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﴾﴿

كنا قد ذكران يف مقالة 
قد  العربية  أن  سابقة 
من  حلملة  تعرَّضت 
العشرين  القرن  أوائل  يف  امللحدين 
جذورها  من  جتريدها  يريدون  الذين 
صلتها  وقطع  اجلميلة  وأساليبها 
احلركة  هذه  رواد  من  وكان  برتاثها، 
طه حسني الذي جترَّأ إبعالن إحلاده 
ليس يف كتابه »يف الشعر اجلاهلي« 
فقط بل يف توجهه العام وفكره، وإن 
اإلسالم.  من  براءته صراحة  يعلن  مل 
ومل تكن تسميته بعميد األدب العريب 
يبدو  ال  أنه  رغم   – وعدواان  ظلما 
يكن  مل  األدب كما  لناصية  ممتلكا 
شاعرا -  من قبل أتباعه امللحدين أو 
أنصاف امللحدين من املتغربني الذين 

ال يرون الدين إال جمرد هوية وشيوع 
هذا االسم مبنزلة إعالن ضمين على 
العامل  التيار وسيادته يف  هذا  انتصار 

العريب عموما.
اللغة  من  ضيقه  أسباب  من  ولعل 
هو أن امتالكها - وخاصة لشخص 
كمثله - حيتاج جمهودا كبريا، إذ كيف 
تكن  مل  اليت  الفرنسية  لزوجته  ميكن 
تتقن العربية أن تراجع القواميس وتقرأ 
كان  ورمبا  صحيحة،  قراءة  األدب 
البصرية دور يف هذا. ولكن  إلعاقته 
من املؤسف أن يكون هنالك عميان 
بصرية مل حيرمهم هللا من البصر يتبعونه 
وينجذبون ألفكاره ويسعون لفرضها؛ 
البالدة  على  اإلحلاد  فهؤالء جيمعون 
لغوية  بنية  لتكوين  االصطبار  وعدم 

املتواصل  األدب  من  متكنهم  كافية 
مع الرتاث، لذلك يهامجون أي حركة 
اللغة  بقشور  ويكتفون  اللغة  إلحياء 

ويطمئنون با.
أن  أيضا  واضحا  يكون  أن  بد  وال 
املتأثر  التغريب  أو  اإلحلاد  حركة 
احلركة  أذرع  إحدى  هو  إمنا  ابإلحلاد 
التنصريية اليت كانت تستهدف تدمري 
الرتاث العريب واإلسالمي من جذوره 
اتما.  قضاء  اإلسالم  على  للقضاء 
على  يُعثر  أن  غريبا  فليس  ولذلك 
متاما  تطابق  حسني  طه  أفكار  أن 
بل وصفت على أهنا استنساخ آلراء 
يف  اجلاهلي  الشعر  حول  مرجليوث 
مقالته  حاشية كتبها علي نص هذه 
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يكون  أن  مستبعدا  وليس   .)1925
مرجع ذلك التوارد، ولكن هذا يؤكد 

وحدة اهلدف والنظرة والتوجه.
وعلى النقيض منذ ذلك فقد بينَّا أن 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
قد جلأ إىل التناص من الشعر اجلاهلي 
كاحلريري  املميزة  األدبية  واألعمال 
شعرية  معارضات  م  وقدَّ واهلمذاين، 
اللغة،  قوة  زمن  إىل  أعادتنا  ونثرية 
حلركة  األساس  وضع  قد  وبذلك 
توصلها  العربية  اللغة  يف  جتديدية 
ابلرتاث وتستحيي ما قد ُهجر منها 
واألساليب.  اجلذور  من  فرائد  من 
درجة  إىل  اللغة  انصية  امتالك  وألن 
يصبح فيها مرتبعا على عرش األدب 
ودراسة  بكامله  عمرا  حيتاج  والشعر 
عشرات  حتتاج  رمبا  جادة  معمقة 
املهمَّة  عليه  هللا  ر  قصَّ فقد  السنني، 
وعلَّمه اللغة العربية جبذورها وأساليبها 
ما عربَّ  واحدة، وهو  ليلة  وتراثها يف 
عنه حضرته أبربعني ألفا من اللغات 
العربية، وأصبح يبحر يف تراث العربية 
قد  اإلهلي، وإن مل يكن  التعليم  بذا 
اطلع على أكثره ابلفعل، فكان هذا 
أنه كان  أي  ابلتوارد؛  حينا  مساه  ما 
يف  وردت  تعابري  مستخدما  يكتب 

األدب والشعر سابقا ولكنه مل يكن 
عارفا يف حني الكتابة املصدر الذي 

وردت فيه أول مرة.
مع  حضرته  كتاابت  امتازت  وقد 
وبعدها  بوضوحها  ورقيها  جزالتها 
وسيلة  وكانت  القول،  حوشي  عن 
اليت  السامية  األفكار  إليصال  رائعة 
حتملها واليت تقوم على تعريف الناس 
وسلم  عليه  هللا  صلى  وابلنيب  ابهلل 
طابع  وهذا كان  احلق.  وابإلسالم 

كتاابته عموما.

