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منحيايت قصة

أتعلم ولم الرشعي القضاء مدرسة يف تخرجت وقد عمري، من والعرشين الرابعة يف هأنذا
يرجعون كانوا املدرسة يف فأساتذتي تعلمها، عىل يستحثُّني حويل ما وكل أجنبية، لغة
اإلنجليزية، الكتب إىل وهندسة وجرب وكيمياء وطبيعة وتاريخ جغرافيا من يعلموننا فيما
واملجالت الكتب يف طالعوه ا عمَّ يتحدثون املعلمني مدرسة يف املتخرجون وأصدقائي
أدركت ذلك من شيئًا سمعت وكلما طريفة؛ وأفكار لطيفة، آراء من اإلنجليزية، والقصص
املرحوم وصديقي أستاذي مع اتفقت وأخريًا أجنبية، لغة أتعلم لم ما لحياتي قيمة ال أن
القاهرة بمساجد يتعلق فيما باشا مبارك عيل خطط نطالع أن املستشار بك أمني أحمد
عيلَّ يدل هللا رحمه وكان نقرأ، ما عىل نشاهد ما لنطبق واآلثار املساجد نزور ثم وآثارها،
مبارك، عيل خطط يف ما عىل معلوماتها تزيد املوضوع هذا يف إنجليزية كتب من يقرأ بما
قدم» «حوش يف التجار شاهبندر بيت هو اآلثار من فخم أثر عىل دلني األيام من فيوًما
زيارة من عودتنا بعد اإلنجليزية أتعلم أن فآليت باشا، مبارك عيل ذكره يكن ولم بالقاهرة
مدرسة عىل مًعا نمرَّ أن صديقي من وطلبت صعوبة، من يصادفني مهما البيت، هذا
العناء من فيهما لقيت سنتني ذلك عىل واستمررت يل، تعطى دروس عىل نتفق «برليتز»
أن السنتني بعد رأيت ثم عسري، أمر اللغة بيئة غري ويف الكرب يف اللغة فتعلُّم يوصف، ال ما

آخر. مدرس عن فبحثت تفيدني تعد لم برليتز مدرسة

نحو يف إنجليزية سيدة Power بور» «مس عىل يل صديق دلني أن حظي حسن من كان
والتصوير، الرسم فن وتجيد واألملانية، والفرنسية اإلنجليزية تجيد عمرها من الخمسني
الكربى اإلنجليزية الجرائد يف وتحرر واسعة، ثقافة ومثقفة جبارة، قوية شخصية ولها



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

رجوتها ولكني التعليم تحرتف تكن ولم األزهار، ميدان يف لطيًفا بيتًا وتستأجر كالتَِّيْمس،
تعليمي يف رغبتها وكانت سنوات، خمس نحو عليها أتعلم واستمررت فقبلت، تعلمني أن
تعرفني وإنجليزيات إنجليزيني بيتها إىل تدعو فكانت … ابنها تربي أن تريد أم رغبة
وكانت آذاني، وتتمرن لساني، لينطلق معي؛ ويتحدثوا معهم أتحدث أن إىل وتقصد بهم،
الكتاب أفتح وبدأت — مثًال — للدرس حرضت فإذا عيوبي، عىل وتطلعني أخالقي تنقد
الجميل وتنسيقها البديعة، وألوانها اليانعة، األزهار هذه تر «ألم وجهي: يف رصخت ألقرأ
أليسك بها؟ إعجابك تبدي وال تراها أن أيصح نظرك؟ تلفت ألم — اليوم أحرضتها وقد —

وأنفعها. الدروس أمتع من درًسا هذا فيكون إلخ، فنية؟» عني لك
مكان، إىل مكان من الكرايس فتنقل الجلوس، حجرة نظام وضع تغري كانت وأحيانًا
الجديد الوضع بني وأوازن التغيري هذا يف أتكلم ولم دخلت فإذا األثاث، بني وتخالف
وأحيانًا الذوق، وتربية املالحظة، دقة منه أتعلم قاسيًا درًسا منها تلقيت القديم، والوضع
دالالتها يل ترشح الحجرة، حوائط يف علقتها رسمها من لوحات بني ساعة بي تقف
مداريس وال بيتي من أتعلمها لم قيمة دروًسا عيل ألقت وبذلك وهكذا، الفنية ونواحيها
وما وتنسيقها، بحديقتي وأهتم وجمالها، باألزهار أعجب اآلن كنت فإن … أساتذتي وال

وفضلها. فبرتبيتها ذلك، إىل
فإذا باإلنجليزية، أفالطون جمهورية عليها أقرأ معها دراستي من سنة آخر يف كنت
املدنية يف تغري من عليها طرأ وما أفالطون نظرية رشح يف أفاضت فصل قراءة من فرغت

وهكذا. تطبيقها، ونتائج األمم بعض يف طبقت وكيف الحديثة،
النظم عىل ووقوفها وأمريكا، وفرنسا أملانيا إىل الطويلة رحالتها ذلك عىل وساعدها

فيها. االجتماعية

الكتب فتقرأ بالروحانيات، تشتغل أن إىل األخرية أيامها يف بها جنح الذي ما أدري ما
تريده بما إليهم واإليحاء اآلخرين نفوس يف نفسها تأثري وتجرب فيها، املتنوعة الكثرية
األمراض بعض معالجة إىل تتجه ثم عنها، غائبني أم حرضتها يف أكانوا سواء منهم،
مظلمة، قاعة يف يوم كل أكثر أو ساعتني تمكث أن يقتضيها هذا وكان اإليحاء، بطريق
هي فإذا عقلُها؛ ذلك أجل من فَكلَّ أفكار، إيحاء أو عالج من تريده فيما ذهنها فيها تركز
ذلك علمت فلما النيل، قرص كوبري من النيل يف نفسها ترمي أن تحاول مجنونة، سيدة

املجاذيب. مستشفى إىل نقلتها
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حياتي من قصة

يف بالعقل عهدتها كما تتكلم فكانت املستشفى، يف زرتها أني شاهدت ما وأعجب
مرضها إن قالت: إذ دقيًقا؛ تشخيًصا فشخصته مرضها نوع عن وسألتها ورزانة، حكمة
أين وإىل تتجه، أين معرفة عليها لعرس املستشفى أبواب لها فتحت فلو … إرادتها أصاب
بأنها خطاب منها يأتيني ثم إنجلرتا، إىل اإلنجليزية القنصلية وترسلها األيام وتمر تذهب،
وتدرسها، روما يف الفنية اآلثار برؤية تستمتع إيطاليا يف اآلن وأنها الشفاء، تمام شفيت

مصريها. كان ماذا أدري وال أخبارها عني تنقطع ثم
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الربيع … الزمان شباب

ومضاعفاتهما، وامللح الخبز يف نفسها وحرصت املاديات، عىل اقترصت إذا الحياة قيمة ما
أشكاله؟! جميع يف للجمال بحب قلبها ينبض ولم نجم، تألق وال زهرة بجمال تعبأ ولم
قوانني يف وفكرت العقلية، العلمية النظريات يف غرقت إذا أيًضا الحياة قيمة ما بل

بجمالها؟! تهتم مما أكثر الطبيعة بمعرفة واهتمت ورشحها، األشياء
يحتاج جسم ولإلنسان لإلنسان، العنارصاملكونة مع تجاوبت ما هي الحقة الحياة إن
ذلك فوق وفيه األشياء، حقائق يف منطقي تفكري إىل يحتاج عقل وفيه تغذيه، مادة إىل
والحياة املادية الحياة كانت ولنئ ويرقيها، وينميها يغذيها جمال إىل تحتاج عاطفة كله
والغبطة والبهجة، الرسور تبعث دافئة ناعمة العاطفية فالحياة باردة، جافة العقلية

والسعادة.
الشقي املضطرب، اللجب العالم هذا من اإلنسان يدرك بها الحياة؛ ملح هي فالعاطفة
نعمت هذبت إذا والعاطفة املوسيقى، نغم كتناسب وتناسب وفاق من باطنه يف ما التعس،

جنة. النار ومن سعادة، الشقاء من وخلقت بالجمال،
ساذًجا شعوًرا فشعر وقلبه، الطبيعة بني خيوًطا مد خلق أن يوم من واإلنسان
كان ولكن وغروبها، الشمس ورشوق واألزهار، الطيور وجمال واألرض، السماء بجمال
إذا حتى … عليه الحصول ومشقة القوت إىل امللحة حاجته بها االستمتاع وبني بينه يحول
العاطفة وإنما يشء، كل العلم وال يشء، كل ليس القوت أن فأحس عواطفه رقيت له توافر

الحياة. قوام هي العالم، وجمال الطبيعة بجمال واالستمتاع الشعور، ورقة والجمال



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

ال ولكن عيون، لهم الناس من وكثري تنظره، عني إىل يحتاج ولكنه جمال! من الكون يف كم
فرأوا نظرهم، دق الذين هم وقليل يدخرون، وما يرشبون وما يأكلون ما إال بها يبرصون
والجبال واألنهار، والبحار والنجوم، والسماء والزهور، الحقول يف املتجدد العالم جمال
وذوق تبرصه عني إىل يحتاج وإنما فيه، جمال ال الوجود يف يشء يكون أن وقلَّ واألحجار،

فيقول: قلبه يصف إذ املعتز؛ ابن هللا ورحم يلقفه، وقلب يدركه

ف��ي��أب��اه ش��ي��ئً��ا ي��رى ل��ي��س وذا ذا إل��ى وث��اب ق��ل��ب��ي
ف��ي��ه��واه ال��ق��ب��ح وي��رح��م ي��ن��ب��غ��ي ك��م��ا ب��ال��ح��س��ن ي��ه��ي��م

البحر يف يرى وال تؤكل، ثمرة أو تشم زهرة إال البستان يف يَر لم من أشقى وما
تصاد أنها إال والعصافري واليمام الحمام يف يرى وال به، يتغذى وسمًكا ملًحا ماءً إال
إَِىل يَنُظُروَن ﴿أََفَال القلوب غلف اآلذان صم العيون عمي وأمثالهم هؤالء إن وتشوى!
اْألَْرِض َوإَِىل * نُِصبَْت َكيَْف اْلِجبَاِل َوإَِىل * ُرِفَعْت َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل * ُخِلَقْت َكيَْف اْإلِِبِل

ُسِطَحْت﴾. َكيَْف
املادية بامللذات وال عاشها، التي بالسنني يحسب ال اإلنسان فعمر الحق أردت إن
أو يانعة، أشجار مناظر من قلبه به نبض بما الحياة تقدر إنما … بها استمتع التي
نفسه به تجاوبت بما الجملة وعىل ضاحكة، زهور أو متألقة، نجوم أو صادحة، أطيار
ساعة وإن لبها؛ ال الحياة فقشور هذا عدا ما وأما جميل، معنى أو جميل منظر مع
فيها يناغي واألنهار، البحار شاطئ عىل أو واألشجار األزهار بني املرء يقضيها واحدة
من تحويه ملا قلبه فيها ويخفق ورسها، الحياة عمق من فيها ويقرتب الجميلة الطبيعة
أجل ومن بل املال أجل من كفاح يف يقضيها ساعة ألف من خري واألزلية، األبدية معنى
أخذته الذي الحس املرهف القلب الشاعر الرجل ذلك الحق من يشء عىل كان ولقد العلم،

كتبي». جميع وخذوا املنظر، هذا يل «دعوا قائًال: فهتف الشمس غروب روعة

تختلف كالفاكهة وطعمه، ذوقه جمال ولكل جمال، الطبيعة جوانب من جانب كل يف
وألالء وسنائها ببهائها الزرقاء القبة فهذه جمالها، فاكهة ولكل وطعومها، أشكالها
وكل … جمالها اللذة وسبب أليمة، لذة أو لذيذ بألم الشعور اإلنسان يف تبعث نجومها
الشعور النفس يف يبعث جالل وكل … جاللها األلم وسبب والرسور، اللذة يبعث جمال

أليم. شعور وهو الجالل، هذا أمام اإلنسان وحقارة واملهانة بالضعة
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الربيع … الزمان شباب

الجميلة العجيبة أفاعيلها تفعل ونارنا، نورنا مصدر القوية الجميلة الشمس وهذه
وتنزله السماء يف غيوًما وترفعه املاء تبخر غريب، سينمائي «فلم» كأنها حتى أرضنا يف
فتنضج واألزهاُر ويهيج، فينمو الزرُع به ويسقى وأنهاًرا، بحاًرا به تجري أمطاًرا
بالسفن، تلعب واألمواج باألمواج، تلعب والرياح بالرياح، تلعب بحرارتها هي ثم وتتفتح،

العد. يحصيها ال جميلة مناظر من وهكذا بالراكبني، تلعب والسفن
يعود ثم بديًعا، متتابًعا نموٍّا وينمو نحيًال هالًال يبدو اللطيف، الوديع القمر وهذا
املمتلئ الحبيب بلون ثم وهزل، فنحف الحب أضناه من بلون ذلك يف فيتلون بدا كما
تقويم، أحسن يف صار ثم هزيًال، صغريًا بدا الطفل صورة علينا ويعرض ونضارة، حسنًا
نحن فإذا وتفضيضه؛ وتلوينه وجزره، مده يف باملاء يلعب هو ثم سافلني، أسفل رد ثم

تنتهي. ال الجمال من صنوًفا وجدنا األرض سطح إىل السماء قبة من الطرف رددنا
فضيٍّا ويكون البحر، يف ويتموج النهر يف ويتدفق الجدول يف ينساب البديع املاء هذا
صوت من أجمل وتموجه وتدفقه رسيانه يف صوت وله األصيل، يف وذهبيٍّا النهار وسط يف
الصخور يفتت رقته عىل وهو … األنواع شتى من بالحياة مألها أرًضا مس وإذا الناي،

أفاعيل. من له مما طويل تاريخ وبحرية وبحر نهر كل يف وله الجبال، ويذيب
تفتن — جرداء صخرية أو باألشجار، مكسوة أو بالثلوج، معممة — الجبال وهذه
هيكلها ويف السحاب، يتعانق أعاليها يف وارتفاعها، وتعاريجها وعظمتها بجمالها النظر
أسفلها ويف بالخري، تعج املناجم باطنها ويف وصفراء، وحمراء دكناء بني الصخور، تتلون
كأنه أديمها وبجمال السماء، تنطح أن تريد كأنها بقممها تشمخ بالحياة، تموج الوديان

اإلنسان. بصغائر التلوث عن وبعدها هوائها، ونقاء جوها، وبصفاء الحرباء، ألوان
الطرف يبلغ ال واسعة فهي … فاتنة الجمال من معان لها الجرداء الصحراء وحتى
بمعنى فيها العقل وينعم والخلود، والالنهائية األبدية معنى فيها العني تقرأ … مداها
… والنشاط والتقلب الحركة بمعنى البحر منظر يف ينعم بينما والثبات، االستقرار

بقرينه. إال يجمل وال بأخيه إال يفهم ال معنى وكالهما

فالربيع عمر للزمان كان فلنئ … بالجمال يموج والعالم الربيع مستهل يف هذا أكتب
يف الحياة دبت قد وينهل، يعل الربيع يف فهو يرتشف غريه يف الجمال كان ولنئ شبابه،
وتفتحت عريها، بعد الخرض بثيابها األرض واكتست نومها، من األشجار فأفاقت األرض
يشء كل فإذا … األطيار وغردت األغصان، عىل الورود وتمايلت باأللوان، وغنيت األزهار
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سبحان يهتف: ولسان بحبه، ينبض وقلب جماله، يدرك طرف إال ينقصه ال جميل
خالقه.
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يجاهد زال وما فاتًحا، غازيًا دخلها أنه تبني ثم للقوت، طالبًا إنجلرتا دخل إرلندي
العام. الرأي عىل ملًكا توج حتى ويحارب

وسكريًا نظريٍّا، أعمال «رجل تعبريه حد عىل أبوه كان فقد منحل؛ بيت يف وناشئ
أساليبهم، وجمود املعلمني، وبثرثرة بالدراسة يهزأ مدرسته، يف خائب وتلميذ عمليٍّا».
كبرية وذخرية صالح غذاء الفاشلة ودراسته املنحل، بيته من له فكان تعاليمهم، وسخافة

إلصالحها. والدعوة االجتماعية الحياة لنقد
ثم ينفع، وال يعجب المًعا شهابًا فبدأ وقسوته، صفائه يف كالبلور ا حادٍّ ذكاءً ُمِنَح

وتنفع. تدفئ شمًسا صار حتى وكرب نما
يرحم فهو غريبًا، مزًجا فيه وامتزاجهما مًعا، وقسوته رحمته فيه ما أعجب من
لو أن يتمنى بل النبات، عىل ويعيش أكله، عن فيعف املعري، العالء كأبي الحيوان
النباتات وال بذورها، الثمرة وال ثمارها، الشجر يحرم فال أيًضا النبات رحمته وسعت
وتحطيم راحتهم، وإقالق ولذعهم، نقدهم يف الناس عىل يقسو ذلك مع وهو جذورها،
فينقدهم، سخفهم من يرحمهم فهو بهم، رحمته من عليهم قسوته لعل ولكن أوثانهم،
ولذلك فينشطهم، الذهني جمودهم ومن فيوقظهم، نومهم ومن فيلذعهم، خمودهم ومن
وال الفاسد الرأي ويقاتل الناس، يهاجم وال الناس فكرة يهاجم أن طبيعته من كان
ويحمل املحاربني، عىل يثور وال الحرب فكرة عىل شعواء حملة ويحمل أصحابه، يقاتل

لألدباء. يتعرض وال السخيف األدب عىل شعواء حملة
وال سعيًدا، يكن لم إذ الطفولة؛ عادات تقيده فلم والتقاليد؛ العادات فوق سما
يحرتمه ما فيها يجد لم إذ املجتمع؛ عادات وال فاشلة، كانت إذ والجامعة؛ املدرسة عادات
بالية، رمًما فوجدها طيارة من إليها ونظر والتقاليد، األوضاع أغالل من فتحرر ويوقره،
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فتنزل هللا، دون من تعبد وأصناًما للتفكري، وقيوًدا للعقول، وأغالًال مستقذرة، وأشياء
صوًغا نقدها يف عباراته ويصوغ جرأة، يف ويحرقها قسوة، يف يحطمها بمعوله عليها
يضحكون إنما وهم منها؛ ويضحكون املثل، مجرى الناس يف فتجري بارًعا، متقنًا أنيًقا

أنفسهم. من
طالؤها وال الظاهر، زخرفها يلهيه وال األمور حقائق إىل الفاحص برصه وينفذ
بني يقارن وجرأة، رصاحة يف الناس عىل أعلنها املؤملة الحقيقة عىل وقف فإذا الخادع،
يف بينهما الشبه ويعقد الكهوف سكان من املتوحشني وبني طراز آخر عىل املدنيني
مسح إىل الزنوج يُضطرون إذ األمريكيني؛ من ويسخر واإلعجاب، العجب إىل يدعو شكل
يف غلوا قد األدباء ويرى أحذية، مساحو بأنهم انحطاطهم عىل يدللون ثم أحذيتهم
بأدبه أدبهم وقاسوا األعىل، املثل أدبه وجعلوا يعبد، صنًما واتخذوه بشكسبري اإلعجاب
وكرس شكسبري عىل فهاج قيمته، ضعفت عنه بعد وما القيمة، عايل كان عليه انطبق فما
فإني مني أطول شكسبري يكن «إن املشهورة: عبارته وقال قيمته، من وأنزل صنمه،
متشائم، سوداوي أدبه يف شكسبري أن ناحية من عليه هجومه واتخذ كتفه»، عىل أقف
األمل وبعث الحياة، بعث ما هو «شو» نظر يف واألدب األباطيل، من باطًال الحياة يرى

منها. واالستزادة بها، االستمتاع عىل وبعث فيها،
براق، شكل ال حقيقية، قيمة له ما تقويم إىل ونقده أدبه يف اتجه ذلك أجل ومن
كانت ما إال الروايات من يَُقوُِّم وال النكات، من والقذر الروايات من الخفيف يزدري فهو

ذكاء. ذات عميقة كانت ما إال النكات من وال وزن، ذات

يكون وأن محققة، دائمة بطيئة ثورة وأخطائه املجتمع عىل ثائًرا يكون أن برنامجه حدد
املرأة فنارص واستدالله، حواره، ويف رواياته، ويف أسلوبه، يف مجدًدا أفكاره، يف مجدًدا
حتى النساء شأن رفع من قبله من سبيل براهينه يف يسلك ولم بالرجل، مساواتها وطلب
من رواية كل ويف بالنساء، يتساووا أن وطلب الرجال لحالة رثى بل بالرجال، يتساوين
بأنها لتعرتف أمرها؛ عىل املرأُة فيه تُْغَلُب واملرأة؛ الرجل بني حوار األوىل «شو» روايات

الرجل. مع مساواة عىل ا حقٍّ
ينطق، ال ما وحذف الحروف من ينطق ما كتابة أي الصوتية؛ الكتابة ونارصحركة

تكتب. ال بحروف النطق وال بها، ينطق ال حروف لكتابة معنى فال
عجزهم فأبان يشء، بكل علمهم وادعاؤهم عرصه يف العلماء غرور يعجبه ولم
الصحيح؛ الدليل يعوزه قالوا ما بعض وأن علموا، مما أكثر جهلوا ما وأن وضعفهم،
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فيستغرق ضوءه يرسل عنا بعيًدا نجًما ثمة إن الفلكيون: يل قال «إذا ذلك: يف قاله ومما
الفني». التمويه يعوزها بلقاء، كذبة هذا فقولهم السنني، آالف إلينا وصوله

عليه مطلع بالعلم، مشغوف فشو ذلك ومع كبري»، عراف «إنه هكسيل: عن ويقول
علمه. سعة من أدبه يستمد واسًعا، اطالًعا

األشياء، يف ما أعماق إىل يصل الذي النافذ ذكاؤه كثرية: بأشياء الناس «شو» بهر لقد
قد اإلخراج، جيد اإلنتاج جيد فهو جذاب، بسيط واضح شكل يف ذلك بعد يخرجها ثم
أغرقتها قد معقدة مبهمة غامضة منه لخرجت الفيلسوف عنها عرب لو فكرة إىل يصل
إىل ثم وتضحك، فتفهم رائعة واضحة جملة يف «شو» فيخرجها املألوفة، االصطالحات
كما أو نفسه، «فولتري» عليها يحسده قد «شو» ونكتة النكتة، عىل الفائقة قدرته ذلك
ملوضوع عرض وإذا عميقة، فكرية جذور ذات فهي «جحا»، عليها يحسده نحن نقول
استنفد خياط عىل تنادر «إذا قالوا: كما كان حتى نواحيه كل استقىص عليه ليتنادر

األزرار». عن نادرة آخر إىل عليه النوادر
من كثري ذلك من له فيكون السمع، عنه ينبو بما ويأتي فيزل يرسف وأحيانًا
فتقبل — عذبة بنغمة — ييسء ما يقول أن به يستطيع الذي الجذاب صوته ثم األعداء،
يف الخلف إىل برأسه ويلقي اكرتاث، غري من يقفها التي البديعة الخطابية ووقفته منه،
حمراء ولحية كثيفني، حاجبني ذا وجًها يحمل وهو كتفيه هازٍّا أحيانًا ويرتنح خفة،

الشيب. عالها مدببة
خرجت التي الجديدة رواياته ويف الالذع، نقده ويف وصفناه الذي هيكله يف «شو» إن
واالستخفاف الجد إىل وامليل والحوار، الحديث يف بقوته وتأثرت جديد بشكل الناس عىل
العادة ال العقل إىل واإلصغاء وتقويتها الحياة إىل تدعو التي فلسفته يف وشو بالتوافه،
األدباء، وزعيم األنظار، قبلة جعله هذا كل مواربة، وال خداع غري يف واإلصالح والعرف،

يحتذى. الذي واملثل

واالقتصاد الفلسفة استنزل فقد كثرية؛ نواٍح من كبريًا أثًرا اإلنجليزي الشعب يف أثر وقد
والفالسفة العلماء وجعل يفهمها، الشعب وجعل األرض، إىل السماء من السامية واملعاني

الغموض. محاربة يف حذوه ويحذون وضوحه، يف يقلدونه
السحاب يركز كما «برشامة» يف والعلمية الفلسفية العامة املسائل يركز ذلك إىل وهو

يحتذى. للعلماء مثًال هذا أسلوبه يف فكان املطر، قطرات يف املنترش
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التشاؤم موجة من عرصه يف سائًدا كان ما عىل شعواء حملة حمل أنه هذا من وأكثر
للحياة. والعمل الحياة وحب التفاؤل موجة محلها وأحل فأبادها،

ثرثرته ُوهبوا ممن الكالم، يف التدجيل الناس بني فإشاعته يشء؛ عليه يؤخذ كان وإن
بالعادات االستهزاء من فيه الناس قلده ما ثم روحه، وخفة ذوقه حسن يوهبوا ولم

الكامل؟ الرجال أي ولكن جل، مهما وبالقديم حسنت، مهما املألوفة
مصريه؟ يكون كان ماذا الرشق، يف «شو» كان لو شعري ليت

خط يف ينبت ال األرز فشجر رشقيٍّا، «شو» يكون أن املحال من يشء كل فأول
الظن فأكرب رشقيٍّا وتصورناه الخيال يف أمعنا فإذا الحرارة، يف يذوب والثلج االستواء،

نارضة. شجرة وال بل مثمرة، شجرة يكن لم أنه
يستطيع فال فمه تكمم أو مهده، يف لتخنقه كلها؛ القوى عليه تتعاون كانت لقد

قوًال.
نقده وقابلوا له، صدورهم فأفسحوا مقذع بلسان طائفة كل هاجم بالده يف إنه
القمة. بلغ حتى واالسرتسال االستمرار عىل بذلك فشجعوه منه وضحكوا رياضية، بروح
خمورهم» ليبيعوا الخمارون؛ اخرتعها لعبة امليالد عيد «إن وقال: العادات هاجم
أساليبهم، يف الدين رجال وهاجم اشرتاكية، يف األغنياء طبقة وخاصة الطبقات وهاجم
وعبادتهم األمور بسفاسف اهتمامهم يف األدباء وهاجم غرورهم، يف العلم رجال وهاجم
الرقباء فاتخذ والحشمة اللياقة عن لخروجها رواياته؛ إحدى الرقيب منع وأخريًا لألصنام،
بمنعه الرقيب وإن عفيف، طاهر فإنه شو أما داعر، الرقيب «إن وقال: سخريته؛ موضع
لرذيلتها الروايات من به يسمح بما يسمح إنما وإنه األخالق، عىل جنى قد الرواية هذه
من لبنت روايته يف عرض أنه يف ليست الرواية هذه يف شو جريمة وإن لفضيلتها، ال

هوى». كلها يجعلها لم أنه جريمته ولكن الهوى، بنات
من حتى واإلكبار باإلعظام قوبل هذا ومع يشء، لسانه من يسلم فلم وهكذا، وهكذا

خصومه.
يف ما كل يطيقون ال أغنياء من خنقه؛ عىل الطوائف كل لتكاتفت عندنا كان لو
ذرًعا يضيقون محافظني ومن مشاعرهم، تجرح النسيم خطرات أدباء ومن اشرتاكيته،
األمور إىل ينظرون ال إدارة ورجال سياسة رجال ومن والتقاليد، العادات عن خروج بأي

شو. يكرهه ما أكره وهو حزبيٍّا، نظًرا إال
جلده. غري جلًدا لبس أو انفجر أو النتحر الرشق يف «شو» كان فلو الجملة وعىل
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تعقيًدا أكثر لغز حواء فإن حله، يصعب األلغاز من لغًزا األرض ظهر عىل آدم كان لنئ
تقدم ومهما وتعقًدا، غموًضا إال تزدها لم عليها مرت التي السنني وكل ، حالٍّ وأصعب
فهمها، عن بالعجز فأقر عاد اإلنسانية، النفس رس عىل يده وضع أنه وادعى النفس علم

حواء. نفس وبخاصة
آدم. عن تميزها ظواهرها من ظاهرة عن نكشف أن املقال هذا يف ولنحاول

يستسخط. لم ما راض والرجل تُْسَرتَْض، لم ما ساخطة املرأة أن نظري ففي
وهي ملول، فهي الحياة؛ يف املرأة سلوك من كثريًا لنا تفرس الظاهرة هذه ولعل
زوجها، وعىل أرستها، وعىل صديقها، عىل السخط كثرية وهي متربمة، وهي ضجرة،
بشتى إرضائها يف الجهد بها يتصل من يبذل أن حني كل يف تريد بأجمعها، الدنيا وعىل

واأللوان. األشكال
جهود من بذل وكم وداللها، وسأمها وهجرها حبيبته من عانى كيف العاشق: سل

ودالل. ومالل وهجران، صد عذاب من القى وكم إرضائها، سبيل يف
يرتكها وكيف أحيانًا، ويهيج حينًا يهدأ كالبحر، زوجته يجد كيف األرسة: رب وسل
وكيف أسباب، إبداء غري من أو األسباب ألتفه ساخطة، هي فإذا ويعود راضية البيت يف
أسباب عن تبحث وكيف وبناتها، أبنائها عىل وتسخط الخدم، عىل وتسخط عليه، تسخط
يدعو واحد وسبب الرضا إىل يدعو سبب ألف وجد إذا حتى ومكان؛ زمان كل يف السخط
— األغلب األعم يف — والرجل السخط، كل وسخطت الواحد السبب غلبت السخط، إىل
استغضب. إذا إال يغضب وال ويستحلم، ويحلم ويسرتىض، يرىض ذلك من العكس عىل
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مملوءًا األدب يف الغزل ترى ترى؟ فماذا والفنون؛ اآلداب من باملرأة يتصل ما واستعرْض
هجرانها من وبكائه ومللها، صدها من الدائمة وشكواه للمرأة، الرجل باستعطاف

سنوات. جحيم يف فلحظات برضاها نعم هو فإن لقسوتها، ووصفه
النساء، من الرجال به أصيب مما الحزينة بالنغمات ملئت واملوسيقى األغاني وترى
وملله الرجل سأم تشكو من النساء من رأيت فإن شقاء، أو وعذاب وضنى لوعة من

النادر. فالقليل
التسلية، طلب يف الرجل من أكثر فهي كثرية؛ مظاهر يف املرأة يف الخلق هذا ويتجىل
فبإيعازها الرجال من كثريًا فيها وجدت فإن ذلك؛ إىل وما وحفالت وتمثيل سينما من
الوحدة تكره هي ثم كلها، األشياء بهذه سأمها تقتل أن تحب فهي وتشجيعها، وإلحاحها
وامللل السأم مع الوحدة أن تشعر ألنها واملقابالت؛ الزيارات من وتكثر الرجل، من أكثر

قاتل. سم

ففي «املودة»، البدع وابتكار الزي تغيري يف املستمرة رغبتها الخلق هذا مظاهر ومن
ونحوها، واألحذية والقبعات، الشعر، شكل ويف واألشكال، األلوان يف جديد بدع سنة كل
أو وقبعته بذلته شكل فيها يغري لم السنني عرشات عليه مرت قد الرجل أن حني عىل
وأن وتدليلها، لها بملقه سأمها يزيل أن عىل وترغمه الرجل تقهر أن املرأة تريد طربوشه؛
ترأست إذا ثم الويل، كل له فالويل ذلك يف قرص فإن حياتها، يجدد ما دائًما لها يبتكر
ويف ناظرة، كانت إذا املدرسة ويف تحكمت، إذا البيت يف كذلك هي قاسية، فمستبدة عمًال
وهي واستبدادها، بتحكمها مللها تبعد أن تريد كأنها وهكذا، مديرة، كانت إذا املصنع
تشعر الباطن وعيها ويف نفسها داخل يف ألنها آدم؛ أبناء عىل منها أقىس جنسها بنات عىل

