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الكتاب تقديم

حيث العمر، زهرة والعرشين العرشة وعشت شببت حيث مرص، نحو مقدس عيلَّ واجب
فذقت وجسًما، روًحا وجاهدت وكافحت وأحببت صادقت حيث والسعة، الرحب عىل نزلت
غايتي بها فنلت الحقيقة يل وتجلت األوىل، غايتي فنلت ومرارة، حالوة من الحياة طعم

الثانية.
هذا أؤدي األول، فؤاد عرشها عىل الجالس سيدها بشخص الثاني وطني فلمرص

سيكون. وملا كان ملا شكًرا روحي، وربيبة فكري عروسة فأقدم الواجب
أشعيا نجيب





األول الفصل

الفاتحة

كان هناك الجزيرة، مقدمة يف خشب من مقعد عىل النخيل، ظل تحت النيل، ضفاف عىل
إىل تارة عينيه يحول النسيم، شعره يالعب الرأس حارس العمر مقتبل يف شاب يجلس
املكان هذا يرتاد الشاب هذا كان أخرى. مرة وعابًسا مرة مبتسًما السماء إىل وطوًرا املاء
األفكار من املوقع هذا إليه يوحي كان وملا األعمال، عناء بعد للراحة وطلبًا موقعه لجمال
أو حسنها رغم فقط بالظواهر األخذ إىل يرتاح يكن لم فيها، التفكري له يلذ كان التي
يسمع، أو يشاهد ما أصول معرفة إىل ليصل يشء؛ كل يف التعمق يحب كان بل قبحها،

الكون. هذا أرجاء يف الحكمة يطلب كان فإنه

االع��ت��ب��ار ب��ع��د ال��ن��ف��س ت��ق��ت��ن��ي��ه��ا االخ��ت��ب��ار ب��ن��ت ال��ح��ك��م��ة إن��م��ا

سمع قد كان تلمذته سني أوائل يف ألنه بنفسه؛ الحقيقة عن يبحث كان باألحرى أو
عليه يبدو كان ما رغم التفكري يف الحني ذلك من وأخذ حواسه له فتنبهت البيت؛ هذا
إىل رويًدا، رويًدا البحث ملكة نفسه يف تربت لذا االكرتاث؛ وعدم الخفة دالئل من مراًرا
أو الحقيقة إىل للوصول بالتفكري إال عيش له يهنأ ال طبًعا فيه فأصبحت منه تملكت أن
بل الغري، بأفكار يتأثر أن يريد ال الخيالء، كثري كان ألنه كثريًا؛ يقرأ يكن لم عنها. البحث
إذا كان أنه إال شخيص، اقتناع خاصعن رأي له ليكون بنفسه؛ نفسه يربي أن يريد كان
املباحثة يحب كان وشكر. عظيم برسور الصحيح إىل ينقاد رأيه فساد ذلك بعد له أثبت
العظيم والصغري، الكبري واألجناس، الطبقات مختلف من الناس كل مع منها واإلكثار



الحقيقة ظالل يف

أو طبقة لها ليست العظيمة الروح بأن العتقاده وفتيات؛ فتية ورجاًال نساء والحقري،
عندما عظيًما اغتباطه كان وكم واألجناس، الطبقات عموم يف توجد بل مخصوصة أمة
من املقتنع كان إذا خصوًصا إليه مقتنًعا هذا فينقاد محدثه، رأي عىل رأيه يتغلب كان

جاًها. أو مركًزا أو علًما إن ومعروفيهم الناس ممتازي
دائًما كانت التي املايض وحياة الحارض، حياة مزدوجة: هذا صاحبنا عيشة كانت
يدَعى أن يمكن الذي الحقيقي اإلنسان إن يقول: كان ألنه عينيه؛ أمام بتذكاراتها ماثلة
بجسمه. يعيش مما أكثر وبتذكاراته وبقلبه بنفسه يعيش الذي ذاك هو إنسانًا بحق

بانزعاج شعر إذ كاملعتاد، مقعده عىل جالًسا شابنا كان بينما اليوم ذات عشية ففي
ال حائر هو وفيما وحواليه، نفسه يف السبب عن يبحث فأخذ أفكاره، عليه أخذ خفي
األشجار وراء من يتحرك شبًحا منه خطوات بُعد عىل أبرص إذ داٍع، من لهذا يعرف
الجسم، ضئيل الرأس، عاري الثياب، رث الدراويش أحد به إذا وتبينه دنا وملا إليه، قادًما
عىل متوكئًا جرابه، متأبًطا العينني، براق بيضاء، لحية ذو العمر، من السبعني يناهز
حتى صاحبنا من يقرتب يَكد ولم السري، أعياه كمن شديد بتثاقل يميش طويلة عصا
فأخذها بقرشني، قطعة صاحبنا فناوله صدقة؛ وطلب احرتام بكل وحيا نظره، خفض
فقال قليًال، وتباعد يده سحب فقد صاحبنا أما وامتنانًا. شكًرا يده يقبِّل أن وأراد فرًحا
يدك أقبِّل أن أردت وقد الليلة، عوزي أغنيت لقد سيدي، يا فيك هللا بارك الدرويش: له
وَهمَّ مرامك. وينيلك خريًا، ويجزيك عني هللا فليكافئك لذا تشأ؛ فلم العظيم الشكر عالمة
شديد، بارتياح شعر حتى سمعه إىل يصل الدعاء هذا يَكد لم صاحبنا أن إال بالسري
تعبًا، أراك هذا، يا قائًال: فاستوقفه الغريب، الشيخ هذا محادثة من اإلكثار إىل وبميل
لنتحادث؛ قليًال هنا فاجلس السري، جد تتطلب ال قريبة املدينة وبني بيننا واملسافة
فدخنها. سيجارة وهذه أخرى، بقرشني قطعة هذه وخذ عليل، والهواء جميل فاملكان

وجلس. وشكر والسيجارة القرشني الشيخ فأخذ
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الثاين الفصل

الحديث بدء

وما هذا؟ يا أنت أين من قائًال: بالسؤال الشاب بادره قليًال؛ شيخنا اسرتاح أن بعد
وطنًا يل أعرف ال فإني أنا، أين من أما وقال: الشيخ فأجاب قاصد؟ أين وإىل اسمك؟
مكان من متنقًال والقرى املدن وأزور والقفار الفيايف أطوي وهنا هنا أعيش مخصوًصا،
الطبيعة أراقب والتنقيب، البحث سوى مقصد يل ليس الواسعة، هللا أرض يف مكان إىل
باحثًا. شئت إن فاُدعني الوجود، ورس وجودي رس إىل أهتدي لعيل املكنون، وأستجليها
املتسولني الدراويش أحد أوًال ظنه الذي الشيخ هذا أن له وتبني الجواب هذا الشاب فأكرب
وهذا كبرية، نفًسا يحوي املظهر الحقري الجسم هذا إن بل العادي، بالرجل هو ليس
الجامعات. أعظم يف وجوده َقل ربما عظيم، راجح عقل فيه بالغبار املعفر العاري الرأس
بما منه يستفيد لعله عفًوا القدر له أقامها التي الفرصة هذه بسنوح كثريًا وُرس
التي الغاية نفس جوابه من بدا كما هي الباحث الشيخ هذا غاية إن حيث غليله؛ يشفي
يف توفقت لعلك صاح؟ يا وصلت نتيجة أية وإىل له: فقال وراءها. ويسعى إليها يصبو
وعيشة مظهًرا معك اختلفت وإن ألني إليه؛ تهديني حاسم أمر إىل ومراقباتك أبحاثك
إفادة وزدني أفدني عليك فباهلل إليها، أنت وتسعى سعيت التي الغاية نفس هي فغايتي
حقيقة لريى أفكاره؛ أعماق يخرتق أن يريد كمن نظره فيه الشيخ فحدق وإيضاًحا.
حيث االزدراء؛ باب من هو هذا سؤاله هل أو الشاب؟ هذا يريد ما صحيح هل أمره،
التي األهمية من يعريه من أيًضا منه وأقل الناس، من فيه يبحث من قليل األمر هذا إن
أبرقت الجد، منه وتحقق وصوبه، مراًرا فيه برصه صعد أن وبعد له؟! تكون أن يجب



الحقيقة ظالل يف

عن البحث إن بني، يا وقال: فأجابه االرتياح، عالمات وجهه عىل وبانت رسوًرا، عيناه
يدانيها، ما إىل أو إليها وصل ما إذا حتى ومفكر، عاقل كل غاية يكون أن يجب الحقيقة
السعادة إن حيث سننها؛ مع أعماله موفًقا منها له ظهر قد يكون ما مع أو معها سار

ومعها. فيها هي التامة والراحة الحقيقية
فاستلفتت تأمالتك يف غارًقا فرأيتك إيلَّ، تنتبه أن دون وثانية مرة اآلن بك مررت لقد
قيل: ما ذكرت أن ألبث لم ولكن سببًا، أوًال له أعرف لم إليك بميل وشعرت نظري حالتك
أخريًا وقفت لذا اختلف»؛ تناكر وما ائتلف منها تعارف فما مجندة، جنود األرواح «إن

إليها. أنت تنبهت بحركة وأتيت مفكًرا، النظر بك محدًقا قادًما رأيتني حيث
يرى أن قبل به شعر الذي الخفي االنزعاج رس حينئذ وعرف لهذا، الشاب فبُهت

الشيخ.
قبل ماتا ألنهما أعرفهما؛ لم صالحني أبوين من يل قيل ما عىل بني يا ولدت لقد
العارشة. بلغت أن إىل األغراب أيدي بي تتالعب يتيًما فُربيت العمر، من الرابعة أبلغ أن
ذهابًا نركض صغريًا كلبًا ونالعب الجريان أوالد أحد مع ألعب كنت بينما يوم ذات ففي
فآمله صاحبي؛ ِرجل عىل وقصد انتباه غري عىل ُدست إذا متعبًا، يتبعنا والكلب وإيابًا،
ولكًما. رضبًا وأشبعاني وأبوه أخوه وجاء ولطمني وقام ويرصخ، يبكي فأخذ ذلك؛
جميعهم أخذوا حرضوا الذين إن بل يل يشفع أحًدا أَر لم فقريًا وحيًدا يتيًما كنت وملا
هذه أذكر لليوم أزل ولم وتأنيبهم. رضبهم من أكثر ظلمهم فآملني ويعنفونني، يلومونني
الكلب إىل جئت منهم تخلصت عندما ألني وعليه؛ فيه أنا فيما السبب كانت التي الحادثة
يف جائًعا الليلة تلك فِبت ساخًطا، شاكيًا باكيًا وجهي عىل هائًما ورست فحملته الصغري،
به، نقتات يشء عن أبحث كلبي أحمل مبكًرا قمت التايل اليوم صباح ويف املغائر، إحدى
وطلبت يديه وقبَّلت إليه فركضت الغنم، من كبري قطيع مع آتيًا راعيًا بعيد من فأبرصت
ومن أقصد، أين إىل وسألني ، وبَشَّ وجهي يف فَهش كلبي، مع آلكلها خبز قطعة منه
رغيًفا، وأعطاني جرابه وفتح يل قلبه فَرقَّ قصتي، بجميع فأخربته أنا؟ وَمن أنا، أين
وأطعمت الرغيف فأكلت كلبي. وسقى اللبن؛ من قليًال منها وحلب النعاج، أحد وأمسك
أقبِّلها، أخرى مرة يده إىل وقمت الراعي بهذا وأنست ا، جدٍّ وفرحت الكلب منه أيًضا
يأخذني املساء ويف النهار، طول معه أبقى أن يل وقال فاستوقفني، السري متابعة وأردت
إىل جئنا املساء ففي كان. وهكذا األديار، ألحد هو القطيع هذا إن حيث الدير، إىل معه
بيده وأخذني إيلَّ فجاء الرهبان أحد وكلَّم ذهب الحظرية الغنم أدخل أن وبعد الدير
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الثاني الفصل

وفكر قليًال فسكت آخرها، إىل أولها من بها فأخربته قصتي عن فسألني الرئيس، إىل
قد — وتعاىل سبحانه — هللا أن اعلم بني، يا يل: وقال وقبَّلني، صدره إىل ضمني ثم
هؤالء رضب من نالك الذي األلم هذا أن كما خريًا، منه لك ينتج كي الرش بهذا لك سمح
هي فالنتيجة هذا، من بأس ال ولكن كلبك، به آملت عما قصاًصا كان لربما لك، الناس
رعاية عىل تساعده الراعي مع النهار يف وستكون هنا أقبلك فإني لك، خري حال كل عىل
الدين. وقواعد القراءة أصول يعلمك بأن اإلخوة أحد سآمر املساء ويف القطيع، ومراقبة
وشكرت الرئيس، يدي فقبَّلت عظيم، وارتياح داخيل برسور وشعرت جدٍّا ا جدٍّ ففرحت
يوم كل صباح يف أذهب سنة عرشة اثنتي الدير خدمة يف بقيت وهكذا الصنيع. هذا له
املساء ويف الغنم. نرعى بلبل؛ األمني كلبي يصحبنا بطرس، الراعي ومخليص صديقي مع
أتلقى يوحنا الراهب معلمي إىل األوىل السني يف أوًال أذهب كنت العشاء وبعد بها. نعود
مكتبة إىل أختيل كنت كلها هذه أتقنت أن وبعد الدين، وأمور والكتابة القراءة أصول عليه
كنت ما عىل وتطبيقه فيها ما فهم محاوًال الليل، نصف قرب إىل فيها الكتب أطالع الدير
بطرس؛ ومع الرهبان مع الحديث أكثر وكنت بخاطري. يجول أو أسمعه أو أشاهده
لنا، متسًعا الوقت كان حيث األخري؛ هذا صديقي مع خصوًصا يشء كل عن مستفهًما
يبدو كان ما عىل الفكر ونروِّض دروسنا عنه نأخذ له نهاية ال كتاب الطبيعة من وأمامنا
وعن بسخاء دروسه يعطي أستاذ أعظم لهي الطبيعة إن بني يا ا فحقٍّ األرسار. من لنا
الطبيعة عىل فالدارس بنرباسه، يستنري إليه ويأتي به، يسرتشد من لكل ينضب ال ينبوع
فيه يقرأ الكون كتاب أمامه فينفتح عامًلا؛ حكيًما حقيقة يكون وعلمه حكمته عنها اآلخذ
وليس الوجوه، كل ومن بأكملها يواجهها أن برشط األخبار، صحيفة يف أنت تقرأ كما

الجهات. بعض من أو جهة من
الكلب وبلبل املعتاد، حسب عىل القطيع نرعى بطرس مع كنت بينما األيام أحد ففي
يكافحه ألم آثار بطرس عىل الحظت حارًسا، مراقبًا هناك وإىل هنا إىل يركض األمني
ويف وجهك عىل أرى فإني صاح؟ يا لك ما فسألته عني، ويخفيه عليه يتغلب أن ويريد
بيشء. أفيدك أن أستطيع لعيل يل قل تشعر؟ فبماذا تتألم، أنك عىل يدلني ما حالتك
ولكني يرام ما غري عىل وأنا املاضية الليلة طول فإني الحظت ما صحيح وقال: فشكرني
بشدة، األلم عاودني اآلن ولكن كالعادة، فقمت التحسن بعض يف آنست الصباح عند
ففعلت، القريبة. الشجرة هذه تحت ولنجلس يدك فهات السري، متابعة من يمكني ال
ويديه وجهه فغسلت به، أتيته ماء دلو واستقيت اآلبار بعض إىل ذهبت أجلسته أن وبعد
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الحقيقة ظالل يف

ولكنه ما، نوًعا األلم وهدأ الراحة بعض اسرتاح قد كان استيقظ وملا قليًال، فنام ورجليه
وعند ورجعنا. فقبل، الدير، إىل بالغنم بالرجوع عليه أرشت حينئذ عاوده. أن يلبث لم
العقاقري بعض وسقيناه غرفته إىل فحرضوا باألمر، والرهبان الرئيس أخربت عودتنا
بطرس ومنقذي صاحبي وكان إال الصباح يصبح لم ولكن اإلمكان، قدر عىل وعالجناه

حارة. بدموع جميًعا فبكيناه الحياة، فارق قد
الدير. مقربة يف الرتاب واريناه عليه الصالة وبعد

ما ورأى املقربة إىل رافقنا عندما فإنه جميًعا، حزننا فاق قد حزنه فإن بلبل أما
عىل ميتًا وجدناه أيام بضعة وبعد واختفى، عنا وذهب األكل عن انقطع بفقيدنا، حل
الحزن بي اشتد عندئذ أخرى. مرة وحيًدا وأصبحت رفيقي فقدت وهكذا بطرس، قرب
وودعت الرئيس فاستأذنت الدير؛ يف القيام أطيق أعد ولم الحياة، عيني يف وصغرت
بطرس، مخلفات من وهما الجراب وهذا العصا هذه وأخذت القلب، ملء واألىس الرهبان
هذا من الشاب فتأثر معك. تراني حيث اآلن إىل الساعة تلك من وجهي عىل هائًما ورست
وود املصائب، من به حل ما كل يف يشاركه كأنه إشفاق نظرة الشيخ إىل ونظر الحديث
وملا بطرس، مع مىض فيما هو كان كما مالزًما؛ دائًما معه ليكون الظروف ساعدته لو
عنده؛ املبيت إىل الشيخ دعا منزله إىل رجوعه ميعاد عن تأخر وقد مىض قد الوقت كان
يف الغد يف باللقاء ووعده لطف بكل الدعوة قبول عن الشيخ فاعتذر الحديث، يتابع كي
بعضهما يعرفان كأنهما صاحبه يف كل يفكر الغد يف املقابلة أمل عىل فتفارقا ذاته، املحل
عرى لتمكني كافية كانت سويٍّا قضياها التي الوجيزة الربهة هذه إن حيث سنني؛ من
الناس بني ا جدٍّ حدوثه يكثر األمر هذا فإن غرو، وال بينهما. الصداقة بل ال التعارف

والروح. الدم تجانس عند الحيوانات بني وحتى
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والعكس للغري رش هو لنا خريًا نظنه ما أن أم الحقيقة؟ يف رش أو خري يوجد هل
بالعكس.

∗∗∗

حسب املقعد عىل وجلس نجيب، الشاب صاحبنا أقبل املعني الوقت يف التايل اليوم يف
له قال والسالم التحية تبادل وبعد شيخنا، حرض حتى قصرية برهة تمِض ولم املعتاد،
منها دقيقة كل كانت فقد الليلة، مثل االنتظار مرارة أذُق لم إني شيخي يا وهللا نجيب:
إىل اآلن ولنعد أيًضا، عندي كان ما وهذا وقال: الشيخ م فتبسَّ بشهر. ساعة وكل بيوم،

الحديث.
سنة، وعرشون اثنتان وعمري الدير تركت أنني يتضح أمس لك كالمي سياق من
إىل بلد من متجوًال اآلن تراني كما قضيتها سنة وأربعون فثمان السبعني، اآلن بلغت وقد
وعرب وعجم وصينيني هنود من الشعوب؛ بجميع واختلطت األقطار، معظم فزرت بلد،
هناك ومن الحديث، التمدن عظمة يسمونه ما وشهدت أوروبا إىل أيًضا ورحلت وزنوج.
بت ونقَّ فبحثت سنوات، ثماني مكثت حيث أمريكا؛ إىل استصحبني من يل هللا قيَّض
كثرية أشياء أن ولو عليه، وقفت جديد ألمر تُكن لم دهشتي ولكن فُدهشت، وراقبت؛
هي دهشتي إن بل سطحيٍّا، إليها الناظر عند مظاهرها الختالف جديدة عدها يمكن
العالم يف جديد يشء ال باألعم أو الشمس، تحت جديد يشء ال بأن وتحققت رأيت ألني
والويل واحدة، ثابتة وخطط أنظمة عىل تتمىش واحدة، وسننها واحدة، فالطبيعة أجمع.
يشء وال نفسه يخلق يشء فال الفائقة، املدبرة الخالقة القوة تلك فسبحان عارضها، ملن
بالتحول العودة طرق اختلفت ولو إليه. ويعود العظيم الينبوع من يخرج إنه بل يفنى،
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تحول، بل فناء ال الحقيقة أن مع حاصل، الفناء أن بعضهم ظن حتى آخر إىل يشء من
بعد. فيما سرتى كما األصل إىل رجوع بل

والحيوان والنبات الجماد ذلك يف بعضسيان مع بعضها جميعها الكائنات تتصارع
توايل مع حال إىل حال من وتتغري أشكالها فتتبدل مختلفة، وعوامل شتى تأثريات تحت
وصحته وملصلحته له موافًقا منه كان فما هذا، إىل املرء ينظر األيام ومرور الزمن،
رش؛ أو خري يوجد ال الحقيقة يف أنه مع ا، رشٍّ عده مخالًفا كان وما خريًا، عده ولراحته

الطبيعية. وللسنن القصوى وللنتيجة الكيل للمجموع نظرنا إذا
منها تولدت حتى معه تدرجت اإلنسان يف ولكنها طبيعية، سنة البقاء تنازع سنة
الخري تكيف اإلنسانية العمومية أو الشعبية أو الفردية األنانية مصلحة وعىل األنانية،
لك: أقول املبدأ هذا عىل أمثلة بني يا أردت وإذا فوائد. قوم عند قوم ومصائب والرش،
َمثل، حيوان وكل إنسان وكل َمثل، لك يحصل وما حصل وما َمثل، وأنت َمثل أنا إني
أنت تضيع تعممت. عممتها وإذا انحرصت حرصتها إذا لذلك أمثال؛ الطبيعة يف ما وكل
وراحتك، ولذتك نعيمك تزيد أن به يمكنك شيئًا فقدت ألنك لك؛ رش فهذا نقودك محفظة
رشك فيكون غريك فيجدها جسميٍّا أو روحيٍّا ماديٍّا أو أدبيٍّا أو بواسطة أو رأًسا إن
منك بالقرب الجبل ويف وزرعك، أرضك وتفيد لبنًا عليك تدر بقرة حقلك يف للغري. خريًا
العرف يف يُعد البقرة فموت أشباله، ويشبع فيأكلها البقرة فيفرتس يأتي جائع؛ أسد
يشء؟ الطبيعة خرست هل ولكن وألشباله، لألسد خري ولكن وعليك، عليها رش الحايل
حي إىل فيه الذي العمار فينقلب مدينة يف حي يحرتق باٍق. توازنها فبمجموعها كال،
هذه خري فيزداد أخرى بقعة إىل الخريات من يلزمها كان ما فيتحول بقعة تخرب آخر.
للثانية. خري األوىل فرش تلك؛ وتفوز هذه فتخرس وأخرى أمة بني حرب تقوم تلك. ببالء
جزائر فتغور زلزالها، األرض وتزلزل فيغمرها مأهولة أرضغري عىل البحر يطغى ولكن
المرأة شاة فتميت صاعقة تنقض ا. رشٍّ وال خريًا ال الحوادث هذه تعد وال أخرى، وتظهر
شتى حيوانات تولد ولكن مستطريًا، ا ورشٍّ جلًال حادثًا األمر هذا فيعد فقرية، عجوز
أحد، لها يفطن وال وتنقرض وتموت البعيدة الغابات يف وتعيش مفرتسة، وغري مفرتسة

