �إال عنوان نه�ضة كاذبة.
امل�صرية املطلوبة ،وما حركتهم التي ملأوا بها القطر ً
ت�س�ألينني يا�سيدتي �أن �أدلك و�سط هذه الأحوال امل�ضاربة ،والآراء
املت�شعبة عن الطريق الذي يح�سن بالفتاة نهجه ،و�إنها حلال توجب احلرية ،وال
ندري �أي الطرق ن�سلك لن�صل �سري ًعا �إىل الغاية التي نق�صد �إليها ،كلنا يرمي �إىل
تقدم الفتاة وتنورها و�إعدادها لأن تكون زوجة �صاحلة و�أ ًّما نافعة �أبناءها ووطنها،
ولكن لكل مناد بالإ�صالح وجهة هو موليها ،فبع�ضهم ال يرى لهذا الت�أخر واجلهل
من �سبب �إال كان راج ًعا للحجاب ،وه�ؤالء قرروا وجوب �سفور املر�أة امل�صرية حا ًال،
ون�سوا حكمة الت�أين والتحفظ عند �إرادة االنتقال من طور مظلم م�ألوف �إىل طور
مل يعهد من قبل ،تكتنفه املده�شات واللوامع الرباقة اجلذابة التي تكاد تغ�شي
الأب�صار.
وفريق ال يرى لل�سفور فائدة ويقول �إن احلجاب ال ينفي العلم ،و�إن �إطالق
احلرية للمر�أة �أخ ًريا كان �سب ًبا لف�سادها ،و�إن اطراد تعليم املر�أة وتثقيفها �سيكون
جملبة لل�شغب ،وخلروجها عن حدود وظيفتها يف امل�ستقبل ،كما خرجت �أختها
الغربية الآن ،ف�أي الطريقني ن�سلك ومن نتبع؟ �إننا مع�شر الن�ساء ال يزال ظلم
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الرجل يرهقنا ،وا�ستبداده ي�أمر وينهي فينا حتى �أ�صبحنا وال ر�أي لنا يف �أنف�سنا،
تدفن باحلياة �صونًا لكن وتدلي ًال كما يقول املتنبي يف
ف�إذا قال لنا اختبئن حتى ّ
رثاء �أخت �سيف الدولة:
على املدفون قبل الرتب �صونًا
وكقوله يف �أخت ممدوحة الثانية من رثاء �أي�ضً ا:
عـيون الإنـ�س ت ُ
َ
ومـا ر� ِ
ُـدركـها
أيت

ِ
ـب
فهـل
ح�سـدت عليها �أعـ َ
ني ال�شُّ ُه ِ

ِ
ألـم بـها
وهـل
�سمـعت �سال ًمـا يل � ّ

كثــب
أطلت ومـا �س َّل ْم ُت عـن
ِ
فقـد � ُ

�إذا �أمرنا الرجل �أن نحتجب احتجبنا ،و�إذا �صاح الآن يطلب �سفورنا
�أ�سفرنا ،و�إذا �أراد تعليمنا تعلمنا ،فهل هو ح�سن النية يف كل ما يطلب منا ولأجلنا؟
�أم هو يريد بنا �ش ًّرا؟ ال �شك �أنه �أخط�أ و�أ�صاب يف تقرير حقنا من قبل ،وال �شك �أنه
يخطئ وي�صيب يف تقرير حقوقنا الآن.
نحن ال ن�أبى �أن نتبع ر�أي العقالء وامل�صلحني من الأمة ،ولكننا ال
ميكننا كذلك �أن نعتقد �أن كل من يت�صدى للكتابة يف مو�ضوع املر�أة من العقالء
امل�صلحني ،ليدعنا الرجل منح�ص �آراءه ونختار �أر�شدها وال ي�ستبد يف ( حتريرنا )
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كما ا�ستبد يف ( ا�ستعبادنا )� ،إننا �سئمنا ا�ستبداده� ،إننا ال نخاف من الهواء وال
من ال�شم�س ،و�إمنا نخاف عينيه ول�سانه ،ف�إن وعدنا �أن يغ�ض ب�صره كما ي�أمره دينه،
و�أن َي ِك ّن ل�سانه كما يو�صيه الأدب ،نظرنا يف �أمرنا و�أمره ،و�إال فكل منا حر يفعل
ما ي�شاء ،وال�سالم عليك �أيتها الفا�ضلة من املعجبة بك املثنية على �أدبك اجلم
وعلمك الغزير.
باحثة البادية
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�إىل باحثة البادية

()1

لي�س �أعز لدينا من لطفك �إال حزمك و�صراحتك ،ولي�س �أجمل من
�صدى �صوتك �إال فعل معناك ،و�إين لأقب�ض على �شجاعتي بيدي لأعرتف ب�أين
�أحب� -أ�ستغفر اهلل و�أ�ستغفرك يا�سيدتي!� -آالمك النف�سية ال�شديدة من جراء
�شقاء الإن�سانية و�ضاللها ،و�أمتنى من �أعماق ف�ؤادي �أن جتد دوا ًما تلك الآالم
منف ًذا رح ًبا �إىل قلبك ،و�أن يبقى ذلك القلب كرميًا لي ًنا ينجرح جلرح الغريب
ويبكي لبكاء املظلوم ،وي�شفق على املتوجع �أ ًّيا كان ،باالخت�صار -عفوك!عفوك!-
�أمتنى لك العذاب املعنوي لأنه النار املقد�سة� ،أجل ،هو النار التي تطهر ،النار
التي حتيي ،النار التي تلني ،النار التي ترفع النف�س على �أجنحة اللهيب �إىل
�سماء املعاين ال�سامية وامليول الرفيعة والرغبات الكرمية ،والتحم�س لإجراء
الإ�صالحات الالزمة ،وتنفيذ املبادئ الطيبة ،والنهو�ض باالجتماع نه�ضة تهتز لها
القلوب حمية وطربًا.
�أمتنى لك ذلك ،ولواله ملا وجدنا يف كتاباتك تلك الأنة العميقة التي تنبه
الفكر وتلم�س العاطفة يف �آن واحد.

( )1ن�شرت يف �صحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.
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ال �أنكر �أن �أنانيتي تتكلم الآن ،غري �أين قلت ما قلت م�سرعة هام�سة،
فابت�سمي له �إن �شئت ،و�إال فال ت�صغي يا�سيدتي وال ت�سمعي ،بل ا�س�أليني عما
�أهم�س به لأجيب �إين �أحمد اهلل على �أباللك((( ،و�إين �أ�س�أله �أن يدميك �ساملة،
وما �أغلى �سالمتك لدينا!
* * *

جئت �أ�سر �إليك �أم ًرا وقفت عليه عند ما �شهدت �صدى مقالتك لدى
جمهور القراء ،ا�سمعي يا �سيدتي الباحثة ،و�صوين �سري!
ر�أيت جميعهم يتقبل �أقوالك بنظرة الفخر وابت�سامة الإعجاب ،ولكني
ر�أيت كذلك �أ�سيادنا الرجال� -أقول «�أ�سيادنا» مراعاة ...بل حتف ًظا من �أن ينقل
حديثنا �إليهم فيظنوا �أن الن�ساء يت�آمرن عليهم ...فكلمة «�أ�سيادنا» تخمد نار
غ�ضبهم -قلت �إين ر�أيتهم يطربون لت�صريحنا ب�أنهم ظلمة م�ستبدون ،نعم �آن�ست
ذلك يف مالمح كل من قر�أ مقالك �أمامي من �أ�سيادنا الرجال.
فذكرت �إذ ذاك �أال �سرور يف العامل ي�ضاهي �سرور التفاهم ،ف�إذا �شعر املرء
ب�أن هناك من يفهمه كان �سعي ًدا� ،سواء لديه �أن تعرف منه �صفاته �أو عالته لأن
معرفة العالت تتبعها حت ًما معرفة ال�صفات ،و�إن كان اخلري �أقل انت�شا ًرا من ال�شر
(((	�أباللك� :شفائك .جمع بلّ (.م).
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وما النقائ�ص �إال ف�ضائل م�ضخمة مكربة تت�سع وت�ستفي�ض دون �أن جتد لها من
ال�ضمري مهذبًا فتتجاوز احلدود املعنوية التي عينتها ا�صطالحات االجتماع� -إذا
كانت اجتماعية� -أو ر�سمتها علوم النف�س والأخالق� ،إذا كانت �أخالقية.
فعم ًال برغبة التفاهم ،وطبقًا لنظام املباهاة ،وتو� ً
صال لال�ستمتاع بنتيجة
هذه املباهاة وذلك التفاهم ،كان و�سيكون ال�سارق دائم املفاخرة بوقوف النا�س
على براعته يف اختيار الطرق اجلديدة ،وا�ستنباط احليل الغريبة ،وكان و�سيكون
القاتل م�سرو ًرا ب�إعالن �آثامه للورى� ،آم ًال �أن يجدوا فيها �أعمال بطل -من نوعه!
وكان و�سيكون ال�سيا�سي جا ًدا يف �إقناع الآخرين �أن دهاءه اقتدار ،و�سوء ظنه
وروغانه فطنة وحكمة ،كذلك الرجل ي�سر ،ويرجو ،ويريد �أن ت�شعر املر�أة با�ستبداده
ظ ًّنا منه �أن اال�ستبداد هو ال�سيادة ،و�أن هذه مقيا�س ذاتيته التي يريدها كبرية،
ر�ضيت املر�أة عن تلك ال�سيادة �أم متردت عليها يف نظره �سيان ،بل �أظنه� -ساحمني
اهلل �إن كنت خمطئة -م�ؤث ًرا متردها على �إذعانها لأنها كلما زاد متردها زاد �شعوره
فرحا بهز ال�صوجلان ،و�أرفعهم للر�أ�س ك ًربا وتي ًها حتت ثقل
بال�سيطرة ،و�أ�شد امللوك ً
متداع عر�شه ،لأن ريح
التيجان هم ذوو العرو�ش املتداعية للهبوط ،والرجل ملك ٍ
الفو�ضى تهب عليه من كل جانب ،وخطوات االرتقاء الن�سائي تتواىل متكاثرة
متمكنة مع مرور الأيام.
* * *
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لكنه ملك عزيز
هو الأب والأخ وال�صديق واخلطيب والزوج ف�إذا �سقط �سقطنا معه ،و�إذا
ارتفع كنا بارتفاعه عظيمات ،لذلك نريد له خ ًريا وجنتهد يف ت�أييد دولته ،ب�شرط
�أن ين�صب عر�شنا بقرب عر�شه ،و�أن نقف �إىل جنبه وقفة املثيل بجوار املثيل ،نريد
�أن نكون مت�ساويني يف احلقوق الأدبية والعمرانية ،مادمنا مت�ساويني يف الواجبات
وامل�سئولية ،بل �إن واجباتنا وم�سئوليتنا يفوقان ما عليه من م�سئولية وواجب!
فياترى متى ير�ضى الرجل بتقرير هذه احلقيقة؟
ما �أطيب قولك ،يا�سيدتي الباحثة� ،إنك ت�شفقني على من ي�ستحق
ال�شفقة وعلى من ال ي�ستحقها .الرجل من الذين ي�ستحقون ال�شفقة لأنه ال يعرف
�أنه ي�ستحقها؛ �إنه با�ستعبادنا ملنتحر ،ولو �صرفنا النظر عن م�ستقبل الذرية وبحثنا
يف حياته الفردية لوجدنا �أن ما من �أحد ي�ساعده على التخل�ص من ال�شوائب
ال�شائنة ويحثه على �إمناء �شخ�صيته الغنية املخ�صبة �إال نحن ،كما �أنه ال يهدينا �إىل
واجباتنا وي�ضع يف �ضعفنا قوة �إاله.
احلجاب؟ وما هو احلجاب؟
مرح ًبا به مادمنا يف و�سط ال يعرف كيفية معاملة املر�أة ،وال ي�ستطيع
احرتامها ،ولكن كيف نلوم الرجل على كالمه ونظراته مادام رجل اليوم �صنع
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امر�أة الأم�س؟ هكذا علمته �أمه ،و�إن مل تعلمه ذلك ف�إنها مل تر�شده �إىل ما يف�ضله،
وال ذنب لها لأن ق�صورها يف جهلها مل يكن �إال نتيجة اتفاق �أبيها وزوجها على
جعلها عبدة ،ال لوم على �أبناء تلك الأمهات� ،إال �أن م�ستقبلنا �صالح لأن حا�ضرنا
مملوء بالآمال الطيبات ،الن�شء تتنازعه طبائع الوراثة وم�ؤثرات الع�صر وعوا�صف
الفو�ضى املهاجمة قدمي التقاليد من كل ناحية ،ولكنه ين�شد ال�صراط ال�سوي
وي�صغي �إىل �صوت الإ�صالح فارفعي �صوتك ،يا�سيدتي ،وال تي�أ�سي! قويل
ب�صراحتك ،واكتبي ب�شجاعتك ! جاهري وال ت�صمتي!
�إن البذرة التي تزرعها اليوم يد الزارع تنبت �سنبلة يف كيانها حياة الغد،
وما يتبعه من الأيام .وعندما تخ�ضر املروج بن�صرة الرجاء ،فتتماوج فوق غلتها
ن�سمات احلياة� ،إذ ذاك �سي�سمع امل�ستقبل �صدى جمي ًال يردد �أبيات الأمري �شوقي:
�صـــداح يـا مـــلك الكـــنا

البـلــــبـل
ر ويـــا �أمـــري
ِ

ربا ملــا تـ�شـــــقى بـــه
�صـــ ً

فـافـــعل
�أو مـــا بــدا لـك
ِ

فتجيب الأ�صداء اجلديدة :لقد فعلت! لقد فعلت!
«مي»
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ال�ساعة املفقودة

