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املقدمة

موىس سالمة بقلم

١٩٥٨ مايو يف القاهرة

وقيمة، وغاية ماهية الثقافة يبحث فهو املثقف؛ الرجل تخريج هو الكتاب هذا موضوع
العرصي، معناها الثقافة كلمة أكسب أن حظي من كان وقد لتحقيقها، الوسائل يبحث كما
بمؤلفات لشبابنا الثقايف التوجيه يف الوجدانية حياتي من كبريًا شطًرا رصفت أني كما
الثقافة مشكالت وكانت التقليدية، املبادئ مقام العرصية املبادئ فيها قامت مختلفة
املشكالت هذه كانت ما كثريًا بل غريي، عند الدينية أو السياسية املشكالت بمثابة عندي

الذهني. ونموي الخاصة تربيتي فيها أواجه شخصية،
من فينا وليس الُعدم، تقارب فكرية فاقة أو ثقايف بؤس يف نعيش مرص يف ونحن
التعليم وبني بيننا االستعمار حال قد إذ ذلك؛ يف الوحيد السبب بل األسباب، يجهل
،١٩٢٥ سنة يف إال للبنات ثانوية مدرسة املعارف وزارة تؤسس لم إنه حتى العرصي
بل سنة، عرشين من أكثر الحكومة بها تعرتف ال طريدة بقيت القاهرة جامعة إن وحتى
وهناك املجالت، إصدار يف الراغبني عىل تفرض كانت التي القيود يذكر أن القارئ َحْسُب
يف حقنا إنكار يف مثابرة رغبة هناك كانت بأنه إال َ تَُفرسَّ أن يمكن ال عديدة أخرى قيود

الثقايف. التطور



أنفسنا نربي كيف

هذه كل من الرغم عىل استطاعت الشباب، نفس يف تنبض التي الرقي شهوة ولكن
املؤلفات، بعض فكثرت ما، درجة إىل التأليف فيه تيرس ذهنيٍّا جوٍّا تستحدث أن العوائق
أن األوروبية اللغات يجهل الذي الشباب مستطاع يف وصار صغرية، سوق لها وتكوَّنت
نقول أن فيه نستطيع الذي الوقت عن بعيدين زلنا ما أننا ومع وفائدة، تنبيًها فيها يجد
عىل فإننا العربية؛ املؤلفات يف الوافية السامية الثقافة يجد أن يمكنه املرصي الشاب إن
حني بعيًدا الزمن يكون ولن منها، ويرقيه ينبهه ما فيها سيجد إنه نقول أن نستطيع األقل
وعندئذ ننشد، الذي الذهني التطور فيكون املتغري، مجتمعنا مع وتتفاعل املؤلفات تزكو
الفكريات فيها تتصارع التي العرصية البلبلة هذه يف حية بثقافة نهتدي أن نستطيع

والسياسية. واالقتصادية االجتماعية
نفسه، عىل يعلو كي والنشاط الرغبة فيه تبعث ارتقائية نزعة من شاب يخلو وال
أو االرتقاء، إىل النزعة وهذه فيه، يعيش الذي املستوى من أرفع مستويات إىل ويسمو
االجتماعية بالبيئة تتأثر مختلفة أشكاال تتخذ التطور، شهوة شو» «برناردو يسميها كما
وقد الدراسة، أو الرياضة أو الوجاهة أو الثراء إىل الشاب يطمح فقد املنشودة، واملثليات
الطفولة، أيام بسلوكه متأثًرا طفليٍّا، لغريها أو األهداف هذه من لواحد اختياره يكون
وعي) (أي وجدان عن نشأ قد ناضًجا، يكون وقد العمر، من األوىل السنني رواسب كأنه

الوجدان. من األقل عىل بيشء أو
البيئة حدود يف الثقايف االرتقاء نحو الشباب إلرشاد محاولة هو الكتاب وهذا
وإيضاح التطور، لشهوة توجيه هو أو عام، وجه عىل العربية أو املرصية االجتماعية
باألحداث مملوء انفجاري عرص يف نعيش فنحن الدرايس، النشاط من والزائف للصحيح
أقل ففي عرصنا؛ مثل يف البرش عاش أن قط يحدث ولم واالنقالبات، والحروب والثورات
االشرتاكي النظام وعم عامليتان، حربان شبَّت ،١٩٥٦ إىل ١٩١٦ من أي سنة، خمسني من
بالقمر واتصلنا الهيدروجينية، القنبلة ثم الذرية، القنبلة وظهرت إنسان، مليون ١٠٠٠
مواخر وأصبحت الصواريخ، عىل محمولني إليه نصل أن بعيًدا وليس الرادار، طريق عن
التليفونية املكاملة مكان تأخذ أن الراديوئية املكاملة وتوشك املحيط، مواخر تزاحم الجو

… و … و …
أصبحت قد الثقافة وأن اشتدت، قد املجتمع عىل العلم وطأة أن عىل يدل هذا وكل
يف الركود ألن ونتطور؛ ونتكيف نتغري أن يجب وأننا إنسان، كل عىل محرتمة رضورة
هو أو التطور، هذا بعض هو الثقايف باالرتقاء الذهني والتغري جريمة، الظروف هذه مثل

أهمه.
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املقدمة

السياسة تتغري ثم واملواصالت، اإلنتاج يف تغريًا حتًما يحدث املخرتعات يف اآليل والتغري
ركدنا، إذا وأننا التغري، دائمة الثقافة أن كله هذا ومعنى لذلك، نتيجة واملجتمع واالقتصاد
الفهم نرفض بل فقط، الجديدة االتجاهات وفق العيش نرفض ال فإننا رنا، تحجَّ أو
بموقفنا. دراية أو وجدان بال التيار يحملها حطامة كأننا املجتمع يف وننساق واملعرفة،

الدائمة الدراسة إىل ونحتاج متطور، مجتمع يف نعيش نشأ، لم أم أشئنا سواء فنحن،
أن السبب لهذا فيجب فيه، وإليها بها ننساق التي والغايات االتجاهات عىل نقف كي
وهذا لنعيش، ونقرأ لنقرأ نعيش بحيث الحياة، برنامج هو ثقايف برنامج منَّا لكل يكون
ينتظم برنامج من منَّا إنسان يخلو أالَّ يجب ولكن والتغيري، التنقيح بالطبع يقبل الربنامج

الذهني. ارتقاؤه به
للقارئ، إيماءات تكون تكاد إليجازها هي إرشادات، التالية القصرية الفصول ويف
ولكني نقص، ما يتمم أن بذكائه يستطيع القارئ أن عىل اعتماًدا التفصيل توقيت فإني
ربما القارئ ألن الدراسة؛ تعوق سيكلوجية بصعوبة أصطدم كنت حني الرشح يف أسهبت

تخطِّيها. عن يعجز
تعليم عىل الحصول ظروفهم لهم تتح لم الذين أولئك إرشاد األوىل الغاية كانت وقد
وظني الثقايف، اإلرشاد إىل أيًضا يحتاجون املتعلمني أن التفكري بعد رأيت ولكني عاٍل،
منها، واالنتفاع بها والعمل التالية الفصول فهم يف صعوبة يجد لن العادي القارئ أن

القائم. برتتيبه الكتاب قرأ إذا وخاصة
األول الجزء فصول فإن جزءان، — الفهرست تأمل من القارئ يرى كما — والكتاب
الجزء فصول أما والظروف، والقيم األساليب وتبحث للدراسة، العامة الخطة تعالج األول
القارئ. راعاه إذا قيمته الرتتيب ولهذا املختلفة، املواد دراسة يف التفاصيل فتعالج الثاني
أو الخطأ عن ينبهني الذي النقد أجد وأن الكتاب، بهذا الشباب ينتفع أن ورجائي

أخرى. طبعة يف أتالفاه حتى التقصري
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واجلامعة املدرسة

ننتظره راٍق مجتمع ويف الجنسني، من فرد لكل رضورة املدرسة الحارض مجتمعنا يف
عىل املدارس ولكن الجنسني، من فرد لكل أيًضا رضورة الجامعة تَُعدُّ سوف به، ونحلم
أبناء من ألًفا خمسني نحو عىل فمقصورة الجامعة أما مرص، يف عامة ليست رضورتها

واملتيرسين. األثرياء
الحاجات إزاء صغري، مقدار املعارف من املدارس يف عليه نحصل ما أن نعرف وكلنا
الحاجة نحس كما الصعاب، مواجهة يف الجهل نحس فإننا ولذلك الحياة؛ بها تطلبنا التي
ولكن التثقيف، يف أساسية تَُعدُّ املعارف من طائفة يتناول املدريس والتعليم الدراسة، إىل
إىل يحتاجون متساوية، قامات عىل كانوا لو كما التالميذ جميع تعامل ذلك مع املدرسة
إنسان كل كان وملا له، خاصة بذلة منهم لكل تصنع كي القماش، من تختلف ال قطع
فالربنامج الخاصة، وحاجاته وكفاياته تتفق معارف إىل محتاج فهو الدنيا، هذه يف فذٍّا
وكل صبي كل حاجات يؤدي أن يمكن ال شاب أو صبي ملليون يُوضع الذي التعليمي

فرد. لكل التي وامليزات الخصائص فيه نتجاهل عام وجه عىل إال شاب
إنما اختيارها، يف الدقة مع حتى املدارس، يف عليها نحصل التي املعارف هذه ثم
يغني؛ لن األساس هذا فإن ركدنا فإذا املدرسة، من نخرج حني عليه نبني أساًسا تعد
املمتاز واملعلم الدراسة، نوايل أن إىل — الجامعة عقب بل املدرسة، عقب — حاجة يف فنحن
الخطط لهم يضع بل تالميذه، أذهان إىل املعارف إيصال عىل يقترص ال الذي ذلك هو
حياتهم، مدى مستقلني أنفسهم يَُعلُِّموا وأن عنه يستغنوا أن يمكنهم بحيث للدراسة
مثقف، جمهور إىل حاجة يف الرسيع تطوره يف ومجتمعنا املعلم، هذا مثل نجد أن وقل
وثوب دون يحول وكي الطارئة، املشكالت حل يستطيع كي مستمر؛ ذهني نشاط يف
األمة ترقية عىل القدرة يزعمون املرصيني، املستبدين ومن األجانب املستعمرين من الطغاة
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عىل واملستبدين الوصوليني لتجرئة الوسائل أعظم هو الجاهل والجمهور حقوقها. بإنكار
املنابر. وبهلوانية الرنَّانة واالدعاءات الرباقة باأللفاظ ينخدع االنقياد، رسيع ألنه الطغيان؛
— والجامعة املدرسة بعد — نعيش فإننا واملجلة؛ والجريدة الِكتاب قيمة هنا ومن
تكن لم ما النضج نبلغ فلن الثقايف، رقينا ووسيلة الذهني غذاؤنا وهي سنة خمسني نحو
الذي السخاء بمثل أذهاننا تثقيف عىل ننفق لم وما عادتنا، — الدراسة بل ال — القراءة

املادية. حاجاتنا رشاء عىل به ننفق
األنظمة من ويضع القوانني من يسن وهو الثقافة، بحرية يؤمن الراقي واملجتمع
األوروبية الديمقراطية األمم ويف أيًضا. الجرائد بل واملجالت، الكتب رواج عىل يساعد ما
عىل زيادة السيارة، والجرائد املجالت يف وتشرتك الكتب، تشرتي التي املكتبات آالف نجد
دخل وإذا ملنتجاته، األمم تلك يف الرائجة السوق يجد الذهني فالنشاط األفراد؛ يشرتيه ما
املمر حتى لندن يف رأيت لقد بل تقريبًا، فيه غرفة كل تزين الكتب وجد أوروبيٍّا بيتًا أحدنا
التباهي إىل وهذا مجلد، مئتي عن فيه ما يقل ال الكتب من ا رفٍّ يحمل املطبخ إىل الضيق

الفاخر. األثاث من كأنها الصالونات، يف املوائد عىل ووضعها الجديدة الكتب باقتناء
إن بل جامعة، يف َقطُّ يتعلم لم أوروبا يف عظيًما فيلسوًفا نجد ما كثريًا السبب ولهذا
عىل يحصل لم اإلنجليز فيلسوف سبنرس هربرت مثًال فهذا ناقًصا، كان املدرسة يف تعليمه
«األجرومية»، يتعلم لم بأنه يفخر وهو سنة ثمانني عاشنحو لقد بل كامل، ابتدائي تعليم
لم ْن ممَّ واألدباء الساسة من الزعماء عرشات نذكر أن يمكن بل أيًضا، برناردشو وكذلك
كربي جامعة لهم َ هيَّأ فيه عاشوا الذي الراقي املجتمع ولكن جامعة، أو مدرسة يف يتعلموا
الذي الثقايف النضج عىل منها وحصلوا أذهانهم، فنََمْت درسوها، التي واملجالت الكتب من

الجامعات. خريجو يبلغه لم ربما
سيجد فإنه واٍف، جامعي مدريسأو تعليم عىل يحصل لم الكتاب هذا قارئ كان فإذا
لن بحيث ذهنه وينمي شخصيته يرقي أن بها يستطيع ذاتية لدراسة وافيًا برنامًجا هنا
فإنه جامعي، تعليم عىل حصلوا الذين السعداء من القارئ كان وإذا فاته، ما عىل يأسف
أن الجامعة خريج عىل يجب بل عمره، مدى طالبًا يكون أن عىل يحثه ما أيًضا هنا سيجد
الطبيب فإن الدائمة؛ بالدراسة يتجدد أن عليه حتًما املعارفتجعل يف النمو أنرسعة يذكر
دواء يجد يكاد ال اآلن، إىل الطب يمارس وبقي ،١٩١٨ أو ١٩٠٨ حوايل مثًال تخرج الذي
تقريبًا األدوية جميع ألن ١٩١٨؛ قبل يعرف كان ا ممَّ الحارض الوقت يف ملريض يُوَصُف
املضادات ثم األنسولني، مثل والهورمونات الفيتامينات، منها نذكر أن وحسبنا جديدة،
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والجامعة املدرسة

األشياء هذه كل فإن الواقية؛ األمصال عدا هذا وغريها. السولفاناميد، ومجموعة الحيوية،
قد فإنه الجامعة عقب الدراسة عن وكف جمد قد كان إذا وهو الجامعة، يف يعرفها لم

لحرفته. جاهًال ذلك بعد عاش
فيها تخصصوا من تطالب التجدد، دائمة فإنها املعارف؛ سائر يف الشأن وهكذا

الذرية. الطاقة مثًال ولنذكر الدراسة، بمتابعة
التي األساليب وخري الثقافة، ميزات للقارئ نوضح أن هي الكتاب هذا من والغاية
والتوسع الدراسة يف سامية لذة هناك أن الشاب عرف لو إذ تحصيلها؛ يف تتبع أن يجب
أهمل ملا جزاًفا، القراءة يف حتى أو السخيف، اللهو لذة من يجد ما عىل تزيد الذهني

التثقيف. لهذا التكاليف وتحمل الربنامج وضع عن لحظة ر تأخَّ وملا ذهنه، تثقيف
الوقت يف ويجد الدراسة، إىل فينبعث مًعا، وإرشاًدا إيحاء هنا القارئ يجد أن وأرجو
أرجو وإنما الحرفة، أجل من التثقيف الكتاب هذا من الغرض وليس يتبعه، نظاًما نفسه
الخمسني بلغ إذا حتى شبابه يف يزال ال وهو الدراسة يتعوَّد أن عىل الشاب أحمل أن به
أن وأحب حياته، طيلة استطالعي تساؤل يف تضعه التي الالزمة عادته كانت الستني أو
يف أبوابًا له وتفتح مستقبله، أمداء تغري الشباب يف الدراسة أن يحس أن عىل أيًضا أحمله

الدراسة. هذه لوال موصدة تكون كانت رقيه
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هي أذهاننا، عن غريبة دعوة فيه يدعو يطبع) (ملَّا كتاب جمعة أحمد األستاذ لصديقي
يف لسنا وأننا يربينا، أن يجب املجتمع إن أي باملجتمع؛ اكتفاء املدارس عن االستغناء

نتعلم. كي تالميذ فيها ننتظم مدارس إىل حاجة
مجتمعنا، يف مألوفة املدارس جعلت بيئة يف نشأنا أننا إىل تعود الدعوة هذه وغرابة
حني قرون، بضعة قبل كذلك الحال تكن لم ولكن منها، تخلو قرية بل مدينة نجد ال نكاد
التي والفنون الصناعات يتعلمون الناس وكان العواصم، يف إال تنشأ ال قليلة املدارس كانت
يف لالشرتاك تتألف كانت التي الجماعة هي والطائفة «الطوائف»، يف باالنتظام يحرتفونها

فمعلًما. عامًال، يصري أن إىل يتدرج ثم فيتعلم، الصبي يدخلها الحرفة،
أوروبا يف ا عامٍّ كان كما باشا، إسماعيل أيام مرصإىل يف ا عامٍّ الطوائف نظام كان وقد
يجعل الذي النظام وهو أوروبا، يف اآلن القائم الجامعات نظام إن بل الوسطى، القرون يف
مستقلة كانت حرفية طائفة كل ألن الطوائف؛ نظام غرار عىل نشأ إنما مستقلة، الجامعة
اآلن نقول كما — أو طائفة تعني جامعة وكلمة ومعاقبتهم، وتربيتهم أعضائها قبول يف

«نقابة». —
من كثريًا أن رضورية غري املدرسة أن عىل جمعة أحمد يقدمها التي الحجج ومن
داروين مثل ناقًصا، تعليمهم كان أو ما، مدرسة يف يتعلَّموا لم والعلماء واألدباء الزعماء

وبرناردشو. وستالني، أتاتورك، كمال مثل بل التطور، داعية
يف بأن نعرتف أن يجب ذلك مع ولكنا املدرسة، عن باالستغناء نقول هنا ولسنا
أن يعرف وكلنا تثقيفنا، يف بها ننتفع أن نستطيع لتعليمنا كثرية فرًصا الحسن املجتمع
وكثريًا فيها، يعملون الذين العمال لجميع فنية مدرسة هي الصغري، املصنع أي «الورشة»
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تعلموه بما ويكسبوا ويعملوا يستقلوا كي الورشة من يخرجون العمال هؤالء رأينا ما
فيها.

نستطيع إننا حيث من بل الحرفة، يعلمنا إنه حيث من املجتمع إىل ننظر ال ولكننا
يزودنا الحسن العرصي واملجتمع موضوعنا، هو هذا ألن الذاتي؛ لتثقيفنا نستغله أن
والراديوفون والسينماتوغراف والكتاب واملجلة الجريدة مثل التثقيف، وسائل من بكثري
املجتمع يف األشياء هذه وجميع الكثري، الفراغ لنا يتيح وهو واملنزل، بل والنادي واملتحف
أن يمكن منها واحد وكل سيئة، املوات املجتمع يف األشياء هذه وجميع الحسنة، الحي
الكتاب. هذا يف ذلك لبحث فصوًال وسنرصد للتسخيف، أو للتثقيف قوية وسيلة يكون

منها يخلو أن يمكن وال الوسائل، مقدمة يف فإنها والكتاب واملجلة الجريدة فأما
األدب يف األمم قادوا الذين العظماء وأولئك متمدن، رجل عنها يستغني أو متمدِّن بيت
هذه لهم تحققت إنما جامعي، أو مدريس تعليم عىل يحصلوا أن دون والعلوم والسياسة
ينشأ أن املستحيل ومن حسنة، وكتب ومجالت جرائد من مجتمعهم به امتاز بما القيادة
واملكتبة حسن، غري والكتب واملجالت الجرائد معظم حيث مرص، يف الرجال هؤالء مثل

تزيد. لعلها بل الحسنة، الكلية أو املدرسة عن قيمة تقل ال الحسنة
وتنري ترشح التي الكتب مع العلمي، أو التاريخي باملتحف يزودنا الحسن واملجتمع
املتحف أو املرصي املتحف معروضات يدرس الذي املرصي والشاب معروضاته، عن
فيها يجد الحقرية) السمك حديقة أذكر (وال بالجيزة الحيوان حديقة يزور أو العربي،
هذه زيارة عىل الجمهور أقبل ولو الزراعي. املتحف كذلك بل مفيًدا، تثقيًفا جميعها
الخرباء تعيني يمكنها الحال هذه ويف بها، الحكومة لعنيت واالنتفاع الدرس بغية املتاحف

والتنوير. للرشح
العامية واملوسيقا الشعبية األغاني تلك بالطبع أكثرها عامة، ينرشثقافة والراديوفون
أغانيج، أغانيه تصري حتى ينحط ما كثريًا ولكنه الخفيفة، املحارضات من والقليل

للتسخيف. وإنما للتثقيف يكون ال وعندئٍذ دعايات؛ ومحارضاته أالعيب، وموسيقاه
(١٩٤٦ (يف فوجد القاهرة، يف اإلذاعات بتحليل رزق حنا األستاذ صديقي عني وقد
تخص وال وقتها، من املئة يف خمسني بنحو واملوسيقا األغاني تخص اإلذاعة محطة أن
كي املضبوطة األرقام وإليك وقتها، من املئة يف ٣,٦٣ بمقدار إال التثقيفية املحارضات

للمذياع: التثقيفية القيمة عىل تقف
أن عرفنا إذا وخاصة اإلذاعة، بمحطة كثريًا تنتفع ال األمة أن عىل تدل األرقام وهذه
املثقفون العادة يف بها يقوم ال ،٣.٦٣ سوى املحطة وقت من تأخذ ال التي املحارضات
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واملوسيقى لألغاني ٤٩,١٨
الكريم للقرآن ١٤,٢٤

الدينية للمواعظ ٢,٣٢
الحكوميني املوظفني من وخطب لبيانات ٥,٥٢

واألشعار للمحارضات ٣,٦٣
لألخبار ٢,٠١
لألطفال ١,٧٤
للرياضة ١,٤٥

املرسحية للقطع ٠,٨٧

للثقافة، حزبيٍّا امتحانًا تفرض تزال وال كانت املتعاقبة الوزارات إن بل األول، الطراز من
اإلذاعة. محارضات يف خصومها وتقاطع أصدقائها تحابي كانت بحيث

يرصد أن فيستطيع عامل، لكل الفراغ يزيد التنظيم وبهذا العمل، ينظم الحسن واملجتمع
قادًرا فرد كل ويجعل الكسب، يزيد أيًضا وهو باملعارف، ذهنه لرتقية كثريًا وقتًا منه
واملكتبات املسارح وارتياد وبالسياحة واملتاحف املعارض بزيارة الثقايف االستمتاع عىل
قيمتها ولكن الحسن، املجتمع يف كبرية ثقافية قيمة األشياء هذه من واحد ولكل العامة،

السيئ. املجتمع يف تنقص
ففي متعددة؛ لذلك الفرص يجد نفسه وتربية ذهنه تنوير إىل يقصد الذي والشاب
وهذه النهار، آخر ستلقى محارضة عن نقرأ أن دون يوم يمر قلََّما القاهرة، مثل مدينة
أو جنائية قضية يف املحاكم إحدى وزيارة منري، مفيد منها وكثري متنوعة، املحارضات

جديدة. بمسئوليات وتشعرنا االجتماعي التفكري عىل تحث مدنية
الذي املجتمع أي الحسن؛ املجتمع هو يربي الذي املجتمع أن نقرر أن يجب ولكن
الصحفي للكاتب الحرية فيه وأبيحت املرسح، فيه وارتقى واملعارض، املتاحف فيه فشت
الجمهور الصحف تغذو حيث الحرية، من يحد الذي املتأخر املجتمع أما املخلص، واملؤلف
يرهق والذي مهرج، إىل املمثل فيه ويستحيل املتاحف، فيه تقل والذي الثقافة، بنخالة
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الجهد أو الوقت يجدون فال قواهم تخور يجعلهم أو فراغهم فينقص بالعمل، أبناءه
ننتظر أن املحال، من بل البعيد ومن يربي، أن يمكنه ال املجتمع هذا الذهني، لالستمتاع

بارزين. علماء عن فضًال املثقفني لنا يخرج أن منه
ولكن الجامعات، إىل ينتسبوا أن للمسجونني أباح قد الراقي األمريكي املجتمع إن
يستغلوا لكي الجامعات إىل ينتسبوا أن للطلقاء يبيح يكن لم اآلن إىل املرصي مجتمعنا
دون املجلة أو الجريدة إنشاء يبيح الديمقراطية األمم جميع يف الراقي واملجتمع فراغهم،
املنحطة. األمم وعند عندنا الحال كانت كما معينة، غرامة تأدية صاحبها من يطلب أن

عن يقل ال ما مثًال لندن ففي باملدرسة، يُْعنَى كما باملكتبة يُْعنَى الراقي واملجتمع
نحو أيًضا لندن ويف ا، جدٍّ منخفضة بأجور أو باملجان، واالستعارة للقراءة مكتبة مئتي
كي واملجالت الكتب من صغرية بخزانة منها كل تتزود تركيا يف واملقاهي متحف، مئة
الريف؛ إىل بالكتب مشحونة كبرية بلوريَّات تبعث األمريكية والحكومة زبائنها، يقرأها
مجلدات باملجلدات تستبدل كي أسابيع بعد وتعود منها يشاءون ما الفالحني تعري كي
ثقافية حملة تعني ألنها املتحدة الواليات يف املأثورة الكلمات من «شوتوكوا» وكلمة أخرى،
بني املحارضات إللقاء الريف يف و١٩٤٦ ١٨٧٠ سنتي بني االسم بهذا جمعية بها قامت
واملحارضات املرشوبات وتقدم خيامها فترضب النائية القرية إىل تقصد وكانت الفالحني،

واملوسيقى. والرقص الغناء من وألوانًا
أن فرض مع الرتبية، يف أثرهما حيث من واملجتمع املدرسة بني قارنَّا نحن وإذا
واملدرسة الرتبية يحسن املجتمع إن نقول أن من مفر فال الرقي؛ يف يستويان االثنني
تسري أسلوبية والجامعات املدارس يف والثقافة التعليم، من أعم والرتبية التعليم، تحسن
اتجاًها يتجه املجتمع يف نفسه يربي الذي الشاب ولكن تجمد، ما وكثريًا قواعد، عىل
إن ثم الجامعة، طالب من تفكريه يف حرية أكثر السبب لهذا وهو ثقافته، يف ابتكاريٍّا
من الطالب تمنع الجامعي، وأحيانًا املدريس الربنامج استظهار يف الببغاوية القواعد
بها يستمتع أخرى دراسات إىل منه االستطراد أو يدرس، الذي املوضوع يف التوسع

بامتحان. يتقيد ال الذي الحر الطالب
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الناس تحمل أن يجب التي األسباب يرشح وهو نفسه يتمالك أن املثقف الرجل عىل يعرس
أو التوحش أو القذر عن يزجرهم من بمثابة الرشح هذا يف ألنه مثقفني؛ يكونوا أن عىل
أن إىل حاجة يف هنا فنحن التمدن، أو اإلنسانية أو النظافة قيمة لهم ويوضح البهيمية،
يفسد. ال حتى نفسه يثقف أن يجب إنه والجدة: والشباب بالفراغ املتخم للشاب نقول
من الناس من هناك وإن الثقافة، إىل تحتاج الناضجة الحياة إن لغريه نقول أن ويجب
كأنهم الخلوي، النمو سوى الحياة سمات من لهم ليس إذ برشية؛ بقوًال نسميهم أن يَِصحُّ
وإن أنفسهم، يثقفوا أن إىل البقول عداد يف وإنسانيٍّا نفسيٍّا وسيبقون جرجري، أو فجل
الذهنية االهتمامات عىل تبعث التي بالثقافة إال تتخلصمنه ال سأًما تحدث الخاوية الحياة

اآلفاق. وتبسط
ألن لرتبيتنا؛ تكفيان ال والجامعة املدرسة أن إىل إيجاز يف أرشنا األول الفصل ويف
تنقية يف تفتأ ال فهي وتمحص؛ ترتقي املعارف هذه ثم تحتوياها، أن من أكرب املعارف
يف ونتدرج الثقايف، النمو نحس حياتنا، مدى طلبة نكون أن السبب لهذا فيجب وتنفية،

الذهني. التمييز
سنة، ٨٠ أو ٧٠ عىل تزيد قلَّما محدودة، قصرية الفرد حياة أن نعرف أن يجب ثم
حياة إىل النوع حياة ننقل إنما ندرس حني ونحن طويلة، البرشي النوع حياة ولكن
أي القصري؛ الشخيص العمر اختبارات إىل املاضية السنني من اآلالف واختبارات الفرد
يف املتعاقبة الثقافات مع عرصنا يف القائمة والثقافة البرشي، التاريخ ندرس عندما إننا
وإحدى الخاصة، حياتنا من نفهمه مما أكثر الحياة من املغزى نفهم املاضية، العصور
الحياة نحيا ال أننا نحس إننا أي ومغزى؛ داللة الحياة نُكسب أن هي الثقافة غايات
للكسب يكفي ما سوى معارف من لنا ليس الحيوان، حياة عن تختلف ال التي البيولوجية
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البرشية من طويلة سلسلة يف حلقة أننا منها ندرك التي الروحية الحياة نعيش بل املادي،
لذَّاته له عاٍل مستوى إىل نرتقي وبهذا ومثلياتها، وأهدافها أغراضها فينا تتمثل التي

نواجهها. أن يجب التي السامية، أخطاره له أن كما األنيقة،
فنٍّا نعرف متخصصني، إىل يحيلنا — الحرفة نظام كذلك بل — التعليم نظم إن ثم
هنا فالثقافة املحدودة؛ املعيشة نعيش الحرفة وهذه الفن هذا حدود ويف حرفة، ونمارس
البرشي التسامح عندئذ فنجد القلب، وترحب العقل، وتكرب ع، توسُّ إىل التضييق هذا تحيل

القروي. النظر من بدًال العايل والنظر القومي، التعصب من بدًال
املعارف أن هي الجمهور، بني فاسدة عقيدة غرس قد أيامنا يف التخصص وانتشار
يختار، الذي الفرع يف كل املتخصصني، غري يدرسها أن يمكن ال — وآدابًا وفنونًا علوًما —
عىل وليس الفلك، يعرف أن األديب عىل وليس التاريخ، يعرف أن الطبيب عىل ليس وأنه
وصحيح تُْمَحى، حتى تَُكاَفَح أن يجب مخطئة عقيدة وهذه االجتماع. يدرس أن املهندس
يمنع ال هذا ولكن وفصوًال، أصوًال منه، الكثري يعرف أن يجب معني علم املتخصصيف أن
فيها. زيًفا يكون ربما ما يبينوا بل يناقشوها، بل األصول، يدرسوا أن املثقفني من غريه
املعارف؛ جميع تحوي موسوعة يكون أن منَّا كل عىل يجب إنه نقول أن وليسقصدنا
مشتبكة، القائمة الحضارة يف املعارف ولكن به، انتفعنا ملا قدِّر لو وهو محال، هذا فإن
أن عليه لوجب املتوطنة األمراض مشكلة يدرس أن مثًال مرص يف الطبيب شاء إذا بحيث
مضت سنة سبعني مدى يف اتُِّبَعتَا اللتني االقتصادية والخطط الزراعية السياسة يدرس
— واالجتماعية السياسية التيارات يتعرف كي — يجب اليومية الجريدة وقارئ وقتنا، إىل
األوروبية اإلمرباطوريات وتصادم االشرتاكية، وتفيش الصناعية، الحركة تاريخ يدرس أن
فوق الطفاوة سوى ليست العالم يف الهامة اليومية الحوادث ألن اآلن؛ إىل سنة ١٥٠ منذ

التيارات. هذه تُْفَهْم لم إذا تنعدم الحوادث هذه وداللة التيارات، هذه
والسدود، الحدود يرفض املثقف الرجل ولكن التخصص، رضورة يف شك وليس
بل بها، باالغتذاء ينمو وأنه إليها محتاج أنه يحس ألنه املعارف؛ جميع لنفسه ويتسبيح

إنسان. كل عىل واجب بل حق والتطور بها، يتطور هو
يف نموت فال نتطور، وكي أذهاننا، وننمي شخصيتنا، نكرب كي أنفسنا نثقف فنحن
العرشين سن يف املدرسة أو الجامعة من اكتسبناها قد ثقافية حال عىل ونحن السبعني سن
والنفيس؛ الذهني التغري تغرينا تفتأ دراسة يف ونحن عمرنا نظل بل والعرشين، الخامسة أو
إىل تحتاج الشخصية السعادة إن بل الفرد، أو املجتمع يتطور ال التغيري هذا بدون ألنه
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أنواع أعظم يعد الذي الفهم هو ذلك كل وأساس والتطور، والتغيري بالنمو اإلحساس
السعادة.

يعرفه أن فرد كل حق من برشي تراث هي وفنٍّا، علًما ١٣٠ نحو اآلن العالم ويف
ديانة فإن واجبًا؛ يعود الحق هذا فإن والوقت، باملال قادًرا كان إذا وهو يقتنيه، بل
االشرتاكي والنظام أخناتون، وصلوات الهورمونات، ومكتشفات الصيني، كونفوشيوس
وحقك حقي من هذا كل الذرة، وماهية أفالطون، وحياة الكهربية، والقوانني روسيا، يف
فيها الدراسة مدة ألن املعارف؛ هذه املدرسة أو الجامعة تعلمنا أن ومحال نعرفه، أن

قصرية.
مختارين ندرس حني والثقافة، الذهن بني الحيوية العالقة هو آخر، اعتبار وثَمَّ
موضوع يقرأ عمره من عرشة السابعة يف شاب إىل مثًال فانظر قرس، علينا ليس متطوعني
من تنبع هنا حاجته ألن الطعام؛ املعدة تطلب كما املعارف هذه يطلب فإنه التناسليات؛
كنوزه فإن الدين، يدرس الخمسني فات قد رجل إىل انظر أو نفسه، وأعماق عظامه نخاع
يعهد لم وتدقيق وحرص وذكاء بقوة املعارف هذه يطلب تجعله املاضية االختبارات من
إىل منَّا كل يستحيل حني الحرب، أيام اليومية الجريدة قيمة إىل انظر أو قبل، من مثلها
كأنه العالم مستقبل يصري حني السياسة، غري حديث له ليس جالدستون، أو بسمارك

الخاص. مستقبلنا
إىل الجو هذا ننقل أن ا جدٍّ وبعيد القراءة، عىل نُقبل تجعلنا جميًعا الظروف فهذه
التثقيف قيمة هنا ومن األحيان، أغلب يف محدود محيل جو ألنه الجامعة؛ أو املدرسة

الذاتي.
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نفسه. يثقف أن عىل شاب كل تحمل أخرى أسباب هناك
الحديد أي اآلالت، استخدم فإن يزداد؛ الفراغ أن وأوضحها األسباب هذه وأول
املستقبل، يف أكثر يخفضها وسوف للكسب، العمل ساعات خفض قد والكهرباء، والنار
أن عيشه، عىل يحصل كي أحدنا يكفي راٍق مجتمع إىل نصل حني بعيًدا اليوم يكون ولن
والجسمية الذهنية ومتعه لراحته وليله نهاره سائر يفرغ ثم اليوم، يف ساعتني يشتغل
إىل يومئ ما السوفيتي االتحاد ودول األمريكية املتحدة الواليات يف نرى ونحن والروحية،
أهلية حرب يف ١٨٦٠ سنة حوايل اشتبكوا قد املتحدة الواليات سكان فإن الحال؛ هذه
يشرتيه األسود، العبد يملك أن األبيض حق من أن يعتقد منهم فريق وكان العبيد، بسبب

طعامه. سوى ذلك يف يتكلف وال ويستغله
فراًغا وأوفر ثراءً أكثر األمريكيون صار ذلك ومع الرق، إلغاء إىل أدَّت الحرب ولكن
من أكثر يملك أمريكي كل جعل قد اإلنتاج يف اآلالت استخدام أن ذلك الرق؛ أيام كانوا مما
١٨٦٠ سنة حوايل يعمل األمريكي وكان عبد، مئة بمثابة هي القوة) (من حصانًا خمسني
نحو يعمل فهو اآلن أما عيشه، عىل يحصل كي اليوم يف ساعة ١٢ أو ساعات عرش نحو
تكون سوف الست الساعات وهذه كامالن، يومان هي أسبوعية عطلة مع ساعات، ست

ينقطع. ال تقدم يف اآلالت ألن ذلك إلخ؛ … أربًعا ثم خمًسا،
وأخذ القيرصية عذاب من الشعب تخلَّص حيث السوفيتي، االتحاد يف الشأن وكذلك

مًعا. وفراًغا ثراءً األفراد فزاد املصانع إنشاء يف
سوف — الشائعة واالستعمارية اإلمرباطورية املبادئ من الرغم عىل — الحال وهذه
عبئًا علينا سيثقل الفراغ وهذا سيزداد، الفراغ أن عىل أنفسنا نوطن أن فيجب الدنيا، تعم
نحس املستقبل طوالع نتوسم حني ونحن حيوية، ثقافية باهتمامات نشغله لم إذا باهًظا
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يجب مما أكثر فراغهم يقضون كيف تالميذها تعلم أن اآلن من املدارس عىل يجب أنه
أكثر إىل يحتاج لن العيش تحصيل ألن ذلك عيشهم؛ عىل يحصلون كيف تعلمهم أن عليها
جزءًا فيتحيز العمال آالف بني يندمج العامل ألن فنٍّا؛ يعد لم وهو اليوم، يف ساعتني من
الفراغ أما تقريبًا، العضيل املجهود من خالية آلية تأدية يؤديه الذي العمل من صغريًا
بقيت والنوم، الطعام يف تُْقَىض منها ساعات ١٠ أن فرضنا إذا ساعة، ٢٢ عن يقل فلن
خواءًا يحس فإنه الرتقية لهذه الوسائل جهل فإذا يرقيه، بما يشغلها أن يجب ساعة ١٢

ضارة. غوايات يف يقع ربما أو سخيفة، بتسليات فراغه يمأل هو أو يطاق، ال ذهنيٍّا
ال غاليًا ترًفا وكان واألثرياء، النبالء عىل مقصوًرا القديمة العصور يف الفراغ كان لقد
بفضل يستفيض— الرتف هذا ولكن الفقراء، من كان األمة وجمهور الفقري، عليه يحصل
الفراغ هذا يجدون سوف أنفسهم الزراعة عمال حتى الشعب، أفراد جميع بني — اآلالت
الذاتي والتثقيف واملوطرية، البخارية القوة آالت ويستعملون البدائية آالتهم يرتكون حني

ونستغله. الفراغ هذا بها نمأل كي حتمية رضورة السبب لهذا
الزراعة يف نبذله كنا الذي العضيل املجهود أن حتميٍّا: التثقيف هذا يجعل آخر وسبب
تعد لم اإلنسان يف العضلية فالقوة ذهني؛ مجهود إىل استحال قد والتجارة والصناعة
التي املتمدنة األمم يف اآلن س تؤسَّ واملصانع الرياضية، املباريات يف إال كبرية قيمة لها
الخامة املواد فتتسلم أتوماتية، مستقلة تعمل تكاد بحيث مستواها، إىل نصل أن نرجو
أن العامل عىل ما وكل لالستعمال، مهيَّأة مشغولة أخرى ناحية من وتخرجها ناحية من

بذاك. املفتاح هذا ويصل ويرشف ينظر
يقوم ألن ا مستعدٍّ مرتاًحا عمله يرتك وهو العضلية، القوة موفر الحال هذا يف والعامل
يستطيع ال منهوًكا عندنا عمله يرتك الذي العامل ذلك مثل ليس فهو آخر، مجهود بأي

للقراءة. الفراغ ُوِجَد لو حتى كتاب، أو الجريدة يف النظر
يستهلك ولن يجهدنا، لن العمل إن أي مرص؛ يف الحال هذه إىل صائرون أيًضا ولكنَّنا
ذهنيٍّا يرقينا بما نملؤه الذي للفراغ مستعدِّين مرتاحني منه فنخرج الوقت، أقل سوى

وروحيٍّا. ونفسيٍّا
أن األسباب: أهم املؤلف نظر يف وهو حتميٍّا، الذاتي التثقيف يجعل آخر وسبب
بحكم السابقة العصور يف تسري الدنيا كانت فقد خطرية، أصبحت قد الفرد مسئولية
حيث الديمقراطية، نحو تتجه كلها الدنيا فإن اآلن أما والوزراء، والنبالء واألمراء امللوك
بالحكم يضطلع أن الفرد يمكن وال الحقيقيني، الحاكمني يكونوا أن يجب الشعب أفراد
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— كالوباء — الرش ألن كلها؛ الدنيا حكم هو هنا والحكم شئونه، يف مستنريًا كان إذا إال
(مثل والسياسة الرش كذلك قطر، إىل قطر من ينتقل الوباء أن فكما يتحيز، وال يتجزأ ال
والخراب الدمار وتحدث بالعدوى، تنتقل والفاشية) واالستعمارية اإلمرباطورية املبادئ

واالنفجارات. والثورات بالحروب العالم أنحاء يف
جعل قد نفسه التقدم هذا فراغنا، سيزيد إنه قلنا والذي ذكرنا، الذي اآلالت وتقدم
فرد كل جعلنا إذا إال نتقيهما أن يمكن فال ا، جدٍّ كبريًا االستبداد خطر بل الحروب خطر

املضلِّلة. الدعاية وبني املرشدة املعرفة بني يميز مستنريًا مثقًفا العالم أنحاء يف
آلن حتمية؛ رضورة الذاتي التثقيف يجعل والهيدروجينية الذرية األخطار وظهور
وصنعها. لها الدعاية عىل بجهله يساعد قد هو بل األخطار، هذه يفهم لن املثقف غري

الذاتي التثقيف إن نقول أن وصدق حقٍّ يف أمكننا االعتبارات، هذه بجميع أملمنا فإذا
الكوكب. هذا عىل الصالح للحكم الضمان ألنه إنسان؛ كل عىل ديني واجب هو
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نمنع أن يجب باملدارس: التهكم سبيل عىل يقول اإلنجليزي األديب ألني جرانت كان
أوالدنا. تربية يف التدخل من املدارس

فلن ذلك حاولت إذا وأنها الناس، تربي أن يمكنها ال املدارس أن يعني بذلك وهو
اآلن أحد يشك وال املجتمع، أو الشارع أو البيت هو الحقيقي الرتبية مكان وأن تنجح،
أو االجتماعي والتوجيه األخالق، وتكوين النزعات، إليجاد الرتبية عىل املدرسة قدرة أن يف
املدرسة، غري أخرى بيئات من جميعها األشياء هذه عىل نحصل وأننا صغرية الفلسفي،

الحياة. نمو معنا وتنمو تتكون وهي
الحصول يف سواء ليسوا الناس فإن تعلم، كما تربي املدرسة أن فرض عىل ولكن
ومنهم االبتدائي، التعليم عىل يقترص من منهم فإن الجامعية؛ أو املدرسية الفرص عىل
محدود. صغري جامعي تعليم عىل يحصلون الذين وعدد الثانوية، الشهادة إىل يصل من
الجوع، عند إال الطعام يطلب ال الجسم فان فسيولوجيٍّا؛ عمًال تكون الرتبية وتكاد
الوقت ويف يحتاج، الذي بالقدر والطعام املاء من يأخذ وهو العطش، عند إال املاء يطلب وال
وكذلك يكره، ا عمَّ ويعزف يحب، ما يختار وهو والعطش، الجوع عاطفتي فيه يحس الذي
وبراعته، كفاءته عرف الصبا أو الطفولة طور جاز متى اإلنسان فإن الرتبية؛ يف الشأن
الطعام أن وكما ويمثله، يهضمه أن يمكنه الذي بالقدر وطلبها الثقافية، حاجته وأدرك
تمتزج املعارف كذلك ويمثل، يهضم أن قبل عليه كان ما غري الجسم يف آخر شيئًا يستحيل
الختالف آخر إىل شخص من تأثريها ويختلف طموحنا، وتبعث نشاطنا وتحرك بنفوسنا
يف دورة له ألن فسيولوجي عمل التعلم إن قولنا هنا ومن منهم؛ كل عند النفسية الحاجة
نفسه الشاب هو الشاب يربي من خري ولذلك الجسم؛ يف دورة للطعام أن كما النفس،
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هي الحاجة وهذه نفسية، لحاجة يشتهيه إنما ما موضوع عىل الوقوف يشتهي حني ألنه
والتمثيل. للهضم يهيئ الذي الجوع بمثابة

تعلمنا ال ولكنها املعارف، تعطينا أو املواد، تعلمنا أنها املدرسة عىل يعاب ما وأعظم
منها، ونتزيد واملعارف املواد هذه عىل نحصل أن بها يمكننا التي الطريقة أو املنهج
قد الطرق من وغريه «املرشوع» طريقة اتبعت التي «الناهضة» املدارس أن وصحيح
املدارس تعم أن إىل ولكن، تعالجه. ورشعت الرتبية من األسايس الركن هذا إىل انتبهت
الرتبية فضل وسيبقى املدارس، يف مقرصون قارصون وهم شبابنا سيبقى الناهضة،

السبب. لهذا املدرسية الرتبية عىل بارًزا واضًحا الذاتية
العمل بشأن يحسها حاجة الشبان أحد عند فهي تختلف، الذاتية الرتبية وبواعث
شغلت قد هواية غريه وعند فيه، التكمل أو االستزادة يريد إنه حيث من يمارس، الذي
قراءة الباعث يكون قد آخر وعند الذهني، االرتياد من برضوب أمامه تتفتح وهي ذهنه،
السياسة وراء تختبئ التي الكامنة العوامل عىل الوقوف يف والرغبة اليومية، الجريدة

الظاهرة.
يحس والعرشين، والخامسة عرش السابعة بني تقع حياته، يف فرتة شاب ولكل
األبوين ألن الفرتة؛ هذه استغالل يسوء وقد الحمى، كأنها لالطالع حارة رغبة فيها
يف يجد الشابَّ أن األغلب ولكن اليقظة، فيه ويميتان االطالع هذا عن مثًال ابنهما ان يُكفَّ
من كثري إىل للتعرف القيود جميع من الرغم عىل ذهنه تطلق قوية بواعث نَّنْيِ السِّ هذين
الثقافية الحمى لهذه يكون وقد واالقتصادية، واالجتماعية والفلسفية اإلنسانية املشكالت
إليه يؤدي وما الشباب، إىل الصبا من وانتقاله الشاب يف النمو بتطور فسيولوجية عالقة
يصري أن إىل التطلع هذا يتسع ثم أوًال، الجنيس التطلع عىل تبحث حرية من االنتقال هذا

ثقافيٍّا. تطلًعا ذلك بعد
يتعلق أن وبعيٌد بها، يشغف هواية تصري حتى القراءة الشاب يتعوَّد الفرتة هذا ويف
يَُعدُّ ما واألفكار النظريات من يجد الهواية هذه ويف الشباب، سن فاتت إذا بالثقافة
الرتبة يف يقع بعضها ألنَّ سواء؛ ليست املعارف فإن الذهني نموه يف بذريٍّا أو محوريٍّا
بمثابة هو إذ ويتفرع ويمتزج فينمو خصوبة يجد وبعضها يلقح، ال جامًدا الذهنية
بها، أذهاننا تتفاعل التي بالحوادث وباصطدامنا السنني وبتوايل للنمو، الصالحة البذرة
نقرأ فنحن املذاهب، أو العقائد أو املبادئ كأنها نعتنقها األفكار من طائفة عندنا تتجمع
من االستزادة عىل يحفزنا الذي الحافز بمثابة لنا فتصري عنها، وندافع فيها نتوسع كي

والتوسع. الدرس
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وعليه ذهنه؛ يف تنمو ثم تنشأ البذرية أو املحورية األفكار سيجد تقريبًا قارئ كل
من كثريين عرفنا وقد املتواصل، والدرس املنظمة القراءة يف بالتوسع يرعاها أن عندئذ
أحد استقصاء يف حارة رغبة الفرنسية أو اإلنجليزية يف لتعمقهم السبب كان الشبان،
حمى ولكن تنقصهم، املدرسية الرتبية كانت آخرين شبانًا عرفنا كما العلمية، املوضوعات
الثقافة من وحصلوا تيارها يف فاندفعوا العمر، من عرشة الثامنة حوايل أصابتهم االطِّالع
أصبحت آخرين وعرفنا به، التالميذ من أحًدا يزود أن مدريس تعليم ألي يمكن ما ال عىل
املفاسد إىل التعرف عن كفتهم مكتبات بيوتهم يف لهم فصارت عادة، عندهم الذاتية الرتبية
عالية درجة إىل رفعتهم كما القراءة، يَْهَوُوا لم الذين الشبان من زمالؤهم فيها يقع التي

التمييز. من
يتعلَّم فلم حظه ساء قد كان إذا نفسه تثقيف إىل يعمد أن للشباب يمكن كيف ولكن
ثم وجدها أو إليها، أرشنا التي الحمى تلك نفسه يف يجد لم ثم املدرسة، يف الكايف التعليم

مختلفة؟ لظروف بها االنتفاع يستطع لم
الثقافية الحمى هذه ألن قليل؛ الشاب هذا مثل إن نقول: السؤال هذا عىل وللجواب
بلغ شابٍّا أن لنفرض ولكن العوائق، جميع عىل يتغلب بها واملحموم طبيعية، تكون تكاد

يفعل؟ فكيف ثقايف، برنامج يف يرشع أن ويجب والعرشين الخامسة أو العرشين
ذهنه ينبه كي الصباح يف يقرؤها اليومية، الجريدة إىل يشء كل قبل يعمد أن يجب
الجريدة ويف عامة، نظرة عليه ويلقي العاملي باملجتمع ويتصل الخطرية الحوادث إىل
تختلف وبالطبع العادي، اإلنسان عند التفكري تبعث أن يجب وحوادث وأخبار مرشوعات
بد ال القارئ ولكن السياسة، والعلوم بالفنون عنايتها ومقدار الثقافية النزعة يف الجرائد

يالئمه. ما إىل مهتٍد
الكتاب، إىل ثم الراقية، املجلة إىل اليومية الجرائد من يتدرج أن عليه يجب ثم
اختيار إىل وحرارة نشاط يف ستدفعه الرغبة أن الحقيقة ولكن عليه» «يجب نقول ونحن
إىل وصل قد عندئٍذ يكون فإنه ذلك فعل ومتى إجبار، بال متطوًعا والكتب املجالت
بها يتجه البوصلة، كأنها ثقافية غاية لنفسه سيعني أنه وذلك للثقافة؛ امللوكي» «الطريق
فإن أسلوبها يف فسيولوجية الثقافة كانت وملا إليها، للوصول ويجمعها املعارف وينشد
ينسلخ ما كثريًا ولذلك ومزاجه؛ وطاقته تأتلف ومقادير أنواًعا منها سيأخذ املثقف الرجل
وتصري الخدر من العذراء تنسلخ كما آخر، شخًصا ويستحيل الثقايف ثوبه من اإلنسان

كاملة. حرشة
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يمتاز املثقف الرجل فإن التخصص، من ينشأ الذي الرضر عن ذكرنا ما كل ومع
يهوى فهو العام، التثقيف بعد إليه ينتهي أو العام، التثقيف قبل به يبدأ بالتخصصالذي
الذي املحور بمثابة له يكون املوضوع وهذا وماله، وقته من عليه ينفق معينًا موضوًعا
كأنه وهناك، هنا يقرأ تعميم، يف يبدأ فهو وتتفرغ، وتنمو تنتظم املعارف شتَّى إليه يجمع
معني موضوع يف قراءته معظم فيحرض تخصص، إىل ينتهي ولكنه يتنزه، أو يتسكع
ويأنف يتعمق، يجعله التخصص ألن دراسته؛ تنتظم وعندئٍذ هوايته، أو بحرفته يتصل
املعارف، من معينًا فرًعا يتعمق أن لذلك يجب مثقف شاب وكل السطحية. املعارف من

املعارف. سائر عن ما شيئًا يعرف كما وجزئياته، كلياته يعرف أن يحاول بحيث
يكن لم إن الثقافة إىل محتاًجا إنسان كل يجعل ما املشكالت الحارضمن عرصنا ويف
بالفهم العالم شئون إىل والنظر النفسية الرتبية قيمة هنا ومن مها، تفهُّ من أقل فال لحلها

واالطالع. التعرف يف والرغبة والدرس
الذين أو املثقفني من يكونون بحيث أصدقائه، باختيار يُْعنَى أن شاب كل وعىل
معارفه يمتحن أن يستطيع وحتى واملعونة، القدوة فيهم يجد حتى القراءة يهوون
الشاب يعوق ما وأسوأ معهم، املثمرة واملناقشة النريِّ الحديث من معارفهم إىل باملقارنة
الالهني العابثني من أصدقاؤه يكون وأن واملالهي، باملفاسد آخر يغويه أن الثقافة عن

الحياة. يف الجادِّين الهادفني من وليسوا
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الفراغ يتوافر حيث العالية، أو املتوسطة الطبقة ألفراد الكتاب هذا نكتب أننا املفروض
وكان الفراغ، إىل يحتاج الذاتي التثقيف ألن الجنسني؛ من للشباب يوم كل أكثر أو ساعتني

الذاتي». بالتثقيف الفراغ «استغالل الكتاب لهذا عنوانًا نضع أن يمكن
املدريسوالجامعي التعليم بل واملتوسطني، لألغنياء خاصة متعة يفمرصاآلن والفراغ
والشاب الفراغ، بعض يجدون الذين هم العمال طبقة من الفقراء من ا جدٍّ وقليل كذلك،
ويكرب شخصيته ينمي الذي باملفيد بملئه ويُْعنَى فراغه، ويوفر يحتال، أن يجب الذكي

