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األول الفصل

ماتتصحافةمرص أن يوم

سوى فيها ينجح التي الفنون من باتت قد الصحافة أنَّ للمتأمل يبدو كان ١٩٣٠ سنة يف
وانخذال املرصية، غري الصحف انتشار يف — الواقع تأمل من ينتهي وقد املرصيني، غري
الخصبة، والضياع الفخمة الدور وامتالكهم األجانب الصحفيني وغنى املرصية، الصحف
الكاتب أن — قرياًطا وال كوًخا يملكون ال الشوارع يف وترشدهم املرصيني، الصحفيني وفقر
جرائد، أو كانت مجالت للصحف، تحريًرا وأدق نظًرا، وأبعد عقًال، مرصأذكى يف األجنبي

املرصي. الكاتب من
يف القارئ يتعمق كان عندما النقيض إىل ينقلب ما رسعان االستنتاج هذا ولكن
االحتالل مدة كانت السياسية الظروف أن فالحقيقة بأسبابها؛ النتائج ويربط تأمله
لإلنجليز، املوالية الجرائد بمساعدة الوطنية الروح لكبت تعمل (١٩٢٠ (أيسنة اإلنجليزي
تعويًضا تدفع الحكومة أن العرابية الثورة عقب نرى فنحن تُنَاِوئُُهْم، التي تلك ومعاكسة
الجريدة هذه النضمام املطبعة كرسوا الثائرين ألن مرصية، غري جريدة ألصحاب ضخًما
ذلك بعد اإلنجليزية نجد ثم الجريدة، لتلك والخري اليرس فاتحة هذا وكان الخديو، إىل
القطر أغنياء من القوى السند بهذا أصحابها أصبح التي املقطم جريدة بنفوذهم يسندون
ال الوطنية غري الصحف تفوق أن ١٩٣٠ سنة يف القارئ يرى كان هذا وعىل املعدودين؛

لنفسه. مرصي يرضاها ال ألسباب إال يُْعَزى
وصار ذلك بعد الوفد يف االنشقاقات وحدثت ،١٩١٩ سنة الوطنية الحركة جاءت ثم
األحزاب» «فوق كامللوك يعيشون مرص يف الوطنيني غري والصحفيون جرائده، حزب لكل
يستفيدون فهم ولذلك الوطنية؛ يف الغلو عىل يحملهم ال تمرصهم ولكن يتمرصون فهم
عبد األستاذ جعل الذي الغلو هذا غلو، من فيها ما يَتََحاَمْوَن ألنهم املرصية الوطنية من
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بعضها كلها، تقفل جريدة «١٤» ١٩٣٠ سنة إىل ١٩٢٠ سنة منذ يصدر حمزة القادر
أشهر. لبضعة وبعضها نهائيٍّا إقفاًال

حمزة، القادر عبد املرصي الصحفي وبني وطني غري بنيصحفي قابلنا فلنفرضأننا
وإفالس البالغ موت وهي الحارضة، النتيجة عىل املقابلة هذه نَُقيَِّم أن اإلنصاف من فهل
قد وأصحابها الشوارع، تمأل حية ١٩٣٠ سنة يف املحايدة الصحف كانت بينما صاحبه،

باملال؟ خزائنهم تكدست
الصحف تحرير عن املرصي بعجز يقول كان والذي اإلنصاف، ليسمن ذلك أن نظن
ذلك يف تنافسها كانت التي املحايدة والصحف بالبالغ املثل يرضب أن يمكنه ال وإدارتها
الصحافة، من األجنبي الصحفي بها يعيش كان التي للطرق أعيننا يفتح فإنه الوقت،

مرصي. يرضاها ال طرق وهي
١٤ لإلغالق يعرض كان إذا يعيش أن العالم يف ملصنع يمكن ال أنه البديهي ومن

حمزة. القادر عبد األستاذ أصدرها التي للجرائد حدث كما أعوام، عرشة يف مرة
صناعة وتميس أيدينا من تُْفِلَت أن الحني ذلك يف الصحافة صناعة أوشكت وهكذا
أنه سوى فيها علينا ميزة األجنبي للصحفي وليس املرصيني، غري يحتكرها مرصية غري
يربح هو دام ما للضياع تعرض مرص مصلحة يبايل وال الغضب، يجب عندما يغضب ال
آخر بوطن يمتاز حال كل عىل وهو الجنيهات، من مئات بض دخله يزيد ما الضياع هذا
نحن؟! نذهب أين ولكن وطننا، يف العيش يوافقه لم إذا فيه ويعيش إليه يذهب أن يمكنه
مرصية، غري أقالم إىل املرصي العام الرأي تكوين يُوَكَل أن العار أكرب علينا عاًرا وكان
يؤملها وال وآمال، أماني من قلوبنا يشغل ما أصحابها قلوب يشغل ال املزاج، يف عنَّا غريبة

يؤملنا. ما
صحفي الصحف هذه إحدى رأس عىل وكان املحايدة، الصحف من نوع وظهر
مقاًال أحيانًا تكتب فهي منها؛ تَْشَمِئزَّ أن إال تستطيع فال وتراوغ توارب وكانت قارح،
وكان حسن، معينًا وحزبًا حسنة معينة حكومة بأن منه تخرج والغاية، اللهجة مستور

اإلنسان. منه يشمئز الذي النفاق هو هذا
منها يفلت أن تخىش كانت ولكنها حزبًا، تهاجم مرصية غري جريدة هناك وكانت
حكومية، نفسها فتجعل القارئ، لتضمن شطرين نفسها تشطر فهي إليه، املائلون القراء
اليومية الجريدة يكره فمن حزبية، الدار نفس عن تصدر أخرى أسبوعية مجلة وتجعل

لحزبيتها! األسبوعية املجلة يقرأ لحكوميتها
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الجنيهات، األلوفمن أصحابها ويربح بالدنا، تعيشيف والجرائد املجالت هذه وكانت
أمثال املرصيون كتابنا بينما األذى، من فيها ما مع منها يُثرون صناعة بها لهم وتستقر
ألن منه؛ يعيشوا أن يستطيعون الصحافة غري آخر عمل عن يبحثون عزمي محمود
ويشتت أصحابها ويخرب تعطل وهي سنة عرشون عليها مىض قد كان املرصية صحفنا

أذى. أصحابها يمس وال تعل فال األجنبية الصحف أما محرروها،
يجب فيما املرصيني غري الصحفيون لنا يكتبه ما يوم كل نقرأ أن جميًعا علينا وكان
هو األجنبي الصحفي كأن الخطط، من بالدنا سياسة يف نتبعه أن يجب ال وما علينا
ذلك. عىل يؤتمن فال املرصي أما الصحف، يف مرص مصلحة عىل يُْؤتََمُن كان الذي الوحيد

شقاء. هذا وكان
فوائد عن للمرصيني افتتاحيٍّا مقاًال صباح يكتب مرصي غري صحفي هناك وكان
الصحفي هذا وكان يقولون، ما يعرفون ال الذين الوطنيني وجهاالت الربيطاني، االحتالل
يف جريدة يف يكتب ذلك قبل وكان بردنجوت»، «شحاذ كامل مصطفى الزعيم يسمي
األوباشاملجرمني عن مقاًال يوم كل يكتب وكان االنجليز، ويمدح املرصيني يشتم الخرطوم،
يملئوا أن إىل الرجعيني ويدعو مرص، يف بالرجل ومساواتها املرأة بتحرير يطالبون الذين
املجددين يدعو فإنه وإال فذاك، اليد تمأل مالية فائدة ذلك من وجد فإذا بآرائهم، صحيفته
حسنة الوزارة هذه إن فيقول يدعو ثم الرجعيني، شتم عىل ويَُحثُُّهْم صحيفة يف للكتابة
املوانئ بناء يفيدهم وإنما كثريًا، املرصيني يفيد ال الربيطاني النظام وإن سيئة، وتلك
ملرصخري اإلنجليز احتالل إن تقول عمرها طول الجريدة تلك وعاشت إلخ. السفن وصنع
توفيق الخديو بني قام الذي الرصاع يف أخرى مرصية غري صحيفة وكانت استقاللها، من

به. نُِكبَْت التي األمة عىل وتساعده الخديو تَُماِلئُ الوطني والحزب
عىل الصحف هذه لتََغلُِّب فضيحة بل وعاًرا ووطنيتنا لذكائنا مسبة هذا كل وكان

صحافتنا.
املرصيني الصحفيني نحن وكنا أغنياء، املرصيني غري الصحفيون أولئك كان وهكذا
عندما ونغضب وطني، بضمري نكتب كنا ألننا بلداء؛ ونحن أذكياء ألنهم ذلك وليس فقراء،
تنزل نكبة ألية يغضبون وال وطني غري بضمري يكتبون وهم واجب، الغضب أن نعتقد

والقلب. بالعاطفة وطنهم ليس الوطن ألن بنا،
كالقصور، دوًرا يملكون أغنياء وهم عقولنا، يصيب باألذى يبالون ال وكانوا
املرصية غري واملجالت الجرائد هذه تكن ولم الوزراء، يبلغه ال قد ترف يف ويعيشون
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بعيًدا؛ أو قريبًا موتًا لها يتوقع التجار من أحد يكن ولم الحكومة، من تعطيًال تخىش
الصحفي منها يُْحَرُم التي الجنيهات آالف عىل بذلك وتستحوذ إعالناتهم تنال كانت ولذلك

وقت. كل يف للتعطيل ُعْرَضٌة هي إذ بصحفه يثقون ال التجار ألن املرصي
املرصيون، الصحفيون يعيش كان حيث إىل ونقصد الوطنية غري الصحف هذه ونرتك
أو غرفة يف قابًعا أحدهم تجد كنت األموات. جبَّانة إىل األحياء مدينة من انتقلت فَكأَنََّك
وهو الصحيفة يصدر تجده كنت أو أشهر، ستة أو لخمسة إيجاره علية َر تَأَخَّ وقد شقة
املرصية الصحيفة تقرأ وكنت الصحيفة، يملك وال املطبعة يملك هو أو املطبعة، يملك ال
آخر عمل عن لهم وبحثوا املخِربون تركها حتى مراًرا ُعطَِّلْت ألنها أخباًرا بها تجد فال

منه. يعيشوا أن يستطيعون
بعطف ويحظى املتكررة بالتجارب فيه الخربة تكتسب مصنع، الصحيفة ودار
عبد جرائد عطلت كما سنوات، ١٠ يف مرة ١٤ عطلت إذا فالصحيفة باالستمرار، التجار
تحظى أن تستطيع ال دياب، وتوفيق عوض حافظ وأحمد التابعي ومحمد حمزة القادر
أحسن يختار أن يمكنه املحايد األجنبي الصحفي كان بينما إعالنه، يف التاجر باعتماد
قد كان ذلك، يفعل أن املرصي للصحفي يمكن ال وكان بالثقة، الورق ويشرتي املخربين
أي يف الشارع إىل ويطرد وقت، أي يف داره تقفل مزعزع، وهو سنة عرشون عليه مىض
املرصية للصحافة االضطهاد من مضت سنة عرشون أحد. به يثق يكن لم ولذلك وقت؛

فقراء. وجعلتنا علينا قضت
وال الحق نفقه ال فرصنا غشاوة، عيوننا عىل أسدلت داخلية خصومات لنا وكانت
ال الدستوري فصار بالخيانة، بعًضا بعضنا ينبذ ِبتْنَا حتى الباطل، من تمييزه نستطيع
بأن املهزلة أو القصة فانتهت الدستوريني؛ جرائد يقرأ ال الوفدي وصار الوفد، جرائد يقرأ

دستورية. وال وفدية ليست ألنها نقرأها املحايدة الجرائد إىل التجأنا
وعصبية عمياء بحزبية تُقفل ومجالتانا وجرائدنا سنة عرشين من أكثر ومىضعلينا
الرشف، إال يشء كل الحني ذلك يف وخرست بذلك، املرصية الصحافة وسقطت صماء،
كنا ألننا ذلك وكل لنا؛ واالحتقار لهم والوجاهة جانبنا، يف والفقر جانبهم يف الغنى فصار

وطننا. نخلصملرص
وكانت واحد، إعالن عىل ويأتمننا تاجر بنا يثِق فال املجلة أو الجريدة نصدر وكنا
بعرشات أصحابها عىل تعود التي باإلعالنات حافلة مرصفرتاها يف األجنبية الجريدة تفتح
إعالنًا بها تجد فال املرصية الجريدة أو املجلة تفتح كنت ولكنك الجنيهات، من األلوف

الذكر. يستحق واحًدا
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فقريًا، ساخًطا شخًصا املرصي الصحفي وأصبح املرصية، الصحافة انهزمت وهكذا
الصادقة للخدمة املجال فيها سيجد أنه اعتقَد صناعة يف عمره أضاع كما ماله أضاع
من رست، أينما وكنت املال. وخسارة العمر بخسارة الصناعة هذه عليه فعادت ألمته؛
املوت فيه تستقبل الذي النزع يف مرصية ومجالت جرائد إال تجد ال أسوان، إىل االسكندرية

القريب.
تتفق لم حال ألنها أسبابها، نتعرف وأن ندرسها أن يجب كان الحال هذه مثل

االقتصادية. مصلحتنا أو الوطنية وكرامتنا
يف مرآتها هي ثم اآلن، هي كما نفسها تريها اليوم مرآتها األمة، مرآة هي الصحيفة

املستقبل. يف تكون أن يجب كما نفسها تريها الغد
الرجاء، أو املزاج أو الدم يف عنها غريب أجنبي بها يقوم أال يجب السبب لهذا وهي
يضحك ال التي النكتة من نضحك فنحن األمم، سائر من به تتميز التي مزاجها أمة ولكل
األمم أبناء ألحد ليس الوراثة من السنني آالف خالصة هو مزاًجا لنا ألن األجنبي منها
بنش مجلة أحدنا يأخذ فقد غريها، تضحك وال تضحكها التي فكاهتها أمة ولكل األخرى.
يجد بينما بابتسامة، ثغرة يفرت فال صفحاتها ويقلب األملانية سمبلسموس أو اإلنجليزية

يقهقه. يجعله ما فيها األملاني أو اإلنجليزي
والفكاهة، النكتة يف للغريب يستجيب ال ذوًقا أمة لكل أن عىل يدلنا البسيط املثال فهذا
استجابت إذا هي بل الصحافة، أو األدب يف للغريب تستجيب أن يمكنها ال كذلك وهي
ممارستها لطول وهنت قد ونفسها فسد قد ذوقها أن عىل برهان فاستجابتها ذلك يف له
أو املرصية النفس عن تعرب تكن لم مرص يف األجنبية واملجالت الصحف وهذه لهما،
الروح يف نختلف كذلك والفكاهة النكتة يف األجانب عن نختلف كما ألننا املرصي، الذوق

أجنبي. بطابع نطبعها أن املرصية ونفوسنا ألذواقنا الكبري اإلفساد ومن الصحفية،
والحرية االستقالل رجاء لنا ونحن وعقلها، بقلبها إليه تقصد رجاء أمة ولكل
لكانت آنسه أنه ولو األجنبي، الصحفي قلب يؤنِس ال رجاء وهو االجتماعي، واإلصالح

منَّا. به أوىل بالده
سعد ذلك بعد ومات الشوارع، يف يبكون شبابُنا فكان كامل مصطفى مات لقد
مصطفى أجل من األجنبي بكى فهل البيوت، يف يبكينه رجالنا قبل نساؤنا فكانت زغلول

سعد؟ أو
كانت مسائل وهي الفالح، ومسألة املرأة مسألة منها اجتماعية، مسائل لنا وكان
راضيني نحن وكنا فيه، يعيشان الذي الشقاء رأينا كلما واالنحطاط بالضفة تشعرنا
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بأن مرص يف األجنبي الصحفي يرىض كان فهل إصالحها، أجل من والجهاد بالتضحية
رجائه. عن يختلف كان رجاءنا ألن كال؛ ذلك؟ أجل من نفسه أو ماله من بيشء يضحي
نحن فهل والعامة، الجماهري أدب الجديد، األدب من نوع ذلك بعد هي والصحافة

أجنبيٍّا؟ أدبًا أو مرصيٍّا أدبًا منه نبغي
يخاطبنا أن املرصي الصحفي من نريد كنا مرصيًا. أدبًا نريد كنا أننا شك ليس
أن األجنبي الصحفي من ننتظر ولم املرصية، األماني نفوسنا يف يحرض وأن بلغتنا،
ننتظر نكن فلم نفسنا، غري نفسه ألن أراده لو يستطيعه ال هو بل الواجب؛ هذا لنا يؤدي
الدكتور فعل كما الفرعونية الحضارة بدرس تطالبنا أن األجنبية واملجالت الجرائد من
من باإللحاد تتهمه األجنبية املجالت بينما الدعوة هذه عىل يثبت وأن هيكل، حسني محمد
السيد لطفي األستاذ فعل كما مرصية، وطنية إىل تدعونا أن منها ننتظر نكن ولم أجلها،

ذلك. عىل العامة من لقيها التي املتكررة اإلهانات مع الجريدة، يف
والروح بالدم مرصية تكون أن يجب املرصي يقرأها التي الصحيفة أن والخالصة
له وتنشد والحرية، االستقالل يف رجاءه وتمثل والغد، اليوم يف نفسه مرآة ألنها واملزاج،

ومرصيته. وبيئته ولغته ومزاجه يتفق مرصيٍّا أدبًا
سائر من أثقل قيودها كانت ولكن التجارات، أي مثل تجارة الصحافة وكانت
صاغًرا، رشوطها عىل وينزل راضيًا القيود هذه يحمل املرصي الصحفي وكان التجارات،
األجنبي الصحفي ولكن مصلحته، من أكرب هي التي وطنه ومصلحة تتفق يراها كان ألنه

فقط. والربح الربح، التجارة هذه من ينشد كان فهو القيود، بهذه يبايل يكن لم
األجنبية الجرائد بينما تعطل املرصية والجرائد سنة ثالثون علينا مضت السبب لهذا
ينساها كاد أجنبية مرصصناعة يف الصحافة أصبحت بأن الحال هذه وانتهت تعطل، ال
من وجدوا ألنهم الصحافة هجروا عرشات املرصيني الشبان من نعرف ونحن املرصي،

ساخطني. فرتكوها والحرمان، الجوع عليهم يجلب ما للتعطيل املستمر تعرضها
حزب كل مع يسري كان ألنه للتعطيل تتعرضجريدتُه لم املحايد األجنبي والصحفي
وخططه بآرائه استبدل إذا باإلنسان يلحق بالعار يشعر يكن لم وهو الغالب، ويميشوراء
وطنه، ليست مرص ألن وذلك حذاءه؛ اإلنسان يستبدل كما أخرى وآراء خطًطا السياسية
أجنبيٍّا تجد تكن لم السبب ولهذا وطنًا؛ منها يبِغ ولم املال منها يبغي إليها هاجر إنما وهو
ال وأنه ٌ متمرصِّ أنه منه تسمع وقد املرصية، السياسية األحزاب من معني حزب إىل ينضم
دستوريٍّا أو وفديٍّا يكون يرىضأن يكن لم ذلك مع ولكنه مرص، سوى األوطان من يعرف
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وألنه يشاء، كما يستغلها األحزاب خارج يبقى أن إىل تدفعه كانت التجارية مصلحته ألن
املالية األغراض إىل هو ثم للتضحية، يتعرض أن األحزاب بأحد تقيد هو اذا يخىش كان

االجتماعية. الشئون يف العامة من الكثرة مع الدوام عىل يسري كان املادي والكسب
الحرية، هذه تكره العامة أن يرى كان ولكنه املرأة، بحرية مرصنطالب يف نحن وكنا
كان وطنه وبني أهله وبني بيته يف أنه مع الحجاب، عن ويدافع العامة مع يسري فهو
كان التي الكثرية املقاالت يف السبب هو وهذا الحجاب، إىل َرنَا تَأَخُّ وينسب منَّا يضحك
يف اإللحاد وتفيش الحجاب عن الدفاع يف األجنبية املحايدة الجرائد يف الرجعيون يكتبها

مرص.
يف يُكتب كان والخرافات والحكايات القصص من وسخف وهذيان هذر إىل هذا

عقولها. وإضعاف العامة لتسميم األجنبية الصحف
املجالت نرى مقصوفة، املرصية واألقالم معطلة املرصية الصحف نرى كنا وبينا
حافظ «األستاذ» أن كيف لهم ترشح السامة، الحيات كأنَّها العامة بني تنساب األجنبية
كامًال، حذاءً يأكل كان األوباش أبطال من بطًال أن وكيف الناس، عىل ينصب كان نجيب
وأين؟ الحشيش، ُن يَُدخَّ وكيف ضخًما، عقاًرا بالشحاذة يشرتي أن شحاذ استطاع وكيف
وبالطبع الجميلة بالصور العني تستهوي الطبع، أنيقة مجالت يف هذا يكتب وكان
العبقرية ليظن حتى لألشياء، نظُره ويختل الشاباملرصيويضعفعقله فيقرأها الحسن،

والسخافة. والشحاذة النصب يف
هذًرا املرصية الصحافة جعل منهم بواحد مرص يف األجنبي عىل مثًال ولنرضب
التابعي ومحمد حمزة القادر عبد بينما ويثرون، العامة قروش منها يجمعون وهذيانًا،
وغريهم، حلمي وأحمد طايلة أبو ومحمد دياب وتوفيق عوض وحافظ العقاد وعباس

بيوتهم. وتخرب أقالمهم تقصف
مرات عرش بعضها يتكرر قصًصا األجنبية املجالت يف يكتب «األستاذ» هذا كان
يأكل ال إنه حيث من أجمع الناس سائر عن يختلف الذي باشا، بركات هللا فتح عن أحيانًا
عنه: فيقول فاروق «األمري» ويذكر فقط، املدمس مرق يف اللقمة س يغمِّ هو وانما املدمس
الجاللة»، صاحبة «يا أو الجاللة» صاحب «يا بقوله والدته أو والده جاللة يخاطب ال إنه
عمر االمري يذكر ثم «ماما»، ويا «بابا» يا العالم: يف األطفال سائر يقول كما يقول وإنما
ال وأحيانًا الظهر بعد أحيانا ويدخنها الظهر قبل الشيشة يدخن إنه عنه: فيقول طوسون
العشاء، من أكثر الغذاء يف يأكل — األمري أي — هو ثم الظهر، بعد أو الظهر قبل يدخنها

الغذاء. من أكثر العشاء يف يأكل وأحيانا
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يبدأ أن من فبدًال باشا الشميس عيل مع تقابل السيد لطفي األستاذ إن يقول ثم
السيد. لطفي األستاذ بدأها باشا عيل التحية

عقولهم، ليضعف الهذر هذا للعامة يكتب كان الذي األجنبي املثايل الكاتب هو هذا
غري آخر عمل عن يبحث بعضهم وكان قصفت، قد أقالمهم كانت املخلصون كتابنا بينما

للجوع. يتعرض أن دون منه يعيش أن يمكنه الصحافة
مرصية، مصانع ثالثة بإقفال قراًرا باشا صدقي إسماعيل أصدر ١٩٣٠ سنة ويف

هي: املصانع هذه

حمزة. القادر عبد لصاحبه «البالغ» (١)
عوض. حافظ أحمد لصاحبه «الكوكب» (٢)

دياب. توفيق لصاحبه «اليوم» (٣)

ويحتاج كيماوية، ومواد كبرية، آالت عىل يحتوي مصنًعا كان الجرائد هذه من وكل
هذه ألحد يمكن وال باألصباغ، ويدرون اآلالت يفهمون وكيماويني ميكانيكيني عمال إىل
وتضحيات تجارب بعد إال القارئ عني تجذب اإلتقان من درجة ويبلغ يرتقي أن املصانع

