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مقدمة

موىس سالمة بقلم

عىل وبقيت األسبوعية، املجالت إلحدى االفتتاحية الصفحة أحرر كنت ١٩٢٣ عام حوايل
حقائق إىل وأنبههم الشباب مخاطبة فيها أتوخى وكنت ،١٩٢٩ عام أواخر إىل ذلك

الثقافة. ومعاني الحضارة
نحو أوروبا يف أقمت أني للشباب، اإلرشاد موقف املوقف، لهذا استعدادي وكان
عىل حصلوا حتى األوربيني رفعت التي والعوامل األسباب يف وأفكر أتأمل سنوات خمس
رشح يف الفصول هذه أكتب فكنت ذلك، كل عن نحن تأخرنا حني يف والعلم والقوة الثراء
كتابًا وأصدرتها الفصول هذه بعض جمعت ١٩٣٠ ويف األوربية، الحضارة من فهمت ما
أن املرصية» النرش «دار إىل طلبت (١٩٥٦) العام هذا ويف واألدب»، الحياة «يف بعنوان
سقطت أو قيمته تغريت ما منه وأحذف أتصفحه لكي إليه فعدت الكتاب، هذا طبع تعيد

السنني. هذه بمرور
تنوير هي إذ فصوله. جميع يف واضحة الهدف وحدة أن أجد الكتاب أتأمل وحني

والتطور. التغيري إىل ودعوة والثقافة بالحضارة وتبصري
القارات سائر سادت إنما القارة هذه أن أوروبا، يف كنت حني إليه، التفت ما وأول
مرص بني فروق من هناك ليس وأنه العلم، ثقافة تغذوها التي الصناعة بحضارة
األكثر يف الزراعة عىل نعيش أننا وهو الفرق، هذا سوى وفرنسا، مرص أو وبريطانيا.
يعرفون وهم فقراء، ونحن أثرياء فهم الصناعة، عىل والفرنسيون اإلنجليز يعيش بينما
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نصري فإننا بالصناعة أخذنا نحن وإذا ضعفاء، ونحن أقوياء وهم نجهلها، ونحن العلوم
والعلم. والثراء القوة يف سواء مثلهم

منذ تفكريي البست قد واالجتماعية املادية مركباتها بجميع التطور» «نظرية وكانت
بالدنا وجدت وأني خاصة حرارة، يف إليها ودعوت ونوًرا، إلهاًما فيها فوجدت شبابي،
الناهضة األمم بينما املايض إىل وتجرنا وارتقاءنا تقدمنا تعوق خانقة بتقاليد تستمسك

املستقبل. إىل تثب
واملايضموت. حياة واملستقبل

وألفت كتبت ولذلك لبالدنا؛ االرتقائي تفكريي كل يف أمامي مقام للمرأة وكانت
تخترب حتى الواجبات، يف بل فقط الحقوق يف ليس بالرجل، مساواتها رضورة يف الكتب
يف الرجل تزامل أن يجب ولذلك سواء؛ كالرجل حكيًما عارًفا مجربًا إنسانًا وتعيش الدنيا

واملكتب. واملتجر واملصنع املدرسة
كافحنا إذا إال كاملة ناجحة تكون لن األجنبي لالستعمار مكافحتنا أن ووجدت
والعقائد. األخالق يف املرصية اآلراء إىل الدعوة أهمل لم ولذلك الخانقة؛ املرصية الرجعية
تاريخ يف األخرية الكلمة هي ليست األوربية الحضارة بأن يقني عىل وأنا شبابي ومنذ
ولم السخية، االشرتاكية إىل البغيضة االنفرادية من انتقال فرتة هي وإنما الحضارات،
الرجعيني من الظالم دعاة من املتاعب من كثريًا عيل جلب الذي املذهب هذا ما يوًما أنكر

اإلنجليز. واملستعمرين املرصيني
مؤلفاتي فليقرأ التعمق شاء فإذا موجزة، مبسطة آرائي يجد الكتاب لهذا والقارئ

األخرى.

10



األول الفصل

العظيم هو من

فجاءتها فرنسا؟ فرنيسخدم رجل أعظم عن قراءها استفتت «املاتن» جريدة أن مرة حدث
عظيم عظيمهم يكون أن عىل غيورون كاتبيها وجميع األنحاء جميع من ترتى الخطابات
جاءت ولكن األصوات، من عدد بأكرب سيفوز نابليون أن املنتظر من وكان بأجمعها، األمة
وهو به سمعت قد تكون ال شخصقد العظماء قمة عىل وظهر املنتظر هذا عكس النتيجة

باستور.
نابليون؟ نالها التي األصوات عىل أصواته أربت الذي هذا باستور ومن

ملرض مصًال وأوجد امليكروب، فعرف بالعلم اشتغل األصل، وضيع رجل باستور
اللبن، لتطهري طريقة إىل واهتدى بها، يفتك كان وباء من فرنسا كروم وعالج الكلب،
خاضها التي العظيمة املعارك من أكرب أنها الفرنيس الشعب أدرك الوضيعة األشياء وهذه

العظمة. يف بالتفوق لباستور حكم ولذلك الحربي؛ فرنسا شأن بها ورفع نابليون
األمة عىل تعود التي الفائدة هي العظمة إن القول: برصيح يقول الفرنيس فالشعب
فيه، فائدة ال رنانًا أجوف طبًال ليست نابليون وعظمة بينها، ينشأ الذي العظيم من
وأرسه انهزم، عندما عليه كانت مما أكرب مقاليدها تسلمه بداية يف كانت فرنسا فإن
ثروة أنقذ فإنه باستور وأما قتيل، مليون نحو الفرنسيني كبد أن بعد ونفوه، اإلنجليز،
كان وإذا عظيًما، فتًحا للطب املرىضوفتح آالم خفض أو املوت من األطفال ووقى الوطن
الذكي الرجل فإن بسيفه ويصلصلون بمدحه ويتغنون نابليون ذكر يستهويهم األطفال

نابليون. دون لباستور الحقيقية بالعظمة يحكم أن من مندوحة يرى ال
الفائدة ومقدار عظمائنا، تقدير يف النظر ونعيد أنفسنا نراجع مرصأن يف أحرانا وما

الفائدة؟ هذه نقيس كيف ولكن بالدنا، عىل منهم كل من عادت التي
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قبل، من لها تكن لم حقوًقا لألمة كسب الذي الرجل هو يكون أن يجب العظيم إن
متالشية قوميتها كانت أن بعد مرصية وطنية وجهة إىل العقول وجه الذي الرجل وهو
للبالد نظم الذي وهو التعليم، رفع الذي وهو املماليك، عن ورثناها التي األفكار فوىض يف

الصحة. مستوى ورفع والرصف الري طرق
التي الفائدة بمقدار نقيسه أن يجب وإنما اآلن العظيم هذا شخص نعني ولسنا
فعل ماذا فاسأل عظيم ذاك أو الرجل هذا إن لك قيل فإذا البالد، عىل وجوده من عادت
بأن ألجبت السؤال هذا أنا سئلت ولو منه؟ جنته الذي الحقيقي الربح هو وما للبالد
يعمم الذي وهو واإلنكلستوما، البلهارسيا من الفالحني ينجي الذي هو مرص يف العظيم
األسمدة لعمل طريقة لنا يخرتع الذي وهو الوسطى، القرون تعليم ال الحقيقي التعليم

الكيمياوية.
العظيم إن نقول أخرى وبعبارة األوربية، الحضارة نحو األمة يوجه الذي هو وأخريًا
هو وليس الصغرية، الشئون يف أمته خدمة عىل ومثابرته بتواضعه باستور أشبه من هو
نبيع الصناعة، إىل مفتقرة مثًال فبالدنا رنان، أجوف طبل من فيه ما بجميع نابليون
حق فالعظيم األثمان، بأرفع بعضه فنشرتي نعود ثم األثمان، بأبخس عام كل قطننا
البالد يف ويوجد ونسجه القطن غزل كيفية الفالح يعلم أن يستطيع الذي ذلك هو العظمة

االقتصادية. حياتنا لنا تضمن صناعية حركة
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الثاني الفصل

التسامح روح

بمقدار وينجح التسامح أساس عىل يقوم إنما الربملاني النظام أن يجهل القارئ كان ربما
وخضوع الكثرة بحكم يقيض هذا ألن واملذاهب؛ اآلراء يف التساهل روح من األمة يف ما
وأبت برأيها التمسك يف القلة تشددت فلو كثرة، إىل القلة وتعود الزمن يدور ريثما القلة
ومن مكانه، الفوىض وسادت أساسه من الربملاني النظام النهدم الكثرة لرأي الخضوع
االختالف جد برملانها أعضاء يختلف إنجلرتا مثل النظام هذا يف العريقة األمم أن تجد هنا
يف يحدث ما خالف عىل وهذا اآلخر، حق يف بذيئة كلمة أحدهم من تسمع فال الرأي يف
الخصومة تبلغ حيث سابق قديم استبداد أساس عىل النظام هذا فيها جد التي األمم
تعيش التي األمم بعض بني قريب عهد إىل يحدث كان كما والقتل الرضب حد السياسية

البلقان. يف
لنجاح رضورة أكثر فهو الربملاني النظام لنجاح رضوريٍّا التسامح كان إذا ولكن
ال بل يرقى، ال فاألدب بالتسامح، إال تعليم وال تجارة وال أدب ال إذ األمة؛ مرافق سائر
ا مستعدٍّ يقف قارئ كل كان فإذا التسامح، روح والكتاب القراء أرشب إذا إال يعيش،
يقطعوا كي الناس عليه ويؤلب يهوى، هو ما وفق يكتب ال مؤلف كل يرضب كي
التي الهدى مصابيح من األمة وأقفرت قلمه كاتب كل لكرس العيش، من ويحرموه رزقه
كل مآخذ عىل الحكومة ليدل ملك» «شاهد نفسه من يقف كاتب كل كان ولو تهديها،
تشددنا أننا لو وكذلك يكتب، واحد رجل األمة يف بقي ملا معاقبته إليها ويطلب آخر كاتب
ولقد أحد، مع التجارة تبادلنا ملا ورأيه دينه عن يعاملنا من كل وسألنا التجارة يف
مع االتجار فرفضت النزعة هذه بمثل األوىل العاملية الحرب ختام عند أوروبا أصيبت
وإياها وتبادلت فتسامحت وعادت عواطفها عىل عقلها تغلب ثم شيوعية، ألنها روسيا
اآلن مدارسنا يف تدرس مثًال التطور نظرية فهذه التعليم، يف أيًضا ذلك واعترب املتاجر،
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النظرية درس من أبناؤنا لحرم التعليمية برامجنا تشمل كانت التعصب روح أن فلو
واألديان. واآلداب العلوم لجميع مفتاًحا أصبحت التي العظيمة

كما بجهله، املتسامح معرفة هو التسامح وأساس التسامح، يقتيض العالم فتقدم
الشك يمكن ال حقيقة العالم يف وليس بمعرفته، املتعصب غرور هو التعصب أساس أن
يف اآلن يشك أينشتاين إن حتى مختلفتني، وجهتني من إليها النظر يمكن ال أو فيها،

أربعة. الدوام عىل ليس واثنني اثنني مجموع إن يقول ويكاد البديهيات
االجتماع أو التاريخ يف بالبحث فكيف البديهات يف الحد هذا يبلغ الشك كان فإذا
أو الطوائف لبعض الشخصية للمصلحة مخالًفا الجديد الرأي يكون حني السياسة أو
ينشط أن بها املتنعم يأبى التي الكسل ملالذ مصادًما أو املحبوبة املألوفة للعادة مناقًضا

الجديد؟ لدرس
وأن الشباب، نشاط مع وتتسامح تتمهل أن املسنة الشيخوخة إىل نطلب أن لنا فهل
أحيانًا تحتاج كما املستقبل وإىل األمام إىل النظر إىل الدوام عىل تحتاج األمة أن تعرف

املايض؟ وإىل الخلف إىل النظر إىل
الكتاب هذا ألن شيوخها رأي يخالف كتابًا شبابها أحد يؤلف أن األمة يضري لن
فلنقتل الزمن، مدى عىل ثمينه ويبقى غثه فيزول والتمحيص، بالنقد العقول ستتناوله
هذا ألن رزقه؛ نقطع أن نطلب فال املؤلف نرتك أن يجب ولكن وفحًصا، بحثًا الكتاب
«محكمة كانت حني الوسطى القرون بزوال اندثرت التي الخطط من هو األخري الطلب

وتصفيها. أمالكه يف بالزندقة تتهمه من تصادر التفتيش»
ولهذا والحزم؛ البت من يمنعنا هذا وجهلنا العالم، هذا بحقائق جهلة نزال ال إننا
نقطع أن نستطيع بحيث بآرائنا الثقة من لسنا ألننا غرينا؛ يقوله فيما نتسامح أن يجب
تالقيه ما تشبه صدمة جديد لكل أن نتذكر أن ويجب رضرها، أو الغري آراء بسخافة
ولكن إياه سماعنا ألول الجديد اللحن نستطيب فقلما جديًدا، لحنًا تسمع ما ألول النفس
الزي عن تصد كما النفس عنها تصد الجديدة اآلراء وكذلك املعاودة، تعقب االستطابة
نقبل لم ما مستحيل كالهما والرقي والتقدم واأللفة، باملعاودة تستحسنه ثم الجديد

فيه. ونتسامح الجديد
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الثالث الفصل

نقرأ كيفوماذا

واآلخر ساعني، الساعة من يجعل كأنه وقته، من لالنتفاع يحتال أحدهما رجالن: الناس
عديدة وسائل وهناك العدم، إىل أو نصفها إىل الساعة يحيل بحيث وقته إلضاعة يحتال
من لتشعر حتى العمر، وتقصري الفرص وتضييع الوقت لقتل األخري الفريق هذا عند
أن ويمكنك العالم، هذا إىل ولدوا قد أنهم عىل يندمون أنهم الطرق هذه معرفة إتقانهم
من هربًا تمارس كلها أنها تتأكد حتى األلعاب بعض وتدرس القهوات يف النظرات تحيل

الوجود. عىل وندًما الدنيا من وسآمة الحياة
يحتال الذي األول الفريق إىل نتحدث أن نريد وإنما هؤالء مع الكالم بسبيل لسنا
بالوقت االنتفاع رضوب فمن العالم، هذا يف وجوده عىل يندم ال والذي وقته، من لالنتفاع
وسائل من القراءة كانت وقد األول، املكان يف القراءة نجد الذهن بإثارة القوة واكتساب
يف املبالغون إال ينالها ال التي الثمينة الوسائل من كانت ولكنها املاضية األزمنة يف الرقي
ال أو املال أقل سوى طالبها يتكلف ال للجميع ميرسة فهي اآلن أما األثرياء. وأبناء الجد

مطلًقا. شيئًا يتكلف
ويمأل يكده العالم يف عمًال يجد يكاد وال ليقرأ اإلنسان فيه يعيش ما زمن وسيأتي

والدرس. القراءة ملثل تقريبًا وقته كل يمنح بل فراغه.
عىل سبيلها ونسلك فيها نسري أن يجب هل القراءة؟ تكون أن يجب كيف ولكن
فنقرأ الحياة، من وفراًرا للوقت تزجية الشطرنج، أو النرد العب يسلكه الذي النحو
معاني الواحدة يف معناها يرادف «السياسية» املقاالت وعرشات القصص تلو القصص

األخرى؟
نعرف كي إذن فلنقرأ عجز، والجهل قوة فاملعرفة لننتفع، نقرأ أن يجب إنما كال،
كل مقدرة يف وليس بها، وإحساًسا للحياة إدراًكا بذلك نزداد كي باألشياء، علًما ونزداد
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نكتسب أن جميًعا مقدورنا يف إنما مباًرشا، اختباًرا الدنيا هذه شئون جميع يخترب أن منا
ملنفعتنا. بأقالمهم اختبارهم وأثبتوا اختربوها الذين اآلخرين سبيل عن بها علًما

رضوب من الكتب يعد وأن منزله، يف مكتبة منا لكل يكون أن يجب أنه هذا ومعنى
بعض به ترتكم الذي األثاث بعض من رضورة أكثر هي بل للمنزل، الرضوري األثاث
الذهن أثاث هي فالكتب السخيفة، واألبهة الكاذب الفخر سوى منفعة غري يف املنازل

بمعارفها. ويستنري منها ويستفيد إليها ويرتاح فيها ينقلب
ما إال نقتني فال والصحف، واملجالت الكتب انتقاء يف عقولنا تعمل أن إذن فيجب
ويزيدنا أذهاننا وينري مستوانا فوق يرفعنا مما لنا، رضوري هو ما إال نقرأ وال ينفعنا
إليه يحتاج ما وقدر كفاياته فيقيس نفسه، اإلنسان يربي حني الرتبية أنواع وخري قوة،
من والهوى املواد، انتقاء يف هواه مع ويسري التقدير يحسن عندئذ ألنه التثقيف؛ من
برتبية الحظ يسعده ال من الناس ومن الوعر، وتمهيد الصعب تسهيل يف الوسائل أعظم
ثابر هو إذا واملجالت بالكتب نفسه لرتبية الوسيلة وقته من يجد ولكنه وافية مدرسية
الحقيقية للرتبية البداية إال املدرسة وليست الكتب، اقتناء يف االختيار وأحسن القراءة عىل
طول منا كالٍّ تجعل التي النزعة تلك ذلك) تفعل أن يجب (أو النفس يف تغرس فهي

الثقافة. وراء ساعيًا للعلم طالبًا حياته
إىل هذا والبحث. التنقيب واعتياد فيها والنظر وتقليبها بالكتب إال ذلك يكون ولن
قراءة إن نقول ولسنا الوقت، وإضاعة التسلية ال واملنفعة الجد عىل تحملنا موفقة نزعة
معانيها تكرار مع عليها اإلدمان إن نقول وإنما الفائدة، من تخلو السياسية الصحف
ما والعلم األدب فروع وسائر والشعر التاريخ من فلنقرأ مًعا، واملال للوقت تضييع
عمره إىل يضيف التاريخ فقارئ للحياة، إحساسنا به ويعظم عقولنا به وتزكو به ننتفع
والتعمق أخرى، أوطانًا وطنه إىل يضيف السياحات كتب وقارئ املاضية األجيال أعمار

بصرية. اإلنسان يزيد العلوم يف
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احلديثة الفتاة

فنعوا املرأة موضوع إىل عمدوا الكتابة مادة أعورتهم إذا الكتاب من مرصطبقة يف عندنا
بها يبايل يعد فلم النغمة هذه منهم القراء ألف وقد وانحطاطها، وفسادها تربجها عليها
عن أعمدتها بها الصحف تمأل التي الكثرية املقاالت هذه أحد يقرأ وقلما منهم، واحد

مًعا. وسئما عرفا قد ومضمونها موضوعها ألن املرأة
أو والدتها من أخالًقا وأحط تربًجا أكثر الحديثة املرأة أن املقاالت هذه ومضمون
يف يرسن متربجات نساء القاهرة، يف وخاصة مرص، يف أن أحد ينكر وليس جدتها،
الظهر، وأعىل الصدر أعىل مكشوفات السهرات بلباس وبعده الظهر قبل النهار ضوء
واملضحك املختلف الويش ويصنعن وجوههن عىل املساحيق يضعن من أيًضا ومنهن
يتعمدن ال فهن املظاهر، بهذه ظهورهن داعية الجهل يكون ما وكثريًا ملالبسهن، مًعا
موضوع الحديثة باملرأة القديمة املرأة ومقابلة الالئق، املظهر يجهلن وإنما املظهر هذا
الحديثة الفتاة عىل ينعون فهناك أوروبا، يف حتى بالكتابة الكتاب يغري الطالوة دائم
بالرأي واملجاهرة التدخني مثل اعتيادها، عىل تجرؤ ال جدتها كانت عادات يف ترخصها

ذلك. ونحو الشعر وقص وتضييقها الثياب وتقصري
بشهرتها، تعبث التي السوء ألسنة ويقطع عنها يدافع من الحديثة للفتاة ولكن
الحديثة الفتاة أن فوجد القديمات، بالجدات وقابلها به، تتهم ما عىل أحدهم رد فقد
استعداًدا وأكثر جدتها، من باملسئولية شعوًرا أكثر الحرية يف انطالقها من الرغم عىل
فقد منها، الرشيف العيش بوسائل وأعرف نفسها، عىل اعتماًدا وأكثر الشدائد، ملواجهة
أعمال عىل واالقتصار الرجال أمام األدب وتكلف الصمت يف محصورة الجدات آداب كانت
أو ثالثة منه يفصل ألن منها الواحد يكفي ما الضافية الثياب من تلبس وكانت البيت،
األنبوبة محطات أو فوهات عند لندن يف يقف ومن الحديثة، الفتاة تلبسه مما أربعة
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للمعاش يكدحن اللواتي الفتيات آالف ويرى األرض) تحت يجري الذي القطار (أي
ولو نفوسهن، وإكبار احرتامهن إال يسعه ال املالبس؛ مقتضبات الشعر مقصوصات وهن
ولكن العيش، من بالدون والرضا البيت يف بالقعود لقنعن مكانهن يف جداتهن كانت
منهن، الرجولة إىل وأنزع مشقاتها عىل وأشجع الحياة مرسات يف أطمع الفتيات هؤالء
حني يف واملسكنة الفقر مع البيت بلزوم يرضني أن من وقدًما يًدا وأخف عقًال وأذكى

والجد. بالعمل االكتساب يمكنهن
باملقدار الخطر من ليست ولكنها القاهرة، يف كذلك ليست والحال لندن، يف هذا
الفتيات من طبقة القاهرة يف بأن سلمنا فقد يشء، كل من القديم زعماء به يوهمنا الذي
الذوق، من خلو تربجهن أن الظن هذا إىل يدعونا والذي قصد، عن ال جهل عن تتربج
الرجال من واحدة لفتة لكانت واألزياء باألذواق يدري مهذب عام رأي عندنا كان ولو
إن نقول ولكننا باتٍّا، منًعا التربج من الفتيات تمنع ألن تكفي األزياء هذه بها يزدرون
فهي جدتها؛ أو والدتها من للحياة نظًرا أصح ذلك مع تزال ال مرص يف الحديثة الفتاة
تميش جدتها كانت حني يف الرأس، مرتفعة القوام معتدلة األسواق يف وحدها اآلن تميش
حني يف بالسمن تبايل ال وهي جاهلة، أمها كانت بينما تقرأ وهي الخدم، مع متعثرة
وجهها عىل تضع وال بعينيها العالم ترى وهي املسمنات، بأكل أمعاءها ترهق كانت أمها
إنها ذلك بعد قيل فإذا العالم، عن عينيها تخفي أمها كانت بينما خفيف نقاب سوى
اثنني إىل تحتاج املداعبة أن يذكر أن القارئ عىل يجب فإنه الطريق يف الفتيان تداعب

البادئ. هو ألنه أحق باللوم وهو الفتى، نلوم أن وجب الفتاة ملنا فإذا
فرتاهم الثاني، ويكربون األول فيصغرون باملايض الحارض مقابلة يحبون والناس
وكانوا منا، الحرمات يف أعف وكانوا منا، للذمم أحفظ كانوا بأنهم القدماء يصفون
أجبن فكانوا املماليك بحكم رضوا مثًال جدودنا فإن له؛ أصل ال كذب هذا وكل وكانوا،
أندليس زار وقد الخراب، عىل البالد أرشفت حتى حكامهم من كثري بمظالم ورضوا منا،
قذارة وأن لهما، حد ال القاهرة يف والزنا الفحش أن فذكر بالدنا سنة ٧٠٠ نحو قبل
إال به يقول ال لغو الحديثة املرأة تفضل القديمة املرأة بأن فالقول تطاق، ال مدننا

الجاهل.
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راٍع كلكم

قصة وكل ولز، اإلنجليز للكاتب الرسية القصص تلك من قصة األسبوع هذا أقرأ كنت
وأقل نفسيٍّا، أو اجتماعيٍّا يكون ما أكثر برأسه قائم موضوع يف تبحث ولز قصص من

العشق. هو األخرى، القصص يف نرى ما خالف عىل قصصه، يف حظٍّا األشياء
ولكن وطبيعته نفسه عنها تصد وضيعة حرفة يحرتف رجل القصة هذه وموضوع
الخالص إىل نفسه به تطمو وأخريًا صاغًرا، فيلزمها لزومها عىل ويقهره بها يربطه عيشه
ويرسل ويجن ملًكا نفسه يحسب أنه وهو االختصار يف غاية مخترصة بطريقة منها

للمارستان.
هذا نفس يحلل املؤلف أخذ وقد النفس، بعلم املشتغلون يعرفه الجنون هذا ومثل
القول نخترص وإنما إليراده، يتسع املجال نرى ال مما علة بعد علة جنونه ويعلل املسكني
وضيعة حرفته كانت مهما وإنه والخري العال إىل نزعة إنسان كل نفس يف إن نقول بأن

والهوان. الضعة تأبى التي امللوكية بذرة نفسه قرارة ففي
أو وزارة أو نيابة من العليا املناصب وراء الجري إىل ملوكيته به تنزع وبعضنا
شاكلها، ما أو الخريية الجمعيات فيؤلف الرب إىل نفسه به تسمو آخر وبعض غريهما،
يف ويتعمق ويدرسه عقله سلطان عليه فيبسط العالم هذا إىل يعمد أيًضا آخر بعض وثم
بها فيستويل التجارة إىل يعمد آخر وبعض التسلط، من رضب واملعرفة أرساره، معرفة
يكون وقد امللوكية، من نوع إىل بذلك يطمح العالم هذا محتويات من صغرية مملكة عىل

مخدوًعا.
والحصول التسلط وحب السمو إىل إنسان كل نزوع عىل تدل حاالت هذه فكل
املؤلف إليه قصد ما وهذا بطابعنا، العالم نطبع أن يف والرغبة الحكم من رضب عىل
هذه فيه قهرت رجل إىل الجنون نسب حتى النزوع هذا قوة يف بالغ وقد اإلنجليزي،
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وطبعه لرقيه والعمل العالم يف للظهور مجاًال فيها يرى ال وضيعة حرفة بلزومه العاطفة
ملك. أنه أوهمته بأن كله دينها واقتضته نفسه عليه ثارت حتى

معنى وهو رعيته» عن مسئول راع وكل راٍع «كلكم وهو: مأثور قول العربية ويف
مملكته.» عن مسئول ملك وكل ملك «كلكم قال: حني ولز قاله ما

الحكم؟ مسئولية من قسًما عاتقنا عىل ونأخذ امللوكية، هذه نمارس كيف ولكن
والعسف، الظلم عن وكفهم والرب العدل عىل ومعونتهم الحكام برقابة نمارسها
واملعيشة الصالح عىل الناس بمعونة الحكم من شيئًا نحن نتوىل بأن أيًضا ونمارسها
التسلط، من نوع االكتشاف ألن العلمية؛ باالكتشافات الطبيعة ناصية وامتالك الحسنة

الحكم. من نوع الناس بني املعارف وإذاعة
ألن نستعد أن ويجب فيها، يعيش التي البالد حكومة منا كل يراقب أن يجب أجل
عىل تم الذي اإلصالح هو ما العام نهاية يف وزراءه امللك يسأل كما البالد، نواب نسأل
فرصة وضاعت سدى ذهب قد العالم فإن تم قد إصالح ثم يكن لم فإذا للبالد؟ يدكم

ونجاحها. األمة لتقدم ثمينة
عمله يؤدي أو الناس، أحد يهني موظًفا نرى ما عند نغضب أن يجب وكذلك
السخط حد عند غضبنا يقف أال ويجب والرضر، األذى يف سلطته يستعمل أو باالرتشاء،
هذا تأديب يقتيض عمًال ونعمل إيجابيٍّا تعبريًا سخطنا عن نعرب أن ينبغي بل السلبي،

غريه. به يعترب حتى املوظف
أو اململكة وهذه سلطاننا، فيه نمارس أن يجب آخر، ملكوت بل أخرى، مملكة وثم
حدود حيث من أو والتاريخية الجغرافية حدوده حيث من العالم، هذا هو امللكوت هذا
أن براع وال جاهًال يعيش أن بملك يليق ال ألنه ونعرفه ندرسه أن فيجب واملكان، الزمان

تاريخهم. ويجهل يجهلهم وهو الناس بني يحكم
تنصب لم إذا رعيتك ترعى كيف ولكن رعيته»،أجل، عن مسئول راع وكل راٍع «كلكم
الظاملني وظلم نفقاتها وأبواب كسبها موارد وتفهم الرعية هذه شئون لدرس نفسك
أن هو ملًكا، تكون ألن الالزم الرشط بل الرعاية، هذه فرشط بها؟ العادلني وعدل فيها
ونفسك مالك تبذل وأن وطنك، يف للخري تعمل وأن وأمتك، حكومتك تراقب ثم تدرس،
الدفاع يف نفسه الشجاع امللك يبذل كما منك، ذلك الظروف تقتيض عندما ملوكية بهمة

أمته. عن
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االعتدال

الحاالت، بعض يف كذلك يكون وقد الضعف، دليل االعتدال إن يقول املتهكمني أحد كان
صحته، يف السيئ أثرها من يرى ملا تناولها يف يعتدل أو الخمر عن يتورع من الناس فمن

نهمة. نفسه كانت وإن ضعيفة معدته ألن الطعام يف يعتدل من ومنهم
يف نعتدل أن مثًال فيجب للضعف، ال للقوة نصطنعه أن يجب اعتداًال هناك ولكن
حتى العلوم درس يف نعتدل أن ويجب الذهنية، للرياضة وقتًا نجد حتى البدنية الرياضة
باألصدقاء نتمتع كي املال جمع يف نغلو وال نتوسط أن ويجب اآلداب، درس من نتمكن

والنزه. العائلة وهناء والكتب
ألن والتوسط؛ االعتدال إىل صاحبها يحتاج الكمال تنشد التي أو الكاملة فالحياة
صاحبها يأخذ حتى فيه تعيش الذي الوسط عىل والسلطان القوة تبلغ ال الحياة هذه
تنتهي قد األدب يف النظر يدمن الذي األديب فحياة العالم، هذا مهام جميع من بطرف
متع عىل املبهرجة والعبارة املزخرفة الجملة يؤثر الكتب ديدان من دودة يصري أن إىل به
هو وليس الحياة عن مرتجمة نسخة هو مدحه يف قيل مهما والكتاب الحقيقية، الحياة
حياة أيًضا هي األدب يف ينظر وال العلم عن يكتب الذي العالم وحياة بالذات، الحياة
بني االعتدال حياة هي املثىل الحياة وإنما الذهن، وضيق النظر قرص إىل تدعو ناقصة
املال، جمع عىل املكب األعمال رجل عن القول يمكن وكذلك األدب، وشهوة العلم شهوة
اقتناء يف ليله وبعض يومه طول يكد العالم، أعراض عىل الحصول شهوة يف املنغمس
أكثر الفاعل يكون قد بل عنده. يعملون الذين الفعلة أحد كأنه واألرايض واملصانع الدور

منه. بمرساتها وتمتًعا للحياة تمليًا
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بعض عىل الحصول من ونقنع نعتدل أن فالواجب الناس، سائر يف ذلك مثل وقل
الحياة ألن أخرى؛ بأشياء التمتع من بهما نتمكن ما والقدرة الوقت من نجد كي أشياء

فيه. واالجتهاد النظر وإدمان واحد عمل عىل اإلكباب يسعها أن من وأعظم أوسع
يتخيل وكان واملتع، بالتجارب املليئة الوفرية» «الحياة عن يتكلم املسيح كان ولقد
الناس من وكم الناس، يعيشها ضنية حياة من يرى كان ما إزاء أعىل كمثل الحياة هذه
عليه يكب قوته، منه يربح الذي عمله سوى الدنيا من يعرف ال ضنينة حياة يعيش اآلن

ليأكل. إال يخلق لم كأنه حوله ما كل عن ويتعامى قوته بكل
أديبًا كان بالحياة. التمتع يف املثل مرضب — يزال وال — األملاني «جيته» كان لقد
وعرف الدسائس، وحنكته السياسة بال كبريًا، موظًفا وكان سائًحا وكان عامًلا، وكان
الليل يف الخمور أجود ويرشب قيمته، الحسن للطعام يعرف وكان وكهًال، شابًا الحب
بيشء نفسه عىل فيها يضن لم وفرية حياة بذلك فعاش النهار، يف الشاي أنواع وأجود

متعها. من
تكون قد بل به، تمتع بما نتمتع أن نستطيع ال وقد جيته، كفاية يف جميعنا ولسنا
العمل يف االعتدال لنا ينبغي إنه نقول أن قصدنا وإنما الناس، لبعض آالًما متعه بعض
بها نلم أن يقتيض وجوهها تعدد فإن بالحياة، للتمتع الفرصة لنا تتاح كي نزاوله الذي

أحدها. يف إدمان أو مبالغة دون نعرفها كي
بالضعف، اإلحساس ال بالقوة اإلحساس ممارستها إىل يدعونا فضيلة فاالعتدال
ونحرم نجهلها متع من الحياة يف وكم املتهكمني، تهكم يخىش أال املعتدل عىل فيجب
يف مثًال نعيش فنحن أراد، لو إنسان كل متناول يف الذراع مدى عىل وهي منها أنفسنا
التي آثارها نجهل ذلك ومع العلماء، بشهادة أجمع العالم حضارة أصل هي التي مرص
باملخرتعات عرصحافل يف نعيش ونحن وضالالته، اإلنساني العقل تاريخ عن لنا تكشف
آلة ندرس أجل، ونجربها. األشياء هذه ندرس أن من للنفس أمتع يشء وأي واملكتشفات،
نركب أن قبل نموت أن العار من أليس مًعا. واإلحساس الذهن فنغذي ونركبها الطيارة

له؟ مسخرون كأننا عملنا عىل مكبني حياتنا ونقيض الطيارات
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اجلامعة مصلحتكهيمصلحة

الجماعة بمصالح متعلقة مصالحك ألن فقط؛ لنفسك عملت إذا نفسك ضد تعمل إنك
كانت التي الدول بعض عرفتها حقيقة وهذه كله، العالم بمصالح بل بينها تعيش التي
ولكن العالم، يف بسلطتها وحدها هي تنفرد عليها بالقضاء أن ظنت فإنها أملانيا، تحارب
أن إحداها تقدر ال متضامنة العالم أمم ألن أيًضا أعدائها عىل بالخراب عاد أملانيا خراب
الدول بعض عليها انطوى التي السيئة فالنية تشرتيه، أن األخرى تقدر لم ما شيئًا تبيع
منه. بأكثر ربما بل أملانيا، عىل عاد الذي نفسه بالرضر نفسها هي عليها عادت ألملانيا
رأوا فقد الداخلية أحوالهم يف النظرية لهذه آخر مغزى يدركون اإلنجليز بدأ وقد
يف يرونه الذي الكساد إزاء رسه يفهموا ولم له تعجبوا ما املتحدة الواليات يف الرواج من
فرتوج الثراء عىل قدرتهم تزيد أمريكا يف العمال أجور زيادة أن عرفوا وأخريًا بالدهم،
تنرش األجور إلنقاص محاولة كل فإن إنجلرتا يف أما وعطاءً. أخذًا الرخاء ويعم األعمال
املصانع فأصحاب الرشاء، يستطيعون ال األمة كثرة وهم العمال ألن الناس؛ بني الكساد
الوقت يف يعملون داموا ما ذلك يحققوا أن يمكنهم ال مصنوعاتهم رواج يريدون الذين
يمكن وال األجري مصلحة نفسها هي املمول فمصلحة عمالهم، أجور إنقاص عىل نفسه