تطوره. ويخدم ذهنه
مثًال فهناك الفراغ، هذا مللء الوسائل يختار أن مثًال القاهرة يف الشاب ويستطيع
املكتبة، هناك أن كما والنادي، واملقهى والسينماتوغرافات املحارضات وقاعة املرسح
باإلدمان، استعمالها يف نيسء أالَّ برشط والعناية، االلتفات تستحق الوسائل هذه وجميع
استحال إذا ولكن مفيد، املرسح أن يف شك فليس الجليل، دون فيها السخيف باختيار أو
النواحي بعض فيه تؤكد أو الحياة، مألوف عن الوقائع فيه تخرج صاخبًا تهريًجا التمثيل
بالغريزة والتحرش الغرامية الناحية يف املبالغة يف مثًال نرى كما بعض، دون فيها
القصص وكذلك للنفس، ومفسدة للوقت مضيعة يعود — املرسح أي — فإنه الجنسية،
إذا والنادي املقهى من الفائدة يف شك وليس له، قيمة ال سخف إىل تنحدر قد السينمائية
بد ال ولن بحديثه، ينتفع الذي الراشد الصديق إىل للتعارف وسيلة يجعلها الشاب كان
يقع وعندئٍذ الرشاب، يف الوقوع إىل يجر قد املقهى غشيان يف اإلدمان ألن هنا؛ االعتدال من
الوقت تستهلك التي الحظ ألعاب إىل يجر وقد منها، التخلص عليه يشق عادة يف الشاب

عبثًا. واملال
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شاب كل يخص أن يجب واإلمتاع، الرتويح يف «املالهي» هذه بقيمة االعرتاف ومع
بأن يوم، كل يمارسها التي متعته بل عادته، الثقافة ويجعل للتثقيف، وقته من قسًما
البيت. يف املحرتم املكان لها بل يوًما، تفارق ال صحبته يف والكتاب واملجلة الجريدة تكون
تجعل االجتماعية، البيئة من وأحيانًا الشخصية، من أحيانًا تنشأ عوائق وهناك
نعرفها التي االنبساطية الشخصية مثًال فهناك عادة، يصري أن عن بعيًدا أو ا شاقٍّ التثقيف
فإن األعضاء؛ وسائر املستدير الوجه يف اللحم وتكتل السمن إىل يميل الذي الشاب ذلك يف
هذا مثل عىل ويجب االنفراد، عىل االجتماع إيثار إىل به يميل الشخص هذا يف العام املزاج
ينفرد بأن االنبساطية، امليول تلك إرهاق وبال يرس يف يكافح وأن نفسه يعرف أن الشاب
املزاج يحيل أن املمكن من ليس أنه وبدهي والدراسة، القراءة يتعود كي آلخر وقت من
وقضاء االجتماع إىل ميًال نفسه يف يجد الذي الشاب ولكن انطوائي، مزاج إىل االنبساطي
أن وعليه ويدرسها، الكتب يقتني وأن هذه، حاله إىل ينتبه أن يجب اإلخوان مع الوقت
يَْلتَذُّ انبساطيٍّا كان األكرب، أملانيا أديب جوتيه وهو عرصه، يف مثقف رجل أعظم أن يذكر
أن االنبساطي فيه يقع ما وأخطر والثقافة، والدرس االنفراد نفسه عود ولكنه االجتماع،
آخر انبساطي رفيق مع يلعب وهو الساعات يقيضفيه فراغه، ملجأ وحده املقهى يصبح

اإلنسانية. لخدمة رسالة اللعب بهذا يؤدي كأنه واجتهاد ِجدٍّ يف الحظ لعب إحدى
وهو وجهه، يستطيل التي النحيف الشاب ذلك يف فنعرفها االنطوائية الشخصية أما
وجدنا املزاجني بني االختالف هذا تركنا إذا ولذلك القراءة؛ عليه وتسهل الوحدة يحب
يمكن ما فهناك قيمته، من تنقص أو تؤخره، أو تثقيفهم تعوق الشبان يتعودها عادات
والكهول، الشبان بعض يصيب الذي الجسمي الرتهل كذلك الذهني» «الرتهل نسميه أن
وإذا بطئهم لفرط مرىض، كأنهم كانوا الشارع يف ساروا فإذا ويستكرشون، يسمنون
وأذهانهم مشدودة غري مرتهلة عضالتهم تجد ساعات، بعد إال ينهضوا أن يحبوا لم قعدوا
نفيس؛ ترهل إىل النهاية يف تؤدي والذهن الجسم يف الحال وهذه مشبوبة، غري منطفئة
الحرافة من خلت قد ماسخة فهي توابلها، الحياة من فقد — ما لسبب — الشاب ألن
قراءة فال الجمود، إىل يصل قد الذهني الرتهل وهذا اليقظة، وتحرك الشهوة تبعث التي
يقف ولكنه الحد، هذا إىل يصل ال وأحيانًا واملجالت، للكتب ة تامَّ مقاطعة بل دراسة، وال
املرض وهذا البوليسية، القصص قراءة أو األسبوعية، املجالت يف والقال القليل قراءة عند
قتل أو اللب أكل عىل تزيد ال القراءة هذه وقيمة مرص، يف والفتيات النساء بني كثريًا يفشو

الحظ. بألعاب الوقت
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األخرى الكتب بعض ويختار يرقى بأن يتطور، أن إىل املرتهل هذا ندعو أن ويجب
ألوانًا عليه نعرض وأن جهله، عليه نعيب وأن الذهن، تغذي التي الدسمة املؤلفات من
يبحث أن عىل وتحمله يجهله، آخر لعالم أبوابًا له تفتح واملعارف اآلداب من مغرية حسنة

الحياة. يف قصده عن
املهندس أو كالطبيب املتخصصني، من املتعلمني يصيب الذي الجمود ذلك هناك ثم
املعارف من وحسبه «متخصص»، ألنه األخرى العلوم أو التاريخ أو اآلداب يدرس ال الذي
بأنه وصفه من يمنع ال هنا تخصصه فإن فيه، تخصص الذي العلم أو الفن يف يندمج ما
فيحمله هو أما تواضًعا، هؤالء عند ألن األميني؛ جهل من أخطر جهله كان وربما جاهل،
مجتمعنا ويف الجهل، منشؤها آراء يرتأي ألنه املجتمع؛ تؤذي كاذبة كربياء عىل تخصصه
عديدة لطائفة عامة دراسة إىل جميًعا نحتاج إننا حتى الثقافة فروع تشتبك الحارض
دراسة إىل محتاج فالطبيب فيه، تخصصنا الذي الفرع نحسن كي والفنون، العلوم من
يدرس أن يجب مرص يف الري ومهندس واملرض، الفقر بني املتينة للعالقة االقتصاديات
الفالحني يصيبان والبلهارسيا اإلنكلستوما َمَرَيض إيجاد إىل انتهت التي الرتبة أمراض
الحارضكي املجتمع عليها ينبني التي األصول يدرس أن يجب الدين ورجل ويتعسانهم،

إلخ. … وتالوة استظهار مجرد وليس مفيًدا عمليٍّا الدين يجعل
تكرارها. القارئ يسأم أالَّ ونرجو املعاني هذه كررنا وقد
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معدوم، أو نادر الزوجني بني الثقايف التكافؤ أن مرص يف االجتماعية األحوال أسوأ من
وهي صغري، نصيب عىل إال التعليم من تحصل لم والزوجة مثقف، متعلم أحيانًا فالزوج
مركز إىل باملرأة نزلت التي تقاليدنا إىل يعود هذا يف التبعة وبعض الثقافة، تتعود لم
إىل يعود معظمها، ربما بل أيًضا، التبعة هذه بعض ولكن الرجل، مركز دون اجتماعي
«املعارف» وزارة أن وهي املخزية، الحقيقة تلك يف مثًال نرى كما قاهرة، إمرباطورية قوات

ذكرنا. أن سبق كما ١٩٢٥ سنة يف إال للبنات ثانوية مدرسة س تؤسِّ لم
الكتاب وأن املكتبة، يجهل اآلن إىل يزال ال املرصي البيت أن اإلهمال هذا عن نشأ وقد
قد ١٩٢٢ سنة منذ نهضتنا أن يف شك من وليس أثاثه، من ليست والتحفة والصورة
األقسام يف والطالبات التلميذات آالف ذلك عىل يدل كما اليشء، بعض الحال هذه عالجت
القرون ومظالم املاضية القرون ظالم مكافحة يف ناجحون فنحن جامعاتنا، ويف الثانوية
يعيش حني بيوتنا من يشع الثقافة نور فيه نرى الذي اليوم يبعد ولن مًعا، العرشين

والتفاهم. الفهم من راق مستوي عىل واحدة بلغة يتحدثان متكافئني الزوجان
من األوىل الدرجات عىل إال تحصل لم أو األمية، حاال يف جاهلة الزوجة دامت وما
لظروف وهو الكتاب، عىل نقد أو وقت من ينفق فيما زوجها تعارض فإنها التعليم،
زوجته، مسايرة إىل النهاية يف يضطر قد التوبيخ، أو اإللحاح وتكرار الزوجية، املعيشة
عىل كان إذا ولكنه العائيل، للسالم إيثاًرا ذهنه بتجميد يرىض أو الكتاب رشاء عن فيكف

مشقة. يف ولو زوجته جهل عىل يتغلب أن استطاع األخالقية املتانة من يشء
مستوى إىل ترتفع حتى الزوجة تعليم هو التغلُّب لهذا الوسائل خري أن وبدهي
أن بعد الثقافة عادات امرأة تتعود أن البعيد من إذ شاقة؛ الوسيلة هذه ولكن زوجها،
الثقايف التفاوت أن الزوج يجد ما وكثريًا يقاربه، ما أو الجهل يف سنة عرشين نحو قضت



أنفسنا نربي كيف

غايتها معارشة الزوجية الحياة لتعود حتى فاغرة، هوة إىل استحال قد زوجته وبني بينه
منهما لكل ألن فقط؛ واملأوى الطعام يف الراحة وضمان التناسيل البيولوجي التعارف

املثليات. تحقيق دون يحول معيشيٍّا وسلوًكا الحديث يف االشرتاك يمنع فكريٍّا اتجاًها
الكتاب، بثمن تبخل ما، نوًعا متعلمة تكون حني حتى عام، وجه عىل الزوجة ولكن
الكتاب من تغار فهي بها، العناية يف قلة أو لها إهماًال الدرس إىل زوجها التفات يف وتجد
ونجعل السوداء التقاليد نحطم أن إىل عامة الحال هذه تبقى وسوف تََها، ُرضَّ كان لو كما
إىل نرفعهما التسوية بهذه ألننا والكيف؛ الكم يف سواء الرجل تعليم مثل املرأة تعليم

انفصال. غري يف ويتجهان ويفكران يتحدثان حيث مشرتك مستوى
اإليجابية املعالجة زوجته يعالج أن الزوج عىل يجب الحال، هذه إىل نصل أن وإىل
تمتاز فهي عنها، تلهيه تكن وإن القراءة، أن لها يوضح أن مثًال عليه يسهل فإنه البنائية؛
من بدًال معهم فراغه يقيض وأوالده زوجته مع يكون حيث البيت، إىل الزوج تجذب بأنها
مختلفة، لغوايات عرضة يكون حيث النادي أو املقهى إىل تجذبه التي األخرى املالهي تلك
أو الجسمية بالصحة يرض قد آخر لهو بأي يُمأل سوف بالكتاب يمأل لم إذا والفراغ
ُعِنينَا إذا للبيت، الفاخر األثاث من يكون أن يمكن ذلك مع الكتاب ثم املالية، أو النفسية

يحمله. الذي األنيق الرف أو الفاخرة الخزانة واقتنينا بتجليده
اقتناء يف العقبات أعظم ومن الحسن، األثاث تقدر االجتماعي التجاهها والزوجة
فيشوه يتفكك، أو يتمزق ما رسعان الورق من بغالف مرص يف نشرتيها أنَّنَا الكتب
إخفائه إىل الزوجة لتحتاج حتى ق املنسَّ األثاث من أدوات بني ناشًزا ويجعله الكتاب،
ثمنها يقل ال فاخرة خزانة واقتناء الكتاب، بتجليد الزوج عني فإذا ما، مكان يف ه ودسِّ
وسببًا فخًرا الزوجة وجدت املالبس، بخزانة نفعل ا عمَّ وتزيينها صنعها يف التأنق أو

الكتب. اقتناء يف تعارض فال للمباهاة،
ويف الجميلة، الطرف وبعض الصور مثل أخرى، تحف تُضاف أن يجب الكتب وإىل
يزدان كما والصور والتحف بالكتب للضيوف ص املخصَّ الصالون يزيدان الحال هذه
تتنافس التي الرضورية البيت أدوات من كأنَّها الكتب تقدر وعندئٍذ املناضد؛ أو بالكرايس

قراءتها. يف ربما بل اقتنائها، يف البيوت ربات
لنفسه، مربيًا ذهنه، يف مثقًفا بيته، يف سعيًدا يعيش أن شاء إذا للزوج، مفر وليس
الجريدة كانت فإذا البيت، يف مألوًفا جوٍّا الثقافة يجعل وأن زوجته، مستوى يرفع أن
القيل من يرتفع البيت أعضاء حديث فإن ينقطع؛ ال نظام يف البيت إىل تِصَالن واملجلة
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عىل تسمو ال مجالتنا معظم أن وصحيح عاملية، أو وطنية العامة، السياسة إىل والقال
الخطرية، الشئون يف عائلته أعضاء يناقش أن يمكنه البصري الزوج لكن والقال، القيل
حني التقدير، بل العطف، يجد وعندئٍذ التوجيه، بهذا النهاية يف هو فينتفع ويوجههم،
الزوجة إليها تصل ال قد عميقة بثقافة نفسه وترقية ذهِنه ترقية عىل حماسة يف يقبل
الزوج يكون وعندئٍذ ووقت، مال من عليها ينفق فيما تعاُرض فال قيمتها، تنكر ال ولكنها

لزوجته. قدوة يكون أن يستطع لم ألنَّه عجزه عىل يأسف فال لألبناء، قدوة
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بدًال واملوروثة، الجامدة بالعقائد االجتماعية املشكالت حل إىل دعوة لُبابها يف الرجعية
وحكومته بيته يف خاضع وهو الفرد يعيش رجعي مجتمع ففي املبتكر؛ الحر التفكري من
الحال وهذه تُنَاَقُض، أو تَُخاَلُف أالَّ يجب دينية شعائر كأنها العادات من أللوان وترصفه
يتحدث أال يجب بل يخاِلفها، أالَّ يجب وسنن لقواعد تفكريه يف يخضع أن إىل به تنتهي
القراءة تحريم يف إليه فيستند الدين إىل عادة يلجأ والرجعي له، خطرت إذا يخالفها ا عمَّ
مئة نحو تعنيِّ مثًال الكاثوليكية فالكنيسة املوضوع، لهذا البحث منع أو الكتاب، لهذا
تأمر الكنيسة هذه كانت وقد يقرءوها، أن بها للمؤمنني زعمها يف يجوز ال أكثر أو كتاب
وهتلر أسبانيا يف فرانكو فعل كما تحب، ال التي الكتب بإحراق — ثالثة أو قرنني قبل —
الكتب بعض يف هذا من قريبًا شيئًا مرص يف نحن ارتكبنا وقد سنوات، قبل أملانيا يف
أفراد أمة كل ويف رجعيون، فيه أوقعنا قد الوطني الخزي وهذا والشيوعية، االشرتاكية

االبتداع. ويخشون العادات، ويلتزمون املوروث، األسلوبي التفكري يؤثرون
كانت أنها إنجلرتا يف الثرية الطبقة تقرؤها التي التيمس جريدة عن يذكر ومما
الزهريني املرضني ألحد أسم الكلمة هذه ألن ١٩١٦؛ ألف سنة إىل «سفلس» كلمة تقاطع
حديث يف الكلمة هذه تتجنب بينها قراءها التيمس تجد التي الطبقة كانت وملا املشهورين،
من أكثر النفاق هذا يف جارتهم التيمس فإن املرض؛ هذا يف يقعون ربما الذين أفرادها
كان فإذا الكتاب، هذا موضوع هو الذي للتثقيف معارضتها الرجعية من ويهمنا قرنني،
رجعيني الدين رجال كان وإذا املوروثة، التقاليد من ثقيل بعبءٍ مرهق ألنه رجعيٍّا املجتمع
الحر التفكري وإباحة املدارس بإنشاء تستطيع الحكومة فإن الحاالت) أغلب يف كذلك (وهم
فإن رجعية نفسها الحكومة كانت إذا ولكن وانتهاض، تجديد إىل الرجعية هذه تحيل أن
ألن املجتمع؛ هذا عنهما يعجز قد عظيم جهد إىل يحتاجان املجتمع واالنتهاضبني التجديد
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رأينا وقد أنفسهم، الحكومة رجال من وتكافحان تحاربان النهضة وريح التجديد بذرة
والتعاليم بالحرية أوشكتا قد أخريني وأمتني أملانيا مثل متمدنة ة أمَّ أن كيف عرصنا يف
تحارب رجعية أمم إىل حكوماتهن أحالتهن قد الثالث األمم هذه الحضارة، تعمهما أن
األمم هذه يف املجتمع أوشك وقد املطبخ. إىل املرأة ترد بل الكتب، وتحرق الحر التفكري

نهضته. بعد ساقًطا رجعيٍّا يعود أن عىل الثالث
الفكر حركة إىل يحتاجون وهم برئاتهم، يتنفسون كما بعقولهم يتنفسون والناس
األفكار يعتادون أيًضا ولكنهم وينتعشوا، يصحوا كي الهواء حركة إىل يحتاجون كما
والعقل، الجسم صحة فيفقدون يمرضون وعندئٍذ املحبوس، الهواء يعتادون كما املحبوسة
جو يف نعيش أن يجب العامة، البرشية بالثقافة أنفسنا نربي وكي أذهاننا، تنمو فلكي
وأن قرار الطبيعة يف ليس أنه تعلم مستنرية عرصية حكومة وتصونها حريته تكفل حرٍّ
ونقول مؤسساته عىل نستقر حتى األمثل املجتمع إىل بعُد نصل لم وأننا يتغري، فيها ما كل
تربينا حرة ثقافة عىل نحصل كي — يجب ولذلك منها؛ أبدع يكون ولن الدنيا يف ليس إنه
يمنع حد أي نعني أو قيد أي نضع وال االجتماعية مؤسساتنا لجميع النقد نجيز أن —

الحر. التفكري
قد — اآلن وأسبانيا سابًقا وإيطاليا أملانيا حكومة مثل — الرجعية والحكومات
مجلة، أو جريدة إنشاء يف يرغب من كل عىل باهظة غرامات ووضعت الكتب أحرقت
قرص إىل وهذا ينرشونه، ما عىل خاصة قاسية عقوبات والكتاب للصحفيني وجعلت
نفسه يربي أن الظروف هذه مثل يف شابٍّا يمكن وال الطلبة، عىل معني عدد عىل التعليم
التي الحرة واملجالت الجرائد يجد ولن تربي، التي النزيهة الحرة الكتب يجد لن ألنه
وإنشاء التأليف يجيز فكري جو يف نعيش أن الذاتي للتثقيف األسايس فالرشط تنري،
إىل منها يقصد قانونية صعوبات إيجاد أو مالية غرامة فرض بدون واملجالت الجرائد
وصفها أو الغرامات، هذه فرض يف تقال التي بالدعاوى عربة وال والنرش، التأليف تقييد
كل من إليها نصل التي النهاية ألن للتقاليد الحماية بدعوى عربة ال كما ضمانات، بأنها
يمس أن يصح ال عرصية أمة لكل حق هي التي الفكرية الحرية تقييد هي الدعاوى هذه

حكومتها. ضد أمة ولكل أمته، ضد فرد لكل حق هي بل ينتهك، أو
فيها ذلك ومع ماليني أربعة عن سكانها يقل فنلندا أن يعرف أن القارئ وحسب
قوة الصحف هذه من ولكل وشهرية، أسبوعية مجلة و٥٥٧ اليومية الجرائد من ٢٠٩
وأمم الناهضة الغرب أمم بني األسايس الفرق هو الذي التوليد هذا الثقافة، يف التوليد

القاعدة. الرشق
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الرجعيون كان إذا االستعمار من التخلص بعد أمة تناله الستقالل قيمة وال
والرجعي فاملستبد والجسم، الفكر بقيود ويثقلونها الحكم سيتولون املستبدُّون أو

سواء. واالستعماري
به وتعذَّبت االستعمار، تحت رزحت التي العربية الشعوب بني أقارن حني إني بل
«مستقلة»؛ عاشت بل االستعمار، تعرف لم التي األخرى العربية الشعوب وبني سنني،
نفسه الوقت يف ولكنه االستعمار أذلَّها التي الشعوب تلك عىل تنطبق النهضة كلمة أن أجد
تتخلص أن فاستطاعت العرصية، األوروبية بالثقافة باالتصال ناهضة حركات فيها بعث

العرصية. الحياة وتحيا تتمدن وأن تقاليدها بعض من
وتخىش رجعيتها يف تأسن بتقاليدها، مقيدة تزال فال «املستقلة» العربية الشعوب أما

املرأة. تعليم وترفض أحيانًا الرقَّ تمارس تزال ال بل الدستور، وتجهل الثقافة
أن عندئٍذ سيجد أنه بد وال ويستنتج، ينظر أن رسيعة بمقارنة القارئ ويستطيع
أحيانًا بل لهم، الغرب استعمار عند بهم استبدادها يف تنقص ال أبنائه عند الرشق رجعية

وأتعس. أسوأ
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أالَّ ذلك مع ويجب فيه، نرغب الذي بالقدر ها تيرسِّ ال أو الثقافة تمنع عوائق جملة ذكرنا
قلق يف يعيشون األمة من املئة يف ٩٠ فإن العيش؛ تحصيل وهو كبري عائق ذكر يفوتنا
يف تقريبًا وقتهم كل ينفقون تجعلهم مختلفة هموًما لهم يحمِّ القلق وهذا عيشهم، عىل
يجعل فيه نعيش الذي املباراة ونظام وأوالدهم، هم عيشهم عىل يطمئنوا كي املال جمع
يعرف ال فاألب دائًما، مائًال املستقبل من الخوف ويجعل مزعزًعا العيش عىل االطمئنان
حني وهو الهنيئة، الشيخوخة نفسه هو يجد هل يعرف ال بل أوالده، مصري يكون ماذا
قد وروحيٍّا ماديٍّا يكتنفه التي املباراة جوَّ أن يجد للراحة، بيته إىل ويلجأ عمله، من يَِفرُّ

فراشه. يف يكون حني حتى بالثراء ويحلم الكسب يف يفكر فهو إليه، انتقل
لجمع والوقت للصحة الجهد وإرصاد يشء كل عىل الكسب إليثار املادي االتجاه وهذا
أشخاًصا رأينا ما وكثريًا كاملعدومة، أو معدومة الذاتي التثقيف يف الرغبة يجعل املال،
الوقت يجدوا كي للقراءة والكراهة الكتب من النفور عىل الكسب هسترييا حملتهم قد
الحارض وثرائه السابقة بثقافته يفخر الذي «العصامي» ذلك يعرف وكلنا الكاسب، للعمل
يزال ال جاهل ذلك مع ولكنه بها، يمتاز التي واملثابرة والرجولة االستقالل صفات ويعدد
هذا شئون من يدري ال دب أو حصان كذهن يصقل، أو يهذب لم غشيًما ا فجٍّ ذهنه
رواج أو السلع هذه أثمان عن بكسبه تتصل التي املحدودة املعارف تلك سوى الكوكب

ذلك. نحو السوق تلك
املحرومون، فيه يَُداُس الذي هذا املباراة عرص عرصنا، يف املال قيمة يف شك وليس
هي النهاية يف املال غاية فإن هسترييا؛ أو هوًسا املال جمع نجعل أالَّ يجب ولكن
أسمى هي والثقافة االجتماعية، االعتبارات وسائر واللباس والغذاء باملسكن االستمتاع

االستمتاع. رضوب
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إىل املالية باملطامع املسحور الكسب يف املنغمس ذلك نجذب أن السهل من وليس
وهو السيكلوجية، املعالجة إىل تحتاج النفيس اإليحاء من حال يف الواقع يف ألنه الثقافة؛
وذهنية نفسية عادات أِلف فإنه التبصري؛ إىل يحتاج أعمى وهو اإليقاظ، إىل يحتاج نائم
الذاتية الرتبية ميزات له ذكرت كلما يتغطرسويتعجرف الثقافة، مواطن عن غريبًا جعلته

الذهني. والتوسع الشخصية وترقية
ونوقظه البارد ذهنه يف الحرارة نبعث كي عليه نحتال أن يجب الشخص هذا ومثل
أن مثًال نعرف ونحن جهله، من بالخزي يكن لم إن بالخجل ونشعره وسباته، بالدته من
الذهنية املنبِّهات من يخلو مثًال الزراعي فالوسط الذهني، التنبيه إثارة يف تختلف األوساط
فوطن ولذلك فيه؛ الدائم للتغري باملنبهات فيحفل املدينة وسط أما االستقرار، وسط ألنه

الريف. وليس املدينة هو الثقافة
الحروب زمن ففي الذهني؛ التنبيه عىل قدرتها يف أيًضا تختلف كاألوساط واألزمنة
أيام ويف ونرى، ونقرأ نسمع أن نحب الثورة أو الفتنة أيام ويف حادة، بشهوة الجرائد نقرأ
ونستنري. نفهم أن ونحاول االقتصادية املشكالت عن نتحدث واألزمات والقحط الغالء

عندما يتنبه ولكنه ويرتهل، يركد التامة للطمأنينة الثري أن أيًضا نعرف ونحن
حياة بعد الدرس يف عندئٍذ يرشع وقد مالية، كارثة به تنزل أو اقتصادي، خطر به يحف

الجهل. بسواد مجالة كانت طويلة
من معتدل مقدار هو والدرس التفكري عىل الباعث أن هو إليه نقصد الذي واملغزى
نجده مما أكثر املدينة يف نجده القلق وهذا تامة، تكون أالَّ يجب الطمأنينة إن أي القلق،
أكثر وهو والرخاء، السالم أيام يف هو ا ممَّ والقحط الحرب أيام يف أكثر وهو الريف، يف

املطمنئ. الوارث عند هو ا ممَّ عيشه بكسب املشتغل عند
عظيًما القلق كان إذا الواضح من ألنه بخناقنا؛ املعايش تُمسك ال أن يجب أنه عىل
الذي املعتدل القلق إىل نقصد ولكنا الدرس، يف الرغبة أو السليم التفكري من يمنع فإنه
املضادة الخياالت إىل تلجأ الحال هذه مثل يف والنفس خفيفني، ا همٍّ أو ا غمٍّ لنا يحدث
املنطق، مع تسري ونجعلها الخياالت هذه نرتب إنما نفكر حني ونحن الرسور، تحدث التي

النتائج. إىل ونصل التفكري نحسن كي بالدرس ونستعني
عن ذهنه ننبه أن يجب الثقافة، من ينفر الذي العيش، تحصيل يف املنغمس وهذا
التفكري عىل يحمله ا همٍّ أو ا غمٍّ يستتبع قلًقا له نحدث بأن فيه، ينغمس الذي العمل سبيل
لن الذهب وأن النقد، نزول عن إليه وتحدثنا النقود يكتنز ثري إىل عمدنا فإذا والدرس،
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من ننبهه شك بال فإننا رويًدا؛ رويًدا العالم تعم االشرتاكية املبادئ وأن التعامل، إىل يعود
مصري ما يوًما مصريها كان إذا للثروة االكتناز قيمة ما يتساءل: أن عىل ونبعثه ركوده
لن فإنه رشع ومتى االقتصاديات، درس عىل هذا يحمله وقد ١٩٢٢؟ سنة األملاني املارك

يركد. لن فإنه تنبَّه ومتى ينكص،
الوقت إرصاد حدِّ إىل العيش تحصيل يف املنغمسني أولئك من غريه يف الشأن وكذلك
املنفعة مقدار حينًا لهم فنوضح انغماسهم، سبيل عن نعالجهم فإنَّنَا سبيله، يف والجهد
تتعرض التي األخطار لهم نبني وحينًا مهنتهم، يف عوا وتوسَّ درسوا إذا عليهم تعود التي
تُنال واالحرتام واملكانة الوجاهة أن أيًضا نبني أن إىل نحتاج بل املستقبل، يف املهنة هذه لها
والعصامية الجهد جالفة ترافقه الذي املال من بكثري تُنال وال الثقافة، من بقليل كلها

املزعومة.
لبعث الوسائل أفعل هو — ذكرنا أن سبق كما — املثقفني من األصدقاء واختيار
األثاث يقتني الحرب ثري أن وكما اإليحاء، يف األثر أكرب للقدوة ألن الثقافة؛ إىل الشوق
أن يستطيعون وهؤالء املتعلمني، باألصدقاء يباهي أن يجب كذلك فإنه للمباهاة، الفاخر

عائلته. وأعضاء نفسه تعليم يف ويرشدوه هوه يوجِّ

45





الثقافة ماهية

به. نعمل ما هي والحضارة به، نفكر ما هي الثقافة
عن أنا معاريف أن مثًال الصحيح من فإن دقيًقا؛ ليس التعريف هذا ولكن
والرؤية الرديوفوني واالستماع والحركة اإلضاءة يف نستخدمها التي الكهربائية القوة
ألني عندي؛ ثقافة هي املعارف هذه ذلك، وغري الشعاعي والعالج للتدفئة بل السينمائية،
وقصارى الكهربائية، القوة بها نستخدم التي الوسائل هذه من شيئًا بيدي أمارس ال
وثقافة حضارة يعرفها الكهربائي املهندس ولكن الذهنية، املعرفة هو منها به أتصل ما

مًعا. بها ويعمل يفكر ألنه مًعا؛ عامة
من كثري يف واحًدا شيئًا والحضارة الثقافة تصري إليه، نصل ملا أمثل مجتمع ويف
عنها يقرءون راقية أشياء هناك تكون فال ويرتقون، يتعلَُّمون الناس جميع ألن الشئون؛

املعيشة. يف يرونها وال الكتب يف
والتماثيل، الرسوم مئات أو عرشات جدرانها بني تجمع املتاحف، إىل مثًال انظر
الجمال من العديدة األلوان برؤية املتفرج فيتنزه حرس، عليها أبواب من الجمهور يدخلها
تمثال، أو صورة من الحرمان حيث منزله، إىل الثقايف االستمتاع هذا بعد يخرج ثم الفني،
يف معروضة والثانية متحف، يف مخزونة األوىل فان الحضارة؛ عن تختلف الثقافة فهنا

البيت.
املدينة يجعل بل متحًفا، بيوتنا من بيت كل يجعل الذي هو األمثل املجتمع ولكن
هي الثقافة تكون وعندئٍذ األنيقة، واملباني والصور بالتماثيل حافلة وجدرانها بشوارعها

الحضارة. نفسها
صورها سوى الفنون من نعرف ال فنية، فاقة يف الحارض العرص يف نعيش ولكنَّنَا

املتاحف. يف منها نماذج أو الكتب، يف الفوتوغرافية
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املدمس طبق من يأكل وهو الفقري يتحدَّث كما موضوعاتها ونناقش عنها فنتحدث
والنباتية الحيوانية اململكتني فاخر من عديدة ألوانًا تحمل التي املطهمة املوائد عن املفرد

األثرياء. بيوت يف
سنة، ألف خمسني عن يقل ال فيما لنا ن تكوَّ الذي البرشي الرتاث هذا الثقافة، ولكن
تاريخنا نعرف أن يجب أي بالدراسة؛ ونمتلكها بها نُِلمَّ أن يجب النار، اكتشاف منذ أي
أملانيا، إىل أوغندا ومن فنلندا إىل الصني من األمم وتاريخ عليها، نعيش األرضالتي وتاريخ
يف ونحن اإلنسان، بها امتهن أو استمتع التي واألديان واآلداب العلوم نعرف أن ويجب
منه نخرج ألننا الحضارة؛ يف يؤثر تفكرينا أن وصحيح التفكري، نتجاوز لن الدراسات هذه
املعارف ولكن العالم»، هو وطني إنما يونانيٍّا وال أثينيٍّا «لست سقراط: قال كما نقول بأن
لتمديد الكهربائي املهندس يجمعها التي املعارف عن تختلف التفكري لهذا نجمعها التي
يف هنا االختالف أن نعرتف أن يجب ذلك مع أننا عىل منزل، إلضاءة أو التليفون أسالك
العالم بشئون يهتم الذي العاملي املجتمع هو األمثل املجتمع ألن النوع؛ يف وليس الدرجة
أن يجب ا عامٍّ تراثًا جميعها البرشية الثقافة تصري وعندئٍذ معني، قطر بشئون وليس كله
الحضارة. هي الثقافة تصري أيًضا وعندئٍذ الكوكب، هذا عىل يسكن من كل به يستمتع

وثقافتهم ثقافتهم هي حضارتهم عرصنا، يف حتى الدرجة هذه يبلغون قليلون ومنَّا
ومصالح مصالحهم بني طابقوا حتى تطوروا أو تغريوا الذين أولئك نعني حضارتهم، هي
ويهتم ويحسبعقله، بقلبه أحدهم ليفكر حتى ضمري، لهم وتربَّى دين، لهم وأصبح البرش،
االقتصادية املحن خالل من وينظر ووطنه، وبيته نفسه بمصلحة يهتم كما العالم بشئون
مبتكر منطق التطور أن إىل فينتهي العاملي، التاريخ لوحة إىل مرص أو الهند أو الصني يف
القديمة، األفكار ومومياءات املحنطة والشعائر العقائد من مجموعة وليست الوسط يالئم
إىل الذهن وتستفز الضمري تنبِّه حيوية اهتمامات ولنا نعيش الدرجة، هذه نبلغ وحني
نصلحها الدنيا وملكنا بالدنيا وعنينا الدنيا يف عشنا الحال هذه إىل وصلنا ومتى التفكري،
حديقته املنخفض املستوى عىل الحارض العرص يف أحدنا ويربي يصلح كما ونربيها

الخاصة.
يقول: أفالطون كان وقد

بخضوعهم اإلهمال هذا عىل يَُعاَقبُوَن فإنهم العامة بالشئون األبرار يُْعَن لم إذا
األرشار. لحكم
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للرجل العامة والشئون العامة، الثقافة إىل تحتاج العامة بالشئون العناية ولكن
الرش إن بحيث مرتبًطا، بات قد العالم ألن كله؛ العالم شئون هي عرصنا يف الناضج
أقطار إىل يتفىش ُقطر يف امليكروبي الوباء أن كما مرص إىل ينتقل الصني يف االستبدادي

أخرى.
وحدها العامة والثقافة تتجزأ، أن يمكن ال واألمراض الرشور من العامة فالصيانة

الصيانة. هذه لنا تكفل التي هي
الثقافة ننشد مثقفني، نكون أن يجب والذهن والجسم الضمري سالمة نعيشيف ولكي

عاملية. حضارة إليجاد العاملية
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هذين تتناول الكتاب هذا فصول جميع ألن وغايتها؛ الثقافة قيمة الفصل هذا يف نحدد لن
لهما. البارزة النواحي بعض إيضاح إىل هنا نقصد وإنما املوضوعني،

إىل وتستحيل ثقافتها، ترقد التي فاألمة وبرشية، وعاملية اجتماعية قيمة فللثقافة
القرون يف هذا حدث وقد الرقي، عن بعيدة جامدة وتقف مجتمعها يركد وأساليب، قواعد
والوسط وأفريقيا، أسيا يف األمم بعض يف أيًضا قائمة تزال ال الحال هذه إن بل الوسطى،
يعرفون ال ألنهم منها؛ واملنتفعون بالزراعة املشتغلون به يشعر الذي بالعجز الزراعي،
والحضارة، الثقافة يف جموًدا يحدث العجز هذا للتطور، جديدة طرًقا الوسط هذا يف
كانت إذا ولكن أسلوبية، وآدابًا تقليدية دينية ثقافة الزراعي الوسط يف نجد ما وقصارى
مع — بعيدة أقطار إىل تمتد التي أو العاملية التجارة ونعني — التجارة تمارس األمة
يف الحيوية ويبعث األمة ينبه األخرى باألقطار التجاري االختالط فإن بالزراعة؛ اشتغالها
أنها نجد امليالد، بعد و١٠٠٠ ٥٠٠ بني أوروبا، يف املظلمة القرون نتأمل وعندما الثقافة،
املتواصل بالتنبيه تغتذي الرومان، أيام تجارية عاملية كانت أن بعد الثقافة، أن إىل ترجع
ثقافة فصارت القرية، يف فانحرصت عادت قد وأوروبا، وأفريقيا آسيا يف التجارة من

تقليدية. دينية زراعية
ويمكننا مختلفة، وعلوم فنون ألنها الصناعة؛ هو الثقافة تنبيه يف التجارة من وأكثر
إذا إال ومثقفة متمدِّنة تكون أن أمة يمكن ال الحارض عرصنا يف بأن بالقول نجزم أن
والقمح، الذرة بزراعة وتتجر تعيش أمة بني يقارن أن القارئ وحسب صناعية، أمة كانت
وأين وثقافة؟ معارف أوسع أيتهما والرديوفون األتومبيل بصنع وتتجر تعيش وأخرى
ال غريها؟ إىل الكهرباء إىل امليكانيات إىل الفيزياء إىل الكيمياء من املختلفة العلوم تجد
األمم عند أمىض سالح هناك وليس الصناعية، األمة يف وطنها تجد العلوم هذه أن شك
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تحرمه أن من أبدية، جهالة يف وتبقيه وتستغله، شعبًا تحكم أن تريد حني اإلمرباطورية
التي السوق تجد ال عندئٍذ العرصية العلوم ألن الزراعة؛ عىل نشاطه وتقرص الصناعة من
الوسط يف تنمو الفكر حرية إن ثم تعلمها، عىل املنافسة وتبعث العايل الثمن تكسبها
الزراعي الوسط يف تركد أو تموت وهي واملعارف، واالخرتاع االبتكار قاعدته ألن الصناعي

والسنن. والعقائد التقاليد تَُه ُعدَّ ألن
تأليف من غرضنا ولكن فيه، نتوسع أن نحب وكنا الثقافة، عن عام كالم كله وهذا
إىل حاجة يف فنحن الذاتي، تثقيفه يف للشاب العميل اإلرشاد يشء كل قبل هو الكتاب هذا
الدرس إىل الحوافز الفوائد هذه يف يجد حتى الثقافة، من عليه تعود التي الفوائد نربز أن

الكتب. واقتناء
إن أي الجيولوجي؛ العمر إىل يمتد البيولوجي العمر نجعل كي عقولنا ف نثقِّ فنحن
يدرس فاملثقف عام، مليون وكأنه بالدراسة يعود عاًما ٨٠ أو ٧٠ يتجاوز ال الذي العمر
والنبات األرض بها تغريت التي التطورات ويعرف البرش، سبق وما البرشي التاريخ
يف ورغبة دينية قداسة إلينا توحي الحياة مدى تنقطع لن التي الدراسة وهذه والحيوان،
فقط البرشي بالتضامن ليس وشعوًرا التفاؤل، مع املستقبل إىل وتطلًعا والرقي، الخري

كلها. الحياة باحرتام بل
العام» «العقل عىل نقف كي والقطرية العاملية املشكالت بدرس عقولنا نثقف وكذلك
وتغري حلها يف الكفاح لواء نحمل أو بدراستنا املشكالت هذه بني فنميز فيه، ونشرتك
العام» «العقل وهذا والتعصب، والحرب والجهل والفقر املرض يزول حتى املجتمع
ويجعل وباريس، والقاهرة وبومباي وبكني نيويورك يف بما اهتمامات لنا برشيني، يجعلنا

إنسانيٍّا. منَّا إنسان كل
متطوًرا شخًصا تكون أن تستطيع ولن املتطورة، الشخصية تكسبنا الدراسة وهذه
العلوم. بها تزودك تفتأ ال التي الجديدة باملعارف ذهنك تغري الدراسة، دائم كنت إذا إال
كل من الرغم وعىل الشيخوخة، إىل ما يوًما ستصل أنَّك نذكر أن يجب هذا وبعد
املريضة الهامدة الشيخوخة سوى املوت من أسوأ الدنيا هذه يف يشء ليس يقال، ما
يمهد أن منَّا كل عىل فيجب الثقافة، هي للشيخوخة بها نستعد وسيلة وخري الجامدة،
الشباب أيام عنينا قد كنَّا فإذا الستني، يتجاوز حني املستقبل يف عليه سيسري الذي الطريق
مفتحة، عقولنا ومسام الشيخوخة طور يف ندخل فإننا الدراسة، واعتياد الثقافة باعتناق
ربما بل واألدبية، والعلمية والفلسفية واالقتصادية االجتماعية االهتمامات من عرشات لنا
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ويجددان الشيخ، يف الحياة يجدِّدان وكفاح، عمل إىل وتبلورت اختمرت قد الثقافة تكون
ناضج. بنشاط األمة

حياته، فهرس يف — السبعني بلغ وقد — أحدنا ينظر عندما شيخوخة أهنأها وما
ناضجة شخصية له تكوَّنت حتى وكفاح دراسة من به قام ملا البارزة العناوين فيجد

الفني. وباالستمتاع الروحي االستقالل من مؤلَّفة
صلته قطع قد كأنه والجمود املرضوالجهل يف أحدنا يقضيها شيخوخة أتعسها وما
ميت الحقيقة يف فهو كلها، الحياة من أقيل قد وكأنه الستني يف وظيفته من يقال بالعالم،
اهتمامات نفسه يف يغرس ولم الشباب أيام ذهنه يثقف لم ألنه وذلك دفنه؛ تأخر قد

عقله. وتنبه عواطفه وتحيي شيخوخته تغذو حيوية
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برنستون لجماعة مديًرا كان الدنيا، وخرب الكتب درس مثقًفا رجًال ولسون الرئيس كان
فحاول الحرب، سني يف للجمهورية رئيس كان ثُمَّ املتحدة، الواليات لشباب الثقافة ينظم
تنتهي أن قبل أو — انتهت فلما الحرب، إىل أخريًا اضطر ولكنه السلم يصون أن جهده
وهو منها، واحًدا الصغرية لألمم املصري» «تقرير كان التي عرش األربعة الرشوط وضع —
عصبة إيجاد يف كبريًا كذلك ولسون أثر كان ثم ،١٩١٩ حركة يف به نحن انتفعنا قد رشط

املثقف. الخصيب ذهنه مبتكرات من هي بل األمم،
املثقف؛ الرجل هو ومن تكون، وكيف هي ما الثقافة، عن ولسون الرئيس تكلَّم فإذا
والخربة العاملية السياسة رجل أيًضا بل فقط، والحرب القلم رجل باعتباره يتكلم ال فإنه
يطلب إنسانيٍّا إنسانًا جعلته إذ ثمراتها، خري فيه أثمرت قد مثقف رجل هو ثم الدنيوية،
فإذا الكبرية، األمم من الصغرية لألمم الحماية وينشد للسالم ويسعى له وطنًا كلها الدنيا
األربعة الرشوط من إليه انتهى بما أو الجامعة، يف ومؤلفاته املاضية باختباراته قسناه
والسبب املثقف، الرشيف للرجل مثال أجمل فيه نجد فإننا األمم؛ عصبة اخرتاع أو عرش،
نفسه. يصف إنما يصفه حني فهو املهذب، الرجل صفة يف عليه اعتمدنا نحن إذا نخطئ ال

هي: املهذب للرجل رشوط أربعة ولسون الرئيس وضع

اآلن. إىل الحضارة، فنشأة الكون، بداية منذ العالم تاريخ يعرف أن (١)
مبادئها. عىل عرصنا يسري التي السائدة األفكار تاريخ يعرف أن (٢)

اللغات يف Science اسم عليه يطلق الذي املعنى يف العلوم من علًما يعرف أن (٣)
األوروبية.

عليها. نشأ التي لغته هي يعرفها التي اللغات وخري ما، لغة يعرف أن (٤)
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ولسون، الدكتور يراها كما املثقف الرجل أو املهذب للرجل األربعة الرشوط هي هذه
هذه من رشطني أو رشط غري أستوِف لم مهذب أنا هل نفسه: يسأل أن منا كالٍّ ويمكن

األربعة؟
سبعة؟ أو عرشة تكون ال وملاذا األربعة الرشوط هذه ملاذا بعضنا: يتساءل ربما ولكن
واألعم الجدار، قبل األساس واختار املهم، قبل األهم اختار قد ولسون الدكتور أن فالجواب
يطلبه الذي فإن القليل؛ بالرشح الرشوط هذه أهمية نبني أن ونستطيع األخص، قبل
العالم يف صالًحا رجًال الرشوط هذه يف يحددها التي الثقافة هذه تثمر أن ولسن الرئيس
وال الحديثة، الحضارة مبادئ يفهم أن يجب ثم نري، ذهن يف يربزها وهو باإلنسانية، بارٍّا

تقدمها. يف عامًال عضًوا يكون أن عليه بل تقدمها، يعارض
عىل األوىل الحياة نشأت كيف العالم، تاريخ املهذب الرجل يعرف أن األول: فالرشط
ينقرض والحيوان النبات من أنواع فيها ظهرت حتى رويًدا رويًدا تطورت ثم األرض،
اإلنسان ظهر أن إىل تنهضوتنتكس، التطور هذا خالل يف وهي بعضها، ويبقى بعضها
طراز إىل تصل كي الحياة عليه تعرب جرس هو إذ الدراسة ختام ليس ذلك مع (وهو
عىل األوىل الحضارة يخرتع أن استطاع أن إىل غريه، عىل تسلط كيف ثم منه)، أعىل

النيل. نهر املبارك، النهر هذا ضفتي
ورزء واملستبدِّين الكهنة مظالم تعاني وهي وتطورت، الحضارة، نشأت كيف ثم
ضمريًا له أن األول اإلنسان هذا يكتشف ذلك خالل ويف والوباء، القحط وباليا الحروب

جميعهم. للبرش حبٍّا يصري حتى يتسع وأوالده وزوجته ألمه حبه وأن
إخوة، البرش وأن العالم ابن أنه يحس أن العالم تاريخ يدرس الذي بهذا وجدير
التطور؛ مزاج ثم التطور، فكرة يكسبنا الدنيا العرضلتاريخ هذا ثم جناية، الحرب وأن
ثم التغري، هذا يف تبقى أن ويجب تتغري، هي إذ واحدة؛ حال عىل قط تكن لم الدنيا ألن
فإنه اإلنسان؛ نفس يف والخري الرب ناحية من االطمئنان نفوسنا يف بعث إذ التاريخ هذا
بالعصور مرات بل مرة انتهت التي االجتماعية النظم ناحية من س والتوجُّ الشك يبعث
من أقل فال مظلم، عرص يف الدخول وشك عىل األيام هذه فلعلنا أدرانا وما املظلمة،
الحزبية العقيدة سيادة بني ونميز العالم، تاريخ بدرس ونحتاط عالماته، نعرف أن
التي العقيدة وبني البينة عىل تقوم التي املعرفة بني الفرق أو الجديل، الرأي وسيادة
املتعاقبة الحضارات سمات لنا يعني العالم لتاريخ الدرس هذا ثم التسليم، عىل تقوم

القائمة. الصناعية الحضارة إىل تنتهي أن إىل فيها والرقي الجودة وألوان
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سياسية أكانت سواء السائدة األفكار تاريخ يعرف أن املهذب للرجل الثاني: والرشط
وغايات، خطًطا لنا وترسم تسوقنا آراء بقوة الحارضنسري عرصنا يف فنحن علمية، أو
والقوات تحقيقها، سبيل يف بُِذَلْت التي والجهود اآلراء، هذه تاريخ نعرف أن فيجب

تسوقها. التي الخفية
وما قيمتها، وما نشأت وأين كيف بالديمقراطية القائلة الفكرة أو الرأي هذا فهناك
التسامح أو الفكرية، الحرية قيمة هي ما ثم تعيش؟ أو تموت أن يجب وهل داللتها،
أجل من الناس غاص التي واآلراء األفكار يف ذلك غري أو الدستور، فكرة أو الديني،
وإذا البرش؟ خدمة إىل أدَّت حسنة جهودهم كانت وهل الدماء؟ من بحار يف تحقيقها
أم لصيانتها، والجهد بها املستمتعني من العناية تستحق هي فهل كذلك، األمر كان

البرشي. التاريخ لوح من يمحوها كي والرجعيني والجامدين للمستبدين ترتك
نؤمن فإننا تحىص؛ تكاد ال الراهنة الحضارة تسود التي اآلراء أو األفكار وهذه
نؤمن كما النقابة، بفكرة وكذلك للعمال، التعاون وفكرة للتعلم، الجامعة بفكرة مثًال

املثمرة. الخصبة الفكرات هذه إحدى هي املصري» «تقرير وفكرة املرأة. بحرية
الحضارة ألن وذلك الحديثة؛ العلوم من علًما يعرف أن املهذب للرجل الثالث: والرشط
الغازات أثمرت التي الثقافة من قوي أساس إىل تستند اآلن العالم يف القائمة الصناعية
هي والكساء، الغذاء لتوفري الصناعية واألسمدة األقمشة أثمرت كما ناحية من الفاتكة
أو العلم وميزة العلوم، من علًما فهمنا إذا إال داللتها نفهم أن يمكننا وال وخري، رش
يمكن ال وما باللرت، أم بالجرام أم باملرت القياس أكان سواء يقاس، أن يمكن أنه صفته

علًما. ليس ماديٍّا، القياس يشبه ما عىل عقليٍّا حمله أو قياسه،
االنتفاع نطاق ووسع العلم عليها أغار وقد إال الحارضة الصناعات من وليسيشء

بها.
امليكروفون، جهاز يف نجده كما للطعام الطبخ إناء يف السواء عىل نجده فنحن
يف ونجده املجرة، من إلينا املنبعث الضوء تحليل يف نجده كما الربسيم زراعة يف ونجده

الطائرات. صنع يف نجده كما األطفال صحة
يعتمد فهو العلمي، املزاج نفسه يف ينطبع العلمية بالثقافة يُْعنَى الذي والرجل
بالتفكري يقنع ال ألنه املجرد؛ الذهن ملنطق حتى يستسلم ال وهو والتجربة، القياس عىل
يرفض ال السبب لهذا وهو ويده، بذهنه يفكر فهو باليد، التجربة عليه يزيد بل فقط،
وطالع الوجه وفراسة الكف وقراءة األرواح ومناجاة العفاريت عن القصص تصديق
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القصص هذه إىل مستمًعا ينصت كيف يعرف ال هو بل فقط، ذلك إىل وما الحظ
والرجل السخف، هذا من ذهنيٍّا اشمئزاًزا فيه بعث قد العلمي مزاجه ألن واألساطري؛
الجهل بروح عندئٍذ يعالجها ألنه ما؛ دراسة يعالج أن يصح ال العلوم أحد يجهل الذي

التجربة. تؤيدها ال استنتاجات عىل يعتمد ألنه خطره يخىش الذي
لغته وتفضل مثقفة، معرفة ما لغة يعرف أن فهو املهذب للرجل الرابع: الرشط أما
بال يُْستََطاُع ال الحسن التفكري ألن عنه؛ غنى ال رشط وهذا عليها، نشأ التي األصلية
أحد إن حتى األلفاظ، بدون نفكر أن يمكننا ال نحن بل األلفاظ، من كبري َخٍر ُمدَّ
أن كما صامت كالم هو التفكري إن يقول — واطسون الدكتور وهو — السيكلوجيني
لكل أن يَُالَحُظ والذي القول، هذا صحة يرجح ما وهناك صائت، تفكري هو الكالم
تفكريه اتجاه عىل تدل بالطبع وهي كتابته، يف أو حديثه يف تكثر التي ألفاظه شخص
التفكري تافه كان فإذا ذهنه، به يشتغل عما تعرب التي األلفاظ يختار هو إذ ولونه؛
الرجل وزن يعرف أن يمكنه إنه يقول سبنرس هربرت كان وقد كذلك، األلفاظ كانت
تشغله املوضوعات أي يستعملها التي األلفاظ من يعرف ألنه حديثه؛ عقب الذهني

تشغله. وكيف
من رضعناها التي اللغة هي ونتقنها نتعلمها أن يجب التي اللغات وأحسن
نصف أجنبية لغة نتعلم أن السخف ومن نتقنها، أن نستطيع التي اللغة وهي أمهاتنا،
نعرفها لم فإذا املتوالية، واالستنارة القراءة غايتها وسيلة، اللغة ألن تعلم؛ ربع أو تعلم
حني أجنبيتني لغتني أوالدنا تعليم يف الفادح الخطأ هنا ومن بها، ننتفع لم املعرفة حق
العرصي. للتثقيف عليها فنعتمد إتقانها يستطاع ربما واحدة عىل االقتصار يمكن كان

تثمر بأن جديرة وهي ولسون، الرئيس رآها كما املثقف للرجل األربعة الرشوط هي هذه
فإن والرقي؛ واإلصالح للحق داعية وتجعله العمل إىل فتحركه الثمرات، أحسن صاحبها يف
وأصبحت بدمه امتزجت قد ثقافته ألن يرىضبالجمود؛ وال الظلم، يطيق ال املثقف الرجل
واإلصالح الرقي عن أفكاًرا نفسه يف يحبس أن يمكنه ال وهو وإرادته، روحه من جزءًا
يرصخ بل ينادي وهو حوله الوسط يرى حني يف التفكري أو بالقراءة ذهنه اختزنها قد
يف تؤذيه التي بالعقبات ذلك يف اصطدم ولو بها، أيًضا مناٍد بد ال فهو إليها، بالحاجة
اإلنساني. والرقي والرشف الحق سبيل يف االستشهاد روح هو الرشيف الروح وهذا عيشه،
التي بالجهود حافل ذهنه ألن االستبداد؛ يمالئ أن يمكنه ال املهذب الرجل هذا ومثل
االضطهاد ب تعصُّ ما مذهب أو ما لفكرة يتعصب أن يمكنه وال الحرية، سبيل يف بُِذَلْت

58



املثقف الرجل هو من

العالم تاريخ ألن الحرب؛ يكره ثم البرش، تاريخ يف التسامح قيمة يعرف ألنه والكراهة؛
مزاجه يف متدينًا التفكريي، مزاجه يف علميٍّا كان إذا هو ثم البرشية، باألخوة أشعره قد

اإلنسانية. ملستقبل الخري ويرجو الرفاهية يحب فإنه العاطفي؛
منها؟ عندك ما فيك أثمر وماذا األربعة، الرشوط هذه من عندك فما

األدب يبايل ال لكأنه حتى الجميلة، الفنون أهمل قد ولسون أن نالحظ أن يجب ولكن
إىل قصد إنما — األربعة الرشوط —حنيعني أنه وظننا والنحت، والرسم والشعر واملوسيقا
منطقه ويصحح ذهنه، يربي أن يريد فهو للمجتمع، فائدته حيث املثقفمن الرجل موقف
وهذا يبالهما، فلم العاطفي واالستمتاع النفيس الرقي أما املجتمع، يخدم حتى االجتماعي،

إهمال.