()1

جعلها �أرباب التجارة حلية ن�سائية ،و�أتقن اجلوهري و�ضعها يف �سوار
ذهبي ،فكانت ن�صيبي يف ال�شِّ رى.
�صورة م�صغرة للكون ،كذلك كانت �ساعتي ،م�ساحتها رمز للف�ضاء،
دورتها مر�سح الالنهاية ،حدودها حدود الإمكان ،عالماتها مقاطع الوقت الذي
رتبه الإن�سان� ،ساعاتها مقيا�س الأعمال ،دقائقها خوف من هجوم الرزايا وترقب
لوفود الآمال ،ثوانيها دقات القلب...من الثواين يت�ألف الزمان ،ومن نب�ضات
ن�سجا.
القلب تن�سج احلياة ً
فيا لهول ثواين الزمان ،ويالهول نب�ضات قلب الإن�سان!
بني ثانية وثانية يلتقي العدوان يف �أح�شاء الرثى :املاء والنار ،فتميد
الأر�ض مبن عليها ،وتتفطر �أ�سا�ساتها ،فتقذف الرباكني مقذوفاتها اجلهنمية
و�سوائلها النارية ،وتزفر الطبيعة زفرتها القتالة فتلتهم �صروح العمران ،وتفتح
�صدرها مرحبة ببنيها ،تفتح �صدرها مرحبة فيتدحرجون �إىل الهاوية التي لي�س
فيها من يعود على وجه الب�سيطة خم ًربا.
( )1ن�شرت يف �صحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.
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بني ثانية وثانية يتالقى اجلي�شان يف �ساحات الوغى ،فتدوي وعود املدافع
يف الف�ضاء ،وتختطف بروق ال�سيوف غايل الأرواح ،ولأجل كلمة غالب �أو مغلوب
تندك عرو�ش وتنت�صب عرو�ش ،تدمر ممالك ويعمر �سواها ،تخ ّرب مدائن وي�شاد
غريها ،تتجندل �أفراد وتفنى جمامع ،فرتتدي الأقوام �سواد الألوان ،ويف نفو�سهم
لوعة الفقدان و�سواد الأحزان.
بني ثانية وثانية ميوت �أمل ويحيا ي�أ�س ،تبت�سم �شفة وتدمع عني ،يخون
�صديق ويخل�ص عدو ،بني الثانية والثانية!
وبني نب�ضة ونب�ضة هناك �سر الأ�سرار ،دماء داخلة �إىل القلب ،ودماء منبعثة
منه ،تتهافت عليه جراثيم املوت فتخرج مطهرة حيوية ،بني النب�ضة والنب�ضة
ت�أثريات تهتز لها �أعماق العمر ،وانفعاالت ت�شخ�ص ملرورها ذرات الكيان ،ا�شتعال
الفكر وخمود العاطفة ،ظفر البالهة وتقهقر النبوغ ،لدغات الغرام واحل�سرات
العظام ،قنوط ورجاء� ،سعادة و�شقاء ،هتاف ال ُّروح امل�سلمة ولهات ال ُّروح املودعة!
يا ابنة �أبيك! يغدرنا الزمان �ساعة الرجاء ،ويخوننا يوم ال�صفاء ،ويهجرنا
حني اللقاء ،ف�أنت غادرة خائنة هاجرة كالزمان ،يا ابنة الزمان!
�ساع طيبات وقعت مرورهن على دوران عقربيك وفكري يناجيك
كم من ٍ
ب�أحاديث هداه و�ضالله! �أب�سم لك عند ال�سرور ف�أتخيلك �صامتة تبت�سمني،
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و�أتنهد حيالك يوم الأ�سى ف�أتو�سمك تنهدين وحتزنني ،وك�أن عقربيك ذراعان
ميتدان نحو العالء م�ستغيثني متو�سلني.
ملا �أفنت قلبي وحدة القلب �ضغطت بك على �ساعدي قائلة�« :أنت
ال�صديقة التي ال تخون» ،وملا مزقت �سمعي �أكاذيب النا�س و�أحاديثهم امل�ؤذية
خاطبتك قائلة�« :أنت ال ت�ؤذين لأنك ال تتكلمني» ،وملا �أذابني اجلهل بدعواه
والغرور ب�سخافته ،نظرت �إليك قائلة�« :أنت عاملة لذلك ت�صمتني»؛
وكنت تعزيتي!
وكنت زماين ،يا ابنة الزمان!
وعلى هذا ما كان �أطول �إعرا�ضك عني ،و�أقل اهتمامك بي! يف النهار
كنت تطوقني �ساعدي فيوجعه �أثر �سل�سلتك ،و�أجيب �أنا على هذا العنف بلم�سة
املداعبة.
ويف امل�ساء كنت ت�سرتيحني بجوار و�سادتي ف�أوقع على مو�سيقاك ال�ساهية
�أحلان �أحالمي و�آمايل ،ويف ال�صباح كنت �أول عني �أ�شاهدها ،و�أول روح �أ�ستجوبها.
كل ذلك و�أنت ال تنتبهني وال تعلمني.
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وها قد هجرتني ،فقدتك وفقدتني ف�سريي بحرا�سة اهلل وان�سيني!
ولكن انتخبي اليد التي �ستطوقينها!
ف�إذا وقعت يف يد �شرير وق�صد ا�ستعمالك لي�ؤذي � ًأخا له فانقلبي �أفعى
َّل�ساعة ،وال تربحي مفرغة فيه �سمك حتى ت�صرعيه قتي ًال.
 ...لكن ال ،ال! لي�س الأ�شرار �إال �ضحايا الب�شر و�ضحايا نفو�سهم ،لو
كنت تعلمني ،وهم خليقون بالرحمة �أكرث من الأخيار ال�صاحلني ،فال تتحويل
حية وال ت�ؤذي �شري ًرا ،بل غادري تلك اليد امل�سكينة ،وا�سقطي يف طريق �أب
فقري ،لتكوين من ن�صيب فتاة مل تلب�س يف حياتها حلية ،زيني ي ًدا �شوهت خ�شونة
اخلدمة جمالها ،ونامي على زند الفتاة الغريبة بدالل القبلة والتحبب! نامي هناك
بائ�سا يح�سب ال�سعادة يف الغنى!
وا�سعدي! ولو �ساعة ،قل ًبا ً
نامي هناك وان�سيني ،ولكن!
�إن كان لديك ذاكرة تذكر ،يا �ساعتي ال�صغرية املحبوبة ،اذكري حلظة ما
�شهدته معي من امل�سرات واللهفات ،اذكري واحفظي ما تعرفني!
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ولكن� ...أل�ست ابنة الزمان الذي نن�سب �إليه يف �ضعفنا كل �شيء وهو يف
قوته ال يبايل ب�شيء؟ ترين ب�أي حافظة تذكرين ،وب�أي ذهن تت�أملني؟ �إمنا عالماتك
مداد قد حتجر ،وعقربك �إ�صبع ي�شري �إىل عالمة يجهل منها املعنى ،و�أنت �آلة لي�س
�إال ،و�إن كنت �آلة الآالت املثلى.
�أنت ابنة الزمان النامي،
و�أنت مثله ال تذكرين!
«مي»
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()1

عزيزتي مي:
ال ت�ستغربي يا �سيدتي �أين دعوتك (بيا عزيزتي) ،و�س�أدعوك با�سمك
على غري معرفة �شخ�صية �سابقة� ،أقول �شخ�صية و�أحدها لأين عرفتك من كتاباتك
ال�شعرية اجلميلة من قبل ،وتعرفت منها بروحك العالية الهائمة يف الف�ضاء ،وك�أنها
تبحث عن م�ستقر لها فال يكاد يعجبها مكان ت�ستقر فيه.
علي بالعذاب
وتعرفت بك بالأم�س ،بل وارتبطت بك من دعائك ّ
املعنوي ،ك�أين �أنا املعنية بقول جميل:
و�أول مــا قـــاد املـــودة بـيـنـنا

�سـباب
ني
بـوادي
بغـي�ض يـا ُبثَــ َ
ٍ
ُ

وقلـنا لـها قـو ًال فـجاءت مبـثله

ّ
جــواب
ني
لكــل مقــالٍ يـا ُبثَــ َ
ُ

و�إمنا حا�شا �أن يكون دعا�ؤك علي �سبابًا ،وحا�شا �أن يكون له جواب عندي
من مثله ،ف�إين مل �أقابله �إال بال�ضحك واحللم الذي ركب يف غريزتي.

( )1ن�شرت يف �صحيفتي اجلريدة واملحرو�سة.
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علي بالعذاب املعنوي؟ �أال �إمنا العذاب البدين �أخف
ملاذا يا مي تدعني ّ
منه وط�أة و�أعفى �أث ًرا ،على �أين جربت كليهما وذقت الأمرين منهما م ًعا ،تقولني:
«لأنه النار املقد�سة» ،نعم لقد �أعطاين من القدا�سة مقدا ًرا �أكرث مما يجب ملثلي
جدا بيني وبني هذا العامل غري القدي�س.
حتى جعل البون بعي ًدا ًّ
تقولني «�إنه النار التي تطهر».حقيقة �إنه تلقٍ وجداين بالتطهري منذ �أن
كان يل وجدان حتى �صريه �شفا ًفا يظهر كل �شيء ،ويت�أثر لأقل �شيء ،وهذا فيه
من ال�ضنى واخلطر ما فيه.
تقررين�« :إنه النار التي حتيي» .نعم يا مي� .إنه �أحيا روحي حتى �أحرقها
لأنه كان كم�صباح �سيال كهربائه �شديد ،ولكن فتيلته �ضعيفة ال حتتمل.
هو «النار التي تلني» هذا ما �أبديت ،ولكن �أال تعتقدين �أن اللني قد ي�ؤذي
خ�صو�صا يف هذه الدنيا التي كلها �صدام وعراك ،و�أنه ال يفل احلديد
وال يفيد،
ً
�إال احلديد� ،إنه �أالنني حتى �صريين ماء ،وما �أ�شد عبث الطبيعة والنا�س باملاء مع
�أنه �أ�صل احلياة!!
ي�صبونه فين�صب ،ويريقونه فيختفي يف الأر�ض ،وي�ضعونه يف كل �آنية
معوجة وملونة في�أخذ كل �شكل ،وي�صطبغ مبا يراد به من الألوان ،تبخره الطبيعة
زارية هازئة فتارة ترفعه �إىل ال�سحاب ،وطو ًرا تقذف به �إىل الأر�ض ،و�آونة تعاك�سه
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ب�صعيقها فيتحول بر ًدا ،و�آونة حتمي عليها براكينها فيخرج ملته ًبا وحي ًنا تخبث
رائحته بكربيتها وزرنيخها فيلعنه النا�س �إذا �أح�سوا منه غري ما يريدون وهو بريء،
ثم �ألي�س هو رمز الطاعة واالمتثال ي�ضعون فيه �سك ًرا فيحلو ،ويذيبون به احلنظل
فيمر ،وهم مع ذلك ال يقيمون له وزنًا وال يعرتفون له اجلميل ،وهو بال ثمن يف
�أكرث بقاع الأر�ض ،و�أرخ�ص الأ�شياء يف �أقلها� ،إنه مثلي يا مي يذهب �ضيا ًعا.
وختمت ح�سن تعليلك لعذابي بقولك�« :إنه النار التي ترفع النف�س على
�أجنحة اللهيب �إىل �سماء املعانى» �إلخ.
نعم يا مي �إنني الآن على �أجنحة اللهيب ،ولكني مل �أ�صل بعد �إىل
ال�سماء ،و�إذا و�صلتها فلن يعود العامل يراين ،فهل يا ترى �ستعجبني ال�سماء؟
�إين �أ�شك يف ذلك �أين �أول ما حفظت من ال�شعر حفظت املراثي و�أولها رثاء
الأندل�س ،وكنت يف حداثتي �أقر�أ كث ًريا ديوان املتنبي و�أعجب بروحه العالية
وبنف�سه الكبرية ،و�أظنه هو الذي عداين يف ذلك ،و�سمم �آرائي  -رحمه اهلل � -إين
� ّألذ كث ًريا بهذه العدوى.
وقد قال يل �أخي مرة بعد حديث كنت �أ�شتكي له فيه الدنيا و�أهلها،
و�أقول« :لعل اهلل يجزيني على هذا يف �آخرتي باجلنة».

305

بني كاتبتني (باحثة البادية والآن�سة مي)

305

قال متهك ًما�« :أنا واثق يا �شقيقتي �أن اجلنة �أي�ضً ا لن تعجبك لأنه ال يكاد
ي�سرك �شيء» .ا�ستغفر اهلل.
�إنك يا مي خالفت امل�ألوف يف التمنيات واملجامالت الفارغة وهي
جدا الآن (مبنا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة امل�سيحيني) قلت:
كثرية و�شائعة ًّ
«ابت�سمي له» �أي لدعائك «�إن �شئت و�إال فال ت�صغي وال ت�سمعي وا�س�أليني عما
�أهم�س به لأجيبك� ،إين �أحمد اهلل على �أباللك و�إين ا�س�أله �أن يدميك �ساملة» �إلخ.
ال يا عزيزتي �إين �أكره الكذب واملجامالت الفارغة ولذلك �أ�صغيت
علي.
و�سمعت وابت�سمت (ح�سب �أمرك) ،وت�سرين ًّ
جدا �صراحتك يف الدعاء ّ
�أتدرين يا مي �أن ذلك اليوم الذي متنيت يل فيه العذاب كان فيه عيد
ميالدي �أي�ضً ا ،و�أين تفاءلت خ ًريا بدعائك ،وافتتحت عامي اجلديد بال�ضحك
من متنيك ،وب�صداقتي لك ،تب ًعا لذلك التمني املعكو�س� .أ�شكر لك يا عزيزتي
�أمانيك يل ورغباتك ال�صادقة ،و�أقر لك �أين واقعة فيما رجوت يل واحلمد هلل،
ولكن يا مي ال �أمتنى املزيد� ،إنه عذاب طاهر ال يتعدى امليل �إىل ال�سكون وال�شعور
ب�شيء من احلزن ال�شِّ عري اجلميل ،ولكنه وهلل املنة وال�شكر ال تخامره �شائبة
من الندم ،وال من الأ�سف الأثيم ،و�أخ�شى �أن يزيد �ضرام النار التي طلبتها يل
ف�أحرتق يا مي� ،أو �أ�صل �إىل ذلك الذي ال �أريده لنف�سي وال �أظنك تريدينه يل.

النـ�سائـيات (اجلزء الثاين)

306

306

ال�ساعة املفقودة

عجيب يا �سيدتي �أنك تريدين عذابي و�أنا �أريد هناءك� ،أتدرين ماذا
�س�ألقيه عليك فيفرحك؟
�إين وجدت �ساعتك املفقودة والتقطتها ،ر�أيتك ترثينها بحرقة فجئت
لأم�سح دموعك ،لأين �أحب دائ ًما �أن �أم�سح دمعة املحزون ،تعايل �إ َّيل لت�أخذيها
وت�ستغفريها من و�صفك �إياها بالغدر وبعدم الإح�سا�س .ف�إنها �أح�ست ب�شوقي
لر�ؤيتك ف�أتت تقدمة ملجيئك ولتعارفنا.
علي
�إنها بثت �إ ّيل ما كنت ت�شكينه �إليها من العواطف والآالم ،عرثت ّ
وعرثت عليها لنكفي قلبك �شر الفناء من الوحدة ،ولن�ؤكد لك �أنك وجدت
ال�صديقة التي ال تخون.
حكاية الرجل

والآن فلنعد �إىل حكاية الرجل
جدا يا �سيدتي �أمر هذا املخلوق الغريب الأطوار الذي ي�سمى
عجيب ًّ
«بالرجل»� ،إين �أعتقد �أنه كرمي �شجاع وله قلب ح�سا�س ،ولكني �أظنه (وبع�ض
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الظن �إثم) ثان ًيا قبل كل �شيء ،ور�أيي �أن �أنانيته وحدها هي �أ�صل رذائله ،فهو
يه�ضم حق املر�أة وي�ستعبدها ال لأنه يبغ�ضها �أو يتمنى لها ال�سوء ،ولكن ليلهو بها
وهو يحبها وميوت لأجلها ال لأنه يحبها ،ولكن ليلهو بها ،وهو يف كل ذلك وا�سع
احليلة ،قوي احلجة؛ فيقنعها فت�صدقه وهو كذوب.
�أما املر�أة فهي دائ ًما حترتمه وحتبه؛ لأنها حتبه �صادقة ،و�إذا كرهته عالنية
ومل يكن لذلك البغ�ض من دواء ،عرف ذلك �أبو الطيب فقال:
و�إن حـقدت لـم يبـق يف قلـبها ً
ر�ضا

و�إن ر�ضـيت لـم يبـق يف قلـبها حـقدُ

هي �صادقة خمل�صة دائ ًما ،حتى وهي خاطئة ،هي حتب لتفنى يف احلب،
ولكن الرجل يحب ليعي�ش متمت ًعا باحلب ،هي حتزن وقت امل�صاب لتتفرغ للحزن،
ولكن الرجل ال يحزن �إال ليبحث عن تعزية و�سلوان.
املر�أة كدودة القز تفرغ حريرها لتموت� ،إنها تعلم �أن حريرها الذي تقدمه
للملأ زينة وحلية �سيقتلها ،ولكنها مل حتاول قط اخلال�ص منه.
�أما الرجل فهو كالنحلة يتنقل من زهرة �إىل زهرة مرتو�ضً ا ،وقد يطيل
املكث على زهرة نا�ضرة ،و�إمنا ليمت�ص منها ن�ضارتها وماء حياتها� ،إنها حتب الأزهار
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حي ًنا ،ولكنها تلهو بها �أحيانًا فترتكها ه�شي ًما ،وهي تقدم للنا�س ع�س ًال فيه �شفاء
لهم ،و�شم ًعا ناف ًعا ،ولكنها تعملها لغذائها و�سكنها قبل كل �شيء.
ظلمنا الرجل حقوقنا ،ال لأنه كان ينوي ظلمنا ،و�إمنا هو �أخط�أ كث ًريا يف
ح�سبانه ،و�أن ما يزيد يف قوتنا ي�ضعف من قوته هو ،لعله ظن �أن مملكتنا واحدة
ولذلك نظر �إلينا نظر الدعيات الثائرات ،و�إمنا نحن نريد له ال�سعادة واملزيد من
القوة يف مملكته ،ونرجو منه �أن يفك عنا اخلناق يف مملكتنا امل�ستقبلة التي ت�شد
�أزره ،وال تفكر يف �إ�ضعافه قط مهما بلغت من العزة والقوة� ،إننا نتقدم �إليه ك�أننا
�ساعده الذي يريد �أن يخدمه ،ال ك�أننا يد غريبة تريد �أن ت�ضربه� ،إننا منه وهو منا،
نف�سا وليقر عي ًنا ،وليعطنا ما ن�شاء.
فليطب ً
و�إمنا نحن يا مي �ضايقناه يف بع�ض �ش�ؤون مملكته حتى ظننا نريد منازعته
هم�سا�« :إننا ال ننفع
فيها ،لنرتك له ال�سيا�سة التي يحبها وحمايتنا ،و�أقول لك ً
بدونه ،ولكنه هو �أي�ضً ا ال ينفع من غرينا!!».
كن يطلنب حقًّا �إال �إنهن ظاملات
�إن املطالبات بحق االنتخابات ،و�إن ّ
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الرجل و�أنف�سهن م ًعا ،ملاذا يرمن((( م�شاركته يف اجللو�س على كرا�سي «الربملان»،
وال تقدم واحدة منهن �صدرها للقاء كرات املدافع ون�صال الفناء يف احلرب ،احلق
�أحق �أن يتبع.
ليهن�أ الرجل مبملكته� ،إننا ال نهز عر�شه ليتداعى �إىل ال�سقوط كما تقولني،
ولكنا نهزه لنطلب منه «الد�ستور».