مرصية. أرسة خمسمائة نحو وحولها الجرائد هذه من كل يف يعيش كان وقد كبرية،
األمام إىل األجنبية املحايدة الصحف فوثبت أقفلت، املرصية املصانع هذه ولكن
والزمن الفنية، بالتجارب يرتقي مصنع ألنها بالزمن ترسخ والجريدة مكانها، وأخذت
أن يمكنه ال والتاجر بضائعهم، عن اإلعالن يف التجار حظوة تنال يجعلها الذي هو وحده

يوم. أي يف للموت معرضة وهي إعالنات عىل جريدة يأتمن
وكانت أكثر، بل سنة عرشون مىضعليها قد املرصية الجرائد إقفال يف الخطة وهذه
أجنبية، صناعة باعتبارها وإحيائها مرصية صناعة باعتبارها الصحافة هدم نحو تسري
يف ظاهًرا والفوز جانبنا يف واضحة الهزيمة نرى املرصيني الصحفيني نحن بتنا حتى
إىل تعمد األخرى، املصانع ملساعدة القوانني تسن الحكومة كانت وبينما األجانب، جانب
عىل للمحافظة كلها الخطة تغيري إىل حاجة يف فكنا فتقتلها؛ املرصية الصحفية املصانع

الصناعة. هذه
يف اشرتى قد «البالغ» فهذا البالغ، بجريدة الخطة هذه شناعة عن مثًال نرضب ونحن
٧٠٠ الشهري قسطها ويبلغ جنيه آالف سبعة عن ثمنها يقل ال للطبع ماكينة ١٩٣٠ سنة
إسماعيل عطَّله وقد والصور، باأللوان البالغ إخراج تستطيع املاكينة هذه وكانت جنيه،
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أي القادم، الربح انتظار يف خسارة كلها كانت أشهر، عليها مىض تجارب بعد صدقي
األستاذ عىل يكن ولم الجريدة، ُعطَِّلِت الكثرية التضحيات وبعد يتم أن يشء كل أوشك ملا
إفالسه ويف إفالسه، يعلن أن أو ثمن بأبخس املاكينة هذه يبيع أن سوى حمزة القادر عبد

جميًعا. إفالسنا بل الصناعة، هذه تعلَُّموا الذين العمال إفالس
ريح، كل مع وتجري حزب كل مع تسري التي األجنبية الجرائد إحدى كانت ثم
تخش ولم بها، ونجحت أيًضا باأللوان للطبع ماكينة اشرتت قد جميًعا، منَّا وتضحك
إىل البالغ عاد وعندما البالد، يف غالبة قوة بأية يصدم لم صاحبها ألن الخسارة الجريدة
التجار وحظوة القراء، حظوة ونالت رسخت قد املتفرِّجة األجنبية الصحف كانت الظهور

مكانها. عن يزحزحها أن البالغ يستطيع فلم اإلعالنات، يف
أنا أني والنتيجة ويقتله، مرصي مصنع عىل يتغلب كان أجنبيٍّا مصنًعا أن واملغزى

الحاكم. يعطلها التي املرصية الصحف بهزيمة نخرس كنا املرصي القارئ أيها وأنت
املرصية فالصحيفة الصحفي؛ إىل الصحيفة من العقاب ننقل أن هو الوحيد والعالج
وهو الجاني فلنعاقب جناية سبيلها عن حدثت فإذا حال، بأية يُْقَفَل أالَّ يجب مصنع
جناية، ارتكبت مثًال البالغ جريدة أن فلنفرض الصحيفة. نعاقب وال الكاتب، الشخص
ال نفسها يف ألنها يوم كل تصدر أن فيجب الجريدة أما ونعاقبه، املرتكب عىل فلنقبض
العقاب. يستحقون الذين وهم أشخاصيرتكبونها أو شخص هناك وإنما الجناية ترتكب
ارتقينا ولكنَّنا فيتلفونها، الجريمة بها ارتُِكبَْت التي اآللة يعاقبون القدماء كان وقد

الجاني. الشخص عىل العقاب وقرصنا عليهم
بعض داست قاطرة أن فرضنا فإذا العمل، يف يستمر أن يجب نافع فيشء اآللة أما
خدمتها تؤدي القاطرة ونرتك السائق، نعاقب بل القاطرة نتلف ال فنحن وقتلتهم الناس
يف الحال تكون أن يجب وهكذا بالسياقة، خبري آخر سائق يتسلمها أن بعد للجمهور
أو نحسبه أو فنجلده الكاتب إىل نعمد جناية، الصحف إحدى ترتكب عندما الصحافة
هي ألنها للناس خدمتها وتؤدي يوم كل تصدر الصحيفة ترتك أن يجب ولكن نشنقه،
شخص املرتكب وإنما جناية، ترتكب أن وحدها يمكنها ال وورق، وحرب حديد وهي اآللة،
أن يجب مرصية لصناعة قتل املجلة أو الجريدة إقفال يف ثم وعقابه، استبداله يمكن

الصناعات. سائر مثل وتعيش َع تَُشجَّ
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كانتالصحافةحمتقرة ملا

وعاينته إليه وقصدت بالقاهرة، مسكنًا أستأجر أن إىل احتجت ١٩٢٣ يف أني أذكر
هو وما اإليجار، عقد كتابة يف ورشعنا جنيهات، سبعة قدرها شهرية بأجرة وارتضيته
«جرنالجي» تقول: وهي مقعدها من انتفضت حتى صحفي أني املسكن مالكة َفِهَمْت أن

الشهر؟ يف جنيهات سبعة منني ويدفع
أتعثر وأنا وخرجت والرشح، املناقشة معها تُْجِد ولم العقد، عىل التوقيع ورفضت

الخيبة. ثوب يف
ستة أو ثالثة أجرة مقدًما دفعت أن وبعد لها، بقريب ْعُت تََشفَّ أن بعد واستطعت،

املسكن. وعىل املالكة رضا عىل أحصل أن شهور،
املكانة للقارئ أبني كي أذكرها ولكني سنة، ٣٥ الحادثة هذه عىل مىض وقد
من «غازيتجي» كلمة وكانت املرصي، املجتمع يف يحتلها الصحفي كان التي امُلْحتََقَرَة
هذا بداية يف الحاكمة الطبقة عند مألوفة وكانت «صحفي»، تعني التي الرتكية الكلمات

والصعلكة. والفقر الترشد معنى تحمل وكانت القرن،
دعوى األب أقام السادات الشيخ ابنة «املؤيد» صاحب يوسف عيل الشيخ تزوج وملا
تُنَْسُب بمن يليق وال محتقرة، الصحافة وأن صحفي، أنه بدعوى الزواج إلغاء يطلب عليه
هذا عىل الزواج بإلغاء الرشعية املحكمة وحكمت تصاهره، أن ابنته مثل «األرشاف» إىل
«رشيفة». أرسة ملصاهرة يليق ال ومحرتفها رشيفة، غري مهنة الصحافة إن أي األساس؛
القاهرة، جرائد يراسل املنيا يف صحفيٍّا سالمة صادق كان سنة ثالثني نحو وقبل
وذات نقده، وغاظهم املديرية، يف املسئولني املوظفني وسائر املدير انتقاد يف يكتب وكان
وتسلم الترشد، بتهمة ُووِجَه وهناك البندر، مأمور إىل يقوده البوليس رجل جاءه صباح
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والسياسة اإلدارة رجال من الصحفيون يالقيه بعضما اإلجراء هذا وكان الترشد، «إنذار»
األيام. تلك يف مرص يف

حتى وسعى القاهرة، إىل فقصد عظامه، نخاع إىل رجًال كان سالمة صادق ولكن
التي للفضيحة تخليًدا «اإلنذار» أسماها أسبوعية صحيفة بإصدار رخصة عىل حصل
و١٩٥٢. ١٩٤٨ بني فيما فيها بالتحرير رشفني وقد املنيا، يف معه اإلدارة رجال ارتكبها
إذا املحتَقرة، املهن من كانت سنة خمسني أو أربعني نحو قبل الصحافة أن والواقع
اشتغلت أني أذكر فإني املايل، النجاح هو املجتمع به يعرتف الذي النجاح نوع أن اعتربنا
عن الجريدة لعجز وخرجت جنيهات، سبعة قدره شهري بأجر ١٩٠٩ سنة «اللواء» يف

شهور. ثالثة أو شهرين متأخر عندها ويل خرجت بل أجري، دفع
أسباب: جملة إىل املرصية الصحافة انحطاط نعزو أن ونستطيع

راية تحمل أنها باعتبار تطاردها كانت االستبدادية االستعمارية الحكومة أن أولها
جالء إىل تدعو أيًضا وكانت الجمهور، أعني عن مسترتة تبقى أن يجب إلدارة النقد

لبالدنا. املحتلني اإلنجليز
بني يكاد أو األمية يعمم الحكومية، املدارس عدد وتحديد التعليم، تأخر كان ثم
كثرية أسبوعية أو يومية جريدة يغذو ال صغريًا القراء جمهور فكان الشعب، طبقات

منخفضة. — لذلك تبًعا — الصحفيني أجور فكانت النفقات؛
املحررين وحبس والغرامة التعطيل بني إفالس، يف الدوام عىل جرائدنا كانت ولذلك
مات وقد الصحفية، الرتبية يرتبى أن للصحفي تتيح هذه حالها يف تكن ولم واملخربين،
وأصبح املجالت، عرشات غري وهذا الجريدة، ثم الدستور، ثم املؤيد، بعده ومات اللواء،
أو املفلسني مهنة هي كما الحبس، إىل تؤدي خطرة مهنة الصحافة أن العام االعتقاد
يتيح آخر عمًال يجدون الذين اْألَْكَفاءُ عليها يُقبل يكن لك ولذلك اإلفالس؛ عىل املوشكني
قلة. الدوام عىل كانوا وهؤالء بالفن، املهووسني الهواة أولئك إال والكسب الطمأنينة لهم
لو كما الصحافة إىل يلجئون الشبان نجد كنَّا ما كثريًا جميعها األسباب ولهذه
املخرب أو املحرر فإن هذا حدث ما وكثريًا حكومية، وظيفة إىل منه يعربون معربًا كانت
الصحافة ويرتك الوظيفة إىل الصحافة من يثب ألن الفرصة يجد كان باملوظفني باتصاالته

أسف. غري يف
وقت إىل الصحفيني من كثري عند قائًما الصحافة مهنة من الخطر إحساس وبقي
األقل عىل أو حياته رسالة تكون أن مهنته من لينتظر يكن لم الصحفي فإن قريب،
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محتقرة الصحافة كانت ملا

أو ضيعة يشرتي كي مال من يستطيع ما منها يجمع فكان حياته، طيلة رزقه مورد
عليها باإلنفاق ترقيتها عن يكف إذ صحيفته يخرب كان العمل بهذا وهو منزًال، يقتني
يرعوها لم أصحابها ألن الصحف ماتت ما كثريًا ولذلك للجمهور؛ خدمتها تزداد حتى

والتوسع. بالتحسني
إىل األكثر يف يعود كان الصحافة مهنة من بالخطر اإلحساس هذا أن وواضح
عمل عن يبحث أن عىل الصحفي تحمل كانت والتي ذكرناها التي الغاشمة القوانني
تلك من صحيفته كانت إذا وخاصة آخر، ُمْرتََزٍق من العيش له يكفل ما يقتني أو آخر،
وضعت التي الصحف تلك أي املتفرجة؛ الصحف تلك من وليست املكافحة، الصحف
يقيض كان ما كثريًا موقفها فإن االستبداد، ومكافحة االستعمار مكافحة عينها نصب

الفادحة. الغرامة أو املهني، املؤذي الحبس أو املوت أي باإللغاء، عليها
باملئات هذا الكفاح ملوقف ماتت ثم ظهرت التي املرصية الصحف نعد أن ويمكن
وبعد الكفاح، روح قرائها يف بَعثت أن بعد إال تمت لم وهي الصحافة، مرص َعَرَفْت منذ
ننىس لن ولذلك الحكم؛ ونزاهة واالستقالل الحرية أجل من رصخاتها وأطلقت نادت أن

فضلها.

فقرية. أيًضا كانت ولكنها خطرة أيًضا كانت كما محتَقرة، مهنة الصحافة كانت
من تؤدي تكن فلم وقت، كل يف باإلفالس مهددة كانت أنها إىل فقرها مرجع وكان
الذي الدائم العداء موقف كان ثم املبالغ، أخس إال فيها يعملون للذين واملرتبات األجور
أو اإلقالة من ضمان أي فيها املشتغلني يحرم االستبدادية الحكومات منها تقفه كانت

املكافأة. حرمان
الروح بنفس الحرفة هذه يف دخلوا استغالليون، الصحف أصحاب من هناك وكان
عمالهم يرهقون كانوا ولذلك الربح؛ سوى يبغي ال ما، تجارة عىل التاجر بها يُْقِدُم التي

بصحتهم. أودى ما كثريًا الذي الشاق بالعمل الطبَّاعني إىل املحررين من
القاهرة يف القديمة الصحفية الدور إحدى أن كيف يعرفون الصحفيني وجميع
أنه لو نفيس، انهيار يف وهم منها يخرجون كانوا حتى بالعمل محرريها تُرهق كانت
كثريًا أن وكيف بالجنون، عليهم قىض أو االنتحار عىل حملهم قد لكان مدته طالت
هناك تكن لم أنه هذا عىل زد العمل، ملشقة لِّ بالسُّ أُِصيبُوا والطَّبع الَجمع عمال من
صحفية دار يف سنوات سبع أنا عملت وقد استقال، إذا عمله سني عن للصحفي مكافآت

مكافأة. واحد مليم عىل أحصل أن دون وخرجت مشهورة،
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ورسالة حرفة الصحافة

فإننا للصحفي؛ الشعب عند االحتقار دواعي من واملرتبات األجور خسة وكانت
عقار من يقتني وما ثروته بمقدار الفرد مقام فيه يُحسب اقتنائي ثرائي نظام يف نعيش

دخل. من عليه يحصل وما
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الثالث الفصل

وتعسًفا عنًتا تلقى الصحافة

أحتاج ولكني عابًرا، موجًزا أخرى مواضع يف إليه أرشت قد الفصل هذا يف أكتب ما بعض
والرتكيز. اإليضاح إىل هنا

واملستبدين املستعمرين من هؤالء كان فإذا الحاكمني، عىل الشعب عني فالصحفهي
وترتب الخيانات وتفضح األخطاء تعني التي البصرية الناقدة العني هذه يطيقون ال فإنهم
ولصوًصا، خونة ١٩٥٢ إىل ١٨٨٢ منذ مرص يف الحاكمني من كثري كان وقد املسئوليات،
يف كثريًا رأيت وقد البالد، نهب نفوسهم وترىض والعدل، الحق عن ضمائرهم ترتيش

الحاكمني. هؤالء جرائم من الصحفية حياتي
ألنه غريه عىل أوثره كنت حالق دكان يف كنت أني سنة، عرشين من أكثر قبل أذكر،
يف الكتابة يجيد وكان بالصحافة، اتصاالت له كانت «املرصي» يُْدَعى حالًقا يستخدم كان
عليه القبض ويلقي يدخل برشطي إذا شعري بقص يشتغل هو وبينما العمال، شئون

«الترشد». هي البوليس مركز إىل بها سيق التي التهمة وكانت ويقيده،
الزبون. شعر يقص املقص يده ويف الترشد

الحاكمني أيام البوليس عند املأثورة املحبوبة التهم من «الرشد» تهمة كانت وقد
صحفية تهمة إثبات عن عجزوا كلما آلخر وقت من الصحفي بها يتهمون املدنسني،

عنه. واضحة
أنه ارتكبه ما كل وكان «إنذار»، وسلم سالمة صادق عىل املنيا يف القبض ألقي فقد
صحيفته ذلك بعد وأصدر املديرية، يف والوكيل املدير وينتقد القاهرة صحف يراسل كان
بهذا صحيفته وبقيت قبًال ذكرنا ما عىل الحادث هذا ذكرى يف «اإلنذار» باسم األسبوعية

.١٩٥٥ يف تويف أن إىل االسم



ورسالة حرفة الصحافة

أوروبا يف كان فقد الصحف، أصحاب ألحد حدث ما الظلم، باب يف هذا من وأسوأ
الصحيفة صاحب يقرأ ولم النيابة، تحقيق استوجبت كلمة صحيفته محرري أحد وكتب
أُْلِقي اإلسكندرية ميناء إىل وصل فلما التهمة، موضوع يعرف ولم املحرر، هذا كتبه ما
وقد أوروبا، يف غائب وهو املحرر هذا يف نرشه ما بسبب وحبس وحوكم، عليه القبض
يف يُكتب ملا الصحيفة صاحب مسئولية عىل ينص الوقت ذلك يف الصحفيني قانون كان
السوداء األمخاخ اخرتعته الذي العنت بعض هذا وكان عنها، غائبًا كان ولو حتى جريدته

ما. وقت يف مرص يف واملستعمرين املستبدين رءوس يف
قضايا يف الصحفيني بمحاكمة الجنايات محاكم تختص أن أيًضا العنت هذا ومن
كان الذي الفساد إىل واضحة إشارة الصحفيني إليذاء العجيب االحتيال هذا ويف الجنح،

القضاة. نزاهة إفساد إىل به التسلُّل يحاولون اْلَفَسَدُة الحاكمون هؤالء
للمعاكسات؛ آخر موضوًعا املعارضة الصحيفة بها تُطبع التي «املطبعة» وكانت
املرصية، للمصانع ١٩٠٤ بقانون اإلنجليز تعريف عليه ينطبق «مصنًعا» تَُعدُّ أنها ذلك

خطر». أو بالصحة مرض أو للراحة مقلق «محل أنه وهو
لطبع األزبكية قسم يف مطبعة ١٩٥٠ سنة أقمنا قد رشيك مع كنت أني وأذكر
مهندًسا كلفنا أننا مع بإدارتها، الرتخيص عىل شهور أربعة مدى يف نحصل فلم صحيفة،
األزبكية قسم طبيب وجاء املواضع، ويعني بالرسم يقوم كي املباني شئون عىل متمرنًا
نقل تطلب الوزارة إن يقول ذلك بعد إلينا عاد ولكنه جميعها، الرتتيبات عىل فوافق
هذا علَّة يعرف ال وإنه الرشقية، الجهة إىل الشمالية الجهة من املرحاض نافذة النافذة

نعرفه؟ نحن هل ويسألنا: الرأي،
املطبعة، إقفال إىل منه تهدف الوزارة كانت الذي العنت سوى نعرف نكن ولم

ذلك. يف ونجحت
خطوات جملة اتخاذ يف الدين رساج فؤاد الداخلية وزير فكَّر بالذات السنة تلك ويف
قرصه ورجال فاروق جرائم إلخفاء أيًضا بل فقط الصحف حرية لتقييد ليست مشئومة،
يف الحكم رجال تمس التي السوداء الحقائق عىل املرصي الجمهور يقف ال حتى الدنس
فاروق أخبار أي القرص، أخبار نرش من الصحف ملنع مرشوًعا أعد بأن وذلك القرص،
إىل رحالته يف فاروق يرافقن ُكنَّ الالئي الراقصات وأخبار ثابت، وكريم وبويلِّ ونازيل
األماكن يف الفندق هذا غري أو بالفيوم األوبرج يف معهن وينزل الصحراء، أو اإلسكندرية

األخرى.
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وتعسًفا عنتًا تلقى الصحافة

تحقق كي القاهرة؛ إىل البوليس برجل محروًسا بورسعيد من بي جيء أنه وأذكر
بالنص: كلمتها هذه «الشعلة» بجريدة يل مقال يف وردت جملة بشأن العامة النيابة معي

األوبرج»! ما أدارك وما «األوبرج
وكانت ينذرني. ثم ينقذني، أن استطاع الذي عوض إسماعيل األستاذ املحقق وكان
يسلك ألنه وقتئٍذ شاع قد كانت ِلَما فاروق عند الحساسة الكلمات من األوبرج كلمة

الفندق. هذا يف شائنًا سلوًكا
رساج فؤاد فكَّر القانون، هذا مرشوع عىل وشهامة شجاعة يف الصحفيون هاج وملا
الصحفي يصبح كي السيايس» االشتباه «قانون هو أيًضا ١٩٥٠ يف آخر مرشوع يف الدين
املرشوع. هذا يَئُِدوا أن أيًضا الصحفيون واستطاع عليه، تهمة إثبات يمكن ال حني مشتبًها
حوايل معي تعاقدت قد الشهرية الكتب تطبع كانت التي الرشكات إحدى أن وأذكر
باملطبعة كان فلما ،١٩٢٦ سنة نرشته قد الهالل دار كانت يل قديم كتاب بشأن ١٩٤٨
التاريخية» الحب قصص «أشهر واسمه الكتاب أن بدعوى الطبع أُوِقَف طبعه، يجري

بفاروق. تعريًضا هذا يف وأن امللوك، حب عن فصًال يحتوي
مثل منع إىل فيه دعوت مرص» يف العقل «حرية بعنوان كتيبًا ألَّفت ١٩٤٥ سنة ويف

واملؤلفني. واألحرار الصحفيني معاملة يف العنت هذا
جميعها ماتت التي املكافحة الصحف أسماء يذكر أن الفصل لهذا القارئ وعىل
يف املعاكسات، هذه بمثل ماتت وقد صدورها، يطيقوا لم واملستعمرين املستبدِّين ألن
أو الوزراء، رسقات أو فاروق، فحش تبايل تكن لم التي املتفرجة، الصحف أن حني
واالقتصادية السياسية امليادين جميع يف بالدنا تأخر أو بالدنا، لكنوز االستعمار نهب
العقارات من يملكون أصبحوا حتى أصحابها وأثرى عاشت الصحف هذه واالجتماعية،

الجنيهات. من األلوف مئات قيمته تبلغ ما العقارات وغري
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الرابع الفصل

املرصية الصحافة كيفأفسدتاحلكومة

اإلفساد أو الفساد من ألوانًا تمارس واالستبداد االستعمار أيام املرصية الحكومة كانت
كله. العالم هذا يف أخرى أمة تعرفه لم إفساد أو فساد وهو الخيال، يتجاوز الصحفي
الصحفيني املتعاقبة الوزارات بها ترشو كانت التي الرسية املرصوفات مثًال ذلك فمن
هدف الذي يكن عديل هو البدعة هذه ابتدع والذي الباطل، وينرشوا الحق ينكروا حتى
الصحافة، طريق عن عليه األمة وشق العام الرأي بتضليل زغلول سعد محاربة إىل منها
وتنظيف. تطهري إلغائها يف وكان ،١٩٥٢ ثورة بعد إال الرسية املرصوفات هذه تُْلَغ ولم
أحد عىل اإلغداق سخاء يسخوا أن عىل الوزراء بعض يحمالن والزهو الغرور وكان
مآثرهم ويصف زائًفا، يكن وإن ساحر جمال يف صورهم ينرش كان ألنه الصحفيني
يعرفها يكن لم التي إصالحاتهم بشأن القصة تلو القصة ويروي مآثر، تكن لم وإن
أن ١٩٥٢ يف الثورة حكومة أذاعته الذي الكشف من واتضح الصحف. يف إال الجمهور

جنيه. ألف ٢٦ من أكثر عىل حصلت التافهة األسبوعية الصحف إحدى
األدب أو العلم عن مقال فال االستبداد، وزراء عىل الثناء عىل وقًفا صفحاتها وكانت
مرصعة وجمل رنانة كلمات فيها كان ما كل وإنما السياسة، أو الزراعة أو الصناعة أو

الرسية». «املرصوفات هذه يمنحونها الذين عىل الثناء يف
فصاحب الحكومية، اإلعالنات هي الصحفيني إلفساد أخرى رشوة هناك كانت ثم
يُحرم الفساد، بقمع ينادي يفتأ وال اإلصالح إىل يهدف الذي املعارض املستقل الجريدة
ويتغنى يمدح الذي الصحفي أن حني يف التافه، عىل إال منها يحصل ال أو اإلعالنات
ال التي األسبوعية الصحف إحدى إن بل الجنيهات، من األلوف ينال املستبدِّين بعدل
عىل قيمته تزيد ما واحد عدد يف الحكومة إعالنات من نالت الصحفيون يذكرها يزال

جنيه. ثالثمائة نحو



ورسالة حرفة الصحافة

فيها تصدر كاملة شهور أربعة يف يومية صحيفة فيه تنل لم الذي الوقت يف وهذا
جنيهات عرشة بمتوسط أي جنيًها أربعون قيمته ما سوى تنل لم وتُذاع، وتُباع، يوم، كل
الثناء يأبى حرٍّا رجًال كان محررها أن سوى ذنب من الصحيفة لهذه يكن ولم الشهر. يف

املترصف. الداخلية وزير عىل الكاذب الرخيص
بتنبيه الحكومة خدمة األصل يف هدفها كان التي — الحكومية اإلعالنات وكانت
حني أني وأذكر املجلة، أو الجريدة إلفساد وسيلة — غريهم أو املقاولني أو الجمهور
إىل عمد سياسته، يف صدقي إسماعيل فيها وعارضت ،١٩٣٠ يف املرصي مجلة أخرجت
١٢ حرمت بل فقط «املرصي» يحرم ولم اإلعالنات، هذه بحرماني إفاليس إىل التوسل

إلغائه. بعد أصدرتها أخرى مجلة
املكافأة عرض مع أخضع، أن غايتها تنقطع، ال لزيارات عرضة األيام تلك يف وكنت

أصدرتُها. التي املجالت جميع أفلست ولذلك أخضع؛ ولم اإلعالنات، وهي السخية
من وغريها «املعارف» وزارة اشرتاك هو الصحفيني، وإفساد لرشوة آخر ومثال
منفعة ليس هنا املقياس كان فقد بعض، دون والجرائد املجالت بعض يف الوزارات
كانت فإذا الوزارة، تتبعها التي السياسة إزاء موقفها ولكن املوظفني، أو والتالميذ الطلبة
تشرتك الوزارات فإن تمدح موالية كانت وإذا تقاَطع، فإنها وتنتِقد معارضة الصحيفة
تُفض ال التي النسخ بألوف التافهة املجالت «تختزن» املدارس كانت ما وكثريًا فيها،
الوسيلة. بهذه كثريون تافهون صحفيون أثرى وقد السبب. لهذا عنها الربيد غالفات

الورق، هي الصحف، إلفساد الكربى الحرب أيام الحكومة عرفتها أخرى ووسيلة
األقطار من إلينا يرد كان ما ومقدار محدوًدا، كان البالد يف منه املخزون مقدار فإن
الورق لتوزيع وتدخلت العلتني بهاتني الحكومات وتعلَّلت محدوًدا، أيًضا كان األجنبية
املعارضون وعومل بالسخاء الخاضعون املوالون عومل أن العدل هذا من وكان «بالعدل»،
من األلوف مئات الصحفيني بعض اقتنى كيف أيامنا يف الصحفيون ويعرف بالتقتري.