أختها. املرأة كذلك وليست سأمها، يزيل أن مظنة الرجل أن
وضجرها؟ ومللها هذا سأمها يف السبب فما وبعد،

يف املستمر وتفكريها نفسها عىل الدائم انطواؤها لذلك سبب أكرب أن إيل يخيل
خدمتها. يف ذلك يكون أن إال نفسها، عن خارج هو فيما تفكريها وقلة شخصها،

فقد من نرى ولذلك دائًما، للسأم مدعاة فيها التفكري وطول النفس عىل واالنطواء
بالعالم اتصاًال أقل أصبح بعاهته ألنه وملًال؛ سأًما أكثر رجله أو سمعه أو برصه

به. واستمتاًعا معه، وتفاهًما الخارجي،
يف النظر كثرية وقبحها، جمالها يف التفكري كثرية بالحياة عهدها أول من فاملرأة
دائًما متطلعة منظرها، وتحلية شعرها تصفيف عىل دائبة شكلها، عىل لتطمنئ املرآة
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قبل تتزوجه ملن العديدة الخياالت متخيلة زواجها، عن الحديث كثرية مستقبلها، ملعرفة
فأحب كتاب يف قرأت وإذا تتزوج، أن بعد حركاته من حركة كل متقصية تتزوج، أن
أما مثيالتها؛ وحاالت حاالتها ويصور الشخصية، عاطفتها يغذي ما تقرأ فيما إليها يشء
النظرية الفلسفة وأما املجردة املعاني وأما قريب، من بها يتصل ال الذي الخارجي العالم

شخصها. عن بعيدة ألنها فيها؛ تمهر وقلما بها، تأبه ال فأشياء
حولها، التي الدائرة مركز شخصها وجعلت نفسها، يف التفكري من أكثرت فلما
للقانون خضوًعا وسئمت؛ وملت ضجرت وميولها، بمزاجها بها يحيط ما وفرست

ذكرنا. الذي الطبيعي
شئونها. أعجب وما نواحيها أكثر وما حواء، نواحي من ناحية هذه
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فكلمة تحدده، أو عليه تقبض أن اللغة معاجم تستطيع ال سحًرا الكلمات من لكثري إن
من بهاالت أحيطت قد كلمات ذلك، ونحو و«ديموقراطية» و«جمال» و«حرية» «بطل»
عليه ظهرت ذلك حاول هو فإذا يحددها، أن اللغوي يستطيع وال النفس يف تؤثر نور

والكالل. والضعف العجز عالمات
الكلمة توضع فقد واألمم؛ األشخاص كتاريخ تاريًخا لفظة لكل أن وهو آخر، ويشء
فيبقى جديًدا، معنى عرص كل إليها فيضيف العصور، بتطور املعنى يتطور ثم ملعنى
الذين املعاجم أصحاب هم فمساكني بعيًدا، أو قريبًا تغريًا املعنى ويتغري حاله عىل اللفظ

تغري. من اللفظ عىل طرأ ملا مراعاة غري من سلفهم ذكره ما خلفهم ينقل
والنابغة؟ والعظيم البطل بني الفرق وما بها؟ يعنى ماذا … وبطولة بطل كلمة هذه
ال محرية أسئلة اآلن؟ بها يعنى وماذا القديمة العصور يف بالبطل يعنى كان وماذا

توضيحها. يف املعاجم تسعفك
والجماعة، األمة حالة من معناه يستمد أمة كل وعند عرص كل يف البطل إن
باآللهة مملوءة حياتهم كانت األوىل عصورهم يف فاليونان عقيدتها، ومن عقليتها، ومن
إليه ونسبوا التقديس، من نوًعا البطل عىل فخلعوا إله، طبيعية قوة لكل اآللهة، وأنصاف

اآللهة. عبادة وعبدوه اآللهة، تقديس وقدسوه الكمال، وجوه من يتخيلون ما كل
الشجاعة، فضائلهم أكرب وكانت حرب، حياة حياتهم كانت ملا جاهليتهم يف والعرب
وغنم األخرى بالقبائل ونكل عنها، وذاد العشرية حمى من نظرهم يف رجل أفضل وكان
السفاك بالحروب، العليم بالخصوم، الفتاك الشجاع هو نظرهم يف البطل كان منها،

وأمثاله. العبيس عنرتة يف يتمثل الذي للدماء،
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بؤس وزاد والغرب، الرشق يف الوسطى، القرون يف الدينية، العقيدة سادت وملا
وال مطالبهم تحقق ال الدنيا أن ورأوا واألمراء، األغنياء وعسف الحكام ظلم من الناس
فيها، النعيم إىل ويطمحون إليها، يتطلعون األخرى إىل همهم كل وجهوا جراحهم، تضمد
سيكون ملا الحكام ظلم عىل ويصربون األخرى، يف للسعادة الدنيا يف العذاب ويحتملون
واقرتب للدين انقطع الذي املتدين الرجل هو للرجل األعىل املثل فكان السماء، عدل من
والقديسني، األولياء هم ذاك إذ األبطال فكان نفسه، وتطهري عبادته طول من هللا إىل
الناس وهرع الضخمة، والكنائس الفخمة، واملساجد مكان، كل يف األرضحة لهم وأقيمت

بها. والربكة الرحمة ويستنزلون بها ويتمسحون بها يتقربون إليها
وقدروا دنياهم، بإصالح الناس واهتم الحارضة، املدنية يف العلم دور جاء ملا ثم
مقياس تغري أيديهم، عىل الدنيا يف الخري من ينالون وما آثارهم من يظهر بما الرجال
أو الكبري، املخرتع أو الحازم، الحكيم البارع الحكومة رئيس هو البطل فكان البطولة،
قومه، يف الصناعات مؤسس أو لوطنه، املحرر أو العظيم، الفيلسوف أو القدير، الفنان

ذلك. نحو أو

أن نرى هذا ومن األنظار، وتطور العقول وتطور الزمان بتطور البطولة تطورت وهكذا
موقف تغري فإذا مواقفها، من موقف كل يف أمة كل أنظار مطمح تكون تكاد البطولة
وتتحقق األمة، آمال فيه تتبلور الذي هو فالبطل والبطولة، للبطل تقويمها تغري األمة
تخلقهم فهي معها يتفاعلون األمة يف واألبطال آالمها، من به وتتخلص مطامحها، فيه

بها. يسمون وهم هم وهي يكونونها، وهم تكوِّنهم وهي يخلقونها، وهم
من ينبغ عنرتة تجد أن املمكن فمن قومه، مع يتناسب ال بطًال تجد أن ومحال
املمكن ومن كبري، فيلسوف أو كبري فنان فيها ينبغ أن املستحيل من ولكن عبس، قبيلة
جنكيز فيها تجد أن املمكن من ليس ولكن وروزفلت، ولسن الحديثة أمريكا يف تجد أن
شجرته، جنس من ينتج أن بد ال ثمر والبطل فيه، بما ينضح إناء فكل لنك، وتيمور خان
البطل يكون أن بد وال للبطل، األمة تتهيأ أن بد فال شجرته، غري شجرة من ينتج وال
حياتها، ييضء نوًرا كان فيها البطل نبغ إذا ثم صورتها، جنس من للكمال قريبة صورة
قومه. كل منه القوة يستمد وروًحا شعبه، كل منه يستقي ومنهًال ليلها، يف يلمع وكوكبًا

عرصنا يف نفهمه ما حسب عىل البطل منها يتكون التي العنارص عن سألتني فإن
«بطل قولنا: مثل من البطل كلمة فيه ابتذلت عما صفًحا رضبنا إن إننا قلت: الحارض،
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هذا تجاوزنا إن أقول: القدم»، كرة وبطل املصارعة، وبطل الشيش، وبطل املالكمة،
عنارصها من عنرص فقد فإن بطولة، عدها يف منها بد ال ثالثة البطولة فعنارص االبتذال

بطًال: صاحبها يعد ولم تتحقق، لم
مصدر كان قيمته وزادت بطولته اتسعت فإن لقومه، كبري خري مصدر يكون أن األول:
أو أمته، كتحرير سياسيٍّا بطولته نوع يكون أن ذلك يف يستوي كلها، لإلنسانية خري
عىل يتغلب أو ظاهًرا نبوًغا العلوم من علم يف ينبغ كأن علميٍّا أو كإغنائها، اقتصاديٍّا
موسيقى أو أدب أو شعر من بفنه الناس يسعد كبريًا فنانًا أو باإلنسانية، يفتك داء
ذلك، نحو أو مجهوًال، كان ما الكون حقائق من يكشف كبريًا فيلسوًفا أو تصوير، أو

للبطولة. منابع األشياء هذه فكل
بطًال يكون ال ولكن شخص، من الكثري الخري يصدر فقد … الشخصية قوة الثاني:
إجالله عىل الناس يحمل قويٍّا يكون أن البطل يف ملحوظ ألنه شخصيته؛ لضعف
نسميه أن صح قوية شخصية له وليس خري مصدر كان إذا إنه به، واالقتداء وإعظامه

بطًال. عظيم كل وليس عظيم؛ بطل فكل بطًال، نسميه أن يصح لم ولكن عظيًما،
كان إذا فالنابغة بطولته، أو عظمته يفسد ما حياته يف األعمال من يأتي أال الثالث:
عىل يدل بما أتى ثم كبريًا، فيلسوًفا أو كبريًا، عامًلا أو كبريًا، اقتصاديٍّا أو كبريًا، وطنيٍّا
فيلسوف «أكرب إنه: قيل الذي و«بيكون» بطًال، يسمى أن يصح لم نذالته أو خسته
يسمى أن يصح ال ولكنه نابغة، يسمى وأن فيلسوًفا، يسمى أن يصح إنسان» وأخس
مثًال يكون أن للبطل بد وال واإلجالل، االحرتام وفقد القدوة منزلة فقد ألنه بطًال؛

يُهتدى. به ونوًرا يُحتذى
يكشفه وملا غامًضا ا رسٍّ زال ما فيشء األمة؟ يف يولد وكيف البطل، ينتج متى أما
أحيانًا البطل فجاء الغذاء»، وجودة الحسنة الصحة يتبع «إنه قالوا: والبحث، العلم
واألرسة الصالحة األرسة من ينتج «إنه وقالوا: الغذاء، سيئ عىل تربى الجسم مريض
بالذكاء وال بالنبل تُعرف لم وضيعة أرسة من أحيانًا فجاء والذكاء»، بالنبل املشهورة
سقط أن بعد البطل فنجح الذكاء»، مقاييس من اخرتعنا بما حدسه يمكننا «إنه وقالوا:
جلية»، ووجاهة بهية طلعة ذا يكون أن بد ال «إنه وقالوا: الذكاء، مقياس امتحان يف
بطولته جالل غطى ولكن بهي، غري ومنظر زري، قبح يف سقراط ظهر كما البطل فظهر

هيئته. زراية عىل
شئون. خلقه يف وهلل بعد، تُستكشف لم البطولة قوانني أن فالحق
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إىل حني فمن واملعنوية، املادية شئونه ذلك يف سواء املستمر، التغري العالم هذا طبيعة من
واألمطار، والعواصف والجزر، واملد والفيضان، والرباكني، الزالزُل، األرَض تَْعتَِوُر حني

األرض. سطح يف املستمر التغري عوامل من كبريًا عامًال فتكون ذلك، ونحو
الفرق من فكم سطحها، كتغري مستمر تغري األرضيف وجه عىل الناس حياة وكذلك
أحدث عىل املتمدن الرجل وبيت أدواته، وبساطة سذاجته يف البدوي الرجل بيت بني
فيه فخًما أثاثًا املؤثث الهواء، وتكيف املاء، وتكييف والتليفون، بالراديو، املزود طراز،
من نظام وكل الحياة مرافق من مرفق كل يف الشأن وهكذا والنعيم، الرتف أسباب كل
التسلية، أساليب ويف االقتصادية، املعامالت ويف والربيد، النقل وسائل يف املعيشة، نظم
أول يف اإلنسان شأن بني قارنت ولو يشء، كل ويف الحكومة، نظم ويف الرتبية، معاهد ويف

مطرد. تغري من عليه دخل فيما العجب لرأيت اليوم وشأنه عهده
ملنعها، تدخله فليس تدخل وإن الطبيعة، أعمال يف التدخل اإلنسان يستطيع وقلما
ولكنه بركان، ثوران أو زلزاًال يمنع أن يستطيع ال فهو منفعته، يف الستخدامها ولكن
تحدث التي التغريات أما شئونه، يف باملطر ينتفع وأن لخدمته، الفيضان ينظم أن يستطيع
وفساد، صالح من يلحقها وما مرافقه، وتنسيق حياته، تنظيم يف اإلنسان أعمال من
فقادة وضعًفا، قوة الرجال باختالف يختلف فيها اإلنسان وأثر فيها، كبريًا دخًال له فإن
يوجدوا، لم لو سريته غري يسري العالم وكان التاريخ، مجرى غريوا العظام الحروب
العالم، سري غريا وكيف وهتلر بنابوليون الحديث عرصنا يف مثًال نرضب أن وحسبنا

يوجدا. لم لو يحدث يكن لم ما األحداث من وأحدثا
أرسعوا فإنهم واالقتصاديني، واالجتماعيني الروحيني املصلحني كبار يف الشأن وكذك
رقي. من إليه وصل ما إىل وصل وَلَما بطيئًا، سريًا لسار ولوالهم وتقدمه، العالم تغيري يف
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وتطورها تغريها يف متشابهة أنماط عىل تسري واألمم الجماعات أن عىل التاريخ دلنا وقد
الجديد. إىل القديم من وانتقالها

تقدسها ومعتقدات، وأوضاع وعادات تقاليد لها تتكون ما رسعان جماعة فكل
لها، والعايص عليها الخارج وتكره محتوًما، فرًضا وفقها عىل العمل وتجعل وتلتزمها،
والتقاليد العادات من صالًحا كان ما تجعل مختلفة عوامل تنشأ الزمان بمرور ولكن
وتمر تغيريها، ووجوب صالحيتها وعدم بنقصها الشعور ويبدأ صالح، غري واألوضاع
وسبب والغموض، والحرية بالقلق الشعور من بنوع الفرتة هذه يف األمة أو الجماعة
عدم مع املوجود، القديمة صالحية بعدم اإلحساس إىل يرجع الغموض وهذا الحرية هذه

يكون. أن يجب وما املطلوب الجديد تحديد
من باأللم شعوًرا أكثر أنهم طبيعتهم من املجتمع يف أفراد يظهر الفرتة هذه يف
األوضاع تصور يف خياًال وأوسع مضار، من يجلب وما بعيوبه علًما وأكثر املوجود، النظام
يدفعهم ما الشجاعة من وعندهم القديم، محل تحل أن يجب التي الجديدة املستقبلة
أن يلبثون ال ولكنهم الجذاب، باللون وتلوينها وتصويرها الجديدة الدعوة بهذه للجهر
منهم أصناف؛ وهؤالء القديم، وأنصار املحافظون وجوههم يف يهب حتى دعوتهم يدعوا
املألوف النظام من يألم ال فهو وتبلده، شعوره غلُظ للقديم االنتصار عىل حمله من
أصيب من ومنهم برضرها، يشعر فال املكيفات اإلنسان يألف كما ألفه ألنه وعيوبه؛
الجديدة الدعوة يف النظر عىل يحمله ما النشاط من له فليس العقيل، والكسل بالخمول
— الرباهني يف وبحث التفكري يف جديد نشاط إىل تحتاج جديدة دعوة وكل — وحججها
البحث عناء اعتناقه يكلف ال مريح معتاد مألوف والقديم ذلك، عىل قادًرا ليس وهو
كانت إذا املادية منفعته للقديم االنتصار عىل يحمله من ومنهم به، ويطمنئ إليه فريكن

وهكذا. القديم، النظام وموظفي القديمة العقيدة كرجال تضيعها الجديدة الدعوة
الحرب عىل تقترص قد الجديد، وأنصار القديم أنصار بني معارك تنشأ ذاك إذ
يف واألمريكية والروسية الفرنسية كالثورة دموية ثورة تكون حتى تشتد وقد الكالمية،
األصنام. عبادة عىل اإلسالم وثورة الوثنية، عىل النرصانية وكالثورة الحديثة، العصور

وعند والتجديد، اإلصالح دعوة وقمع القديم نرصة عن إما املعارك هذه تنجيل ثم
ينترص أن وإما أصلح، وجو أنسب ظروف له تتهيأ حتى والتجديد اإلصالح يتأجل ذلك
تتجىل أن بعد الجديد ينرصون أحرار إىل املحافظون ويتحول القديم ويهزم الجديد
يكون أن بد ال بل الرصف، الجديد انتصار يمكن ال الحالة هذه يف حتى ولكن فائدته،
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استطاعة يف ليس إذ يتذوقوه؛ أن الشعب أفراد يستطيع حتى القديم من بيشء مشوبًا
فتصاب الحقيقة هذه التجديد دعاة يتجاهل وقد الرصف، الجديد يتذوقوا أن الناس سواد
الخلف؛ إىل وحركة األمام، إىل حركة بني األمة «بندول» يتحرك وهكذا بالنكسة، دعوتهم

املحافظني. وطبيعة املجددين لنشاط تبًعا

ثابتة بخطى والتجدد التقدم نحو يرس لم أنه وجدنا العالم تاريخ إىل نظرنا لو ونحن
يقفز وأحيانًا بطيئًا، تقدًما يتقدم وأحيانًا الوراء، إىل يرجع أحيانًا كان بل مستمرة،
األجيال يف تقدمه يعادل األخريين القرنني يف التقدم من أدركه ما ولعل قفًزا، األمام إىل
كانت الوسطى القرون يف اإلنسان أن أهمها: كثرية؛ أسباب التقدم ولذلك كلها، القديمة
وإذا مستقبله، يف وال حارضه يف ال ماضيه يف كان إنما الذهبي عرصه أن عقيدة تسوده
يف به يشقى ما وأن الحارضة، الحياة يف ال املوت بعد الحياة ففي املستقبل يف شيئًا أمل
القدر فرضه مقدور يشء ذلك، ونحو بفقراء أغنياء واستبداد حكام، ظلم من حارضه
الحياة يف وليؤمل بالحارض فلريض وإذًا؛ يرفعه، أن وال يدفعه أن يستطيع ال فرًضا عليه

إال. ليس األخرى
زاد ثم املظلمة، عصورهم يف واملسلمون والنصارى اليهود العقيدة هذه عىل وكان
مما أكثر الحال سوء أدركوا أفراد الحديثة العصور يف ووجد سوءًا، الحال وزادت الظلم
تغيريه، يمكن السيئ الحارض بأن إيمانًا زادتهم تجارب وجربوا الشعوب، سواد أدركه
والنظرة الحارض النظام عىل بالثورة إال ذلك إىل سبيل ال وأنه دفعه، يمكن الظلم وأن
ودعوا القديم، الفاسد النظام محل الجديد الصالح النظام وإحالل الحياة، إىل القديمة
اإلنسان صنع من نسيج ولكنه مقدوًرا، قدًرا ليس الحارض والفساد القائم النظام أن إىل
الفاسدة، الحكومة وأن صالًحا، متينًا قويٍّا غزًال بدله ويغزل غزله ينقض أن يستطيع
ويغريه عليها يثور أن اإلنسان إمكان يف الرثة، والتقاليد السيئة والعادات األغنياء، وظلم
دعوتهم، سبيل يف العذاب وتحملوا ذلك، عىل املصلحون فعمل منها، خريًا محلها ويحل
أملهم، فتحقق نجحوا أن إىل دعوتهم، يدعو من خلفهم رشدوا أو قتلوا فإذا فيها، وألحوا
غريوه وأنهم تغيريه، يستطيعون وأنهم أيديهم، صنع الحارضمن أن عىل التجربة ودلت
أو املاديات يف سواء العالم وجه وغريوا اإلصالح، عىل وتشجعوا املصلحون فتبعهم فعًال،
الشئون يف الحكم، نظام يف االقتصادية، املعيشة أسس يف الصناعات، يف املعنويات: يف
صنع من الفساد وأن بقدرتهم، اإليمان األعىل رائدهم وكان ذلك، غري إىل االجتماعية،
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السلطات وأن اإلفساد، عىل قادرون هم كما اإلصالح عىل قادرون الناس وأن أيديهم،
التغلب يستطيعون أوهاًما إال ليست العذاب سوء وتسومهم حريتهم وتقيد تكبلهم التي

عليها.
أرسارها، من كثريًا وإدراكهم العالم، يف الطبيعية للقوى فهمهم نجاًحا وزادهم
ينظر كان أن بعد مصلحتهم يف استغالله يمكن األصدقاء من صديًقا منها واتخاذهم

مرعب. مخيف عدو أنها عىل إليها
بالطبيعة العلم الخيال: عىل ال العلم عىل إصالحهم أسسوا أنهم نجاًحا زادهم ثم
دعوا إذا فكانوا وطبائعهم، بالناس والعلم بهم، تحيط التي بالبيئة والعلم حولهم، التي
الدرس عىل إصالحهم وبنوا وجربوا الحقائق، واكتشفوا درسوا اإلصالح من نوع إىل
نقط إدراك عىل مجتمعهم يف البحث ودلهم مكفوًال، النجاح فكان والتجربة، واإلحصاء
ونقط فقووها، الضعف نقط نحو هممهم وجهوا ثم القوة، ونقط حياتهم يف الضعف
وأنظمتها االجتماعية الحياة مناحي كل يف العلمية الروح سادت حتى قوة؛ فزادوها القوة

إصالحها. ومحاولة
فلما الفشل، عىل يبعث والفشل النجاح، عىل يبعث النجاح أن الحياة علمتنا وقد
العالم فانتقل مضاعفته، بل النجاح متابعة إىل النجاح دعاهم األوىل تجاربهم يف نجحوا

األوهام. من رضبًا أو األحالم من حلًما يعد كان ما إىل القرنني هذين يف
الغربي، العالم خطاها التي األخرية الخطوة هذه إىل حاجة يف يزال ال والرشق
متجه هو كما دنياه إصالح إىل ويتجه ماضيه، نحو متجه هو كما حارضه نحو فيتجه
قوته مواضع ويدرك بىل، ما ويجدد فسد، ما يصلح أن مقدوره يف أن ويعتقد أخراه، إىل
السائرين مع الحياة ركب يف يسري ذاك وإذ بالعلم، ضعفه يعالج ثم ضعفه، ومواضع

البانني. مع ويبني
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والثاني العلم، عىل حياته يبني األول أن هو الرشق وتخلف الغرب تقدم يف سبب أهم لعل
اتفق. وحيثما املوروثة واألوضاع التقاليد عىل حياته يبني

الحياة. نواحي من ناحية كل يف األسلوبني بني الفرق هذا ويظهر
آبائنا عن املوروثة التقاليد عىل تجري — حياته عماد وهي — الرشق يف فالزراعة
والبابليني املرصيني قدماء عهد من عرفت التي الزراعية اآلالت ذلك يف سواء األولني،
واملناهج الحديثة اآلالت الرشق يف يستعمل وليس وأساليبها، الزراعة ومنهج واألشوريني،
األوضاع، هذه كل قلب قد اآلن والعلم أممهم، يمثلون ال قليلون أفراد إال الحديثة الزراعية
القديمة، األساليب تنتجه ما أضعاف أضعاف ينتج أن ومناهجه بآالته يستطيع وأصبح
من االسترياد عن يغنيه ما ألنتج زراعته يف الحديثة العلمية الوسائل الرشق اتبع ولو

حاجته. يستكفي ما بعد للتصدير كبريًا مصدًرا لكان بل الخارج،
تكاليف، وبأقل زمن أقرب يف البور األرايض يصلح أن يستطيع الحديث العلم إن
الزراعة يف يدخل أن ويستطيع املزروعة، األرايض من اإلنتاج يضاعف أن ويستطيع
االقتصادية الحياة تنقلب كله وبهذا ذلك، ونحو بزراعتها، للرشقيني عهد ال جديدة أصناًفا
الطعام من حاجتهم الناس ويجد العلم، هذا أمام ينهزم الفقر ألن البالد؛ يف واالجتماعية
واملرض. الجهل معه انهزم … انهزم فإذا واملرض، الجهل أساس والفقر ويرس، سهولة يف
نستخدم ال ألننا عام؛ كل تنفق منها ألوف من فكم املاشية، تربية بالزراعة ويتصل
بلحومها فانتفعنا جسمها، وقوي موتها، لقل فعلنا ولو ووقايتها، تغذيتها يف العلم
أساليب عىل نربيها أننا إال منه يمنعنا ال مضاعًفا؛ انتفاًعا وألبانها وقوتها ونتاجها

القديمة. العصور
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من املتدفق املاء يحول بأن وكفيل يانعة، جنة الصحراء بقلب كفيل العلم إن بل
ألفاًفا. وجناٍت ونباتًا حبٍّا فيخرج األرض يف يمكث ما إىل سدى البحار يف األنهار

وإن بدائية صناعة اآلن إىل الرشق يف فصناعتنا … الصناعة يف نقوله الزراعة يف قلنا وما
فكم الحديث، العلم منها يسخر التي العتيقة األساليب عىل جار وأكثرها قليًال، تقدمت
والقوات الصحراء كمناجم إخراجها يف صناعة إىل تحتاج ثروة منابع من الرشق أرض يف
ليعرف العلم؛ إال ينقصها ال خامة مادة من فيها وكم املياه، مساقط من الكهربائية
كذلك واملال باملال، إال كله هذا يمكن وليس واستغاللها، الستخراجها الخطط يضع كيف
وتوزيعه املال وتدبري ساذجة، معاملة اآلن إىل املالية فمعاملتنا … عميق علم إىل يحتاج

الرشق. ينقص ما أكرب من عليه واإلرشاف واستغالله
إال املال من أغنياؤنا يعرف وليس الرشق، يتقنه لم علم اآلن إىل االقتصاد وعلم
الرشكات يف استغالله أما السندات، فرشاء قليًال فهموا فإن العقارات، لرشاء وسيلة أنه

قليًال. إال نألفه لم فيشء الصناعات وتقدم الثروة منابع لكشف

أي عينه، هو والحل بعينها، هي املشكلة وجدنا املعنويات، إىل املاديات جاوزنا نحن فإذا
الجادة. عىل لنسري العلم وينقصنا فنتعثر، اتفق حيثما نسري إننا

وقد العالج، وطرق الوقاية طرق يف العلم نستخدم ال ألننا خطر؛ يف العامة صحتنا
ووقاها لنظامه وأخضعها فيها الصحية الحالة عىل الحية األمم يف الطبي العلم تسلط
محل وإحالله منه استكثار إىل حاجة يف الرشق يزال وال واألمراض، األوبئة من كثري من

التقاليد. وطب الركة طب
رأينا الرشق، يف والسياسية االجتماعية الحالة إىل الزاوية هذه من نظرنا نحن فإذا
أساس عىل ال واملشاعر العواطف عىل تبنى اإلصالح دعوات حتى … عجب أي عجبًا
األمية، مكافحة وإىل للفالح، الصالح املاء توفري وإىل املساكن، إصالح إىل فندعو العلم،
الدرس فإن عميق، درس عن ال العاطفة بمجرد ذلك، ونحو … الحفاء عىل القضاء وإىل
مال، من يتطلب وما العالج، ووجه اإلحصاء، عىل واالعتماد الداء تشخيص يتطلب العميق
اإلصالح لقبول العام الرأي وتهيئة صعوبات، من يعرتضها قد وما التنفيذ، وخطوات
باألمل االكتفاء أما وعالجه، االجتماعي للمرض العلمي الدرس هو هذا كل ذلك، ونحو
كل فشلت ولذلك شيئًا، تغني فال الواقع بها يهزأ للموضوع شعرية خطط ووضع

العلم. عىل ال الخيال عىل املبنية اإلصالح رضوب
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مستمدة وقوانني بأصول علًما السياسة أصبحت فقد السياسة؛ يف الشأن وكذلك
ينقصهم رجالنا أن الرشق يف القريبة األحداث كشفت وقد والتجارب، التاريخ من
الخطط ووضع والدرس العلم عىل املبنية السياسية اآلراء يقابلون فهم السياسة، علم
والتعمق، والتحليل الدرس عىل ال اآلمال، عىل تعتمد التي املرتَجلة باآلراء املحكمة،

قضاياهم. فيخرسون
يحذقا لم ما وفن علم كلتاهما الخارجية، السياسة شأن الداخلية السياسة وشأن

الدائم. واالضطراب املحقق فالفشل

الزراعة حياة … حياة لكل األساس — الغرب يف — وصار ميدان، كل العلم غزا وهكذا
اعتنقنا قد دمنا ما لنا بد وال يشء، وكل والرتبية والسياسة واالقتصاد والصناعة والتجارة

العلم. عىل حياتنا فنبني خطتها نسلك أن طريقها عىل ورسنا الغربية املدنية

رأينا ذلك تم فإذا والجماعات، األفراد يف العلمية الروح بث هو الرشق إليه يحتاج ما إن
والزارع علمي، أساس عىل ابنها تربي األم … الحياة مرافق جميع يف خطريًا انقالبًا
ولم وهكذا، االجتماعي واملصلح والسيايس املايل وكذلك علمي، أساس عىل أرضه يزرع
أن أرى إني بل القديمة، والتقاليد العتيقة واألوضاع واألوهام للخرافات مجال هناك يعد
نتيجة، إىل — الطويل الجدل بعد — وصولنا وعدم جدلنا وطول مجالسنا يف الفوىض
خضوعها صفاتها أهم من الروح هذه ألن العلمية؛ الروح انعدام األغلب األعم يف سببها

للتفاهم. واستعدادها للمنطق
يف العلمي املنهج عممت إذا إال أمة يف العلمية الروح هذه سيادة تتم وليست
يف العلم وأدخل والكيمياء، كالطبيعة العلوم من وافًرا قسًطا طالب كل ونال دراستها،
الشعبية، العلمية الثقافة الجمهور بني ونرشت والتجارية، والزراعية الصناعية املدارس
العقائد فتحل بها، ويؤمنوا بأعينهم نتائجها يروا حتى العلمية التجارب أمامهم وأجريت
يكون لألبحاث عظيم قوي معهد ذلك رأس عىل يكون ثم الوهمية، العقائد محل العلمية
يف ويستفتونه أمورهم يف يستهدونه واملهن، والزراعة الصناعة يف املشتغلني لكل مرجًعا

األساس. هذا عىل حضارتها بنت إذا إال الرشق أمم يف أمل فال ؛ كلٍّ وعىل مشكالتهم،
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احلياة موسيقى

وتناغمت تناسقت فإذا متعددة، وآالت مختلفة أوتار من تصدر موسيقى فرد كل حياة
وكان قبيًحا صوتًا أنتجت وتخالفت تنافرت وإن السعادة، وكانت جميًال صوتًا أنتجت

الشقاء.
األعصاب، يحىصمن ال وما الغدد من عديد وعدد األعضاء من كثري اإلنسان جسم يف
مع وتتناسق تتناغم أن يجب عصب أو غدة أو لعضو وظيفة وكل وظيفة، منها لكل
قرص فإذا البدن، يف الصحة تتوافر حتى األخرى؛ واألعصاب والغدد األعضاء وظائف
موسيقى يف وتنافًرا النغم يف «نشاًزا» إال املرض وليس املرُض، كان وظيفته أداء يف أحدها

الجسم.
وفحم وحديد وفوسفور جري من مختلفًة عناَرص يحوي الجسم هذا كذلك
عىل موزعة العنارص هذه تكون أن ويجب ذلك، ونحو ونرتوجني وأكسيجني وهيدروجني
ذرة وكل الجسم يف خلية وكل اعتل، نقصت وإن اختل، زادت إن معينة، بنسب الجسم
بقانون محكومة وجميعها غذاءها، — بقدر — وتأخذ واجبها تؤدي أن يجب ذراته من