باحثة البادية

((( َي ُر ْم َن :يتطلعن ويطلنب(.م).

ولها يف و�صف البحر
يف حالتي �صفوه وكدره

تعاىل اهلل ما هذا اجلالل! �أيها البحر �إنك ك�أطماع الإن�سان ال تنتهي �إال
�إذا عرب ج�سر احلياة ،كذلك �أنت ال يعرف لك حد �إال عند اخلروج منك� ،أو �إنك
كقلب الرجل مرة ت�صفو ومرة تغ�ضب ،ال �أمان لك يف الأوىل وال �أمان يف الثانية.
�إذا ر�ضيت كنت جما ًال و�إن غ�ضبت انقلبت نكا ًال.
�أيها البحر �إنك ره ًوا نعم املركب الذلول ،ك�أن �صفحتك من الغمام،
ي�صطخب املوج بني �أح�شائك ،ويتال�شى ك�ألفاظ احل�ساد متر ب�سمع احلليم ،وت�شق
البواخر جوف عبابك ،فت�صرب عليها �صرب الكليم ،حتمل من الأثقال والأكدار
�شجي ،وك�أن
ما لو حملته اجلبال خلرت ًّ
هدا ك�أن �صوتك الهادئ متوجات حلن ّ
�أمواجك املزبدة متتابعة متقابلة �سرايا جي�ش منظم يحمل رايات ال�سالم� ،إذا
�صحت ال�سماء ا�ستعارت �صفاء زرقتك ،و�إن جتللت بالغيم حكت لون كدرتك،
ت�ضيق عليك الأر�ض م�سالكها فتنكم�ش ،وتو�سع لك فتنفرج ،جتري متوا�ض ًعا
حتت قدميها و�أنت �أعظم منها قوة و�أعز �ش�أنًا ،تنفجر جبال النار (الرباكني) بني
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اخللي� ،أو ك�أنها ُبثُور ب�أدميك،
�ضلوعك فال تلتاع وال ترتاع ،ك�أنك �أجمد من قلب ّ
�أو �أثر لدغ البعو�ض يف وجه احل�سناء ،كم �سقطت فيك جزر وبلدان حتتمي بك
من م�آثمها ومعا�صيها فم�سحتها بدموعك ونفيت روعتها مبائك الطهور! ظلموك
�أيها البحر �إذ مل يهتموا بك اهتمامهم ب�أختك الغرباء ،زينوها وتركوك عاط ًال،
فغنيت بجاللك عن جمالها امل�صطنع ،وبحدائق مرجانك و�أودية ُدرك عن
حدائقها اخل�ضراء و�أوديتها اجلرداء ،و�صلتهم فقطعوك ،و�شايعتهم فناو�ؤوك(((،
بذلت لهم ما متلكه زينة وطعا ًما ،وت�ساحمت لهم مبائك فحللوه �شرابًا ،و�أنخت لهم
متنك فاتخذوه ركابًا ،و�صقلت لهم جبينك فجعلت منه عند بزوغ القمرين مر�آة
وم�شكاة ،تفي�ض عليهم بهجة ونو ًرا ،ك�أن الع�سجد((( �أذيب فيك نها ًرا ،وتك�سرت
يف ثنائك جداول اللجني لي ًال ،و�أنت �أيها البحر اخل�ضم �أ�صل حياتهم ،منك
أنبت غذاءهم ،و�ألطفت هواءهم،
الغيث ومن الغيث احلياة� ،أظللت �سماءهم ،و� ّ
وفوق ذلك ف�أنت م�ستودع �أ�سرارهم وقارورة �أقذارهم ،فهل تراهم على ذلك
ي�شكرون؟ تاهلل ما ر�أيت مثلك ات�ضا ًعا((( يف عظمة ،واحت�سابًا يف قدرة.
و�إذا عبثت �أيها البحر وك�شرت عن نابك ،ويا �سرعان ما تعبث ،ف�إن املوت
يف تقطيب حاجبيك ،ي�صرح ال�شر با�سمه عند زجمرة منك ،ك�أن جوفك كان مملو ًءا
�أُ ُ�سو ًدا فلفظتها فاغرة �أفواهها تبلع من ت�صادف يف طريقها ،يدوي �صوتك كالرعد
((( فناو�ؤوك :فعادوك(.م).
((( الع�سجد :الذهب(.م).
((( ات�ضا ًعا :خ�ضو ًعا ومذلة(.م).
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القا�صف ،فيمطر وابل املنايا بغري ويل .ما �أظلمك �أيها البحر من م�ستبد غا�شم
ملحا
ت�أخذ الربيء بدم املجرم� ،أو ت�أخذه بال جريرة� ،إن اهلل مل يظلمك �إذ جعلك ً
أجاجا ،و�إن الب�شر مل يبخ�سوك حقك �إذ امتطوا ظهرك كالدابة ،ومزقوا �أدميك
� ً
�سف ًرا ،و�إن �أقل خفقة يف قلب الأر�ض تذكر ت�ضطرب على ات�ساعك ،و�أدنى هزة
من الريح تهز �أع�صابك ،ال �أمان عندك فتحب ،وال ميعاد لغ�ضبك فتتقى .ك�أنك
يف تقلبك ر�أي ال�ضعيف� ،أو ميني احلانث ،ويف تلونك كاحلرباء ،كم جمرم ا�ستعان
بك على كتمان جرميته! وكم ملك �أفنى رعيته ودفن العدل يف جوفك! كان
�آذيك متالط ًما قمم اجلبال تت�ساقط ك�سفًا �أو ر�ؤو�س اجلند الربيء تتناثر �إر�ضاء
لأهواء امللوك الظاملني ،ك�أن جوفك املظلم �ضمري احل�سود يغلي كاملرجل ويخفي
ما يخفي حتت ثوب الرياء ،تنطح ال�صخر الأ�صم كم�ستجدي البخيل ،ثم ترجع
�أدراجك كال�سائل املحروم �أو كاجلي�ش املقهور ،ت�شمخ ب�أنفك فرتغمها اخرتاعات
الإن�سان ،وتتطاول �إىل ال�سماء فت�سقط �إعياء ،ويرجع الب�صر خا�س ًئا وهو ح�سري،
ال �أثر للرحمة عندك ك�أنك قلب الكافر اجلحود ،ال ي�سوغ لك �شراب ،متج مرارة
كمرارة املظلوم �أرهقه العذاب ،ك�أن بريق مائك التماع �أ�سنة اخلر�صان �أو امتداد
�أل�سنة النريان� .شاهر �سيفك بادئ العدوان ،لكنك ال تتمثل يف هجومك مبا يفعله
ال�شجعان ،لأنك تطلع على الغافلني بالردى بغري نذير.
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ال حبذا �أنت �أيها البحر من طريق وال رفيق ،لوال ا�ضطرارنا �إليك ما
�سلكناك ،ومن ي�سلم منك فما ينجو من ا ِحل َمام �إال �إىل ا ِحل َمام كما قال املتنبي:
و�إن �أ�ســلم فـمـا �أبـقــى ولكــن

ـمـام �إىل ا ِ
جنــوت مـن ا ِ
ـمـام
ُ
حل ِ
حل ِ

ما �أكفر الإن�سان! وما �أ�ضعف �إميانه! �أين قوته واخرتاعه من قدرة اهلل
�سبحانه؟ �إن يف البحر وحده حالتي �صفوه وهياجه لعربة لقوم يعقلون ،ف�سالم
ً
وعبو�سا ،و�سالم عليك �إنك �أبو الكون وحميطه ،و�سالم
عليك �أيها البحر
�ضاحكا ً
عليك لو مل يكن لك ف�ضل �إال و�صل م�صر ب�أجزاء العامل لكفاك بذلك ف� ً
ضال،
ولو مل يكف ما�ؤك �أن ي�صل مل�صر لأكملته ب�شراييني.

باحثة البادية

ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات
مظاهرة ن�سائية – مطالب الن�ساء امل�صريات – �شرح حالة املر�أة
ق�صيدة �شاعر القطرين – خطاب هدى هامن �شعراوي
ق�صيدة املربية ال�سيدة نبوية مو�سى – �آراء و�أقوال

ذكرى �سبع �سنوات ل�صاحبة الإم�ضاء

م�ضى �سبع �سنوات على وفاة كاتبة فا�ضلة و�سيدة ذات مبد�أ �شريف يف
حترير املر�أة وحلها من قيود اال�ستعباد ،ف�صارت تكتب بكل ما �أوتيت من علم
وقوة� ،أرادت يف وقت مظلم كانت تعد فيه الأمة امل�صرية ذكرى �أ�سماء ال�سيدات
ولو يف املجال�س اخل�صو�صية �أمر ي�شمئز من ذكره ،وكل حمدث تغري يف الهيئة
التي ن�ش�أت عليه يعد �ضال ًال .قام الأ�ستاذ املرحوم قا�سم بك �أمني ،وكتب عن
حترير املر�أة ،فرماه الرجعيون ب�أف�ضل ن�ساء الأمة امل�صرية ،و�صار يحنق عليه كل من
قر�أ كتابه� ،أو من مل يقر�أه ،والكل مل يفقه مق�صده ومرمى كالمه �إال نفر قليل يف
م�صرنا العزيزة ،قام من قبله الإمام املرحوم ال�شيخ (حممد عبده) ،و�أراد �إدخال
بع�ض الإ�صالحات عند الأزهريني ،فرمونه بالعقم يف الدين ،و�إذا عددنا ما قام
به امل�صلحون من وجوه الإ�صالح وما قابلوه به من اال�ستهجان ،ل�ضاق بنا املقام،
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غري �أننا نعرف �أن املرحومة باحثة البادية قد و�ضعت حجر الزاوية ،لت�شيد عليه
�صرح �آمالنا ،حتى نكون �أمة راقية ،نعمل على �سعادتها ن�ساء ورجا ًال ،فيحق عليه
نحن بنات اجلن�س اللطيف �أن نقيم يف كل عام مثل هذه احلفلة التي �أقيمت يوم
 24نوفمرب املا�ضي يف حديقة الأزبكية تخلي ًدا لذكرى زعيمة من زعمائنا ،وقد
توجه هذه احلفلة ح�ضرة ال�سيدة الفا�ضلة هدى هامن �شعراوي بقبولها رئا�سة حفلة
الت�أبني ،فتحت احلفلة بتالوة �آيات الذكر احلكيم ،ثم وقف ال�شاعر املفلق خليل
مطران بك و�ألقى كلمة بالنيابة عن ح�ضرة ال�سيدة امل�صونة رئي�سة احلفلة� ،أبان فيها
ثالث مطالب :الأول :م�ساواة املر�أة بالرجل يف مناهج التعليم ،الثاين� :إ�صالح
القوانني العملية للعالقة الزوجية تنتقد فيها تعدد الزوجات ،الثالث :م�ساواة
املر�أة بالرجل يف احلقوق املدنية وال�شرعية ،وقد �أفا�ضت القول يف هذه املطالب
الثالث وعززتها بالقول والربهان ،ثم �ألقى ق�صيدته الرثائية حتى �أبكى القلوب
قبل العيون ،فذابت �أ�سى وتفجع على الفقيدة ،وما كان لها من جليل الأعمال ،ثم
وقف �شقيق الفقيدة الأ�ستاذ جمد الدين نا�صف ،وذكر النه�ضة الن�سائية يف م�صر
قد ظهرت قب�س من نورها وعدم �إيجاد املدار�س الكافية للبنات ،فقال� :إن �أختي
هي �أول فتاة تعلمت يف مدار�س البنني ،و�أول من نالت �شهادة الدبلوم ،وذكر ملحة
من تاريخها ،و�أول من كتب يف ال�صحف نظ ًما ونرثًا ،وقد فاج�أتها املنون يف �سنة
 1918فيكون م�ضى على وفاتها �سبع �سنوات ،وقد �أ ّبن �شقيقته بكلمات م�ؤثرة،
�أ�سالت العربات ،ثم قدم بنات دار االحتاد الن�سوي ف�ألقني ن�شي ًدا تراه يف غري هذا

317

ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات

317

املكان ،ثم �أعقبته ح�ضرة الآن�سة املربية الفا�ضلة نبوية مو�سى كبرية مفت�شات وزارة
املعارف العمومية ف�ألقت مرثيتها مبا عهد فيها من طالقة الل�سان وف�صاحة ،مما كان
لها من الت�أثري على �أفئدة املوجودين ،من ثم اعتلت من�صة اخلطابة ح�ضرة الكاتبة
القديرة الآن�سة «مي» فقالت� :إين يربطني بالفقيدة ثالث روابط :الرابطة الأوىل:
علي يف �سنة 1907
ما وجدته من جاذبية ما ي�سطره يراعها البليغ ،الثاين :ف�ضلها ّ
ب�أنها جر�أتها على الكتابة يف ال�صحف ،الثالثة :جر�أتها على �أنها �أول م�صرية �شرقية
تطالب بحقوق املر�أة ،فدلت ف�صاحت الآن�سة «مي» يف �إلقاء احلما�س على �أنها من
كبريات خطيبات لأن كالمها كان له الوقع الطيب يف قلوب �سامعيها ،وان�صرف
اجلميع وهم يرددون فليحيى العلم الذي �أظهر ال�سيدة امل�صرية على م�سرح اخلطابة
مبا �أبهر العقول من ف�صاحة و�شجاعة �إلقاء غري ما كنا نراه يف �أمهاتنا.
فريدة فوزي

امل�شرفة على الق�سم الن�سائي مبجلة احل�سان
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خطاب ال�سيدة هدى �شعراوي
أيها السادة،

اجتمعنا اليوم لنحيي ذكرى باحثة البادية ،ول�ست بحاجة �إىل �أن �أبني
لكم مقدار اخل�سارة التي نالتنا بوفاتها يف عنفوان �شبابها وبدء جهادها؛ ولي�س
منكم من يجهل ما كان لها من ف�ضل وا�سع و�أثر خالد يف خدمة الأدب والرتبية
والنه�ضة الن�سوية.
و�إن �أم�سكت القلم عن �سرد �آثارها الطيبة فلأين ر�أيت ترك التف�صيل
يف هذا الباب ملن هو �أوىل به مني� ،أال وهو �شقيقها الأ�ستاذ جمد الدين ،الذي
كان لنا مع�شر الن�ساء خري عزاء منها ،لأنه اقتفى �أثرها حتى ك�أنه ر�أى من الوفاء
لها �أن يعمل معنا على حتقيق ما بد�أت به يف �سبيل حترير املر�أة ورفع �ش�أنها ،و�إن
يف �شهودكم هذه احلفلة لتعزية �أخرى؛ لأنه يجعلني عظيمة الرجاء يف ت�أييدكم
أ�سا�سا حلرية املر�أة ورقيها.
للمبادئ التي و�ضعت � ً
وكيف ال يكون يل هذا الرجاء ،وقد �أخذ ال�شعب امل�صري يقنع غريه من
الأمم الإ�سالمية الراقية ب�أن جهل املر�أة وعزلتها يف دارها كان وال يزال من �أهم
�أ�سباب ت�أخره وانحطاطه ،و�إين ملغتبطة بهذا ال�شعور الذي يبت�سم �أمامي ابت�سام
الفجر بعد الليل املظلم.
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والآن �أرجو �أن ت�سمحوا يل �أن �أ�شرح لكم حقيقة ما ت�صبوا �إليه املر�أة
امل�صرية ،وما فهمه بع�ض النا�س خط�أ من مطالبنا ،ف�أولها ت�أوي ًال م�شو�شً ا بعي ًدا عن
احلقيقة املطلوبة.
مطالب املرأة
املطلب األول:

م�ساواة املر�أة بالرجل يف فروع التعليم ،ال نظن عاق ًال ينكر علينا هذا املطلب؛ لأننا
�إمنا نريد �أن ندر�أ عن �أنف�سنا غائلة اجلهل.
ولذلك ر�أت احلكومة �أخ ًريا �أن ت�صغي ل�شكوانا امل�ستمرة منذ �سنوات،
ف�أخذت تذلل العقبات التي كانت حتول دون م�ساواة املر�أة بالرجل يف التعليم،
ف�أن�صفتنا يف ذلك بع�ض الإن�صاف ،ونرجو �أن تتدرج بنا �إىل الكمال فيه.
كان يرى بع�ض النا�س يف الزمن الغابر �أن تعليم املر�أة يعر�ضها للف�ساد،
وملا تبني لهم �أن اجلهل هو �أ�سا�س الف�ساد ،رجعوا �إىل ال�صواب ،وعملوا على
تعليمها ،ولكن �إىل حد حمدود مع التم�سك ببقائها يف غرفتها الأوىل ،ظانني �أن
ذلك �أ�صون لأخالقها وباعث على قيامها بواجباتها املنزلية ،فظهر لهم عك�س ما
توقعوه فرجع بع�ضهم �إىل النظرية الأوىل ،وبقي البع�ض الآخر مرتد ًدا بني التعليم
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واجلهل ،وكلهم عاجز عن التقدم بها �إىل الأمام �أو الت�أخر بها �إىل الوراء.
وال �أدري هل كان ذلك ملا ر�سخ يف طباعهم من ا�ست�ضعاف املر�أة واحتقار
�ش�أنها� ،أو �أن ذلك جلمودهم وفقدانهم ال�شجاعة للت�صريح باحلقيقة �أمام الأمر
الواقع.
ومن الظلم البني �أن يتحكم هذا الفريق يف حياة املر�أة وتكوينها حتكم
امل�ستبد ،ك�أن مل تكن �إن�سانًا له حقوق مثل حقوقه ،وعليه واجبات مثل واجباته،
وله �شعور وعقل و�إرادة ك�شعوره وعقله و�إرادته.
وقد فات هذا الفريق �أن العلم لكائن من كان ال يكون �أداة للف�ساد ،كما
فاتهم �أن تعليمها مع بقائها يف غرفها غري كاف لتكوينها وتهذيبها.
لأن العلم ال يظهر �أثر ف�ضله �إال وقت تطبيقة على العمل ،و�شر �آفة على
الإن�سان -رج ًال كان �أو امر�أة -ات�ساع معارفه وت�ضييق دائرة عمله.
فامنحو بناتكم ح�سن الثقة بهن ،وحببوا �إليهن مكارم الأخالق،
و�أطلقوهن يعملن يف �أفق احلرية الكاملة .ولهن من حب العفاف خري واقٍ
و�أ�شرف حجاب.
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املطلب الثاني

�إ�صالح القوانني العملية للعالقة الزوجية ،وجعلها منطبقة متام االنطباق
على روح الت�شريع الديني من �إقامة العدل ون�شر ال�سالم بني الأ�سر ،و�إحكام
روابط امل�صاهرة ،وذلك ب�أن:
( )1ي�سن قانون ملنع تعدد الزوجات �إال ل�ضرورة ،كعقم الزوجة �أو مر�ض ع�ضال مينعها
من �أداء وظيفتها الزوجية ،ويف هذه احلالة يجب �أن يثبت ذلك الطبيب املخت�ص.
( )2ي�سن قانون يحرم على الرجل �أن يطلق زوجه �إال �أمام القا�ضي ال�شرعي
وعلى القا�ضي معاجلة التوفيق بني الزوجني بح�ضور حكم من �أهلها وحكم
من �أهله قبل احلكم بالطالق طبقًا لن�ص الدين احلنيف.
�أعتقد �أننا يف هذا املطلب مل نتجاوز احلكم الديني ،وال احلكم العقلي� ،إذ
لي�س منا من يجهل �أن الطالق مثار االحتقاد والأ�ضغان بني املت�صاهرين ،ولذلك
قال ر�سول اهلل �« :أبغ�ض احلالل �إىل اهلل الطالق».
ولي�س منا من يجهل م�ضار تعدد الزوجات ،وما له من �أثر �سيء يوهن
جالل الأبوة يف نفو�س الأبناء ،ويختل�س حنان البنوة من الآباء ،وينق�ص رابطة
الأخوة فتئول �إىل م�شاحنة وبغ�ضاء.
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ويدفع الرجال �إىل الإ�سراف والتبذير وينمي الأثرة ،فينقادون �إىل
�شهواتهم غري حا�سبني ح�سابًا ملا �سيعقب ذلك من ح�سرات ونكبات.
هذا �إىل الق�ضاء على �سرور املر�أة يف حياتها واحلكم عليها بال�شقاء الأبدى،
وذلك ما ال ير�ضاه رجل �شريف تتغلغل يف نف�سه العاطفة الإن�سانية ،وال تر�ضاه
امر�أة رفيعة كانت �أو و�ضيعة.
�إذا كانت هذه �آثار تعدد الزوجات حم�سو�سة ملمو�سة ،ف ِل َم ال نحاربه بكل
قوانا ولمِ َ ال ين�ضم �إىل �صفوفنا عقالء الأمة لتاليف �شروره ومفا�سده.
املطلب الثالث

م�ساواة املر�أة بالرجل يف احلقوق النيابية واحلقوق الت�شريعية تريد املر�أة �أن
تتبو�أ مكانها يف الهيئة االجتماعية ،و�أن تنال ق�سطها كام ًال يف جميع احلقوق ،ال
لتزاحم الرجل كما يتوهم ،و�إمنا يف احلقيقة لت�ساعده يف حتمل �أعباء احلياة.
تعلمون �أن الرجل واملر�أة بحكم ال�شرائع ال�سماوية والنوامي�س الطبيعية
وقد خلقا ال لينفرد كل منهم بنف�سه و�إمنا ليمتزجا ويتكامال ويت�شاركا يف احلقوق
وامل�سئولية.
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ومل نر الطبيعة �أفردت الرجل بعمل خا�ص ،كما مل نرها �أفردت املر�أة
بعمل خا�ص ،لأن اال�ستعداد الفطري واحد يف اجلن�سني ،و�إمنا هي�أت الطبيعة كل
فرد لعمل مييل �إليه بحكم مزاجة اخلا�ص.
بالرغم من هذا كله عزيز على الرجل �أن يقتنع بكفاءة املر�أة وا�ستعدادها
للعمل ،و�شديد عليه �أن ي�ست�سلم ملا نطلبه وت�سعى �إليه ،لأنه �أهملها فانقادت �إليه
وخ�ضعت لإرادته وا�ستبداده حي ًنا من الدهر ،ففقدت بالطبيعة ما هي م�ستعدة
له.
وما مثل يف ذلك �إال كمثل من �أهمل ا�ستخدام �إحدى عينية ففقدت
وظيفتها ال عن مر�ض� ،أو كمثل من �أهمل ا�ستخدام يده اليمنى يف الكتابة
ف�أ�صبحت �شبه م�شلولة ،ولي�س بها �شلل ،ولو �أنه ا�ستخدم كل �أع�ضائه بدقة فيما
خلقت لأجله لكان له منها خري عون و�أكرب ن�صري.
ولو فطن الرجل �إىل ذلك �أو �أرجع نف�سه بعدل ونزاهة ،وقدر ما يعود على
نف�سه من م�شاركة املر�أة له يف مهام احلياة ،لو علم ذلك ملا وقف حجر عرثة يف
طريقها؛ لأن نهو�ضها نهو�ض به ،وله من رقيها ن�صيب وافر و�أثر حممود.
يرى بع�ض الرجال الذين ي�ضنون على املر�أة ب�إعطائها حق اال�شرتاك يف
ال�سلطة �أن لي�س ذلك من م�صلحتها لأن خروجها �إىل ميادين العمل يقلل من
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نفوذها غري املبا�شر ،وي�ضعف ت�أثريها يف الهيئة االجتماعية ،ومن �أجل هذا ين�صح
للمر�أة �أن حتافظ على هذا النفوذ لأنه �أبقى ملنزلتها عند الرجل ،و�أنفذ لكلمتها
دون جمهود عظيم تبذله يف هذا ال�سبيل.
ولكن هذا البع�ض يرى ذلك ،فاته �أن ينظر �إىل الثمن الذي قد تدفعه
املر�أه للو�صول �إىل هذا النفوذ ،كما فاته �أن يتب�صر يف عواقب هذا الت�صرف �أو هذا
النفوذ اخلفي الذي ال م�سئولية فيه.
حم�سو�سا يف الرجل ،تظهر
ال ينكر �أحد �أن للمر�أة على العموم ت�أث ًريا
ً
نتيجته يف كل عمل من �أعماله ،فمن اخلطر اجل�سيم �أن يكون لها ذلك الت�أثري
العظيم ،وهي مبعزل عن الهيئة االجتماعية ،وعلى جهل تام مبجرى الأمور
ومقت�ضيات امل�صلحة العامة ،و�أكرب دليل على ذلك احلوادث التاريخية املا�ضية
التي دفعت رج ًال عظي ًما من كبار مفكري فرن�سا �إىل �أن ينادي ب�أعلى �صوته،
ابحثوا عن املر�أة عند كل ملمة �أو كارثة.
مل يقل ذلك الرجل هذا �إال بعد وقائع مثبتة.
واحلقيقة �أن املر�أة مظلومة؛ لأن حتكم الرجل يف حياتها و ُبعدها عن مواطن
التفكري ومواقف امل�سئولية جعلتها تندفع ب�شعورها دون مراعا ٍة للم�صلحة العامة
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التي ال تعرف عنها �شي ًئا ،ومن الظلم البني �أن يعرينا الرجل بعيوب ال تقع تبعة
وجودها فينا �إال عليهم وحدهم.
ولي�س هناك عالج لهذا اخلطر املخيف �إال م�شاركة املر�أة للرجل يف
امل�سئولية احلقيقية عن الأعمال االجتماعية العامة.
�أيها ال�سادة،
هذه املطالب التي نرفع بها اليوم �صوتنا عال ًيا ،ونلح يف طلب حتقيقها كانت
ال�شعار الأول لباحثة البادية ،وظلت تنادي بها منذ نعومة �أظفارها ،وقد عاجلتها
املنية قبل �أن تنعم بتحقيق �شيء منها ،فماتت يف �أول الطريق ،وها نحن �أوالء
اليوم جناهد على �أثرها ،ولنا بع�ض التعزية �إذا متنا لأننا قد كوفئنا بتحقيق بع�ض
الأماين التي حرمت باحثة البادية م�شاهدتها ،وهذا م�صري كثري من املجاهدين
الأولني يف هذه احلياة ي�ضعون الغر�س الطيب ليجني ثماره خلفا�ؤهم.
فن�س�أل اهلل للفقيدة الرحمة ،ولنا ح�سن العزاء وتام التوفيق بف�ضل ت�آزرنا
ومعاونتكم لنا.
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ثم تال الأ�ستاذ خليل مطران بك ق�صيدته البارعة التي قوطعت بالت�صفيق
واال�ستعادة مرات وهي:
ق�صيدة خليل مطران
يــا �آيــ َة العـ�صـــ ِر حـقـيـقٌ بنـا

جتــديـد ذكــراك علـى الـدهــ ِر

ِ
جـاهــدت لكـن النجـاح الذي

�أدركــتـه �أعـلـى مــن النـ�صـــر

بــدت تبــا�شــري احليــاة التـي

جــدّ ت فـحــ ّيي طلـعـة الفـجر

***
قــد �أثبـتـت يقـظــتـها للعلـى

بـعــدك ذات اخلـــدر يف م�صــر

فـــبـرزت مــعـــه ولكـنـــهـا

مــا بـــرزت عــن �أدب ا ِ
خلـــدر

تعـفو عـن املخـطئ يف حقـهـا

حـلـمـا وت�سـتعـفي مـن النـكـر
ً

مكــانـها �أ�صـبح مـن زوجـهـا

مـكــان ثــم ال�شـــطر بال�شـــطر

لـها عـلى الواجـب �صـرب و�إن

�شــق ومــرت �شـرعــة ال�صــرب

خمـايـل العــزم يــرى َور ُيـهـا

مـ�ؤتـلــ ًقا يف وجـــهـها الن�ضـــر

وتلمـح العـني حلـى نفـ�سـهـا

�أزهـى و�أبــهى مـن حلى التـبـر

يف �أي ع�صــر كـان عـرفـانـهـا

�أو خــريها مــا هــو يف الع�صـــر
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قـــد عـلــمــت �أن املـــزايـــا و�إن

جــلـلــن ال يغـــنــني مــن طـهــــر

لــو جمـعـت فـي نـ�سـيـق بـــارع

كــرميــــة الأحـــجــــار والـــــــدر

ولـم ت�صـب نـو ًرا فـتـبــدي بــــه

زيــنــتــــها اخلــالبــــة الفـكــــــر

�أال يكــون الفـحــم واملــا�س فـي

َــــد ِر
منـجــمـــه �سـيـيـــن فـي الق ْ

***
يـا مـن زوت يف زهـرة العمـر مـا

�أق�سـى الردى فـي زهــرة العمـر

�إن تبـعــدي مــا بعـدت نفـحــة

تـركـتـها مــن خـالــ�ص العطــر

يف كتــــب مـــ�أثــورة كــلــــها

كـالـرو�ضـة الـدائـمــة الـزهـــر

وال نـ�أى عــن م�سـمع القـوم مــا

عـنـيـت مـن �أنـ�شـــودة نـكـــر

خـالـدة التـرديـد يف م�صـر عــن

نــابـغــة خــالــــدة الــذكـــــر

ب�شــدوهــا املــ�ؤلـم يف �أ�سـرهـــا

�أطـلـقــت الطــيـر مــن الأ�ســر

مـا الـوزر �أن تبـدو ذات احلـلــى

و�ســيـرهـا ِخـ ْلــ ٌو مــن الــوزر؟

�أي كـمـــال وجـمـــال يـــــرى

كـمـا يــرى فـي طـالـع الـزهـر؟

فبـا�ســم طـالب رقـي احلـمـــى

وبـا�سـم �أهــل اخلـلـــق احلـــــر

�أهـدي �إىل روحـك فـي عـدنهــا

�أنـفـ�س مــا يهـدى مـن ال�شكــر

***
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ذلـك ديـــن لـك فـي عنـقـــنـا

قــ�ضــا�ؤه �ضــرب مــن البـــر

ومثـــلــه �أو فــوقـــــه ذمــــــة

حـقــت لـرب النظـم و النـثــر

لـــوالــــد ربــــــاك حتـــى �إذا

عــوجلـت قـ ّفــاك علـى الأثـــر

هـل كنـت �إال كـوكـــبا � ً
آخـــذا

فـي �أفــق العليــاء مــن بــــدر

ف�ضـلك مـن ف�ضـل �أبيـك الـذي

كــان �أبــا الآداب فـي القطـــر

�أبــدع مـن جـدد فـي مـر�ســـل

وخــري مـن جــدد فـي ال�شعــر

ق�صـــرت فـي �إيفــائـــه حقـــه

تـقـ�صري مغلـوب علـى �أمــري

وكـان مـن عـذر الأُولىَ �أرجــئوا

تـ�أبينـه مــا كـان مــن عـــذري

�شلـت يـد البـني الـذي �سـاءنـــا

بـفــقـــد ذاك العــالــم احلـــرب

العـامـل الثبـت الـذي �إن يفــ�ض

فـي مبحـث حـدث عـن البحـر

رب املعـــانـي والبيـــان الــذي

عـلمـنـا مــا لــم نكــن نـــدري

البـــــاذل العـلــــم لـطـــالبـــه

بـــذ ًال ومـــا كــان مــن التـجــر

يـثـقــــف النـــ�شء علــى �أنـــه

�أعــلى منــــار لأويل الـذكـــــر

فـي �صـدره الرفـق جمـي ًعا ومــا

مــن ريبـــة فـي ذلـك ال�صــــدر
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بـيتــــه فـي ال�ســـــر واجلهـــــر