ا. رشٍّ وال خريًا ال فناؤها أو وجودها يعد فال
فيتعاونون الناس ماشية عىل يسطو كارس ذئب يوجد القرى إحدى من بالقرب
وجوده فيحسب مفيًدا نافًعا حيوانًا يجدون ثم عظيًما، خريًا به الفتك ويعدون قتله، عىل
إىل مجاريها من تتحول أو وتجف أنهار منها تجري غزيرة ماء عيون تنفجر نعمة.
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حجًرا بعضهم يرمي ولكن فيها، ألناس بقاع يف كانت إذا لهذا أهمية وال أخرى، مجاري
واملزروعات األشجار تنبت العقاب. يستوجب ا رشٍّ عمله فيعد الناس يرتادها ماء برئ يف
كان إن — ثمرها والحيوان الطري فيأكل وتثمر وتزهر اإلنسان من مأهولة غري أراٍض يف
وأسمدة، تراب إىل وتتحول نضجها، بعد األرض عىل تتساقط أو — طري أو حيوان هناك
منها يقطف تفاح شجرة يوسف بستان يف يكون ولكن ا، رشٍّ وال خريًا ال هذا يعد وال
ليأكلها املاشية اإلنسان يربي القصاص. تستوجب ورسقة ا رشٍّ عمله فيعد تفاحة زيد
فيقتنص الصيد إىل الصياد ويذهب عنها. ينتج ما وبكل وعظمها وجلدها بلحمها وينتفع
لسعت إذا ولكن عظيًما، خريًا عمله فيعد له يرتاءى ملا ويستعملها والطري الحيوانات
ُعد الناس حقول بعض من حنطة حبة طائر نقد أو إنسانًا نحلة لدغت أو ولًدا عقرب
يا ترى هنا فمن له. نهاية ال مما وهكذا بمكان. الغرابة من هذا أفليس ا، رشٍّ العمل هذا
اإلنسان نظر وجهة حسب اإلنسانية األنانية ونبت زرع، إال هو ما والرش الخري أن بني
أو نفسه، للماء جهة إىل جهة من املاء تحول معنى ما إذ الفائدة، من له يرتاءى فيما
أكلها أو قطفها أو الشجرة من ثمرة سقوط أو نفسها، لألرض أرض وغور أرض ظهور
وجودهما عدم أو داجن أو مفرتس حيوان وجود أو ذاتها، للشجرة حيوان أو إنسان من

هناك. أو هنا
كيف ولكن البتة، رش وال خري ال أنه وبيانك أقوالك من يستنتج وقال: نجيب، فأجابه
عىل والحث الخري وجود عىل جميعها اتفقت وقد األديان، جميع تعاليم مع هذا توفق
وأسس اإلنسان ترقى ملَّا بني: يا اسمع الشيخ: فقال فعله؟ عن والنهي الرش ووجود عمله،
تقاومه طبيعية كثرية عوامل أن ورأى فأمًما، فشعوبًا قبائل فعاش اإلنسانية، جمعيته
واألمطار، والصواعق األرض، يف والقحل والسامة، املفرتسة الحيوانات مثل خارجية؛ منها
وحب والحسد، البغض، مثل؛ داخلية ومنها وخالفها، والعواصف والثلوج، والربد والحر
أنفسنا يف نشاهده مما جرا وهلم الغري، جنبي عىل الحصول وحب والكسل، االنتقام،
الجمعية لتلك حفًظا ذلك ملقاومة العدة ويعد لألمر يحتاط أن أراد ذواتنا، من ونعلمه
الحيوانات أجناس يف شاهده ومما الطبيعية غريزته من فاقتبس لها، وإنماء وتقوية
يف لرتهفه جسمه وضعف توهمه يف وزاد عقله يف ى ترقَّ وملا عليها، سار وطرًقا سننًا
كما لوقايته كافية وحدها تعد ولم تضمحل، أن فيه الطبيعية الغريزة وكادت املعيشة،
عىل بها لالستعانة تصورها خيالية وزواجر بروادع عنها استعاض الحيوانات، بقية يف
مصلحته سوى يقصد لم ومسموحاته نواهيه كل يف تراه لذا روابطه؛ وحفظ حفظه
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البتة، خالفها إىل ناظر غري بواسطة؛ أو رأًسا، إن العامة، اإلنسانية مصلحة أو الخاصة
إليه تعود فائدة لتصور يكون ذلك فإن األخرى، الكائنات من لغريه نظر إذا إنه بل
الكل. يف الكل نفسه عد بل ال له، ملًكا الكائنات وكل املطلق السيد نفسه فعد منها،
جنسه ويف نفسه يف الرسقة حرم الحيوانات. بقية يف وأباحه جنسه ويف نفسه القتل حرَّم
ينتج بما وينتفع ليأكلها الحيوانات يقتل إذن فلماذا واألشياء. الحيوانات بقية يف وأباحها
النحل من العسل ويأخذ صغارها؟ من فيرسقه املاشية من اللبن يحلب وملاذا عنها؟
فيحملها ويستعبدها؛ الحيوانات يظلم ولكنه واالستعباد، الظلم حرَّم قوتها؟ فيسلبها
تالشت أو ضعفت أن بعد ألنه الزنا؛ حرَّم حاجاته. قضاء يف ويستخدمها وأمتعته نفسه
أنثاها مجامعة عدم كيانها، لحفظ الحيوانات، عىل تحتم التي الرادعة الغريزة تقريبًا فيه
فيه أثاره ملا ال، أم اإلفراط هذا به أرض دائًما، الجماع يطلب وهو معينة أوقات يف إال
به يرض عما لردعه التحريم ذلك عليه وجب ومرشبه؛ مأكله يف وتأنقه وتفننه ترفهه

جنسه. وببني
وحب الغرية من عنها تولد وما والنظامات العوائد من لجمعيته اختطه ملا وحفًظا
صلب من هو ولد تربية مثًال زيد يتحمل لئال العدل؛ من يدعيه ملا وإرضاءً االستئثار
هي التحريمات هذه وأن طبيعية، ليست السنن هذه أن عىل أيًضا يدلنا ومما عمرو.
رغم عليها يثور األحيان من كثري يف ذاته اإلنسان ذلك نرى أننا اإلنسان؛ وضع من
ويسبي بعًضا بعضه ويسلب بعًضا، بعضه فيقتل والوعيد، الوعد من به حصنها ما
ويف حرب كل يف يشاهد كما البعض، بعضه بالد ويدمر ويخرب البعض، بعضه حريم
القومية، واألنانية الفردية األنانية أن عىل تستدل هنا فمن القبيل. هذا من حادثة كل
من لها يرتاءى ما حسب وتحلِّل تحرِّم التي هي اإلنسانية واألنانية العنرصية، واألنانية
أن مع فقط اإلنسان يف محصورة معرفتهما والرش الخري إن يقولون: واملنفعة. املصلحة
األسماك إىل فانظر والجماد. النبات فيه ويساويهما الحيوان، يفعله اإلنسان يفعله ما
البعض، بعضها تقاتل تراها السماء، يف الطري وإىل األرض، عىل الحيوانات وإىل املاء، يف
كما وتتسارقه طعامها، عىل وتتسابق البعض، بعضها وتأكل ببعض، بعضها وتفتك
وتفتك به، وتفتك بعضها وتقاتل يقاتلها، كما به وتفتك اإلنسان وتقاتل اإلنسان، يفعل
رأى إذا األسد أن بني يا ترى أال بعضها. وترسق يرسقها، كما متاعه، وتسارقه ببعضها
ذلك يفعل كما وأكله، وقتله الكبش أو اإلنسان ذلك عىل انقض الربية يف كبًشا أو إنسانًا
فيأخذ الدجاج عىل يسطو الثعلب هو وهذا فيصطاده؟! عليه قوي إذا بالسبع اإلنسان
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والديدان األرض يف الحرشات عىل تنقض أيًضا الدجاج هي وهذه له، يطيب ما منها
فيرسق يهاجمك سارق بني بني يا الفرق ما الثعلب. يفعل كما بها وتفعل فتأكلها،
أو طفلك عىل يهجم ذئب وبني عسلها؟ فتشتار نحل خلية تجد أنت وبينك مقتناك،
جار بني بني يا الفرق ما صغارها؟ فتلتقط طري عش تجد أنت وبينك فيأخذهما، شاتك
ما أن أيًضا ترى أال الجار؟! ذلك فعل تفعل والحيوان الطري وبني الفاكهة، منك يرسق
تنبت التي الربية الحشائش أو املثمرة، الغري الشجرة تلك أيًضا تفعله الجار هذا فعله
أيبستها؟ ولربما حملها من فتقلل أرضها؛ نمو من وتأخذ عليها فتظلل الفاكهة، تلك بني
الديار وتخرب الولد تميت طاحنة؛ حروبًا بعضها عىل تثري شعوب بني بني يا الفرق ما
ما جميع األمطار وتجرف األشجار، فتقتلع تثور عاصفة وبني والرضع، بالزرع وتذهب
عليها بمن األرض فتغور يحدث زلزال أو صفصًفا؟ قاًعا البالد فتصبح اليابسة؛ فوق
لم كأنه كان ما معالم جميع وتندثر أسفلها، عاليها ويصبح جماد، أو نبات أو حي من
وترسح وتسبي فتقتل القرى إحدى تدخل عصابة بني بني يا أيًضا الفرق وما يكن؟
أفال العصابة؟ تلك فعل وتفعل األجساد يف تدخل قتَّال ميكروب من وافدة وبني وتمرح،
يف تساوت واحدة الحقيقة يف هي وفاعًال؛ شكًال اختلفت ولو األفعال هذه جميع أن ترى
الحقد وفيها الحيوانات أيًضا هي فهذه والجماد. والنبات الحيوان الثالث: املمالك عملها
الربي ففيها فيه، تؤثر كما املادة فيها وتؤثر اإلنسان، يف كما والغضب والغرية والبغض
آذاه من عىل الَجمل ويحقد اإلنسان، يخاف كما األسد من الذئب يخاف الداجن. وفيها
فعلهما وأمام فيهما يتساوى ان عامَّ والرش الخري أن يتضح هذا فمن اإلنسان. يحقد كما
يكيفا ولم واإليجابي، السلبي التصارع مظاهر من مظهر إال هما فما الكون، يف ما جميع

اإلنسانية. املصلحة تعريف حسب إال والرش بالخري
وفاز الضعيف فانخذل والسكنى؛ القوت عىل األحياء بني التنازع ابتدأ البدء يف
وحب والحسد والغرية الحقد تولَّد الكفاح هذا ومن بينهما. والعراك الكفاح وبدأ األقوى،
منه، ويستزيد به فاز بما يحتفظ أن أحب الفائز ألن شاكل؛ وما واالغتصاب الثأر
العداوة فتأصلت الغالب، فعل بما والتمثل منه، أُخذ ما وإرجاع للمدافعة أراد واملغلوب
تطلب وهي مثًال الدببة فإن القوي. من والضعيف الضعيف من يحاذر القوي وأصبح
إىل وتقاتله فيقاتلها عليها، ويزاحمها يطاردها اإلنسان كان املغائر أحسن يف السكنى
الدببة عن يقال وما منها. ينفر وهو منه تنفر فأصبحت عنها، اآلخر أحدهما يجلَو أن
عىل إما األصل يف زاحمها فإنه عداوة، اإلنسان وبني بينها التي الحيوانات بقية عن يقال
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أراد أنه أو ما، أمر يف له ملضايقتها لراحته طلبًا العداء ناصبها أنه أو سكناها، أو قوتها
األجداد، عن األحفاد يتوارثها الفريقني، يف العداوة تأصلت حتى بها؛ ليقتات بها الفتك
فإنه مثًال، الذئب عادى قد كان إذا اإلنسان ألن األنانية؛ عن نبتت قد هذه، والحال فهي
سارقه أو راحته، يف أقلقه أو قوته، عىل سابقه الذئب ألن بل ذئب؛ ألنه ليس عاداه إنما
حل إذا حتى أذيته، عىل الذئب بمقدرة يشعر اإلنسان طاملا دائمة العداوة وهذه متاعه،
ذلك يرى كما التأمني، إىل واملطاردة الرأفة إىل العداوة تحولت املنفعة دور وجاء العجز
األنانية تتجىل وهكذا راحتها. عىل ويسهر ويعولها يحميها حيث الحيوانات، حدائق يف
ديانات جميع يف ومقاصدها أشكالها بأوضح أيًضا تتجىل أنها كما يشء، كل يف اإلنسانية
أذيته عىل القدرة منه تصور ما إال شيئًا يعبد ولم ليشء يِدن لم فإنه ومعبوداته. اإلنسان

لنعمه. استدراًرا له فداَن النفع منه تصور ما أو لرضره، ودفًعا تملًقا فعبده
أستوضحك ولكني البيان، بهذا شيخ يا أقنعتني لقد فقال: الشيخ نجيب فسأل
بعيد حد إىل بعضهم معارف وتدرجت كثريًا، ترقى وقد لإلنسان أليس األمر، هذا عن
حاله يكيف أن يمكنه بها طريقة يجد أن والتصور واالبتكار، واالخرتاعات العلوم كل يف
الحيوانات من أو جنسه من أن بغريه؛ ترض وال تفيده هذه من أعدل أخرى قاعدة عىل
بنفسه نفسه يناقض فال واملعرفة، والعدل العقل يف الرقي من يدعيه ما وتوافق األخرى،
طالت مهما الحياة لهذه ليست بالحق إنه حيث وأهنأ؛ أهدأ حياة له ويوجد بعمله، وقوله
وقت إن وقال: الشيخ، فأجابه جسدية؟ أو نفسية إن واآلالم املشاق من تستلزمه ما قيمة
غًدا، سألت ما عىل الجواب فموعد به، فتأمل سمعته، قد ما اآلن ويكفيك حان، قد الذهاب

امللتقى. وإىل عليك فالسالم
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التوازن هو وهذا التبادل، أو والعطاء األخذ قاعدة عىل مبني العالم يف يشء كل
واإليجابي. السلبي

∗∗∗

لألهرام املجاورة القرى إحدى إىل الشيخ فسار طريقه، كلٌّ وسار صاحبانا تفارق
قرص جرس واجتاز سمع، بما متأمًال مفكًرا بيته إىل نجيب وسار األجاويد، يستضيف
عما لتلهيه الناس وجلبة والعربات السيارات وحركة الضوضاء تلك تكن ولم النيل،
وهزته، بكتفه أمسكته بيد أحس أنه لوال العميق؛ سباته من وتنبهه فيه، يتأمل كان
فَردَّ محييًا؛ له يبتسم أصحابه أحد فرأى ورائه إىل فالتفت باسمه، يناديه صوتًا وسمع
أضنيت لقد مفكًرا؟ دائًما نجيب يا أراك يل ما صاحبه: له فقال منها، بأحسن التحية
اإلخوان كبقية وكن األفكار هذه عنك دع الكون؟ نظام تغري أن تريد ألعلك جسمك،
فسيغنِّينا معي، فتعاَل املعارف أحد عند حفلة إىل الليلة مدعو إني طروبًا. جزًال فرًحا
فهيا وسمع، وطرب أنس ليلة فهي أيًضا، مشهور تخت عىل املشهورين املغنني كبار أحد

بالخري. يل تدعو وسوف بنا
لطيف الحديث حلو أدبيٍّا كاتبًا الصديق هذا وكان معه، وسار قبل حتى به زال وما
يفكر كان ما نجيب نيس وقد شتى، أمور يف يتحادثان االثنان فأخذ فريد. واسمه املعرش
وكان النكت. مستملح من مسامعه عىل يلقيه هذا كان مما فريد مع يضحك فأخذ فيه؛
يلقيها، نكتة لكل طويًال ويقهقه وجهه عىل الِبرش يطفح عظيم رسور حالة يف فريد
اليوم، مثل ضحكت قد األيام من يوًما أني أذكر لم صاح يا إنني وهللا لنجيب: وقال

الضحك. هذا خري يعطينا فربنا
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النيل، ضفاف عىل الحالة هذه عىل يتمشيان االثنان أخذ متسع، الوقت يف كان وملا
وحواليها وإيابًا، ذهابًا املاء تخرتق األنوار متأللئة وبخارية رشاعية من املراكب وكانت
وكانت عليها، بمن وتجيء تروح النزهة، طالبي بالناس؛ مكتظة الزوارق من كبري عدد
أنوار وكانت وبزوارهم. بسكانها أيًضا غاصة النهر شاطئ عىل الرأسية الذهبيات سطوح
الصافية السماء تلك أنوار مع القريبة والفنادق واملنازل الجرس وأنوار املراكب هذه جميع

القلوب. بمجامع تأخذ بهجة املنظر فتزيد الهادئة؛ العظيم النهر مياه عىل تنعكس
القوم نجاري أخي يا هلم لنجيب: فريد فقال ا، جدٍّ صاحبينا يف املنظر هذا فأثر
العيش فلذَّة زورًقا، زمن ساعة أيًضا نحن فنأخذ املاء، إىل األرض من وننتقل عملهم يف
الفكرة هذه عىل نجيب فوافق النادرة. الليايل من لهي الليلة هذه إن ا فحقٍّ التنقل، يف
ماسك محمد والرئيس يقذفان، وجعال وركبا فجاءهما الزوارق، بأحد وناديا ارتياح بكل

فرحني. ضاحكني الزوارق بقية مع يتسابقان وكانا االثنتني، بيديه الدفة
لونه فامتقع الضاحك، يعرف أنه له خيل ضحًكا فريد سمع إذ كذلك هما وفيما
هذه أليست اسمع! أخي، يا رويدك لنجيب: فقال العاصفة. بحلول شعر كأنه قليًال

فريدة؟ ضحكة
يف فريد هام متعلمة، أديبة الجمال بارعة العمر مقتبل يف فتاة هذه فريدة «وكانت
والطرب، اللهو إىل امليالة طبيعته لوال بلبِّه يذهب كاد عذريٍّا حبٍّا سنوات بضع من حبها
بنا هيا يهوى.» كان بمن التفكري فكره عن ليموه األسباب من لنفسه يختلقه كان وما
الضحك أن فعلم قليًال؛ نجيب فأنصت األمر، من لنتحقق الصوت حيث الزورق من نقرتب
إذا خصوًصا فريد، عىل التأثري من املشهد لهذا سيكون بما ولعلمه فريدة، ضحك هو
عزمه عن ويحوله يغالطه أن له بدا — الواقع يدل كما — آخر شخص مع فريدة كانت
أقل أرى ال ألني التقدير؛ أخطأت أنك أظن له: فقال منها. واالقرتاب بها اللحاق عىل
فرضنا وإذا الساعة؟! هذه يف هنا إىل اآلن بفريدة يأتي الذي ما ثم الصوتني، بني مشابهة
ليس منها واقرتابنا أخوتها، أحد أو عائلتها مع تكون إنما فإنها هي، وكانت املستحيل
فيه نحن ما إىل ولنعد بها، التفكري واترك فريدة اآلن عنك فدع بيشء، واألدب اللياقة من
فريدة، بخصوص اآلن لك أقوله والطبيعة بالكون التفكري بخصوص يل قبل من قلته فما

الشاعر: قال كما

ع��ظ��ي��م ف��ع��ل��ت إذا ع��ل��ي��ك ع��ار م��ث��ل��ه وت��أت��ي ُخ��ل��ق ع��ن ت��ن��َه ال
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الزورق، بهذا للحاق طلبًا برسعة يقذف أخذ بل القول، لهذا فريد يستمع فلم
نفًعا. املعاكسة فيها تجدي ال صاحبه مع الحالة أن رأى ألنه عمله؛ يف نجيب وسايره
فريد يكد ولم قليًال، بمحاذاته فسارا الزورق من ا جدٍّ اقرتبا قد كانا دقائق بضع وبعد
فسقط مفاصله؛ وارتخت جسمه، وتثلج لونه، اصفر حتى فيه من عىل نظره يلقي
وينتحب يتنهد وأخذ رأى، ما هول من ُصعق كأنه نجيب عىل وارتمى يده، من املقذاف
وأعطى إليهما، أحد ينتبه لئال البرص؛ ملح من بأقل زورقهما سري نجيب فحوَّل كاألطفال.
صاحبه حالة يعالج هو وأخذ الشاطئ، إىل بالرجوع وأمره محمد، الرئيس إىل املقاذيف
وحزن كدر إىل عظيم فرح من الحال تحولت وهكذا اإلمكان، قدر عىل تعزيته محاوًال
صاحب نجيب نقد الشاطئ، بلغا وملا معزٍّا. واملعزي معزيًا املعزى انقلب فقد أليم،
يشأ لم الصباح ويف الليلة. تلك طول يرتكه ولم منزله إىل بفريد وأخذ أجرته، الزورق
األخبار من حرضه ما عليه يقص وأخذ ملرافقته فدعاه وحده، فريًدا يدع أن أيًضا نجيب
األخبار جملة من وكان األمس، صدمة عن أفكاره وتحويل آالمه تخفيف محاوًال والعرب
سويٍّا يذهبا أن نجيب إىل وطلب اليشء بعض فريد عن ي فرسُّ الشيخ، عن الحديث

املتفق. حسب ملقابلته
عليه، فسلَّما سبقهما، قد الشيخ فوجدا الجزيرة إىل االثنان جاء الوقت أزف وعندما
غري عن قبوله كان عليه بدا ما عىل ولكن فقبل، إليه صديقه بتقديم نجيب واستأذنه
نجيب: إىل الكالم موجًها وقال مستقرئًا، مستفحًصا مليٍّا إليهما نظر ثم كيل، ارتياح
والحزن، واالنهماك السهر آثار محياكما عىل بدت وقد وصاحبك صاح يا أراك مايل
تبني ما عىل حالتكما فإن هكذا؟ عليكما أثر حتى هللا سمح ال مكروه أمر حدث فهل
إىل باألمس فارقه ما حني من حصل ما بكل نجيب فأخربه املألوفة، بالعادية ليست يل
لم عجبه ولكن الشيخ! فتعجب حرًفا، حرًفا ذلك جميع عليه ا قاصٍّ اآلن، مالقاته ساعة
سألتني لقد فقال: اليوم. حديث سيكون الذي للموضوع ملصادفته بل األمر لوقوع يكن
طريقة لنفسه يجد أن الحايل، رقيِّه بعد لإلنسان، يمكن كان لو فيما رأيي عن باألمس
بغريه ترض وال تفيده الراهنة حالته من أعدل شكل عىل حاله يكيف أن إىل يتوصل بها
والصدف األقدار شاءت وقد اآلن، منها وأهنأ أهدأ حياته لتكون الطبيعة؛ موجودات من
باألمس حادثتكما ففي نظريتي، من تام اقتناع عىل لتكون ذلك؛ إفهامك عىل تساعدني أن
الينبوع من جزء إنه حيث العالم؛ يف يشء كل أن فاعلما الساطع، والربهان القاطع الدليل
قاعدة عىل انبنى التوازن ناموس تحت مختلفة وقوى مظاهر إىل كل تحول وقد العظيم،
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عىل املحافظة يريد كان إذا اإلنسان عىل ليستحيل فإنه لهذا والعطاء؛ األخذ أو التبادل،
ولكنه القاعدة، هذه من يتملص أن الحايل كيانه وعىل فيها، وتدرجه الرقي يف درجته
مقابل له به يشعر أو املرء يفعله يشء فكل لذا اليشء؛ بعض منها يلطف أن يمكنه
لذة وال راحة، بال تعب وال شقاء، بال سعادة وال حزن، بال فرح فال ضد، أو ثمن أو
ذرة ولو اختل لو إذ متسلًطا. دائًما واإليجابي السلبي التوازن ناموس ليبقى مرارة؛ بال