الهالك. وكان املرض كان وإال عنه تخرج أن وال عليه تثور أن تستطيع ال واحد
هائلة كهربائية قوة فالقلب والرئة، القلب عمل الباب هذا يف يشء أعجب كان وربما
يف بالتنفس الرئة وتساعده وتوزيعه، الدم استقبال يف تعمل الكهربائية فوق قوة هو بل

وتطهريه. الدم إصالح
أعظم عجيبة روحية قوة أيًضا لهما فيسيولوجي، عمل من والرئة للقلب ما وفوق
الصناعية بالوسائل والرئة القلب تحريك كان وإال الحياة، بها تكون الكهرباء قوة من
الصناعي؛ املادي العمل بهذا تمد أن يمكن ال الحياة أن مع الحياة، مد وسائل من وسيلة
العديدة ومكوناته الجسم أعضاء يف فالنظر كان؛ ما وأيٍّا العجيبة. الروحية القوة لفقدان
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عنها ينبعث وال تنسجم ال التعقيد، أتم معقدة موسيقية بحركة يقوم بأنه يشعرنا
من مؤلفة آالف بتأدية إال تتحقق ال ألنها تتحقق؛ قلما كثرية برشوط إال الجميل الصوت

تناسق. وأتم وجه أكمل عىل نغماتها بتوقيع أخرى بعبارة أو وظائفها، الخاليا
وبني بينها التناسق يجب وبعض بعضها الجسم أجزاء بني التناسق يجب وكما
اختل فإذا ذلك، ونحو وملبس، وغذاء وجفاف، ورطوبة وبرد، حر من الخارجية بيئتها
وما الجسم وتكوين األعضاء بوظائف علمنا وكل الصحة، اعتلت والتناغم التناسق هذا

واالنسجام. التناسق هذا إيجاد إال غرض له ليس بيئة من به يحيط
أصعب فاألمر والنفس والعقل الجسم بني التناسق بيانرضورة إىل انتقلنا نحن فإذا
ال نفسهم أن أو وجسمهم، يتناسق ال عقلهم أن إىل يرجع الناس شقاء من فكثري وأدق،
قليلها موسيقى؛ وتكون تتفاعل والجسم والنفس العقل من فكل أجسامهم، مع تتناغم
ليست املعتدلة والشهوات املحكومة والغرائز الفاضل والخلق نشاز، وكثريها منسجم،
العارمة والشهوات الجامحة والغرائز والرذائل امللكات، وتناغم القوى لتناسق نتاًجا إال
بجسمه العناية كل اإلنسان يعني قد التناسق؛ فقدان من نشأ النغمات يف نشاًزا إال ليست
املوسيقى فتفسد والنفس العقل نغمة وتهبط الجسم نغمة فتعلو ونفسه، عقله ويهمل
التوازن، ويختل التناسق وينعدم حيوان، حقيقة والحقيقة إنسان شكل الشكل ويكون
تناسق. ال الحالتني كلتا ويف العكس، فيكون الجسم نغمة وتضعف العقل نغمة تعلو وقد
ألنها الفرد؛ حياة من تعقيًدا أكثر هي كبرية ضخمة موسيقى كله فالعالم وبعد؛
اقتصادية، نغمات والروح، العقل تمثل وآالت البدن تمثل آالت … وأوتاًرا آالت أكثر
عوامل يحىصمن ال وما روحية، ونغمات فلسفية، ونغمات وسياسية، اجتماعية ونغمات
نغمات وتؤلف العاملية، املوسيقى تكوين يف تعمل وكلها العالم، أنحاء جميع يف منبثة

وتتفاعل. تتجاوب مختلفة
حدث ولو منسجمة، متناسقة األيام من يوًما املوسيقى هذه تكن لم األسف ومع
نعيم وال تخمة، بجانب جوع كان ما هذا حدث لو وأمتعها، األيام أسعد لكان يوًما هذا
أمم حرمة تنتهك كبرية أمم وال دويل، إجرام وال رق، وال استعمار، وال شقاء، بجانب
األمور هذه ألن أممية؛ مؤامرات وال دولية، دسائس وال حرب، وال سالح، وال صغرية،

العالم. موسيقى يف «نشاز» وأمثالها كلها
كما اآلخر، البعض عىل الحياة عنارص بعض طغيان من نشأ «النشاز» هذا إن

القانون. أو العود صوت عىل الرق صوت املوسيقى يف يطغى
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التفكري، يخدم عقيل وعنرص األبدان، يخدم مادي عنرص ثالثة: الحياة عنارص إن
عنرص طغى فلما وتناسقها، تعادلها يف املوسيقى وجمال النفس، يحيي روحي وعنرص

الحياة. أفسد اآلخرين العنرصين عىل الحديثة املدنية يف املادة
بعض ترتفع للذوق، مفسدة للراحة مقلقة رنانة طنانة الحديثة املدنية موسيقى إن
فقدت هذا أجل ومن تسمع، تكاد ال حتى آالتها بعض وتخفت تصم، تكاد حتى آالتها

جمالها. فضاع تناغمها،
إليه وما البدن لخدمة كانت ومخرتعاتها صناعاتها ولكن الصناعة، يف تقدمت

فحسب.
الجغرافيا يف ومناهجه الحياة، يف املادي النجاح إىل موجه أساسه يف والتعليم
أو الوظيفة يف النجاح إىل تهدف الدراسة مناهج وسائر واللغات والرياضة والتاريخ
وضع ولكنه السابقة، القرون يف عليه كان عما كثريًا ارتقى والعقل العمل، يف النجاح

اإلنسانية. لخدمة وال التعاون لخدمة ال أيًضا املادية الحياة لخدمة
وتقويم املواعيد، عىل واملحافظة فالصدق، نفسها؛ الوجهة هذه وجهت واألخالق
تجارية، أخالق ألنها األخالق؛ قائمة أعىل يف وضعت — ذلك ونحو بالنفس، والثقة الزمن،
والعطف، واإلنسانية، الرحمة، أما األعمال، وعالم التجارة عالم يف تنفع أنها أعني
املدنية أن وحسبك ماديٍّا، تفسريًا فرست أن بعد القائمة أسفل يف فوضعت — والتعاون
يف النفس لتضحية واالستعداد واإلقدام الشجاعة علمته مثًال طياًرا ربت إذا الحديثة
غري من تصيبهم ومن القنابل عليهم يطلق من حالة تقدير تعلمه ال ولكنها الحرب،

القومية. يرعى كما اإلنسانية يرعى أن تعلمه وال املحاربني،
جسم يفيد فيما واستُْخِدَم روحها، إىل ينظر ولم املادة إىل فنظر العلم اتجه وهكذا

قلبه. يفيد ما ال اإلنسان
فاتسعت تناسقه، وانعدم توازنه اختل كجسم الحارض وضعه يف العالم أصبح
إحدى واستقامت األخرى، وقرصت يديه إحدى وطالت األخرى، وضاقت عينيه إحدى
هو وهذا واالشمئزاز، النفور الناظر من يستخرج مشوًها فكان األخرى، وعرجت رجليه
نظم يف واضطراب هائل، لقتال واستعداد شامل، خوف شقاء: من العالم يعانيه ما رس
وترتاشق تتهاجى معسكرات، أو معسكرين إىل العالم وانقسام قرار، من له ليس الحكم
الرشور أنواع من وهكذا وهكذا غريه، عىل ليلقيها املسئولية َل تحمَّ من كل ويفر بالتهم

«نشاًزا». كلها العالم موسيقى تجعل وتكاد بالفناء، تهدد التي
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أصواته، ونظمت آالته، جديد من أصلحت إذا إال صالحه يف — مطلًقا — أمل وال
نغماته. ونسقت
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أو وحده، الكاذب كأنه أبريل»، «كذبة فقالوا: الكذب، إليه أضافوا إذ أبريل؛ الناس ظلم
وقول الصدق مظنة األيام من عداه ما وكأن وحده، أيامه من يوم يف يقال الكذب كأن
يختلف ال كاذبة، األشهر وكل كاذبة، األيام فكل سواء، الكذب يف األيام كل أن مع الحق،
الكذب عىل أسس كذب، يف كذب كله العالم إن بل شهر، عن شهر وال يوم عن يوم فيها
كذبها بكذبة الوجود إىل خرج وقد كذابًا، العالم هذا يكون ال وكيف الكذب، عىل وبني
َفأََكَال * يَبَْىلٰ الَّ َوُمْلٍك اْلُخْلِد َشَجَرِة َعَىلٰ أَُدلَُّك ﴿َهْل آلدم: قال إذ وحواء؛ آدم عىل إبليس
إنما يبىل، ال ملك هو وال الخلد، شجرة هي ال أنها ظهر ثم َسْوآتُُهَما﴾، َلُهَما َفبََدْت ِمنَْها

الزائل. الفاني امللك هو وإنما الكذب، شجرة هي
تتبهرج كما الناس أمام تتبهرج كذابة، خداعة نفسها الدنيا كذاب، العالم يف يشء كل
ومباهجها؛ بمفاتنها تغريهم الصدق، وعيشة الحق مسلك عن فتفتنهم الخليعة، املرأة
يف التفكري عن وترصفهم خالدون، وهم خالدة كأنها لها، ويطمئنوا إليها يركنوا حتى
أعمارهم؛ جمعه يف ينفقون إليه، حياتهم كل ووجهوا باملال فتنوا فهؤالء واملآل، املستقبل
ويتخاصمون أجله، من يتحاربون وهم وينفقونه، يكسبونه أو ويدخرونه، يكسبونه
وعاشوا له، خلقوا وكأنهم الحياة، يف الغايات غاية كأنه أجله، من ويتعادون أجله، من
والخلق والرشف الحق أجله من يبيعون بالنهار، وهمهم بالليل، تفكريهم هو أجله، من
عجز إىل أخريًا األمر ينتهي ثم عليهم، وكذبها لهم الدنيا خداع من هذا وكل والصداقة،

األوان. فوات بعد الخديعة تنكشف حيث موت؛ أو مرض أو شيخوخة أو
ويضيعون أجله، من ويتنازعون عليه، فيتكالبون بالجاه، يُخدعون آخرون وهؤالء
ذل يف يستخدمونه ثم والنبالة، والعزة الخلق سبيله يف ويبذلون لكسبه، الناس مصالح
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وخدعة الدنيا، كذب من كذبة عن األمر ينجيل كله ذلك وبعد واحتقارهم، وإهانتهم الناس
هباء. ذلك كل فإذا خدعها، من

وشعشعتها، والخمر وفتنتها، املرأة مباهج يف نقول والجاه، املال يف قلنا الذي ومثل
بها لتفتن الدنيا بها تتزين عارضة، لذائذ هذه فكل واستهوائه، واستغوائه وامليرس
كل منها أين فادحة، كذبة عن كله ذلك بعد األمر ينجيل ثم النفوس، بها وتخدع العقول،

أبريل؟! أكاذيب

يف ونشأوا الكذب، رضعوا كأمهم؛ وجدناهم الدنيا، أبناء إىل الدنيا من انتقلنا نحن فإذا
زر فلماذا وإال مالبس، من يتزينون بما حتى كاذبون هم الكذب، يف وعاشوا الكذب،
اليدين؟! جانب يف األزرار وملاذا البنطلون؟ ثنية وملاذا الرقبة؟ رباط وملاذا الطربوش؟
باملوائد، والتباهي املستطاع؟! فوق وهو الكرم، مظهر فلماذا مأكلهم، يف كاذبون وهم
فوق وهي األصناف، تعدد يف اإلفراط وملاذا الحاجات؟! ذوي عن وتمنع لألغنياء تقدم

الجسم؟! حاجة
الرجل يكذب كذبًا، مملوء فالبيت كرب؟ أو صغر مجتمع كل يف الكذب هذا ما ثم
كذبًا إما ساعة، كل ويف يوم كل يف آبائهم عىل واألوالد زوجها، عىل والزوجة زوجته، عىل
مرءوسيه، عىل يكذب رئيس كذبًا، مملوءة الحكومة ومصالح بالفعل، كذبًا أو بالقول
من بهم اتصل من عىل يكذبون ومرءوسون ورئيس رئيسهم، عىل يكذبون ومرءوسون
يف كذب كلها واملصانع واملتاجر كذب، مصنع كأنها مصلحة فكل الحاجات، أصحاب
واأليمان الكاذب، واإليهام الكاذب، والعرض الكاذب، اإلعالن التجارة أساس فمن كذب،
خادع فيها كل األموال، رءوس وأصحاب العماُل املصانع يف الظن سوءَ ويتبادل الكاذبة،

ومخدوع.
حرفتها يف كذبها لها الناس، طبقات من طبقة وكل الطوائف، من طائفة كل ثم
األخالق ووعاظ الدين ورجال الفضيلة أصحاب حتى ومعامالتها؛ وسلوكها ومهنتها،
العجب رأيت الرباق، مظهرهم عن كشفت أنت إن الرذيلة، ملحاربة أنفسهم نصبوا ومن

املعري: يقول كالذي األلباب؛ يحري وما العجاب،

ال��ن��س��اء ي��ع��ظ ح��ي��ل��ة ب��ص��اح��ب ح��ر وأن��ت غ��ررت ق��د روي��دك
م��س��اء ع��م��د ع��ل��ى وي��ش��رب��ه��ا ص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اء ف��ي��ك��م ي��ح��رم
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ال��ك��س��اء ره��ن ل��ذات��ه��ا وف��ي ك��س��اء ب��ال غ��دوت ل��ك��م ي��ق��ول

فاللغة العظمى، واملصيبة الكربى فالطامة السياسة، رجال إىل نظرت أنت وإن
وأن استقالًال، يسموه أن بأس ال بل انتدابًا، االحتالل يسموا أن عندهم بأس ال كاذبة؛
والقهر بالقوة التوجيه ويسموا املساواة»، قدم عىل «معاهدة املتغلبة القاهرة القوة يسموا
املبادئ يضعوا أن بأس وال مستشاًرا، للسلطان املالك واملستبد وإشارة، نصح مجرد
يقولوا وأن األطلنطي، ميثاق أو العرشة املبادئ ويسموها الضعيف، يف القوي لتحكم
والقوانني الجذابة املبادئ يضعوا أن عندهم بأس وال السلم، يف ينقضونه ما الحرب يف
أفاعيل املقام هذا يف ننىس ولسنا ظلمهم، وذكروا عدالتهم نسوا طبقوها هم فإذا العادلة،
الجم وتضحية العدل، إقامة بدعوى الحكم، عىل والتكالب الزعماء وأكاذيب األحزاب،
وتلوين الحق، ونرصة الظلم رفع ستار تحت الزعماء، من زعيم ملصلحة الناس من الغفري
حتى متعصبة؛ ضيقة نظرة األشياء إىل والنظر الحق، بلون والباطل الباطل، بلون الحق
من صدر إذا البطالن كل وباطل الحزب، من صدر إذا الحق كل حق الواحد اليشء إن
األملان فمؤرخو السياسة، تكذب ما مثل السيايس التاريخ كذب ننىس ال كما خصومه،
ال وهؤالء هؤالء ثم إليهم، ينسبونه وخصومهم خصومهم، إىل الحرب سبب ينسبون
يخدمهم ما كل يلونوا أن عىل قادرون وهم الدعاية، سبيل يف كذب أي عن يتورعون

األسود. القاتم باللون يرضهم ما وكل الجميل الزاهي باللون

حني يكون ما رش هو بل غريه، عىل يكذب بأن يكتفي ال واإلنسان بعيًدا؛ نذهب بالنا وما
بالرش، ويأتي عادل، أنه ويظن الناس، يظلم فهو ذلك، يكون ما وكثريًا نفسه، عىل يكذب
إنما أنه ويظن شخصية، مصلحة عمله إىل تدفعه الفعل ويفعل الخري، يفعل أنه ويظن
األعمال، خري بأنها نفسه أمام فيلونها األعمال أسوأ عنه وتصدر العامة، للمصلحة يفعله
أشكاًال املعاذير لنفسه خلق جريمة، أنها بفعلته واعرتف قليًال، ذلك عن تنازل فإن
وهو مجرم، أنه يرى مجرًما أو رشير، أنه يعتقد رشيًرا العالم هذا يف ترى وقلما وألوانًا،
التحايل ويسمي هدية، الرشوة فيسمي أسمائها، بغري األشياء يسمي أن يحاول ذلك إىل
األدباء حتى … النفع عىل قدرة أصدقائه أو أقاربه ملصلحة الناس ظلم ويسمي مهارة،
يعد. وال يحىص ال مما وهكذا مبالغة، التشبيه يف واملغاالة خياًال، الشعراء كذب سموا
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فأين يكذب، كله والعالم يكذب، إنسان وكل تكذب، طائفة وكل تكذب، الدنيا كانت إن
أن إنسان استطاع لو حتى الكذب؛ عىل فيه ما بني كذاب، عالم العالم هذا إن الصدق؟!
عامًلا تصورنا ولو غريبًا، ومات غريبًا لعاش نفسه ومع الناس مع شئونه كل يف يصدق
بسبب، هذا عاملنا إىل يمت ال املخالفة، كل لعاملنا مخالًفا عامًلا لكان الصدق كل صادًقا

أبريل. كله العالم بل أبريل، كذبة مسألة املسألة فليست
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عبًدا تكن وال سيًدا كن

فقال: األول العربي أما

اإلش��ارة ت��ك��ف��ي��ه وال��ح��ر ب��ال��ع��ص��ا يُ��ق��رع ال��ع��ب��د

إال يرتك ما يرتك أو يعمل ما يمعل ال الطبع، غليظ الحس، جامد العبد أن يريد
الضمري، وحي يكفيه الطبع، لطيف الحس، فرقيق السيد أو الحر أما العصا، من خوًفا

العابرة. اإلشارة أو الخاطفة، اللمحة أو
القوة، إال يعبد وال القوة يعبد العبد إن لقلنا: الحديث التعبري إىل هذا ترجمنا ولو

للواجب. إال يخضع وال للواجب يخضع السيد وإن
املرموز املادية القوة إال يفهم ال العبد ولكن لها، ويخضع القوة يقدس كل يكون قد

باإلشارة. إليها املرموز الضمري وقوة املعاني لقوة يخضع والسيد بالعصا، لها

عنه عفي فلما فرشبها، الخمر رشب إذا بالجلد يهدد كان الثقفي محجن أبا أن يروون
الضمري؛ لصوت أنصت العصا أمن فلما العبد، يطيع كما العصا يطيع أن أبى ألنه تركها؛

سيد. ألنه
السادة، بأخالق يتخلق أيها لنعلم األمم؛ يف نَُجْل معي وتعاَل املعنى، بهذا احتفظ
مصالح عىل تشتمل األوراق أمامه تكدس املوظف رأيت فإن … العبيد بأخالق وأيها
رئيس أو الباشوات، من باشا أو األغنياء، من بغني تتصل منها ورقة أن علم فإن الناس،
من لفقري كانت وإن الربق، رسعة يف نفذها الرجاء يبادله له زميل أو الرؤساء، من
ترتاكم وتركها أهملها نسب، وال له حسب ال ملن أو الضعفاء، من ضعيف أو الفقراء،
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املنتقم إىل أمره ويفوض فييأس، صاحبها يمل حتى األدراج يف وتنىس … األتربة عليها
سادة. أخالق ال عبيد أخالق فهذه … الجبار

إجراًما، إجرامه وال مخالفة مخالفته تعد فال القانون فوق يسمو النبيل رأيت وإن
يعاقب؛ أو يهان وقد الذوق، فاقد األدب قليل عد ارتكب، عما سؤاله عىل أحد جرؤ وإذا

القانون؟! خالف كيف النبيل سأل أن فتجرأ حده؛ تجاوز ألنه
الشارع، له يرصف ما فرسعان شارع؛ يف بيتًا يسكن الوجيه أو الغني رأيت أو
من وأرس أرس وتسكن وتقعد، الدنيا له وتقوم بالتليفون، بيته ويمد بالكهرباء، ويضاء
وتفتك تضاء، وال ترش، وال تكنس، وال بحاراتهم، يُْعنَى فال األحياء من حي يف الفقراء

إليهم. أحد يلتفت فال األمراض بهم
يتربع وال األمري، أو للمدير ماله من األلوف أو باأللف يتربع الغني رأيت وإذا
ملجأ أو مستشفى بخري يؤمن ال فهو عظيم، بينهما يتدخل لم إذا للفقري الواحد بالدرهم
أو الوزير أو املدير بسلطة فقط يؤمن ولكنه هلل، مسجد أو خريية جمعية أو مدرسة أو

الوجيه.
أشد يطغى هو ثم الكبري، املوظف أمام له حد ال ذالٍّ يذل الصغري املوظف رأيت أو
ما وأقىس ضابطه، أمام يكون ما أذل كالرشطي الجماهري، من املصالح ذوي عىل طغيان
املوكولة شئونك من شأن يف تسأله عليه تدخل كاملوظف أو دائرته، يف الباعة عىل يكون
فإن وجفاء، غلظة يف — رد إن — ورد عنك، بجانبه ونأى لك تجهم يعرفك لم فإن إليه،
وتظرف وجهك، يف فبش النقيض، من تحول ثروة أو وظيفة أو بلقب جاه ذو أنك عرف
واجبًا ليس كأنه يعرفك، يكن لم ألنه لك؛ واعتذر وقهوة، سيجارة لك وقدم حديثه، يف

يعرفه. ملن إال عمله يؤدي أن عليه
أن فإما لهم؛ إرادة ال البيت يف من وسائر مستبد، سيطرة تحت البيت رأيت أو
هللا فمعاذ املرأة تقوى أن وإما نهيه، إال نهي وال أمره، إال أمر وال فيطغى؛ الرجل يقوى

سلطانها. من
أحد فيها والناس فيتمردون، وتكرمهم فيخضعون، وتهينهم تخيفهم أهلها رأيت أو
فتجرب؛ تمكن ورجل متملق، منافق مراء ذليل فهو فيتمسكن؛ يتمكن لم رجل رجلني:

رأيه. إال رأي وال قوله إال قول فال
وأخذ وأقلية فأغلبية شورى، وال الشورى شكل تتخذ وهيآتها مجالسها رأيت أو
بالوحي تعمل ما تعمل وإنما الباطن، ال الظاهر يف وذلك بيانات؛ وسماع أصوات

الذاتي. بالوحي ال الخارجي
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عبًدا تكن وال سيًدا كن

عديمي دون الجاه ذوي رعاية عىل ومرصوفاتها إيراداتها تؤسس ميزانيتها رأيت أو
الحاجيات. استيفاء قبل الكماليات يف اإلرساف وعىل الجاه،

سادة. أخالق ال عبيد أخالق أخالقها أن فاعلم أمة؛ يف هذا رأيت إن

وعليه حقوقه له آخر فرد كل مثل بأنه فرد كل اعتقاد فيها يسود األمة رأيت إن أما
يف اختلفوا أو ورئيس، مرءوس بني اختلفوا أو والغنى، الفقر يف اختلفوا إن واجباته،
حقه ولكلٍّ حريتُه، لكلٍّ ناس؛ أنهم يف يختلفوا فلم األلقاب، يف اختلفوا أو واملهن، الحرف
القانون أمام وكلهم يُحرتم، أن يف حقه ولكل العيش، رضوريات يف حقه ولكل الحياة، يف
مقضية، املعقولة مصالحهم سواء، العدالة نظر يف وكلهم سواء، املوظفني وأمام سواء،
الحياة يف فهم أصحابها؛ وجاهة حسب ال دورها حسب مرتبة املوظف أمام وأوراقهم
التمثيل يف يقدر كل ولكن أمريًا، أحدها يمثل وقد فقريًا، أحدها يمثل قد التمثيل، كفرقة
حقوقه له إنسان الفرقة رئيس أمام وكلهم مثله، الذي املوقف حسب ال أجاد؛ حسبما

واجباته. وعليه
وال بأقاربهم ال وبكفاياتهم بمظاهرهم، ال بأعمالهم يُقدَّرون فيها الناس ورأيت
والقوي قاله، بمن ال بحقيقته يوزن فيها والرأي بتهويشهم، ال وبحقيقتهم بأنسابهم،
قوي عليه اعتدى الذي والضعيف منه، ينتصف حتى القانون أمام ضعيف أجرم الذي

حقه. يعطى حتى
األغنياء يتربع طمعهم، أو لخوفهم ال لضمريهم واجبهم يؤدون فيها الناس ورأيت
ورفًقا ملديرهم، ال لشعورهم إرضاءً الخريية؛ الجمعيات أو املالجئ أو للمستشفيات

البأس. أويل من خوًفا ال بالناس
ال صغري برملان فالبيت دمائهم؛ يف يجري الشورى ونظام الشورى حب ورأيت
الرئيس، بها يستبد ال كذلك والهيئات واملجالس امرأة، وال رجل فيه بالسلطة يستأثر
اآلراء فيه تصدر حق برملان والربملان ستار، وراء من والقرارات اآلراء فيها توحى وال
أو العام الرأي عليه نقم أرضاها، أو التنفيذية السلطة أسخط واقتناع، ودرس بحث عن

له. صفق
عبيد. أخالق ال سادة أخالق فأخالقها األمة يف هذا رأيت إن

املسئولية؛ يتحمل ال العبد بالرغبة، إال يعمل ال والسيد بالخوف، إال يعمل ال العبد
رجولته، توافق ألنها لتحملها؛ ويسعى املسئولية يتحمل والسيد الشجاعة، تتطلب ألنها
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مفزعة العبد نظر يف السلطات مرشفة، السيد نظر ويف جربوت، العبد نظر يف الحكومة
عزلها. استحقت طورها عدت فإن مرشدة، موجهة السيد نظر ويف مرهبة،

سادة؟ أخالق إىل العبيد وأخالق سادة، إىل العبيد تحويل اإلمكان يف هل ولكن
عن النظر غضضنا إذا ونحن األخالق؟ تتغري هل سؤال بعينه هو السؤال هذا
السؤال هذا عن اإلجابة وجدنا املحسوس الواقع إىل ونظرنا ذلك، يف الفسلفية النظريات
األمم، أو األرس أو األفراد أخالق ذلك يف سواء مستمر تغري يف فاألخالق جلية؛ واضحة
ثم نبيلة كانت أرس من وكم وبالعكس! عبيًدا، صاروا ثم سادة؛ كانوا أفراد من رأينا فكم
كانت يوم عزيزة سيدة — مثًال — الرومان وكانت والعكس! وضيعة، خسيسة صارت
الراحة إىل أخلدوا ثم ذلك، ونحو والقانون الجيوش وقادة الزعماء وتخلق للمجد تعمل
نرى وهكذا العبيد، أخالق عليهم وغلبت فذلوا لألرقاء، األعمال وتركوا الرتف يف وأرسفوا

عزوا. أذلة أو ذلوا، سادة من أمثاًال يوم كل
إذا فهما والجهل؛ الفقُر السيادُة به تُْمنَى ما أكرب أن عىل تدلنا التاريخ وشواهد
كلب إىل وحوالها سيادتها هدما — حكامها ظلم من — أمة أو أرسة أو فرد عىل سلطا
والعزة فيها، تدب الحياة أخذت الجهل، بعد وعلمت الفقر، بعد أيرست إذا حتى ذليل؛
طريَقها. فليسلْك السيادة أراد فمن عليها، تبدو السيادة ومخايل مفاصلها، يف تتمىش
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لريوا األرض؛ إىل ينزلوا أن تواعدوا — السالم عليهم — ومحمًدا وعيىس موىس أن يحكى
الزمان فيها أثر وكيف ونواهيهم، أوامرهم اتبعوا وكيف بتعاليمهم، صنعوا ماذا أممهم،
التي األصقاع أهم يف معه يطوف دليًال منهم كل يختار أن خطة: ورسموا األيام، وأحداث
حتى شئونها؛ يف وتقلبهم الحياة يف ومسالكهم خصائصهم له ويوضح قومه، يسكنها

سيعلمون. فيما يعملون ما ليقرروا املقدس»؛ «بيت يف اجتمعوا رحلتهم أتموا إذا
يف به طوف … خبري عليم يهودي دليل فصحبه — السالم عليه — موىس فأما
وكيف يقرضون كيف واسغالله، وجمعه املال يف قومه براعة عىل وأطلعه وأمريكا، أوربا
والتجارة، الصناعة عىل بواسطتها يستولون وكيف البنوك، يؤسسون وكيف يرابون
أن وكيف الحياة، عصب ألنه املال؛ طريق عن األمم يف األمور زمام عىل يقبضون وكيف
إن حتى يًدا؛ صناعية أو تجارية أو مالية مؤسسة كل ويف إصبًعا، رشكة كل يف لهم
ما إال للشعوب وليس الربح، وأعاظم الكسب، أطايب يحتلونها التي الشعوب كل يف لهم

أيديهم. تمتلئ أن بعد يفيض وما شبعهم، بعد يتبقى
صناعة، أية عىل يتكربوا ولم مهنة، أية عن يرتفعوا لم متواضعون قومي إن وقال:
كان حتى … وسيطرنا سدنا وبذلك همتنا، ومبعث نشاطنا مجال املال يدر يشء فأي
كان وحتى كلها، والجنوبية الشمالية أمريكا عىل يسيطر تجاري شارع أمريكا يف لنا
إىل خاصة عناية وجهنا وقد مليونًا، وأربعني مئة عىل يسيطرون فيها ماليني ستة منا
أمكننا، ما أيدينا قبضة يف العام الرأي يكون حتى منها كثري عىل والسيطرة الصحافة
ضعفهم وموضع قوتهم موضع فيه ندون الرجال لعظماء مملكة كل يف سجالٍّ وأعددنا
ومنيناه، هددناه االنتخاب أمنيته كانت فمن الحال، دعت إذا استغالل أحسن ذلك لنستغل
ومن الوسيلة». تربر الغاية «إن مبدأ عىل سريًا ذلك؛ فغري ذلك غري أمنيته كانت ومن



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

وكتم، كرهنا من ومنهم … فانتقم منا غار من فمنهم الدول؛ يف سلطاننا عظم ذلك أجل
استغاللهم. نحسن دمنا ما كرههم أو بحبهم نعبأ ال ونحن

يستخرج الذي املفتخر املزهو بلهجة — السالم عليه ملوىس— كله ذلك «الدليل» قال
يذكره ما وكل إعجابًا، وال سخًطا يبد ولم شيئًا يقل ولم موىس فسكت … سامعه إعجاب
مرة الدليل ورشح املعبد؟ أين موىس: فسأله بنًكا؛ موىس أرى مرة الدليل أن الراوي
تكلم فقد الجملة وعىل فيها، الحق وجه عن موىس فسأله السياسة، أساليب يف نجاحهم

السماء. عن موىس فسأله األرض عن الدليل
استخدم وكيف سليمان، دولة إعادة يف اليهود نشاط الدليل فأراه فلسطني، إىل وطار
عىل الدول حمل حاولوا وكيف الدولة، هذه لتأسيس ومالهم؛ وجاههم نفوذهم قومه
ملكنا لنا يعود حتى وجنوبًا وشماًال وغربًا رشًقا االمتداد وسيتلوه بالتقسيم، االعرتاف
وغيظه، اشمئزازه يكتم أن موىس يستطع لم وهنا أجمع، العالم عىل ونسيطر القديم
شيدت، كيف له ورشح أبيب تل مدينة وأراه مكان، كل يف — سيدي يا — اسمكم فيدوي
َلِقينَا َلَقْد َغَداءَنَا ﴿آِتنَا قال: أن عىل موىس يزد ولم املقدس، ببيت معه رحلته ختم ثم

نََصبًا﴾. ـٰذَا َه َسَفِرنَا ِمن

مؤتمًرا لذلك فعقد يريه، ماذا مجيئه قبل دليله حار فقد — السالم عليه — عيىس وأما
إطالعه الربنامج يكون أن عىل الرأي قر وأخريًا أسبوًعا، منعقًدا ظل النصارى أقطاب من
النرصانية وليدة ألنها املختلفة؛ نواحيها يف ممثلة الغربية املدنية عىل — السالم عليه —
آالت من واملعنوي املادي بعنرصيها املدنيَة الدليُل فأراه عيىس، وليدة النرصانية أن كما
وأساليب أشكالها، شتى يف الحكم نظم ومن وفلسفات، علوم ومن ومخرتعات، وصناعات
أن كيف له ورشح والربملانات، والجامعات املدارس وأراه وسائلها، مختلف يف الرتبية
النازية، النرصانية عىل قضت أن بعد والديمقراطية الشيوعية تتوزعها اآلن النرصانية
أقىص األيام هذه يف بلغ قد الديمقراطية والنرصانية الشيوعية النرصانية بني الخالف وأن

العالم. عىل تقيض حرب بينهما تقع أن ليوشك حتى حده؛
من … اليوم إىل الوسطى القرون من الحربية لآلالت معرًضا أراه املناسبة وبهذه
والغواصات الطيارات إىل إليها، وما القنابل املدافع إىل إليها، وما والدرع والخنجر السيف
عليه — عيىس فقال إليها، وما الذرية القنابل إىل إليها، وما والصاروخات والدبابات
أقالها جيًدا، الدليل يتبني ولم مرحى» «مرحى املعرض: من خروجه عند — السالم
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موالي يا «إننا الدليل: قال ثم بني، بني كانت نغمتها ألن متهكًما؟ قالها أم معجبًا
األديان وكل أتباعنا األمم فكل … والغرب الرشق وحكمنا العالم سدنا املدنية هذه بفضل
كان أيام األوىل أماكنه يزور أن فأحب املقدس» «بيت إىل به طار وأخريًا لنا» خاضعة

االجتماع. موعد يأتي حتى األرض عىل

والهند وفارس تركيا من اإلسالمي، العالم عىل دليله فأطلعه السالم عليه محمد وأما
املمالك رقعة اتساع عىل تدل خريطة وأراه … إلخ والحجاز ومرص والشام والعراق
أبنية من عزتها أوج يف اإلسالمية املدنية عىل أطلعه كما عصورها، أزهى يف اإلسالمية
عقول أنتجته ما وأراه املكتبات وأراه واسعة، وعلوم رائعة، وفنون ضخمة، وآثار فخمة،
إذ الغرب تقدموا وكيف عزهم، أيام يف العالم سادوا وكيف وأفكار، آراء من املسلمني
بني ملا أساًسا حضارتهم كانت حتى والصناعات والفنون العلوم يف أساتذته فكانوا ذاك

غريهم. حضارات من عليها
الحارض، العرص يف للمسلم نموذًجا — بحق — يعد شخًصا اختار إذ ماهًرا؛ وكان
واسًعا رشًحا ونفسيته وعقائده أخالقه له ويرشح — السالم عليه — ملحمد يحلله وأخذ
جميًعا. املسلمني حال له رشح قد لعقائده، وتحليله له، رشحه يف كأنه حتى مستفيًضا؛
وموقف والصهيونيني، العرب بني الدائر النزاع أراه حيث فلسطني؛ إىل به طار ثم

املقدس. بيت إىل وصال وأخريًا وهؤالء، هؤالء إزاء وأمريكا أوربا

املقدس بيت يف الصخرة عند اجتمعوا — السالم عليهم — الثالثة «إن الراوي: قال
يعملوا». أن يجب وما شاهدوا، فيما بينهم يتداولون

إىل ينظرون مما أكثر ماضيهم إىل ينظرون إنهم أمتي: عيب رأيت «لقد محمد:
حارضهم».