متضامنان. ألنهما ألجريه الشقاء يطلب كان إذا لنفسه السعادة يطلب أن املمول
التي األمة مصالح تخدم لم ما مصالحك تخدم أن يمكنك ال القارئ أيها أيًضا وأنت
شقاءها ألن شقية؛ حولك تعيش التي الجماعة كانت إذا تسعد أن يمكنك وال فيها، تعيش
يجب األمراض من أطفالك يسلم وكي صحية عيشة تعيش كي فأنت بالذات عليك يعود
ألنه بينها من األمراض وتنتفي بينها، تعيش التي الجماعة بني والعافية الصحة تنرش أن
تقتيض بأوالدك فعنايتك مرىض، جارك أوالد دام ما املرض من أمن يف أوالدك يكون لن

إليك. عدواهم تنتقل ال حتى جارك بأوالد العناية
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وجوب تحتم حتى املرض جراثيم من خاليًا نظيًفا ماءً ترشب أن تستطيع ولن
لص من الطريق يف آمنًا ولدك يكون ولن فيها، تعيش التي البلدة سكان لجميع نظافته
لجميع تسع لم ما أخالقه يفسد منظر أو عينيه يمأل غبار أو يدهمه ترام أو يرسقه

أيًضا. آمنًا طريقهم يكون كي األوالد
وراءه، يجرك حتى هو ينزل ولن معك، يرتفع مما أكثر ترتفع لن بوسطك فأنت
رشنا. ورشهم خرينا خريهم ألن اآلخرين مصالح إىل ننظر أن تقتيض الذاتية فمصالحنا
والخالفة بغداد تاريخ فيه يروي وهو ملسكويه، التاريخ كتب أحد أقرأ مدة من كنت
تاريخ روى وقد والحكم، األمارة سلم اللصوصية كانت حني والزوال التدهور وقت
جبى إذا كان األمري هذا إن فقال بالده خراب إىل سياسته سوء أدى وكيف األمراء أحد
الرضائب، من عليهم ينكرس بما أمالكهم ارتهن الدفع عن األهايل وعجز الفادحة الرضائب
بقليل أو بالرهن األثمان بأبخس األمالك هذه منهم اشرتى يدفعوا ولم الرهن غلق فإذا
هذا ملك كلها األهايل مملوكات أصبحت بأن العجيبة الخطة هذه وانتهت عليه، زيادة
ملًكا البالد صاحب أصبح أن بعد ذلك؟ بعد لديه حصل ماذا ولكن السافل، األمري
وأخذت لألهايل، ملًكا اململوكات كانت أن وقت كان عما ونقص الحكومة دخل قل وملًكا
وفشا يملكونها، ال ألنهم لرتميمها؛ األهايل يتحرك فال الخراب نحو تتدهور العقارات

الناس. جميع الفقر وعم الكساد
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الثامن الفصل

احلياة من الغاية

عىل السفر يف وقته يقيض أمريكا أثرياء أحد عرف أنه «كابيك» املعروف األديب ذكر
األتومبيل يف قعد وإذا بأعماله، خاصة خطابات كاتبه عىل يميل وهو الباخرة أو القطار
لم الشاي تناول أو تنزه أو أكل وإذا أيًضا، بعمله خاص شأن يف للمفاوضة مجلًسا عقد

أعماله. عن الكالم ينس
من الغاية وتجعل املايل النجاح شأن من فتكرب أوروبا تتأمرك أن كابيك ويخىش

فقط. الثروة إحراز الحياة
تسارقنا املال لفتنة الدوام عىل معرضون ألننا كابيك؛ خشيه ما يخىش أن يجب وكلنا
بلغنا قد فرتانا كلها جهودنا وتستغرق الحياة، من القصد عن أعيننا فتعمى شهوته
عليها قضينا أم األرض هذه عىل بها وتمتعنا حياتنا عشنا هل نتساءل: ونحن الشيخوخة

املال؟ جمع يف الطويلة السنني وقطعنا فقط عمرنا
القوة من املال فيه بلغ وقتًا يعرف لم العالم فإن املال، شأن من نقلل بذلك ولسنا
نربي أن أو صحية معيشة نعيش أن املمكن من فليس هذا: وقتنا يف بلغ مثلما والقيمة
كله ذلك يف نستند لم ما الشيخوخة لوقت الهناء نضمن أن أو أنفسنا نثقف أن أو أوالدنا

أبله. رجل إال يحتقرها ال قوة فاملال الذهب، من قوي جدار إىل
املال ويف نشاطنا، كل يستغرق أال فيجب يشء كل ليس املال أن كالمنا عربة وإنما
املعقول فمن به، تمتعنا مقدار نزيد أن نستطع لم معينًا ا حدٍّ بلغنا إذا أننا وهي خاصة
الذي ذلك من كثريًا أكثر بالحياة يتمتع أن يمكنه جنيه ألف دخله يبلغ الذي الغني أن
أكثر يتمتع ال األلفني صاحب ولكن جنيه مائتا أو مائة مقداره دخل عىل إال يحصل ال
كثريًا نأكل أن نستطيع فلسنا محدودة نفسها اإلنسان متع ألن وذلك األلف، صاحب من
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نرى أن أو الذهب من رسير عىل ننام أن يرسنا وليس كثرية، أموالنا ألن كثريًا نحب أو
البيت. يف خادًما عرشين

نتمتع أن فيجب سنة، سبعني نحو فندقها يف نقيض الدنيا لهذه زائرون نحن إنما
لذلك فيجب املال، تحصيل علينا يحتم الفندق نظام أن ننكر ولسنا إقامتنا، مدة فيها بما

حياتنا. غاية نجعله أال يجب ولكن متعتنا، ثمن به ونقيض نحصله أن
املال، جمع غري حياته يف غاية منا لكل يكون أن فيجب غاية، وليس وسيلة فاملال
العمل هذا جعل إذا وهو حوله، من لرقي ويعمل نفسه اإلنسان يرقي أن الغايات وأرشف
وتشيعه وقته وتمأل ذهنه تشغل التي العظيمة باملتع حافلة حياته وجد الدنيا من غايته
بالطبع يفكر فإنه الرقي يف اإلنسان فكر وإذا العالم، هذا يف أدى بما مرسوًرا القرب إىل
واالكتشاف. والرب والحضارة واألدب والدين والصحة التعليم يف أخرى: أشياء عدة يف

ظاهر، ذلك وبرهان املال، بجمع االشتغال من للنفس أمتع األشياء بهذه واالشتغال
االكتشاف أو الدين سبيل يف ويموتون وأنفسهم براحتهم يضحون أناًسا نرى أننا وهو
بما يبالون فال الرقي لذة أخذتهم وقد ويقاسون كله ذلك يفعلون آلة، اخرتاع أو العلمي

املال. جمع سبيل يف بنفسه ضحى رجًال أن قط نسمع ولم يقاسون،
التطور ونجاري نرتقي يوم كل أنفسنا نرى أن الحقيقي والتمتع العليا اللذة إنما
أصل هي للتطور عنيفة شهوة منا كل نفس ففي أيًضا، نحن فنتطور السامية غاياته يف

اإلنسان. يرفع ما وكل واالخرتاعات واالكتشافات االجتماعية الثورات
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األبناء مرياث

إنه وصيته: يف وقال املرياث من أوالده حرم أنه اإلنجليز أغنياء أحد عن نقلنا مدة منذ
واجبه أدى قد وهو وسعيه، جده غري من فيها واحد يثري أن عائلته تقاليد من ليس

يسعوا. أن ذلك بعد وعليهم ورباهم
والعوائد املتقنة الرتبية ولكن النفس، عىل واالعتماد األبناء تعليم يف وغلو شذوذ وهذا
التي املزايا جميع أحيانًا يفوق قد كبري مرياث اآلباء من األبناء يكسبها التي الحسنة
الرتبية قيمة ينكر أن إنسانًا يمكن وهل الجزيلة، األموال مرياثهم يكون من بها يمتاز
أحد ينكر هل أو منها؟ املحرومون عليها يحصل ال مزايا من تستتبعه وما مثًال املدرسية
يف والقناعة والنظافة كاملواظبة والديه من الشباب يكتسبها التي الحسنة العوائد قيمة

اللسان. بذاءة أو التدخني أو املسكرات وكراهة والرشاب الطعام
الحسنة القدوة االبن يرى أن من أحسن وليس الرتبية، يف عامل أكرب هي القدوة إن
فإذا والتخلق والتكييف االنطباع سن هو والشباب والصبا الطفولة سن فإن أبويه، يف
عن ويصد املفاسد بطبعه يكره صالًحا أيًضا هو نشأ صالًحا مثًال أبويه يف االبن وجد

املغاوي.
يف يستوون ال األبناء ألن للرتبية؛ االستعداد وهو الرتبية من أهم هو ما هناك ولكن

الرتبية. ظروف جميع يف استووا وإن الطبيعية الكفايات
لقبول بها يستعد التي الطبيعية الكفاية هذه هو األبوين من االبن يرثه مرياث فأكرب
صحة هو االبن يرثه مرياث أكرب إن نقول أخرى وبعبارة التجارب، واكتساب الرتبية

العقل. وسالمة الجسم
عن املال ورثوا الوارثني من كثريين حياتك يف عرفت أنك بد ال القارئ أيها وأنت
األبناء يف السفه هذا يف العلة عن تساءلت أنك بد وال قليلة، سنوات يف أضاعوه ثم أبويهم
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هي الكربى العلة ولكن واحدة علة من أكثر هناك يكون وقد اآلباء، يف الشديد الحرص مع
استثماره أو ورثه الذي املال سالمة له تضمن طبيعية كفاية أبويه من يرث لم األبن أن

عليه. والزيادة
الرشقية بالدنا يف كثريين فإن الزوجة، بانتقاء العناية عدم إىل كله ذلك ويرجع
تم فإذا واملعارشة، االختالط لقلة وذلك القليل، إال الخطبة قبل الفتيات من يعرفون ال
أو الغفلة حدود عىل اإلدراك بطيئة العلم ناقصة الحياة يف رشيكته أن الزوج وجد الزواج
اآلباء ولكن والحصافة الذكاء غاية يف الزوج يكون وقد البله، إىل أحيانًا الغفلة تعدو قد
أو مغفلة األم كانت فإذا أمهاتهم، إىل يرجع ذكائهم نصف فإن فقط، آبائهم أبناء ليسوا

األم. نقائص أمام األب مزايا تنفعهم وال إليها بعرق يمتون فأوالدها بلهاء
آبائهم، أموال وإضاعتهم الحياة يف الوارثني بعض خيبة من نراه ما علة وهذا
طبيعية كفاية من يرثوه أن يجب كان ما أهم فقدوا ولكنهم والعقار املال ورثوا فإنهم

النفس. يف أصلية وحصافة
كل يعنى أن وجب النسل هي للزواج اجتماعية غاية أهم كانت إذا إنه نقول واآلن
أو باملال العناية من أكثر والعقل الجسم سالمة حيث من اآلخر بانتقاء الزوجني من
عدة خطيبته الخطيب عارش إذا إال ذلك يكون وال االعتبارات، من ذلك غري أو الجمال
حتى بها تنطق التي ونزعاتها حديثها واتجاه ذكائها مقدار وعرف الزواج، قبل أشهر

لسانها. فلتات
الولد يولد حتى باألم بالعناية وذلك والدتهم، قبل تبتدئ األوالد تربية إن قيل لقد
العناية يجب إنه ونقول ذلك عىل نزيد أن يجب ولكننا حمله، مدة مستكمًال صحيًحا
هاتني ابنها يرث كي العقل، ذكية الجسم سليمة تكون حتى أيًضا الزوجة بانتقاء

الثمينتني. الصفتني
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العظيمة الصغائر

أنهم ونجد إال الدنيان بغنائم الفائزين الحياة، يف الناجحني بعض أخالق يف نتأمل قلما
عظيمة. كبرية تعد وتجمعها برتاكمها ولكنها تافهة صغرية تعد بأشياء يعنون

ومنافسوه زمالؤه عليها يحسده طائلة ثروة جمع قد غني رجل إىل مثًال ننظر فقد
الحرص هذا هو فيما أنت وتبحث والبخل، الحرص إنه لنا: فيقال غناه، علة عن فنتساءل
ونحن والقرش، باملليم أي بالصغائر املفرطة العناية سوى تجدهما فال البخل وهذا
وال مثلهم بالصغائر العناية عن نعجز أننا وهو واضح لسبب الحريصني البخالء نحسد

الجنيهات. تأتك القرش عن ابحث يقول: الذي اللعني اإلنجليزي املثل هذا نطيق
أرسار فنتبني الزعامة كلمة له وصارت نجح قد سيايس رجل إىل مثًال ننظر وقد
معظم لها يأبه ال التي األمور بصغائر العناية يف إال نجدها فال أخالقه يف النجاح هذا
تراه أو القتناصخصم. يهيئها شائقة لخطبة يختزنها جميلة بلفظة يعني فرتاه الناس،
تفاصيل يف يدخل تراه أو أنت. به تبايل ال بما وسريهم وأخالقهم الناس وجوه يتعرف

الكتاب. صغار سوى أحًدا تهم ال أنها تظن
أشياء يف ودخولهم الصغرية التفاصيل لبحث ميلهم العظماء أكثر به اشتهر ومما
الجيش يف صغرية يغادر ال مثًال نابليون كان فقد بها، القيام الصغري الكاتب عىل يسهل
يكتب كان ساعتني أو ساعة بعد للغارة الجيش يعد مثًال كان فبينما ويعرفها، إال

الرجال. عظماء سائر حال كان وكذلك للجنود، الجوارب بشأن الخطابات
يعن لم إذا مريضه الجراح يقتل فقد النتائج، أكرب له تكون ما الصغائر من وهناك
أهمل ألنه ينهدم ما رسعان عظيًما جًرسا املهندسني أحد يشيد وقد العملية، بصغائر
مستصغر من تشب النار عن سمعت أنك بد وال التفاهة، غاية يف يبدو كان يشء يف النظر
وكان وليمة إىل دعوا ألنهم ماتوا أو مرضوا ناس عن لسمعت أردت لو ولكنك الرشر،
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أيًضا أردت ولو النحاس، زنجارة من صغري مقدار وبها وطبخ اآلنية أهمل قد الطباخ
ما البيت ربة أو البيت رب اعتادها صغرية عوائد إىل يرجع عائالت خراب عن لسمعت

الحد. هذا إىل األثر كبرية أنها أحدهما يظن كان
فالنجار غريها، يف تبدو مما أكثر الفنية األعمال يف تبدو العظيمة الصغائر وقيمة
صارت تجمعت ما إذا التي بالدقائق العناية من فيه ما بمقدار ويمتاز يتفوق إنما الدقي
ال التي بالصغائر بعنايته كثرية أحيانًا غريه عن يمتاز عمله يتقن الذي واملصور جالئل،

غريه. بها يعنى
بالصغائر، العناية إىل فيها النجاح يقرن التي واألعمال األشياء سائر يف ذلك مثل وقل
جزيلة أرباًحا منها ويربحون مرص يف والقهوات الفنادق إدارة يحتكرون مثًال فاألجانب
التي النظافة فإن مثلهم، بالصغائر نعني ال أننا لوال نربحها بأن نحن أحرانا كان ما
منها واحدة كل إىل نظرنا لو بصغائر زائدة عناية سوى الواقع يف ليست بها يتسمون
تجذبنا قوة لها صار وتراكمت تجمعت إذا ولكنها طائل، كبري فيها وجدنا ملا حدة عىل

املطعم. أو القهوة أو الفندق يف وتحببنا
صغرية تبدو الرجولة طور بلوغه بها ليؤكد الشاب يدخلها التي األوىل والسيجارة
لو حتى الشيخوخة سن يف صاحبها تملكت عادة صارت إذا ولكنها التفاهة، يف غاية
يرشبها التي األوىل والكأس الجنيهات، آالف لبلغ التدخني يف أنفقه ما ذلك بعد حسب
عائلته لخراب ذلك بعد سببًا تكون قد وتمدينه لرجولته وإثباتًا إلخوانه مجاراة الشاب
األثر عظيمة ولكنها نشوئها أول يف صغرية تبدو العادتني وكلتا اإلدمان، عادة تملكته إذا

فيتملكنا. فنكرره نتهاون عمل والعادة عادات حزمة واإلنسان النهاية، يف
تعمله يشء من ما أن واعلم حسنة، عاداتك تكون أن عىل القارئ أيها إذن فاحرص
عىل إذن نفسك فعود العالم، يف نجاحك مقدار ويف نفسك يف أثر وله إال صغريًا وتظنه

العمل. أو املال أو الوقت يف سواء بالصغائر العناية
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أساساحلضارة املرأة

يفقهه أن يجب مغزى منهما لكل غريبني حادثني الشهر هذا اإلنجليزية الصحف روت
عربت أمريكية فتاة أن األول فالحادث ينمحي، ال طبًعا ذهنه يف ويطبعه املرصي القارئ
يف الفتاة أبو وكان مرتًا كيلو ٣٦ عرضه يبلغ املضيق أو البحر وهذا سباحة، املانش بحر
الصحف وأخذت األمواج، عىل وانترصت الفتاة ونجحت العبور، عىل الفتاة يشجع زورق

وثباتها. وجرأتها بقوتها معجبة صورها تنرش
الشهرية املدينة — كلكتا يف يموت أنه خالصته آخر حادثًا أيًضا وذكرت حادث، هذا
هي الجنسني بني الوفيات نسبة وأن عام، كل بالتدرن شخص ١٠٠٠٠ نحو — بالهند
يموت إنه الصحف هذه تقول أخرى وبعبارة الرجال، من واحد إىل النساء من ست
وعزت رجل، و١٥٠٠ امرأة ٨٥٠٠ نحو عام كل يف العظيمة املدينة تلك يف بالتدرن
حجاب من الهند يف املتبعة العادة إىل النساء وفيات يف العظيمة الزيادة هذه الصحف
ضوء عن بعيدة دارها عقر يف االنزواء إىل واضطرارها والسعي الحركة من ومنعها املرأة
هذه ومثل دمها، ينشط وال عضالتها تتحرك ال ودعة خمول يف تعيش حيث الشمس،

جسمها. يف التدرن مكروب تفيش إىل داعية الحال
معناه ألن الرشقيني؛ خري يف يرغب من كل له يحزن مما هو الحادثني هذين ومغزى
نظرية هي الغرب نظرية وأن بخمولها، يقول الرشق وأن املرأة برياضة يقول الغرب أن
والضعف بالتدرن املوت نظرية هي الرشق نظرية وأن والقوة والعافية والصحة الحياة

واملرض.
اآلن، الحضارة أساس هي املرأة أن تعرف أن القارئ أيها ولك يل كله ذلك وعربة
تمارس التي اإلنجليزية املرأة بني فرق هو املسودة والهند السائدة إنجلرتا بني الفرق وأن
صدى الفرق ولهذا وتضعف، وتتحجب تنزوي التي الهندية املرأة وبني وتقوى الرياضة
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ويف األمة ودستور البيت نظام ويف األطفال، وتعليم الرجال خلق يف األمة، أحوال جميع يف
وهي األم، هي املرأة أليست كذلك؟ يكون ال ولم والفنون، اآلداب يف حتى آخر يشء كل
شأنهما من يكربون جعلتهم والقوة الصحة شأن من تكرب كانت فإذا أطفالها، تربي التي
فإذا واقتصاد؟ مال من أحواله تنضبط وبها ينتظم بها البيت ربة هي ليست أو أيًضا؟
اململكة أيًضا وهو املرء فيها يرتبى التي األوىل املدرسة ألنه الحضارة؛ مهد البيت كان
واملواظبة النظافة وعادات املعارشة وأدب النفس ضبط الصبي فيها يتعلم التي الصغرية
اختل وإذا الحضارة، هذه أساس هي البيت هذا محور هي التي املرأة فإن واملثابرة،
األمة شادت صح وإذا البناء، اختل الهند عن ذكرناه الذي املثال ذلك يف هو كما األساس

أمريكا. أو بريطانيا يف هو كما مشمخًرا شامًخا بناءها
هي نفوسنا يف اآلثار أعمق أن تثبت التي النفسلوجية يف الحديثة األبحاث رأينا يؤيد

باملنزل. وصبانا طفولتنا يف نتلقاها التي تلك
أمهاتنا، من والحديث بالقدوة أذهاننا يف تنطبع التي اآلثار تلك هي آخر وبمعنى
األثر من له املدارس من خروجنا بعد العالم من نتلقاه أو املدارس يف نتعلمه يشء وليس
طباعنا يف املنزل يؤثره ما خريًا وإن ا رشٍّ إن فينا يؤثر وسط وليس النفس، يف لألم ما

املرأة. سوى املنزل وما وعاداتنا،
إىل هذه الحسنة صفاتها ترجع العمل يف الدائبة العاملة الجريئة النشيطة فاألمم
صفاتها ترجع املريضة الناكصة الخاملة واألمم الصفات، هذه لهن أمهات من عندها ما

أيًضا. أمهاتها إىل هذه السيئة
بني مرتًا كيلو ٣٦ تسبح التي الفتاة أتلك بالحياة؟ وأحق أفضل فأيتهما وبعد

بالسل؟ تمرض حتى وتخمل تتحجب تنزوي التي تلك أم املتالطمة األمواج
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عظيم رجل أيًضا وأنت

فنشمئز غضب، سورة يف وهو والده يف شاب يرتكبها فظيعة جريمة عن نقرأ ما كثريًا
جناية عن نسمع ما وكثريًا الرش، إىل تترسع التي البرشية الطبيعة هذه من ونتأفف
الطبيعة هذه من فنعجب سافلة، غاية إىل يرمي باغ مجرم من الناس بأحد تقع فظيعة
األثيمة، للشهوة أو للرش تتفزز بعواطفنا نشعر وقد دركاته، أحط إىل باإلنسان تنزل التي
الخمول إيثار إىل بنا تميل أو الكثري الرشاب أو الكثري للطعام الرشاهة نحو بنا تنزع أو
التأديب، إىل تحتاج إنها ونقول البرشية الطبيعة هذه إىل فنعود ذلك، نحو أو العمل عىل

الفطن. حسن من الظن سوء وأن الرش عىل مفطور اإلنسان وأن
الغضب وكبح الرش لقمع نطلبه الذي التأديب هذا أن جميًعا نذكر أن يجب ولكن
نفوسنا أن فكما الخري، من نفوسنا يف املنغرسة البرشية الطبيعة هذه يف ملا نطلبه إنما
من كبري يشء عىل أيًضا طبعت قد فهي والدناءة والغضب الرش من يشء عىل طبعت قد
والغيظ االنتقام روح من فيهما وما والسجن، املشنقة جانب فإىل والخري، والرب األنفة
روح من نفسه يف ملا واملستشفى املدرسة أيًضا اإلنسان اخرتع قد املجرم، عىل والحقد

والخري. الرب
وال الشهري، الرويس الفوضوي كروبتكني األمري سرية يف قرأتها قصة أذكر وهنا
البرشية الطبيعة هذه مقام من وأرفع له فأكرب نظري، يف اإلنسان ويرتفع إال أذكرها
بطرسربج يف امللوكية املركبة أمام قنبلة ألقى الفوضويني أحد أن حكي فقد البارة، املجرمة
قد لقيًطا طفًال يرى به إذا الفرار يريد هو وبينما وجمحت، الخيل وأجفلت فانفجرت،
تنتظره التي املشنقة ونيس جريمته الفوضوي فنيس الشارع، من زاوية يف أمه تركته
فخىش شاردة جامحة وهي املركبة خيل وتذكر الطفل إىل فنظر البارة نفسه إليه وثابت

به. وعدا وحمله تؤدة يف عليه وانحنى منها الطفل عىل
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أو الرياء وليس أغلب، الخري ولكن البرشية، الطبيعة يف متالزمان والرش فالخري
أن يعرف هو إذ بالفضيلة ويتقنع الرذيلة يمارس املنافق ألن بذلك؛ إقراًرا إال النفاق
نذكر وال فضائلها البرشية الطبيعة نسلب أن الحق من وليس الفضيلة، يف يرغب العالم
والفراشة أيًضا، ذكيٍّا عطًرا تشم بل فقط أشواًكا بالوردة تجد ال فإنك رذائلها، سوى

قذرة. دودة ما يوًما كانت بهجتها العني تعلو التي الزاهية
اليسء، فيه يغلب الحسن ولكن والسيئة، الحسنة الصفات من مجموعة واإلنسان
جريمة يف فكر قد تقريبًا إنسان كل أن وكما وتربية، تنشئة إىل الصفات تحتاج وإنما
ومارسهما، والخري الرب يف فكر قد أيًضا إنسان فكل — ارتكبها قد يكن لم إن — ما
والعلماء األنبياء صدور يف ينبت الذي السامي الوحي ذلك من جذوة منا كل نفس ويف
بقيت وإال الرتويح إىل تحتاج الجذوة هذه ولكن أمة، كل يف والخريين واألبرار واملصلحني

هامدة.
منها نبت التي اإلنسانية تلك إىل تنتمي ألنك أيًضا بار رجل القارئ أيها فأنت
ولو بعرق، الرجال هؤالء إىل تمت أنت بل والسياسة. واألدب والعلم الدين يف العظماء
وإنما واحد، جد إىل تنتميان وأبطاله أنت أنك لوجدت جيًال ثالثني أو عرشين إىل عدت
يف املقدسة الجذوة تلك تلتهب حتى نفسك يف الحسنة الكفايات هذه تربي أن عليك يجب
تحب وأنت بار، أنك تدري وال بار رجل وأنت عظيم، أنك تدري وال عظيم فأنت قلبك،

ذلك. تجهل ولكنك للعالم الخري
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االحتقار سوط

الناس أن آخر بكالم هذا ومعنى الخوف، يعمله مما أكثر الناس يف االحتقار يعمل
نحن بل القوانني، من يخافون مما أكثر الناس من ويستحيون العام للرأي يحسبون
أننا عرفوا إذا لنا الناس احتقار نخىش ألننا بل السجن من نتألم ألننا ال القوانني خاف

سجنا. قد
ألن القوانني؛ إىل يرجع مما أكثر العام الرأي قوة إىل األكثر يف يرجع األمة فإصالح
ونوجه ونعلمهم الناس نؤدب أن به نستطيع األثر، غائر الوقع شديد سوًطا العام للرأي

نافعة. وجهات إىل نشاطهم
أو العدم حكم يف كلها القوانني صارت أحكامه وساءت العام الرأي اختل إذا ولكن
سيبقى الحشيش ولكن بالحشيش، املتجرين تعاقب مثًال بالدنا فرشائع ذلك، يقارب ما
حشاًشا أن فلو يحتقرهم، ال العام الرأي ألن شاءوا ما السم بهذا سينعمون والحشاشون
ملا منزله، دخول من منعه أو يعرفه، أال إليه يطلب أو مرة، وجهه يف يبصق رجًال وجد
مارستاناتنا يزود الذي السم هذا اقتناء عىل واحد حشاش كله املرصي القطر يف تجارس

مرضاها. بنصف
االحتقار عني الناس من يرى الناخبني عىل يعتدي الذي الرشطة ضابط أن ولو
أن ينتظرها التي املالية املكافأة كانت مهما استطاع ملا السفالة هذه من واالشمئزاز
تلك املال عىل الحصول ومن املناصب يف الرتقي من يقصد إنما ألنه الجرم؛ هذا يرتكب
ملا واحتقاًرا واشمئزاًزا مقاطعة منهم وجد فإذا بالده، أهل بني يتوخاها التي الوجاهة

ناخب. رضب عىل تجرأ
املرتكبني فإن منه، األمن وتنفي الريف يف ترتكب التي الجرائم يف ذلك مثل وقل
يروون بل املجرمني، هؤالء يحتقرون ال ألنهم أنفسهم؛ الريف سكان هم الحقيقيني
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وهو ليسجن املجرم إن حتى أبطال، كأنهم باإلعجاب، وانتهابهم سطوهم حكايات
بطل. كأنه الرأس مرفوع

فكانت جريمة، يعدها وال الجمهور فيها يتسامح قريب عهد إىل الرشوة كانت وقد
إذا وطنه بني أمام كرامته يفقد لن أنه يعتقد كان مرتكبها ألن الشيوع كثرية لذلك
تصلح ولن لإلدارة، كبري فساد هذا ويف كذلك، يزال ال ما حد إىل وهو عليه، وثبتت تلبس
بأية الحكومة ينهبون من جميع عىل احتقاره سوط الجمهور يسلط حتى اإلدارة هذه

صورة.
ولكننا الحرة، األعمال عىل الشباب إقبال رضورة عن كثريًا الصحف كتبت ولقد
الشاب أن فلو لها، الجمهور احتقار هو عليها الشباب إقبال يمنع ما أكرب أن نعتقد
عني يف مصونة محفوظة مطعم، أو حانة أو قهوة صاحب كان إذا كرامته، أن وجد
ولكن الحرة، األعمال هذه مثل عن أحجم ملا الحكومة يف توظف إذا تصان كما الجمهور
طبائع عىل نجري زلنا ما فإننا لها، العام الرأي احتقار هو عنها يحجم يجعله ما أكرب
هذا إلينا نزل وقد عداها، ما واحتقار بالحكومة يتصل ما كل إكبار يف القديمة االستبداد
باألفراد لالستبداد سلطان أي سلطانًا الحكومة يف يرى كان الذي السلف من االعتقاد
الجمهور يرتبى حتى الحكومة عىل عالة وشبابنا طويلة مدة وسنعيش والتسخري، والنهب
الذي السافل املأمور يحرتم ال كما الرشيف القهوجي ويحرتم قيمته، الحر للعمل ويعرف
اآلن يشكو الذي املحامي يكرم كما األحذية صانع ويكرم يرتقى، لكي الناخبني يرضب

مهنته. يف جدد محامني دخول منع ويطلب األعمال قلة من
الخامل عىل يسلطه أن يستطيع الذي االحتقار سوط هو قويٍّا سوًطا للجمهور إن
تستطيع ال بما األمة أخالق بذلك فيصلح واملتزلف واملرتيش والزاني واملجرم والسكري
االحتقار عني رأوا إذا فهم خوفهم، من أكرب الناس حياء ألن تصلحها؛ أن املكتوبة الرشائع

القويم. النهج عىل وساروا تصاغروا أو انزووا
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سلطانكعىلنفسك

الجنود جروح «إن كارنو: الدكتور قول التفكري وتلزمه العقل تستوقف التي األقوال من
املهزومة.» الجنود جروح تربأ مما بأرسع تربأ الظافرة

اختربه الختبار تحقيًقا بل لنظرية إثباتًا العبارة هذه كارنو الدكتور يقل ولم
الحديثة. النفسية األبحاث ضوء يف قوله مغزى نتأمل نحن نقف أن بنا وجدير بنفسه،
النشاط من وجسمه نفسه ويف والرسور البهجة من قلبه يف يجد الظافر الجندي فإن
يكرس ما والفشل الخيبة يف يجد املهزوم الجندي بينما الربء. رسيعة جروحه يجعل ما
أعصابه تعود ثم أعصابه. يف وتؤثر املعنوية قواه بذلك فتنحط ونكًدا ا غمٍّ ويمألها نفسه

شفاؤه. لذلك فيتأخر جسمه يف فتؤثر
زجاج خالل من متفائًال الدنيا إىل ينظر من فمنا جنود، الحياة ميدان يف وكلنا
بالظفر واثق وهو أعماله يعمل له، فتبسم لها يبتسم وبهجة زهوة يف له فتبدو وردي
خالل من الدنيا إىل ينظر يتشاءم، من ومنا الوقاع، يف فيتحقق نفسه يف خياًال يتوهمه
ما أرسع وما وقت، كل يف الفشل ويخىش مكان، كل يف الهزيمة يتوقع سوداء، زجاجة

الواقع. يف يفشل
ال فنحن ظافرين أنفسنا تخيلنا فإذا خيالنا، عىل يتوقف العالم هذا يف فنجاحنا
ويوجه وأعصابنا جسمنا عىل يتسلط عقلنا ألن عمل؛ من نتناوله ما كل يف ناجحون شك

واقع. بد ال فهو وتوقعناه الفشل تخيلنا وإذا النجاح، سبل يف جهودنا
نميش أن منا طلب أحًدا أن فلو بسيًطا: فرًضا نفرض أن قولنا يوضح مما ولعل
وال نتعثر ال رسيًعا مشيًا ملشينا األرض عىل بسط قد الخشب من مستطيل لوح عىل
استطاع ملا شامخني بنائني بني فراغ فوق نفسه اللوح هذا لنا بسط لو ولكنه نرتدد،

خطوة. فوقه يخطو أن منا أحد
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من وبدلت تغريت التي هي نفوسنا ولكن يتغري لم اللوح فإن ظاهرة ذلك وعلة
كذلك ونحن والرتدي، السقوط خيال من عليها تسلط بما ورعبًا جبنًا والثقة الطمأنينة
فنسري عقلنا واختل أعصابنا ارتبكت الفشل خواطر علينا تسلطت إذا أعمالنا، جميع يف

يقع. نتوقعه ما أن الحالة هذه يف واألرجح وقت، كل يف السقوط ونتوقع العالم يف
واملحنة، الشدة أوقات يف فنتفاءل حسنًا، خياًال عقولنا عىل نسلط أن كله ذلك وعربة
سوى منه نجد ال فعندئذ والثقة، بالبرش العالم ونقابل والخيبة، اليأس مكان يف ونرجو

النجاح. يتلو النجاح
الواقع يف كان املعاجم، من «مستحيل» لفظة تمحى أن يجب إنه نابليون قال وملا
وجيشه، هو األلب جبال فوق تحمله كانت التي العظيمة الثقة تلك من نفسه يف عما يعرب
مخرتعي أن ولو اإلسكندر، عىل كان مما عليه أشق ليس الهند فتح أن له تخيل وكانت
من الرغم عىل النجاح ألنفسهم يخيلوا ولم ستالقيهم التي املصاعب تذكروا الطيارات
اآلن يطن الهواء كان وملا اخرتاع، منهم ألحد تم ملا تستقبلهم كانت التي العراقيل آالف
ويركب السماء إىل يصعد املالئكة من صنًفا اإلنسان تجعل كادت التي الطيارات بأزيز

السحاب.
إليه تطمع ما تعدو لن ولكنك الناجني هؤالء من أحد دون لست القارئ أيها وأنت

خيالك. طوع هي الرفعة وهذه لنفسك، تتخيلها التي الرفعة أنواع من
الناس. أصح تعود ثم تنلهما والعافية الصحة نفسك يف تخيل