59





برشية ثقافة

فالبيت االشتباك؛ كثرية اقتصادية بروابط مرتبطون وهم العرشين القرن يف البرش يعيش
املحصوالت من يحوي املتمدِّن، البيت ونعني نيويورك أو باريس أو القاهرة يف العادي
االقتصادي االرتباط وهذا أكثر، أو قطًرا خمسني من إال جمعه يمكن ال ما واملصنوعات
والرجل الرسعة، يف تزداد املوصالت هذه جعل كما الوسائل، يف تزداد املواصالت جعل قد
حدة يزداد اإلحساس وهذا ُقطرية، وليست كوكبية وطنيته أن السبب لهذا يحس املتمدن
واحدة، أرسة بأننا يشعرنا جديًدا برشيٍّا روًحا قلوبنا يف غرس الذي الثقافة بتطور وقوة
من يمنعنا ال الجديد اليقني هذا أن ولو غريه، لنا وليس عليه نعيش العالم هذا نملك
وحياتنا فهًما عقولنا يزيد ما الحقائق من خلفه نجد لعلنا الكون هذا جدران نقرع أن

سعادة.
السينماتوغراف كذلك بل والكتاب، األسبوعية، واملجلة اليومية، والجريدة
ونحن العالم، أنحاء يف البرش بجميع مرتبطون بأننا تذكرنا هذه كل والرديوفون،
الحوادث به نقرأ الذي االهتمام بنفس جانريو دو ريو أو توكيو أو بكني يف الحوادث نقرأ
وطننا، يف صدى «األجنبية» الحوادث لهذه أن فقط نحس ألننا ال أسيوط، أو اإلسكندرية يف
القائمة الحرب ولهذه املاضية الكربى للحرب كان وربما العاملية، النظرة تعودنا ألننا بل
قد الحربي، ثم الصناعي، التطور فإن منَّا؛ كل يف العاملي املزاج هذا إيجاد يف عظيم أثر
يف املثقف واملرصي العالم، هذا يف األمم جميع عند أهلية حربًا أجنبية حرب كل جعل
كبري، باهتمام والدين والسلم والحرب االشرتاكية والفاشية الديمقراطية يناقش عرصنا
يف نتطور فنحن الحارض، الوقت يف وطنه يف عمليٍّا أثًرا املبادئ لهذه يجد لم ولو حتى
الرغم عىل يجري التطور وهذا العاملية، النظرة إىل القطرية النظرة من واالجتماع السياسة
يرسع التاريخ إن أي التاريخ»؛ قاطرة هي الحرب «إن يقول: ماركس كارل كان وقد منَّا،
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واألذكياء املثقفني نقل األصح، عىل أو نقلنا، عىل عملتا قد الحربان وهاتان فيها، خطواته
مشكالتنا الخمس القارات مشكالت صارت حتى اهتمامنا، يف الرحبة اآلفاق إىل منَّا،

الوطنية.
اتفق وما والحربية، واالجتماعية االقتصادية العالم ظروف إن نقول: أخرى وبكلمة
قطر كل إىل الرسطاني وامتدادهما الحربان هاتان ثم للمواصالت، رسيعة وسائل من لنا
األديان يعتنقون أسالفنا كان كما عاملية، ثقافة نعتنق أن عىل حملنا قد هذا كل تقريبًا،
اإلحساس عىل تحملنا جديدة، «برشية» يف وضغطها الظروف هذه بقوة فنحن الجديدة،

والرقي. الخري يف والرغبة والتضامن باإلخاء
أو إنجليزية أو عربية ثقافة إىل يدعو الذي ذلك هو ليس عرصنا يف املثقف والرجل
هذا ثقافة هي وإنما غربية، وال رشقية هي ال عاملية، ثقافية يعتنق الذي هو وإنما أملانية،
الصني تاريخ يدرس اآلن، إىل سنة مليون ربع منذ البرشي املجهود ثمرة وهي الكوكب،
وغريهما؛ وأمريكا آسيا يف الجغرافيا يدرس وهو هو، تاريخه ألنه وغريها وروسيا ومرص
يعرفها أن عليه ويجب له يحق التي الكربى قريته هو والعالم ملكه، هي القارات هذه ألن
لحرية يتحمس كما والصني الهند لحرية يتحمس وهو وخططها، دروبها إصالح ويطلب
مثلها يفتح لم التي الرائعة الفتوحات لنا تحقق ألنها ويرقيها بالعلوم يشتغل وهو وطنه،
يسميه كان ما عىل بها ونتسلط املستقبل أبواب بها نطرق ألننا خان؛ جنكيز أو اإلسكندر

القدر. أسالفنا
العقل ذلك العام بالعقل نتصل بأن وذلك أوًال؛ الفهم هي البرشية الثقافة من والغاية
تغري التي واآللية االجتماعية املخرتعات تلك ويخرتع املجاهل يرود الذي املتطور العاملي
سوى مذهب أو بوطن نفسيٍّا يرتبط ال الذي البرشي السلوك نسلك ذلك بعد ثم الدنيا،
اإلنسان نجعل أن الثقافة غاية إن نقول: أخرى بكلمة أو البرشية، ومذهب العالم وطن
تجعل التي العرصية العاملية الظروف من الرغم عىل القارئ: يسأل قد واآلن إنسانيٍّا،

النتائج؟ أحسن نبلغ كي تتبع أن يجب التي الدراسة هي ما كوكبية، برشية ثقافتنا
هنا نقول ولكن التالية، الفصول يف مبسوطة السؤال هذا عىل اإلجابة القارئ وسريى

يدرس: أن إىل يحتاج املرصي الشاب إن

األبواب خري ألنها والسياسية؛ واالجتماعية االقتصادية الحديث، العرص مشكالت (١)
الجريدة. هو الدراسات لهذه األول والسبيل أخرى، لدراسات نفتحها التي

التي العوامل كنه عىل يقف كي العرصية العلوم من معينًا علًما يدرس أن يجب (٢)
الدنيا. تغري
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انفصلت منذ وأقطاره، أممه بجميع الكوكب هذا تاريخ يدرس أن عليه ذلك وبعد (٣)
النازية. للدعوة ويحارب يخطب هتلر وقف أن إىل الشمس عن األرض

االنفصايل للروح الحارض، الوقت يف كذلك وهو مرهًقا، عظيًما يبدو املجهود وهذا
كتاب مثل كتابًا ولكن حدة، عىل أمة كل تاريخ يكتبون حني التاريخ يف املثقفني بني العام
بسهولة. كوكبنا تاريخ ندرس أن املمكن من أنه عىل يدلنا العام التاريخ يف ولز ج. هـ.

منذ البرشية النفس بها تغريت التي األديان جميع األديان، يدرس أن يجب ثم (٤)
تحاول التي الجديدة الفلسفية املذاهب إىل البدائي اإلنسان بها آمن حني األوىل، األساطري
والفلسفات واآلداب املوروثة، العقيدة من بدًال لإليمان أساًسا العلمية املعرفة تجعل أن
طريق عن األمثل العيش إىل االهتداء تحاول إنها حيث من األديان مجرى تجري القديمة

التجربة. ال التصور
االتصال عىل بها يستعني كي متمدِّنة أجنبية لغة يدرس أن املرصي الشاب وعىل (٥)
أو العربية، اللغة يف خرساء تزال ال مثًال فالعلوم ناقصة، األسف مع لغتنا ألن العاملي؛
اللغة عىل اقترص إذا العرصية العلوم من بعلم يحيط أن شابٍّا يمكن وال كذلك، أكثرها
هاتني ولكنَّ والروسية، واألملانية والفرنسية اإلنجليزية هو األجنبية اللغات وخري العربية،
اللغتني إحدى فإن ذلك وعىل لدراستهما؛ كبري مجهود إىل تحتاجان شاقتان، األخريتني
آفاقنا ع يوسِّ الذي البرشي واالتجاه العالم بشئون لالتصال تكفي والفرنسية، اإلنجليزية

البرشي. السلوك ويكسبنا شخصياتنا ويكرب
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يف نسميه ملن الجمهور يستعملها «طالب» كلمة هناك وجدت األقىص املغرب يف كنت ملَّا
معنى تحمل ألنها كلمتنا؛ من والداللة املعنى يف أصح الكلمة هذه أن وعندي مرص«عالم»،
ويتعلم يدرس طالبًا يزال ال الثقافة من بلغ مهما أحدنا وإن والرقي، والتطور الدرس
الرجل يصفون حني املعنى هذا يؤثرون واإلنجليز التمام، أو الكمال نفسه يف يعتقد وال

والجهد. الطلب تعني التي «سكوالر» بكلمة املثقف
طول طالبًا يكون أن يجب إنسان كل فإن الكلمة؛ هذه نستعمل بأن أحرانا وما

كتاب». صدره «وعىل الجاحظ مات كما يموت وأن حياته،
ونطالب السلوك، يف االستهتار نحتقر أننا وكما جزاًفا، يقرأ وال يستهرت، ال والطالب
نطالب أن يجب كذلك معيشته، يف رشيفة غايات إىل ويقصد الجد يلتزم بأن رجل كل
يف أنه يجد االتجاه هذا يتجه حني وهو قصًدا، لدراسته يعني وأن ا جادٍّ يقرأ بأن القارئ
التي والقال القيل مجالت من الغوغاء هذه قراءة وعن السخيفة، القصص قراءة عن غنى

البالدة. عىل وتحرض الذكاء، وتحارب واملال، الوقت تستهلك
اللهو القارئني جمهور عند منها يقصد األوىل أن هو والدراسة القراءة بني والفرق
أن الحقيقة ولكن االنتفاع، بغية مجهود إىل فتحتاج الدراسة أما قتله، أو الوقت وقضاء
وعندئٍذ تثبت؛ أن تلبث ال البداية يف وتعبنا عليها تدربنا نحن إذا واتجاه، عادة الدراسة
يف االستمتاع وأنواع الجزافية، بالقراءة اللهو نسميه ما يعوق عاليًا استمتاًعا أيًضا تصري
العابرين، لتأمل القهوة عىل والقعود اللب وأكل الرتهل إىل ينحط ما منها كثرية، مجتمعنا
األول فالنوع الريف؛ يف التنزُّه أو الدراما رؤية أو الرياضية األلعاب إىل يرتفع ما ومنها
أنه يحس ال واملستمتع غاية، له ليس الجزافية، القراءة يشبه سخيف، َلْهٌو االستمتاع من

الذهنية. الرفاهية أو بالصحة واالنتفاع بالغاية فيشعر الثاني النوع أما بلهوه، يرقى
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هدف له استمتاع والثانية غرض، بال لهو فاألوىل والدراسة؛ القراءة يف الحال وكذلك
جهد، إىل يحتاج ال مزاًجا ذلك بعد تعود الدراسة ألن بالتدريب؛ سهل واالنتقال الرقي،
جنب إىل واملقص، األحمر القلم مع عندئٍذ تقرأ الصباح يف بها نفطر التي فالجريدة
منه تؤخذ بل والرشوح، االنتقادات عليه تعلق والكتاب السيايس، املعجم أو الخريطة

التلخيصات.
وربما القراءة، غضون يف نناقشه ألننا كتابه؛ املؤلفيف نشارك بالقلم نقرأ حني ونحن
وليست عاملة إيجابية عندئٍذ وقراءتنا إليها، نفسه هو يصل لم ذهنية تفاريع إىل نصل
أالَّ القارئ عىل ويجب الكتاب، ونطبع نفكر بل ونتطبع نلتقي ال فنحن عاطلة، سلبية
الصحيح، هو العكس فإن فقط؛ يُْقَرآِن بل يدرسان ال واألدب الشعر بأن للوهم يستسلم
أن نستطيع ال دستؤفسكي أو تولستوي ملثل عاملية قصة نقرأ حني أننا ننكر هنا ولسنا
التعليق عن هنا عجزنا ولكن بالتعليق، أخرى إىل صفحة من املؤلف ونتابع بالقلم نمسك
كاإلصغاء مصفى استمتاع وأنه التعليق، إىل حاجة ليسيف العايل األدب أن عىل برهانًا ليس
األلحان من لحن أي عىل يعلق أن يستطيع العبقري املوسيقي أن الواقع ألن للموسيقا؛
يجب فإننا األدب؛ عىل التعليق يف الشأن وكذلك الصفحات، عرشات يمأل بما الساحرة
مقدس لحن إىل نصغي كنَّا لو كما الفني للسحر ونستسلم تولستوي من قصة نقرأ أن
ونبحث القصة، يف ونؤلف نحلل أن يجب الكتاب قراءة بعد ولكن وسكون، صمت يف
هذه يف جديًدا دينًا نحس جعَلنا وكيف الصفحات، هذه يف السماء إىل الكاتب رفَعنا كيف
كتاب أي ندرس كما العالية القصص ندرس أن يجب أخرى وبكلمة األخرى، الصفحات
الدرس تعودنا وإذا ورشح، نقد إىل يحتاج دين وكل الدين، من أيًضا هي ألنها ديني؛
عندئذ بل التخدير، من بدًال التنبيه والكتاب الجريدة من نتوخى فإننا عندنا مزاًجا وصار
ما فيها ليس إذ السخيفة؛ القصص أو والقال القيل مجالت من صفحة نقرأ أن نطيق ال
فيها نتدرج لغاية اتجاهات، أو اتجاه وفيها برنامج لها نظامية دراستنا تغدو ثم يدرس،

بها. ونرقى
بأن وذلك حكم؛ عليه وله إال قرأه قد كتابًا يرتك أالَّ الثقافة ينشد من عىل ويجب
وأثبت عليه حكم كتاب تلخيص من انتهى إذا حتى يقرأ، ما كل لتلخيص كراسة يقتني
كانت أم فيه أنفقهما اللذين واملال الوقت يساوي كان وهل منه، بها انتفع التي الوجوه
وندرس نقرأ فنحن االمتحان، هذا عىل يعلو كتاب الدنيا يف وليس أكيًدا، رضًرا قراءته
ونستمتع رؤيانا وتستنري نفوسنا وترتبى الذهنية، آفاقنا تتسع وكي ونرتفع، ننتفع كي
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لغرينا ننصح وأن قراءتنا، عىل نأسف أن يجب فإننا هذا، من يشء يكن لم فإذا بالدنيا،
سخيف. كتاب بقراءة ارتكبناه الذي الخطأ يف يقع بأالَّ

استهرتوا ملا الدقيق، االمتحان بهذا يمتحنونهم سوف القراء أن عرفوا املؤلفني أن ولو
أو ينتفعوا أن يطلبون القراء أن واملجلة للجريدة املحرِّرون عرف لو وكذلك التأليف، يف
ما سوى يكتبوا أالَّ وحاولوا الدرس، إىل أنفسهم هم لعمدوا يكتسبون ما بقراءة يرتقوا

ويرفع. ينفع
عقولنا نثقف أن شئنا إذا ومزاجنا، عادتنا — القراءة من بدًال — الدراسة فلتكن
ونرتب وبينها بيننا التي املسافة ونقيس هدفها نعني هادفة، دراسة ولتكن أنفسنا، ونربي

إليها. نصل حتى رحلتنا
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لها وكانت حياتي، يف بها تأثرُت التي الكتب عن سؤاًال البريوتية اآلداب مجلة إىل وجهت
العربية؟ لغتنا إىل يرتجم كي منها أختار وماذا التوجيه، قوة

الثقافية، حالتنا بشأن السخط يبلغ يكاد الذي القلق عىل برهان وأشباهه السؤال وهذا
والقوة. والرغبة الصحة عىل ن يدالَّ وسخط قلق ولكنهما

ويف األجسام، صحة ويف اإليجابية، األخالق ويف العسكرية، القوة يف األمة ترغب وكما
ذكاء بها تدرب التي الثقافية القوة يف ترغب هي كذلك والصناعي، الزراعي اإلنتاج زيادة

املستقبل. نحو بها وتوجههم أبنائها
الثقافة يف التفكري، ثم بالتأمل، عدت ولكني اآلداب، مجلة إىل إجابتي أرسلت وقد
الذي العرصي الرجل تخريج عىل قدرتُها حيث من العربية واألمم مرص يف الشائعة
إن العبقرية، الحياة بل السوية، الحياة ويحيا القائمة للمشكالت املواجهة يستطيع

استطاع.

ومرانته، وعتاده سالحه حيث من القديم، الجندي عن العرصي الجندي يختلف وكما
ووجهته دراستها حيث من القديمة الثقافة رجل عن العرصية الثقافة رجل يختلف كذلك
العظيم الفرق ولكن الشجاعة، يف سواء العرصي، والجندي القديم، والجندي وهدفه،
أخرى. ناحية من القتال أدوات ويف ناحية من القتال حوافز يف الظروف تغري هو بينهما
الذكاء يف سوء فهما القديمة، الثقافة ورجل العرصية الثقافة رجل بني الشأن وكذلك
ألف قبل الثقافة حوافز من االختالف أكرب تختلف عرصنا يف الثقافة حوافز ولكن والفهم،
والنظم العقائد عن للدفاع — األغلب يف — ينبعثون كانوا قدماءنا فإن سنة، ألفي أو
والزعماء، وامللوك األمراء لخدمة يعيشون كانوا إذ طبقيٍّا؛ إحساسهم وكان اإلقطاعية،
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فلم الشعب أما تخدمهم أو الحاكمني هؤالء تالبس التي املعاني عن يخرج ال أدبهم فكان
مذكوًرا. يكن

مجتمع كان الحاكمة، الطبقة هذه مجتمع أي مجتمعهم، أن خطًرا هذا من وأكثر
الفالحني من مؤلًَّفا شعبًا هناك أن يحس يكاد ال املثقف الرجل كان ثم فقط، الرجال
تُذَْكُر تكاد فال املرأة أما النادر، األقل يف إال مذكورين يكونوا لم التجار حتى بل والصناع،

سهًوا. أو فلتة إال العربي األدب يف
للمثقف جميعها القديمة العربية الثقافة بل القديم، العربي األدب غرابة هنا ومن

أرواحنا. أمام والهدف األسلوب أجنبية أذواقنا، عن غريبة فإنها العرصي؛
سنة ألف بمرور املفكرين غري من أدبائنا بعض احتفل سنوات عرشة من أكثر وقبل
شوقي، عن يختلف ال املتنبي أن أحسست ألني االحتفال هذا يف أشرتك ولم املتنبي، عىل
املتنبي فكان بذلك، أفسده لعله بل أمريه، إلطراء حياته أرصد قد كليهما أن حيث من
الذين الكادحون، العامة، الناس، الشعب، أما السماء. إىل ويرفعه الدولة سيف عىل يكذب

لديهما. مجهولني كانوا فهؤالء عرقهم، يف يستحمون كانوا
باإلحساسات االحتفال هذا إىل انبعثوا إنما باملتبني احتفلوا الذين أن واعتقادي
االحتفال هذا ميعاد أن ولو وفاروق، فؤاد ظل يف يعيشون وهم وها أحسُّ التي السقيمة
يف شهامة أو كرامة أية أحد أحس ملا ،١٩٥٢ من يولية ٢٣ بعد الثورة، بعد وقع قد كان

بذكره. االحتفال أو املتنبي مدح

العرصي؟ الرجل هو من
األوروبيون رشع حني سنة مئة خمس من أكثر إىل تاريخه يرجع ال جديد، رجل هو

املوروثة. العقائد من بدًال العلمية املعارف عىل يعتمدون
كثري فموضوع والتسليم، العقيدة مكان فأخذتا والتجربة، املعرفة تسللت كيف أما
بأسباب األخذ يف العربية الشعوب ترشع حني العرب القراء يعرفه وسوف التفاصيل،

العلمية. القوة
رجل رسمها عجيبة صورة الكلمات، هذه أكتب وأنا اآلن، أمامي أن أذكر أن وحسبي
«التاريخ بعنوان سنة، ٤٠٠ قبل أي ،١٥٥٥ يف ألفه الذي كتابه يف «بيلون» يدعي فرنيس

للطيور». الطبيعي
وهو وللطائر، لإلنسان العظمي الهيكل من لكل متقابالن رسمان هي والصورة

فعظمة. عظمة املتقابلة العظام إىل يشري
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محاولة وهو اآلن، إىل نحن نعرفه ولم سنة، ٤٠٠ منذ الرسم هذا عرفاألوروبيون لقد
العلمي. العرصي الرجل ولتخريج العقيدة، مكان املعرفة لوضع املحاوالت آالف من واحدة
ويسلم، يعتقد وال ويجرب يعرف الذي هو — أفهمه كما — العرصي الرجل وإذن
عليه تمليها التي والقيم باألوزان والكون، والدنيا، نفسه، يزن الذي الناضج الرجل هو

العلوم.
زيادة يف يدأب الذي املجرب، العارف هو إذ العرصي؛ للرجل األوىل السمة هي هذه

وتجاربه. معارفه
عىل يعتمد الذي العلم حضارة أي الصناعة، حضارة هي العرصية والحضارة

املجربة. املحققة املعارف
الصحف قراءة تعوَّد قد ألنه قرويٍّا؛ ليس أنه فهي العرصي للرجل الثانية السمة أما
النزعة عاملي جعلته ألنها الصحف؛ هذه غريته وقد الصباح، يف وجهه غسل تعوَّد كما
صباح كل يصطدم هو إذ القرية؛ يف نفسه أو بعقله يعيش ال فهو التفكري، ديمقراطي
القداسة كلمات أو نهرو، من الرجولة كلمات يسمع الهنود، مع أنه يحس يجعله بما
لذلك ويتلهف الذرية القنبلة يف التدمريية املمكنات من خوًفا يرتعش وهو غاندي، من
أولئك عن يقرأ حني عربي، ابن مثل الحب بدين يدين أنه يحس وهو السلم، وسائل عىل
ألنه باملستقبل متقائل أيًضا ولكنه الجنوبية، أفريقيا يف الزنوج وجوه عىل يبصقون الذين
النزعة اشرتاكي أيًضا لذلك وهو الخري، عىل الرشسيتغلب بأن يسلم أن يطيق وال إنساني،

السياسة. يف
العلمي مزاجه —ضد يعتقد يكاد وهو متطور، أنه العرصي الرجل يف الثالثة والسمة

ارتقاء. التطور أن —
أحد عن عرصنا يف نسأل إننا إذ القدماء؛ عن فيه نختلف العالم يف جديد يشء وهذا
يف ليس بل األرض، عىل ليس بأنه يوقن الذهن، ارتقائي هو هل متطور؟ هو هل الناس:

لحظة؟ كل بل يوم كل تتطور وهي إال حيوان أو نبات أو مادة الكون هذا
بعد تكون سوف الدنيا وبأن وبالتفاؤل، باالرتقاء اإليمان هو بالتطور اإليمان هذا
ليس متضامنون، إخوة جميًعا بأننا نؤمن حني الكربى، قريتنا سنة، مئة أو سنوات، عرش

ألخي؟ حارس أنا هل قابيل: يسأل من فينا
بأن وإحساسه للطبيعة حبسه من الرغم عىل أنه العرصي للرجل الرابعة والسمة
صناعي وسط يف يعيش العرصي الرجل هذا تصان، أن يجب وحيوان نبات من كنوزها
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ويعمم الفقري يلغي الذي الوفري لإلنتاج املادية القوة وسائر والنار الحديد فيه يستخدم
الرفاهية.

إنسان أي يتميز كما غريه من تميزه وهي العرصي، للرجل األربع السمات هي هذه
شجاعة. أو ذكاء أو عالية قامة أو سوداوين عينني أو كبري بأنف غريه من

قد — القرن هذا من األول النصف يف مؤلَّفات من أصدرت بما — العربية املكتبة فهل
العرصي؟ الرجل تخريج استطاعت

«ال». قطًعا هو الجواب
ويؤلِّفون داروين، يذكرون وال املتنبي يذكرون الذين الغافلني أولئك عىل تقع والتبعة

الثاني. بيكون أو األول بيكون حياة يف العربة وينسون الرشيد أو معاوية عن
جانب إىل ويجهلون وثورة، وتطور للعيش، وأسلوب وكفاح، حياة األدب أن ويجهلون
إىل يلتفتون يكادون ال ولذلك والصناعة؛ العلم حضارة العرصية، الحضارة طبيعة هذا
ألني جهلهم؛ فيفحمني نقاش يف هؤالء مع أقع ما وكثريًا واالجتماعية، البرشية املشكالت
لعبته كأنها الخشبي، حصانه عن طفل يتحدث كما مثًال املرأة عن يتحدثون أنهم أجد
حق لها إنسانًا وليست والسلوك، والحياة والنوم والرشب األكل لها يعني التي الخاصة

لنفسها. املصري تقرير
نهوض يمنعا أن عىل تحالفا اللَّذَيِْن واالستبداد االستعمار عىل أكثر تقع التبعة ولكن
يكون وكان مشكالتنا، جميع لتغريت بالدنا يف ت تفشَّ قد كانت املصانع أن ولو الصناعة،
وكانت شعبية، بالغة يف بلهجته وينطق الشعب، إىل ينحاز األدب فكان أعىل، إىل ها تغريُّ
فقط، أنثى يريدونها الذين أولئك قلوب يف الرعب تلقي التي االقتصادية الكرامة تجد املرأة
اإلنتاج، كرامة يحس العامل وكان يتصنعونها، وال الديمقراطية يحسون الزعماء وكان

عليه. للحصول يرضبه أو صوته يشرتي أن عىل سيايس يجرؤ فال
من منعونا واملستبدين املستعمرين إن ال، عرصية. شعوبًا العرب نحن لسنا ال،
والتجارب، املعارف عىل تعتمد التي العلم ثقافة من بالتايل ومنعونا الصناعة، حضارة
عقائدهم، يف فالحون مزاجهم، يف قرويون «أدباء» واملستبدين املستعمرين مع انساق ثم
بل املأمون، أو الرشيد عن لنا يكتبون أو فاروق، أو فؤاد امللك مدح يف القصائد يؤلِّفون
تقبل سنوات ثالث الدستور تعطيل عن الدفاع لقلمه ارتىض املؤلفني هؤالء من واحًدا إن
الحق رجال عن اآلخر تلو الكتاب لنا يخرج صار ذلك بعد ثم سنة، مئة إىل التجديد
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عن نفى وكأنه بكر، وأبي وعثمان معاوية مثل سنة ١٣٠٠ قبل عاشوا الذين والعدل
سنة. ألف من بأكثر وبينه بينه وفصل عرصه، وجدان نفسه

الفكرية الحياة حيث من قابعني يعيشون ألنهم بجهلهم يفحمونني الجهلة هؤالء إن
املوت مجاهل إىل كوملبوس يرافقوا أن عىل َقطُّ يجرءوا لم وهم رطب، مظلم باٍل زقاق يف
ويقتحم، ويتأمل يتقزَّز الفكر تجعل التي الخطرة املعارف تلك يتذوقوا ولم والحياة،
يأرقوا ولم النيندرتال، إنسان أو كانت السيال سمكة عن سمعوا عندما طربًا يحسوا ولم
يف والرشف الرحمة من يستلهمون ما وبني البقاء تناُزع بني التوفيق عن لعجزهم ليلة

الطبيعة.
زاد ثم السنني، عرشات منذ رأيس شغلت قد مشكلًة هنا القارئ أيها لك ذاكر وأنا
قد كنت إذا مني، إال بها تسمع لم أنك واثق وأنا األخرية، الثالث السنوات يف بها اشتغايل

هي: املشكلة وهذه بتاتًا، بها تسمع لم أو مؤلفاتي قراءة تعودت
تولد التي املمكنات عن يخرجون ال بالوراثة مقيدون واإلنسان والحيوان النبات هل
بالوسط ويتأثرون يتعلمون، ما بقوة يتميزون أحرار هم أم التناسيل، جهازهم يف معهم

والحريف؟ واللغوي واالجتماعي الطبيعي
حبست قد قروية مرص يف العامة الثقافة ألن عنه؛ تسمع لم فلسفي خالف هو
املشكالت يف تشتبك وال العرصية اآلفاق إىل تنفسح ال ولذلك التقاليد؛ من سياج يف نفسها

اإلنسانية.
بالوراثة. مقيد هو إذ بالوسط يتغري ال الحي يقول: رأي فهناك

البيض معاملة يف منها كل أثر تفاصيلها تقرأ أو املشكلة هذه تتأمل عندما وأذكر
اإلنسان، مستقبل ويف وأساليبها، الرتبية معاني ويف البرشي، االرتقاء معاني ويف للسود،
والنبات. الحيوان من الجديدة السالالت واخرتاع واالجتماع السياسة يف ذلك كل ومرامي
العربية املكتبة وألن غريعرصيني، ألننا بها نسمع لم العرصي، للرجل عرصية مشكلة

وفهمها. لدرسها تَُهيِّئْنَا لم

العالم. عن منفصلون كأننا بتنا حتى عجيبة وثقافية أدبية قروية يف نحن
إىل تُْهَدى ال ولكنها وأوروبا آسيا يف األمم أبناء من العرشات إىل تُْهَدى نوبل وجائزة

واحد. عربي أو مرصي
وحركة والتاريخ والجغرافيا وامليكانيكات والطبيعيات والكيمياء األدب تُْهَدىعن إنها
يعيشون الذين البرش ماليني من الثمانني أو السبعني هذه يف عربيٍّا تُِصْب لم ولكنها السلم،
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كأنه صغريًا، يعيش كالهما فيها، السائد واألدب العامة الثقافة ألن مرص؛ وغري مرص يف
القديم الرشقي األدب يستلهم أنه كما عاملية، نزعة أو برشي هدف غري يف القرية حديث
وهنا التفوق، يستطيع ال متناقض لذلك وهو الجديد؛ العرصي الوسط به يعالج كي

الصناعة. من منعنا عىل وإرصارهما واالستبداد االستعمار أنىس ال بالطبع
االخرتاع عىل تحفز التي وهي العلوم، أوجدت التي هي املصانع إن — مروًرا — وأقول

العكس. وليس واالكتشاف،
جميعها هي املرأة واستقالل والشخصية والديمقراطية الحرية إن أقول وكذلك

النتائج. هذه ينتج أن زراعيٍّا وسًطا يمكن وال املصانع، نتيجة
هنا. موضوعي عن يخرج البحث هذا استيعاب ولكن

الرجل تخرج أن يمكنها ال العربية أو املرصية املكتبة أن من انتهينا أن وبعد واآلن،
باملقرتحات. نتقدم أن علينا العرصي،

اإلنتاج إىل الزراعي اإلنتاج من حياتنا — تتطور باألحرى أو — تتغري أن ذلك وأول
الصناعي.

العمال. من اآلالف يحوي منها كل مصنع ألف إىل تحتاج مرص إن
وعىل التاريخ وعىل االستعمار عىل نتغلب أن وإىل الحال، هذه إىل نصل أن إىل ولكن
إىل األذهان تحرك التي الثقافية الوسائل عىل االعتماد إىل نحتاج العادات، وعىل التقاليد

املرصي. بالروح األخذ
أو ٢٩ (وهي الربيطانية املوسوعة نرتجم أن ذلك إىل الوسائل أرسع أن وعندي
الثورة، تشبه نهضة يُْحِدَث بأن جدير العربية اللغة إىل نقلها أن واعتقادي مجلًدا). ٣٠
والشهامة، بالطموح شبابنا قلوب وتمأل بالدنا، ترفع جديدة واهتمامات بهموم وتزودنا

الرقي. نحو عواطفنا وتحرك والقوة، الحضارة معاني يف عقوَلنا تذكي كما
إنها يقال التي املجاميع هذه إنشاء من مرة ألف خري هي املوسوعة هذه وترجمة

الجنيهات. من األلوف مئات العربية الدول عليها تنفق والتي علمية، أو لغوية
يمكن التي وهي العرصية، للثقافة والعتاد السالح فهي املوسوعة، هذه لنا ترِجموا
عىل اإلنسان تسلط عن تحويها التي الجديدة املعارف ألن العرصي؛ الرجل تخرج أن
وآماد صفحاتها، تلهم التي التطور وفكرة اإلنتاج، لوسائل املسهبة ورشوحها املادة،
املادة، يخلق كيف عرف أن إىل إنسانًا اإلنسان يكون أن قبل تبسطها التي البرشي التاريخ
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جدير هذا كل فالذرة، الطائرة إىل الفأس من تتبعها، التي واالخرتاع االكتشاف وحلقات
إىل يفعله لم ما وهو فيه، والدخول املستقبل عىل االجرتاء إىل العربي القارئ يحفز بأن
ويقيئه. القديم يجرت ولكنه ويمثله، الجديد يأكل ال املايض، يف قابًعا يزال ال هو إذ اآلن؛
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األخالق يف جديدة قيًما تكسبهم الناسألنهم تغري التي الكتب هي العظيمة العرصية الكتب
عامة. الثقافة أو األدب أو العلم أو االجتماع أو

بدأناها التي حالنا عىل ونحن قراءته من ننتهي ألننا يربينا؛ ال يغرينا ال الذي والكتاب
به.

يدعونا الذي املبدأ أو املذهب بصالح فأقنعنا بجديد، لنا جاء ألنه بالكتاب نتغري وإنما
يغرينا الذي الكتاب يف نجد نحن ولذلك نظرنا؛ ووجهات عادتنا يف السيئ لنا وأوضح إليه،

لحياتنا. جديًدا وبرنامًجا نفوسنا يف جديًدا اتجاًها
العقائد، مكان الحقائق وضع حني البرشية الثقافة وجه غري إنه داروين عن قيل لقد
نرشه الذي األنواع» «أصل وكتابه قبل، من معروفة تكن لم للتفكري آفاًقا لإلنسان وبسط
من أقل بعد العالم يحتفل وسوف التفكري، غريت التي الكتب أعظم من يعد ١٨٥٦ يف
جديًدا منهًجا لنا عنيَّ الذي الكتاب هذا عىل سنة مئة بمرور (١٩٥٩ (يف سنوات ثالث
املفكرين، عقول إىل تسللت التي التطور فكرة َم وعمَّ اإلنسان، أصل عن العلمي البحث يف
األحياء. وحدة نحو جديدين وإحساًسا إنسانية نفوسنا يف وأحدث املحافظني، من حتى
الكتاب هذا مثل املثقفني دنيا وأعني الدنيا، غريَّ العالم يف آخر كتابًا أعرف أكاد وال
بفضل «التطور» أصبح وقد وتوجهنا، وتغرينا أوساطنا يف تجري حقائقه تزال ال الذي
يف بأهدافه ويهتمون منهجه عىل يفكرون املثقفني، بني ا عامٍّ ذهنيٍّا مزاًجا الكتاب هذا

نفسها. الطبيعة تغيري بل والحيوانات، النباتات وتغيري البرشي االرتقاء
عداد يف نسلكه أن يمكن داروين، يجهل الذي الشعب أي يتطور، ال الذي الشعب
الطبقات يف األحجار عىل نقوشها سوى عنها نعرف ال التي املنقرضة األحياء من األلوف
تتطور. ولم جمدت ألنها انقرضت هي إذ طريقها؛ وعىل غايتها إىل سائر فإنه الجيولوجية،
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عقول تحرتم دولة كل عىل مقدًسا واجبًا ترجمته تعد أن يجب األنواع» «أصل كتاب
الكتب كتاب هو وأهدافهم، سلوكهم يف التعقل من بسياج تحيطهم أن وتحب أبنائها
شعب هو عرصي، غري شعب هو يجهله شعب وأيما العرصي، التفكري يف األصول وأصل

قديم. جامد
نظام يف ها غريَّ مما أكثر لإلنسان االجتماعي النظام يف الدنيا غري آخر كتاب وهناك
األمريكية السيدة هي عظيمة امرأة ألفته الذي توم» العم «كوخ هو الكتاب هذا التفكري،
يكون يكاد ساذًجا، كان إذ الفنية؛ الناحية من ممتاًزا هذا كتابها يكن ولم ستو، هارييت
كان لو كما ترشبته التي الجماهري بني أشاعته الصفات هذه ولكن والتعبري، اللغة مبتذل
وألغته. الرق، إلغاء يف الصادق العزم عىل وحملها هاجها، ا سمٍّ كان لو كما بل رحيًقا،

كما وامللِّيِم، بالقرش يُبَاُع — ١٨٥٢ يف الكتاب هذا يؤلَّف أن قبل — اإلنسان كان
امليزات يعرفون وتجار أسعار، له وكانت والقمح، والذرة والطماطم والكالب الخراف تُبَاُع
وكان أثمانهم، تبخس التي نقائصهم يعرفون كما أثمانهم، وترفع العبيد تختصبها التي
حيث أمريكا إىل ويرحلون أفريقيا يف آبائهم من أطفال وهو ويُخطفون يُغتصبون، العبيد

أجر. بال واملصانع واملنازل الحقول يف للعمل يباعون
وفضحت النفاق، ستائر فيها مزقت أمريكا، يف العبيد من أرسة هارييتستو ووصفت
وهاجت األمريكي، الشعب ضمري واستيقظ العبيد، الزنوج يعانيها التي العذاب ألوان فيها
إىل العظيم لنكولن إبراهام قادها التي األهلية الحرب فكانت القلوب، وغضبت النفوس،
العالم يف بل وحدها املتحدة الواليات يف ليس الرق إلغاء قررت والتي ،١٨٦٠ يف االنتصار

املاضية. السنني آالف لزمه عار، بل لطخة، بل وصمة، اإلنسان عن وذهبت كله،
العظيم. الكتاب هذا بتأليف البرشي املجتمع وتغري

فإنه املال»؛ «رأس ماركس كارل كتاب هو املجتمعات من كثريًا غريَّ قد ثالث وكتاب
للشعوب، االقتصادي التطور نفهم وكيف والحارض، املايض التاريخ ندرس كيف علمنا
يف الفاحش، والفقر الفاحش الثراء أسباب هي وما األحالف، منشأ وما االستعمار، وأصل
رشورها بكل االقتصادية املباراة من مجتمعهم انتقل قد إنسان، مليون ألف اآلن العالم
الكتاب، لهذا التغري ذلك ويرجع وإنسانية، خري من فيه ما بكل االقتصادي التعاون إىل

ماركس. مؤلفات ملجموعة أو
النظام أو للمفكرين، الذهني املزاج ت غريَّ التي الكتب عرشات نذكر أن ونستطيع
مؤلفات فإن الكتابني؛ هذين مستوى والتأثري القوة يف تبلغ لم وإن للشعوب، االجتماعي
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دينيٍّا إحساًسا نحس جعلتنا روسو ومؤلفات أوروبا، يف الديني التعصب ألغت فولتري
شو برنارد ومؤلفات اإلنسان، بعظمة نؤمن كيف علمتنا جوركي ومؤلفات الطبيعة، نحو

والجد. الرجولة بروح مشكالتنا ونعالج ننضج، جعلتنا
مئة. إىل أزيدهم أن وأستطيع خمسة، هؤالء

الناس يف واالرتقاء التطور وحركوا غريوا الذين املؤلفني هؤالء مرصمن نصيب فأين
واملجتمعات؟

«املرأة أمني قاسم كتاب هو املرصي، املجتمع غريَّ صغريًا كتابًا أذكر أن أستطيع
الكتاب هذا ولكن املرأة، لتحرير عملت أخرى كثرية عوامل هناك أن وصحيح الجديدة»،
إليها انضوى التي الراية بمثابة كان سنة، ستني قبل قنبلة كان لو كما بيننا انفجر الذي

ومعانيه. بكلماته نفوسهم وارتقت به تعارفوا الذي والشعار األحرار
السفور، من زوجته أو ابنته عليه وما الحجاب، من أمه عليه كانت ما يعرف منَّا وكل
كثري يف والفضل االجتماعي، التطور من املرتبتني هاتني بني وحزبه مكانه يعرف منا وكل

أمني. قاسم إىل يُْعَزى ذلك من
أدَّت مثلما البرشي واالرتقاء االجتماعية الخدمة من ملرص أدَّى قد أمني قاسم إن

الزنوج. بني الرق بإلغاء املتحدة للواليات ستو هارييت
التأليفي، أو الصحفي بكفاحهم غريونا ُكتَّابًا — أمني قاسم جانب إىل — هناك ولكن

أمني. قاسم أحدثه الذي االنفجار هذا مثل يُحدثوا لم وإن
أذهلته الذي شعبنا — الصحافة طريق عن — يحيي أن استطاع كامل مصطفي فإن
االستقالل هدف له ونصب اليأس، بعد أمًال ومأله ه، وغريَّ ،١٨٨٢ يف اإلنجليز أمام الهزيمة

لنا. تحقق أن إىل عنه ننحرف لم الذي
املبادئ نفوسنا يف يغرس أن — أيًضا الصحافة طريق عن — السيد لطفي واستطاع
معالجة يف العقل مستوى إىل العواطف مستوى من يرفعنا وأن املرصية، للوطنية العملية
الذي العقل إىل وسكنَّا هدأنا ثم عواطفنا، صدم عندما األول يف منه غضبنا وقد شئوننا،

بذلك. شعبنا وتغريَّ إليه، دعانا
بمؤلفاتها، التغري أكرب املرصي مجتمعنا يف أحدثت الُكتَّاب من طائفة هناك ثم
بني لالستمتاع كوسيلة الحب إىل الدعوة حيث من قصص، كلها تكن لم إن ومعظمها
كلمة وكانت مرص، إال بالحب تستمتع قبلهم الدنيا كانت وقد للزواج، وتهيئة الشباب
مقدسة، كلمة فهي اآلن أما الخطيبني، بني الخطبة أيام ذكرت إذا وشناًرا عاًرا تعد الحب
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الحب وصار الزواج، يسبق أن يجب الزم رشط واألزواج اآلباء من املرتقني عند هي بل
للفتاة. حق هو كما للشاب ا حقٍّ

يف املقدسة الكلمات من الحب كلمة جعلوا الذين القصة لُكتَّاب هذا يف والفضل
الكلمة بهذه مجتمعنا وتغري واملحرمات، النجاسات من ذلك قبل وكانت ومجتمعنا، أدبنا

إنسانيٍّا. مجتمًعا وأصبح
الجاحظ، يكتب كان كما يكتبوا أن ويحاولون التقاليد، يلتزمون كتابا عندنا إن
ألنهم مجتمعنا يغريوا لم وهؤالء كتب، من كتبًا أخرى، كتبًا عنها ويؤلِّفون الكتب يقرءون
هو مسه الذي وإنما قلوبهم، قط تمسُّ لم مجتمعنا فمشكالت به، يهتموا لم بل وه، يمسُّ لم
قاسم ولكن نواس، أبي وأشعار املعتزلة، وابتداعات الخوارج، ومشكلة الجاحظ، أسلوب
املرصي املجتمع إىل ينظر كان بل الكتب، عن الكتب يؤلف يكن لم ألنَّه غرينا إنَّما أمني
فانفجر ذلك، بعد ألَّف ثم ويغضب، يتنهد وكان أوروبا، مجتمعات وبني بينه ويقارن
ويوبخنا ويغضب يحبنا رجًال هنا ها أن قراءتهما من وأحسسنا بيننا، كتاباه بل ِكتَابُه

نتغري. أن منا ويطلب
وتطورنا. فتغرينا أمانته، وعرفنا أجل،

ننىس أالَّ يجب واملجتمعات، األفكار تغري التي الكتب تأثري عن ذكرت ما كل ومع
بالكتاب الدعوة وأن اقتصادية، اجتماعية مهيئات إىل يشء كل قبل يحتاج التغري هذا أن

املهيئات. هذه توجد لم ما الصحراء يف صيحة تذهب
واملتاجر، واملصانع الِحَرِف يف استخدامها هو املرأة حرر ما أعظم كان ففيمرصمثًال

التعليمية. االقتصادية السياسية ١٩١٩ ونهضة باألجانب واختالطها
أصحاب بني املباراة إىل كبري حدٍّ إىل يعود املتحدة الواليات يف الرق إلغاء وكذلك
العمال، يستخدمون كانوا األولني فإن الجنوب؛ يف زمالئهم وبني الشمال يف األموال رءوس
العبيد باستخدام عليهم يمتازون كانوا الجنوب يف اآلخرون بينما أجورهم، دفع ويتكلفون

التحرير. حرب إىل بينهما املباراة وانتهت أجر، بال
فيحدث إيحاءات، ويعطيها شارات، هي كلمات اإلصالح حركة يُكسب الِكتاب ولكن
التحريرية. ومؤلفاتهم األحرار الُكتَّاب وبني االجتماعية االقتصادية املهيئات بني التجاوب
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فهم إىل منها نهدف بحيث نرتجمها أو نؤلِّفها كتب عرشة نحو إىل حاجة يف أننا أعتقد
العرصي. الرجل لتخرج التامة الكفاية كافية ليست كتبنا ألن جديد؛ وتوجيه جديد

من العربية األقطار وسائر مرص يف أن وأعتقد الرتجمة، عىل التأليف أوثر وأنا
للتأليف إيثاري ومرجع سأذكرها، التي املوضوعات يف بالتأليف يقوموا أن يستطيعون
يثبت هو ولذلك يقرأه؛ أوروبيٍّا جمهوًرا — يؤلف حني — يفرض األوروبي املؤلف أن

نحذفه. أو نثبته أال العربي لجمهورنا نحن نحتاج ربما ما ويحذف
املوضوعات. بعض يف الرتجمة عن غنى هناك ليس ذلك ومع

القديمة األمم تاريخ عىل أمثلته يف ونعتمد نؤلِّفه التطور عن كتاب إىل بحاجتنا وأبدأ
وقوانينه، نظمه ارتقت وكيف أقطاره يف القديمة الحضارة نشأت كيف العربي، الرشق يف
تاريخ إىل نضيف أن يجب ولكن األخرية؟ الخمسة القرون يف لتدهوره األسباب هي وما
ووصف الحضارة، مرصقبل تاريخ أي الطبيعي، التطور من شيئًا االجتماعي التطور هذا
العالم. لتطور مجمل تاريخ إىل بالطبع وهذا وانقرضت، الفيوم يف نشأت التي األحياء

الشعب، يف مزاًجا التطور من نجعل أن إىل الكتاب هذا بمثل العناية من أهدف وأنا
وال التغيري يعارض ال االرتقاء، يف راغبًا املستقبل نحو متجًها الدوام عىل يبقى بحيث

إسهابًا. أكثر كتابًا أنشد ولكني املوضوع هذا عن موجًزا كتابًا أنا ألَّفت وقد يجمد،
ما وقٍت يف كان الذي سميث إليوت للدكتور البرشي» «التاريخ فهو الثاني الكتاب أما
صحيحة تكن لم إن نظرية، املؤلف لهذا فإن العيني، بقرص الطب كلية يف الترشيح أستاذ

اآلن. الثقافية العواصم جميع يف وتُنَاَقُش تَُدرَُّس وهي منرية، فإنها
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الغابة وحياة الحجري العرص من اإلنسان أخرج الذي أن النظرية هذه وخالصة
أو العقدة هي الزراعة وأن الزراعة، اخرتعت التي مرص هو الوحشية، الجذور والتقاط

القديمة. والفنون والقوانني واألخالق واألديان العلوم منه تفرعت الذي املركب
إذ الكتاب؛ هذا برتجمة النصح إىل تدفعني ال املرصية الوطنية أن القارئ أيها وثق
إليه يحتاج هذا وكل عميقًة، وفطنًة كبريًا وعقًال كثريًا علًما فيه أن فيه شك ال ا ممَّ إن

الحضارة. لتاريخ صادقة رؤيا يرى كي املرصي الشاب
قد سميث إليوت كتاب مثل وهو مرتجًما، يكون أن أيًضا فأحب الثالث الكتاب أما
وكيف هدى كيف القديم، اإلنسان تاريخ لنا ويبسط ويرشد، ينري ولكنه أخطاء، يحتوي

ضلَّل.
٢٢ يحتوي وهو فريزر، اإلنجليزي خ املؤرِّ ملؤلفه الذهبى» «الغصن هو الكتاب هذا
ألف نحو وهو نفسه، املؤلف وضعه الذي املوجز ننقل وإنما كلها، بنقلها لنا ِقبََل ال مجلًدا
انقالبًا أو نهضة سيحدث العرب القراء إىل الكتاب هذا ينقل عندما أنه واثق وأنا صفحة،

ذهنيٍّا.
يعالج إنه أي اهتدى؛ وكيف اإلنسان عقل َضلَّ كيف قلت كما هو الكتاب وموضوع

لها. التالية الثقافات إىل تسلُّلها أيًضا ثم ونشأتها، القديمة األساطري
«التاريخ وهو قبله، ذكرتُه الذي الكتاب يناقض الكتاب هذا إن هنا أقول أن أنىس وال
أن عىل فيعتمد فريزر كتاب أما مرص، إىل يشء كل يعزو الكتاب هذا فإن البرشي»؛
متشابهة. وفنون وعقائد وعادات أخالق إىل تنتهي هي ولذلك متشابهة؛ البرشية األوساط
من عنده ما بقوة يستنتج وأن النقيضني، هذين يعرف أن العربي القارئ حق ومن

املستقبل. عنها يكشف سوف ومعارف منطق
نؤلِّف أن يمكن أننا أعتقد وأنا لويلز، التاريخ خالصة كتاب فهو الرابع الكتاب أما

ويلز. كتاب يشبه هنا ذكرته الذي األول والكتاب يفُضله، أو يضارعه كتابًا
هنا ويلز كتاب أضع أن أحب ولكني مرتجًما، وليس مؤلًَّفا يكون بأن نصحت وقد
وهو وترجمته، نقله عىل املعارف وزارة أرشفت الذي الكتاب من خري عندي وهو للمقارنة،
ويلز كتاب أن أجد ألني وذلك هامرتون؛ يؤلفه ولم حرره الذي للعالم» العام «التاريخ
تدل، ال التي التفاصيل عىل يعلو أنه كما واحدة، أمة البرش اعتبار إىل يهدف توجيهي،
يف ومسهب، ل، فمفصَّ هامرتون كتاب أما عبارته، يف مستقر إيجازه، يف ممتلئ لذلك وهو

توجيه. أو تنوير غري
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الدولة تاريخ عن جيبون كتاب فهو العربية، املكتبة ينقص الذي الخامس الكتاب أما
وخري أوروبا، يف كثريًا يُقرأ أنه أظن وال الطربي، نسق عىل تجري رواية وهو الرومانية،

مومسون. كتاب مرة ألف منه
صحيحة. ولكنها مدروسة، غري رواية هو جيبون كتاب

صحيحة. تكن وإن ممتعة غري دراسة هو مومسون وكتاب
الدولة بتاريخ تاريخها اتصل العربية األمم ألن الكتاب؛ هذا برتجمة أنصح وأنا
يف نشأت دولة وأبغى وأظلم أشقى هي الدولة وهذه سنة، ٨٠٠ أو ٧٠٠ نحو الرومانية
جيبون. لنا له فصَّ الذي الخام التاريخ من ونعرفها نعرفها، أن السبب لهذا ويجب العالم،
شخصه يف يمثل أنه باعتبار دافنيش ليوناردو بحياة ترجمة السادسفهو الكتاب أما
غري يف ويستطلعون األطفال أسئلة يسألون الناس رشع حني األوروبية، النهضة نوازع
النهضة معاني عىل منها سيقف فإنه الحياة، هذه شبابنا يقرأ وعندما وقار، أو خشية
يرسم وأن وأعدائه، أصدقائه بني يميِّز أن عندئٍذ ويستطيع مرص، يف نجهلها زلنا ما التي

لبالده. املستقبل خريطة منها
بأقالم التأليف أوثر ولكني املوضوع، لهذا الرتجمة أو التأليف نختار أن ونستطيع
والتوجيه. والتنوير التنبيه إىل يهدفوا بل بالرواية يقنعوا أالَّ يجب الذين مؤرخينا، بعض
للدنيا التاريخية النظرة وتسدد وتنضجه، الذهن تنري التي الكتب أحسن ومن
نشأت، كيف العلوم، قصة لنا ترشح التي الكتب تلك واملستقبل، والحارض واملجتمع،