إىل ينظرون مما أكثر حارضهم إىل ينظرون إنهم أمتي: عيب «ورأيت عيىس:
ديانتهم». منبع حيث ماضيهم؛

إىل ينظرون مما أكثر جيوبهم إىل ينظرون إنهم أمتي: عيب «ورأيت موىس:
قلوبهم».
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باألوهام مزجوها حتى الروحانيات يف بالغوا إنهم قومي: عيب «ورأيت محمد:
والخرافات».

الروحانيات». وأهملوا املاديات يف أفرطوا فإنهم قومي: عيب «أما عيىس:
املاديات وأخضعوا للماديات، الروحانيات أخضعوا أنهم قومي «وعيب موىس:

للشيكات».

.«… ُقوٍَّة﴾ ن مِّ اْستََطْعتُم ا مَّ َلُهم وا ﴿َوأَِعدُّ نسوا أنهم قومي «وعيب محمد:
يف الضعف موضع صارت حتى للقوة؛ اإلعداد يف بالغوا أنهم قومي «وعيب عيىس:

النرصانية». الحضارة
كان ما حتى الوسائل؛ بكل يعدونها التي القوة فرسوا أنهم قومي «وعيب موىس:

وضيًعا». خسيًسا منها

أساس ونسوا وحكام، وسلطان جاه من اآللهة عددوا أنهم قومي «وعيب محمد:
هللا». إال إله ال وهو الدين

جميًعا». أممنا شأن «ذلك عيىسوموىس:

جوًرا؟» ملئت كما عدًال لنمألها جديد؛ من نجاهد األرض إىل نعود «وهل عيىس:
بينا وقد أما عليهم، يعمى والحق أمرهم، من غفلة يف والناس ذلك كان «قد محمد:
أعمتهم ولكن الناس، عقل ونضج اليوم، وبعد اليوم إىل يحفظه أن هللا وتكفل الحق،
ويعرفون الشقاء، من السعادة يتعلمون وشأنهم، يرتكوا أن إال سبيل فال شهواتهم،
يبرصون ال ولكن وعيونًا بها، يفقهون ال ولكن قلوبًا للناس إن النار، بعذاب الجنة فضل
حتى قلوبهم؛ وجحود وصممهم عماهم ثمرة فليجنوا بها، يسمعون ولكن وآذانًا بها،
رءوسهم، يف وعقولهم بينهم، هللا وكتب عملنا، مما أكثر نعمل وماذا غفلتهم، من يستفيقوا

َكُفوًرا﴾. ا َوإِمَّ َشاِكًرا ا إِمَّ ِبيَل السَّ َهَديْنَاُه ﴿إِنَّا جنوبهم؟ بني وأفئدتهم

السماء». «إىل جميًعا: وقالوا الرأي، هذا عىل وعيىس موىس وأمن
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وتوجهه، العام الرأي تكون التي الثالث الدعائم إحدى الحديثة املدنية يف السينما أصبحت
والسينما. واإلذاعة، الصحافة، وهي: وتسليها؛ عواطفها وتغذي الشعوب وتثقف

يف السينما دور — باإلحصاء املولعون وهم — األمريكيني علماء بعض أحىص وقد
وجاء وحدها، أمريكا يف ٪٢٩ نحو منها دار، ألف سبعني نحو فكانت ١٩٤٠ سنة العالم
يف مليونًا وثمانني مليونًا ستني بني الدور هذه يْغُشون الذين األمريكيني أن اإلحصاء يف
كان من فأحصوا اإلحصاء يف وأمعنوا مرة، من أكثر يغشونها من هؤالء ومن األسبوع،
وحسبنا ذلك، فوق هم ومن الشباب سن يف كان ومن واملراهقة، الطفولة سن يف منهم

الناس. حياة يف وأهميتها الشعوب يف السينما أثر عىل دليًال هذا
صامتة وهي كانت فقد ناطقة؛ سينما إىل صامتة سينما من بتحولها أثرها زاد وقد
يف باملبالغات ذلك عن فيستعاض الدقيقة واملعاني العواطف بعض عرض عن تقرص
املعاني تؤدي صامتة وهي وكانت النقص، هذا استكلمت ناطقة إىل تحولت فلما التمثيل،
والبرص السمع طريق عن ذلك تفعل فأصبحت وحده، النظر طريق عن العواطف وتغذي

جميًعا.

كبريين: قسمني إىل تنقسم وجدناها موضوعاتها حيث من السينما إىل نظرنا نحن فإذا
األنباء ويشمل ثقايف؛ وقسم وأشكالها. ألوانها اختالف عىل التسلية منه يقصد قسم
لعرض التاريخية واملوضوعات واقتصادية، زراعية من العلمية واملوضوعات واألخبار

وهكذا. واألبطال، الحوادث



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

األول؛ القسم من هي الساحقة األغلبية أن وجدنا أيًضا، اإلحصاء إىل عدنا ولو
و١٦٪ الجنسية، للعالقات و٤٥٪ الجرائم، لعرض فلًما ٪٢٥ منها ،٪٩٠ عن زادت فقد

أطفال. وموضوعات حرب، أفالم وباقيها مضحكة، كوميديا
األخرية، الحرب قبل كانت النسب وهذه اإلحصاء هذا أن نقرر أن اإلنصاف ومن
يقبل التي فاملوضوعات كطبيعته، عجيبًا كرسعته، رسيًعا عمًال السينما يف يعمل والزمن
أيام عنها السلم أيام تختلف الناس وعواطف غًدا، عنها يعرض اليوم الجمهور عليها

وهكذا. الشيوعية أو النازية البيئة يف غريها الديموقراطية، البيئة يف وهي الحرب،
كل يف ضجر أو ملل منه الناس يعرتي ال الذي الخالد املستقر املوضوع ولعل
فكان شابٍّا قابلت وشابة شابة، قابل فشاب «الحب»، موضوع هو األمكنة، وكل األزمنة
وأوهام خياالت من هالة العالقة هذه حول وتكونت حبٍّا، يسمى ما العالقات من بينهما
األفالم عهد إىل وحواء آدم عهد من الخالد املوضوع هو فهذا وانتقام، وهجر ووصل
نظام ويف حرب، أو سلم يف تمل، ال ومناظره ينقطع، ال عليه واإلقبال والناطقة، الصامتة

شيوعي. أو ديمقراطي
نشجع وهل الشباب، أخالق يف السينما أثر هي القارئ يتوقعها التي الهامة والنقطة

نقاومها؟ أو السينما
كما علميٍّا يدرسه املوضوع هذا إىل بحثه النفس علم مدارس من كثري وجه لقد
بها، الخاص منهجها مدرسة كل واتبعت والكمياء، الطبيعة معامل يف املواد تدرس
وكهوًال، وشبابًا أطفاًال أسنانهم اختالف مع النظارة نوم يف السينما أثر مدرسة درست
عادية غري حركات فشاهدت املوضوع، مختلفة روايات رؤيتهم عقب نومهم يف والحظتهم

بعض. دون بموضوعات البعض وتأثر بعض، من وأرًقا بعض، من
حالتهم عن تقارير الجامعات طلبة بعض استكتاب عىل أخرى مدرسة واعتمدت

رشحه. يطول مما وهكذا األفالم، رؤية عقب
وقارنت الجامعات، بعض يف الشبان أخالق يف السينما أثر أخرى مدرسة ودرست
يذهبون الذين والطلبة األسبوع، يف مرات ثالث السينما إىل يذهبون الذين الطلبة بني
املالهي، ودور الرقص مشاهدة إىل أميل األولني أن فرأت أقل، أو الشهر يف مرتني
ورجال مغامرين يكونوا أن إىل أميل األولني وأن دروسهم، يف الجد إىل أميل واآلخرين

ذلك. ونحو ومدرسني أطباء يكونوا أن إىل أميل واآلخرين أعمال،
إىل ذريعة ذلك — األمم كل يف — الدين ورجال األخالق رجال بعض اتََّخذَ وقد
قصص من اإلجرام تعلموا شبان من كثرية أمثلة وذكروا بها، والتشهري السينما يف الطعن
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السينما وأن الغرامية، السينما روايات من املغازلة تعلموا وشبان اإلجرامية، السينما
تثري فهي الرشور، صنوف كل فيها تعلم والشابات، الشبان من لكثري سيئة مدرسة كانت
يعرف وال الرش يريد ملن الرش وسائل وتعلم املكبوتة، الغرائز وتفجر الكامنة، الغرائز

ذلك. ونحو وسائله،
كمثل هذا يقول من مثل إن عليها، ويحكم وتقدر األمور توزن هكذا ما ولكن
الجرائد ويغلق الناس، بعض تدوس القطارات ألن الحديدية؛ السكك إلغاء يقرتح َمن
الناس يسلب أن يقرتح أو األبرياء، ويقذف األعراض عىل يتهجم ما منها ألن واملجالت؛
بخريه اليشء يَُقوَّم إنما وهكذا. استعمالها، فأساء الحرية ُمِنَح بعضهم ألن حريتهم؛

عيب؟ من خال الدنيا يف يشء وأي جميًعا، ومضارِّه ومنافعه مًعا، ورشه

وزراعية اقتصادية أفالم من تنرش بما ثقافية مدرسة السينما أن ننىس أن يصح ال
عىل أو وأدبية، فنية ثقافة من تخلو ال والرتفيه التسلية أفالم حتى ذلك، ونحو وصحية
أو اقتصادي فيلم فعل وربما اجتماعية، شئون من العالم يف يجري بما معرفة األقل
املدارس تيسء فكما أحيانًا، األفالم أساءت فإن املدارس، تفعله لم ما صحي أو زراعي

أحيانًا. تعاليمها ببعض
قبل من إليها أرشنا والتي — النفس علماء بعض بها قام التي األخالقية واملقاييس
إىل يذهبون الذين الطلبة أن ا حقٍّ يكون قد النواحي، جميع متناولة وال دقيقة ليست —
بتأثري هذا هل ولكن ا، جدٍّ الحياة يف وأقل خلًقا، أسوأ األسبوع يف مرات ثالث السينما
خلًقا أسوأ ألنهم السينما إىل مرات ثالث يذهبون أنهم أو مرات، ثالث السينما إىل ذهابهم
وشذوذ وميول غرائز من اإلنسان عند ما تعكس السينما أن فالحق اللهو؟ إىل وأميل
قد الواحد الفيلم أن بدليل لتكوينها، ومصدًرا لها، خالقة تكون مما أكثر واتجاهات،

ا. جدٍّ صالًحا أثًرا بجانبه يجلس الذي زميله يف ويؤثر ا جدٍّ سيئًا أثًرا ج متفرِّ يف يؤثر

ال��زالال ال��م��اء ب��ه ُم��رٍّا ي��ج��د م��ري��ض ُم��رٍّ ف��ٍم ذا ي��ُك وم��ن

لياله. عىل يبكي وكل يغني واملغني
مثََلهم للشبان رسمت فكم فاسد، أو صالح أثر من للسينما ما هذا مع ننكر ولسنا
يف والنجاح الجد حياة آلخرين ورسمت والنعيم، والرتف البذخ حياة إىل الطموح يف األعىل
لحياة جميلة صورة للفتاة رسمت وكم املجرمني! مغامرات لإلجرام وللمستعدين العمل،
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يوًما تكون أن لها صورت أو والفراغ، العزلة ألم نفسها عن وخففت سعيدة، زوجية
واملجالت، الجرائد مثل ذلك يف السينما مثل ولكن وهكذا، غرام! لقصة بطلة األيام من
النافعة القصة تقص اإلذاعة ومثل والفاسد، الصالح التوجيه وتوجه والباطل الحق تقول

واملرة. الحلوة األغاني وتذيع والضارة،

وذوقها وأخالقها وعقليتها لثقافتها انعكاس أمة كل يف والصحافة والسينما اإلذاعة إن
يحدث ملا ونتيجة واملكتشفات، للمخرتعات ونتيجة األمة، ألحداث نتيجة كلها وهي الفني،
من عامًال تعد أن من لعوامل، نتيجة تعد أن أقرب فهي اجتماعية، تطورات من لألمة
فعال أثر من تخلو ال ولكنها فاعلة، منها أكثر قابلة الفالسفة يقول كما هي أو العوامل،

قوي. وتوجيه
فقد مراقبتها؛ الحكومة عىل يجب — فعال أثر من لها ما أعني — هذا أجل من
التهتك، إىل تدعو وقد أخرى، دون ظروف يف تصلح وقد سن، دون لسن أفالم تصلح

إلخ. وقومية دين من األمة عىل عزيز هو ما هدم إىل تدعو وقد
موضوعات تعادل ناحية وهي أخرى، ناحية من راقبتها يقظة الحكومة كانت إن ثم
معقول بمقدار تغذى أن بد ال بل وإجراًما، غراًما أو بحتًا غراًما كلها تكون فال األفالم،
يف تعرض أن السينما دور من دار كل عىل اشرتطت الراقية البالد وبعض الثقافة؛ من

األقل. عىل دقائق عرش يستغرق ثقافيٍّا فيلًما مرة كل
ملوثة، أو متعفنة تكون فقد الخارج؛ من تأتي الفاكهة نراقب كما نراقبها إننا

مزيفة. تكون فقد الداخل يف النقود نراقب كما ونراقبها
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يف واألشجار صالبتها، يف الجبال حتى … يشيخ — عاش متى — يشء كل نعم؛
قوتها. يف واألسود جسامتها، يف والفيلة ضخامتها،

ضعفه به يرسع من الشباب فمن الشيخوخة؛ ثياب لبس يف األفراد يختلف ولكن
يطول زمانًا الشيخوخة فيصارع وفتوته بنضارته يحتفظ من الشيوخ ومن فريتديها،

الشاعر: يقول ذلك ويف أنفه، رغم لبسها إىل يضطر ثم يقرص، أو

ف��ت��ي��ان؟ غ��ي��ر ش��ب��اب ي��ك��ون وق��د أب��ًدا ف��ت��ى ش��ي��خ ف��ي ل��ك ه��ل ع��ز ي��ا

من لكثري يعرض الضعف وهذا الحيوية، ضعف الشيخوخة صفات أظهر ومن
كانت ولو األمور واستكبار صغرية، كانت ولو املشاكل واستعظام والقلق، والضجر األلم
قد ثم … يريحه مسكنًا وال به، يتجمل ثوبًا وال ينفقه، ماًال الشاب يجد ال قد تافهة،
يف وتسعد كله، بذلك تهزأ حيويته ولكن يضني، أو يتعب ما الحياة مشاكل من يجد
يجد لم ولو القلب، أعماق من العالية الضحكة وتضحك الجحيم، يف وتنعم الشقاء،
التذكرة، ثمن إال يملك يكن لم ولو «مغنى» يف محالٍّ له ويحجز رمقه، يسد ما صاحبها
ويقدر الحرمان يؤمله هذا أجل ومن الحيوية، من التعويض هذا عنده فليس الشيخ أما
يوفر ما إىل الشديدة بحاجته لشعوره عليه، حرصه ويزيد الشاب، يقدره مما أكثر املال

مستقبًال. أو حاًرضا املطالب هذه له يحقق املال أن وظنه الراحة، عليه
املناسبة األلوان نفسه ويلون املختلفة، األحداث يواجه مرنًا، تجعله الشباب وحيوية
والصحة واليأس، واألمل والهجر، والوصل والفقر، الغنى مع يتقلب أن يستطيع لها،
حيويته، دامت ما الرأس رافع فهو لسلطانها، يستكني أو لها يذل أن غري من واملرض،



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

وأصبح وتقاليده، عاداته تحجرت فقد الشيخ أما … بشبابه احتفظ ما النفس متفتح
وأفكاره آراؤه وتحجرت جديدة، تجارب فيه تؤثر أن غري من املايض تجارب عىل يعيش
جف كالطينة … جديًدا تشكًال يقبل ال فهو واالجتماعية، والسياسية الدينية ومذاهبه
ولم يدك، يف كرست صورتها وتغيري شكلها تجديد حاولت فإن مادتها، فتصلبت ماؤها

جديد. أو لقديم تصلح تعد
املغامرة كثري كان هذا أجل ومن وتصده، الخوف تقاوم الشباب حيوية أن وأخريًا،
عىل ويقدم الخطرية، الشاقة والرحالت الرياضية األلعاب يف بنفسه يغامر واملخاطرة،
قد التي التجارية الصفقات يف فيدخل بماله ويغامر بحياته، تودي قد التي األعمال
— حيويته لضعف — الشيخ أن حني عىل سافلني؛ أسفل به تهبط أو عليني أعىل ترفعه
من له ليس ألنه الفقر؛ يخاف الحذر، كثري يخاطر، وال يغامر ال الخوف، أمام ينهزم
املوت ويخاف للمستقبل، حساب ألف يحسب وهو يعوضه، أن به يستطيع ما الحيوية
من يأنس ال ألنه مشكلة؛ كل ويخاف مآله، بغموض ولشعوره أجله، قرب إلحساسه
يفرتسه. ما وكثريًا جانب، كل من يهاجمه فالخوف الجملة، وعىل حلها، عىل القوة نفسه

وال واحد زمن يف وحواسه وملكاته اإلنسان قوى تنال ال الشيخوخة أن الحظ حسن ومن
الحواس فبعض جملة، الحياة يف لذائذه اإلنسان تحرم وال واحدة، بنسب وال واحدة دفعة
من والزوال االختفاء إىل أرسع اللذائذ وبعض بعض، من الشيخوخة إىل أرسع والقوى
بكثري استمتع أن بعد — نفسه وصف إذ سفيان»؛ أبي بن «معاوية صدق لقد بعض،
الطيب. بالحديث االستمتاع إال منها شيخوخته يف له يبق لم بأنه — الحياة لذائذ من

أطول وصاحبها زمنًا، أبقى والفنية والروحية العقلية اللذائذ أن املشاهد ومن
— التعبري هذا صح إن — مادية لذة كل شيخوخة، أبطأ وملكاتها وقواها استمتاًعا،
وما والرشب األكل كلذة … أمًلا وانقلب النفس منه تقززت تجاوزته إذا ضئيل، حد لها
اليهود تطلب كما تكرارها، من فراًرا شأنًا؛ منها أقل اإلنسان يتطلب وقد ذلك، إىل
يف أنفسهم عىل املرسفني بعض يتطلب وكما والسلوى، املن من فراًرا والبصل؛ العدس
األماكن أو األديرة أو الصحراء يف البسيطة املعيشة إىل منها الفرار الحديثة املدنية لذائذ

الشيخوخة. عليه تعدو ما أقرب هي اللذائذ وهذه … املهجورة
الروحي، والرجل فالفيلسوف، والفنية؛ والروحية العقلية اللذائذ كذلك وليست
هذه من يستوعب أن يستطيع نحات أو ر، مصوِّ أو موسيقي، أو أديب، من والفنان؛
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عىل تستعيص ما كثريًا ملكاتهم إن ثم املادي، املتلذذ يستوعبه مما أكثر املعنوية اللذائذ
جهد. بعد إال تنالها فال الشيخوخة

فتيًة وبقيت أجسادهم، وشاخت حياتهم طالت والفنانني واملصلحني الفالسفة من كم
ملكاتُهم.

هرم شيخ … عمره من والتسعني الثالثة يف وهو شو برنارد ذلك عىل مثل وأحيى
ولذاته الفنية ملكاته يف فتى شاب ولكنه املادية، لذائذه أكثر من محروم جسمه، يف
تهدمت مطران» و«خليل و«شوقيٍّا» «حافًظا» شاهدنا لقد األدبي، وإنتاجه املعنوية،

األدبية. حياتهم وللناس لهم وبقيت البدنية، قواهم وتحطمت الجسمية، بنيتهم
تنوع أن هللا نعم من ولكن الشيخ، األديب يحسن ال ما الشاب األديب يحسن قد

والشيوخ. الشباب يناسب بما وعنارصه األدب
إال يحسها ال مشبوبة عواطف عن إال — صدق يف — ينتج ال الرقيق الحار الغزل إن
وضناه، الحب وعذاب الهجر وألم الوصل لذة اإلدراك تمام يدركون الذين فهم الشباب،
أدبًا أدبه كان الشيخ لذلك تعرض فإن صادق، رائق صاف أدب يف ذلك كل فيصوغون
الفسيح القصة أدب فهناك األدب؛ كل هذا ليس ولكن الذكريات، حساب عىل أو تقليديٍّا
الشاب. يحسنه مما أكثر الشيخ يحسنه قد وهذا … التجارب من املستمد النواحي املتعدد
ميدان وهذا العاطفة، عنَرص العقل عنُرص فيه يسود الذي الرزين املقال أدب وهناك
مزاياه، األدب يف عنرص ولكل وهكذا، الشباب فيه يجيل مما أكثر الشيخ فيه يجيل قد
أو األلوان، بتعدد إال تجمل ال لذيذة شهية مائدة واألدب … فضله األدب من نوع ولكل

واأللحان. النغمات مختلف من تنتج بما الشجا تبعث موسيقية جوقة
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الغرب يفهمها التي اللغة هما

خططها ووضع الحربية، تربيته يف عميًقا طويًال تفكريًا يفكر أن إىل اآلن الرشق أحوج ما
ذئاب، بني حمل — بدونها — أنه بوضوح له تبني فقد تنفيذها؛ ووسائل ومناهجها

القديم: العربي الشاعر وصفها كما الناس طبيعة تزال وال لصوص، أمام وغنيمة

ال��ع��ادي ال��م��س��ت��أس��د ص��ول��ة وت��ت��ق��ي ل��ه ك��الب ال م��ن ع��ل��ى ال��ذئ��اب ت��ع��دو

الشاعر: قول صادًقا ظل كما

ال��م��ظ��ال��م ت��ج��ت��ن��ب��ك ح��م��يً��ا وأن��ًف��ا وص��ارًم��ا ال��ذك��ي ال��ق��ل��ب ت��ج��م��ع م��ت��ى

أو — القلب ذكية تكن لم إذا فاألمة األمم، يصدق األفراد عىل هذا يصدق وكما
واالتجاهات وبالتيارات واالجتماعية، السياسية األمم بأساليب عارفة — اليوم نعرب كما
مسلحة تكن لم ما — اليوم تعبرينا حد عىل — أو سيًفا تحمل تكن لم وما … العاملية
عزيزة تكن لم ما — اليوم نعرب كما أو — حمي أنف لها يكن لم وما … التام التسليح
وفريسة الظالم، ونهبة الطاعم، طعمة تكون فإنها كذلك تكن لم ما … الجانب مرهوبة
واالستغاثة العدل، مراعاة طلب من به تنادي ما — أنملة قدر — ينفعها وال املعتدي،
إنما واملبادئ، واإلنسانية فالعدالة باملبادئ، واالسترصاخ العاملي، والضمري باإلنسانية،
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السالح، إىل دعواه يف استند من وعىل الضعفاء، عىل ال األقوياء عىل — طبقت إذا — تطبق
الصياح. إىل ال

وآخر منهج أحداث عىل تكون أن يجب الرشق، يرتباها أن يجب التي الحربية والرتبية
املصفحة الدبابات وال الرشاعية، بالسفينة الغواصة وال بالسيف، القنبلة نحارب فال طراز،
يف الشأن وكذلك التهلكة، إىل باأليدي إلقاء ولكن حربًا، يسمى ال فهذا الراجلة، بالطوابري

الحربية. النظم
اجتماعي نظام أي تطوره ما يفوق كبريًا تطوًرا يشء كل يف النظم هذه تطورت لقد
عىل رأًسا الحربية األوضاع تقلب كانت الحديثة العصور يف حرب كل إن حتى آخر؛
النرص بأن منها علًما التجديد؛ يف تتسابق واألمم القديم، محل فيها الجديد وتحل عقب،

النافع. التجديد إىل وفق ملن مكفول
وانفتال الجسم وقوة الحواس سالمة عىل االعتماد كل تعتمد الجندية كانت لقد
عىل — وأساليبها الحروب آالت بتغري — أيًضا تعتمد فأصبحت ذلك، إىل وما العضالت
يهيأ ملن االمتحان مكاتب أنشئت األساس هذا وعىل للجنود، والنفسية العقلية الحالة
وصدره قلبه فيمتحن — أوًال — الجسمي االمتحان بمكتب لها املرشح فيمر للجندية،
يف ينجح لم فمن … إلخ بوله يحلل ثم أعضائه، وسائر وبرصه وسمعه عضالته وقوة
مقدار يف فيخترب عقيل، آخر بامتحان يمر أن بد فال نجح ومن استبعد، االمتحان هذا
امتحانًا يمتحن ثم له، تعرض التي والصعوبات للمشكالت حله ومدى للتعلم، استعداده
كلها االختبارات هذه يف نجح فمن … للصعاب احتماله وقوة وعواطفه مزاجه يف نفسيٍّا
الحربية األعمال من مجموعة كل إىل وعهد الكفايات، هذه حسب مختلفة أقسام إىل قسم

كفايته. ومدى يتناسب ما
وحدة كأنه الجيش عىل تعتمد القديمة حروبها يف األمم كانت أخرى، ناحية ومن
القرنني منذ املسألة تطورت ثم وحده، بمجهوده النرص يحرز أن عليه بذاتها، قائمة
وأصبح محاربة» «أمة فكرة إىل محارب» «جيش فكرة من عرش والثامن عرش السابع
الداخلية الساعة آالت تنتظم لم فما الساعة، من الساعة عقارب بمنزلة األمة من الجيش
أوًال األمة فبفضل انترص إذا فالجيش الصحيح، الوقت عىل العقارب تدل أن يمكن ال

ثانيًا. والجيش أوًال األمة فبإهمال انهزم وإذا ثانيًا، هو وأعماله
لها تكون أن بد فال وخلقية، نفسية ووظائف مادية وظائف الحروب يف ولألمة
خري عىل عمله يؤدي حتى الجيش؛ تمون ذلك، ونحو مواصالت ووسائل وحقول مصانع
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وخارجها، داخلها الحكومة تأمن وبذلك موقفه، إىل يطمنئ حتى الشعب وتمون وجه،
الحروب يف جيش ينجح أن يمكن ال وبغريها الشعب؛ يف املعنوية الروح تقوية يجب كذلك
وتعاون الجيش، نرصة سبيل يف التضحية عىل القدرة املعنوية الروح هذه وعماد الحديثة؛
واجبها طبقة كل فتؤدي وزراع، وتجار وصناع موظفني من والطبقات واألحزاب الهيئات
األرسة يشمل الشعبية للرتبية بربامج إال يتم ال كله وذلك … مرسومة عامة خطة حسب
الثقافة نرش ثم الوطنية، والنزعة الحربية بالروح وأبنائها آبائها وتغذية وإصالحها،
يريده وما الخارجي، نزاعه يف تاريخه معرفة وبخاصة الشعب، أفراد بني الشعبية
العقيدة يمأل توضيًحا املنشود الغرض وتوضيح يكون، أن هو يريد وما منه خصومه
والثقة بمواطنه، والثقة بنفسه، الثقة تعويده ثم … بدمه يختلط حتى والنفس والقلب

بحكومته. والثقة بجيشه،
عىل معتمدة مستقبلها، يف األمل فاقدة ظنانة، عيابة مبعثرة، األمة ظلت إن أما
تقولها مبادئ، من الحرج ساعات يف وأمريكا أوربا وضعته وما العدل، بقوانني املطالبة
يدبر وما حولها العالم وشئون بشئونها جاهلة الذليل، بموقفها قانعة بها، تؤمن وال
وال بعًضا بعضها يعادي عزتها، وتحقيق مستقبلها نحو العواطف باردة الخفاء، يف لها
عدد يكن مهما تظفر أن يمكن فال الحال، هذه عىل األمة ظلت إن … أعداءها تعادي