يشء. كل النعدم واحدة
صدرك فرشح فريًدا لقيت حتى تلبث فلم الصدر، منقبض وأنت تركتني لقد
معزيًا لك كان وكما شديًدا. حزنه كان كذلك شديًدا؛ فريد فرح كان وملا هنيهة، فرسرتما
املرأة تلك رسور أن واعلم العمل، صنف من الجزاء قيل:إن فقد أيًضا، أنت له كنت هكذا
فيوم صاحبها، عن يقال فريدة عن يقال وما فريد. شقاء يوازيان وكدر مرارة سيعقبه
الرتاب إن ثم به، يتغذيان دورهما يف وهما والنبات الحيوان اإلنسان يأكل عليك، ويوم لك

بهم. ويسمد منهم أيًضا هو يتغذى تغذوا منه الذي
ثمنًا تكلفه اللذة تلك ولكن وخالفها، لحوم من الشهية باملأكوالت اإلنسان يتلذذ
يضني ولكنه والشهوات، باملالهي يتلذذ حياته. ومن صحته ومن تعبه من يدفعه غاليًا
الحقيقة يف ولكنك بها، فتتنعم والحر الربد لتقيك املالبس تلبس عمره. ويقرص جسمه
نمو تقلل له بسرتك ألنك جسمك؛ إضناء ومن تعبك جني من النعيم هذا ثمن تدفع
طعم عرفت ملا املر مرارة فلوال فتتمرر، املر وتأكل به، فتتلذذ الحلو تأكل ومناعته. قوته

الشاعر: قال ولقد الراحة، لذة عرفت ملا التعب ولوال الحلو،

ال��ض��د ح��س��ن��ه ي��ظ��ه��ر وال��ض��د ح��س��ن��ا اس��ت��ج��م��ع��ا م��ا ض��دان

الحقيقة يف ولكن رقي، وأقول: أجاريك وأنا كثريًا، ى ترقَّ اإلنسان إن يل قلت لقد
له يزيد أن دون أعني حقيقية، إفادة أقل دون مظاهر تغيري أو تحول سوى هذا ليس
من ثمنًا لها دفع هذه ملذته قدر فعىل وسكنه، وملبسه مأكله يف تأنق يشء، عن يشء
تصوره، ويف نفسه يف ترقى وشقائه. وتعبه أمراضه ومن لحريته ومضايقته قرصحياته

الروحانية. آالمه ويف جسمه ضعف يف زاد الزيادة قدر فعىل
تشعر الجسم منه يتألم ما ألن نفسك؛ ويف جسمك يف فتتألم فيوجعك زيد يرضبك
بلذة، فتشعر األلم يسكن ذلك وبعد الجسم عىل يؤثر النفس منه تتألم وما النفس، به
عىل ألنه — بواسطة أو رأًسا إن — زيد مجازاة تكون وقد نفسك، فرتتاح زيد يجازى ثم
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مضاعًفا، الروحي بعذابه أو مضاعًفا الجسمي بعذابه إما عمله، ثمن يدفع أن يجب كلٍّ
يكون أن يجب فقط الجسم تألم إذا ألنه ما لسبب الثمن يف والروح الجسم يشرتك لم إذا
آالمها تكون أن أيًضا يجب فقط الروح تأملت وإذا والروحي، الجسمي التألم قدر عىل

وروًحا. جسًما عليه املعتدى كآالم
ويصري اللذة حاسة به فتقوى بها، فيتلذذ اللذيذة املأكوالت بتحضري اإلنسان يتفنن
يف يطري اآلن اإلنسان أصبح لقد الكريه،. من بالكره يشعر اللذيذ من اللذة قدر عىل
من يتأفف صار بالرسعة فرحه قدر فعىل مكان؛ إىل مكان من برسعة وينتقل الهواء
هذا عىل واألمثلة بها. يفرح رسعة قبل من يعده كان بطئًا اآلن يعده ما ولربما البطء،
محفوظة التبادل بني دائًما هي املظاهر تغريت مهما النسبة أن ترى لذا يشء؛ كل يف هي
قصد القواعد، من استنبطه وما والرشائع اللوائح من له ُسن فيما واضحة أيًضا وتراها
الطبيعة، عن يخرج أن يمكنه ال ألنه يعرف؛ لم أو الحقيقة هذه عرف يقصد، لم أو ذلك

والروحي. املادي للعاملني وهيأة الثالث املمالك مجتمع هو بل ال، منها، فهو
بك؛ غريك يفعله أن تريد ما بغريك وافعل كنفسك، قريبك أحبب الكتاب: قال لقد
أحب فمن وراحة، خري كل إال لنفسه يرىض ال أن اإلنسان تُلزم اإلنسانية األنانية ألن
التبادل كان وملا نفسه. يعامل كما وعامله لنفسه، يريده ما طبًعا له أراد كنفسه قريبه
مصالحهم والشتباك املعيشية ولحالتهم اإلنسانية لجمعيتهم بالنسبة عظيًما الناس بني
بعضهم آلالمهم تخفيًفا القاعدة هذه عىل استناًدا الحكمة هذه ُكتبت بعض، مع بعضهم
القوى من يدخرون بما ألنهم األخرى؛ الكائنات ضد لجمعيتهم وتقوية بعض من
الكائنات تلك سلبية يقاومون بعض؛ مع تكافحهم يف إضاعتها بعدم ذواتهم يف اإليجابية
اليوم يقال عما معنًى كثريًا يختلف ال وهو دينًا، وكان مىض فيما قيل ما هذا األخرى.
يتضح هنا فمن الغري، نحو واجبه يبتدئ حيث تنتهي أن يجب املرء حرية إن قانونًا:
صالته يف تراه إال االجتماعية معاملته وال دينه يف ال القاعدة هذه عن يخرج لم أنه أيًضا
يرجو، ما عىل ليحصل النذور ينذر الجزاء، لينال القرابني يقرب ليأخذ، يعطي لخالقه
وأفكاره وأحواله أعماله كل يف جيل ظاهر هو مما جرا وهلم املغفرة، لينال ويمجد يسبح
واألخذ التبادل ُسنة انبنت واإليجابي السلبي التوازن هذا فعىل جسديٍّا، أو روحيٍّا إن
قدر فعىل التوازن، سوى العدل وما العدل، ظهر منه الذي األس أيًضا وهي والعطاء،
واعلم الراحة. تجب التعب قدر وعىل التعويض، يجب األذية قدر وعىل العطاء، يجب األخذ
آخر يشء كل عىل وينطبق الحيوان، عن أيًضا يقال اإلنسان عن املبحث بهذا قيل ما أن
والعوالم. األكوان يف ما كل عىل يرسي التوازن قانون ألن شتى؛ وطرق وأشكال بمظاهر
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أسباب تعلل فبماذا — صحيًحا إال أراه وال — هذا صح إذا ولكن نجيب: فقال
بالقسط والتبادل محفوظة، التوازن نواميس دائًما كانت إذا والتغري؛ واالنقالب االنحالل
يفاجئني لم هذا سؤالك إن نجيب! يا فيك بورك وقال: الشيخ، فتبسم حقيقيٍّا؟ العادل

بقية. العمر يف كان إن الغد يف عليه وسأجيبك منك إياه متوقًعا كنت بل غرة، عىل
الشيخ كان كلمة كل إىل انتباه بكل ينصتان — وفريد نجيب — االثنان وكان
قد — املباحث هذه مثل عىل فكره ترويض عىل يعتد لم وكان — فريد أن غري يلقيها،
قام ثم الشيخ، إىل وتقديمه معه استصحابه له شاكًرا نجيبًا يقبِّل وأخذ الفرح استفزه
إليه بالعودة له يسمح أن راجيًا منه سمع بما اغتباطه له ُمظهًرا يصافحه الشيخ إىل
القدرة نفسك من وتعرف إليها ترتاح مما املسائل هذه كانت إذا الشيخ فأجابه ثانيًا،

بالغد. امللتقى فإىل واآلن والسعة. الرحب فعىل فهمها عىل
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أخرى. ظروف يف التحويل عىل املساعدة نفسها هي التكوين عىل املساعدة العوامل

∗∗∗

املدينة إىل راجعني وفريد نجيب صاحبانا وقفل كاملعتاد سبيله حال يف الشيخ ذهب
وقد الواقع، عىل ويطبقانها الشواهد ويقيمان األمثال ويرضبان سمعاه بما يتحادثان
جميع يف منهما واحد كل فحياة غرو، وال املبحث، هذا من واسع باب أمامهما انفتح

الشيخ. لقول مصداق لهي وعانياه عايناه وما ودقائقها مظاهرها
بعض ومبادلة والسالم التحية وبعد امليعاد يف الجميع حرض التايل اليوم ويف
فإني البارحة، إيضاحه طلبت بما عيلَّ يمنَّ أن شيخنا عىس للشيخ: نجيب قال الحديث،
ولكن نفيس، إليه ترتاح حالٍّ له أجد لعيل هذا؛ يف أفكر قلًقا الليلة أرباع ثالثة قضيت
الشيخ: فأجابه املتناقضات. بعض من يل بدا ملا يقنعني ما إىل إرشادي عن عجز فهمي
حقيقة عىل لك يربهن أن أرجو ما البيان من سؤالك عىل لك مبٍد أنا فها صاح، يا لبيك
إذا شيخ يا عفًوا قائًال: فريد فقاطعه الكالم، باستطراد وَهم اإلقناع، كل ويقنعك الواقع
صديقي من أرجو أني كما األمس، بمسألة عالقة لها واقعة برسد الحديث عليك قطعت
كان ما اآلن تعلمان وأنتما بفريدة عالقة لها فالحادثة هذا، عىل يؤاخذني ال أن نجيب

عيل. االسم لهذا
بعض عند نسيتها كنت لحاجة فطنت منزيل إىل راجًعا باألمس نجيبًا تركت ملا
رأيتها الذي الشاب مع بفريدة برصت إذا سائر أنا وبينما ألخذها، فقصدته املعارف
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قبل، من معها أسري أنا كنت كما مشيتهما يف يتهاديان الهوينا سائرين بالزورق معه
واحتقار، ازدراء إىل ثم وحقد، غضب إىل تحول أن يلبث لم شديد بانفعال أوًال فشعرت
تكن لم كأنها أو ماتت قد أمس أول يف ثارت التي العاطفة تلك كأن مباالة عدم إىل ثم
تسمع تَكد لم ولكنها املسري، وعاودت وسكون هدوء بكل وحييتها منها فاقرتبت البتة.
من ونفرت كالسكران وترنحت لونها امتقع وقد رأيتها حتى النظران ويتقابل صوتي
باالقرتاب لصاحبها تسمح ولم إليها، فصعدت العربات إحدى بسائق ونادت صاحبها،
من صاحبها فبُهت بها. العربة وسارت تبكي، وأخذت كفيها بني وجهها ووضعت منها،
أشعر أن دون جرى ما أراقب بعيًدا وقفت فقد أنا أما سببًا، له يعلم لم كمن املنظر هذا

آخر. إنسان أي أو امرأة أية سوى لديَّ تكن لم فريدة كأن يُذكر؛ بتأثري
الحادثة هذه عليكما أرسد اآلن أنا وها كان، مما يشء يكن لم كأن املسري وتابعت
من سمعتها أو الكتب بعض يف قرأتها قصة كأنها بل فريدة مع يل ليست وكأنها
مرارة رسورها ثمن فريدة دفعت لقد قال فيما شيخنا صدق لقد وقلت: الرواة، بعض
ففكر العربة. يف كانت حالتها هكذا الزورق يف رأيتها عندما حالتي كانت وكما وبكاء،
ولكن هذا، استنتاجك يف صدقت لقد وقال: كعادته، تبسم ثم بفريد محدًقا هنيهة الشيخ
لكما قلته ما عىل ساطعان برهانان لهي بل ال استنتاجان، اآلن عندي الحادثة لهذه
إقناعكما عىل تساعدني أن ثانية أرادت قد الصدف فكأن اآلن، سأقوله ما وعىل باألمس
االنقالب أسباب تعلل بما نجيب يا باألمس سألتني لقد اإليضاحات. من تطلبان بما
العادل بالقسط والتبادل محفوظة، التوازن نواميس دائًما كانت إذا والتغيري واالنحالل
املحلة نفسها هي التكوين عىل املساعدة أو املكنونة والعوامل القوى بأن فأجيب حقيقيٍّا،
باألمس فريد صديقك حادثة يف ولك الظروف. باختالف وذلك التحويل، عىل املساعدة أو
لم مختلفة ظروف ويف شتى، ألسباب تزايد حبٍّا فريدة فريد أحب ذلك: عىل جيل برهان
فكانت لها، كحبه شديًدا له فريدة حب يكن ولم الكايف، التغلب موانع نموه حني تصادمه
أمس أول تكامل حتى يزل ولم اإليجابية، قوته عىل متغلبة هذه والحالة السلبية قوتها
الكيل طفح رأيت ما باألمس فريد يا رأيت عندما ولكن الزورق، يف فريدة شاهد حينما

قيل: وقد اآلن، يطفئها الحب نار فيك قبًال يزكي كان ما وأصبح اآلية، وانقلبت

إن��س��ان ال��ع��ي��ش ب��ط��ي��ب يُ��غ��ر ف��ال ن��ق��ص��ان ت��م م��ا إذا ش��يء ل��ك��ل
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نفسها هي الفرد، األصيل العنرص عن املتولدة املكونة الثانوية األربعة العنارص إن
النبات تنبت التي والرتاب والنار واملاء فالهواء إحداها، يف امليزان كفة تحولت إذا املحولة
وتفرح القلوب وتنعش األجسام وتقوي ثمرة، ويعطي فيورق الشجر موات وتحيي
األجسام وتضعف الورق، وتسقط النبات تيبس التي نفسها هي الربيع، يف الصدور

الصدور. وتقبض
ويميته، يفنيه الذي الغذاء هو كذلك وينميه، والحيوان اإلنسان يغذي الغذاء أن وكما
يرميان اللذان ذاتهما هما ضبابًا، الجو يف ويصعدانه املاء يبخران اللذان والحرارة والهواء
تنحل بواسطته الذي هو وتتغذى األجسام تتكون بواسطته الذي والرتاب األرض، عىل به
وقارناها املزخرفة، الجميلة الحديثة املباني من فيها وما املدينة هذه إىل انظرا وتتحول.
تشييد عىل ساعدت التي والعنارص القوى أن تريَا السقوط إىل اآليلة القديمة املباني بتلك
القديم، هذا واضمحالل وتخريب سقوط عىل ساعدت التي نفسها هي الجديد وتكوين
أيًضا حينها يف اآلن جديدتنا تتحول وسوف جميلة، جديدة حينها يف القديمة كانت وقد

الجميع. معالم تماًما تندثر أن إىل وهكذا مخربة، قديمة إىل
ذلك بعد وعايناها األشكال املختلفة الغيوم من فيها وما فوقكما السماء إىل انظرا
والسهول البقاع من حواليكما ما إىل وانظرا ظاهر، أثر من لتلك يبَق ولم أديمها، صفا وقد
شكل إىل بتغيريها الكفيلة نفسها الحارضهي شكلها أعطتها التي القوى أن تريَا والجبال
وكيف باألمس، حالها كان وكيف املثمرة املخرضة والجنائن الرياض هذه إىل انظرا آخر.
النسيم وأزهاها الشمس حرارة وأنمتها الغيث وسقاها الرتاب أنبتها غًدا، حالها يكون
ويذريها فتيبس الشمس تحرقها وسوف بجمالها، األبصار تبهر بألوان النور ولونها
إليه الرتاب ويحولها األلوان، زاهي من أعطاها ما النور ويسلبها املاء ويفسدها الريح
االنقالبات من اآلن حتى عليكما طرأ وما نفسكما إىل انظرا بل والعني. األثر منها ويمحي
سيطرأ وما ونحول، وِسمن ومرض صحة من الشباب، سن إىل الطفولية من والتحوالت
كل يف واحدة نفسها هي العوامل أن تريَا جسديٍّا، أو نفسيٍّا إن املقبلة السنني يف أيًضا
يل ليسمح نجيب: فقال واالنقالب. التغيري فحصل عامل عىل عامل تغلب فقط الحاالت،
لنا قلت فقد فهمه؛ صديقي وعىل عيلَّ أُبهم ما بعض به أستوضحه سؤاًال ألقي أن شيخنا
واإليجابي السلبي التحويل بقوة حدث االنقالب إن وفريد: فريدة حادثة بمناسبة شيخ يا
التحويل عن وتكلمت العنارصاألربعة، إىل الكالم واستطردت روحية، نفسية حادثة وهي
املحضة. املاديات عن هو عنها الكالم أن مع األول؛ املبدأ عىل لنا ظهر كما مستنًدا فيها
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التحوالت من علينا سيطرأ وما طرأ ما إن فقلت: عدت ثم املادة؟ يف الروح دخل فما
عىل املؤثرة العوامل بني تميز أن دون العوامل نفس عن ناتج هو جسديٍّا أو نفسيٍّا إن

والروح. املادة بني شبه ال أن مع الجسد، أو املادة عىل واملؤثرة النفس
مالحظتك يف صدقت لقد نعم، وأجاب: وتبسم يشء، إىل فطن كمن الشيخ فتنبه
عند كلمتي ذكرت لو ولكنك حديثي، يف اإليضاح زيادة عيل يجب كان ألنه صاح؛ يا
العنرص عن املتولدة املكونة الثانوية األربعة العنارص إن قلت: حيث الكالم استطراد
إن لكما: أقول وعليه، والروح، املادة بني أصلية صلة هناك أن لعلمت الفرد، األصيل
هي والتحوالت، التقلبات بسبب الحواس تحت لوقوعها مادة يدعونها التي نفسها املادة
من مظهران والنبات الجماد ففي أيًضا، الروح منه املتولد الفرد األصيل العنرص من
لذا بعد؛ فيما لكما ذلك سأبني كما املظاهر فثالثة األحياء يف أما الفرد، األصيل العنرص

الروح. تأثريه يعم الجسم منه يتأثر وما الجسم، به يشعر الروح منه تتأثر ما فإن
ما ولعل اآلن، فهمي عنه يعجز مما لهو البحث هذا إن شيخ يا وهللا فريد: فقال
فيما شيخنا قال ولقد الغشاوة، بعض عيني عن يزيل املستقبل يف البيان من به وعدت
تاله واحتقار بغضوحقد إىل تحول لها حبي أن وكيف فريدة، مع حادثتي بمناسبة قال
متغلبة األول يف كانت السلبية قوتها أن قولك حسب منه فهمت مما واهتمام؛ مباالة عدم
أنا وأصبحت اآلية انقلبت شاكل وما والظروف الحوادث بفعل ثم اإليجابية، قوتي عىل
يؤكد بما فأجبته واإليجابي السلبي التوازن حقيقة عن سأل صديقي إن ثم املتغلب،
جهة من امليزان كفة تحولت إذا يجري التحول إن هللا، حفظك قلت: ثم التوازن، حقيقة
اإليجابي أو اإليجابي، عىل السلبي تغلب من للتحول بد فال تقدم ما عىل فبناء ألخرى،
فأين ذاك، يف ونقص هذا يف زيادة طبًعا ثم كان عامل عىل عامل تغلب فإذا السلبي، عىل

هذا؟ مع التوازن
يرسني وقال: البرش، عالمات وجهه عىل بدت ثم متأمًال، مليٍّا فريد إىل الشيخ فنظر
بكل للحديث تتبعك عىل يدلني مما األسئلة هذه مثل منك أسمع أن فريد يا منك ا جدٍّ
تغلب رغم إنه املعقول قويل ظاهر خالف ولو لكما أقول لذا واستيعاب؛ وتبرص اهتمام
يبقى ذاك، عىل هذا كفة ورجحان ذاك يف والزيادة هذا يف النقص ورغم عامل، عىل عامل
مما وتريان غًدا، هذا لكما سأرشح كما متساويًا محفوًظا واإليجابي السلبي بني التوازن
ذلك يف سيان الكون أجزاء جميع تشمل طبيعية سنة هو واالنقالب التحول أن تقدم
كان إن مظاهرها بأجىل اإلنسان يف أيًضا ظاهرة وهي الثالث، واملمالك والنجوم األرض
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واالنتقال بالتحول إال العيش له يطيب ال فهو لذا أفكاره؛ أو بأعماله بروحه، أو بجسمه
قال: من در وهلل الحياة. من به ما قدر عىل والتغري

أن��ك��ره ال��ش��ت��ا ج��اء ف��إذا ال��ش��ت��ا ال��ص��ي��ف ف��ي اإلن��س��ان ي��ط��ل��ب
أك��ف��ره م��ا اإلن��س��ان ق��ات��ل واح��د ش��يء ال��م��رء ي��رض��ي ل��ي��س

هذا قال صاحبي. يا امللتقى فإىل الوكيل، نعم وهو املوىل أستودعكما فإني واآلن،
وسار. وشكر حياهما ثم اليشء بعض يده يف ووضع نجيب إليه فقام باالبتعاد، وَهمَّ
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بعض. عىل بعضها بأجزائها الثالث املمالك وتأثري بعض، عىل بعضها الكائنات تأثري

∗∗∗

متسًعا كان الوقت ألن الشيخ؛ ذهاب بعد مقعدهما عىل جالسني وفريد نجيب بقي
إىل يدعوهما ما األعمال من عندهما وليس عطلة يوم وهو أحًدا كان فالغد أمامهما،
نفيس استصغرت فقد حقيقة، نابغة لهو صاح يا شيخك إن لنجيب: فريد فقال اإلرساع.
بقرش، ره أسعِّ لم مرة ألول شاهدته ملا عليك أخفي وال أني مع العدم حد إىل أمامه
الرجل هذا أن فهمه عيل يصعب مما ولكن يخطئ، الظواهر عىل يحكم من أن فصحيح
ينام وجهه عىل هائًما هكذا يبقى بالحكمة اململوءة املفكرة ورأسه الواسعة معارفه رغم
البالية بأطماره يتنقل إليه، يأوي مكان له ليس السماء، وملتحًفا الغرباء متوسًدا العراء يف
باستطاعته — هذا من واثق وأني — أنه مع املحسنني، أكف يستجدي بلد إىل بلد من
متنعًما سعيًدا ويعيش رفيًعا مكانًا فينال األنظار، إليه فيلفت ذاته يشهر أن واحد بعمل