السوداء. السوق يف الورق ببيع عليها حصلوا الجنيهات
الصحفيني من كثريون صار وحتى مكشوفة، فضيحة صار حتى البيع هذا وشاع
يحتاجون كانوا الذين املكتبات ألصحاب فيبيعونه الصحف ورق عىل يحصلون تجاًرا،

الكتب. لطبع إليه
املرصية، اإلنجليزية «للصداقة» جمعية الوفدي الوزير عثمان أمني املرحوم وألَّف
تُْفَصُم ال كاثوليكيٍّا زاوًجا اإلنجليزية األمة تزوجنا قد املرصيني نحن أننا شعارها كان
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بأرخص الورق أجود يجد الصحفيني من الجمعية هذه إىل ينضم من كل وكان ُعَراُه،
الكاثوليكي. الزواج عىل اإلبقاء برشط األثمان،

وقد املرصية، الصحف إفساد يف الصورة هذه من أفظع صورة أتخيل أكاد وال
التايل: الحادث هذا ذلك عىل يدل كما منها، الكثري فسد أو فسدت

فهمت الحديث يف وأخذنا إليه قعدت فلما الصحف، أصحاب أحد دعاني يوم ذات
يمنع ما عندي يكن ولم كثريًا، عيل يثني ورشع التحرير، رياسة أتوىل أن يف يرغب أنه
الصحيفة، يف اإلصالح وجوه عن الساعة ُقرابة نتحدث وجعلنا العرض، هذا قبول من
نحتاج ملحررين أسماء ونقرتح وهناك، هنا واالقرتاح بالنقد أخرى بعد صفحة ونتناولها
وودعته التايل، اليوم يف بالتليفون سيكاملني بأنه أفهمني بأن اجتماعنا وانتهى إليهم،

وخرجت.
به له وكانت الوزراء ألحد لقائي وصادف يعتذر، ولم فيها يكلمني لم أيام ومضت
الرصيح: الرسيع جوابه فكان بها، بخسني التي املعاملة هذه إليه فشكوت متينة، عالقة
الرساي، استئذان بعد إال صحيفته يف محرًرا يوظف ال هذا فالن أستاذ، يا «اسمع
صلة لك يجعل بأالَّ عليه فأشاروا استشارهم أنه بد فال عنك؛ الرساي رأي تعرف وأنت

بصحيفته».
معارضة أنها الجمهور تُفهم وقتئٍذ كانت الصحيفة هذه إن أقول أن أنىس وال

للرساي.
الحكومة ولكن الدولة، يف العليا املناصب من املطبوعات» «مدير منصب وكان
تخىش كانت ألنها املنصب؛ لهذا وأجهلهم الناس أفسدت تعني كانت ما كثريًا الفاسدة
مؤذية سافلة خطط اتِّباع من منه يُطلب مما يأنف قد الذي املثقف النزيه املستقل الرجل

للصحفيني. أو للجمهور
فلما صحفي، لشأن اإلدارة هذه مديري من واحد إىل يوم ذات قصدت أني وأذكر
يشتغل ا جدٍّ خطرية مسائل هناك أن وأفهمني سكرتريه منعني غرفته إىل بالدخول هممت

منها. ينتهي حتى أنتظر أن يمكن وأني املطبوعات، مدير بها
هذه عن منه استفرس وأخذت فسئمت انتظاري، وطال السكرتري، مع وقعدت
قبل من خربته قد كنت الذي املطبوعات مدير بها يشتغل التي «الخطرية» املسائل

عرفت. رجل أتفه فيه ووجدت
فماذا واقتحمته، الباب إىل وهممت أباِله، لم وعندئٍذ يبوح، أن رفض السكرتري ولكن

وجدت؟
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ويطلب العام، الرأي ويوجه الصحف، عىل يرشف الذي هذا، املطبوعات مدير وجدت
اإلعالنات مقدار ويعني العامة، للنيابة الصحفيني ويقدم أخرى، وإلغاء صحيفة إنذار
يرى بأنه القاهرة يف مشهور عراف وأمامه قاعًدا املدير هذا وجدت الرسية، واملرصوفات
من حرض الذي املوضوع وكان والودع، النجوم طريق عن املستقبل عن ويتكهن الحظ
يتهيَّأ حتى تستقيل أو الوزارة فيه ستُقال الذي التاريخ عن املدير يخرب أن هو أجله

القادمة. للوزارة معينة بخطط
الثورة. سبقت التي الوزارات أيام الحكم فساد من الصحفيون القاه ا ممَّ بعض هذا
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الخامس الفصل

الصحف اإلعالناتيف

فإن وترشدهم، القراء تنفع والرتويحية والصناعية التجارية اإلعالنات أن يف شك ليس
يجد كما املنزلية، األعباء تخفف التي املخرتعات من يجدُّ ما منها تعرف البيت ربة
كل يجده ما غري وهذا ونحوها، السينمائية والدور املسارح عن دليًال فيها القراء جمهور

حاجاته. وسائر وُسكناه وطعامه لباسه بشأن منَّا
حركة تركد فال االستهالك، وتزيد الروح تخدم أخرى، زاوية من واإلعالنات،

األسواق.
فهي السلع، شتى يف اإلنتاج حركات وبني الصحيفة بني تصل ذلك بعد هي ثم
عىل تدلهم ألنها أنفسهم الصحف ملحرري تنويرية عوامل عىل تنطوي الزاوية هذه من

املتطورة. املتغرية االقتصادية األحوال
اإلعالن، إىل املتاجر تحتاج املباراة، عىل يقوم الحارض نظامنا مثل إنتاجي نظام ويف
لحياة املوارد أعظم اإلعالنات أصبحت ولذلك الصحيفة؛ هو ذلك إىل الوسائل وأقرب
قد «أوراق» بأنها ومجالت، جرائد الصحف، املتهكمني أحد عرَّف لقد حتى الصحيفة،

أخبار. اإلعالنات هذه ظهر ويف إعالنات عليها ُكِتبَْت
أو األهرام أو األخبار أو الجمهورية مثل الكربى، جرائدنا إحدى نتصفح وعندما
عىل ثمنه يزيد أحيانًا الورق مقدار أن نجد العديدة، األسبوعية املجالت غري الشعب،
تعوض اإلعالن قيمة ألن اإلعالنات؛ هي ذلك وعلة املجلة، أو الجريدة به تباع الذي الثمن

اإلعالن. قيمة يف كسبًا الورق ثمن يف الخسارة وتجعل الصحفية الدار
١٦ صفحاتها تبلغ التي الجريدة ولكن اإلعالنات، بكثرة أحيانًا نضيق القراء ونحن
تسد التي العديدة اإلعالنات هذه لوال الحارضة بأثمانها تُباع أن يمكن ال صفحة ٢٠ أو

الصحيفة. نفقات من أخرى أبواب يف النقص



ورسالة حرفة الصحافة

الواليات يف الصحفية القواعد يتحدى أن األمريكيني الصحفيني أحد حاول وقد
قطع نصف (يف ١٦ صفحاتها عدد يبلغ كان واشنطن يف صحيفة فأصدر املتحدة
أقل بعد وقفها ولكنه اإلعالنات، من سطر عىل واحد عدد يف يعتمد فلم اليومية)؛ جرائدنا
صدورها عند الجمهور أن وصحيح مال، من إصدارها يف خرسه ما لوفرة سنتني من
باإلعالنات تستعني التي الجرائد أن وجد ألنه ذلك، بعد عنها عَزف ولكنه عليها، أقبل
أكثر الصحفية وخدماتها مرافقها وسائر أخبارها من وتزيد صفحاتها عدد يف تتوسع

إعالنات. بال جريدة تستطيع مما
الصحيفة تنرشه ا عمَّ أحيانًا تقل ال كبرية تنويرية قيمة القائم نظامنا يف ولإلعالنات
رشح إىل تحتاج — صناعة أو تجارة يف — الجديدة الرشكة فإن مقاالت، أو أخبار من
تقوم ولذلك الرشح؛ هذا يف الصحيفة من املجانية الخدمة تنتظر ال وهي القادمة، أعمالها
عىل ويقدم مرشوعاتها عىل الجمهور تقف حتى متكررة إعالنات أو إعالنًا بنرشه هي
بهذه يستنري والجمهور مقاالت، صيغة يف اإلعالنات هذه تظهر ما وكثريًا أسهمها، رشاء

تنتفع. والرشكة اإلعالنات
إحدى تغزو التي الصناعية أو التجارية املؤسسة أو الرشكة إن هنا يُقال وقد
أقدمت هي إذا بالحرمان وتحددها سياستها يف تؤثر أن تستطيع بإعالناتها الصحف

ماليٍّا. إيذائها إىل يؤدي بما انتقادها عىل
أذكر فإني النوع؛ هذا من اختباراتصحفية بي مرت وقد صحيح، هذا أن واعتقادنا
باإلنجليزية الخرب وتسلمت مرصيون، مسافرون عليها وكان ارتطمت، البواخر إحدى أن
من رسول جاءنا دقائق عرش من أقل بعد ولكن وترجمته، األخبار رشكات إحدى من
املضَمر التهديد وكان النرش، عن نمتنع أن وطلب الباخرة هذه تملك التي الرشكة مكتب
التي الجريدة عن إعالناتها تقطع وعندئٍذ الرشكة، سمعة إىل أسأنا الخرب نرشنا إذا أننا
حدث بل ذليلة، خاضعة النرش عن الجريدة وامتنعت ومرتجًما، محرًرا فيها أعمل كنت
ال حتى الصحف َفَرَشِت التصفية، يف تأمني رشكة هناك كانت فقد هذا، من أفدح هو ما
نني للمؤمَّ التزاماتها تؤدي أن قبل التصفية من تنتهي أن واستطاعت التصفية، خرب تنرش

نزيد. أن ونستطيع عندها،
سنة. ثالثني نحو قبل هذا حدث

اإلعالنات تخرس أن خشية الحقائق نرش عن الصحيفة من االمتناع هذا وبالطبع
عنه ترتفع أن يجب كما املخلص، األمني الصحفي ويأباه عنه يرتفع صحفيٍّا إجراًما يَُعدُّ

تأمني. رشكة أم بواخر رشكة أكانت سواء أيًضا التجارية الرشكة وتأباه

30



الصحف يف اإلعالنات

هناك يكن وإن فيه، أصيلة تكون تكاد مفاسد، الحارض االجتماعي نظامنا يف ولكن
لهذه الخضوع يأبوا وأن يستعلوا أن آلخر وقت من يستطيعون من األرشاف الرجال من

املفاسد.
بالشعب أنزلته الذي الفادح الرضر نعرف كلنا فإننا املقطم، جريدة مثًال اعترب
فضيلة لها كانت ولكن الربيطاني، االستعمار تؤيد وهي حياتها عاشت حني املرصي
أو سنة سبعني طيلة أنها ذلك يرها؛ ولم عنها سِمع الذي الجديد الجيل يعرفها ال أخرى
بهذا بالطبع وخرست الكحولية، املرشوبات عن واحد إعالن نرش رفضت عمرها من أكثر
وهو ملبدئها التزاًما الخسار هذا ارتضت ولكنها جنيه، ألف مئتي أو مئة نحو الرفض

الخمور. جحد
إحداث بشأن الصحف كتبت ١٩٥٣ ففي أيامنا، يف حدث ما أيًضا بذلك وشبيه
جرينال» مديكال «بريتش مجلة يصدرون الذين األطباء وكان الرئة، لرسطان التدخني
نرش يرفضون أنهم ١٩٥٤ من يناير يف فأعلنوا بصحته؛ واقتنعوا املوضوع هذا بحثوا قد
هذه من الطبية املجلة هذه عليه تحصل كانت ما أقل أن مع السجاير، عن اإلعالنات

السنة. يف جنيه آالف عرشة أو خمسة عن لينقص يكن لم اإلعالنات
عالية. أخالًقا الصحفيني لبعض ان

إىل يحتاج املباراة نظام الحارض، االقتصادي نظامنا بأن القول فأكرر وأعود
هناك ليست روسيا مثل آخر نظام يف ولكن بدونها، البقاء يستطيع ال وربما اإلعالنات،
واحد، إعالن بال ومجالتها جرائدها جميع تصدر ولذلك الصحف؛ يف إعالنات إىل حاجة
اإلعالن فكرة عليه تنهض الذي األسس أحد فإن ذلك، إىل يحتاج ال االقتصادي ونظامها

غريي». يبيعها التي السلع من وأرخص أفضل «سلعتي أن هي
ذكرت وقد اإلعالنات. إىل حاجة ال وإذن روسيا؛ يف البيع يف مباراة هناك وليست
البواخر، رشكة ومثال التأمني رشكة مثال وهما اإلعالنات، يف االستعمال إساءة عن مثالني
الحكومة هو الصحف يف لإلعالنات االستعمال أساء من أعظم أن يقيني بل ظني يف ولكن

اإلقطاعية. الوزارات أيام البائد اللعني عهدها يف املرصية
تصل حتى بانتشارها لالنتفاع ال املرصية، الصحف عىل توزَّع اإلعالنات كانت فقد
ذلك، نحو أو املناقصة أو املزايدة أخبار مثًال املقاول منها فيعرف إليها املحتاجني إىل
ألحد الوزراء أحد من رشوة أو هدية تعود بحيث الرصيحة باملحاباة ع توزَّ كانت وإنما
نظر يف شأن أي لها شأن فال املالية مصالحها يف الدولة خدمة أما فحسب، الصحفيني
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خمسني منها الواحد العدد إصدار يتكلف ال أسبوعية مجالت هناك كانت بل الوزير.
أكثر. أو جنيًها عرشين قيمته تبلغ كانت ما الحكومية اإلعالنات من يحمل قرًشا

وهو ثمنه عىل به تُطبع الذي الورق ثمن يزيد األحيان بعض يف الجرائد وبعض
عىل الجريدة أصحاب يحصل وإنما األحيان، بعض يف أضعاًفا يزيد بل مطبوعة، جريدة

لإلعالنات. العالية األجور من الربح
تؤسس املالية واملؤسسات واملتاجر املصانع بعض فإن ذلك، من أكثر يحدث بل
واملتاجر املصانع هذه خدمة القصد ويكون تنترش، حتى باملال وتغذوها الجرائد
ينتظر وال مرص، يف — الحظ لحسن — الحاالت هذه مثل أعرف ال اآلن وإىل واملؤسسات،
وأمريكا أوروبا يف املال رأس فإن قادمة، عديدة سنني إىل مرص يف ذلك مثل يحدث أن
يزال ال ولكنه فيستغلها، الصحف إىل شباكه تمتد بحيث والدراية، والحيلة القوة من

مرص. يف ضعيًفا
جديد مرشوع بشأن كان إذا خاصة التنوير، إىل يؤدي ما كثريًا اإلعالن إن قلت وقد
إىل وليس التغرير إىل تنتهي مجموعها يف اإلعالنات أن أعتقد ولكني الدعاية، إىل يحتاج
ما حكومة أن ولو فيه، نعيش الذي املباراة نظام يف رضورية ذلك مع تكن وإن التنوير،
القراء شكوى لكانت الصحف يف اإلعالنات ومنعت رأيها حزمت املال، رأس حكومات من
نريد التي السلعة عىل الوقوف إىل طريق لنا ليس إذ املال، رأس أصحاب شكوى من أكرب

الحارض. الوقت يف واملجلة الجريدة غري رشاءها
اهتماًما الجامعات بعض يف يَلقى اإلعالن فن تدريس إن نقول أن املفيد من ولعلَّ
عىل القائم مجتمعنا ونظام يتفق هو إذ معقول؛ وهذا الصحافة، فن تدريس من أكرب

والصناعة. التجارة يف املباراة
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الصحافة األسلوبيف

إىل وألتفت أقرأ رشعت منذ أي حياتي، يف املاضية سنة الستني إىل بذاكرتي أعود حني
ال العربية، بلغتنا الكتابة يف إليه وصلنا الذي املنري السهل األسلوب أن أجد الصحف،
الُكتَّاب إىل حتى فيه الفضل يعود ال بل املدارس، يف اللغة معلمي إىل فيه الفضل يعود

الصحف. إىل يعود األسلوب هذا يف الفضل وإنما الُقَداَمى، «األدباء»
من تختار أن إىل احتاجت — الخرب إيراد يف الرسعة إىل الضطرارها — أنها ذلك
املحرِّر أو للخرب الوقت يتسع يكن لم إذ مًعا؛ وقراءته كتابته تسهل ما والعبارات الكلمات
كان التي املزيفة املوسيقية بالعبارات يتبخرت أن أو املجاز أو السجع بكلمات ينظر أن

فنية. أنها يعتقد
وإن أمني، قاسم هو الصحافة غري يف سهل عربي بأسلوب ألَّف من خري كان وربا
العرصية، املرصية مشكالتنا تعالج جميعها هي إذ الصحافة، من مؤلفاته أَُعدُّ أنا كنت

املحكم. الدقيق األسلوب يف السيد لطفي يليه
فضل له كان شخًصا أعني أن شئت ولو شعبية، بلغة األيام هذه تكتب وصحفنا
«املقالة أو املقايل» «الخرب لنا اخرتع الذي هو فإنه التابعي؛ محمد إنه لقلت التوجيه هذا
يغري أسلوبًا فأحدث الكالم، إىل تكون ما أقرب الكتابة يجعل أن إىل فاحتاج الخربية»

للصحف. القراء عدد وزاد بالقراءة،
هي وإنما عامية، صارت حتى وأخبارها أسلوبها يف ابتذلت أنها هذا معنى وليس
وسائل يف والتنويع الخرب، إيراد وطريقة اتبعته الذي الكتابي األسلوب بسهولة جذبت
باألخبار والعناية الكاريكاتورية، والصورة الفوتوغرافية بالصورة الصحفي اإلمتاع
واألخبار العاملة بالسياسة صدورها قبل يعنون يكونوا لم القراء من فريًقا جذبت النائية،
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اللهو عن ترفعهم جديدة بثقافة شغلتهم التي املدرسة بمثابة لهم فكانت الصحفية؛
الصحف. من يجذب ما يجدون يكونوا لم حني يمارسونه كانوا الذي الرخيص

جميعا ونحن الشعب. مستوى إىل العاملة رفع هو وإنما العامة إىل نزوًال هذا وليس
نطالب بل كله، الشعب بتعليم نطالب كما شعبية، تكون بأن الحكومة نطالب شعبيون،
الخارجية. أو الداخلية السياسة تقرير يف العليا الكلمة صاحب هو الشعب يكون بأن

الوسائل وأوىل الشعب، تنوير مسئولية نتحمل أن الصحفيني نحن علينا يجب ولذلك
أن دون العميق املعنى بها نبلغ سهلة لغة الشعب، يفهمها بلغة نكتب أن التنوير لهذا

القارئ. تصد التي الكلمات من الحويش الغريب إىل نحتاج
أفراد فهم عىل أحيانًا تعلو بلغة تكتب — واملؤيد اللواء أيام — صحفنا كانت وقد
كما يكتبون قلنا كما اْلُكتَّاَب جعلت بطابعها الصحافة تطبع التي الرسعة ولكن الشعب،
من ذلك بعد انتقل شعبي أسلوب نحو عام بعد عاًما يقوى اتجاه هناك فكان يتحدثون،

األدب. إىل الصحافة
الصحافة يرفع الذي ذلك هو — القول أكرر أن أحب كما — العظيم والصحفي
واقعية وهي األدب، من تَُعدَّ أن عديدة اعتبارات يف يمكن الصحافة إن إذ األدب؛ إىل
االثنني: يف يعمل لم مرص يف أديب يوجد يكاد وال ووسائلها، أهدافها بطبيعة شعبية

والصحافة. األدب
عن ويبحثون األسلوب، من «الصعب» يحبون شعبيني غري أدباء عندنا أن كما ولكن
ُكتَّاٌب عندنا كان كذلك مجتمعنا، غري التاريخ يف نائية مجتمعات يف لدراستهم موضوع
لو كما الصحيفة إىل ينظرون وكأنهم «صعب» بأسلوب يكتبوا أن يحاولون صحفيون

الشعب. دون الخاصة عىل مقصورة كانت
خاص، وال عامي هو ال شعبي، أسلوب إىل يهتدوا أن الصحف محررو استطاع وقد

اليومية. بالقراءة ويغريه الشعب جمهور يفهمه
واألدب للعلوم املبسطة األلوان إيجاد إىل بعث الذي أيضا هو للسهولة التوخي وهذا