وقوته. وسالحه جيشها

من ونقلتها ومشاعرها ونفوسها أخالقها غريت أمة يف فشت إذا الحربية الرتبية وهذه
الجندية، حياة عىل التمرن أيام اكتسبت بما والطاعة النظام تعلمها فهي حال؛ إىل حال
للمحافظة وأرواحهم دماءهم يبذلون وقادة جنود من ترى بما التضحية تعلمها وهي
تالقي بما املكاره عىل والصرب الشدائد احتمال تعلمها وهي شأنها، وإعالء كيانها عىل
باملوت االستهانة تعلمها وهي لها، واالستعداد الحرب أيام أزمات من وتواجه عذاب من
الكوارث، أخبار من تسمع وما ضحايا من ترى ما لكثرة الحياة؛ عىل الحرص وعدم
فتقيض الناعمة، السلمية وحياتها ركودها بسبب باألمة تعلق التي األدران تغسل وهي
الزعماء وتحتقر عظائمها، دون األمور صغائر إىل والنظر التافهة الحربية الخالفات عىل
األمة طبقات بني املحبة روابط يف تزيد وهي أمتهم، إىل ال أنفسهم إىل ينظرون الذين
الشدائد، عىل جميًعا وتعاونوا األحداث، بنريان اكتووا كلهم أنهم يرون إذ املختلفة؛
الجملة وعىل … رشحه يطول مما وهكذا ينشدونها، التي الغاية لبلوغ جميًعا وضحوا

للبقاء. وأصلح جسًما وأصح خلًقا وأقوم نفًسا أقوى الحربية فاألمة
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وذلك حربيًة، تربيًة يربَّ ولم لحرب فيه ْ يُهيَّأ لم الرشق عىل طويل زمن مر لقد
أن يستعمره ممن يكره — الحال بطبيعة — املستعمر ألن الغرب؛ استعمره أن منذ
يوًما سمح فإن ما، يوًما عليه ينقلب أن خشية القوة؛ مظاهر من مظهر بأي يظهر
رشيقة، وحركات جميلة، مالبس … صوري فجيش املستعمرة األمة من جيش بتكوين
وأما الحربية، روحه فأما الحرب؛ يوم يبهره وال العرض، يوم الناظر يبهر دقيق ونظام
الدولة تريد باتٍّا، تحريًما فحرمته اآلالت، أحدث يستخدم وكيف األساليب، أحدث تعليمه
مولد، يف احتفال أو «محمل» حفلة يف للسري يصلح أن الرشقي الجندي من املستعمرة
تريده ال الشعب، مع شأنها وكذلك الجندي مع شأنها هذا قتال، مليدان صالًحا تريده وال
وإنما الستقالل، يطمح وال بعزة يشعر تريده وال بعض، مع بعضه منسجًما موحًدا

ذليًال. متفرًقا منحالٍّ تريده
تويل أن لها بد ال كان بكيانها، وتشعر عبئها تحمل الرشقية الشعوب بدأت فلما
وهو وشعورها، وعقولها أجسامها يف وشعوبها، جنودها يف الحربية للرتبية عنايتها
وسط للعيش يصلح ال الوديع فالحمل بد، منه ليس مما بد ال ولكن شاق، عسري مطلب
والطيارات، والدبابات الغواصات حمته إذا إال له يسمع ال بالعدالة واملسترصخ الذئاب،
القوي «واملؤمن مظلوم؛ إنك يقال أن من ظالم إنك يقال أن فيه لك خري عرص يف ونحن

الضعيف». املؤمن من هللا عند خري
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التعصب

الربودة، إىل يميل معتدل الجو … البحر شاطئ عىل قضيناها لطيفة أيام ثالثة كانت
أنا ونزلت جميل، حولنا يشء وكل هادئ، والبحر ساطعة، والشمس صافية، والسماء
… املنظر وجمال بالهدوء فيه ننعم اإلسكندرية، رمل يف البحر عىل فندق يف وصاحبي

حولنا. ما كل يف تبدو واألناقة
أن وبعد الجرائد، نقرأ فطورنا تناولنا أن بعد الفندق حديقة يف الصباح يف نحن ها
التعصب»، اليوم به نبىل ما «رش يقول: هو وإذا … وضعها قراءتها، من صاحبي فرغ
أطلقها مصطنعة كلمة التعصب إن فقلت: … قرأ مما القول هذا عىل بعثه ماذا أدري وال
فإذا … بقوميتنا واالحتفاظ بديننا التمسك عن ليرصفونا وعدوانًا؛ ظلًما علينا اإلفرنج
وإذا عليه، االعتداء من ديننا حماية إال هو وما تعصب، قالوا املبرشين أعمال قاومنا
هو وما … تعصب قالوا واستعبادنا؛ استغاللنا أجل من وثرنا االستعمار، وجه يف وقفنا
مما بأشد بالدهم يف يتمسكون وهم بحرياتنا، التمتع يف والرغبة كياننا عىل املحافظة إال
تعصبًا، هذا يسموا أن ببالهم يخطر وال وقوميتهم، دينهم عىل املحافظة يف به نتمسك
بيننا نرشه إىل لدينهم تعصبهم يدعوهم إذ … منا به أوىل فهم القول، إطالق صح وإذا
بالسالح علينا االستعمار فرض إىل لقوميتهم تعصبهم ويدعوهم بالقوة، التبشري وحماية

املتعصبون؟! نحن فهل …
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التعصب أريد إنما أريد، الذي هذا ليس ولكن صحيًحا، القول هذا يكون قد هو:
والهيئات السياسية، واألحزاب الدينية، الجمعيات يف ذلك ويظهر بيننا، فيما الداخيل
الباطل فعىل عداها ومن الحق، عىل التي هي أنها ترى دينية جمعية فكل االجتماعية،
وكل السالح، بقوة آراءها تنفذ وقد واإللحاد، بالكفر ترميه وقد عداها، من وتخاصم …
يصدر فيما حق أي يرى وال ا، حقٍّ عنه يصدر ما كل ويرى لحزبه، يتعصب سيايس حزب
االستقالل من خري يدنا عىل «الحماية قائلهم: قول يف ذلك ويتمثل األخرى؛ األحزاب عن
أما … اإلصالح ويف الخري فعل يف الوحيدة أنها ترى اجتماعية هيئة وكل غرينا»، يد عىل
وأدعي وأمقته، وأكرهه أعنيه الذي التعصب هو هذا فساد، فأداة الهيئات من عداها ما

كوارثنا. أكرب من كارثة أنه
املوضوع، نحدد الحوار يف ندخل أن قبل بأننا سقراط أستاذي علمني ولكن أنا:

بالتعصب؟ تعني الذي فما
تفكري عن تصدر ال غرية أنها بالعمياء وأعني العمياء، الغرية به أعني إنما هو:
تفكري، غري من عقيدة أو نظر، غري من تقليد عن تصدر وإنما … سليم منطق وال هادئ،
األعراض هذه وأهم األمراض، ككل أعراض له نفيس مرض وهذا بحث، غري من تلقني أو

متفرقة: ال مجتمعة تظهر ثالثة
… روعه يف ألقي أو لقنه أو اعتقده ما إال املتعصب يرى فليس النظر، ضيق أولها:
قد حججه، إىل يصغي أن غري من ويمقته تفكري، غري من يكرهه فهو عداه ما أما
فهو مخالفه قال فمهما عداه، يشء أي يرى أن وأبى اعتقد، ما عينيه أمام وضع
قد بربهان، يأِت لم ولو حق فهو مؤيده قال ومهما بحججه، يديل أن قبل باطل
يتلمس ثم أوًال، الرأي يرى فهو الحصان، أمام العربة فوضع الطبيعي، الوضع عكس
يشء كل قلبه صميم من ويكره رأيه، يقوي يشء كل يحب وهو ثانيًا؛ لتأييده الرباهني

باملجنون. يكون ما أشبه يصبح حتى ذلك يف يغلو وقد يعاكسه،
واندحارها، املعارضة اآلراء وهزيمة عقيدته أو فكرته لغلبة القوي حبه األعراض: وثاني
قتيًال قتل قد مخالفه كأن حتى آراء؛ من يخالفه فيما التسامح من يشء أي عنده ليس
بكل يخالفه من يقيضعىل أن يريد هائج متحمس فهو منه، بالثأر األخذ يريد فهو له،
النظريات ويف السياسية األحزاب ويف الدينية املعتقدات يف هذا ويكون قوة، من لديه ما
أو عليه للقضاء متحمس خالفه، ملن كاره الديني فاملتعصب السواء؛ عىل االجتماعية
يد عىل أتى ما وأما حزبه، من أتى ما إال خريًا يرى ال الحزبي واملتعصب فكرته، عىل
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بإفساد ولو … قوة من استطاع ما بكل يقاوم أن يجب محض فرش األخرى األحزاب
بني كالنزاع السياسية، النظريات يف الشأن وهكذا واالضطراب، القلق وإشاعة النظام
يصل حتى معتنقوها يتحمس وأمثالها، والنازية والشيوعية واالشرتاكية الديموقراطية

الدماء. سفك إىل التحمس
ما يقدر ال صاحبها تجعل الخرقاء والحماسة العمياء الغرية هذه أن األعراض: وثالث
مهما فكرته تحقيق إال يرى فال كوارث، من بهم يحل ما وال آالم من باآلخرين ينزل
قاس فهو عواطف، من لديه ما كل عىل الفكرة تحقيق يف رغبته تطغى الناس، ألم
بأجىل ذلك ويظهر فكرته، تحقيق سبيل يف وإيالمهم الناس بعذاب يتشفى جبار
يف واالجتماعية السياسية الناحية ومن التفتيش، محاكم يف الدينية الناحية من مظهر

الحقد. يلهبها غرية التعصب صار ذلك كل ففي الفرنسية، الثورة

… حديثنا نتمم البحر شاطئ عىل ورسنا مقاعدنا، وتركنا

جميًال؟ آخر جانبًا له وأن التعصب من األسود الجانب هو هذا أن ترى ألست أنا:
ورأوا لها، وتعصبوا فكرة اعتنقوا متعصبني، أيدي عىل أتت اإلصالح رضوب من فكثري
حتى وأتباعهم أشياعهم وكثر تحقيقها، يف العذاب وتحملوا لها، وتحمسوا فيها، الخري
مبالغ محض، رش بأنه — كالمك من يؤخذ كما — التعصب عىل فالحكم اإلصالح، عم
لها يتحمس لم ما والفكرة لها، قيمة ال اإليمان حرارة تصهرها لم ما والعقيدة فيه،
ذات تكون ال آالم، واحتمال غرية يف إليها يدُع لم وما لها، الحمية تأخذه لم وما صاحبها،

تبغضه. الذي التعصب من رضب وهذا … قيمة
يف فليس محض، رش التعصب أن أَدَِّع ولم الحق، من يشء هذا يف يكون قد هو:
والرش، الخري من مزيج — معنويٍّا أو كان ماديٍّا — الحياة يف ما وكل محض، رش الدنيا
منافعه من أكثر مضاره ألن بالرش؛ عليه ونحكم اليشء نكره وإنما … كذلك ونتائجه
من لقنه ما إال خريًا يرى ال واملتعصب اإلنسانية، به منيت ما رش والتعصب والعكس،
تحقيق إال أمامه وليس ويصبح ضاريًا، وحًشا ينقلب بذلك وهو برهان، وال تفكري غري
عىل يفرض أن ويريد عنف، يف املخالفة األفكار يتحدى بغيًضا أنانيٍّا وينقلب نفسه،
معنى عن يكون ما أبعد املتعصب إن هذا؟! بعد رضر وأي باإلقناع، ال بالقوة رأيه الناس
يف لها وتحمس وتمحيص، بحث بعد الفكرة اعتنق من الحقيقي املصلح إنما اإلنسانية،
والغلبة. القهر طريق عن ال والربهان اإلقناع طريق عن دعوته بث وحاول واعتدال، عقل
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فينترش … كالطاعون وبائيٍّا سريًا يسري ما كثريًا التعصب أن عىل التاريخ ويدلنا
يف ويزيد متنور، عام رأي لها ليس التي الجماعات يف وخاصة عجيبة، رسعة يف املرض
تتفق ومظاهر شعائر السيايس الحزب أو الدينية للجمعية يكون أن الوباء هذا انتشار
التعصب، عن الناشئة الفكرة هذه تنترش وعندما الساذجة، الشعوب يف العامة وعقلية
الفرد يأتيه ال ما األعمال من فيأتون … باملسئولية الشعور لها املعتنقني جمهور يفقد
من ما درجة عىل مهذبون أفراد الفكرة إىل ينضم وقد وعيه، حالة يف منفرًدا العادي
يكون ذاك وإذ وملعان، بريق من أحيانًا الفكرة يف وما التيار، قوة بسبب العقيل الرقي
الحروب ويف التفتيش محاكم يف كانت كالتي هستريية حالة يف الناس ويصبح الخطر
السياسية واألحزاب الدينية الجمعيات يف األعراض هي هذه بأن القول وأكرر الصليبية،

السواء. عىل
تستلهم خاصة وأحزابًا طوائَف الكالم هذه تتكلم وأنت عينك أمام تضع هل أنا:

اآلراء؟ هذه منها
قد ولكني … اليوم جرائد يف قرأته ما هذا مبعث يكون وقد ذلك، يكون قد هو:

الكليات. سماء يف وحلقت الجزئيات عن تفكريي يف ارتفعت
القطرة ومن قبة، الحبة من تجعل حتى يشء كل تفلسف دائًما، عادتك هي هذه أنا:

الرشقيني؟! عىل مقصور األمر هذا أن أترى ولكن مطًرا،
كما جماعة كل فيه تمر طبيعي، دور هذا التعصب دور أن أرى إني … كال هو:
يعد لم حريته، وتأصلت علمه، وزاد أفقه، اتسع فإذا الطفولة، دور يف إنسان كل يمر

فيه. يسبح ميدانًا وال لنموه، مجاًال يجد التعصب
نفسية فلسفة كانت فلسفتك أن إيل ويخيل … فِألَتفلسف تتفلسف دمت ما أنا:
كما يسري إنما التعصب هذا إن فأقول اجتماعية، فلسفة أنا فألتفلسف سيكولوجية، أو
وسوء والبؤس الفقر فيها يشيع كأن له صالحة اجتماعية بيئة يف الوباء سري ذكرت
تسود خصيبًا مرعى كلها األشياء هذه فتكون االستبداد، وقوة الضغط وكثرة الحال
ال يدخلونها ممن كثري يكون وقد أفواًجا، فيها الناس ويدخل املتعصبة الفكرة فيها
واالضطراب؛ القلق أحبوا واالضطراب، القلق إىل تدعو رأوها ملا ولكن … بها يؤمنون
أصحاب مع فيشرتكون … االضطراب زوال بعد الحال بإصالح أنفسهم يمنون ألنهم
للمرض تشخيصك كان وإذا والعقيدة، األسباب يف يشرتكوا لم وإن النتيجة يف الفكرة
عالج له وعالجي اجتماعي، تشخيص له فتشخييص نفسيٍّا، عالًجا له وعالجك نفسيٍّا،
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املرض حرص حتًما ذلك عىل يرتتب ونزلها، واالضطراب القلق أسباب فلنتحر اجتماعي،
الوباء. سري سريه وعدم معينة بقعة يف

األفراد، بني الصحيح العلم بنرش العالج يرسم النفسية فلسفتك منهج كان إن
التصديق، رسعة وعدم والتجريب والشك والتفكري البحث عىل تربيتهم منهج وتأسيس
مصالحهم عىل الناس وتأمني االجتماعية، العدالة نرش االجتماعية فلسفتي منهج فليكن
تذكره، الذي النفيس اإلصالح يتعاون ذاك فإذ … بينهم العدل وتحقيق وحرياتهم،
اللطيف التسامح وإحالل التعصب، دابر قطع عىل أنشده، الذي االجتماعي واإلصالح

السخيف. التعصب محل

ونحن مرح فرح فالجو الحديث، وهذا الجو هذا بني انسجام عدم هناك بأن وشعرت
وانتهزت نجاوبه، ال ونحن يداعبنا والنسيم عابسون، ونحن يضحك والبحر جادون،
باملنظر وابتهاج وصفائه، الجو يف غزل إىل الحديث فحولت الفندق إىل رجوعنا فرصة

وجماله.
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هي أنها ذلك إىل جواب وأقرب العقلية، الحياة معنى عن السؤال الذهن إىل يتبادر ما أول
والدينية العلمية الحياة تشمل الثقافة وهذه ثقافتها، هي ألمة العقلية فالحياة الثقافة،
هذه نصف أن وجب أمم أو ألمة العقلية الحياة نصف أن أردنا فإذا والفنية، والسياسية

جميًعا. العنارص
رباًطا األمة يربط فالذي الرتابط، يكون الثقافة يف أمم أو أمة اشرتاك حسب وعىل
األمور هذه يف أمم ارتبطت وإذا وسياستها، وفنها وعلمها دينها يف اشرتاكها هو محكًما
حسب كثريًا أو قليًال أضعف بينها االرتباط كان بعضها تخلف فإن فكذلك، كلها
تشرتك ألنها أتم؛ ببعض بعضها املرصية األمة فارتباط املختلفة، أو املشرتكة العنارص
ارتباط يبلغ ال ولكنه متني، قوي العربية األمم بني واالرتباط العنارص، هذه جميع يف
واالرتباط واألوضاع، التقاليد وبعض السياسية النظم يف مثًال الختالفها الواحدة؛ األمة
وهكذا. الحكم ونظم اللغة يف لالختالف هذين، مبلغ يبلغ ال جميًعا اإلسالمية األمم بني

العقلية الروابط

لوحدة متني؛ رباط العقلية الناحية من يربطها العموم عىل اإلسالمية فاألمم هذا ومع
والدين، العلم بني كان الذي الشديد ولالرتباط املسلمني، حياة يف قوي عامل وهو الدين

متقاربة. أو واحدة التاريخ من أدوار يف جميًعا اإلسالمية األمم وملرور
يف وانترشوا بيئتهم من خرجوا إسالمهم بعد العرب أن عىل يدلنا اإلسالم فتاريخ
الثقافات كل وهضموا بها وتأثروا فيها أثروا البيئات، هذه مع وتفاعلوا األخرى البيئات
الحضارة مرص يف العرب فترشب وحدة؛ منها وكونوا املفتوحة البالد يف شائعة كانت التي
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كان ما الشام عرب وترشب والرومانية، اليونانية الحضارة من فيها ذاب وما املرصية
العراق عرب وترشب وفلسفتهم، اليونان بحضارة اتصلت آرامية حضارة من فيها
وما الحضارات هذه كل ومزجوا الهند، حضارة الهند عرب وترشب الفرس، حضارة
اإلسالمي، الدين يقره لم ما عنها ونفوا اإلسالمية، بالصبغة وصبغوها ثقافات من فيها
لغته، اختلفت وإن كله، اإلسالمي للعالم واحدة تكون تكاد ثقافة ذلك كل من وصنعوا

تقاليده. واختلفت بيئته، واختلفت

الوطنية عىل والثقافة الدين تقديم

كانوا وحتى عقليتها يف تقاربت حتى كلها اإلسالمية الشعوب عىل الثقافة هذه وسيطرت
وكذلك ثانيًا، ومرصيون أوًال مسلمون فاملرصيون وطنيتهم؛ عىل ودينهم ثقافتهم يقدمون
والثقافة واحًدا الدين يعدون كلهم واألندلسيون، واملغاربة والهند والفرس السوريون
املرتبة ففي وبيئة ولغة ووطنية قومية من ذلك عدا ما وأما واحدة، الحكم وأصول واحدة
يف يتنقلون وأشباههم بطوطة وابن جبري وابن كاملسعودي ال الرحَّ كان حتى الثانية؛
من شيئًا يحسون ال وطنهم يف يتنقلون كأنهم أقصاها إىل أقصاها من اإلسالمية اململكة
يف بعًضا بعضهم يفهم يشء؛ كل سهل اللغة سهلت فإذا اللغة ناحية من إال الصعوبة

وهكذا. أيًضا، بالدين املتأثر الحكم ونظم بالدين املتأثرة االجتماعية وحياتهم دينهم
املختلفة والثقافات اإلسالمي، الدين أساسها ألن أصولها؛ يف املسلمني ثقافة وتقاربت
املسلمني عىل وزع واحد مزيج منها وكون اإلسالمي العالم بوتقة يف كلها صهرت التي
والهندي والعربية، بالفارسية ألف العربية اللغة أحسن إذا الفاريس نرى ولذلك جميًعا،
وكان مفهوًما مستساًغا التأليف فكان والعربية، بالهندية ألف العربية اللغة أحسن إذا
العقول، يف سائًغا النفوس إىل قريبًا نحوهما أو الشاهنامة أو ودمنة كليلة كتاب موقع
العربية؛ إىل ترجمت إذا ونحوها املفقود والفردوس واألوديسة اإللياذة شأن شأنها ليس

ثقافتهم. غري ثقافة عن وصادرة املسلمني، روح غري روحها ألن
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اإلسالمية الثقافة نشأة

بسيطة — حي ككل — نشأت إسالمية ثقافة نسميها أن يصح التي الثقافة وهذه
ثم والتمثل، الهضم ثم والتقليد، النقل األمر أول عليها وغلب الزمان، مع ونمت ساذجة
متشابه أثر لها كان اإلسالمية الثقافة وهذه عداها، عما يميزها الذي الخاص الطابع
والبساطة باملرونة الثقافة هذه طبعت وقد لها؛ وتخضع بها تدين التي الشعوب كل يف
النظم ضعف بسبب وضعفها وتحجرها جمودها ثم أمرها، أول يف الزمان مع وتطورها
أثر ذات ظلت فقد ذلك ومع الجهل، وانتشار الحكم وفساد الحكام وظلم السياسية
تسمى خاصة وحضارة متميز خاص طابع لها وظل ومشاعرهم، الناس عقلية يف كبري
والحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية الحضارة عن لها تمييًزا اإلسالمية»؛ «الحضارة

الغربية.
يف األتراك فتوح أثر عىل بالغرب الرشق اختلط حتى املنوال هذا عىل الحال ظل
وانقسام أكثره، واستعمار كله، للرشق أوربا وغزوة مرص، عىل نابليون وحملة أوربا،
هؤالء وكان ذلك، ونحو فرنسية ومستعمرات إنجليزية مستعمرات إىل اإلسالمي العالم
العقلية الحياة فيغزون وبنادقهم مدافعهم يحملون كما ثقافتهم يحملون املستعمرون
الحضارتني بني وارتباك واضطراب اختالط هذا عن ونشأ املادية، الحياة يغزون كما
الغربية. والعقلية اإلسالمية؛ والعقلية الغربية، والحضارة اإلسالمية؛ الحضارة والعقليتني:

العقلية الحياة مصادر

مصدران: الحديث عرصنا يف اإلسالمية للشعوب العقلية للحياة أصبح فقد الجملة وعىل
الحديثة الغربية والحياة وفنها، وفلسفتها وعلومها بآدابها القديمة اإلسالمية الحياة
دعواٍت يدعون اإلسالمية البالد كل يف املصلحون وأخذ وفنها، وفلسفتها وعلومها بآدابها
املدنية من يأخذوا وأن يناسب، ما الغربية املدنية من يأخذوا أن عمادها متشابهًة
يف ما ببعض واإلشادة الغربية املدنية نواحي ببعض واإلشادة يناسب، ما اإلسالمية

اإلسالمية. الحضارة
الدين جمال والسيد الهند، يف خان أحمد والسيد تركيا، يف باشا مدحت ذلك فعل
كلهم كأنهم حتى وهكذا؛ املغرب، يف التونيس الدين وخري ومرص، فارس يف األفغاني
العقلية الحياة أخذت ذاك إذ واحد، قالب يف صبت مناهجهم وكأن واحد منهل من رشبوا
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العاملية للتطورات نظًرا ولكن ذاك؛ من وطرف هذا من بطرف وتأخذ تتغري للمسلمني
واخترصت وبعض بعضها العالم أجزاء بني وقاربت الشعوب بني الحواجز كرست التي
الرشق إىل الغربية املدنية أمواج تصل أن الطبيعي من كان االنتقاالت، وسهلت املسافات
العقلية بالحياة كبريًا تأثًرا تتأثر للمسلمني العقلية الحياة أخذت ذاك إذ قوية، متتابعة
عىل ال العلم عىل الحياة مرافق جميع يف واالعتماد والتعليم الرتبية فأنماط الغربية؛
الديمقراطية وغري الديمقراطية الحكومات ونظام الغربي العلمي البحث وطرق التقاليد،
تحرير يف ومبادئه بالحرية، وتغنيه وقصصه الغربي األدب وعيون القوانني وتقنني
الرشقية العقلية الحياة عىل زحفت كلها ذلك، ونحو الفكر وتحرر االستعباد وهدم املرأة
ولم وذاك بهذا املسلمون وتأثر املادية، الحديثة واملدنية الغربية الصناعات زحفت كما
قد كان اإلسالمي فالدين يسلما، لم هذان حتى واللغة؛ الدين إال التأثر هذا من يسلم
من انترش ما بفضل تزول بدأت واألوهام، الخرافات من كثري املتأخرة العصور يف دخله
يف وتتجدد ألفاظها يف تتوسع أن إىل الواسعة الحديثة املدنية إزاء اضطرت واللغة العلم،

أساليبها.
العقلية الحياة من استمداد املسلمني: عند العقلية للحياة الحارض الوضع هو هذا
اإلسالمية األمم اختلفت فإن القديمة، اإلسالمية الحضارة من واستمداد الحديثة، الغربية
القرب بحسب ذاك أو هذا من يستمد الذي املقدار يف فاختالف ذلك يف بعض عن بعضها

الجميع. يف فواحد املنهج أما ضيقه، أو العقل سعة وبحسب البعد، أو الغرب من

حتمية نتيجة العقليات بني التقارب

الحديث؛ من االقتباس يزيد أن توقعنا بالحارض املستقبل قسنا وإذا للواقع، وصف هذا
الحضارة وألن اإلنسان، كان منذ أبًدا معبودة والقوة قوة، من الغرب عند ملا نظًرا
ملا العالم وألن تجددها، وعدم ركودها بسبب نواحيها من كثري يف تعفنت قد اإلسالمية
النتائج من أصبح وامتزاجه اختالطه وكثرة مسافاته وانعدام أجزائه تقارب من وصفنا
األصلح، إال يبقى ال ثم مقوماته تتنازع وأن تتحد، حتى عقلياته تتقارب أن له الحتمية
وللحضارة مزاياها الحديثة الغربية للمدنية فإن يكون أن ينبغي ما أما الواقع، هو هذا

مزاياها. اإلسالمية
الرتبية، يف العلم: عىل الحياة مرافق كل يف االعتماد الغربية: الحضارة مزايا من
واألوهام الخرافات عىل ال … إلخ … اإلصالح يف السياسة، يف الصناعة، يف الزراعة، يف
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يف واستخدامها الطبيعة قوانني اكتشاف يف الجد مزاياها: ومن جميل، وهذا والتقاليد،
يرى ما كل لقبول واستعداده ومرونته العقل تفتح مزاياها: ومن ونحوها، الصناعات

رشه. يرى ما كل ونبذ خريه،
اإلنسانية وتقويمها روحانيتها اإلسالمية: والتعاليم اإلسالمية الحضارة مزايا ومن
الجميع فوق هللا بأن واالعتقاد اإلنسان، أخو أنه عىل اإلنسان إىل والنظر كبريًا، تقويًما
من املصلحون استطاع فلو ونسيب؛ قريب للمخلوق مخلوق وكل مخلوقاته، والكل
املدنية يف ما أخذ قوامها اإلسالمية للشعوب العقلية للحياة أسًسا يضعوا أن املسلمني
وتكوين روحية، محاسن من اإلسالمية للحضارة ما وأخذ مادية، محاسن من الغربية
أبًدا، تعيش كأنها للدنيا وتعمل عندهما، ما خري ذاك ومن هذا من تأخذ إسالمية عقيالت
إىل بل اإلسالمية، الشعوب إىل يسدى ما خري هذا كان غًدا، تموت كأنها لآلخرة وتعمل

أجمع. العالم
الحارض موقفه مبينني العقلية، الحياة عنارص من عنرص لكل نعرض أن بقي

هللا. شاء إن التايل املقال موضوع وهو فيه؛ يسري الذي واالتجاه
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بني التوفيق هي اليوم املسلمني موقف يف العقد عقدة أن إىل السابق مقالنا يف وصلنا
أو ممكن التوفيق هذا هل اآلتي: بالسؤال اآلن ولنبدأ اإلسالمية، واملبادئ الغربية املدنية
ويناقضه اإلسالمي الدين يخالف دين عىل مؤسسة الغربية املدنية كانت إن ممكن؟ غري
اعتناق وبني بدينهم، التمسك بني مخريين املسلمون كان بل اإلمكان، يف التوفيق يكن لم
مؤسسة غري الغرب فمدنية كذلك، األمر ليس أن الحظ حسن من ولكن الغربية، الحضارة
فليس املادة، بحدود ومحدودة واالختبار والتجربة العلم عىل مؤسسة هي وإنما دين، عىل

إسالمية. روحانية صبغة وصبغها املادية، الغربية املدنية أخذ من مانع هناك
به واالتصال هللا حب قاعدته لكانت هرًما اإلسالمية الروحانية الحياة تصورنا لو
ولو النبوة، هي الهرم هذا قمة كانت ثم ومدبره، ومسريه الكون خالق بأنه واالعتقاد
واكتشافها الطبيعة قوانني عن البحث قاعدته لكانت أيًضا هرًما الغربية املدنية تصورنا

الذرية. القنبلة الهرم هذا قمة كانت ثم الحياة، يف واستخدامها واختبارها وتجربتها
مسلًحا حصنًا الهرمني هذين من هرم كل يكون أن الرضوري من هل نتساءل: وهنا
يصطلح أن اإلمكان يف أو حني، إىل حني من بالقذائف عليه ويلقي اآلخر الهرم يحارب
ويفيده؟ منه ويستفيد اآلخر بمزية هرم كل ويعرتف حلًفا بينهما ويكوِّنا الهرمان هذان
فهم سوء من متخاصمان هما وإنما بطبيعتهما، متخاصمني ليسا الهرمني أن الحق
عند بما كل واستعانة بينهما الودية العالقة وتوثيق السلوك مد اإلمكان يف وأن سكانهما،

مزايا. من اآلخر
فقط جسم اإلنسان إن يقول من بني بالخصومة تكون ما أشبه بينهما الخصومة إن
لروحه غذاءً يجد أن من لإلنسان بد وال مًعا، وروح جسم أنه والحق فقط، روح أنه أو
مًعا، واملاديات الروحانيات عىل االعتماد تتطلب الدنيا يف السعيدة والحياة لجسمه، وغذاءً
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الدنيا يف يعش لم واألديرة التكايا وسكان واملتصوفة كالرهبان فقط روحانيٍّا عاش فمن
كإنسان أيًضا الحقة الدنيا يف يعش لم فقط املاديات يف عاش ومن اآلخرة؛ استعجل وإنما
فقط العلم عىل اعتمدت أنها الحديثة املدنية وخطأ نبات؛ أو كحيوان فيها عاش وإنما
التجارة، وقدمت الزراعة، وحسنت الصناعة، فرقت ومنتجاته؛ مناهجه كل يف فتقدمت
مثَّال صنعها جميلة فنية صورة يشبه نتاجها أن غري الحكم، ونظمت القوانني وقننت بل

الروح. ينقصها ولكن ماهر؛
الهرم لهذا كان ولو الذرية، القنبلة هي الغربية املدنية يف الهرم قمة كانت لهذا
خري يف واستخدامها الذرة قوانني اكتشاف ينتج كان ولكن الذرية، القنبلة ينتج لم روح
من قبسة تقتبس أن ينقصها فإنما يشء الحديثة املدنية هذه ينقص كان فإن اإلنسانية،
خطته يضع أن اليوم اإلسالمي للعالم فخري تفعل لم وهي أما الروحاني، الثاني الهرم
الصناعة يف تجاربها وكل علمها كل الغربية املدنية من يأخذ أن وهو متني، أساس عىل
مع يحتفظ ثم رشط، وال قيد غري من العلوم وسائر والهندسة والطب والتجارة والزراعة
لغلو ال اإلنسانية، لخري موجًها وتجعله جميل، بلون العلم هذا تلون التي بروحانيته ذلك