الغري. وينفع نفسه فيفيد
فلعل أخي يا تترسع ال ولكن مالحظتك، يف ا محقٍّ كنت لربما وقال: نجيب فأجابه
السعادة كانت لربما بل نجهلها، ونحن هذه بحياته يقصدها مخصوصة غاية أو عذًرا له
إن — السعادة ألن النمط؛ هذا عىل معيشته يف هي — نظره وجهة حسب — لديه
جمع يف يراها من فمنهم واحد، كل نظر وجهة باختالف تختلف — سعادة هناك كانت
من يطلبها من ومنهم الحب، يف يراها من ومنهم املناصب، يف يراها من ومنهم املال،
واالنفراد، السكون يف يراها من ومنهم الناس، خدمة يف يراها من ومنهم الشهرة، وراء
ومنهم بامللذات، التمتع يف يراها من ومنهم فيه، والتوسع العلم طلب يف يراها من ومنهم
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يف البتة سعادة ال أن أرى فريد يا أنا ولكني لها، يرتاءى ما حسب عىل واحد كل كثري
وسنة طبيعية، والتوازن التبادل سنة أن طاملا مستمر، دائم كفاح الحياة ألن الحياة؛
، كلٍّ وعىل الواقع. لنا ذلك يثبت وكما الشيخ، لنا بني كما أيًضا طبيعية واالنقالب التحول
إىل اآلن ولنعد له، أوفق يراه ما إىل يرشده ما عقله من له فإن ولخصوصياته؟ لنا فما
ما عنه ونأخذ عليه لندرس الفرصة هذه ولنغتنم وأنفع أوىل فهذا لنا، قاله فيما التفكري
تفهم إىل أصل لعيل التفكري يف غد يوم وسأميض أخي، يا صدقت لقد فريد: فقال أمكن.
فريد يا اسمع وقال: نجيب فأجابه تفهمه. عىل عقيل ترويض إىل األقل عىل أو قال ما
بصدقك أشك ولست علنًا لنا رصحت لقد عليه، توافقني لعلك بأمر عليك أشري أن أريد
تالشت، قد لفريدة حبك عاطفة بأن والصدق، الرصاحة من فيك وأعرفه عنك أعلمه ملا
يف وزرهم غًدا فاذهب عائلتها، أفراد وبني بينك متوطدة الصداقة عرى أن أيًضا وأعلم
بها، ملقابلتنا السبل وسهل كان، مما يشء يكن لم كأن كاملعتاد فريدة وحادث منزلهم
وعرته الطلب، لهذا فريد فبُهت أجريه. أن أريد بحثًا يل فإن السبب، عن اآلن تسلني وال
يكون أن بد ال وأن نجيب، نظر ببعد لعلمه ولكنه صامتًا، حائًرا هنيهة وبقي الدهشة،
رغم ذلك قِبل الفريقني، لصالح يستجليها أن يريد وحقيقة يقصدها، معينة غاية ثمة له

حصل. ما كل بعد املقابلة هذه تأثري سوء من يخشاه كان ما
منزله من نجيب اقرتب وملا شفة، ببنت ينبسان ال صامتني منزلهما إىل االثنان رجع
خاطر، بباله خطر وحده فريد بقي وملا وتركه. الغد يف املقابلة أمل عىل فريًدا صافح
فريدة؛ منزل إىل الخطى يرسع فسار متسع؛ الوقت يف يَزل لم أن فوجد ساعته إىل فنظر
فلهذا، مألوًفا، عاديٍّا يكون اليوم هذا مثل يف وحضوره أهلها، استقبال يوم كان اليوم ألن

لزيارتهم. ساعته من سار يجهله أيًضا خفي ولدافع
من عندهم حرض وممن البيت آل من وإكرام حفاوة بكل فقوبل وحي، فريد دخل
سبب عن فريًدا فريدة أخو سأل املقام تطلبه مما املجاملة عبارات تبادل وبعد الزائرين،
هذا عىل يجيبه أن وقبل عادة. الخالن مجمع كان حيث القهوة عن األيام هذه يف تغيبه
كانت نفيس وتأثري خفي ألم عىل منظرها يدل اللون شاحبة وكانت فريدة دخلت السؤال
تجلدت ولكنها اصفرارها، ازداد فريًدا رأت وملا معدتها، يف بألم الحضور أمام تعلله
الجلوس إىل فدعاها غريه عليها بدا ملا أحد ينتبه أن دون كاملعتاد وحيته إليه وتقدمت
عن تغيبي سبب عن تسألني وقال: فريد أجاب جلست وملا أخيها، ومن منه بالقرب
أخو فتبسم الفلسفة؟ بدرس مشغوًال كنت بأني قلت إذا قولك فما األيام هذه القهوة
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معه ولكن عليه، ليس وقال: فريد فأجاب نجيب؟ صديقك عىل شك وال وقال: فريدة
تمر فرصة يرتك وال نجيبًا يبغض وكان املوجودين، أحد فقال عجيب. غريب شيخ عىل
عند فريدة أخي بتبسم تجرأ وقد وخساسة، حسًدا فيه والسب كرامته من الحط دون
يكون أن يجب فطبًعا نجيب، صديقك أستاذ عجيب غريب شيخ فقال: الفلسفة، ذكر
الذكي الكاتب وأنت أنك كيف هو أفهمه ال ما ولكن تقع، أشكالها عىل فالطيور مثله،
القول؛ يتابع أن وأراد مجنون؟ النصف األطوار الغريب نجيب بمعارشة ترىض القدير
أدرى كانت ألنها عليه؛ زادت بل ال فريدة، غضبه يف وشاركته لهذا غضب فريًدا ولكن
ملعرفتهم منهم الحارضين أكثر التطاول هذا من اشمأز كما غريها، من نجيب بحقيقة
واللوم املقت من نصيبه الرجل فنال الناس. يف وللقدح نفسه للتطاول ومنهم لنجيب
بعض وعن بالشيخ معرفته عن فأخربهم الكالم إىل فريد وعاد الخروج، إىل اضطره مما
ذلك يِعر لم اآلخر البعض أن كما القول فهم ممن بعضهم فتعجب ورشحه، قاله ما
التعرف من تمكنت لو حبذا يا فقالت: تعجبًا الحارضين أكثر فريدة وكانت اهتماًما،
وكانت ذكية، متعلمة أديبة لكونها منها؛ عوامل بجملة مدفوعة هذا قالت الرجل، بهذا
أنها ومنها الحال، بطبيعة االستطالع تحب امرأة لكونها ومنها املباحث؛ هذه ملثل تتوق
املغرب قرب غًدا إني فريد: فأجابها الحادثة. عن للتكلم فريد مع توجد أن تريد كانت
هنا إىل ونجيب أنا حرضت األخ وشاء شئِت فإذا ومعه، نجيب مع الجزيرة يف ميعاد عىل
األخ: فقال الجنينة. مدخل عند الجرس آخر عند نتقابل أن أو سويٍّا فنذهب املوعد، قبل
هذا وعىل رأينا. نرى ثم القهوة فنرشب هنا إىل نجيب مع غًدا فاحرض فريد يا أحببت إذا

وخرج. الحارضين وودع الذهاب يف فريد فاستأذن االتفاق تمَّ
عىل معه واتفق حصل ما بكل فأخربه نجيب مع فريد تقابل الثاني اليوم يف
ناله وما الرجل ذلك بتطاول أيًضا وأخربه الظهر، بعد فريدة منزل إىل سوية الذهاب
«اتق الحديث معي يصدق أخرى مرة فهذه عجيب، وقال: نجيب فتبسم الحارضين، من
فيها، هو التي اليرس بحالة يل مدين املتطاول هذا أن فريد يا اعلم إليه»، أحسنت من رش

عمًال. أحسن من أجر يضيع ال فاهلل بأس ال ولكن الحضيض، عىل كان فلوالي

وال��ن��اس ال��ل��ه ب��ي��ن ال��ع��رف ي��ذه��ب ال ج��وازي��ه ي��ع��دم ال ال��خ��ي��ر ي��ص��ن��ع م��ن

كيف أدري ال ولكني مراًرا، أيًضا صادفني قد هذا ومثل صدقت، لقد فريد: فقال
مؤنة سأكفيك نجيب: فقال عنه، بيشء يفيدنا عله املساء هذا الشيخ وسأسأل أعلله
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مقنعك ولعيل طلبت عما أفيدك فإني الرد، مؤنة الشيخ وسأكفي املساء حتى االنتظار
لحني الوقت تمضية عىل يساعدنا الحديث هذا فإن كلٍّ وعىل ال، أم تقبل بأن حر وأنت
الغني هذا يف سيان والعظمة السيادة وحب العنفوان اإلنسان طبع من إن الغداء: موعد
الحتياجه مرغًما إال حاجة لطلب يأتيك ال وهو والحقري، العظيم والصغري، الكبري والفقري،
ويحط عنفوانه يؤلم وهذا لك مدين بأنه شعر إياها أنلته فإذا آخر، بعامل مدفوًعا أو إليك
له فيزين اآلخرين؛ أمام نفسه عزة بإهانة شعر ولربما عينيه، يف وعظمته سيادته من
أهم بمظهر يظهر حتى وبمركزك بمالك ليؤذيك يسعى أو قدرك من يثلم أن الوهم
ممن كان إذا أما — الجهال أكثر وما — لجهله منك نفسه ولعزة لعنفوانه فينتقم منك،
عىل واعتماًدا لهذا، وشكر الجميل لك عرف — هؤالء أقل وما — حقيقة عقلهم تثقف
جميلك لك يعرفون بينما أناس أيًضا ويوجد إليه، املحسن انتقام من الحذر يجب األكثرية
بتجانس أعلله وهذا بالعكس. والعكس آخر، شخص إحسان يغمطون تراهم ويحفظونه
فريد ففكر تباعًدا. واملتباعدة تقربًا، هذا بمثل تزداد فاملتعارفة بتنافرها، أو األرواح بني
حصل ما بعضهما عىل يرسدان االثنان وأخذ نجيب. يا مصيبًا كنت لربما قال: ثم هنيهة
حان أن إىل النظريتني، إحدى عىل ويطبقانه الحوادث هذه مثل من به سمعا وما لهما

فريدة. آل منزل أمام اللقاء موعد عىل فافرتقا الغداء وقت
رشب وبعد إليه، سوية فصعدا فريدة منزل أمام املحدد املوعد يف صاحبانا التقى
الجزيرة قاصدين النيل قرص نحو الجميع وسار وأخوها، فريدة وخرجت خرجا القهوة
الحديث أطراف يتجاذبون وهم املرطبات بعض رشبوا أن وبعد القهوات، إحدى فدخلوا
— امليرس ولعب والطرب اللهو سوى الحياة من يهمه ال وكان — فريدة أخو سليم طلب
الحمام. صيد رهان إىل الذهاب يف يرغب ألنه الشيخ؛ مقابلة إىل مرافقتهم من يعَفى أن
يوازي ال نظرك يف الشيخ منظر أن من يقني عىل ألني سليم؛ يا تفعل خريًا فريد: فأجابه
ولكن األصحاب، من هناك معهم ستكون من كحديث يسليك حديثه وال الحمام، منظر
سمحت إذا مقعدنا إىل مشيًا نعود ثم هناك إىل فسنرافقك وقت، عندنا يَزل لم إنه حيث
محل إىل وصلوا وملا فركبوا، العربات بإحدى ونادوا هذا عىل الجميع فوافق فريدة. بذلك
وفريد ونجيب الصيد محل سليم ودخل مساء. املقابلة أمل عىل تفارقوا الحمام صيد
يبتعدوا لم ولكنهم الحديث، يفتتح بماذا منهم كل يفكر الشيخ؛ مقابلة إىل ساروا وفريدة
السبب عن يبحث حواليه فنظر جسمه، هزت بقشعريرة نجيب شعر حتى أمتار بضعة
جميع هزت بقشعريرة شعرت لقد أعلم ال فقال: به، عما وسألته لهذا فريدة فتنبهت
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حية أو كارس وحش من بالقرب كنت لو كما رأيس قمة إىل قدمي أخمص من جسمي
لهذا املوجب أرى لعيل وشماًال يمينًا أنظر فإني لهذا منفرد؛ مكان يف طريق قاطع أو
فأجابه البتة. يخنِّ لم دائًما الحظت كما شعوري إن إذ شعرت، به الذي الخفي التأثري
ملالحظته، نجيب ففطن فريدة. تزعج وال األوهام هذه مثل أخي يا عنَّا دع وقال: فريد
االثنان نحن أننا فريدة ترى أال ولكن قولك، يف مصيب إنك نعم وقال: الكالم عاود ولكنه
ثعبان هنا من بالقرب يكون أن بد ال بأنه القول وأكرر لك أقول لذا نخاف. فمما هنا
األمر، ألتحقق الهشيم هذا من مقرتب فإني هنا أنتما فقفا هذا مثل يشء أي أو ذئب أو
ترفرف عصافري بضعة رأى منه دنا وملا احرتاس، بكل النيل شاطئ من وتقدم هذا قال
إليها، تجذبها قوة هناك كان االرتفاع، تستطيع ال ولكنها والطريان الهرب تريد بأجنحتها
الفرتاسها. رويًدا رويًدا منها يتقدم النظر بها محدًقا رأسه رافًعا ثعبانًا األرض عىل ورأى
وراءه وجاءت فجاء وهدوء تروٍّ بكل وحده بالتقدم فريد إىل وأومأ قليًال نجيب فرتاجع
روعهما فهدأ بالتقهقر، ا وهمَّ ذُعرا حتى املشهد هذا عىل نظرهما يقع يَكد ولم فريدة،
أريد ألني حركة؛ بأقل تأتيا وال فأنصتا ا جدٍّ مفيًدا درًسا املنظر بهذا لنا فإن مهًال، وقال
ستلتهمها. الحية هذه فإن العصافري، هذه مسكينة فريدة: فقالت النهاية، إىل املراقبة
فتنفر الحجارة بهذه وسأرضبها لألمر احتطت قد فإني عليها، تخايف ال نجيب: فأجاب
كأن وحركتها صياحها من تقلل والعصافري تدنو الحية تزل ولم العصافري. وتخلص
وأخذ األحجار نجيب تناول عندئذ فريسة، تقع كادت حتى حيل كل منها هدَّ قد الخوف
وتراجع العصافري، وتطايرت وهربت فنفرت فعله وفريدة فريد وفعل الحية، يرشق

الطريق. إىل رسعة بكل أصحابنا
صمتهم يطل لم ولكنهم رأوه، مما منذهلني كالم دون خطوات بضع أصحابنا سار
لكما قلت لقد زعمي؟ يف ا محقٍّ أكن ألم رأيتما؟ كيف لهما: بقوله نجيب قطعه حتى كثريًا
فأجابت شعرت. به ما الواقع حقق قد فها يصدق، أن يِرد لم فريد الصديق ولكن ذلك
هذه ذكرتني وقد يل، أيًضا جرت حوادث ببعض وأقيسه بهذا أفكر اآلن كنت لقد فريدة:
بعدم أو بانزعاج أشعر أراهم عندما كنت أناس مع يل حصلت حوادث بجملة الحادثة
كان بما أو يل، منهم يجري كان بما انزعاجي دائًما يتحقق وكان ملحرضهم، ارتياح
أهمية أعري نجيب يا تراني أصبحت لذا عنهم؛ أسمعه أو أراه كنت مما عنهم يصدر
الذي الشيخ لعل هذا؟ يف ترى يا الرس هو فما كان، ألي مقابلتي عند تأثري ألول كربى
أرى ولكن ذلك، يف أشك ال إني وقال: فريد فأجاب هذا. عن يفيدنا مدحه يف أطنبتما
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فقال األمس، مسائل إيضاح من طلبناه ما أنستنا ربما لدرجة اليوم تراكمت املسائل أن
أعتقد أني سيما وال عنه، ويفيدنا به سيذكرنا فهو نسينا نحن وإن فإنا تخف، ال نجيب:
اليوم. سيقوله وما األمس، قاله ما مع متماسك مرتابط لهو اليوم حصل ما جميع بأن
وشوقي بمعرفته اهتمامي يزداد الرجل هذا تذكران سمعتكما كلما إني فريدة: قالت
بل ال الوصول، قاربنا قد فها الحضور، عن كثريًا يتأخر ال فلعله كالمه، واستماع لرؤياه
أن كيف هو كثريًا فكري اآلن يشغل مما ألنه االنتظار؛ مؤنة فيكفينا سبقنا وقد نراه علَّنا
تبديه كانت ما رغم الحية هذه من الهرب عىل تقدر لم الجو بنات وهي العصافري هذه
الحية، نظر من مكهربة مكانها يف ُربطت كأنها عبثًا محاولتها بقيت بل عليه، العزم من
كانت هذه والحالة فحالتها املوت؟ خطر رغم مكانها يف أوقفتها التي القوة هذه رس فما
سالم فكان الشارع، يف معه فريد رآني الذي الرجل هذا مع حالتي الشبه بعض تشبه

العصافري. وأطار الحية ر نفَّ الذي كالحجر فريد
وما فريدة يصدق أََهل يدري ال حائًرا صامتًا ولبث هذا، سماعه عند فريد فُدهش
أقل يكن فلم نجيب أما العيون؟! يف للرماد ذرٍّا منها ادعاء القول هذا يُعد هل أم قالت،
الفوز م تبسُّ م تبسَّ ثم قليًال ففكر قالت، فيما شك أقل يخامره لم أنه إال فريد، من دهشة
وفكرت ا، جدٍّ فاستغربته األمر بهذا فريد أخربني لقد لفريدة: وقال يبغيه، كان ما إلدراكه
ألستوضحك املقابلة هذه وراء سعيًا إليكم بالذهاب أمس عليه أرشت لذا طويًال؛ به
الحديث هذا بها أفتتح بطريقة أفكر اآلن إىل عندكم وجودنا ساعة من وكنت السبب،
مثلك وما اإليضاح، لزيادة حاجة فال قلت، ما قلت وقد اآلن أما شعورك، آلم أن دون
يف الجيوش يف نشاهده ما كمثل إال ومعنا الحية مع العصافري ومثل وفريد الرجل مع
وهي حتفها ملالقاة تضطرها مادية منها أكثر معنوية بقوة مرغمة إليها تُساق الحروب،
الجهة من قادًما الشيخ فرأى األمام إىل ونظر هذا قال منه. الهرب يمكنها وال إليه تنظر
اآلن فلنرسع املعميات هذه لنا سيوضح وهو حرض، قد الشيخ هو وها فقال: املقابلة،
املعلوم. املقعد قرب مًعا الجميع كان قليل وبعد مرسعني، الثالثة فسار قبله، نصل لعلنا
فهي معنا، اآلنسة هذه وجود شيخنا يا تستغرب ال نجيب: قال السالم مبادلة بعد
عيلَّ عرس لذا والفكر؛ والنفس القلب ذوات البنات من أعرفها ما عىل وهي فريد فريدة
بعض عىل منها أقف لعيل ملقابلتها توطئة إليها فأوفدته معه، لها حصل ما بعض فهم
وسماع به التعرف فطلبَت الشيخ بذكر وسمَعت األمر تسهل فقد هلل والحمد السبب،
نظر ثم مليٍّا الشيخ ففكر قيل. وما جرى ما جميع عليه قص ثم عليه. والدرس حديثه
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وجئت جنسك، لبنات عادة يروق ما تركِت وقد هنا أراِك أن ا جدٍّ يرسني وقال: فريدة إىل
مزدوًجا، ترحيبًا بك أرحب فإني لهذا والحكمة؛ للمعرفة طلبًا العلم بحب مدفوعة إلينا

وصافحها. يده إليها مد ثم
الشيخ افتتح حتى الطري؛ رءوسهم عىل كأن هنيهة الصمت ولزموا الجميع جلس
بعضها تتأثر الكائنات جميع أن يرى الكون هذا يف النظر ينعم من إن وقال: الحديث،
أو األصناف، من صنف أي أو األجناس، من جنس أي ذلك من استثناء بال بعض، من
باختالف يختلف التأثري أن إال العنارص، من عنرص أي أو الثالث، املمالك من مملكة أي

القوى.
السلبي عىل اإليجابي أو اإليجابي عىل السلبي يتغلب كيف باألمس فريد سألني لقد
يف موجودين العامالن هذان كان لو ولكن وجيه، سؤال محفوًظا؟ التوازن بقاء مع
صح آخر عىل عامل وتغلب غريهما، دون فيهما ومحصورين فقط، املتنازعتني القوتني
حيث ولكن التوازن، حفظ يف يخل اآلخر يف والنقصان أحدهما يف الزيادة بأن القول
يجري العكس بينما الكائنات مجموع من وحدات أو وحدة يتعدى ال التغلب هذا إن
محفوًظا، دائًما التوازن يبقى سلبًا، أو إيجابًا أو إيجابًا، أو سلبًا إن أيًضا غريها عىل
بيانه سيأتي كما واحد الكائنات جميع أصل إن حيث لكم: أقول واآلن لكما قلت لقد
مظهر وكل صغريًا، كان مهما منها جزء وكل الكائنات، من وحدة كل وكانت بعد، فيما
إىل تنضم أو إليها تضم ثابت واحد نظام عىل تسري بذاتها قائمة قوة هو مظاهرها من
القوى قدر فعىل إليها، املضموم أو إليه املنضمة أمام نسبية قوة من بها ما حسب غريها
االنفصال. أو االنضمام يكون التجانس قدر عىل أنه كما والتحول، التأثري يكون املتنازعة
والتجانس تجانس، بينهما وجد أنه وبما إليه، اآلخر أحدهما فجذب فريدة فريد رأى
وجد وقد الروح، تجانس أو كالدم، املادة تجانس يكون أن إما وهو وقلة، كثرة يختلف
بعضهما مع ويتصارعان ببعضهما يقويان زاال وما ائتلفا فقد وروح، دم تجانس بينهما
فيقوى الكون، نظام حسب والقوى العوامل بقية مع يتصارعان كما يشعرا أن دون
صدمتهما أن إىل مجراه؛ جاٍر والتحول آخر، وينفصل يشء وينضم آخر، ويضعف يشء
تجانس ال دمويٍّا فقط كان الجاذب أن إال إليها، فريدة فجذبت أقوى قوة بأحدهما
تقابل ملَّا لذا معها؛ كان الذي الرجل وهو أحدهما، قوة تأثري سوى البتة فيه للروحني
عىل تغلبت بها فريد؛ من قوة فريدة أخذت وروًحا، دًما متجانسني االثنان وكان الثالثة
دائم؛ الروح وتجانس املادة، مع يتقلب الدم تجانس ألن فريد مع وبقيت اآلخر الرجل
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من الثالث املظهر هي فالروح الروح، مع لها شأن ال لها املادة تخضع التي العوامل ألن
متصلة هي طاملا املادة بواسطة الروح عىل الضغط يمكن نعم، األصيل. الفرد العنرص
فالروح بأصيل، هو وليس السبب، زوال مع يذهب مفتعل تأثري التأثري هذا أن إال بها،
الرجل بني التجانس تأثري إال هو وما — الحب فإن هذا، وعىل بالروح، إال فعليٍّا تتأثر ال
التي القوة ألن الدمان؛ ويتحد يتالقى عندما ذهب — فقط دم تجانس كان إذا واملرأة
ميل ويقل األول ميل فيزداد االثنني أحد يأخذها أن إما املادي االتحاد هذا من تصدر
وروح دم تجانس كان إذا أما العاطفة، تلك بزوالها فتزول عنهما تذهب أنها أو الثاني،
القوة تلك من االثنني روح تستنفده بما املادة وتالقي باتحاد الروح تجانس تقوَّى
بعد فيما وتصري الصلة، وتلك العاطفة تلك فتتمتن املادة، واتحاد تالقي من الصادرة
تحفظ بل الروح من تأخذ ال املادة ولكن بها، وتتقوى املادة من تأخذ الروح ألن صداقة؛