التبسيط. هذا يف نصيبًا وجدوا قد أيًضا األطفال إن بل النسوية، والشئون
أخالقي، اتجاه من عليه نشأنا ما وفق نكتب أننا هي ننساها، أالَّ يجب قاعدة وهناك
الشعب، من ُكنَّا فإذا تياراتها، يف ونسري بها نتكون التي السيكلوجية األحوال وفق وأيًضا
بالعامية؛ نكتب أننا هذا معنى ليس ولكن بلغته، نكتب أن من مفر ال فإنَّه للشعب، نكتب

الفن. من تخلو والعامية يشء كل قبل فنان الكاتب ألن
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يف يحيا القدامى الكتاب من املقفع ابن أو الجاحظ أسلوب يلتزم الذي والكاتب
يؤلِّف حني هو بل الشعب، عن تنأى وأغراضه أهواءه أن تجد أيًضا ولذلك قديم؛ مناخ
هذه ينعت وهو الشعب، إىل تمت ال التي القدماء موضوعات من موضوًعا يتخذ كتابًا

«ثقافة». بأنها املوضوعات
ولكن عنها، وتؤلف الخلفاء عىل الخوارج بثورة تهتم أن الكتاب هؤالء عند والثقافة
عن تكتب وعندما شيئًا. عنها تكتب أن تبايل وال ثوراتها، بل مرص، بثورة تهتم ال

عنَّا. النائي املناخ هذا يف الذي األسلوب تتخذ فإنك الخوارج
ودراسات أبحاثًا فيها نجد كنا حني سنة ثالثني نحو قبل صحفنا حال هذا كان وقد
أقل بها يعنون الكتاب هؤالء يكن فلم نحن مشاكلنا أما قديمة، تاريخية مشاكل عن
اتخاذ إىل خاصة عناية يف يتجهون افتتاحي، مقال كتابة يكلفون حني كانوا بل عناية،

الشعب. واهتمامات الشعب لغة يأنفون كأنهم به، يتميزون قديم أسلوب

بلغة مسهبًا يُْكتَُب املقاَل وعَرفُت الثانوية، املدارس يف طالب وأنا واملؤيد اللواء قرأت لقد
يف تُنحى الدنيا وأحداث عنوان، بال ينرش والخرب أعمدة، ستة أو خمسة نحو يف عكاظية

عمود. ربع عىل تزيد وال خارجية. تلغرافات وهو: واحد عنوان تحت زاوية
جديدة معاٍن إىل بهم وارتفعت أهداًفا، الشباب فأكسبت ١٩١٩ ثورة جاءت ثم
بالصورة إشباعهم وتحاول تغذوهم صحف وظهرت آفاًقا، أمامهم وبسطت الفهم من

واملقال. والخرب
فلم بالسياسة، اصطدمت األول موضوعها السياسة تعد التي املرصية الصحف ولكن
املستعمرون كان حتى االستبداد أو االستعمار ملكافحة أقالمها وتشهر برأسها ترفع تكن
واملجالت اليومية الجرائد من عرشات وقتلوا القاتلة، سهامهم إليها يسددون واملستبدون
نزعة الصحف هذه إحدى يف تعرف املاضية الحكومات كانت أن هو وما األسبوعية،

جميًعا. تقتلهم أن إىل ومحرريها هي تتعقبها كانت حتى وطنيٍّا تطرًفا أو قومية
األمني الرجل يحررها كان التي «األخبار» وقتلت كلها، الوطني الحزب جرائد فقتلت
مجلة عرشة اثنتا ١٩٣٠ سنة هي واحدة سنة يف يل عطلت أنه أنىس وال الرافعي، أمني
جعلت قوانني وأصدرت مرات، جملة حمزة القادر عبد املرحوم جرائد وعطلت أسبوعية،

القضاء. نظر يف الجريمة احرتاف يشبه الصحافة احرتاف
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التي تلك سوى الصحف من فيها يظهر يكن لم سود سنوات مرص عىل ومرت
إذ الوجود؛ من يُلغى املرصي الصحفي وكاد ومحرريها، أصحابها رءوس تنحني كانت

الوطنية. بتهمة الدوام عىل ُمتََّهٌم هو
شبابًا رأينا رويًدا ورويًدا مرص، يف الصحافة دنيا الدنيا، تغريت رويًدا رويًدا ولكن
وحرث و١٩٤٠، ١٩٣٠ قبل مثله نعرف لم الصحفي النشاط من بألوان يأخذ جديًدا
التي الكاريكاتورية وبالصورة الخربي، املقال أو املقايل بالخرب حقًال التابعي األستاذ
سكينًا، كانت لو كما ضحيتها تطعن أو باملعنى ترصخ بل تنطق ولكنها عنوان، لها ليس

املحروثة. األرض هذه زرعوا من عنه، ونقل بعده، جاء ثم
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ويستمتعوا باملقاالت ويسرتشدوا باألخبار يستنريوا كي الصحف الجمهور أفراد يقرأ
إمتاع. وتربية إرشاد فالصحيفة والطرف، بالصور

البقاء يف حقها فإن اإلرشاد من بدًال التضليل إىل تعمد الصحيفة كانت إذا ولكن
سقوطها. إىل يؤدي الذي الصدود تجد أن ويجب يسقط،

يف تهدف بحيث األدب، مقام إىل ترتفع العظيم الصحفي الكاتب يد يف والصحافة
حوافز تحرك وال البغض، إىل تدعو فال اإلنسانية، إىل وسائلها وسائر ومقاالتها أخبارها
السفىل. غرائزهم بمخاطبة القراء تغري وال ديني، أو عنرصي بتعصب تقول وال الحرب،
— فإنه إليها؛ ينزلق باألحرى أو الصحفي فيها يقع ما كثريًا رذائل هناك ولكن
ما يقول أن إىل الصحفية بسليقته يميل — القراء من عدد أكرب إىل يصل أن عىل لحرصه
ليتملق حتى االتجاه هذا يف يرسف قد هو بل األخبار، من يكرهون ما ويتجنب يرضيهم
العظيم. الرضر وهنا حقائق، كانت لو كما وينرشها الكاذبة األخبار فيطبخ الجماهري،
بهم، ويرتفع الجماهري، يربي أن من بدًال الصحفي، هذا إن نقول أخرى وبكلمة

ويضللهم. عليهم ويكذب تملقهم إىل يعمد هذا من بدًال ويرشدهم، نفوسهم ويصلح
املاضية، القليلة السنوات يف املرصية الصحف يف التضليل هذا من كثريًا رأينا وقد
بشأن كبرية يومية صحف يف القراء عىل تُنرش كانت التي األضاليل تلك أذكر زلت ما فإني
بأن أحسوا الصحفيني بعض فإن الثانية؛ الكربى الحرب قبل وإثيوبيا إيطاليا بني الحرب
وكان الصغرية، الدولة هذه عىل — موسوليني أيام — اإليطايل العدوان يستنكر جمهورنا
الصحف بعض رشعت وعندئٍذ إلثيوبيا؛ وحبه إحساسه يصدم خرب لكل يحزن بالطبع
وإن اإليطاليني، هزموا قد اإلثيوبيني إن فيها تقول مخرتعة بأكاذيب اإلحساس هذا تغذو
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يزيد ال اإلثيوبيني من القتىل عدد بينما واأللوف باملئات يَُعدُّ اإليطاليني من القتىل عدد
وينخدعون. القول هذا يصدقون املساكني القراء وكان والعرشات، اآلحاد عىل

مثل حربية، فاشية بل عرصية، دولة أن يعرف من القراء من هناك كان وبالطبع
يمكن ال املنظمني، والجنود والقنابل النقل ووسائل والدبابات الطائرات من لها إيطاليا
املهارة يقتضيان أنهما عىل واالنتصار الشجاعة تفهم تزال ال بدائية دولة أمام تنهزم أن
عىل إثيوبيا كانت ولو حتى ،١٩٣٦ حوايل إثيوبيا يف الحال كانت كما الفروسية، يف
القراء أدهشت التي املنكرة بالهزيمة املحزنة النهاية جاءت ثم باطل، عىل وإيطاليا حق
أن وخادعتها الجماهري تملقت التي الصحف هذه عىل يجب وكان املخدوعني، الواهمني
إثيوبيا، عىل اإليطايل الهجوم من لنا العربة وتوضح وتحذر تنذر وأن بالحقائق، ترصح
والتضحية والفروسية والوطنية الشجاعة أن الحرب هذه من مرص يف لنا العرب وأعظم
واملدافع والدبابات بالطائرات االستعداد إزاء العرصية، الحروب يف كبرية قيمة لها ليست
الدولة تحتاج ال بحيث واألعتدة، األسلحة هذه تصنع التي املصانع وإيجاد واألساطيل
وقد منها، إليه تحتاج ما تشرتي كي العالم أسواق يف وتترضع «تتسول» أن إىل املحاِربة

للرفض. تتعرض
يف أننا ذلك علينا، خطورة أكرب كان ولكنه هذا، من قريب يشء ذلك بعد وحدث
أن ودون استعداد، أدنى بال فلسطني حرب إىل املجرم فاروق َدَفَعنَا عندما ،١٩٤٨ عام
الحرب، هذه يف انهزمنا وعندما الربملان، نذكر وال وقتئٍذ، الدولة وزراء حتى يستشري
بأنها إرسائيل تصف أن عىل واتفقت منترصون، أننا الجمهور توِهم الصحف بقيت
لنا توضح وأن بالحقائق، الجمهور تصارح أن من بدًال إنها أي «املزعومة»؛ الدولة
تتجر كانت الفاسقة وطغمته فاروق وأن للحرب، مستعدين غري كنا ألننا انهزمنا أننا
انترصنا. بأننا الجمهور توهم أن عىل أرصت فيُْقتَلُوَن، ألبنائنا وتسلمها الفاسدة باألسلحة
هذا وكان الربملان، أو الوزراء يستشري أن دون إرسائيل عىل الحرب فاروق أعلن
يف الوغد هذا بنا زج فقد باإلعدام، عليه والحكم محاكمته أو لخلعه يكفي وحده اإلجراء
وطغمته، فاروق أي هو؛ ألنه استعداد غري عىل كنَّا وإنما استعداد، غري عىل ونحن حرب
ألنهم السلوك هذا إىل مطمئنني وكانوا ويفسقون، الفاسدة األسلحة برشاء يتجرون كانوا
من أكثر بل قفوا. لهم: يقولوا أن عىل يجرءون الذين الكتاب أو الصحفيني يجدوا لم

السماء. إىل ويرفعونه يمدحونه وأدباء ُكتَّابًا وجد فاروق فإن ذلك،
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ويضلله، عليه ويكذب الجمهور يخدع حني الكاتب أو الصحفي رذيلة الرذيلة، هذه
األوهام لنرش وسيلة عندئٍذ تغدو الصحافة ألن واألدبية؛ الصحفية الرذائل أسوأ هي

واألخبار. املعارف نرش من بدًال والجهاالت
معركة يف األكاذيب هذه مثل إىل — بعضها وأعني — املرصية الصحف عادت وقد
بالدنا، عن الجالء إىل نضطرهم حتى املحتلني اإلنجليز عىل نضيق رشعنا حني القنال،
يتجاوز ما الشجاعة من أبدى الشعب فإن األكاذيب؛ نخرتع أن إىل حاجة يف نكن ولم
واحد إنجليزي جندي إزاء مئة أو عرشة منا يقتلون كانوا اإلنجليز أن ولو الوصف،
قد قوات إزاء كذلك نكون نكاد أو ُعزًَّال كنا وألننا واملجد، الفخر لنا لكان نحن نقتله
كوارث تكابد تزال وما كابدت التي الدنيا هذه يف مكان كل يف الدم لسفك وُدرِّبَْت أُِعدَّْت

الربيطانية. اإلمرباطورية يف اإلنسانية
املرصيني الفدائيني أن ،١٩٥١ من نوفمرب من ٢١ يف كربى يومية صحيفة نرشت فقد
ثالثة يف القنال معركة يف قتلناهم من جميع ألن مضللة كاذبة وكانت بريطانيٍّا، ٨٢ قتلوا

جنديَّا. ١١ عىل يزد لم شهور
الفدائيني إن تقول نوفمرب، ٢٢ أي التايل، اليوم يف نفسها الصحيفة هذه وكتبت

القطط. دربوا بل اإلنجليز؛ عىل الهجوم عىل األفاعي درَّبوا قد املرصيني
عما يقل ال وهو بالجمهور، التضليل يف صحيفة تبلغه الذي التهتك قمة هذا وكان
يعدو ومازال القديمة، مرص مجزر من فر الذي الجمل بشأن الصحف ذكرته أن سبق
أعضاء من «الشعراء» أحد وأنشأ فأغاثه. بفاروق يستغيث عابدين قرص وصل حتى
ناصًعا دليًال الحادث هذا ويذكر فاروق، بعظمة فيها يشيد قصيدة العربية اللغة مجمع

العظمة. هذه عىل
واألدباء؟ الصحفيون هؤالء كتبه مما املرصي للجمهور هذا من أكرب تضليل أي

به يقوم بما يشيد الصحف بعض كان الذي الوقت يف أنه كله هذا من وأعجب
القنال، يف اإلنجليز الجنود مكافحة يف والتضحية الشجاعة ألوان من املرصيون الفدائيون

القاهرة. إىل وينقلهم عليهم القبض يلقي الدين رساج فؤاد الداخلية وزير كان
٢٦ يوم يف ا، جدٍّ غاليًا بل غاليًا، ذلك بعد ثمنَه وَدَفْعنَا عظيًما، التضليل كان لقد

القاهرة. مدينة ُحِرَقْت عندما ١٩٥٢ من يناير
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واللواء املؤيد كان فقد بقليل، ذلك بعد أو ١٨٩٧ حوايل بالصحافة وجداني أول أن
طبقة من مقروءًا املقطم كان كما عنهما، ويتحدثون الوطنيون ويقرأهما يُباعان
أو مرشوعات من الحكومة أخبار عىل منه يقفوا كي يقرءونه وكانوا املرصيني، املوظفني

تنقالت. أو ترقيات
أما املقالة، عىل يعتمد كالهما كان إذ األخبار، صحف من واللواء املؤيد يكن ولم
اإلنجليز بشأن الجمهور وتستثري تستفز نارية مقالة وكانت الثاني، املحل له فكان الخرب
من عظيًما اللواء عىل اإلقبال كان ولذلك رزينًا؛ وقوًرا املؤيد كان حني يف واالستعمار،

والطلبة. الشبان
هذا من األوىل العرش السنني يف املرصية الصحف به تتهم ما أعظم كان وربما
العاملية التطورات يجهلون القراء كان بحيث الخارجية، األخبار نرش يف تقصريها القرن

الصحيحة. العاملية أبعادها يف املرصية االستقالل مشكلة وضع عن ويعجزون
كان أنه أذكر أكاد وال ١٩٠٩ سنة يف اللواء يف التحرير ُكلِّْفُت أني ألذكر وإني
ذلك يف هناك كان إذا حال كل وعىل املقاالت، نكتب كلنا كنا إذ مخربٌ؛ وقتئٍذ يعاوننا
يُلتفت ال ثانوية مكانة يف كانوا أنهم عىل يدل ذاكرتي عن غيابهم فإن مخربون الوقت

كثريًا. إليهم
ببعض تزودنا كانت روتر رشكة فإن الخارجية؛ باألخبار نُْعنَى نكن لم أننا كما
مسهبة يومية برسائل نُْعنَى كنا وال عمود، نصف أو ثلث نحو منها فننرش األخبار هذه

أسيوط. أو الزيات كفر أو طنطا من
وكان منيتي»، «حمارة تُْدَعى فكاهية مجلة القرن هذا من األوىل السنني يف وظهرت
عباس الخديو مع خالف عىل كان ألنه عبده؛ محمد الشيخ سب األسايس موضوعها
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سنة عرشة خمس من أكثر وبقينا واحدة، كاريكاتورية صورة بها تكن لم ولكن باشا،
وكان «الكشكول»، مجلة فوزي سليمان املرحوم أخرج حتى كاريكاتورية مجلة بال
َرْت ُصوِّ التي املجالت أوىل وهي الوفديني، وكبار زغلول سعد سب األسايس موضوعها
يف املصورة مجالتنا من عهدناه الذي اإلتقان ذلك متقنًا يكن لم إخراجها ولكن باأللوان،

األخرية. العرش السنوات
يف واالجتماعية السياسية اآلفاق كانت القرن هذا من األوىل الخمس السنوات ويف
يف عبده محمد الشيخ أوجدها التي الجديدة التيارات عىل مقصورة املرصي املجتمع
وإلغاء املرأة تحرير إىل أمني قاسم دعوة ويف األزهر يف العرصي الروح تعميم رضورة
يكن ولم كامل. مصطفى بقلم اإلنجليز مكافحة إىل العام الرأي تنبيه يف ثم الحجاب،
هؤالء تهم كانت التي االهتمامات عن يخرج يكاد الصحف يف موضوًعا يجد القارئ
وسكبوا أعماقها يف املرصية النفس مسوا الثالثة هؤالء ألن ذلك يف الحق لنا وكان الثالثة،

األساسية. مشكالتها عىل الضوء
كامل مصطفى من كالٍّ فإن ا؛ جدٍّ ناقًصا كان الوقت ذلك يف السيايس الوجدان ولكن
اإلنجليز إخراج أنه عىل االستقالل يفهم كان املؤيد صاحب يوسف وعيل اللواء صاحب

العثمانية. السلطنة داخل البقاء مع
إن بل اللواء، أو املؤيد يف تقريبًا يوم كل تُنَْرشُ إستامبول أي اآلستانة رسالة وكانت
الربملان؟ هذا إىل مرصيني نوابًا نرسل ال ملاذا تساءل: الرتكي الربملان أنشئ حني املؤيد
الرتكي الربملان مناقشات يوم كل ينرش نفسه املقطم وكان .١٩٠٧ سنة حوايل هذا وكان
بحيث السيايس الوجدان هذا يصحح أن من إذن بد ال وكان األوىل، صفحته بها ويمأل
أحمد وجد ولذلك الرتكية؛ الحماية نحو االنحراف هذا من االستقالل إىل الدعوة تتنزه
للمرصيني مرص تكون أن إىل دعا عندما املستنري الجمهور من عظيًما إقباًال السيد لطفي
ال تافهة وصحتها وضوحها يف تكون تكاد الدعوة هذه أن ومع لإلنجليز، وال لألتراك ال
قبل بها يسمعوا لم الذين القراء من كثريين من مكافحة وجدت فإنها مناقشة تستحق

اإلنجليز. اغتصبه العثمانية السلطنة من جزء مرص أن عىل تعودوا والذين ذلك
يف البديهة هذه عن للدفاع السيد لطفي أحمد أنشأها التي الجريدة ظهور وكان
يف اتجاًها مرص يف توجد أن وحاولت جديدة. تربية العامَّ الرأي َربَِّت وقد ،١٩٠٧ سنة
التاسع القرن يف أوروبا يف الحريون به قام الذي االتجاه ذلك يشبه واالجتماع السياسة
وهذا املرأة، وسفور الضمري وحرية العام التعليم ونرش الدستوري الحكم أي عرش،

واالشرتاكيني. املحافظني بني وسط هو املذهب
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ألن ولكن القراء، ينقصها كان ألنها ليس ١٩١٥ سنة يف ماتت «الجريدة» ولكن
اآلن إىل ١٩١٤ سنة من إنه أقول أن يجب وهنا محاًال، بقاءها جعلت العرفية األحكام
عليه، مصدَّق غري واحد سطر نرش تمنع كانت التي للرقابة املرصية الصحف خضعت
أثناء يف وذلك مقيًدا، فيها املرصي الذكاء كان بل سجينة، فيها كانت سنة عرشة ست
عىل العرفية األحكام فيهما خيَّمت اللتني الثانية الكربى والحرب األوىل الكربى الحرب

بالدنا.
قد للرقابة خاضعة وهي ارتقاء أو تطور للصحافة يُنْتََظَر أن يمكن ال وبالطبع
عمرها من السنني هذه تقتطع أن يجب ولذلك العرفية؛ األحكام سيف رأسها عىل أُْصِلَت
الحرب ويف الذهن، رجال نحن عمرنا من تُْقتََطَع أن يجب بل فيها، تعش لم كأنها
مكاريوس، إسكندر لألستاذ «اللطائف» وهي املصورة، املجالت أوىل ظهرت الكربى األوىل
لم إذ الصحيفة؛ لنجاح أساًسا وحده الصحفي الفن اتخاذ يف األوىل هي كانت وربما
املصورة. واملقاالت األخبار نرش يف محصوًرا اهتمامها كل كان بل معينة دعاية تتخذ

،١٩٢٣ حوايل مرص يف مرة ألول الروتوغرافور آالت «الهالل» أصحاب وأدخل
االرتقاء فإن الصحافة؛ يف عامة نهضة إىل أدت الطباعة يف وثبة بل نهضة بذلك فأحدثوا
الصحفي توجيه يف كبري أثر لهذا وكان الصحفيني، جميع إليه يجذب رشع الفني
الخرب أو الساذج الخرب مكانها وأخذ القراء أنظار عن غابت املقالة فإن ثقافته، وتكوين
قبل يكونوا لم الجديدة املصورة املجالت هذه جذبتهم الذين القراء ألوف إن بل املصور،
السياسية؛ والخصومات الصحفية باملناقشات ألفة لهم تكن ولم الصحف، قراء من ذلك
صحف ذلك عقب وظهرت األخبار، من والتافه بالصور املصورة املجلة من قنعوا ولذلك

الرجل. يعض الذي الكلب من بدًال الكلب يعض الذي خرب تنرش التي الطرائف
األفراد ألوف جذبت التي السينمائية الدور فإن إهماله نستطيع ال آخر عامل وهذا
الصحف يف باإلعالن مالية قوة من لها بما الدور هذه وقارئني، وعاميني أميني الشعب، من
الصحف يف أثرت قد السينيمائية الدور هذه عنه، التغايض يمكن ال جنيس إغراء ومن

ذلك. عكس يقول من هناك يكون وقد وارتقاء، تطوًرا
للممثالت الرائعة الصور بنرش السينمائي الفن تجاري رشعت الصحف فإن
بالروتوغرافور صورة مثل املجلة نرش عىل يساعد يشء وليس التمثيل، عن والتحدث

التمثيل. وبراعة الوجه جمال بني تجمع التي املحبوبات املمثالت إلحدى
املكانة يف العظيم الكاتب جعل قد الجميلة الصورة عىل الصحف اعتماد أن والحق
بدراسة يقنع احرتامها ويبغي للصحافة نفسه يرشح الذي الشاب أصبح بل الثانوية،
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ولن يطلبه لن املجلة صاحب أن يعرف ألنه الثقايف؛ بالعمق نفسه يتعب وال موجزة
من ممكن عدد أكرب وبيع القراء جذب عىل قادر ألنه وإنما مثقف ألنه األجر بأكرب يكافئه

املقلقلة. واألخبار املرشقة الصور باختيار املجلة
عليها قدمي وضعُت التي األوىل العتبة أن — للمقارنة — أذكر أن أستطيع وهنا
سنة يف اإلنسان» وابن «نيتشه عن املقتطف يف فلسفيٍّا مقاًال كانت الصحافة أحرتف كي
بل املصورة، األسبوعية املجالت يف الصحفيني من عرشات هناك أن واثق وإني ،١٩٠٩
قبل عنه كتبت الذي املوضوع هذا عن شيئًا يدرون ال املجالت، لهذه التحرير رؤساء من

املرصية. الصحافة يف مدخًال وجعلته سنة أربعني
حد إىل إهماًال أحدث قد بالروتوغرافور الطباعة يف الفني االرتقاء أن يف شك وليس
تبايل ال جديدة مجلة من الهالل وتغري املقتطف، مجلة تقهقرت وقد للتحرير، بعيد
يزيد ال مصورة مجلة إىل الكبري القطع من صفحة عرشة خمس فيها املقال يبلغ أن
املجلة ماتت ذلك قبل ومن املرصي، مجلة وماتت صفحات، أربع أو ثالث عىل فيها املقال