***
فـرحـمــــة اهلل ور�ضـــوانــــه

علـــى فـقيـديــنـا �إىل احل�شـــر

مـن والــد بـــر ومـن بـ�ضــعـة

طـهـــر �أنـــارا ظـلـمــة القـبـــر
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ق�صيدة ال�سيدة نبوية مو�سى
مـا غـاب من مـلك عـالهـا بـل ظهــر

ملــا تــوارى النـيل منـها وا�سـترت

وهـوى ببـاحـثـة القـ�ضـاء وحكـمــه

�أمــا مبـاحثـها فــدان لـها الـقـدر

كانتك�شم�سالف�ضلت�سطعيفال�ضحى
كــانت لكـل ملمـــة تعـــرو بنــــا

يومـا كالقمـر
�إن كـان �أهـل العـلم ً

ولـكـن عـــاديـة مــوافقــها غـــرر

ظـهرت مـواقفــهـا الكثـرية طفـلـة

فــ�أنـار رو�ض العلــم فكــر م�ستـعـر

مـــا كــان فـي �أبنـاء م�صـر مثلهــــا

وبـذاك فـ�ضـلت النـ�ساء علـى الب�شـر

هــا كـم �أ�شـقـاهـا و�إن مـلئـوا عـــال

هـل فيـهـم مـن فـ�ضـل باحــثـة �أثــر

لــو �أنـها عـا�شـت لـكـان ذكـا�ؤهـــا

تهـدي الـذي جهل النـ�ساء و�إن كــفـر

لهفي علـى �شم�س توارت فـي ال�ضحى

قبـل الأوان و�ضــوء فـكـر قــد ُقبــر

كـم جـاهـدت يف حب مـ�صر فاتعبت

مقبـ ً
ال �أ�ضـر بح�سـنها طـول ال�سهــر

كـنا يـ�ؤم لـدى احلـوادث �شخـ�صـها

فيـمن يـلوذ وقـد �أحـاط بـنا اخلطــر

َمـ َلك ،لـقـد جـحد الرجـال نبوغـنا

ون�ســـوك ملــا زال عـهــدك والقـبــر

هـل تـقـدريـن على الكالم ليعلـموا

�إن النــ�سـاء � ّ
أجـل مــن يلقـي الــدرر
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لـو �أنهـم �سـمعوك يـا ابنــة نـا�صـف

تـت�سـامـرين لـهـالهـم حلـو ال�سـمـر

قـومـي فخـطي مـن بـيانك �أ�ســط ًرا

تـهـدي العنـيد وكـل من فقد الب�صر

ردي لـنا الفـ�ضـل الـذي وىل فـقــد

دفـن الكمـال بجـوف قربك وانـدثـر

هــبي نـدافـع عـن كـرامـة جن�سنـا

فـ�ســواك ال نـر�ضـاه فـي كــر وفـــر

هــزي اليـراع فــ�إن طـول �سكـونـه

حــرم الن�ســاء مـن الـرقـي املنتـــظر

هــزي اليـراع فــ�إن م�صـر بحاجــة

ليـــراع فـا�ضـلـة وعـقـــل مقـــتـدر

هــزي اليـراع فــ�إن كــل ف�ضــيلـة

تـدعـو النـ�ساء �إىل النـ�ضال امل�سـتمر

هــزي اليـراع فــ�إن فا�ســدهم بغـى

فـينـا وليـ�س ملــن بغـى فيــنا مفـــر

هـذي الف�ضـيلة فـي البـالد طريـدة

مــن يل ب�صـوتك للفـ�ضـيلـة ينتـ�صر

�ضـاع العـفاف فـهل �سمـعت بفـقده

ومبــن �أ�صـابـوا القـلـب مـنه فـانـفـطر

قـطعـوا غـ�صون الفـ�ضل فـينا عـنوة

ولأنـت �أول مـن جــنى مـنها الثـمـر

يـا �شـم�س نهـ�ضتنـا وغـيث ريا�ضـنا

غــاب ال�ضـياء ولــم يعـاودنـا املـطــر

ملـا تـوارت �شـمـ�س فـ�ضـلك بـغـتـة

عــز الـرجــاء وبـدل ال�صـفـو الكــدر

وذوت ريــا�ض العــلـم بعــد منـائــها

وهــوى بـها جــور احلـوادث والـغـري

هـل كـنت يـا ابـنة نـا�صف �إال هـدى

يهـدي الأنـام فـذاع �صـيتك وا�شـتـهر

�شـهـد الرجـال مبا لذاتـك مـن عـــال فـي اخلافقني ومـا ل�ش�أنـك مـن خــطـر
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وهـم الأىل غبـنوا النـ�سـاء و�أنكـروا

مــا كـان مـن جمـد لهـن ومـن ظفـر

فـ�إذا �أتـى منـهـم بفـ�ضلك �شـاهـــد

دلـت �شهــادتـه على �صــدق اخلــرب

هــذي جمـوعهـم تــدل �صـراحــة

�إن التي يبـكون �أف�ضـل مـن خَ َ
ـطـــر

فـ�إلـيـك مـن كـل القـلـوب حتيـــة

تُـ ْهـدى �إىل جـدث مبثــلك يفتـخــر
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خطبة الآن�سة مي
يف حفلة ذكرى باحثة البادية

هذه هي اخلطبة ال�شائقة البديعة التي �ألقتها الكاتبة املبدعة الطائرة
ال�صيت الآن�سة «مي» يف احلفلة التي �أقيمت �إحياء لذكرى باحثة البادية ،وكانت
تقاطع بالت�صفيق املتكرر:
أيها السادة والسيدات،

و�أنا كذلك يل كلمة �أقولها يف هذا االجتماع ،وكيف ال �أقولها بكل قلبي،
وذكر الباحثة ُح ِّبب �إيل �أثري لدي .وكذلك لأ�سباب �أ�ست�سمحكم يف �إي�ضاح
ثالثة منها ،هي يف تقديري �أوجه الأ�سباب و�أحكمها وثاقًا بني ا�سم الفقيدة وما
لها يف النفو�س من حمبة و�إكبار.
�أما ال�سبب الأول ،وقد يراه بع�ضكم �سب ًبا ن�سو ًيا مع �أنه �سبب جوهري؛فهو
اجلاذب الذي طويت عليه �شخ�صية الباحثة ،ذلك اجلاذب القوي الذي يت�شفع
من بع�ض ال�شخ�صيات الكبرية في�ستويل علينا ،ويظل جا ًّدا وراء ميولنا ونزعاتنا،
ك�أن لديه ر�سالة يتحتم �أن ي�ؤديها �إلينا� ،سواء يف احلياة �أو بعد املمات.
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�أما ال�سبب الثاين ،فهو ف�ضل الكاتبة على قارئة ،لقد اطلعت على
جمموعة «الن�سائيات» �سنة احلرب ،فكانت الباحثة �أول كاتبة عربية خاطبتني
يف مو�ضوعات غريبة يومئذ عن معرفتي و�إدراكي واهتمامي -مو�ضوعات الزواج
والطالق وتعدد الزوجات والنقد االجتماعي والإ�صالح -ف�سيطرت على
انتباهي ،وتغلغلت غري متعرثة يف م�شاعري ،ولفتتني �إىل علل ما زالت �ضاربة �إىل
يومنا هذا يف خمتلف املراتب ،وما زال الدواء احلكيم الذي و�صفته باحثتنا يف
مقدمة ما يح�سن �أن تعالج به من الأدوية.
�أما ال�سبب الثالث ،فهو ف�ضل الكاتبة على كاتبة ،ف�إين بفعل حزين
عليها عكفت على در�س �شخ�صيتها ،ومتحي�ص �آرائها ،ور�سم �صورتها اجلذابة
ال�سمراء ،وذلك الكتاب الذي �صدر �سنة « 1920باحثة البادية» كان فاحتة ت�آليفي
خ�صو�صا،
باللغة العربية ومن�ش�أ اهتمامي بدر�س �شخ�صية املر�أة عمو ًما وال�شرقية
ً
وم�سايرتها يف تطورها اجلديد ،مع �إعالن ما ينا�سبها ،وما حتتاج �إليه ،وتعريف ما ال
يالئمها ،وما وجب عليها نبذه ،ولقد كانت املر�أة ال�شرقية �إىل اليوم كمية مهملة-
كما يقول العواذل -فلم يقم طب ًعا كاتب يفرد لذات �شخ�صية ن�سوية كتابًا،
فكان للباحثة �أن تفتح هذا الباب ،فتوحي �أول كتاب عربي يف النقد الأدبي
واالجتماعي والتاريخي والإ�صالح عن �إحدى بنات جن�سها تدونه �إحدى بنات
جن�سها.
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وهذه الأ�سباب الثالثة التي ت�صلني بالباحثة ،هي بعينها التي ت�صل
اجلمهور بها ،ولو مع بع�ض االختالف ،فكل من قر�أها �شعر بجاذبها من خالل
ال�صحائف ،وكل ت�أثر بكتاباتها وفقًا ال�ستعداده ،القارئ منا والقارئة ،وكما كانت
موحية �أول كتاب عربي عن كاتبة عربية ،كذلك كانت �أول امر�أة م�صرية  -و�أكاد
�أقول �شرقية  -تعاون الرجال والن�ساء على االحتفاء بت�أبينها احتفاء ر�سم ًّيا ،ف�أقام
الرجال حفلتهم بعد مرور �أربعني يو ًما على وفاتها ،و�أقام الن�ساء حفلتهن بعد مرور
العام ،يف دار اجلامعة امل�صرية القدمية ،وقد كان يل ال�شرف وال�سرور واحلزن �أن
�أكون من �أع�ضاء اللجنة التي ُعنيت بتهيئة تلك احلفلة ،ومن اخلطيبات الالئي
تكلمن فيها� ،أوتذكرون متى كان ذلك؟ لقد كان ذلك يف تلك ال�ساعة املتلظية
الطروب �ساعة اليقظة امل�صرية ،لأن الباحثة �سكتت للمرة الأخرية عندما �سارت
الأمة هاتفة حتت الأعالم اخلافقات� ،أدرج ج�سم الباحثة يف الأكفان عندما انربت
الأمة تلقي عنها لفائف املوميات القدمية لتنتف�ض منها النف�س القومية انتفا�ض
احلياة امل�شرقة املن�شورة يف بعث جديد باهر!
للعمر �ساعات� ،أيها ال�سادة وال�سيدات ،ال ي�سع املرء فيها حتى ولو كان
حكي ًما� ،إال �أن يعاقب القدر وينعته باجلور والطغيان ،لأنه بينما هو يغدق النعم
على الأحمق �أو اخلبيث الأثيم من بني الإن�سان �إذا به ي�ؤذي املح�سن الكرمي،
في�صعقه يف لطمة واحدة بعد التعذيب الطويل ،ذلك كان ن�صيب الباحثة من
القدر ،على �أننا نعود �إىل االمتثال اجلميل الذي هو من �أ�سمى درو�س الإ�سالم،
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نعود �إىل االمتثال لعلمنا �أن الزارع ال يتحول عن حقله �إال وقد نرث جميع البذور
التي حتتم عليه �أن ينرثها ،ومن يد بطلتنا املباركة كما من يد قا�سم �أمني �ألقيت
البذور ال�صاحلة يف الوادي اخل�صيب ،فر�أيتم اليوم ،يا رجال م�صر ،هذا احل�صاد
البهيج من بنات واديكم ينه�ضن عامالت لكم ولنفو�سهن ولأوطانهن وللإن�سانية!
وال عجب يف ذلك ،بل قد كان يكون العجب والي�أ�س �أي�ضً ا لو مل
تتحرك املر�أة امل�صرية ،كيف؟ �أويغامر الرجل ويجاهد وي�ستب�سل ويفادي وتظل
املر�أة خياله متثا ًال �أو دمية ال ي�سمع نداء احلياة ،وال نفقه عجيج الأماين و�صيحة
الأوطان؟ كيف؟ �أويدوي العامل ب�صخب ال�شكايات واملطالب وال تت�أثر بذلك
م�صر ،وم�صر كال�شرق ب�أ�سره مطمح الأنظار و�سوق امل�صالح ومرمى املطامع؟ �أو
تنه�ض الأمم ب�شطريها لل�سعي واالقتبا�س والتجديد ،وتظل هذه البالد معر�ضة
غافلة رغم كونها النقطة امل�سيطرة على طريق امل�شرقني ،وملتقى القارات الثالث،
والبقعة التي ت�ستقر فيها خال�صة كل ح�ضارة وكل ازدهار؟
كال!مل يكن ذلك باملي�سور يف بالد قوية مبا�ضيها ،قوية مب�ستقبلها ،قوية
بحيويتها احل�سية والأدبية وبر�سالتها �إىل العامل التي جتلها عن االنقرا�ض والفناء!
فكانت الباحثة �ساعة النه�ضة الوطنية ،ومثل النه�ضة الوطنية� ،أول و�سيلة يتفاهم
عندها ال�شطران ويتعاونان ،فهني ًئا لنا به يق�ضي بني قوم نابهني! وهني ًئا للأحياء
تدخر لهم القبور ودائع الف�ضل والذكاء!
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ولقد �شاء الأ�ستاذ جمد الدين نا�صف ا�ستنها�ض همة الرجل يف هذا
النادي فب�سط له مظاهر ظلمه ،وفعلت فعله �أ�ستاذتي اجلليلة ال�سيدة نبوية مو�سى،
علي �أن �أذكره ليقوم التوازن،
وهي املحقة يف �إخال�صها ،ولكن للأمر وج ًها �آخر ّ
حيث يجب �أن يكون ،وما �أنا قائلة �إال كلمة حق توحيها ُروح العدالة ومعرفة
اجلميل �إن �أنا �شكرت الرجل لعطفه على املر�أة وعنايته بحركتها يف هذه الديار.
فالرجل يف �شخ�ص قا�سم �أوجد اليقظة الن�سوية ودعا �إليها ،والرجل
يتعهد هذه اليقظة ب�شخ�صكم �أيها الآباء والف�ضالء الذين تعنون بتعليم بناتكم
وتثقيفهن وما فتئ الرجل ين�شط املر�أة وي�ستحثها ويروج م�صاحلها ب�أكرم املظاهر
و�أنبل الو�سائط ،وهل من هو �أوىل بالذكر يف هذا املوقف من �أبي الباحثة؟ بل هل
هناك من هو �أوىل بال�شكر منك ،يا �شقيق الباحثة� ،أنت الذي نراك باذ ًال ذكاءك
وهمتك ومعرفتك وحما�ستك الفتية للإ�شادة بذكر ق�ضية املر�أة ،وتفخيم �أعمالها
وب�سط �آرائها ،وت�شجيعها على خماطبة الرجال يف �ش�ؤونها ب�إباء ،و�إرغام الرجال
على اال�ستح�سان والت�صفيق واملوافقة؟
وهاكم الكتب ،واالجتماعات ،والأحاديث وهاكم عطف ال�صحافة
الكرمي بوجه خا�ص ،كل ذلك ناطق باهتمام الرجل و�إن�صافه و�سامي �شعوره ،وها
هو كل �شاعر وخطيب هنا ،وها هو كل حا�ضر منكم �أيها ال�سادة الرجال� ،إمنا هو
يعرب بطريقته املي�سورة عن رغبته يف تفاهم اجلن�سني لإعالء �ش�أن الأوطان ،لأنكم
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تدركون �أنه ال خري يف وطن يجري الرجال منه والن�ساء مقعدات! بل اخلري كل
اخلري يف وطن يتعاون الرجال منه والن�ساء على تن�شئة الفرد ال�صالح تن�شئة للعائلة،
فاملجتمع ،فالأمة الزاخرة بتيارات الرفعة والكرامة!
�أيها ال�سادة وال�سيدات،
�إننا يف طريقنا �إىل غايات خطرية قومية و�إن�سانية و ُروحية ،حتدو بنا جهود
العاملني ،وتنري �سبيلنا �أفكار الراحلني ،ففاخرن يا �إخواين امل�صريات ،ب�أن َت ُك ّن
عامالت يف هذا املوكب العظيم ،كما تفاخرن ب�أن لكن �شعا ًعا ن�سو ًّيا يزيد يف النور
الطاهر ال�سني املنبعث من قبور اخلالدين!
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حرية املر�أة يف اال�سالم
جملد الدين حفين ناصف