بها.
آالت والنبات فالجماد آلة، شبه لهي صغرت مهما الكائنات من وحدة كل إن
فالتأثري الثانية يف أما املادة، التأثري يتعدى ال األوىل ففي عاقلة، آالت واألحياء صامتة،
الفطرية بغريزته مدفوًعا بإرادته الحي عىل الحي يجريه تأثري والروح املادة عىل بينها
هذا فعىل واملادة، بالروح لصلته بالنسبة مرغًما يتقبله أو املكتسبة بعوائده أو بآرائه أو
تعانيه والبقية به، وتشعر تعانيه األحياء أن غري بأجمعها، الكائنات بني عام التأثري فإن
تتأثر وجمادها ونباتها بحيوانها فاألرض ناقصة، واألخرى كاملة األوىل ألن شعور؛ بال
كما عليها وتؤثر العلوية، وبالكائنات األخرى بالعنارص تتأثر أنها كما ببعض بعضها
العصافري الحية رأت البحار، يف والجزر املد يف نرى كما األرض عىل والقمر الشمس تؤثر
ترفًها املكتسبة بعوائدها أو للغذاء طلبًا الفطرية بطبيعتها إما مدفوعة إليها فجاءت
فقد العصافري، من أقوى هي روحية أو جسمية إن بالحية التي القوة إن وحيث باملأكل،
املهلك، الخطر من تراه العصافري كانت ما رغم تأثريها بقوة وأوقفتها عليها تسلطت
ولكن السلبية، الحية لقوة بالنسبة ا جدٍّ ضعيفة اإليجابية قوتها هذه، والحالة فكانت
فنجت امليزان دفة وتحولت اآلية انقلبت الحية عىل العصافري مع وكنتم حرضتم ملا
أصحابنا إىل نظر ثم قليًال، وصمت هذا قال للقوة. دائًما الغلبة فإن وهكذا العصافري،
استوعبته وما فهمها مبلغ ليعلم خاص بنوع بفريدة وحدَّق فكرهم، يستطلعهم الثالثة
بما اآلن الشيخ أفهمني لقد له: قالت بل انتظاره وقت تِطل لم ولكنها الرشح، هذا من
مما وثانيًا شتى، وحوادث أمور من أوًال فهمه؛ عيلَّ مبهًما اآلن لغاية كان ما به أدىل

40



السادس الفصل

هذه إن أقول: وكنت هذا، مثل عن كثريًا أسمع كنت لقد فريد. مع حادثي يف أخريًا لقيت
عىل بناءً يمكنني أصبحت فقد اآلن أما نفيس، أقنع كنت وبهذا للطبيعة، خارقة املسائل
يوم ذات كنت أقول: يذكر باليشء اليشء كان وملا جمة، مسائل أعلل أن القاعدة هذه
األرض، عىل برسعة انقض الهواء يف جامد كأنه كان بطائر وإذا نزهة، يف إخوتي مع
فتعجبت علينا، فتقع يفلتها أن من خوًفا قليًال وارتعبنا فخفنا حية وبمنقاره ارتفع ثم
وقال: نجيب فتبسم واصطادها. عليها انقض بل الحية يَخف لم الطائر هذا أن من ا جدٍّ
لعلمِت والتوازن، التبادل ُسنة شيخنا لنا رشح حني اليوم قبل فريدة يا معنا كنِت لو
تقتات اليوم حيتنا أن فكما يؤخذ؛ بالسيف بالسيف أخذ من أن فحقيقة هذا، من أكثر
يف بدخولك أذن قد شيخنا إن وحيث بالحية، يقتات طائرك كان كذلك بالعصافري،
الشيخ إىل نظر ثم هذا قال لنا. وُرشح سبق عما إفادتك وأنا فريد فسنتوىل مدرستنا،
مرتفًعا الطائر رأوا ملا خافوا إنهم قولها: فريدة كالم يف نظري استلفت لقد وقال:
املهاجمة القوة تغلب عند يكون والخوف طبًعا، الحية من كان فالخوف الحية، وبمنقاره
وهم تأثريهم نعلل فبماذا اإليجابي، عىل السلبي اآلن لغتنا حسب عىل أو املدافعة، عىل
هناك كان إذا أنه مع لها فعلية قوة ال هذه حالتها ويف واحدة، وهي الحية، من جماعة
وقال: الشيخ فأجاب الحية؟ عىل القوة صاحب الطائر من يكون أن وجب خوف تأثري
وهم نتيجة، هو الحالة هذه يف الحية من الخوف أن اعلم ولكم قلت، فيما أصبت لقد
فأضعف الحيات عن وقرءوا سمعوا كانوا بما فذكرهم للحية، رؤيتهم عند عليهم تسلط
قدر عىل اليشء من أيًضا الخوف ويكون األحياء! عىل الوهم تأثري أشد وما القوة، فيهم

مات. لربما لدغته إذا الحية لكن جزئية، لإلنسان الطائر فأذية منه، األذية توهم
فيها وضعت األحياء، بقية يف كما اإلنسان يف واحدة هي األصل يف الفطرية الغريزة
لدرجة حي كل يف امليزان فهي حياتها، يف تقطعها التي املرحلة يف كيانها حفظ ألجل
أكثر ترقت قد األحياء من أجناس بعض يف أنها غري واإليجابي، السلبي بني معلومة
قد اإلنسان يف أنها كما والتطورات، التأثريات من عليها طرأ ما حسب األخرى يف منها
ترقي من محلها حل بما معاملها تغريت إنها عنها: القول يمكن صار لدرجة ترقت
منها الباقية البقية تعد لم حتى واألوساط العادات من به تأثرت وبما واالبتكار، التصور
األوهام من به أحاطوها وما والرشائع، القوانني فوضعوا الغرض ألداء لوحدها تكفي
التي الغريزة أن وبما غريه، عىل الجنس ميزة لحفظ الفطرية الغريزة هذه مقام لتقوم
هذه إن وحيث الروح، خصائص من وهو باإلنسان، الذي العقل نفس هي بالحيوان
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الحيوانات تأثري كان فلهذا التفاوت؛ نسبة حفظ مع والحيوان اإلنسان بني مشرتكة هي
إن اآلن: لكم قلت لقد ذلك. فذكرت سبق كما عظيًما بعض عىل بعضها اإلنسان ومنها
إنما وهي كربت، أو صغرت مهما بذاتها قائمة قوة هي الكون هذا أجزاء من وحدة كل
فيما يختلف تأثريها فإن فلهذا الوحدات؛ بقية من به تقارن بما صغًرا أو كربًا تختلف
بد ال األحوال كل ويف إليه، نسبتها حسب به تصطدم أو عنه تنفصل أو إليه تنضم
وتنوع واألشكال املظاهر اختالف سبب هو التأثري وهذا ومنها، فيها التأثري لحصول
من مظهر سوى ليست الجاذبية أن واعلموا نهاية. ال ما إىل الوحدات وتعدد األجناس
يل إن فريدة: فقالت لالنفصال. أو للضم سلبيٍّا أو إيجابيٍّا املتجانسات يف التأثري مظاهر
شائع أمر وهو إيضاحه، الشيخ من أرجو باملوضوع عالقة له أن أظن آخًرا استفهاًما
من تعده واملتعلمات به تؤمن الجاهالت فالبسيطات جنسنا، بنات بني خصوًصا جدٍّا
أن بد وال حرية، يف أوقعتني بنفيس حوادث جملة شاهدت ولقد والخزعبالت، الخرافات
شاهدته ما وهاكم التأثري، من لها ينسبون وما العني بمسألة سمع قد يكون شيخنا

الثقة: تمام بهم أثق ممن سمعته وما بنفيس
وكانت األقارب، بعض عند زيارة يف الصغري وأخي والدتي مع يوم ذات كنت
لحسن يا ألمي: قالت أخي شاهدت فلما أوالًدا، ترزق لم عاقر أنها لنا قيل امرأة هناك
شديد ألم أخي اعرتى خرجت ملا ولكنها هنيهة، بأخي النظر وأحدقت الولد، بهذا حظك
الجهة يف العني يشبه ألم جنبه يف وجد عليه كشف وملا البيت، إىل العودة إىل اضطرنا
وزال شفي حتى عليه يقىض أن فيها كاد أيام عدة فداويناه املرأة، تلك لجلوس املواجهة
أقارب من البنات إحدى فجاءتنا صديقاتي بعض مع مرة كنت أني أيًضا وأذكر األلم.
ما فقالت: قماش، من قطعة عىل الرسوم بعض بيدي أرسم وكنت إيلَّ ونظرت صديقتي
فشعرت العمل، هذا مثل أستطيع كنت لو حبذا فيا يدك! أخف وما الرسم! هذا أجمل
بضع عالج بعد إال األلم ذاك يُزل ولم الرسم متابعة عن أوقفني يدي يف بألم الحال يف
منها أيًضا يعرفان وفريد نجيب يكون أن بد ال ا جدٍّ كثرية الحوادث هذه وأمثلة ساعات.
سمعته ما أغرب ولكن هذا، مثل عن كثري سمعت إني نعم، نجيب: فقال الكثري. اليشء
بستان من بالقرب والثانية أهيل، عن أرويها بيتنا يف جرت األوىل حادثتان: القبيل هذا من
عىل مديدة مدة من مرفوعة كانت كبرية عنب دالية بيتنا أمام كان أنه هي فاألوىل لعمي،
الزمن وكان يوم ذات ففي الشتاء، عواصف تقاوم كي الوضع؛ متينة خشب من سقالة
مشهور رجل ومعهم الزائرين بعض جاءنا الكثري، اليشء العنب من عليها والدالية صيًفا
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بهم بوا فرحَّ ذلك يعلمون ال أهيل وكان بالعني، يصيب أنه اصطالحهم؛ حسب عىل عنه
وكانت الدالية عنب من العناقيد بعض لهم قطفوا القهوة تقديم وبعد املعتاد، حسب
إىل الرجل ذلك نظر ثم هنيئًا، فأكلوا للغاية، الطعم حلوة املنظر جميلة الحجم كبرية
يف فريدة حقيقة هي الدالية وهذه الجودة، غاية يف لهو العنب هذا إن ا: حقٍّ وقال الدالية
إىل وسقطت بعض من بعضها أخشابها وتفككت السقالة مالت الحال ويف هنا، نوعها

األرض.
بستان يف الجريان بعض عند بيته أهل مع مدعوٍّا كان عمي أن هي الثانية والحادثة
فتبسم وتأثريها العني عن الحديث فجرى األول، مثل رجل الحارضين بني وكان لهم،
من غصن أي يل ويعني منكم أي فليتفضل ذلك عىل لكم أبرهن أن أردتم إذا وقال: الرجل
وثالثًا، ومرتني مرة ذلك تم وفعًال لكم، أقطعه هنا من بنظرة وأنا النخلة؛ هذه أغصان
بسكني ُقطع كأنه الغصن فيسقط به محدًقا املعني الغصن إىل ينظر الرجل هذا فكان
نعم، الشيخ: فقال وأفعالها، عينه من الخوف بعض وتوالهم الجميع ُدهش حتى حادة؛
بسيطة عندكم تكون أن يجب اآلن ولكنها األنظار، يستلفت مما لهي الحوادث هذه إن
فريدة حادثتي يف املرأتني تينك فإن لكم، رشحته الذي بعد االستغراب تستوجب ال
فتؤثر كالسهم عيونهم من تخرج عظيمة قوة يملكون نجيب، حادثتي يف الرجلني وهذين
هذه يف جرى التأثري هذا أن وكما وقابليتها، قوتها نسبة عىل عليه املسلطة الهدف عىل
كذلك النخلة، وأغصان الدالية وسقالة أخيها وجسم فريدة يد مثل املادة عىل الحوادث
العصافري مع الحية حادثتي يف الحال كان كما وخصائصها األرواح عىل كثريًا يجري
فقالت ذلك، وخالف األفكار وانتقال املغناطييس التنويم يف وكما الحية، مع والطائر
عىل روًحا يؤثر أن يمكن الحيوان بأن عليه وأزيد صحيح، هذا نعم لفورها: فريدة

الحيوان. عىل روًحا يؤثر أن يمكنه اإلنسان أن كما اإلنسان،
مسافًرا أصدقائنا أحد كان الضباع: عن سمعتها حوادث جملة من حادثة وهاكم
وملا منفرد، مكان يف ضبع له تصدت الطريق ويف بلد، إىل بلد من شاتية ظلماء ليلة يف
الهرب، أو للمقاومة قوة كل وفقد لسانه وعقد رشده أضاع شديد خوف اعرتاه رآها
وابتدأت منه فتقدمت مغناطيسيٍّا، أُنيم كأنه حراًكا يبدي ال كالتمثال مكانه يف فجمد
عىل فوجدوه أنينه سمعوا أناس اللحظة تلك يف هناك من مر أن وتصادف حيٍّا، تنهشه
بها فلحقوا بالفرار والذت تركته بقدومهم شعرت ملا الضبع وكانت فعرفوه الحالة تلك
كنت لقد وقال: فريد فأجاب بيته. إىل بصاحبنا وجاءوا فقتلوها، بالرصاص ورموها
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أصدقها، ال أو والذعر الجبن إىل فقط أنسبها فكنت األمور، هذه مثل عن كثريًا سمعت
جميع شبه حيث ذلك، شيخنا لنا بني كما طبيعية عوامل نتيجة أنها نرى اآلن ولكن
نرى هذا وعىل واإليجابية، السلبية القوة منها تنبعث امليكانيكية باآلالت الكون وحدات

األرسار. من كثري سبب لنا ظهر أنه
يأتون وال شفة، ببنت ينبسون ال باألرض محدقني ذلك بعد هنيهة الجميع صمت
«هذا الكتاب: قال لقد الشيخ: مخاطبًا بقوله السكوت ذلك نجيب قطع حتى حركة بأقل
عن كالمه يف لنا الشيخ بني وقد وأمك.» أباك وأكرم كنفسك، قريبك أحبب الناموس هو
التي هذه التأثري قاعدة عىل بناء واآلن األوىل. اآلية حكمة أصل واإليجابي السلبي التوازن
عليه، املجني عن املسببة االنفعاالت من الجاني به يتأثر بما اآلية بتلك مساس أيًضا لها
من الوالدين بتأثري يشعر أن يمكنه أحد من ما ألنه الثانية؛ اآلية حكمة أصل لنا يتضح
ألنهم األوالد؛ من أكثر صحة أو مرض سالم، أو غضب حب، أو بغض حزن، أو فرح
األوالد ألن آخر؛ شخص أي من وعادة وروًحا، وجسًما دًما تجانًسا وأكثر صلة أكثر
ولذا الخارج؛ من تأثره من أكثر األصل من يتأثر الغصن أن كما الوالدين من جزء هم
أي: والخامس»؛ الرابع الجيل إىل بالبنني اآلباء من يثأر «إنه أيًضا: الكتاب قال فقد
من عليه يطرأ بما يضمحل أو يضعف هذا بعد ألنه التجانس؛ دام ما يدوم التأثري إن
كان قال: أصدقائي أحد من سمعتها القبيل هذا من حادثة لكم أروي وهأنذا التغيريات.
وامللذات، اللهو يف الدراهم من يديه إىل يصل ما كل يبعثر مبذًرا، السرية سيئ غالم
فلم أخريًا، يده أبوه عنه قبض حتى والديه وإرشادات حيل جميع إصالحه يف ضاقت
األم وسمعت بأبيه. الفتك عىل وعزم الغالم، فتضايق ا، جدٍّ اليسري النذر غري يعطيه يعد
بذلك، األب فأخربت املغبة، سوء من االبن وعىل ابنها رش من زوجها عىل فخافت باألمر
عازًما كان االبن أن عرفت ألنها للخطر؛ نفسه يعرض وال لألمر يحتاط أن منه ورجت
االهتمام، من تنتظره كانت ما األمر يِعر فلم األب أما الليلة، تلك يف فعلته عىل اإلقدام عىل
صدقك عىل إن لها: قائًال ال؟ أم صلبه من حقيقة الولد هذا كان إذا سألها بأن اكتفى بل
لم أنها لألب أكدت فقد — الذيل طاهرة امرأة وكانت — األم أما حياتي، أمر يتوقف
وقبَّل الترصيح لهذا األب فاطمأن صلبه، من ريب وال شك ال هو الولد وأن قط، تُخنه
إحدى يف له كامنًا الولد كان بالليل رجع وملا بالبقاء، إليه توسلها رغم وخرج امرأته
يغمدها أن وَهم بيده، والسكني عليه هجم أبيه بقدوم شعر فلما املظلمة، الدار منعطفات
بالغالم صاح املفاجأة، وهذه الهجوم هذا مثل ومتوقًعا حذًرا وكان األب، أن إال صدره يف
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يداه ارتجفت أبيه صوت الولد سمع فحني أمامك، صدري هذا ولد يا ارضب له: وقال
متوسًال يقبِّلهما باكيًا أبيه قدمي عىل وانطرح يده من السكني وسقطت قواه وخارت
املرسف السرية السيئ الغالم ذاك وأصبح ذلك. كان وفعًال سريه، بإصالح واعًدا نادًما

واقتصاًدا. سلوًكا الناس خرية من
لنا تبني شخصيٍّا يل حصلت حادثة أيًضا لكم أروي يذكر، باليشء اليشء كان وملا
معنا وكان مرة، ألول الشهباء حلب إىل مسافًرا يوًما كنت بيان: بأجىل التجانس تأثري
مرشبًا وبينه بيني االئتالف من يل ظهر ملا غريه دون محادثته اخرتت املسافرين أحد
املدينة، قرب محطة إىل وصلنا حتى األمور مختلف يف نتحادث الطريق فقضينا وفكًرا،
اآللة عىل طرأ عطل بسبب ولكن فقط، دقائق بضع له مقرًرا فيها القطار وقوف كان
املحطة ناظر عىل نظري فوقع السبب، لنعرف النافذة إىل فقمنا كثريًا، الوقوف طال
رؤيته حال وشعرت جدٍّا نظري فاستلفت العطل، إصالح عمل مالحًظا ويذهب يجيء
حاًال السري القطار عاود أن لوال وكدت به، رفيقي إخبار من أتمالك لم إليه شديد بميل
مدة، الحادثة هذه عىل مضت هو. أين ومن علمه فأعلم الرجل هذا ألخاطب أنزل أن
أجتمع لم كنت إذا عما سألني بصديق بعدها والتقيت سياحتي من خاللها يف رجعت
ذاك إذ فعلمت كذا، محطة ناظر إنه فقال: هو؟ وأين فقلت: فالن؟ صبانا برفيق هناك
البالد، تلك يف رأيته ملا فلهذا الصديق؛ ذلك سوى يكن لم إليه بامليل شعرت الذي ذلك أن
أيًضا نرى أفال وعليه، التأثري. بهذا شعرت الباقني، جميع من معي تجانًسا أكثر وكان
الشام، يف باملرصي واملرصي القاهرة، يف اإلسكندرية بابن يأتنس اإلسكندري أن مثًال
أكثر بينهما فيما ألنهما ولغًة؛ وأصًال بلًدا عنه اختلف ولو أوروبا، يف بالرشقي والرشقي
عمي وابن وأنا عمي، ابن عىل وأخي أنا املثل: قال هذا وعىل الغربي، مع منهما تجانًسا

الغريب. عىل
لعدم أوًال أستهجنه كنت مما الحوادث بعض لكم أروي أيًضا أنا وإني فريد: فقال
فقري قريب يل كان العني. تلك بغري إليه أنظر أصبحت فقد اآلن أما ألسبابه، معرفتي
أن وأراد القريب هذا ذلك بعد فأثَرى القرية، نواحي إحدى يف منزٍو حقري بيت يف يسكن
موقًعا؛ وأجمل هواءً أطلق موقع يف الجديد بيته يبني أن من فبدًال مسكنه، حالة يحسن
هذه، فعلته من وقتئذ فضحكت الجديد، الفخيم بيته محله يف وأقام القديم بيته هدم
ُولد حيث املكان؛ ذلك إىل شديد وبميل القديم بيته موضع إىل بحنان يشعر إنه يل: فقال
الجوار عصافري جميع ليًال تأتيها كانت شجرة حديقتنا يف وكان وشابٍّا. صبيٍّا وعاش
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مبيت إىل تحويلها عىل مرار جملة فعمدت تتلف، أن كادت حتى غريها، دون فيها لتبيت
نهائيٍّا فيها تمكنت شتى طرق التخاذ األمر اضطرني أخريًا أفعل، كنت عبثًا ولكن آخر،
ذلك قريبي أن عىل آخر شاهد وهذا سلمت. حتى غريها إىل عنها العصافري إبعاد من
وتلك موضعه، يف للبقاء ذاك والذكرى، العادة بتأثري مدفوعني كانوا العصافري وهذه
بيته، من به قريبك تأثر ملا أيًضا التجانس وبدافع الشيخ: فقال الشجرة. عىل للمبيت
فيهم والشجرة البيت أصبح حتى وعطاءً، أخذًا وإيجابًا، سلبًا شجرتك من والعصافري
إال الختام، كلمة وإلقاء بالقيام وَهمَّ هذا قال األخرى. واألشجار املواقع من أكثر ومنهم
أن قبل أريد والشعور التأثري عن آخر أمر بقي وقالت: رجاء نظرة إليه نظرت فريدة أن
فيه وبحثت ذهني شغل ما كثريًا ألنه عنه؛ الشيخ أستوضح أن جديد بحث إىل ننتقل
أن بد ال فإنه اآلن فهمت مما ولكن له، الحقيقي السبب ملعرفة أتوصل أن دون مليٍّا
يضايق أو يؤذي عمل بأي آتي عندما كنت لقد لهذا: واضح طبيعي سبب هناك يكون
أشعر أيًضا وكنت وللمضايقة، لألذية تصوري قدر عىل داخيل بانزعاج أشعر أحًدا؛
أحًدا أَُرس عندما أيًضا كنت وقد شيئًا، أفعل أن دون االنزعاج هذا بمثل األحيان بعض
ولكني سبب، بدون هذا بمثل أشعر كنت أيًضا أني كما ورسور، بارتياح أشعر أنفعه أو
باالرتياح إن الشعور هذا كان باألمر رفيقاتي بعض أخرب عندما كنت الحالني كال يف
وقال: الشيخ فأجابها ترى؟ يا هذا رس هو فما يزول. كان وأحيانًا يخف باالنزعاج أو
تعداه إذا يزول أو يخف إليه املرسل إىل املصدر يرسله الذي التأثري أن ابنتي يا اعلمي
املرسل يف حرص لو مما بأرسع والتصدير للقبول هذا قابلية حسب آخر شخص إىل
ألن محصوًرا؛ بقي كان لو ما بخالف رأًسا خارجية عوامل تقاومه إذاعته يف ألنه إليه؛
والتأثري فقط، إليها واملرسل املرسلة القوتني بني محصورة تبقى الحالة هذه يف املقاومة
حكمة بنيت األساس هذا وعىل التفاوت، أو التكافؤ من بينهما ما حسب عليهما يكون
حزن أو فرح رساالت اإلنسان يلتقط ما كثريًا أنه أوالدي يا اعلموا ثم واإلقرار، االعرتاف
آلة مثل هذه، والحالة فهو الوقتية، قابليته قدر عىل بها فيتأثر رأًسا؛ إليه موجهة غري
دخل فإذا غريها، إىل موجًها طريقها يف يمر ما أو إليها يوجه ما تلتقط التي الالسلكي
دخلتم إذا كذلك واأليس، الحزن عليه توىل مرسوًرا، فرًحا وكان مثًال مأتًما منكم الواحد
غًدا وسأزيدكم بهذه، اآلن فاكتفوا وطرب، برسور حزنكم تبدل حزانى، وكنتم عرًسا
واليوم، باألمس كان كما غًدا هنا وموعدنا مساء، فانعموا الفراق وقت أِزف فقد بيانًا،
وقام. وحيَّا فشكر اليشء بعض يده يف ووضع فريد منه وتقدم إيضاحاته، له فشكروا
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الثالث. املمالك يف واحدة هي الطبيعة سنن إن