العام. للخري ولكن والغلبة؛ للقوة وال نعيم، يف إلفراط وال مال، كسب يف
فعلم اإلنسانية، األخالقية النظرة من وخال الروح من خال أنه الغربي العلم عيب
والكيمياء الطبيعة وعىل األخالق، إىل نظر أي غري من املال قوانني عىل أسس االقتصاد
نفع يف شأن أي شأن لها لكان الروحية الخريية بالنزعة العلوم هذه كل لونت ولو كذلك،

املسلمون. يتداركه أن يصح خطأ وهذا اإلنسانية،

مشاكلهم، من كثريًا ويحل حريتهم ويبدد طريقهم للمسلمني ييضء الذي هو املبدأ هذا
الغربي، العلم إليه وصل ما كل يأخذوا أن يف مطلًقا يرتددوا بأال يقيض مبدأ وهو
ذلك، من منع أي يمنعهم ال اإلسالم دينهم وأن الدنيوية، شئونهم ترقية يف ويستخدموه
معرفة وال علم دون علًما يخص ال الصني، يف ولو العلم طلب عىل حث اإلسالم إن بل
أو زراعية كانت سواء الجديدة حياته يؤسس أن اإلسالمي العالم عىل يجب معرفة، دون
يصح ال العاملي، الركب عن تخلف وإال الغربية املدنية أساليب عىل تجارية أو صناعية
الحادي أو العارش القرن أساليب عىل العرشين القرن يف يتاجر أو يصنع أو يزرع أن

العالم. أضحوكة كان وإال عرش
ملك هو وإنما للغرب، ملًكا يصبح لم مخرتعات من أنتجه وما الحديث العلم إن
بل سكانه، ومصلحة مصلحته يف أركانه من ركن كل يستخدمه أن يجب أجمع للعالم
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ويزيد فيه ويحسن الغرب إليه وصل ما ذلك من يأخذ أن اإلسالمي العالم عىل يجب
وال الغرب، كأيدي وأيد الغرب، كعقول عقول من اإلسالمي العالَم هللاُ يحرم فلم عليه،
براء ودينه املألوفة، للعادات وتقديسه املوروثة بالتقاليد تمسكه إال ذلك من يمنعه يشء

ذلك. كل من
جديدة، صناعية آالت قطر كل يف فرتى ذلك؛ من شيئًا اإلسالمي العالم أخذ نعم؛
وال ا عامٍّ هذا ليس ولكن األوربية، الصناعة نمط عىل وصناعة الجديد، النمط عىل وزراعة
صناعات بجانبها جديدة وصناعة القديمة، اآلالت من آالف بجانبها جديدة فآالت شامًال،
اإلسالمي، العالم سكان ساد الذي واالرتباك والحرية البلبلة أثر من وهذا قديمة، وافرة
وقادتهم زعمائهم عىل وجب طراز آخر عىل الغربي العلم استخدام بوجوب آمنوا هم فإذا

تردد. غري من الجديدة األساليب ويعمموا ذلك يف القديم عىل يقضوا أن
املرأة ناحية وهي اإلسالمي، العالم إليها يلفت أن يجب أخرى وناحية ناحية، هذه
تربي التي هي إذ نهضتها؛ أسس من كبريًا أساًسا بحق تعد األوربية فاملرأة املسلمة،
الحياة تنظم التي هي املرأة والنساء، الرجال من الجديد الجيل يف الحياة وتبعث األبناء
ترتِق، لم فما الثقافة، عماد وهي الهموم بلسم وهي البيت عىل املرشفة وهي االجتماعية
قادة عىل فماذا جديد، صالح جيل يف كبري أمل هناك يكن لم تتعلم، لم وما تحرر، لم وما
يف واإلسالم ويحررونها، ويرقونها، يعلمونها، للمرأة؛ كبريًا مجهوًدا وجهوا لو املسلمني
وصلت ما إىل املسلمة املرأة وصلت وإنما عليه؛ ويحث ذلك، عىل يساعد تعاليمه صميم

اإلسالم. بسبب ال اإلسالم برغم وانحطاط ضعف من إليه

واعترب تجارَب من الغرب إليه وصل ما وكل الغربي العلم كل اإلسالمي العالم أخذ لو
بث واحد بإله اعتقاد من النقي: الصايف اإلسالمي الروح يتقمص األجسام من جسًما هذا
معتنقيه وأمر هدى، ثم خلقه يشء كل وأعطى سكانه، بني وألف قوانينه، العالم هذا يف
وال بالنسب بينهم تفاضل وال دم، وال لجنس عصبية ال بينهم، فيما رحماء يكونوا أن
اإلسالمية التعاليم هذه مزجت لو الصادقة؛ والنية الصالح العمل إال آخر سبب بأي
األجيال خري من الناس من جيًال شك غري من ألنتجت الصحيح العلم بهذا الصحيحة
أن يصح جيًال ولكان وأوهامه، الرشق خرافات ومن وجفافه، الغرب مادية من خال
من املقال صدر يف ذكرنا ما الجيل هذا ولحقق مًعا، والغرب للرشق نموذجيٍّا جيًال يكون

املعسكرين. بني والتوفيق الهرمني يف ما خري اكتسابه
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عيب ولكن الغرب، من استمداده مظهر هو اليوم اإلسالمي للعالم مظهر أهم إن
قوم ويقدم بعًضا، وندع العلم بعض فنأخذ والبطء؛ بالرتدد مصحوب أنه االستمداد هذا
الساقية وبجانبها أمريكي، طراز آخر عىل الزراعية اآللة فتجد آخرون، ويحجم األخذ عىل
وتجد الوسطى، القرون نمط عىل والكتاب طراز، آخر عىل املدرسة وتجد والشادوف،
املحجبة املسلمة واملرأة بدع، آخر إليه وصل كما األوربية الثياب تلبس املسلمة املرأة
يكون ما وكثريًا واالرتباك؛ االضطراب مظاهر من وهكذا عيناها، إال منها يظهر ال التي
والجواهر، األصول إىل ال املظاهر إىل متجًها الغربي العالم من اإلسالمي العالم استمداد
الواجب كان وهكذا، القديم النمط عىل منهًجا ونضع األوربي النمط عىل مدرسة فنؤثث
فعل كما مرسعني حازمني األوربية والتجارب األوربي العلم نقل يف نكون بأن يقيض
كل عىل نقيض حتى القوة؛ بمنتهى بحذافريها الحديثة الزراعة طرق فننقل اليابانيون،

وغريها. والتجارة الصناعة يف الشأن وهكذا القديمة، األساليب
هذه ألن الغربية؛ املدنية استقبال يف تحفظهم يف العذر بعض للمسلمني كان ربما
صوت مع — لألسف — اإلسالمي العالم إىل وصلت وتجارَب وأفكاٍر علٍم من املدنية
غري من جملة ذلك كل من ينفروا أن طبيعيٍّا فكان واالستعمار، والفتح والقنابل املدافع
أكثر وجاهد املدافع، صوت ذهب وقد أما يرتك، وما يؤخذ ملا وتنقية وأناة طويل تفكري
أن فيجب دهشة، من األمر أول عراهم مما وهدأوا االستقالل، إىل وصلوا حتى املسلمني

يقاوم. أن ينبغي ومدفع يؤخذ، أن بد ال علم بني يميزوا
قوله كررنا ما وهو الغربية؛ املدنية أمام واضًحا اليوم املسلمني برنامج أصبح وقد
نافذًا شامًال نجعله وأن رسعة وبكل قوة بكل واستيعابه الغربي للعلم صدورنا فتح من
عىل مؤسسات بجانب الجديد العلم عىل جديدًة مؤسساٍت نؤسَس أن ال الجميع، عىل
ودين، علم كله ذلك من لنا فيكون الصايف، بديننا نحتفظ أن يجب كما القديمة، التقاليد

املوفق. وهللا وروح، جسم لنا كما
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كثريٍة، مسائَل يف بينهم الحديث ودار مجلس ضمهم الفالسفة من جماعة أن يحكى
صفحة األشياء أعجب إن أحدهم: فقال األشياء، أعجب عن التساؤل إىل بهم انتهى
األشياء أعجب إن أحدهم: وقال وألالئها. وبهائها نجومها، وسطوع لونها، بجمال السماء
وقال الغريبة. وترصفاتها العجيبة وبأفاعيلها وضياء حرارة من تبعث بما الشمس
للعالم ويقل الكفاية، عديم للجاهل يتوفر وكيف حي، لكل يأتي كيف الرزق إنه أحدهم:
اإلنسان هو يشء أعجب بل أحدهم: وقال للنجاح. األسباب كل فيه توافرت الذي الكفء
إيمانًا ازدادوا الباحثون بحثه وكلما الغرابة، منتهى يف وعقليته وإراداته وترصفاته نفسه
من فهو املخلوقات؛ أعجب يكن لم إن فاإلنسان حق؛ وهذا ملكاته، من وعجبًا بغرابته،
أكرب من وكان والبحوث العلوم الحديثة املدنية يف توفرت لقد للعجب، مثاًرا أشدها
يبحث وهذا طبيعته، يف يبحث وهذا حيويته، يف يبحث هذا اإلنسان؛ العلوم هذه ميادين
ظل كله هذا ومع ذلك، ونحو والالوعي الباطن عقله يف يبحث وهذا جسمه، كيمياء يف

لغًزا. اإلنسان
ألكسيس لألستاذ كتاب األخرية السنني يف ظهرت التي األمريكية الكتب خري من
بطريقته يبحث العلماء من عالم هذا ومؤلفه املجهول)، ذلك (اإلنسان عنوانه كاِرل
عىل تسلط كما واملخابر املعامل آالت عليها يسلط األنابيب يف اإلنسان ويضع العلمية
خاليا يف املعهد هذا يف فيبحث نيويورك، يف روكفلر معهد يف ويشتغل الطبيعية، املواد
يعرفوا أن الباحثني من وزمالؤه هو يستطيع لعله تتغذى، وكيف تتكون وكيف اإلنسان
باختالف الشخصية تختلف وكيف األجسام، تختلف وكيف جسمه، يتكون كيف اإلنسان؛

الجزيئات؟ هذه
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وجرى األنابيب يف وضعت التي الغدد هذه ومجموع الخاليا هذه مجموع هل ولكن
أخريًا املؤلف اضطر لقد روحه؟ وتمثل عقله تمثل هي هل اإلنسان؟ هي االختبار عليها
الخاليا هذا وراء مخبوء العقل وأن العقل، هي ليست املخ خاليا بأن يعرتف أن إىل
اإلنسان يف الناحية هذه غالبًا أهملوا االقتصاد وعلماء الطبيعة علماء وأن املادية، املخية
ال واملعامل واألنابيب العالم، هذا يف فعالة قوة أكرب وأنها وخفائها، وعظمتها أهميتها مع

كنهها. رس إىل تصل أن تستطيع
مجال يف نسبح وحينئذ وأعرس، أصعب فاألمر الروح إىل العقل جاوزنا نحن فإذا

حقيقته. تعرف وال آثاره تبدو البعد كل املادة عن بعيد
أو باللقانة يسمى ما وهو العقل، غري آخر بيشء هذا كتابه يف كارل اعرتف لقد
عىل يدلهم سببه يعرف ال خاطر لهم يخطر إذ العلماء؛ عند يتجىل الذي وهو اإللهام،
هذا أتاهم أين من أنفسهم سألوا ولو يبتكرون؛ ما وابتكار يستكشفون، ما استكشاف
كيف ومصورين، شعراء من الفنانني عمل يف يظهر كما الجواب، يستطيعوا لم اإللهام؟
األرواح تسلط يف يظهر كما منطقيٍة، نتائَج وال عقليٍة مقدماٍت غري من به أتوا ما ألهموا
مما ذلك ونحو Telepathy األفرنج يسميه وما لألرواح، األرواح ومخاطبة األرواح، عىل
العالم، هذا يف الكبري عملها لها اإلنسان يف الروحية القوة فهذه الحديث؛ العلم به آمن
معاملهم؛ يف أو درسهم يف العلماء يسود الذي والبحث العلمي للنظام تخضع لم وإن
يف مخطئة الغربية املدنية أن وأبان تفسريه، عن بعجزه واعرتف املؤلف بذلك اعرتف وقد
ما مهملة منطقي، عقيل جانب من له ما وعىل مادة، من لإلنسان ما عىل بناءها تأسيسها

تحىص. ال روحية جوانب ومن أخرى، عقلية جوانب من لإلنسان
أنواع أعقد ألنه جسمه؛ يف عجيب وروحه: وعقله جسمه يف عجيب اإلنسان إن
الطب، وعلماء الطبيعي التاريخ، وعلماء الحياة، علماء ذلك يعرف تركيبًا، الحيوان
تشخيص يف األطباء كبار حرية ويف مرض، إذا عجزه ويف عمل، إذا قوته يف ذلك ويتجىل
الفلسفات هذه ينتج أن استطاع إذ عقله؛ يف وعجيب ذلك، ونحو األمراضوعالجها بعض
حديثًا، وليبنتز وكانت قديًما، وأرسطو وأفالطون سقراط إليها وصل التي العميقة
إذ روحه؛ يف وعجيب الوسطى؛ القرون يف وأمثالهم رشد وابن سينا وابن والفارابي
وأجمل السامية، واملبادئ الحكم أنواع أروع فينتج السماء يف بها يحلق أن استطاع

املوسيقية. القطع وأجمل القصائد،
وعقله، جسمه، وهي: الثالث؛ اإلنسانية القوى هذه أن اإلنسان يف يؤسف ومما
السمو، من كربى درجة إىل ويصل عقله يصح فقد وتتعاند؛ تتعاكس ما كثريًا وروحه،
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يف درجة أعىل إىل تصل حتى روحه تصح وقد جسمه، يصح وال روحه تصح ال ثم
أجل ومن األرض؛ إىل السماء من تسكنه التي الروَح فيُنْزل جسمه يضعف ثم السماء،
الروحاني الرجل يف الروحانية النوازع أجمل تصلح وال الفيلسوف، فلسفة تصلح ال هذا
الروح وهذه املزدهر، العقل هذا أن نرى ولذلك األلم؛ من وتلوى جسمه أصيب إذا
يفكران وال عروشهما عىل من وينزالن الجسم، ضعف إذا األمر آخر يف يضعفان السامية،
غري إىل الناجع؟ العالج وما الصالح الغذاء وما يوم كل حاله وكيف مرض عضو يف إال
وإنما السامية؛ الروحية املنازع وتنىس العالية الفلسفة تنىس حقريٍة مشاغَل من ذلك
وتعاونت وروحه، وعقله، جسمه، الثالث: القوى هذه فيه صحت إذا شأوه اإلنسان يبلغ

صحيًحا. تعاونًا
عىل تؤسس التي فاملدنية املدنية؛ يف ونقوله الجماعة يف نقوله الفرد يف قلناه وما
والعقل املادة عىل املؤسسة املدنية وكذلك فقط، بجسمه يعتني كالفرد وحدها، املادة
هذا ولعل فيه؛ روح ال الذي الجامد الجميل كاملنظر جافة؛ مدنية تكون إنها وحدهما،
تنتج، ما الصناعات من فتنتج ماديٍّا ترقى جعلها إذ الحديثة؛ املدنية يف النقص باب هو
الروح، بفقدان معذبة شقية ولكنها تنتج، ما واملعارف العلوم من فتنتج عقليٍّا وترقى
إذا النوازع إن حرب؟ وقوع من وفزع حرب، ويالت احتمال يف العذاب هذا فما وإال

مضطربة. انفعاالت عنها صدر اضطربت
الصفحة يف فشاهد يوًما جريدة يده يف وقعت إذ املحدثني؛ الفالسفة أحد ويعجبني
وال شفائهم، يف أمل وال مشوهني يولدون الذين األطفال حول طويًال جداًال منها األوىل
املوت مآلها قصرية سيئة عيشة فيعيشوا يعالجوا أن الخري من هل مستقبلهم، يف رجاء
تقيض اآلراء أغلبية وكانت رسيًعا؟ عليهم ليقىض يعالجوا أال الخري من أو الرسيع،
عليها املحافظة يف جهدنا أقىص نبذل أن ويجب عزيزة نفسها يف الحياة ألن بمعالجتهم؛
أخبار الجريدة من الثانية الصفحة يف كان ثم هلل، ذلك بعد واألمر قوانا، نستنفد حتى
لالستعداد، يوم كل يرصف جنيه مليون من أكثر وأن للقتال، وأمريكا أوربا استعداد عن
لألبصار؛ وعمى لألجسام وتشويه األرواح وإزهاق لإلفناء استعداد إال االستعداد هذا وما
القوية الرتتيبات يرتبون الذين هم املشوهة الحياة عىل للمحافظة يتجادلون فالذين
حبلني عىل الناس فيها يلعب الحياة شئون من كثري وهكذا الصحيحة، األجسام إلعداد

معقول. أساس يجمعها ال متضاربة لنوازع تبًعا فيها ويسريون حبال عىل بل
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أن استطاع لو العالم أسعد وما قواه! بني يوفق أن استطاع لو اإلنسان أسعد فما
وعملت ولروحه، ولعقله لجسمه فعمل متعددة، قوى من منح حسبما مدنيته يؤسس

جميًعا! والروح والعقل للمادة الحكومات
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وهي: مشهورة؛ قولٌة بسكال الكبري للعاِلم

عاجًزا اإلنسان عقل كان ومهما وعظيًما، قويٍّا الحياة يف املادة عالم كان مهما
ولذلك بقوته، شاعر املادية وعالم بعجزه، شاعر اإلنسان عقل فإن وضعيًفا،
الجاهلة القوية الطبيعة من أرقى بعجزه، العالم العاجز اإلنسان عقل كان

بقوتها.

نفسه يكمل أن عىل حفزه الذي هو وعيوبه وعجزه بضعفه اإلنسان شعور إن
الحديثة عصوره يف حتى اإلنسان تاريخ تتبعنا إذا ونحن الكمال؛ إىل بها ويسري ويرقيها
تقدم عرش التاسع القرن شهد لقد الرقي، سبيل يف واسعة قفزات يقفز وجدناه فقط
من وصنع األرض أعماق من الفحم فاستخرج املادة، عىل تغلبه يف العجيب اإلنسان
قوة واكتشف اإلنسانية، األغراض لتحقيق لها؛ عداد ال وأدوات آالت والفوالذ الحديد
وينري االنتقال يسهل أن بهما واستطاع حياته، تحسني يف واستخدمها والكهرباء البخار
هذا الجرائم، يف قلة ذلك واستتبع ويحسنها، الزراعية اإلنتاجات ويكثر والشوارع البيوت

والرتفيه. الرتف أدوات اخرتاع من يحىص ال ما إىل
عن نتج ما إلرادته وإخضاعها الطبيعة قوى عىل اإلنسان استيالء نتائج من وكان
تسابقت وقد األمراض؛ من كثري عىل يتغلب أن استطاع فقد صحته؛ تحسن من ذلك
األطفال، وفيات نسبة من تقلل أن فاستطاعت الصحية، لألمور بمراعاتها الحية األمم
وقل والعمال، للفالحني الصحية املساكن وبنيت السكان، أعمار متوسط يف تزيد وأن
كثري ورشع وأرغد، أسعد عيشة يعيشوا أن فاستطاعوا الجديدة البيوت هذه يف عددهم
حتى العمل؛ ساعات وقللت األموال، رءوس أصحاب من العمال تحمي التي القوانني من
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ُمتَع بسائر االستمتاع أو عنها، للرتفيه أو نفسه، لتثقيف فراًغا يجد أن العامل يستطيع
الحياة.

العمليات حجر يف آالم من البنج خفف فكم اإلنسان؛ آالم من كثري عىل الطب وتغلب
يالقون املرىض كان أن بعد وسهولة، يرس يف العمليات إجراء واملرىض األطباء عىل وسهل

البالء! وأعظم العذاب أشق
يصل لم ما إىل العالم حقائق فهم يف يصل أن فاستطاع عقليته يف اإلنسان وارتقى
به يحلم يكن لم حد إىل وتكونها الذرة فهم يف األخري القرن يف وتقدم قبل، من إليه
يف وتقدم األسبقون، عنه عجز ما والكيمياء الطبيعة قوانني من واكتشف األقدمون،
اليونانية الفلسفة عىل الحديثة الفلسفية مذاهبه وغطت البرشية، النفس حقائق فهم
الوافر الحظ هذا نال كما العقلية، ناحيته يف وافًرا حظٍّا نال فقد الجملة وعىل والرومانية؛

الطبيعية. املادة عىل تسلطه يف
يف والرضب السجون، عذاب ألغى قد فنراه إنسانيته، يف كذلك اإلنسان وتقدم
العاهات أصحاب من يتخذون األسبقون آباؤنا وكان املجرمني، وتعذيب املدارس،
لرحمتنا موضًعا والعاهات اآلفات هذه فأصبحت وضحكهم، لسخريتهم موضًعا واآلفات
أرسعت العواصف أو الحريق أو الزلزال حوادث من بحادث أمة ابتليت وإذا وعطفنا،
لم اإلنساني الشعور هذا كان وإن اإلنسانية، رضوب من ذلك غري إىل لنجدتها، غريها

العقيل. الرقي وال املادي الرقي يرَق
اآلتي: السؤال اليوم الفالسفة بعض ويتساءل

منه ينتظر الذي فما الحديث، العرص هذا يف الباهر الرقي هذا اإلنسان رقى وقد أما
يوجهونه؟ جهة أية وإىل الرقي؟ نحو يوجهوه حتى القادة عىل يجب وماذا مستقبله؟ يف
العمر، إطالة إىل التفكري يتجه أن يتمنى بأنه السؤال هذا عن أجاب فقد شو برنارد أما
يعيشون، ما أضعاف عمرهم يطول أن وتمنى والفالسفة، والحكماء العقالء عمر وخاصة
يبذل أن عليه عز ألنه أعمارهم؛ يطيل ما اكتشاف عىل وغريهم واألطباء العلم يتعاون وأن
عىل وأرشفت النضج يف بدأت إذا حتى التجارب؛ يف أعمارهم والحكيم والعاقل الفيلسوف
عمر فلو ونضجهم، بتجاربهم العالم ينتفع أن قبل فاخرتمتهم املنية أتت اإلنسانية، نفع

لإلنسانية. عظيًما خريًا لكانوا طويًال هؤالء
من الروحية؛ أبحاثه يف ترقيته نحو العالم يتجه أن يتمنى إنه جود: األستاذ وقال
الروحي، العالم من ذلك ونحو اإليحاء، بواسطة واآلراء لألفكار وقراءة مغناطييس، تنويم
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العالم نحو االتجاه هذا يتجه أن عليه املادي العالم يف اإلنسان تقدم أن بعد إنه فيقول:
أفكار نقرأ أن العلم هذا يف تقدمنا إذا فنستطيع باهرة نتائج لهذا سيكون وإنه الروحي،
ولم والرياء والنفاق الكذب بطل هذا يف تقدمنا إذا وأننا تلفيق، غري من وآراءهم الناس
أمريكا يف املعاهد بعض إن ويقول: جديدة. أسس عىل األخالق وأسست مكان، لها يعد
واإليحاء املغيبات، وقراءة األفكار، قراءة ناحية من النوع هذا يف كبريًا تقدًما تقدمت

ذلك. ونحو الروحي
عمًرا والعقالء والفالسفة الحكماء عاش فلو جود، رأي وال شو رأي أرى ال وأنا
وهو العالم فيه يسري الذي الطريق نفس يف ولكن العالم، تقدم يف حقيقة لساعدوا أطول
الذي املعنى بهذا الروحانية تفسري عىل جود أوافق ولست والعقل، والعلم املادة طريق
الروحانية إىل العالم يوجه أن يجب إنما الخفية، واملشاعر األفكار قراءة من به فرسها

اإلنسانية. إىل فقل شئت وإن آخر، بمعنى
أنه عىل اإلنسان إىل ينظر اإلنسان تجعل أن اليوم إىل الحديثة املدنية عجزت لقد
نوده الذي إن ذلك، إىل وما والدين واللغة والدم الجنسية فروق عن النظر بقطع أخوه؛
فيأخذ والوطنية، القومية اعتبار عن مجردة اإلنسانية إىل العالم يتجه أن املستقبل يف
دين أي من العون إىل يحتاج من ويعني لون، وبأي جنس أي من الضعيف بيد القوي
الشعور ويسود املريَض، الصحيُح ويطب الجاهَل العالُم ويعلم كان، وطن أي ومن كان
الخصام، محل الوئام ويحل الحروب، فتنقطع اإلنسان؛ أخو اإلنسان بأن العالم يف العام

السالم. العالم يف ويسود
قيمة فما وإال املستقبل، صورة رسمهم يف القادة إليه يتجه أن يجب ما هو هذا
وفناء ستأتي، وحرب مضت حرب بني دائًما اإلنسان كان إذا العقيل والتقدم املادي التقدم
الفلسفات، بعمق وال املخرتعات بكثرة تقاس املدنية ليست لحرب، واستعداد حرب يف

شاملة. وإنسانية عام، وعطف طمأنينة، من النفوس يف تبعث بما تقاس إنما
محيي اإلمام هو قديم، صويف عربي شاعٌر باهًرا تصويًرا املعنى هذا صور لقد

يقول: إذ عربي؛ بن الدين

دان دي��ن��ه إل��ى دي��ن��ي ي��ك��ن ل��م إذا ص��اح��ب��ي أن��ك��ر ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت ل��ق��د
ل��ره��ب��ان ودي��ر ل��غ��زالن ف��م��رع��ى ص��ورة ك��ل ق��اب��ًال ق��ل��ب��ي ف��أص��ب��ح
ق��رآن وم��ص��ح��ف ت��وراة وأل��واح ط��ائ��ف وك��ع��ب��ة ألوث��ان وب��ي��ت
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وإي��م��ان��ي دي��ن��ي ف��ال��ح��ب رك��ائ��ب��ه ت��وج��ه��ت أنَّ��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ن

مئات بعد إال به تظفر ال ولعلها املدنية، به تظفر لم بمعنى الدين محيي ظفر لقد
وأجيال. أجيال وبعد السنني، من
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من خري سعيدة، عيشة يعيشون راقني ماليني خمسة املرصية األمة تكون ألن
ومرض وجهل وبؤس فقر هي: كما وهي مليونًا؛ عرشين عددها يكون أن

والشمس صحو، واليوم بارد، الجو قال: الصديق صوت هو فإذا صباًحا التليفون دق
بالشمس فنستمتع بسيارتي عليك أمر أن لك فهل لذيذًا، دفئًا إلينا ستبعث بأنها تؤذن

األهرام؟ سفح يف
كذلك. وهو قلت:

سخنت فلما الذهبية، بأشعتها تدفئنا أخذت وقد هاوس، مينا شمس يف نحن ها
نفوسنا. من تنبعث الكالم بشهوة أحسسنا رءوسنا،

علب كأنه بالراكبني، وامتالؤه الرتام حركة إليك آت وأنا نظري لفت لقد هو:
وال واقف، وال لجالس محل هناك فليس نظاًما، منه أكثر الرسدين علب لعل بل الرسدين،
الشوارع امتالء نظري لفت كما بعناء، إال يخرج أن خارج وال يدخل، أن داخل يستطيع
لندن زرت ولقد ومشاة، وعربات سيارات من الشنيعة الفظيعة املرور وحركة باملارين
ماذا نفيس: يف فقلت االنتقال، صعوبة وال االزدحام، هذا مثل أجد فلم وجنيف، وباريس
عىل يمشوا أن الناس يستطيع ذاك إذ وكيف عرشين، أو سنني عرش بعد املصري يكون
يف جديٍّا نفكر ألن األوان؛ آن لقد حوائجهم؟ يقضوا أو سياراتهم، يركبوا أو أرجلهم،

السكان. عدد تقليل
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النسل؟ بضبط إذًا أتقول أنا:
البديهيات، من بديهية عندي النسل بضبط القول إن وإيمان، قوة بكل نعم، هو:
املعيشة، مستوى ارتفاع يف هما ما وهما وأمريكا، إنجلرتا يف جائًزا النسل ضبط كان وإذا
النسل ضبط إن جائز، ال واجب مرصوالرشق يف فهو واالجتماعية، الصحية الحالة ورقي
املرأة ويحرر الفقري، وشكوى البائس، بؤس من ويقلل واملجموع، الفرد سعادة يف يزيد
دخله كان إذا الرجل إن أعبائه، من كثري من العائلة رب ويريح أغاللها، من كثري من
— فقط ولدان أو ولد له كان إذا — استطاع عرشة أو ثمانية أو جنيهات ستة الشهري
واستطاع عرشة، أو ثمانية أو أوالد ستة له كان إذا مما هذا بدخله أرقى عيشة يعيش أن
الولد بصحة يعني أن واستطاع الكثريين، األوالد يعلم مما خريًا الولدين أو الولد يعلم أن
أن األم واستطاعت معقوًال، طعاًما ويطعمهما معقوًال، لباًسا يلبسهما وأن الولدين أو

لراحتها. الوقت بعض تجد وأن عليهما، ترشف
ولًدا، بيدها وتجر ولًدا، وتفطم ولًدا، تحمل واألم باألوالد، مملوءًا البيت كان إذا أما
ولو األرسة، هذه أمثال من للمجتمع الويل كل والويل األرسة، لهذه الويل كل فالويل
حجج لتقبلنا السكان عدد بنسبة تزداد األمة يف الثروة ومنابع الحياة مرافق كانت
الثروة ومنابع يتضاعفون والسكان أما الصدر، سعة من يشء يف النسل بإباحة القائلني
محاربتنا إن فيه، شك ال واجب النسل فضبط منها بقريب وال النسبة بهذه تنمو ال
من مفتوًحا النسل باب دام ما الجدوى عديمة وجهل، ومرض، فقر، من الثالثة؛ لألعداء
يرمي من مثل إذًا ومثلنا املنفعة؛ قليلة أو ضائعة — إذًا — جهودنا فكل حساب؛ غري
القليل، الجديد النسل نعلم أن استطعنا النسل قلَّ إذا أما ليحليه، النيل يف سكر قنطار

املعقولة. الحدود يف أرسته وفقر فقره نعالج وأن الصحية، حالته ننظم وأن
تهدأ فاألم النسل؛ قلة تصحب التي النفسية الحالة هناك وذاك، هذا جانب وإىل
نفسه تطمنئ واألب لراحتها، مجاًال وتجد ولدين أو ولد تربية عىل اقترصت إذا أعصابها
عىل قدرة — قليًال ولو — يكسبه فيما ويجد االطمئنان، بعَض — فقريًا كان ولو —
فاألمة املجموع ناحية من أما الفرد، ناحية من هذا وألوالده، له الرضورية الحاجات سد
يتعلم األرسة كانت وإذا األمة؛ حالة حسنت األرسة حالة حسنت فإذا أرس، مجموع
األمة ارتقت الرضوري؛ وتعلمهم النظيف وملبسهم الصحي غذاءهم ويجدون أبناءها
تقدر وال أفرادها، بنوع تقدر ولكن أفرادها، بعدد قيمتها تقدر األمة وليست لذلك، تبًعا
قدَّر رقى فإذا الكمية، يقدر الذي هو املنحط الساذج والنظر بكيفيتها، ولكن بكميتها،
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من خري سعيدة، عيشة يعيشون راقني ماليني خمسة املرصية األمة تكون وألن الكيفية،
وشقاء. ومرض وجهل وبؤس فقر هي: كما وهي مليونًا؛ عرشين عددها يكون أن