أردت. ما منهما وتبلغ تنلهما لهما واعمل والجاه الثروة نفسك يف تخيل
نحو خيالك يقودها نفسك تجد عمل من تمارسه فيما النجاح نفسك يف تخيل

تدري. ال حيث ومن تدري حيث من النجاح
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الشاب الشيخ

والنشاط الجراءة يف ولكنه السنني، عدد يف الثمانني يبلغ شاب شيخ هذه أيامنا يف يعيش
للشباب. طراًزا يكون بأن جدير شاب النفس. وهمة القلب حرارة ويف

بعد فإنه العظام، الدول رجاالت ومن فرنسا وزير كليمنصو هو الشاب الشيخ هذا
واملجد الرشف من ونال أملانيا، مع الصلح وأتم وطنه، رأس عىل الغار إكليل عقد أن
أيام األخرية، أيامه فيه ليقيض ال الريف يف بيته إىل قصد فرنيس، إليه يطمح ما أكرب
حياة هي جديدة حياة فيه ليجدد بل واملسبحة، املدفأة جانب إىل الورعة الشيخوخة

السيايس. بالعمل الجهد حياة بعد والتأمل والتفكري الجهد
الحرب، مدة الوطن صوت ناداه فقد بالده، خدمة يف يتطور بل يشيخ ال فكليمنصو
يناديه بل أيًضا، الوطن يناديه ذا هو وها الحرب، خدمة إىل مجهوده ورصف نداءه فلبى
فال الشيخوخة أما بذكائه. يخدمه اآلن فهو حي كل عىل املفروضة الخدمة إىل العالم،
رجولته وقوة بنفسه ثقته فإن شيخ، بأنه يؤمن ال هو بل للراحة. بها يتعلل وال يذكرها
فورنوف الدكتور أن مؤداها الصدد بهذا حكاية عنه وتذكر الشباب، نشاط تلهمانه
الفور: عىل فأجاب للشيوخ تعمل التي الشباب اسرتداد عملية له يجري أن عليه عرض

شيًخا. لست
سنة ألفي غبار وينفضعنها اإلغريق، كتب إىل يعمد — السن هذه يف وهو — هو ثم
وللعالم. لبالده نافعة موعظة منها يستخرج ديموستينيس الخطيب حياة يدرس كي

التي آراءه يضمنها الفرنسية الصحف إحدى يف متتابعة مقاالت يكتب اآلن وهو
فيها؟ يقول وماذا حياته، يف به مرت التي العديدة بالتجارب اختمرت
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بالنفس، الثقة من شاب كل يفقهه أن يجب ما الثمانني بلغ الذي الشيخ هذا يقول
عىل ونستقر مرساتنا نلقى أن «يجب مثًال: يقول والتجدد. االنتفاع يف والرغبة والكربياء،

املعرفة.» صخرة
ولست … عقيل بنشاط نفيس أجدد أني عىل يل برهان هو بي يمر يوم «كل وأيًضا

«… معرفتي نتيجة أتقبل كما بكربياء أعرفه ما أتقبل ولكني كثريًا شيئًا أعرف
يعتمد بل الثمانني، سن يف وهو مذعوًرا خائًفا املسبحة يحمل ال رجًال إذن فهاك

إليها. ويسكن درسه بنتائج ويرىض العالم ويدرس نفسه عىل
ترمي ما دون عىل تحصل ال «كي بقوله: القارئ، أيها لك للشباب، ينصح هو ثم

تستطيع.» مما أكثر إىل تسمو أن يجب إليه
نقائصه، أكرب الحادة وطنيته تكون وقد النقائص، من خلًوا كليمنصو حياة وليست
حياته من تبدو التي القوية الشخصية تلك للقارئ يصور ما أقواله من نقلناه فيما ولكن
ينفع مستقالٍّ إنسانًا يعيش أن يف ومحاولته ولوطنه لنفسه إخالصه وتثبت وأعماله
وناضل العام الرأي فيها واجه التي دريفوس قضية رشًفا وحسبه به، وينتفع العالم
اتهم بالجيش يهوديٍّا ضابًطا دريفوس كان فقد الحق، ملصلحة الفرنسية العصبة فيها
التحقيق بداية يف العام الرأي يجاري كليمنصو وكان أجلها، من وسجن بالجاسوسية
صحيفة يحرر الوقت ذلك يف وكان عليه، مزورة التهم وأن مظلوم الرجل أن له تبني ثم
بعنوانه املشهور زوال خطاب صحيفته يف وينرش قواه، بكل عنه يدافع فانقلب األورو،

املثري. العنوان هذا صاحب هو كليمنصو وكان «اتهم»،
التعصب ومكافحة الحق عن الدفاع يف اإلنسان يعيشها التي الحياة هذه أمجد فما
إليها يسكن التي املعارف اكتساب عن يكف ال األعمال هذه وخالل الوطن، عن الدفاع ثم
ما دون عقله إليه يبديه ما إىل يستقر يجعله ما اإلنشائي كربيائه من له بنتائجها، راضيًا
الرياضية األلعاب يلعب مجاهًدا نشيًطا حياته طول ويعيش القديمة، األساطري من يسأم
عىل وسيطرته رجولته دون يراهما ألنه والنبيذ الخمر ويقاطع شاب، كأنه شيخوخته يف

نفسه.
طول نعيش أن يجب والشيوخ. للشباب قدوة يكون أن يجب الشيخ هذا مثل إن
ال خدمة ويف الحسنة، والعادات للمعارف اكتساب ويف الرذائل، ضد جهاد يف حياتنا
الرشيف املوت ونؤثر كرامتنا، نعرف يجعلنا كربياء يف ذلك وكل والعالم، للوطن تنقطع
عقائد من املوروث التالد عىل وقلبنا ذهننا علينا يمليه الذي واإليمان الدنيئة الحياة عىل

الضمائر. أعراض تهتك
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الروحي االستقالل

ربه، عبادة يف يخلص تقيٍّا مؤمنًا عمره طول عاش أنه الدين أئمة أحد عن التاريخ يروي
اللهم قائًال: هللا يدعو فكان املرتاب، املرتدد وقفة نفسه تطق فلم الشك قلبه يف دب ثم

العجائز. إيمان ألهمني
إيمان هو قل بل والتصديق، التسليم إيمان القارئ يعرف كما هو العجائز وإيمان
أن من أقل فال لها يقال ما كل تصدق خرفة العجوز تكن لم إذا ألنه والضعف؛ الخوف
تعارض. وال تجادل ال فهي الخوف، وجيب قلبها ويف املوت ساعة من تقرتب وجلة تكون
هللا يلهمه أن يجب من منا فليس الطور، هذا عدونا قد أننا االغتباط إىل يدعو ومما
ما مع الحقائق مواجهة يف يجد وهو اإلنسانية كرامته دون هذا يرى ألنه العجائز؛ إيمان

العجائز. بإيمان التسليم يف يجده أن يحب وال يجده ال رسوًرا الشك ألم من فيها
فيما منهم شكٍّا أكثر كنا وإن الصالح السلف من إيمانًا أقل أننا هذا معنى وليس
مواجهة يف منهم رجولة أكثر إننا حيث من عنهم نختلف نحن وإنما صوابًا، اعتقدوه
به نؤمر ما عىل ال عقولنا عىل ذلك كل يف واالعتماد حقائقها إىل والسكون هي كما الدنيا

علينا. به ويشار
نحن ولكننا فيطيعون، العقائد أو األديان بأحد باإليمان يؤمرون أسالفنا كان
ال أحرار ونحن والعقل القلب عفو نؤمن ضمائرنا. إلينا توحيه بما نؤمن أن نحاول

الضمري. حساب سوى بحساب نبايل وال عقابًا نخىش
أرشف والحرية الرتدد وآالم الداخيل اإليمان هذا من ونكابده نتعناه فيما ونحن
طائفة اآلن العالم ففي العجائز»، «إيمان ينشد كان الذي الصالح سلفنا من وأشجع
وما فيه موقفها وعرفت األكرب، وطننا هو الذي العالم لهذا النية أخلصت قد الناس من
من ترى وهي لنفسها، أيًضا تخلص للعالم إخالصها مع ولكنها نحوه، تبعات من عليها
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الكون هذا يف وجوده وتتحسس وعقل، قلب من فيها بما هللا تنشد أن لنفسها اإلخالص
نفوسها. بصائر إليه تهديها بما

فلست اإلنجليزي، ولز املسرت هو جهاًدا وأكثرهم الطائفة هذه من واحد أظهر ولعل
أكثر عليه مىض إليه، وسكن ربه إىل اهتدى ثم الحرية بنار تلظى قد آخر رجًال أعرف
عىل الكون من يقفه إيمانًا نفسه لباب من يستخلص أن يحاول وهو سنة عرشين من
األربعة املجلدات يقرءون الذين من كثريين أن أظن ولست وعقله، ضمريه تريض عالقة
هذا أن أعتقد ولكني بدينه، يقنعون أو بهديه يهتدون املوضوع هذا يف وضعها التي

إنسان. بكل جدير هو ما واإلخالص والشجاعة الرشف من يبدي الرجل
وهي كبرية، طائفة قلنا كما هناك فإن النزعة، بهذه ينفرد ولز إن نقول ولسنا
جميعهم وهم والذكاء، اإلخالص يف دونه ليسوا أنهم إال ظهوًرا دونه أفرادها كان وإن
الروحي، استقالله لإلنسان يحققوا أن يحاولون بل العجائز، إيمان يؤمنوا أن يكرهون
حديث فكذلك استقالله مبدأ يف يتخبط السياسة يف باالستقالل العهد حديث أن كما ولكن
كل ينجيل ثم والظالم والتخبط الرتدد يف تقىض فرتة من له بد ال الروح باستقالل العهد

ويقني. نور نظام عن هذا
معدودة الناس نظر يف كانت وإن تؤمن، ما وكثريًا تؤمن، أن تحاول الطائفة وهذه
املرصيني قدماء عن العالم ورثها التي العقائد بتلك بالفعل كافرة وهي «الكفار»، من
نظًرا الكون يف النظر إىل يدعوها وللعالم لنفسها إخالصها ولكن والفرس، واآلشوريني

إليه. تسكن حالٍّ اللغز هذا حل محاولة وإىل رصيًحا،
نفوسنا، يف التي الدينية للغريزة ننشده فإنما الروحي االستقالل نشدنا إذا فنحن
وتأبى الرشد سن بلغت قد اإلنسانية هي وإنما باآلراء، استهزاء أو تنطع ذلك يف وليس
وهي نفوسنا، داخل يف قائم الويص هذا أن تحس ألنها الخارج؛ من ويص عليها يقام أن

إليه. االهتداء وتحاول وجوده تتحسس أن الرجولة من ترى
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جديدحتتالشمس ال

الذين وأولئك الشمس، تحت جديد يشء كل إن ونقول ننفيه كي العنوان هذا نكتب
القول صدى تردد ونفوسهم ذلك يقولون إنما كالقديم، الجديد وأن الدوام، دعوى يدعون
العالم أن الواقع ولكن يتطور، ال العالم وأن كان مما أبدع اإلمكان يف ليس بأنه القائل
اليوم، هو ما غري الغد يف وسيكون األمس، يف كان ما غري اليوم وهو ويتجدد، يتطور
األرض تاريخ فإن نفسه، الجماد يلحق بل وحدهما والحيوان النبات يلحق ال التغري وهذا
وأوروبا، بإفريقيا متصًال الحًقا جزءًا أمريكا فيه كانت زمن مىض فقد تحولها، يثبت
ما وقت يف مرص وكانت بالثلج، أقطارها معظم مغمورة أوروبا فيه كانت زمن ومىض
تسبح للبحر قعًرا املقطم جبل فيه كان زمن ومىض وشتاءً، صيًفا املطر عنها ينقطع ال
تهدأ ال التحول دائمة املادة إن اآلن العلماء ويقول املحار، عليه وينساب األسماك فوقه
األرض طبقات بذلك تنطق الشمس، تحت يتجدد نفسه فالجماد الحركة، عن ذراتها

العلمية. املختربات يف املادة فحص أيًضا ينطق كما الجيولوجية
قبل الشمس عني عليه وقعت الذي النبات فمعظم ويتجدد، يتحول أيًضا والنبات
ذلك وبرهان جديدة، نباتاتنا ألن اآلن؛ أرضنا عىل وجود له ليس سنة ماليني عرشة
تحت من واستخرج سيبرييا، يف املاموث يسمى الذي املنقرض الفيل وجد عندما أنه
الفحم هذا ثم اآلن. يعيش واحد منها يعرف فلم معدته يف التي األعشاب فحصت الثلج،
يف لنا هنا ونحن اآلن، له وجود ال نباتًا قبًال كان املناجم من يستخرج الذي الحجري
تكن لم أصناًفا توجد أي القطن، سالالت «تجدد» أن مهماتها من زراعة وزارة مرص

الشمس. تحت قبًال موجودة
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تستمد وهي عليه قائمة التطور نظرية إن فيه يقال ما فمخترص الحيوان تجدد أما
متحف العالم يف وليس وجدت، التي والحيوانات انقرضت التي الحيوانات من شواهدها

املنقرض. الحيوان من عرشات وفيه إال الطبيعي للتاريخ
كل وإنما دائم، أو باٍق يشء فيه فليس كله، للكون األصيل الناموس هو فالتحول
ابتدائك منذ القارئ، أيها أنت حتى ألخرى. لحظة من ويتجدد الشمس تحت يتحول يشء
سنٍّا أكرب ستكون األقل عىل ألنك وتتطور ستتحول منه، تنتهي أن إىل املقال هذا لقراءة
يكن وإن ومزاجهما، وقوتهما آراؤهما اختلفت السن يف اثنان اختلف وإذا دقائق، بجملة
تحت جديد إذن يشء فكل بالعقل، يستنتج ولكنه بالحواس يلحظ ال يسري بقدر ذلك
ولكن والنيل، والصحراء املقطم جبل حتى أجل الجماد. حتى يتطور يشء وكل الشمس،
الجماد، يسبق والنبات النبات، يسبق فالحيوان تطورها: رسعة يف تختلف األشياء هذه
يف الرشقية األمم تسبق الغربية األمم إن نقول ذلك بعد ثم كلها. يسبقها واإلنسان
وغريهما، ولندن باريس يف يوم كل وتجددها األزياء تعدد عن مثًال تسمع فأنت التطور،
من رضبًا األزياء يف الرسيع التقلب هذا وتحسب ذلك، عن الفكاهات من يقال ما وتقرأ
عند مما هناك أشد التطور شهوة أن عىل دليل أيًضا ولكنه كذلك، يكون وقد النساء، نزق
والرشق يوم، كل واملكتشفات املخرتعات تثمر التي هي نفسها الشهوة وهذه الرشقيني،
الرشق ويجري األمام، نحو قدًما يسري بتطوره والغرب يكتشف، وال يخرتع ال بجموده
الطبيعة ناموس علينا يحتمه الذي فالواجب ويستخدمه، يمتهنه أن بعد وراءه الجامد
وبالنظريات بالعلوم أذهاننا نجدد أن يجب نجمد. وال ونتطور نتجدد أن هو األكرب
نقنع وال املستمر، والتطور املطرد الرقي يف ونفكر املستقبل إىل ننظر أن ويجب الجديدة،
وانقرض، بيل قد حياتهم يف عليه ساروا الذي النمط فإن والجدود، السلف إىل بالنظر

الحديث. النظر وجهة تالئم جديدة أنماط إىل حاجة يف ونحن
ضمرينا صوت إىل وننصت جميًعا والحضارة الثقافة يف نتجدد القارئ أيها فهلم
التي التقاليد غبار أنفسنا عن وننفض االستقالل، عىل ويحثنا األمام إىل يدفعنا الذي

وتقتلنا. الحياة منافس علينا وتسد وتؤذينا تقيدنا
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الدنيا هذه

بنحو موته قبل وكان والثالثني، الخامسة دون وهو إنجليزي شاب مات سنوات منذ
فقد السن، هذه حوايل املرة املوت كأس يرشب أن عليه حكم قد أنه يعرف سنوات خمس
الرهيبة الساعة بأن عارف وهو ويغدو يروح فكان باملوت، عليه مقضيٍّا مريًضا كان
فيه، ورأيه بالوجود إحساسه ضمنهما ثالثة أو كتابني الشاب هذا خلف وقد تقرتب،

باربيون. باسم قرائه أمام وتنكر
أحيانًا كان عقله فإن شقي، الرجل أن صدمة ألول يشعر الكتب لهذه والقارئ
كالسكني املوت، خاطر برأسه فيخطر يتنزه الحقول إىل يخرج فكان باملوت، يهذي
غري عدو من نجاة ال ولكن بنفسه، ناجيًا يعدو ويكاد يرصخ فيكاد تحته يلتوي القاطعة
العروق، يف دافئًا يجري والدم الحمراء برشته فريى جسمه عن يكشف كان ثم منظور.
أصفر سائًال قريبًا سيستحيل القاني الدم هذا أن يذكر عندما وجهه يف الدنيا فتسود

ديدانه. فيه وتسبح القرب برتاب يختلط منتنًا
التأمل بعد ولكني الخواطر، لهذه شقيٍّا كان الشاب هذا أن للقارئ يخيل إنه أقول
وجه عىل له وتعني آخرته، عرف عندما فإنه السعادة؛ غاية يف كان الخبيث هذا إن أقول
فيجب منه، يخرج أن يوشك غريب مكان كأنه العالم إىل ينظر طفق زمنها، التقريب
ومرسات، متع من فيه ما بجميع ويتمتع فيه تراه أن يمكن ما كل يرى أن لذلك عليه
يشبع مما بأكثر منها شبع وقد الدنيا من وخرج وملذات، تجارب يف حياته، ملء فعاش
يعيش غريه بينما الغزال، عيشة برسعة، عاش إنه قل أو التسعني. أو الثمانني ابن منها
السلحفاة. حياة من عام ألف من خري الغزال حياة من واحد ويوم السلحفاة، عيش ببطء
عرفه كما أجلنا انقضاء يوم عرفنا أننا لو حاًال أسعد نكون أننا ببايل ويخطر
هذا رؤية إىل ونعمد فيه، فائدة ال ما كل عن فنكف فعله نفعل عندئذ ألننا باربيون؛
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امللذات يف عندئذ ننغمس أننا القارئ يحسبن وال وتجاربه، بمشاهده والتمتع العالم
نفسه يف املضمرة األشخاص من البهيم كان وإذا بطبيعته، بهيم اإلنسان ألن البهيمية؛

نفسه. يف مضمر آخر شخص الفيلسوف فإن
الخمر أو النساء أو الطعام إىل يرشه بهيًما ينقلب لم باربيون أن ذلك عىل ودليلنا
بأضوائها الرشق وتوهج الشمس بزوغ إىل ينظر كي الفجر يف يخرج فيلسوًفا انقلب بل
هذه يف عينه عليه تقع يشء كل يدرس فصار املوت وبني بينه األيام يعد وأخذ امللتهبة،
أنه يشعر حتى نيتشه يقرأ وكان الرباغيث، ويرشح الروسية القصص يقرأ فكان الدنيا،
وطرب األنغام سحر فيستكنه األملانية املوسيقى عىل ذلك بعد يعرج ثم عضوض، كلب
وكأنه الجبال، قمم إىل مضنية عاتية أمراض من فيه هو ما مع يصعد وكان اإليقاع،
الخلود» يف «الرغبة عن مقاًال فيكتب يعود كان ثم لوجه، وجًها الكون يواجه أن يريد

بالدنيا. والتمتع بالتجارب العنيفة والرغبة واملجازفة بالتفاؤل ألفاظه تتوهج
وأنا … يشء كل نحب أن يجب األدب يف إننا تني «يقول منه القطعة هذه مثًال أقرأ
الدنيا هذه يف األشياء جميع إن … يشء كل نحب أن يجب أيًضا الحياة ويف أجل، أقول:
إىل وأذهب يشء، كل أعمل ألن مستعًدا أراني بل قواي. أحرص أن أستطيع فال تجذبني
بعض من نفسه اإلنسان يقطع وإنما … يشء أي وأقرأ يشء، كل يف وأفكر مكان، كل
رأي. أو فلسفة أو مذهب أو للحياة طريقة أو بعينها صناعة عىل اقترص هو إذا الوجود

«… للجميع أكتب أنا
فإن والعربة، بالعظة وأقنع املغرية النقل فتنة عن هنا نفيس أقطع أن يجب ولكن
أكثر نعيش فإننا منا، واحد أي حياة من واملتع بالتجارب أمأل قرصها عىل باربيون حياة
وال عملنا، ومحل بيتنا بني فيما إال ننتقل ال مزروعة، أشجار كأننا نباتية، عيشة أيامنا
العالم هذا يف وليس العالم، هذا عجائب ونجهل فنموت عيشنا، به نحصل ما إال ندرس
وهو إال نبات أو حيوان أو حجر فيه وليس بالدرس، الذهن عليه سلط إذا تافه يشء
الطبيعية، بمتحفاتها الدنيا هذه ثم له. املعرفة لذة من اإلنسان ينتهي ال عجائب صندوق
جديرة كلها اإلنسان، صنعها وطرائف تحف من فيها وبما وحقولها وأنهارها بجبالها

التمتع. أنواع أرقى هو الذي بالدرس
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الطفيلية

هم واإلغريق العالم، ثقافة يف وأثرهم القدماء اإلغريق عن كتابًا أقرأ كنت أيام منذ
األدب يف تقدمهم مع ولكنهم مبادئه، وواضعوا الحديث األدب أصل القارئ يعرف كما
إليها تعزى التي التجريبية العملية العلوم تلك وخاصة العلوم، يف فضل أي لهم ليس
نظريات، صاحب كان ولكنه «إقليدس» فيهم نبع قد أنه ينكر وليس الحديثة، حضارتنا
«أرخميدس» وأن للعلوم عملية طريقة رشع «أرسطوطاليس» أن ينكر ليس وكذلك
أن النظر يلفت الذي املهم ولكن حقولنا، يف للري اآلن يستعمل الذي الطنبور اخرتع
أرخميدس وأن أرسطوطاليس لهم اختطه الذي الطريق عىل السري يستأنفوا لم اإلغريق
تستحق ال بحيث والهوان التفاهة من يعتربها كان ألنه مخرتعاته تدوين من يخجل كان
العالم ونام مهدها، يف وئدت بل الصغرية، العلمية الحركة تلك فماتت بتدوينها، العناية
مطردة األساس ثابتة جديدة علمية نهضة نهض أن إىل سنة ١٥٠٠ نحو الظالم يف

ذلك؟ علة كانت فماذا التقدم،
يمتص الذي كالحلم أي حلمية، عيشة يعيشون كانوا اإلغريق أن ذلك علة كانت
املنزلية أعمالهم يف ويمتهنونهم العبيد يستخدمون فكانوا بجلده، يعلق الذي الحيوان دم
وال العبيد، يعملها التي األعمال جميع يحتقرون لذلك وكانوا والصناعية، والزراعية
العلوم أن وبديهي الفالحة، شئون أو البيت وأعمال الصناعة يدرسوا بأن ألبتة يرضون
واحدة نظرة ألقينا إذا يتضح وهذا باالخرتاع، األشياء هذه تتناول كانت إذا إال تنشأ ال

الصناعة. أو الزراعة تتناول كلها فإنها زماننا، يف تخرتع التي املخرتعات عىل
عبيدهم، عىل عياًال دعة يف يعيشون كانوا ألنهم العلم من أنفسهم حرموا فاإلغريق
االهتمام أو بها التلبس من ويتعريون أعمالهم ذلك مع ويحتقرون جهدهم ثمرات يجنون
وال فيه يفكر ال فهو ما عمًال يحرتم ال اإلنسان دام وما االخرتاع، العلم وقوام لشئونها،
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يزيد أو العمل ساعات بها يقل طريقة اكتشاف أو آلة باخرتاع مشاقه لتخفيف يتهمم
مكافآته.

أيًضا كان بل وحدهم، للعبيد مؤذيًا يكن لم الرق إن تقول أن يمكنك ذلك وعىل
حضارتهم عىل عقولهم تسليط من حرمهم ألنه أنفسهم؛ لإلغريق كبريًا وبالء عظيًما أذى

العلميني. واالكتشاف باالخرتاع لتقدمها والعمل
أبويه بأموال يتمتع الذي فالوارث البالغة، العربة بهذه نعترب أن نحن أحرانا وما
ذهنه فريكد النمو عن كفاياته ويعوق قواه يعطل إنما يكد وال يعمل ال هانئ وادع وهو
العقل ألن ورشاب؛ طعام من الحلم به يقنع بما قانع وهو حلمية عيشة العالم يف ويعيش
والنجاح. للرقي والتهمم والتفكري والعمل بالجهد يكون وإنما والدعة بالركود ينمو ال

أن من الصحف ذكرته الذي الخرب ذلك الكلمات هذه أسطر وأنا ببايل ويخطر
من إليه وما الجبن صناعة أي للبانة، عليا شهادة أنشأت قد إنجلرتا يف ريدنج جامعة
عقولهم عليها يسلطون ولذلك الصناعات؛ يحتقرون ال اإلنجليز فإن اللبن، مستخرجات
اقرتح شبابنا من أفنديٍّا أن ولو بها، هم ويرقون بهم الصناعة فرتقى واالخرتاع بالدرس
يحدو كان الذي السبب ملثل ذلك يفعل إنما وهو واستكرب، ألنف الجبن يصنع أن عليه
يف زرية عيشة إىل واضطررناه الفالح نحن احتقرنا فقد الصناعة، احتقار إىل اإلغريق
أعماله نحتقر لذلك ورصنا العبد، مركز يف فصار أعيننا من كرامته وأضعنا بالية، أكواخ
وبتنا إليه، فريتد صاحبه يطلقه األسرتايل كالسهم احتقارنا إلينا فعاد يالبسه ما وكل
مستقًال قدميه عىل يقف أن يستطيع وال الحكومة وظائف عىل يرتامى بشبابنا وإذا

ومهارته. بكفايته والزراعة والصناعة التجارة عالم ويواجه
جزءًا تفقد أنها يف سواء الحلم أنواع وجميع الفالح، عىل كالحلم اآلن نعيش إننا أجل
لوفرة الهضمية قناتها أحيانًا تفقد بطوننا يف تعيش التي فالديدان كفاياتها، من كبريًا
وتبقى الحركة عن فتعجز لها غريها بخدمة تعيش أفراد النمل وبني جلدها، حول الغذاء
ويمسحها. ويغذوها بها يعنى ما النمل من تجد ألنها تريم؛ ال مكانها يف حياتها مدى

والعلم الصناعة، حياة العملية، بالحياة نتلبس ال ألننا نكتشف وال نخرتع ال إننا
الناس بحض العلمية النهضة «بيكون» بدأ وقد عملية، غايته كانت إذا إال يتقدم ال
عمال يد يف أصبحت البسيطة العادية األشياء هذه ولكن العادية»، «األشياء درس عىل
أو دباغني نكون أن من نتعري لذلك فنحن جبينهم، بعرق نعيش كنا وإن نحرتمهم ال
الصناعات، هذه مثل يف إال واالكتشاف لالخرتاع مجال ال أنه مع خبازين، أو حدادين

ميدانها. يف إال االستقاليل للعمل مجال ال وأيًضا
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واألدب العلم

عصور هي القديمة العصور وأن العلوم، عرص هو الحارض عرصنا أن يف شك ليس
العقل من أرقى العلمي العقل ألن البرشي؛ الذهن رقي مع اطراًدا إال ذلك وليس اآلداب،

األدبي.
يف صبغ قد كان وإن الطارئة السائبة الخواطر عقل هو اآلداب عقل ألن وذلك
ويجيل ينساب، وال يتقيد العلمي العقل أن نجد بينما العلمية، الصبغة من بقليل عرصنا

الهاملة. الخواطر عليه تطرأ ال عمد عن الفكرة
بسمة الحديثة العصور التسام — الذهني الرقي غري — آخر سببًا هناك ولكن
نظام فيها ينتظم أرستقراطية كانت القديمة األمم أن يف ينحرص السبب وهذا العلوم،
عصامي الحارضزمن زماننا بينما واألرشاف، األسياد ويستغلهم يسودهم واملوايل األرقاء
والصناعة، بالزراعة اليدوية، باألعمال يقومون واملوايل العبيد فكان والوالية، الرق من خلو
اختص قد ألنها محتقرة كلها الصناعات هذه وكانت أسيادهم، ملصالح بالتجارة، حتى بل
العقول كانت ملا ولكن الصناعة، بني وتزكو تنمو إنما والعلوم األسياد، دون العبيد بها
الرتبية من خلًوا العبيد هؤالء كان وملا فقط، العبيد عقول هي قديًما عليها املسلطة
وكذلك العلم، أو الصناعة بهم ترتق ولم يكتشفوا ولم يخرتعوا لم لذلك فإنهم واملال
عبيدهم بها اختص قد إذ بالصناعة يتلبسوا أن بهم يليق ال أنه واألرشاف األسياد رأى

دباغني. أو حالقني يكونوا أن عن للناس الغزايل نهي نفهم هنا ومن ومواليهم،
مالبسة من تأنف كانت املتعلمة الخاصة ألن اآلداب؛ عصور كانت القديمة فالعصور
الصناعات الخاصة قاطعت ملا ولكن اآلداب، درس عىل وتقترص صناعاتهم يف العبيد
يكون أن يمكن ال العلوم رقي ألن الصناعة؛ ميدان هو ميدانه إن إذ أيًضا، العلم قاطعت

الفلك. استثنينا إذا إال الصناعة. رقي سوى آخر شيئًا
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بل الصناعة وتحرير الرق إللغاء مرافًقا سريًا الحديثة العلوم نهضة سارت وقد
الكتاب يناشد عندئذ «بيكون» ورشع السابق، الرق عار من بها علق مما تطهريها
ماهية يف البحث من الضخمة املسائل ويرتكوا العادية» «األشياء يدرسوا أن واملؤلفني
الرقي أساس هي بيكون درسها التي األشياء وهذه ذلك، ونحو الكون وراء وما الخالق

الحارض. العلمي الرقي أي الصناعي
شيئان: قدمناه مما لنا والعربة

أوروبا. ذلك يف تخالف وهي علمية، وليست أدبية مرص يف نهضتنا أن (١)
محتقران. عندنا والعامل الفالح أن ذلك علة أن (٢)

قلة حيث من العبد، مركز يف الزراعي والعامل الصناعي العامل وضعنا قد فإننا
إال تتقدم ال والعلوم عملهما، نعمل أن من نتعري رصنا بحيث العيش، وهوان األجر
أرواث بدرس أو الكئول أو الخبز أو الجبن خمائر بدرس أي العادية، األشياء بدرس
الذي العامل بها يتلبس أشياء وهذه ذلك، نحو أو األصباغ أو الوقود زيوت أو البهائم
كالسيف االحتقار هذا علينا وعاد نمسها، أن نحب وال نحتقرها نحن فلذلك نحتقره،
يعنون اآلن وصاروا «األدب» إىل شبابنا وانرصف العلمي، البحث عن قطعنا حتى القاطع
من أرشف الطيارات صناعة أن مع طيارة. بوصف عنايتهم من أكثر قصيدة بقراءة
الهمج فإن األدبي، الذهن عىل وتفوقه العلمي الذهن رقي عىل برهان وهي الشعر، قرض
العلم ولكن بارعة، وقصائد أشعار القديمة جاهلياتها يف األمم ولجميع الشعر يقرضون

والحضارة. الثقافة من مادة بأوفر ُغذي الذي الحديث الذهن ثمرة هو
القوة أساس هي التي الحرة األعمال طريق علينا سد قد للصناعات احتقارنا إن ثم
فنصبغها الحارضة نهضتنا إىل نعمد أن إذن علينا فيجب الراقية، األمم عند والثروة
وكرامة اإلنسانية كرامتهم يحفظ مستوى إىل فنرفعهم عمالنا وإىل علمية صباغة
األعمال أبواب طرق عىل الشبان نحث أن نحتاج ال ذلك بعد ثم يزاولونها، التي الصناعات

الحرة.
تنتفع املرصية األمة وأن املصانع، هو العلوم وطن أن أذهاننا يف نغرس أن ويجب
ألنها ترتقي العلوم وأن الصناعة، عىل شبابها أقبل إذا املجد درجات أعىل إىل وترتفع
التي العظيمة للمكافآت بالعلم العالم تغري التي الصناعة يف لها املوافقة البيئة تجد
التفكري حيث من األدب وطور العمل، حيث من الزراعة طور يف زلنا ما ونحن له، تقدمها
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احتكار من باتت قد نمارسها التي فالزراعة الحارض، والعرص يتفقان ال الطورين وكال
العالم أسواق من سيطردوننا أجورهم لقلة والهمج وأمريكا، وآسيا إفريقيا يف «الهمج»

لقطننا. أخرى أقطان مزاحمة من رأينا كما
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األثاث أفخر

ما أفضل إن فقال العائالت يف الكفاية مقياس عن كتابًا إنجليزي أستاذ نرش مدة منذ
صورة أمام وقف إذا اإلنسان فإن ونوعه، منزلها يف األثاث مقدار هو العائلة به تقاس
وثقافته، ذوقه درجة منها ويعرف صاحبها عىل يحكم أن استطاع الحائط عىل معلقة
صورة يعلقون من أيًضا وهناك السينما، بطالت من بطلة صورة يعلقون من فهناك
أيًضا هناك ثم العائلتني. هاتني بني عظيم وفرق اإلغريق، عند الجمال ربة لفينوس
نحو اإلنسان عىل مىض التي الفنون كأن صورة، أية منازلها جدران عىل تعلق ال عائالت
لها، تخلق لم وعقله وعواطفه نفسه هواجس إليها ينقل أن يحاول وهو سنة آالف عرشة
الحضارة وسط يف عليها، مقصورة بها، خاصة بداوة يف تعيش العائالت هذه كأن أو
مصيبًا األستاذ هذا يكون وقد نعمتها، يف ونتقلب ظهرانيها بني اآلن نعيش التي العظيمة
بيوتهم، بأثاث االجتماعي ومركزهم الناس درجة عىل نحكم أننا الواقع ولكن مخطئًا، أو
الطراز عىل منجًدا بيته نجد لم إذا والعقارات األرض من يملك كم بالرجل نبايل فال
تقدير إىل وأدعاه املنزل، أثاث أفخر ولكن وثقافتهم، البيت أهل حضارة منه ندرك الذي