∗∗∗

وملا املدينة، شطر الليلة هذه وجهه ووىلَّ عليها متوكئًا وقام عصاه الشيخ تناول
مدرستنا، لدخولك فريد وعىل عيل حاقدة تكوني ال أن عىس لفريدة: نجيب قال قليًال ابتعد
به. أوحيت ما إال يفعل لم فريًدا ألن فقط؛ عيل يكون أن فيجب حقد ثمة كان فإذا
فإنه غرو؛ وال واملزاح، املداعبة أراد إنما أنه فعلمت باسًما، فرأته فريدة إليه فنظرت
عىل لها وتفضيلها املواضيع هذه بمثل وشغفها بالبحث رغبتها فريدة عن يعرف كان
إىل االثنان فنظر اآلن؟ الساعة كم يل قل أجيبك أن قبل قائلة: فأجابته آخر. يشء أي
حان قد العشاء وقت ألن ولنرسع بنا؛ هيا فقالت: التاسعة، الساعة وكانت ساعتيهما
عندنا فنأكل لإللحاح، داٍع وال شئتما إذا فلنذهب قدومنا، ينتظرون البيت يف والجميع

كذلك؟ أليس دروسنا، متابعة يف السهرة بقية تمضية يمكننا وهكذا سويٍّا
مرسورة، أو حاقدة كنت إذا تعلم هنا ومن قالت: ثم نجيب، إىل ونظرت هذا قالت
إياها أهديكهما بل ال أهديكها، فإني مني، الشكر كلمة تسمع أن إال تريد ال كنت إذا أما
العربات إحدى فركبوا الدعوة، صاحبانا وقِبال لهذا الثالثة ضحك ورسور. اغتباط بكل
بجانبها نجيب وجلس فريد، يمني عىل الوسط يف فريدة فجلست فريدة، منزل إىل تقلهم
من بعضهما، بقرب وهما فريد، ووجه وجهها عىل يبدو ما لريى اهتمام بكل يرقبها

فيه. يفكر كان ما يف منهما كل غارقني كانا ألنهما إليه؛ ينتبها أن بدون التأثريات
فريد فتنبه الجرس، أول إىل وصلت حتى الحال هذه عىل وهم مرسعة العربة سارت
فتذكرها أيام، بضعة من النزهة يوم كانت كما الحالة وكانت املاء، إىل ونظر حينئذ
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فأجابته يتغري، وال يغري من سبحان وقال: وتبسم نجيب إىل ونظر فريدة إىل ونظر
ثم حال، كل عىل سبحانه صدقت، سباتها: من أفاقت كأنها وكانت — لفورها فريدة
ولم فريد رآها يوم الرجل ذلك مع وجودها ذكرت ألنها وجنتاها؛ واحمرت قليًال صمتت
يا يل قل وقالت: والعزم، الجد مالمح عليها وبانت عبست حتى تلبث لم ولكنها تَره،
فحار املستعلم، اآلمر بلهجة هذا قالت الساعة؟ هذه مثل يف الخميس يوم كنت أين فريد
فريدة فلحظت وسكت، مستنجًدا مستفهًما نجيب إىل ونظر السؤال لهذا أمره يف فريد
سمعنا بما عالقة له األمر فإن سؤايل؟ عىل تجيب ال ملاذا فقالت: وارتباكه، حريته عليه
واملجاملة الكتمان إىل يدعو ما هناك كان ولو حتى ترتدد وال يل فقل اإليضاح، من اآلن
فأجابه فريدة؟ سؤال يف نجيب يا رأيك ما وقال: ثانية نجيب إىل فريد فنظر الخجل، أو
أن من أعقل وفريدة جرحت، ولو تقال أن يجب فالحقيقة أخي، يا تكلم وقال: نجيب
ذكر ال فهي جنس، لها ليس والروح بالروح، نتكلم هنا اآلن ونحن الحقيقة، تجرحها
كنا بل ال فريدة، يا هنا كنا لقد والخجل: املجاملة فلنرتك إذن فريد: فقال أنثى، وال
أوًال فريدة وجه فاحمر املكان. هذا أمام ونجيء نروح النيل يف نتنزه القوارب أحد يف
فقالت: وأنا. نجيب االثنان: نحن قال: ومن؟ أنت وقالت: وتبسمت نفسها تملكت ولكنها
اآلن فهمت لقد كفى، فقالت: رأيناكما. بل ال رأيناك، لقد نعم، فقال: رأيتماني؟ لقد إذن
تلك فإن قال؛ فيما الشيخ صدق لقد معرفته أريد كنت ما وهذا الليلة تلك انزعاجي رس
حتى قصوى لدرجة كان انزعاجي ألن التأثري؛ من إيل وجهت ما جميع التقطت قد الليلة
خالصة صداقة إىل تحول قد لك املايض حبي جميع بأن فثق حال، إىل حال من غريني
اإلنسان يتقوى كما أشالئه من تغذت بما وتقوَّت به فنمت الحب الصداقة خنقت لقد
تجانسكما عىل دليل وهذا نجيب: فقال حمل. أو حمامة لحم من يأكل بما الضعيف
لحم أكل إذا الضعيف ألن قتال؛ شديد بغض إىل الحب النقلب ذلك ولوال وروًحا، مادًة

يتقوى. أن من بدًال مات والحمل الحمامة بدل األفعى
عىل الجميع فوجدوا البيت ودخلوا الثالثة فنزل فريدة منزل إىل العربة وصلت
إىل خرجوا ثم قليًال، وتسامروا فتعشوا األكل، قاعة إىل الكل فسار الطعام تناول وشك
من مسامرته له طابت من مع كل وأشجارها زهورها بني يتمشون للنزهة طلبًا الجنينة
هم وفيما حديثهم. يتابعون لوحدهم انفردوا فقد وفريد ونجيب فريدة أما الحارضين،
مدة منذ كانت حيث الحديقة يف مخصوص مكان إىل وأرسعت قليًال فريدة ابتعدت كذلك
كانت الزهرة تلك ألن كئيبة؛ عادت ثم إليها أهداها أصدقائها أحد كان نادرة زهرة زرعت
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يف بألم ذلك بعد فريدة شعرت األخرى، األعشاب من حولها نبت بما وتالشت ذبلت قد
املقابلة عىل معهما اتفقت أن بعد نومها حجرة ودخلت صاحبيها من فاستأذنت رأسها
الحارضين عقد فانفرط للذهاب للقوم كمنبه حجرتها فريدة دخول كان الغد، مليعاد
انتصف. قد كان الليل إن حيث منزله، إىل منهما كل ذهب من مع وفريد نجيب وذهب
وسط طريقهم يف فمروا الشيخ للقاء وساروا الثالثة أصحابنا اجتمع التايل اليوم يف
بعضهم جلس وقد مماشيها، يف ويجيئون يروحون ذرافات الناس وكان الكبرية، الحديقة
هنا تحوم الطيور وكانت الشمس، يف نام وبعضهم األشجار ظل تحت الخرضة عىل
ترتفع، ثم شيئًا فتلتقط األشجار، عىل وطوًرا األرض عىل تارة تحط الناس، فوق وهناك
بها، ليقتات الديدان عن يبحث باألرض ومنقاره أخرى إىل جهة من يتنقل بعضها وكان
األعشاب يقتلع كان من فمنهم الحديقة؛ خدمة يف عمله يف كلٌّ منهمكني البستانيون وكان
البعض وكان يحرثها، كان من ومنهم األرض، يروي كان من ومنهم الزهور، بني من
إىل مكان من النبت ينقل أو البذور يلقي وبعضهم للزرع، إلعدادها القطع بعض يسمد

آخر.
يلبثوا لم ولكنهم يرون، فيما يفكرون صامتون وهم كله هذا وسط أصحابنا مىش
شامخة نخلة تسلق قد البستانيني أحد كان إذ املشاهد، بعض أنظارهم استوقف حتى
انظر لنجيب: فريد فقال الحمل. من عليها كان ما عىل ينفضه أخذ يشء بيده وكان
من حتى غريه ويحرم فيه يشء كل يحرص أن يريد فإنه اإلنسان جشع إىل أخي يا
من حملها عىل يرمي العالية النخلة هذه وتسلق األخطار ركب وقد نراه إننا فها قوته،
حني كامًال ويجنيه لنفسه بجملته ليحفظه والحيوانات؛ الطيور بقية تعافه ما املواد
بالجشع يختص ما عىل املوافقة تمام أوافقك كنت وإن إني وقال: نجيب فأجابه نضجه.
إنما إنه بل توهمت، ما هو ليس النخلة فوق اآلن الرجل هذا يفعله ما أن إال اإلنساني،
جاء ذََكر، نخلة جنبي إال هو ما عليها ينفضه يده يف تراه ما فإن التلقيح، بعملية يقوم
من فريد فتعجب الحمل. من عليها ما به وينضج وينمي ليثبت األنثى؛ النخلة هذه به
لعجيب هذا إن هللا، سبحان وأنثى! ذكر النبات بني أيًضا يوجد هل فريدة: وقالت هذا،
إن بل غريب، يشء الطبيعة يف ليس ولكن نعم، وقال: ورائها من صوت فأجابها غريب!
واقًفا الشيخ فرأوا الوراء إىل الجميع فالتفت فقط، للظواهر إال ينظر ال ملن تظهر الغرابة
دون فتبعهم املعلوم املقعد إىل ذاهبني فرآهم دخلوها، حينما الحديقة يف كان وقد خلفهم
ويضايقهم صفوهم عليهم يعكر لئال وجوده؛ إىل ينبههم أن بدء بادئ يشأ ولم يروه، أن

49



الحقيقة ظالل يف

كان ما حديثهم من وكان النخلة، تجاه وقفوا حتى كظلهم وراءهم فسار معهم بوجوده
لهم واعتذر منها، بأحسن التحية عليهم فرد احرتام بكل وحيوه املباغتة، بهذه ففرحوا
أوالدي يا اعلموا قائًال: الكالم هو وتابع جميًعا السري تابعوا ثم الحديث. مقاطعتهم عن
الثالث، املمالك يف واحدة هي كما الكون، أجزاء جميع يف واحدة هي الطبيعة سنن أن
ألن التنفيذ؛ شكل اختلف ولو تامة، بدقة وتنفذ الثبات، من أثبت نظام عىل تسري وهي
الوحدات من عنهما تفرع بما يتجاذبان يشء كل يف هما واإليجابي فالسلبي واحد. األصل
التأثري قدر وعىل باملجموع، يختال أن دون بفروعهما فيتأثران تحىص وال تُعد ال التي
هذا ويتحول منه واملأخوذ اآلخذ فيتغري هذا، من وذاك ذاك من هذا فيأخذ الظواهر تتغري
وحدات من أو شكل إىل أشكال من وذاك وحدات إىل وحدة من أو أشكال إىل شكل من

وسحابًا. ومتجمًدا سائًال املاء مثل يتغري ال باٍق األصل ولكن للناظر، وحدة إىل
مظهًرا الكل ويتغري ويأخذان، فيعطيان حيوان منهما فيتولد أنثاه الحيوان يجامع
عىل أرضنا تؤثرها التي والجوية األرضية والجزئية الكلية التأثريات حسب رويًدا رويًدا
العوالم من أرضنا بها تتأثر التي والعوامل التأثريات حسب أو وأجزائها، موجوداتها
علينا مثًال والقمر الشمس تأثري من به ونشعر نراه كما األخرى، والكائنات واألفالك
بعضها العنارص تجانس تأثري سوى الجاذبية وما عليها. وما فيها ما وعىل أرضنا وعىل
وهي علو من خشب قطعة ترمي لألقوى. والغلبة بعنرصه عنرص كل ليلتحق بعض عىل
بالحرق ُحللت إذا ولكن األرض، عىل مجذوبة فتقع الغالب، الرتابي عنرصها هذا بشكلها
بعنرصها، تلتحق فيها التي والنار يتبخر وماؤها الهواء مع يذهب فيها الذي فالهواء
فيتغلب العنارص، بقية أمام النسبية مناعته من يضيع الرماد هو الذي ترابها إن حتى
وال نفسه يخلق يشء ال إن لكم: أقول هذا وعىل معه، ويطري إليه فيجذبه عليه الريح
وتتغري. وتختلف تتحول املظاهر أن غري باٍق والكل موجود الكون إن بل يفنى، يشء

مدته قرصت شامل، عام التحول ألن الشمس؛ تحت جديد يشء ال الكتاب: قال لقد
إن أيًضا: لكم أقول وأنا بالحوادث، يختص بما نفسه يعيد التاريخ إن قالوا: طالت. أو
أن كما الثالث، املمالك يف واحدة سننها ألن نفسها؛ أيًضا تعيد الحوادث، أصل الطبيعة
القمر، يف يشابهه ما ذلك قبل حصل األرضية كرتنا عىل اآلن حاصل هو فما واحد، أصلها
والحيوانية، النباتية للحياة وصالحيتها تكوينها يف األرض سبقت التي األجرام يف أو
بما أخرى، أشكال أو شكل إىل عليها وبما فيها وبما تتبدل سوف اآلن حالتها أن كما
موجوًدا ليس الزمن ولكن زمن، من له بد ال هذا نعم، التأثري. عوامل من عليها سيطرأ
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املحدود للزائل فقط هو والزمن رسمدي، أزيل أبدي األصل ألن األصل؛ يف أي الطبيعة؛ يف
زمن يأتي وسوف الوحدانية، ومناعته اليشء كثرة أو قلة حسب كثرة أو قلة يختلف

نسبيٍّا. األجرام من سبقها فيما اآلن الحال هي كما حالتها، يف أرضنا فيه تكون
وجلس الشيخ فصمت االجتماع، موضع الخشبي املقعد حيث إىل الجميع وصل
الكالم عاود ثم الوجود، يستوحي كأنه أمامه ناظًرا صامتًا هنيهة وبقي بجانبه الجميع
مررتم حيث الجنينة يف يجري اآلن شاهدتموه ما إىل وتفكر بإنعام نظرتم لو إنكم قائًال:
سبق ما عىل تطبيقه فيمكنكم بأجمعها، الطبيعة وسنن أرسار لكم تجلت والتقينا؛

تسمعون: سوف ما وعىل لكم، فرشحته
فكأنها إليها، تنظر والناس بها، لتقتات األرض من الديدان تنقد الطيور رأيتم لقد
سكوت سبب عن تساءلنا وإذا هذا، عملها عىل ويعاونها يحميها اإلنسان أن عرفت
عىل يزاحمه مما هي الطيور هذه تلتقطها التي الديدان بأن الواقع أجابنا: اإلنسان؟
أخرى ظروف يف كونه حال مزاحم من التخلص عىل له عونًا الطيور هذه يف فرأى زرعه،
فهذا به ويتزين بريشها ويدثر بلحمها، ويقتات فيقتنصها الطيور تلك عىل ينقض نراه
ال الذي الصغري امليكروب من أجناسها جميع يعم وهو الحيوانية، الحياة يمثل املظهر
الروح سوى الروح من فيها ليس التي الدودة ومن العظيم، الفيل إىل باملنظار إال يُرى
الطيور هذه بني تُرى يا الفرق هو فما املخرتعة. الراقية الروح ذي اإلنسان إىل املحركة
الغزال ويقتنص األسماك يصطاد اإلنسان وبني بها، فتقتات الديدان تلك فتلتقط تحط
ويستعمل لحمها، ليأكل واملاعز والبقر الغنم ويذبح ورصاصه، بنباله الطري ويرمي
بعضها الطيور وبني الطيور وهذه الديدان هذه بني ترى يا الفرق ما منافعه؟ يف بقيتها
بعض مع بعضها أيًضا الحيوانات وبني العصفور، فيأكل الباشق فينقض بعض؛ مع
وذاك ذاك من هذا فيقتات الفرخة عىل والثعلب البقر، عىل واألسد الغنم عىل الذئب فيهجم
فيأكله؟ به الوحش ويظفر فيقتله الوحش يطارد اإلنسان بني ترى يا الفرق ما هذا؟ من
املتوحشة قبائله يف اإلنسان وبني بعًضا بعضها تأكل الحيوانات بني الفرق ما بل ال
قديًما، كان كما بعضه لحم يأكل اإلنسان بني أيًضا الفرق ما بعًضا؟ بعضه أيًضا يأكل
الحايل اإلنسان وبني املتمدينة غري املدعاة القبائل بعض يف هذا ليومنا باقيًا اآلن هو وكما
ويستعبد الطاحنة، الحروب من بينه يسعره بما ببعض بعضه يفتك املتمدين الراقي
رقابة أو حماية أو استعمار من األلفاظ من له يحلو ما لذلك منمًقا ضعيفه قويه
يف والحيوان اإلنسان يف واحدة الطبيعة إن واحد؟ األعمال هذه أصل أليس وانتداب؟

51



الحقيقة ظالل يف

باختالف كثافة ويختلف مظاهرها، يغطي طالء سوى التمدن وما أجناسهما، جميع
هذا يدوم والرقي املكتسبة، األخالق أو التقليد أو التعليم يف املجموع أو الفرد درجة
املغىش الغبار ذلك عنه ونفض ثائر ثار هذا مس ما إذا حتى األصل يمس ال طاملا الطالء
مغلوب. والتطبع غالب الطبع فإن باملظاهر أوالدي يا تغرتوا فال طبيعته. بحقيقة وتجىل
قيل أخريًا: قرأتها بقصة البيان هذا ذكرني وقد شيخنا، صدق لقد وقال: فريد فتبسم
يف اليمن ويتعرف رأيه، عن يصدر فكان مجرب، حازم وزير له كان امللوك من ملكني إن
له: فقيل برأيه، واستبد بنفسه فعجب ابنه، بعده وقام امللك ذلك هلك إنه ثم مشورته،
بنفيس. سأمتحنه ولكن ذلك، يف يغلط أبي كان فقال: دونه، أمًرا يقطع ال كان أباك إن
الطبيعة الوزير: له فقال التطبع؟ أو الطبع الرجل عىل أغلب أيهما وقال: إليه فأرسل
الشمع بأيديها سنانري أقبلت ُوضعت فلما بسفرته، فدعا فرع. والتطبع أصل، ألنها أغلب،
هذه أبو كان متى مذهبك وضعف خطأك اعترب للوزير: امللك فقال السفرة، حول فوقفت
ذلك فقال: املقبلة الليلة إىل الجواب يف أمهلني وقال: الوزير عنه فسكت شماًعا، السنانري
فأتاه بها، وجئني بخيط واربطها فأرة يل التمس فقال: له بغالم فدعا الوزير فخرج لك.
امللك إىل الغد من راح ثم كمه، يف الفأرة وطرح ثوبه زر يف الخيط فعقد الغالم، بها
كمه من الفأرة الوزير فأخرج كالعادة، بالشمع السنانري أقبلت سفرته حرضت فلما
ناًرا، يضطرم البيت كاد حتى بالشمع ورمت إليها السنانري فتسابقت إليها، ألقاها ثم
امللك: فقال أصله؟ إىل الفرع ورجوع التطبع، عىل الطبع غلبة رأيت كيف الوزير: فقال

فريد. يا فيك هللا بارك الشيخ: له فقال صدقت.
مائدة عىل الشموع حملة السنانري هذه بني فرق ال أن تفهمكم حكاية أيًضا هذه
مواثيق من أُبرمت فكم السياسة، مائدة عىل مقرراتها يف اإلنسانية الشعوب وبني الطعام،
عنها تحولت ولكنها الراقي، اإلنساني املظهر بها زينت وقفة بموجبها حينًا وقفت
من سنته بما تباِل ولم وشنعت، وقتلت وخربت فأحرقت املنافع؛ فأرة لها ظهرت حاملا
بل وحيًا، نزوله ادعت وبما حرمته وبما حللته وبما القوانني من وضعته وبما الرشائع،
فلم عليها تقوى حائل صدمها عندما إال تقف ولم تذر وال تبقي ال طريقها يف سارت
قبل من تكن ولم الطبيعية املصادمة القوة من مغلوبة ثائرها فسكن اقتحامه، تستطع
ولو للقوة فقط الغلبة بأن القول وأعيد لكم قلت قد فإني التطبعية. العوائق لتوقفها
بالكتاب جاء فقد ولهذا التأثري؛ أصل وهي الطبيعة هي القوة ألن القوة؛ مظاهر اختلفت
الكائنات من الضعيف ألن ماله؛ منه يؤخذ له ليس ومن ويُزاد يعَطى له من الكريم؛
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ويبقي التأثري، لسنة تبًعا مظهره إىل ويحوله شتى بطرق فيضمه إليه، األقوى يجذبه
حركتها بقوة املكونة العوامل ألن آخر؛ مظهر إىل يتحول أن إىل شامًال الجديد املظهر

له. نهاية ال ما إىل وهكذا املحولة، نفسها هي الدائمة
الشجرة هذه عىل تخيطها التي شباكها وإىل العناكيب هذه إىل أوالدي يا انظروا
هذا بيد التي بَاك الشِّ هذه مثل هي أليست قوتها، الذباب بها لتصيد نسيجها من فوقنا
الشباك تلك مثل أيًضا هي أَوليست األسماك؟ بها يصيد املاء يف يلقيها أمامنا الصياد