الجديدة.
بالتحرير العناية جعل قد الفني االرتقاء بشأن ذكرت الذي االتجاه هذا ألن هذا وكل
اإللغاء عىل أوشكت أو ألغيت قد املقالة أن كما القيمة، معدوم بالصورة يتصل ال الذي
ميزات تحققت قد التحرير يف التقهقر هذا تلقاء أنه عىل كله، الصحفي امليدان من
ذلك فمن الطبع، يف الفني االرتقاء من إليه أرشت ما غري املرصية للصحافة جديدة
أثارتا فإنهما األخريتني؛ للحربني ذلك يف والفضل العالم، بأنباء الكبرية العناية مثًال
جديدة عادة ذلك من وثبتت الداخلية، األخبار عىل َمًة ُمَقدَّ أخبارهما وأصبحت االستطالع
واالجتماعي السيايس رقينا أو االستقالل وأصبح العالم، بأخبار االهتمام هي القراء عند
لالستقالل، الكفاح روح من هذا ينقص ولم العاملية، األخبار هذه ضوء يف إليهما ينظر
كانت ١٩١٠ سنة قبل املؤيد أو املقطم أو املقطم أو اللواء مثل القديرة الصحيفة ولكن

األيام. هذه الكربى اليومية جرائدنا إىل باملقارنة محلية قروية تَُعدُّ
منطقها للحوادث ولكن والناس، األشياء عىل به يحكمون الذي منطقهم لألشخاص
يف صحافتنا نتأمل حني نذكره أن يجب ما هو هذا األشخاص، منطق عىل يتغلب الذي
أسبوعية، أو يومية صحيفة ينشئ قد الصحفي فإن املاضية، سنة الستني أو الخمسني
ينتهي يكاد ال ولكن املثىل، املجلة أو الجريدة سيجعلها أنه ويعتقد النيات، أحسن وينوي
(أي اإلعالنات ومنطق القراء) (أي البيع منطق أن يجد حتى صدورها من األول العام
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الخضوع رفض إذا الخسارة إزاء الصمود يستطيع ولن هو، منطقة عىل يتغلبان املتاجر)
اآلخرين. املنطقني لهذين

واإللزامية، االبتدائية املدرس يف إال تتعلم لم التي القراء من الجديدة الطبقة هناك ثم
إني واألرقام، املقال وليس والصورة الخرب هي ذلك وسيلة إن بالقراءة؟ نغريها كيف
وبني والجريدة، واملؤيد (١٩١٠ سنة محرًرا فيه عملت (الذي اللواء بني أقارن عندما
ما كل من الرغم عىل الحارضة صحفنا ارتقاء يف العظيم الفارق أحس اآلن، جرائدنا

واملنفعية. التجارية من به توصف
ربطها ثم بالخرب عنايتها الشعب جمهور الحارضة جرائدنا به خدمت ما وأعظم

باملقال. الخرب
ووعيًا جديًدا تَنَبًُّها القراء بني بعثت العمل وبهذا مقايل، والخرب خربي فاملقال

بذلك. الشعب واستنار قرن، نصف قبل جمهورنا ليعرفه كان ما للحوادث
نحو سنوات عرش قبل نجد عندما واندفاًعا قوة سيزداد االتجاه هذا أن وظني
من سيكون هؤالء من أخماس أربعة ألن مرص؛ يف واملجالت للجرائد قارئ مليون نصف
واملقال والقصري والخرب املغرية الصورة إىل يحتاجون الذين االبتدائية املدارس خريجي

املثري. املوجز
عرشة نحو يَزور وأن أجنبيتني، لغتني يعرف أن يجب العظيم الصحفي أن وعندي
والعلم اآلداب يتعلم وأن الصحف، وملراسلة للتعلم السنوات فيها ويمكث كربى أقطار
إذا اإلحسان كل صحفنا وتُْحِسُن الخرب، واستقصاء الخرب كتابة يتعلم كما والسياسة
بل أجنبي، قطر يف كاملة سنة أو شهور ستة نحو منهم كل ومخربيها بُكتَّابها بعثت

الجامعات؟ تتبادل كما ومخربيها كتابها الصحف تتبادل ال ملاذا
بعد. إليها نرتفع لم ولكننا حسنة الفكرة أن اعتقادي
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أن أنكر ولست البقاء، يف حقها تفقد معني كفاح لها ليس صحيفة كل إن أقول أكاد
كثرية، الدنيا رشور ولكن كبرية، تربوية قيمة — توجيه بال الخبز محض — للخرب
األخبار بإيراد تقنع والتي املتفرج، املحايدة موقف منها بالوقوف تقنع التي والجريدة
ويجعلها حياتهم يف يؤذيهم وفلسفيٍّا ذهنيٍّا حياًدا قرائها إىل توحي الجريدة هذه فحسب،

ومشكالتها. الدنيا شئون من منفصلني
منذ كوارثها، سني يف وأحداثها مرص عىل وتتفرج تحايد بصحافة إذن بالك فما
ينتقمون توفيق الخائن الخديو رجال رشع ومنذ وثروتها، بروحها يفتكون اإلنجليز رشع

عرابي! أحمد الشعب زعيم إىل انضموا الذين الوطنيني من
وثبة أو ،١٩٢٥ سنة وثبة أو االستقالل، شأن يف يحايد أن مرصي يستطيع وكيف
باالستبداد. الرضا هو هنا الحياد معنى إن الدستور؟ عىل ،١٩٣٠ سنة صدقي إسماعيل
املستبدين كافحت التي الصحف جميع أن مرص يف الصحافة تاريخ يف نراه والذي
املظالم وسائر والترشيد والظلم الضغط إزاء الحياة عىل تقَو لم ألنها ماتت واملستعمرين

أصحابها. بها عومل التي
كامل مصطفى أسسه الذي اللواء هو بالدنا يف املكافحة للصحيفة مثال وأعظم
فيه، صاحبه حياة اندغمت وكفاًحا، ودعاية صحيفة اللواء وكان تحريره، عىل وأرشف
وهو كامل مصطفى بموت انتهي مرٍّا كفاًحا وكان الوطن، الستقالل الكفاح حياة وكانت
لفرط الهادئ، املوت إىل منه العنيف القتل إىل أقرب موته وكان والثالثني، الثانية دون

الكفاح. هذا مرارة من كابد ما
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بشأن كامل مصطفى بقلم خطبة يوم كل فيه نقرأ منربًا فكان ١٩٠٠ يف اللواء ظهر
ويتحفظ يتلقنها، كان وإنما اليومية، الخطبة هذه يقرأ الشعب يكن ولم االستقالل،

الوطني. الوعي بعث منها فكان املعاني، هذه إزاء مستقبله ويتأمل معانيها،
تطالب أيًضا وكانت باالستقالل، املطالبة عىل الشعب تحثُّ اللواء صحيفة كانت
الحكم بشأن ١٩٤٠ من نوفمرب ١٦ عدد يف يقول ما إىل انظر البالد؟ داخل باإلصالح

الدستوري:

هذه حاجة شدة عىل كلها دالة املتنوعة واألدواء املختلفة األدوار هذه أن وعندي
قانون يَُسنُّ فال الكربى، الترشيعية السلطة له تكون نيابي مجلس إىل البالد
تعلو وال أمره، بغري نظام يزعزع وال بمشيئته، إال مادة تحور وال إرادته، بغري
كان سواء واحد رجل يد يف املطلقة السلطة بقاء فإن وإال كلمته، عىل كلمة

الوبال. عليها ويجر كثريًا بالبالد يرض أجنبيٍّا أو مرصيٍّا

اللواء من ١٩٠٤ سنة مارس ٩ عدد يف نيابي» مجلس «إنشاء عنوان تحت وكتب
يأتي: ما

فوق من قلناه ما يذكرون املرصية األمة أفراد من وغريهم اللواء قراء لعل
منذ نيابي مجلس إنشاء وجوب عن وغريها الجريدة هذه يف وكتبناه املنابر
ألسنة عىل صار العزيز املطلب هذا أن رسنا كما ويرسهم كامالت، عرشسنوات
بعد املرصيون بها يرتنم أن يجب التي األنشودة ألنه القطر، أهل من الكثريين
االحتالل؛ رق من البالد لتخلص الحًقا أو سابًقا كان وسواء االستقالل، طلب
الخاصة والحرية القوانني لسالمة الصحيحة والكفالة الوحيدة الضمانة فإنه

والعامة.

قال: أن إىل

األمة صوت ولكن البالد، لهذه نيابي مجلس إيجاد يف مصلحة لالحتالل ليس
الرأي بقوة وجاهدت وطالبت إليه ودعت به تمسكت إذا صوته عىل يعلو
هي فإنما فلتفعل؛ األمم، حياة يف الفعالة القوى أكرب هي التي والثبات والفكر

االستقالل. طريق يف خطوة أكرب إليه بالوصول تخطو
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يف تنقص ال — لبالدنا االنجليز احتالل مع — النيابي الحكم إىل الدعوة وكانت
ومن اإلنجليز املستعمرين من املقاومة ُوِجَدِت ولذلك االستقالل؛ إىل الدعوة عن قيمتها

الخديو. بقيادة املرصيني املستبدين
برسقة تقنع األوىل وفرنسا: بريطانيا بني الودي» «االتفاق ى يَُسمَّ ما ُعِقَد ١٩٠٤ ويف
من األخرى ترسقه ما شأن يف إحداهما تتدخل وال مراكش، برسقة تقنع والثانية مرص،
هذا ملكافحة ينهض أن إىل الشعب لتنبيه املقاالت مئات اللواء فكتبت مراكش. أو مرص
فخاطبت لغريها، مثاًال تعد التي التالية الكلمات هذه اللواء كتبت أبريل ١٨ ويف االتفاق.

قائلة: الشعب

وطنه ُمزَِّق وقد البولوني تجد شعبك، أصاب ما أصابها التي الشعوب إىل انظر
«بولونيا» لحظة كل بل يوم كل مفكًرا ويعمل يجد ثالث، دوٍل كلمة فيه وعلت
بحقوقها، والتمسك حبها عىل ابنه ويربي الخالية، أيامها ويبكي تاريخها يذكر
ضم روسيا قررت يوم الحداد ثياب أمته أفراد وبقية هو لبس وقد والفنلندي
وقد واأليرلندي األمة، هذه استقالل بقية محو وهو لجيشها، فنلندا جيش
يعارض واستمر لحقوقه، وسلبها بالده عىل ضغطها يف إنجلرتا عارض
وَردِّ بخٍس بثمن أمالكهم عن اللوردات تجريد عىل حملها حتى ويجاهد

األصليني. أصحابها إىل األيرلندية األرايض
حاكمة صغرية، أو كانت كبرية األمم، أن لتعلم وغريهم، غريهم إىل وانظر
الفكر رجال بينها ينشأ وال والصفات، األخالق فيها تسمو ال محكومة، أو
محارب نوره إطفاء عىل عامل فكل الوطني؛ بالشعور إال الكبري والعمل العايل
الصحيحة القومية الحياة سبيل يف ُمِجدٌّ إليه داٍع وكل وذويه، وقومه ألمته

الخالد. والرقي

إنشاء يف ففكر للشباب، توجيهه وفساد التعليم سوء إىل كامل مصطفى وتنبه
فيه: مقاًال ١٩٠٤ من أكتوبر ٢٦ بتاريخ اللواء يف وكتب الحكومة، عن مستقلة جامعة

املركز حقيقة الزمان يف أدركت املرصية األمة أن إنسان فيه يرتاب ال مما
مسألة يف نهضتها ذلك عىل األدلة وأبلغ األمم، بني لها يكون أن يجب الذي
للعلم دور وتأسيس املدارس بفتح وأغنيائها وكربائها عظمائها وقيام التعليم،
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عمل يف الحارض الوقت يف يفكروا أن لهم آن قد ولكن ومجهوداتهم، بأموالهم
األمة. بأموال لألمة جامعة إنشاء وهو أال إليه، الحاجة أشد يف األمة جديد،

لهذه يتنبَّه أن الشعب تناشد اللواء صحيفة فهبَّت ١٩٠٦ دنشواي حادثة وجاءت
بجريدة مرص يف األول املكافح الصحفي كامل مصطفى عندئذ يكتِف ولم املأساة،
الحكم فضائح إىل والفرنسيني اإلنجليز وينبِّه يخطب وجعل أوروبا إىل سافر بل اللواء،
سكان به عومل الذي التوحش عن املسهبة التفاصيل عليهم وينرش مرص، يف الربيطاني

دنشواي.
الشعب تنبه أن كامل ملصطفى والخطابية الصحفية الحمالت هذه أثر من وكان
يف الربيطاني املعتمد كرومر يقيلوا أن إال إزاءه اإلنجليز يجد لم قوي وطني وعي إىل

استقالة. صورة يف فأقيل القاهرة،
هي بل املرصي، الشعب لخدمة والتضحية الرشف حياة هي اللواء جريدة حياة إن

املكافحة. الهادفة للصحيفة مثال أعظم
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اجلريدة الكفاحيفصحيفة

إذ شخصية؛ — االستعمار نكافح كنا حني — األوىل صحفنا تكون أن من مفر يكن لم
عن سياسية دروًسا أو والتصوير، الطبع يف فنونًا أو أخباًرا الصحيفة يف ننشد نكن لم
تحرير هو أصيًال، واحًدا شيئًا ننشد كنا وإنما العلوم، أو لآلداب رشًحا أو العالم، شئون

ثانوية. فقيمته ذلك عدا وما املستعمر، من بالدنا
ولكن الراقية، الصحف تحتويه ما كل األوىل جرائدنا تشمل أن بالطبع يمكن وكان
واملعاكسات بالقضايا يتعقبها كان إذ للرقي، مجاًال الكفاح لصحف يرتك لم االستعمار

املفردة. الغاية لهذه املطبوعات» «قلم أنشئ وقد تفلس، حتى واإلدارية االقتصادية
لشخصية املؤيد نقرأ وكنا كامل، مصطفى الشاب الزعيم لشخصية اللواء نقرأ كنا

السيد. لطفي أحمد لشخصية الجريدة نقرأ وكنا يوسف، عيل
و١٩١٥: ١٩٠٦ بني فيما جبهات ثالث يف تكافح «الجريدة» وكانت

الربيطاني. االستعمار مقاومة هي األوىل: الجبهة
عباس. الخديو مكافحة هي الثانية: الجبهة

الرجعية مقاومة هي — األوىل رسالتها الجريدة أدت وهنا — الثالثة: الجبهة
االجتماعية.

وينظر إحاطة، يف يفكر الفلسفي، القالب يف عقله صيغ قد رجًال السيد لطفي وكان
ظالم من للنفوس تحريًرا كلماته كانت ما وكثريًا مرص. لشئون االستيعابية النظرة
وجد مما أكثر االحرتام وجد ولذلك لهجته؛ يف معتدًال جراءته مع وكان املاضية، القرون

خصومه. من الغضب
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الذي الحب يجد لم فإنه نحوه؛ الجمهور إلحساس الالئقة الكلمة هو واالحرتام
أي — ولكنه الحامية، عواطفنا ويثري قلوبنا يخاطب كان حني كامل مصطفى وجده

الباردة. عقولنا يخاطب كان ألنه االحرتام وجد — السيد لطفي
وُطِبَعْت ُجِمَعْت التي بالعناية مقاالته ُجِمَعْت من املرصيني الصحفيني بني وليس
الفيلسوف وتفكري األديب بلهجة كِتبت ألنها وذلك الجريدة؛ يف السيد لطفي مقاالت بها

االجتماعي. املصلح وحذر السيايس ورزانة
السياسية شئوننا بعض عن وتعبريه السيد لطفي تفكري من نماذج أنقل وهأنذا

عرابي: عن يقول فهو واالجتماعية،

يده صنع ومن عمله من املرصي فالدستور الدستور؛ يكن لم عرابي ولوال
بوصف ولكن ثائر، عسكري أنه بوصف ال عرابي طلبه جرأته، آثار ومن
من ُمْمَضاًة كانت الدستور طلب عريضة فإن ذلك، يف األمة وكَّلته وكيل أنه
كانت التي هي العسكرية القوة كون فأما ومشايخها، األمة وجهاء من آالف
قانونيٍّا مرشوًعا يكن لم إن فذلك عابدين، ميدان يف األمة إرادة لتنفيذ اآللة
القائد وكان البالد، من بلد كل يف جرى هكذا ألنه األمم، بتقاليد مرشوع فإنه
الشوارع يف باسمه ويهتف األكتاف عىل يحمل بلد كل يف الدستورية للحركة
األمة آمال ق حقَّ فعرابي األبطال، من بطل أكرب ويعترب واملجالس، والنوادي
يف الحركة كانت بل دًما؛ يسفك ولم جريمة، ذلك يف يرتكب ولم بالدستور

حربية. كسوة البًسا سالًما حقيقتها
أن علينا يجب بل الدستور، إنالتنا يف الرجال حق نغمط أن لنا يجوز وال
فإن النواب، مجلس وقانون االنتخاب قانون صدر يوم آبائنا شكر له نردِّد
املجلس أغلقت إنجلرتا كانت إذا أو مراكزهم، حفظ يستطيعوا لم بنا كانوا
من وال عرابي خطأ من ليس ذلك أن شك ال ا فِممَّ دخولها، يوم قانونه وألغت
يحرتم لم الثورة عهد يف أو األمر أخريات يف عرابي كان إذا ذلك ومع ذنبه،
أن بعد عليه يحسب آخر عمل فذلك السيف، بقوة وضغطه املجلس استقالل

الدستور. له يحسب

والزواج: الحجاب شأن يف فيقول ١٩١٠ حوايل املرصية املرأة عن يكتب وهو
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جميًعا نعرفها التي الطريقة عىل املكنونة، والجوهرة املصونة، السيدة تُْخَطُب
ما أيًضا املكنونات السيدات عنها تروي أن إال فيها تشرتط ال علبة، يف لعبة
الذي واألدب والبياض، السمن إال معنى له يعرفن ال الذي الجمال من شنئ
الركبتني عىل بانتظام اليدين ووضع الطرف غض إال صورة له يعرفن ال
كما زوجها بيت إىل عقدها ُعِقَد التي الشابة هذه تنقل ثم سقارة، كتماثيل
رشط فيه ليس ا، عامٍّ عقًدا عليها املتعاقدين اتفاق حصل التي البضاعة تنقل
يحبون عمي الحال هذه يف األزواج وكان رؤية، خيار وال عيب خيار وال
قد السماع، عىل الزوجية سعادتهم يف ويعولون بالسماع، ويختارون بالسماع،
الصدفة ولكن يحب، كان ما عىل الزوجني كال فيحصل سعيدة الصدفة تكون
مرة، تسعد فإنها االجتماعية، للروابط عمليٍّا نظاًما تصلح أن من ا جدٍّ أبعد

مراًرا. وتخبث
بيت يف مكنونة أبيها، دار يف الحجب يف مكنونة كانت السيدة هذه إن
عورة وملكاتها كتمانه، يجب عورة وصوتها سرته، يجب عورة وجهها زوجها،
بعد منها يطلب ثم كذلك. وكلها عورة، واسمها الحجاب، تحت خنقها يجب
وهو الواجبات، أثقل لالجتماع عليه الشخصية، تام حرٍّا إنسانًا تكون أن ذلك

والبنات. البنني تربية واجب
هي املحجوبة السيدة أن األشياء بظواهر يأخذون الذين لبعض يبني
ورعاية احرتاًما أكثر وزوجها أبيها نظر يف أو واإلجالل، االحرتام موضوع
الفالحة فان محض؛ خطأ ذلك ولكن عليها، حجاب ال التي الفالحة تلك من
الحرية من له الخلقة، تام إنسان أي نفسه، عىل أمني إنسان أنها فيها ملحوظ
ليست أنها فيها ملحوظ فإنه الهانم أو السيدة أما مخلوق، لكل هللا وهب ما
بصفتها إال لها وجود ال أو الشديدة، املراقبة بغري لها قوام ال نفسها، عىل أمينة

زوجها. أو وليها هو آخر، بإنسان متعلقة

فيقول: العربية اللغة عن يتحدث وهو

تقطعت قد الصحيحة العربية يعرفون ال الذين علماءنا أن ذلك من نتج ولقد
اللغة من املختلفة العلوم ترجمة وسائل وعدم بلغتنا، التأليف أسباب بهم

بها. العلم تعلموا التي األجنبية
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ومن العربية، دون بالفرنساوية آراءه كتب من العلم يف نوابغنا ومن
لك يُخرج أن استسهل قانونية مسالة يف جادلته إذا من الفصحاء محامينا
املعنى كأن الفرنساوية، بألفاظها الفرنساوية صورتها البسة املعاني من كثريا

كذلك. ذهنه يف قارٌّ
الكالم هو مزدوج غرض يف نفكر أن إىل البيان حاجة دعتنا االعتبار لهذا
فوق وجعلها الحديث، القرن يف الحديث العلم لغة العربية اللغة جعل يف
وأحاديث واملرافعات الخطب يف يوميٍّا مستعملة األلسن، عىل متداولة حية ذلك

األسواق. يف السلع مساومة يف بل السمر،
العربية، اللغة عىل القضاء حب من به يتهموننا ما جانب إىل ندع إننا
الصحيحة، اللغة محل املريضة اللغة إحالل نريد أننا من علينا يدعون وما
جميع يف كتبناه فيما النظر يرجعوا أن خصومنا ونرجو جانب، إىل ذلك ندع

املزدوج. الغرض هذا جديد من ونبني املوضوع هذا يف املاضية فصولنا
عىل واشتملت التعليم لغة هي كانت إذا اال العلم لغة تكون ال العربية اللغة
لذلك القريب العادي الطريق كان وقد املختلفة، العرصية العلوم موسوعات
يشتغلون الذين أحد قابلت ولقد العرصية، نهضتنا بدأت كذلك الرتجمة، هو
تلك فأجابني: حاله، عن وسألته اللغة) (يف مقالة أول أكتب أن قبل بالرتجمة
العربية. اللغة إىل العلوم ترجمة يف تتخطى ال تكاد وصعوبة ترس، ال حال

ما منها فاستخدم كثرية، كلمات العربية اللغة يف إن عليك، بأس ال قلت:
بعالقة استخدم أسماء، القاموس يف لها ليس التي املسميات من شئت ملا شئت
فإن قال: ى. املسمَّ وظيفة من اسًما انحت له: قلت أجد؟ لم فإن قال: النسب
يف هو كما العربية يف اإلفرنجي االسم تثبت أن إال عليك ما قلت: أستطع. لم

املستطاع. بقدر اللغة موازين عىل املحافظة مع اليونانية أو الالتينية

سواء مقاالته قراءة أوايل كنت فقد السيد، لطفي إىل الصحفية تربيتي من كثريًا أعزو أني
يف الوطنية السياسة ملعاني الذهني الكشف بمثابة يل وكانت إنجلرتا، يف أو مرص يف وأنا
سياسة تؤيد األهرام وكانت ا، تامٍّ تأييًدا اإلنجليز سياسة تؤيد كانت املقطم أن ذلك مرص؛
االستعمار تعارض كلتاهما واملؤيد اللواء وكانت الربيطانية، السياسة وتعارض فرنسا

العثمانية. أي «العلية» الدولة من جزء مرص بأن الزعم مع ولكن
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أفهم بحيث وفهم نضج عىل أكن ولم السيايس، املوقف هذا يف حرًجا أجد وكنت
توسًال العثمانية الدولة إىل يستند كان إنما املرصية الوطنية باعث كامل مصطفى أن
قبل األخريين الشهرين يف ذلك اتضح كما الربيطاني، االستعمار ملكافحة فقط وحيلة
نهب مرص بأن القول وكرر يقول فكتب األمة، يصارح أن عىل ضمريه حمله حني وفاته،
عرابي. كان لو كما يكتب إنه بقولها: ووبَّخته املؤيد وعارضته مًعا، وتركيا لربيطانيا