لقد �أطلق النبي للفتاة احلرية الكاملة يف اختيار الزوج ،جاء يف الإمام
«�أحمد والن�سائي» عن عبد اهلل بن بريدة عن �أبيه« :جاءت فتاة �إىل ر�سول اهلل 
فقالت� :إن �أبي زوجني ابن �أخيه ...لريفع بي خ�سي�سته ،قال :فجعل الأمر لها
فقالت :قد �أجزت ما �صنع �أبي؛ ولكن �أردت �أن �أع ّلم الن�ساء �أن لي�س �إىل الآباء
من الأمر �شيء».
زوجا كانت
وا�شرتت (عائ�شة) جارية و�أعتقتها ،فلما ملكت �أمرها لفظت ً
تزوجت به مكرهة ،وكان مي�شي خلفها باك ًيا فقال النبي «: اتق اهلل ،ف�إنه
زوجك و�أبو ولدك» قالت�« :أت�أمرين؟» قال« :ال �إمنا �أنا �شافع» ،قالت :فال حاجة
يل �إليه»( .املب�سوط) و�أرى �أن حرية اختيار الزوج �صريحة جد ال�صراحة هنا ،و�أن
لي�س للآباء حق يف ال�ضغط على حرية بناتهم يزوجوهن من �أقرباء لهم مهددين
بحرمانهن من املرياث �أو غري ذلك ،ويف هذا وح�شية ،ي�سوغ للفتاة �أن ترف�ض
احتمالها رف�ضً ا ف�إن زوجها هو �شريكها يف حياتها الطويلة ،فال قبل لها �أن تطلق
�سعادتها �إر�ضاء ل�شهوة الوالد �سيما �أن تقدير الرجل للزوج غري تقدير الفتاة،
وهي يف هذا �صاحبة ال�ش�أن� ،أو قد �أجاز النبي للن�ساء اللهو (الربيء) �شيء كثري
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من املوا�ضع :جاء يف (�أبي داود) عن عمر بن �شعيب عن �أبيه عن جده قال:
«قالت امر�أة لر�سول اهلل� :إين نذرت �أن �أ�ضرب على ر�أ�سك بالدف قال� :إن
كنت نذرت ف�أويف بنذرك «و�أو�ضح من هذا ما جاء يف «تي�سري الو�صول»�« :أذن
الر�سول  لفتيان احلب�شة ،فلعبوا بحرابهم بني يديه يف امل�سجد ودعى عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها -فوط�أ لها عاتقه ،وحاط وجهها بيده» ،وال �أرى بعد هذا ملاذا الت�ست�صحب الرجل امر�أته يف ح�شمة ل�شهود حفلة �أو نحوها �أ�سوة بر�سول اهلل ،ومن
خري ما ي�ؤثر �أن يهودية �أ�سرها امل�سلمون يف حرب و�ساروا بها يف امليدان وهي تبكي
ف�أدرك ر�سول اهلل �أنها �شهدت جرحى قومها ،فنهر النبي امل�سلمني بقوله�«:أنزعت
الرحمة من قلوبكم حتى مترا باملر�أة على قتالها؟»� ،إذن فرحمة املر�أة واجبة حتى
يف �أ�شد املواقف فز ًعا و�أق�ساها هو ًال ،وهذا ما ين�ساه كثري من امل�سلمني حتى يف
الظروف املعتادة ،قال تعاىل يف «�سورة �آل عمران» فيمن يدعونه :ﱹﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ (�آل عمران.)195 /

جمد الدين حفين ناصف

341

ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات

341

�آية العفاف
إلمساعيل باشا صربي
كـم فـي الـورى مـن خـائـل ومـرائي

يـخـفي الريــاء بحيلـة ال�ســحـراء

يبــدي ال�صـداقــة واخلـيـانـة طبـعـه

ويعي�ش بالوجــه البـ�شو�ش الرائـي

فـي قـريــة ب�صعـيـد مـ�صـر عـفيـفـة

ت�ســمـو بـفـقـههـا علـى الـجــوزاء

خــرجـت لتمـلأ جـرة مـن جـدول

ينـ�سـاب فـي البطـحاء كالـرقـطـاء

وال�صـبــح مـنـبلــج وفـي �أردانــــه

وذيــــولـــه �أثــــر مـن الظـلـمـــاء

واملــاء �ســال �شـبيـه �سـائـل فـ�ضــة

يـجــري علـى درر مـن احلـ�صـبــاء

والأر�ض مـن و�شـي الـربيـع جتـملت

مـن �ســنـد�س مـن نبـتــها بــــرداء

والزهـر يبـ�سم يف الريـا�ض ويف الربى

وال�شـمـ�س مـ�شرقــة على الأرجــاء

�آيــات رب النــا�س يـظـهــرهـا لــنا

مـكـتـوبــة فـي �ســائــر الأ�شيــــاء

عــادت جلـرتــهـا تـ�ســري لـدارهـــا

كـال�شـمـ�س فــوق القـبـة الـزرقـــاء

حـ�سـنـاء جمـلهـا العـفــاف بثـوبـه

�إن الـتــعــفــف زيــنــة احلــ�سـنــاء

ر�ضـيت بعـي�شـتها فـهـنت زوجــها

فــتـقـلبــت فـي راحـــة وهــنــــاء

ملـحـت مبـدرجــة الطـريــق مـتابـ ًعا

خلــطـيـــها �ســفــه مــن ال�سـفـهـــاء
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ود الـكــالم فمـا �أجـابـت �ســ�ؤلـه

وتــعـــززت بـفـ�ضــيلـة �شـــمـــاء

مــازال يـتـبعــهـا لـغـايــة دارهــا

وم�ضى وجـمر احلب يف الأح�شــاء

مـن بـعـد �أيــام ر�أتـــه وزوجـــهـا

فـي �ألـــفـــــة ومــحـبـــــة ووالء

وغـدا تـدرب خا�ضـ ًعا من بعلــها

مـتـظـاهـــ ًرا بـ�صـداقــــة و�إخـــاء

حـتى �إذا وثـــق القـريــن بــــوده

جهـ ً
ال وبئـ�س �صـداقــة اجلـهــالء

كـثـرت زيـارتــه فكـل �صبـيحــة

يــ�أتـي لـدار �صـديـقــه ومـ�ســــاء

وافـى وكــان �صـديـقــه متـغــيـ ًبا

عــن داره فـي لـيـــلــة لـيــــــالء

وافى اللئيم ل�سلب عر�ض �صـديقـه

ولـ�سلـب عـر�ض املــرء �شـر بــالء

و�ضيـاع نفـ�س احلـر �أهـون عـنـده

مـن �سـلب هـذي الـدرة البيـ�ضــاء

وافى وقال الوغد هيت ِ
لك �أذعـني

�إنــي �أتــيــت لـريـبـــة وخــــالء

فـتمـايلـت عـن ردعــه بـرجـائــه

لـرجـوعـه عـن ذاك خـيـر جـــزاء

فـا�سـتـل مـديـتـه وقـال بـجـفــوة

وخـ�شـونــة ووقــاحــة وجـفــــاء

� ْإن مل جتـيـبـي مــا �أردت فــ�إنـنـي

�أقـ�ضــي عـليــك بطـعـنـة جنـــالء

فلما ر�أت �أن ليـ�س يـجـدي رجــه

باللـيــن �أو نـ�صـيحـة النـ�صـحـــاء

عملت �إىل ح�سن الدهـاء وجـردت

مـن حـزمـها �سـي ًفا �شـديـد م�ضــاء

ورجـته مت�ضـي كي تـنـوم طفلـهـا

يف غـرفــة �أخـرى بحـ�سـن دهـــاء
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فـ�أجـابـها لك مـا �أردت ف�أحدقــت

بالطـفـل وهــو مـجــلـل بـ�سـنــاء

وجنــت بـه وبـعـر�ضـها وتـنـفـ�ست

بـعـد النـجـاة تـنـفـ�س ال�صـعـــداء

حـملـت لـه نـار القـ�ضاء و�أقـبـلـت

وعـيـونـهـا كـاجلـمـــرة احلمـــراء

جـاءت ويف يـدهـا م�سد�س زوجـها

وحـ�شـتـه �سـهــم مـنـيـة وقـ�ضــاء

قـالـت لـه �أو مـا تـعــود عـن الـذي

تـبـغـيــه مـن بغــي ومـن �إعـــداء

ونـاهـجا
ناكـ�سا عـهـد ال�صديـق
يـا
ً
ً

نهـج الوحـو�ش و�أخبـث اخلـبـثـاء

خـيـر ملثــلـي �أن متـوت �شــهـيــدة

مـن �أن �أخـون طـهـارتـي ووفـائـي

�أ�أخـــون زوجــي �إن ذلـك عــــارة

تـبـقـى مــدى الآجـــال والآنـــاء

فـ�أجابهـا :كـال ،فـقالـت :مـرحـ ًبا

خـذها �إذن مـن كـف ذات حـبــاء

تـودي بروحـك يف اجلـحـيم و�إنـها

نـار اجلـحـيــم مــنـازل الـلـ�ؤمـــاء

غمزت با�صبعـها امل�سد�س فـانبـرى

منـه الـر�صـا�ص فـمزق الأح�شـــاء

مـدرجـا بـدمــائـه
فـغــدا اللئـيــم
ً

فـوق الثـرى كال�صـخـرة ال�صمـــاء

�شـر البـريـة مـن يـخـون �صـديـقـه

والـمـوت للـخـوان خـيــر جــزاء

النـ�سائـيات (اجلزء الثاين)

344
ن�شيد املر�أة اجلديدة
جمد الدين ناصف

مـ�صـــر مـنــــار الأولــيــــن

ومـنــهــل املـجــد املـعـــيـن

نـحــن لــهـا دنــيــا وديــــن

نـ�شـقـى لـهـا كـي تــنـــعــم

ونــفـتـديــهــا بالــدِّ مـــــا
دعـــامـــــة املـ�ســتــقـــبــل

زيــنـــة مـــ�صــر واحلــــلـى

طــبــيــبــها فــي الــعـــلـل

لـهـا املــكــــان والـــزمــــن

فـنـحـن ربـــات الــوطــن
فــي ظـــل ديــــن ووقـــــار

نــخــرج للــد�أب الــنــهــار

نـكــلأ بالـلــيـل ال�صـــغـــار

فــنـحـــن رمـــز الـعـــمــل

ونـحــن ذخــــر املــنـــزل
اللــه يـــــارب الــ�ســــــداد

جــدد لــنـا مـجــد الـبـــالد

واكـفــل �ســعــادة الـعــبــاد

وارع الــبـــالد �ســـرمـــــدا

وارع لـــهــا مــنـا هــــدى

344

345

ذكرى باحثة البادية بعد �سبع �سنوات

345

خامتة
مطالب الن�ساء
يف حفلة ذكرى باحثة البادية

لكاتب صاحب اإلمضاء

نحن يف العا�صمة امل�صرية قد جند �أنه من حت�صيل احلا�صل بيان ف�ضل
الن�ساء يف احلياة الإن�سانية ،و�أننا مل نعد نحتاج �إىل اال�ست�شهاد بحكمة نابليون
«املر�أة التي تهز مهد طفلها بيمينها تهز العامل ب�شمالها» ،فقد �شاعت هذه احلكمة،
ونزلت �إىل �أن تكون ب�ضاعة معلمي املدار�س االبتدائية يف تعليم ال�صبية الإن�شاء،
ولكننا �إذا �شئنا �أن نعرب عن تقدير الرجال ملكان الن�ساء يف احلياة االجتماعية
امل�صرية يف جميع بالد م�صر وقراها على ال�سواء ،وجدنا �أن علينا واج ًبا كب ًريا
نحو ن�ساء م�صر يف بيان ف�ضلهن حتى ن�ستطيع �أن نظفر لهن بحقوق مه�ضومة،
واحرتام منكور ،وف�ضل مغموط واملكانة اجلديدة التي ا�ستفادتها املر�أة امل�صرية
والتي ي�شعر بها الرجل �إن هي �إال مكانة حم�صورة يف عدد من الأ�سرات امل�صرية،
قد ال ي�صعب تعدادها� ،أما يف الأ�سرات ،وال �سيما يف غري املدن ،ف�إنه مل تزل املر�أة
منظو ًرا �إليها مبهانة وهون ،وال �سيما يف املعي�شة الزوجية ،فما زلنا ن�سمع كث ًريا �أن
املر�أة ال عقل لها وال دين ،و�أن التعليم مف�سد لأخالقها ،ومازال الأكرثون يفخرون
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بطرد زوجاتهم ،و�سلب متاعهن ،والق�سوة يف معاملتهم يف �صنوف �شتى ،ونحن
ال نن�سى على الدوام �أن مرجع هذا الف�ساد ف�شو اجلهل بني ه�ؤالء الأكرثين ،و�أن
خري عالج و�أ�سا�س �أي �شفاء من هذه البلوى املعرة هو ن�شر التعليم ،ولكن هل
نقف مكتوفني حتى تنمحي الأمية ،وينري العلم �أرجاء م�صر �صعيدها ومهادها؟
وهل يكفل العلم وحده براءة من هذه امل�شائن؟
�إن جهاد ح�ضرات ال�سيدات امل�صريات لهو جهاد واجب ،ولكن يعوز
هذا اجلهاد عدد �أكرث لال�شتغال بهذه النه�ضة ال يف مدينة القاهرة وحدها و�إمنا يف
كثري من مدن القطر ،ال �سيما يف العوا�صم ،حتى ي�شعر �أهل الريف ،وال �سيما
ن�سا�ؤه ب�أن لن�ساء م�صر كيانًا حمرت ًما ،فيعرف �أولئك الرجال الق�ساة اجلهالء ال�ضرر
الأدبي على الأقل الذي ي�صيبهم من �إ�ساءة املعاملة مع الن�ساء ،ولتعلم ن�ساء م�صر
�أنه على �أكتافهن وحدهن تقوم النه�ضة الن�سائية ،و�إنه من امل�ضعف حلركتهن �أن
يقوم بها الرجال وحدهم ،لقد نه�ض ذلك ال َع َلم اخلالد الذكر «قا�سم �أمني» بفتح
باب النه�ضة ،ولكن دعوته اجلريئة بقيت فردية ،حتى ا�ستيقظت بع�ض ال�سيدات
الف�ضليات �إىل �صوت هذه الدعوة العادل وف�ؤادها الرحيم.
ال �شك �أن ن�صرة مطالب ال�سيدات لي�س ن�ص ًرا خل�صم �ضد خ�صم ،و�إمنا
هو ت�أييد لوحي العدل و�إلهام الطبيعة ،وتلبية للم�صلحة الب�شرية ،فبقدر ما تزيد
الن�ساء عل ًما وحقوقًا وحرية ،ي�ستفيد الرجال من هذه الزيادة التي هي �سعادة
م�ضافة �إىل ما يتوهمون من �سعادة ،بل �إن �سعادة الرجال ال تتم �إال بهذه الإ�ضافة،
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لقد اهتموا بالرفق باحليوان الأعجم لأنهم وجدوا يف الرفق به احرتا ًما للإن�سانية،
و�صيانة ملتقت�ضى ال�شعور الآدمي ،فهال يكون اهتمام الرجال مبطالب ال�سيدات
خدمة كلية للإن�سانية وللرجال �أي�ضً ا.
***