كولريا حني إىل حني من فتبعث النسل، ضبط به يقوم بما تقوم الطبيعة كانت لقد
معقولة؛ عيشة ذلك بعد فتعيش عددهم، من ويقلل ويغربلهم الناس يهز وبائيٍّا مرًضا أو
كان قد مرعبًا، مخيًفا سيكون السكان كثرة من فاألمر الصحة شئون تقدمت وقد أما
بيئتها من ترحل املرصية األمة كانت لو النسل نحدد أال اليشء بعض معقوًال يكون
يرحلوا أن أهلها يحب ال وهي أما قطر، إىل قطر ومن املزدحمة، غري بيئتها إىل املزدحمة
فاملسألة قريب، بلد إىل بلد أي من وال البحرية، إىل املنوفية من وال طنطا، إىل القاهرة من

وأمر. أدهى
للطبيعة؟ محاربة العمل هذا أليس ولكن أنا:

فليست للطبيعة؛ محاربة ال للطبيعة، تنظيم إنه ذلك؟ كيف للطبيعة! محاربة هو:
الطبيعة، هي هذه النيل، فيضان إىل انظر للطبيعة، تنظيًما إال أشكالها جميع يف املدنية
ولكن الطبيعة، هي وهذه الحار، املاء من ينبعث والبخار تنظمه، سدوًدا عليه نقيم ولكن
ولكن الطبيعة، هي وهذه بالكهرباء مملوء والجو وأمثالها، القطارات به فنسري ننظمه
الطبيعة؟! ضد إنه ونقول: عنده نقف الذي هو وحده هذا يكون فلماذا فننظمها، نأخذها

هللا؟! إلرادة عصيانًا هذا أليس ولكن كذلك، فليكن أنا:
حددناه وإذا هللا، إرادة فهذه نحدده أن غري من النسل تركنا فإذا هذا، وال هو:
الزرع نخفف الزراعة يف ألسنا يشء؟! كل يف هذا نفعل أولسنا أيًضا، هللا إرادة فهذه
ترضه؟ التي الحشائش من الزرع ننقي أولسنا بالغلة؟! ترض كثرة كثر قد وجدناه إذا
محصول بأجود نأتي حتى وبالتجارب؛ بالعلم نسرتشد الزراعة يف نعمله ما كل يف أولسنا
كل لرتكنا تتصوره؛ الذي باملعنى هللا إرادة يف قولك عىل رسنا ولو محصول؟! بأكثر ال
وكل فقري وكل مجرم كل وتركنا طبيعته، عىل يفتك مرض كل وتركنا طبيعته، عىل زرع
نستخدم بأن تقيض هللا تعاليم إن شأنه! يف نتدخل أن غري من طبيعته عىل يسري جاهل
هي وهذه عقولنا، إليه تهدينا ما وفق نعمل ثم لحياتنا، األصلح هو فيما وننظر عقولنا

… هللا إرادة

عليه فاقرتحت وافر، بنصيب منها وأخذنا حرارتها اشتدت قد الشمس أحسسنا وهنا
يذهب متموًجا ظالٍّ الشجر فروع فتظللنا والشمس؛ الظل بني آخر مكان إىل ننتقل أن

… الشمس ودفء الظل برودة بني فنكون ويجيء

91



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

إىل النظر إن ال، ال؛ قولك؟! عىل هللا إرادة ويف الطبيعة يف تدخًال هذا أليس هو:
مصلحتنا مراعاة يف اآلن نفعله وما صحيح، غري نظر املعنى بهذا هللا وإرادة الطبيعة
يف هللا أراده الذي العام القانون هو شمس، إىل ظل ومن ظل، إىل شمس من انتقالنا من

عقولنا. بحسب وفقها عىل والعمل املصلحة، اختيار

حديثًا وتحدثنا فاسرتحنا، وبالراحة فرشبنا، وبالرشب فأكلنا، بالجوع وأحسسنا
فقلت: النسل؛ ضبط عن الحديث ينقطع أن أشأ ولم والسياسة، الصحة الجو يف خفيًفا

النسل؟ ضبط من تحدث التي الصحية األرضار يف رأيك وما

العرب عن يروى فما النسل؛ ضبط إىل حاجتهم قديم من الناس أحس لقد هو:
الصني يف يجري كان مما صغاًرا، األوالد قتل من غريهم عن يروى وما البنات، وأد من
هذا عليه ينطبق لم وإن النسل تحديد رضوب من رضبًا إال ليس ذلك، ونحو والهند
فقد وارتقائه؛ اإلنسان لنشوء وفًقا النسل تحديد يف العمل سار وقد ا، تامٍّ انطباًقا اللفظ
أو السحرية، بالطرق الحمل منع عىل استعانة من البدائية، األمم يف ساذًجا عمًال كان
مما ذلك ونحو العقاقري بعض استعمال أو شنيع، شكل عىل اإلجهاض أو الركة)، (طب
يد يف ال األطباء يد يف هذا جعل والحضارة املدنية بتقدم ولكن بليغة؛ أرضاًرا يسبب كان
إرادة ومحاربة الطبيعة محاربة يف اآلن قولك مثل عىل وأمريكا أوربا كانت وقد األفراد،
املحاكمة هذه كانت ولكن الدعوة، بهذه قام من وتحاكم النسل، ضبط تحرم فكانت هللا،
العمل بهذا االعرتاف إىل أخريًا الحكومات واضطرت إماتتها، يف ال الفكرة انتشار يف سببًا
منها، رضر ال أن وجد متى املهمة بهذه للقيام الطبية املستشفيات فأنشأت وإباحته؛
النسل؛ تحديد أردن إن عمله، عليهن يجب ما إىل األمهات إلرشاد الكثرية الكتب وألفت
وأن الغرض، لهذا مستشفى أربعون ١٩٢٩ سنة يف إنجلرتا يف كان أنه قرأت أني وأذكر
أعلنت العامة األخالق يف للنظر املؤسس الربيطاني القومي املجلس من الطبية الجمعية
ألسباب النسل؛ ملنع الوسائل يعرفا أن أرادا زوجني سبيل يف عقبات توجد ال أن باإلجماع

لفقرهما. أو أوالدهما لكثرة، أو صحية،
أشعر ولكني العقلية، الناحية من مقنع مستقيم — كعادتك — كالمك أن أشعر أنا:

العواطف. من يشء ينقصه أنه
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من كثري يف اإلصالح إن واملشاعر؟ العواطف عىل يبنى اإلصالح كان ومتى هو:
عواطف إال والتقاليد اإللف حرمة وهل واملشاعر، العواطف محاربة إىل يلجأ األحيان

العقل. لحكم واصغ هذا عنك دع ومشاعر؟!

مما أسوأ الجيزة يف الرتام وجدنا أن حظه من وكان وعدنا، السيارة فركبنا موعدنا وجاء
النسل. ضبط إىل ادُع اسمع، وقال: إيل فنظر وصفنا،
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… إجمال يف كلها القاهرة بيوت عىل الثالثة البيوت هذه من أطللت لقد

ومظاهرها، أحوالها، وأتقىص القاهرة، يف ثالثة بيوتًا أزور أن األيام هذه يف يل أتيح
أهلها. ومعيشة

بني فخم قرص ونماها: وحسنها آبائه، عن ثروته ورث كبري، لغني فبيت أولها فأما
منها أفرد األزهار، وأجمل األشجار، بأحسن سعدت غناء حديقة وله طراز، أحسن عىل
بعناية فرشت فيه حجرة كل وأثاثه، جماله فيبهرك القرص وتدخل «التنس»، للعبة مربع
به كسيت الذي الورق لون مع منسجًما يكون أن أثائها يف وروعي خاص، طراز عىل
العجمي بالسجاد أرضها فرشت وقد مصابيحها؛ من ينبعث الذي اللون ومع حيطانها،
مصدره، تر ولم النور رأيت مصابيحها أضيئت وإذا عليه، السائر قدم فيه تغوص الذي
األرسة بأجمل النوم غرف وأعدت للنوم، الثاني والدور لالستقبال، األول الدور وأُِعدَّ
وبجانب التطريز، أنواع بأجمل األرسة مالءات وشغلت وأنظفه، الفراش وأثمن وأفخمها،
بتكييف الحجر بعض وجهزت والبارد، الساخن املاء فيه يجري حمام نوم غرفة كل
وبه بالكهرباء، املتنقلة واملدافئ الفحم فيها يستخدم الحوائط يف املعدة وباملدافئ الهواء،
من لوحات الحوائط يف علقت وقد واملتنقل، الثابت والراديو واملتنقل الثابت التليفون
أنيق شكل عىل كثرية طرف والغرف الحجرات يف ووضعت الفنانون، صنع ما أجمل
كهربائية وغري كهربائية وأدوات نظافة األعاجيب؛ فأعجوبة املطبخ أما جميل، ووضع
حجرة األسفل وبالطابق األنفس، تشتهيه ما كل إعداد للطهاة يسهل مما وقوالب وأفران،
فنيٍّا تصفيًفا وصففت األنواع، بمختلف دواليبها وملئت فاخًرا، إعداًدا للمرشوبات أعدت

… نواس أبي أمثال به يهيم
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بما إال أوربا، يف العظام القصور من أمثاله وبني القرص هذا بني بفرق تشعر ال
عربية. لغة من آونة تسمع أو سود، خدم من أحيانًا ترى

واحد، وابن القرص، ربة والسيدة البيت، عميد فالباشا السكان؛ أما املكان؛ هو هذا
هذا وأجانب، مرصيون وصغار، كبار ونساء، رجال الخدم: من عدد ثم واحدة، وبنت
وهذه الدور، لتنظيف وهذا للرشاب، وهذه املائدة، إلعداد وهذا مساعده، وهذا طاه،
الخزائن مفاتيح تمسك وهذه السيدة، مالبس إلعداد وهذه األول، الباشا مالبس إلعداد
لإلرشاف األوربية وهذه اآلنسة، لخدمة وهذه البيك، لخدمة وهذه ومرشوب، مأكول من

البيت. خدمة جميع عىل
ال فهو الوزارة يف يكون حني فأما خارجها، وأحيانًا الوزارة، يف فحينًا الباشا أما
ودعوات آخر، وال أول لها ليس وأعمال تنتهي، ال مقابالت بني نهاره، من ليله يعرف
عيل، محمد نادي يف فصباحه الحكم خارج يكون حني وأما الواحد، الوقت يف تتزاحم
زواره، مع املنزل يف املبكر غري ومساؤه اجتماعية، وواجبات زيارات يف املبكر ومساؤه
إىل «الكونكان» لعب يف البيت ربة مع فيشرتكون والزائرات الزائرين بعض يأتي وأحيانًا
يذهب الفرتة بعد الفرتة ويف كتاب، يف يقرأ آلخر حني ومن ذلك.، بعد أو الواحدة الساعة

زراعته. شئون عىل ليرشف العزبة؛ إىل
ثم العارشة، يف إفطارها من وتنتهي الضحى، يف فتصحو البيت ربة السيدة وأما
ويف االجتماعية، األعمال بعض يف تساهم األيام بعض ويف بعضصواحبها، لزيارة تخرج
غناء سماع يف وأحيانًا ظريف، سمر يف الليلة تحيي وأحيانًا الزوار، بعض تقابل العرص

«الكونكان». لعب يف تشرتك وأحيانًا لطيف،
أكثر؛ أو سنتني فرقة كل يقيضيف الجامعة، كليات من كلية ففي الشاب الفتى وأما
التجديف، ونادي الصيد نادي يف مشرتك وهو استعداده، وضعف املذاكرة عىل إقباله لقلة
بنفسه، يسوقها خاصة، سيارة وله «أنا»، وال أهله يعرفها ال «غطسات» له املساء ويف

سيارة. وللسيدة سيارة، للباشا كما
العربية، من تعرف مما أكثر الفرنسية من تعرف الليسيه، مدرسة ففي اآلنسة وأما
عربيٍّا، كتابًا — تقرأ أن تحتقر هي أو — تقرأ وال الفرنسية، الكتب قراءة من وتكثر
ووالدتها هي الطويل الزمن وترصف والتصوير، التطريز يف فراغيها وتقيضبعضأوقات
الرتف أدوات ابتياع ويف «بدع»، أحدث عىل وتفصيلها املالبس من يناسب ما اختيار يف
مرص أتت وإذا قدمه، الجمهور فيها يضع ال التي االرستقراطية املحال من والزينة

رواية. أية تفتها لم الفرنسية التمثيلية الفرقة
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جنيه ثمانمائة عن تقل ال أنها بعد فعلمت القرص هذا ميزانية عن طويًال تحريت
يأخذ وحده والطاهي وثمانية، جنيهات ستة بني اليومي املطبخ فمرصوف الشهر؛ يف
امللبس عىل يرصف عما تسل وال الخدم، سائر النسبة هذه وعىل جنيًها، عرش ثمانية

والكماليات.
والوفاء القول، يف الصدق يتحرون فهم األوربية، األخالق نمط عىل األرسة وأخالق
واملالية االجتماعية الواجبات ويؤدون صك، كأنها منهم تصدر الكلمة وتنفيذ بالوعد،
واإلحسان والشفقة الرحمة أما اعتزاز، أكرب والنسب والجاه باملال ويعتزون أداء، خري

بها. يعبأون ال رشقية فأخالق والتواضع
يف هللا يذكرون وإنما صيام، وال صالة فال البيت؛ يف مجال له فليس الدين وأما
تقام التي الوحيدة والحجرة صديق، أو قريب عىل ترحم أو ملريض كدعوة املناسبات

الباب. بجوار النوبي البواب حجرة هي ألوقاتها الصالة فيها

أفرد أن حرية طويلة قصة بيته ولزيارة مدرسة، لفراش بيتًا أيًضا أزور أن القدر وشاء
زقاقه يف تدخل أن سيارتي تستطع ولم العالوة، وفيها جنيهات ستة مرتبه مقاًال، لها

أنفي. عىل املعطر مندييل أضع أن امليش من قليل بعد واضطررت فرتجلت،
فاسد ضوؤهما، قليل الدار، من األريض الدور يف حجرتني يسكنون وأهله وجدته
بجنيهني فقط الخبز من يأكلون وبنتني، أبناء أربعة األوالد، من ستة رزق قد هواؤهما،
مطبعة يف صبي فهو األكرب، بابنه معيشته عىل استعان قد يكفيهم؛ ال وقد ونصف،
أكثر ويعيشون بزيت، مدمًسا فوًال بقرشني يوم كل يفطرون اليوم، يف قروش بثمانية
األسبوع، يف ليلة إال اللحم يأكلون وال والفجل، والجبن والعدس الطعمية عىل األسبوع أيام
يشعلونها (بدفاية) الشتاء يف يتدفأون يبىل، حتى يغريه ال واحد ثوب منهم واحد لكل
بيتهم أثاث البلدي، الفحم من فقليل الحال أسعفهم وإذا والحطب، الخشب من بقليل
إضاءتهم ليًال، الحصري عىل وتفرش نهاًرا تطوى وألحفة ومراتب حجرة، كل يف حصري
بعض الحجرتني إحدى أركان من ركن يف إنما لهم، مطبخ وال «بالجاز»، يوقد بمصباح
يتسلون صدئه، كثرة من نحاسه يرى ال قديم بريموس» و«وابور األطباق وبعض الحلل

الجريان. بيت من الراديو بسماع أحيانًا
وسباب كثري، فرضب العيش؛ سوء من النفس بضيق متأثرة باألوالد األبوين عالقة
تربيهما والبنتان أولية، مدرسة يف والثالث فطيم، والثاني رضيع، األبناء وأحد كثري،

97



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

ومسائل املعيشة غالء إعانة إال يتوالها ومن ونظامها الحكومة من األرسة يهم ال الحارة،
إىل لجأوا األمر اشتد فإذا البلدية، بالوصفات له طبوا مريضهم مرض إذا التموين،
له ويُرصف مريضهم، عىل يكشف حتى املرض؛ من أشد فيلقون حيهم، يف املستشفى

الدواء.
خضوعها من أكثر الحارة ألهل العام والرأي والتقاليد للعرف خاضعة أخالقهم
خرافات من بينهم يدور ما شئونهم من كثري يف يسريهم الصحيحة، والرتبية للعقل
يقال وما املواسم، يف يؤكل وما والشقاء، السعادة، ويف الطب، يف وعفاريت، وجن وأوهام
حدث وما املدرسة، يف جرى مما الرجل به يحدث ما هو إنما بالليل وسمرهم تعاويذَ؛ من
بيوت عن سمعته وما الحارة يف جرى مما املرأة به تحدث وما الفراشني، زمالئه من

الحارة. أوالد مع لعبهم أثناء جرى عما األطفال يتحدث وقد الجريان،
ولكنه أوقاتها، يف كلها صلواته عىل يحافظ ال فالرجل البيت، يف مجال وللدين
يصومون أوالدها وكبري وزوجها ولكنها تصيل، ال واملرأة الجمعة، صالة عىل يحرص
واإلسعاد والفقر، الغنى يف ترصفاته يف وخصوًصا هللا، يذكرون جميًعا وهم رمضان،

يشاء. من ويغني يشاء، من يعز أن عىل التامة وقدرته واإلشقاء،

الثالثة، الدرجة يف الداخلية وزارة يف موظف ربُّه بيٍت بزيارة الرواية فصول وتمت
بخمسة شقة يسكن وبنتني، بنني ثالثة رزق قد الشهر، يف جنيًها خمسني يتقاىض
لألكل، وغرفة لالستقبال، وغرفة للنوم، غرف ثالث أعد الحرب)، قبل ما (إيجار جنيهات
العهد، به قدم قد أكثره وسًطا أثاثًا مؤثث والبيت األوالد، ملذاكرة مكاتب النوم وبغرف
ونور راديو وبه الرضورية، التجديدات عليه أدخلت وقد الزواج، أيام من يصحبهم فهو
واملطبخ وغسل، طبخ من البيت شئون يف السيدة تساعد واحدة خادمة وعندهم كهربائي،
وبيض فول الصباح يف وأكلهم الرضورية، الطبخ وأدوات جاز»، «وابور ففيه به، بأس ال
وطبق خضار، وطبق لحم طبق وغداؤهم ومربى، جبنًا يزيدون آلخر حني ومن ولبن،
فيهما، لحم ال األسبوع يف ويومان الصيف، يف شمام أو وبطيخ الشتاء، يف وبرتقال أرز،

اتفق. حيثما أو الغداء باقي من والعشاء
مدرسة يف والثالث ثانوية، مدرسة يف والثاني التجارة، كلية يف أحدهم والبنون
وجميعهم النسوية، الثقافة يف واألخرى ثانوية، مدرسة يف إحداهما والبنتان ابتدائية،

مجانًا. قبلت فقد األخرية إال بمصاريف
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املالبس وهذه صيفيتان، وأخريان شتويتان «بدلتان» واألوالد الوالدين من ولكل
جاهزة. تشرتى وال وخياطة خياط عند ويخيط تفصل والبنات واألبناء لآلباء

أشهر يف وخاصة الرصف، وكثرة الدخل قلة من الشكوى مرَّ يشكوان واألبوان
ثقل مع الشوط طول من لهثا قد يكونا حتى الشهر آخر يأتي وال املدرسية، األقساط

الحمل.
زيارة، رد أو زائرة استقبال يف وعرصها البيت، شئون يف صباحها تقيض والسيدة

أرسته. بني ومساءه مقهى، يف وعرصه وظيفته، يف صباحه يقيض واألب
إىل يذهبون الخميس ويوم دروسهم، ذاكروا مدارسهم من حرضوا إذا واألوالد
صواحبها، من السيدة سمعت ما حول يدور املساء يف وسمرهم رواية، مشاهدة أو سينما
وأحيانًا ومرءوسيه، رؤسائه مع وفصوله والرتقيات العالوات يف الرجل يتحدث ما وكثريًا
وتفوق ونشاط جد من منه كان ما عليهم ويقص حياته، يف تجاربه يف أوالده مع يتحدث

دراسته. أيام وذكاء
السابقتني: األرستني يف أرهما لم شيئني األرسة هذه يف الحظت وقد

ما يقلدون فهم املظاهر، يف وخاصة باألغنياء تتشبه ألن الشديد؛ طموحها (أحدهما):
ذلك يستطيعوا لم وإذا مقدرتهم، لهم يكن لم وإن بيوتهم يف األغنياء معيشة أمكنهم

طالء. يصطنعوه أو قوًال يقولوه أن من أقل فال عمًال
أن تريد فالبنت ومشاربهم، عقليتهم يف وأبويهم األوالد بني الشديد الخالف (والثاني):
سيايس، حزب يف يشرتك أن يريد واالبن يرىض، ال واألب وحدها، السينما إىل تذهب
معلم عىل «الكمان» تتعلم أن تريد الثانية والبنت يرىض، ال واألب ألعاب، نادي ويف
واألب املدرسة يف التمثيل فرقة يف يشرتك أن يريد الثاني واالبن يرىض، ال واألب خاص،
البنات عىل يشء وأثقل ماضيه، عن أبوهم يحدثهم أن األبناء عىل يشء وأثقل يرىض، ال

ماضيها. عن أمهن تحدثهن أن
بالدين. يأبهون ال واألوالد بني، بني واألب متدينة، البيت يف واألم

القاهرة بيوت عىل منها أطللت ألن البيوت؛ هذه عىل أطلعتني التي املناسبات حمدت وقد
إجمال. يف كلها

ما أحيانًا تيرس املقادير إن فأقول: كلها؟ البيوت هذه دخائل عرفت كيف وتسألني:
التدابري. تيرسه ال
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الصالحون وليس اِلُحوَن﴾ الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض ﴿أَنَّ نفسه هللاعىل كتب قد
رعاية ربهم عبادة إىل ضموا من الصالحون إنما ناموا، ثم وصاموا صلوا من

وواجباتهم حقوقهم

ذلك ألن العالم؛ يف اليهود مركز عن كثرية تفاصيل العربية قراء يعرف أن الخري من لعل
موقف وتوضح فلسطني، يف والصهيونيني العرب بني تقع التي الحوادث عىل ضوءًا يلقي
فيه؛ والكتابة املوضوع هذا بحث من يكثرون الكتاب ولعل تنارصهم؛ ولَِم منهم الدول
يف اليهود ملوقف باستعراض اليوم ولنبدأ الساعة، أزمة وأزمته اليوم مسألة مسألته ألن

واملال. السياسة ويف والجهر، الرس يف تؤيدهم دولة أكرب ألنها أمريكا؛
إنجلرتا ويف املسلمني، وبني العرب بالد يف طويل، تاريخ أمة كل يف اليهود وتاريخ
سببوا وجدوا حيثما فهم أمريكا، يف وأخريًا وإيطاليا، وأملانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا
ال أنهم ذلك يف سبب وأكرب أعمالهم؛ من وحذر منهم، تخوُّف وشعور حولهم حركة
وثالثًا، وثانيًا، أوًال، يهودي اإلنجليزي فاليهودي فيها، يعيشون التي األمم يف يذوبون
يقترصون ال وهم إلخ، … واألمريكي األملاني اليهودي وكذلك رابًعا، إنجليزيٍّا كان وربما
ناحيتهم يف كذلك هم بل الدين، ناحية من وجنسيتهم شخصيتهم عىل املحافظة عىل

أمة. كل داخل أمة يكونون دائًما فهم واالجتماعية، والسياسية االقتصادية
وعالم الرشق عالم يف — وبعده اإلسالم قبل — وبعدها النرصانية قبل تاريخهم هذا
االنفراد فكرة الفكرة، هذه أساس عىل والدينية االجتماعية فلسفتهم وضعوا وقد الغرب،
وسط منفردة نواة وتكوينهم فيها، يعيشون التي األمم يف الذوبان وعدم واالنفصال
اجتماعي أو ديني مذهب ألي التاريخ يعرفه لم نمط عىل فيه، يعيشون الذي املحيط
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هذا ولكن عددهم، بقلة شعورهم إليه دعا نقص» «مركب بأنه هذا فرسبعضهم وقد آخر،
ومع عدًدا، أقل معتنقوها كان واالجتماعية الدينية املذاهب من كثريًا ألنَّ يكفي؛ ال تفسري
االستقالل. هذا بأنفسهم ويستقلوا العزلة هذه ويعتزلوا االنفصال هذا ينفصلوا لم ذلك
لهم، الكراهية من نوع فيها يعيشون التي األمم عند وجد االنفصال هذا أجل ومن
متبادًال، الكره هذا وكان فقط؛ لنفسه يعيش الذي النَّفور الرجل الجماعة من يُكره كما
الدولة تحولت فلما وعنف، عسف إىل أحيانًا ويتحول النفس، يف ما عىل أحيانًا يقترص
والعسف الكره موضع فيها اليهود كان الديانة هذه وسادت نرصانية، دولة إىل الرومانية
إحسان معاملة األمر أول الرسول عاملهم اإلسالم جاء وملا الرومانية، اململكة أقطار كل يف
بذور لبذر املؤامرات وتدبري واالنفصال الوحدة إىل ميلهم تبني ما رسعان ولكن وإكرام،
النضري وبني قريظة وبني املسلمني بني القتال وكان الخصام فكان املسلمني؛ بني الشقاق

ُكوا﴾. أَْرشَ َوالَِّذيَن اْليَُهوَد آَمنُوا لِّلَِّذيَن َعَداَوًة النَّاِس أََشدَّ ﴿َلتَِجَدنَّ ونزلت اليهود، من
املسلمون كان وإن واملسلمني، واليهود والنصارى، اليهود بني بعُد الحال كان وهكذا
معاملة من العناء أشدَّ اليهود عانى فطاملا احتماًال، وأكثر صدًرا وأوسع معاملة أحسن
خاصة، أحياء يف يسكنوا أن واضطروهم امللكية عليهم حرموا ما وكثريًا لهم، النصارى

املدنية. حقوقهم استعمال من ومنعوهم
واملعامالت التجارة يف مهارة من ذلك يتبع وما املال بحب حلُّوا حيثما اليهود واشتهر
الشباك، يف املقرتضمنهم إليقاع الوسائل كل استخدموا أقرضوا فإذا رحمة، غري من املالية
وبيدهم الذهب، بيدهم العرب؛ بني املدينة يف كذلك كانوا رأفة؛ غري من َدَمه امتصوا ثم
يف كانوا وكذلك مضاعفة، أضعاًفا بالربا يقرضون الذين وهم الذهبية، الحيل صناعة
البندقية»، «تاجر رواية يف شكسبري به صورهم الذي البديع التصوير ننىس ولسنا أوربا،
ما وهذا والحذر، والنفور بالكراهية فيها يعيشون التي األمم من قوبلوا ذلك أجل من

بهم. خاصة وحدة وتكوينهم أنفسهم عىل وانطوائهم تكتلهم يف حبٍّا اليهود زاد
الذي الصناعي االنقالب عند إال حريتهم من كثريًا يسرتدوا أن اليهود يستطع ولم
إىل الدعوة وانتشار الديمقراطي والنظام الديمقراطية الروح وسيادة أوربا يف حدث
وبقي واليهودية، النرصانية بني الجفاء من كثري بقي ذلك ومع واملساواة؛ واإلخاء الحرية
جديد؛ من الضغينة اليهود وأثار كبري، َحدٍّ إىل مجتمعهم عن وانفصالهم اليهود تكتل
منزلة لهم يكون أن يف وجدُّوا املسيحيني، مع تسابقوا الصناعي االنقالب بعد حتى ألنهم
ضد بعًضا بعضهم ومساعدة تكتلهم بقاء مع أيًضا الصناعات يف قوية وسلطة ممتازة

النصارى. من يسابقونهم من
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منتصف قبل أمريكا يف العدد كثريي يكونوا لم اليهود إن فنقول: موضوعنا إىل ونعود
عىل األوربية املمالك وسائر أملانيا من أمريكا إىل هجرتهم زادت ثم عرش، التاسع القرن
الحرب إىل ١٨٨٠ سنة ومن ،١٨٤٨ سنة بعد أوربا يف حدثت التي الثورية الحركات أثر
أكثرهم ونزل والبلقان، وأوكرانيا بولندة يهود من آالف أمريكا إىل هاجر األوىل العاملية
١٩٤٠ سنة ويف حولها؛ وما شيكاغو ويف األطلنطي، البحر ساحل عىل الكربى املدن يف
إذ أمريكا يف اليهود عدد نصف وهو مليون، ونصف مليونني نيويورك يف اليهود عدد بلغ

ماليني. ستة نحو فبلغ بعد، عددهم زاد وقد ذاك،
وهي املزمنة، الظاهرة وضحت حتى أمريكا إىل اليهود من العدد هذا هاجر وما
مرتًعا أمريكا يف الرأسمايل النظام وكان واملسيحيني، اليهود بني االقتصادي الرصاع
األمريكيني بني شاع هذا أجل ومن ويسيطرون؛ ويسودون فيه يجولون لليهود خصبًا
السيطرة عمادها بحتة مالية يهودية وجهة ولكن قومية، وجهة يتجهون ال اليهود أن
والقلق التذمر ونرش الشيوعية بمنارصة أيًضا اتهموا أنهم العجيب ومن البنوك؛ عىل
بأن ذلك األمريكيني بعض وفرس وأمثالهم؛ العمال من الدنيا الطبقات يف واالضطراب
يستفيدون وهم الشيوعية، وينارصون الرأسمالية فينارصون حبلني، عىل يلعبون اليهود
بعينها هي وهذه ذاك، أو هذا والظفر النرص نال إذا الرابحون وهم وذاك، هذا من
لعبهم يف اليهود من الغريب املوقف وهذا فلسطني، يف الصهيونيون لعبها التي األلعوبة
اضطهادهم عىل هتلر حملت التي األسباب أحد كان للنقيضني، وانتصارهم الحبلني عىل

بهم. والتنكيل وترشيدهم
وانطواؤهم تكتلهم وهي العالم، يهود يف البارزة الصفة عىل حافظوا قد أمريكا ويهود
اليسارية الحركات إىل ميلهم أيًضا فيهم ما أبرز ومن األمة، يف أمة وتكوينهم أنفسهم عىل
األمريكيني الباحثني بعض أجرى قد أن األمر عجيب ومن والسياسية، االقتصادية
اليهود طلبة أن بالبحث لهم فثبت األمريكية، الجامعات يف الطلبة من عدد عىل تجاربهم
األستاذ وقام اإللحاد، مبادئ اعتناق إىل وأرسع املسيحيني، الطلبة من بدينهم تمسًكا أقل
أن فوجد العليا، الصفوف يف شيكاغو، جامعة طلبة من حالة ٢١٥ ببحث كارلسون
من أمثالهم من باهلل إيمانًا أقل وأنهم الخمر، تحريم مبدأ عىل اعرتاًضا أشد اليهود طالب
والدعوة والشيوعية النسل ضبط ملبدأ تحمًسا أشد أيًضا وأنهم والربوتستنت، الكاثوليك
هؤالء، بني وسط الربوتستنيني والطلبة تحفًظا، أشد الكاثوليكيني الطلبة وأن السلم، إىل
يف — املالية مهارتهم بجانب — اليهود مهارة أيًضا، األمريكيون الحظه ومما وهؤالء،

والتعليم. والقانون الطب وخاصة الجامعية، الدراسات
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والجامعات، واملال، والسياسة الصناعات، يف اليهود مسلك من ذكرناه ما كل أدى وقد
الخصومة سبب تنافًسا األمريكيني واليهود األمريكيني املسيحيني بني شديد تنافس إىل
من اليهود الطلبة تحرم األمريكية الجامعات فبعض كثرية؛ مظاهر لذلك وكان والعداء،
صاحب إذا بعًضا يعري الطلبة وبعض فيها، االجتماعية واملنظمات نواديها يف االشرتاك
من فراًرا الجامعات؛ بعض يف التعلم ترك إىل اليهود بعض اضطر مما يهودية، فتاة
إال يتعاونون ال أنانيون ظنانون عيابون بأنهم اليهود يلمزون وهم االجتماعي، الضغط
الجامعة يف الدخول من صاحبه لحرمان كافيًا اليهودي اسم كان ما وكثريًا أنفسهم، مع
أسمائهم تغيري إىل بعضهم لجأ ولذلك ذلك، نحو أو األستاذية، منصب من حرمانه أو
أعمالهم الغموضيف هذا من لالستفادة واليهود؛ املسيحيني بني مشرتكة أسماء واستعارة