التي الخطة هذه من رصيًحا انفصاًال السيد لطفي بقيادة الجريدة ظهور وكان
للمرصيني مرص إن قالت: — شبهة تشوبها ال رصاحة يف — فإنها واملؤيد؛ اللواء اتبعتها

بريطانيا. أو لرتكيا وليست
١٩٠٦ بني فيما كذلك يكن لم فإنه أيامنا يف مقبول واضح املنطق هذا أن ومع
من بل فقط، الصحف من ليس صغرية، غري معارضة السيد لطفي وجد ولذلك و١٩١٦؛
من التأييد هذا مثل وجد كما املثقفة، الطبقة من ا تامٍّ تأييًدا وجد ولكنه أيًضا، الشعب
املرشفة السلطة فيه تكون إليه ندعو الستقالل معنى يفهمون يكونوا لم الذين األقباط

األتراك. سلطة البالد عىل
إذ املرصية؛ الصحافة عىل السيد للطفي كثرية أفضال جنب إىل يُنىس ال فضل وهنا

املرصية. الصحافة يف األول املجدد هو كما الوطنية يف األول املجدد أنه شك ليس
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الصحافة كفاحييف

عدد عىل للتمثيل بل املرصية، الصحافة يف خطري رجل أني عىل ال الفصل هذا سأكتب
وعوَُّدوُه الشعب فخدموا الكفاح، إىل الصحافة من هدفوا الذين الصحفيني من كبري
كنت وإذا الداخيل. واالستبداد األجنبي االستعمار مكافحة يف والهدف واألسلوب الفكرة
خدمت ألني وليس أكثر، نفيس أعرف فألني عنهم أكتب أن من بدًال نفيس عن أكتب

أكثر.
يف وكنت «املستقبل»، مجلة وهي مرص، يف األسبوعية املجالت أُوىل أنشأت ١٩١٤ يف
واختربتها شاهدتها كما األوروبية الحضارة أسكرتني قد عمري من الثالث العقد بداية
— الحكومية املعارضة قبل االجتماعية املعارضة وجه يف — فدعوت أوروبا، عواصم يف
الحرب بداية يف املستقبل مجلة وُعطَِّلْت العرصية، والحريات العرصية باآلراء األخذ إىل

األوىل. الكربى
كما — دعوتي وكانت البالغ، وجريدة الهالل دار مجالت يف محرًرا عملت ثم
الكتب من ذلك يتضح كما العرصية، والصناعات العرصية بالعلوم األخذ — اآلن هي
التطور و«نظرية موىس» سالمة «مختارات مثل: و١٩٣٠ ١٩٢٤ بني فيما ألَّفتها التي
العلمية بالصبغة تصطبغ وجميًعا إلخ. الباطن» و«العقل والغد» و«اليوم اإلنسان» وأصل
الجرائد يف مستقلة مقاالت نرش قد كان معظمها أن كما الفكري، التغريُّ إىل وتهدف

فيها. عملت التي واملجالت
واألخرى الجديدة»، «املجلة وهي شهرية إحداهما مجلتني، أخرجت ١٩٣٠ أواخر ويف
دبرها التي االنقالبات كانت حتى األوىل األعداد تظهر تكد ولم «املرصي»، وهي أسبوعية
لجهله — األخري هذا وكان وقتئٍذ، امللِك فؤاٍد بإمالء الدستور إلغاء بشأن صدقي إسماعيل

فيه. لألمة شأن ال منفرًدا حكًما مرص يحكم أن حقه من أن يتعقد — ذهنه وفساد
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املتماسكة الوطنية الهيئة الوفد معاقبة أراد الذي االستعمار الحركة هذه وراء وكان
وجدتني وعندئذ بالدنا؛ يف اإلنجليز أقدام ترسخ معاهدة عقد رفض ألنه وقتئٍذ الوحيدة

هم: أعداء، ثالثة ضد عنيد كفاح غمرة يف

إليهما. انضم ومن صدقي وإسماعيل فؤاد املستبدون: •
اإلنجليز. املستعمرون: •

الصناعات قيمة يدركون وال العرصية باآلراء يأخذون ال الذين الرجعيون: •
غريها. علة وال الرشقيني، عىل األوروبي التفوق علة هي التي العرصية

تعطيل بعد ثم مريًرا، كفاًحا املرصي صفحات عىل كافحتهم فقد املستبدون فأما
من نستأجرها كنا أسبوعية، مجلة عرشة اثنتي نحو يف الكفاح عىل ثابرُت املرصي
صدقي إسماعيل أصدر أن إىل ورسمه، «املرصي» مجلة صورة يف ونصدرها أصحابها

.١٩٣١ يف وذلك النشاط، هذا عن وقَفنا للصحافة جديًدا قانونًا
«تربية بعنوان افتتاحيٍّا مقاًال ديسمرب ٤ بتاريخ «املرصي» مجلة يف كتبت أني وأذكر
إسماعيل الخديو فيه وصفت وقتئٍذ، امللِك «فؤاد» إىل ه موجَّ أنه القارئ منه يفهم امللوك»،
أو خمسة إىل عمد األول أن ذلك وبرهان الرتبية، تنقصها كانت بأنها توفيق الخديو ثم
يف السم لهم فدس به، اتهموا ما إثبات محكمة تستطيع لم الذين املجرمني، من ستة

فماتوا. السجن،
اإلنجليز رضب لريى باإلسكندرية قرصه سطح عىل يقف كان بأنه توفيق وذكرت
وإليك املدينة. منازل أسطولهم قنابل إحدى أصابت كلما ويهلل يفرح فكان لإلسكندرية،

باملقال: وردت التي الكلمات بعض

مرص اإلنجليز دخول آثر باشا توفيق كيف املايض تاريخنا يف رأينا وقد …
ويخضع الدستورية للروح يذللها أو نفسه يقرس أن عىل الوطن وخيانة
تربيته أُْحِسنَْت قد كانت الرجل هذا أن ولو األمة، اختارته الذي النواب ملجلس
بالروح والتطبع االستبداد طبيعة عن اإلقالع عىل أبوه وأنشأه الصغر، منذ

املصائب. من جنيناه الذي هذا كل جنينا ملا الدستورية،
أحد يأمر كان الخديو باشا إسماعيل أن كيف الصحف ذكرت وقد …
وهذا اآلن، الضالة الكالب تسمم كما باإلسرتكنني املتهمني بتسميم املديرين
عليها نشأ التي االستبدادية الطبيعية هذه نتيجة إال ليس فظاعته عىل هو العمل
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ومحاكمة الصرب عىل نفسه يروض أن يستطيع يكن لم إنه حتى إسماعيل،
عليهم، بالقضاء التعجيل إىل يدفعه كان استبداده ألن املحاكم؛ أمام املتهمني
يستبد أن عليها الحكم املتويل للملك تسمح كانت ما كائنة العالم يف أمة وكل
إىل ينضم األول إسماعيل: أو توفيق من وجدنا مثلما منه تجد بأن جديرة بها،

باإلسرتكنني. الناس يسمون رجال يستخدم والثاني البالد، عىل العدو

لم أنهم لخلعهم السبب إن وقلت مخلوعني، ملوك لخمسة صور خمس ونرشت
للمجهول. بالبناء ولو واضًحا، املقصود الهدف وكان الشعوب، إرادة عىل ينزلوا

صدقي إسماعيل عىل الهجوم من يخلو «املرصي» مجلة من واحد عدد يكن ولم
للغش األبواب ويفتح الشعب سيادة ينكر دستوًرا وألَّف ١٩٢٣ دستور ألغى الذي

للربملان. االنتخابات يف والخدعة
إىل فنبهته الشعب به خدمت إني أقول أن أستطيع الذي السيايس كفاحي هو هذا

املستبدين. لطغيان املقاومة رضورة وإىل حقوقه
وذلك بنائيٍّا، إيجابيٍّا جعلته وقد للمستعمرين، آخر كفاح ١٩٣٠ يف أيًضا يل كان ثم

للمرصي». املرصي «جمعية بإنشاء
الستغالل يقوم نظام أنه عىل ينطوي يزال وما كان لالستعمار فهمي أن ذلك
زراعية الخامة املواد استخراج يف الخام اإلنتاج عىل أبنائها بتشجيع وذلك املستعمرات،
املستعمرة منتجات املسلطة األمة تشرتي وعندئٍذ الصناعة، حرمانها ثم معدنية، أم
وألفت األثمان. بأغىل استصناعها، بعد لها، فتبيعها تعود ثم األثمان، بأتفِه الخامة
قانون وكان هذا، أساسه يف الربيطاني االستعمار نرضب كي للمرصي» «املرصي جمعية
السلع من يقابها ما هناك دام ما أجنبية سلعة يشرتوا أالَّ أعضائها عىل يشرتط الجمعية
دون املرصيني التجار مع يتجروا وأن اإلنجليزية، املصنوعات يقاطعوا وأن املرصية،

األجانب. التجار
وقتئٍذ) ى يَُسمَّ كان كما (فؤاد يوليو ٢٦ شارع يف مرصي متجر إيجاد إىل ودعوت

فقط. واحد واحد، مرصي متجر به يكن ولم
مرصي متجر الشارع هذا يف يكن لم أنه تصدق هل القارئ؟ أيها هذا تصدق هل

١٩٣٠؟ يف واحد
بيع «محل إنشاء عىل مرص بنك تحمل أن للمرصي» «املرصي جمعية واستطاعت
مبلًغا حرب طلعت املرحوم عىل األول عرضنا وكان الشارع، هذا يف املرصية» املصنوعات

59



ورسالة حرفة الصحافة

وكان املتجر، هذا باسم شيًكا الرئيس) أنا (وكنت الجمعية وكيل قدَّمه جنيه ألف مقداره
املرشوع. بداية الشيك هذا

االقتصادي الوعي وانترش االلتهاب، يشبه فيما للمرصي» «املرصي حركة وسارت
فتحي الوزير أعضائها من وكان األول، املقصود هو املرصي» «التاجر فصار الشعب، بني

حسني. وأحمد طراف الدين نور والوزير رضوان
لالستعمار. كفاحي هذا وكان

املرأة، بحرية تسلم وال للغيبيات، تستسلم التي الرجعية، هو ثالث كفاح ىل كان ثم
األزهر شيخ أن الكفاح هذا أثر من وكان العلم، تحتضن وال العرصية، اآلراء عىل تقبل وال
يف تشرتك أالَّ يجب وأنها خطري، من يحذرها املعارف وزارة إىل كتب (١٩٣٠) وقتئٍذ

وجهل. جبن يف الوزارة وأطاعته أنرشها، كنت التي الجديدة» «املجلة
مجالتي تعطيل إىل أدت وقد ،١٩٣٠ يف مارستها كما الثالثة الكفاح أنواع هي هذه
توهم السطحية النظرة إن فشلت؟ فهل أستأجره، كنت وما أملكه كنت ما جميعها:

يكون. أن يجب كما النجاح توضح العميقة النظرة ولكن الفشل،
الخرب تُنَْرشُ محايدة، «متفرجة» مجالتي أجعل أن مستطاعي يف كان أنه ذلك
ينصفها القطار، يف أو املقهى عىل والرتويح للتسلية وتُقرأ والقصة، واملقالة والصورة
عىل باعث أو جهد أو عمل عىل حافًزا أو غضبًا أو حزنًا فيه يبعث ما يجد فال القارئ

واالقتناء. املال نجاح العريف النجاح يكون وعندئٍذ هدف، إىل وتسديد اتجاه
وكافحت الدستور، أجل من كافحت وقد كفاح، وهي رسالة، الصحافة ولكن
املرصيتني، والصناعة التجارة إىل الدعوة وهو الباقي، الصالح اإليجابي بالعمل اإلنجليز

الشباب. ويسبون املرأة، ويحتقرون العلم، يكرهون الذين الرجعيني وكافحت
ماتت. قد مجالتي كانت وإن ذلك، كل يف نجحت أني واعتقادي

أتجاوز كي ممتلكاتي بعض بعت إني بل ماليٍّا، فشلت ولكني صحفيٍّا، نجاحي كان
.١٩٣٠ يف صدقي إسماعيل يل أحدثها التي األزمة

عىل وأرى سابًقا) (فؤاد يوليو ٢٦ شارع يف ،١٩٥٦ يف اآلن، أسري عندما ولكني
أني أذكر حني يغمرني، الطرب بل بالفرح أحس وصغرية كبرية مرصية متاجر صفيه
التجارة ألن واحًدا؛ مرصيٍّا متجًرا أجد فال وقبلها ١٩٣٠ يف الشارع هذا يف أسري كنت
بعض عىل نزيد ال الخلييل، خان يف محبوسة، بل محصورة، محدودة كانت وقتئٍذ املرصية
نجحوا قد اإلنجليز وكان الصدف، أو العظم وفسيفساء األصفر النحاس من التحف
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من تُْستَْوَرُد كانت املدارس يف التالميذ مقاعد إن حتى زراعية»، «بالدنا بأن إيهامنا يف
أو للراحة مقلق «محل أنه غري قوانيننا يف تعريًفا يجد ال املرصي املصنع وكان إنجلرتا،

خطر». أو بالصحة مرض

هو القديم االستعماري الطراز من إنجليزي أديب القاهرة إىل قدم العام هذا بداية ويف
تركنا أننا عىل وأسف يوليو، ٢٦ شارع يف متاجرنا رأى عندما حزن وقد موم، سومرست

الخلييل. خان
املرصي لجمعية — الفضل كل أقل لم إن — االستعماري أسفه يف الفضل وبعض

لها. والدعوة لخدمتها ١٩٣٠ يف صحفي أرصدت التي للمرصي
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اخلرب وصحافة املقالة صحافة

مرشوعات هنا ومن األوروبي، املال رأس لهجوم عامليٍّا مركًزا إسماعيل أيام يف بالدنا كانت
بعضها بسبب ذلك بعد اإلفالس يف وقعنا كما ببعضها انتفعنا التي الكثرية إسماعيل
أنتجه الذي العام التنبه ويف والرشكات، الدول تزاحم ويف املرشوعات، هذه أثر ويف اآلخر،

الصحف. بعض ظهرت باألجانب، الحاكمة الطبقة تصادم
بقايا وبني املحكومني املرصيني بني للتصادم العام التنبه زاد توفيق أيام يف ثم
فأوعز االحتالل جاء ثم الشعب، تشايع أيًضا فظهرتصحف الحاكمني، والرشكس األتراك

العثمانية. الدولة ضد االحتالل تشايع أخرى صحف بإيجاد الُكتَّاِب لبعض اإلنجليز
دأبها من تجعل باإلسكندرية يومية جريدة س تؤسِّ القيرصية روسيا نرى ولذلك
الدولة عىل القضاء تنوي وكانت القيرصية، لروسيا والدعاية العثمانية الدولة يف الطعن

املتوسط البحر إىل واخرتاق عليها باالستيالء العثمانية
االنجليز، ينشئها أخرى يومية جريدة الربيطاني، االحتالل أيام ذلك، بعد نرى ثم
الدولة وعدل نزاهة من واإلكبار أيًضا العثمانية الدولة يف للطعن بأموالهم، ويغذونها

الربيطانية.
الدعاية صحف فيها ظهرت قصرية فرتة باستثناء مرص، يف الصحفي امليدان وبقي

الجريدتني. هاتني عىل وقًفا العرابية، للثورة
والوعي املرصي اإلحساس إىل تدعو التي الوطنية الصحف ظهرت رويًدا رويًدا ثم

الجريدة. ثم اللواء ثم املؤيد فكانت االستقالل، إىل بالدعوة القومي
الصحيفتني مع جميعها، الصحف هذه فإن الهدف، هي الدعاية كانت وملا
ما بقدر أخباًرا ليست الدعاية ألن املقالة؛ صحف كانت وبعده، االحتالل قبل السابقتني،

مقاالت. تكون
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أيدي عىل ذلك بعد ثم بريطانيا، ثم فرنسا، ثم روسيا، مدح يف اإلنشائية املقالة
يف اإلنشائية املقالة السيد. ولطفي كامل، ومصطفى يوسف، عيل املرصيني: الوطن
الرجعية. ومكافحة االجتماعي اإلصالح إىل السيد لطفي بقلم والدعوة اإلنجليز، مكافحة
التام اإلهمال حد إىل تقهقر فقد الخرب أما الصحفي، الفن أساس «املقالة» وأصبحت
ميدانًا الصحفي الفن اتخذ حني ١٩٣٠ سنة حوايل إىل الحال هذه عىل وبقينا أحيانًا،
ألن ذلك؛ يف كبري فضل املطبعي للتقدم وكان والصورة، بالخرب والتفوق للمباراة آخر

خرب. صميمها يف وهي كبرية، جاذبية قوة طبعها بأناقة للصورة
الكفاح موقف ،١٩٣٠ سنة حوايل إىل العرابية الثورة بني فيما الوطني، موقعنا كان
وملوك أمراء يمثله كان الذي الوطني لالستبداد وأيًضا الربيطاني، لالستعمار السيايس
تام وعي عىل كان الذكاء من يشء عىل مرصي كاتب كل أن والواقع عيل، محمد أرسة من
كما فاروق، أو فؤاد أو حسني أو عباس نكافح كنا ١٩٥٢ إىل العرابية الحركة منذ بأننا

ورشكس. أتراك من به املحيطة والطغمة توفيق يكافحون أسالفنا كان
كانت املعاني هذه وكل وتحريًضا، وتحميًسا تنبيًها النهاية يف تعني الكفاح وكلمة
الشعب لتنبيه التحميس يف االلتهابية كامل مصطفى مقاالت وظهرت املقالة، تستوعبها
اإلنجليز، ضد املنطقية يوسف عيل ومقاالت لالستقالل، والجهاد السعي رضورة إىل
وعىل االجتماعي، اإلصالح إىل والدعوة الرجعية مكافحة يف السيد لطفي مقاالت وأخريا

الحزبية. املناقشة إىل املقالة فنقل حمزة، القادر عبد نشأ األقالم هذه
وال بدونها، التفوق صحفي ينشد ال املرصية، الصحف تقاليد من املقالة وأصبحت
الخارجية. السياسة درس أو الداخيل الخرب طريق عن الصحفية الرباعة يف أحد يفكر
واإلنسانية، العالم أخبار الخارجية األخبار كانت كيف نذكر — املسنني نحن — زلنا وما
تلغرافات كانت حتى والجريدة، واملؤيد اللواء القديمة، صحفنا يف كبريًا إهماًال تهمل

الصحيفة. أعمدة من خفي ناءٍ عمود يف سطًرا عرشين نحو يف توجز رويرت
يكتبها املقالية، الصحافة مدرسة و١٩٣٠ اإلنجليزي االحتالل بني فيما وظهرت
التي العامة الثقافة من كبريًا مقدار واستوعبوا املنطقي، والجدل األسلوب يف برعوا كتَّاب
مؤلفني الكتَّاب هؤالء معظم كان ولذلك وقتنا؛ يف املحدثني الصحفيني من كثري يجهلها
دفتي بني وتضم تجمع صارت بحيث والخطورة القيمة من الصحفية مقاالتهم كانت أو
أو الجريدة يف السيد لطفي مقاالت يف مثًال نرى كما اآلن إىل ُ يُْقَرأ بعضها زال وما كتاب،

القدامى. الكتَّاب من غريه

64



الخرب وصحافة املقالة صحافة

سهًال كتابيٍّا أسلوبًا يبتدعوا أن استطاعوا أنهم املقاليني الصحفيني هؤالء وفضل
ويسيغوه، يفهموه أن الثقافة من كبري مقدار عىل يحصلوا لم الذين الشعب أفراد يستطيع
ذلك بعد ومرنت النت لغتنا أن كما للصحف، القراء إيجاد يف قيمته األسلوب لهذا وصار

الشعبي. للتأليف
حني ألنها ذلك «شخصية»؛ صحًفا كانت بأنها املقالة صحف نصف أن ويمكن
الصحيفة يشرتون القراء، عند «بطًال» املقال صاحب أصبح باملقال وعنيت الخرب أهملت
— مقاالته لتوايل — كان هو ثم ذلك. بعد يطرحونها ثم وحده لقراءته أجله من
أمام شهيًدا فيعود يحبس كان ما كثريًا ولذلك واملستبدين؛ املستعمرين الضطهاد ُعْرَضًة
مقاالت لنقرأ إال ١٩٠٠و١٩١٠ بني فيما مثًال املؤيد أو اللواء نشرتي نكن ولم الجمهور.