املكتبة. هو أصحابه
امللبسة واملنضدة الجميل املقعد فإن أثاث، من البيت يف ما أفخر هي فاملكتبة
والستائر الفارسية، األيدي حاكته الذي الفاخر والسجاد الفخمة، والصورة بالصدف،
املنزل، ألصحاب الحكيم والتبرص العايل الذوق عىل تدل كلها املتأللئة؛ والثريات الرسية
حي أثاث املكتبة فإن املكتبة، هو البيت لرب أو للضيف وآنسها كلها منها أفخر ولكن
فتغذو الجميلة األثاث قطعة إىل تنظر فأنت العليا، شهواتك ويلبي لك ويستجيب يؤنسك
ذهنك إىل يترسب هو بل فقط، جميًال ليس الكتاب ولكن رؤيتها، ويلذك بجمالها، عينك
يستطيعه مدى أوسع إىل نفوذك ويبسط عظيًما، ملكوتًا الكون هذا من تملكه ما فيجعل
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يخرج مكان به ليس وحتى كله، الفضاء هذا تمأل حتى شخصيتك ويكرب الذهن، هذا
ثمانني أو سبعني عىل عمرك تقرص ال مثًال التاريخ بكتب فأنت واحتاللك، استعمارك عن
السنني وآالف املاضية السنني ماليني إىل بخيالك تذهب بل األرض، هذه عىل تعيشها عاًما
جميع وألن التطور، تاج ألنك بهما؛ جدير أنت وعظمة بكربياء عندئذ فتشعر القادمة،
ماليني إىل بنا تمتد الكتاب جعلها التي الذاكرة هذه يف دونك األرض هذه عىل األحياء
نفسك تجد األديان أو اآلداب أو العلوم أو السياحة كتب يف انظر ثم املاضية. السنني
عىل تهبط التي واألفكار بالخواطر يلتمع وذهنك الكون، هذا حقائق إىل وتتطلع ترشئب
إنسانًا يمكن ما أرشف يف ذهنك تستعمل أنك عندئذ فرتى تكاد أو وتمسها الحقائق هذه

حقائقه. بكشف العالم هذا عىل التسلط وهو ذهنه، فيه يستعمل أن
أيامنا يف اآلن شك وليس اإلنسانية، الثقافة محاريب هي إنما والكتب واملكاتب
أن الناس جميع يمكن التي الحقيقية الجامعة أن من األوربية األمم عند وخاصة هذه

كارليل. قال كما الكتب، هي إنما راسخني علماء منها يتخرجوا
يتصدق أن العامة بالخدمة والعناية الرب رضوب أكرب من السبب لهذا أصبح وقد

املجانية. واملكاتب بالكتب األغنياء
أن يجب بيت كل ففي الخاصة، املكاتب عن تغني ال العامة املكاتب هذه ولكن
ونشاطهم فتورهم أوقات يف يغشونها للسكان محرابًا تكون كي غرفة أجمل تخصص
العرص، هذا غوايات دون يحول وأغراء وفائدة لهًوا الفاخرة الكتب من فيها ويجدون
تجليدها عىل وينفق لالستشارة، أو للقراءة يقتنيها مهواته، يراها بالكتب املغرم فإن
أو الرشاب عىل اإلكباب يف أو القهوات عىل املفسدة البطالة يف غريه ينفقه ما وتزيينها

الكربى. املغاوي من ذلك نحو
ينتقل وهو أنه السابق اإلنجليزية الوزارة رئيس «مكدونالد» املسرت عن يذكر ومما
مكتبته من جزء منها يتألف التي الكتب أكداس الحمالون وضع آخر منزل إىل منزل من
عنه يروى خربًا هذا فكان وثقلها، لوفرتها تحتها السقف فتحطم الغرف إحدى وسط

مفاخره. إحدى كأنه
بلزومه فاعتذر القهوة إىل دعوه إذا إخوانه أمام الشاب بها يفخر املفخرة وحبذا
وحبذا وفائدة، لهًوا وأوفر للنفس منها وآنس القهوة من أثاثًا أفخر مكتبته ألن منزله؛
وعلو السكان ثقافة عىل لهم وتربهن ضيوفها أمام بها تفخر البيت لربة أيًضا املفخرة
وجدودنا، آبائنا عىل وارتقينا وتثقفنا تحرضنا قد العرشين القرن أبناء ونحن منزلتهم،
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نحرتم أن إىل يدفعنا كربياء لنا فإن وموائده، وكراسيه بسجاده املنزل من نقنع نعد فلم
املكاتب. أفخر يف الكتب بأجمل نغذوه بأن الذهن، وهو أجسامنا يف ما أكرم
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تتطور اإلنجليزية الروح

تنقيح قرر فيما وقرر اإلنجليزية الكنيسة كهنة من مؤلف مؤتمر أسبوعني منذ اجتمع
مثًال ذلك فمن والتعديل، بالتبديل فيه ونقح وزاد منه، فأنقص اإلنجليزي، الصالة كتاب
ومنذ لزوجها، الزوجة عىل السابق الكتاب يفرضها كان التي بالطاعة، الحب استبدل أنه
قبول وقرر أيًضا اإلنجليزية الكنيسة كهنة من مؤلف آخر مؤتمر التأم سنة ١٥ من أكثر

داروين. نظرية
ألننا العربة؛ لنا وإنما لها، أهًال لسنا فإننا التنقيحات لهذه الفحص بسبيل ولسنا
يعيش كان كما نعيش أن منا ويطلب والتنقيح التبديل يكره الذي الرشق هذا يف نعيش

عقائدهم. نعتقد وأن تعديل، أو تبديل بال لغتهم نتكلم وأن عام، ألف منذ آباؤنا
الدول، أرقى من نزاع بال هم والذين الدنيا، ربع نحو يملكون الذين اإلنجليز فهؤالء
كما الجمود تأبى روحهم ألن معهم تتطور فالصالة دينهم، يف حتى الجمود يكرهون
عظيًما اختالًفا تختلف اآلن اإلنجليز املؤلفون يكتبها التي اإلنجليزية فاللغة ذهنهم، يأباها
تختلف اآلن اإلنجليزية اآلداب ونزعة سنة، ٣٠٠ قبل شكسبري يكتبها كان التي اللغة عن
عما يختلف اآلن معيشته يف واإلنجليزي سنة، مائة قبل سكوت ولرت أيام يف كانت عما
يعيش قبًال وكان بالصناعة اآلن يعيش أنه االختالف هذا يف ما وأقل سنة، مائة قبل كان

بالزراعة.
يف يتطور أن اآلن يريد ذا هو وها ومعيشته وآدابه لغته يف تطور قد فاإلنجليزي
نواميس ألهم يفطن وأنه منا أكثر الحياة يفهم أنه عىل يدل وهذا بربه، عالقته ويف صالته

والتطور. التحول وهو الحياة
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يسودون راقون، متقدمون اإلنجليز فهؤالء العربة، هذه نفقه بأن نحن أحرانا وما
حالة يلزمون وال يجمدون ال ألنهم البقاء؛ تنازع يف يعارضهم من كل ويغلبون العالم

واحدة.
اإلنجليز، اآلن يفعل كما صالته تنقيح يقرتح أن الرشقيني أحد يمكن أنه نظن ولسنا
ننشد أن من يمنعنا ال هذا ولكن وملته، أهله طريد بذلك وبات كافًرا، لعد فعل لو وهو
عىل مثًال نعيش اآلن فنحن واالقتصادية، االجتماعية لحياتنا األخرى النواحي يف التطور
األدب ومن الصناعة، إىل الزراعة من الناس معايش فيها تنقلب كبرية نهضة أبواب
إىل البداوة من سنة آالف سبعة قبل املايض اإلنسان تاريخ يف انقلبت كما العلم، إىل
ويضع الصناعة عىل شبابنا يقبل لم وإذا النهضة، هذه مع نتمش لم فإذا الحضارة،
الزراعة هذه ثم به. اللحاق عندئذ نستطيع فال العالم سبقنا الوضيعة، أسسها اآلن من
يف يمارسونها الغربيون وصار العالم، يف الهمج عرفها قد حقولنا يف اآلن نمارسها التي
فدانًا، ستني أو خمسني نحو منهم الواحد يزرع واسعة، مساحات عىل البكر األرايض
مقيض زراعتنا أن نعرف أن يجب ذلك وعىل بزراعتنا، هؤالء نزاحم أن نحن لنا قبل وال
الغزل عىل قائمة وصناعية والخرضوات، الفواكه عىل قائمة فنية نجعلها لم إذا عليها

والتجبني. والنسيج
شبابنا يمارسه الذي األدب هذا ثم صناعية. تكون حتى تتطور أن يجب فزراعتنا
غايته علميٍّا أدبًا يصري حتى يتطور أن فيجب والزخارف، األلفاظ عىل قائم بال أدب هو

والسعادة. للحياة جديدة معايري عن البحث
الصحة رشوط بيوتنا توافق حتى والتبديل بالتنقيح نتناولها أن يجب معيشتنا ثم
فيها حياتنا ننىس كي والحانات، القهوات إىل نهجرها أن إىل نحتاج ال وحتى والجمال،
إىل فنرفعها والعشرية واملربية األم هي التي املرأة نتذكر أن يجب وأيًضا النسيان، بعض
حكيمة تكون وحتى بيوتنا، يف به نأتنس إنسانًا بذلك تكون حتى األوربية املرأة مستوى

زوجها. مات إذا مصالحهم عىل واإلرشاف أوالدها تربية يمكنها مدبرة
لربه، اإلنسان بها يتقدم التي الصالة يف التنقيح من يتهيبون ال اإلنجليز كان وإذا
وتعليمها املرأة لتحرير فنعمل معايشنا، يف والتبديل التنقيح من نتهيب أال يجب فإننا
وممارسة العلوم درس عىل الشباب لحث ونعمل منها، تعيش أن يمكنها التي الحرف
فنركب الجديدة، املخرتعات اصطناع عىل الناس جميع لحث أيًضا ونعمل الصناعات،
ونكتشف ونخرتع سنة، آالف عرشة قبل أسالفنا يركبها كان التي الحمري بدل الطيارات
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يف عليه، عالة ونحن اآلن نعيش ألننا ترقيته؛ يف املجهود من بحصتنا للعالم ونتقدم
العتيقة. والطرق القديمة السنني نلزم ألننا إال ذلك وليس واالكتشاف، االخرتاع
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ماري

والعرشين الرابعة يف وهي تسف» بشكري «الري تدعى روسية فتاة ماتت ١٨٨٣ سنة يف
الفارغ. كالقفص أضالعها وبرزت رئتها التدرن أكل أن بعد عمرها من

التمتع رضوب عن ويصدها النفس يف السأم يبعث ما البطيئة اآلالم من وللتدرن
وقد البقاء، وتشتهي الحياة تحب ذلك بعكس كانت ماري ولكن املوت، إليها ويحبب
تلتهم أن عىل يحثها كان الذي الجوع لهذا قوية صورة اليومية مذكراتها يف تركت
يف وهي ومرها، الحياة حلو تذوق أن إىل يدفعها كان الذي العطش وهذا التهاًما، العالم
يف ما أرفع إىل وتتشوف تسمو كانت بل الدنيا، لشهوات تخضع تكن لم للبقاء اشتهائها

وأغراض. مطامع من العالم هذا
يحب أن يستطيع أحد هناك ليس أنه يل «يبدو تقول: مذكراتها يف مرة كتبت
بالناس واالختالط والكتب والرسم واملوسيقى الجميلة الفنون يحب أحبه: كما يشء كل
والثلج واالدعاء والحزن والحب والدموع والضحك والهدوء التفزز أو والرتف، واللباس
أمتلكها بل األشياء هذه أرى أن وأحب … كلها بها وأعجب كلها أحبها إني … والشمس
أو سنتني بعد أموت أن بد ال (ألني اللذة هذه طرب يف أموت ثم فيها وأندمج وأعانقها

البداية.» هذه رس بل الختام هذا رس أعرف حتى سنة) ثالثني بعد
يكسو الذين املهزولني أولئك حتى العلماء أحسد «إني تقول: أخرى مرة وكتبت

والقبح.» الشحوب وجوههم
أليست األوالد؟ ووالدة الزواج «ما تقول: حني مذكراتها يف أخرى مرة وتصيح

ذلك؟» عىل يقدرون أنفسهم الغساالت
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تحب ما دون تكن لم أشياء احتقرت قد ماري أن عىل تدل األخرية القطعة وهذه
العظيم لألىس كربى علة هذا احتقارها كان وربما السعادة، وبلوغ االختبار لذة حيث من

وحنًقا. غضبًا فؤادها أحيانًا ويمأل يتملكها كان الذي
وكذلك املرىض، إال يراه ال األصحاء رءوس عىل تاج الصحة إن يقال كان وقد
الدنيا إن فذكرناه سبق الذي باربيون مثال ومن هذه ماري مثال من نقول أن يمكننا
باربيون أن نرى الحالتني كلتا ففي يغادروها، أن أوشكوا من إال جمالها يرى ال جميلة
متعة، أو لذة من فيها ما كل يستوعبا أن يريدان بالحياة، التعلق أشد يتعلقان وماري
وآدابها علومها من علمه يمكن ما كل عىل ويقفا ورشها خريها يختربا أن يريدان كما
الدنيا، هذه وبني بينهما يقطع أن يوشك املرض أن عرفا ألنهما إال ذلك وما وفنونها،

وفهمها. درسها يف وانغمسا عليها فانكبا
ونتمتع عليها فنقبل قيمتها الدنيا لهذه نعرف أن صحتنا يف بعد ونحن أحرانا وما
التيار هذا يحملنا أن قبل أرسارها ونستكشف أرجائها يف ونسيح علومها فندرس بها،
ونحن عليها إقبالنا يكون وإنما األبدية، محيط إىل األحياء جميع يحمل الذي الجارف
من تمنعنا عادات لنا تتكون أن وقبل علينا الشيخوخة تستويل أن قبل شبابنا، يف بعد
الناس فمن وسافلة، عالية رضوب التمتع أن ننيس أال يجب ولكن والتمتع، الدرس هذا
باربيون كان التي املالذ من ذلك نحو أو الظهر بعد النوم أو للطعام بالنهم يتمتعون من
املالذ هذه مثل يف ساعاتها تنفق أن من أقرص الحياة أن ويجدان عنها يرتفعان وماري
أذهاننا ويغيب العالم، بهذا الوعي حيث من النبات صف يف يضعنا النوم فإن الخسيسة،
أما لصحتنا. يكفي مقدار بأقل منه نأخذ أن لذلك فيجب تمنعنا، أدوات أقوى هي التي

لإلنسان. منه بالحيوان فأليق النهم
نتأنق وأن به نتمتع أن يجب فإننا العالم هذا يف نعيش دمنا ما إننا القول وخالصة
ما عىل ووقفنا السامية اللذات من فيه مما شبعنا وقد إال منه نخرج ال حتى تمتعنا يف
ونتعلم ونخترب نعيش لكي األرض عىل نحيا أن يجب أخرى وبعبارة أرساره، من يمكننا

األشجار. من نوع كأننا الغفلة سبات يف حياتنا عليها لنقيض ال
تحصيل عىل فيها املجهود يقرص التي الضنينة الحياة تلك نحذر أن يجب وكذلك
العالم وبني بينه العربة، فرس كأنه صاحبها يصبح حتى اإلثراء، يف واملبالغة العيش
يقول التي الحياة تلك الوفرية، الحياة فإنما أمامه، ما إال يرى فال عينيه عىل تغم غمامة
الدنيا، هذه من لنا تعرض التي العديدة بالنواحي نتمتع أن تقتيض املسيح، السيد بها

العيش. تحصيل يف تنحرص ال الناحية وهذه
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الطفولة أعجوبة

ابن كان فقد واالعتبار، التأمل إىل وأدعاها أعجبها كان العالم بعجائب الطفل قوبل إذا
إن يقول شكسبري وكان فيه، انطوى قد األكرب العالم إن ويقول باإلنسان يعجب سينا
الطفل. يف انطوى قد كله الكون أو العالم إن قلنا القولني ضممنا فإذا اإلنسان، أبو الطفل
املخرتعات، أغرب من ألفيناه للطبيعة اخرتاع إنه حيث من الطفل إىل نظرنا وإذا
من تخرج أتومبيالت كأنها واحد غرار عىل كلها صنعناها جديدة آالت اخرتعنا إذا فنحن
فأنت له، نظري ال نفسه مثال عىل منها وكل األطفال تخرتع الطبيعة ولكن فورد، مصانع
اآلخر. يشبه منها واحد ليس جديد اخرتاع مائة إىل تنظر فكأنك طفل مائة إىل نظرت إذا
— كلها األحياء بل ال — اإلنسان تاريخ انطوى قد األطفال هؤالء من واحد كل ويف
وبدواته أصواته وتتبع حركاته استقراء يف وألححت املالحظة أدمنت لو وأنت املايض، يف
مطوية صحيفة ليس ولكنه طور، بعد طوًرا املاضية اإلنسان أطوار عن يتكشف لرأيته
اخرتاع هو فإنما كال، جديًدا. اخرتاًعا يسمى أن استحق ملا كذلك كان لو إذ للمايضفقط،

للمستقبل. جديدة صحيفة إنه حيث من جديد
عىل زيادة قبل، من وجود له يكن لم جديد، بيشء العالم هذا إىل يأتي طفل فكل
جسم يف مضمر املحرتمني، جدودنا أحد كان الذي القديم فالحيوان أسالفه، من ورثه ما

ذهنه. يف مضمر أيًضا الفيلسوف ولكن وعواطفه، الطفل
عىل سنة مائة بميض اآلن يحتفل كله العالم فإن الطفل، تربية صعوبة هنا ومن

الطفل. تربية عن كلمة نقول أن إذن فيجب بستالوتيس، املشهور الرتبية رجل وفاة
كانت لو ألنه الطفل؛ يف الجديد اليشء لهذا هي املوضوع هذا يف الكالم وصعوبة
كل ونكسبهم معهم نتبسط أن يف الحق لنا لكان زيادة بال غرارنا عىل تخرج أطفالنا
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تطورت قد العالم، هذا يف جديد يشء ولكنهم ورش، خري من عرفناه ما إىل وننبههم آرائنا
الخلف. يف وتركتنا صاعدة مرتقية إليهم وعربتنا جديًدا طوًرا الحياة بهم

األطفال نربي إذن فكيف الجهل، موقف الجديدة الطفولة بإزاء نقف فنحن
ا جدٍّ عظيًما الطبيعة عىل افتياتنا كان ذلك فعلنا إذا إننا واعتقاداتنا؟ آراءنا ونكسبهم
نحن كأننا غرارنا. عىل األكرب، العالم هو الذي الطفل، هذا نصوغ أن بذلك نحاول ألننا
ما نعرف وكأننا أرقى، وال منا أحسن الطبيعة إبداع يف ليس وكأن وتاجه، التطور غاية
أن ونحاول ضمريها إىل فنتغلغل الطفل هذا يف كلها اإلنسانية ملستقبل الطبيعة أضمرته

وغاياتها. أغراضها يف ننقح
موقف كوربتكني قال كما الطفل من نقف أن هي الحقيقية الرتبية فإنما كال،
نفسه طابع عىل ينشأ حتى الشديد باالحتياط إال آراءه أو أغراضه نمس ال فقط. التعجب
الذي الوسط لها نهيئ الشجرة، نغذو كما نغذوه أن فقط علينا وإنما طبيعته، وعفو

والعوائق. الحواجز بوضع غصونها نعوق أن بدون نموها من مقدار أعىل فيه تبلغ
من الذهن وغذاء السليم الطعام من الجسم غذاء غذاءيه: بل غذاءه للطفل فلنهيئ
ما الغذاءين هذين من وذهنه جسمه يختار لكي نرتكه ذلك بعد ثم الحسنة. الثقافة
يف وال نقومها، أخالقه يف ندخل أن ذلك بعد لنا وليس نموهما، يف ويزكوان بهما ينموان
الحواجز وضع بمثابة كله ذلك فإن قلبه، يف نغرسها اعتقاداته يف وال عليه، نمليها آرائه

إليه. تقصد لم ا خاصٍّ شكًال تكليفها طبيعتها عفو من واالعتياض الشجرة لغصون
إىل يحتاج معوج أنه يثبت ما عندنا ليس ألنه الطفل أخالق تقوم أن الجناية ومن
هو ما الجديدة نفسه يف مضمًرا يكون قد رأيًا عليه نميل أن اإلنصاف من وال التقويم،
فواجبنا منها، بخرٍي هو يأتي قد عقيدة فيه نغرس أن الحق من وليس وأسد، منه أصوب
ثقافة له نعرض سليم، صحيح غذاء من يشتهي بما نزوده حرٍّا، ينمو نرتكه أن إذن
يأتي حتى حرٍّا فيها يرتك أن فيجب واآلراء العقائد أما يشاء. ما منها يختار كلها األمم

جسمه. يتطور كما بذلك اإلنسان روح فتتطور بالجديد فيهما
فإنه والعقيدة الرأي حرية يف الطفل تنشئة حاولنا مهما أننا نتذكر أن ويجب
مع سيكون فيه فالجديد وعقائدهم، الغري بآراء وثقافته ولغته وسطه بحكم سيتلبس
ال العالم فإن التطور، ضوء يف إليه نظرنا إذا ا جدٍّ ثمني القليل هذا ولكن قليًال، ذلك
عليه. به ويرتقي السلف عىل الخلف يجدده بما بل السلف، عن الخلف يرثه بما يتقدم
نميل بأن األكرب العالم هذا عىل نفتات أن من إذن فلنحذر األكرب، العالم هو فالطفل

ورقيه. تطوره طريق عليه
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والتشاؤم التفاؤل

فإننا بمعيشته، الرايض بحاله القانع الرجل وهو اإلهمال، يستحق من أهملنا نحن إذا
متشائم وآخر يرجوه أو الخري يرى متفائل أحدهما رجلني: بإزاء العالم هذا يف نجدنا

يتوقعه. أو الرش يرى
وجه له السواد، لبس وإن متفائًال ألفيته وناقشته املتشائم هذا راجعت إذا وأنت
يف ويرى ويرجو يطمع ألنه إال يتشاءم ال الواقع يف هو ألنه تبتسم؛ نفسه ولكن عابس
فهو الرجاء، تحقق دون يحول ما العوائق من يرى ولكنه كائن، هو مما أفضل اإلمكان
كانت لو هي إذ السوء، فيها تأصل قد سيئة البرشية الطبيعة ألن ال ويعبس يغضب
ال الذي الرصاص من نغضب ال مثًال فنحن الغضب، أو للتشاؤم مجال ثم كان ملا كذلك
التحسن. هذا تمنع عوائق فيجد التحسن يرجو ألنه يغضب هو وإنما ذهبًا، يستحيل

وتشوفها والعال، الرقي إىل نفسه تتشوف يدري، ال حيث من متفائل فاملتشائم
نفس تشاؤمه مع هي نفسه ألن والرجاء الخري من البرشية النفس يف ما عىل دليل هذا
البرشية الطبيعة هذه يف ما إىل يرجعان الرقي نحو وتسام رجاء من فيه وما إنسان،

ورجاء. خري من ويرجو مستقبلها يف يفكر عندما بها هو يتشاءم التي
بفرق الرقي إىل ويتساميان الخري يرجوان واملتفائل ثم املتشائم أن ذلك ومعنى
هذه أن يرى والثاني الرجاء، تحقق تمنع كثرية العوائق أن يرى األول أن وهو واحد،

تمهيدها. يمكن العوائق
غري وأنها البرشية، الطبيعة سمو عىل برهان كالهما التسامي، وهذا الرجاء، وهذا
ثوبها من تنسلخ أن تريد منها، أسمى هو ما إىل الدوام عىل ترمي بل بحالها قابعة
الظن وييسء للدنيا يعبس الذي املتشائم وهذا جديد، ثوب يف تتجدد أن راجية القديم
ومعنى منه، يراه مما أكثر ينتظر ألنه يدري ال حيث من أيًضا الظن به يحسن باإلنسان
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الطبيعة ألن واقعة؛ حياة تكن لم إن منشودة حقيقة هو اإلنسان يف الرقي أن كله ذلك
التجدد إىل الدوام عىل تدفعنا لكي غرسته وإنما عبثًا، قلوبنا يف الرجاء هذا تغرس لم
الراحة تلك يشبه املرض من نوع إال بعضنا بها يصاب التي القناعة هذه وما والتطور،
قد اإلنسان يف طبيعية غري حال فهي األخري، املوت تسبق أو الشديد اإلعياء تيل التي

الفناء. كلمة عليهم تحق وعندئذ أمم أو أفراد بها تصاب
والرسور بالصحة يتوهج الذي الرجاء ذلك فهي الطبيعية اإلنسان حال فأما
مع الواقع وكراهية الغضب إىل صاحبه يدعو الذي املقدس االستياء ذلك أو والنشاط،

واألحالم. األماني تحقيق محاولة
ما أبعد أننا نجد اللباب منها وبلغنا روحنا استكنهنا إذا إننا أخرى بعبارة ونقول
لن املستقبل يف تاريخنا وإن والسمو، الرفعة إىل نكون ما وأشوق الجمود عن نكون
غريزة منا كل يف ألن وذلك أعىل، إىل أدنى من التطور من املايض يف تاريخنا عن يختلف
للتطور شهوة أيًضا منا كل ويف للنشاط، ودفًعا قوة أخرى غريزة أية عن تقل ال للرجاء
بأنفسنا التضحية إىل تدفعنا أنها أحيانًا قوتها من يبلغ بل أخرى، شهوة أية عن تقل ال

سبيلنا. عن الحياة إليها قصدت غاية تحقيق ألجل العذاب مكابدة إىل أو
الرسول بولس أحدهما البرش، عظماء من لعظيمني قولني أذكر املناسبة وبهذه
عندها» رجاء «ال بأنها زارها التي الوثنية األمم الرجل هذا وصف فقد املشهور، املسيحي
فتوتها يف بعد وهي للمسيحية الكبري الرجاء من نفسه يف بما رجاءها يقيس بالطبع وكان
اإلنجليزي األديب شو برنارد هو والثاني اليائسني، الوثنيني هؤالء عىل بها تغلبت التي
من الحياة يف ألن مأساة تكون أن يمكن ال الصحيحة الدراما إن يقول: إذ املعروف،
املأساة رؤية نطيق ال فإننا ولذلك السخف؛ بعض سخيفة مأساة كل يجعل ما الرجاء
من فيها عما ذهننا يغفل لكي وذلك موسيقية، درامة أي «أوبرا» صورة يف إال البالغة

املوسيقى. طرب من فيها بما سخافة
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اخرتعتمرصاحلضارة هل

سمث إليوت األستاذ إغراء تستطع لم املرصية الجامعة أن األسف أكرب له يؤسف مما
مع جنيه، بخمسمائة حكومتنا عليه بخلت فقد بالجامعة، والتدريس مرص إىل للقدوم
أمة فإننا املرصيني، نحن إلينا بالنسبة وخاصة بمال، عليه يضن ال الرجل هذا مثل أن
عيونهم، يف مقامنا ورفع األوروبيني عند سمعتنا لتحسني أوروبا يف الدعاية إىل تحتاج
سمث. إليوت مثل التاريخ يف األول املقام لنا وجعل شأننا من رفع رجل العالم يف وليس
وكان العيني، بقرص الطب مدرسة يف أستاذًا سنة عرشين قبل سمث إليوت كان
وآسيا، وأوروبا مرص يف الحديثة بالجماجم ويقابلها القديمة املرصية الجماجم يدرس
ويبحث اآلثار عن ينقب «املرصلوجية»، يف كان هواه ولكن األصيل درسه الترشيح وكان
ويف وآالتها، القديمة مرص أدوات ويستقرئ الفراعنة رءوس ويقيس أسالفنا جماجم عن
عرفوا من أول املرصيني أن وهو غريب، خاطر بذهنه التمع ١٩٢٠ سنة حوايل األيام أحد
أو بالهند أو بإنجلرتا اآلن توجد التي الحجرية اآلثار وأن العالم يف والحضارة الزراعة

عنهم. املنقولة بالثقافة أو بالذات آثارهم من هي بأمريكا
األرضاملتمدينة، أقطار جميع يف العلماء يتباحثه علًما صار قد الغريب الخاطر وهذا
وسأوايل كتب ثالثة اآلن إىل منها وحدي أنا قرأت ومخترصة ضخمة كتب له وصارت
صحيًحا علًما الكتب هذه يف أجد ألني ال وذلك أموت، يوم إىل املوضوع هذا يف القراءة
يجعلني ما الزهو، بل االرتياح، من فيه أشعر ألني بل فقط اإلنسان لتاريخ عظيًما وكشًفا

الرفيعة. النظريات لهذه وأهش الجديدة الكتب هذه لقراءة أنبسط
األقدار أن تعرف عندما املرصي القارئ أيها أنت تزهو ال كيف بل أزهو، ال وكيف
ونخرج الحضارة مبادئ الناس عىل ننرش لكي كله العالم أمم بني من اصطفتنا قد
ونرسم املدن، أول ونخطط والصناعة، الزراعة إىل والصحراء الغابة بداوة من اإلنسان
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وننشئ الحجر وننحت والذهب، النحاس ونستنبط اآللهة، أول ونخلق الحكومات، أول
الزواج؟ رشائع — الناس لجميع أجل — للناس ونضع والفلك، الكيمياء علمي

النظرية وهذه العلماء، من اآلن كبرية وطائفة هو سمث إليوت األستاذ يقرره ما هذا
ننتفع ال منحطون رشقيون أننا يعتقدون كانوا الذين العلماء عيون يف مقامنا من ترفع
غري بها ويقول االستقراء يدعمها صحيحة نظرية ذلك مع هي ثم ننفعه. وال العالم من

العلماء. من املرصيني
إن يقول إنه حيث من للتاريخ ومقاًما وجاهة يزيدنا سمث إليوت األستاذ ولكن
كانت التي الشعوب عن واللون الجسم بنية حيث من يختلف ال شعبًا كانوا املرصيني
مشاهداته عىل بناء ذلك يقول وهو وإيطاليا، وإسبانيا إنجلرتا يف الوقت ذلك يف تعارصه
بعض أن عرفت وإذا األوروبيني، قدماء برءوس القدماء املرصيني رءوس قابل عندما
أنهم يعتقد أيًضا البعض وأن بهم، شبيهني أو زنوًجا كانوا أسالفنا أن يعتقد العلماء

ملرص. الدعاية يف الجديد البحث هذا قيمة أدركت مغويل، أصل إىل يمتون
يف الحضارة أفشت التي هي مرص بأن القول إىل يتجهون العلماء أن والخالصة
واملزاج، الدم غربية أمة كانوا بل رشقية، أمة يكونوا لم القدماء املرصيني وأن العالم،
األوروبيني ألن املرصيني؛ حضارة اصطناع أوروبا عىل يرست التي هي هذه غربيتها وأن
يتوجسوا فلم العصب وقرابة الدم بنسب إليهم يمتون الحضارة بهذه القائمني أن وجدوا

بها. وارتقوا واصطنعوها نقلوها بل املرصيني بدع من ا رشٍّ
إىل باإلنسان يثبوا أن آلبائنا قيضت قد األقدار كانت إذا أسألك: القارئ أيها واآلن

نثب؟ وال نبتدع فال نركد أن أبناءهم نحن بنا يليق فهل الحضارة نور
نعمل األمم، مقدمة يف نقف لم ما العظام الجدود أولئك حفدة نكون لن إننا كال.
بحضارة ونبرش عليها، انطووا التي الحسنة النية عىل ننطوي عملوا، كما العالم لخري
هؤالء منها خرج التي الشعوب بتلك ونلتحق اإلنسان رقي أجل من ونغامر جديدة،

بثقافتهم. ونتثقف معهم ونسري لباسهم فنلبس الجدود
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أغانينا

أحد ينعتون حني الكتاب ألسنة عىل وروًدا وأكثرها نغنيها التي لألغاني األوصاف أليق
السهو أو العبث من يكن ولم «مشجية»، بأنها أصواته وصفهم والتربيز بالرباعة املغنني
وهذا محزنة، الشجى، معنى يدل كما الدوام، عىل ألنها، أغانينا عىل النعت هذا إطالق
غريب سمعها لو بحيث والعويل البكاء تشبه التي املمطوطة األلحان هذه يف يبدو الحزن
ونغماتها، املوسيقى ألحان يف أيًضا ذلك مثل وقل نغني، وال نندب أننا العتقد لغتنا عن
الذي الطرب إىل وتستخفنا الحزن فينا تستثري مشجية هي إذ وأغانينا، تتساوى فإنها
املغنيني بعض أن عرفنا إذا يتضح كالمنا ومصداق والشقاء، األىس من النفس يف يتولد
قلوبهم وانكرست أعينهم، يف الدمع ترقرق سمعه، إذا الناس بعض كذلك غنى، إذا
أكثر يتضح القول وهذا وحزن؟ وجع من إال اإلنسان يتأوَّه وهل «آه»، جميًعا وصاحوا
املوسيقى أو الغناء عقب املرصية النفس حالة وقارنا األوروبيني بأغاني أغانينا قابلنا إذا
الفرح، طرب إىل وتستخفها النفس تبهج األوروبية فاألغاني األوروبية، النفس بحالة
إىل فتستخفنا أغانينا أما ويرقص. يقف لو ويود تنفزز أعصابه أن املستمع ليشعر حتى
آت. هو ما ونخىش فات ما عىل نأسف كأننا ونشعر نبكي أن لنود حتى الحزن طرب

ألن وموسيقاها؛ غامها أنني النفسية األمة حالة عىل يدل العالم يف يشء وليس
البكاء منها ينبع كما عفًوا منها تنبع وهي النفس، يف املتمكنة النيات عن تعرب األلحان
يف قاسيناه الذي الطويل الظلم لهذا أغانينا عىل و«الشجى» الحزن غلب وإنما والضحك،
اليائس. املحزون نجوى والدهر هللا إىل نجوانا أصبحت حتى مضت سنة ألف من أكثر
يف ليس الذي «الدهر» يتلبس أن موضوعنا، عن يخرج وال التأمل، إىل يدعو ملما وإنه

والنكبات. الكوارث بمعاني الزمن سوى األصل يف معناه
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إذا رصنا حتى املاضية القرون يف الجائرين والحكام الوالة عذاب قاسينا لقد أجل،
أنفسنا إىل خلونا إذا قاتًما، لنا يبدى العالم ألن وندبنا؛ بكينا ونغني نشدو أن أردنا
أحزاننا صدى واملزمار القيثار وتجاوب والندب بالبكاء التعيسة األنفس هذه انطلقت
ولكننا املحزون، املوجع وآهات الولهان الباكي بنشيج فيها نحس نكاد ألحانًا إلينا فردها
ظلم يرهقها، كان التي نفوسنا ألن وذلك وألحاننا أغانينا نغري أن لنا آن قد أنه اآلن نرى
فجدير القتام، بعد وجهنا يف العالم وازدهى تحررت قد وأتراك أكراد من العبيد املماليك
يتفزز شبابنا وتجعل ونشاًطا تفاؤًال نفوسنا تمأل مبهجة مفرحة أغانينا تكون أن بنا
وتكبتها نفوسنا تكرب التي الحارضة واأللحان األغاني هذه من بدًال واألمل العمل إىل