الحارض. مستواها بلغت أن إىل وارتقت تطورت وكيف
مجتمعه. ونظام اإلنسان، ذهن باألحرى أو اإلنسان، قصة هي ما، علٍم وقصة

وصلنا أن إىل السحر، مهد يف طفًال كان منذ الطب، عن تاريًخا نؤلِّف أن أوثر وأنا
الحقيقة، إىل الخرافة من القارئ ينقل وحده العلم هذا تاريخ فإن األوريوماسني؛ إىل به
وأن القدماء، املرصيني الكهنة شارة هي اآلن الطب شارة أن يعرف أن القارئ وحسب

الساحر. هو والطبيب السحر، تعني العربية اللغة يف طب كلمة
أعني أن الوحيد قصدي وإنما املعرفة، أزيد أن الكتب هذه اختيار من أقصد ال وأنا
ش والتوحُّ والفساد الجهل تاريخ عن جيبون كتاب اختيار يف إال هنا أشذ ولم املنهج،

بتاريخنا. التصالها وذلك الرومانية؛ الدولة يف والفسق
الطب». «تاريخ هو السابع كتابنا وإذن

83



أنفسنا نربي كيف

الفرنسية، الثورة تاريخ فهو العربية املكتبة إليه تحتاج الذي الثامن كتابنا أما
الثورة، قبل والرذائل، والفضائل واألشخاص املبادئ عن مفصًال تاريًخا أجد أن وأحب

صفحة. ٨٠٠ أو ٧٠٠ عن يقل أالَّ يجب الكتاب هذا ومثل أعقابها. يف ثم أثنائها، ويف
منكوبة أمة هي ثورات بال وأمة وارتقائها، األمم تطور من جزءًا تعد الثورات أن ذلك
هذا العيش، وسائل يف التغريُّ وهو للثورة، األسايس األساس نعرف أن ويجب بالجمود،

املجتمع. يف تغريات ويحققوا يطلبوا أن عىل منه ُظِلُموا الذين يحمل الذي التغري
وسائل أي فيها، العيش وسائل تتغري ال التي األمم يف الثورات انعدام هنا ومن

اإلنتاج.
وحققت رموًزا ورسمت مناهج عينت قد برشية ثورة هي الكربى الفرنسية والثورة
اقتحام عىل واجرتاء شجاعة زادته كما واملادة الروح يف ثراء اإلنسان فزادت حقوًقا،
لم «املساواة» كلمة أن ننىس أال وعلينا متطور، حر رجل يجهلها أالَّ يجب ولذلك املستقبل؛

الفرنسية. الثورة يف إال البرشية القوانني تدخل
الربيطاني االحتالل تاريخ وأعني مرص، بتاريخ نخصه أن فيجب التاسع كتابنا أما
كتاب البالغ لجريدة أنا ترجمت وقد املوضوع، هذا يف نزيهة حسنة كتب وهناك لبالدنا،
عرابي أحب جعلني الذي الكتاب وهو ملرص» الربيطاني لالحتالل الرسي «التاريخ بلنت
اعتقادي ومع طبعته، نفدت ولكن الكتاب هذا طبع وقد عنه، املغفلني كالم أصدق وال
«خراب هو بالدنا عن آخر كتابًا إليه أضيف أن أحب فإني النافعة؛ الكتب من بأنه
عن — باملقارنة — بل وحدها مرص عن ليس تنوير الكتابني كال ويف لروذنستني، مرص»

شباكه. يف إيقاعها بعد األمم قتل يف الخسيسة ووسائله االستعمار
وما ونتائجها أسبابها الثانية، الكربى بالحرب يختص أن فيجب األخري الكتاب أما
أن ننىس أالَّ يجب ألننا إليها؛ أدَّت قريبة حروب من سبقها وما مخرتعات من فيها َجدَّ

للحرب. سبب أكرب هي الحرب
العربية، مكتبتنا النقصيف بها نكمل أن يجب أننا أعتقد التي العرشة الكتب هي هذه
أو تأليفها من أقصد ال وأنا إليه، تدعو بل التطور تعارض ال عرصية أمة بها نغدو حتى
يف القارئة الجماهري هو هديف وإنما الجامعات، لطلبة اختصاصية كتبًا تكون أن ترجمتها

املستقبل. عىل غدها يف الحارضوتستيقظ عىل تحيا حتى العربية واألقطار مرص
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صاحب الروس بيت أن أقرأ أن الوطنية، كربيائي وأَذَلَّ كرامتي، وجرح نفيس، يف َحزَّ
باريس. يف العربية للغة عرصيٍّا معجًما يعد رشع قد الفرنسية املعاجم

اليسوعيني كلية يف العربية للغة املعلمني بخربة ذلك يف يستعني أنه فهمت وقد
املجلدات ونرشت طبعت التي هي فإنها ا؛ جدٍّ كبري لغتنا عىل الكلية هذه وفضل ببريوت،
تنري صغرية أدبية معاجم هو املجلدات هذه وبعض قرن، نحو قبل األدب ملجاني العرشة
بالدراسات ُعِنيَْت ما كثريًا التي «املرشق» مجلة أخرجت التي أيًضا وهي املراجع، إىل وتشري

القراء. من الكثري عنها صدَّت قد الدينية نزعتها تكن وإن العربية،
هما عرصيني عربيني معجمني لنا أخرجت هي إذ لبريوت؛ أيًضا الفضل كان وقد
األقطار يف واملثقفني الكتاب معتَمد اآلن إىل وعليهما املوارد»، و«أقرب املحيط» «محيط

سنة. سبعني نحو تأليفهما مىضعىل قد أنه مع جميعها، العربية
الكتب؛ رشاء عىل عام كل جنيه ألف مئة نحو تنفق كانت املعارف وزارة لنا أن ومع
عربي معجم بتأليف يقوم كي أحًدا يكلف أن وزرائها من وزير ببال يخطر لم فإنه
سنة، سبعني منذ العربية اللغة لدراسة تتخصص كلية عندنا أن ومع للطلبة، عرصي
الذي املعجم هذا لتأليف وحياته نفسه يرصد واحد منها ينبغ لم فإنه العلوم»؛ «دار هي
العربية، اللغة لدراسة أيًضا تتخصص كليات جامعاتنا يف إن بل إليه، حاجتنا ترصخ
تحقيق إىل يسعى من أساتذتها أو خريجيها من نجد لم ذلك ومع السامية، اللغات بل
الروس عن ويسمعون أعضاؤه يرى الذي العربية اللغة مجمع نجد هذا وإىل املعجم، هذا

يبالون. وال الجديد العربي ومعجمه
كانت التي املعارف وزارة فإن اإلحجام؛ لهذا عديدة أسبابًا هناك أن واعتقادي
كل جنيه ألف لصاحبها وتؤدي التافهة، الغثة املجالت إحدي يف نسخة ألف يف تشرتك
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يخدم نافع معجم إليجاد سنوات أربع أو ثالث املبلغ هذا مثل إنفاق ترفض كانت عام،
املعجم ولكن تمدح، ألن استعداد عىل كانت التافهة الغثة املجلة ألن وذلك واملثقفني؛ الطلبة

قدحه. يخىش أو مدحه لينتظر الوزير يكن لم
اتباعية نشأة نشأوا وأساتذتها اللغة معلمي من كثريًا أن نذكر أن يجب هذا إىل ثم
فانتقل الدين، وبني بينها ربط قد اللغة لهذه تعليمنا طريقة أن كما ابتداعية، وليست
— كالدين — أصبحت بل علًما، اللغة تعد ولم اللغة، إىل الدين عىل املحافظة إحساس
وإحجام، خوفوتردد يف إال أجنبية كلمة عليها يزاد وال تتغري، ال وقواعدها كلماتها عقيدة،
معلمي يشبهون اللغة هذه معلمو وأصبح تقاربه، أو الكفر تتاخم الزيادة هذه مثل كأن
تخصصت التي الكلية العلوم» «دار إن بل للمستقبل، يبتدعون املايضوال يتبعون الدين،
أو املسيحي الطالب دون يحول ما الرشوط من وضعت قد للعربية، املعلمني لتخريج

العربية. اللغة لدرس فيها ويتخصص بها يلتحق أن اليهودي
معلموها يعد ولم التطور، ورفضت عندنا العربية اللغة تجمدت النظام وبهذا
جنب إىل سيكلوجية أو بيولوجية كلمة يضع عرصي عربي معجم إيجاد يف يفكرون
من صغري غري يشء وعىل القديمة، باملعاجم قانعون لذلك وهم استعارة؛ أو مجاز كلمتي

كله. العرصي الروح من ينفرون هم بل العرصية، الكلمات من النفور
السيكلوجية العلة وهنا بريوت، جامعة يف العربية اللغة معلمي يف نجد ما خالف وهذا

بريوت. يف إيجاد يف والرغبة مرص يف عرصي عربي معجم إيجاد عىل اإلقدام لكراهة
لبيت أدعو أحسه، الذي الذهن مضض ومع لساني، عىل أتطعمه الذي املر ومع
وأن مرشوعهم، يف ينجحوا أن بريوت يف اليسوعيني كلية يف اللغة ولعلماء الفرنيس الروس
من نجدها لم التي املنتظرة اللغوية الخدمة لنا يؤدي مكاتبنا عىل قريبًا معجمهم نرى

رجالنا. من وال مؤسساتنا
معاجم. إىل بل معجم إىل يحتاج الثقافة، ينشد من كل بل مثقف، كل إن

جميعها مجلًدا ٦٩ فبلغ اآلن عددته ما املجلدات من وأمامي الكلمات هذه أكتب وأنا
لألدب، وبعضها لألديان، وبعضها للبيولوجية، وبعضها العربية، للغة بعضها معاجم،
أني واعتقادي واإلنجليزية. الفرنسية للغات وبعضها للعلم، وبعضها للفلسفة، وبعضها
ألني اقتنيت؛ ما كل ليس أمامي الذي العدد هذا ولكن املعاجم، اقتناء يف املثقفني أقل

الكتب. من أم الناس من سواء «املتقادم» عن االستغناء رسيع
والتحرير، البحث تيرس التي هي بأنها ليقينهم كبرية باملعاجم األوروبيني وعناية

فن. أو علم لكل اختصاصية املعاجم أصبحت وقد
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املعاجم هذه تصفح يف وأتلبث أتأمل املكتبات إحدي يف أقف أن يبهجني ما وأعظم
العارشة السنة يتجاوز لم الذي الصبي فإن والصبيان؛ لألطفال يؤلِّفونها التي الصغرية
الحيوان أو النبات أو البيولوجية يف عويًصا كتابا يقرأ أن املعاجم بهذه يستطيع عمره من
الصبي تغري التي باأللوان ر تصوُّ األفعال حتى مصورة، الكلمات أن ذلك التاريخ؛ أو

واالستطالع. بالقراءة
الجديد العلم بهذا أيامنا يف كبرية قيمة اكتسب قد القارئ ذهن يف املعنى وتحديد
إىل إيماءة أو إشارة أي سيماء، الكلمة باعتبار اإلشارات، علم أي السيمائية، ى يَُسمَّ الذي
أن يزعمون من أيامنا يف هناك إن بل الذهن، يف املعنى إحكام العلم هذا وغاية ما، يشء
البحث إن أي العلوم؛ يف تستعمل التي للكلمات املعاني تعيني عىل يزيد ال الفلسفة هدف

لغوى. بحث هو إنما الفلسفي
سليًما يكون أن يمكن ال التفكري أن فيه شك ال مما ولكن القول، هذا نرتيض ال وقد
امليرس. الحسن املعجم قيمة هنا ومن منتظمة؛ سليمة بكلمات عنه عربنا إذا إال منظًما

ثقافتنا بها ننظم كي عربية، معاجم عرشة نحو إىل الحارضة ظروفنا يف نحتاج إنَّنا
أذهاننا. بها ونرتب

العربي الصبي يمكن ألف، عىل كلماته تزيد ال مصور ابتدائي معجم إىل نحتاج
بها تلحق غزال فكلمة مصورة؛ كلمة كل تكون أن ويجب مشقة، أدنى بال يستعمله أن
بصورة توضع رئة وكلمة يجري، صبي صورة بها تلحق عدا وكلمة الحيوان، هذا صورة

إلخ. … العضو هذا
قوسني، بني نضعها أن دون العرصية الكلمات يحتوي وسيط معجم إىل نحتاج ثم
والعلمية األدبية الكلمات من يحوي أن ويجب بالجامعة، يلتحقوا أن قبل لتالميذنا وذلك

كلمة. و١٠٠٠٠ ٨٠٠٠ بني عدده يرتجح ما واملرصلوجية والبيولوجية والسيكلوجية
عن موجز مع كلمة، ألف ٤٠ أو ألف ٣٠ نحو يحتوي كبري معجم إىل نحتاج ثم

خارجها. املثقفني وعامة الجامعة طالب إليه يحتاج ما هو وهذا منها، كل اشتقاق
اختصاصية. معاجم إىل نحتاج ذلك فوق ثم

العربية أو اإلغريقية أو الالتينية الكلمة أصول يف التوسع مع لالشتقاق، معجم وأولها
وهو اللغوي، التاريخ بشأن بصريتنا ينري املعجم هذا ومثل إلخ، … الفارسية أو البابلية أو

مًعا. وتاريخية أنثربولوجية دراسة صميمه يف
املعجم ومثل القديمة، مرص آثار أي املرصلوجية مثل للعلوم، خاصة معاجم ثم

إلخ. … الجيولوجي املعجم أو البيولوجي، املعجم أو الطبي،
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لسان أو للزمخرشي، أساسالبالغة مثل القديمة، معاجمنا طبع رضورة أنىسهنا وال
عنه. يستغني أن مثقفا يسع ال تراث فإنها للفريوزابادي؛ القاموس أو منظور البن العرب
األجنبية الكلمات ترتجم التي األخرى املعاجم تلك مروًرا هنا نذكر أن إىل ونحتاج
والطبعية، اللغوية باألخطاء يحفل منها يوجد ما فإن عربية؛ كلمات من يقابلها ما إىل
التلميذ عن فضًال الطالب يضلل مما العامية، واللغة الكتابة لغة بني أحيانًا يخلط هو كما
تزيد ال جنيهات ثالثة أو بجنيهني يباع الذي املعجم فإن أثمانها؛ غالء إىل وهذا الناشئ،
أحيانًا بل قروش، ثمانية أو بسبعة يباع أملاني أو فرنيس أو إنجليزي معجم عىل كلماته

الرخيصة. األجنبية املعاجم هذه يف ا عمَّ كلماته تنقص
لطالبي ورخيصة صحيحة معاجم بإيجاد تضطلع أن الرتبية وزارة عىل ويجب

األجنبية. اللغات
بشأن الروس، بمرشوع تجرعناها التي املرة الجرعة من يكون أن عىس أقول وأخريًا
بها نخدم معجمية نهضة إليجاد النخوة فينا ويبعث يحفزنا ما لنا، عربي معجم طبع

العرصية. العربية الثقافة
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مليون مرصنحو يف فإن صبياننا؛ احرتام لالحرتام، هو وإنما لالحتقار، العنوان هذا ليس
حق ومن سنة، عرشة وست سنوات ثماني بني أعمارهم ترتجح أكثر، أو أقل أو صبي
الكتب؟ أين فيه؟ نعيش الذي العرص ثقافة من حقنا أين لنا: يقولوا أن الصبيان هؤالء

املجالت؟ أين
أحمد الدكتور ترجمه الذي الصغري الكتاب بمناسبة املوضوع هذا إىل انتهيت وقد
وينتفعون الكبار يقرؤه كتاب وهو عرفناها»، «حيوانات بعنوان القاهرة جامعة مدير زكي
خاصة، لهم كتب ألنه به؛ انتفاعهم فوق ويزأطون فيطربون يقرءونه الصغار ولكن به،

للصغار. يكتبوا بأن رجالنا بأحسن وجدير
طبيعة إىل تردهم التي القصص هذه مثل الصغار عند االستطالع يثري يشء وليس
الطبيعية الظواهر هذه كانت وقد وأنهارها، وجبالها ونباتها وحيوانها بناسها أرضنا،
نظرية إىل ومنها، عليها، عربت وقد ذاك، بعد العلمي شغفي ثم األوىل، الذهنية شهوتي
وسائر والبرش العالم نحو حميًما وإحساًسا إنسانية وزادتني خيايل أشعلت التي التطور

األحياء.
منذ الشغف بهذا بالطبيعة يرتبط لم عميًقا مفكًرا أو عظيًما أدبيًا أعرف ولست
جيد، وأندريه جوركي، ومكسيم روسو، جاك وجان وسبنرس، داروين، فإن صباه؛
اإلحساسبذرة هذا وكان صباهم، منذ الطبيعة إىل حننيوشوق عىل كانوا غريهم، وعرشات
إنسانني. كتابًا صاروا حتى وتعمقوا ذلك، بعد فيه توسعوا الذي األول الثقايف وجدانهم
عظيم لرجل مرص» «طيور باسم كتاب يدي يف وقع السنوات عرشات نحو وقبل
يزيد مؤلًفا هنا ها أن وأحسست جوهرة كان لو كما فتلقفته الحسيني، حماد أحمد يُدَعى
يف طائر مئتي أو مئة من أكثر كتابه يف يذكر فهو وطنية، علمه وعىل علًما وطنيته عىل



أنفسنا نربي كيف

والوديع واملغني، منها الصامت املهاجرة، والدخيلة املقيمة، األصيلة الطيور تلك مرصمن
ويسميها. يصورها وهو واملفرتس،

اآلن ولكني الكتاب، هذا نقرأ حني مرص نحب ونحن الحب، إىل سبيل واملعرفة
يف الطيور جمال إلينا تنقل ال سوداء الكتاب هذا يف الصور جميع ألن حرسة؛ تختلجني

البيضاء. مناقريها أو الحمراء صدورها أو الصفراء أذنابها
األسود بالحرب األزهار بتصوير نقنع أن يمكن وهل السماء، أزهار هي والطيور

فقط؟
ثمينة قنية الكتاب هذا لكان الطبيعية، بألوانها مصورة كانت الطيور هذه أن ولو
الحقول يف التجوال إىل منه وينبعثون األحياء هذه إىل به يتعرفون والكبار، للصبيان
هذا ويف وعشاشها، بيضها وتأمل وعاداتها، تنقالتها عىل والوقوف لتعيينها والصحراء
تربطنا التي املقدسة بالرابطة وإحساس الوجدان، يف وزيادة وطرب فرح بالحياة االهتمام

الطبيعة. األوىل: باألم حميم واتصال بالوجود،
األلوان هذه أن وهو الطبيعية، باأللوان الكتاب هذا يخرج لم ملاذا أعرف ولكني
لو حتى هي بل املؤلِّف. مستطاع يف تكن لم ولعلها جنيه، ٨٠٠ أو ٧٠٠ نحو إىل تحتاج
الكتاب؟ هذا نرش عند إليه املبلغ هذا عودة له يكفل كان من إذ إنفاقها؛ عىل جرؤ ملا كانت
وأتفه الكتب أغث تشرتي كانت التي املعارف وزارة أن عىل وقتئٍذ دليل أقل هناك يكن ولم

املدارس. صبيان عىل وتوزعه تشرتيه كانت املجالت،
وطبع الحارض، العهد يف يتاح أن يحب املاضية العهود يف متاًحا يكن لم ما ولكن
يصف ألنه أيًضا إنسانية وطنية خدمة هو إذ فقط؛ للعلم خدمة ليس باأللوان الكتاب هذا

حساسة. نفس كل إىل محببة زاوية من بالدنا لنا

صبياننا؟ نثقف كيف
أثبت وهي العادات، سائر مثل عادة الذهني والنمو واالستطالع الثقافة يف الرغبة إن

الصبا. أيام من أكثر الطفولة أيام بل والصبا، الطفولة أيام تغرس عندما وأرسخ
والسابعة؛ الثالثة بني أعمارهم ترتجح الذين لألطفال األوروبيون يؤلِّفه ما أعجب وما
تتجسم. وكأنها الصور فيه تربز كتابًا منها نشرتي أن نستطيع مكتبات القاهرة ففي

بال لعبة هي واآلالت، والنباتات والحيوانات الناس صور فيها برزت قد عزبة فهنا
العمر. من الخامسة يتجاوز لم الذي الصبي يف والسؤال االستطالع عىل تبعث ولكنها شك،
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أنه ومع قرًشا، وثالثني بخمسة أنا اشرتيته حيوان، حديقة هو آخر كتاب وهنا
السابعة، عىل يزيد ال وعمره إليه سلمته الذي الصبي به شغف فقد الفرنسية باللغة
صبيانيٍّا رسًما يرسم وأن بأسمائها الحيوانات يعني أن أسبوع من أقل يف استطاع وقد

بألوانها. لصورها
من وتعليمه الصبي تفطني يف أبلغ الحيوان حديقة يف الحيوانات رؤية أن وبديهي
الصغري، ذهنه يف الثقافة الحب وغرس بالكتب، إغراؤه هي الكتاب ميزة ولكن الكتاب،
والوسيلة لحديثه املوضوع بل وبيته، لعقله األثاث بعض الكتب صارت كرب إذا حتى

الرتقائه.
عطية أحمد فإن والصبيان؛ لألطفال كتاب عندنا ليس بأنه هنا قلته بما أقصد ولست
يزال ال الثاني أما لصغارنا، التأليف عن األول كف وقد ذهني، إىل يثبان كيالني وكامل هللا

الحياة. رسالة هذا كفاحه من جعل وقد والتثقيف، للتنوير الكفاح هذا يف
الخاصة مجالتها إخراج يف املطابع بعض تبذله الذي املجهود أجهل كذلك ولست
أسبوعية بزاوية الصغار خص يف الجديدة» «األخبار ابتدعته الذي االبتداع أو بالصبيان،

شارو. بابا عليها يرشف
«نباتات وإىل باأللوان»، مرصاملصورة «طيور إىل نحتاج أي املزيد، إىل نحتاج ولكننا
آخر وإىل البرشية، السالالت عن آخر وإىل الغابات، عن كتاب وإىل باأللوان»، مرصاملصور
التي املغرية الزاهية باأللوان هذا وكل العرصية، الحضارة عن آخر إىل ثم الفراعنة، عن

الته. وتأمُّ تخيُّالته وتثري أحالمه وتبعث والتفكري، بالقراءة الصبي تغري

تتجاوز والصبيان األطفال مكتبة ولكن لألطفال، األوروبية املؤلفات بعض ذكرت لقد
يستطيع بهم خاصة معاجم فهناك بأبنائهم، األوروبيني عناية نعرف عندما نتخيله ما
منها ويعرف الكلمات عن فيها يبحث أن التاسعة أو الثامنة عىل سنه تزد لم الذي الصبي
وأكل وقتل رضب مثل األفعال، يصور أمريكيٍّا معجًما رأيت لقد بل يجهلها، التي املعاني

معانيها. يفهم أن عمره من الخامسة أو الرابعة يف طفًال ليمكن حتى بالصور،
أقول؟ ماذا بل

عن منها الواحدة ثمن يقل ال إنسيكلوبيديا» «جونيور للصغار موسوعات هناك إن
مجلدات بضعة وهي عرشة، السادسة سن إىل للصبيان أُلَِّفْت قد أكثر، أو جنيهات عرشة
الصبي أن واعتقادي املتني، الحور أو بالقماش مجلدة هي كما امللونة، بالصور تحفل
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إىل والنربة النظرة يف به تسمو أخالق عىل ينشأ سوف املوسوعات هذه إحدى يقتني الذي
املعارف بهذه ذهنه يؤثِّث لم ألنه يحياها أن غريه عىل يشق التي الفلسفية العلمية الحياة

املتعددة. البعيدة اآلفاق بهذه االهتمام عىل شخصيته يؤلِّف ولم املوسوعية
فوق وأنا به وأنتفع أنا أقرأه كنت ما األوروبية الصبيانية املجلدات من أعرف إني بل

العارشة. يف صبي عىل تشق ال بحيث سهولة يف تكتب كانت وقد الخمسني،
آفاًقا لهم وتبسط الصبيان، أذهان تخصب واملجالت واملعاجم الكتب هذه مثل إن

ذكاءهم. تزيد إنها أقول ألكاد حتى والبحث الدرس إليهم وتحبب الثقافة، من

«الفوائد يسمى كتاب يف املطالعة نتعلم كنا حني القاحلة طفولتي أذكر زلت ما إني
اآلفاق. وبسط اإلغراء من يخلو مما غريهما يف أو ودمنة» «كليلة يُْدَعى آخر يف أو الفكرية»
املغرية الصور لعرشات يتسع الذي ودمنة كليلة كتاب حتى بل صور، بال كتب

صور. بال يزال وال كان املضحكة
يسأم بحيث املشقة من يزاالن ال اللغة، قواعد وكذلك الهجاء، حروف تعليم إن بل
الفينيقيني أيام الحال كانت كما «ألف» األول الحرف نسمي زلنا وما دروسهما، الصبيان
يختلط ال حتى وذلك «أ» الحرف هذا جعلوا قد األوروبيني أن مع سنة، آالف ثالثة قبل
عىل نطقه يزيد ال بالكلمة يتصل حني الذي الحرف هذا يف والفاء الالم صوتا الطفل عىل

العربية. اللغة قواعد يف هذا مثل وقل «أ»،
العذاب؟ هذا صغارنا نعذب ملاذا

لغتنا قواعد جمعوا قد األملان املسترشقني أن العرابي حسني األستاذ أخربني لقد
عن ونبحث نسأل ال فلماذا فقط، درًسا عرش اثني يف والكاتب القارئ إليها يحتاج التي

والتيسري؟ للتخفيف بها ونعمل ونتخذها اتبعوها، التي الطريقة هذه
وزارة عىل عرضها باأللعاب، القراءة األطفال لتعليم طريقة جمعة أحمد ولألستاذ

فركد. عاد املوضوع ولكن باتخاذها، ونصحت درستها التي املعارف
والناسوالطبيعة؛ للدنيا واالستطالع للثقافة، الحب ونعودهم صغارنا نخدم أن يجب
التعلم بتيسري وكذلك لهم، املغري بالتأليف العمر، من والخامسة الرابعة بلوغهم منذ وذلك

واجبنا. وهذا حقهم، وهذا للكتب، والقراءة للهجاء
تعوَّدها التي الحسنة العادات قدر عىل وإنه الشاب، أبو هو الصبي إن أخريًا وأقول

الناضجة. وتربيته شخصيته تكون صباه يف عليها وتربى الشاب
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لجريدة األدبي امللحق إىل وصل الفصل، هذا جمع تم أن بعد أنه املصادفات غريب من
حجم من عرشصفحات (أي صفحة عرشين املايضفوجدت نوفمرب ٢٧ يف املؤرَّخ التيمس

باألطفال». الخاصة الكتب «قسم عنوانها: اليوم) أخبار
بني فيما للصبيان يليق بعضها مصور، كتاب مئة ثالث نحو ذكر أنه وجدت وقد
ملن وبعضها عرشة، والخامسة العارشة بني فيما للصبيان وبعضها والعارشة، السادسة

أكثر. أو العرشين إىل السن هذه فوق
سهل أسلوب يف ولكن البرش، بها يهتم التي املوضوعات جميع تتناول الكتب وهذه

والقراءة. باالقتناء تغري التي امللونة الصور مئات إىل وهذا مألوفة، وبكلمات
والطيور والكواكب، والنجوم البحار، وعجائب واألشعار، القصص نجد فهنا
والجبال، البحار كشف وقصصاملغامراتيف املخرتعني، الفالحنيوحياة وحياة والوحوش،
القديم، والتاريخ األعماق، يف تحيا التي واألحياء الشواطئ، عىل تحيا التي واألحياء

العظيمة. والسياحات
وهم ذلك بعد فيحيون واالستطالع، والتساؤل التفكري إىل الصغار تستفز عوالم

واإلنسانية. للعلم ويتعصبون الكتب يحبون
األجنبية األقطار إىل بريطانيا من الكتب هذه من يصدر إنه التيمس جريدة وتقول

الجنيهات. من مليونني عام كل قيمته تبلغ ما
ما قيمة هي فما منها، يصدر ما قيمة وهذا الصبيانية، الثقافة صناعة هي هذه

بريطانيا؟ داخل منها يستهلك
واقتناء القراءة منها ونعودهم صبياننا عقول بها نمتع صبيانية ثقافة لنا تكون متى

الكتب؟
األخرى؟ العربية األقطار إىل منها ونصدر أجل،
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ليست الثانية العبارة وهذه املعارف»، «دائرة عادة ى يَُسمَّ ما «املوسوعة» بكلمة نعني
موسوعي؛ الكاتب هذا إن نقول أن ونستطيع األوىل، للكلمة تعريف هي وإنما تسمية
قد عرصنا كتاب من وكثري ومتنوعة، مختلفة كثرية موضوعات كتاباته يف يتناول أنه أي
األدب يف ويكتب يفلسف والعالم العلوم، يدرس األديب فالكاتب املستوى، هذا إىل ارتفعوا

سواء. العلم أو الفلسفة أو
نقصد ولسنا البرشية، املعارف جميع يدرس أن الثقافة ى يتوخَّ الذي الشاب وعىل
الربيطاني املتحف ففي املؤلفات؛ جميع يدرس أو يقرأ أن يجب أنه إىل القول هذا من
أالَّ نعني ولكنا بدراستها، ننصح أن املعقول من وليس كتاب، ماليني أربعة نحو مثًال
نستطيع ولن مرتبطة، البرشية املعارف فإن ونتوسع، «نتعمم» بل ونتضيق، نتخصص
التي القواعد وعرفنا املعارف، بهذه أمَلْمنَا إذا إال الفهم حق العرصية الحضارة نفهم أن
هذا بأن هنا يعرتض وقد ضوئها، عىل الحضارة هذه تسري التي املبادئ عليها تنبني
ولكن وهناك، هنا من نجمع حاطبني سطحيني نكون أن إىل ينتهي املوسوعي االتجاه
ويرفض، يقبل حي جسم هو بل وينطبع، ويرتسم يتقبل ميكانية آلة ليس البرشي الذهن
لذلك وهو والطعام، املعدة بني كما فسيولوجية عالقة املعارف وبني بينه ستنشأ أنه بد وال
حيويٍّا اتصاًال لألوىل ألن غريها؛ دون املعارف بعض يف التوسع أو بالتخصص سينتهي
بُْعٍد عن املعارف سائر إىل يتعرف هو ثم الذهني، وجهازه النفيس بكيانه فسيولوجيٍّا أو

واهتماماته. واتجاهاته بكفاءاته مساسها قدر عىل كالسطحي، أو سطحيٍّا تعرًفا
نتوخى الذي أيًضا وهو املتحرضة، الشعوب فيه تعيش كالذي ديمقراطي مجتمع ويف
املعرفة جنب إىل وحماقة جهل يكون فال فكري تناسق إىل الشعب يحتاج عندنا، تحقيقه
أو اإلصالحات تلك الشعب بعض يعرقل أن إىل تؤدي التفاوت هذا نتيجة ألن والحكمة؛
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يقرتح فقد قيمتها، يدري ال — لجهله — ألنه املستنري؛ اآلخر بعضه يطلبها التي التغريات
آخر بقرتح أوقد عاهاتهم، أبناؤهم فريث يتناسلوا ال حتى الناس بعض تعقيم مثًال وزير
الديكتاتور إرادة تكفي الديكتاتورية األمم ففي املدارس؛ لتالميذ باملجان اللبن تقديم
أفراده يكن لم فإذا الشعب، رأي إىل تحتاج الديمقراطية األمم ولكن القانونني، هذين لسن

اإلصالح. يعارضون األغلب يف فإنهم والطب، البيولوجية عن عامة بثقافة مستنريين
شخصية قيمة هناك ولكن الثقايف، التوسع من للشعب العامة القيمة هي هذه
بالغريب يصطدم وال بها، يلتئم حتى فيها يعيش التي الحضارة يفهم أنه وهو للفرد،
التلغراف ونستعمل السيارة، نستخدم مثًال فنحن زائًدا، أو ضارٍّا لجهله ويحسبه فيها
املباني ونسكن الرتام، أو الطائرة أو القطار ونركب الرديوفون، إىل ونستمع والتليفون،
الفاخر األثاث ونقتني رسم، أو تمثال من التحف برؤية ونستمتع الصغرية، أو الكبرية
امليكانية أو والبيولوجية الكيماوية العلوم ندرس أن املعقول من وليس بالطب، ونتعالج
أحدنا من يطلب أن املعقول من ليس كما األشياء، هذه كل إليها تحتاج التي والفيزيائية
تلفونًا ويصلح سيارة يركب أن أو وفنها، الجراحة علم يعرف أن متخصص غري وهو
يهتدي التي العلمية املبادئ منا كل يعرف أن املعقول ولكن تعطل، أو خلل به حدث إذا
حد إىل وفنانًا أديبًا منا كل يكون أن يجب كما والقايض، واملعمار واملهندس الطبيب بها
يصنع الذي النجار إىل نقصد حني مثًال فنحن الفن، أو األدب يحرتف لم ولو حتى ما
عرضة كنا وإال والخسيسة، النفيسة وأنواعه الخشب عن شيئًا نعرف أن يجب األثاث لنا
يف العرصية بالطرز والدراية الفني، الذوق من يشء عىل نكون أن يجب وكذلك للغش،
هذه وكل تغتفر، ال فنية فجاجة أو جالفة يف للسقوط عرضة أيًضا رصنا وإال األثاث؛

نجارين. نكون ألن تؤهلنا وال بنا تؤدي ال ذلك مع املعارف
أو الهندسة أو الطب مبادئ ندرس حني فإننا األخرى؛ املعارف يف الشأن وكذلك
كي بمبادئها ونُِلمُّ نعرفها ولكننا العلوم، هذه نحرتف لن الزراعة أو الكيمياء أو البناء
االجتماعية تقديراتنا يف بها تهتدي التي القيم ونعني فيها، نعيش التي الحضارة نعرف
مرشوع أي يف املعارف عىل املبني السديد الرأي نرتئي أن نستطيع وعندئٍذ والروحية؛
به يسعد الذي النظام نفهم أن ونستطيع منها، طائفة أي أو األمة ملصلحة علينا يعرض
تكون ال وعندئٍذ أنفسنا، نحن بها نشقى وقد آخرون، بها يشقى التي والفوىض ناس،

كله. للعالم ربما بل للشعب، عامة بل بنا، خاصة شكايتنا
االقتصاديات ندرس كما والفلسفة، واألدب التاريخ ندرس موسوعيني، إذن فلنكن
القائمة، والصناعة الحضارة عليها بنيت التي العلمية واألصول والكيمياء، واالجتماع
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أنه الدراسة من سنوات بعد يجد موسوعيٍّا يكون أن إىل الثقافة من يقصد الذي والرجل
يمكن ما الحارضة البرشية املعارف مجموعة يف يجد ألنه التطور؛ إىل الركود من انتقل
نشأت هنا ومن الحبس، تطيق ال قوة واملعرفة البرش، خدمة يف استعمل إذا الدنيا يغري أن

له. محاربتها بل للتعليم، واالستبدادية اإلمرباطورية الحكومات كراهة
لوطننا، فقط املادي الرقي ننشد فال عامليني، أيًضا نصبح موسوعيني نكون وعندما
لهذه بالجهاد الروحي الرقي ألنفسنا فنحقق الكربى، العاملية املثليات تلك ننشد بل

متطورة. جهادية شخصية — ذلك بكل — لنا وتتكون املثليات،
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ستالزمه فإنها شابٍّا، عليها ينشأ ثم املدرسة، يف الصبي يهواها هواية، الثقافة كانت إذا
ينشأون وفرنسا وأملانيا وروسيا إنجلرتا يف األوروبيني ومعظم فالشيخوخة، الكهولة إىل
كذلك ليست الحال ولكن الطفولة، من بل الصبا من تعوَّدوها ألنهم بالثقافة؛ غرام ولهم
يف ثم طفولته يف الثقافة يهوى يجعله ما املغرية الكتب من يجد ال الطفل ألن مرص؛ يف
صبياننا تزويد من املتخصصني املؤلفني بعض به يقوم بما نشيد أن يجب وهنا صباه،
حتى مئة يف يرضب أن يجب املجهود هذا ولكن ويفكرون، يقرءون تجعلهم التي بالكتب

بالغاية. يفي
وقراءة املجالت يف واالشرتاك الكتب اقتناء عىل صبيانهم يشجعوا أن اآلباء عىل ويجب
يف يمكنهم وال فيه يعيشون الذي الحضاري بعضاملناخ األدوات هذه تصري حتى الجرائد،
الصبي بها يتعلق التي الثقافية الهواية عىل ينفقوا أن يجب كما عنه، االستغناء املستقبل
ابنه عىل يبخل اآلباء وبعض التفكري، عىل نشاطه ويبعثوا االلتماع عىل ذكاءه يحثوا حتى
يف قيمة لها ليس دراسة يف يضيع ال كي بوقتهما يضن أو الهواية، لهذه بالنفقات ابنته أو
حني عىل الصبي مع وتبقى ستعيش التي هي الدراسة هذه ولكن والشهادات، االمتحانات
املدرسة يف تعلمه ما ينىس حني إنسانيٍّا، إنسانًا ستجعله التي وهي وشيًخا. رجًال يصري

للكسب. االحرتاف سوى منها يقصد يكن لم لعله دروس من الجامعة أو
يف الرغبة يجد ال اآلن وهو صباه، يف التشجيع يجد لم بأنه القارئ يعرتض وقد
دون حتى أو متوسط بذكاء يمتاز شاب أي فإن عالجها؛ يمكن األمية هذه ولكن الثقافة،
إىل اليومية الجريدة قراءة من مختلفة ثقافية اهتمامات نفسه يف يجد بقليل، املتوسط
الرغبة فيجد اهتماماته، تتشعب البؤرة سيجد أنه بد وال ذلك، غري إىل للرديوفون االستماع

الدرس. يف
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املشورة فيهم يجد حتى املثقفني، من أصدقاءه يختار أن الثقافة ينشد من وعىل
الجامعة أو املدرسة فيهم غرست الذين األميني أولئك ويتجنب السديد، واالختيار الحسنة
وزنًا يقيموا أالَّ عىل مجتمعنا يف املادية االعتبارات حملتهم الذين أولئك أو للكتب، الكراهية

الوظيفة. يف بعالوة لهم يأتي أو درجة يزيدهم حرفيٍّا كان إذ إال نشاط ألي
ويشرتي بسخاء ينفق أن فعليه نشاطه فيها يتجمع التي البؤرة الشاب وجد فإذا
منهما العالم ويف علًما، أو فنٍّا البؤرة هذه تكون وقد ويتعمق، يتوسع كي بها يتصل ما كل
األغلب فإن به؛ يتعلق شيئًا العدد هذا يف شاب يجد أال البعيد ومن أكثر، أو ١٣٠ نحو
الكهرباء أو التاريخ أو الحيوان دراسة يهوى قد فهو فن، أو علم من أكثر سيجد أنه
الرسم بفنون يتعلق قد هو أو االجتماع، أو السياسة أو االقتصاديات أو السيكلوجية أو
تتعلق التي وهي الشباب، بعض بها يغرم التي العرصية الفنون بتلك أو النحت، أو

التليفزيون. أو السينماتوغراف أو بالرديوفون
املعارف، الرتباط آخر علم أو فن إىل سيتفرع العلوم أو الفنون هذه من واحد وكل
الطراز غريت التي االجتماعية والحركات التاريخ يدرس وهو إال رساًما تجد فلست
بني املستمر للتجاوب العاملية، السياسة إىل متنبه وهو إال مؤرًخا تجد ولست واالتجاهات،
الدين أيًضا يدرس هو بل اجتماعي، وهو إال بيولوجيٍّا تجد ولست والتاريخ، السياسة
جرَّا. وهلم جديدة، رؤيا ذهنه يف ولدت قد البيولوجية نظراته ألن واألخالق؛ والسيكلوجية
فإذا واحد، اهتمام غري له ليس يتخصص، وكأنه هاويًا، الثقافة يف يبتدئ فالشاب
قد ألنه التربيز؛ إىل رسيع هنا وهو عديدة، ثقافية باهتمامات مشغول وهو ينتهي به
لهذه فراغه يستخدم هو ثم وتخدمه، العقل تؤيد هنا فالعاطفة وحب، هوى عن اختار
للثقافة واستخدامه الحريف، العمل مدة عىل الفراغ يزيد متمدن مجتمع كل ويف الهواية،
أبوابًا يفتح قد ثقافية أغراض غري يف واستخدامه الذاتية، للرتبية الفرص أحسن يتيح
الطوائف بعض وشملت الحضارة اتسعت كلما يزداد الفراغ هذا ثم تحىص، ال للفساد
يشغل الذي الذكي والعامل الكبرية، املصانع يف يعملون الذين أولئك مثل العمال، من
من مقدار عىل يحصل وأنه ينقطع، ال رقي يف أنه يجد نفسه برتبية املتزايد الفراغ هذا
جامعيٍّا أو مدرسيٍّا تعليًما االقتصادي القدر وهبهم الذين أولئك عليها يغبطه قد الثقافة

عليهما. هو يحصل لم
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بطبيعة ألنهما مجتمعنا؛ يف وخطورة خطًرا الثقافية املواد أعظم هما واملجلة الجريدة
حسنة تكون قد الدعاية أو اإليحاء من أللوان القارئ تهيئان ألعدادهما الدوري الظهور
تجذب إنها كما رشاؤها، يسهل رخيصة والجريدة بالرش، حبىل سيئة أو الخري، مرجوَّة
إىل مغرية صور إىل السياسة يف إرجايف خرب من مائدتها، عىل األلوان بمختلف القارئ
النخاسة تجارة مثل تكون وقد تجارة، التجار أيدي يف وهي ذلك، غري إىل مسلية قصص
أحط ويخاطب للعوام، يكتبوا كي العوام يستكتب بالصحافة فاملتجر الرذائل، بيع يف
التي والصور األخبار بعض ظهورها يف إعالنات جريدته يجعل ثم القراء، يف الرذائل
الخمر تبيع التي الرشكات إحدى تعينها التي فالجريدة اإلعالنات؛ هذه من للغاية تخضع
الجمهور. صحة عىل منهما يعود الذي الرضر يف مقاًال تكتب أن يمكنها ال مثًال الدخان أو
خاضعة هي كذلك التجار، إلعالنات خاضعة هي كما التجارية، املجلة أو والجريدة
يجب وتمييز، بفهم املجلة أو الجريدة نقرأ فكي األحزاب، من عليها تحصل التي لإلعالنات
العوامل. هذه ضوء يف الصور أو املقال أو الخرب نزن وأن الخفية، العوامل هذه نقدر أن
املال عن نسأل أن ويجب التكرار، من اإليحاء أثر الدوام عىل نقدر أن علينا يجب كما
رشكات إحدى أفلست مثًال سنوات فقبل مأتاه؛ أين ومن الجريدة، دوالب به يدور الذي
يملكون كانوا قرائها من كثريًا أن مع مرص يف الجرائد يف الخرب هذا ينرش فلم التأمني،
من غريهم تخلص حتى اإلفالس بهذا جهل عىل املساكني هؤالء وترك الرشكة، هذه أسهم
رشكة الرشكة هذه وراء ألن وذلك الخسار؛ أو اإلفالس يف هم ووقعوا األسهم هذه حاميل

املرصية. الجرائد يف عنها باإلعالن تنتفع كانت أخرى
يثقف كي قارئ يتناوله أن يمكن ما رش هي األسبوعية املجالت من غوغاء وعندنا
ولهو والسباق الشواطئ عن والقال للقيل أحدهما نوعان: وهي نفسه، ويربي ذهنه
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وكالهما عليها، يقترص ويكاد القديمة العربية للثقافة صفحاته يرصد واآلخر األغنياء،
والثانية القراء، يف سخيفة وعادات اهتمامات تبعث بإيحاءات الذهن تفسد األوىل ألن مرض؛
الغربي املجتمع من النفور وإىل آسن، رشقي مجتمع إىل الدعوة يف املقاالت تكتب تفتأ ال
سنة يف فيها مقاالته إحدى يف يقول أن البارزين الكتاب بأحد بلغ لقد حتى الناهض،

:١٩٤٢

رءوس عىل تجربه أن بعد إال جديًدا حذاء تشرتي ال كنت لقد أبي يا هللا يرحمك
برشقيته! يفخر إنه … زوجاتك

يكافحه أن يجب الذي هو الكاتب هذا إليه يدعو الذي الرشقي للمجتمع املعنى وهذا
منحطة أمم عليه وإنما وغرب، رشق الكوكب هذا عىل وليس واألمومة، باملرأة بار رجل كل

راقية. وأمم
الذهن وتستفز الضمري، وتنبه الفلسفة، إىل تنزع التي هي الحسنة املجلة أو والجريدة
فإنه بالجريدة واالرتفاع االنتفاع القارئ تحرى وإذا آلرائنا، مخالفة كانت ولو التفكري، إىل
أن يجب فإنه أجنبية بلغة عارًفا كان إذا وهو وينرش، يطبع مما كثري عن مستغٍن بد ال
العام بالعقل يتصل كي األملانية؛ أو الفرنسية أو اإلنجليزية واملجالت الجرائد يف يشرتك
عىل عربية يومية جريدة قراءة إىل محتاج هذا امتيازه مع حتى ولكنه الكوكب، هذا عىل
يحاسب أن وعليه الظاهرة، الخفية أغراضها ويدرس العناية، مع يختارها أن فعليه األقل،
يتنبه لم أخباًرا يقرأ ألنه بها تلتبس ربما التي السيئة اإليحاءات عن آلخر وقت من نفسه
األخبار تلك هي سلبية» «أكاذيب هناك أن يذكر أن وعليه وراءها، املختفية الدعاية إىل

إليها. أرشنا التي الرشكة خرب يف حدث كما نرشها، الجريدة منعت التي
مدرسة إىل ننظر كما إليها ننظر أن يجب يشء كل قبل فإننا الجريدة، نختار كيف أما
يفهم مستنري كاتبعرصي بها يكون أن األقل عىل فيجب رقينا، يف تخدمنا مفيدة مكتبة أو
من لطائفة حاوية تكون أن ويجب العالم، تكتسح التي واالقتصادية االجتماعية التيارات

العاملي. التطور أو التغري عن صحيحة صورة إلينا تنقل التي األصيلة األخبار
بعالمة الخطري الخرب فنربز بالقلم، نقرأ أن يجب — الكتاب يف كما — الجريدة ويف
أحيانًا تقلباتها تكون كيف ونتعلم املالية، الصفحة ونقرأ الخريطة، ونستشري واضحة،
عىل ونتعرف يكتب، لم الذي الخرب نقرأ أن أيًضا يجب بل السياسة، تغري عىل داللة

ذاك. أو الخرب لهذا النرش تمنع التي األسباب
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هي — ماركس قال كما — الحرب ألن رضورية؛ الجريدة تعود الحرب مدة ويف
وهي لعرصنا، حيٍّا تاريًخا الجريدة يف نقرأ فنحن فيها، الحوادث لرسعة التاريخ قاطرة
إىل العامة لجذب سببًا كانت ما كثريًا الحروب أيام إن بل الحوادث، بقوة تجذبنا لذلك

الحياة. مدى رشائها واعتياد الجريدة قراءة
يتعلق أن ويجب املتمدن، البيت أثاث بعض تكون أن يجب كلتاهما واملجلة والجريدة
املجالت عىل تنفق ألبنائها الثقافة تنشد التي الذكية البيت وربة فيهما، بالقراءة الصبيان
منها؛ النفيس باختيار تُْعنَى أن ويجب األخرى، املنزل حاجات عىل تنفق كما والجرائد
الرذيلة أو الفضيلة إيحاء يف ا جدٍّ األثر كبري املقال أو الصورة أو الخرب إيحاء أن تعلم ألنها

التالية: االعتبارات هذه نراعي أن يجب ثم إضعافها، أو الشخصية وتربية

أالَّ ذلك يف إليه نحتاج ما وأول واملجالت، للجرائد الرسيعة القراءة نتعلم أن يجب (١)
املتوسط يف وقتنا من الجريدة تستغرق ال وعندئٍذ نقرأ، ونحن اللسان أو الشفتني نحرك

دقائق. عرش من أكثر
تلك نقرأ أن يجب بل فقط، حزبنا وتمالئ آرائنا تزكي التي الجريدة نقرأ أالَّ يجب (٢)

الرأي. يف تختلفان جريدتان لنا فلتكن استطعنا وإذا آخر، رأيًا تمثل التي األخرى
القيل لغو من نرفعهم كي الجريدة؛ موضوعات عن البيت أعضاء نحدث أن يجب (٣)
أعضاء بني ثقايف تكافؤ إىل ذلك من نصل وقد واالجتماع، السياسة أحاديث إىل والقال

العائلة.
األخبار فيها نقص ملفات أو ا ملفٍّ فنخصص القص، عادة نصطنع أن الحسن من (٤)
امللفات أحد يكون وقد للمراجعة، املستقبل يف إليها نحتاج التي اإلحصاءات أو املقاالت أو

إلخ. … واالجتماع للسياسة، واآلخر لألدب
أساس هو الكتاب ألن الكتاب؛ عن واملجلة الجريدة تغنينا أال يجب حال كل وعىل (٥)

الثقافة.