إليه؟ الدنو من أعداءه بها ليمنع اآلن؛ حروبه يف اإلنسان يصنعها التي الشائكة
كانت لو ولكن بزرعهم، ترض الديدان ألن الديدان؛ تلك تنقد الطيور تلك الناس ترك
يرتكون أو الطيور لتلك يرتكونها كانوا فهل أكلها، لهم يطيب مما ثمرة أو تفاحة سقطت
تلك من بدورها تقتات سوف نفسها الديدان تلك ولكن كال، ثم كال، تقربها؟ الطيور
لنفسه يثأر فالسلبي التبادل، لسنة طبًقا عنها يدافع لم الذي أيًضا اإلنسان ومن الطيور

السلبي. من لنفسه يثأر واإليجابي اإليجابي، من
البحار وسمك السماء طري بني ذلك يف فرق ال ألنثاه، ذكره بمجامعة الحيوان يتوالد
البتة األصل يف فرق ال واملرأة الرجل بني يجري كما حية، نسمة ذي وكل الرب ووحش
العنرص يمثل إليها بالنسبة وهو املنبتة، األرض واألنثى الزارع فالذكر وذاك، هذا بني
آخر الوجود يف يظهر وباجتماعهما اإليجابي، العنرص تمثل إليه بالنسبة وهي السلبي،
األخرى العوامل تتجاذبه سريه فيسري بعد، ومن قبل من الوجود يف وهو املعلوم، بشكله
بها ويتأثر ويعطيها منها فيأخذ والعطاء، واألخذ التأثري نظام تحت الكائنات بقية من

له. نهاية ال ما إىل وهكذا آخر، شكل ليأتي الشكل ذلك يتبدل أن إىل به وتتأثر
النبات عليه يتمىش الذي النظام عني وهو الحيوانية باململكة يختص فيما هذا
عنها ليبعد الزهور؛ بني من األعشاب بعضهم يقتلع البستانيني شاهدتم لقد والجماد.
وتقوت فنمت هي؛ المتصته وحدها لها بقي لو ما األرض؛ خواص من يمتص مزاحًما
سريها يف ولكنها كثريًا، وأزهرت فنمت الزهور؛ لتلك األرض أخليت كثري، بمحصول وأتت
قوته فامتصت مزاحم من اإلنسان خلصها والتبادل. التأثري سنة عن تخرج لم هذا
من امتصته بما قوتها تأثرت لها، تعبه مقابل زهورها من اإلنسان وأخذ نموٍّا، فازدادت
عامل يتداركها لم إذا املقبلة السنني يف ضعفها من ستدفعها بزيادة فنمت املنمية، املواد
رصعته الطبيعة قاوم من ألن النمو؛ ذلك توازن ليثبت الضعف ذلك يمنع اعتيادي غري
سننها خالف فمن تابع، وألحكامها لها يشء وكل املتبوع وهي األصل هي ألنها الطبيعة؛
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البستانيني، من اآلخر البعض فعل من رأيتموه ما رس وهذا أمده، يطول ال يماشها ولم
ويف آخر، إىل مكان من النبات نقل يف وبعضهم األرض تسميد يف منهمًكا بعضهم كان إذ
االعتيادي الغري العامل ذلك هو هذا فعملهم بعضها، وري األرض من قطع بعض حرث
النبات فيه تساوى عمل وهو ضعف، إىل قوته وتحولت النمو ذلك لوقف لواله الذي
ليس ما املنمية الخواص من به أصلح مكان إىل مكانه من النبات ينقل لم فلو والجماد
إلعطائها وتروى وتحرث األرض تسمد لم ولو وترعرع، نما ملا كان حيث مكانه يف يوجد
أعطت فهي وهكذا أخصبت، كانت ملا بالزرع بإجهادها فقدتها التي الخواصعوض من
املمالك السنة هذه عمت وبهذا فأخذ. اإلنسان وأعطى فأعطى، النبات وأخذ وأخذت،

الثالث.
أنمت أيًضا لكانت وتحرث وترَوى األرض تسمد لم لو ولكن وقالت: فريدة أجابت
اعلمي وقال: الشيخ أجابها تعب؟ دون اإلنسان فجناها زهورها فأزهرت النباتات تلك
األرض يف بقي كان ما قدر عىل نسبيٍّا الحالة هذه يف يكون كان اإلنماء ذلك أن بنيتي يا
الغري العامل ذلك ألن عاديٍّا؛ طبيعيٍّا الفرتة تلك يف أخذته تكون وما املخصبة، املواد من
وذلك الخصب ذلك يبقى حتى يجب النباتات فأنمت األرض استغلت به الذي العادي
بجميع الحيوان أيًضا يتساوى هذا ويف أيًضا، عادي غري بعامل يقابل أن محفوًظا؛ النمو
يعقب أن بد ال مفتعًال نموٍّا ينمو الذي السمك أو الوحش أو الطري أو فاإلنسان أجناسه،
آخر. مفتعل بعامل يدعم لم إذا بانحطاطه أو النمو ذلك بتوقف يظهر فعل رد هذا نموه
األهرام إىل البيت من مشيًا الذهاب من تمكنك قواك أن ولنقل مثًال نفسك بنيتي يا خذي
أن الثاني اليوم يف يمكنك فهل مرتني، وذهبت نفسك أجهدت إذا ولكنك اليوم، يف مرة
أو قبل من أزيد براحة إما اإلجهاد تعويضذلك أن دون قبل من تذهبني كنت كما تذهبي
اإلجهاد؟ بذلك فقدتها التي قواك لك يعيد مقوٍّ أي بتناول أو قبل، من تغذية أكثر بأكل
يمكنك ال فإنك آخر عامل بأي الزائدة املرة عن تستعييض لم إن فإنك كال، لك: أقول
وتلك األرض تلك مع الحال هي كما قبل، من تذهبني كنت كما اليوم ذلك يف الذهاب
الحمل، تحت رزح طاقته فوق لته حمَّ إذا الَجمل أن فكما واحدة، السنة ألن الزهور؛

. وتتقوَّ تدعم لم إذا تلتوي أو تنكرس الخشب أو الحديد قطعة كذلك
القارة تلك يف أو البقعة تلك يف يعيش الذي الصنف هذا أن الحيوان بني تشاهدون
بني بعينه أيًضا هذا ترون أنكم كما غريها، يف يعيش الذي ذاك من أضعف أو أقوى هو
حتى برتقال؛ يا بلدي شمام، يا بسويس يقول: البائع نسمع فكم الجماد، وبني النبات
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سكان من بنية أقوى هم الجبال سكان أن نالحظ وكم غريه، عىل معه ما أفضيلة يظهر
الصنف هذا وأن املدن، سكان من جسًما وأصح أقوى هم األرياف وسكان مثًال، السهول
البقعة باختالف يختلف آخر معدن أي أو الذهب أو الفضة أو الفوالذ أو الحديد من

الثالث؟ املمالك تعم التي التأثري سنة منشأه كله هذا أفليس منها، استخرج التي
ملا أتوفق فلم حلها، حاولت طاملا عقدة اآلن أبانه بما الشيخ يل حل لقد نجيب: فقال
مقنعة جدوى بال فيها البحث من أتعب عندما كنت إذ املتناقضات، من يعرتضني كان

مجهولة. لغاية سماوي عمل إىل أنسبها
موىس رأسهم وعىل مرص من خروجهم عند اإلرسائيليني إن الكريم: الكتاب قال لقد
جميًعا، ففاقهم مرص، كهنة عىل والحكمة العلم أخذ الذي العظيم الرجل ذاك الكليم،
موضع ويف سنة، أربعني سيناء برية يف تاهوا قد عملوا ما بجميع أذرت بمعجرات وأتى
فيها فعاش نفسها، البقعة تلك إىل املرصي قتله بعد هرب موىس «إن الكتاب: يقول آخر
أن ترى، يا يعقل فهل مجاهلها.» كل وعرف طبًعا فعرفها تزوج ومنها سنة، العرشين
بأكمله الشعب ذلك وقاد العبودية، رق من قومه لخالص تصدى وقد هذا، مثل رجًال
له منه يعرف يعود وال فيه فيتيه املكان ذلك إىل يأتي وأطفاًال؛ شيوًخا ونساءً رجاًال
موفًقا حالٍّ العقدة لهذه أجد ال حائًرا أقف كنت هذا أمام السنني؟ هذه طول مخرًجا
كان وقد موىس أن فأرى اآلن أما عقيل، فيه يتيه تيًها يصبح أمامها فكري فكان معقوًال،
بحر يف جزر ساعة يف بقومه يجتاز كيف وعرف خطته من األول الشطر لتنفيذ توفق
عليه فيسد املد فيدركه به باللحاق عدوه يغري ثم املعرفة، حق يعرفه مكان يف القلزم
حيث مرص، من به خرج الذي الشعب ذلك أن أيًضا عرف ورجله، بخيله فيغرق السبل
مناعته واالحتقار االضطهاد فأفقده واملسكنة الذل فيها سيم طويلة؛ قرونًا مستعبًدا كان
يف فتأصل جد عن أبًا توارثه تأثريًا بذلك قواه فتأثرت طيبة؛ مزية وكل املعنوية، وذاته
الراهنة حالته يف يصلح ال وإقدام نفس، وعزة همة كل معه وضاعت ونفسه، جسمه
فاضطر الحرية؛ يف ُربيت الجانب، منيعة املراس، شديدة قوية، شعوب وقتال ملصادمة
العقل بذلك يليق عظيم بأحكام املدبرة الخطة تلك من الثاني الشطر تنفيذ تأخري إىل
السماء «إن املسيح: السيد ناموسه عن قال حتى ُعرفت؛ رشيعة وأحق أمتن أبرز الذي
حيث فأضاعهم هذه؛ حيلته إىل فعمد يزول»، ال الناموس من وحرف تزوالن، واألرض
عيشة يف أضاعوه ما الحرة الربية حياة يف عليهم ليعوض السنني؛ تلك وأبقاهم قادهم
قوي همام جديد جيل الضعيف الخامل الجيل هذا مقام ليقوم واالستعباد؛ والهوان الذل
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به فيخضع البالد، من يُطلب كان ما عىل به يستوىل والغزو، واملقاومة للقتال يصلح
وقال: الشيخ إليه فنظر وتحقق، حدث كما فيها محلها فيحل منها؛ ويطردها شعوبها
املجهرة األرض تلك مثل حالته يف كان الشعب ذلك ألن هذا؛ باستنتاجك بني يا صدقت
الذي الضعيف ذلك ومثل الخواص، من فقدته ما تستعيض أن قبل للزرع تصلح ال التي
موىس كان إذا غرو، وال قواه. اسرتجاع قبل السري متابعة عىل قادًرا يعد فلم التعب أناخه

العرص. ذلك أساطني ولدى لديه معروًفا كان الحقيقة بعض ألن ذلك؛ عرف
يف ما جميع لهما الخاضع الجامعتني األصليتني السنتني أن لكم يظهر تقدم فمما
السنن بقية جميع تفرعت ومنهما التأثري، وسنة التوازن، أو التبادل سنة هما الكون؛
مظهر األصل يف فهما غرو وال والتحريمات، والتحليالت الرشائع جميع بنيت وعليهما
عد ال التي بفروعهما يبدوان واإليجابي السلبي فهما الفرد، األصيل العظيم الينبوع
حقيقتها، معرفة إليها الناظر عىل يتعذر حتى مختلفة، ومظاهر بأشكال حرص وال لها
البحث يف املتعمق ولكن والفروع، املظاهر متعددة هي كما األصول متعددة أنها فيظنها
التقارب قدر عىل التجانس ويزداد الحقيقة، من يقرتب ما قدر عىل األصول لديه تقل

باملادة. يختص فيما فقط اثنني يف ينحرص حتى
السائل والصلب، الرَّْخص واملر، الحلو والصغري، الكبري واألنثى، الذكر مظهر أفليس

واإليجابي؟ السلبي يمثل واألبيض؛ األسود والنور، الظالم والحر، الربد والجامد،
وكثرة الجماد أصناف وتنوع الحيوان، أجناس واختالف النبات تنوع إىل انظروا
قدر عىل عنه ينفصل أو معه يتحد أو اآلخر يقاوم جنس أو نوع كل أن وكيف معادنه،
جسم االثنني كأن حتى الذهب مع تتحد الفضة فإن االثنني، بني التجانس قلة أو كثرة
الرصاص ُصب وإذا مثًال، الخشب مع الصورة بهذه االتحاد يمكنها ال ولكنها واحد،
النبات، يف أيًضا وهكذا، الفضة، مع الرصاص ُصب لو كما معه يتحد ال النحاس مع
آخر بشجر الربتقال تطعم إذا أما ويثمر، يعيش ال مثًال بالربتقال النخيل تطعم فإذا
الحيوان، يف أيًضا نراه والنبات الجماد يف نراه وما وأثمر. وعاش اتحد معه تجانًسا أكثر
حملت األتان الحصان جامع إذا أما تلد، وال تحمل ال فهذه البقرة جامع إذا الحمار فإن
لربما امرأة جامع إذا القرد ولكن تحبل، ال شاة أو ناقة اإلنسان جامع وإذا وولدت،
ذكر جامع إذا أما فتفرخ تبيض ال هذه فإن الطري الحيوان جامع وإذا وولدت، حملت

وفرخت. باضت فصيلته من طري أنثى الحمام
نفسها هي التكوين عىل املساعدة أو املكونة العوامل إن سبق فيما لكم قلت لقد
فيسري والجماد والنبات الحيوان ذلك أمام يتساوى التحويل، عىل املساعدة أو املحولة
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ضعيًفا صغريًا أمه بطن من الحيوان يولد والتبادل. التأثري سنتي حسب سريه الكل
القوى، من معلومة درجة إىل يصل حتى واملاء والحرارة والنور والهواء بالغذاء فيقوى
يصادمه لم إذا هذا فيموت، العجز، به ويحل ويشيخ يضعف حتى القهقري يرجع ثم
النبات وينبت أوانه، قبل ويتحلل فيموت عليه، والتغلب مكافحته عىل يقَو لم طارئ
ويضمحل، وييبس فيذبل يضعف ثم ويثمر وينمو فيزهو نفسها الطريقة عىل فيسري
ويتحول ويتبدل فيتغري الناموس، لذلك خاضًعا ويسري معادنه بجميع الجماد ويتكون
جميع يف دواليك وهكذا األخرى، والعنارص املواد من عنه ينفصل أو إليه ينضم ما حسب
نفسها هي املكونة الفرد األصيل العنرص من املتولدة األربعة العنارص ألن الكائنات؛
إذا أنه ترون أال عنها. تفرع بما أو رأًسا إن بعض؛ عىل بعضها تأثرياتها حسب املحولة
وإذا مرض، أو الحيوان ذلك مات عنه قلَّت أو املعتاد عن حيوان جسم يف الحرارة زادت
إن به وأثر التعريض، هذا به أرض يلزم مما أكثر العنارص من ألي آخر جسم عرِّض
تكونت الثالث املمالك مظاهر يف جميعها األشكال ألن مناعته؛ نسبة عىل كثريًا أو قليًال
نقصت أو نسبتها عن كمية زادت فإذا بينها، فيما معلومة كميات من معلومة نسبة عىل

بالشكل. والتغري التحول ابتدأ
وبني الرطوبة، هذا لحقت إذا الحديد يغىش الذي الصدأ بني الحقيقة يف فرق فأي
يزول ال والثاني الحديد ُجيل إذا إال يزول ال األول فإن لكم؟ الرطوبة تسببه الذي الزكام
أو يلزمه، عما بكثرة ُروي إذا النبات أن أيًضا ترون أفال باملسخنات. قاومتموه إذا إال
إذا أو يلزمه، مما أكثر رشب إذا الحيوان وأن الظمأ؟ وذلك الري ذلك به أرض عطش إذا

نسبته؟ قدر عىل كل الظمأ، وذلك الرشب ذلك به أرض شديًدا ظمأ ظمئ
بسؤال شيخنا لنا ليسمح له: بقوله استوقفه فريًدا أن غري بالقيام، وهمَّ هذا قال
وجود إمكان وهو الناس؛ اهتمام ويثري العرص هذا علماء بعض بال يشغل أمر عن
التوصل وجدت إذا اإلمكان يف وهل مثًال؟ املريخ مثل األخرى العوالم بعض يف الحياة
إني قائًال: الشيخ فأجابه إلينا؟ منها أو إليها منا الوصول إىل التوصل أو معها، للتخابر
هذا سؤالك عىل اإلجابة فموعد حان؛ قد الوقت أن وأرى الراحة، بعض تلزمني تعب، اآلن

أوالدي. يا مساءً إذن فأنعموا بقية، العمر يف كان إن غًدا
بعض به صغري صندوق وبيدها فريدة منه فتقدمت وصافحهم، وقام هذا قال
فتناول قبوله، راجية له وقدمته الدراهم من قليل بها وُرصة الحلوى من ويشء املآكل،

وابتعد. ثانية وصافحها ممتنٍّا، شاكًرا تقدمتها
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أصلها. ووحدة ببعض بعضها الكون أجزاء عموم ارتباط

∗∗∗

ذلك عىل يساعدهم سمعوه، بما مفكرين قليًال الشيخ ذهاب بعد أصحابنا مكث
قطعت حتى بقصرية ليست برهة كذلك ولبثوا الليل، وهدوء املوقع وجالل الطقس جمال
كبد أصاب أراه إني أستاذنا؟ رشوح يف قولكما ما لهما: بقولها السكون ذلك فريدة
االنطباق، تمام عليه ينطبق أراه بالواقع؛ وقارنته سمعنا فيما فكرت كلما فإني الحقيقة،
لذلك األخرى؟ العوالم يف الحقيقة هي ما يدرينا، وما وبعاملنا بنا يختص فيما هذا ولكن
فتح وقد خصوًصا، الصدد، هذا يف يقول ماذا لنرى غد يوم صرب بفروغ منتظرة فإني
إني وقال: نجيب فأجابها كذلك؟ أليس املذكورين: بسؤاليه فريد الصديق الباب هذا لنا
يف يكن لم طارئ بسبب يعد لم شيخنا أن فلنفرض ولكن ذلك، عىل املوافقة تمام أوافقك
أنفسنا نُجيب أن سمعنا، ما عىل استناًدا االستنتاج، بقوة اآلن نحن يمكننا أفال الحسبان،

فريد؟ يا قولك فما هذا؟ عىل
ذلك؟! يمكننا أخي يا وكيف وقال: الكالم، لهذا بُهت وقد مستفهًما، إليه فريد فنظر
حديثنا يف فقط اآلن لنا قاله ما تراجع أن إال عليك وما فلنجرب، وقال: نجيب أجابه
من فاتك وما األحاديث، جميع يف معي كنت أنك مع املاضية، أحاديثنا أقول وال اليوم،
سأكفيك ذلك مع ولكن اإلجابة، عىل يساعدك ما فيه ترى لك، رشحته األوىل األحاديث
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فقاموا الجلوس، من تعبت ألني الهوينا؛ نسري اآلن بنا فهيا والبحث، املراجعة مؤنة
شيخنا قال لقد وقال: الكالم عاود الصمت نجيب فيها لزم هنيهة وبعد مًعا. وساروا
األصل يف هما واإليجابي السلبي أن من وقال: أيًضا، سبق كان ما الحديث سياق يف اآلن
لها، حرص وال عد ال ومظاهر بأشكال بفروعهما يبدوان األصيل العظيم الينبوع مظهرا
الحوادث أصل الطبيعة فإن يعود؛ الينبوع ذلك وإىل خرج الينبوع ذلك من الكل وأن
ويجري جرى عاملنا يف ويجري جرى فما واحدة، سنة عىل وتسري نفسها تعيد واحدة
كرتنا سبق فيما جرى كما هنا أيًضا يجري وسوف األخرى، العوالم من يماثله فيما
صالحية حسب حياة هناك كانت أو حياة هناك تكون أن بد فال إذن التكوين، يف األرضية
غريها دون بالحياة لوحدها األرض لتخصيص وجه ال إذ الحالية؛ أو املاضية العوالم تلك
أهل ترى؟ يا األصل وحدة عىل الدليل هو وما وقال: فريد فأجابه واحد، األصل أن طاملا

ذلك؟ عىل للداللة يكفي هذا زعمه أو قوله وهل فقط؟ شيخنا زعم أو قولك هو
قضية األمر لنأخذ لنا بكاٍف وقوله شيخنا زعم ليس كال، وقال: باسًما نجيب أجابه
األدلة بعض الحوادث من أورده وما الحديث سياق يف قاله مما أيًضا لنا ولكن مسلمة،
التأثريات وعن والجزر، املد وعن األرض، عىل والقمر الشمس تأثري عن يقل أفلم املثبتة،
نشعر ومما علميٍّا مثبوت هو مما األخرى العوالم من دورتها يف أرضنا بها تتأثر التي
ثم التأثري؟ أمكن كان أهل باألصل، وحدة صاح يا هناك يكن لم أفلو ونتأثر؟ به نحن
هي وما سقوطها؟ تشاهد ولم النيازك أحد أبًدا تَر ألم — فريد يا هللا عافاك — لنا قل
الفضاء، يف فتسوح النجوم من تنقطع صلبة معادن من قطًعا هي أليست النيازك؟ تلك
التجانس؟ إال هي ما شيخنا قال كما الجاذبية إن إذ التجانس؛ بقوة مجذوبة وتأتينا
تختلف فإنما اختلفت وإذا أرضنا، معادن بقية مثل هي أنها نرى القطع تلك حللت وإذا
مثل هو هناك املادة أصل أن عىل قاطًعا دليًال أيًضا هذا أفليس بسيًطا؟ اختالًفا عنها
هذا، عىل العلم أدلة من كثري إيراد مؤنة واكفني بهذا فاكتِف عندنا؟ التي املادة أصل
مواصلتهم ما يوًما نستطيع سوف وأحياء حياة هناك أن يف شك ال إذن فريدة: فقالت