الغاايت  حتقيق  أجل  من  أنه  بيد 
املتعلقة ابللغة من بعثة املسيح املوعود 
عليه الصالة والسالم، واليت تتلخص 
يف إحياء اللغة العربية وجذورها وتراثها 
وربط ماضيها حباضرها يف زمن كان 
أهلها يريدون وأدها وحتويلها إىل لغة 
بسيطة كلغة اجلرائد، كان ال بد من 
أن يكتب أيضا مستخدما اجلذور اليت 
اآلن مهجورة  واليت أصبحت  ُعلِّمها 
إال  يعرفوهنا  العرب وال  ال يسمع با 
هنالك  بل  املعاجم،  إىل  ابلرجوع 
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القليل مما ال يوجد يف املعاجم أصال 
من كالم العرب الذي مل جيمع، وكان 
كتاب »سرية األبدال« من األعمال 
اليت قد ُخصصت هلذا. ومبا أن العرب 
الكتاب  هذا  سيدرسون  واملستعربني 
سُتحيا  واملفردات  اجلذور  هذه  فإن 
وستدخل يف حيِّز االستعمال جمددا، 
عندما  بقوة  ستنطلق  احلركة  وهذه 
يدخل عدد كاف من األدابء العرب 
يف اجلماعة، وسيؤسسون هنضة أدبية 
هائلة - ارتكازا على كتاابت حضرته 

- مرتبطة ابلرتاث.
إثباات ودليال  هذا الكتاب أيضا كان 
على القدرة الفائقة اليت حازها املسيح 
وعلى  والسالم  الصالة  عليه  املوعود 
إعجازية  بصورة  العربية  اللغة  تعلُّمه 
يف ليلة، نظرا إىل ظروف حضرته اليت 
يستحيل أن حيوز من كان فيها هذه 

القدرة.
اإلسالم  أعداء  من  امللحدون  أما 
ضجروا  قد  الذين  العربية،  واللغة 
مسبقا من الشعر اجلاهلي بل وأنكروه 
واستنكروه ألهنم ال يفهمونه ويلزمهم 
القاموس يف كل بيت ليعرفوا معانيه، 
هؤالء أيضا ال عجب أن يهامجوا هذا 
مفردات  يستخدم  ويرونه  الكتاب 
فهؤالء  هلا.  صعبة حوشية ال حاجة 
مغرِّضون، وال عالقة هلم ابلشعر وال 

ابألدب، بل ال عالقة لزعماء تيارهم 
األدابء،  أبهنم كبار  اشتهروا  ممن  با 
بسيطة  لغة  سوى  لغتهم  وليست 
اتفهة جمرَّدة من مجاليات العربية اليت 
يعجزون  هؤالء كأسالفهم  با.  متتاز 
ككتاابت  شيئا  يكتبوا  أن  عن 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
وقاحة.  بكل  لالعرتاض  ويتقدمون 
أانس  من  االعرتاض  هذا  قيمة  فما 
أن  ميكن  وماذا  املستوى،  هذا  على 
واهلوان  اخلزي  إال  للمعرتضني  جيلب 
وما  به  هلم  عالقة  ال  فيما  لدخوهلم 

أن  أناس عىل هذا املستوى، وماذا ميكن  فام قيمة هذا االعرتاض من 

يجلب للمعرتضني إال الخزي والهوان لدخولهم فيام ال عالقة لهم به وما 

.... “مل  الذي قال عن أمثالهم:  املثل  يثبت جهلهم وعجزهم. وصدق 

يطولوا العنَب فقالوا ُحرصًما”

وال بد أن يكون واضحا أيضا أن حركة اإللحاد أو التغريب املتأثر باإللحاد 

إمنا هو إحدى أذرع الحركة التنصيية التي كانت تستهدف تدمي الرتاث 

العريب واإلسالمي من جذوره للقضاء عىل اإلسالم قضاء تاما.

وصدق  وعجزهم.  جهلهم  يثبت 
»ُقْصُر  أمثاهلم:  عن  قال  الذي  املثل 
العربية  يف  )واألزعر  َأزعر«  اي  ذيٍل 
“مل  املثل:  أو  الذنب(،  مقطوع  هو 
هذا  ُحصرًما”.  فقالوا  العنَب  يطولوا 
على  الدفني  حقدهم  إىل  ابإلضافة 
يبقى  ببقائها  اليت  والعربية  اإلسالم 
رهم  اإلسالم شوكة يف حلوقهم. فنبشِّ
مقبلة  العربية  ألن  واخلسران،  ابخليبة 
يستطيعوا  لن  هائلة  هنضة  زمن  على 
هم وال أمثاهلم مواكبتها، وسيطردون 

بعيدا أو سيأتون مذعنني.