إىل تؤدي أصلية مساوئ ومجالتنا جرائدنا يف أن ننىس أالَّ يجب هذا مع أننا عىل
هي: أبرزها لقرائها، الثقافية الرتبية نقص

القارئ بخالف — فقارئها الكوكب، هذا عىل العام بالعقل متصلة غري أنها (١)
واالجتماع. واالقتصاد السياسة يف العاملية التيارات يجهل — األوروبية للصحف
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يف السيد لطفي شخص يف مثًال نجده كنا الذي املربي الكاتب فيها نجد ال أننا (٢)
األدب. مقام إىل الصحافة يرفع الذي الكاتب أو سنة، خمسني قبل «الجريدة»

أن من بدًال انحطت قد ذلك مع املجالت ولكن عظم، قد املجالت عىل اإلقبال أن (٣)
الصني تطورات إلينا فتنقل العام» «العقل سميناه ما تمثل مجلة عندنا وليس ترتقي،
الكرة من جزء مرص أن نحس وتجعلنا املتحدة، الواليات ومشكالت االجتماعية، الهند أو

التاريخ. من تنسحب لم وأنها األرضية
والتطور العاملية السياسة لدرس وشهرية أسبوعية مجالت إىل حاجة يف أننا (٤)
مرص. يف املجالت هذه تنشأ لم ما ناقصة ستبقى وتربيتنا العلمي، والتوجيه االجتماعي
بالصورة سواء الجنسية، بالغريزة بالتحرش يعيش مرص يف املجالت معظم أن (٥)

السبب. لهذا الرضر كبرية وهي بالكلمة، أم

أنه وهي املرصية، للحكومة أخرى كلمة تقال أن يجب ولكن للقارئ، يقال ما هذا
الغرامة هذه أسميت ولو حتى التفكري عىل غرامة تفرض أن العرشين القرن يف يجوز ال
مبلغ أدى إذا إال جريدة يخرج أن ألحدنا اآلن يجوز ال فإنه الضمان؛ أو التأمني باسم
املبلغني. هذين بأحد ضمانًا قدم أو جنيًها، ١٥٠ أدى إذا إال مجلة يخرج وال جنيه، ٣٠٠
عدده يتجاوز ال الذي الفنلندي الشعب مثل صغريًا شعبًا إن نقول أن املؤلم ومن
مجلة أو جريدة وكل املجالت، من و٥٥٠ اليومية الجرائد من ٢٠٩ له تصدر ٣٨٠٠٠٠٠
من طائفة حولها تجمع ألنها السياسة أو الثقافية الجمعية بمثابة هي الصحف هذه من
معني اجتماعي مذهب أو خاص، عاملي نظر طائفة ولكل ويدرسون، يقرءون الذين القراء
ذلك ومع فنلندا سكان عىل أضعاف أربعة نزيد مرص يف ونحن والتثقيف، التنوير يف يفيد

املجالت. من عرش ونحو اليومية الجرائد من ثمان أو سبع سوى لنا ليس
إىل حاجة وال رشط، وال قيد بال حرٍّا واملجالت الجرائد إصدار يكون أن يجب أجل
األمة. تطور يؤخر وهو الحر، التفكري عىل غرامة حقيقته يف ألنه مايل؛ ضمان أي دفع

التفكري. فينشط الجرائد، هذه بتعدد تتفاعل وأذهانها تتعدد األمة وآراء

104



للحياة الرتبية

أو الطب يتعلمون املستقبل، يف عيشهم عىل يحصلوا كي أوالدنا نعلم أننا السائد االعتقاد
— االعتقاد بهذا — ينتهي الحياة يف والنجاح ويكسبون، يعملون ثم التجارة، او الهندسة

الكسب. يف نجاًحا يكون أن إىل
االقتصادية، املباراة عىل يقوم مجتمع يف الكسب أي العيش، تحصيل أن يف وليسشك
والحياة نعيشلنكسب، لنعيشوال نكسب ولكننا التعليم، من األول املقام يف يكون أن يجب
يف النجاح من وأخطر أهم فيها والنجاح الحرفة، من أكرب تكون ان يجب السبب لهذا

الكسب.
أبوية وعالقات حسنة زوجية بعالقات األرسة يف ننجح أي الحياة؛ يف ننجح أن يجب
ونشتغل الضيافة، ونمارس الصداقة، نقدر اجتماعيني نكون بأن املجتمع يف وننجح بارة،

املجتمع. خري نحو أهداف ولنا االجتماعية، املشكالت يف وننغمس بالسياسة،
نستطيع مستقلة حياة لنا انفراديني، نكون أن أيًضا يجب اجتماعيني نكون كما ولكن

للفهم. أي وتامل، للدرس تكون أن يجب وخلواتنا بأنفسنا، أحيانًا فيها نخلو أن
اعتربنا إذا السعادة، إىل يؤدي والفهم السعادة، هي الحياة غاية إن يقول من وهناك
نأخذه ما ألن العاطفة؛ يف االمتداد وليست والدراية الوجدان يف الزيادة هي السعادة أن
ولكن والفخر، والسيادة واللعب والتزاوج باألكل نلتذ فقط: الرسور هو إنما العاطفة من
ولكننا بها، نلتذ جعلتنا التي العاطفة وزوال بعثتها التي ظروفها بزوال تزول اللذه هذه
أن يجب هنا ومن الدنيا؛ بهذه دراية أي وجدانًا، نزداد حني العظمى السعادة نسعد
املحيط، العام الفهم الفهم، إىل والسبيل السعيدة، الحياة نحيا حتى للفهم الرتبية تكون

الثقافة. هو
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املعارف ان منها كثرية، ألسباب وذلك محيطة؛ وال عامة تعد لم أيامنا يف الثقافة ولكن
عىل بعثت قد املعارف يف الكثرة هذه أن ومنها شاقة، بها اإلحاطة وأصبحت كثرت قد
ألف قبل الطبيب أن وجدت أصيبعة أبي البن األطباء» «طبقات قرأت أنت وإذا التخصص،
كان بل فقط، الطب يعرف يكن لم إنه أي يدعوه؛ جمهورنا يزال ال كما «حكيًما» كان سنة
لم «الحكمة» هذه إن يقال وربما والدين، والتاريخ واألدب واللغة الفلسفة يعرف أيًضا
يالبس املرض أن نعرف حني أيامنا يف وخاصة فيه، نشك ما وهذا العالج، يف تنفعه تكن
«حال قلنا وإذا معينة، نفسية حال عىل األحوال من كثري يف وينطوي االجتماعية البيئة
ينظر ال الذي «الحكيم» النهاية يف هو الحق فالطبيب فلسفية»؛ «حال قلنا فقد نفسية»
االجتماعية حالته يف فيفكر عينيه، خالل من إليه ينظر وإنما فقط، بعينيه املريض إىل
الطبيب وأن يتجزَّأ، ان يجب الطب أن فرضنا وإذا الفلسفي، وموقفه النفيس واتجاهه
املختصني إن نقول أن نستطيع ال ذلك مع فإننا العالج؛ لتيسري فنه يتخصصيف أن يجب
أنهم به نصفهم ما وقصارى للحياة، تربية عىل حصلوا قد غريه يف أم الطب يف سواء
أميني يبقون بذلك فإنهم التخصص هذا عىل اقترصوا فإذا الحرفة، يف مهارة عىل حصلوا

الحياة. فن يف
كتابه، يف حياته أصيبعة أبي ابن علينا يقص الذي «الحكيم» من االنتقال أن والحق
رأي وهناك العامية، إىل الثقافة من أو الظالم، إىل النور من وثبة هو «املتخصص»، إىل
هذه ذلك عىل تدل كما التخصص يف للمبالغة الكراهة عن يعرب األطباء بني خاص أو عام

اإلنجليزية. الطبية الدوائر ترويها التي التالية النادرة
أن يريد بأنه إليه فأدىل كبريًا، طبيبًا وقابل الجامعة يف الطباء أحد تخرج فقد
خريج فقال فيه؟ تتخصص أن تريد الذي الفرع هو ما الكبري: الطبيب فسأله يتخصص،
األنف يف التخصص هو املألوف ألن وحده؛ األنف يف أتخصص أن «أريد الجديد: الجامعة
وعليه األعضاء، هذه كل يعالج أن يسعه يعد لم الطبيب أن أجد ولكن والحنجرة، والحلق
املنخر يف التخصص تبغي وهل ساخًرا: الكبري الطبيب فقال منها». بواحد يكتفي أن

اليسار؟ املنخر أو اليمني
الحياة إىل الطب حرفة تتجاوز الرمزية قيمتها فإن باألطباء خاصة القصة أن ومع
بل والذهنية، النفسية الهتماماتنا حدوًدا ونعني نتخصص أننا ذلك منا؛ كل يحياها التي
البقال وكذلك وسيلتها، وليست الحياة هدف كأنها لها نعيش حتى الحرفة تغمرنا أحيانًا
بقاًال». ومات إنسانًا «ولد قربه: عىل كتب مات فلما للبقالة، وقته كل يرصد كان الذي
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التخصصالحريف يرفضهذا من منا وقليل منها، قريبة حال أو الحال هذه عىل وكلنا
يجهل واألديب الهندسة يدرس ال فالطبيب وفنية، اجتماعية شئون من حوله ما ويغزو
يقول أن هؤالء جميع من واحد يستطيع ال ولذلك الشعر، يقرءون ال والعلميون الكيمياء،
واإلنسان، للطبيعة فهمنا إىل تؤدي محيطة عامة تكون أن يجب الثقافة ألن مثقف؛ إنه
وحتى ارتباطاتها، نعرف حتى االجمالية اإلحاطة سبيل عىل جميًعا نعرفها أن يجب أي
مرشوعات أحدثته الذي الدمار أتامل وعندما البرشية، الخدمة إىل نسددها أن نستطيع
ألن واألسف الحرسة أحس واإلنسان والحيوان والنبات الرتبة بصحة مرص يف الري
القليل عرفوا أنهم ولو والبيولوجية، الطب يجهلون كانوا املياه وفروا الذين املهندسني
فضًال بالديدان، لحومهم ومزقت الفالحني بصحة فتكت التي املياه هذه وفروا ملا عنهما
ستنشأ كانت التي األرضار من االحتياط بعد إال املرصية، للرتبة أحدثته الذي الدمار عن

توفريها. من
أن — به وعملنا عرفناه لو — بنا جديًرا كان والهندسة الطب بني ارتباط فهناك
الذين أن ولو واألسكاريس، واإلنكلستوما البلهارسيا من ونصونها العامة صحتنا ننقذ
ظهرت ملا الدين أو االجتماع أو الفلسفة درسوا قد كانوا الذرَّة استغالل يف يعملون كانوا
العلماء هؤالء إن هنا نقول ما وقصارى بالفناء، الحضارة تهدد التي الذرية القنبلة هذه
للحياة، تربية عىل يحصلوا لم القنابل، لصنع واستخدموها الذرة، ماهية عن كشفوا الذين
التي الغمامة بمثابة هذا تخصصهم فكان تخصصوا ثم للحرفة، تربية عىل حصلوا وإنما

فقط. أمامه ما عىل نظره يقرص بل حوله، ما يرى ال حتى الجواد عيني عىل تُوَضُع
ال املنفعة هذه كانت وإن فقط، املجتمع ملنفعة العام التثقيف رضورة أعني ال وأنا
وهي الحياة غاية يؤدي حتى نفسه للفرد التثقيفرضوري هذا أن إىل أقصد وإنما تنكر،
التثقيف فإن الحرفة من أكرب الحياة دامت ما ألنه السعادة؛ أي الوجدان، زيادة أي الفهم،
املفكرين عظماء من الثنني مثًال وأرضب للحرفة، يكون أن قبل للحياة يكون أن يجب

داروين. والثاني الجاحظ أحدهما
مكان املادية نظريته وضع البرشحني لجميع الثقايف االتجاه غريَّ قد داروين أن ومع
للحياة تربية عىل يحصل لم ناقًصا يعد الجاحظ إىل باملقارنة فإنه القديمة؛ الغيبية العقائد
أن ذلك منهما؛ كل فيه عاش الذي العرص اعتبار مع بالطبع وهذا الجاحظ، حصل كما
عامة، والفنون والشعر والدين والفلسفة األدب فأهمل البيولوجية يف ص تخصَّ قد داروين

يقول: شيخوخته يف وهو كتب لقد حتى
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ووردزورث وبريون وجراي ملتون أشعار كانت العمر من الثالثني بلغت أن إىل
يف عميًقا رسوًرا أجد تلميذ وأنا وكنت البهجة، نفيس يف تثري وشييل وكولريدج
رؤية إن قلت أن سبق وقد التاريخية، دراماته يف وخاصة شكسبري، أشعار
نفيس، يف العظيم الرسور يشيعان كانا للموسيقا واالستمتاع الفنية الرسوم
أن حاولت وقد الشعر، من بيت قراءة أطيق أعد لم سنني ومنذ اآلن ولكني
الذوق وفقدت نفيس، يف الغثيان أثار بحيث التفاهة، من فوجدته شكسبري أقرأ
وربما السعادة، فقدان هو الذوق لهذا وفقداني واملوسيقا، الفنية للرسوم
الناحية يضعف ألنه باألخالق؛ يرض أنه املرجح بل بالذهن، ا مرضٍّ أيًضا يكون

طبيعتنا. يف العاطفية

أكيد، رضر وهو نفسه، يف التخصص أحدثه الذي الرضر عن داروين يقوله ما هذا
الثقافة يف توسعه كان ربما إنه فيقول داروين يزيد أن يمكن وكان له، عرضة وكلنا
التوسع هذا … والحفريات والحرشات النبات درس غري أخرى ميادين إىل ذهنه وامتداد
النبات أي بالذات، دراسته موضوع يف فهًما يزيداه بأن جديرين كانا االمتداد وهذا
يزيده أن حريٍّا كان العامة الثقافة هذه من يكسبه كأن ما وكان والحفريات، والحرشات

للتطور. فهًما
منابع تملك التي شل رشكة فإن بموضوعنا؛ عالقه له حادثًا أذكر أن يجب وهنا
مبلغ البرتولية املواد بحث يف االختصاصيني موظفيها تمنح الخمس القارات يف البرتول
وهي البرتول، غري أخرى شئون دراسة عىل منهم كل ينفقها كي العام يف جنيه مئتي
الذهن يضيِّق التخصص أن وجدت هي وإنما وسخاء، عطاء املبلغ هذا تقدم لم بالطبع
من ذكاؤه فيتحرر أخرى ميادين إىل املتخصص تجذب العامة والثقافة اآلفاق، ويحدد

الضيق.
وليست للحياة تربيتنا تكون أن يجب وكيف للحياة، رمزية قيمة أيًضا املثال هذا ويف

منا. لكل العامة الثقافة ورضورة والكسب، للحرفة
يدرس نباتيٍّا، فلكيٍّا، عامًلا، أديبًا، كان الذي الجاحظ شعار هي هذه العامة» «الثقافة
الحياه أسلوب حيث من كان ولذا والطب؛ والدين واالجتماع والسياسة والكواكب الحيوان

شيخوخته. من داروين شكوى يشكو أن إىل يحتج ولم داروين، من أفضل
وضع قد الطبيعيات يف نيوتن فإن نيوتن؛ عن فولتري كتبها كلمة نذكر أن يجب وهنا
فولتري كان وقد البيولوجية، يف داروين وضعها التي األسس بتلك يقارن ما األسس من

فيه: قال ولذلك الثقافية؛ حدوده عن يغفل لم ولكنه اإلعجاب، أكرب به يُعجب
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حيث الفودفيل، طراز من مرسحية قصة ألَّف فيه كان نيوتن أن لو أََودُّ إني
عندي؛ قيمته لزادت فعل أنه ولو والرقصباملوسيقا، بالفكاهة السخرية تجتمع
شخصية يعود ولكنه عبقريٍّا، يكون قد فن يف ينبغ الذي الرجل أن وذلك
فيجب إياها، هللاُ استودعنا التي النار هي النفس ألن فنونه؛ تعددت إذا محببة
وألوان املعارف لفروع نوافذها نفتح وأن وثمني، نفيس بكل نغذوها أن
وتخبط، فوىض يف واإلحساسات املعارف هذه تدخل أالَّ برشط اإلحساسات،

كله. للعالم متسع النفس ويف

أن يؤثر وكان نيوتن، اتبعه الذي التخصص عىل يأسف فولتري كان أخرى وبكلمة
والرياضيات. الطبيعيات يف عالم هو كما فنانًا شاعًرا أديبًا يراه

وليست يشء، كل قبل للحياة الرتبية ألن التخصص؛ يحدنا أالَّ يجب أننا والخالصة
العامة. الثقافة هي ذلك إىل والوسيلة معني، فن أو لعلم
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املواد؛ لدراسة الناجعة الطرق وصف يف سنرشع حيث املرحلة، هذه إىل وصلنا قد دمنا ما
محببة. سهلة الدارسة تجعل التي السيكلوجية اإلرشادات بعض إىل نحتاج فإننا

والذكاء. الحافز هما شيئني، إىل تحتاج دراسة وكل
وهي للدراسة، اإلرادة ثم أوًال الرغبة تبعث حتى العاطفة، به فنعني الحافز فأما
غضب أو حزن توالنا فإذا الطعام، اشتهينا إذا إال نأكل ال فإننا للطعام، االشتهاء بمثابة
للهضم، مستعدة سليمة معدة لنا تكون أن يجدينا وال زال، قد االشتهاء هذا أن نجد فإننا
النفس دامت ما الفهم عىل قادرين أذكياء نكون أن يعنينا فال الدرس، يف الحال وكذلك
وهؤالء الحافز، ينقصهم ولكن الذكاء ينقصهم ال الشبان من آالف وهناك كارهة، نافرة
التغري عن قيمته يف يقل ال الذي التغيري هذا يحسوا وأن نفوسهم، تتغري أن إىل يحتاجون

الحياة. يف جديدة أهداًفا تجد الشخصية ألن الديني
الواليات يف الشبان بعض ُجنَِّد أن (١٩١٤–١٩١٩) املاضية الحرب يف حدث وقد
كتابة يجهلون املهاجرين من آباؤهم وكان فرنسا، يف القتال ميدان إىل ونُِقلُوا املتحدة
كي والكتابة الهجاء يتعلم رشع ذلك ومع الستني، فوق بعضهم وكان اإلنجليزية، اللغة
برسعة والكتابة القراءة تعلموا الشيوخ هؤالء أن وثبت فرنسا، يف ابنه يراسل أن يستطيع

لألبناء. األبوي الحب من واإلرادة، العاطفة بعث قويٍّا، كان الحافز ألن غريبة
يف والتعطُّل الكساد سنوات بعض ففي السيكلوجية، داللتها لها أخرى حادثة وثَمَّ
من الرغم عىل أنَّه العامة، املكتبة يف القراء بإحصاء الصغرية املدن إحدى يف ُوِجَد النمسا
كانوا ما ربع وال نصف الكتب من يقرءوا لم فإنهم التعطل) (بسبب للعمال الوقت تواُفر
لتعطله، فاتًرا حزينًا كان التعطل وقت العامل ألن وذلك بهم؛ وتكسُّ عملهم وقت يقرءون
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فراغه قلة من الرغم عىل — فكان العمل وقت أما والقراءة، الدرس إىل نفسه تنشط فلم
يقرأ. فكان مرسوًرا، نشيًطا —

دام ما له قيمة ال الشيخوخة فعجز الدراسة، يف الحافز قوة عىل يدالن املثاالن فهذان
بالتعطل. محزونة النفس دامت ما الدرس يف يجدي ال كله اليوم وفراغ قويٍّا، الحافز

أهدافه يعني بأن وذلك نفسه، يف الحافز يجد أن الثقافة يف الراغب عىل يجب ولذلك
٧٠ يقيض أن يصح وهل يعيش؟ ملاذا ويسأل غرفته خلوة يف مثًال فيقعد الدنيا، هذه يف
األسبوعية املجالت يف والقال القيل أحاديث غري يعرف ال وهو الكوكب هذا عىل سنة ٨٠ أو

السخيفة؟ اليقظة خواطر يف الوقت وقضاء الحظ وألعاب
وعندئٍذ الذاتي؛ بالتثقيف الرقي برضورة نفسه إقناع إىل ما يوًما واصل بد ال وهو
إىل تنتهي ثم الدرس، يف العامة الرغبة أي البداية وهنا العاطفة، فيه وتنشأ الحافز يحس

اإلرادة. وهنا معني، موضوع دراسة يف التخصص
تالزم ميالدية شوهة يف الطبيعة أحدثته قد طبيعيٍّا، الحافز نجد األحيان بعض ويف
من االحتقار يجد أنه ذلك الثقافة؛ سبيل عن التفوق عىل وتحفزه حياته مدى الشخص
الثقافة فتكون ذلك، نحو أو وجهه لدمامة أو جسمه، يف لعوج أو الضخم، ألنفه زمالئه
أكرب مجهوًدا عندئذ يبذل ألنه فيه؛ يباريه أن غريه يستطيع ال حيث من االمتياز إىل سبيًال
فال ناحية كل من بها اإلعجاب ترى الجميلة الفتاة تلك يف املألوف املثل يعرف وكلنا منه،
حني يف مدرب، غري غشيم بذكاء حياتها طوال وتبقى الثقافة تحتاجه الذي املجهود تبذل
ذكاؤها، فيتفتح وتحصل، وتمهر تجهد الجمال هذا بمثل تتمتع لم التي األخرى تلك أن

العالية. الثقافة إىل السبيل وتجد
تبعث وحاجة التكمل، عىل يحمل نقص النقص، مركب من نوع هو هنا فالحافز

للتفوق. النشاط عىل
نفسه ينخس مهماًزا تبقى كي بها يولد شوهة إىل منا كل يحتاج أالَّ يجب ولكن

التفوق. عىل ويحثها
الفهم يف بها ننتفع بحيث حياتنا إىل املعارف نقل أي التعلم، هو الدرس من والقصد
ال دراسة ألية قيمة ال أنه وواضح والعام، الخاص وترصفنا وميولنا واتجاهنا سلوكنا ويف

النفيس. كياننا يف عضوية وظيفة لها ليس أي حياتنا، مع تتفاعل
من قليًال ألن ذكاء؛ من مانملك مقدار ذلك بعد نبايل ال فإننا الحافز، أحسسنا فإذا
الرغبة. انعدام مع عبقري ذكاء من مرة ألف خري الدرسهما يف الرغبة من كثري مع الذكاء
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اإلرشادات: هذه نراعي أن دراستنا يف ويجب

من كالٍّ املؤلف نمنح ما ونقدر الفهرست فنتعرف جملة، الكتاب نتصفح أن (١)
دقائق. بضع من أكثر يكلفنا ال وهذا األهمية، من املوضوعات

أخرى. قبل فصوًال نختار فال املؤلف برتتيب الكتاب نقرأ ذلك بعد (٢)
كبرية تكون أالَّ يجب أي الطعامية؛ الوجبة مثل الذهنية الوجبة نجعل أن يجب (٣)
بما نقتنع أن يجب كذلك أسبوًعا، تكفينا وجبة نأكل أن نستطيع ال أننا فكما بها، نتخم

ونهضم. نفهم حتى بل ونصد، نكل ال حتى يوًما الذهن يكفي
فإذا كتابة، عليها نزيد بل بالقراءة نقنع ال أي مزدوجة؛ دراستنا نجعل أن يجب (٤)
عنه نلقي أن الكتاب نفهم ألن الطرق وأحسن والنقد، التعليق مع صناه لخَّ فصًال قرأنا
لنستذكرها كنا ما كثرية أشياء ونستذكر تأليفه، يف املؤلف نشارك عندئذ ألننا محارضة؛

بالقراءة. قنعنا قد كنا إننا لو
كتابتهما، عن نعجز ولكنا الفرنسية أو اإلنجليزية نقرأ أننا هنا يذكر أن القارئ وعىل
موضوع، أي دراسة يف الحقيقة هذه فليذكر طويلة، مرانة بعد إال الكتابة نستطيع وال

وكتابة. قراءة مارسناه إذا أكثر املوضوع نعرف ونحن الكتابة، من أسهل فالقراءة
التشتت هذا أن يذكر أن فعليه الدرس وقت يف يتشتت ذهنه أن القارئ وجد إذا (٥)
تنزع نفسه أن عىل برهان والتشتت يتممه، ولم الدرس قبل ما عمًال يعمل بدأ أنه عىل يدل

العمل. هذا إتمام إىل
ولكنه املجلة قراءة ينوي كان وربما يتمها، ولم قصة قراءة يف رشع قد كان فربما
اإلجابة، هو ل وأجَّ إليه وصل خطاب عىل الرد إىل تنازعه نفسه وربما الدرس، عليها آثر
هذه دامت فما إلخ، … آخر عمل تأدية أو األصدقاء ألحد املقابلة ميعاد يذكر هو وربما
يجب ولذلك الدرس؛ يف حرصذهنه عن عاجز مشتت فإنه تتم ولم ذهنه يف قائمة األعمال

الدرس. قبل األشياء هذه كل يتم أن عليه
ال أو نذكرها التي األحالم مع النوم ألن الصباح؛ هو للدرس األوقات أحسن (٦)
العواطف وهذه األمس، نهار يف تكوَّنت التي السيئة العواطف مسخ قد يكون نذكرها،
سيئة املساء ودراسة منها، نَنْتَِه لم أو منها نَُرسَّ لم بحوادث تذكرنا ألنها الذهن؛ تشتت

الناحية. هذه من
حسنة. النهار إيحاءات كانت إذا حسنة تكون قد املساء دراسة ولكن (٧)
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الساعة دقت فإذا عادة، الدرس يصري بحيث للدرس، واملكان الوقت نعني أن يجب (٨)
والدراسة. بالقراءة ينادينا جوَّها أن وجدنا الغرفة دخلنا وإذا النفس، تنبهت

نجد ذهني مجهود يف نرشع عندما أننا بهذا ونعني األخري، النفس نتجنب أن يجب
أن الحسن ومن األول، النفس هو وهذا العمل، من ساعات بضع عىل تحملنا اإلرادة أن
مجهودين العمل فنستأنف ثاٍن، نفس إىل يحتاج العمل أن نجد ربما ولكن به، نقنع
النفس هو وهذا فيه شوًطا ونقطع العمل عىل اإلرادة تحملنا ثم األوىل يف الجهد ونحس

النزهة. أو بالنوم نرتاح كي نقف أن حتميٍّا وجوبًا يجب هنا وإىل الثاني،
كارهني، مجهودين العمل فنستأنف ما عمل إنهاء إىل نضطر أن أحيانًا يحدث ولكن
بل الثاني، النفس يف قطعنا مما أكرب شوط قطع عىل يحملنا وهو الثالث، النفس هو وهذا

األول. النفس من أكرب وربما
ونحن نؤديه الحقيقة يف ألننا الثالث؛ النفس هذا نتجنب أن ذلك مع يجب ولكن

وقدرة. حماسة من نحسه ما يخدعنا أالَّ ويجب مرض، وهو محمومون،
العالج. من أشهر إىل يحتاج نفيس انهيار إىل بنا يؤدي قد الثالث النفس وهذا

114



الكتاب كيفنقرأ

وإذا بالتكرار، تحدثه الذي اإليحاء لقوة مجتمعنا يف الخطورة كبرية الجريدة كانت إذا
فإن وتطوره، ه تغريُّ يف عندئٍذ يرسع العالم ألن الحرب مدة تعظم هذه خطورتها كانت
الجريدة تقاربه لن بل تعادله، ولن الذاتي، التثقيف يف األثر قوي وسيبقى يزال ال الكتاب

ذلك. يف
الكتب، دراسة عىل وقًفا فراغه معظم يجعل أن يجب الثقافة ينشد الذي والشاب
يقرأ أن عليه يجب أي املثقف، عادة تكون أن يجب هنا الدراسة ألن قراءتها؛ نقول وال
يفعل حني وهو الكتاب، يبىل أن يبايل وال الهوامش، عىل هناك ويرشح هنا، يعلق بالقلم،
طبعه قد له ا خاصٍّ ملًكا «العام» الكتاب هذا ويعود التأليف، يف املؤلف يشارك إنما ذلك
ملخصات نكتب أن هذا من وخري وتعليقات، رشوح من هوامشه يف ترك بما بشخصيته
نختار بطعامنا، نُْعنَى أننا وكما بها، انتفاعنا درجات نعني حتى كتاب، كل عن كراسة يف
كذلك ملالبسنا، األقمشة أجود نختار وكما صحتنا، يف به ننتفع كي منه يُباع ما أفضل
أننا نعرف الذين املؤلفني خري إىل نعمد بأن وذلك لتثقيفنا، الكتب أفضل نختار أن يجب

املخترصات. عىل املطوالت نؤثر أن ويجب مؤلفاتهم، فنقتني بهم ننتفع
عن ونهدف ندرس بل جزاًفا نقرأ فال التسكع، دون التخطيط نتوخى أن يجب ثم
إىل يخلو أن الشاب عىل الشاقِّ من وليس الدرس، يف تحقيقها نريد التي الغاية إىل تبرص
أو لسنة بربنامج منها يخرج جلسات، أربع أو ثالث الثقافية حاجاته إىل ويتعرف نفسه
يختار من خري هو والشاب املدة، هذه يف تُْدَرَس أن يجب التي املواد فيها يعنيِّ سنتني
قد ولكنه نفسية، حاجة عن يصدر االختيار هذا يف ألنه يدرس؛ أن يريد التي املواد لنفسه

بها. ينتفع التي الكتب بعض أسماء إىل يرشده من إىل هنا يحتاج
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يف مثقف كل ونعني مثقف، كل يعرفها أن يجب أمهات تَُعدُّ كتب الثقافة عالم ويف
كتاب» «بمئة قوائم بعضهم وضع وقد العام»، «العقل نسميه ما إىل يصل كي العالم،

قادمة. فصول يف املوضوع هذا وسنبحث دارس، لكل رضورية أنَّها وجدوا
الخزائن أفخر فيقتني بمكتبته، يُْعنَى أن — الدارس باألحرى أو — القارئ وعىل
إغراء كل مكتبته يف يجد أن ويجب بذاءتها، من ينفر ال كي وذلك الكتب؛ ويجلد والرفوف،

األثاث. اختيار ناحية من أو فيها الهواء اعتدال ناحية من سواء إليها، لجذبه
هواية عن تعوَّدها قد يكون إنه أي الثقافة؛ يهوى الذي هو املحظوظ والشاب
عالقة وبينه الكتاب بني ألن الكتاب؛ هذا قراءة إىل يحتاج يكاد ال فهذا الصبا، منذ الزمته
ينمو كما بالكتب تنمو ونفسه يحسها، نفسية حاجة عن الكتب يختار فهو فسيولوجية،

بالطعام. جسمه
لهم ووجد أحبهم الذين العامليني املؤلفني أحد إىل يعمد أن أيًضا بالشاب يحسن ا وممَّ
شيئًا يرتك وال يكتب، رشع منذ املؤلف هذا كتبه كل ويدرس فيقرأ عرصنا، يف الكبري األثر
اختبارات الشخصية اختباراته إىل يضم ذلك يفعل حني ألنه عليه؛ الحصول يستطيع له
أربعني يف تغري وكيف املؤلف، تطور إىل يتعرف حني وهو الدنيا، يف ورؤياه املؤلف هذا

أيًضا. العرص تطور إىل يتعرف إنما سنة، خمسني أو
إىل الحب هذا يرتجم أن عندئذ فعليه مثًال، حسني طه يحب القارئ أن فلنفرض
طالب وهو يتقىصكتاباته، أن وعليه يباع، ال ا وممَّ يباع ا ممَّ حسني طه كتبه ما كل دراسة
بهذا وهو مؤلفاته، يجمع كما ضده ُكِتَب ما كل يقرأ أن وعليه سنة، ٤٥ قبل باألزهر
مؤلفاته، يف وشاركه حياته عاش قد وكأنه ورؤياه حسني طه باختبارات ينتفع النشاط
حياتهم إىل نتعرف أكثر، أو واحًدا نختار أن يجب فإننا املؤلفني؛ سائر يف الشأن وهكذا
فرتة يدركونه كانوا الذي الفكري نستبرصبالتطور حتى مؤلفاتهم، ونجمع واختباراتهم،

حياتهم. من فرتة بعد
ويدقق يحقق الذي الطالب فإن والتعليق؛ للتلخيص الكراسة قيمة يف نبالغ ولسنا
أو يقيس أخرى كراسة يقتني أن أيًضا عليه يجب ولكن الكراسة، هذه يقتني أن يجب
الكراسة إن أي ذاك؛ أو الكتاب هذا عن النظر برصف الذهني رقيه مراحل فيها يعني

والذهني. الشخيص رقيه فبتقدير الثانية أما الكتب بتقدير، تختص األوىل
هل الكتاب؟ هذا بدراسة ارتقيت أنا هل التساؤل: من يسأم أالَّ الطالب عىل ويجب
إني أقول أن أستطيع التي الرقي أوجه هي وما املاضية؟ الثالث السنوات يف ارتقيت أنا

السنوات؟ هذه يف قتها حقَّ
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ألن ذلك؛ يف بأس فال الكتب من النفور من يشء إىل يؤدي قد التساؤل هذا كان وإذا
التحقيق زيادة إىل يؤديان سوف نفيس وحديث روحي زهد صميمه يف هو النفور هذا
الثقافية القيم لتغيري فرصة الفرتات هذه تكون ربما بل الذاتي، التثقيف يف والتدقيق
إىل — خدرها أي — فيلجتها يف وهي العذراء تنسلخ كما الشخصية، يف واالنسالخ
وقد قبل، من له تكن لم جديدة اهتمامات إىل النفور هذا بعد الطالب فيخرج الفراشة،
تربية عىل منهم يحصل جدًدا كتابًا فيعرف أبعد، وأفالك أرحب، آفاق إىل منها يصل

أهدافه. بها تتغري وربما نفسه، بها تثرى جديدة
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ألفاظها وعىل والجريدة، الكتاب بها نقرأ العربية، لألقطار الثقافة لغة هي العربية اللغة
معانيها، من ودقَّ جل ما إىل ونتعرف ندرسها أن فيجب فيه، نعيش الذي املجتمع بني
إنما معانينا إن أي لغة؛ بال نفكر أن نستطيع ال أننا يزعم من السيكلوجيني من وهناك

صامت. كالم هو إنما وتفكرينا يشء، كل قبل ألفاظ هي
هو الكتابة مارس الذي والكاتب بعيد، حد إىل الزعم هذا صحة يرجح َمْن وهناك
الكلمات وقلة األلفاظ، عقب تأتي ما كثريًا املعاني فإن الزعم؛ هذا صحة يحس من أول
لعدم الراقية، املعاني يجدون ال ألنهم لتوحشهم؛ األسباب أكرب من هي املتوحشني لغة يف
تعني التي الدقيقة الكلمات تحتوي التي واللغة املعاني، هذه تعني التي كلمات وجود
الكلمات تحتوي التي اللغة بخالف الرقي، عىل األمة تساعد املحدودة، املفهومة املعاني
تفسد ألنها األمة تؤخر فإنها متناقضة، وأحيانًا مختلفة معاني تحمل التي أو املرتادفة،
ال الذي الزائف النقد بمثابة عندئٍذ تكون — كلمات أي — وهي التفكري، وتعطل املنطق

حساب. بال تنقص أو تزيد قيمته أن أو قيمة، من عليه كتب ما بمقدار يُشرتى
السيئ، وترك األلفاظ، من الحسن وتخريُّ االستعمال، يف العناية مع العربية، ولغتنا
االقتصادي، األسلوب إىل منها نصل أن العناية هذه مع ونستطيع اللغات، أفضل من تعد
عند العرب للغة جعلت كتابية عادات ورثنا ولكنا التعبري، يف الربقي األسلوب إىل حتى أو
من مجموعة أي الوسطى؛ القرون يف األوروبيني عند الالتينية كانت كما اآلن العرب أمم
الصبيانية، البالغية األالعيب يف وإمعان باملرتادف، وافتخار السخيفة، اللفظية الزخارف
التي العربية اللغة عن بعيًدا يتطور فاملجتمع املجتمع، وبني بينها التفاعل انقطع حتى
املتمدنة األمم جميع بها وينتفع يستمتع وفن علم مئة بنحو تنطق ال خرساء أصبحت

دوننا.
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النفس عن يعرب ال متأخر األدب أن نجد واملجتمع اللغة بني القائم االنفصال ولهذا
أننا يزعم من وهناك أيًضا، السبب لهذا الدرامة فن هو ما نعرف نكاد ال إننا بل املرصية،
إىل نصل كي ونِجدَّ نسعى أن يجب بل العامية، باللغة — اآلن نتكلم كما — نكتب سوف
برأي فيها يديل أن الكتاب هذا مؤلف يرجو التي املشكلة هذه يف كثري والخبط الغاية، هذه
يف واللغات للمرصيني، والثقافة التفكري مشكلة هي العربية اللغة مشكلة ألن القريب؛ يف
ذهنية حركات وهناك والخدمة، التثقيف عن تعجز التي اللغة فيها تسقط سوف مباراٍة
األلفاظ وتبتكر الزخارف تطارد التي الجديدة البالغة أي السيمائية الحركة مثل جديدة
لدراسة فقط أساسية كلمة ٩٤٦ عىل تعتمد التي األساسية» «اإلنجليزية وهناك الخادمة،
يحتاج ال حتى أقىصحد إىل بتسهيلها كله العالم يف اإلنجليزية تعميم منها ويقصد اللغة،
إلصالح مرص يف إليه نحتاج ما وأول أشهر، أو أسابيع بضعة إال لتعلمها عنها األجنبي
رفع أو الفاعل نصب يف الخطأ من يختلف ال خطأ التعبري يف كلمة زيادة نجعل أن لغتنا

املفعول.
معرفة العربية اللغة يعرف أن إىل يحتاج عربى، قطر أي أو مرص، يف الثقافة وطالب
ابن أو املعري مؤلفات أو األغاني يقرأ عندما غريبًا نفسه يجد ال حتى ووافية دقيقة
كلمات إلينا فتنتقل بها نهتم التي املوضوعات ندرس أن اللغة لتعلم الطرق وخري خلدون،
كتاب وفهم لذة يف يقرأ أن يمكنه العرصي فالطبيب فيه؛ استعملت الذي الجو يف اللغة
مهما تصادفه التي الكلمات بعض يبايل ال عندئٍذ وهو األطباء»، «طبقات أصيبعة أبي ابن
يستطيع الفلسفة ودارس بها، املحيطة املعاني جو يف سيفهمها ألنه عليه؛ غريبة تكن
عن اللغة يف املتخصص يعجز التي الغريبة التعبريات يف سينا ابن أو رشد ابن يتابع أن
كأنها اللغة دراسة نتعمد أالَّ يجب أي مبارشة، اللغة ندرس أال يجب أخرى وبكلمة فهمها،
معالجة النهاية يف يعني والتعبري للتعبري، أسلوب هي اللغة أن الواقع ألن منفصلة؛ مادة

موضوعات.
صعوبة صادفتنا كلما نستشريه معجم إىل نحتاج ال أننا إىل هذا من نقصد ولسنا
املعجم إىل الرجوع عن يستغني أن يمكنه ال الثقافة طالب فإن العكس؛ بل لغوية،
التعبري، دقة تعني والتمييز الفهم دقة أن يدرك أن وعليه آلخر، وقت من واستشارته
املطلوبة، املعاني قدر عىل املحبوكة العبارة ويهمل املفكَّكة، بالجملة يرىض الذي والكتاب

محبوك. غري مفكًكا تفكريًا إليه يحمل ألنه القارئ يؤذي إنما
الكربى الوسيلة أهملنا هذا فعلنا إذا ألننا للمختصني؛ اللغة دراسة نرتك أال ويجب
بمراسلة إما الكتابة، يمارس أن مثقف لكل الحسن ومن باللغة، نفكر ألننا للتفكري،
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التدقيق عىل تحمله الكتابة ألن به؛ يهتم موضوع يف كتيب أو رسالة بتأليف وإما الصحف
هذه يتعوَّد ألنه النهاية يف عليه تعود والفائدة استعمالها، يف والدقة الكلمات اختيار يف

الذاتية. وتربيته دراسته يف الدقة
اللغة نتعلم حني فإننا للغة؛ اإليجابي والفهم السلبي الفهم بني نميز أن ويجب
فهمنا فيكون إنجليزيٍّا كتابًا نقرأ فنحن قراءتها، نتعلم أن نعني إنما مثًال اإلنجليزية
له فهمنا فإنَّ اإلنجليزية باللغة تلخيصه نعالج ثم الكتاب، هذا نقرأ كنا إذا ولكن سلبيٍّا،

إيجابيٍّا. فهًما يعود
إيجابيٍّا، فهًما تعد الكتابة عىل القدرة ولكن سلبيٍّا، فهًما تعد القراءة عىل فالقدرة
ما تلخيص إىل عمدنا فإذا العربية؛ للكتب دراستنا يف الحقيقة هذه من داللة لنا وليكن
وأيًضا للموضوع، الدرس زيادة عىل يحملنا هذا فإن نقرأ، ا عمَّ محارضة ألقينا إذا أو نقرأ،

للغة.
واللغة العرصية «البالغة كتابي يف وتوسًعا تعمًقا الفصل لهذا القارئ يجد وربما

العربية».
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ورضع العربية الثقافة حضن يف نشأ إنما عربي، مجتمع كل بل املرصي، املجتمع هذا
لهذا القديمة العربية الثقافة يهمل أن عربيٍّا أو مرصيٍّا يمكن وال اإلسالم، تقاليد من
كي القرآن دراسة إىل يحتاج مسلم، غري أم مسلًما أكان سواء املثقف، والشاب السبب،
الثقافة بل العربي، األدب دراسة إىل يحتاج كما مجتمعنا، عليها بني التي األصول يفهم
العلل إىل يتعرف أن وعليه وتدهورت، انحطت ثم ونضجت نشأت كيف العامة، العربية
أن من الرغم عىل األوروبيني، من بدًال الحديثة النهضة يبعثوا أن من العرب منعت التي
أيًضا وعليه أوروبا، يف بلغتها التي الحلكة تلك الظالم يف تبلغ لم عندهم الوسطى العصور

القديمة. العربية النهضة حدود يعرف أن
وتحدث تحرك التي هي اقتصادية حاالت الدين أو العلم أو األدب يف نهضة كل وخلف
عصوره كل يف إقطاعيٍّا كان العربي املجتمع إن هنا نقول أن وحسبنا والتطور، التغري
شئنا وإذا االقتصادي، الوضع بهذا تأثرت العربية الثقافة وإن عصوره، بعض يف حربيٍّا

نقول: أن استطعنا التلخيص

ثري، أو أمري أو خليفة من األمة، من العالية الطبقة يخدم كان العربي األدب إن (١)
الفاطميني أيام أثرت حني مرص يف جدٍّا قليلة حاالت يف إال ديمقراطيٍّا قط يكن لم وإنه
وأبي ليلة ألف مثل كتبًا للشعب الُكتَّاُب فألف وآسيا، أوروبا بني التجارة بنقل واملماليك

بيربس. وقصة زيد
أساس البرشية املشكالت وال موضوعه العالم يجعل لم النظر، فردي كان إنه (٢)

اهتمامه.
الجنسني. بانفصال ا جدٍّ سيئًا تأثريًا العربي األدب تأثر (٣)



أنفسنا نربي كيف

الوسطى القرون مدة أوروبا يف كانت كما — هي العربي األدب يف العاملية النظرة (٤)
عاملية. إنسانية وليست غيبية إلهيه نظرة —

ألنهم النهضة؛ هذه قتلوا وأمثاله الغزايل ولكن الفلسفة، يف ينهضون العرب كاد (٥)
بالكفر. الفلسفة وصموا

الخامس القرن منتصف يف األوروبيون أحدثها التي النهضة العرب يُحدث لم ملاذا أما
دون حال الذي إن يقول فهو «كروثر»، يراها التي األسباب القراء إىل أنقل فإني عرش،

هو: العرب عند النهضة

آالت اخرتاع إىل يحتاج العربي املجتمع يعد ولم به، وصم اليدوي العمل ألن الرق؛ (١)
عنه. تغني أو منه تخفف

رضورية واملصارف متعذًرا، أو ا شاقٍّ أصبح املصارف إنشاء ألن الربا؛ تحريم (٢)
وأخرى. مدينة بني حتى أو البحار وراء للتجارة

التجريبية. العلوم من يعودا لم والبيولوجية الطب ألن الترشيح؛ منع (٣)
إلخ. … والنحت والبناء والبيولوجية بالطب عالقة املنع ولهذا التصوير، منع (٤)

يحتاج املعادن واعتمال واملصانع السفن بناء ألن الفحم؛ وجود وعدم الخشب قلة (٥)
إليهما.

وهي بالنهضة، القيام من العرب منعت التي األسباب — كروثر رأي يف — هي هذه
والدرس؛ البحث يف زيادة إىل يحتاج بكًرا يزال ال املوضوع ولكن وجيهة، ذاتها يف أسباب
األوروبيون عرفهما كما البلدي املجلس أو الربملان العرب يعرف لم ملاذا نعرف ال مثًال فإننا
استيالء يف ينحرص العرب لتأخر األسباب أعظم كان وربما الوسطى، القرون يف حتى
إذ العربية؛ األمم جسم يف إدماغهم عن العرب عجز مع عليهم، والتتار والفرس األتراك
ظالم أن نذكر أن حال كل عىل ويجب فقط، الدينية السيادة يمارسون منفصلني بقوا
العربية الثقافة وأن أوروبا، يف كان مما حلكة أقل كان العربية األمم عند الوسطى القرون
وربما الحقبة، هذه يف األوروبية الثقافة من بكثري أرقى كانت و١٤٠٠ ٧٠٠ سنة بني فيما

واالعتبار: بالنظر جديرة التالية األسباب تكون

كان وإن الفكر، حرية من ويحدون بالثقافة يستأثرون كهنة العرب عند يكن لم (١)
أوروبا يف الحال بخالف وهذا الكهنة، حقوق اصطنعوا قد العباسيني الخلفاء من كثري

الشعب. وبني بينه الصلة وقطعوا بالتفكري الكهنة استأثر حيث
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يف حرية أكثر املسلمني جعلت الغيبية، االرتباكات من وخلوه اإلسالم بساطة (٢)
األوروبيني. من التفكري

يف العرب ولحرية األطلنطي، املحيط إىل الصني حدود من اإلسالمي، العالم لسعة (٣)
تتسع التي الكبرية واملدينة كربى، مدن إنشاء املمكن من صار األقىص، الرشق إىل الوصول
ثقافتها فإن أوروبا أما الخصبة، الثقافة أساس هي البعيدة األقطار إىل تجارتها دائرة
هذه قطعوا الذين هم (والعرب وآسيا أفريقيا وبني بينها املواصالت لقطع قروية؛ عادت

املواصالت).
األوروبيني. عند كذلك يكن ولم العرب، عند للمواصالت وسيلة البحر كان (٤)

القديمة، العربية الثقافة أو العربي األدب عن الرشح هذا كل ملاذا القارئ: يتساءل قد واآلن
دراستهما؟ من تمكننا التي الطرق نعرف أن الفصل هذا من األصيل الغرض أن مع

يف الراغبني من كثريين فإن والتقويم؛ التقدير يجب بأنه السؤال هذا عىل فنجيب
البرش، عقول أنتجت ما خري كأنه العرب أدب عىل يقترصون مرص يف والثقافة الدراسة
واإلنجليز واألملان والهنود والصينيني اإلغريق عقول عليه أنتجته وما الكوكب، هذا وكأن
ندرس أن واجباتنا أوجب من فإن القديمة؛ العربية الثقافة جنب إىل له قيمة ال وغريهم،
موسوم يشء كل قبل ألنه العاملية؛ اآلداب يف مكانه نعرف أن برشط ولكن العربي، األدب

البرشية. العرصية النهضة عن بعيد وهو الوسطى، بالقرون
قسمني: ينقسم فهذا القديم، العربي األدب يف نقرأ ماذا أما

واالستشارة، للمراجعة بها ونحتفظ نقتنيها أن يجب التي الكتب أمهات أحدهما
بعض يف نتوسع أو بعضها عن نستغني أن نستطيع التي الكتب فتلك األخر القسم وأما

منها. بعض دون
بالثقافة عامة معرفه لنفسه يكفل أن ويريد الثقافة، ينشد شاب كل أن وعندي
٨٠ أو ٧٠ نحو تبلغ وهي التالية، الستة الكتب هذه يقتني أن إىل يحتاج القديمة، العربية

مجلًدا:

املسلم واجب هذا وليس العربي، املجتمع عليه بني الذي األساس باعتباره القرآن، (١)
أيًضا. امللحد أو اليهودي أو املسيحي واجب بل فقط

العربية، العقلية بها تكونت التي واألساطري الحقائق نعرف ومنه الطربي، تاريخ (٢)
األوىل. الثالثة القرون يف العرب لتاريخ محقق رسد إىل وهذا
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مع األدباء وتراجم السمو، غاية يف أدبية موسوعة فإنه لياقوت، األدباء معجم (٣)
التي البيئات عن القارئ تنري ياقوت مثل أديب بقلم ومؤلفاتهم أشخاصهم عىل التعليق

القديم. العربي األدب فيها زكا
لنا يرشح وهو أيًضا، عظيمة أدبية موسوعة فإنه األصبهاني، الفرج ألبي األغاني (٤)

العالية. الطبقات يف العربي املجتمع
القديمة الطريقة عىل ُكِتَب املوسوعة يشبه معجم وهو منظور، البن العرب لسان (٥)

املعاجم. يف
الرقي من ألوانًا لنا يرشح وهو األندلس، تاريخ عن للمقريزي الطيب نفح (٦)
يف ت تمَّ قد كانت أنها ولو حقيقة، يكون أن أوشك الذي العربي الحلم هذا يف واالنحطاط

تاريخنا. لتغري أوروبا

القديمة. العربية للثقافة أساًسا وتعد وتحفظ، تُْقتَنَى أن يجب الستة الكتب هذه

الوردي، عىل للدكتور كتابان هو القديم العربي األدب دراسة يف به ننصح ما وأحسن
الكتابني هذين يف فإن الرفيع»؛ األدب «أسطورة هو والثاني السالطني»، «وعاظ هو األول
فهم لذلك يمكن وال إخفائها، عىل كثريون تواطأ حقائق عىل مًعا والعيون العقول يفتح ما

بدونها. العربي األدب
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إليها للرجوع وتُقتنى تدرس مراجع تعد التي الكتب من ستة ذكرنا السابق الفصل يف
العربية الكتب بعض فسنذكر الفصل هذا يف أما رضورية. جميًعا وهي آلخر، وقت من
الذي بالقدر منها يأخذ أن القارئ ويمكن والعلوم، والتاريخ والسياحات األدب يف القديمة
التاريخ عىل األدب يؤثر فلعله ويقترص، هناك يقنع أو ويتزيد، هنا يتوسع وأن يريد،
كتب من بدًال مؤلفاتها يقتني أن ويجب الفلسفية الدارسات إىل يميل ولعله العكس، أو
يستطيع منها، فنٍّا ويهوى العربية، الثقافة يدرس الذي والشاب السياحات، أو الرتاجم
أخرى فنون إىل يتجاوزه أن يستطيع كما بفنه، مستقالٍّ يسرتشد أن الدراسة من قليل بعد

به. تتصل
الثروة، هذه يف غنية فهي األدب، ثقافة يشء كل قبل هي القديمة العربية والثقافة
يجب بل الجاحظ، نقرأ أن يجب وأفحله وأنضجه أحسنه عىل العربي األدب نعرف وكي
قاطبة، العرب أدباء أعظم فإنه ونتأملها؛ نعرفها أن دون كتبها كلمة للجاحظ نرتك أال
أديب أي مع املقارنة يتحمل وهو النزعة، برشي يكون يكاد الذهن موسوعي رجل وهو
يتقدم أن بالقارئ يحسن وربما ظافًرا، بل مزكٍّى املقارنة هذه من أحيانًا ويخرج أوروبي،
يذكرون املثقفني وجمهور ياقوت. ترجمته يف كتبه الذي البديع الفصل يقرأ أن بعد إليه
الطراز من الجاحظ مؤلفات جميع أن الواقع ولكن مؤلفاته، خري كأنه والتبيني» «البيان
أديب أي إىل الجاحظ من واالنتقال الثالث، أو الثاني الطراز من يشء فيها وليس األول
من العباسيني أو األمويني أيام العرب أدباء بني ليس ألنه كبري؛ انحدار هو آخر عربي
ذهنية اهتمامات عىل يدل كتب ما كل يف كان الجاحظ ألن يساويه؛ من عن فضًال يقاربه،
كما الدينية، مجادالته يف عبقري وهو بفحولة، نقل لم إن بنضج، يعالجها وكان حيوية
أن نستطيع فإننا ولذلك الحيوان؛ دراسة يف حتى جوالته يف هو كما بل فكاهاته، يف هو



أنفسنا نربي كيف

يف قديًما كتب ما أجود من كثريًا شيئًا يجهل إنما الجاحظ يجهل الذي الشاب إن نقول
وأبي تمام وأبي الرومي وابن املتنبي أمثال من الشعراء الجاحظ بعد ويأتي العربية، اللغة
ورسالة للمعري، حسني طه ترجمة ندرس أن الحسن ومن واملعري، واألخطل العتاهية

كيالني. كامل بتعليق الغفران
وأن شيئًا، له يرتك فال الدرس، كل واحًدا أديبًا يدرس أن هنا للطالب ونصيحتنا
عىل الحديد أبي ابن رشح فإن ولذلك املختار؛ املتنزه التفات ذلك بعد غريه إىل يلتفت
من وغريه الجاحظ دراسة يف إليها نحتاج التي الفريدة الكتب من يعد مثًال البالغة» «نهج
نسرتشد أن ونستطيع وكتاباته، أخباره فيها تفرقت قد أخرى كتب إىل نحتاج كما األدباء
وبكتاب األوىل، الهجرية الثالثة القرون يف الفكري التطور دراسة يف أمني أحمد بمؤلفات
القديم العربي األدب يف البارزتني الشخصيتني أن وعندي الرفاعي، لفريد املأمون عرص
بل مهل، عىل دراسته فيمكن والُكتَّاب الشعراء من عداهما من أما واملعري، الجاحظ هما

كله. إهماله يمكن أنه أظن أحيانًا بل الشخصيتني، لهاتني الساطع الضوء يف
قام الذي الرصاع داللة تنحرصيف قيمته أن وعندي املتنبي، شأن من يكرب من وهناك
والحريري الهمذاني أما الرصاع، هذا يف بؤرة الحمدانية الدولة وكانت والعرب، الروم بني
الفنية القيمة أما التاريخية، الداللة كبرية وهي القراء، يتداولها فمؤلفاتهم وأمثالهما

ا. جدٍّ صغري فشأنها
وكلتاهما البارودي، ومختارات تمام أبي بحماسة الشعر يف يسرتشد أن القارئ وعىل

للتوسع. الباب له تفتح
ابن فإن جبري؛ وابن بطوطة ابن مثل العربية، السياحات كتب ندرس أن ويجب
(يف الهادي املحيط شاطئ إىل طنجة) (عند األطلنطي املحيط شاطئ من رحل بطوطة
نجهل أو نجهلها، كنا الوسطى القرون يف عظيمة دنيا عن لنا يكشف وهو الصني)،
أقطار لنا يصف فإنه جبري؛ ابن — منه أعقل ولكن — منه وأقل لواله، منها الكثري اليشء
ياقوت وكتاب اإلدرييس، أمثال الجغرافيني، نضيف أن يجب هؤالء وإىل املتوسط، البحر

للمراجعة. يُحفظ معجم وهو البلدان، يف
ثم للدمريي، الحيوان حياة فإن صغرية؛ فيها فثروتنا القديمة العربية العلوم أما
عن البريوني وكتاب العقاقري، يف األنطاكي وكتاب أصيبعة، أبي البن األطباء طبقات
والرياضيات واملواد الطب تعالج التي العلوم هذه كل سينا، ابن ومؤلفات الرياضيات،
نسرتشد أن ويجب تاريخية، كلها وقيمتها بالحقائق، األساطري فيها اختلطت قد والحيوان

طوقان. حافظ قدري ملؤلفه العلمي» العرب «تراث بكتاب هنا
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السابق الفصل يف الطربي ذكرنا وقد التاريخية، باملؤلفات حافلة العربية واللغة
وابن خلدون وابن واملسعودي األثري ابن مؤلفات هنا ونزيد لالستشارة، مرجًعا وعددناه

الدين). عرصصالح إىل البارزين بحياة يرتجم األخري (وهذا خلكان
أعظمهم) (وهو رشد وابن والرازي والفارابي سينا ابن مؤلَّفات فإن الفلسفة أما
الفلسفية اهتماماتهم ألن أكثر؛ ال التاريخية للفائدة َ تُْقَرأ أن يمكن الصفا، إخوان وجماعة
«الفلسفة بور دي ج. بكتاب يسرتشد أن هنا القارئ وعىل عرصنا، يف قيمة أية لها تعد لم