البكاء. عىل وتحثنا األمل فينا وتشل
طبق تكون أن نعني وإنما مضحكة، مقطوعات أغانينا تكون أن بذلك نعني ولسنا
مهزلة الحياة تكن لم إذا ألنه والفرح؛ األلم فيها أن كما واملضحك املحزن فيها الحياة،
ولكن والعواطف، الوقائع فيها تختلف عادية دوامة هي وإنما مأساة، أيًضا ليست فهي
تترشب أن يجب كذلك األلم يف يفكر مما أكثر األمل يف يفكر أن يجب املريض أن كما
بتأليف ذلك يكون وال الرقي، يف والرغبة والبهجة التفاؤل روح املوسيقية وألحاننا أغانينا
تلحني ويف وعباس، الحميد عبد مدح يف قريب عهد إىل مغنونا يغنيها كان التي القصائد
القصائد يؤلفوا أن شعرائنا من نريد وإنما فراس، وأبي الفارض البن القديمة القصائد
دونه الذي الجايف الكالم من ال وقلوبنا ألسنتنا وليد هو الذي العذب املرصي الكالم من
بمن أبايل لست يقول: كونفوشيوس كان ولقد سنة، ألف قبل معجمه يف الزمخرشي
الرشائع. تأثري من أبلغ يكون قد النفس يف تأثريًا لألغاني أن ذلك رشائعهم. للناس يسن

الطبع. منزلة منها كلماتها وتنزل النفس يتبطن لحنًا املعنى من تخرج األغنية إذ
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واالضطهاد الظلم عدو

أرشفها املعاني من حوت سامية قصيدة تقرأ بذلك فكأنك ترجمتهم تقرأ من الناس من
األدوار أحد سماع عند به تشعر ما تشبه وطرب لذة يف وأنت فتقرأ أعالها، املقاصد ومن

األنيقة. املوسيقية
ال معبدة مألوفة طرق يف تميش، باألحرى أو تجري، منا كل حياة كانت وإذا
أمثال األبطال حياة يف فإن البارد النثر كأنها حتى موجة تقاومها وال بصخرة تصطدم
التصفح ونعاود حياتهم نتصفح يجعلنا ما واملوسيقى واإليقاع الشعر من وجيته فولتري

مطربة. موسيقية قطعة سماع نعاود كما
الدين أو السياسة يف يتنطع رئيس أو يطغى طاغية من مصيبة بنا أملت كلما ثم
وهو سنة ٨٣ بلغت طويلة حياة أمىض فقد والدواء، العزاء فيه فنجد فولتري إىل عدنا
ويمكر الطغاة الحكام ويداور الحرية، بذور الناس يف ويزرع واالضطهاد، الجور يحارب
األفكار نرش يبغي كان بل الشهرة منها يبغي يكن لم ألنه اسمه بغري كتبه ويطبع بهم،
من رحلته كانت حياته آخر يف باريس زار عندما إنه حتى جاءته الشهرة ولكن واآلراء،
لكثرة عرش» الثامن القرن حوادث أكرب «من اإلنجليز األدباء أحد رأي يف إليها سويرسا
املألوف. بالسفر منها باملوكب أشبه سفرته كانت حتى لرؤيته. األهلني من عليه وفد من
إىل مرة ونفي االضطهاد، ورمز السجون شيخ الباستيل، يف مرتني فولتري وحبس
الجائرة، السلطات وهدم الخرافات من وتحريره اإلنسان رفعة سبيل يف ذلك وكل إنجلرتا،

للحرية. وتقديًرا قوة قلبه ازداد وقد إنجلرتا من عاد ولكنه
ابتسامة شفتيه. ترقصعىل بل تلعب تفتأ ال التي ابتسامته ذكرنا فولتري ذكرنا وإذا
فقد والظلمة، للطغاة والتقريع التهكم وابتسامة واملظلومني، للمنكوبني والشفقة الحنان
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يا «أرجوك فيه: يقول فرنسا مللك بخطاب بعث الباستيل من خرج عندما أنه حكي
مسكني.» نفقات املستقبل يف نفسك تكلف أال موالي

أن حوله الذين حاول املوت نزع يف وأخذ فراشه عىل وانطرح املرض أعياه وملا
أعدائي، أكره ال األصدقاء، وحب هللا حب يف «أموت لهم: فقال اعرتاًفا منه يستخلصوا

لإلنسان. جديًدا ناموًسا الكلمات بهذه فوضع الخرافات.» أمقت وإنما
باريس أهل أخرج سنة ١٣ ودفنه موته عىل مىض أن بعد أي ١٧٧١ سنة ويف
الهتاف، حوله ويتعاىل الزهور يحفه عرش كأنه نعش عىل موكب يف وحملوها رفاته
له ينشد وهذا الفرح، من يبكي وهذا يهتف وهذا يصفق هذا باآلالف وراءه الناس ويسري
الباستيل بلغوا حتى حياته. يف به فاه مما حكمة يده يف يحمل وهذا الشعر من مقطوعة
كتبوا وقد أنقاضه عىل فوضعوه هدموه، قد الباريسيون وكان مرتني، فيه حبس الذي

الحرة». األمة طاعة تقبل االستبداد قيدك حيث البقعة هذه «يف نعشه: فوق
فيها أعلن التي الحرة املظاهرة هذه يف حدث مفجًعا قاسيًا ننيسشيئًا أال يجب ولكن
ويسريون األدب، بملك يحتفلون باريس أهل كان فبينما االستبداد، عىل الحرية انتصار
مرور عند ويهتفون النوافذ من يرشفون بيوتهم يف والناس عارية، ورءوسهم وراءه
الهتاف يسمعان اثنان شخصان باريس يف كان امليت، لهذا بالحياة ويدعون بهم النعش
ماري وامللكة عرش السادس لويس امللك هما الشخصان وهذان النوافذ، من يطالن وال

زوجته. أنطوانيت
املوسيقية األدوار من دوًرا يسمع كما حياته يقرأ وكلنا فولتري، يحب كلنا واآلن
بذر الذي الحكيم بهذا ينتفع وكلنا التسعني، نحو تبلغ التي مؤلفاته يقرأ وكلنا املطربة،
يشعر أيًضا وكلنا واالضطهاد، الظلم شوكة وكرست العقول يف فأثمرت الصالحة البذرة

اإلنسان. خدمة يف أمضيت التي الحياة هذه برشف
١٨١٤ سنة يف أنه وهو الرشف، هذا بجانب نذكره أن يجب سافل يشء ثم ولكن
العظماء مدفن من فولتري جثة فأخرجت «امللك» أمر فرنسا إىل امللوكية عادت عندما
النكرة، امللك هذا اسم نذكر وال فولتري اآلن نذكر ذلك مع وبعثرت. بالجري فأحرقت

الثاني. هذا سفالة من ونشمئز األول بشهامة ونعجب
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والقوة احلق

املثل ونرضب نقول ذلك ولبيان بحق، فليس ضعيًفا الحق كان وإذا الحق، هي القوة
والهند. بربيطانيا

ضعيفة، والهند قوية بريطانيا أن الهند، كتاب وخاصة الكتاب، بني الشائع فالعرف
يعتدون ألنهم اإلنجليز مع والباطل بالدهم استقالل ينشدون ألنهم الهنود مع الحق ولكن

االستقالل. هذا عىل
وهم أقوياء اإلنجليز ويكون نفس مليون ٣٠٠ وهم ضعفاء الهنود يكون ملاذا ولكن

نفس؟ مليون ٤٠ من أقل
بعضهم بني بالدهم يف الباطل من عديدة صنوًفا يمارسون ألنهم ضعفاء الهنود إن
بعضهم بني بالدهم يف الحق من عديدة صنوًفا يمارسون ألنهم أقوياء واإلنجليز البعض،
صغرها عىل كتلتهم تصري بحيث بينهم، فيما ويتنارصون يتساندون فاإلنجليز البعض،
إذا ولهذا متفككة، تبقى ضخامتها عىل الكبرية الهنود كتلة أن حني يف متماسكة،

لخراعتها. الكربى عىل ملتانتها الصغرى تغلبت الكتلتان اصطدمت
يمارسه ملا وتقوى وتتنارص تتماسك إنما الصغرية اإلنجليزية الكتلة هذه ولكن
الباهظة بالرضائب األغنياء يضني العام التعليم إنجلرتا يف ترى فهنا فضائل، من أفرادها
رجالها أحد ظل وقع إذا نجسة الفقراء طبقات الهند يف بينما الفقراء. لتعليم وبالتربعات
يعيش إنجلرتا ويف ملسته، قد األبالسة كأن ويغتسل يتوضأ ذهب الرباهمة من رجل عىل
واملهارجة الراجوات يعيش الهند يف املستقلة الواليات يف ولكن الدستور حدود يف امللك
وصحتها تعليمها عىل ينفق أن يجب كان الذي األمة بمال لزينتهم الجواهر يقتنون وهم
حني يف السنة يف جنيه مائة عن اإلنجليزي العامل دخل يقل ال إنجلرتا ويف ورفاهيتها،
بيت إنجلرتا يف وللعامل السنة، يف جنيهات أربعة عىل يزيد ال قد الهندي العامل دخل أن
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الهند ويف بناءه، أساء إذا املالك وتعاقب به العناية عىل الحكومة تسهر جميل صحي
الطلب لبى وطنه عن بالدفاع اإلنجليزي طولب فإذا القش، من خص يف العامل يعيش
بالدفاع الهندي طولب إذا أما شخصيٍّا، مساًسا تمسه ثمينة أشياء عن بذلك يدافع ألنه
أو قليًال شيئًا الكبرية الهند هذه من يملك أنه يجد فال حوله املسكني نظر الهند عن
عليهم، ظله وقع أو خاطبوه أو مسوه إذا منه يغتسلون الرباهمية أن يجد هو ثم كثريًا،
إذا أنه الهندي يعرف بمعالجته، أمته ستعنى مرض إذا أنه اإلنجليزي يعرف وبينما
عقيدته يف حر وهو إنجلرتا يف إنسان كل يعيش وبينما باختطافه، املوت سيعنى مرض
أجل من بينهم تسفك والدماء الهندويني وبني بينهم سجال والحرب املسلمون يعيش

تذبح. بقرة
ولكنهم الهنود، استقالل عىل االعتداء وهو باطل، عن يدافعون الهند يف فاإلنجليز
حتى بالدهم. يف الفضائل مارسوا ألنهم إال الباطل عن الدفاع من القوة هذه يبلغوا لم
والتسامح االستعباد، مكان والحرية الجهل، مقام والعلم التخاذل، مقام التنارص قام
حقهم، يف اآلن ضعفاء الهنود ولكن باطلهم، يف حتى أقوياء لذلك فهم التعصب، مكان
صاروا حتى بالدهم يف الرذائل مارسوا ألنهم إال الضعف من املقام هذا إىل ينزلوا ولم
التي القديمة اآللهة أجل من بالدهم أبناء يستنجسون وصاروا بقرة، أجل من يتناحرون
العناية أو معالجتهم أو الفقراء إخوانهم لتعليم باملال يضنون وصاروا اإلنسان، خلقها

بمساكنهم.
العالم يف حق وليس الحق، عن البعد كل بعيد وهو إال العالم يف ضعف وليس
عىل الحق تالزم القوة ولكن والباطل الحق أمارات علينا تلتبس وقد قوي، وهو إال
الضعف اإلنسان يخىش كي األقل عىل وذلك القوة، تفوز أن اإلنسان مصلحة ومن الدوام،
ضعفهم عىل عوقبوا الهنود أن نعرف أن مثًال املرصيني نحن مصلحتنا فمن ويتوقاه،
الهنود أذل كما عمالنا نذل فال الضعف هذا نتوقى حتى بالدهم، عىل اإلنجليز باستيالء
املجاهدة يف نفرت وال بنا، يستبدون حكامنا نرتك وال العقائد، أجل من نتقاتل وال عمالهم،

وأخالق. وعلم وجمال مال من القوة رضوب بجميع أقوياء نكون كي
العفة ممارسة إىل تحتاج الجسم صحة حتى الفضائل، عىل إال تقوم ال والقوة
أو انغماس من الرذائل ممارسة إىل يحتاج الجسم ضعف وحتى واالعتدال، والقناعة
الرذائل من صنوف ووراءه إال أمة به تتهم ضعف من فما ذلك، نحو أو نهم أو تهتك
حتى أمة، بها تتصف قوة من وما الضعف، هذا أحدثت حتى طويلة مدة مورست قد
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والقوة الحق

طويلة، مدة أيًضا مورست قد الفضائل من صنوف ووراءها إال الغشيمة، الجسدية القوة
الحق للزومه إال قوته يبلغ لم قوي كل ألن القوة؛ مع الدوام عىل يجري لذلك فالحق

قويٍّا. جعلته التي الفضائل بلزومه
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املرصية القرية

بالدنا، مثل تاريخها يف اليسء الحظ مع الحسن الحظ فيها اشرتك بالد العالم يف ليس
يف حقريًا قبيًحا نراه الفاطميني أو الفراعنة عرص يف عظيًما مجيًدا تاريخنا نرى فبينما
من الناس منعت التي للعلة ونعجب هؤالء تاريخ اآلن نقرأ فإننا واألتراك، املماليك عرص
عىل تصرب أن تستطيع ال األخالق سافلة قليلة فئة كانوا أنهم مع الظلمة والتهم قتل
يف للظلم الخنوع هذا علة عرفنا األيام تلك يف السائدة الثقافة تدبرنا إذا ولكننا جالد،
بالخضوع يقولون متواكلني الثقافة هذه بحكم كانوا أنهم وهو أصله، إىل ورددناه آبائنا
إذا األمر ألويل نخضع أال عىل اآلن األقدار نحمد ونحن للسلطان، والطاعة األمر ألويل
الظالم ترد فائدة الثورة يف أن عرفنا قد ١٩١٩ سنة منذ وأننا البالد، دستور عن خرجوا
آبائنا نظر شئوننا بعض إىل ننظر زلنا ما ولكننا سلطانه، الغاصب من وتنزع عقله إىل

الفالح. هذا وابننا وعمنا وأبينا أخينا إىل نظرنا يف وخاصة املماليك، مدة
معيشتهم يف لهم العيون، زرق الوجوه، حمر البالد، عن أجانب املماليك كان فقد
إىل األبيض ينظر كما املرصي الفالح إىل ينظرون وكانوا مزرية، نعومة وأجسامهم
ناحية، من أعراضه ويهتكون أمواله ويرسقون ألعمالهم ويسخرونه يحتقرونه الزنجي،
اغتصبوها التي األموال ويحبسون له واألرضحة املساجد يبنون األخرى الناحية ومن
والسيئات، الحسنات عىل ربه يساوم باملجرم أشبه صالحهم يف فكانوا األربطة، عىل
واألتراك املماليك حكم كان وإن ونحن الثانية، يف يرتخص أن يستطيع حتى األوىل يقيم
احتقارنا يف قائًما يزال ال املعنوي حكمهم فإن أبديٍّا زواًال البالد من زال قد الفعيل
أحوالنا وارتقاء بالدنا يف العمران تقدم مع املرصية، القرية فإن ولذلك والصانع؛ للفالح
وال بالشمس، املجفف الطني من قذرة أكواًخا املماليك مدة كانت كما تزال ال االجتماعية
مطابخ أو مراحيض فيها ليس والنظافة، الصحة مبادئ من خالية األكواخ هذه تزال
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من ألوًفا بالدنا يف األفراد بعض ينفق وبينما الناس، بمكان املاشية مكان فيها ويختلط
وهو بها يعيش وعائلته هو جنيهات عرشة من أكثر الفالح ينفق ال العام يف الجنيهات

الزمة. وفاقة وقذر بؤس يف
السنة، طول بنرضته العني يغذو أخرض بساًطا األرض فيه تنبسط جميل وريفنا
األمراض عنها تنزح ال وبيئة غرباء كدرة البالية، كالرمة فيه تبدو املرصية القرية ولكن
ولقد متمدينة، أمة أننا يصدق يكاد وال لرؤيتها يجزع ملرص الداخل األجنبي إن حتى
مرص حكموا الذين األكراد امللوك وهم األيوبيني، مدة أندليس شاب وهو سعيد ابن زارنا
القرى منظر راعه ما مقدار األندلس جمال بعد يشء راعه فما عرش، الثالث القرن يف
تكدر التي قراها أوضاع من املرصية الديار دخلت ملا تعجبت «ولقد قال: حيث املرصية،

أوضاعها.» بضيق الصدر ويضيق بسوادها العني
القرى بني أوروبا يف نشأ فقد قرانا، عن القول هذا يقول أن يف الحق سعيد والبن
قذر من فيها ما ويهوله قرانا رؤية من يجزع األوربية القرى يعرف ومن األندلسية،
تغسل هولندا ويف بالبالط، شوارعها كسيت قد جميل متنزه فرنسا يف القرية فإن وكدر،
أهل منه يدخل الذي الباب من املاشية تدخل وال والصابون، باملاء بيتها جدران الفالحة
نقدته إنجلرتا يف الستني سن الفالح بلغ وإذا بالكهرباء، اآلن تضاء القرى ومعظم البيت،

جنيًها. ٣٠ قدره سنويٍّا معاًشا الحكومة
عن ورثناها التي التقاليد سوى منه يمنعنا ال ذلك، كل عىل قادرون مرص يف ونحن
الفالح أن يف القبيح العذر لهم كان وهؤالء والفالحة، الفالح احتقار يف واألتراك املماليك
كيف ولكن مثلهم، العني أزرق البرشة ناعم هو وال لغتهم يتكلم ال عنهم أجنبيٍّا كان

ودمنا؟ لحمنا من وهو عذر نحن لنا يقوم
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احلياة قصيدة

تاريخ معه عرضت العالم، وطني املولد إنجليزي عظيًما أجالس أن الحسن الحظ يل أتاح
وتجتاز أرسى، آخر إىل رسي بيت من منها تخرج العصماء كالقصيدة فكانت حياته

«ويلكوكس». السري هو العظيم وهذا وأنصع، أرشف موقف إىل الرشيف باملوقف
الثالثني إىل عاش تفاهة أو ركاكة أدنى تتخللها ال قصيدة ويلكوكس السري وحياة
إىل يحبو وهو اآلن إىل به يشتغل يزال ال آخر وبيشء بالهندسة، يشتغل وكان الهند، يف
كان اآلن. إىل شبابه منذ الرب يحرتف رجل ويلكوكس فالسري الرب، به أعني الثمانني،
ويحادثهم بيديه جروحهم لهم ويغسل املرىض يعالج الهندية القرى يف مهندس وهو
يعمل القديم البار الرجل ذلك لآلن يزال ال وهو الربهمية، عن ويحادثونه املسيحية عن
أرواحهم عىل القليل ماله من وينفق املرىض آالم يخفف القاهرة يف املستشفيات أحد يف

وأجسادهم.
موقف وقف فإنه الربيطانية، اإلمرباطورية بفائدة يؤمن إنجليزي أنه مع وهو
مياه يف مرص مصلحة عن يدافع كي والفتنة بالقذف اتهمته التي لحكومته الخصم

بالده. عىل كان ولو الحق عن يدافع ولكنه بمولده إنجليزي فهو النيل،
كلها ويلكوكس حياة ولكن العصماء، القصيدة هذه أبيات من مجيد بيت فهذا
الفالحني فوجد مرص، إىل قدم ثم الهند يف نشأ سامية. تجارب وكلها والرب الحق يف جهاد
قديمة وصمة عنا ورفع التسخري إلغاء عىل فعمل النهر، حفر يف أجر بال يسخرون
املالك، بني بالعدل بها فسار الرضائب تقرير انتدب ثم آباؤنا. يعانيه كان فظيًعا وأمًلا
الرتسيمات ووضع النيل، مياه عن البحث يف الزنوج بني االستواء خط إىل سافر ثم
يف اآلن وهو املهمة، بهذه أيًضا فقام الري أحوال لدرس العراق حكومة وانتدبته للخزان،

املنكوبني. ويوايس املرىض يخدم الهنية شيخوخته
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خدمة ويف والخري الحق سبيل يف بالجهاد الحياة هذه من أحفل العالم يف حياة فأية
رأى السامية. بالتجارب مملوءة حياة إنها إنجليزيٍّا؟ أم مرصيٍّا أم كان هنديٍّا اإلنسان،
وحضارتها إنجلرتا ثلوج رأى كما الهمج وناسه املزهق وحره االستواء خط صاحبها
للفالح بربه أذكره إليه عاد كلما ضمري وله والعراق، مرص رأى كما الهند ورأى الراقية،
الحق ناداها التي السخية النفس هذه إىل ويأنس للذكرى فريتاح املرصي أو الهندي
إن الوطن. عىل العالم فآثر الوطن وباطل العالم جو فيها واصطرع لندائه فاستجابت
ولكن الناس، نكره يجعلنا ما واألنانية الجبن من أخالقهم، ويف الناس، معظم حياة يف
يصري حني الرجاء بعني للمستقبل وننظر باإلنسان نؤمن يجعلنا ما ويلكوكس حياة يف

الجهاد. من األسمى الغرض اإلنسان وخدمة وطنًا والعالم غاية الحق
الفالح أن األول املرصية، همومنا من ثقيلني بهمني اآلن ويلكوكس السري وينوء
بلغتنا نكتب ال أننا والثاني وكدحه، كده عىل يسريًا أجًرا ينال وال األرض يزرع املرصي
الرضائب، بنسبة اإليجارات تحديد بوجوب يقول وهو القديمة، العربية دون العامية
الرجل أن يف شك وليس عناء، بأقل يقرأ أن للفالح يتيرس حتى العامية بتدوين وأيًضا
شئون من ومارس سنة، ٤٥ من أكثر مرص يف عاش وقد القولني، كال يف لنا الخري ينوي
مسخًرا يعمل كان الذي القديم الفالح وعرف منا، كثريون يمارسه لم ما والري الفالحة
االستقالل، ويطلب الحديدة السكك يقطع ١٩١٩ سنة يف خرج الذي الحديث والفالح
أن يجب الحياة فهذه بحياته، أبايل ما مقدار ويلكوكس السري بآراء أبايل ال أنا ولكني
والجهاد العمل حياة الوفرية، الحياة تلك عاش قد الرجل هذا ألن منا؛ لكل قدوة تكون
ما بأرقى وتمتع الثمانني سن يف الشباب بصحة واحتفظ للناس، والخدمة والعدل للحق

واالختبارات. التجارب من الراقي اإلنسان به يتمتع
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كيفنريبأنفسنا

مستطاع، عيش أحسن فيها نعيش أن واجبنا فمن الدنيا هذه يف واحدة مرة نعيش نحن
األقطار برؤية ونتمتع األطعمة، أشهى ونأكل الكتب، أفضل ونقرأ املنازل، أجمل نسكن

وعلًما. وتجارب وصحة حكمة العمر بتقدم ونزداد املختلفة،
العادات ونعودها فنربيها أنفسنا إىل نعمد لم ما املعيشة هذه نستطيع لن ولكننا
ويؤديها إليها ينقاد للعادة الطاعة رسيع اإلنساني الجسم فإن الرقي؛ عىل تساعدنا التي
وتتساءل: أعماله لوفرة تعجب العظماء أحد سرية تقرأ عندما وأنت وارتياح، رضا عن
أن أمكنه حتى أصدقاؤه له أخلص كيف أو صحته، أسعفته أو الوقت له توافر كيف

كلها؟ األعمال هذه يؤدي
ألننا منا تضيع وإنما جميًعا، لنا متوافرة والفرص والصحة الوقت أن الواقع ولكن
يوم كل يضيع أنه إىل مثًال الحياة يف فشله يرجع الرجل فهذا سيئة، عادات اعتدنا قد
وال حركة ال اآلسن، املاء كأنه قاعد وهو القهوة عىل الركود يف الساعتني نحو وقته من
رجل فهذا يموت، أن يريد كأنه وتراخ كسل يف الدخان أنفاس منه تخرج همة، وال تفكري

غريه. ينفع وال بالحياة ينتفع وال يتمتع ال
ويكره ويسمن كثريًا، فينام كثريًا يأكل الطعام، يف سيئة عادات اعتاد قد رجل وثم
بالحياة. ينتفع وال يتمتع ال كالنبات يعيش آخر فهذا مفيد، عمل عىل يقوى فال الرياضة
يقيض يعرف، من كل مع دائم نزاع يف فهو الناس، مخاصمة اعتاد قد رجل وثم
مفيد شاغل غري يف مشغول منغص وهو املحاكم، يف مشاغبات ويف وقال قيل يف وقته

حياته. طول
معاني بأرقى بالحياة التمتع عن تقصيهم سيئة عادات اعتادوا قد وأمثالهم فهؤالء
الصبيان، عقول مستوى يف وعقله السبعني أو الستني سن يف أحدهم يموت وقد التمتع،
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الشئون فارغ يف القهوة عىل الوقت من قضاه ما عددت لو بسياحة. وال بثقافة يتهذب لم
عمره. من سنوات عدة لبلغ

عادات الشباب أو الصبا منذ ونعتاد أنفسنا، نربي أن إىل حاجة يف إذن فنحن
تلك العادات هذه وأهم ولغرينا، ألنفسنا ومنفعتنا سعادتنا فتزيد حياتنا مدى تلزمنا
من إن قيل وقد صحة، بال تمتع وال هناء ال فإنه حياتنا، مدى صحتنا لنا تحفظ التي
بأشياء تضيع الصحة أن اآلن نعرف ولكننا نهمه، لكثرة بأسنانه قربه يحفر من الناس

املخدرات. سائر أو الرشاب اعتياد ومنها الرياضة قلة منها الطعام، غري أخرى
تميز التي الحقيقية امليزة فإن القراءة، بمواالة الدرس اعتياد إىل حاجة يف نحن ثم
االنحطاط من هو الثقافة من محروم وكل مثقف، حيوان أنه هي الحيوان عىل اإلنسان
ومصريها الدنيا هذه تاريخ يف نفكر وال نقرأ ال ثقافة بال عشنا نحن وإذا الحيوان، بمثابة
الدرس عادة أنفسنا يف نغرس أن فيجب حيوانية، عيشة نعيش فإننا وآدابها، وعلومها

الدنيا. جامعة يف مجدين طلبة حياتنا مدى ونعيش
يف وال املسكن يف ال يشء، أي من بالدون نقنع فال الرفاهية نعتاد أن يجب ثم
الرفاهية نزعة سوى نفوسنا يف يبعثها ال نفسها الجميلة والفنون الرشاب، يف وال الطعام
بذكاء نمارسه جميًال فنٍّا املعيشة ونعترب الحياة يف نتأنق أن فيجب الرتف، نزعة بل
نتأنق فإننا وامللبس واملطعم املسكن يف نتأنق دمنا فما بالنزعة الدوام عىل والعربة وذوق،
بأن نرىض ال كما خليعة، صحيفة أو سخيف كتاب قراءة ألنفسنا نرىض فال نقرأ، فيما

كرامتنا. يف نتأنق ألننا متقن غري ناقًصا عمًال نعمل
ال حتى عائالتنا، مع وخاصة الناس، مع الحسنة املعارشة نعتاد أن يجب وأخريًا
عن أبصارنا وتزيغ فائدة غري يف العصبي مجهودنا فيذهب محسودين منغصني نعيش

واملنفعة. الخري طرق
وعشنا أعمارنا واخترصت قوانا أنهكت لها استسلمنا إذا حيوانية غرائز منا كل ويف
قوة أبداننا من لنا تتوافر حتى فيها االعتدال عادات أنفسنا نعود أن بد فال كالبهائم، بها

واملنفعة الدرس من العليا بالغايات تقوم
من ألنها بها؛ يتمتع أن الحيوان يستطيع ال التي السامية األنيقة باملتع والتمتع

رقيه. وبرهان اإلنسان احتكارات
حتى ذلك لنا يتيرس وال فيها ما أقىص إىل نستغلها بحيث حياتنا نرتب أن يجب
الناس وخدمة والسياحة الدرس عىل كلها بها والتوفر الوقت ادخار يف حسنة عوائد نعتاد

والفنون. العلوم برتقية ظهرانيها بني نعيش التي االجتماعية الهيئة لرقي والعمل
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املسكينة العظيمة اهلند

مايو اآلنسة تدعى أمريكية سيدة ألفته كتاب من األمريكيون ارتاع كما اإلنجليز ارتاع
رأتها كما قرائها عىل بالتفصيل وعرضتها الهندية العائلة أحوال فيه تناولت الهند، عن

البالد. تلك يف إقامتها مدة بعينيها
أفاعيل واستنكر وسيئاته اإلنجليزي االستعمار بباله خطر الهند ذكر إذا وكلنا
بطرد وتحكم ا حقٍّ عاملية حكومة تصري حتى األمم عصبة تقوى لو وود بالهند اإلنجليز

قارة. يكون يكاد الذي القطر ذلك من اإلنجليز
يف ليست الهنود نكبة أن يعرف األمريكية اآلنسة هذه كتاب يقرأ من كل ولكن
وعاداتهم الهنود عقائد يف وهي الرشقية، لألقطار الشاملة النكبات إحدى هي بل اإلنجليز،
التوهم ويف الغرب، حضارة تفضل حضارة للرشق بأن التنطع ويف للمايض، وعباداتهم

الغربي. محاكاة عن ترفعه أن يجب كرامة للهندي بأن
أديان تحكمها بأن ترىض زالت ما بأبنائها الحقرية بحجمها العظيمة الهند فهذه
السنني من اآلالف هذه مدة ويتطور يتقدم والعالم السنني، آالف عليها مىض وعقائد
يهلك قديمة عادات تمارس سنة ألفي أو ألف منذ علماؤها قاله ما ترشح واقفة والهند
القدماء. هؤالء تسفيه عىل يجرؤ واحد الهنود بني وليس عام، كل األطفال ماليني بها

وقت أم ٣٢٠٠٠٠٠ جيل كل يف األمهات من يموت أنه وجدت األمريكية املؤلفة فهذه
إذ أعمارهن، من عرشة الحادية يف وهن يحملن املسكينات األمهات هؤالء ألن وذلك الوالدة،
والطالسم بالرقى يعالجنهن مولدات لهن وتأتي السابعة، أو السادسة يف وهن يتزوجن

الحديث. الطبي العالج عوض
كيف سنهن لصغر يعرفن ال أمهاتهم ألن طفل ٢٠٠٠٠٠٠ عام كل الهند يف ويموت
بها تقول التي الطهارة تلك سوى النظافة معنى من يدركن ال ألنهن وأيًضا بهم، يعنني
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ال دنسة النفس وقت األم وتجعل النهر، ماء من أطهر البقر روث تجعل والتي أديانهم،
طاهر. أحد منها يقرتب

ميدان من تؤخذ عمرها من العارشة تبلغ قبلما الهندية. الصبية بل الفتاة، وتتزوج
فوق زوجها يكون وقد ورضائرها، زوجها سوى ترى ال حيث الحريم، بيت إىل اللعب
مستشفيات يف بنفسها عاينتها البدن لها يقشعر حوادث املؤلفة ذكرت وقد الخمسني،
فلما جدودهن، أعمار يف رجاًال تزوجن العارشة دون هن صبايا وجدت حني املجانني
منها يطلب ما أطاقت وال املنظر، فظاعة املسكينة الصبية تتحمل لم العروسان التقى
القريب، باملوت األبدية الراحة تنتظر املستشفى إىل وحملت فجنت، املنزلية، الواجبات من
إىل رافعها ولذلك آبائه؛ عقائد من والفرض السنة يعرف مثقف هندي زوجها ولكن

الطاعة. بيت إىل ردها يطلب القضاء
يقوون ال األجسام، خريعي العقول ضعاف ينشئون األمهات هؤالء أبناء والهنود
عظيمة. حضارة سنة ألفي قبل لهم كان بأنه يفتخرون لكفاح، يصمدون وال عمل عىل
من تكتسح وهي املستقبل، يف تفكر بل باملايض تبايل ال الراهنة الحضارة ولكن
إىل الهنود فمصري واالجتماعية، الصحية أصولها عىل يجري وال يعارضها من كل أمامها
القديمة. العادات هذه ذل من ويرفعوهن نساءهم ويحرروا عائلتهم يصلحوا لم إذا الفناء
اآلن أمة كل حياة املستسلمة، الراكدة لألمة يتسع ال الرسيع تطوره يف اآلن والعالم
الجديدة، لألوساط التحول عىل وقدرة لالبتكار قوة من عندها ما مقدار عىل تتوقف
األمة واجب وأن يدفن أن يجب املايض أن عرفت قد كلتاهما تركيا، وهذه الصني، وهذه

املستقبل. إىل طريًقا لها تشق أن
األمم زمرة يف تدخل لن بحارضها، املسكينة بماضيها العظيمة األمة الهند، وهذه
والتجربة العلم عىل قائمة رشائع لنفسها وتسن ماضيها عنها تخلع حتى املتحرضة

والفائدة.
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العربية الثقافة مرصمركز

إنشاء يف تفكر كما العامة للمعارف كبرية موسوعة تأليف يف اآلن املعارف وزارة تفكر
األلفاظ بإنشاء ويمهدها لها الطريق يرود أو واألدبية العلمية الحركة يساير علمي مجمع

معجًما. لها ويضع العالم أو األديب إليها يحتاج التي
ففيها فيها، ينافس العربية األقطار من قطر ليس املوسوعات إنشاء يف وملرصتقاليد
النويري وضع وفيها العرب» «لسان الكربى موسوعته بل معجمه منظور ابن وضع

األرب». «نهاية األخرى الكربى موسوعته
عىل األكثر يف ستقوم وضعها املعارف وزارة تنوي التي املوسوعة أن وبديهي
زماننا يختلف كما وغريهما والقلقشندي منظور ابن طريقة عن وستختلف الرتجمة،
العناية هذه من غايتهم تكن ولم كبرية عناية واأللفاظ باللغة هم عنوا فقد زمانهم، عن

الزخرفة. بل الدقة
الزخرفة إىل حاجة يف نحن مما أكثر التعبري يف الدقة إىل اليوم حاجة يف نحن ولكننا
الواضحة العبارة إىل فحاجتنا كذلك، نعيش أن يجب أو علمية، ثقافة يف نعيش ألننا

والبهارج. الزخارف إىل حاجتنا من أكرب الدقيقة
يف الحارضة الثقافة أما الزخارف، بهذه عنوا ولذلك أدبية العرب ثقافة كانت وقد
أشد يف فنحن ولذلك الصناعة؛ نحو تنحو الراهنة والحضارة العلم، نحو فتتجه أوروبا
مقتصًدا أداء العلمي املعنى تؤدي مخترصة دقيقة واضحة عبارتنا تكون أن إىل الحاجة
الحديث معجمنا يف فنحن لألسد اسم مائة تذكر العربية املعاجم كانت فإذا مختًرصا،
٥٠٠٠ املعجم هذا ألفاظ عىل نزيد أن نفسه الوقت يف يجب ولكن بواحد، نقنع أن يجب

مثًال. الكهربائية واألدوات باألجهزة خاص اسم



واألدب الحياة يف

ويجب كبرية، عناية الحديثة بالثقافة فيها نعنى أن يجب املوسوعة يف الحال وكذلك
أو األدب ناحية دون املستقبل يف والتفكري العلم ناحية إىل القراء توجيه غايتنا نجعل أن

املايض. يف التفكري
ولنا رشًقا، العراق إىل غربًا مراكش من العربية للثقافة الزعامة مركز يف اآلن ونحن
بحيث الحارض العرص وفق ثقافتنا نجعل لم فإذا الثقافة، يف مزاحمون األوروبيني من
بد ال فإنه العرشين القرن آراء إىل به ويسمو ويهذبه يعلمه ما العربي القارئ فيها يجد