يوسف. عيل أو كامل مصطفى
كانت ألنها األخبار صحف سبقت املقاالت صحف أن إىل أيًضا هنا أنبه أن ويجب
نذكر عندما وخاصة كبريًا، القراء جمهور يكن فلم ومقتنياتها، ممكناتها يف ضعًفا تعاني
األوىل السنة منذ العربية من بدًال تعلَّم اإلنجليزية اللغة وكانت محدوًدا، كان التعليم أن
الذين املخربين عرشات استخدام من يمكِّنها الجريدة دخل يكن لم ولذلك االبتدائية؛
التقدم ولهذا تحقق قد يكن لم املطبعي التقدم أن كما وقتنا، يف الصحف تستخدمهم
أكرب إىل وصولها ويف مقالية، تكون أن من بدًال خربية الصحيفة جعل يف الكربى قيمته

فيها. اإلغرائية للقوة القراء من ممكن عدد
تستطيع العرصية الصحيفة وأن القارئ، تربية يف قيمته للخرب أن أنكر ال أني ومع
اختفت قد املقال صحيفة أن عىل آسف ذلك مع فإني قراءها، تربي أن الدال بالخرب
وتُْحَفُظ، ُ تُْقَرأ كتبًا الصحفية مقاالتهم تُْجَمُع كانت الذين الكبار الكتاب معها واختفى
يف الصحفية مقاالته بعض هي السيد للطفي مجلدات أربعة اللحظة هذه وأمامي
بالصحف جميعها نرشت مختلفة ثقافية موضوعات عن مجلدات ستة أنا ويل الجريدة،
وكذلك الثقافية، لقيمتها وتحفظ تُقرأ كتبًا ُجمِعت ثم مقاالت، صحف كانت حني اليومية

القدامى. الكتاب من غريي مع الشأن
الصحف أن أنكر وال رائجة، بضاعتنا وكانت والتعليم، والتثقيف للتفسري نكتب كنا
رضورة؛ وليس تفضًال ذلك تفعل أنها أحس ولكني تقدرنا، تزال ال «الخربية» العرصية
الصحيفة من يطبع ما وعدد االنتشار هو الهدف كان إذا عنَّا تستغني أن تستطيع ألنها

فقط.
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املغري الخرب اختيار إىل أحيانًا الخرب صحيفة يحيل الذي الشطط ذلك هناك إن ثم
املعروف، الصحفي املثل وراء جريًا وذلك داللة؛ أو مغًزى أي له يكن لم وإن لغرابته،
شاع وقد الرجل، يعض الذي الكلب خرب من خري الكلب يعض الذي الرجل خرب أن وهو
عابدين قرص إىل املجزر من فر الذي الجمل خرب وكان أيامنا، يف األخبار من الطراز هذا

األخبار. هذه بعض يذبح، ال حتى بفاروق يستغيث كي

أو تطوًرا هذا وكان الخرب، صحافة إىل املقالة صحافة من مرص يف الصحافة وانتقلت
الثورة. هذه ألعداء ينقطع ال كفاح يف كنا العرابية الثورة منذ أنَّنا وذلك طبيعيٍّا؛ انتقاًال
ارتىض قد كأنه إحساسه، وجمد الشعب صعق قد للقاهرة االنجليز احتالل وكان
عرابي بأن الشعب أعداء أشاعها التي اإلشاعات لرواج التفسري هنا ومن يأًسا؛ الهزيمة
الطبقة إلحاح ولكن اإلشاعات، هذه يصدق لم الشعب جمهور أن وصحيح خائنًا. كان
الذين الوطنيني بعض عند مستساغة جعلها ترويجها عىل والرشكس األتراك من الحاكمة
شوقي الشاعر اجرتاء هنا ومن الثورة، رجال يف الحكمة مقدار عن الهزيمة عقب تساءلوا
الطبعة يف عاد، قد نفسه الشاعر هذا يكن وإن توفيق، الخديو ومدح عرابي ذم عل
العام. الرأي بضغط وذلك عرابي. بها سب التي السباب أبيات فخذف لديوانه الثانية

وعيل كامل ومصطفى نديم هللا عبد املرصيني، الصحفيني عىل تعني الحال هذه ويف
الخديو ضد ليس الكفاح استئناف عىل يحملوه وأن الشعب، إىل الثقة يعيدوا أن يوسف،

املقالة. ذلك وسبيل أيًضا، اإلنجليز ضد بل فقط
الدعوة جرائد كانت وقتئٍذ جرائدنا جميع فإن ١٩١٩؛ ثورة يف املقالة قيمة وازدادت
مقاًال نقرأ كي نشرتيها ما بقد خربًا نقرأ كي الصحيفة نشرتي نكن ولم أكثر، ال الوطنية

بالثورة. ا خاصٍّ الخرب هذا كان إذا اال الكتاب، ألحد
الفذ الصحفي أن حني يف املقالة، كاتب هو قبلها وما ١٩١٩ يف الفذ الصحفي كان
األوىل صفحتها تفتتح ١٩١٩ إىل املرصية الصحيفة وكانت الخرب، راوي هو ١٩٥٨ يف
والخارجية. الداخلية لألخبار الصفحة هذه ترصد ١٩٥٨ يف هي حني يف وطني بمقال
املالية قدرتها أن ذلك القديمة؛ صحفنا يف الخرب عىل املقال إليثار آخر سبب هناك ثم
وكانت املدارس، لقلة قليلني القراء كان فقد صغرية، كانت املطبعية الفنية وإمكانياتها
يحرص كان االستعمار ألن أكثر؛ أو الشعب أفراد من املئة يف ٩٠ نحو تعم فاشية األمية
عام شعبي عداء إىل ينقلب وطني وعي إىل يؤدي ال حتى بيننا التعليم يفيش أالَّ عىل
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ثانوية مدرسة تنشئ لم «املعارف» وزارة أن يعرف أن القارئ وحسب للمستعمرين،
.١٩٢٥ سنة إال للبنات

تتكلفه ما ضعف مئة بل خمسني نحو النفقات من تتكلف الخرب صحيفة كانت وملا
تجد ال فقرية صحًفا كانت التعليم انتشار قبل القديمة الصحف فإن املقالة، صحيفة
فكانت األخبار؛ جميع عىل بسخاء اإلنفاق من يمكنونها الذين القراء من الكبري العدد

العامة. الصحف هي املقاالت صحف لذلك
االستقالل بحركة الشعب الهتمام جديًدا صحفيٍّا وعيًا أوجدت ١٩١٩ ثورة ولكن
وكانت اإلنجليز، بها قام التي واإلعدام والنفي والحبس القمع حوادث من تخللها وما
وتخلل يوم، بعد يوًما تفاصيلها وتنرش بالعناية الصحف تواليها أخباًرا الحوادث هذه
الكتَّاب بمؤازرة البازغة النيابية الحياة لتحطيم القرص بها قام دسائس الحوادث هذه
ويقظة العام للتقزز فإن املقاالت يف متخصصني كانوا الكتاب هؤالء أن ومع املارقني،
يف الجديد عىل القراء ف تلهُّ تغدو لألخبار جديدة صحف إىل كالهما احتاج الشعب

الوطنية. الحركة
فنجد ذلك قبل املقالة نقرأ كنا أننا ذلك املقاالت، من جديد نوع ١٩٢٥ حوايل وظهر
تغلب الخطابية اللهجة وكانت كامل، مصطفى مقاالت كبري حد إىل يشبه وتنبيًها تحمًسا
وتحقيق االستعمار ملكافحة إحساسنا يلهب كي عواطفنا يخاطب الكاتب كان إذ عليها؛

املقايل. الخرب أو الخربية املقالة نقرأ التاريخ هذا حوايل رشعنا ولكننا الدستور،
الصحافة أبو بأنه أصفه أن أستطيع الذي التابعي محمد االبتداع هذا بطل وكان
اليوسف»، «روز مجلة يف رشع أنه ذلك وعيوب؛ ميزات من فيها ما بكل الحديثة املرصية
املغرية التفاصيل بنرش القراء من عدد أكرب يجذب ساعة»، «آخر مجلة ذلك بعد ثم
هذه من انتقل ثم الراقي، املجتمع ى يَُسمَّ ما أو الشعب، من العليا والطبقة املرسح عن
مفصلة، مقاالت وإنما أخباًرا ينرشها يكن لم التي السياسية األخبار إىل املوضوعات
املقال من بدًال الخربي املقال وأوجد السياسة وبني الشعب بني ربط الطريقة وبهذه

الطبع. يف الفني التقدم ذلك عىل وعاونه الخطابي،
السيايس املقال أو دياب، توفيق يف نجده كنا الذي العاطفي الخطابي املقال أن ذلك
أو الصورة إىل يحتاج أحدهما يكن لم حمزة، القادر عبد يف نجده كنا الذي النقايش
تتألأل التي املمثلة صورة ثم الكاريكاتورية، الصورة إىل يحتاج الذي الخرب ولكن اللون،
كل الحديثة، املطبعية باآلالت واإلخراج الطبع وإتقان املصنوع، أو املطبوع جمالها يف
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املقالية، الصحف عىل املفضل املقام لها وجعل الخربية الصحف شأن من رفع قد هذا
املخربين. الصحفيني طائفة ظهرت وهنا

تكن لم والبالغ، والجريدة اللواء مثل املقاالت، صحف أن هذا قويل معنى وليس
ثانوية كانت الصحفية مراكزهم ولكن مخربون لها كان فقد بها، وتعنى باألخبار تبايل
وكان األدبي، املقال أو األوسط املقال أو االفتتاحي املقال كاتب املحرر مكانة جنب إىل
يستطيعون وما وترقياتهم، وتنقالتهم الحكومة، موظفي نحو يتجه نشاطهم معظم
ليس وجفاف إيجاز يف كله ذلك يكتبون والنيابات، البوليس دوائر من عليه الحصول
املقاالت، عىل وتفوقت األخبار برزت ١٩٢٥ حوايل بعد ولكن صحفي، فني إغراء أي فيها
السويس يف يقع لحادث مخربيها أحد توفد الجريدة وصارت املقاالت، صيغة أخذت بل
يوم، بعد يوًما الحوادث أحد بتفاصيل فيوافيها الظهران، أو بغداد يف بل أسوان، أو
مثلما القارئ تشوق والتي القديمة، صحفنا تعرفها تكن لم التي الصور، إليها ويرسل
يكتبه كان الذي اإليجاز يف الخرب يكتب يعد لم املخرب وهذا التفاصيل، سائر تشوقه

مقاالت. أو مقالة إىل يحيله هو إذ سلفه،
خارجي أو داخيل خرب كل ولكن فقط، األخبار عىل تحيا التي الفنية املجالت وظهرت
مقاًال نجد نكاد ال ولذلك الصور؛ مع أكثر أو الصفحتني أو الواحدة الصفحة يستغرق
،١٩٢٥ قبل الصحف يف نجدها كنا التي املقاالت تلك من مثًال ساعة» «آخر يف واحًدا

خربية. مقاالت أو مقالية أخباًرا نجد وإنما
خسارة؟ أم كسب هو هل رش؟ أم خري هذا هل هنا القارئ يسأل وقد

باألخبار تعنى التي الحديثة صحفنا أؤثر أنا ذلك ومع االثنني، ِكَال أنه والجواب
زيادة يف الكربى قيمتها لألخبار فان باملقاالت؛ تعنى كانت التي القديمة صحفنا عىل
كثريًا تعنى العرصية الصحف إن يقال وقد الوطني، الوعي عن فضًال اإلنساني، الوعي
انعدام يقابله ولكن صحيح. وهذا والجنس، بالجرائم الخاصة األخبار نرش يف وترسف
الوقوف إىل نحتاج فنحن صحيحة األخبار دامت وما القديمة، الصحف من األخبار هذه

وفهًما. نوًرا تزيدنا ال التي التفاصيل يف إرساف بال ولكن عليها،
وهي العالم، بأخبار العناية عىل حملتها قد باألخبار العرصية الصحف عناية إن ثم
بهذه األوىل صفحتها تخص صارت ولذلك القديمة؛ جرائدنا يف نعرفها نكن لم أخبار
يجب والذي فيه نعيش الذي العالم ألحوال حية صورة صباح كل نجد ورصنا األخبار

وحده. للوطن وليست للعالم — يشء كل بعد — هي والصحفية نجهله، أالَّ
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املخربين عىل العتمادها أنها هي الحديثة، األخبار لصحف أخرى ميزة هناك ثم
أوجدت قد واالجتماعية، والسياسية والثقافية االرتزاقية أحواله يف بالشعب املتصلني
يستلهمون كانوا الذين القديمة املقاالت كتاب يعرفه يكن لم الكتابة يف شعبيٍّا أسلوبًا

كبري. كسب وهذا الشعب، يستلهمون كانوا مما أكثر الكتب
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عرش الثالث الفصل

الصحافة يف املرأة

الحجاب كان حني سنة، أربعني قبل نساؤنا فيها يعيش كان التي الحال نتأمل عندما
السافرة املرأة نجد ونحن الحارضة بحالنا ونقارنها ا، تامٍّ الجنسني بني والفصل ا عامٍّ
التطور هذا هو والغبطة الرسور عىل وأبعثها نهضتنا يف ما أجمل أن نحس العاملة، بل

الوثبة. يشبه الذي
إىل باملقارنة — يساوي ما الجامعات طلبة من عندنا وأصبح التعليم يف ارتقينا لقد

أوروبا. يف الطلبة عدد — السكان
علينا يحظر االستعمار وكان املصانع، بعض عندنا فأصبح الصناعة يف وارتقينا

املخدرات. سائر أو الحشيش بيع نحن نحظر كما املصانع إنشاء
انتقال هو االرتقاء هذا يف األنواع أجمل ولكن مختلفة، وطنية شئون يف وارتقينا
قد االرتقاء وهذا الغربي، األسلوب إىل العيش يف الرشقي األسلوب من املرصية املرأة
الكلمات من «الحب» كلمة فأصبحت االجتماعية، العالقات يف عديدة تغريات استتبع

الفتاة. أو الشاب منها يخجل ال التي املحرتمة
هذه اقتحاماتها أجمل ومن املرصي، النشاط يف املختلفة امليادين املرأة واقتحمت

والتقدير. الرتحيب مع لها فتحت التي الصحف أبواب طرقت أنها
«باحثة فأذكر الصحف، يف كتبت مرصية امرأة أول إىل اآلن بالذاكرة أعود وإني
األستاذ تحريرها يرأس كان حني الجريدة يف ١٩١٠ حوايل تكتب كانت التي البادية»
ابنة هي إذا عجيبًا، هذا يكن ولم متني، عربي بأسلوب تكتب وكانت السيد، لطفي أحمد
كانت فإنها قلمها إىل تنظر وكأنها تكتب كانت ولكنها ناصف، حفني املشهور اللغوي
صحيفة يف بقلمها الظهور عىل إقدامها ولكن الفيوم، يف العرب من الوجهاء ألحد زوجة



ورسالة حرفة الصحافة

عىل املحافظة إىل دعوتها من الرغم عىل والنهوض اليقظة عىل تبعث بدعة كان يومية
التقاليد.

التجزئة (قبل سورية أو فلسطينية فتاة وهي مي، اآلنسة عقبها يف جاءت ولكن
مدراس يف وتعلمت مسيحية بيئة يف نشأت قد اإلنجليزي) االستعمار ابتدعها التي الوطنية
الذي السيكولوجي العائق تجد لم الصحف يف الكتابة عىل أقدمت عندما ولذلك غربية؛
واإلنجليزية الفرنسية باللغتني معرفة عىل ذلك مع وكانت البادية، باحثة تجده كانت
يف جديدة ظاهرة عامة والحياة واالجتماع األدب يف مقاالتها فكانت آلدابهما، وتعمق
كبرية اجتماعية ظاهرة القاهرة يف األدبي بصالونها الحرة حياتها كانت بل الصحافة،
سن عىل تجري وهناك هنا اعرتافات مع العرصية الحياة إىل تدعو وكانت القيمة،
للرجعيني تؤديها كانت التي الرضيبة سوى املديح هذا يكن ولم الرشق، مديح يف قلمها

الصحافة. ترك عىل ويُكرهوها العداء يناصبوها ال حتى واملحافظني
الصحف؛ يف الكتابة عىل واللبنانيات املرصيات الكاتبات من الكثريات مي جرأت وقد
لغريها امليدان فهيَّأت احرتاًما، ولقيت املختلفة، املوضوعات وتناولت أجادت، أنها وذلك

عيبًا. أو لوًما يَْخَشنْيَ ال وهن الصحف يف الكتابة عىل أقبلَن الالئي جنسها بنات من
فعدنا يزل. لم وإن االستعمار، كابوس — ١٩١٩ نهضة عقب — عنَّا خفَّ ثم
االحتالل عقب أقفلوها قد اإلنجليز كان أن بعد للبنات والثانوية االبتدائية املدارس ننشئ
ظهور وراء من خلسة إليها املرصية الفتاة و«زحلقنا» الجامعة أنشأنا بل ،١٨٨٢ يف
املدارس يف الفتيات من ألف عندنا كان حتى سنوات إال هي وما والرجعيني، املحافظني
عندنا أصبح حتى التكاثر يف املئات هذه زالت وما الجامعة، يف منهن مئات ثم الثانوية

جامعات. ثالث يف طالبة آالف ستة نحو ١٩٥٦ يف منهن
األعمال ولكن الشح، مع اال بوظائفها الجامعة خريجات عىل الحكومات َضنَِّت وقد

بهن. املرحبات مقدمة يف الصحف وكانت بهن. رحبت الحرة
املجالت ظهرت عندما وخاصة الصحف، يف كبريًا إغراءً املتعلمات الفتيات ووجدت
هذا يف أرسفت حني بل السينمائيات، والنابغات األخبار بتصوير ُعِنيَْت التي املصورة
ثم أوًال القراءة عىل اإلقبال فكان مًعا، والفتيات الشبان عقول به فتنت حتى التصوير
تؤلف الصحفي االستعداد من شيئًا تحس فتاة كل وأصبحت ثانيًا، الكتابة عىل اإلقبال

الوصف. أو النقد يف قلمها وتجرب املقال أو القصة
الجنس أخالق من يرفع ما كثريًا بالرجل املرأة اختالط أن إىل هنا أشري أن وأحب
حني الرجال، نحن أننا ذلك املهذبة؛ الكلمات إىل بالحديث االرتفاع حيث من الخشن
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ولكننا النابية، النكتة نبايل وال الغليظة الكلمات استعمال يف نرتخص املرأة، عنا تغيب
امرأة. معنا نجد عندما ذلك نحذر
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الكاريكاتوري الفن

أو ركوًدا انتشارها يف وجد مديرها أن األمريكية تيمس» «نيويورك جريدة عن يذكر مما
هذا علة إىل يهتدي كي يتصفحها فرشع السوق، يف تباريها التي الجرائد سائر عن تخلًفا
يبحث أن عليه واقرتح التحرير رئيس إىل قصد واألبواب للصفحات دارسة وبعد الركود،
«السكرانة». خطرته من يتألف للقراء حديثًا يوم كل يكتب الرشاب اعتاد قد محرر عن
بيع يف الركود علَّة بأن أجابه االقرتاح هذا عىل بعثه ا عمَّ التحرير رئيس سأله فلما
القراء وأن مضحكة، نكتة أو مزاح كلمة فيها ليس الجد يف مرسفة أنها هي الجريدة

آلخر. وقت من الهزل من يشء إىل ويحتاجون الجد يسأمون
أعمدتها من جزءًا تخصص أن إىل الكربى الصحف اتجهت األساس هذا وعىل
القراء عن يرفهون الذين الكتاب هؤالء مثل من جريدة تخلو تكاد وال املرحني، للكتَّاب

بأحاديثهم.
واستخالص الفكرة إعمال إىل يحتاج أنيق، ترفيه هي الكاريكاتورية والصورة
يفرسها يشء كتابة إىل تحتاج ال بحيث معناها، عن أحيانًا تنطق صورة يف النكتة

الكلمات. أقل إىل تحتاج هي أو ويوضحها
مجلة بها واختصت ١٩٢٠ حوايل منذ عندنا الكاريكاتورية الصورة ظهرت وقد
من كثري يف منها يهدف وكان فوزي، سليمان املرحوم يصدرها كان التي الكشكول
بالوفديني، التشهري إىل الرتويح من بها ينتقل فكان له، خصصت ما غري إىل األحوال

الطريق. وشق الباب فتح ذلك مع ولكنه
روز مثل يصدرها كان التي مجالته يف دراسة منها فجعل التابعي محمد جاء ثم
تأخذ لم اليومية جرائدنا ولكن بعضمجالتنا، يف ذلك بعد وشاعت ساعة، وآخر اليوسف

اآلن. حتى جرائدنا تعم لم ذلك مع وهي قريب، منذ إال بها
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الشخصيات إحدى تتناول حني خاصة فهي وعامة، خاصة الكاريكاتورية والصورة
لها نكتة معناها من تجعل حني عامة وهي عام، شأن يف موقفها أو سمتها فيها فتربز
وتوضح االجتماع، تعالج كما السياسة تعالج النوعني بهذين وهي االجتماعية، قيمتها

واالتجاهات. األخبار
الجريدة، جديَّة من التخفيف — قلت كما — هي الكاريكاتورية الصورة من والغاية

يضحك؟ ملاذا ولكن تضحكه، ألنها القارئ عن تروح وهي
أو الشخص من يجعل أنه فهمنا إىل أقربها كان ربما عديدة تفسريات للضحك إن
«برجسون»، تفسري هو وهذا آليٍّا، سلوًكا تسلك فهي التعقل، عنها غاب قد األشخاصآالت

الصدق. كل فيه أجد ال فإني الصدق من شيئًا فيه أجد أني ومع
غاب قد عقله كان لو كما ويسلك ينطق أنه عىل تنطوي ُجَحا نكات أن شك فليس
بأنه الغسيل، حبل من يطري جلبابه رأى عندما — مثًال — قوله يف كما ما، فرتة عنه
خطأ نحس ألننا منها نضحك ساذجة هنا والنكتة جسده. عىل يكن لم أنه عىل هللا يحمد

الريح. دفعته إذا معه سيطري الجلباب مثل كان لو كما شخصه وحسبانه جحا
ذلك مثال السذاجة، عىل تعلو سخرية عىل ينطوي النكات معظم ولكن
يصفون اإلنجليز أن ذلك اإلنجليزية، بنش مجلة نرشتها التي الكاريكاتورية الصورة

الفهم. ببطء وأيًضا بالبخل، اإلسكوتالنديني
الدور من انتهى أن وبعد التنس، يلعب إسكوتالنديٍّا رجًال الصورة يف نجد ونحن
ولكنه قروًشا، اللعب ميدان عن تنأى حني له يجلبها الذي الكرة غالم يعطي أن أراد
أن اإلسكوتالندي عىل فاقرتح االنتقام، أراد الذي الغالم غاظ ضئيًال شيئًا أعطاه لبخله
أنه هنا واملعنى إسكوتالندي» «أنت وقال: الكف إىل الغالم ونظر كفه، من بخته يرى
«وأنت الكف: إىل ثانية نظرة بعد الغالم قال ثم ذلك، عىل اإلسكوتالندي ووافق بخيل،
إىل الثالثة النظرة الغالم نظر ثم أيًضا، القول هذا عىل اإلسكوتالندي ووافق أعزب»،

أعزب». كان أيًضا «وأبوك وقال: الكف
القامة مديد الرسم يف يبدو اإلسكوتالندي أن منها أشياء، جملة هنا يضحكنا والذي
الصبي بأن وإحساسنا عرشة، الثانية عىل يزيد ال صبي الغالم أن حني يف الرجولة ناضج
الرجل من أخذ الصبي أن نعرف حني أكثر يثريه وهو الضحك، يثري الرجل غلب قد
اإلسكوتالندي نجد عندما أيًضا نضحك ثم إليه، هها وجَّ التي السبة هذه حقه عن عوًضا
لطمة. يجد به فإذا منعشة حلوة كلمات ينتظر كان فقد األخرية، اإلجابة بشأن مرتبًكا

للضحك. اآليل بتفسريه برجسون يسعفنا ال وهنا
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العام والرأي الصحافة

إنسان كل أن هذا ومعنى املال، رأس حضارة أي الغرب حضارة هي القائمة حضارتنا
منه نكسب أن االستغالل ومعنى ويستغله، العقار يشرتي ثم ويدخر يقتني أن يف حر
يف فنكسب باألجر فيه يعملون عمال باستخدام وإما املسكن، يف نفعل كما بتأجريه ا إمَّ
اآلخرين. عمل عىل بذلك ونعيش استغللناه، ثم ادَّخرناه مال إىل يعود وكسبنا الحالتني،
السكان عىل جلبه ما بكل االستعمار إىل أدت التي هي االستغاللية الغرب وحضارة

وجهل. وفقر، ومرض، وتوحش، ونهب، ظلم، من املستعمرات يف
بحيث السخرة، يشبه بما السكان يستغل حني املستعمرات يف هذا املال رأس يفعل
رأس أصحاب أو صاحب كسب يكرب حتى قروش أو مليمات عىل العامل أجر يزيد ال
ولكن فيها، نشأ التي بالده يف حتى السلوك هذا يسلك أو يفعل أن يحاول وهو املال،
عديدة قوانني هناك ثم بالعمال، الفتك عن وتكفه تقاومه هناك النقابية العمال نظم
اإلجرامي. االستغالل يف ملحاوالته دائم تنبه عىل العام الرأي أن كما طغيانه، من تخفف
هي ورسالة: حرفة الصحافة أن ذلك الصحف؛ هي العام للرأي التنبيه ووسيلة
ينشدون وعمالها موظفيها وسائر ومخربيها ومحرريها أصحابها إن حيث من حرفة

ويكسبون. يعملون من جميع مثل ذلك يف مثلهم يعيشوا كي األجر أو الكسب منها
اإلنسانية وشهامة التضحية وواجب الرسالة رشف لها رسالة، أيضا ولكنها
جرائدنا تفلس ولم إفالسها، إىل تؤدي ربما التي الخطرة مواقفها هنا ومن والوطنية؛
تطالبهم والوطنية اإلنسانية أن الصحفيون فيها اعتقد التي املواقف هذه ملثل إال املكافحة

بالكفاح. فيها
املحايدة. املتفرجة الصحف وعاشت املكافحة صحفنا وماتت
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مثًال السياسة جريدة فإن املرشفة؛ املواقف هذه من كثري املرصية الصحافة تاريخ ويف
وسنَّا ألغياه الذي الدستور بشأن فؤاد األسبق امللك حاربت بل صدقي، إسماعيل حاربت
عبد عيل اضطهاد عىل إقدامها يف الوزارة السياسة حاربت وكذلك آخر، دستوًرا منه بدًال
لحرية اضطهاًدا املؤلف اضطهاد وكان الحكم» وأصول «اإلسالم كتابه نرش ألنه الرازق