يف خطاب ال�سيدة هدى �شعراوي يف حفلة ت�أبني باحثة البادية ثالثة
مطالب :مطالب ن�سوية :م�ساواة الرجل باملر�أة يف فروع التعليم� ،إ�صالح القوانني
العملية للعالقة الزوجية وجعلها منطبقة متام االنطباق على روح الت�شريع الديني
من �إقامة العدل ون�شر ال�سالم بني الأ�سر ،و�إحكام روابط امل�صاهرة ،م�ساواة املر�أة
بالرجل يف احلقوق النيابية واحلقوق الت�شريعية.
�أما املطلب الأول اخلا�ص بالتعليم :فهو مطلب �سائر يف جمرى التحقيق،
�أما املطلب الثاين اخلا�ص بالعالقة الزوجية :فقد �شرح كما ي�أتي:
«( )1ي�سن قانون ملنع تعدد الزوجات �إال ل�ضرورة كعقم الزوجة �أو مر�ض
ع�ضال مينعها من �أداء وظيفتها الزوجية ،ويف هذه احلالة يجب �أن يثبت ذلك
الطبيب املخت�ص».
ونحن نقول �إن �إ�صدار قانون كهذا لي�س فيه ما ينايف ال�شرع ال�شريف،
لأنه مبني على قوله تعاىل:ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ (الن�ساء )3/كذلك
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قوله:ﱹﯢ ﯣﱸ (الن�ساء )19 /وقد �شرط الفقهاء للعدل
خ�صو�صا �إذا فكرنا يف �أن ال�شخ�ص الذي
�شرو ًطا كثرية يندر �أن جتتمع يف �إن�سان،
ً
يتزوج بزوجة ثانية يتوهم �أن زوجته الثانية خري من الأوىل ،فيخ�صها عادة بالرعاية
والعناية ،فينتفي كل عدل (راجع ابن عابدين واملختارات وغريهما).
«( )2ي�سن قانون يحرم على الرجل �أن يطلق زوجته �إال �أمام القا�ضي
ال�شرعي ،وعلى القا�ضي معاجلة التوفيق بني الزوجني بح�ضور حكم من �أهلها
وحكم من �أهله قبل احلكم بالطالق طبقًا لن�ص الدين احلنيف� ،أعتقد �أننا يف
هذا املطلب مل نتجاوز احلكم الديني وال احلكم العقلي؛ �إذ لي�س من يجهل �أن
الطالق مثار الأحقاد وال�ضغائن بني املت�صاهرين ،ولذلك قال ر�سول اهلل :
«�أبغ�ض احلالل �إىل اهلل الطالق» ،ولي�س منا من يجهل م�ضار تعدد الزوجات
وما له من �أثر �سيئ يوهن جالل الأبوة يف نفو�س الأبناء ،ويختل�س حنان البنوة
من الآباء ،وينق�ص رابطة الأخوة فت�ؤول �إىل م�شاحنة وبغ�ضاء ،ويدفع الرجال �إىل
الإ�سراف والتبذير ،وينمي الأ�سرة فينقادون �إىل �شهواتهم غري حا�سبني ح�سابًا ملا
�سيعقب ذلك من ح�سرات ونكبات ،هذا �إىل الق�ضاء على �سرور املر�أة يف حياتها،
واحلكم عليها بال�شقاء الأبدي ،وذلك ما ال ير�ضاه رجل �شريف تتغلغل يف نف�سه
العاطفة الإن�سانية ،وال تر�ضاه امر�أة رفيعة كانت �أو و�ضيعة� ،إذا كانت هذه �آثار
تعدد الزوجات حم�سو�سة ملمو�سة ،فلم ال نحاربه بكل قوانا ،ومل ال ين�ضم �إىل
�صفوفنا عقالء الأمة لتاليف �شروره ومفا�سده».
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وقد �أ�صبحت م�س�ألة الطالق يف فرن�سا وغريها من النظام العام ،مبعنى
�أن املحاكم الفرن�سية ال تطبق القانون ال�شخ�صي للأجنبي �إذا كان ذلك القانون
يجيز الطالق يف غري الأحوال املن�صو�ص عليها يف املواد  229و 230و 231و232
من القانون ال�صادر يف  27يوليو �سنة ( 1884وهذا من مبادئ القانون الدويل
اخلا�ص) ،كذلك ال يعرتف بزوجتني ل�شخ�ص �أجنبي ،لأن تعدد الزوجات حمرم
باعتبار �أنه من النظام العام ،ويف ق�ضية �سكاكيني �شيء من هذا ،وقد تزوجت
فرن�سية من رجل تركي ،ورفعت دعوى تطالب بطالقها منه �أمام حمكمة ال�سني
بفرن�سا ،ودفع الزوج الرتكي بعدم االخت�صا�ص ،فرف�ضت املحكمة هذا الدفع
وكان بني الأ�سباب التي بنت عليها املحكمة الرف�ض قولها« :وفوق ذلك ف�إنه من
الواجب على املحكمة رف�ض هذا الدفع ،لأن النظام العام ي�أبى �أن يتمتع �أحد
الزوجني (وهو الزوج يف حالتنا هذه) بامتياز خا�ص ي�سمح له �أن يبت العالقة
الزوجية وحده».
كذلك يطرد الأجنبي من الواليات املتحدة �إذا كان ي�سمح لنف�سه
باالقرتان ب�أكرث من واحدة ،وعلى كل حال ف�إن عدة تعدد الزوجات معدودة يف
�أوروبا �إنها عادة وح�شية وفو�ضى ،وي�سخرون من وجودها �أي �سخرية ،ويف رواياتهم
كثري من مظاهر هذه ال�سخرية والت�شنيع.
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على �أنه يف الإمكان �أي�ضً ا �أن يوجد يف القانون اجلديد الذي قد يو�ضع
م�صلحا م�شفقًا ب ًّرا بوطنه
لتنظيم م�س�ألة الزواج والطالق� -إذا �صادفت م�صر رج ًال ً
غيو ًرا على �سمعته� -أ�سلوب االنف�صال بني الزوجني ،وهو احلكم ب�إبعاد الزوجة عن
الزوج مدة ،ع�سى �أن تزول النفرة و�أ�سبابها ،وذلك حتا�ش ًيا من الق�ضاء بالطالق،
ففي املادة  306من القانون املدين الفرن�سي �أنه «�إذا وجد حمل لطلب الطالق
فللزوجني احلق يف طلب االنف�صال».
وجاء يف املادة  310منه�« :إذا ا�ستمر االنف�صال اجل�سمي بني الزوجني
ملدة ثالث �سنوات ،ف�إن احلكم القا�ضي به يتحول مبقت�ضى القانون �إىل حكم
بالطالق بناء على طلب �أحد الزوجني ،ويف تعليق فو�ستان هيلي على الف�صل
اخلا�ص باالنف�صال اجل�سمي بني الزوجني ،يقول ب�أن مدة الثالث ال�سنوات ال
تبد�أ �إال �إذا �أ�صبح احلكم به نهائ ًّيا .و�إن طلب التحويل �إىل طالق يخول للمحكوم
عليه مثل املحكوم له ،و�إن املحكمة ال تق�ضي بالتحويل �إال بعد م�ضي الثالث
ال�سنوات».
وجاء يف املادة « 311يجوز �أن يذكر يف حكم االنف�صال اجل�سمي� ،أو يف
حكم نال له منع الزوجة من اتخاذ ا�سم الزوج �أو ال�سماح لها ب�أن ال حتمله ،ويف
حالة ما �إذا �أ�ضاف الزوج �إىل ا�سمه ا�سم زوجته ،فللزوجة �أن تطلب منعه من
الت�سمي به».
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و«ي�ؤدي االنف�صال اجل�سمي دائ ًما �إىل الف�صل بني �أموال الزوجني،
ويرتتب عليه �أي�ضً ا �أن يكون للزوجة حرية ا�ستعمال الأهلية املدنية (للتعاقد
والت�صرف) دون حاجة �إىل االلتجاء اللتما�س ر�ضا الزوج �أو املحكمة.»...
�إن الغر�ض من �سن قانون لتنظيم الزواج والطالق على �شبيه هذه
القواعد الفرن�سية ال يرمي �إىل �سلب حرية الزوج �أو خمالفة ال�شريعة الإ�سالمية
ال�سمحاء ،و�إمنا الغر�ض تنظيم ا�ستعمال احلرية وكفالة ال�سعادة التي رمى �إليها
ال�شرع ال�شريف من احلياة الزوجية.
وعلينا �أن نت�صور ماذا تكون احليلة لو �أبيح الطالق بال قيد يف �أوروبا
املتح�ضرة و�أمريكا الالمعة ،لقد تعدت فيها ق�ضايا الطالق بالرغم من حترميه املطلق
تقري ًبا.
وفوق امل�ساوئ التي عددتها خطيبة احلفلة ،ف�إن لإباحة تعدد الزوجات
�إطالقًا ،ولإباحة الطالق لإرادة الزوج وحده مبجرد اللفظ به �سيئة �أخرى جندها
يف عدم الثقة املوجودة عند كل زوجة م�سلمة مبدئ ًّيا بخ�صو�ص �سلوك الزوج ،مما
يرتتب عليه نزاع بل نزاعات طويلة متتابعة يف امل�أكل و امل�شرب وال�سفر واحل�ضر
والإيراد واملن�صرف والغياب وال�سهر ،وكيف ي�ستطيع رجل �أن يجد زوجة خمل�صة
مطمئنة ،وهي تعلم �أنه يف حمقة املناق�شة ولبادرة لفظ منفلت قد يق�ضي على
حا�ضرها وم�ستقبلها �شر ق�ضاء ،وقد �سرت يف م�صر عادة عند الن�ساء ،يفزع لها
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الرجال ،ذلك �أن الن�ساء -دف ًعا الحتمال الزواج بزوجة �أخرى -يندفعن يف
بالدين ،حتى ال يجد يف �إيراده فرجة ت�سمح
مطالب تبهظ حمل الزوج ،وتثقله َّ
له بالتفكري يف الإتيان بزوجة جديدة ،ويف هذا م�ضرة اقت�صادية ال تخفى لأن
هذه العادة جتعل الأ�سر تعي�ش م�ستدينة مدينة ،فوق ما تت�أدى �إليه من النزاع
والكراهية ،فال�ضرر مادي ومعنوي للأ�سرة وللأمة.
و�ضرر �آخر ي�شكو الكثريون منه ،وهو ميل ال�شاب املتعلم �إىل الزواج
بالأوروبيات ،مع �أن من �أ�سبابه الأوىل هذا اخلوف املنبث مبدئ ًّيا يف قلب الفتاة
امل�سلمة.
***

�إن احلياة الزوجية هي ال�صورة ال�صغرى للحياة امل�صرية ،بل هي احلياة
امل�صرية مبا فيها من امل�ساوئ والأحقاد والبغ�ض والإ�سراف واخليانة وخفاء روح
التعاون والت�ضحية والوفاء ،فعلى الذين و�ضعت يف �أعناقهم �أثقال �سعادة هذه
البالد اجلميلة ال�سخية� ،سواء كانوا حكا ًما �أم نوابًا �أم كتابًا واجب وطني ،واجب
�إن�ساين وفر�ض اجتماعي عمراين :هو العمل ل�سن ذلك القانون الذي ت�ضمنه
املطلب الثاين من مطالب ح�ضرات ال�سيدات امل�صونات اجلليالت.

عبد اهلل حسني
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حقوق املر�أة
لصاحبة اإلمضاء