الحديثة. باآلراء تغذوه التي األوروبية اللغات إىل تاركنا
وتعلقوا تركونا املتعلمني الشبان من طائفة اآلن وسوريا مرص يف نرى ونحن
أدباءنا أن وجدوا وألنهم نفوسهم يغذو ما ثقافتنا يف يجدوا لم ألنهم األوروبية باللغات
ألف قبل والبرصة بغداد يف األدب أبطال لهم ويذكرون اللفظ يف لهم يبهرجون مازالوا

حولهم. يجري بما عناية دون عام
والعرص تتفق ال أصبحت التي القديمة العربية بالثقافة تعلقوا آخرون شبان ولنا
جديًدا كفًرا منها يخىش الذي املرتاب بعني جديدة نزعة كل إىل ينظرون الحارضفصاروا

سخيًفا. تفرنًجا أو
دستوًرا يكونان ومعجم للمعارف جديدة موسوعة إىل نحتاج ولهؤالء فلهؤالء
أولئك أعني ويفتحان األوروبية، اآلداب إىل هجرونا الذين أولئك إلينا يجذبان لألديب

الحديثة. للثقافة بالقديم يتعلقون الذين
نضحي أن نحب ال ولكننا العربية، اللغة يف العربي العالم يتوحد أن يف يرغب وكلنا
رابطة العربية األقطار سائر وبني بيننا الرابطة تكون أن نحب وال بشخصيتنا، ذلك يف
تربطنا والصناعة العلم عىل قائمة حديثة بثقافة األقطار بهذه نرتبط وإنما فقط، لغوية
يكون أن يجب بيننا والتآلف التعارف فسبيل البداوة، برباط ال الحضارة برباط جميًعا
واملكتشفات واملخرتعات االجتماعي واإلصالح والزواج الحكومة يف الحديثة اآلراء عىل قائًما
حتى الحديثة والثقافة الحديثة املدنية برباط نرتبط أن يجب أخرى وبعبارة العلمية،

اإلصالحية. وغاياتنا االجتماعية عواطفنا تتحد
املؤلفات منها تخرج الحديثة للثقافة مركًزا مرص كانت إذا نبلغها الغاية وهذه
لألدباء، دستوًرا يكون واآلداب العلوم يف املفيدة لأللفاظ معجًما العربي للعالم وتجمع

واالخرتاع. االبتكار عىل تقوم جديدة لنهضة جديًدا أساًسا تكون املوسوعة أن كما
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والثالثون الخامس الفصل

األدبالسخيف هزيمة

والغربيون واد يف نعيش فنحن خالصة، علمية الحديثة املدينة بينما أدبية نهضة «نهضتنا
تقهقرنا إىل ذلك فأدى فاضًحا إهماًال العلوم ونهمل لآلداب، إال نأبه ال آخر، واٍد يف
إال يستقيم أن يمكنه ال األدب حتى العلم، قواعد عىل اآلن يقوم يشء كل فإن وانحطاطنا،
فإن اهتمامنا، عليها قرصنا التي اآلداب يف تقهقرنا علة وذلك العلم من أساس له كان إذا
دراسة فالحنا حالة فيدرسون العلمية االجتماعية املوضوعات يطرقون ال اآلن إىل أدباءنا
القرآن وإعجاز الخلفاء عصور عن يؤلفون هم بل مثًال، حاله إصالح ويطلبون علمية
كلمة يف ما بكل علًما اآلن أصبح التاريخ أن مع العرابية الحركة حقيقة نجهل نحن بينما
وعىل والطبيعية الكونية العلوم من أساس عىل يقوم علًما أصبح واألدب معاٍن، من علم

والخرافات. األوهام عىل ال املحسوسة املشاهدات
تقدمت ما الفلسفة فهذه علًما، يشء كل من يجعلوا أن يريدون األوروبيون هم وها
من العلوم من لغريها ما لها العلم دائرة يف وأدخلت اآلداب عن انسلخت حني إال حديثًا
معامل له علًما بعيد زمن من صار النفس علم وهذا وبراهني، ومقارنات وتجارب معامل
والشعراء الروائيني فكل الحديث، األدب أساس صار أنه التقدم من وبلغ العلوم كسائر
الفلسفة صارت الخرافات. علم إال أساس له ليس أدبنا بينما مبالغة، بال نفس علماء اآلن
نعيش هنا نحن نزال وال والتاريخ والصحافة السياسة يف قل كذلك علًما. واألدب علًما
يقلبون األوروبيون بينما واملدائح املرائي وننشد األلفاظ نفرس للهجرة الثاني القرن يف
تقريب عىل ويعملون األمراض يحاربون فهم واكتشافاتهم باخرتاعاتهم األرض ظهر
بينما السامة الغازات يخرتعون وهم كلها، منها مأمن يف فيه املرء يصبح الذي اليوم

به.» نطالب يشء كل يف األجوف الكالم دأبنا
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مثل عىل مني اعتدت قد كنت وإن قلمي من هو هنا قرأته ما أن القارئ أيها تظن وال
عارف» «حسن هو تحبه أن يجب كاتب من منقولة ولكنها السأم، حتى اللهجة هذه
فنحن لبالدنا، الخري منها يراد التي الرشيفة النزعة هذه امليضيف عىل تشجعه أن ويجب
أمة كأننا السلف، ودرس واللهو واللعب األلفاظ أدب السخيف. باألدب ا حقٍّ منكوبون
رويت قصة إال يهمها وال الحديثة بالحضارة تتصل وال الصحراء وسط يف تعيش بدوية

املغفلني. نكات من نكتة هو شعر بيت أو سنة ألف قبل
إىل والنزوع السخيف األدب هجران إىل تدعونا التي املقالة هذه صدري أثلجت وقد
أنه خالصته فورد املسرت عن آخر مقاًال فرأيت املقال هذا بها التي الجريدة وقلبت العلم،
أتومبيل، ١٢٠٠٠ الواحد، اليوم يف أجل اليوم، يف تخرج بحيث مصانعه يجدد أن ينوي
العلمية النزعة أن عىل دليل وأكرب األوىل املقالة صدق برهان الثانية املقالة هذه فكانت

لالنحطاط. إال تعمل ال بالدنا يف هي كما األدبية النزعة بينما للرقي تعمل التي هي
يبحث غريبًا كتابًا ألف بري، األستاذ يدعى إنجليزي رجل مات أكثر أو سنة منذ
األمم أحوال استقريت إذا فإنك نشأت؟ ومتى نشأت كيف والتقدم، الرقي فكرة عن
سنة، مائتي عن عمرها يزيد ال قد ا جدٍّ حديثة هي إذ أثًرا الفكرة لهذه تجد ال القديمة
نفسه تحسني إىل ينزع اإلنسان تجعل التي الرشيفة الفكرة هذه أن للباحث يبدو والذي
رأى هو فإذا العادة، ابن اإلنسان فإن العلمية، املخرتعات من إال تنشأ لم ووطنه وبلدته
املؤسسات يف والتحسني التبديل يف التفكري إىل ذلك به نزع اآلالت يف والتحسني التبديل
الفضل هذا له كان فما األدب أما واإلصالح، التقدم فكرة أساس هو فالعلم العمرانية،
أو بالعلم تسميه هل تعرف ال من منهم بل علًما، أوروبا أدباء أصبح السبب ولهذا قط،
يؤلف ذلك وبعد تعيش وكيف «األرضة» عن كتابًا يؤلف فإنه مثًال، مايرتلنك مثل األدب،

املسيح. عن درامة
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والثالثون السادس الفصل

الكبار تربية

بني والفرق تربية، إىل يحتاجون الذين هم وحدهم الشبان وال وحدهم الصبيان ليس
يربي أن فيجب الكبري أما ويرشده يعلمه معلم إىل يحتاج الشاب أو الصبي أن االثنني
ولز املسرت به أعني تربيتها، يف ونجح نفسه ربى قد رجال املناسبة بهذه وأذكر نفسه،

بقوله: نفسه فيه يصف كان وأظنه أبطاله أحد يصف كتب فقد اإلنجليزي،
ابتكارات ذلك مع له وكانت ودقة، حرارة يكسبه ما التفزز من عقله يف «كان
كل يف يفكر وكان يشء كل عن يتكلم وكان والكتابة، الكالم يحب وكان سخيفة، ونزعة
أثر يتشمم هو فكان يتبعك، وهو أثرك تشمم عن يمتنع أن وسعه يف يكن ولم يشء،
وكان يطيقونه ال منهم وقليل منري، مفيد أنه يعتقدون الناس من وكثريون الحقائق،
واملؤسسات االجتماعي، والنظام واإلمرباطوريات البرشية السالالت عن باألفكار حافال
وأمريكا الجمال وفلسفة والصني، الهند ومستقبل واألتومبيالت والحدائق السياسية،

العموم.» وجه عىل البرشي النوع وتربية
يف تطور وقد والتأليف، والتفكري الدرس دائب ولكنه الستني فوق رجل وولز
يربي أنه عىل يدل هذا وتطوره املستقبل، يف سيتطور أنه وأعتقد املاضية، سنة الثالثني
شيخوخته إىل شبابه منذ مؤلفاته بعض تتبعنا نحن وإذا شيخ، وهو بل كبري وهو نفسه

نفسه. تربية يف بنفسه عنايته ومقدار تطوره مقدار علمنا
تربى نفسه هو ألنه الحيوانات؛ وبعض األرنب ترشيح عن بكتاب حياته بدأ فقد
فيها هزأ مقالة ومنها واملقاالت القصص بعض فكتب األدب إىل عمد ثم علمية، تربية
االشرتاكية يف كتاب أحسن فألَّف عاد بسنوات ذلك بعد ثم بها، والقائلني باالشرتاكية
تاريخا ووضع إنجليزي، هو أنه مع برضورتها ويقول أنظمتها، ويوضح إليها يدعو

واحدة. أمة باعتباره للعالم ضخما
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وأّلف فدرسها، فرود ابتدعها التي الحديثة النفسلوجية وهو جديد درس أمامه والح
هي مرص بأن القائلة الحديثة التاريخية النظريات آخر حتى عنها، قصصا بل قصة
سمث إليوت مؤلفات بقراءة قصصه لقراء وينصح يدرسها، أخذ العالم حضارة أصل

النظرية. هذه مبتدع
الصني، مستقبل إىل األتومبيالت من يشء كل ويدرس الزمن مع يتطور كاتب فهذا
قبسا ملح متى ودرسه رأيه يغري بأن يبايل وال الجمال فلسفة إىل الحدائق تنظيم ومن

الحقيقة. من
الصني، مستقبل إىل األتومبيالت من يشء كل ويدرس الزمن مع يتطور كاتب فهذا
قبسا ملح متى ودرسه رأيه يغري بأن يبايل وال الجمال فلسفة إىل الحدائق تنظيم ومن

الحقيقة. من
طلبة حياتنا مدى فنعيش الرتبية هذه بمثل أنفسنا نتعهد بأن نحن أحرانا وما
يف وننظر واملذاهب اآلراء يف ونتطور حقائقه، يف ونتفقه ندرس العالم جامعة يف
وآالتها وأديانها وأحالمها حقائقها فندرس ظهرانيها، بني نعيش التي الحضارة هذه

ومؤسساتها.
كال ألن يشبع ال املال كطالب املعرفة طالب فإن ولذلك التوسع؛ من نوع والدرس
كربيائها من يشء له إذ امللوكية؛ يشبه التوسع هذا يف السيادة من بنوع يشعر منهما
النزعة هذه نزع قد يكن لم ما والتثقف الدرس إىل يعمد رجال تجد قلما ولكن وكرامتها،
نزعة ينزع بحيث صغريا تربيته إىل تحتاج كبريا الرجل تربية فإن ولذلك شاب؛ وهو

الدرس.
غرضني: إىل الصبي تربية من نقصد أن فيجب

العامة. باملعارف نغذوه أن أولهما:
يف لنفسه املعلم هو يكون بحيث الذهني التوسع إىل النزعة هذه فيه نغرس أن والثاني:

كبري. وهو نفسه تربية يف يدأب حتى املستقبل
الوقت «يَْقتُُل» قاعد وهو شيًخا أو شابٍّا اإلنسان يرى أن العظمى املآيس ملن وإنه
يف والتفكري املعارف اكتساب من ويرفعه يفيده بما ذهنه يشغل كيف يعرف ال ألنه
يف ويبحث يدرسها أن منا كل عىل يجب والتي األكرب، وطننا هي التي الدنيا هذه حقائق

القديمة. األغالل من وتخليصها تنظيمها
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النسل حتديد

للحرب عالج أنجع فإن األوطان، عىل السكان فيض هو الحروب أسباب أهم كان إذا
الذي الوطن عىل السكان يزيد ال بحيث النسل تحديد هو الناس عن يدرأها ما وخري
تقل وبذلك االستعمار، إىل أو املهاجرة إىل يدعو الذي االزدحام فيمتنع فيه، يعيشون
بمقدار بل سكانها بعدد عظيمة ليست اآلن واألمم الحروب، وتنتفي األمم بني املنافسة
٢٢٠ عن سكانها يزيد مثال الهند فهذه وثقافة وحضارة ونظافة، صحة من فيها ما
عىل وأقدر منها، أعظم نفس ماليني ستة تبلغ ال التي أسوج فإن ذلك ومع نفس، مليون
أو أدب أو علم يف االثنتان تبارى ولو لغلبتها، حرب يف نازلتها ولو منها، بالحياة التمتع

عليها. وأربت الهند أسوج لبزت حضارة أو فن أو جمال
لتعليم وسائل من األمة عند بما العربة وإنما ألبتة، لها قيمة ال اآلن السكان فكثرة
أقلهن هن حضارة األمم وأكثر وصحة، وعلم أخالق من هؤالء عند وما السكان، هؤالء
والذكاء القوة يف االثنتني تفوق ولكنها إفريقيا، أو آسيا من نسال أقل فأوروبا نسال،
أقلهن أرقاهن طبقات تنقسم كانت ما كائنة أمة وكل إنسانية، قيمة له ما وكل والجمال،
السائدة الطبقة بينما نسلهم ويزداد العمال يتكاثر نفسها أوروبا ففي أيضا، نسال

النسل. قليلة إال أبدا تكون ال والحكومة املال عىل بأيديها تقبض التي الحاكمة
أوروبا عىل ينعون ويرعب يرجف ما األخبار من يحبون الذين املرجفون كان وقد
أوروبا عىل سيلهم يطغى قد بحيث يتكاثرون أهلها وإن آسيا، ويذكرون مواليدها قلة
رسم إنه حتى السخافة بهذه يؤمن غليوم اإلمرباطور وكان حضارتها، ويبيد فيغرقها

فيها. اآلراء وتذاكرت الصحف فتناقلتها املزعج، الخاطر هذا تمثل رمزية صورة
تخلفها التي اآلثار ومشاهدة املوضوع، هذا يف اآلراء تمحيص بعد اتضح ولكن
هذا من رأى وتثقف وتحرض األسيوي، ارتقى كلما أنه آسيا يف األوروبية الحضارة
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أنه وعرفوا فاطمأنوا األوروبيون عاد ولذلك نسله؛ تحديد إىل يدعوه داعيا نفسه االرتقاء
كثرة من أوروبا عىل خطر ال فإنه األسالف؛ بقيود وتقييدها همجيتها يف آسيا دامت ما
ومن به، الصحية العناية لقلة يموت النسل هذا معظم الواحدة الجهة من ألن نسلها
هي ثم بعلمها، األسيوي يتثقف لم صناعة إىل الحديثة الحروب تحتاج الثانية الجهة
من عندئذ يخىش فال النسل، تحديد عادة تعتاد فإنها الصناعة وعرفت تحرضت إذا أيضا
التبرص من رضب الواقع يف هو إذا والحضارة للرقي نتيجة النسل تحديد ألن تكاثرها؛
حتى األوالد تزايد وتمنع نسلها تحدد مرص يف كثرية عائالت رشعت وقد باألوالد، والعناية
يجب ونحن الحياة، معرتك يف للدخول املال من بقليل وتهيئتهم تعليمهم األبوان يستطيع
نكون أن من أسوج مثل راقية صغرية أمة نكون أن لنا خري إذ النزعة؛ هذه تخيفنا أالَّ
وهو ملكه، هو يقال ما كل بعد اإلنسان وجسم الصني، أو الهند مثل متأخرة كبرية أمة
ال أمواله أن وجد فإذا حاجاتهم، تقدير يف رأيًا وأسدهم أوالده بمصلحة الناس أعرف
الالئقة النشأة وتنشئتهم الصحيحة، الرتبية وتربيتهم األوالد من كبري عدد لتعليم تكفي
يتبرص أن عليه يجب منا كال أن كما ألنه صغري؛ عدد عىل يقترص أن عليه وجب بهم
ال العائيل الهناء أن ننىس أال يجب ثم أوالده، ملستقبل يتبرص أن يجب كذلك ملستقبله
األمهات من وقليل أوالدهما، جهة من جسم وراحة بال، راحة يف األبوان كان إذا إال يتم
ما كثريا مجهود نفسها فالوالدة األوالد، من كبريًا عدًدا ويربني يلدن أن يستطعن من
ولذلك القوى؛ ويهد األعصاب يضني آخر مجهود الطفل وتربية الوالدة، حياة يقيضعىل
يستطيع لكي لألديب ورضورة صحتها، عىل للمحافظة لألم رضوري النسل يف فاالعتدال

أوالده. تربية عىل ينفق أن
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اإلنسان يرقي اإليامن

كلها األمة هو كبري فريق فريقني الناس وانشق تقع، أن الفرنسية الثورة أوشكت ملا
دو املركيز يدعى رجل النبالء هؤالء بني كان والنبالء، امللك هو صغري وفريق تقريبا،
إىل انضم قد والحسب النسب يف تلميذ له بيت يف نشأ نبيل أنه مع وكان كوندورسيه،
الطبقة تقويض عىل ويعمل الحرة، األفكار نرش يف املوسوعة رجال يعاون فأخذ الشعب،

الثورة. إىل الشعب ينبه لكي وعلمه وجاهه ماله ينفق وصار إليها، ينتسب التي
يقتلونهم النبالء عىل الناس وقام بالعقل، الجنون فيها فاختلط الثورة وجاءت
وعليه شارتهم له النبالء هؤالء من دوكوندورسيه املركيز وكان أموالهم وينهبون
معدودا والظلم الجهل من إلنقاذه وسعيه للشعب حبه من الرغم عىل فكان سماؤهم،

أمواله. ونهبوا الثائرون فقتله بينهم
إذ ورقيه الشعب تقدم من يائسا مات قد الرجل هذا أن القارئ أيها تظن قد واآلن
الواقع ولكن يديه، عىل قتل ثم شيئا ذلك عوض يأخذ ولم وماله، وذكاءه صحته أعطاه
البرشي، للنوع املطرد التقدم رجاء هو عظيم، رجاء يؤنسه البال مرتاح ومات عاش أنه

يقول: وفاته قبل كتب فقد
بعد البرشي، النوع تقدم نتخيل أن وحسبنا آلمالنا حدوًدا الطبيعة تضع «لم
فنجد والسعادة والفضيلة الحق طريق عن ثابتة بقدم يسري وهو السالسل، من انطالقه
تدنس تزال ال التي واملظالم والجرائم األخطار إىل الفيلسوف يعزي ما املنظر هذا من

املصاعب.» بها وتنزل األرض وجه
بفرق الدينية عقيدته أجل من الشهيد يموت كما املركيز مات العقيدة هذه بمثل
ينتظرها والثاني لتحقيقها، ويعمل العالم هذا يف الجنة يريد األول أن وهو بينهما، واحد
الكوارث تلك أعيننا يف ويزكي آالمنا، عنا يخفف يشء وليس الوفاة، بعد آخر عالم يف
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من بالتدريج يتخلص العالم بأن اإليمان هذا سوى األمم تاريخ بها الحافل العديدة
إىل االستبداد ومن بالعلم، اإليمان إىل باألساطري اإليمان من فيخرج واملظالم، األوهام

القوة. إىل الضعف ومن الصحة إىل املرض ومن الدستور،
للرش تعمل قوى من أيامنا يف نجده ما أيضا عنا يخفف الفرنيس النبيل هذا مثال ثم
اآلن فيها ما عىل بها تصيح التي اإلصالح صيحة فإن وبر، خري من فينا ما وتناهض
وليس عنها، محيد ال التي البرش طبيعة الرقي ألن النهاية؛ يف ستفوز ووهن ضعف من
نفسها التطور نظرية فإن األفهام، عىل مستعصيًا أو اإلثبات عن بعيًدا ذلك عىل الربهان
إىل نقلت ما عند واالرتقاء» النشوء «نظرية اسم عليها أطلق ولذلك الرقي؛ نظرية هي
التعسف فمن املايض يف الرقي عىل يدل السنني من مليون ألف تاريخ كان فإذا لغتنا،
حتى منا، كل يف كامنة الرقي هذا عنارص فإن بوجودنا، وانقطع انتهى أنه نحسب أن
تحمله بأشياء يجن نفسه واملجنون الرقي، إىل تنزع نفسه ألن ينتحر إنما نفسه املنتحر

عظيًما. أو أمريًا أو ملًكا نفسه فيتصور والعظمة الرقي أجنحة عىل
ويجعلنا قلوبنا يؤنس ما هو وهذا املايض، تاريخنا به ينطق نفوسنا يف كامن فالرقي
عىل يجور الظلم أو بالدستور، يبطش االستبداد عن سمعنا كلما بالتضحيات نرىض
كما الوطن هذا وسنرى اإليثار، عىل تفوز األثرة أو الحب، عىل ينترص البغض أو الحق،
الرجال فيه ويعيش متعلمات حرائر األمهات فيه تعيش حرٍّا العالم أوطان من غريه نرى
ولوال إسعاده، عىل همومهم ويقرصون به ويتمتعون العالم هذا يدرسون أيقاًظا علماء
اإليمان هذا ويف للبقاء، مربر أو معنى لحياتنا كان ملا يرتقي العالم بأن اإليمان هذا
يرتاح عمًال نؤدي ألننا بالسعادة شعور كله ذلك يف ثم والرب. الخري عىل تؤاتينا قوة
للرش عملنا إذا ما بخالف وهذا نزعات، من نفوسنا صميم يف وما ويتفق ضمرينا إليه
مكان اليأس فيأخذ الرقي؛ نوازع نفوسنا يف نكافح بأننا نشعر فإننا التقدم، وناهضنا

وعنت. مضض عىل حياتنا ونقيم الرجاء،
بهذا ويؤمن الشعب لرقي يعمل ندرسيه دوكو املركيز هذا يكون أن يجب فكلنا
نفكر أن يمكننا ال إذ أنفسنا؛ يف برهانه نرى ما وأول فيها، شك ال حقيقة فإنه الرقي،
العظيم النهر فإن بالعوائق ذلك بعد عربة وال أوًال، نحن نرق لم ما الناس ترقية يف

مصبه. بالغ ولكنه مجراه يف االنحراف بعض لينحرف
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يفاحلب

وفيها البندقية» «تاجر قصة القاهرة يف اتكنز املسرت مثلها التي العظيمة القصص من
أن لهم موضًحا فيقول ليهوديته عليه يتعصبون الذي املسيحيني اليهودي يخاطب

املسيحي: عن يختلف ال اليهودي
وشهوات؟ وعواطف وحواس وأعضاء يدان لليهودي أليس عينان؟ لليهودي «أليس
بالوسائل، ويشفى األمراضنفسها به وتنزل نفسه بالسالح ويجرح بالطعام يطعم أليس
وألسنا وخزنا؟ إذا الدم منا يخرج أليس كاملسيحي؟ والشتاء الصيف يف ويربد ويدفأ

سممنا؟» إذا ونموت جمشنا إذا نضحك
الديني؛ أو القومي التعصب بنا يطمو حني اليهودي هذا كلمة نذكر بأن أحرانا وما
نستطيع بالحب ألننا نتكاره؛ أن من نتحاب أن لنا وخري الدنيا، هذه يف إخوان كلنا فنحن

والكراهية. بالبغض نعمله ال ما نعمل أن نستطيع وبالحب نتعاون، أن
يف خرج أحدهم أن وهي الحب، عربة منها يستخرجون قصة اإلنجليز ويقص
فرأى بعد، عىل منظرها يهول حتى الضباب يف تتجسم واألشباح ضبابه، كثف قد يوم
أنه له تبني قليًال منه اقرتب فلما منه، فارتاع مخيًفا كبريًا شبًحا طريقه يف سائر وهو
عنا غرباء الناس نحسب الدنيا، هذه يف نحن وهكذا أخوه، أنه عرف واجهه فلما رجل،
دماؤنا اتصلت قد أخوة بل إخوان وهم نحن أننا الواقع ولكن منهم، ونتوجس فنخشاهم
نحو يف األجنبية األمم دماء من دخله ما وأحىصمقدار مثًال املرصي حسب فإذا بدمائهم،
والفرنيس واإلنجليزي والعربي الروماني الدم من خليط أنه لوجد مضت قرنًا أربعني

والرتكي. والصيني والسوري
األصغر وطننا مرص كانت وإذا الدنيا، هذه أبناء بل فقط مرص أبناء لسنا فنحن
واملعاملة التعارف وسيلة والتعاون الحب يكون أن لذلك ويجب األكرب، وطننا فالعالم
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كلمة نذكر املناسبة وبهذه مرصيني، غري أم مرصيني أكانوا سواء الناس، وبني بيننا
لراحة نعمل أن هو لنا الراحة سبيل «إن يقول: حيث بنتام املعروف اإلنجليزي للمشرتع
لهم نبدو وإنما نحبهم، كأننا لهم نبدو بأن يكون إنما لآلخرين الراحة وسبيل اآلخرين،

بالفعل.» أحببناهم إذا نحبهم كأننا
نرتاح أن يمكننا ال فإننا الناس، اخترب من لكل تتضح وحقيقة رصيح كالم وهذا

براحتهم. إال تقوم ال وراحتنا الحب، عالقة بهم عالقتنا تكن لم ما والناس الدنيا إىل
التنازع يف نفكر زلنا فما اإلنسان، يف حيٍّا لألسف يزال ال القديم الوحش ولكن
الدول، بني الرسمية التعامل خطة لآلن التنازع يزال وال التعاون، يف نفكر أن من بدًال
التحاب إىل التباغض من يسري كله العالم ولكن الحرب، هو التنازع هذا رضوب وأفظع
اآلن العالم ففي رويًدا، رويًدا اإلنسان يف الوحش وينهزم التعاون إىل التنازع ومن
العلم وتنرش الرب عىل تتعاون جمعيات متمدينة أمة كل ويف الدول، أمامها تحاكم محاكم

اإلنسانية. الكرامة وترفع والصحة
كاالستعمار املايض، متخلفات من أشياء عرصنا يف تبقى بأن ذلك بعد عربة وال
البغض عىل سيتغلب الحب ألن سيزول هذا كل فإن االقتصادي، والرق والسجون
إىل السجون واستحالة الربيطانية اإلمرباطورية حل ما، يوًما أوالدنا يرى أو وسنرى،
يكون أن بدون عمله ثمرات كل يملك حيث إىل العامل وارتقاء ومستشفيات مدارس

الناس. لفائدة شيئًا يعمل وال كده من يعيش واحد فوقه
اآلخر، عىل الواحد بها يتصدق صدقة ذاته يف ليس بينهم فيما لألفراد الحب ولكن
ندفعه الذي الثمن يستحق لذلك فهو يمارسه، من عىل والسعادة بالراحة تعود خطة بل
التي النزيهة الخدمة بخدمتهم لهم الحب وإبداء الناس معاونة من أنفسنا نكلف بما

نبطنه. ما طبق هو لهم نظهره ما أن عىل تدل
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باإلعدام احلكم

وأوجع الوصف فأجاد املشنقة عىل املجرمني إعدام يف الشائعة للطرق وصًفا بعضهم كتب
وخجًال. أمًلا وأوسعهم القراء

ال فإني الوصف، هذا قرأت كلما والخجل باأللم الشعور يف أنفرد أني أظن وال
أن يمكن ال عمالن اإلعدام، وتنفيذ باإلعدام، فالحكم القراء، من إحساًسا أرق أني أعتقد
قد باريس يف الجالد أن قريبة مدة من حدث لقد بل مضطر. وهو إال إنسان يؤديهما
بأن اعتذاره ينفعه ولم الجمهور فطرده املرسح عىل الظهور يف فرغب منصبه من أقيل
يلطخ من كل نكره نفوسنا أعماق يف ألننا وذلك إقالته، بعد معاًشا له تعني لم الحكومة

بالدم. يده
من الرغم عىل نتألم، زلنا ما فإننا الصعب وتسهل يشء كل تيرس العادة أن ومع
ونحن األشقياء، ألحد جديًدا إعداًما الصحف ذكرت كلما اإلعدام، أخبار قراءة تعودنا
يقنع أن ضمرينا يأبى صار حتى ارتقينا قد أننا عىل يدل ألنه األلم لهذا بالفخر جديرون

الرصيح. االنتقام هذا يف العدالة بحجة
فنحن القاتل، معالجة يف العجز عىل برهان وأنه انتقام، اإلعدام أن يف شك فليس
إننا نقول التي املقاصة إىل نقصد وإنما بإعدامه، القاتل ترقية إىل نقصد ال بالطبع
إذا وخاصة إنسان، لكل وصمة هذا زماننا إىل اإلعدام وبقاء القدماء، لألسالف تركناها

بإلغائه. القتل جرائم تزد فلم أمم عدة يف ألغى أنه علمنا
يزاولون من جميع كان وإذا اإلعدام، بخرب سمع كلما يتألم منا إنسان كل كان وإذا
منظر من ممزقة وأعصابهم ويخرجون بالخجل يشعرون يحرضونه أو الحكم تنفيذ
ال فلم الجناية، هذه عن املسئولون هم كأنهم بالكرب، نفوسهم ويمأل أذهانهم عىل يغم

العقوبة؟ هذه نلغي
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وأخالقه وأغراضه مبادئه يف الشك إىل كلها مظاهره تدعونا عًرصا اآلن نعيش إننا
أن مع وحده؟ اإلعدام بفائدة الجزم مع يشء كل يف الشك لنا يجوز فهل ونزعاته،
كل يف للخطأ عرضة واإلنسان منه، التعويض أو فيه الرجوع يمكن ال حاسم اإلعدام
ألحكامنا جعل أن لذلك فيجب صحته، من متأكدون نحن العالم يف يشء وليس أحكامه،
التاريخ ذكرها التي املاضية اإلعدام أحكام إىل رجعنا ولو والتحرير، للمراجعة مجاًال
هذه يف وصمة أكرب اإلعدام حوادث لكانت العديدة والسياسية الدينية االضطهادات يف

االضطهادات.
يزال ال القديم الوحش أن يعرف البرشية النفس أرسار من شيئًا يدري من كل إن
ومهمة رده، يف له قبل ال فإنه الرش نزوات يف بأحد يطمو عندما وأنه منا، كل يف حيٍّا
وعندئذ العقل عىل ويخرج أحيانًا يجمح ولكنه وتذليله الوحش هذا استئناس الحضارة

القتل. نرى
بالوسط، عناية إىل يحتاج نفوسنا يف الوراثة بحكم الكامن الوحش هذا تذليل ولكن
قال هنا ومن وتنطلق، تتغلب املوروثة الرشيرة الغرائز أن األرجح فإن سيئًا كان فإذا
الجاني يؤخذ أال تقع جناية ألية الالئق العقاب إن املعروف، اإلنجليزي األديب رسكني،
فيعاقب، القرعة يصيبه من ويؤخذ فيها يقيم التي املدينة سكان عىل يقرتع بل نفسه
هذا يف من فكل الجاني، فيه يعيش الذي الوسط من تنبت الجناية أن بذلك يعني وهو

مسئولني. كلنا دمنا ما عليه فلنقرتع العقاب أردنا إذا ولذلك عنها؛ مسئول الوسط
التعليم فننرش الوسط، هذا نرقي أن أخرى قتل بجناية القاتل معاقبة من وخري
للعواطف وتفريج ترقية من به نقوم ما كل ومع الثروة، يف التفاوت ونقلل والحرية
يف القتل جريمة فنرتكب نزواته، وينزو أحيانًا بنا سيطمو القديم الوحش فإن املحبوسة
فيها وقع التي األعصاب أزمة أن ونعرف املنتحر، عىل نشفق ونحن غرينا، ويف أنفسنا
أحيانًا تكون قد أعصابه أن مع القاتل، عىل نشفق ال ولكننا نفسه، عىل بالقضاء انتهت

املنتحر. تصيب التي تلك من أشد أزمة يف
للقتل بدل املؤبد السجن ويف
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املصاعب التغلبعىل

بحادث منها، استقالته ثم اآلداب لكلية عميًدا حسني طه الدكتور تعيني حادث أذكرني
القلب يتغلب كيف القارئ يرى حتى املقال هذا موضوع يكون أن يصح إنجلرتا يف آخر

والعقبات. املصاعب عىل العالية والنفس الشماء والهمة الكبري
اآلداب كلية عمدة يبلغ حتى التفوق من حسني طه الدكتور يمنع لم العمى أن فكما
اإلنجليزي، الربملان يف نائبًا يكون أن من فريزر أيان الكابتن اآلن يمنع ال هو فكذلك
فوصت، هنري مثال شك بال هو وتتخطاها، بالعقبات تستهني للهمة، مثال أعظم ولكن

أعمى. كان أنه مع العظمى بريطانيا يف للربيد مديًرا العظيم هذا صار فقد
الوجه جميل وكان كمربدج، بجامعة التحق شب فلما ١٨٢٣ سنة الرجل هذا ولد
يف وخرج األيام أحد يف جواده فركب بالخيل، مغرًما وكان الفؤاد، ذكي القامة مديد
عنيفة باألرضصدمة رأسه واصطدم فوصت هنري فسقط به عثر جواده ولكن جماعة،

العمى. من حياته طول يربأ لم أعمى وهو منها نهض
الحياة عن وانزوى القدر لحكم الستسلم النازلة هذه به نزلت غريه أحًدا أن ولو
ولن الحياة، يف بالهزيمة ليقر يكن لم فوصت ولكن بيته، يف وادًعا وعاش العمومية

بالهزيمة. يقر ال دام ما إنسان ينهزم
كمربدج جامعة وعينته فيها برع حتى «االقتصاديات» درس إىل فوصت عمد وهكذا
عن فسمع يتنزه بريتون يف كان ١٨٦٤ سنة يف األيام أحد ويف العلم، لهذا فيها أستاذًا
ليسمعها، االجتماع قاعة إىل فقصد األحرار، حزب عن للربملان املرشح سيلقيها خطبة
التعليق سبيل عىل خطبة وألقى فوصت وقف خطبته إلقاء من الخطيب انتهى فلما
تعيينه عىل األحرار رأي اتفق حتى الجمهور أفئدة فاستهوى السابق، للخطيب واالنتقاد