ريدة. أبو ع. م. ترجمة اإلسالم» يف

129





العريبالقديم مرصواألدب

فإنمرص مجهودنا؛ من كبري نخصمرصبقسم أن القديم العربي األدب دراسة يف نحتاج
قضت كما للخالفة، تابعة وهي قرونًا قضت وقد العربي، العالم بعض تزال وال كانت
تعاقب ألن االنفصال؛ أيام األدبية أيامها أملع وكانت منها، منفصلة وهي أخرى قرونًا
منها وينزف يخربها كان القسطنطينية) (أو بغداد أو دمشق يف الخالفة من عليها الواله
الرشيد هارون خالفة يف مرص عىل توىل أنه يعرف أن القارئ وحسب ورجالها، أموالها
كي مال من يستطيع ما أكثر عىل يحصل أن بالطبع منهم كل َهمُّ كان واليًا ٢٢ وحده

بذخ. يف ويعيش بغداد إىل يعود
املرافق، يرم أو يصلح أو املؤسسات يؤسس بأن أجنبي واٍل من املنتظر من وليس
كانت التي الحلوب مرص هي الوالة مع فمرص عام، من أكثر يبقى لن أنه يعرف كان إذا
دون ما إىل انحطَّْت ثم العرب، والة أيام شخصيتها األمة فقدت ولذلك تنزف؛ حتى تستدرُّ

الوالة. هوالء أيام تاريخ بال فنحن األتراك، والة أيام البرشي التاريخ مستوى
مرص فإن واملماليك، والفاطميني واإلخشيديني عرصالطولونيني يف االستقالل أيام ا أمَّ
ويجهد يعمل الذي الوحيد وطنه وهي فتعود فيها يستقر كان الوايل ألن تنتعش؛ كانت

وتزيينه. لرفاهيته
حتى باملظالم، يرزح كان األمة جسم ألن فقط؛ السطح عىل كان االنتعاش هذا ولكن

فدان. مليون ربع إىل فدان ماليني ستة من املزروعة األرض مساحة هوت
من الفاطميني أيام العرب دخول منذ املرصية الزراعة عن التايل الجدول ننقل ونحن
صفحة يف يقول فهو حسن، إبراهيم حسن لألستاذ املرصي» التاريخ يف «املجمل كتاب
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فدانًا، ٢٨٥.٧١٤ املعز الفاطمي الخليفة عهد يف املزروعة األرض مساحة بلغت
أوساط يف — كادت أو — وانعدمت القدر، هذا نحو الجمايل بدر وزارة عهد ويف
كان وإنما الوباء، أو انخفاضالنيل هذا سبب يكن ولم املستنرص، الخليفة حكم
مساحة يف النقص اطراد عىل الوقوف ويمكننا … الحكم سوء إىل راجًعا ذلك

التايل: الثبت يف مرص… يف املزروعة األرض

املزروعة املساحة السنة الوايل

فدان ماليني ٦ ٢٠ العاص بن عمرو
فدان مليون ٢ ١٢٥ هشام
فدان ٢١٢٨٠٠٠ ٢١٨ املأمون

فدان ؟ ٢٧٠ طولون ابن
فدان ٥٠٠٠٠٠ ٣٣٤ اإلخشيد
فدان ٢٨٥٧١٤ ٣٥٨ املعز

محمد كتاب بدراسة القارئ أويص وإني حسن، إبراهيم حسن األستاذ كالم انتهى
الدولة بداية إىل األدب هذا لنا يرشح فإنه اإلسالمي» العرصي األدب «يف حسني كامل
تاريخنا لنا ح توضِّ النوع، هذا من أخرى كتب عرشة نحو إىل نحتاج ونحن الفاطمية،
إالَّ يتم ال قد كبري مجهود بالطبع وهذا املايض، القرن بداية إىل العرب دخول منذ األدبي

كثرية. سنوات بعد
ترد كانت التي الخالفة، مقر العراق، ملع كما العربي األدب مرصيف تلمع لم وبالطبع
والنابغني املتطلعني إليها تجذب وكانت وخريات، أموال اإلسالمية السلطنة أنحاء من إليها
أبي أو الرومي ابن أو البحرتي مثل شاعر مرص يف ينبغ فلم العربية، األمم جميع من
العرب» «لسان اعتربنا إذا إال األغاني، مثل العظيمة األدبية املوسوعات نجد وال نواس،

املوسوعات. هذه إحدى
األدب هذا عن املطبوعة والكتب مشوشة، تزال ال مرص يف العربي األدب ودراسة
مؤلفاِتهم القارئ يجد الذين املشهورين املؤلِِّفنَي ومن يُْقَرأُ، ما أفضل ليست هي ثم قليلة،
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يُقتنى ما خري من تغري البن الزاهرة النجوم وكتاب املقريزي، املعروف املؤرخ مطبوعة
هجرية. ٧٥٠ سنة إىل مرص بتاريخ يصل ألنه

الثالثة القرون يف مرص تاريخ عىل ساطع ضوء من فيهما ملا يُقرآن كتابان وهناك
قصص واألول للكندي، والقضاة» و«الوالة الداية البن «املكافأة» هما لإلسالم، األوىل
مرص، يف رحلته عن البغدادي كتاب قرأ إذا القارئ ويحسن تاريخ، والثاني طريفة،
عند بالدنا يف األحوال لوصف كثرية صفحات أرصد فإنه بقلمه، خلدون ابن حياة وكذلك

فيها. ومقامه قدومه
البن يجد والقارئ األول، الطراز من — قلنا كما — ليسوا اإلسالمية مرص وشعراء

شعر. دواوين زهري والبهاء والبوصريي نباتة
الظاهر قصة مثل العامية الكتب يهمل أالَّ يجب اإلسالمية مرص درس يف والراغب
أكثر الشعب بني االجتماعية الحال عىل تدل أساطري من فيها تجمع ما مع فإنها بيربس،

التقليديني. الشعراء ودواوين األدباء كتب عليه تدل مما
التالية: بالكتب اإلسالمية مرص تاريخ دراسة يف يسرتشد أن القارئ وعىل

الرزاق. عبد ملصطفى زهري البهاء (١)
حسن. وسليم عابدين محمود وترجمة موير وليم تأليف مرص يف املماليك (٢)

رسور. جمال محمد تأليف بيربس الظاهر (٣)
حسن. إبراهيم وعيل حسن إبراهيم حسن الدكتور تأليف اإلسالمية النظم (٤)

حسن. محمد زكي تأليف الفاطميني كنوز (٥)
حسن. إبراهيم حسن الدكتور تأليف السيايس اإلسالم تاريخ (٦)

الكتب نضيف أن ويمكن تعالجها، التي واملوضوعات الكتب أسماء من وتتضح
املايض: القرن أواخر لدراسة التالية

الجربتي. تاريخ (١)
بك. عوض لحافظ الحديث مرص فتح (٢)
حديد. أبو لفريد مكرم عمر السيد (٣)

ثابت. لكريم عيل محمد (٤)
تاريخي). عرض (وهو لهيطه فهمي ملحمد للمرصيني االقتصاد علم (٥)

شكري. أحمد عىل وترجمة يونج تأليف إسماعيل حكم نهاية إىل املماليك عهد من (٦)
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حسن. إبراهيم لحسن املرصي التاريخ يف املجمل (٧)

مجلد أي إهمال دون بك الرافعي الرحمن عبد مؤلفات جميع الكتب هذه إىل ويضاف
إن عنها أقوله ما وخالصة ها، حقَّ أفيها لن فإني املؤلفات هذه يف أطريت ومهما منها،
الحديث. العرص يف التاريخ هذا أسس أو مرص تاريخ يجهل يجهلها الذي املرصي القارئ
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يف معروضة الحديثة العربية الكتب يجد فإنه الفصل؛ هذا إىل يحتاج القارئ يكاد ال
هذه لنفس ولكنه واملجالت، الجرائد يف زاعقة إعالنات عنها تعلن وأحيانًا املكتبات،

اإلرشادات. بعض إىل يحتاج األسباب
تعلَّموا الذين أولئك من مؤلف أحدهما قسمني، مرصينقسم يف القارئ الجمهور فإن
عربيٍّا كتابًا يقرءون قلَّما وهؤالء أوروبية، لغة التأكيد) يستحق هنا (واإلتقان وأتقنوا
سبيلها عن يصلون الراقية األوروبية اآلداب من خصيب مرعى يف يرتعون ألنهم حديثًا
من كتابًا يحمل هؤالء من واحًدا نجد أن وقل فيها، يرغبون التي الثقافة ألوان جميع إىل
الفرنيس الوطن هو األدبي وطنه ألن عرصي؛ أديب عن يتحدث أو عربيٍّا كتابًا يحمل هؤالء

األملاني. أو اإلنجليزي أو
شأن نستصغر أن نستطيع ال ولكنَّا مرص، يف املؤلفني نحن عليها نأَسف حال وهذه
يستطيع ال رحيق من يرشب الذي الراقي الجمهور هو أنه نعرتف أن ويجب الجمهور، هذا
هذا تذوق عىل القدرة لهؤالء نكون حني حتى بل كيمياءه، يعرفوا أن العرب القراء سائر
عىل أدبهم يعني ما فيه يعيشون الذي العربي األدبي املناخ يف يجدون ال فإنهم الرحيق،

االختمار.
ولم تعلَُّموها أو األجنبية، اللغة يتعلموا لم الذين أولئك من مؤلَّف الثاني والقسم
جمهور هم وهؤالء األملانية، أو الفرنسية أو اإلنجليزية املؤلفات يقرءون ال فلذلك يتقنوها؛
وقدرته عاليًا، ليس األسف مع الجمهور هذا ومستوى العربية، واألقطار مرص يف القراء
يجدون ال لتنويره أقالمهم أرصدوا الذين املؤلفني فإن ولذلك كبرية؛ ليست الرشائية
يف استعمارية إمرباطوريات طاعة يف العربي العالم عاش وقد منه، الكايف التشجيع
هذا من للحد العقبات أقامت أو تعليمه، منعت األخرية السنني من الستني أو الخمسني
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الكتب تستطيع ال صغريًا العالية الثقافة يشتهي الذي القارئ الجمهور فصار التعليم،
الوفري. الخصب لإلنتاج الكايف الرواج عنده تجد أن الراقية األدبية أو االجتماعية أو العلمية
أو املضمر النزاع هذا هي أخرى، عقبة وجدنا جانبًا اإلمرباطوريات تركنا وإذا
الجامعة قيام أن يف شك وليس القديمة، العربية والثقافة العرصية الثقافة بني الرصيح
الرصاع هذا إىل رمز هو القاهرة يف أخرى ناحية يف األزهرية والجامعة ناحية يف املرصية
البالد أنحاء يف يتفرقون طالب، ألف ٤٠ نحو الجامعتني هاتني من كل ففي املضني،
أم االجتماع أم السياسة يف سواء قسمني مرص يف العام الرأي ويقسمون تخرُّجهم، بعد
هذا مع املرصية فاألمة الثقافة، يف تجانس الفريقني بني وليس الغيبيات، أم االقتصاد
االنشقاق وهذا الحديثة، السيكلوجية يف نعرفها التي املنشقة الشخصية تشبه االختالف
أوروبا»، «مركب ب وإما العرب» «مركب ب متأثرون إما فهم كتابنا، بعض يف واضًحا نراه
بل سيئة، آثار كله ولهذا أهلية، حرب يف كأننا قويٍّا املركبني ألحد التعصب نجد وأحيانًا

العام. الرأي يف السوء يف غاية
هذه عىل العام بالعقل نتصل أن يجب وأننا للعرب، وليس للعالم نعيش أننا وبدهي
أن علينا يجب كان فإذا جزئية، بالعرب ورابطتنا كلية، بالبرش ورابطتنا األرضية، الكرة
ولن وثقافته، العالم تاريخ نعرف أن مرة مئة هذا من فأوىل وثقافتها، العرب تاريخ نعرف
االقتصادية وخططنا مجتمعنا ونقيس ثقافتنا يف نتوسع لم ما عرصية متمدِّنة أمة نكون

العاملية. باملقاييس
بالكتب ذهنه ترقية يف يرغب الذي القارئ إن نقول الصغرية املقدمة هذه وبعد
أن فيجب يقرأ، مما واالرتفاع االنتفاع مقدار ويقيس نفسه يمتحن أن يجب العرصية،

نفسه: يسأل

واجتماعيٍّا؟ وروحيٍّا ثقافيٍّا الكاتب هذا إليه يوجهني الذي التوجيه هو ما •
شخص فأنا تطوُّري؟ يف خدمني قد مؤلفاته جملة له قرأت الذي الكاتب هذا هل •

أعرفه؟ أن قبل كنت ما غري آخر
مؤلفاته تروج حتى ويتملقه، به ينقاد أم ويقوده، الجمهور يرشد الكاتب هذا هل •
النفس، راشد الذهن، ناضج هو هل ينفعه؟ أم الجمهور يسيل هو هل بينه؟
األفكار؟ تافه النزعات صبياني هو أم العاملية، لألمداد الواسع النظر عىل قادر

وهذا آلخر، وقت من لنفسه القارئ يسألها أن يجب منها وأكثر األسئلة هذه كل
الذاتية. تربيته يف خطرية تبعات فيه يحس جديد وجدان إىل ينقله التساؤل
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كبرية أو صغرية له يرتك فلم يحبهم الذي املؤلفني أحد تتبَّع هو إذا القارئ ويحسن
أي — هو فكأنه املؤلف، هذا بحياة ينتفع هذا يفعل حني وهو يدرسها، أو يقرأها حتى
أو وجدان، إىل انفعال من أو رأي، إىل عقيدة من تطورها يتتبع ألنه عاشها، قد — القارئ
املؤلفني من واحًدا واجد بد ال والقارئ برشي، عاملي ضمري إىل عربي مرصي ضمري من

غريه. من أكثر يجذبه
فإنَّ حياته، إىل ليتعرف بل كتبه، كل إىل وليتعرف ثقافته، بؤرة الواحد هذا فيجعل
أي مع نتبعها أن يجب التي األساليب وخري نعيشها، التي حياتنا هو نؤلِّف ما أحسن
االثنني، بني نفصل أن يمكن ال ذلك ومع العيش، أسلوب بل الكتابة، أسلوب ليس مؤلف

للقارئ. طيبًا شيئًا يثمر فلن املؤلِّف، لألديب طيبة حياة أثمر قد األدب يكن لم وإذا

وتعلموا مًعا، والسياسة األدب يف فعلموا السياسية، األحزاب أحضان يف نشأوا أدباء وعندنا
إىل جميًعا ونقلوها والخداع، بالغش والتسلق والواقعية، الوقاحة ألفاظ السياسة من
ال هم إذ فقط؛ الكسب هدفها مغِرضة، ملوَّثة، دراساتهم ألن إهمالهم؛ يمكن فهؤالء األدب،
االستعمارية الدول يخدمون وهم للعامة، تملًُّقا عنها يَُداِفُعوَن ولكنهم بالخرافات يؤمنون
التي والبذاء السباب بكلمات مرص يف األدبي الجو يلوِّثُوَن وهم لها، أقالمهم رون ويؤجِّ

السياسة. ميدان يف الحزبية الخالفات من ومارسوها تعلَُّموها

137





الثقافةيفمرص مشكلة

نمسه أن إىل هنا ونحتاج النواحي، بعض من السابق الفصل يف املوضوع هذا مسسنا
األسباب إىل نتعرف باألحرى أو العاملي، األدب يف مراسينا إىل نهتدي كي أخرى نواٍح من
تاريخنا يف أننا يف شك فليس العاملية، اآلداب سائر عن وتخلُّفه أدبنا لتأخري عملت التي
يجهل ال واجتماعية واقتصادية سياسية محٌن علينا توالت سنة، ستني منذ أي القريب،
يف األدبية النهضة أصيبت وقد االستعمار، وهو إليه ترجع الذي الوحيد األصل منَّا أحد
من األمة ُمِنَعِت كما النساء، تعليم وخاصة التعليم، فكوفح املحن، هذه من مرصبقسطها
مثًال شاء فمن التفكري، عىل غرامات وفرضت تقريبًا، سنة خمسني مدى جامعة تأسيس
أكثر. وال أقل ال غرامة الحقيقة يف هو «تأمينًا» يؤدي أن عليه فإن جديدة، مجلة يخرج أن
من كثريًا فإن ولذلك الجديدة؛ العاملية النزعات وبني بيننا حيل الوسائل وبهذه
العرشين، القرن تفكري وليس قبله، ما أو عرش التاسع القرن تفكري هو العرصي تفكرينا
الجديد. التفكري وبني بيننا الحيلولة لهذه التغيري. هذا نحن نحس ولم العالم، تغري وقد
كل إليها يحتاج التي العامة الثقافة ومبادئ القديم التفكري حتى نجهل إننا بل
أمريكا أو أملانيا تاريخ أو الهند أو الصني عن عرصي كتاب العربية اللغة يف فليس مبتدئ،
إال اإلمرباطورية باألغراض تصطدم أن يمكن ال التي املؤلََّفاِت من ذلك نحو أو الجنوبية
تأليف يعدو وعندئٍذ والدراسة، القراءة إىل عطًشا تحدث قد عامة ثقافة أنها ناحية من

املفكرون. فيحرتفها القراء عليها يُقبل رابحة تجارة الكتب
أحدنا أن لو حتى الشعب، شملت التي األمية هذه بسبب الجديدة النزعات جهلنا وقد
الفنية النزعات أو االشرتاكية الحركة أو التطور نظرية عن حديثًا كتابًا العربية إىل نقل
ألفتنا لقلة العربية باللغة دقة يف املعاني يؤدي أن استطاع ملا النفيس؛ التحليل أو الجديدة
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جهل يف العرصي التفكري ناحية من نحن ولذلك بتاتًا؛ نألفها لم ألننا أو املوضوعات لهذه
ذهنية. أو نفسية غيبوبة يف بل

يف أخرى صغرية بؤًرا هناك ولكن القاهرة، هي وقتنا يف الالمعة العربي األدب وبؤرة
بريوت فإن القاهرة؛ من أكثر بالتجدد يمتاز البؤر وبعضهذه دمشق، أو بريوت أو بغداد
بغداد، أحيانًا تفعل وكذلك مرص، يف نظري لها ليس فكرية بحرية العالم مشكالت تعالج
العربية. التقاليد والتزام القدماء العرب دراسة األول همها تجعل تزال فال دمشق أما

هما عرصيتني، جامعتني مقر سنة ثمانني من أكثر منذ كانت أنها بريوت وميزة
املدن يف التبشريية املدارس عرشات غري وهذا األمريكية، والجامعة الفرنسية الجامعة
وتعلَّموا املدارس بهذه فانتفعوا التبشري، يعارضوا لم اللبنانيني ألن الصغرية؛ والقرى
واملوظفني املرصي للجيش األطباء نجلب كنا سنوات علينا مرت وقد قبلنا، العالية العلوم
شك ال مما ولكن العمل، لهذا أخرى أسباب هناك وبالطبع بريوت، جامعتي من للسودان
أن يمكن حتى الجامعتني، وبهاتني املبرشين، بمدارس كثريًا انتفعوا اللبنانيني أن فيه
متفشية تزال ال هي حني يف سنة ثالثني من أكثر منذ لبنان من محيت قد األمية إن نقول

بيننا.
التي األمة تخدم للعقائد، مخالفة من تحدث قد ا ممَّ الرغم عىل التبشريية، واملدارس
ولكن املدارس، هذه إىل عظيم حدٍّ إىل تُْعَزى الصني ونهضة فيها، أبنائها بتعليم ترىض
تمنع كانت اإلنجليز أيام املتسلطة الحكومة ألن املدارس؛ بهذه األسف مع تنتفع لم الهند
ولست أميال، خمسة عىل تزيد ال مسافة عىل إال الشواطئ تجاوز من املسيحيني املبرشين
يخشون كانوا اإلنجليز املستعمرين فإن العمل؛ لهذا مسهب إيضاح إىل هنا حاجة يف

الجهل. يطلبون وهم تَُعلُِّم ألنها التبشريية املدارس
شعبًا نحن فعلناه قد املبرشين، منع من (اإلنجليزية) الهند حكومة فعلته وما
ألف نحو اآلن بالدنا أنحاء يف لكان اللبنانيون، فعل كما تسامحنا، أننا ولو وحكومة،
مئة متعلِّمة أمة نكون كنا وعندئٍذ وغريهم؛ الغربيني من األبرار عليها ينفق راقية مدرسة
الربيطانية اإلمرباطورية أي «الهندية» الحكومة خطة آثرنا ولكنَّا اللبنانيني، مثل املئة يف

األمية. تفيش يف سواء والهنود ونحن وأصبحنا اللبنانية، الخطة عىل
يف نعرف ونحن أيًضا، السبب لهذا التفكري رجعية — لبنان بعكس — وسوريا
املبرشين مدارس يف أفرادها تعلِّم التي تلك هي األمة من املستنرية الطبقة أن مرص
— الفرنسية اللغة طريق عن — يتصلون ولكنهم قالئل، أفراد األسف مع وهم الفرنسيني،
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ويمتاز الفرنسية، والكتب الصحف ويقرءون العاملية، بالتطورات ويدرون العام، بالعقل
مدارس يف الفرنيس التعلم بهذا قطرنا يف واليونانيني واإليطاليني واللبنانيني اليهود شبان
عرصية، ثقافتهم ولكن العربية، املؤلَّفات يقرءون ال بالطبع وهم الفرنسيني، املبرشين

ونزعاته. وتطوراته حركاته يعرفون العالم نبض عىل يوم كل أناملهم يضعون وهم
أن عىل وأسيوط واإلسكندرية بالقاهرة العرصية الجامعات توشك فقدناه ما أن عىل
الخمائر مثل ولكنها صغرية. خمرية اآلن هي جديدة عرصية دراسات فهنا منه، تعوضنا
بأذهاننا نعيش تجعلنا سوف جديدة ثقافة لنا وتكون البالد، أنحاء يف وتتفىش سرتبو

العرشين. القرن يف ونفوسنا
نعرف كي للشاب، الشخيص اإلرشاد يف قيمته قلة مع البيان، هذا إىل احتجت وقد

العرصية. ثقافتنا تأخري يف عملت التي والجلية الخفية العوامل
وما املرصي، الروح ترقية عن يعجز — ذكرنا التي األسباب لهذه — العربي وأدبنا
يف نزال ال ونحن مرشًقا، نوًرا يكون أن نرجو بصيص أو دبيب هو إنما حياة من فيه
والجامعة باملدرسة — يجب أننا املشكلة هذه ولباب حلها. نرجو وإنما تحل، لم مشكلة
العرصي املؤلف مع يتفاعل أن يستطيع مستنريًا عرصيٍّا جمهوًرا نربي أن — والكتاب

ويطلبه.
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ونحن مرص، تاريخ أنه أوًال القديم، املرصي التاريخ دراسة عىل تحملنا أسباب ثالثة هناك
وتأثرت ومعابدنا، بيوتنا يف تغلغلت التي والعادات العقائد من جوٍّ يف نعيش مرصيون
أو العقائد هذه جميع إن يُقال وقد الفراعنة، أيام إىل منها كثري يرجع والتي عواطفنا، بها
الكلمات من كثري هناك ثم االجتماعي، التطور يف قيمتها للخرافة ولكن خرايف، معظمها
أن مرصي ملثقف يصح ال الريف وبيئات العائلية البيئة يف حية تزال ال التي الفرعونية

أصلها. يجهل
مرصوحدها تاريخ ليس الحقيقة يف أنه الفرعوني، التاريخ هذا لدراسة ثاٍن وسبب
األوىل البرشية البواعث ندرس إنما ندرسه حني ونحن للعالم، األوىل الحضارة تاريخ بل
يمكن وال واألخالق، والقوانني والحكومات األديان نشأت وكيف زراعية، ثقافة إليجاد
مرص ففي مرص، تاريخ يدرس لم ما مثقًفا نفسه يعد أن برازيليٍّا أو صينيٍّا أو إنجليزيٍّا
الزراعة وجدان إىل والغابة الطبيعة ذهول من اإلنسان انتقل — العالم أقطار دون —
القديمة الدنيا ِت وعمَّ األوىل، العقائد باألحرى أو املعارف، ِت تََفشَّ مرص ومن والحضارة،
العصور يف مرص يف شاعت التي واألساطري الخمس، القارات يف األوىل الحضارة وأوجدت
باألصول احتفاظها مع محلية أشكاًال واتخذت األقطار، من كثري إىل انتقلت الفرعونية
الثانية الدولة يف أيًضا نجدها اإلنجيل يف نجدها التي اإلنسان» «ابن عبارة فإن املرصية؛
املوتى وتحنيط التوراة، يف — بحروفها — أحيانًا تُذَْكُر إخناتون وصلوات مرص، يف عرشة
عقائد من وكثري املرصية، الطريقة عىل وأمريكا األقىص الرشق جزر يف ا عامٍّ ُوِجَد قد
يعتقد «هاريس» رندل إن بل الراهنة، األديان بعض يف حية تزال ال الدين شأن الفراعنة
يعجب ال القارئ ولعل قديمة، مرصية أسماء هو إنما بريطانيا يف املدن أسماء من كثريًا أن
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هنا ومن فرعونية، مرصية هي إنما للقمح، العربية األربعة األسماء أن عرف إذا ذلك بعد
الفراعنة. عصور لدراسة األوروبية املجالت عرشات تخصص

دراسة عىل يحملنا ثالث سبب هنا ثم هذا، كل يهمل أن املثقف الشاب يسع وال
نمتاز فنحن القديمة، لآلثار العالم يف املعارض أفخم من مرصمعرض أن وهو الفراعنة،
يف فذة تحفة أحقرها يعد ما اآلثار من يحوي آخر، قطر أي يف نظري له ليس بمتحف
السذاجة آثار البحري، والوجه الصعيد مدن يف املتفرقة اآلثار مئات هناك ثم البرش، تاريخ
كلمات ى يتهجَّ اإلنسان رشع حني األوىل الحضارة آثار ثم الزراعة، قبل لإلنسان البدائية
كاملة ثقافتهم يعدون ال األخرى األمم أبناء من وكثري والعائلة. والفضيلة والدين الحكومة

آثارها. ويعاينوا مرص يزوروا لم ما
أصولها، عن ويفحص يدرسها وأن اآلثار، هذه إىل يحج أن قادر مرصي كل وعىل
كان إذا وهو والسيكلوجية، واألخالق الدين أصول من كثريًا يدرس هذا يفعل حني وهو
ومنها الفراعنة، تاريخ عن الكتب مئات واجد فإنه األجنبية؛ اللغات بإحدى معرفة عىل
مرص تاريخ يف تتخصص التي املجالت يجد هو بل والخاص والعام واملوجز املطول
وبريي سمث وإليوت وبرتي وبروجس برستد أسماء عن يسأل أن وحسبه الفرعونية،

وبلوتارك. هريودوتس مثل القدماء املؤرخني غري هذا وماسبريو،
وأنطون حسن سليم مؤلفات بقراءة ينتفع أن القارئ فيمكن العربية اللغة يف أما

موىس. وسالمة حمزة القادر وعبد العربية، اللغة إىل برستد عن تُْرِجَم وما ذكري،
أو لبنان أو سوريا أو العراق يف العرب إلخواننا وخاصة التنبيه، إىل نحتاج وهنا
للثقافة تحيًُّزا بتاتا تعني ال للفراعنة املرصي الشاب دراسة بأن تونسوغريها، أو فلسطني
القديم، للتاريخ التعصب من أسخف هناك ليس فإنه العربية؛ الثقافة دون الفرعونية
أصل عن الدراسة بهذه نكشف وألننا وجدودنا، أسالفنا ألنهم الفراعنة ندرس نحن ولكنَّا
يجهلها، أن مثقًفا شابٍّا يسع ال التي الفرعونية باآلثار حافلة مرص وألن عامة، الحضارة
سكنوا الذين والكلدانيني والسومريني البابليني تاريخ يدرس أن العراقي عىل كذلك ويجب
وليس بالدهم. تواريخ يدرسوا أن والسوري واللبناني الفلسطيني عىل يجب كما بالده،

العربي. الثقايف لالنتهاض كراهة أو االنشقاق إىل دعوة هذا من يشء يف
القديمة، العربية الثقافة لدراسة الكبرية القيمة بإيضاح سابقة فصول يف عنينا لقد

عنها. الفرعونية الثقافة بدراسة عنايتنا تقل أالَّ ويجب
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وذلك لغته»؛ يعرف ال لغته غري يعرف ال «من يقول: الكبري األملاني األديب جوتيه كان
عىل املقترص يدريها ال التي اللغوية الحقائق إىل يصل أن يستطيع — باملقارنة — ألنه
ويف عيوبها، عىل يقف كما األصلية للغته امليزات إدراك إىل املقارنة بهذه يرتقى وهو لغته،
نقف األملانية أو الفرنسية أو اإلنجليزية نقرأ حني ونحن وعيوب، ميزات راقية لغة كل
املعاني وهذه العربية، لغتنا يف عرفناه ا عمَّ تختلف وظالل أضواء عىل فيهن املعاني من

الخفية. وإيماءاتها للمحاتها وتقديًرا إدراًكا وأكثر للغتنا فهًما أعمق تجعلنا
ال التي والفنون، العلوم من بعرشات األجنبية اللغة سبيل عن نتصل أننا إىل وهذا
يُْعَرْف لم أسمائها مجرد إن نقول بل العربية اللغة يف الحسنة املعالجة تعاَلج لم إنها نقول
وارتفعت الكربى، النهضة يف لغتنا سبقت األوروبية اللغات ألن وذلك لغتنا؛ يف اآلن إىل
يسحقوننا، األتراك كان حني األخرية، الخمسة القرون ويف بها، تتكلم التي الشعوب برقي
برشية لحضارة األصول يغرسون األوروبيون كان بنا، االستبداد يف يتهتكون واملماليك
عىل املفكرين وتعني الدقيقة، املعاني تؤدي صارت بحيث لغاتهم عالجوا وقد عاملية،

وارتقت. بها نََمْت جديدة كلمات من فيها بما والتوليد االبتكار
املزاج يف لغتنا من — ذكرناه ما عىل زيادة — تختلف العرصية األوروبية واللغات
اللغات أما التفكري، مقام فيها االقتباس يقوم ما كثريًا تقليدية، اقتباسية لغتنا فإن األدبي؛
تصل ال ونشاًطا حيوية فيكسبونها املعاني، تأليف يف االبتكار عىل ُكتَّابَُها فيعتمد األوروبية
باألحرى أو لغتنا، يف نجده الذي الجمود هذا أن وظني الحارض، وقتنا يف لغتنا إليهما
من بدًال والتقليد االقتباس عىل االعتماد يف كتابنا، بعض إليه يعمد الذي الجمود هذا أن
الحرمان وهذا وفن، علم مئة نحو من محرومة لغتنا أن إىل يرجع إنما والتفكري، االبتكار
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عليها، واقترصوا القديمة، املعاني إىل الكتاب فانتكس املبتكرة، للمعاني قحط يف جعلها قد
وابتكار. تفكري كأنها املزخَرفة القدماء عبارات ويقتبسون يجرتُّونها

حية لغة يعرف أن يجب عرصنا يف يستنري أن يريد الذي العربي أو املرصي والشاب
اللغات هذه إحدى يعرف لم إذا وهو الفرنسية، أو الروسية أو األملانية أو اإلنجليزية مثل
مدة الحال هذه عىل سنبقى وربما عرصية، ثقافة عىل حاصًال نفسه يعد أن يستطيع فلن
عىل فنُقبل والهنود، والصينيني األتراك مزاج تغري كما األمة مزاج يتغري أن إىل طويلة،

بأجسامنا. فيها نعيش كما بنفوسنا فيها ونعيش العرصية الحضارة
كل وقته من أرصد إذا فإنه أجنبية؛ لغة يتعلم أن املرصي الشاب عىل ا شاقٍّ وليس
من الكتب بعض مع القاهرة، عن تصدر إنجليزية أو فرنسية جريدة لقراءة ساعة يوم
هذه فهم يف كبريًا شوًطا قطع قد يكون حتى عام عليه يميض فلن الفرنيس العايل األدب
األوىل العقبات تمهد ابتدائية دروس إىل الدراسة هذه يف الراغب يحتاج وبالطبع اللغة،
أشهر، ثالثة أو شهرين من أكثر الدرس هذا إىل يحتاج ال ولكنه متمرن، مدرس يد عىل

يستقل. أن يستطيع ذلك بعد هو ثم
مثًال) اإلنجليزية (يف ا تامٍّ إغفاًال النحو بإغفال أجنبية لغة أي ندرس أن ويمكننا
ونحن والفهم، التعليم وحدة الكلمة، ال الجملة، ننجعل وأن اللغات، سائر يف جزئيٍّا أو
قارئني نكون أن إىل نطمع بل كتابًا، نكون أن نريد ال ألننا النحو قواعد نُغفل بالطبع
ليست إذ الجنس؛ من وخلوِّها بسهولتها ا جدٍّ عظيًما امتياًزا اإلنجليزية اللغة وتمتاز فقط،
لغة ما يوًما تصبح ألن األسباب أحد االمتياز هذا يكون وقد مؤنثة، أو مذكرة فيها األشياء
تيسري يف بإلحاحهم قوة االمتياز هذا يزيدون أوجدان مثل اإلنجليز من واملفكرون عاملية،

عنها. االستغناء يمكن التي الزائدة الكلمات بحذف اإلنجليزية اللغة
تعلم التي الحكومية واملدارس الفرنسية املدارس خريجي بني نقارن وعندما
يعجز حني يف الفرنسية الكتب قراءة عىل بالقدرة يمتازون أولئك أن نجد اإلنجليزية
أو الثانية السنة يف صبيانًا رأينا لقد بل اإلنجليزية، اللغة يف كتاب قراءة عن هؤالء
حني يف أدبها ويتذوقون الفرنسية الكتب يقرءون الثانوية الفرنسية باملدارس الثالثة
كتاب لفهم ا جدٍّ كبري مجهود إىل اإلنجليزية تعلم الذي املرصية الجامعة طالب يحتاج
العربية اللغة حساب عىل ق تحقَّ قد الفرنسية اللغة يف التفوق أن ننكر وليس باإلنجليزية،
برنامًجا نبتكر أن ذلك مع املمكن من أن نعتقد ولكننا الفرنسية، املدارس تهملها التي
باالستغناء وذلك واألجنبية، العربية اللغتني إتقان بني يجمع الثانوية للمدارس دراسيٍّا
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الوقت يتوافر حتى اإلضافية، األجنبية اللغات وعن الجرب، مثل العقيمة، املواد بعض عن
وال مثقفني تخرج أن الثانوية مدارسنا عىل ويجب واحدة، أجنبية لغة مع لغتنا لدراسة
التي املواد بعض يدري األول أن واملثقف املتعلم بني والفرق متعلمني، بإخراج تقنع
تعيش حية شهوة وثقافته التعلم، يف فريغب املثقف أما ماٍض، فعل فتعلُّمه فيها، امتحن
بحيث اإلنجليزية اللغة الثانوية املدارس يف التلميذ نعلم حني فنحن املستقبل، يف معه
سوف بثقافة نهيئه إنما والعلوم، والفنون اآلداب يف اللغة لهذه الخصيب املرعى له نفتح
نكسبه لن فنحن حياته، مدى اللغة هذه يف واملجالت الجرائد ويقرأ الكتب يشرتي تجعله
بعد به ينتفع لن بأنه نِثق فإننا الجرب، نعلمه حني أما وبرنامًجا، خطة أكسبناه بل تعلًما

بجامعة. يلتحق لم إذا وخاصة تخرُّجه
تكفي ال االبتدائية املدارس ألن كبرية؛ تكون أن يجب الثانوية باملدارس وعنايتنا
خريج أن إىل بهذا نقصد ولسنا فقط، األغنياء حظ من بالجامعة االلتحاق وألن للتثقيف،
ولو حتى شاب كل أن نعتقد ألننا نفسه؛ تثقيف يف يطمع أن يمكنه ال االبتدائية املدارس
واإلرادة، النشاط عنده كان إذا نفسه يثقف أن يستطيع ابتدائية دراسة عىل يحصل لم
تحرك مختلفة ميادين عىل منها يطل أبوابًا للشاب تفتح الثانوية املدارس أن نعني ولكن
الطالب تدريب منها غايتنا نجعل وأن التعليم، من املرحلة بهذه ينتفع أن فيجب ذكاءه،
ويتعلق عليها، ويقبل يتقنها واحدة أجنبية لغة يعرف أن للشاب وخري نفسه، تربية عىل
منهما يذكر ما وكل أدبيهما، يعشق لم ألنه ينساهما ما رسعان لغتني يتعلم أن من بها،

الكلمات. واستظهار الدرس عناء هو
كي إحداها تعلُّم وينشد األجنبية، اللغات يجهل الذي للقارئ نختار أن شئنا ولو
بسهولتها تمتاز فهي اإلنجليزية، القرتحنا الدرايس، ونموه الذاتي لتثقيفه مفتاًحا تكون
جديد، كتاب مئتي عن اليوم يف تقل ال والتي فيها تطبع التي الكتب بوفرة تمتاز كما
والرشق وأسرتاليا وأوروبا أمريكا يف البرش أرقى من مليونًا وخمسني مئتي لغة وهي
أعظم يكون سوف ذلك مع ومستقبلها متمدن، أوروبي عنها يستغني يكاد وال األقىص،

حارضها. من
ال وهو شبابه من فرتة قىض والذي أجنبية، لغة عىل ينشأ لم الذي املرصي والشاب
عىل واطِّالعه األجنبية اللغات إحدى تعلُّمه بعد يجد سوف العربية، املؤلفات سوى يقرأ
وأنه عظيًما، انقالبًا بل تطوًرا لنفسه حقق قد أنه الثقافية، مشكالتها يف واالشتباك آدابها

الفسيحة. واآلفاق البعيدة األمداء إىل املحدود القروي النظر من خرج قد
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الخاص الفصل يف اإليجابي والفهم السلبي الفهم عن قلنا أن سبق ما القارئ وليذكر
هنا. به ينتفع أن يمكنه فإنه العربية؛ اللغة بدراسة

عربي معجم وكذلك عربي، أجنبي معجم هو األجنبية اللغة طالب إليه يحتاج ما وأعظم
النصح تستحق بحيث اإلتقان من ليست املستعملة املعاجم جميع ولألسف أجنبي،
الكلمات من يحوي ال مثًال جنيهات بثالثة أحدها يباع معاجم مرص يف فإن باستعمالها؛
قروش عرشة أو بخمسة يباع فرنيسرصف، أو رصف، إنجليزي معجم يحويه ما مقدار

باريس. أو لندن يف
للمتعلمني وباعتها الصحيحة الوافية املعاجم إخراج تولت إذا الرتبية وزارة وتحسن

منخفضة. بأثمان
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مزاجه قارئ كل فيه يتبع أن يجب الفلسفة مثل وهو للحياة، الخيايل التفسري هو األدب
كي والحديثة، القديمة اآلداب وندرس نقرأ أن يجب ولكن الغري، بآراء يتقيد فال الخاص
كلمة كانت وربما األدب، ماهية يف الخاصة آراءنا أو رأينا منها نستنبط ثم ونفهم، نطَّلع
أكثر والفلسفة واملوسيقا األدب نتذوق ألننا «الرأي» كلمة من للتعبري أوفق هنا «الذوق»
واالختبارات، بالدراسات يكسب إنما ألنه موروث؛ غري الذوق هذا ولكن فيها، نرتئي مما
حياتنا، يف بنا تمر التي االختبارات ونعني والدين، التاريخ تشمل التي الدراسات نعني
بها نعيش التي الحكمة تلك نستقطر — والدين والفلسفة األدب أي — هذه كل ومن
يحملنا أحدها يف والتوسع اآلخر، إىل يحتاج الثالثة هذه من وكل األرض، عىل حياتنا فرتة
ديانة الدراسات هذه من لنا تكوَّنت قد أنه نجد النهاية ويف اآلخرين، االثنني دراسة عىل
منهما يتألف اللذين واللذة العناء من مزيج هي سامية، وتبعات عاملي وضمري برشية
األلم ونلتذ ورقيها، بتطورها ونعنى بالدنيا، نرأم عندئٍذ فنحن ألوالدها، األم كحب الحب،

الرقي. هذا سبيل يف
العربي. لألدب الدراسة رضورة يف فصوًال كتبنا أن سبق وقد

أن فيجب األدب، هذا دراسة عىل اقترصنا إذا الحقة الرتبية عىل نحصل لن ولكنَّا
صلوات من املاضية الخمسني القرون يف ُكِتَب ما أحسن ونقرأ العاملية اآلداب ندرس

الرويس. دستؤفسكي قصص إىل املرصي إخناتون
إىل حاجة يف فلسنا القرون، توايل عىل قيمتها وبرزت استقرت مؤلفات العالم ويف
يف وجوركي ودستؤفسكي تولستوي يعرف أن القارئ عىل ويسهل لها، ورشح تعديد
وروسو وفولتري إنجلرتا، يف شو وبرنارد وبريون أملانيا، يف وشيلر جوتيه وكذلك روسيا،

إلخ. … فرنسا يف فرانس وأناطول
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املؤلفات هذه جميع تحوي الفرنسية أو اإلنجليزية أو األملانية مثل الكربى واللغات
أن نستطع ال الحارضة حالنا يف أننا وبدهي والدقة، العناية مع إليها ترجمت ألنها األدبية

العربية. اللغة عن القول هذا مثل نقول
عىل قدرتنا وتزيد العاملية، اآلفاق إىل الوطنية األنانية من تخرجنا اآلداب هذه وقراءة
مقامات فإن العايل؛ األدب ونعني األدب، من الدين إىل أقرب يشء وليس للبرش، الحب
يربي وال الدينية، الحاسة أنفسنا يف يثري ال ولكن األدب، من نوًعا مثًال تعد الحريري
للكاتب كارامازوف» «اإلخوة قصة ولكن أكثر، ال سخيفة خفيفة تسلية ألنه ضمرينا؛
الصالح عىل وتجمعنا الرب، منا وتستنبط الديني، الروح فينا تغرس دستؤفسكي الرويس
املجالت إحدى يف مقاًال كتبت قرأتها، حني سنة عرشين نحو قبل أني وأذكر القداسة، بل
كثرية كتب العالم يف وليس املقدسة، الكتب إىل تَُضاَف أن يجب قصة هذه إن فيه قلت

الوصف. بهذا توصف أن يمكن
إىل الديني الروح بهذا ينبعثون كانوا والحديث القديم العاَلمني يف األدباء وكبار
جوتيه فإن الديني؛ الجهاد حياة السبب لهذا منهم كل حياة وكانت األدبية، كتبهم تأليف
العالم لتغيري حياته أرصد قد شو وبرنارد النفيس، والنمو الشخصية تربية إىل يقصد كان
تعم عاملية حكومة إىل يصل كي بفنه حتى ى ضحَّ قد وولز االشرتاكية، إىل االنفرادية من
أن ويمكننا إلخ، … والكنيسة العرش طغيان كافح قد وفولتري والرخاء، والسالم التعليم
الدينية الناحية به نعني الذي املقياس هذا قيمة أقلها ليس مقاييس بجملة األدب نقيس
الصالح عىل يحملنا ال الذي فالكاتب مؤلفاته، ومادة املؤلف حياة نعني ومؤلفاته، للكاتب
لم ألنه ناقًصا ذلك مع يبقى ولكنه وعبقريته، وذكائه وبراعته بفنه نعجب قد والقداسة
فنثور املظالم به نحس الذي الفني التوتر ذلك إىل به نصل أَولم الدينية، الحياة إىل يرفعنا
من يرفعنا لم أو الواسع، العاملي النظر إىل الضيق القروي النظر من يخرجنا أَولم عليها؟

والخدمة. الجد إىل الحياة يف االستهتار
والدين األدب أن والواقع أدبية، كتبًا باعتبارها نفسها املقدسة الكتب نقرأ أن ويمكن
يف اإلنشاد» «نشيد قصة فإن بينهما؛ التمييز نستطيع نكاد ال حتى ارتفعا، إذا يتالقيان
مع الطاهر الساذج الحب إيثار إىل يدعونا الذي األدب من أنيقة قطعة مثًال تعد التوراة
قصة إىل تضاف أن يمكن القصة وهذه والجاه، الثراء إىل للوصول استخدامه عىل الفاقة
جهاد أن كما روسو، جاك جان مؤلفات إىل أو بيري، سان الفرنيس للمؤلف وفرجيني بول
ذلك مع ولز يكون بأن عربة وال ديني، جهاد صميمه يف هو عرصنا يف العالم لتوحيد ولز
ملحًدا. أيًضا كان البرش من مليون مئة خمس به يؤمن يزال ال الذي بوذا فإن ملحًدا؛
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األجنبية اللغات بإحدى املعارف عىل الشاق من ليس آخرين مؤلفني يف الشأن وهكذا
بدراستهم، وذهنه نفسه ويرقي شخصيته، ويربي بمؤلفاتهم ينمو وهو إليهم، يطل أن
أن عليه يجب أنه هي هذا كتابنا، يف تكراًرا لها سيجد نصيحة إىل القارئ يحتاج وهنا
بالطبع وهو فولتري، أو جوتيه أو شو أو تولستوي يكون قد واحد كاتب دراسة يف يتعمق
أن عندئٍذ وعليه غريه، إىل يميل مما أكثر إليه يميل — اعتبارات لجملة — ألنه يختاره
عرصه يعيشيف حتى ويتعمقها مًعا، ومؤلََّفاِتِه يدرسحياته الكاتب هذا دراسة يف يتوسع
تتكرر، مشكالت بالطبع وهي والسياسية، واالجتماعية والدينية الفنيه بمشكالته ويحس
األدباء. من غريه دراسة إىل وهذا وبصرية، فهًما نزداد تجعلنا العظيم األديب رؤيا ولكن
هذا يبقى حتى واألمريكية األوروبية الكربى املجالت يف االشرتاك يجب هذا وإىل
الجديد بإبراز كثريًا تعني املجالت هذه ألن األدب؛ يف العامة بالتيارات دراية عىل القارئ

العادل. بالتقدير إليها وااللتفات األدبية النزعات من
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فيه، نعيش الذي العرص نفهم أن الذاتي التثقيف من إليها نرمي التي الغايات أعظم من
وحضارتنا آخر، عرص أي لدراسة الدرجات أوىل تكون أن يجب عرصنا دراسة إن بل
املاضية. العصور يف أخرى حضارة أي به نقيس الذي املقياس تكون أن يجب القائمة

ومن نظام، فوىضأو من فيها بما العرشين، القرن حضارة أي العرصية، والحضارة
من كثري يف هي الحضارة هذه الحل، قيد يزال ال منها وبعض بعضها حل قد مشكالت

العلم. ثمرة وجوهها
استعمال ترفض العلوم لنرش تتخصص التي نيترش مجلة إن العلم؟ هو ما ولكن
السيكلوجية علم أو البيولوجيا علم مثل للدراسة موضوعات هناك إن فنقول الكلمة، هذه
املعارف ترتيب نعني إنما «البيولوجية» علم نقول حني ألننا مطلق؛ علم هناك ليس ولكن
البيولوجيا كانت فقد الخطأ، وترفض الصحيح تجمع وعناية بدقة بالحياة الخاصة
مجموعة معارف كانت إنها علًما، تكن لم ولكنها ذلك، قبل بل اإلغريق، أيام منذ تدرس
تقدمت فلما ومانعة، جامعة دقيقة مقاييس لها تكن ولم بالصواب، الخطأ فيها اختلط قد

البيولوجيا. علم منها عندنا صار والعناية بالدقة ورتبت املعارف هذه
للدراسة الدقيقة الطريقة سوى تعني ال «علم» كلمة أن املجلة هذه كتاب فعند
أو اللغة نحو املوضوع هذا أكان سواء العالم يف موضوع أي وبحث دراسة أي والبحث،
أنه وقصاراه علًما، يدرس إنه يقول أن منَّا أحًدا يمكن فال العائلة، نظام أو الجيولوجية
يجمعان اللذين والدقة الرتتيب بطريقة أي العلمية، بالطريقة تلك أو املادة هذه يدرس
ا، جدٍّ كثرية العلمية بالطريقة عرصنا، يف تبحث التي واملعارف الخطأ، ويمنعان الصحيح
هي العلمية والطريقة الطريقة، بهذه وترتب تجمع لم ما املعارف يرفض َمْن منَّا إن بل
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التي الهندية األرقام هو ممكنة وجعلها لها هيَّأ ما وأعظم املاضية، الثالثة القرون ثمرة
التجربة. هو البرش خدمة يف جعلها ما أعظم ثم الهند، من أوروبا إىل العرب نقلها

حيث من فقط ليس الدنيا، يغري سوف الجديد العلمي النظر أن يف شك وليس
واالجتماع األخالق ألن والدين؛ واالجتماع األخالق حيث من أيًضا بل والتوزيع، اإلنتاج
يف نكابده وما والتوزيع، اإلنتاج طريقتي عىل وزمان مكان كل يف جميعها تتوقف والدين
األسواق عىل واالستيالء واإلمرباطوريات، واالستعمار، التعطل مشكالت الحارضمن الوقت
العلم «ثمرة أي الكبرية؛ اآلالت أوجدته الذي العظيم اإلنتاج ثمرة هو هذا كل والحروب،

العلمية. غري التقليدية الطرق يتبع يزال ال الذي القليل التوزيع مع امليكاني»
تتفتح كي العلمية، الطريقة يدرس أن السبب لهذا الثقافة ينشد من كل عىل ويجب
فال الجديد العالم برؤيا ذهنه يستنري كي وأيًضا القائمة، العاملية املشكالت لفهم بصريته

والقادة. الساسة بني الفايش الجهل من ييأس
العلوم؟ ندرس كيف ولكن

الحارضوالتي بعرصنا صميًما اتصاًال تتصل التي العلوم تلك ندرس أن هو وجوابنا
الدراسة غاية أوجب، الدراسة كانترضورة أوثق اتصالها كان وكلما مشكالته، لنا أوجدت
مشكالته، منها نبتت التي الجذور عرفنا إذا إال عرصنا نفهم أن نستطيع ولن الفهم، هي

الحلول. إىل نهتدي أن استطعنا الجذور هذه عرفنا ومتى
اإلنتاج، لوفرة العمال يصيب الذي التعطُّل مشكلة هي عرصنا يف املشكالت وأكرب
امليكانيكية املخرتعات إىل تعود بالطبع وهي الوفرة، لهذه األسباب نبحث أن فيجب

األخرية. السنني من والخمسني املئة مدى يف والكيماوية
يجب املرصية، الثروة ركن هو القطن بأن للقول يستمع أن تعوَّد الذي واملرصي
العالم من القطن تطرد التي الكيماوية األقمشة قيمة به يدرك ما الكيمياء من يعرف أن
بعلمني االنقالب، يشبه كبريًا، ًا تغريُّ تغري قد اآلن والعالم زراعته، تمحو أن عىل وتوشك
هذين يتابع أن الذاتي التثقيف يف راغب لكل الحسن ومن والكيمياء، امليكانيات هما اثنني

للحضارة. نموٍّا يعد أن يمكن الذي نموهما يف العلمني
تحديده حيث من والتناسل وتفاضلها البرشية السالالت أكذوبة أو مشكلة وهناك
واليوجنية. االنثربولوجية ندرس أن فيجب الكثري، اليشء عنهما هتلر أسمعنا وقد وترقيته،
غري تمنع التي القوانني تسن حتى كثريًا، مرص يف إليه نحتاج الثاني العلم وهذا

التناسل. من الحسنة واألمومة لألبوة األكفاء،
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البيولوجية فإن وروحيٍّا؛ وجسميٍّا ونفسيٍّا ذهنيٍّا الفرد ترقي التي العلوم هناك ثم
لها صلة الحيوان وبني بيننا وتعقد الروحية اآلفاق توسع ألنها مثقف؛ لكل رضورية
للرقي تعمل زالت وما عملت التي األسباب فهم ويف السامي اإلدراك يف الداللة أكرب
ولسنا أدمغتنا، وحركة وسلوكنا ترصفنا بها نفهم التي السيكلوجية هناك ثم البرشي،
االغتذاء مثل مختلفة، طبية لعلوم الدراسة رضورة نوضح كي مسهب رشح إىل حاجة يف

وشيخوختنا. شبابنا يف بصحتنا ونتحفظ األمراض نتوقى كي والفسيولوجية،
ألحد معينة علمية دراسة نتعمق أن يجب العلمية الذهنية املرانة عىل نحصل وكي
الدراسة هذه ونجعل نحب، مما آخر موضوع أي أو الفلك أو البيولوجية مثل املوضوعات،
اإلملام، سبيل عىل األخرى املوضوعات دراسة يف — تعمق بال — نتوسع ثم الحياة، هواية
واالقتصاد والدين السياسة يف الذهني، االرتباك من كثريًا أن ندرك أن استطعنا ومتى
بما نرتكها بل العلمية، بالطريقة املوضوعات هذه نعالج ال أننا إىل يعود إنما وغريهما،

العلم. قيمة عرفنا ورقينا، تطورنا دون تحول وعادات تقاليد من عليها تراكم

كلمات إىل نحتاج ولكنَّا والعلم األدب بني للتمييز فصل كتابة إىل حاجة يف أننا نظن وال
الذاتي. التثقيف ى يتوخَّ من بها يسرتشد موجزة

االقتصار ولكن مثقف، كل عليه يقف أن يجب برشي تراث هي القديمة األدب فكتب
دراسته بطبيعة واألديب تقليديٍّا، واالتجاه رجعيٍّا، والترصف خلفيٍّا، النظر يجعل عليها
ما كل أن مع شطًطا، يحسبه ما عرصه عىل ينعي قد وهو بطارفه، وليس الذهن تليدي