مرص. يف الفكر

كارثة، ومكان زمان كل يف وهو العرشين، القرن يف اإلنسانية كارثة هو واالستعمار
الخطر تحس املستعِمرة الدولة أن ذلك حرب؛ يف يقع حني وأنكب أكرث يعود ولكنه
االنتهاب هذا يف حقها أن — الخطر مع — وتحس وثروات، أقاليم من انتهبته ما عىل
حق أي لها يكون لن إذ عليها، تغلبت إذا تحاربها التي الدولة حق عىل يزيد ال املغصوب
قد — باالستعمار — هي إذ الحق، أو الرشف أو العدل العالم تناشد أن يف الحال هذا يف
االستعمار. مع حق أو رشف أو عدل هناك يكون ن يمكن وال القيم، هذه جميع داست
قتل يبايل وال املستعمرات، عىل الحروب أثناء يف االستعمار يطغى السبب ولهذا
يخطفون اإلنجليز كان كيف رأينا لقد بل القوانني، وتعطيل األموال وخطف الناس
يحتاج كان التطوع هذا أن مع «متطوعون»، أنهم بدعوى فلسطني إىل ويبعثونهم الناس

مكتوفني. فلسطني إىل يُقادون وهو يفرُّوا ال حتى بالحبال ربطهم إىل
إىل مضطر أنه به نعرتف الذي الحق بل رأفة، املستعِمر من ننتظر أن يمكن وال
أبناء يرى أنه ذلك السلم؛ وقت يستنكرها قد لعلَّه التي الوحشية وممارسة القسوة
بالهزيمة ليس ينتهي ربما الذي القدر كفة يف وطنه مصري وأن ويمزقون، يقتلون بالده
مدة وأبنائنا بالدنا مع بالرأفة نطالبه الحال هذه يف وهو فكيف أيًضا، بالفناء بل فقط

الحرب؟
نستسلم. وال نكافح أن يجب التقديرات، هذه مع ولكننا،

ازداد وقد العالم، شئون عن لالستنارة جريدته يقرأ عرصنا يف املثقف املتمدن والرجل
جعلت كما واالقتصادية، السياسية باالشتباكات األخرية السنني يف العاملي وجداننا
نتهم فأصبحنا نفوسنا، يف كبريًا أبعاده يف صغريًا هذه عاملنا والتلغرافات الطائرات
أسيوط بأخبار نهتم كما وبغداد ودمشق ولندن وموسكو ونيويورك كونج هونج بأخبار
بمدننا اهتمامنا من أكثر الخارجية املدن بهذه اهتمامنا يزيد ربما بل واإلسكندرية،

املرصية.
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تَُعدُّ إنما فقط وطنها شئون عىل اهتمامها تقرص التي املجلة أو الجريدة فإن ولذلك
العالم. بشأن العاملية اآلراء وتجهل القرية أحاديث تتحدث عرصنا، يف قرويًَّة

جديدة مسئوليات الصحف ل حمَّ قد العربية بالدول املرصية العالقات تطور إن ثم
والتقريب. والتعريف التنوير بشأن
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األدب مقام إىل الصحافة كيفنرفع

املتحدة الواليات يف الناقدين أحد أن بها يفخر أن أمريكي بكل يجدر التي الحوادث من
اليومية الصحف كربيات من وهي مونيتور» سينس «كرستيان إن يقول مرة ذات كتب
قبًال تُعنى كانت وإنها والعلوم، باآلداب تبايل تُعد لم ألنها شأنها انحط قد األمريكية

اآلن. تُعنى مما أكثر قرائها بتثقيف
اليوم يف صدر الذي العدد إىل عمدت ولكنها باإلنكار، الجريدة هذه عليه ترد ولم
كتاب يف ذلك كل وطبعت وفنون، وعلوم آداب من فيه ما فجمعت النقد، هذا فيه الذي
وهذا اآلن، إىل يُباع يزال ال رائًعا كتابا فكان صفحة، مئة من أكثر يحوي مستقل

يومية. جريدة من واحد يوم محصول
رفعت قد فإنها الجريدة، هذه عىل تعلو جريدة كله العالم يف أعرف ال أني والحق
واجتماعيني وعلماء أدباء ومقاالتها أخبارها لكتابة تختار وهي األدب، مقام إىل الصحافة
الداللة يجد وإنما فحسب األدبي األسلوب يجد ال يتناولها الذي والقارئ وفنانني،

التحريري. املقال يف الفلسفيني والتوجيه اإلرشاد ويجد الساذج، الخرب يف االجتماعية
بلغتها التي العالية املرتبة هذه إىل نلتفت بأن املرصيني الصحفيني نحن أجدرنا وما
ت تفشَّ أن بعد وخاصة األقل، عىل املمتاز بعض بلغها أو واألمريكية، األوروبية الصحف
اآلراء من الزائف أو األخبار من الكاذب بنرش سواء واأللم االشمئزاز تثري صحف بيننا

والكلمات. الصور من الفاحش أو
بوتقة يف انصهر أن بعد الصحافة إىل وصل قد يكون الذي هو املمتاز الصحفي إن
باألسلوب ويكتب اآلداب بميزان اليوم حوادث يعالج بحيث والفنون، والعلوم األدب
العلوم بقيمة يبرص الذي هو املمتاز والصحفي الذهن، ويصقل الفهم يريد الذي األدبي
دراية وعىل وجيته، لتولستوي وتقدير معرفة عىل فيكون الحارض، العاملي التطور يف
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فولتري بعقل يفكر الذي هو املمتاز والصحفي الذرية، الطاقة بشأن واملخاوف باآلمال
تصاغ التي القيود سائر وعن مرص يف الحارضة املطبوعات قانون عن يتحدَّث حني
والتيارات املشكالت ضوء يف مرص مشكالت يدرس الذي هو املمتاز والصحفي للحرية،

الفنان. العالم األديب الفيلسوف هو املمتاز الصحفي وأخريًا العاملية،
الجرائد يف شأنهم هذا يزال وال الطراز، هذا من العامليني الصحفيني أعظم كان وقد
األحيان بعض يف — إليها جذبت صحافتها بأن تفخر أن تستطيع بالدنا إن بل الكربى،
من كان وقد فيلسوف، السيد» لطفي «أحمد فإن وتوجه؛ ترشد التي الحية األذهان —
«عبد وكان سنوات، ثماني نحو يحررها، وهو الجريدة، قراءة شبابي يف أوايل أن حظي
املرتاحبة الواسعة اآلفاق عىل يدل الفراعنة» «حضارة عن وكتابه أديبًا حمزة» القادر
وكان املاضية، السنوات يف والحزبية السياسية املناقشات خالل من إليها يتطلع كان التي
ينطوي كان لو كما وعناية باهتمام الشعر من بيت عن يتحدث أديبًا، الجميل» «أنطون
األدب بطابع تتسم صحفية نزوات حسني لطه نجد آلخر وقت ومن الوزارة، يف تغيري عىل

السامي.
األسبوعية املجلة هذه حال تكون كيف نفيس: وأسأل عابر لخيال أستسلم وأحيانا
السيد لطفي السيد؟ للطفي فيها التحرير رياسة سلمنا أننا لو اليومية الجريدة هذه أو

أرسطوطاليس؟ مرتجم
الصحافة؟ يف طاليس أرسطو

ال؟ ولم … أجل
عىل األسف أشد آسف إني ولذلك عقالء؛ كنَّا إذا اآلراء هذه نحتقر أن نستطيع ال ال.

صحافتنا. يف اآلن يوجد ال السيد لطفي مثل أن
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يكون الصحفيكامجيبأن

للخرب. وتصُدر تحيا اليومية الصحيفة أن شك ليس
األخبار شأن يستصغرون من وهناك يومية، صحيفة أيَّة يف ننشد ما أول هو الخرب
وبني بيننا الروحية الصلة هي إذ ا؛ جدٍّ كبرية للحياة اإلنسانية بل الرتبوية قيمتها أن مع
األخبار قراءة نوايل حني أننا ذلك العالم؛ وبني بيننا كذلك هي كما إليه ننتمي الذي الوطن
بشئونه ونهتم مشكالته، يف ونشتبك العالم، لهذا قرابتنا نُِحسُّ العالم أحداث عن اليومية
مسيسبي يف الري مرشوعات يف وداللة الصني، الرتقاء معنى فنجد والتعمري، اإلصالح يف
وترتاحب إنسانية، نزداد ذلك كل ويف الهند، يف الصناعي للتقدم ونفرح املتحدة، بالواليات

النفس. ونضح الذهن لنمو يوم كل متزايدة جديدة آفاق
ظهرت أن بعد وخاصة اليومية، الصحيفة يف يشء كل ليس ذلك مع الخرب ولكن
العالم أحداث منها نعرف فال اليوم يف واحدة مرة تصدر الصحيفة فإن والتلفزة، اإلذاعة
باألخبار توالينا أن تستطيع كلتاهما والتلفزة اإلذاعة ولكن أيًضا، اليوم يف واحدة مرة إال
املستمعني إىل الوصول عىل الصحيفة من أقدر الخرب ناحية من فهما والليل، النهار طول

والرائني.
الكتاب بأقالم الصحيفة يف والتبصري والتفهيم والتعليق التنوير ننتظر نحن ولهذا
الكتاب هؤالء نجد حني حتى بل التلفزيون، أو املذياع يف نجده ال ما وهو املمتازين،

الصحيفة. كتاب إىل بها نلتفت التي بالعناية إليهما نلتفت ال فإننا فيهما املمتازين
واالستماع، باألذن نفهم مما أكثر وبالقراءة بالعني نفهم أننا نالحظ أن يجب وهنا
ال معينة مواعيد بال نريد حني نقرأها الطلب، قيد بأنها ذلك بعد الصحيفة تمتاز ثم
دون وفراغنا راحتنا وقت القطار، ويف املكتب، ويف الفراش، يف نقرأها تغيريها، نستطيع

اليومية. وأعمالنا يتفق ال ميعاد عىل نُقرس أن
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الكتاب وأحسن الصحفية، حياته بداية يف مخربًا عمل من هو الصحفيني وأحسن
أو واملقاالت األخبار بني يصل أن الخرب، إيراد يف خدمته لسبق اعتاد، من هو املعلقني
ويَبقى الخرب، حيوية تعليقاته يُكسب عندئٍذ هو إذ املقايل، الخرب أو الخربي املقال يكتب
اهتمامات عن تنأى أبحاث يف يشطح وال والبيئة، واإلنسانية باملجتمع متصًال الدوام عىل
الذين الصحفيني الكتاب من كثري يف الشأن هو كما الجمهور يحتقر وال أجل، الجمهور.

املقال. كتابة قبل بالخرب يتمرسوا لم
تلك الشعب بكلمة نقصد وال وللمجتمع، ولإلنسانية للشعب يكون أن يجب األدب
أو القصة رواج منها ننشد وضيعة بمغريات أفرادها إىل فننزل الغوغاء، من العامة
أيًضا يجب ما وهذا وعامته، خاصته كله للشعب نؤلف وإنما موضوعه. كان أيٍّا الكتاب

للعامة. وال للخاصة ال للشعب تكتب بحيث الصحيفة، وجهة تكون أن
يجب إذ والعامة؛ الخاصة بني يميز أالَّ يجب املتمدن، الشعب األمثل، الشعب إن بل
ال بحيث التعليم، مستوى ورفع الثقافة تعميم إىل السوائي الديمقراطي نظامه يؤدي أن
بإغراءات يتوسل أو للخاصة يكتب بأنه الزعم إىل األديب، يحتاج ال كما الصحفي، يحتاج

العامة. مستوى يسميه ما إىل النزول إىل وضيعة
اتجاهاته بمختلف كله الشعب تخاطب — أيًضا األدب مثل — الصحيفة وألن
الذهني النشاط ألوان جميع تستوعب أن يجب فإنها واالقتصادية، والفنية الثقافية
تقرب أنها كما قراءها تربي ذلك تفعل حني وهي والعلمي، والفني واالجتماعي السيايس

الشعب. طوائف بني
أن يجب إنها أي تحايد، أن يمكن ال الصحيفة أن هنا نؤكِّده أن يجب الذي ولكن
كثريًا، ا ورشٍّ كثريًا خريًا الدنيا يف فإن والسياسة، الوطنية يف مذاهب أو مذهب لها يكون
وباالستعمار االستبداد، أو بالعدل له شأن ال وإنه الخرب، ينقل إنه يقول الذي والصحفي
ولعله بذهنه، يفسق عاهر صحفي هو إنما صالحه، أو الحكم وبفساد االستقالل، أو

ضمريه. عىل يساوم أيضا
عىل ويقترص األحداث، يروي متفرًجا، يكون أن يمكن ال األديب، مثل فالصحفي،

رش. أو خري من اإلنسانية أو األمة يصيب بما َمْعِني غري الرواية،
املجتمع يف هناك وليس الصحافة، أو األدب يف سواء عاجي برج هناك ليس ال.

الصحافة. يف متفرجون الحسن
كثريًا، ويخترب كثريًا يدرس أن السبب لهذا يحتاج يكون، أن يجب كما والصحفي،
ستتكاثر اختباراته فإن الخرب، كتابة عىل باملرانة الصحفية حياته بدأ قد كان إذا وهو
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وإىل ويعمر، يبني الذي التفكري إىل يحركه ذهنه يف بارًزا سيبقى الخرب ألن حياته، طيلة
ويهدي. يرشد الذي التعليق

أخباًرا؟ الحوادث أليست ثم حوادث؟ الدنيا هذه أليست
املجتمع، هذا شئون يف يشتبك أن يجب متمدن، مجتمع يف يحيا متمدن إنسان كل إن
حرفته؛ إىل أنظر أن قبل أخالقه إىل أنظر هنا وأنا االشتباك، بهذا الناس أوىل والصحفي
لن ولكنه والعالم، بالده لحوادث محايًدا متفرًجا بقي إذا املايل النجاح ينجح قد هو إذ
إذا إال صحفي، كل اليه يهدف أن يجب الذي الرشيف النجاح اإلنساني، النجاح ينجح

واالستقالل. والعدل واإلنسانية والرشف للخري كفاح يف مجتمعه مع اشرتك
كلمات إىل نحتاج يكون» أن يجب «كما الصحفي عن العامة الكلمات هذه وبعد

ا. خاصٍّ ا مسٍّ الحرفة تمس خاصة
أتمالك ال فإني الصحفي لتخريج خاص تعليم هناك يكون أن يمكن أنه ومع
ى يَُسمَّ ما إىل املختبئة جذورها يف ترجع وقد يشء، كل قبل هواية الصحافة بأن اإلحساس
أو صبي يخلو أن وقلَّ الظهور»، «حب املألوف التعبري يف أو «العرض» السيكولوجية يف
بني فيما الصحف يف للكتابة الشبان بني قويٍّا اإلغراء نجد ما كثريًا ولهذا ذلك؛ من شاب
صادفوا فإذا الصحف إىل قصصهم أو بمقاالتهم فريسلون الثالثني وسن العرشين سن
ذلك. عىل تعينهم ال كفاءتهم أن يتحققوا أن بعد يكفون هم أو الصحافة، احرتفوا نجاًحا
الرتبية إىل يحتاج الهاوي ولكن هواية، — والفن واألدب كالشعر — الصحافة
البيئة، أو الجمهور يف أيًضا مؤاتية ظروف إىل ويحتاج ويحذق، يمهر حتى والتعليم
يؤهل ما خري أن — قرن نصف عىل تزيد التي املاضية اختباراتي من — ألجد وإني
ولغتني األقل، عىل أجنبية لغة إتقان العربية األقطار وسائر بالدنا يف الراقية للصحافة
األملانية أو واإلنجليزية، الفرنسية مثل أجنبيتني، بلغتني االتصال أن وذلك لغة؛ من خري
كل الرحلة له يتيح كما العرصي، التمدن وبني العربي الصحفي بني يصل والروسية،
ومن وتجديداتها، مؤسساتها ودارسة بزيارتها ينتفع أجنبية أقطار إىل سنتني أو سنة
ال ذاتي» «اكتفاء يف — مثًال املرصيني الصحفيني نحن — أننا نزعم أن الكاذب الغرور
يف تقل ال اللغات هذه إىل حاجتنا فإن األمريكية؛ أو األوروبية واآلداب اللغات إىل نحتاج

الصحي. للغذاء الطعام يف حاجتنا عن الراقية الصحافة
األمم زيارة إىل أيًضا نحتاج بإتقان، ندرسها األجنبية اللغات إىل نحتاج وكما
كي وموسكو؛ ونيويورك ولندن وبرلني باريس يف سنوات أو شهوًرا اإلقامة وإىل األجنبية
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االستعمار ألن ذلك واالرتقاء؛ واالقتصاد واالجتماع السياسة يف والحوافز البواعث نتعمق
ال حاجة يف فنحن العرصية، الحضارة بموكب اللحاق عن َرنَا أَخَّ قد كالهما واالستبداد
الصحافة تعانيه ما وأسوأ املتقدمة، نة املتمدِّ األمم من الحضارة هذه استمالء عن تنقطع
أو املحرر أن إىل النهاية يف يعود وأخبارها موضوعاتها تفاهة حيث من وقتنا يف املرصية

غربية. لغة يدرس لم املخرب
تكون قد املعرفة فإن يعرفها، لم أنه أعني وال اإلتقان، دراسة يدرسها لم أنه وأعني

تغني. ال رطانة
وبكلمة كفاح، — والشاعر والفنان لألديب كما — للصحفي يكون أن يجب ثم
الخمسني يف مرص يف رأينا وقد وبالدنيا، بالكتابة متسليًا متفرًجا يكون أالَّ يجب أخرى
ينشدون كانوا الذين املتسلني املتفرجني والصحفيني الصحف من عرشات املاضية سنة
وزيًرا ينتقدون فال واالقتصادية، السياسية مشكالتنا يف التورط عن باإلحجام «النجاح»
كتابًا رأينا بل استبدادية، أو استعمارية خطة يعارضون وال دارية، فضيحة يربزون وال
بقصائد األذناب، إىل فاروق من العظماء، السادة عىل وأثنوا األحزاب، جميع مدحوا

ومقاالت.
إىل االشتباك هذا به يؤدي أن يبايل وأالَّ يشتبك، أن الرشيف الصحفي عىل يجب
من جزءًا باعتباره ذلك كل يتحمل أن عليه إذ االضطهاد؛ يف يقع وأن الحبس، يف التورط
إفالسه إىل هذا أدَّى ولو والفساد الظلم وجه يف ينهض وأن حرفته، رشف من بل حرفته،

ودماره.
وباء وفد فإذا الحرفة. رشف الرشف، يقتضيها التي مقتضياتها حرفة لكل أن ذلك
العدوى مكان إىل يهرعوا أن األطباء من ننتظر فإننا مرص عىل الطاعون أو كالكولريا
خدمتهم جزاء يكون أن يمكن املوت بأن ويقينهم يقيننا مع حتى الوباء، هذا ويكافحوا
موقف الوقوف أو الكفاح من الفرار عىل طبيبًا نقر أن يمكن وال للمرىض، وإسعافهم

املتفرج. املحايد
فإن استعماًرا أو فساًدا أو ظلًما الصحفي واجه فإذا الصحافة، يف الشأن كذلك
رشف ألن وإفالسه؛ وسجنه بدماره ينتهي قد كفاحه بأن وثق ولو حتى يكافح، أن عله

ذلك. يقتيض الحرفة
أي ا؛ خاصٍّ مرشوًعا وليست عام معهد — يشء كل بعد — هي املثىل والصحيفة
صفحاته من توسع والتجديد، والتطور والرتبية للخري كتابها وتنذر نفسها تنصب إنها
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مصباًحا الشعب أمام وتبقى البادئ، للكاتب اختباراتها من وتوسع الناضج، للكاتب
والخدمة. الرشف ملعاني وعنوانًا الظلمات يف يهدي

ينتقل هذا كل وهدفه، واتجاهه تفكريه وأسلوب الكاتب لهجة أن ننىس أالَّ ويجب
سيكون القارئ فإن مكافًحا الكاتب كان فإذا أخالقه، يعني بل مزاجه فيعني القارئ، إىل

محايًدا. متفرًجا أيًضا سيكون القارئ فإن محايًدا متفرًجا كان وإذا مكافًحا، أيًضا
مع الديمقراطية وتتصارع واألفكار، املذاهب تتعدد حيث هذا عرصنا ويف
ويجابه االستعمار، ضد االستقالل وينهض الطغيان، ضد الحرية وتنتصب األوتوقراطية،
أو محايد إنسان هناك يكون أن ينبغي ال العرص هذا يف الفاحش، الثراء الفاحش الفقر

محايدة. صحيفة
املسئوليات، كثرية شاقة مهنة الصحافة أن يُوِهُم ا ممَّ ذكرنا، الذي هذا كل وبعد
يختار فالذي أيًضا؛ حياة هي وإنما فحسب مهنة ليست إنها نقول أن إىل نحتاج
إىل يعود ثم الصباح يف عمله إىل يقصد بحيث فقط، للكسب مهنة يختار ال الصحافة
أخري. ترويحية أو اجتماعية أو عائلية بشئون واشتغل مهنته، نيس وقد املساء، يف بيته
حيث من إليها، األشياء وأقرب مًعا، وحياة مهنة هي إذ كذلك؛ الصحافة ليست ال
الزراعة يحرتف ال فالزراع التأليف، مهنة أو الزراعة مهنة هو الحياة، يف املهنة اندغام
عىل بها اهتمامه يقترص ال التي الزراعة حياة يحيا هو وإنما حياته، من ويفصلها فقط
وأهداًفا للعيش أسلوبًا فيها يجد هو وإنما ولعياله، له منها يكسب وما اقتصادياتها
م ويتشمَّ عليها يسري األرضاملحروثة رؤية يحب فهو املدينة، ساكن مثلها يجد ال للسعادة
نحوها، إنسانية ويحسصداقة والخروف والحمار البقرة يألف وهو الخصوبة، أرج منها
وهو النهار، طلوع قبل صامتة وهي الدنيا يرى كي األبيض الفجر ظالم يف يخرج وهو
هو إذ ساذج، ولباسه ساذج، وطعامه هرولة، أو عجلة بال بطء يف ويحيا يزرع بما يقنع

حرفة. هي كما حياة الزراعة الطبيعة. ابن يزال ال بعيد حد إىل
الدنيا، دراسة مكلف أنه يجد العظيم الصحفي فإن الصحافة؛ يف الشأن وكذلك
أنها يحس يكاد العالم، أنحاء من إليه ترد والتي يقرأها، التي الصباح وتلغرافات
يدرس وهو إنسانية، ألوانًا تكتسب عنده الجغرافية واألسماء إليه، شخصية رساالت
كانت لو كما والعلم، واألدب والتاريخ والحرب والجريمة والسياسة واملجتمع الدنيا
يقرأ، متواصًال ارتقاءً يحس السبب لهذا وهو لحياته، أي لحرفته رضورية جميعها
األرسار منه ويعرف ووقائعه أشخاصه يتخلل كي الخطري، الحادث عن ويبحث ويخترب،
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املدن به يزور الذي اإلنساني اإلحساس بنفس األجنبية األقطار يزور وهو البواعث، يف
الكتب يقتني — للكتب التأليف محرتيف عند الحال هي كما — وهو وطنه، يف والقرى

ويؤلف. أجل، ويستنري. يقرأ كي
يحس أنه ه مشاقِّ من العظيم الصحفي يعوض ما أعظم إن نقول أن يجب وإذن
اإلنسانية. يف إيناًعا، بل نضًجا، ويزداد ينمو، أنه يحس أي آخر؛ بعد ا عامٍّ متواصًال ارتقاءً
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