الخطيب. من بدًال الربملان مرشح هو
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تفاصيلها، فهم يف ويدأب السياسية املسائل يدرس أخذ الربملان يف عضًوا صار وملا
األعضاء أكرب وكان الهند»، «نائب اسم عليه أطلق أن الهند بشئون معرفته من بلغ حتى
إخالصه األحرار له وعرف املعيشية، األحوال تحسني إىل والدعوة اإلصالح ترويج يف همة
من منصب وهذا العام، للربيد مديًرا ١٨٨٠ سنة غالدستون وزارة فعينته وهمته وذكاءه
أن نظن كما أداء، أحسن اإلدارية املنصب هذا واجبات فوصت وأدى الوزارة، مناصب
لك والعربة يستقل، لم لو اآلداب بكلية الواجبات هذه مثل يؤدي كان حسني طه الدكتور
ويتخطى خطبها، حل مهما بالكوارث يستهني الذي العظيم الخلق هي اآلن القارئ أيها
تنزل كارثة أكرب منا كل يحسبه الذي العمى فهذا مخيفة، عظيمة تراءت مهما العقبات
أدعى يشء وليس إنجلرتا، يف للربيد وزيًرا يصري أن من فوصت املسرت يمنع لم بإنسان

اآلفة. هذه من إخوانه وينافس بنفسه يرقى أن من ومنعه املرء تعجيز إىل
عىل االنتصار يف العمل دون هما واملرض الفقر أن واعلم القارئ، أيها ذلك فاعترب
ودأب شماء وهمة جريء قلب لك يكون أن يجب ولكن النجاح، بثمار والظفر املصاعب
جسمك من أكرب نفسك ولكن مًعا، وجسم نفس فأنت الغاية، بلوغ عىل وإقامة العمل يف
الهزيمة، أو الجزع يدخلها لم سليمة نفسك دامت وما برصك، من خري بصريتك أن كما
تستثريها التي الحافزة الهمة أمام شيئًا كلها ليست املختلفة واملرضوالعقبات الفقر فإن

العالية. النفس
فريرر أيان الكابتن كان وإذا اآلداب، كلية عمدة ينال حسني طه الدكتور كان فإذا
وينال الوزارة، درجة إىل يرقى فوصت املسرت كان إذا بل الربيطاني، الربملان عضوية ينال
بنفسك فاعل أنت فماذا لها، عالج ال التي العمى آفة مع العالية املراكز هذه ثالثتهم

البرص؟ كامل الصحة موفور وأنت
واإليمان بالنفس الثقة إىل ويدعو الخامدة، الهمم يحفز ما األمثلة يف أن الحق
نفسه النقص هذا يكون بل البادي، النقص مع حتى إنسان لكل ميسور االرتقاء بأن
االستكانة عىل الدنيئة للنفس باعث هو كما والتفوق، االجتهاد عىل العالية للنفس حافًزا

العمل. ميدان من والفرار واالعتكاف
النشاط من األخرى النواحي يف باالستكمال يعزيك لك حافًزا نقائصك من فاجعل
فيك يكرمون عندئذ والناس لبالدك، وخدمة وثروة وجاًها علًما تزداد أن عىل ويبعثك

النقص من الرغم عىل رفعتك التي الهمة هذه
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الديني التسامح

مغلوب أنه أحدهما وشعر الجرائد، صفحات عىل خصمني بني املناقشة احتدت كلما
إحداها. الكفر تهمة تكون قد املناقشة حدود تعدو بأشياء فاتهمه اآلخر إىل عمد مفحم،
الوقاحة؛ نهاية منه هذا لعد التهمة هذه بمثل أوروبا يف آخر اتهم أحًدا أن ولو
الناس ضمائر نفتش أن الحياء من وليس الضمائر، لباب يف تدخل الدينية العقيدة ألن
أحد يسأل أن الحياء من ليس بل ربهم، مع عالقاتهم أرسار عىل ونقف عقائدهم لنعرف

عقيدته. عن اآلخر الناس
عقيدته إنسان لكل نحرتم حني الطور هذا عن بعيدين زلنا ما مرص يف نحن ولكننا
الذين أولئك نسأل أن لنا يحق ولكن الناس، قلوب يف والتفتيش التنقري عن ونكف
اإلنسان يكون أن يمكن هل علة: ولغري لعلة والزندقة الكفر بكلمات خصومهم يقذفون

كافًرا؟
أكثر كانوا أنهم يثبت الرشق ويف أوروبا يف اضطهدوا الذين «الكفار» تاريخ إن
فظيًعا، تقتيًال وقتلوهم املسيحيني الرومانيون اضطهد فقد اضطهدوهم، ممن إيمانًا
ثم املسلمني، قريش جاهلية واضطهدت إيمانًا، أكثر كان الفريقني أي نعرف اآلن ونحن
امللك أن ذلك فوق نعرف ونحن منهم، املتصوفني فاضطهدوا واملسيحيون املسلمون عاد
األوثان عبادة ورفض باهلل آمن الذي الوحيد وهو إخناتون، هو الفراعنة تاريخ يف الكافر

املرصية.
فقط. العقيدة يف املخالفة بل اإليمان، عدم الحقيقة يف ليس الكفر فمعنى

اإلنجليزية، بيزانت املسز بها نعني نقول، ما مصداق هي امرأة هذا زماننا يف تعيش
أي من إيمانًا أكثر ولكنها الشائعة، الدينية للعقائد مخالفتها حيث من كافرة فإنها
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عن بالتنقري يبالون ال الذين ألولئك عربة حياتها تاريخ ويف الكرة، هذه ظهر عىل إنسان
الضمائر. وقذف النفوس رسائر

هذا ولعل اإلنجليز، قسوس من ا قسٍّ وتزوجت باملسيحية مؤمنة نشأت املرأة فهذه
حياته أرصد الذي اإليمان لهذا حبٍّا أيًضا كان بل فقط لشخصه حبٍّا يكن لم الزواج
يف الشك دب ثم نفًال، أو فريضة تهمل ال تصيل عابدة وهي سنني عدة وعاشت لخدمته،
توارب أن يمكنها ال بحيث الهمة وعلو النفس رشف من وكانت إيمانها، وتزعزع قلبها
إىل تدعو وخرجت زوجها فرتكت به، تؤمن ما سبيل يف الكفاح عن تقعد أو تداري أو
برادلف، املسرت الوقت، ذلك يف اإللحاد بزعيم واتصلت وعلم، ومال قوة من لها بما اإللحاد
كل الناس عىل تخرج مجلة لهما وكانت إنجلرتا، يف اإللحاد نرش يف مًعا االثنان فعمل
يطل لم اإللحاد إىل يدعو الذي القليل العلم ولكن الدينية، عواطفهم يؤذي بما أسبوع
توسًعا ازدادت كلما أنه فرأت اإليمان، إىل يدعو الكثري العلم عليه تغلب حتى الوقت عليه
أنغام مع أنغامها واتحدت للناس بالحب قلبها وزكا إيمانًا ازدادت الدينية الثقافة يف
أصبحت وحتى الوجود، بوحدة تؤمن صارت حتى وجماد وحيوان إنسان من الكون هذا
أديان وسائر والبوذية واملسيحية اإلسالم تدرس التي الجديدة الصوفية لهذه زعيمة

والرب. والخري الصالح منها وتنشد العالم
ومسلمة مسيحية اآلن ولكنها مسلمة، هي وال مسيحية ليست بيزانت املسز فهذه
يقرس فال واختيار، مجاهدة عن ينبع النفس عفو يكون أن الدين من تريد وبوذية،
وأن دينية اإلنسان طبيعة أن ترى فهي له، التعصب عىل ويحملون قًرسا عليه الناس

نضجت. إذا الناس تثمرها ثمرة اإليمان
وتدرس الهند، يف أيامها معظم تعيش عمرها، من الثمانني فوق اآلن هي املرأة وهذه
كافحت وقد اإلنجليز، عن يستقلوا أن الحارضين أبنائها من وتطلب القديمة أديانها
منا فمن إنجليزية، وهي الهنود أجل من حبست حتى الهند يف اإلنجليزي االستعمار
كافحت التي وهي كافرة، إنها العظيمة اإلنسانية لهذه بل املرأة لهذه يقول أن عىل يجرؤ
الحق، أجل من وطنها أبناء وجه يف ووقفت الحق، أجل من ضمريها لتحرير حياتها طول
تأبى حرة نفس عن الجهود هذه كل وكانت الحق، أجل من آمنت ثم كفرت ثم وآمنت

بها. تؤمن وال عليها تقرس للعقيدة الخضوع
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األحياء املوتىالحيكمون

نظر لفتت وصية وأوىص هاردي»، «توماس املعروف اإلنجليزي القصيص مات مدة منذ
يكون بأن الوصية هذه يف اشرتط ألنه أخالقه وتجريح امليت انتقاد عىل وبعثتهم الكتاب
سوى املرياث يف حقها يكن لم تزوجت فإذا جنيه ٦٠٠ تتزوج ال دامت ما زوجته نصيب

السنة. يف فقط جنيه ٣٠٠
الهندية العادة تلك إىل يشري أو يشبه ما النفس دناءة من الرشط هذا يف أن وواضح
وقد زوجها، وفاة بعد املرأة تحرق بأن تقيض سنة، ٨٠ أو سنة ٧٠ نحو منذ كانت التي
وليس حياتها، مدى أرملة وزجها يموت التي الزوجة بقاء إىل اآلن العادة هذه خففت
أو العارشة تبلغ أن قبل أحيانًا وترتمل تتزوج فإنها الهندية، املرأة عىل الهني باألمر هذا
وهي العواطف، وكتم الحرمان وآالم الرتمل عار يف حياتها مدى فتعيش عرشة، الخامسة

بجداتها. يفعل كان كما بالحرق عليها يقيض ال الذي الحظ تشكر ذلك مع
ألن نوعها؛ من فإنها الزوجة إحراق قوة يف تكن لم وإن هاردي توماس فوصية
حبها ويتوقع بعده، زوجته بقاء يخىش الزوج كان الهند ففي فقط، الدرجة يف االختالف
يعاقبها فهو غريه رجًال زوجته تحب أن يخىش هاردي وتوماس تحرق، فكانت لغريه،

النصف. إىل السنوي دخلها بإنقاص الحب هذا عىل
ونزقات نفسه نزوات ويجعل الحي، يحكم أن يريد امليت ترى الحالتني كلتا ويف
بذلك يشء أشبه الحال هذه يف وهو القرب، يف بالية رمة وهو موته بعد تعيش حية قلبه
البغضاء لهم ويرتك يموت ثم البعض، دون الورثة لبعض بأمواله يويص عندنا الرجل
الحي حق فمن املوتى، يملكها وال األحياء يملكها الدنيا وهذه حياتهم، طول والحسد
مسائلها وتسوية الدنيا ويرتك قربه يف وادًعا ينام أن امليت واجب ومن امليت، يعنته أال

بمالذها. ويتمتعون مشاقها ويتحملون أرضها عىل يسعون الذين ألبنائها
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كانت أن بعد الطالق، املسيحية األمم حتى فيه تجيز زمن يف اآلن نعيش ونحن
حياتهم، يف يتزوجن زوجاتهم يرون األحياء كان فإذا محال، كأنه الكنيسة إليه تنظر
بعد تزوجت إذا لزوجته العقوبات يقرر أال امليت واجب فإن العقل، حكم عىل وينزلون
تمجد التي والذكرى الزوجية هناء يف قضاها التي الحياة تلك حبها من وحسبه وفاته،

اسمه.
أنها نجد حتى قليًال نبعد لم العائالت يف واإلحن القالقل معظم تأملنا نحن وإذا
فهو الخلود إىل تنزع اإلنسان نفس كانت ملا فإنه األموات، عىل األحياء ثورة إىل ترجع
سبيل عن وفاته قبيل ويقرر الخلود، معاني من معنى وثروته وأرسته أبنائه يف يرى
ولكن القرب، يف جسمه يبىل حني الخلود معنى إىل ويشري إرادته يمثل يبقى نظاًما الوصية
حتى سنوات بضع امليت عىل تميض تكاد فال التحول، الزمن وشأن التطور الحياة طبع
يملكون ال معرقلني أنفسهم األحياء ويرى الجديدة، باألحوال القديم نظامه يصطدم
التي للحياة رشوط من الجد أو الزوج أو األب لهم وضعه بما ينفعهم فيما الترصف
كان الذي قربه، يف الوادع املورث هذا من بمصالحها أعرف هم والتي هم، يعيشونها
أحفاده. أو أبناؤه يعيشها التي الحياة عن اعتبارات جملة من تختلف لعلها حياة يعيش
القصيص وهذا موته، بعد تحرق أرملته كانت الذي القديم الهندي الزوج فذلك
يف وينقص يزيد الذي املويص وهذا بعده، تزوجت إذا زوجته يعاقب الذي اإلنجليزي
تبقى أن يريدون واحد معدن من كلهم الترصف؛ يف حريتهم ويقيد أبنائه حظوظ
لألحياء. العنت هو برنامًجا املنشود الخلود لهذا يضعون وهم موتهم، بعد خالدة إرادتهم
الخلود معنى ندرك ويجعلنا الغرور، هذا عنا يزيل الدنيا يف التأمل من قليل ويشء
هم أبناؤها وإنما ألبنائها، الدنيا نرتك أن راضني متسامحني القرب إىل فنذهب الروحي،
ومال حب من شئونهم يف والترصف أحوالهم، بتنظيم املوتى من أجدر فهم األحياء،

وعيال.
فهي ثقافة، من السلف خلفه ما يف أيًضا مثله يقال أن يمكن املواريث يف يقال وما
رشوط يشبه بما أحيط إذا رقينا ويؤخر أذهاننا يعرقل املرياث هذا ولكن للذهن مرياث
وحرية االنطالق من ونمنع القديمة الطرق التزام عىل نجرب بحيث املويص أو الواقف

التفكري.
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نابليون غلبوا الذين العبيد

األمم عليهم وتغري بينها فيما تتناحر مشتتة قبائل عاشوا أفريقية زنوج أن يعرف كلنا
حياتهم يقضون عبيًدا النخاسة أسواق يف وتبيعهم وأوالدهم نساءهم وتسبي املتمدينة
تغىش التوحش، عيشة أفريقية يف يعيشون أنهم يعرف وكلنا لغريهم، والكدح الكد يف

الخرافات. وتستعبدهم املوت أوالدهم ويحصد الفاقة حياتهم
ممالكها بني الفاصلة التخوم وبدل أوروبا، قهر قد نابليون أن يعرف أيًضا وكلنا
األثاث، بعض النجار يصنع كما عروًشا وهدم بقلمه، الخريطة خطوط اإلنسان يبدل كما

هايتي. جزيرة يف العبيد أمام انهزم قد وجربوته قوته عىل نابليون فإن ذلك ومع
مع كفاحنا مع الدوام عىل أعيننا أمام ماثلة تكون أن يجب العبيد هؤالء وقصة
قد الزنوج كان إذا ألنه املاضية؛ سنة الخمسني يف الرقي من حرمونا الذين أعدائنا
نفوق ونحن بنا فجدير نابليون من استقاللهم يغتصبوا أن واألخالق باالتحاد استطاعوا

اإلنجليز. أمام استقاللنا نحقق أن والذكاء القوة يف الزنوج
أيدي يف املزارع كانت كما تملكها، فرنسا وكانت أمريكا، رشق يف تقع هايتي وجزيرة
الثورة حدثت فلما ملواليهم، فيها يكدحون الزنوج من والعبيد الفرنسيني، املستعمرين
اإلنسان، حقوق الثائرون وأعلن البوربون، من ملوكها عرش وتحطم الكربى الفرنسية
،١٧٩٠ سنة حوايل والسود البيض من هايتي جزيرة يف السكان األخبار هذه بلغت
الجمهورية، إىل يدعو وبعضهم امللوكية عن يدافع بعضهم أنفسهم عىل البيض وانشق
تميز لم اإلنسان حقوق وأعلنت أوجدتهم التي الثورة ألن الجمهوريني؛ إىل العبيد وانضم
فلما العبودية، بذلك وألغت الحرية يف حقه إنسان لكل أقرت بل واألبيض، األسود بني
الجمهوريني إىل انضموا اإلنسانية حقوقهم منها وعرفوا الثورة مبادئ عىل العبيد وقف
وبذلك عليهم، وانترصوا اإلنجليز حلفاءهم قاتلوا كما الفرنسيني من امللوكيني وقاتلوا
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وصاروا إليهم الحكم آل السكان من الكثرة يؤلفون الزنوج كان وملا الجزيرة، استقلت
البالد. أسياد هم

بالجيوش فبعث الرشيفة الثورة مبادئ يفسد أن وحاول نابليون الطاغية جاء ولكن
فقد أفريقيا، زنوج من بأرقى هايتي يف الزنوج يكن ولم الجزيرة، إلخضاع والبوارج
بممارسة الضعف يوهمونهم كهنة ولهم وعواطفهم أذهانهم يف تتحكم الخرافات كانت
صغرية طبقة بينهم كانت ولكن قلوبهم، يف الخوف ويبعثون عليهم ويتغلبون السحر
فعمدوا واإلخاء، واملساواة الحرية من الثورة روح وأرشبوا بالفرنسيني، احتكوا الذين من
لوفرتور. توسيه يدعى الرجل هذا وكان الزعامة، فولوه األخالق متني منهم رجل إىل

لالتحاد عمل أن نابليون محاربة يف العظيم الزنجي هذا إليه التفت ما أول وكان
فاالتحاد اتحدوا أن صياحه: الناس وتجاوب بالناس، وصاح الكهنة، فقهر الزنوج، بني

السحر. من أقوى
نابليون جيش قهر ثم اإلسبانيني، فقهر الزنوج من املتحدة الجموع بهذه عمد ثم
الزنوج سكانها أيدي يف استقاللها للجزيرة وضمن مقاتل ٣٥٠٠٠ يبلغ كان الذي
يقتله بأن نابليون دناءة قضت حيث فرنسا إىل وحمل أسريًا نفسه هو ووقع األحرار،

اآلن. إىل مستقلة بقيت بل فرنسا إىل تعد لم الجزيرة ولكن جوًعا،
الطغاة جيوش عىل ويتغلب العظيمة األمم يقهر العبيد الزنوج بني االتحاد كان فإذا
كفاحنا يف الظفر لنا ويضمن استقاللنا ينيلنا أن به فأحرى حرية، إىل العبودية ويحيل
كل البالد عن نبعد حتى متينًا قويٍّا يكون لن اتحادنا ولكن العرشين، القرن طغاة مع
لهذا تعمل عنارص بالدنا يف كان فإذا الوطنية، الكتلة وتصديع الشقاق منها يقصد نعرة
يجب العنارص هذه فإن الوطن، صميم إىل العدو منها ينفذ التي الثغرة وتفتح الشقاق
وجه يف ونقف نتحد أن جميًعا منا يتطلب مركز يف فنحن وإبادتها، ومحقها محوها
يمكننا نابليون غلبوا الذين العبيد ناله وما قلوبنا، وعبئت أجسامنا جندت وقد خصومنا

اتحدوا. كما اتحدنا إذا منه خريًا أو مثله نحن ننال أن
يف الطعن منها عديدة، أشكاًال تتخذ الشقاق إىل الدعوة أن بالنا عن يغيب أال ويجب
يجب مما ذلك ونحو املذهبية الضغائن تحريك ومنها األقليات عىل الحيف ومنها الزعماء

الطغاة. أمام نحذره أن
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الدفاع خطة

نفسها عن الدفاع يف بالغت التي األحياء تلك أن للحياة الطبيعية الظواهر أغرب من
مثًال املحار فهذا االرتقاء، عن وكفت التطور عن وقفت األعداء من تقيها بدروع وتدرعت
بقي ذلك ومع البحر، مياه تغمره املقطم كان منذ أي السنني، من املاليني مئات منذ نشأ

ترتقي. وال تتطور ال الصدف من بيت يف مستكنة اللحم من هالمية قطعة هو كما
بعض أفقدتها بعيدة درجة إىل نفسها حماية يف نجحت أنواع الحيوان من هناك بل
فوقها السعي عىل األرض تحت واالختفاء االكتنان آثر الذي الخلد ترى كما حواسها،

عينيه. ففقد
صدفه نجد إننا حتى يتطور، ال وهو السنني ماليني بصدفه متدرًعا عاش فاملحار
للوراء، ارتد هو بل فقط واالرتقاء التطور عن يقف لم والخلد املقطم، صخور يف لآلن
تنفع ال الحاسة هذه ألن النظر؛ حاسة وهي حواسه أهم بل حواسه، إحدى فقد إذ
آثار إذا أما والعدو، الصديق بني التمييز إىل ويحتاج النور يف يسعى كان إذا إال صاحبها
وما الراقية، الحاسة هذه إىل عندئذ يحتاج ال فهو الظالم يف العيش واختالس االعتكاف
فنتجنب والخلد، كاملحار الدفاع، بخطة الحياة من نقنع فال ذلك نعترب بأن نحن أحرانا
املوت نفي هي سلبية عيشة نعيش كأنما باالعتكاف راضني العيش بأقل قانعني السعي
ونهاجم نزيلها، أو نمهدها للعقبات ونتصدى األخطار ونقتحم نسعى أن يجب بل فقط.

األحسن. إىل الحسن من ونرتقي ونخرتع فيها فنكتشف الطبيعة
وهي املحار هذا حياة ومنها حياة، أحط وهي النبات حياة فمنها درجات، الحياة إن
هموم من يلقى الذي اإلنسان تبلغ أن إىل ذلك من تتدرج ثم النوم، وقت حياتنا من أقل
وملذات. وآالًما واقتحامات تجارب حياته مأل ويعيش آخر، حيوان أي من أكثر الدنيا
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هي للدفاع الطرق أمثل أن املدنية الحياة عىل تنطبق التي الحربية األمثال ومن
نملكه الذي بالقليل نحتفظ أن اتقائه إىل سبيلنا فليس الفقر نخىش كنا فإذا الهجوم،
القليل هذا باستغالل الفقر نتقي بل وأخسه، العيش بأتفه منه قانعني ونصونه ونحوطه
فالثروة للخطر، التعرض من االستغالل هذا يف ما مع ويزيد يربو كي ما عمل يف وتأثيله

واملغامرة. االستغالل نتيجة هي بل واالتقاء االدخار نتيجة ليست
يدخر ال مغامر فاإلنجليزي والفرنيس، اإلنجليزي بني أقابل أن ببايل يخطر وهنا
العالم يف وتفىش أثرى فقد ولذلك الهجوم؛ الحياة يف خطته التقتري، يعرف وال قرًشا
بالدفاع الدنيا من فيقنع الفرنيس أما األرضية. الكرة حول تتمطى إمرباطورية له وصارت
وال يرشب وال يأكل ال هو ثم التقتري، يف كريهة عجيبة وسائل المرأته معتز، لذلك فهو
أحواله قوبلت إذا فقري فهو ولذلك الدنيا؛ يخىش كأنه بحساب، إال ينفق وال يتناسل
وأمريكا. والهند ومرص الصني يف أمواله ويؤثل الدنيا يهاجم الذي اإلنجليزي بأحوال

الهجوم وإما واالحتماء الدفاع إما الطريقتني: إحدى عىل نجري املزاج حيث من وكلنا
فمنا الذهني، نشاطنا يف شأننا أيًضا هو بل فقط الثروة يف شأننا هذا وليس والتصدي،
ليطلب حتى الخطة هذه يف يبالغ أحيانًا بل مأمون، مألوف هو ما كل بدرس يقنع من
الناس من يطلب كأنه واملغامرة، املخاطرة من األدباء ومنع وتقييده األدب عىل الرقابة
واالحتماء. الدفاع خطة وهذه خطر، ألي التعرض عن بعيدين املحار عيشة يعيشوا أن
األدب من يطلب خطر، كل اقتحام عن يحجم فال الجراءة نزعة ينزع من منا ثم
عقبة؛ كل ويهاجم بحث كل يف ويرتخص موضوع كل يتناول مكشوًفا حرٍّا يكون أن
خطة هي وهذه واالنطالق، باإلقدام ويحيا والحرص باالدخار يموت اإلنساني الذهن ألن

والتصدي. الهجوم
وننربي للدنيا نتصدى أن يجب اإليجابية، حياتنا ملء ونحيا ا جدٍّ نعيش فلكي
بل كالفرنيس ندخر فال والذهن، املال يف الدفاع وسيلة الهجوم ونجعل عقباتها لتذليل
من لها بما راضني فلنقبلها مخاطرة االستغالل يف كان وإذا كاإلنجليزي، ونؤثل نستغل

واالرتقاء. والنماء الزيادة يف عوض
ترىض التي الحياة تلك العالية، الحياة صفات هي واملغامرة والتصدي فالهجوم

فناؤها. ارتقائها يف كان ولو وتتطور فرتتقي باالرتقاء
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يفرشفاهلزيمة

فرنسا فهذه االنتصارات، من وأرشف أمجد هو ما واألفراد لألمم الهزائم من يكون قد
واضطرت فانهزمت، عادت العالم عىل مبادئها وأذاعت الكربى الثورة أعلنت أن بعد مثًال
يقرأ إنسان كل ألن رشيفة؛ هذه هزيمتها فكانت حقة ليست مبادئها بأن اإلقرار إىل
كان؛ ما كائنًا اإلنسان ثورة بل فقط فرنسا ثورة ليست أنها يعرف الثورة تلك تاريخ
إن حتى العالم، يف أمة كل به تستيضء مصباًحا وباتت شأنه ورفعت حقوقه أعلنت ألنها
مبادئ يقتل لم هذا كل عرشها، إىل امللوكية ورد عليها األمم اتحاد ثم نابليون، طغيان

االنتصار. إىل النهاية يف وعادت الهزائم هذه أمام حية بقيت بل الثورة
أعلنتها جائرة حرب يف الصينية باألمة نزلت التي الهزائم تلك الثورة هذه من وأقرب
قد الصني كانت أن بعد األفيون رشاء عىل تقرسها كي الربيطانية اإلمرباطورية عليها
وقهرتهم الصينيني حاربت اإلمرباطورية هذه فإن وتدخينه، به واالتجار زراعته منعت
أمام مذلتها يف رشيفة هزيمتها، يف مجيدة الصني فكانت األفيون، رشاء عىل وأجربتهم

ألبنائها. السم رشاء إىل واضطرها بحروبه عليها طغا الذي املنترص العدو هذا
وقف حني ١٨٨٢ سنة يف بنا نزلت التي الهزيمة تلك أيًضا املجيدة الهزائم ومن
فكان لألعداء، انضم قد الخديوي بينما الوطن وعن الدستور عن يدافع بجيشه عرابي
الحق عن يدافع كان األول ألن وذلك انتصاره، يف الخديوي من أسمى هزيمته يف عرابي
من وأرشف أمجد مهزوًما الحق فانترص. الباطل عن يدافع الثاني كان بينما فانهزم،

منصوًرا. الباطل
السالم سبيل يف مجاهًدا خرج حني ولسون الدكتور هزيمة الرشيفة الهزائم ومن
كله، للعالم العليا املحكمة تكون كي األمم عصبة وإنشاء سالحها إلقاء إىل األمم يدعو
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هو كان إذ انتصارهم من أرشف كان هزيمته ولكن الحلفاء أمام ولسون انهزم وقد
والغدر. والكراهية للمواربة يعملون هم وكانوا والوفاء والحب للرصاحة يعمل

عن ندافع اآلن أننا وكما فانترصت، عادت قد الفرنسية الثورة مبادئ أن وكما
كذلك يرفعها، كان التي املبادئ ونرفع الخديوي من عرابي انتزعه الذي الدستور
هذا يكن لم وإذا خدعوه، الذين الساسة دهاء عىل ولسون الدكتور مبادئ ستنترص

آجل. فهو عاجًال االنتصار
سبيل يف كانت إذا بالهزيمة نبايل أال األمثلة هذه من العاديني األفراد نحن وعربتنا
يف هي ألنها الهزيمة هذه إىل نطمنئ وأن الباطل، يف االنتصار عىل نؤثرها وأن الحق،
آن إذا وميعاد وقت إىل إال يهزم ال الحق ألن وذلك لالنتصار، تهيؤ أو انتصار الواقع

وأزهقه. الباطل عىل ظهر أوانه فيهما
عىل املتناقشني أحد فيه يحمل جدال أو مناقشة كل يف ذلك نتذكر بأن أحرانا وما
يتعلموا لم أنهم يكتبون مما يبدو الكتاب من طائفة عندنا فإن واللعن، بالسباب خصومه
لينقلب حتى خصومهم، بها يرمون مفزعة لفظة كل منها ليصيدوا إال العربية اللغة
عربية ألفاظها أن غري السفلة من تسمع التي املفاحشة تشبه مهاترة إىل بينهم الجدل

االنتصار. من أرشف الهزيمة تكون الجدل هذا مثل ففي عامية، هؤالء وألفاظ
يستثري الذي املفوه الخطيب يفوز حيث السياسة ميدان ننيس أال أيًضا ويجب
يسكن الذي الرصني السيايس ذلك عىل كاذبة آمال من لهم يخيله بما الجمهور عواطف
هزيمة أن كما صاحبه يرشف ال الفوز هذا مثل فإن األوهام، مع يتطوح وال الحقائق إىل

تعيبه. ال اآلخر
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األدب املناقشاتحول

قوله: فيه جاء مقاًال شيكاغو جامعة مدير كتب

األمريكيني الطلبة من جالية هناك كانت أملانيا يف غوتنجن يف طالبًا كنت ملا
األملانية اللغة درس تنوي إحداهما فئتني منقسمني وكانوا بجامعتها، امللتحقني
بالجامعة تدرس التي املواضيع من بعينه موضوع درس تنوي واألخرى فقط
قرصوا الذين أولئك أن اتضح أشهر ستة نحو علينا مىض فلما مثًال، كالعلوم
أولئك يعرفه كان ما مقدار األملانية اللغة من يعرفوا لم اللغة تعليم عىل همتهم

اللغة. غري آخر يشء لتعلم جاءوا الذين

يختصون الذين فأولئك الكالم، هذا مصداق نرى مرص يف هنا نحن أننا وأظن
ألولئك التي والبيان األداء عىل القوة تلك لهم ليست والبيان والبالغة واللغة النحو بدرس
أن عىل يدلنا وهذا عنها، ويكتبون الحياة موضوعات يمسون الذين العلماء أو األدباء
آخر، موضوع بدرس عرًضا تدرس أن يجب هي بل بذاته يدرس موضوًعا ليست اللغة
أن بل وفروعه، وأصوله وأساليبه أقسامه نعرف أن فيه التفوق سبيل ليس األدب وكذلك
الحقائق نعد لم عنها كتبنا إذا بحيث طبيعتها يف هي كما فندرسها ذاتها الحياة إىل نعمد
ليس للقراء وأنفعهم األدباء فأحسن الحياة، حقائق هو األدب موضوع أن وذلك الحية،
يحفظها لفظية ثروة من فيها ما عىل والوقوف اللغة قواعد رسد عىل القادر ذلك هو
بالناس يختلط الذي ذلك هو بل واألقالم، الكتب بني غرفته يف قابع وهو قلب ظهر عن
وكيف يموتون وكيف يعيشون كيف يعرف واالقتصادية، االجتماعية مسائلهم ويدرس
أرسارها من يشء عىل وقفنا إذا التي الحياة هو األدب موضوع ألن ويكرهون؛ يحبون
األدب نتعلم أن أردنا إذا أما عنها. التعبري يف اللغة لنا وانقادت املعاني أبواب لنا تفتحت
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بعيد ومسخ أصلها عن حائلة بصورة إال الدرس هذا من نخرج ال فإننا اللغة بدرس
الحياة. عن الشبه

يكون أن يجب وهل األدب بشأن حديثًا عقدت التي املساجالت بمناسبة هذا نكتب
يجب وهل أوًال، املرصي األديب يشبع ما فيه العربي األدب وهل مستوًرا، أو مكشوًفا
عن مناظرات من أحيانًا يقوم ما وأيًضا أوًال، الثقافة أساس القدماء املرصيون يكون أن
لألدب، القواعد وضع تشبه التي األبحاث من هذا ونحو نقصها، أو العربية اللغة كفاية

األبحاث. بهذه يثمر ال األدب أن أرى وأنا
الحياة وصف األدب ألن وجوهها، جميع من الحياة ندرس أن األدب يف سبيلنا وإنما
الطريقة إىل وإرشاده معانيها من يجهله ما عىل القارئ بإظهار فيها، والتوسعة ونقدها،
من نعيش أن بل األدبية الكتابة ونجيد نكتب أن األدب من الغاية فليست للمعيشة، املثىل
ويصورها، املثىل الحياة يطابق أن هي لألدب الوحيدة فالقاعدة ولذلك األدبية؛ املعيشة
أنظمة من بالحياة يتصل ما كل يدرس أن الغاية هذه يبلغ كي األديب يحتاج ولهذا
أو املحامي فإن السبب ولهذا فلسفية، مضاربات إىل علمية اكتشافات إىل اجتماعية
أكثر منهما يعرف األدب أو باللغة قط يشتغل لم الذي النجار أو الطبيب أو الصحفي
بضاعته مس قد هذا ألن واملعاجم؛ الكتب من بدرسهما عنوا الذين أولئك يعرفه مما
اللغة من يعرفوا فلم هؤالء أما إليها بصريته ونفذت وبارشها الحياة نواحي من ناحية
مدير قول به ونؤيد نقوله ما صدق يزيد ومما املعنوي، التحنيط من نوع سوى واألدب
اإلنجليزية اللغة فإن ذلك ومع علمي، مجمع اإلنجليز عند ليس أنه شيكاغو جامعة
من مواضيع وأوفرها مادة أغزر اإلنجليزي واألدب ألفاًظا الفرنسية اللغة من أوسع اآلن
أدبهم، بذلك فاتسع بالحياة اتصالهم زادوا بالعلوم بتعلقهم اإلنجليز ألن الفرنيس؛ األدب
الحياة عن قليًال ابتعدوا وقواعده وأصوله األدب عن الكالم فبإدمانهم الفرنسيون أما
نهتدي التي الهداية دون املوسيقى لذة أدبهم يف نجد فرصنا الصنعة، شأن من ورفعوا
كذلك اللغة لدرس وسيلة املوضوع نجعل أن يجب كما أنه القول وخالصة الحياة، يف بها

األدب. لدرس وسيلة الحياة نجعل أن يجب
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قديمةمجيلة أسطورة

يرسمها وكأنه برباعته، كبلنغ اإلنجليزي الشاعر يدبجها التي الصغرية األساطري من
قال: الرباهمة، ديانة عن نقلها التي الفريدة األسطورة هذه بريشته،

كانت وعندما ميالده يف مبتدئًا الزمن كان عندما أو األزمان، أحد يف حدث
نديٍّا جسمه يزال ما اإلنسان كان وحني أسماء، بعد لها تعرف لم جديدة اآللهة
أنه وادعى لآللهة وتصدى وقف نفسه اإلنسان هذا أن منه، جبل الذي بالطني

إله. أيًضا هو
صادقة. دعواه أن فوجدت ووزنتها بينات من قدمه ما اآللهة ففحصت
الخفاء يف إليه تسللت اإلنسان بدعوى سلمت أن بعد اآللهة هذه ولكن
لها يهتدي ال حتى عنه تخفيها أن تنوي وهي األلوهية، هذه منه واختلست
أخفتها إذا إنها لنفسها اآللهة قالت فقد سهًال، يكن لم العمل هذا ولكن أبًدا،
يف يقلبه حتى مكان يف حجًرا يرتك لن اإلنسان فإن األرض يف مكان أي يف
يصعد أن تخىش فإنها عندها أخفتها إذا هي ثم إليها. واالهتداء عنها البحث