إليهم. والوصول
أشاطرك فأنا الحياة وجود جهة من أما أُخيَّة، يا رويًدا رويًدا وقال: نجيب، أجابها
ألني نظري؛ يف مستحيل هذا ألن فال؛ والوصول املواصلة جهة من وأما هذا، يف الرأي
كما بها خاصة حياة فهي — حياة ثمة كانت إذا — األخرى العوالم يف الحياة أن أرى
هذه؛ عن وتلك تلك عن هذه االختالف تمام تختلف بنا، أيًضا خاصة هي هنا الحياة أن
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وكما ذلك شيخنا لنا وأوضح بنيَّ كما والحياة األجسام، تختلف التأثريات باختالف ألنه
دخل إذا حلو النيل وماء النيل يف يعيش الذي السمك أن نرى أفال أيًضا. الواقع لنا يثبته
األرضية القارات مختلف يف الحيوانات أن نرى ال أو مالح؟ البحر ماء ألن يموت؛ البحر
فهًما نقل لم إن اإلقليم؛ جو باختالف ا وقدٍّ وعيشة ولونًا مزاًجا بعض عن بعضها تختلف
كثريًا أقل هي والسودان مرص حر الحتمال الغربي مناعة أن نرى أفال أيًضا؟ وتصوًرا
املرصي عن يقال وهكذا الحر؟ ذلك احتمال عىل والسوداني املرصي ومناعة قدرة من
هو وهذا أهلها. مثل البالد تلك برد يطيق ال فإنه باردة، بالد يف وجد إذا والسوداني
الجماد كذا بعض، عن بعضه البلدان مختلف يف يختلف أجناسه، جميع يف أيًضا النبات
إذن فكيف للجميع، عامة هي وثبت؛ توضح كما التأثري سنة إن بل هذا. من يسلم لم
األخرى العوالم أحياء نواصل أن الكيل االختالف هذا مثل هكذا تختلف والحياة يمكننا
فقد ولهذا املادة؛ تركيب يف املقادير تناسب اختالف عن فضًال هذا إليهم؟ نصل أو
بالسموايات كلمتكم لو فكيف تفهموا، فلم باألرضيات كلمتكم «لقد الكريم: الكتاب قال
شيخنا فإن كل وعىل العلماء، هؤالء غاية تحقيق باستحالة أجزم أراني لهذا تفهمون؟»
العربات إحدى نركب بنا فهيا بحثًا. كفانا فقد اآلن أما إيضاًحا، غًدا يزيدنا بأن لكفيل
فركب نجيب بإشارة وفريد فريدة فصدعت لتوصيلها، فريدة الصديقة بيت إىل لتقلنا
فلم والتفكري الصمت عاودهم قد وكان املدينة، جهة مرسعة العربة وسارت الجميع،
موعد حددوا أن بعد فريدة وفريد نجيب وودع فنزلوا املنزل، بقرب والعربة إال يشعروا

طريقه. يف كلٌّ صاحبانا وسار منزلها فريدة فدخلت الغد،
فخرجت أوًال، النوم وحرمتها الليل من طويًال ردًحا فريدة بال املباحث هذه شغلت
إىل ونظرت امليش أعياها وقد كريس عىل جلست ثم وإيابًا، ذهابًا فيها تتمىش الحديقة إىل
وانحدر السماء يف ملع قد نار بشهب إذا كذلك هي وفيما بالنجوم، تحدق وجعلت السماء،
نار كجمرة وقع حتى الفضاء يف سابًحا وسار النجوم، تلك إحدى من خرج كأنه كالسهم
فنادت السقوط، عزم من األرض يف حفرة حفر قد به وإذا منه، فتقدمت منها بالقرب
أسود حجر به فإذا وأخرجه، ففعل عليه بالنبش وأمرته نومه، من أفاق حتى البستاني
الصوانية الكروية األحجار بعض خارجه يف يشبه به فإذا جيًدا، فتأملته الوزن، ثقيل
سوى الحجر هذا فليس استنتاجه، يف نجيب صدق لقد فقالت: منها، سواًدا أشد ولكنه
إىل النجم من بها انحدر التي الرسعة تلك هو فهمه أستطيع ال مما ولكن النيازك، إحدى
مئات عن يزيد العلم حسب عنا النجمة هذه بُعد أن مع ثواٍن، بضع تتعَد لم فإنها هنا،
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رسعة بني مناسبة أقل وجدنا ملا النور سري برسعة قسناها فلو الكيلومرتات، من املاليني
ودخلت هذا قالت غًدا. الشيخ سأستوضحه رس أيًضا هناك فلعل املسافة، وبُعد االنحدار

الصباح. حتى فنامت املصادفة، هذه من مرسورة غرفتها
وساروا الجرس، عند املقرر امليعاد يف الثالثة أصحابنا تقابل الثاني اليوم أصيل يف
باألمس نيزكها قصة عليهما تقص فريدة وكانت املذكور، املقعد عىل ناديهم نحو جميًعا
مناقشة املسألة هذه فأثارت األرض، إىل بها وصل التي العظيمة الرسعة من الحظته وما
بابتسام، إليهم ينظر جالًسا الشيخ فوجدوا املقعد، أمام وصلوا أن إىل دامت بينهم فيما
فأجابه الحظها، التي الحدة بتلك به يتحدثون كانوا عما وسألهم وصافحهم إليهم فقام
ذهابنا بعد بيننا كان بما أخربه ريثما املسألة هذه بإبقاء الشيخ سمح إذا وقال: نجيب
األشياء نأخذ حتى البارحة حديث ملقدمة نتيجة هي اليوم مناقشتنا فإن هنا، من باألمس
يمانعان ال وفريدة فريد الصديقني ولعل للغموض، دفًعا متسلسلة بها فنسري أولها من
أبداه وما املباحثة من جرى ما يرسد ذاك إذ فأخذ بالقبول. الجميع فأجاب بها، أيًضا

والرد. األخذ من أثارته وما النيزك، مسألة إىل وصل حتى والتفسري التعليل من
يستقرئ كأنه النظر بهم محدًقا مليٍّا تالميذه إىل الشيخ نظر ذلك من انتهى وملا
وجود إمكان عن استنتاجه يف نجيب صدق لقد أوالدي يا اسمعوا قال: ثم ضمائرهم،
تختلف عاملنا، يف عما عنها كلية تختلف وأنها بد ال ولكنها األخرى، العوالم يف الحياة
وما عاملها يف به تتأثر ما حسب والفهم والتصور والشعور والرتكيب الشكل يف عنها
بعضها عاملنا يف األحياء اختالف ترون أفال األخرى، العوالم من العالم ذلك به يتأثر
من سبق ما يف أسبابه بعض لكم وبينت سبقت اختالًفا القارات، مختلف يف بعض عن
ما لنا يثبت كما املتقدمة الغابرة القرون يف غريها هي اليوم األحياء أن وكيف الكالم،
األجيال يف أيًضا ستختلف القاعدة لهذه تبًعا اليوم أحياءنا وأن بقاياها، من عليه عثر

اآلن؟ عليه هي عما املقبلة
فينا يحصل وسوف وحاصل حصل قد والكيل الجزئي االختالف هذا كان فإذا
األحياء تلك وبني بيننا االختالف ذلك بون إذن يكون فماذا واحد، عالم يف جميًعا ونحن
وقلة قوة تختلف الفرد األصيل العنرص عن املتفرعة العنارص حيث األخرى، العوالم يف
من وكم اليوم، وزال قبل من هنا عندنا كان عنرص من فكم هنا، عنارصنا عن وكثرة
أو تكون ولكنه قبل من يكن لم عنرص من وكم غًدا، يزول وسوف كائن اآلن هو عنرص
تأثريها لها العنارص هذه وكل هنا، وجود له وليس هناك عنرص من وكم يكون سوف
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ألحيائنا يمكن فكيف شك، بال ومثبوت كائن وهو كله هذا كان فإذا الحياة، عىل النسبي
أشف أحياؤهم كانت فلربما إليها، يصل أو األحياء تلك يواصل أن إلنساننا بالحري أو
لها ليس أو الديدان، تشبه أو األرواح فتشبه منا مادة أخف أو أثقل أو وأغلظ مادة
مستحيلة، من أكثر هي وبينهم بيننا املواصلة أن أرى لذا هنا؛ نتصوره أن يمكننا شبه
قدر عىل أيًضا وأني هذا بمثل وفكره وقته يشغل العلماء بعض أن كيف ا جدٍّ وأستغرب
يتعدى ال عندنا للحياة املكونة العنارص ألن الوصول؛ باستحالة أقول املواصلة استحالة
من محيطها يف األرض عن بعيًدا األميال من العرشات بضع وحافظة مكونة وجودها
فإذا األميال، من العديدة املاليني عن يقل ال بما بُعده يقاس منا عالم أقرب أن مع األجواء،
يف التأثريات مغبة يقيها بما إليهم منا الذاهبة اآلالت تلك أو األحياء تلك وحصنا افرتضنا
القادمة املحيط يف لدينا مجهولة وهي األخرى العنارص تأثريات نتقي فبماذا محيطنا،
العالم، ذلك إىل بآلته منا الذاهب الحي لربما بل تأثريًا، ومجهولة اسًما مجهولة إليه:
الراديوم مثل القوى من لنا تبني بما مدفوعة إليهم منا املرسلة العالمة تلك لربما أو
بها فيتأثران العنارص، مختلف من األجواء تحويه ملا مصادمة أول عند يتحوالن مثًال

عني. وال أثر ال منهما يبقى فال إليها، وينضمان ويتحلالن
مما النجم عن انفصاله عند أرضنا إىل النيزك وصول رسعة من فريدة عجبت لقد
النيزك ذلك إن لكم أقول ذلك إليضاح ولكني ذلك، من تعجب أن ولها مناقشتكم، أثار
ظهور قبل سار قد يكون وأن بد ال فإنه نحونا، وسار نجمه عن انقطع حقيقة كان إذا
يتناسب قربًا منَّا اقرتب عندما إال ألعيننا يظهر ولم سريه، رسعة مع يتناسب أمًدا نوره
أو إلينا، للوصول له بقيت كانت التي املسافة وتلك النور سري ورسعة نوره، قوة مع
بقوة مدفوًعا منا لقربه نحونا وسار العلوية، األجواء تلك يف لساعته ن تكوَّ قد يكون أن
قياًسا املعقول من بل ال ا، جدٍّ املحتمل من إنه إذ التجانس، بقوة أعني أرضنا؛ جاذبية
ينتج وبما بعض، من بعضها األجرام تأخذه بما أبًدا دائم التكوين أو الخلق أن ومنطًقا
عىل إذن الرضوري من وليس وفضائه، أجرامه للكون املالئ الفرد األصيل العنرص عن
دائم التكوين إن بل األفالك عموم يف مًعا ُخلقت قد الكواكب جميع تكون أن أرى ما

مستمر.
نهاية وال ابتداء ال الذي الفسيح الكون هذا أجزاء عموم أن أوالدي يا فاعلموا أال
تغري يغرنكم وال أصلها، لوحدة نظًرا محكًما ارتباًطا ببعض بعضها مرتبطة هي له؛
عىل ولكم ومكانًا، زمانًا التأثريات باختالف وتختلف تتغري األشكال هذه فإن األشكال،
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رأته الذي النيزك هذا من كان مما يشء كل يف هي هذا عىل واألدلة األدلة، بعض هذا
استقر وملا شكل، وصلنا وعندما شكل، إلينا سريه يف له كان قد فإنه فريدة، باألمس
أيًضا، واحدة الثانية درجتها يف واملادة واحد املادة أصل ألن آخر؛ شكل أيًضا له أصبح
لنا بالنسبة تكوينها اكتمال عند أي الثالثة؛ الدرجة يف إال باملظاهر االختالف يبتدئ وال
كلما ألنه لنا؛ املكونة العنارص مع تجانسها قدر عىل بها شعورنا يزداد إذ ولحواسنا،

بالتأثري. الشعور زاد التجانس صلة زادت
به نرتبط األكوان يف ما وجميع حوالينا وفيما فينا به نشعر وما نراه ما جميع إن
فرق ال بمظاهره يتجىل واحد األصل ألن نسبيٍّا؛ علينا ويؤثر عليه ونؤثر بنا، ويرتبط
واألصوات تأثريها، لها واألجسام تأثريه، له فالفكر روحيٍّا، أو ماديٍّا كان إن ذلك يف
عىل تأثريها أيًضا لألصوات أن كما هذه. عىل وتلك تلك، عىل تؤثر فهذه تأثريها، لها
واملباني، األبراج وتدك الحديد تُلني فهي الوصف؛ يفوق تأثريًا والحيوان والنبات الجماد
أريحا بأسوار حصل فيما بنيِّ شاهد أفعالها عىل ولكم األشجان؛ وتثري العواطف وتسرتق
فإني هذا، صحيح فريد: فقال والتهليل. األلحان أصوات من متانتها رغم سقطت إذ
عند موسيقاها آالت عىل العزف بعدم جنده ِفرق أمر القواد بعض أن أخريًا قرأت قد
ملباني املوسيقى أصوات تسببه الذي التأثري من الخربة آلل ثبت ملا الجسور؛ عىل مرورها
لقد وقال: حديثه الشيخ فتابع فوقها. يسريون بمن تهدمت لربما إنها حتى الجسور؛
بعض مع بعضها تتصارع جميعها الكائنات إن الحديث: بدء يف لنجيب وقلت سبق
فتتبدل مختلفة، وعوامل شتى تأثريات تحت والحيوان، والنبات الجماد ذلك يف سيان
أرضنا بني فيما فرق ال األيام وتوايل الزمن مرور مع حال إىل حال من وتتغري أشكالها
واحد أصل من الكل إن حيث األخرى؛ والعوالم األجرام بقية وبني عليها، وما فيها وما
إىل امليكروب إىل الذرة من صغريًا أو كبريًا كان مهما الكائن فإن واحًدا. نظاًما ويتبع
املرات؛ من بماليني كربًا أرضنا بعضها يفوق التي األخرى األجرام بقية إىل كلها أرضنا
زادت أو املناعة هذه قلَّت إذا حتى غريه أمام مناعته قدر عىل الذاتي لشكله حافًظا يبقى
وال ستكونون، كما باقني ولستم كنتم كما باقون أنتم فال وعليه، آخر. إىل الشكل تغري
يوًما بد ال هذه أرضنا فإن آخر. عالم أي وال األرض، وال أيًضا، الجماد وال كذلك النبات
من حواليها ما إىل بالنسبة مناعتها تقل عندما بنجوم أو آخر بنجم تلتحق أن إما أنها ما
منها، مناعة أقل هو ما إليها ينضم أن أو التجانس بدافع تنضم أو تتجزأ أو العوالم،
يجري مما األخرى العوالم يف ذلك يتبع وما االنضمام، أو الضم ذلك عند شكلها فيتغري
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إن العالم: انتهاء عىل الكالم عند الكتاب قال فقد ولهذا االنضمام. أو الضم بهذا متأثًرا
كلية مرتبط الجميع ألن الصدد؛ هذا يف جاء ما آخر إىل تُزلزل، واألرض تتساقط النجوم
وما كائن هو وما كان ما أن وجب ولهذا واحد؛ الكل أصل ألن ببعض؛ بعضه وأجزاءً
العوالم يف تكون أن يجب الحياة فإن إذن األخرى. العوالم يف أيًضا يكون بعاملنا سيكون
يتجىل كذلك هنا كامًال تجىل الفرد األصيل العنرص أن فكما حالته، بحسب كل األخرى

مظاهره. بجميع هناك
األصيل العنرص مظهر عن معنا حديثه يف الشيخ تبسط لقد نجيب: له قال عندئذ
فهل عفًوا، مرتني أو مرة إال الثالث للمظهر باألحرى أو املظاهر لبقية يذكر ولم الفرد،
فوعدنا سبق، كما أذهاننا ويثري غليلنا يشفي بما عنه بالرشح علينا يمن أن اآلن له
الثالثة، املظاهر من فيها وما األحياء ذكر عن مىض فيما فريد الصديق لطلب إجابة
فليكن بل املكان، هذا يف ليس ولكن بوعدي، وسأيف وعدت لقد نعم، وقال: الشيخ فأجابه
الغد إىل هللا أستودعكم فإني لذا الوقت؛ حان فقد واآلن الهول، أبي أمام غًدا اجتماعنا
وجهه. عىل االهتمام ودالئل مرسًعا وسار وحياهم هذا قال الهول. أبي أمام غًدا فاملوعد
ذلك وعن املكان، تغيري سبب عن متسائلني مستفهمني نجيب إىل وفريدة فريد فنظر
إذا وقال: نجيب فأجابهما السؤال؟ هذا عند الشيخ وجه عىل عالماته بدت الذي االهتمام

الحوادث. نسبق أن يجب فال تسأالني، ال ولكن ملاذا، عرفت فإني ظني يخطئ لم
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الحقيقة؟ بالحقيقة هي وما حقيقة؟ توجد هل

∗∗∗

معه، األهرام قرب الفندق يف الغذاء لتناول وفريدة فريًدا نجيب دعا الثاني اليوم يف
هناك. إىل فقلتهم السيارات، إحدى وركبوا الدعوة فلبَّيا

ينتظرون الفندق، حديقة يف يتمشون الثالثة أصحابنا قام الطعام تناول وبعد
يتحدثون وكانوا الشيخ، ملقابلة الهول أبي أمام ليذهبوا امليعاد؛ حلول صرب بفروغ
أين فريد يا يل قل نجيب: فقال شجون. الحديث وإنما مختلفة، مواضيع يف شتى بأمور
سليًما هناك فوجدت القهوة عىل مررت تفارقنا ملا فريد: فأجابه أمس؟ السهرة أمضيت
اللعبة هذه كانت وملا معهم، للجلوس فدعوني الشطرنج يلعبون األصحاب بعض ومعه
اللعبة وكانت معهم. وجلست الدعوة قبلت والحساب؛ التفكري من تستدعيه ملا ترسني
جميًعا دعانا باملكسب رسوره شدة ومن عظيًما، رسوًرا فُرس سليم، كسبه رهان عىل
إىل كل انرصفنا ثم ذلك فقبلنا صفوه عليه نعكر أن نشأ فلم معه، خمرة كأس لرشب
أقل من وتكدره يشء أقل من رسوره أخي يف يعجبني ال مما إنه فريدة: فقالت منزله،
مثل رسور إىل كدره ويتحول لكلمة، يرىض أيًضا نراه لكلمة يغضب نراه فبينما يشء،
واللذة؟ باأللم الشعور رس هو وما ترى؟ يا اإلنسان يف والكدر الفرح رس فما األطفال.
ويا ترى؟ يا هذا بمكسبه سليم ُرس فلماذا فكري، شغلت ما كثريًا األبحاث هذه فإن
هذا ملثل وجًها أرى ال اليوم ألني عنه؛ الشيخ فسألت قبًال هذا إىل فطنت كنت ليتني
حسب بسيطة لهي املسألة هذه إن نجيب: فقال الحديث. موضوع عن الختالفه السؤال
شيئًا خرس إذا اإلنسان فإن اآلخر، عن العنرصين أحد نقصان أو بزيادة وأعللها رأيي،
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ألن فينرشح؛ إيجابيه زاد شيئًا كسب إذا أما ويغتم، فينقبض اعتاده الذي سلبيه َقل مثًال
العنرصين هذين أحد نقصان أو بزيادة الشعور إال هو ما واللذة واأللم والفرح الكدر
يتعادال أن إىل الشعور هذا ويبقى أحدهما، عن قوة خروج أو أحدهما عىل قوة بدخول
من عنه يذهب بما به الزائد يتساوى أن إىل أو القوى مختلف من الناقص يأخذه بما
وهذه يميت، والحزن يميت الفرح ألن االنفصال؛ جرى املعادلة تعذرت إذا أما الزيادة،

الرشوح. من سماعه لنا سبق بما طبيعية لدينا أصبحت مسألة
ودوى السماء فأبرقت حدوثه، يندر مما شديدة عاصفة هبت إذ كذلك هم وفيما
يراقبون فيه ومكثوا الفندق إىل مرسعني فهرولوا يهطل، املطر وابتدأ بشدة الرعد صوت

ثانية. فصفا السماء أديم وعاد الزوبعة، هدأت حتى املنظر هذا
وجدوا وصلوا وملا الهول، أبي ناحية مشيًا وساروا الثالثة فخرج املقابلة ميعاد حل
به ففرحوا خطوات؛ بضع للقائهم تقدم قادمني رآهم وملا هناك، إىل سبقهم قد الشيخ

احرتام. بكل وحيُّوه
قالت املقام بهم استقر وملا عليها، فجلسوا الكبرية األحجار بعض إىل جاءوا ثم
ولكن انتظارنا، مؤنة لنكفيه اآلن قبل قادمني كنا فقد الشيخ، عىل نبطئ لم لعلنا فريدة:
فمسكني بالحسبان، تكن لم العاصفة هذه فإن أتينا، حيث من فرجعنا داهمنا املطر
كانت عندما الوقت هذا طول كنت فقد الطبيعة، قوى أمام ضعيف هو كم اإلنسان هو
إىل وأنظر بهذا، أفكر تهطل واألمطار يقصف والرعد يلمع والربق تعصف األرياح
كل أمام نفيس بعظمة أيًضا أشعر ذاته الوقت يف كنت ولكن ذلك، إىل بالنسبة حقارتي
وقال: الشيخ فأجاب سبب. من نفيس لعظمة أفهم فال القوى بهذه ضعفي فأقيس هذا،
القوة تلك عظمة أمام املادي لجسمك بالنسبة هو بالحقارة شعورك إن ابنتي، يا اسمعي
ولو فاملادة األخرى، للوحدات بالنسبة حقري جزء هي به التي املادة ألن تفوقه؛ التي
منها ن تكوَّ وما والتجزيئات، التغيريات من عليها طرأ ما أن إال عظيمة أصلها يف أنها
ذلك رغم شعورك أما واملقارنة، الحس تحت ووضعها األصل, عن بَعَدها الوحدات من
العظيم الفرد األصل من رأًسا هي الروح ألن لروحك؛ بالنسبة فهو النفسية بالعظمة
الثالث. مظهره من رأًسا فهي الكائنات؛ كل منه والذي للفضاء، املالئ املظاهر املثلث

عنه مراًرا تكلمت ولقد هذا، عن قبل من فريد سألني كما أمس نجيب سألني لقد
من منبثقة تصدر التي القوة تلك هي الروح بأن لكم أقول واآلن الحديث، سياق يف
بذاتها، محركة مدركة شاعرة ألنها كاملة؛ األحياء يف وهي واإليجابي، السلبي اجتماع
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اجتماع عند تظهر بل بذاتها، لها قدرة ال ناقصة كامنة فهي األخرى الكائنات يف أما
واإليجابي اإليجابي، بغري إظهارها عىل له قدرة ال ولكن روح، فيه فالسلبي العنرصين:
عىل العنرصين ألحد قدرة وال السلبي، بغري إظهارها عىل له قدرة ال ولكن روح فيه
الحقيقة لهذه ونرى منهما، الروح انبثاق بدون لهما اجتماع وال اآلخر، بدون التكوين
نور رأيتم كنتم ملا واإليجابي السلبي يتالَق لم لو فمثًال يشء، كل يف يؤيدها مظهًرا
لرقي بالنسبة اإلنسان وسيدها األحياء كانت لذا اآلن؛ الرعد قصف سمعتم وال الربق
وجل عز — هللا وما هللا أبناء الناس ُدعي ولهذا وجل؛ عز — باهلل األشياء أشبه روحه
املظاهر املثلث الفرد األصيل العنرص وذلك العاقلة، الخالقة الفائقة القوة تلك سوى —
الوحيد املصدر هو ألنه هللا؛ من هي قوة كل فإن أيًضا لذا الوحيد؛ واملرجع الوحيد األصل

القوى. لجميع
ائتمنت الذي الرس هو وهذا أوالدي، يا لكم أقولها يل بدت التي الحقيقة هي فهذه
حقيقة ال خياالت سوى واملظاهر األشكال بقية وما اآلن، به يبوح عليه الهول أبا األجيال

فقط. الفرد األصيل العنرص من بها ما سوى لها بالحقيقة
لنجيب. وجرابه عصاه تارًكا عنهم وذهب هذا قال
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