ولحنها. القديمة العصور إليقاع مطابقني ليسا ولحن إيقاع عىل يسري أنه فيه
ما. حد إىل كذلك وهي البرشية، الحكمة مستودع أنها يزعمون القديمة اآلداب ودعاة
وأن اإلنسان، هو البرشية للحكمة األصيل املستودع أن لنا يوضح التفكري من قليال ولكن

كلها. وليست حكمته بعض هي القديمة اآلداب
فإن األدب؛ إىل وليس العلم إىل منه كثريٌ يُْعَزى جديًدا برشيٍّا وجدانًا نحس ونحن
وطنية إىل الوطن وطنية من اإلنسان ورفع جديد برباط الحديثة األمم ربط الذي هو العلم

املستقبل. نحو أماميٍّا النظر يجعل الذي وهو العالم،
ويقترص األشياء ماهية يبحث العلم أن أذهاننا عن يغيب أالَّ يجب هذا كل مع ولكن
الحكمة إىل يحتاج املعرفة هذه استخدام ولكن للمعرفة، وسيلة أو معرفة، فهو ذلك، عىل

واألديان. والفلسفات اآلداب من نستخلصها التي
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َن تََكوَّ الذي هو الراقي والضمري والفلسفات، اآلداب بعض هي نظري يف واألديان
هو الراقي الديني واإلحساس منها، بعًضا االديان تعد التي العاملية بالثقافة وتربَّى

ا. تامٍّ إنكاًرا الغيبيات ينكر الذي اإلنساني اإلحساس
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فننتعش، صورها ونتأمل أخبارها نقرأ ونحن الصباح، يف الذهني فطورنا هي الجريدة
الداخلية بالسياسة عناية أكرب تُعنى والجرائد اليوم، سائر والتفكري للحديث املواد ونجد

الدعاية. أو األخبار عىل مقصورة عنايتها ولكن والخارجية،
السياسة، عليها تنبني التي األسس أي السياسة؛ ندرس أن يجب الجريدة نفهم وكي
الوقت يف السياسة أن كلِّه العالم حظ سوء ومن والسيكلوجية، واالقتصاد التاريخ وهي
هنا ومن ملشكالتها، العلمية املعالجة عن يعجزون ُوُصولِيُّون هواة شئونها الحارضيتوىلَّ
هذه أيًضا هنا ومن والتعقل، الوجدان عىل اعتماِدِهم من بدًال االنفعالية بالخطابة تعلُّقهم
األمم. تزلزل التي الحروب هذه بل واالجتماعية، االقتصادية الحياة يف العامة الفوىض

تشقى تزال ال التي الرشقية األمم وكذلك واملتوحشة، البدائية األمم تركنا وإذا
النُُّظِم من أنواع ثالثة وجدنا الرجعيني، شيوخها أو يَن املستبدِّ بأمرائها أو باملستعمرين
الفايش والنظام الديمقراطي النظام هي الجدية، الدراسة املثقف الرجل من تستحق

االشرتاكي. والنظام
وسويد سويرسا مثل الصغرية أوروبا أمم يف أحسنه عىل فهو الديمقراطي النظام فأما
الفرد، حرية ينشد النظام وهذا املتحدة، الواليات هوالء بعد وتأتي ودنمركا، ونرويج
التخفيف هذا ومع قسوته، من تخفف برضائب االقتصادي التفاوت يتوقى أن ويحاول
األحيان، بعض االقتصادية القالقل يجتاز وقد نسبية حرية يف يعيش أن اإلنسان يستطيع

اقتصادية. ديمقراطية إىل يوًما ستنتهي املدنية الديمقراطية أن يف شك وليس
حيث الربيطانية، الدولة يف عرصنا يف نجد ما هي االقتصادية الديمقراطية وهذه
من جنيه ألف ٩٥ الحكومة تجبي وحيث املرافق، من كثري يف االشرتاكي النظام يسود
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الثقافة ينشد من أو مثقف كل عىل ويجب جنيه، ألف ١٠٠ دخله يبلغ الذي الثري
سوف التي النهاية هو يتم حني االشرتاكي النظام وهذا النظام، هذا يدرس أن السياسية

الديمقراطية. النظم جميع إليها تنتهي
األمم وبعض وإيطاليا أملانيا عىل خيَّم االستبداد من دخانًا كانت فقد الفاشية فأما
ميزات من خلو ألنه األخرى؛ األمم عن ينقشع وسوف عنهما، انقشع وقد األخرى،
اآللة بقوة اآلن يعيش وهو البقاء، عوامل من يشء فيه وليس واالشرتاكية الديمقراطية

بدونها. يعيش أن يستطيع ال والتي أوجدها التي الضخمة الحربية
السياسة يف عرصنا يف تحدث التي االنقالبات تلك فهم أََدقَّ به نفهم مفتاح وهناك
عرفنا النظرية هذه درسنا فإذا للتاريخ، االقتصادي التفسري نظرية به نعني العاملية،
بريطانيا، يف واالشرتاكية وأملانيا، إيطاليا يف بالفاشية انتهت التي واملحركات البواعث
والهولندية، والفرنسية الربيطانية لإلمرباطوريات واملحركات البواعث أيًضا عرفنا بل
من بني فاحش، هو بل فقط، عظيًما ليس والفرق العرصية، ألوانه جميع يف ولالستعمار
سيايس اتفاق عن الجرائد إحدى يف الصغري الخرب ألن يملكه؛ ال ومن املفتاح هذا يملك
أو أفريقيا أو آسيا يف لرجعية تأييد أو دين إىل دعوة أو رشكتني اندغام أو دولتني بني
نسرتشد ونحن نقرؤها كنا إذا جديدة داللة لها تعود غريها ومئات األخبار هذه كل أوروبا،

للتاريخ. االقتصادي بالتفسري
والفاشية؛ واالشرتاكية الديمقراطية من أكثر يدرس أن إىل يحتاج املرصي والقارئ
منها يتألَّف السيايس مناخه ألن النظم؛ هذه بدراسة يقنع أن يمكنه األوروبي القارئ فإن
دراسة إىل فيحتاج املرصي القارئ أما منها، واحدة عىل يستقر أو فيها، يتقلب أو جميًعا،
كمال رجلها بقيادة الغرب إىل وانضمت الرشق من انسلخت التي تركيا دولة هي أخرى،
عظماء ْوَن يَُسمَّ ممن آالف عىل خياله وقوة فراسته وصدق عظمته يف يزيد الذي أتاتورك
الرتكي الزعيم هذا عن (بك) خانكي عزيز كتاب يف القارئ ويجد يومنا، إىل اإلسكندر منذ
الرائعة، الرتكية للنهضة الدراسة من االستزادة عىل ويحثه عظمته، من يشء عىل يقفه ما

مرص. يف نحن لتأخرنا كثرية أسبابًا سيجد الدراسة هذه يف وهو
هذا فلسفة وتوضح الرتكية النهضة ترشح التي الكتب من كثري األوروبية اللغات ويف

االنقالب.
بقيادة فإنها عنها؛ اإلنجليز جالء بعد الجديد ونظامها الهند ندرس أن يجب وكذلك
املرأة ومنحت النجاسة، وألغت الدولة، عن الدين فصل قد ثانيًا، نهرو ثم أوًال، غاندي
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وزيرة املرأة وعينت واالنتخاب، التصويت يف بالرجال ساوتها التي الدستورية الحقوق
واألنثى. الذكر بني املرياث يف وساوت وسفرية،

والربيطانية الفرنسية العرصية اإلمرباطوريات ندرس أن يجب القائمة ظروفنا ويف
األقطار، هذه وغري وتونس وجاوة والهند مرص يف ت تفشَّ التي الحكم وألوان والهولندية،
االستعمار ينتهي أن واملرجو املتأخرة، األمم يف املختلفة بأشكاله االستعمار ندرس كما
الحارضيشبه الوقت يف الرجاء هذا ولكن الحرب، هذه عقب اإلمرباطورية املبادئ وتموت
كفاح إىل حاجة يف يزال ال والعالم يتحقق، الذي األمل يشبه مما أكثر الخيالية األمنية
نتزود أن ويجب الرق، إللغاء كفاح إىل قبل من احتاج كما الخاضعة، الشعوب لتحرير
هذا وكل جغرايف، أطلس مع سنوات عرش كل يتم الذي والتعداد السنوية باإلحصاءات
التغريات ويبني األوروبية اللغات يف ينرش سياسيٍّا أطلًسا هناك ولكن لغتنا، يف متوافر
من لكل رضوري أيًضا وهذا الحروب، تحدثها أو املعاهدات عليها تنص التي اإلقليمية
يهملون القراء بعض أن كثريًا له يؤسف ومما اليومية، أخبارها ويقرأ السياسة يدرس
والعقلية إصالحي، مرشوع كل منها يتألَّف التي الخامة املواد أنها مع اإلحصاءات،
واالجتماع. السياسة لدرس سداًدا العقليات أكثر وهي العلمية، العقلية هي اإلحصائية

املجالت تلك من سياسية أوروبية مجلة يف القارئ يشرتك أن أيًضا الحسن ومن
بإيضاحها. وتُعنى السياسية التطورات تنقل التي األسبوعية

السجن، اتقاء السوفيتي االتحاد دولة ذكر تحاشيت ولذلك ١٩٤٥؛ يف الفصل هذا كتبت
تذكري إىل أحتاج فإني — ١٩٤٨ يف — اآلن أما النظام. لهذا الدراسة برضورة أقل فلم
يف وغريها والصني السوفيتي االتحاد يف يعيشون إنسان مليون ألف العالم يف بأن القارئ
وإذا يدرسه، لم إذا مثقًفا نفسه أحدنا يعد أن والغباوة الحمق ومن كامل، اشرتاكي نظام

فيه. االشرتاكية التطورات يتابع لم
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وزيادة التاريخ، درسنا إذا إال والسياسة واألخالق واالجتماع االقتصاد نفهم أن نستطيع ال
نحو اإلنسان جهاد يرشح ألنه البرشية؛ الروحية العقلية يكسبنا التاريخ فإن هذا عىل
هذا نعني ولكنا الخري، روح أنفسنا يف يقوي املثابة بهذه وهو والحضارة، والحرية الرقي
تكافح واحدة أمة كأنهم البرش إىل ينظر بل وطنية، دعاية بال يكتب الذي الحسن التاريخ

املتكررة. األخطاء من الرغم عىل الحضارة أجل من
املذهبية، أو الوطنية الدعاية منه يراد فنٍّا باعتباره قديًما يُدرس التاريخ كان وقد
أن مع والحرب والكراهية للتعصب وسيلة هو حيث الفاشية، األمم يف اآلن كذلك وهو
البرشي للحب الوسيلة فيه يجد ودقة نزاهة يف التاريخ بدراسة ُعِني الذي املثقف الرجل

والتسامح. والسالم
البرشية إىل الحيوانية من اإلنسان انتقال أي — البيولوجي للتطور نجعل أن ويجب
القارئ وعىل التاريخ، قبل اإلنسان تاريخ ندرس أن يجب أي دراستنا، من قسط أكرب —
بصريته يفتح إيجازه عىل فإنه اإلنسان»؛ وأصل التطور «نظرية وهو هنا، كتابي يذكر أن

االستزادة. عىل يحمله وقد
اإلنسان انتقل وطننا يف هنا ألن مرص؛ يف الحضارة تاريخ ندرس أن يجب ثم
وكانت الطعام، واستنتاج الزراعة حياة إىل الربي الطعام وجمع الغابة حياة من البدائي
والثقافة والكتابة والدين الحكومة أثرها عىل فظهر القديمة، للحضارة األول الطور الزراعة
أصل «مرص املوضوع هذا عن بكتابي يسرتشد أن القارئ ويمكن البدائية، الصناعية

الحضارة».
لدراسة خاصة مواد هي القديمة، الكتب ونعني العربية، اللغة يف التاريخ وكتب
يف وليس عليها، يعتمد أن العادي القارئ يمكن فال منها، الجديد ولتأليف التاريخ



أنفسنا نربي كيف

فيه وليس ولز، هـ.ج. ألفه الذي العام التاريخ يف موجز العربية العرصية املخلفات
البرشية الصورة يجعل خطري نقص يف الناحية هذه يف ونحن العالم، تاريخ يف مطول
عىل يعيش الرتبية ناقص رجًال العربية اللغة عىل مقترص كل ويجعل أذهاننا، يف ُمَشوََّهًة

سكانه. وتطوُّر تاريخه يجهل كوكب
ولكنا التاريخ، كتب من كثريًا ذكرنا أن القديم العربي األدب عن كالمنا يف سبق وقد
العرب يف تحرصأخبارها ألنها محدودة هي ثم للدراسة، خامة موادَّ نعدها — قلنا كما —
ونحن والتافه، منها للخطري وزن أو تمييز بال زمنية رواية الحوادث وتروي ومرص،
وحرمان فقط، مرصيني أو عربًا وليس برشيني، نصري أن إىل التاريخ دراسة من نقصد
املدرسية والكتب شبابنا، بني العاملي للتفكري تحديد هو املسهبة التاريخ كتب من لغتنا

بالتاريخ. منها للتاريخ العظمي بالهيكل أشبه وهي القيمة، صغرية الشائعة
«العصور برستد كتاب هي القديم التاريخ يف َ تُْقَرأ أن يمكن التي القليلة والكتب
القديم»، املرصي «التاريخ باشا حمزة القادر عبد وكتاب قربان، داود ترجمة القديمة»

ولز. ج. هـ. كتاب من كبري قسم ترجم وقد
اليابانيني أو الصنيني أو الهنود أو الرومان أو اإلغريق تاريخ عن كتب لغتنا يف وليس
العربي، القارئ عىل الحالك ظالمها يف مخيمة املظلمة القرون تزال وال األمريكيني، أو
أنها مع لغتنا، يف مؤلف فيها ليس عرشة الخامس القرن يف الكربى البرشية والنهضة

فكرية. ثورة العربي قارئها يف تحِدث بأن جديرة
التاريخ ندرس كي أجنبية لغة نتعلم أن يجب إنه نقول أن السبب لهذا بد وال
لنا يسك كي جنيه ألف وخمسني مئتني نحو اآلن إىل اللغوي املجمع عىل أنفق وقد البرشي،
ألغنينا الحسنة األوروبية الكتب ترجمة عىل املبلغ هذا أنفقنا كنَّا أننا ولو جديدة، كلمات
ناقصة. السبب لهذا تربيتنا كانت وملا التاريخ، وغري التاريخ يف كتاب مئة بنحو لغتنا

نذكره. الذي التايل النظام هذا إىل تحتاج التاريخ ودراسة
العرصية. األجنبية اللغات يجهل الذي للقارئ منه فائدة ال أن نعرف ونحن

ما أي اإلنسان، عليه ظهر أن إىل ن تكوَّ منذ الكوكب هذا تاريخ ندرس أن يجب (١)
التطور. نسميه

مرص. يف الزراعة حضارة إىل اهتدى أن إىل البدائي اإلنسان حياة ندرس ثم (٢)
تاريخ ألنه والفراعنة؛ مرص تاريخ من سنة آالف أربعة درُس علينا يتحتم وهنا (٣)

األوىل. أشكاله يف والديني واالقتصادي االجتماعي التطور
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والرومان واإلغريق والفينيقيني كالبابليني القديمة، األمم ندرس أن ذلك بعد يجب (٤)
والهنود. والصينيني

بهم. الخاصة لعالقتنا التفصيل يف زيادة مع العرب، دراسة ثم (٥)
الوسطى. القرون دراسة (٦)

النهضة. دراسة (٧)
يف زلنا ما والذي سنة ١٧٠ منذ أوروبا يف نشأ الذي االقتصادي التطور دراسة ثم (٨)

للتاريخ. االقتصادي التفسري نظرية دراسة إىل نحتاج وهنا سياقه،

تشارلس امللك عىل اإلنجليز كثورة عاملية، ثورات عرش نحو يدرس أن أيًضا القارئ وعىل
والصني وتركيا روسيا وثورات األمريكية، والثورة البوربون، عىل الفرنسيني وثورة األول،

الثورة. إىل كثرية مرات احتاج البرشي الرقي فإن والهند؛
القارئ. عناية هنا يستحق «الثورات» وكتابي

فإذا والفنون، العلوم تاريخ ندرس أن يجب أمة، بعد أمة، تاريخ نقرأ أن من وخري
عوامل بإيجاد وانتهت أوروبا إىل مرص من انتقلت وكيف الكيمياء، تاريخ مثًال درسنا
بصريتنا انفتحت القوانني تاريخ أو الطب تاريخ درسنا أو والزراعة، الصناعة يف اقتصادية
وجهة توجهنا األوىل الطريقة ألن إنجلرتا؛ تاريخ أو مرص تاريخ قرأنا لو مما أكثر للفهم

ندرس. الذي القطر بحدود تفكرينا من فتحد الثانية أما عاملية، برشية
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معروفة، تكن لم قيمتها ألن يَُدرَُّس؛ علًما «االقتصاديات» تكن لم سنة مئتي نحو قبل
الزراعة، كانت اإلنتاج طريقة ألن العلم هذا إىل حاجة يف الناس يكن لم باألحرى أو
حاجاتها تنتج االستكفاء، عيشة تعيش تقريبًا أمة كل وكانت يدوية، الصناعات وكانت
املواصالت ألن معدومة؛ وأحيانًا قليلة، وأخرى أمة بني التجارة وكانت بنفسها، وتستهلكها

معدومة. وأحيانًا بطيئة، كانت
راكدة، اقتصادياتها فكانت زراعية، كانت األمم جميع إن نقول أخرى وبكلمة

معدوًما. أو بطيئًا االجتماعي التغري وكان قروية، وحضارتها
الصناعات وانتقال اإلنتاج يف الوسائل بتغري الدنيا تغريت سنة ١٧٠ نحو منذ ولكن
وتحرك البعيدة، األقطار فاتصلت ورسعتها، االنتقال وسائل وبكثرة اآللة، إىل اليد من
يف األثر كبرية اقتصادية قوة «املساهمة» الرشكة وأصبحت وتضخم، املال» «رأس
واستخدام االستعمار وبعث والخارجية الداخلية األسواق يف والتحكم واالحتكار االستغالل
للعمال تُْحَىص ال كوارث معها جلبت قد الجديدة االقتصادية الحركة وهذه السياسة،
العالم، بوحدة جديًدا وجدانًا أحدثت قد أيًضا ولكنها وآسيا، أفريقيا يف الزراعية ولألمم
الفوىض سيعمم فإنه االستغالل يف حرٍّا تُِرَك إذا املال رأس وأن توحيده، برضورة أي

والرشور. والحروب
بني أو أمة، أو أمة بني خالًفا تعد فلم عرصنا، يف السياسية املشكلة تغريت ولذلك
طبقات وبني واالستغالليني واملاليني الصناعيني طبقة بني خالًفا صارت بل وشعب، ملك
التي العوامل ندرك وأصبحنا والصناعية، والتجارية املالية القوات تستغلهم الذين العمال
الزراعية األمم عىل اإلمرباطوري والتسلط واالستعمار الحرب عىل املتمدنة األمم تحمل

الضعيفة.
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بما وبصائرنا أبصارنا ينري أن استطاع قد ماركس كارل فإن ذلك، من أكثر بل
ونستعملها املاركسية، اآللة هذه نقتني أن وبدون للتاريخ»، االقتصادي «التفسري اه سمَّ
التطورات نفهم لن فإننا املايض، التاريخ يف أو عرصنا، يف الجارية الحوادث درس يف

غريه. يف أو وطننا يف األخالقية أو االجتماعية أو السياسية
املاركيس؛ النظر هذا ترشح التي العربية الكتب عن نرشد أن نستطيع ال األسف ومع
تجعل — غموضها مع — قوانيننا فإن املوضوع؛ هذا عن مؤلفات لغتنا يف ليس ألنه
العجب يف غاية بل وعجيب املسئولية، ناحية من الشكوك عىل باعثًا الكتب هذه مثل إخراج
القيرص أساليب تتعلم كي ببعثة ١٩١١ سنة موسكو إىل بعثت التي املرصية الحكومة أن
مع وتحاربها، االشرتاكية اآلراء تكره تزال ال سيربيا إىل ونفيهم األحرار مطاردة يف نقوال
تنوي وهي وغريها واملواصالت الفحم َمِت أَمَّ التي بريطانيا اآلن بها تعمل اآلراء هذه أن

الفوالذ. مصانع تأميم
املاركيستوضيًحا النظر هذا ح يوضِّ األخرية السنني السبعنيمن مدى وتاريخمرصيف
وتعطيل وأمراضنا وفقرنا لكوارثنا االقتصادي التفسري يجهل الذي واملرصي عظيًما،
ولن مرص، تاريخ يجهل األخرية، املاضية السنني من السبعني مدى الصناعة بمنع مواهبنا
التي والحكومة املاركيس، التفسري بهذا إالَّ اآلن الجارية الحوادث فهم يف بصرية له تتفتق
تقييد عىل تعمل ألنها وحده فولتري من الغضب تستحق ال ماركس كارل دراسة تمنع
الفقر لتعميم أيًضا هي تعمل ألنها كذلك تستحقه بل الذهن، وهو اإلنسان، يف ما أقدس
تؤدي املاليني، خدمة يف متأخرة زراعية أمة مرص مثل جعلت التي األصيلة األسباب بشأن

فقط. األقساط هذه تأدية الدنيا يف وجودها من الغاية وكأنَّ األقساط، لهم
هي الجديد عرصنا يف بريطانيا دراسة هي الجديد عرصنا يف بريطانيا ودراسة
نظاًما بالتأميم املندرجة االشرتاكية جعلت التي األمة هي ألنها أيًضا؛ لالقتصاديات دراسة
ضوئها عىل يتفهم بؤرة الدراسة هذه يجعل أن الذاتي التثقيف يبغي من كل فعىل للدولة،
الربيطانية العمال حكومة أن يعني ال بالطبع وهذا القادمة، تطوراتها يف العاملية السياسة

االستعمار. تقاليد من تخلَّصت قد
والتبرص الفهم عىل تبعث التي الدراسة العاملية، لالقتصاديات املثىل الدراسة ولكن
ألف بني اآلن يجري ما عىل تطبيقها مع املاركسية الدراسة هي االقتصادي، التطور لسري

وغريهما. السوفيتي واالتحاد الصني يف اشرتاكي مليون
ال الذي للقارئ االقتصاديات دراسة يف أقول أن أستطيع ما كل الحارض الوقت ويف
أي قراءة من خري الجريدة يف العاملية اليومية األخبار قراءة أن هو العربية، غري يعرف
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العوامل خلفها يرى أن استطاع ذهنية، وفراسة بفهم تتبعها إذا القارئ ألن عربي؛ كتاب
املحركة. االقتصادية

هنا يحتاج فال الفرنسية أو اإلنجليزية مثل العرصية اللغات يعرف الذي القارئ أما
إرشاد. أي إىل
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أخف من النفسية، األمراض درس أتعمق أن عىل للسيكلوجية دراستي حملتني ما كثريًا
واملانيا. الشيزوفرنيا مثل املختلفة الجنون كأنواع أخطرها إىل والهم، كالقلق أنواعها

توصف فهي فلسفية» «أمراض بأنها يصفها أن يستطيع األمراض لهذه واملتعمق
اعتاللها يؤدي وقد معتلة، النفس ولكن سليم الجسم إن حيث من نفسية» «أمراض بأنها

يؤدي. ال أو للجسم اعتالل إىل
سيئة، وغايتها أسلوبها يف للحياة الفلسفية النظرة أن النفس العتالل األساس ولكن

وأمانيها. النفس شهوات تشبع ال أو املجتمع، تالئم ال أو البرشية، والقوى تتَّفق ال
يمارسها فلسفية نظرية فرد لكل يزال ال األمم، سواد يف العام الجهل من الرغم وعىل
يف اتجاهات مجتمع ولكل به، يدري ال الذي الكامن عقله أو كامنته، يف ودراية وجدان عن
املجهود بذل عىل األفراد تحمل وهي بعض، دون املمارسات لبعض معينة وقيم الحياة،

ووجاهة. وعزة كرامة من ينشدونه ما إىل منه يصلوا كي
بإنجيل يؤمن وهو الثروة اقتناء إىل الفرد يتجه مثًال األمريكية املتحدة الواليات ففي
ويتأخر الصباح يف يبكر تجعله هموم من نفسه عىل يجني ما سبيله يف يبايل وال النجاح،
اقتناء تجعل عامة، املباراة القمة، إىل يصل أن يريد أمريكي كل مجهود وهذا املساء، يف
بعد الثروة تنفق ما رسعان ثم آخر، مجهود أي عىل ويغطي والهرولة بالعدو يسري الثروة

الجمع. يف كانت كما اإلنفاق يف مباراة فتكون جمعها،
والبساطة القناعة يجحد هو إذ فلسفي؛ نظر صميمه يف هو للحياة النظر فهذا
املتحدة الواليات يف وليس والبذخ، اإلرساف يف والرغبة الطموح عىل ويحمل العيش، يف
املباراة يف يفوزان وكيف الثروة عىل يحصالن كيف وقلق همٍّ يف وهما إال فتاة أو شاب
كثرية، حاالت يف نفيس انهيار إىل يؤدي مرهق تعب هما والقلق والهم العامة، االقتصادية
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مرىض يملؤها املتحدة الواليات مستشفيات يف ِة اْألَِرسَّ نصف من أكثر أن ذلك عىل يدلنا
حال من بأفضل هولندا أو أملانيا أو فرنسا حال وليست األجسام، مرىض وليس النفوس

قليًال. إال أمريكا
أن وهو الفلسفي، العالج سوى أمامنا فليس املرىض هؤالء أحد نعالج أن شئنا وإذا
يتيحان وأنهما والرتف، البذخ يفضالن وأنهما الدنيا، يف قيمتهما العيش وبساطة للقناعة
ويسعد، يريح اسرتخاء املضني بالتوتر نستبدل وأن بالدنيا، ونستمتع نلهو كي الوقت لنا
الجبن مع رغيف بأنها السعادة يصف كان أوريليوس» «مرقس الرومان قيرص وأن
روح فإن وإال يشقى فإنه املريض لهذا الفسفي النظر تغري فإذا شجرة، ظل يف نأكلهما

يقتله. حتى يالزمه املباراة
تزيد الهموم أن ذلك جسميٍّا؛ مرًضا ينقلب عندئٍذ النفس مرض ألن يقتله؛ أجل
الدم دفع يف طاقته من أكثر القلب ويتحمل تتصلب، ثم الرشايني، فتنتفخ الدم ضغط
ينفجر قد أو بالسكتة، صاحبه فيموت القلب، يفشل قد وعندئٍذ املتصلبة، الرشايني لهذه
منحطة. جسمية حال يف يقيضسنوات املوت هذا وقبل بالنقطة، فيموت الدماغ يف رشيان
وهناك السيئ، الفلسفي النظر أمثلة من واحد مثال هي املباراة يف املبالغة وهذه
وتغمر والكهولة، الشباب سن إىل معنا تبقى الطفلية الرغبات هناك بل النساء، عند الغرية
والسداد الصحة إىل حاجة يف أنَّنا عىل يدل هذا وكل الجسمي، سلوكنا بل النفيس سلوكنا

الطيبة. املعيشة نعيش كي الفلسفي النظر يف
أوروبا يف املعروف التقليدي معناها يخالف عرصنا يف الفلسفة معنى أصبح وقد
وتفسري والخالق، الخلق يف ل تأمُّ أنها الفلسفة من نفهم كنا فقد كله، القديم العالم ويف
الحارض، العرص إىل اإلغريق عهد يف والحديثة القديمة للمذاهب ودرس الكون، ملعميات
هناك، والحذف هنا بالزيادة بينها للتوفيق محاولة أو النظريات، مختلف بني وموازنة
عىل نظارتيه ووضع الحياة، معرتك عن انرصف الذي الرجل هو نظرنا يف والفيلسوف
عينه رفع فإذا محتوياتها، ويستوعب صفحاتها يقلب الكتب أكداس يف وغرق أنفه، أرنبة

وسبينوزا. ديكارت يف ويفكر وأرسطو أفالطون يجرت كي فذلك عنها
األستاذ أن ذلك من جديًدا، نحًوا وينحو آخر اتجاًها يتجه الجديد التفكري ولكن
وسائل من وسيلة الفلسفة أن يرى الحديثة الفلسفة يف التجديد حركة زعيم «ديوي»
ينبغي همها وأن الثقافات، أنواع جميع كشأن ذلك يف شأنها الحياة، يف والنجاح الكفاح
يكون أن يجب ولذلك كله؛ اإلنساني واملجتمع اإلنسان عيشة ترقية إىل كله ينرصف أن
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وهي الجديدة الظاهرة هذه نرى هنا ومن الفلسفة، يف والتجديد النقد أساس املجتمع هذا
الحياة إىل املتزمتني العلماء مكتبات يف مخابئها من انطلقت قد الفلسفية الدراسات أن
كلية يف للفلسفة أستاذًا «ماكيفر» مسرت تعني األمريكية الحكومة أن مثًال ونرى العامة،

تكساس. يف الزراعة
كيف الطلبة تلقن كلية هذه معناه، يف الكبري مبناه، يف الصغري الخرب هذا فلنتأمل
يتعلموا أن يجب هذا جانب إىل ولكن البقر، ويحلبون بالطماطم ويعنون القطن يزرعون
يف بصائرهم ينريوا أن ويجب املستقبلية، الزراعية حياتهم يف أثرها يعرفوا وأن الفلسفة،
ومكانتهم الفردية مطامعهم ويحددوا يعينوا كي بالفلسفة يستعينوا وأن الحياة، قيمة

األمة. يف االجتماعية
وإنما املتخصصون، أو املتحذلقون يتذوَّقها التي الكماليات من تعد لم فالفلسفة
كما واملصنع بالبيت وثيًقا اتصالها يكون أن فيجب والصناعة، بالزراعة تتصل أخذت
يتفق العمل هذا هل مرشوع: أي بداية يف كالُهما يتساءل أن والفتاة الشاب عىل يجب

يتفق؟ ال أم الحسن الفلسفي والنظر
نألف أن يجب أي فلسفي تدريب إىل حاجة يف شاب كل بأنَّ القول عىل يحملنا وهذا
فعلنا وإذا بالفلسفة، مشكالتنا معالجة عىل العاطفة ونربي الذهن ندرب وأن الفالسفة
«املركز مثل طائل، بال ووقتنا بمجهودنا تستأثر غايات وراء االنسياق نرفض فإننا ذلك

ذلك. نحو أو املال باقتناء التباهي او االجتماعي»
مكتبة رشاء أو جنيه بمئة عقار رشاء بني يوازن الذي هو بالفلسفة املدرب والذهن
العقاري التوسع وبني الشخيص، الرقي أو الذهني التوسع بني يقف هنا ألنه املبلغ؛ بهذا

وغايتها. الحياة قيمة وهو االجتماعي، املركز التكبري أو
االتجاهات لنا يرسم كليهما ألن الدين؛ يف تكمن الفلسفة أو الفلسفة، يف يكمن والدين
الكتب بعض العربية اللغة يف ظهرت وقد واألخالق، املعيشة يف القيم لنا ويعني السلوك يف
أمني أحمد األستاذ كتاب ومنها منها، أفضل هناك ليس ولكن تُشبع، وال تفي ال التي
وكتاب بدوي، الرحمن عبد لألستاذ موجزة سلسلة أيًضا ومنها الفلسفة، قصة عن بك
بك حسني طه الدكتور وكتاب باشا) السيد لطفي أحمد (ترجمة ألرسطوطاليس األخالق
ولكنها الفائدة، مع تُقرأ أن يمكن هذه كل الحكم، نظم يف أرسطوطاليس عن املرتجم

ضئيلة. فائدة
التفكري خالصة وهي عقيمة، غيبيات فهي العربية اللغة يف القديمة الفلسفة كتب أما

املسيحية. املذهبية املجادالت خدمة يف مزيًَّفا إخراجه بعد اإلغريقي
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اتجاهها بمقدار تنحطُّ أنها نعرف أن يجب ولكن التجديد، بطيئة بطبيعتها والفلسفة
يبحث حني يف القيمة تبحث وهي البرشيات، نحو اتجاهها بمقدار وترقى الغيبيات، نحو
القوة، أي الرشاع مهمة العلم يؤدي حني يف توجه التي ة الدفَّ بمثابة هي أو املاهية، العلم
هي الراقية والفلسفة الصخرة، نحو بالسفينة تسري قد دفة، بال قوة هو فلسفة بال وعلم
والدين الفلسفة بدراسة االنتفاع عىل يحملنا جديد تعبري إىل نحتاج وربما راقية، ديانة
الفلسفة استعداد قدر وعىل التطبيقية». و«الديانة التطبيقية» «الفلسفة نقول أن وهو مًعا،
وخبط تفكري أي سخيفة غيبيات فهما وإال قيمتهما، البرشتكون خدمة يف للتطبيق والدين

الخواء. يف
إىل باملقارنة الفلسفة ماهية عن ينري ما بعض التالية التحديدات يف يكون وربما

العلم:

بينها تجمع كي املستقلة العلوم تبحث لذلك وهي كلية، والفلسفة مجزأة العلوم (١)
منها. العامة الداللة وتستخرج

فالعلم لإلنسان، قيمتها تبحث الفلسفة أن حني يف األشياء، ماهية تبحث العلوم (٢)
الكشف. هذا من الغاية تبني أن الفلسفة عىل ولكن الذرية الطاقة عن كشف

البرش؛ ومستقبل والفضيلة الجمال عن تتحدَّث أن العلوم شأن من ليس ولذلك (٣)
باملاهية. وليس بالقيمة تتصل األشياء هذه كل ألن

النهائي. الهدف تبحث والفلسفة املبارش، السبب يبحث العلم (٤)
املناهج. لنا تعنيِّ والفلسفة الحقائق يعطينا العلم (٥)

األهداف. تعني والفلسفة الواقع يرشح العلم (٦)
للحكمة. والفلسفة للمعرفة العلم (٧)

من إال والدين األدب عن تختلف ال الفلسفة أن يتَّضح املوَجزة التحديدات هذه ومن
البرشية. القيم تعيني وهو الهدف يف تتفق الثالثة ولكن والتعبري، الوسيلة حيث

172



الدين دراسة

أن يمكن ال املثقف غاية ألن للمثقف؛ الكربى االهتمامات من تكون أن يجب الدين دراسة
الدين. مع إال مستطاعة غري املعيشة وهذه الطيب، الذكية املعيشة يعيش أن عن تخرج

الحياة رشف بها نقيس التي القيم منها نستنبط كي والفلسفات اآلداب ندرس ونحن
ونجهد معيشتنا، يف بها نسرتشد التي الغايات ونعني قبح، أو جمال من فيها وما وغايتها،

الدين. هي الغايات وهذه لتحقيقها،
نستند ونحن شبابنا وبعض صبانا يف ونعيش تقليًدا، أبوينا عن الدين نأخذ ونحن
املثقف للرجل الديني التكشف ولكن األبوين، معونة إىل نستند كما التقليدي الدين إىل
االختبارات من تنشأ متوالية نفسية وتغريات مختلفة ودراسات عديدة سنني إىل يحتاج
ما جنب يف شيئًا ليس عقائد من ورثناه ما أن نجد الخمسني سن وحوايل الدنيوية،
أكثر، أو قرن نصف األرض عىل الفهيمة الحياة ثمرة هي دينية بصرية من استنبطناه
املثقف اإلنسان يبلغ أن محال ولكن تؤيدها، ال أو العقائد بعض البصرية هذه تؤيد وقد
نفسه يجد ثم األصيل، الفهم مع الثقايف الجد عيشة عاش قد يكون وأن السن، هذه
بما حياتهم يعيشون كثريون بالطبع وهناك إنساني، ضمري بال نفسه يجد أي دين بال
طلبه الذي العريف الدين هو وهذا والتمحيص، بالنقد َقطُّ يبحثوها لم عقائد من ورثوه
السعادة إىل يؤدي قد اإليمان وهذا العجائز»، إيمان ألهمني «اللهم قال: حني الكتاب أحد
بمسئولياتنا لنحس وإنما العرفية السعادة هذه ملثل الدين نطلب ال ولكنَّا االجتماعية،
ويجب الصالحة، الذكية الحياة نعيش ألن املسئوليات هذه من الحافز نجد وكي البرشية،
البصرية خدمة يف الثقافية املواد جميع نجعل وأن بعناية، الدين ندرس أن السبب لهذا
هو الغيبيات من خالية برشية دراسات بعد دينُه ن تكوَّ الذي املتدين والرجل الدينية،
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كأنه ويسلك بعقله، ويحس بقلبه يفكر الذي هو أجل الذاتي، للتثقيف الثمرات أذكى
والبرش. العالم ارتقاء عن مسئول

تقصد؟ الذي الدين هو ما هذا: بعد القارئ يسأل وقد
الدنيوية اختباراتنا جنب إىل عليها حصلنا التي الثقافة خالصة هو الدين بأن فأجيب
واتجاه موقف لنا تعني قد االختبارات وهذه الثقافة هذه ومن خمسنيسنة، عن يقل ال فيما
ذكاء عىل كنا إذا حسن دين وهو الدين، هو وهذا وبصرية، ضمري لنا ن وتكوَّ الدنيا، يف
قد ناقص ذكاء عىل كنَّا إذا سيئ دين وهو برشية، وثقافة حسن بوسط نعمنا قد أصيل،

منحطة. بثقافة واغتنينا سيئ وسط يف عشنا
ديانته عنها أخذ التي املقدسة الكتب بدراسة له ننصح أن إىل حاجة يف القارئ وليس
أن إىل أيًضا محتاج ولكنه الواجب، بهذا يطالبنا إليه ينتمي الذي املجتمع ألن التقليدية؛
وعىل اإللهية، وغري اإللهية والقديمة، العرصية األخرى، لألديان املقدسة الكتب يدرس
ألف من أكثر بهما يؤمن دينان وهما — والكونفوشية البوذية أن يذكر أن العربي القارئ

السبب. لهذا دراستهما نجحد أال فيجب باهلل، يعرتفان ال — آسيا يف إنسان مليون
الفرق يف املذهبية املشاغبات أو الخالفات بحث عىل قائمة األديان دراسة وليست
من كل يعرف «غيبيات» عىل قامت الخالفات هذه ألن اليهودية؛ أو اإلسالمية أو املسيحية
ميزات به نقيس الذي املقياس وأن خواء، يف يتغلغل كان أنه تفاصيلها يف التغلغل حاول
يلهمه أن الدين هذا استطاع الذي الحسن املجتمع مقياس هو إنما العالم يف دين أي

والرشف. والخري الرب نحو ويوجهه
األفق جعلت التي التطور نظرية يف الدينية الفكرة سمو نتغايضعن أال أيًضا ويجب
والتيرشحت املاليني، مئات بل املاليني إىل السنني من ألوف بضعة يتجاوز منَّا لكل الديني
أكسبتنا وقد الحارض، مقامه إىل اإلنسان يصل كي الطبيعة بذلته الذي الرائع املجهود لنا
كانت ما كائنة الحياة احرتام هي األخرى، األديان تعرفها لم جديدة فكرة التطور نظرية
كي الطبيعة بذلته الذي املجهود وألن تطورية، قرابة جميًعا بيننا ألن الحيوان؛ أم للنبات
واحدة عائلة وهي فنحن الحية، الكائنات بني مشرتك مجهود الحارضهو مقامنا إىل نصل
أن يحسن وكذلك املادة، عىل تتسلط أن ومنها منَّا فرد كل سبيل عن الطبيعة حاولت قد
نقرأ كما العربية، إىل يَُرتَْجْم لم لألسف وهو فريزر، تأليف الذهبي» «الغصن كتاب نقرأ
تبسط املؤلفات هذه فإن األوىل؛ املرصية العقائد عن سمث إليوت مؤلفات ندرس— بل —

البدائية. األديان نشأة لنا
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كما العظيمة والفلسفة األدب كتب ندرس أن يجب املقدسة الكتب جانب وإىل
اليهودي عىل كما والتوراة اإلنجيل يدرس أن املسلم وعىل الحديث، العلم نظريات ندرس
تكوين يف الكبرية العوامل من كانت الثالثة الكتب هذه ألن القرآن؛ يدرسا أن واملسيحي
قد الكفر هذا ألن بالكفر؛ يُتَّهمون من حتى ندرس أن أيًضا يجب بل البرشي، الضمري
فإن فولتري، عن كتابه يف نويس ألفريد قالها بكلمة أعجبت وقد اإليمان، برهان يكون
فولتري وصف ذلك مع ولكنه الكنيسة، ويحرتم باملسيحية يؤمن كاثوليكي هنا املؤلف

طيبًا». «مسيحيٍّا كان بأنه الكاثوليكية الكنيسة حارب الذي
املسيحية. لُباب من كان عرصه يف للكنيسة ومحاربته فولتري جهاد ألن حق؛ وهذا

أن السبب لهذا ويجب الرضر، إىل األصيل الذكاء مع الدراسة تؤدي أن يمكن وال
يقول كما سنقول الدراسة بعد أننا بد وال أذهاننا، يف حسنة ضيافة الجديدة اآلراء تجد

الدين. بكلمة اإلنسانية يعني وهو رشف»، بال رجل هو دين بال «رجل برناردشو:
للمعارف الرحبة اآلفاق عن بعيدين والتقاليد العقائد من قبو يف يعيشون من وهناك
وهواءها املاديات حرية قط يعرفوا لم الغيبيات جربية يف ينغمسون من هناك أن كما

الرثاء. جميًعا ولهؤالء املنعش،
والفلسفة واألدب العلم بني التميز يف االستنتاجات بعض نلخصهنا أن الحسن ومن

تكرار: من هذا يف يكون مما الرغم عىل والدين،

موضوعي. وهو قيمتها، يبحث وال األشياء ماهية يبحث محايد، العلم (١)
أي والضالل، الحق بني الفرق عىل يدلنا ال ولكنه والوهم، الحقيقة بني يميز العلم (٢)

ذاتية. الصفات هذه كل ألن والظلم؛ العدل بني
غاية. له ليست إذ الغايات؛ يعني ال ولكنه الوسائل، يعني العلم (٣)

الغايات. تعني التي هي والدين والفلسفة األدب (٤)
يعني الدين ولكن آالتها، «ماهية» لنا أوضح فقد الطائرة، العلم اخرتاع ذلك مثال (٥)
الكوكب هذا عىل املواصالت لتقريب أم املدن وتدمري الناس لقتل هي وهل منها، الغاية

البرشي. االتحاد وزيادة
الحكمة. نجد والفلسفة والدين األدب ويف املعرفة، نجد العلم يف (٦)

لخري وتوجهها املعرفة تستخدم التي هي الحكمة ولكن الحكمة، تنري املعرفة (٧)
البرش.
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من فامليش طبيعية، كفايات من ورثنا بما فيها نتسامى سلوك أو نظر هي الفنون جميع
الرقص. يف املوسيقي اإليقاع إىل امليش بحركة تسامينا قد ألننا الفن؛ والرقصمن الطبيعة،
جماًال نحس الشعر إىل الكالم هذا ننقل حني ولكننا مرسل، كالم يف نتحدث ونحن

الفن. جمال هو
اِن يَُعدَّ والدين الفلسفة فإن ولذلك الروحي؛ اإلدراك عن البرشي التعبري هو والفن
األرقام من مؤلًفا ماديٍّا نظًرا الكون إىل ننظر أن مثًال نستطيع ألننا البرشية؛ الفنون من
األرقام نتجاوز فنيٍّا نظًرا إليه ننظر حني ولكننا فن، هنا وليس والطبيعيات، والكيمياء
الفلسفة فنجد واإليقاع، واملوسيقا الشعر معاني من وراءها ما إىل والطبيعيات والكيمياء

والدين.
املادي الهدف نتوخى أن ونستطيع ومطامع، وغرائز وشهوات رغبات اإلنسان ويف
أو الطعام، ونشتهي نجوع حني فنحن الفن، من يشء فيها لنا وعندئٍذ جميعها، لهذه
الخوف لغريزة ننقاد أو االمتالك يف نطمع حني أو اآلخر، الجنس يف الرغبة نحس حني
اإلدراك إىل نصل فال املادي، املستوى عىل ترصفنا يجري قد األشياء هذه كل يف العادية،

الروحي. الوجدان أو
يمكن الحضارة وتاريخ باملاديات، يقنع لم الغابة، أرس من خرج منذ اإلنسان، ولكن
فاملائدة الروحي، النظر إىل املادي النظر من التطور أو االنتقال تاريخ ما حد إىل يكون أن
من أيًضا نشبع بأن فيها نقنع ال ونحن للمعدة، متعة هي كما للنفس متعة هي املتمدِّنة
إليوائنا بيوتنا ليست وكذلك حولها، املجتمعني وحديث وأطباقها وزهورها الفنية أدواتها
متاحف — تكون أن فيها نتوخى نحن األقل عىل أو — أيًضا هي بل والربد، الحر من

النفس. ويمتع العني يعجب بما حافلة
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لم ولكن الفن، من يخلو فإنه املادي املستوى عىل سار إذا اآلخر، الجنس واشتهاء
من فنشأ الروحي، النظر إىل املادي النظر هذا من ارتفع فإنه بهذا، قط اإلنسان يقنع
كأنَّها أشعاًرا وننشدها نقرأها التي الحب بأقصيص اإلنسان تاريخ وحفل حب، الشهوة

الدين. تراتيل
فال مادي، ونظر مادي بأسلوب الصور تنقل الفتوغرافية القمرة رأينا عرصنا ويف
ويرى الرسام، يه يؤدِّ الذي الرسم بني الفرق هو وهذا روحيٍّا، معنى الصورة وراء نجد

اء. الصمَّ الفتوغرافية الصورة وبني روحية، معاني يرسمه ما خالل من
أو سليم ملح، أم عذب هو هل املاء فيبحث البرئ إىل املادي العلم رجل ينظر وقد
زاهية ألوانًا وتنعكس املاء هذا تنكرسيف التي الشمس أشعة يرسم الفن رجل ولكن وبيء،

فاتنًا. وجماًال
بإحساس وتمتعنا الذوق تربي التي الفنون من مجموعة هي العالية والحضارة
صناعات إىل فنونها انحطت الحضارة انحطت وإذا واستعمالها، أدواتها رؤية يف الطرب
للبقاء الحياة فتصري الرضورة، مستوى إىل تنخفض وعندئٍذ فقط، العيش لكسب

اآلن. البائس فالحنا حياة مثًال هي كما الرضوريات عىل بالحصول
الفنون من الثقايف وتراثنا البداوة، أو الريف تراث قطُّ تكن ولم املدينة تراث والفنون
املدن، وصناعات والرسم والنحت البناء جهلوا بدًوا كانوا العرب فإن ضئيل؛ بل صغري
البيت أو الشطرة فيه تؤثر الذي البداوة شعر ذلك مع وهو الشعر، سوى منهم نرث ولم

العلياءة. عىل القصيدة وتؤثر القصيدة، عىل
تجديد وإىل الحديث، العرص إىل كله يُعزى إنما فنية اتجاهات مرصمن يف عندنا وما
الغناء يف تجديد أي عندنا وليس النحت، أو العمارة أو الرسم يف سواء املرصيني الفنيني
ألننا اليشء بعض والنحت والعمارة الرسم يف نجحنا وقد حة، منقَّ تنهدات يزال ال الذي
تراثًا لنا أن وتنطع سخف يف ندَّع ولم منهم الفنون هذه فتعلَّمنا األوروبيني إىل عمدنا
ولو منتفخة، متورِّمة دعوى فيهما دعوانا ألن واملوسيقا الغناء يف ننجح لم ولكننا فيها،

نهضة. فيهما لنا لكانت الفنني هذين أصول األوروبيني من وتعلمنا تواضعنا
دراسة سوى آخر شيئًا تعني ال الفنون دراسة أن للقارئ يبني ذكرنا الذي هذا وكل
النهاية يف هي الفن غاية كانت وملا األوروبية، واملتاحف املدن ورؤية األوروبية الكتب
الرتبية فإن الجمال؛ من نُِحسُّ الذي الروحي الطرب نجد وأن الفنية، الحياة نعيش أن
الديني النظر وتعوُّد ورغباتنا بشهواتنا للتسامي املستمر التدريب النهاية يف تعني الفنية
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النثر وليست الرائعة القصيدة وكأنها حياتنا تسري حتى الدنيا، هذه لشئون والفلسفي
املبتذل.