منها. ويقتنصها السماء يف إليها اإلنسان
اتركوا وقال: وأحكمها أعقلها إليها تقدم إذ حرية يف جميعها اآللهة وبينما

أحلها. فأنا املسألة هذه يل
عىل تحتوي التي املضطربة الصغرية الشعاعة هذه عىل بيده قبض ثم
منه، طارت قد بها وإذ كفه بسط قبضته، يف صارت فلما اإلنسان، ألوهية
يحلم أن اإلنسان يستطيع ال حيث أخفيتها لقد حسن. هذا قال: وعندئذ

نفسه. اإلنسان يف أخفيتها إني أجل، بمكانها.
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من الصوفيني تاريخ قرأ من كل يدركه الجميلة األسطورة أو القصة هذه ومغزى
أو جيمس مثل الجدد الفالسفة يقرأ من أيًضا بل األوربيني، ومحدثي العرب قدماء

برغسون.
ترفعنا التي القدسية البصرية هذه هي تضطرب، صغرية شعاعة منا كل نفس ففي
نظن، كنا مما أرشف أننا الحرجة واملآزق املواقف من منها فنعرف عقولنا فوق أحيانًا

بال. يف لنا يخطر يكن لم ما والعظمة السمو من فينا وأن
والتحاسد، التنافس عىل ويحضنا البشعة، األنانية إىل يسوقنا الذي العقل فهذا
والتقتري الشح، ثنايا يف والتقلص العقار، من واالستزادة أيديهم، يف ما عىل الغري ومغالبة
سبيل يف بأنفسنا نضحي فرتانا القدسية، البصرية هذه أمام أحيانًا ينهزم والحياة، باملال
يطلب وهو مادي، فالعقل رماًدا، أو أشالء نحن نكون حني غرينا بهما يتمتع والخري الرب
الهندية، األسطورة تقول كما أنفسنا، يف اآللهة أخفتها التي البصرية هذه ولكن األثرة،
أو الوطن عن بالدفاع فنحقق أنفسنا، فوق ونرتفع فنسمو إليه وتدفعنا باإليثار تغرينا
كنا فلو بأنفسنا، التضحية سوى منه نحن ننال ال بينما لغرينا ثمرته نرتك ما الحرية

بنفسه. يضحي بأن منا واحد ريض ملا الذاتية بمصلحتنا الدنيا من نقنع أنانيني
والعالم الناس مصلحة نضع وأننا نظن، مما أرشف أننا ندرك التضحية هذه فمن
األزمات يف وتتغلب الكون مصلحة تدرك سامية بصرية لنا وأن الشخصية، مصلحتنا فوق
كما خفية قلوبنا اآللهة أودعته الذي الرس هذا عن بذلك لنا فتكشف العقل صوت عىل
يبعث الذي العنرص ذلك من قلوبنا يف يشع الذي القبس ذلك عن أو األسطورة، تقول

برغسون. يقول كما األجسام يف الحياة
الكل مصلحة ونؤثر عقولنا فوق نسمو أننا عىل الوحيد بالربهان التضحية وليست
قهًرا عليه نقهر الذي الرب من النوع ذلك مثًال هناك بل الجزء، هي التي مصلحتنا عىل
مذهب إىل ندعو عندما يحدث كما به، نتشبث ذلك مع ولكننا تلفنا فيه أن ونعرف
عقولنا عىل تتغلب بالحياة بصريتنا أن عندئذ فنشعر ننشده، أعىل مثل أو تحقيقه نبغي
يف ومشقة خسف من نلقاه بما راضون ونحن السامية ألغراضها تسخرنا بل وتسوقنا
عقله. عليه تملك بصريته أن العالم عىل األديب ميزة كانت وربما األغراض، هذه سبيل
أن فعلينا اآللهة، أخفتها النور من صغرية شعاعة نفوسنا يف أن القول وخالصة
لجميع الشاملة الحياة بعنرص وتصلنا بالكون تربطنا التي الصلة هي ألنها نلتمسها

واملادية. واألنانية العقل فوق ترفعنا التي البصرية وهي األحياء،
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األشياء أمجل

تنشده، التي النفس يف حالة ألنه مكان؛ كل يف ألفاه اإلنسان تحراه إذا كالسعادة، الجمال
الذاتي االستعداد من عنده ما بمقدار إال السعادة عىل قادًرا ليس إنسان كل أن وكما
نفسه يف ما بمقدار إال معانيه وإدراك الجمال فهم عىل قادًرا إنسان كل ليس كذلك لها،
أو النبات الجامد، أو الحي املخلوف هذا بأن نقر ال ألننا وذلك الجمال؛ عنارص من هو
أن قبل أنفسنا يف مغروسة جماله منها يتألف التي العنارص تكن لم ما جميًال الحيوان،

نراه.
تقعر هذا ولكن موضوعيٍّا، شيئًا وليس ذاتي الجمال إن نقول فلسفية وبعبارة
وأثمنها األشياء أغىل أنه مع فالجمال املقالة، هذه يف نتوخاها التي السهولة عن يبعدنا
جمال العطرة الصباح أنفاس ففي به، لالستمتاع كلفة وأقلها األشياء أشيع أيًضا فإنه
يف ألن يدخنونها؛ بالسجاير يفسدونها فال سليمة فطرتهم تزال ما الذين أولئك يدركه
يعجب «رسكني» اإلنجليزي األديب كان ولقد الدخان، عبق من أعطر عبًقا الصباح نسيم

الصبح. نسيم من أنفسهم ويحرمون يدخنون كيف املدخنني من
ويخفف الفطرة إىل يدعو الذي العظيم الهندي ذلك غاندي يقوله بما يذكرنا وهذا
حافلة صناعية عيشة نعيش أن يف علينا وإلحاحها الحضارة تكاليف من شيئًا بذلك عنا
بأن رسكني مثل أيًضا لنا ينصح فهو املتوايل، والسهر الدسم والطعام القوية باملنبهات
األقدام حفاة ونميش الليل، رقدة من تستيقظ وهي الطبيعة رؤية يف الجمال نتوخى
يف ولكننا بالجسم ننفرد حني والزهر، العشب وبني الحقول، وسط يف الندي الرتاب عىل
وخالئقه الكون من تقربنا التي بالطبيعة نستأنس ألننا بالوحشة فيه نشعر ال انفرادنا
يف ونحس قلوبنا الحب فيفعم وبينها، بيننا الروحي االجتماع ويتأكد الوشائج، فتزيد



واألدب الحياة يف

املصالح هذه من وأبقى أسمى روحية مصالح عن لنا يكشف الذي الطرب بذلك لحظات
الحضارة. يف وقتنا تستهلك التي الصغرية

رجل فإن ولذلك للحب؛ استعدادها بمقدار النفس يف يرسي بالجمال اإلحساس إن
رجل أيًضا هو قصة، أو مقال أو تمثال أو قصيدة يف الجمال ينشد الذي العظيم، الفن
رجًال تجد أن ومحال األدب، يف العليا املكانة تلك للحب تجد السبب ولهذا العظيم، الحب

ساميٍّا. أديبًا يكون أن يمكن واألنانية الحقد صدره يثقل
كان فقد والجمال، الحب رجل «دستؤفسكي» هو ذكًرا وأخلدهم األدباء وأسمى
الرتاب ونقبل كله العالم نحب بأن لنا وينصح يشء كل ويحب يشء كل يف الجمال يرى
فيها يخشع سامية صالة يقرأ وكأنه قصصه يقرأ القارئ فإن ولذلك عليه؛ ندوس الذي
والقبالت عينيه من تتساقط للدموع ويطرب أمامها يجثو الذي لحبيبته املحب خشوع له

حبيبته. قدمي عىل تنطبع الحارة
اإلنسان أطفال هم األشياء أجمل ولعل يتفاوت، ولكنه كله، العالم يشغل والجمال
العطر كأنه صغري جرم يف انطوى قد الجمال من عالم اإلنسان طفل ففي والحيوان،
وتاريخ اآلباء حكمة الصغري جسم ففي صغرية، قنينة يف الورد من حقل من يجمع
والنزوع السمو يف ورغبته املستقبل إىل اإلنسان تشوف نفسه ويف السنني، من املاليني
لفظة فإن عندنا، الجمال حاسة بزوغ يف األصول أحد يكون الطفل يكاد بل التقدم. إىل
وذلك الصغرية؛ سوى وضعها أصل يف تعني تكن لم الجميل اآلن تعني التي «لطيف»

صغري. مخلوق وكل يشء كل نستجمل ألننا
حبٍّا إليه تظفر فقلوبنا اإلنسان، أطفال عن جماًال يقل ال نفسه الحيوان طفل بل
تلك ونتأمل ونمسحه عليه نحنو حتى خنوًصا أو جرًوا أو حمًال نرى فما وحنانًا،
ونحوطه فنعشقه ونظراته حركاته يف لنا الربيء االستسالم وهذا وجهه يف السذاجة

يؤذيه. ما كل من ونحميه وخدمتنا، بعنايتنا
بمقدار إال وكائناته العالم نستجمل ال فنحن «ذاتي» الجمال إن فنقول نعود ولكن
وأبعدنا حبٍّا وأكثرنا استمتاًعا أكثرنا هو نفًسا فأجملنا ولذلك جمال؛ من نفوسنا يف ما

الكراهة. عن
تزيدهما، الرتبية فإن طبيعتني بالحب واإلحساس بالجمال اإلحساس كان وإذا
نربي أن فيجب اإللقاء، إجادة تعلمنا كالخطابة أو امليش يف الرشاقة يعلمنا كالرقص

والكراهية. الحقد عن ونقمعها الجمال عن التفتيش عىل أنفسنا
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إليها وحاجتنا الصدر سعة

اآلداب بمختلف تثقف الذي املهذب الرجل عالمات أهم من الصدر سعة كانت ربما
وثقفها، نفسه، غذا الذي فالرجل الحضارة، رشوط أهم من أيًضا هي كما والعلوم،
القائلة الفكرة سوى لفكرة يتعصب أن يسعه ال واملتأخرين، املتقدمني آراء عىل ووقف
ويتسامح نقد كل يتحمل أن يستطيع فهو التعصب، بعدم القائلة أي الرأي، بحرية
وعرف نظرهم وجهات وقدر املختلفني الكثريين آراء عىل وقف قد ثقافته لسعة ألنه فيه
الدفاع يف ويحتد فكرة أو لرأي فيتعصب الجاهل الرجل أما سيئاتها. عرف كما حسناتها

تخالفه. التي النظر وجهات عىل الوقوف عن قارص ألنه عنها
التسامح، تسمى هنا وهي للحضارة، الالزمة الرشوط من أيًضا الصدر وسعة
اآلراء يف تنقسم بطبيعتها األمة ألن وذلك تسامح، بال حضارة العالم يف تقوم فليست
بالوجود لغريها ترض لم وإذا الطوائف، هذه تسامح لم فإذا متباينة، طوائف واملذاهب
فيها أهلية بحرب ينتهي قد الذي التناحر إىل يدفعها التعصب فإن به، ترىضلنفسها كما
بها الترصيح يف كان ولو املخالفة باآلراء الرىض هو والتسامح وحضارتها، األمة فناء
الطائفية أو الشخصية آراءه يرى أن عىل غيور بطبيعته منا فكل األلم، بعض يؤملنا ما
الشخصية الغري آلراء صدورنا تتسع حتى حضارة تقوم أن يمكن ال ولكن حوله، فاشية
أننا أي لنرشها. األذى من قليل يصيبنا قد أو األلم ببعض نشعر كنا ولو والطائفية،

الفكرية. الحرية عىل ومحافظة تسامًحا مصالحنا من يشء عن ننزل أن يجب
دامت ما شكاية أو احتداد دون نتقبله النقد، يف بالتسامح القول إىل بنا يؤدي وهذا
وتعده للنقد صدورنا تتسع أن علينا يجب بل الخري، هي املنشودة والغاية حسنة النية
أحد من نقًدا قرأ فإذا والغرور الزهو عىل مفطور اإلنسان ألن التقويم؛ عوامل من عامًال
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وقد اعوج، ما نفسه من ويقيم الزهو عنه فينقشع غريه يراه كما نفسه رأى الخصوم
األلم. هذا يزيل أن يجب للمصلحة الصادق النظر ولكن النقد لهذا نتألم

حزب من أمة تخلو ال الذين الحريني، أو األحرار، إن نقول أن بنا يجدر وهنا
منها يقصدون كما الصدر وسعة السخاء اللفظة هذه من يقصدون إنما أوروبا يف لهم
عىل باإلصالح الضن بعدم يقولون الذين األسخاء حزب هو «األحرار» فحزب الحرية،
أيًضا هو بل فقط لنفسه الحرية يطلب الذي هو ليس الحر فالرجل الفقرية، الطبقات
لكل رضوري الرجل هذا ومثل الصدر، وسعة النفس وسخاء باألريحية يحس الذي ذلك

راقية. اجتماعية هيئة
هو الدينية العقيدة يف التسامح أن وعرفوا الديني، التعصب من الناس انتهى وقد
ترد لم التي الدينية الحروب يف السنني مئات قضوا أن بعد واألمن، للسلم ضمان خري
األمم وأخرت والضغائن األحقاد وزادت بالدماء األرض بللت ولكنها عقيدته عن أحًدا
وباتت الدينية املذاهب يف لالختالف صدورهم تتسع اآلن الناس وصار الحضارة، ودمرت

الحضارة. أسس من أساًسا الدينية الحرية
كان الذي القديم املكان يأخذ أن أوشك قد السياسية املذاهب يف االختالف ولكن
األيدي بعثت ما كثريًا وضغائن إحنًا النفوس فامتألت الدينية، املذاهب يف لالختالف
الهوس ذلك يشبه السيايس الهوس من نوع هناك وصار الجرائم، ارتكاب عىل املجرمة
من غريه وأن الحق، يحتكر بل حق، عىل أنه إنسان كل يشعر كان حني القديم الديني
عىل دليًال إال التعصب أو الهوس هذا وليس الباطل، سوى يعرف ال باطل، عىل الخصوم
أما لفكرته، يتعصب األخرى الفكر مناحي لجهله الجاهل ألن الثقافة؛ وقلة الصدر ضيق
يمنعه ما الصدر وسعة التسامح من نفسه يف يرى الدرس يف وتوسًعا بها فلعلمه العالم
التنقيح يقبل رأيٍّا يكون أن يعدو ال املثقف العالم عند السيايس والرأي التعصب، من
إىل دعوتنا فلتكن ورؤية، عقل عىل تقوم ال راسخة عقيدة الجاهل عند ولكنه واإلبدال،
ونرش املعرفة زيادة ذلك إىل بها نتوسل التي أدواتنا ولتكن للنقد، الصدر وسعة التسامح
نفوسهم يف تتجمد الرأي من واحدة وجهة عىل يقترصوا ال حتى الناس بني الثقافة
حتى بينهم الثقافة بزيادة التعصب روح إضعاف عىل نعمل بل راسخة، عقيدة فتصري

أيًضا. عليه ما يرون بل فقط للشخص أو لليشء ما يرون ال
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البذرة

القادم» للجيل الفاضلة القدوة أو الحسنة البذرة تلك «فلتكن
غرًسا تكون كي للصغري الكبري ويرويها ابنها، عىل األم تقصها أمثولة األملان عند
وتختلط بذهنه، فتنطبع الصبي يسمعها والرب. للخري الناس قوى ويوجه لهم يلذ صالًحا
واملثل منها، املقصودة الغاية نحو واتجه بها عمل شب فإذا عنارصه، يف وتتأصل بدمه
عىل يدل كالهما والعربة، للعظة الصغار عىل تقص التي األمثولة كمثل األمة بني الشائع
أمثالها. من وأخالقها األمم طبائع معرفة يكن بل إليه. تتشوف وما األمة هذه عقلية

أمثولتهم: يف األملان يقول
يف شبت قد بنار إذا خان يف قاعدان هما فبينما قرية، يف نزال قد كانا سائحني «إن

القرية
شأني. هذا ليس أحدهما: فقال

عاد فلما األثاث، من وكثريًا الناس بعض فأنقذ النار، نحو وعدا نهض، اآلخر ولكن
غريك؟ ملصالح بنفسك تخاطر بأن أمرك ومن هذا: سأله رفيقه إىل

تنبت كي البذرة أدفن بأن أمرني الذي هو بهذا أمرني الذي إن الشهم: الرجل فقال
وتكثر.

كنت إذن الثاني: فأجابه النار؟ هذه يف دفنت قد أنت كنت لو ولكن اآلخر: فقال
البذرة». هذه أكون

الصغار، يحفظها مقطوعة يف وضعها شعرائنا أحد أن لو جميلة، أمثولة فهذه
البذل روح الناشئ نفس يف وتغرس األخالق تقوم التي املحفوظات خري من لكانت
الخطري املعنى هذا فيها ثم الغري، ملصلحة النفس وبذل اإليثار، معنى ففيها والتضحية،



واألدب الحياة يف

آالف وتثمر تنبت التي البذرة بمثابة هو نعمله عمل أو بها نتفوه كلمة كل أن وهو
البذور.

السباب فكلمة أصلحها إال البذور من نزرع فال أنفسنا، نحاسب أن إىل يبعثنا وهذا
ينشأ الذي الجديد الجيل بني كالشوك ستنبت سوء، بذرة هي نكتبها أو بها ننطق التي
أو بها نتفوه التي واألثرة والجبن والحسد الحقد وخواطر بها، والتلفظ تعلمها عىل
سيئة. نشأة عليها فينشئون يقرءونها أو يسمعونها الذين نفوس يف صدى ستجد نكتبها
تنمو البذرة بمثابة وهي إال بها نتفوه كلمة أو نأتيه عمل من وما زارع، منا فكل
لنا قدوة فهم الناس، بني نعيش ألننا وذلك السيئة، أو الصالحة الثمرة وتثمر وتربو
يف عامل وأكرب بهم، نحن نتأثر كما وأقوالنا بأعمالنا يتأثرون وهم لهم، قدوة ونحن
حولنا من غرار عىل ننشأ فنحن القدوة، هو فيها، الوحيد العامل يكون يكاد بل األخالق،
هذه ومرجع ذلك، نحو أو زمالة أو معاملة يف نالبسهم أو نعارشهم الذين الناس من
يف الناس نحاكي فنحن لغرينا، املحاكاة من عليه فطرنا ما هو القدوة يف نراها التي القوة
واألشياء، الناس ونكره نحب إننا بحيث منا، وعي غري عىل وأعمالهم وكالمهم حركاتهم
سبيل عن وليس ومحاكاة تقليًدا كلها، فيها نقل لم إن األحيان أكثر يف بهم، نعجب أو
نشأنا والعمل القول يف الصالحة البذرة يبذرون الناس هؤالء كان فإذا واالختيار، التفكري
فإننا أعمالهم فاسد من يستحيون وال القول بهجر ينطقون ذلك عكس كانوا وإذا مثلهم،
الزعيم، أو الكاتب نفوذ هنا ومن عليها، يسريون التي السوء سرية ونسري بهم نقتدي
العمل أو بالقول يستطيع فإنه املركز، أو الحسب أو املال وجاهة له آخر إنسان أي أو
يسترض أو فينتفع يليه الذي للجيل تنبت بذرة يكون وأن الرش أو للخري قوة يكون أن
بنفسه يرمي الذي األملاني ذلك روح فينا تكون أن السبب لهذا ويجب أخالقه، يف بها
كي الرتاب يف تدفن كالبذرة يكون بأن راضيًا األشياء أو الناس بعض ينقذ كي النار يف
الوسط بأن نؤمن كنا وإذا الحارض، الجيل أبناء ينفع لم إذا القادم الجيل أبناء بها ينتفع
منه يتألف الذي الوسط هذا أجزاء أحد أنفسنا أننا ننيس أال يجب فإننا اإلنسان يف يؤثر
واملبذر السكري والعاهر املنرس، رئيس الكبري اللص يجعل السيئ الوسط أن وكما الكل،
الطاهر للرجل إال والشهامة بالبطولة يقر ال الحسن الوسط فكذلك الشهام، األبطال من
أو العمال أحوال إصالح أو مستشفى أو مدرسة لتأسيس فيعمل للخدمة يسعى الذي
نحن نكون أن فيجب العرشين، القرن وشهامة الحديث الرقي نسق يف هو مما ذلك نحو

القادم. للجيل الفاضلة والقدوة الحسنة البذرة تلك
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التمدن هو ما

وأنت أنا أما التمدين. أو التمدن هو هل يعرفوا أن إال التمدن من يهمهم ال من الناس من
وماهيته. بحقيقته إال نبايل فال

أعىل التمدن من نبلغ وأن متمدنني نكون أن يف كلنا نرغب ألننا بذلك نبايل ونحن
التمدن. هو ما نعرف أن علينا يجب ولذلك درجاته؛

بكتاب عليه وأجاب السؤال هذا «بل» املسرت وهو اإلنجليز الكتاب أحد سأل لقد
منها يعرف كي والحديثة، القديمة العصور يف املتمدنة األمم أحوال فيه استقرأ ضخم
أقاليمها، أو أزمانها اختلفت مهما الحضارات فيها وتشرتك بها تتسم التي السمات تلك
إىل عمد باألخرى، الواحدة ومقابلتها الحضارات هذه بحث يف يرشع أن قبل ولكنه
أساس الواقع يف هي صفات جملة فيها فوجد الحضارة تكون ال حيث املترببرة األوساط

الكلمة. هذه مدلول من اآلن نحن نفهم كما منها ليست ولكنها الحضارة
وبالحياة ما، بآلهة واإليمان العقار، يف االمتالك احرتام نجد املترببرة األوساط ففي
صفات فهذه الوطن، عن والدفاع والطهارة، والنظافة، والصدق، املرأة، احرتام ثم األخرى،
نفهمها كما الحضارة ليست ولكنها للحضارة، أساًسا تعد قد وهي املتمدنني عند توجد
العموميات. هذه من وأخص أدق أشياء املتحرض أو املتمدن الرجل من نطلب فإننا اآلن،
إليها نميل صفات من نتخيله فيما الحضارة عن نبحث أن الحكمة من وليس
أن علينا وإنما فيها، نعيش التي الوقتية الظروف أو صناعتنا بحكم أو الذهني بمزاجنا
فيها نفتش ثم حضارتها ارتقاء وقت الذهبية بالعصور اشتهرت التي األمم إىل نعمد
التمدن أو للحضارة رشًطا الصفات هذه وتعد فيها تشرتك التي البارزة الصفات عن
القرنني يف القدماء اإلغريق حضارة بحث فإنه بل، املسرت فعله ما هو وهذا الراقي،
للثورة السابق العرص ثم إيطاليا، يف النهضة عرص بحث ثم امليالد، قبل والخامس الرابع
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صفات جملة يف تشرتك الثالثة العصور هذه أن باملقابلة ووجد فرنسا، يف الفرنسية
وتسويده العقل سيطرة هي الصفات وهذه الراقية، بالحضارة اآلن نحن نعني ما هي
األمة تورث للعقل التي السيطرة وهذه األمة، نشاط إليها ينحو التي املناحي جميع عىل
واملجاملة والتأنق الذهن، ورشف التسامح عىل ويبعث والجمال، الحق يحرتم ا خاصٍّ ذوًقا
والخرافات واملبالغة والقسوة اإلسفاف وكراهة الفكاهة، معنى وإدراك واالستطالع،
حرة، تربية عىل الحصول يف والرغبة بالحياة، التمتع عىل والتجرؤ الكاذب، والحياء

النفس. يف عما اإلعراب عىل والقدرة
الذهبية العصور أحسن يف بل املسرت يراها كما الراقية الحضارة صفات هي وهذه
الدرجة به نقيس أن يمكننا مقياس وهي العالم، تاريخ يف األمم أعظم من أمم لثالث
السيطرة للعقل نجعل نحن هل هو: عنه نتساءل ما وأول الرقي، معارج يف بلغناها التي

واملبالغة؟ القسوة ونكره والتسامح الجمال نحرتم هل ثم العامة؟ شئوننا يف التامة
من بلغته ملا األسف يتمالك ال املاضيني الشهرين يف الصحف للغة املتتبع إن
حزبًا الكتاب أحد ذكر لقد حتى الوصف، هذا يف واملبالغة خصومها، وصف يف اإلسفاف

عنها. املعربة العامية اللفظة بهذه يقنع ولم عواهر، أعضاءه بأن األحزاب من
والدرس، بالنظر جديرة أشياء بل املسرت ذكرها التي الراقية الحضارة سمات يف إن
املبالغة وكراهة والتسامح املجاملة رشوط أن نرى الحارضة ظروفنا يف نحن ولكن
خصومه يصف الكاتب وصار املاضيني، الشهرين يف الصحف من غابت قد واإلسفاف
بما يبايل ال وهو األلفاظ هذه مرتادفات وسائر والعهر والخيانة بالجنون السياسيني
هل ونسأله: الراقية الحضارة برشوط الكاتب هذا أمثال نذّكر أن جميًعا فعلينا يقول،

متمدن؟ أنت

122



والخمسون الثالث الفصل

التقدم يف

التي اآلالت باخرتاع وذلك الطبيعة، عىل التسلط منها وسائل، بجملة وترتقي األمم تتقدم
األخالق، يف االرتقاء ومنها ورفاهيته، حريته بذلك وتزيد العمل مشقة اإلنسان عىل توفر
أجل من األثرة عن والنزول التنازع من بدًال بالتعاون الرىض سوى االرتقاء هذا وليس
العاملية. الثقافة يف بحقه إنسان كل يفوز حتى التعليم يف املستوى رفع ومنها اإليثار،

الطبيعة عىل التسلط حيث من فأما األمم، بها تتقدم التي الوسائل بعض هذه
الهواء نركب تجعلنا ال التي الكثرية اآلالت من واضح فهذا اإلنسان ملصلحة واستغاللها
الصناعة تقدم وكذلك النرتوجني، منه ونستخرج األرض نزرع كما نزرعه بل فقط،
من الحرير يصنعون وأثقف، منا أعلم هم من جعلت باألحرى أو جعلتنا، التي بالكيمياء

ما. يوًما عندنا القطن زراعة عىل قضوا وربما والحطب واملوز الكرنب
القرن منذ ألغي فالرق األخالق، يف تقدًما نجد الصناعي التقدم هذا جانب إىل ولكن
وقت إىل املرأة وكانت قط، تحرمه لم األديان ألن إنساني لحافز إلغاؤه وكان املايض،
ولكن زوجها، أمام ما شأن يف لها رأي ال التي كاألمة تعيش العالم أرجاء معظم يف قريب
وسائر الربملانات يف رأي لها فصار مستواه إىل ورفعها راضيًا حقوقه عن نزل الرجل
كبرية أمة نرى أن الحديث عرصنا يف الجميلة الحوادث من كان وقد النقابية، املجالس
عن الرجال فيها ينزل املتحدة، الواليات بها نعني السكان، من مليونًا ١٣٠ نحو تبلغ
يمنحون نفسه الوقت ويف خاصة برشعة أنفسهم عىل ويحرمونها الخمور رشب يف حقهم

األخالق؟ يف ارتقاء هذا أليس بهم. أسوة النيابية للهيئات التصويت حق املرأة
ملصلحة نراها التي العناية تلك األخالق يف التقدم عىل تدل التي الظواهر ومن
ومنحهم لهم، العمل ساعات وتحديد نظيفة، مساكن يف وإسكانهم وتعليمهم، العمال،
الفقراء، ملعاونة األغنياء بها قام قد العناية فهذه الشيخوخة، سن يبلغون عندما املعاشات
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باإلصالح نفسه فتسخو املهذب الرجل بها يشعر التي األريحية تلك إليها الدافع وكان
وأمريكا أوروبا يف األحرار أحزاب قامت وقد عليه، املشقة أو الخسارة بعض فيه كان ولو
من إنجلرتا يف أن الواقع بل نفسها، روسيا يف لآلن تتحقق لم اإلصالح من برضوب
املهذبني األغنياء من طبقة إنجلرتا يف ألن إال ذلك وليس روسيا، يف مما أكثر االشرتاكية

أخالقهم. سوى باعث من لهم يكن ولم للعمال، راضني حقوقهم من كثري عن نزلوا
الراقية األمم فمعظم املتمدنة، األمم بني وارتقائه التعليم يف نراها ثالثة وسيلة وثم
أو الثانوي التعليم جعل إىل تتجاوزه بل اإلجباري، االبتدائي بالتعليم تقنع ال اآلن
حاجات يمايش هو بل القديمة، التقاليد عىل يجري التعليم يعد ولم إجباريٍّا، بعضه
يصنعون كيف االبتدائية املدارس إحدى يف التالميذ يتعلم أملانيا ففي الحديثة، الثقافة
التصوير صناعة الصبي يتعلم أيًضا األملانية املدارس معظم ويف ويركبونها، الطيارات

بالفتوغرافية.
محسوس رقي عىل تدل والتعليم، واألخالق الصناعة يف التقدم أي للتقدم، األمثلة هذه
ويف الصحة يف العالم تقدم ذلك بعد نذكر أن يمكننا وقد إنكاره، منا أحًدا يمكن ال
وكلها لهاي، ومحكمة األمم وعصبة كيلوج ميثاق ذلك عىل يدل كما األممية، العالقات

يتقدم. العالم أن يف ذلك بعد نشك فال الحروب محو إىل ترمي
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االجتهاد

املعنى غري آخر ملعنى «االجتهاد» لفظة السمحاء اإلسالمية الرشيعة علماء يستخدم
الرشيعة حدود يف فاملجتهد، األمور، من أمر تحصيل يف الجهد استفراغ هو الذي اللغوي
حني ومنطقه بذهنه األحكام يستنبط الذي هو أو املقلد. ضد هو األصوليني، واصطالح

لألمة. املنشودة باملصلحة يعود ال بالتقليد التقيد أن يجد
الحياة أو العلم أو األدب نقلد فال أيًضا، «مجتهدين» نكون بأن نحن أحرانا وما
كما ونسكن ونأكل فنلبس للمعيشة، املثىل األساليب استنباط يف «نجتهد» وإنما ذاتها
ما خري هو ذاك أو األسلوب هذا أن والتجربة االختبار لنا يثبت وكما عقولنا، تلهمنا
بال وأسالفنا آباءنا نقلد أن علينا فليس والطمأنينة، والسالم والصحة الراحة لنا يضمن
عىل منازلنا ونبني أخالقهم ونلزم مالبسهم نلبس يعيشون، كانوا كما ونعيش روية
الفوز لنا تضمن التي الطرق أمثل ونصطنع ونستنبط «نجتهد» أن علينا وإنما طرائقهم،
الذي اآلسن الركود ذلك تركد وال مستمر تجدد يف حياتنا فتسري الدنيا، هذه يف والراحة

امليتة. األمم يف اآلن يرى
أكثر بالحارض العناية وإىل النقل، فوق العقل وضع إىل يرمي الحياة يف والتجديد
األحياء أن عىل دليل وهو البائد، السلف من أكثر القادم الخلف رعاية وإىل املايض، من
وال األسوار تحوطه ال فسيح ميدان يف الحياة حرية من يمرحون ونشاًطا قوة ينبضون

األغالل. تقيدهم
الجديدة حياتنا تالئم التي الوسائل فيه فنستنبط األدب يف «نجتهد» بأن أحرانا وما
منه قانعني غري فيها، والتوسع وبسطها، نقدها يف يعمل الحياة لهذه صورة وتجعله

القديمة. الطرق ولزوم بالتقليد



واألدب الحياة يف

أساس ولكن األخالق، يف املجتهدين وإىل األدب يف «املجتهدين» إىل حاجة يف إننا أجل
يف عقولنا نعمل بأن إال ذلك يكون ولن الحياة، يف «االجتهاد» يكون أن يجب كله ذلك
السلف لنا خلفه مما نرىضبيشء وال غريها منها ونستبدل فنصلح الشائعة العيش طرق

واملصلحة. والعقل واملنطق يتفق ما إال
التقليد من أي العقل، إىل التقليد من العلماء خرج عندما إال تتقدم لم العلوم إن
عليه نص يشء يف أخطأ إذا الطالب تعاقب الجامعات كانت أن فبعد االجتهاد، إىل
يروى ومما األول، املعلم لهذا غلط عىل يقع أن استطاع إذا تكافئه صارت أرسطوطاليس
عىل أن أعىل إىل التلسكوب استعمال بدء عند أستاذه نظر وجه طالبًا أن املناسبة بهذه
قرأت ألني بقع؛ الشمس عىل يكون أن يمكن «ال يقول: األستاذ إليه فكتب بقًعا، الشمس
الشمس، عىل بقع ال إنه قال قد وهو آخره، إىل أوله من مرتني أرسطوطاليس كتاب

عينيك.» عىل فهي عليه البقع تكن لم فإذا منظارك فنظف
كان الطالب أن نعرف ونحن عينيه، صدق بل أستاذه مثل يقلد لم الطالب ولكن

مخطئًا. وأرسطوطاليس ا محقٍّ
ونرى نخشاها أحيانًا بتنا حتى العظيم الحد هذا العلوم تقدمت الطالب هذا وبمثل
االجتماعية النظم حدود وتعدو تفوق تقدمها رسعة ألن بها؛ اللحاق نستطيع ال أننا

منه. وأبطأ العلمي التقدم دون فإنها تطورت مهما التي الراهنة
يف الطالب هذا عمل كما نعمل حتى األدب، يف النظر هذا مثل إىل حاجة يف فنحن
كان الكاتب أو الشاعر ذلك إن نقول أن نخىش ال بحيث النقل، دون العقل عىل اعتماده
داع بال عويص معقد نظرنا يف هو القدماء عرف يف البليغ األسلوب ذلك وأن مخطئًا،
توافقنا تعد لم القديمة األخالق تلك بأن نجهر أن نستطيع كذلك تعويص. أو تعقيد إىل

التقليد. من والخروج فيها «االجتهاد» إىل حاجة يف فنحن
األشياء هذه ننزل وأن ورشائعنا، وأدبنا أخالقنا يف نتجدد أن يجب أخرى وبعبارة

العتيقة. والتقاليد القديمة السنن عىل بالخروج إال يتقدم لم الذي العلم منزلة كلها
ولكنهم الفوىض، إىل يؤدي التقاليد ترك يف اإلفراط أن الناس بعض يخىش وقد
ما فيه ويرى التبديل يكره محافظ فيه يعيش الذي الوسط بطبيعة اإلنسان أن ينسون
تطبعنا وهي املاضية، السنني ألوف لغة هي نتكلمها التي فاللغة وأعصابه، ذهنه يجهد
اآلباء عادات هي املعيشية أحوالنا ومعظم وأدياننا وعاداتنا السلف، بطابع منا بالرغم

اجتهدنا. مهما قليًال إال منها الخروج نستطيع ال التي
وتفوقهم. ورقيهم الناس تقدم يتوقف القليل هذا عىل ولكن
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