لي�س يف الدنيا نوع من �أنواع هذا احليوان �إال وقد تقلبت عليه �أطوار
و�أحوال كثرية �أن�ساه بع�ضها بع�ضً ا ،حتى لقد خرجت به بع�ض الأحوال عن خطة
أني�سا ،والأني�س ناف ًرا ،وال�ضخم �صغ ًريا ،وال�صغري
التقدير الطبيعي ،ف�صار النافر � ً
�ضخ ًما ومل يكن كل ذلك يجري على نامو�س االرتقاء واال�ضمحالل ،وال التغيري
والتبديل الطبيعي ،بل كان كل ذلك يجري على الغالب بقوة �أجل �أنواع هذا
احليوان و�أ�سماه �إدرا ًكا ،و�أكرثه ت�صر ًفا �أال وهو احليوان الناطق ،وبالتايل الإن�سان
العظيم ف�إنه قد �شارك الطبيعة يف �أكرث �أحوالها وتبديالتها ،وكان ينهاها عن �أكرث
نوامي�سها و�أوامرها ،ولذلك فال نعجب �إذا قيل لنا �إن هذا الهر مث ًال قد كان
من ًرا ف�صغر الإن�سان حجمة بالرتوي�ض �أو كان �ضار ًيا كا�س ًرا ف�أالن حدته بالقوة
والإذالل ،وال �أن ذلك اجلواد اجلريء والفيل الكبري قد كانا من �أنفر احليوانات
و�أ�شدها بط�شً ا فذللهما الإن�سان حتى �صار يقودهما الغالم ال�صغري.
ثم �إن هذا احليوان الناطق مل يقت�صر ت�صرفه باحليوان الأعجم� ،إذ هو �أمت
منه تركي ًبا و�أوفر حيلة فقط ،بل هو قد ت�صرف نف�سه بنف�سه� ،أو بع�ضه ببع�ضه ،فن�ش�أ
بذلك كل مانراه من اختالف النا�س يف مواطنهم ومعاي�شهم و�أديانهم ومذاهبهم،
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ولوال ذلك لكان النا�س �أمة واحدة يف كل حالة تقري ًبا� ،إذ هم من نوع واحد،
وخلق واحد منذ البدء.
على �أن الإن�سان لو تفكر يف هذا الت�صرف الذي جرى ملا وجد له من
�سبب غري قدرة الرتكيب والعقل على نق�ص الرتكيب واجلهل بني نوعي احليوان
الناطق والأعجم ،وقدرة العقل والبدن على �ضعيفيهما بني نوع احليوان الناطق
وحده ولذلك كان االختالف بني طبقات الب�شر كلهم بالعموم ،وبني الرجل
واملر�أة منهم باخل�صو�ص ،ولهذا جند �أنه مهما تبدلت حاالت الب�شر وحال ال�ضعف
يف بع�ضهم �إىل قوة ،والقوة يف بع�ضهم �إىل �ضعف ،ف�إن حالة املر�أة وبالتايل الأنثى
بجملتها مل تتبدل على وجه الإجمال ،بل لبثت �ضعيفة منذ ن�ش�أت �إىل الآن،
وكان الرجل مت�سل ًطا عليها يف كل زمان ومكان.
ولكن هذه املر�أة قد تعاقبت عليها حاالت �أدبية كثرية مل تتعاقب على
خملوق قط ،حتى ليعجب املرء كيف بقيت على حالتها الطبيعية ومل تتغري تغري
بع�ض احليوان الأعجم الذي ت�سلط عليه الإن�سان وذلك لفرط ما ت�صرف بها
الرجل ،وبدل يف حاالتها و�أخالقها بني حرية وعبودية وعز وهوان.
ولقد �أذل الرجل املر�أة �إذال ًال عجي ًبا يف القرون اخلوايل ،حتى لنظن �أنه
كان يح�سبها من غري نوعه وجن�سه� ،أو �أنه ال حاجة له بها على الإطالق ،وذلك
لكرثة ما حملها من ذل اال�ستعباد وهوان اال�سرتقاق ،ومل يكن هذا ال�ش�أن جار ًيا
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عند �شعب دون �شعب� ،أو متب ًعا فيه حكم �إقليم دون �إقليم ،بل كان جار ًيا يف
الدنيا كلها على الغالب ،و�إن اختلفت طرق املذلة و�أ�سباب اال�ستعباد والتقييد،
وال تزال احلالة جتري كذلك عندنا �إىل الآن� ،إذ ي�ضرب كثريون ن�ساءهم لذنوب
ويحمل كثريون ن�ساءهم من م�شاق
ال ي�ضربون من �أجلها حيواناتهم �إ�شفاقًا عليهاّ ،
احلياة و�أتعابها ما ال يحملونه بهائمهم.
وال حاجة لأن ن�أتي على ذلك برباهني ما كان يجري يف الع�صور
ال�سالفة ع�صور الظلمة والفو�ضى ،ف�إن الربهان قد ال يكون �صادقًا بالقيا�س �إىل
حالة جمموع النا�س يف تلك الدهور ،ولكن نذكر قلي ًال مما كان يجري يف الع�صور
الو�سطى� ،أو القريبة منا ،فقد ذكروا �أنهم كانوا يذلون املر�أة �إذال ًال غري ًبا ،ومينعون
عنها حتى احلقوق الطبيعية ،وقد تو�صلوا بذلك �إىل �أن كانوا مينعونها عن الزواج
الثاين ،ويعاقبونها على الزواج الثالث ك�أنها �أتت جرمية ،بل كانوا يعاقبونها على
الزواج الثاين ب�أن يحرموها من حقوق الإرث املقد�سة ،وزادوا يف �إذاللها من اجلهة
الأدبية حتى كانوا مينعون بع�ض فئات من الن�ساء من لب�س احللي ،ويخ�صون
بع�ضهن بها ،وكانت لذلك قوانني دولية ملخالفتها عقاب كعقاب ال�سرقة واجلناية،
ثم تو�صل �سوء ظنهم باملر�أة �إىل �أن ادعوا �أنها قادرة على ال�سحر والتنجيم ب�سبب
لطف ح�سها ،وف�شا هذا االعتقاد بينهم الحرتاف بع�ض الن�ساء هذه احلرفة
لالرتزاق ،ف�صاروا يحكمون على كل منجمة بالقتل ،وذلك بقوانني م�سنونة حتى
قيل �إنهم قتلوا يف �إنكلرتا وحدها يف مدة � 150سنة فقط � 30ألف امر�أة بهذه
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الدعوى الكاذبة ،ولي�س بعد ذلك من ظلم ح�سي �أ�صيبت به املر�أة فوق املظامل
الأخرى الأدبية التي ان�صبت عليها وال تزال الحقة بها �إىل وقتنا هذا وقت املدنية
وامل�ساواة.
ولكنه يخال لأول وهلة للمطلع على حال الن�ساء وتاريخهن القدمي
واجلديد �أنها لي�ست جز ًءا من نوع الإن�سان� ،أو �أنها �أحط منه منزلة يف خا�صية
العقل وتركيب اجل�سم� ،إال �أنه لو ت�أمل يف تلك املظامل التي �أ�صيب بها الن�ساء
�صحيحا �أ�صنب فيه من
من قبل ،والتي ال يزلن يدعينها �إىل الآن ،لوجدها ظل ًما
ً
وجه ،ولكنه م�شفوع بعدل من جهة �أخرى ،بحيث �أن الرجل لو طاوع املر�أة يف
هذا الع�صر على جميع مطالبها التي تلتم�سها وتدعي �أن منعها عنها ظلم �صريح،
لكان ن�صيبها من الرفاه يف هذه الدنيا �أكرث من ن�صيبه؛ لأنها ت�صبح �أكرث منه
حقوقًا و�أو�سع جما ًال يف ميدان احلياة ،مع �أنه هو القوي الذي له حق اال�ستبداد
والأثرة ،ف� ً
ضال عن امل�ساواة والن�صفة.
ولقد يقول البع�ض :بل �إن املر�أة مظلومة على كل حال مهما بلغت بها
املدنية ،و�أرخى الرجل لها طول احلرية ،ولو مل يكن من ظلمه لها �إال اقتياده
�إياها �إىل حيث يريد ،وا�ضطرارها لأن تطيعه على ال�صواب و اخلط�أ لكفى به ظل ًما
�أدب ًّيا يفوق كل ظلم مادي ،ونعم �إن هذا االنقياد �إمنا هو ظلم حقيقي للناظر �إليه
بعني الرجل الذي مل يتعود �إال اال�ستقالل والأنفة من ال�ضيم الأدبي ب�سبب
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قوته الطبيعية التي ن�ش�أ عليها منذ البدء ،فلم تفارقه بل ظل فيها احلاكم الأول
على جميع املخلوقات ،ولكن �إذا نظر الرجل �إىل املر�أة بعني املر�أة نف�سها� ،أو متثل
�شعورها يف عواطفه ،وعلم �أن هذا االنقياد خلق معها كما خلقت القوة معه ،هان
عليه �أن يحملها هذه املذلة التي تدعيها ،وعرف �أن تفاوت النتيجة ال يكون �إال
بالت�أثري ،و�إذا كان يف الن�ساء من تدعي هذه الدعوى ،وتقول �إنها ت�شعر ب�شعور
الرجل يف املذلة ،فهي �إمنا تدعيها بالقول فقط ،كما يدعي البخيل �أنه فقري وهو
غني ،و�إذا كان فيهن من ت�شعر بذلك حقيقة ،ف�إمنا يكون ذلك من �أ�صل الرتبية
ون�شوء النف�س على �أنه بعيد على كل حال �أن تكون نف�س املر�أة م�ساوية لنف�س
الرجل يف �أمثال هذه الت�أثريات ،لأن ال�سليقة ال تغلب ،وال�ضعيف يحتمل املذلة
حتى ت�صري فيه من جملة الطباع.
ثم �إنك لو نظرت �إىل املر�أة ب�إجمالها لوجدت �أن الطبيعة قد �أوجدت
يف نف�س الرجل �إن�صافها وتعوي�ضها مطالب مبطالب �أخرى هو حمروم منها ،ف�إن
الطبيعة قد �سخرت الرجل لأ�شق �أعمال احلياة ،ثم عزته على ذلك بالتعوي�ض
الأدبي الذي يجده من طاعة املر�أة ،وما ي�شعر به يف نف�سه من عظم ال�سلطة عليها،
ثم �سخر الرجل املر�أة �أن تطيعه ،و�أن يكون احلاكم املت�صرف ب�أمرها ،يقودها �إىل
حيث يريد ،وعزاها ب�أنه �أعفاها من �أكرث موجبات احلقوق واملطالب وحتملها دونها،
فكان خطبه من الطبيعة مادي حم�ض ،وخطبها من الرجل �أدبي� ،أغناها عن حتمل
�أكرث اخلطوب احل�سية� ،إال بع�ض اخلطوب الطبيعية التي ي�شرتك بها كالهما� ،أو
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متتاز املر�أة بتحملها دونه كاحلزن والوجد والإ�شفاق واحلنو وكرثة االهتمام واملباالة
وغري ذلك من عواطف النف�س التي ابتليت بها املر�أة ب�أكرث مما ابتلي به الرجل،
و�إن كان نقي�ض تلك الوجدانات فيها مما ت�شفع لها حالوته وح�سن وقعه مبا مر
وخ�شن منها� ،أي �أنها تبتهج وتطمئن حني ذلك النقي�ض �أكرث منه.
�أما عزاء املر�أة يف �ضعفها عن جماراة الرجل يف قوة البدن وا�ضطرارها
لالنقياد �إليه بحكم القوة والعقل فكثري ال يت�سع ذكره كله ،ولو ا�ستطاع الرجل �أن
يذكر للمر�أة كل امتيازاتها التي ت�شعر بها ولكنها جتهل ف�ضلها لأراها �أنه قد �أعطاها
�أكرث مما �أخذ منها ،و�أنه دافع �أكرث نوازل الطبيعة عنها وحتملها دونها.
ولتنظر املر�أة �إىل حالة معي�شتها وال �سيما يف هذا العامل املتمدن الذي
تطلب االنت�صاف منه ،جتد �أنها ترتكب من الذنوب ما لو ارتكبه الرجل لربح به
الق�صا�ص ،ولكنها مع ذلك قد يعفى عنها �إ�شفاقًا على �ضعفها �أو يقل عقابها� ،إذ
يتكلف لها العذر بجهلها القوانني واحلقوق بحجة �أنها من �شروط الرجل ولي�س
من �شروطها ،فتنجو بذلك مما ال ي�ستطيع �أن ينجو منه الرجل ،بل قد تكون هي
والرجل �شريكني يف ذنب واحد وت�أثريها فيه ت�أثريه ،فيتحمل هو من العقاب �أكرث
منها� ،أوقد تعفى هي منه ب�سبب ذلك الإ�شفاق الذي �أودعته الطبيعة من �أجلها
قلوب الرجال.
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ثم لتنظر املر�أة فيما وهبته لها الطبيعة ،وبالتايل ما خ�صتها به �شريعة
الرجال وعواطفهم من نحوها ،جتد �أن القتل وال�ضرب قلما ي�صيبها من النا�س
�إال ناد ًرا ،ف�إنه ال يقع يف مكان خطب �أو مكروه �إال وتكون هي �أول من ينظر �إىل
خال�صها ،ف�إذا احرتق منزل مث ًال كان �أول ما ي�صرف من العناية موج ًها �إليها
و�إذا غرقت �سفينة كانت هي �أول من يهتم بخال�صه ،و�إذا ت�شاكلت املكاره بينها
وبني الرجل يف مثل الفقر واملر�ض ونحوهما ،كانت هي املقدمة عليه يف العناية
والإ�شفاق من الرجال �أنف�سهم ،ثم جتد ذلك الرجل الذي كان مثلها يف فقره
ومر�ضه م�سرو ًرا ومغتب ًطا بتقدمها دونه ،غري حا�سد لها على �شيء اخت�صت به
قبله ،بل �إن ح�سد الرجل للمر�أة يف كل حالة يكاد يكون معدو ًما من نف�سه ،مهما
علت هي وانخف�ض هو ،ولذلك ترى املر�أة يف الدنيا طليقة ال يزاحمها �أحد �إال
زميلتها املر�أة ،وتلك مزاحمة وهمية ،ال ت�ؤثر وال ت�ؤذي.
ولتنظر املر�أة �إىل حالتها العمومية اجلارية كل يوم ،جتد �أنها مهما ا�شتد
جدا �أن ميد لها ي ًدا ويواجهها بكالم ي�ؤثر بعواطفها
خ�صامها مع الرجل ف�إنه يندر ًّ
الن�سائية ،بل هي ت�ستطيل عليه مبا ت�شاء ،وهو ال يقابلها �إال باحللم والرفق كما
يعامل الرجل ال�صبي ،ثم �إن املعارك تثور واملذابح جتري على �ساق وقدم ،واملدائن
تفتح ،والقتل يدور ،وكل ذلك يكون واق ًعا من الرجال على الرجال ،حتى من
الرجال على الأطفال� ،أما املر�أة فتظل �سليمة ال متد لها يد ب�سوء ،و�إن كثريين
من الب�شر حتى املعدودين بن�صف متمدنني يعدون من �أ�شد العار قتل الن�ساء،
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ثم يكون غاية ما ي�صيب الن�ساء من تلك املكاره �شدة جزعهن وحزنهن على من
قتل من �أزواجهن وبذيهن ،ولو ا�ستطاع الرجل �أن يرد عنهن م�صيبة هذه ال�شعائر
لردها ونهاها من فرط �إ�شفاقه عليهن وتخ�صي�صهن بالرحمة واملعروف.
هذا من الوجه املادي الذي جرى من قبل ومن بعد ،و�أما الوجه الأدبي
جدا
وهو �أهم ما يطلبنه يف هذا العهد ،فقد و�صلن �إليه بعمومهن �إىل درجة �أ�سمى ًّ
من التي و�صل �إليها الرجل بعمومه ،فنحن جند على الغالب �أن الرجل ال يحرتم
�إال �إذا كانت له ميزة من مال �أو علم ،ومن كان خل ًّوا من هذين انتفت كرامته،
فلم يعتربه �أحد ،على خالف املر�أة ،ف�إنه ال يطلب منها املال وال العلم لتحرتم من
�أجلهما ،و�إمنا هي حترتم لأنثويتها فقط ،ويلتم�س لها كل عذر �إذا خلت من مال �أو
علم ،و�أما الرجل فال يناله �شيء من العذر لأن الطبيعة تطلب منه كل �شيء وال
تعفيه من �شيء.
ثم �إن هذا االحرتام ال ي�صيب بع�ض الن�ساء دون �سائرهن ،بل هو لهن
بالعموم ،و�إمنا يختلف باختالف املراتب التي ال �سبيل لنكرانها �أو امل�ساواة بها،
�أي �إنه لو ظهر رجل وامر�أة يف حال واحدة ومرتبة واحدة لكان احرتام املر�أة
�أكرث منه �إن كان ث ََّم ما يدعو �إىل االحرتام� ،أو مل حتتقر مثله �إن كان ما يدعو �إىل
االحتقار.
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وهذا ال�ش�أن حم�سو�س نراه كل يوم ،و�إذا قالت املر�أة �إنها �إمنا تكون
حمرتمة من الرجال من قبيل ظهورها لديهم مبظهر ال�ضعف �أو كونها من غري
جن�سهم القوي و�إن الن�ساء ال يحرتمنها كذلك ،قلنا �إن نتيجة االحرتام احلقيقي
هو التعزية ،والتعزية التي تطلبها املر�أة �إمنا تكون من الرجل ،لأنه هو عنوان الدنيا
وقويها ،وال تكون التعزية من ال�ضعيف.
وعلى اجلملة ف�إن املر�أة لو نظرت �إىل نف�سها بعني العدل والإن�صاف
لوجدت �أنها منت�صفة ،و�أن الطبيعة �أو الرجل �إذا كان قد منع عنها بع�ض احلقوق
جر ًيا على �سيا�سة الدنيا الواجبة ،فقد �أعطاها مثل ما �أخذ منها ،و�إذا كان اهلل تعاىل
قد خلقها �ضعيفة البدن ،وحملها من �شروط الطبيعة ما يقت�ضي ال�سكون وعدم
التعر�ض جل�سيمات الأعمال التي ُينال منها الفخر ،ويتم بها العالء واملجد ،فما
ذنب الرجل؟!

«ألكسندره»
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الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني جل�سر.
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد لغز ّيل.
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف أحمد فار�س ل�شدياق.
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة لطهطاوي.
نبي.
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
لطهطاوي.
رفاعة
أليف
�
ت
الع�صرية،
آداب
ل
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج ا
ّ
جوهري.
طنطاوي
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق لعظم.
حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني لنائيني ،تعريب عبد ملح�سن آل جنف ،حتقيق عبد لكرمي آل جنف.
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا ملخزومي.
ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين لدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى لغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س لدين.
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف لأمري �شكيب أر�سالن.
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س لدين �سامي فر �شري ،ترجمة حممد م لأرنا�ؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ل�صبور �شاهني.
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طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور لدين عبد هلل بن حميد ل�ساملي.
�أدب الطلب ومنتهى الأرب ،ت�أليف حممد بن علي ل�شوكاين.
الإ�سالم يف نيجرييا وال�شيخ عثمان بن فوديو الفالين ،ت�أليف آدم عبد هلل لإلوري.
�أم القرى ،ت�أليف ل�سيد لفر تي (عبد لرحمن لكو كبي).
َ
جتديد الفقه ون�صو�ص �أخرى ،ت�أليف حممد بن حل�سن حل ْجوي.
احل�ضارة الإ�سالمية ،ت�أليف أحمد زكي.
الر�سالة اخلالدة ،ت�أليف عبد لرحمن عز م.
م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب ،ت�أليف أبي لكالم آز د ،ترجمة م�صباح هلل عبد لباقي.
النب�أ العظيم  ..نظرات جديدة يف القر�آن ،ت�أليف حممد عبد هلل در ز.
احلركة الإ�سالمية  ..هموم وق�ضايا ،ت�أليف ل�سيد حممد ح�سني ف�ضل هلل.
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي ،ت�أليف حممد خاجنيت�ش ،ترجمة عبد لرحيم ياقدي.
الدين والوحي والإ�سالم ،ت�أليف م�صطفى عبد لر زق.
الن�سائيات ،ت�أليف ملك حفني نا�صف (باحثة لبادية).
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الأول) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الثاين) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.
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