يكون وقد العربية، يف الفنون عن شيئًا يقرأ بأن للقارئ أنصح أن أستطيع وال
وعىل األوروبية، املائدة من ضئيل فتات ولكنه الفائدة، بعض الصور» «أشهر كتابي يف
اآلن إىل وهذا ويدرس، ويتأمل واملعارض، املتاحف زيارة يوايل أن الدراسة يف الراغب

يقال. ما قصارى
فني مأرب لنا يكون وأن الفنية، الحياة نعيش أن يشء كل بعد هي الفن وغاية
إىل البيولوجية الرضورة عيشة من نرتفع وأن فنا، وترصُّ وسلوكنا ومعارفنا معايشنا يف

املدني. االستمتاع
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العواطف من حوافز إىل تحتاج الدراسة ألن كفاح؛ له يكون أن مثقف كل عىل يجب
باختالف يقوى أو يضعف الحافز ولكن والجهد، املثابرة إىل تدفع املختفية أو الظاهرة
تدفعنا االستطالع عاطفة ألن الصباح يف الجريدة نقرأ فنحن والشخص، والدراسة البيئة
يف تكمًال يكون قد الذي الهدف إىل للوصول به نتهيأ كي الكتاب ندرس ونحن ذلك، إىل
رشح يف كتابًا يقرأ فالطبيب ذلك؛ نحو أو الذهني الرقي يف رغبة أو نمارس الذي الفن
ال السيكلوجية يف كتابًا أقرأ وأنا أجده، ال الذي الحافز يجد ألنه أنا؛ أقرأه ال األمراض أحد

عليه. أُِجَر ولو بقراءته يرىضغريي
يحمل حتى قوة الحافز هذا يزداد وقد الدرس، عىل يبعثه الذي حافزه منا فلُكلٍّ
الحياة، مدى للدرس أبوابًا الجهاد هذا يفتح وعندئٍذ الجهاد، عىل الدارس أو القارئ
واشتبك الوطنية الحركة وعاين و١٩٤٣ ١٩١٨ بني فيما عاش الذي املرصي فالشاب
عىل الجهاد هذا حمله قد والحرية، لالستقالل يدعو للوطن مجاهًدا وأصبح فيها،
باالستقالل يتصل ما لكل الكتاب، ودراسة الجريدة وقراءة بالحديث تنقطع، ال دراسة
وخيانات الصغرية الشعوب واستغالل واإلمرباطوريات والدستور واالستبداد والحرية
ذلك، ونحو املتسلطة الدول بسلطان االنتفاع يف رغبة ألوطانهم والوزراء واألمراء امللوك
مبادئ يدرس وهو استقلت، وكيف املتحدة، الواليات تاريخ لدرس مشتاًقا نفسه يجد وهو
غاندي يتزعمها التي الهندية الحركة يعطفعىل وهو الثورات، جميع بل السوفيتية، الثورة
املاليني أالعيب عىل يقف كي االقتصاديات، يف التغلغل إىل مضطر أيًضا وهو نهرو، أو
الجريدة يقرأ وهو واالجتماعي، والسيايس االقتصادي الخراب وطننا عىل جروا الذين
إىل يحتاج التي الكتب إىل يرشده الوطنية الحركة يف واشتباكه ومراجعة، واختيار بعناية

قراءتها.
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هي مفردة بؤرة من تشع مختلفة دراسات عىل يحمل السيايس، الجهاد مثال فهنا
الخمور، ملنع تسعى سيدة مثًال فهنا متنوعة، مختلفة الجهاد وألوان االستقالل، إرادة
وهنا واالقتصادية، املدنية الحقوق يف الجنسني بني للمساواة تسعي أخرى سيدة وهنا
الذي الحافز يجدون هؤالء فكل الفالح، أجل من يجاهد وآخر االشرتاكية، إىل يدعو شاب
موضوع وليسهناك بموضوعاتهم، تتصل التي الثقافة من الدرسواالستزادة عىل يعبئهم
وتاريخية اجتماعية بدراسات تتصل الجنسني بني املساواة إىل الدعوة فإن مستقل؛
يف والجهد املثابرة إىل محتاج الدعوة لهذه نفسه ينصب ومن دينية، بل وفسيولوجية،
دعوته أن كما بدعوته الناحية هذه من وينتفع يستنري الدراسة بهذه وهو عميقة، دراسة

به. تنتفع
فإن االشرتاكي؛ املجتمع لتحقيق يجاهد أن يجب أنه أحس قد شاب إىل مثًال انظر
بعض عندئٍذ يعد البرش وتاريخ حياته، طيلة ينقطع ال الذي الدرس عىل سيحفزه جهاده
االستعمار كذلك بل واألديان، األخالق وكذلك والزراعة، الصناعة واقتصاديات موضوعاته،
يرقى وهو الدراسية، ميادينه من يعد هذا كل والجنيه، املدفع وإمرباطوريات والحروب
الفرق الحارضأجد ويفعرصنا للمجتمع، الفلسفية العلمية النظرة وينظر الدراسات، بهذه
أمامه الحوادث تجري األول ألن يدرسها؛ وآخر االشرتاكية يجهل شاب بني ا جدٍّ عظيًما
كما واضحني، وداللتها معناها الثاني يجد حني يف الداللة، تدل وال املعنى تعني ال وهي
هو بل مكتبة لألول تجد أن وقل متنبه، فيقظ الثاني أما متثائب راكد وهو يقرأ األول أن
ينظر األول ذهنه، ترقية يف لهما العظيم الشأن فيعرف الثاني أما الجريدة، رشاء يهمل قد

واملستقبلة. الحارضة الحوادث يف التاريخ بحركة يبرص والثاني متفرًجا الحوادث إىل
السيئة والثقافة ما، نوع من جهاد إىل تؤدي حسنة ثقافة كل إن أقول أن وأستطيع
هذا تسبق باملجتمع املتصلة السديدة الثقافة ألن جهاد؛ إىل تؤدي ال التي وحدها هي
ُمثًُال لنا ترسم ألنها التغيري؛ إىل تدعو السبب لهذا وهي طويلة، أو قصرية بمسافة املجتمع

الجهاد. نحس — التغيري يف الرغبة من أي — هنا ومن تحقيقها، إىل نشتاق جديدة
قيمة لنا بأن نشعر ويجعلنا شخصيتنا يكرب أنه الثقافة يف للجهاد أخرى وقيمة
التوجيهية الفلسفة يكسبنا وهو معني، إصالح إىل بالدعوة يها نؤدِّ رسالة لنا أي تاريخية،
رفعنا وقد نسري الجهاد بهذا ونحن عرصنا، يف متمدنني فتاة أو شاب كل إليها يحتاج التي

تاريخية. حياة عندئٍذ لنحيى إننا بل القمم، إىل وشخصنا عالية رءوسنا
بيئته إنسان لكل ألن يختار؛ أن يجب الذي الجهاد للقارئ أعني أن أستطيع ولست
الكيمياء تعميم أو العربية، للغة إصالًحا يطلب املرصي القارئ فلعل واستعداده، وظروفه
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تحديد أو الزواج، أو الطالق يف اإلرساف مكافحة أو االشرتاكية، املبادئ نرش أو الصناعية،
هو ويقوى بيئته إىل تحتاج األنواع أي يقول أن عىل القادر وحده وهو ذلك، غري أو النسل،
هذا وجدت وقد للدراسة، عظيم حافز الجهاد أن هو هنا أقرر الذي إنما به، االضطالع عىل
للمرصي» «املرصي جمعية أنشأت ١٩٣٠ سنة يف أني أذكر فإني الشخصية؛ باختباراتي
يبيعها األقل عىل أو يصنعها، التي السلعة يشرتوا أن إىل املرصيني تدعو أن غايتها وكانت
املصانع وتشجع املرصيني بني االقتصادي املستوى ترفع كي وذلك األجنبي. دون املرصي
تمارس ال التي األمة وبأن الفقر، هو مشكالتنا أساس بأن اعتقاًدا اإلنتاج، عىل املرصية
أجد كنت حني العظيم العجب أعجب كنت وقد متمدنة، غري أمة هي العرصية الصناعات
بإحصاءات حافلة مستندات ومعه إىل يحرض ذلك ومع العرشين سنه يتجاوز لم الشاب
من الجهاد فهذا بالدنا، يف نصنعها أن يمكن كان التي واألقمشة األطعمة من وارداتنا عن
املرصية االقتصاديات لدراسة حافز إىل استحال قد الشاب هذا عند املرصية الصناعة أجل

أنواعها. بجميع
شغلتني التي كلها، ربما بل املوضوعات، معظم أن أجد ذاكرتي أراجع وعندما
بشهواتي تتصل عضوية، املثابة بهذه الدراسة فكانت فيها، مكافًحا كنت إنما دراستها،
منها تشممُت التي البؤرة أعرف كي عميق تحليل إىل وأحتاج النفسية، ومشكالتي الذهنية

الربيطانية. اإلمرباطورية ومكافحة املرصية الوطنية أنها وظني الثقافية، اهتماماتي
حادث صدمني فقد النفيس، الوقع أكرب عندي لهما كان حادثان ذهني إىل يطفر واآلن
وحادث الطعام، أستمرئ ال كالصائم وأنا أسبوًعا وبقيت عرشة، الثامنة يف وأنا دنشواي
عرشة التاسعة يف وأنا باريس يف كنت أني ذلك وأىس، مرارة كله نفيس يف وقع له كان آخر
حلوة، نشوة الكأس تزيدهما وأنسة بهجة يف الفرنسيني بعض إىل قعدت وقد العرشين، أو
باحدهم فإذا حادة، مناقشة إىل الحديث استحال ثم السياسة، إىل يجرنا بالحديث وإذا
مهانة، أمة أنتم املناقشة، بهذه لك شان «ال واالحتقار: الزجر لهجة يف عاٍل بصوت يل يقول

أسيادكم». واإلنجليز
الحارضيني توبيخ منهما يخفف لم وحزن غضب وتوالني ا، حقٍّ القول هذا وكان
الليلة، تلك كثريًا بكيت وقد شتمه، من يل إيالًما أكثر عيل عطفهم كان فقد الشاتم، لهذا
أعرف لم مخاطيٍّا دمويٍّا وإسهاال األمعاء يف أمًلا إليه أشكو مرات جملة الطبيب إىل وذهبت
وقتئذ يستطع لم الطبيب هذا أن وظني اآلن، يل يتضح الذي سببهما هو يعرف ولم أنا
الحد. هذا إىل أمعاءه يفتت كبريًا وطنيٍّا ا همٍّ يتحمل أن يمكنه سني يف شابٍّا يتخيل أن
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الوطنية بؤرة من يتشعع معظمها أو جميعها أن أرى مؤلفاتي جميع إىل أنظر وعندما
وما البيولوجية دراستي حتى إنه أقول أن أستطيع بل الربيطانية، اإلمرباطورية ومكافحة
كتابي يف املضمرة النية من للقارئ يتضح كما وحده، العلم لشهوة تكن لم منها ع تفرَّ

مرصية. أمة مرص تصري حتى العقيدية الخرافات بقشع اإلصالح وهي «التطور»
بعض إىل األقل عىل يومئان الحادثني هذين ولكن مقنع، التعليل هذا إن أقول وال
وكانت العاجي، الربج يف َقطُّ أعش لم إني أقول حال كل وعىل لثقافتي، الكفاحية البواعث
إىل أصل ملَّا ذهنيٍّا وتوسًعا ثقافية خصوبة الكفاح هذا يف ووجدت كفاحية، دراستي كل
مكافحني بل محايدين أو متفرجني ال الثقافة نمارس أن يجب أننا والعربة حدودهما،

مشرتكني.
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وقد والفلك، والكيمياء كالطب والعلوم، والفلسفة األدب يف كتبوا قد كثريون مؤلفون هناك
نقصد ال لهم نقرأ حني ونحن سنة، آالف ثالثة أو ألفني منذ مختلفة عصور يف عاشوا
عن فيها عاشوا التي العصور نفهم أن إىل نرمي وإنما مؤلفاتهم، بمحتويات االنتفاع إىل

رمزية. قيمتهم إن أي عصورهم، رموز بهذا فهم طريقهم،
أبي البن األطباء طبقات أو الطبية األنطاكي تذكرة أو للدمريي الحيوان فكتاب
وإما مخطئة إما ألنها البيولوجية أو الطبية بفوائدها ننتفع ال الثالثة الكتب هذه أصيبعة،
عن فنتعرف تاريخية، صفحات عن لنا تنكشف ولكنها بالخرافات، حافلة وهي غامضة،
املؤلفون. هؤالء فيها يعيش كان التي االجتماعية، أحيانًا بل الثقافية، األحوال إىل طريقها
املعارف ألن أو الخرافات، يحوي ألنه كتاب قراءة نرفض أالَّ يجب السبب ولهذا
األمة أو العرص عن رمزية داللة الكتاب لهذا دامت ما الصحة، تخالف يرشحها التي
عىل تدلنا املرصي، أخناتون دعوات وكذلك البابيل، حمورابي قوانني فإن فيها؛ ظهر التي
ابن ورحلة امليالد، قبل سنة آالف ثالثة من أكثر قبل وبابل مرص يف االجتماعية الحال
التي األمم عن منريًا كتابًا القارئ يجد أن َقلَّ ولكن بالخرافات، الكتب أحفل من بطوطة
عىل فصوله من نطل فإننا الكتاب؛ هذا مثل عرش الثالث القرن يف املؤلف فيها جول
كتاب يف الحال وكذلك الصني، األقىصإىل املغرب من مختلفة أقطار يف االجتماعية األحوال
هريودوتس مثل التاريخ، يف القديمة الكتب نقرأ أن يجب كذلك بل مرص، عن البغدادي

والطربي. وبلوتارك
لهم ليست الذين باملؤلفني حافلة األوروبيني أو الغرب عند سواء الوسطى والقرون
يف وأيًضا املوضوع، اختيارهم يف ولكنهم بحثوا، الذي املوضوع حيث من كبرية قيمة
الذي للعرص رمزية قيمة له هذا كل إليها، وصلوا التي املعارف وحدود البحث يف أسلوبهم
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القرن يف املثقفني بني شاعت التي الثقافية االهتمامات منهم نعرف فنحن فيه، عاشوا
مثًال. للميالد الرابع أو الثالث

البرشية، الجثة ترشيح يَُحرُِّموَن كانوا أنهم مع الطب، العرب مارس كيف ونعرف
قريب. عرص إىل والحيوان النبات عن بالحقائق األساطري خلطت كيف ونعرف

العلمية الحارضونزعاته العرص قيمة يعرف وأن مثقًفا، يكون أن القارئ يمكن وال
املجادالت يف البرشي الذهن إليه هوى الحضيضالذي عرف إذا إال االنفجارية أو التدريجية
األساطري مجموعة وكذلك املظلمة، القرون يف السخيفة الغيبية واألبحاث العقيمة الدينية

ذلك. وغري اإلنسان ونشأة والطبيعيات الكيمياء عن

من تنزل التي الكتب تلك بها نعني البذرية، الكتب نسميها الكتب من آخر نوع وهناك
عىل زيادة ألنها الرتبة؛ يف البذرة من أكثر هي بل الخصبة، الرتبة يف البذرة منزلة نفوسنا
عالقة له ليس بعيد أنه نظن كنَّا ا ممَّ غريها يف النمو تبعث إذ الخمرية؛ قوة لها نموها
لهذا القارئ فإن التطور؛ نظرية يف األنواع» «أصل داروين كتاب ذلك مثال ندرس، بما
وعالقة للحيوان الناس تربية يف الساذج، البحث بل البحث، سوى فيه يجد يكاد ال الكتاب
من جميعها الحيوانات بأن واضح استنتاج ثم فيها، يعيش التي الطبيعية بالبيئة الحيوان
نقول أن نستطيع السذاجة هذه من الرغم عىل ولكن ا، جدٍّ قليلة أصول من أو واحد أصل
الفاشية املذاهب من كالٍّ فإن مثله؛ الثقايف االتجاه غريَّ كتاب البرش تاريخ يف يؤلَّف لم إنه
فأصبحت العلوم، جميع به تأثرت وقد منه، تأخذ والديمقراطية واالشرتاكية والشيوعية
سنة، مليون ألف إىل السنني من آالف بضعة من التاريخ وانتقل عامة، التطور فكرة
رصنا بل واملجتمع، واألديان لألخالق «البرشية» األصول عن نبحث االتجاه بهذا ورصنا
لنا فاستضاء أمامنا وضح املايضقد ألن نتخبط؛ أن دون تبرص يف البرش مستقبل نبحث
قرابة نحس رصنا كما بالكون، الرتباطنا دينيٍّا إحساًسا النظرية هذه زادتنا بل املستقبل،
وقد البرشي، لإلخاء بيولوجي سبب من نجد ما عىل زيادة والنبات، بالحيوان تطورية
عامة. املفكرين منطق فهي اآلن أما ومذهبًا، عقيدة صارت ثم رأيًا النظرية هذه بدأت

الطبيعة أن يف تتلخص التي روسو جاك جان مؤلفات أيًضا البذرية الكتب ومن
وإىل والحكومات امللوك مظالم إىل يرجع إنما سوء، من فينا ما وأن حسنة البرشية
هذا وقتنا إىل تزال ال خمائر الساذجة الفكرة هذه أحدثت وقد بالية، اجتماعية عادات
إىل عدنا إذا النظرية هذه إىل الرويس االنقالب نعزو أن ويمكن املجتمعات، وتحرك تعمل
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دعا الذي ماركس ظهور قبل األوىل الطوبوية االشرتاكية ودعاة وبرودون وأوين جودوين
أن نستطيع ما االجتماعي النشاط مظاهر من عرصنا يف إن بل العلمية، االشرتاكية إىل
الرواد، وحركة الريف، يف والتجوال البحر، يف االستحمام فإن روسو؛ جاك جان إىل نرده
فكرة إىل يُعزى منه، وأكثر هذا كل نفسها، العري حركة بل الطبية، املعالجة عىل واالعتماد

سيئة. االجتماعية والعادات حسنة الطبيعة أن يف روسو
الكامن، العقل أي الكامنة، عن كشف الذي فرويد مؤلفات أيًضا البذرية الكتب ومن
فإن والرغبات؛ الشهوات من خفية محركات إىل يعود الذهني نشاطنا أن وأوضح
تعود فرويد من وانفالتها متناقضاتها من كثري من الرغم عىل الحديثة، السيكلوجية

الكشف. هذا إىل
املجتمعات تحرِّك التي الخمرية فإنه ماركس؛ لكارل املال» «رأس كتاب أذكر وال
أيها ِثْق ولكن االختمار، نهاية إىل نصل وملا الحروب، عنف أو التطور رفق يف األوروبية
فهم حتى يجهل إنَّه أي متعلم، غري رجل هو الكتاب هذا يجهل الذي الرجل أنَّ القارئ
يكره وقد االشرتاكية، إىل ماركس كارل دعا وقد األخبار، له تروي التي اليومية الجريدة
املاركيس التحليل عن يستغني أن يمكنه ال الكراهة هذه مع حتى ولكن املذهب هذا القارئ
املرض أن نعرف أن إىل مرص يف وصلنا وقد للتاريخ، االقتصادي التفسري نظرية عن أو
أن وعرفنا ماركس، كارل بدرس تتألم ال كيانات يحطم مدنس ثالوث والفقر والجهل
الصناعي التطور إىل تعود اإلنجليز القيرصيني من وعرقبتها مرص يف الصناعات عرقلة
هذا بدون نفهمها أن يمكن ال الثانية الكربى والحرب املاركيس، التفسري يف الربيطاني

التفسري.

أو للعرص رمزية قيمة له كانت إذا بالكتاب نُعنى أن يجب أننا الفصل هذا وخالصة
ما مع الكتاب، هذا ألن عبقرية؛ أو براعة للمؤلف يكن لم ولو حتى فيها، ظهر التي البيئة

املؤلف. فيه وضعه الذي الجو عن لنا يكشف تفاهات، أو خرافات من يحتويه
الثقايف النشاط يف الخمائر بعثت التي البذرية تلك الرمزية الكتب هذه من وأهم
وماركس، وفرويد وروسو داروين وهم الكتب، لهذه املؤلِّفني من أربعة ذكرنا وقد العام،
العرصية، البرشية املشكالت فهم يف والوضوح، والنظافة النظام ينشد الذي املثقف والذهن

منهم. وأكثر األربعة هؤالء دراسة إىل يحتاج

187



أنفسنا نربي كيف

ذلك قارئ؛ لكل تنفع التي «الوصفة» هو وليس كثريًا، يعني ال للكتب األسماء ذكر ولكن
نقول ولهذا اآلخر؛ عن منَّا كل يختلف ولذلك الدواء، أو الغذاء نطلب كما الكتاب نطلب أننا
مكانًا الظروف اقتضتها نفسية حالة نعده أن يمكن الذي االهتمام هو للثقافة األساس إن
واالستزادة الفهم عىل الشاب يحمل الذي األصيل الحافز — االهتمام أي — وهو وزمانًا

وموضوعاتها. الكتب األسماء له يعني الذي وهو الفهم، من
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معنى يف بها وأسرتشد بالنمو أرعاها التي ثقافتي بذور هي ما يسأل أن القارئ حق من
مغرًما مؤلفه يكون أن يجب يُقرأ الذي الكتاب هذا مثل أن يرى لعله بل وداللتها، الحياة

ينقطع. ال تطور يف بها نفسه ويجدد ينفعل بالثقافة،
البيئة ظروف فيه ترسد مستقل كتاب إىل تحتاج السؤال هذا عىل اإلجابة ولكن
بالتفاعل والنضج ن التكوُّ إىل والشباب، الصبا يف والرتبية التعليم ثم الطفولة، أيام العائلية
ال ما وهذا األخرية، السنني من األربعني أو الثالثني وظروف الشخصية بني املستمر

شاقة. موضوعية دراسة وهذه موجز، فصل يستوعبه
يف البارزة الطريق أعالم من القليل إىل يشري أن إىل ذلك مع يستطيع املؤلف أن عىل

االسرتشاد. يف الفائدة بعض فيها يجد القارئ لعل الثقافية، حياته
إىل فيه الفضل يعود ثقافتي من شيئًا أجد أكاد ال أني عنه وأنبِّه أقول ما وأول
تكن لم معارف وأخذت مواد، املدارس هذه يف تعلمت فقد فيها، تعلَّمت التي املدارس
نسيت وقد لرتبيتي، أسلوبًا منها أتِّخذ ولم سلوًكا، فيها أتعلم لم ولكني القيمة، كبرية
يف وعمليات والتاريخ، الجغرافيا يف وأسماء النحو، قواعد من املدرسة يف تعلَّمته ما معظم
النسيان، راجيًا متعمًدا، قلب، ظهر عن معظمه أو هذا كل نسيت … إلخ والهندسة الجرب

الكوكب. هذا شئون من ويُعرف يُدرس أن يستحق ملا ذهني أخيل حتى
ما كثريًا فإني هذا؛ يف الحق ولهم ثقافتي، لسعة يعجبون يعرفونني ن ممَّ وكثري
والجيولوجي والسيكلوجي والطبيب األديب أناقش أن عىل قادًرا غريي مع باملقارنة أجدني
كثري يف بل يعملون، ما كل يف ليس املساواة، قدم عىل هؤالء وغري واملادي والديني واملؤرخ
النظر عىل تحملني بل يل، تتيح الثقافة يف السعة وهذه ثقافتنا، يف داللة له ا ممَّ منه
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والنقض التحليل إىل النزوع من بدًال البرشية، العاملية للشئون البنائي التأليفي التكويني
من عرشة الثامنة حوايل أصابتني التي الثقافة حمى يف أني أذكر ذلك مع ولكني والهدم،
يل نرش ما أول يف مثًال القارئ يرى كما النقض، بل والنقد، التحليل إىل أنزع كنت عمري
الهدم يف إمعانًا أكثر وليس اإلنسان»، وابن «نيتشه وعنوانه املقتطف مجلة يف ١٩٠٩ سنة
الكفاحية. لحياتي رمًزا املؤلف هذا كان فقد بنيتشه، الصحفية العلمية الحياة افتتاح من
فيها، وأشرتك مبكرة سن يف املقتطف أعرف أن الحسنة املصادفات من كان وقد
تلك عنه أيًضا آخذ كما اللفظية، الثرثرة عن البعيد االقتصادي األسلوب ذلك عنه وآخذ
أقرأ أن ألوثر إني حتى األسلوب، تلغرايف املزاج علمي اآلن إىل زلت وما العلمية، النزعة
ولست العايل، الطراز من روسية قصة عىل الفيوم جيولوجية عن أو الصم الغدد عن كتابًا
فيه نفيس أحاسب العلمي، الكتاب بعد ما إىل قراءتها أرجئ بل القصة، أهمل أني أعني

املفعول. رفع أو الفاعل نصب يف أخطأت لو كما الزائدة الكلمة عىل
الرتبية أجد أن فيها استطعت سنوات ولندن باريس يف أعيش أن الحظ يل أتاح ثم
العاصمتني، كلتا يف واألسبوعية الشهرية واملجالت اليومية الجرائد فإن والفلسفة؛ والتوجيه
كانت حني واالقتصادية، السياسية للشئون العاملي النظر تنظر كانت لندن، يف وخاصة
يجعل مرص يف الربيطانية لإلمرباطورية كفاحنا وكان القروي، النظر تنظر مرص جرائد
واهتمامنا نَا همِّ كل ألن أذهاننا؛ عن بعيد آخر رقي أي يف أو االجتماعي الرقي يف التفكري
الرؤيا دون يحول كان الكفاح هذا ولكن هذا، يف حق عىل وكنا االستقالل، عىل منصبٍّا كان

املرصية. الجريدة لقارئ الثقايف ع والتوسُّ العاملية
أدرس وجدتني فقد ثقافتي، بذور من ولندن باريس يف واملجلة الجريدة فكانت
رصت كما عوامل، من وراءها ما وأدرك وأملانيا، بريطانيا بني التجارية باملزاحمة وأهتم
كارل وعرفت املستقبل، وترصد الحارض تسرب ببصرية وتركيا والهند الصني عن أقرأ
األحداث يف االشرتاكية يجهلون ممن غريي يجدها ال التي الداللة أجد فرصت ماركس،

الكربى. العاملية
وسيلة نجعلها كي حية أوروبية لغة إىل التعرُّف شأن من نكثر أن يجب هنا ومن
يمتاز الذي املثقف الرجل لتخريج تكفي الحارضال طورها يف لغتنا ألن العرصية؛ الثقافة

العام. بالعقل
قديم عربي كتاب يوجد يكاد ال إذ العظيم؛ العربي تراثنا أهملت أني أعني ولست
اآلداب يدرسون الذين ومعظم النفيس، االقتناء يف أشك ولكني الذهني، االقتناء أقتنه لم
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وهذا اللفظي، والتأنق القديم األسلوب اكتساب إىل يقصدون مرص يف الكتاب من العربية
دراسة يف األول غريض كان وقد تقليدية، تليدية ليست نزعتي ألن به؛ أنا عنيت ما آخر
أبي البن األطباء طبقات بقراءة عنيت ولذلك العرب؛ حياة عن االستنارة العربية اآلداب
بطوطة البن الرحالت وكتب وياقوت خلكان ابن وتراجم املطوَّل الطربي وتاريخ أصيبعة
يف املوسوعية الثقافية النزعة حيث من واملعري، بالجاحظ العظيم إعجابي ومع وغريه،
أستهجن كما الجاحظي األسلوب ى أتوقَّ فإني الثاني، يف الحر اإلنساني والتفكري األول

املعري. زهد
عنها كشفنا كلما تتألأل تزال ال جواهر الشعر، يف وخاصة العربية، اآلداب كنوز ويف
الوسطى؛ القرون آداب هي مجموعها يف العربية اآلداب ولكن معانيها، يف التأمل وأنعمنا
وعربتها الحارض، العرص يف األدبية الشخصية تكوين منها نطلب أال السبب لهذا ويجب
عن بعيًدا ثقافية عزلة يف يعيش عليها يقترص الذي واألديب تاريخية، يشء كل قبل هي
األوروبية. اآلداب تزوجوا الذين إىل باملقارنة أدبية عزوبة يف يعيش بل العاملية، التيارات
ثقافتي وإنماء شخصيتي تكوين يف حية بذوًرا كانوا الذين األوروبيون املؤلفون أما
الصفحات، من الكثري يشغل — ميزاتهم تبيان عن فضًال أسمائهم وذكر — فكثريون
من كثري منهم وكسبت القدماء، اإلغريق إىل ا خاصٍّ التفاتًا التفتُّ إني أقول ولكني
بدراسة عنيت أني كما الفكر، ونزاهة الضمري حرية يف وخاصة الذهنية الخصائص
دون حال الفني التمييز من عاٍل مستوى إىل به فارتفعت مبكرة، سن يف الرويس األدب
بالغريزة تتحرش التي واملجالت بالقصص يغرمون الشبان يف نجده الذي الشغف ذلك
سن قبل وتولستوي وجوركي دستؤفسكي اإلنسان يعرف أن ا حقٍّ لحظ وإنه الجنسية،

ويحبهما. العرشين
العاملي التوجيه فيه وجدت وقد ولز، ج. هـ. أقرأ وأنا اآلن إىل ١٩٠٨ سنة ومنذ
لم أحدهما كتبه كتابًا هناك أن أظن وال برناردشو، يف وجدت وكذلك العلمي، واإلرشاد

أقرأه.
النظرية هذه فإن التطور؛ ونظرية داروين إىل أكثره يف يعود النفيس مزاجي ولكن
حيث من بذرية كانت وقد حياتي، يف ودين دراستي، يف وأسلوب ثقافتي، يف منطق هي
والتاريخ والجيولوجية واالجتماع كالسيكلوجية أخرى دراسات يف أبوابًا يل فتحت إنها
جديدة أساليب أكسبتني التطور نظرية ألن وغريها؛ واألدب واالقتصاديات والسياسة
النظر أنظر بأني الُكتَّاِب من كثري من أمتاز السبب لهذا وأنا دراستي، يف جديًدا واتجاًها
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يف عامة صفة الجمود أو الركود يعتقد التطور نظرية يجهل ومن واألدب، للغة التطوري
ويربر ويخشاه، واألدب، اللغة يف التغريُّ يكره قد لذلك وهو والطبيعة، والثقافة الحضارة

متعفنة. آسنة منهما كل حال كانت مهما بالوالء الكراهة هذه
الوقت إضاعة عن فأغتني الغيبيات، أتوقى أن عىل حملتني التي هي النظرية وهذه
لهذا والوالء الفهم أحسن رصت كما مظلمة، أبحاث من وراءه طائل ال فيما والجهد

التوقي. بهذا الكوكب
أكرب لهم وجدت ألني غريهم عىل أوثرهم الذين العرشة املؤلِّفني أذكر أن شئت ولو
وداروين وروسو وجوتيه ونيتشه ودستؤفسكي أفالطون أنهم: لقلت تربيتي يف نصيب

وفرويد. وماركس وولز وشو
االجتماعي، الرتسيم عىل والجرأة التفكري، يف النزاهة منه تعلمت فألني أفالطون أما

الجمهورية. كتابه يف نجدهما كما
وأحس بقلبي أفكر أن عىل وحملني الفني، التمييز علَّمني فألنه دستؤفسكي وأما
تجعل التي مؤلفاته وسائر كرامازوف» «اإلخوة العاملية قصته يف واضح وهذا بذهني

إنسانيٍّا. قارئها
وقيمتها تاريخها حيث من األخالق، عن كثريًا شيئًا علمني فألنه نيتشه وأما

وبرشيتها.
ع والتوسُّ الشخيص الرقي ذكرت كلما أذكرها التي امُلثىل الشخصية فهو جوتيه وأما

يئست. أو ركدت كلما النهوض عىل يبعثني الذي الواخز الضمري هو بل الذهني،
أن أستطيع ال ألني به تأثرت فقد أوروبا، يف الرومانسية الحركة زعيم روسو وأما
العودة إىل ودعوته بدونه، الرويس واالنقالب اآلداب ر وتطوُّ الكربى الفرنسية الثورة أفهم

واألدبية. االجتماعية الحركات من كبري لعدد البذرة هي الطبيعة إىل
اسمه. ذكر فحسبي ر التطوُّ أبو داروين وأما

الحوادث عىل سنة خمسني مدى التعليق يف الصايف بذهنه انتفعت فألني شو وأما
االحرتام بروح الكوكب هذا شئون يدرس الذي الصحفي فهو واالجتماعية، السياسية

الديني.
وكثري يطفأ، ال عطًشا عندي الثقافة وجعل العاملية، الوجهة هني وجَّ فقد ولز وأما

الولزية. األساليب عىل وجدان بال يجري تفكريي من
قراءة مجرد أفهم ال أميٍّا نفيس أعد لكنت لواله إنه أقول أن فحسبي ماركس وأما

املجتمعات. وتتغري واألخالق العواطف تنشأ كيف أفهم ال بل اليومية، الجريدة
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طالبًا جعلتني السيكلوجية يف الدراسة من ُمْقَفَلًة كانت أبوابًا لنا فتح فقد فرويد أما
جديدة. عوالم يل وبسطت العلم لهذا أبديٍّا

قارئ ولكل أكثر، أو مئة لجعلتهم أطلت ولو اإليجاز، أتوخى كي العرشة هؤالء ذكرت لقد
يتغري أن بد فال القادم، القرن نصف عن يختلف املايض القرن ونصف ومزاجه، ظروفه

البذريني. للمؤلفني واإليثار االختيار عىل القادر وحده وهو للقارئ، الثقايف الربنامج
ترقية هو واحد ليشء الثقافة طلبت أني العرشة هؤالء من يجد القارئ أن عىل
أنه أنبه أن يجب أني عىل الحارض، العرص دراسة سبيل عن املجتمع وفهم شخصيتي

ألحدهم. األعمى التسليم قط أسلم ولم الخطأ، من معصوًما منهم واحد ليس
يمتاز أن يجب املحارب الجيش إن الحرب سرتاتيجية يف يقول نابليون كان وقد
يبايل وال الفرسان، أو املشاة أو البطريات سالح يكون قد معني، سالح يف كبريًا امتياًزا
يجب فإنه املثقف؛ عىل يجب ما أيًضا هو وهذا األسلحة، سائر يف عاديٍّا يكون أن ذلك بعد
تعمقه يف وهو املواد، سائر يف عاديٍّا يكون أن ذلك بعد يبايل وال معينة مادة يف يمتاز أن
أن يجد أخرى، موضوعات إىل األشعة عرشات منها يخرج التي املتوهجة الدراسات إلحدى

جديدة. الهتمامات أمامه تفتح األبواب
حمى يف عندي تكوَّنت ثقافتي، بؤرة — الحياة علم أي — البيولوجية كانت وقد
قلق إىل النفس بكمياء الجنيس القلق يستحيل حني العمر من عرشة الثامنة حوايل الشباب
املذهب هذا دراسة حملتني ثم الدارويني، املذهب بشأن مثًال الدينية الحرية فكانت ثقايف،
شبكتها، يف — سنة أربعني من يقرب ما بعد — اآلن إىل زالت ما عديدة دراسات إىل
وأصل التطور «نظرية كتابًا ألَّفت أني املذهب لهذا تعمقي عن يعرف أن القارئ وحسب
فإنه كتاب؛ إىل الرجوع إىل أحتاج أن دون البالغة جريدة يف أوًال متوالية مقاالت اإلنسان»

الذاكرة. من كله
والتاريخ والدين واالجتماع السيكلوجية دراسة إىل البيولوجية دراسة حملتني ثم

والجيولوجية.
وصار بها، فتموت والتسلية، والقال القيل إىل تنحدر أن فبل الصحافة، واحرتفت
الدوام عىل تحملني التي حرفتي ووطنية عاملية والسياسية االجتماعية الشئون يف التفكري

واالستزادة. التكمل عىل
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يف فإن الثقافة؛ يف الشأن وكذلك تتبع، التي بالخطة — الحرب يف كما — الحياة يف العربة
يف يطمع أحًدا أن املعقول من ليس مجلد ماليني أربعة من أكثر الربيطاني املتحف مكتبة
أن قبل يفنى الحارضة حدوده يف البرشي العمر ألن عرشها؛ أو نصفها قراءة أو قراءتها
بل منها كثريًا فإن الكتب، هذه قراءة إىل حاجة يف لسنا أننا وبدهي قراءتها، من ننتهي

يعلوها. الذي الغبار عىل قيمته تزيد ال فيها ما أكثر
نأخذ وحتى الذاتي، التثقيف يف جهودنا تنتظم حتى خطة تتبع أن لذلك فيجب
جزاًفا، فنقرأ نتسع أال لذلك ويجب والعقيم، السخيف ترك عن فضًال املهم، قبل باألهم
أكرب تكون أن يجب ولذلك البرشي؛ الذهن من البرشية الحياة يف أثمن الدنيا يف فليس
التي الدراسية الخطط يف نفكر أن ويجب وننميه، ونثقفه نربيه به، الحياة يف عنايتنا

وجهودنا. وقتنا يف نقتصد أن باتباعها نستطيع
يمكن ما أكثر ويعرف يتوسع أن بني حائًرا نفسه سيجد الثقافة ينشد من أن بد وال
وبكل فيه ما بكل يعرفه علم أو فن ويتخصصيف يتعمق أن وبني السطحية، املعارف من
الخطتني فأي والتخصيص، التعميم بني سيقف أخرى بكلمة هو أو ونواحيه، هوامشه

يتبع؟ أن عليه يجب
متفوًقا يكون أن يرصعىل كان أنه وهي الحرب، يف نابليون خطة ذكرنا أن سبق لقد
أو املدافع فرق أو الفرسان فرق هو السالح هذا يكون وقد العدو، عىل معني سالح عىل
هذا سبيل عن ينفذ كي غريها، يف أو منها، واحد يف التفوق من بد ال ولكن املشاة، فرق

فيفتتها. قواته سائر إىل ويتجاوزها فيها فيرضبه العدو ضعف نقطة إىل التفوق
الظفر إىل نصل كي دراستنا يف نتبعها أن يجب خطة إىل حاجة يف أيًضا ونحن
يمكننا ما وأكرب أوسع بأذهاننا ونمتلك بالثقافة، ننمو أن هو هنا املنشود والظفر املنشود،
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أن من أقل فال السعادة إلينا تحمل لم فإذا الحياة، يف بصريتنا تربي التي املعارف من
السعادة. من أهم بل السعادة، هو املثقف الرجل عند الفهم إن بل الفهم، إلينا تحمل

الفنون مختلف إىل ويتعرف التعميم، يف أوًال سيأخذ الذاتي التثقيف يف والراغب
املوضوعات، مختلف إىل الذهنية مجساته سيمد فإنه ذلك؛ يف عليه غبار وال والعلوم،
تحملنا التي املادة عىل يهبط حتى أي يحب، الذي الغذاء عىل يقع حتى الحرشة، كأهداب
ماليني أربعة أمامه يكون لن وعندئٍذ تعمقها، عىل ومشكالتنا ومعيشتنا ومزاجنا ظروفنا
يف فرعيٍّا يعد يقرأ ما وسائر أصيل، كتاب بمئة يكتفي هو بل يقرأها، أن عليه يجب كتاب

عليها. التعليق يف أو املئة هذه رشح
نقطة، نتعمق إننا أي نابليون، عند الحرب يف كالخطة أيًضا هي الثقافة يف والخطة
بهذه تصل التي املعارف مختلف يف وهناك هنا ونتفرع النقطة، هذه من نتوسع ثم
عندنا ما مقدار عىل تنهض التي الفسيولوجية الخطة هي الخطة وهذه املادة، أو النقطة
العمر يكفي أن ومحال وفنٍّا علًما ١٣٠ نحو اآلن العالم ففي ميول، من لنا وما كفايات من
سيصد بد ال ألنه العامة؛ الدراسة هذه األذهان أحد يقبل أن محال بل لدراستها، البرشي
مجساته يرسل أن هو إنما الثقافة يف الراغب عىل يجب فما بعض، عىل ويُقبل بعض عن
ينرش ثم وتعمقها، إليها التعرف عىل معيشته تحمله التي املادة عىل تهبط حتى الذهنية
هي يدرس التي األصلية فاملادة بها، تتصل التي الفنون مختلف إىل ذلك بعد مجساته
تجري أن يمكن ال فالدراسة األخرى، املواد إىل اإلشعاع منها يحدث التي البؤرية النقطة
الفردية معيشتنا تتطلبه وما بأذهاننا فسيولوجية عالقة لها تكون أن يجب بل جزاًفا،

واالجتماعية.
كل من يحسو بأن الثقافة فيها يقنع ال العايل، الذهن نذكر وال املتوسط، والذهن
الذي الوحيد املورد عىل سيقع الفوىض من فرتة بعد بد ال هو بل وتسكًعا، جزاًفا مورد
يطول لن الوقت فإن ييأس؛ أالَّ التعمق عن عازًفا نفسه يجد الذي القارئ فعىل منه، يعب
األعصاب من شبكة كانت لو كما بفسيولوجيته، تتصل التي املعارف شبكة يجد حتى به
بل الطعام، بها يطلب التي بالشهوة املعارف هذه سيطلب فإنه ذهنه؛ أنحاء يف تتداخل

وأقوى. أََحدَّ أحيانًا
هناك أن وصحيح معينة، مادة يتعمق لم ما مثقًفا نفسه يسمي أن إنسانًا يمكن وال
هؤالء أسمي ال ولكن املواد، سائر إىل منها يخرجوا لم ثم مادة تعمقوا جهالء علماء

«متخصصني». أسميهم وإنما متعمقني
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التخصص عىل ُحِملُوا وإنما فيها تخصصوا التي املادة هذه يختاروا لم الغالب يف وهم
يف املتخصصمثال يف هؤالء أمثال ونجد واالختيار، التسكع فرتة حياتهم من يقضوا أن قبل
صباه يتخصصمنذ بدأ قد ألنه وهذا األديان، أو االقتصاديات من شيئًا يدري ال الكيمياء،
منها ويختار للثقافة الخصبة املروج يف يرعى كي الفرصة له تتح فلم املدرسة، يف تقريبًا
الذاتي، للتثقيف خصصناه قد الكتاب وهذا «ذاتيٍّا»، يكن لم الكيمياء يف فتثقيفه يحب، ما
اختياره، يف حرٌّ وكالهما وتلميذ، معلم منهم وكل أنفسهم، تربية يبغون الذين ألولئك أي
هذا لتخصصهم وكانوا متخصصني، شك بال كانوا الذرية القنبلة اخرتعوا الذين وأولئك
هذه اخرتعوا ملا الدراسات هذه عرفوا قد كانوا لو ألنهم والفلسفة؛ والدين األدب يجهلون

القنبلة.
ما الثقافة حق مثقًفا يكون لن أنه — الدوام عىل — يذكر أن يجب القارئ أن عىل
وهذا والبواطل، الحقائق بني والتميُّز العلمي التدريب منه يكسب معينًا، علًما يتعمق لم
وعليه السطحية، الدراسة حتى يدرس التي املواد سائر يف النقد عىل قادًرا يجعله التعمق
يف يجب أي كفاياته؛ يالئم بحيث شخصيته، أعماق من ينبع اختياره ألن يختار؛ أن هو
األسلحة، سائر يف عاديٍّا ذلك بعد يكون أن يبايل وال معني سالح يف يتفوق أن نابليون لغة

فقط. والحرب للثقافة وليست كلها للحياة هنا والخطة
يتعمقها التي املادة إىل تنزع ال جامدة ونفسه السنوات عليه تميض الذي والقارئ

ويستشفي. يسأل أن فعليه العالج، إىل يحتاج مريض هو إنما

197





كتاب مئة

وهذه قراءتها، إىل املثقف يحتاج التي «األصلية» الكتب تعيني إىل يحتاج القراء من كثري
الرقي إىل بقراءتها نصل كي رضورة تَُعدُّ هي أو التخصص، منها يُراد ال عامة الكتب

السامي. العاملي الروح مستوى إىل يحملنا الذي البرشي
هذه أسماء عىل ندله أن إىل يحتاج ال ذهنه برتبية عني الذي الشاب أن وواضح
الثقافة، يف السوي الطريق سلك قد كان إذا يعرفها سوف أو يعرفها، هو ألنه الكتب؛
كثري فكر هنا ومن بها، يسمع لم من عىل قيمتها تخفى قد مؤلفات ذلك مع هناك ولكن
التثقيف يف قيمتها حيث من غريها عىل وإيثارها الكتب بعض تعيني يف الذهن رجال من
مؤلفة قائمة املتحدة بالواليات سابًقا هاردفرد جامعة عام» «مدير إليوت وللدكتور العام،
الطبع حيث من واحد نمط عىل مجلدات يف صن» أند «كوليار رشكة نرشتها مجلد، مئة من
إذا بالنارشين يتصل كي باإلنجليزية والعنوان االسم للقارئ أنقل وأنا والورق، والتجليد

شاء:
DR. ELIOT’S

FIVE SHELF OF BOOKS

(The Harvard Classics)

P.F. Collier & Son Company

240 Park Avenue, New York city, U.S.A

ألن كتاب؛ مئة وليس مجلد، مئة من مؤلفة السلسة هذه أن ينتبه أن القارئ عىل ويجب
املؤلفني من ثالثة نحو وضع إليوت الدكتور إن أي الكتب؛ من ٣٠٢ تحوي املجلدات هذه
أو املوضوع وحدة حيث من معينة قواعد عىل االختيار بنى قد بالطبع وهو مجلد، كل يف



أنفسنا نربي كيف

عرصنا، إىل يصل حتى القدماء اإلغريق بمؤلفات يبدأ وهو ذلك، نحو أو املؤلفني مشابهة
واحد الكتب هذه بني وليس املاضية، العصور جميع يف املؤلفني أفضل جمع أنه والحق

عنه. االستغناء املثقف مستطاع يف إن يقال أن يمكن
تبدأ أيًضا وهي اآلن، شيكاجو جامعة مدير «هتشنز» الدكتور وضعه آخر اسم ومئة
مؤلفي إىل األكرب التفاته يف إليوت الدكتور عن يختلف ولكنه عرصنا، إىل عرصاإلغريق من
الجامعة تصدرها التي الحديثة» الرتبية «مجلة نرشت وقد األمريكية، املتحدة الواليات
املئة هذه أن إىل هنا ننبه أن ويجب ،١٩٤٣ سنة يف الكتب هذه أسماء بالقاهرة األمريكية

مئتني. عىل تزيد فاملجلدات كتب، بضعة مؤلِّف لكل يكون وقد مؤلِّف، مئة هي إنما
كتاب مئة لنا يذكر أن القاهرة بجامعة اآلداب كلية يف األساتذة بأحد يحسن وقد
والدكتور إليوت الدكتور سنَّه الذي النمط عىل الثقافة ينشد من يقتنيه أن يمكن عربي
يف عامليني مؤلفني وإىل عامة، برشية ثقافة إىل يقصد إنما هذين من كالٍّ ولكن هتشننز،
أو األمريكيني املؤلفني بأسماء قائمة تعيني إىل أحدهما يقصد ولم مختلفة، وأمم عصور

وحدهم. اإلنجليز
االقتناء. تستحق التي املجموعات خري من إليوت الدكتور مجموعة أن يرى واملؤلف
واالستشارة، للمراجعة موسوعة إىل القارئ يحتاج املئة املجلدات هذه جنب وإىل
١٦٠ نحو اآلن يبلغ الذي ثمنها غالء ولكن الربيطانية»، «املوسوعة هي املوسوعات وأكرب

منها. أصغر أخرى موسوعة أي اقتناء يمكن ولذلك تعميمها؛ دون يحول جنيًها
تنرشها التي املعارف ألن برسعة؛ تموت أنها وهي أصيل، عيب موسوعة كل ويف
الفرنسيون أخرج ولذلك القديمة؛ بمعارفها راكدة هي فتبقى تتغري، أو تتفرع ما رسعان
املوسعة لهذه املقتني إن أي السائب»؛ «الورق مبدأ عىل الحرب) (عطلتها جديدة موسوعة
تجددت التي املعارف عن سائبًا ورًقا تقريبًا شهر كل يتسلم ثم بمجلداتها، عنده يحفظها
وهكذا ويطرحها، ينزعها التي القديمة الورقة مكان يف جديدة ورقة فيضع تغريت، أو
إنه أي التجارية، الدوسيهات بطريقة يوضع بالطبع والورق األبد، إىل املوسوعة تتجدد
يسأل أن القارئ ويمكن مجلد، كل دفتي بني الخروم يف السلك ويوضع أسفل من مخرم

.De Monzie دومونزي باسم اآلن إىل تكمل لم التي املوسوعة هذه عن
ولكن حسنة، كانت إذا كبرية وفائدتها تُراجع، ولكنها تُقرأ، ال بالطبع واملوسوعات
باأللعاب عنايتها لعظم إنجلرتا) يف تُنَْرشُ (التي اإلنجليزية املوسوعات من الحذر يجب
حوالء مستغرضة ألنها وأيًضا الربيطاني، والتاريخ الربيطانية واألرستقراطية الرياضية
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كتاب مئة

ينتفع أن قارئًا يمكن وال خاصة، اإلمرباطورية واملبادئ االستعمار سياسة إىل نظرها يف
الواليات يف وتُنَْرشُ تُْطبَُع الربيطانية» «املوسوعة أن هنا نذكر أن ويجب املوسوعات، بهذه

النزعة. عاملية وهي اسمها، من الرغم عىل األمريكية املتحدة
أوًال الكتاب قيمة نؤكِّد أن يجب املوسوعات، قيمة عن ذكرنا الذي هذا مع ولكن
موضوعه، يف موجًزا يكتب ال ومؤلفه الذهن، ينبه كما العاطفة يثري الكتاب فإن وآخًرا؛
ال ولكن املوسوعات، عن االستغناء ويمكن منه، معينة ناحية يف أو املوضوع يف يتوسع بل
إليوت الدكتور وضعها التي املئة املجلدات بني القارئ َ ُخريِّ ولو الكتب، عن االستغناء يمكن
ألن الثانية؛ عىل األوىل يؤثَِر أن عليه لوجب الربيطانية املوسوعة وبني هتشننز الدكتور أو

فقط. فدليل الثانية أما عامة ثقافة األوىل
تُْهَمَل. أالَّ يجب الكتب من صغري غري عدد ألسماء ذكر السابقة الفصول ويف
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للتثقيفالذايت الربنامج

العقل إىل الكامن العقل من النشاط نقل إىل الذاتي للتثقيف الربنامج إعداد من نقصد
اإلرادة إىل الذهني الرقي يف العامة الرغبة من أو الوجدان، إىل الكامنة من أي الواجد؛
أخرى نواٍح يف ويتفرق جزاًفا يجري النشاط، بعثرة من أو معني، هدف لتحقيق الخاصة
والتعمق التوسع فيكون أخرى، أنواع إىل ع يتشعَّ ثم ويلتهب، فيها يحتدُّ بؤرة إىل مختلفة،

أصيل. مركز عن مًعا
رجًال تجد لن فإنك الثقافة؛ إىل يقصد شخص لكل بالفعل يحدث ما هذا أن والواقع
فهو منها. ع يتشعَّ ثم يلتهب، بل نشاطه، فيها يتجمع قليلة، بؤرات أو بؤرة وله إال مثقًفا
العادي الذهن يف حتى الشأن هو وهذا أخرى. مواد إىل منها ينتقل ثم مادة، يف يتخصص

الدراسة. يف بالجد نفسه صاحبه أخذ إذا
تستهلك الحياة ظروف فإن البؤرة؛ تكون أي التخصص، هذا يهيئ الربنامج وإعداد
كي منها كفايته التثقيف يف الراغب يجد فال القوات، هذه وتبعثر والجهد، واملال الوقت
مثًال شاء فإذا الغاية، لهذه الكثري منها يوفر أن استطاَع الربنامج، أعد إذا ولكنه يدرس،
املرحلة يقطع كي املعلمني أحد يد عىل دراسة إىل أوًال يحتاج فإنه أجنبية لغة يدرس أن
ثم الوقت، وتخصيص الكتب رشاء إىل احتاج الدرايس االستقالل إىل وصل إذا حتى األوىل،
هذا ألن تعود؛ ثم شهور ستة أو شهًرا تنقطع ال متصلة، تكون أن يجب الدراسة هذه

الفتور. إىل يؤدي وقد النشاط يبعثر االنقطاع
أو ساعتني للدراسة، سنتخريه الذي الوقت فنعني الربنامج، نعد أن يجب نتثقف فكي
نحو املجالت، أو الكتب برشاء الدراسة عىل سننفقه الذي املال نعد أن ويجب يوم، كل ثالثًا
لالبتداء معلم استخدام يف بعضها يذهب قد العام، يف جنيًها عرشين أو جنيهات عرشة



أنفسنا نربي كيف

نجيز فال أعوام، ثالثة أو عامني مدة الدراسة نوايل ثم بنصيحته، واالسرتشاد املادة يف
للدراسة. خصصناهما اللذين واملال الوقت تستهلك أخرى الهتمامات

أو بالجامعة، تعليمه لنفقات العام يف جنيًها خمسني البنه يؤدي أحدنا أنَّ والعجب
أربعني أو بثالثني نفسه عىل يبخل ثم الثانوية، باملدارس تعليمه لنفقات جنيها عرشين
ومجتمعنا الذهنية، تربيته ويوايل نفسه بها يعلم عام، كل الكتب بها يشرتي جنيًها
االقتصادية املباراة مثل ذكرنا، أن سبق التي للعوائق الرتبية هذه عىل يشجع ال لألسف
الجاهلة الزوجة ومثل املستقبل، من خوًفا املال جمع يف رين مسخَّ تجعلنا التي املهلكة

البيت. يف األثاث أرشف هو الكتب رفَّ أن تدرك وال الكتاب رشاء تعارضيف التي
وأننا الحياة، فوق كأنها الثقافة شأن من نُكرب أننا يحس قد الكتاب لهذا والقارئ
قد التثقيف إن أي ذلك؛ يفعلون أشخاًصا هناك أن يف شك وليس لنقرأ، نعيش أن يجب
الغاية، هذه يف ينفقونه الذي بالجهد سعداء وهم حياتهم، كل تحتوي التي الهواية أصبح
إنكاًرا النظرية هذه قيمة يُنِْكَر أن استطاع ملا املعرفة هي الحياة غاية إن ألحدنا قيل ولو
يف يجد ال الراقي اإلنسان فإن نواحيها؛ بعض من يتحيَّفها أن قدرته يف كان وإن ا، تامٍّ

املعرفة. تثمره الذي الفهم من أثمن وال أسمى الدنيا هذه
القصيد بيت ألن للتثقيف؛ الحياة وليست للحياة، التثقيف إن نقول أن يجب ذلك ومع
املثمرة الوجهة إىل تثقيفنا ه نوجِّ القول هذا نقول حني إننا بل نفسها، الحياة هو الحياة يف
حياتنا يف داللة لها تعد ولم ماتت ما عرص يف حية كانت عقيمة دراسات ننشد فال للفهم،

الحارضة.
نقول حني وحتى الحياة، هي الحياة غاية إن أي الحياة؛ أجل من نحيا أن يجب أجل،
فإنما الحياة، غاية هي الطمأنينة أو الصحة أو املعرفة أو الفلسفة أو الحكمة أو الفهم إن
أن ذلك بعد ونستطيع الحياة، إىل النهاية يف تؤدي األشياء هذه كل أن الواقع يف نعني
الدالة. أو الفهيمة أو السامية أو والسعيدة الرشيفة الحياة هي بأنها الحياة هذه نصف
يعيب أن ويجب الحياة، أسلوب الكتاب أسلوب من بدًال ننشد أن نستطيع وعندئٍذ
ال هو حني يف الرصني، العايل والشعر الرائع، الفخم النثر يتوخى أن الدارس أو الكاتب
أن يطلب ال إنه أي رائًعا؛ نثًرا األقل عىل أو سامية قصيدة تكون أن حياته من يطلب
أن من بدًال أجل مشوًشا، مشيًا وليس وتلحينًا، رقًصا سريها يطرد فنية حياته تكون
األصل هي الحياة ألن ونتعمقها؛ الحياة يف نتوسع أن يجب التاريخ أو الكيمياء يف نتوسع

الغاية. وهي
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الذاتي للتثقيف الربنامج

أن وألجل فيها، ما وألذ بأرشف ونستمتع الحياة، ونتعمق نتوسع، أن ألجل ولكن،
حياته من منَّا كل ويؤلِّف والذهن، والجسم النفس حياة الدالة، البليغة الحياة نعيش
ونربي عقولنا نثقف أن يجب كله هذا ألجل أجل الشعر، من بيت فيها خطوة كل علواء،

أنفسنا.
املعارف لنا تجمعت فإذا بالدراسة، عليها نحصل التي املعرفة هي ذلك إىل والوسيلة
منها ن نكوِّ فإننا بالفهم، عالجنها وإذا والفلسفة، واألدب العلم يف مختلفة ميادين من

السديدة. اآلراء
حياتنا يف نسلك أن يمكننا وال كبريًا، وذهنيٍّا نفسيٍّا مجهوًدا تستهلك اآلراء أن عىل
الرأي ونعني عاطفة، إىل الرأي نحيل أن هنا الثقافة قيم من فإن ولذلك فقط؛ بالرأي
نظامنا يف دخل عاطفة الرأي صار فإذا وتفهمها، املعارف بتقليب إليه وصلنا الذي السديد
تستحيل وعندئٍذ وجدان، وبال سهولة يف العاطفة نمارس ونحن كياننا، يف وتغلغل النفيس

الحياة. أسلوب من جزءًا العاطفة
والحكمة. والرأي الفهم إىل تؤدي واملعرفة
الحياة. أسلوب إىل يؤديان والحكمة والرأي

نعيش ساٍم أسلوب إىل الوصول أي الحياة، هي السامية، غايتها بل الثقافة، فغاية
الدين: وغاية الفلسفة غاية مثل غايتها «تطبيقية» الثقافة تكون أن يجب هنا ومن به،
به نقيس الذي واملقياس به، نعيش الذي األسلوب ثم عاطفة، ثم رأي ثم فهم ثم معرفة
مقدار هو ما أي: والفلسفة؛ الديانة به نقيس الذي املقياس عن يختلف أالَّ يجب الثقافة
أسلوب هو وما نفوسنا؟ يف بعثها التي النبيلة العواطف هي وما منها؟ حققناه الذي الفهم

إليه؟ أدت الذي السامي العيش
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