الخاصة.
حيث ومن االجتماعية، طبقاتهم حيث من مختلفون تكتلهم مع األمريكيون واليهود
نحو أو بولندية أو أملانية من إليها؛ ينتسبون التي األمة حيث ومن الدينية، عقائدهم
وأعظمهم نسبًا اليهود أعىل نفسه يعد الربتغال أو اإلسبان من الغني فاليهودي ذلك،
عدوا ربما غناهم وكثرة اليهود من األملان عدد لكثرة ولكن األملان، من الغني ويليه جاًها،

طبقة. أعىل
الرويسوالبولندي. اليهودي يحتقرون متعجرفة متفوقة أملانية من كسبوا بما وهؤالء
بينهم، املتعددة الخالفات نشوب يف كبري أثر والعنرصية االجتماعية الخالفات ولهذه
منافسة وعرضت األمر حزب إذا قويٍّا تكتًال يتكتلون وبعض بعضهم خالفهم مع ولكنهم
أمام واحدة وقفة ويقفون قوية، واحدة كتلة يكونون ذاك إذ فهم وغريهم؛ اليهود بني
منابع عىل بتسلطهم كبرية قوة أمريكا يف أصبحوا فقد أمرهم يكن ومهما غريهم،
كان وبذلك الصحافة، وأرباب السينما وأرباب البنوك أرباب فهم والدعاية، والقوة الثروة

كبريًا. سلطانًا أمريكا يف سلطانهم
ويقووا كلمتهم، ويوحدوا أنفسهم، فيكتلوا درًسا كله هذا من العرب يتخذ فهل
يف يجري ما لكل أعينهم ويفتحوا والدعاية، الحرب وعدد واملال السياسة يف مراكزهم
والسياسية واالقتصادية االجتماعية حياتهم ويدعموا وبمستقبلهم، بهم يتعلق مما العالم
والعدو متصدعني مجتمع، والعدو متفرقني يظلوا أو الحديث؟ العلم بدعامة والخلقية
والعدو الجمال سري يسريون امليادين؟ كل يف ينشط والعدو بيوتهم يف قابعني ملتئم،
القوة، تدعمه لم ما يغني ال والحق معهم، الحق بأن بالدعوة مكتفني بالطيارات، يقفز
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أمريكا يف اليهود

من الصالحون وليس اِلُحوَن﴾ الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض ﴿أَنَّ نفسه: عىل هللا كتب وقد
حقوقهم رعاية ربهم عبادة إىل ضموا من الصالحون إنما ناموا، ثم وصاموا صلوا
طريق، وأقوم وجه خري عىل أمورها ويدبرون املمالك يسوسون كيف وعرفوا وواجباتهم،
الذين الصالحون هم أولئك ومعنوي، مادي سالح من الزمان يقتضيه ما بكل وتسلحوا
﴿إِنَّ األخرى، يف والقبور الدنيا يف واملسكنة الذل فريثون عداهم من أما األرض، يرثون

ِحَسابَُهم﴾. َعَليْنَا إِنَّ ثُمَّ * إِيَابَُهْم إَِليْنَا
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بعضها نعرف ثابتة لقوانني خاضع كله الوجود أن أم مصادفة؟ الوجود يف هل
مصادفة؟ فنسيمه بعضها ونجهل ومسببًا، سببًا فتسميه

تسري والسيارة متمرن السائق يرام: ما عىل يشء كل وكان أمس، أول سيارتي يف خرجت
من لعمل سريه يف استمر ثم أريد، حيث إىل السائق وأوصلني معتدل، والجو حسنًا سريًا
أن السائق فرييد يجري، وهو فجأة الشارع من يخرج غالم إذا يسري هو وبينا األعمال،
والسائق إال أشعر ولم السيارة، من األيرس الجانب فيتهشم ترام بعربة فيصطدم يتفاداه

حدث. بما ليخربني التليفون؛ يف يكلمني
أن قرر ورد أخذ فبعد العربة، إلصالح رشكة مندوب استدعيت التايل اليوم ويف
فهي فإذا ففتحته مسجًال خطابًا فوجدت بيتي إىل وعدت جنيًها، عرش بثمانية يصلحها
أديت كنت ألني مطلًقا؛ املبلغ هذا أتوقع أكن ولم جنيًها، عرش ثمانية بمبلغ مالية حوالة
الحوالة هذه مع يذكرون هم فإذا يشء، كل وانتهى مكافأة، عليه وأعطيت علميٍّا عمًال

املكافأة. بقية أنها
ووقت سيارتي سري وقت فجأة الشارع من يخرج الغالم أن حدث وكيف هذا؟ ما
مبلغ مع املكافأة مبلغ اتفق وكيف سائقها، نجا وكيف السيارة، يف أكن ولم الرتام، سري

اإلصالح؟!
النحو عىل تفكريي وتسلسل حدثت، مصادفة أم َر ُقدِّ قدٌر أهذا كله، هذا يف فكرت
معان عىل يطلقونها والناس معناها، تحديد العسري من إن مصادفة؟ معنى ما اآلتي:
كان السيارة فتهشيم الرش؛ ومعنى الخري معنى يف يستعملونها ما وكثريًا مختلفة،
كان املالية الحوالة ومجيء الصدمة هذه من السائق ونجاة ونجاتي سيئة، مصادفة
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مرتبط وغري متوقع غري يشء حدوث هو منها يراد الذي املعنى ولعل حسنة، مصادفة
أن يمكن وكان حدوثه، يوجب معروف سبب له وليس الوجود، يف عليه سابق آخر بيشء
فلسنا نتوقعه، ال ولذلك نعرفها التي للقوانني خاضًعا وليس يحدث، ال أن ويمكن يحدث
غىل، إذا تبخره وال بالنار، املاء غليان وال الفصول تتابع وال والنهار، الليل تعاقب نسمي
بها، نتنبأ أن يمكن معروفة لقوانني تابعة كلها ألنها مصادفة؛ سببه عرفنا مما شيئًا وال
فجاء غًدا السفر اعتزمت كنت إذا ولكن املسبب، حدث السبب حدث إذا بأنه ونجزم
ذلك عكس الجو جاء وإذا حسنة، مصادفة هذه عددت ساطعة والشمس جميًال الجو
ولكني مصادفة، ذلك أسمي فال النهار مجيء وقت أعرف ألني سيئة؛ مصادفة عددته
أسميه وما مصادفة؛ هذا فأسمي معتدًال، أو بارًدا غيًما، أو صحًوا سيكون أنه أعرف ال
الجو بحالة يتنبأ كان إذا مصادفة األرصاد عالم يسميه ال قد الباب، هذا يف مصادفة أنا
أن واحتمال بالقوانني، الجهل عند مصادفة هي إنما فاملصادفة علمه، عىل بناء الغد يف

يكون. ال أو يكون اليشء
يف هل أدق: بعبارة أو مصادفة؟ نسميه أن يصح يشء هناك هل ذلك: بعد وتساءلت
سببًا فنسميه بعضها نعرف ثابتة، لقوانني خاضع كله الوجود أن أم مصادفة، الوجود
واالختيار، الجرب سؤال بعينه هو السؤال هذا مصادفة؟! فنسميه بعضها ونجهل ومسببًا،
الناس ظل سؤال وهو بهما؛ اإليمان وعدم والقدر بالقضاء اإليمان سؤال أخرى بعبارة أو
القديمة، العصور يف ذلك كان عنه، اإلجابة يف ويختلفون شأنه يف يحارون العصور طوال
عنه واإلجابة السؤال وضع الناس واتخذ الحديثة؛ العصور ويف املتوسطة، العصور ويف
أوًال؟ له يحدث ما كل اإلنسان عىل قدر هل يصوغونه: كانوا القديم ففي مختلفة؛ أشكاًال
ظروف هل وهو: آخر وضًعا اتخذ الحديثة العصور ويف أوًال؟ حرة اإلنسان إرادة وهل
أو غريه، يترصف أن يمكن كان ما ترصًفا يترصف تجعله به املحيطة وبيئته اإلنسان
وترية عىل الوجود يف تسري والحيوان والجماد النبات شأن شأنها ليس اإلنسان إرادة أن
وكان اليشء إىل تتجه الحرية، تمام حرة هي بل يتغري، ال الحياة يف نمط وعىل واحدة
اآلخر؟! الطريق تسلك أن إمكانها يف وكان الطريق هذا وتسلك غريه، إىل تتجه أن يمكنها

واحد. الجميع يف واملحور والجواب، السؤال يف األشكال مختلف من وهكذا
إجابة يجيبوا أن اليوم حتى يستطيعوا لم العصور جميع يف الفالسفة كان ولنئ
جديدة بأشكال الصعوبة يشكلون وظلوا والجواب، السؤال من يتعبوا لم فإنهم حاسمة،

جديدة. إجابات عنها ويجيبون
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عىل مقدر يشء فكل باملصادفة؛ يقول ال بالجرب يقول من أن املعقول ومن
تكلم وإن االضطرار؛ مظهره أو االختيار مظهره كان ما منه سواء األزل، يف اإلنسان
شأنه ولكن العادة، يف يحدث ولم اإللف يجربه لم يشء نظره يف فمعناها باملصادفة
فمجال الترصف، وحرية اإلرادة بحرية يقولون الذين أما األزلية، املقدرات من غريه شأن
عالم كلها اإلنسانية الترصفات وخاصة العالم شئون جميع فإن فسيح؛ عندهم املصادفة
فنعدل واحد، نمط عىل وتكرارها حدوثها يكثر مصادفات هناك أن األمر غاية مصادفات؛
تتخلف؛ أن يمكن نظرهم يف والقوانني بالقوانني، تسميتها إىل باملصادفات تسميتها عن
باملصادفات. بتسميتها فاكتفوا واحد، نمط عىل وقوعها يكثر ولم تؤلف لم أحداث وهناك
ما وقع ما بأن القول إىل يُْسِلُم املذهب هذا أن بالجرب للقول املؤملة النتائج ومن
ما وجد ما أخرى: وبعبارة يقع؛ ال أن يمكن ال سيقع ما وأن يقع، ال أن يمكن كان
املصلحني الخريين إلرادة فليس يوجد، أال يمكن ال سيوجد وما يوجد، ال أن يمكن كان
مجرب — أيًضا هو — املصلح أن وهو التأويل، من رضب عىل إال اإلصالح، يف تأثري
ويبعث معتقده يريح قد مذهب وهو املحتومة؛ النتيجة لتحقيق اإلصالح إىل الدعوة عىل
ولعل اعوج، ما وتقويم فسد ما إلصالح اإلرادة يستفز ال ولكنه والطمأنينة، الراحة فيه
والقدر بالقضاء اإليمان يف وغلوهم الجرب عقيدة يف األخرية العصور يف املسلمني إفراط
االجتماعية حالتهم إصالح يف قصورهم أسباب من كان أخريًا، اعتنقوه الذي النحو عىل
رضاء والغربي، الرشقي بني الفروق أكرب من كان وربما الزمان، مع وسريهم وتقدمهم
يسوءه، ما عىل الغربي وثورة ساءت، ولو بحالته وقناعته وسيكون، كان عما الرشقي

فساده. وعالج أسبابه، تعرف يف وجدُّه
إذا فإنه والرش، الخري بني التفرقة غموض املذهب هذا يف الصعوبات من أن كما
الحالة يف املجرم وأن والعدل، والشجاعة كالصدق أزًال، مقدًرا والظلم والجبن الكذب كان
الوجه فما عليه، قدرت التي باألعمال أتى قد كل الثانية، الحالة يف والفاضل األوىل،
األساس هذا عىل املفهوم غري من أوليس التقدير؟ يف واالختالف التسمية يف لالختالف

رش؟! بأنه آخر وتسمية خري بأنه يشء تسمية
معانيه بأوسع االختيار مذهب فإن معيبًا؛ كذلك وجدناه االختيار مذهب إىل عدنا وإذا
فإذا مضبوطة؛ قوانني وفق — اإلنسانية الترصفات وخاصة — العالم سري ننكر يجعلنا
أن يصح إذ سيعمله؛ بما نتنبأ أن نستطيع وال يعمل، ال وأن يعمل أن يمكنه اإلنسان كان
الناس عىل الحكم وكان أشكاله، نرسم أن نستطيع ال فوىض املستقبل كان غريه، يعمل
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الرشير ويأتي الرش، أنواع بأفظع الخريِّ يأتي ربما إذ للشك؛ مجاًال أرشار أو أخيار بأنهم
الخري! أنواع بأحسن

وأثار تكرست، سيارتي أن حدث ما وكل واالختيار! الجرب بني تفكريي يف حائر ذا أنا ها
كذلك أكون أن وأخىش املصادفة، وعدم واملصادفة واالختيار الجرب يف عقيل تكسري كرسها

هلل. واألمر نتيجة، إىل وصول غري من القارئ عقل أتعبت
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البغاء إلغاء

عىل للقضاء نعمل أن وجب عليه القضاء أردنا فإذا سبب، ال نتيجة البغاء
أسبابه

البغاء. بإلغاء عسكريٍّا أمًرا الشهر هذا يف مرص أصدرت
يف الدول حارت وقد البرشية، الجمعية تاريخ تاريخه يكون يكاد قديم داء والبغاء
حرصه؛ ثم به واالعرتاف بإقراره تعالجه أحيانًا فكانت العصور؛ كل يف معالجته شأن
العهر أن رأت فإنها األرس، عىل حرًصا ذلك؛ تفعل إنما أنها اإلقرار هذا يف نظرها ووجهة
الفجور أو العهر ينترش وبذلك ا، رسٍّ ترسب جهًرا حاربته فإذا اتقاؤه، يمكن وال منه بد ال
من لها ماكرة ماهرة فالبغيُّ معينة؛ للبغاء أمكنة وجدت لو لتزل كانت ما أوساط يف
تنفيذها عن عجزت إذا ا رسٍّ رغبتها وتنفذ رشاكها تنصب أن به تستطيع ما الوسائل
عفافها، من وتضعف أخالقها فتفسد الرشيفة األوساط بني تندس أن تستطيع كما جهًرا،
وتخصيص بهن، االعرتاف إىل مختلفة عصور يف الدول بعض مالت الحجة هذه وإزاء
بهن خاصة بثياب وإلزامهن سجل، يف أسمائهن تسجيل عىل وإرغامهن لهن، بيوت
البغي أن النظر هذا أصحاب به احتج ومما عليهن، شديدة مراقبة ووضع يُْعَرْفَن، حتى
يخضعن حتى أسماؤهن؛ وتقيد ويحرصن يعرفن أن الخري فمن لألمراضالرسية، عرضة

العدوى. بسببها تنترش فال وتعالج، مرضها ثبت من وتبعد الطبي، للكشف
إىل األخرى الدول بعض نظرت ولكن البغاء، أقرت التي الدول نظر وجهة هذه
وإهدار اإلنسانية، باملهانة اعرتاف للبغاء الدولة إقرار أن فرأت أخرى، زاوية من املسألة
معرتف بغيٌّ أنها علمت فمن الضمري؛ وموت البغاء زيادة عىل وتشجيع النفسية، للكرامة
— مهنتها وزاولت نفسها وماتت ضمريها تبلد الحكومة سجل يف اسمها سجل قد بها



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

عملها عن فتعدل ضمريها يحيا أن ذلك بعد وقل مهنتها، الحرة تزاول كما — نظرها يف
هذا بأن — الطبي بالكشف ومعالجته املرض حرص فكرة عىل — هؤالء ورد الخسيس
الرجال، من دورهن يغشون من عىل يجري وال البغايا، النساء عىل يجري إنما الكشف
باألمراض املصابات عدد أن عىل — مثًال — أمريكا يف الدقيقة اإلحصاءات دلت وقد
تعدي كما يعدون والرجال الرجال، من األلف يف و١٠ النساء من األلف يف ٤٫٨٦ الرسية
يستتبع البغاء إقرار أن ذلك إىل أضف طبي، كشف وال رقابة من عليهم وليس النساء،
يسقطون والنذالة، الخسة منتهى يف حرًفا يحرتفون الرجال من كبري عدد وجود حتًما
ذلك، ونحو اإلغراء وسائل ومحرتيف البغايا وحماة كالقوَّاد البغي؛ تسقط مما أكثر بها
الرتف عيشة تعيش وقد البسطاء، السذج دماء تمتص الطفيلية كالنباتات طائفة وهم

حسابهم. عىل والنعيم
البوليس إرشاف تحت البيوت هذه وضع البغاء أقرت التي الدول جربت قد ثم
البوليس يستطع فلم فاشلة، تجربة أنها عىل الدول جميع يف األمور دلت ولكن ملراقبتها،
وظيفته يؤدي أن املال وغري باملال املغريات وإزاء الخفية، واألالعيب الدقيقة الحيل إزاء

فساد. عىل فساًدا األمر فكان ينبغي، كما
الرقيق تجارة اتساع يف سبب البغايا ببيوت واالعرتاف البغاء إقرار أن كان ثم
سلع السترياد الخطط أصحابها رتب أقرت إذا فالبيوت قريب؛ عهد إىل حتى األبيض
عن وأحيانًا اإلغراء، طريق عن أحيانًا الوسائل، بمختلف عليها الحصول يف فجدوا جديدة،
اجتماع إىل فدعت األمم عصبة نظَر األمر هذا خطورُة لفتت وقد واإلكراه؛ التهديد طريق
يف األبيض الرقيق تجارة عن تقارير لكتابة خرباءها وبثت ١٩٢١ سنة جنيف يف عقد
يزيد عامل املرخصة الدور وجود «أن فقرروا فساد، من ذلك يتبع وما املختلفة البلدان
أن عىل تدل بل فحسب، هذا تثبت ال أجروها التي التحريات وأن بالنساء، االتجار يف

الخلقي». الفساد أنواع لكل مركًزا تصبح البلدان بعض يف املرخصة الدور
وعدم البغاء إلغاء نحو املختلفة الدول يف الحديث االتجاه كان هذا أجل ومن
األخري اإلحصاء يف إنه حتى األقل؛ عىل تقليلها أو أسبابه ملنع الوسائل واتخاذ به االعرتاف
مرصمعدودة وكانت عرشة، ثماني تقره والتي دولة، ثالثني تحرمه التي الدول عدد كان

واحدة. فنقصت تقره التي الدول من

األفراد بعض إن البيولوجيا: علماء من قوم قال لقد البغاء؟ عىل يحمل الذي ما ولكن
وإن الباب، هذا يف اإلفراط إىل ذلك فيدعوهم تكوينهم بحسب الجنيس بالشذوذ يصابون
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ترجع لذلك الهامة األسباب إنما الحدوث، قليل فهو معالجته عن العجز وصح ذلك صح
واجتماعية. اقتصادية عوامل إىل

ال امرأة الخلقي؛ السقوط لهذا سببًا الفقر يكون ما كثريًا االقتصادية الناحية فمن
تعمله عمًال تجد وال وامللبس، العيش من الرضورية حاجتها تجد وال يعولها، من تجد
سدت كلها األبواب أن وتجد رشيف، عمل من يمكنها تعلًما متعلمة وليست منه، فتتكسب
من الفقر أن عىل اإلحصاءات دلت وقد فتسقط. بالفجور يغريها من تجد ثم وجهها، يف
ال وقد غالبًا، يقل حيث ويقل الفقر، يكثر حيث يكثر وأنه الخلقي، السقوط أسباب أهم
مثيالتها ترى ولكنها الرضوري؛ القوت عىل املرأة أو الفتاة حصول عدم السبب يكون
مما أكثر بالحياة وينعمن لبسها، من أفخم ثيابًا ويلبسن أكلها، من أنعم أكًال يأكلن
إغراء، أول عند فتنزلق ويحميها، يحصنها ما األخالقية املبادئ من لها يكن ولم تنعم،
ومطالب اإلنسان حاجات ألن األرياف؛ يف منه أكثر املدن يف السقوط كان هذا أجل ومن
أن من املرأة يمكِّن سكانها وكثرة املدينة سعة وألن الريف؛ يف منها أكثر املدن يف الحياة
املعروف الفتاة عليه تجرؤ لم ما عىل فتجرؤ بيتها؛ وال حقيقتها تُعرف وال أمُرها يُْجَهَل

أمرها. املعلوم بيتها
الحرية؛ فهم يف والخطأ الرتبية، فسوء كثرية؛ املرض لهذا االجتماعية واألسباب
املبادئ وانهيار رقيب، وال قيد غري من ويهوى يشتهي حسبما اإلنسان عمل أنها واعتقاد
وتصدع الديني، الوازع وضعف الفضائل، أقوم من وتجعلها العفة تقدس التي األخالقية
اآلباء سلطة وضعف فيها، الزوجية روابط وانحالل أفرادها، بني الشقاق وكثرة األرسة،
مفيد بعمل وقتها يمأل ما تجد أن استطاعتها وعدم املرأة وفراغ البنات، عىل واألمهات
وعدم صحيًحا، تقديًرا الزلل لخطر العام والرأي العرف تقدير وعدم بريئة، بتسلية أو
يف الخلقي للسقوط اجتماعية أسباب هذه كل العفيفة، غري للمرأة واحتقاره استنكاره،
الفضيلة، يف حبٌّ العفة عىل يحملهم لم واملتعففات املتعففني من كثريًا وإن الناحية؛ هذه
ظهر فقد الشائعة؛ الرسية األمراض خوف ذلك عىل يحملهم إنما الرذيلة؛ عن ترفٌع وال
السادس القرن يف كلها أوربا واجتاح عرش، الخامس القرن يف أوربا جنوبي يف الوباء هذا
نفوس يف منه الخوف فعمل العالم، يعم وكاد السكان، ثلث به املوتى كان حتى عرش

الفضيلة. يف والرغبة والوعاظ الحكومات عملت مما أكثر الناس

رسميٍّا إقراًرا الرذيلة إقرار وصمة مرص عن يرفع مشكور، عمل البغاء فإلغاء وبعد؛
أن بد ال ولكن اإلنسانية، للكرامة التقدير حسن ويتضمن عليها، الرضائب وتحصيل
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عىل للقضاء نعمل أن وجب عليه القضاء أردنا فإذا سبب؛ ال نتيجة البغاء بأن نعرتف
ألغينا كما إللغائها نعمل أن فيجب البغاء، أسباب بعض إىل قبل من أرشنا لقد أسبابه،
الخطر ذلك ويف الخفاء، يف نتائجها تنتج أن حاولت األسباب بقيت فإن وإال النتيجة،
أو السد فيزيل يقوى حتى تجمع فوهته وسددنا املاء من مجرى هناك كان فإذا الكبري،
االقتصادية الحياة مستوى رفع عىل نعمل أن يجب مرسبًا، له يجد حتى الخفاء يف يتسلل
التعليم؛ غري فالرتبية بالتعليم، عنينا كما بالرتبية نعني وأن العهر، فيقل الفقر يقل حتى
متعلم، غري مرتبيًا الشخص يكون قد كما مربى، وليس متعلًما الشخص يكون فقد
إغالق فيه يكفي ليس البغاء إلغاء وإن التعليم، ال الرتبية هو العهر دون يقف والذي
هذه ألهل العيش أسباب توفري ذلك مع يجب بل أهله، وتشتيت محرتفيه وطرد دوره
التي الخليعة املالهي دور عىل أيًضا والقضاء دقيقة، مراقبة أهلها ومراقبة امللغاة الحرفة
األمراض ملعالجة الصحية املستشفيات إنشاء ثم البغاء، عىل اإلغراء أسباب من سبب هي

نتائجه. نخفف حتى البغاء عن نتجت التي الرسية
ثمارها. تجددت جذورها تقطع لم فما خبيثة، شجرة ثمرة البغاء إن
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العريب(١) األدب من

زرع أم حديث

وهي عائشة، عن املحدثون رواه وقد زرع، أم حديث الحديث كتب روت ما أظرف من
سمعتها، كما فروتها عائشة سمعتها العرب بعض عند شعبية قصة كانت لعلها قصة
بينهن وجرى مجلس، ضمهن العرب نساء من امرأة عرشة إحدى أن عىل القصة وتدور
بذلك املجلس فكان شيئًا، أخباره من تكتم وال زوجها كلٌّ تصف أن فتعاقدن األزواج، ذكر
الفصيحة ومنهن والقادحة، املادحة ومنهن والساخطة، الراضية منهن أزواج؛ معرض
أزواجهن، إىل العرب نساء نظر تمثل فالقصة كان؛ ما وأيٍّا ذلك، دون ومنهن البليغة،
ا ذمٍّ وصفهن من استحسناه بما ونكتفي بيئتهن، يف واملذمومة املمدوحة الصفات وتمثل
فخافت بالوعد أخلت وبعضهن لوصفها، قيمة ال تافهة كانت فبعضهن مدًحا؛ أو كان

زوجها. وصف من
القليل ينال ال خلقه، سوءَ خريه قلة إىل يجمع هزيل، غث زوجها إن إحداهن: قالت
موضعها، فوق بنفسه يسمو متكرب مرتفع تفاهته مع وهو املشقة، من بالكثري إال منه
جبل رأس عىل غث، جمل لحم «زوجي اللطيف: البدوي بتعبريها ذلك عن عربت وقد

فيُنتَقى».1 سمني وال فرُيتَقى، سهل ال وعر،

املخ. هو والنقي نقيه، يستخرج أي ينتقى: 1



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

وهو أمامه، ما كل عىل أتى رشب أو أكل إن رشه، جشع بأنه زوجها أخرى وذمت
.« التفَّ اضطجع وإن ، اشتفَّ رشب وإن ، لفَّ أكل «إن منه: حاجتها يسد ال ذلك مع

داء الناس عند داء كل يتخيل العقل، سخيف أحمق، عيي، بأنه زوجها ثالثة وذمت
داء، له داء كل طبَاقاء، َعيَاياءُ «زوجي تقول: إذ وذلك ويكرس، يرضب اليد؛ طويل فيه،

لِك». كالٍّ جمع أو فلَِّك أو ِك شجَّ
حسن إنه إحداهن: فقالت مدحن، من أما القادحات، الساخطات أنواع من نوع هذا
قالت: إذ عرشته؛ وحسن الناس يف سريته طيب عن بذلك وَكنَّْت امللمس، طيب الرائحة،

أرنب». مس واملس َزْرنب، ريح الريح «زوجي،
جنابه، يف وترتاح إليه تسكن بأنها فوصفته املعنى ناحية من زوجها أخرى وقدرت
أو بسأم مصاحبته من تشعر ال له، زوجة وكانت لها زوًجا كان إذ بالطمأنينة؛ وتشعر
مخافة وال ُقر، وال حر، ال تهامة، كَليْل «زوجي فقالت: لطيًفا تعبريًا ذلك عن وعربت ملل،

سآمة». وال
خشن البيت، يف العرشة لطيف أنه وهو لطيًفا، معنى زوجها يف أخرى والحظت
وإن َفِهد، دخل إن «زوجي فقالت: البيت، يف افتقده عما يَسأل ال البيت، خارج امللمس

َعِهد». عما يَسأل وال أَِسد، خرج
الرماد، عظيم النجاد، طويل العماد، رفيع «زوجي فقالت: زوجها زوجة ومدحت
طويل وأنه قومه، يف والرفعة األصل، وطيب بالرشف فوصفته الناد». من البيت قريب
يفعل وال القوم، مجتمع من قريبًا بيته اتخذ وأنه الضيوف، كثري الكرم، كثري القامة،

مجالسهم. يف إليه يحتاجون ما منه يأخذون ألنهم كريم؛ إال ذلك
مالك، «زوجي فقالت: لقصاده، املال أعد وقد املال، كثري بأنه زوجها زوجة ومدحت
وتريد هوالك»، أنهنَّ أيقنَّ امِلْزهر صوت سمعَن إذا املسارح، قليالت امَلبَارك، كثريات إبل له
وقد عليه) يغنى العود هو (واملزهر باملزاهر، ضيوفه يلقى أن تعود أنه األخرية بالجملة
محالة. ال سينحرن أنهن أدركت واملعازف العيدان صوت سمعت إذا أنها إبله تعودت

مما وأخرجني الرزق، يف عيل ووسع بالحيل، زينني إنه فقالت: زرع أم دور وجاء
سعة، ذو القول فمجال فيه قلت فإذا جنابه، يف نعيم إىل أهيل يف ضيق من فيه كنت
، عضديَّ شحم من ومأل ، أُذُنَيَّ ُحِيلٍّ من أناَس2 زرع، أبو وما زرع «أبو قولها: فذلك

حرك. أناس: 2
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صهيل أهل يف فجعلني 4، بَشقٍّ ُغنَيمة يف أهيل يف وجدني نفيس: إيلَّ فبََجَحْت َحني3 وبَجَّ
فأتقنح».7 وأرشب فأتصبح،6 وأرقد أَُقبَُّح، فال أقول فعنده وُمِنق،5 ودائس وأطيط

لك كنت لها: قال عائشة من القصة هذه سمع ملا هللا رسول أن الحديث ويروي
زرع. ألم زرع كأبي

ونقيق، وصهيل وخيل إبل من البدوية، للحياة مصداق األدبية القطعة هذه ويف
ونحر كرم من يمدح وما ورشه، وحمق وعيٍّ بخل من األخالق من يذم ملا أمثلة وفيها
من العربية املرأة يعجب ما أمثلة من مثل وفيها عرشة، وحسن صدر، وسعة للضيفان،

إلخ. … يعجبها ال وما الرجل،
فتقول كهؤالء، نساء يجتمع أن املعقول من هل لنفكر: قليًال الخرب هذا عند ونقف
طباقاء، عياياء مثل: من املنمق، السجع هذا يف املزوق اللفظ هذا البديهة عىل زوجة كل
أن أو األسجاع، آخر إىل … التف اضطجع وإن اشتف، رشب وإن لف، أكل إن مثل: ومن

البليغة؟ الصيغة هذه يف فوضعها املألوفة الحكايات بعض سمع لطيًفا قصاًصا
أو دمشق أو القاهرة يف مجلس يف حرضية امرأة عرشة إحدى اجتمعت لو تُرى؛
االختالف، كل اللغة ستختلف مدحن؟ إذا يقلن وماذا ذممن، إذا يقلن كن فماذا بغداد
خيل وال جمل الحال بطيبعة اللغة يف يكون فال االختالف، كل أيًضا املعاني وستختلف
له زمان وكل حكمها، لها بيئة كل ألن الرماد؛ كثري وال النجاد طويل وال صهيل، وال
أن الصعب فمن حرضية امرأة عرشة إحدى اجتمع إذا أنه الظن وأكرب ومعانيه، لغته
أيًضا الصعب ومن زوجها، وصف يف القائلة رأي يسمعن حتى واإلصغاء؛ النظام يسود
حتى ذمه؛ أو زوجها، مدح يف ترسف التي املتزيدة منهن فسيكون الصدق، يلتزمن أن

املعقول. عن تخرج
للمدح ومعان جديدة، للذم معان هناك فستكون والنظام الصدق افرتضنا أننا وهب
خارج السهر من أزواجهن يشكون بعضهن وسرتى الجديدة، البيئة خلقتها جديدة،

عظمني. بجحني: 3
موضع. اسم شق: 4

من الحب ليخرج البيدر؛ يف الزرع يدوس ما والدائس: اإلبل، صوت واألطيط: الخيل، صوت الصهيل: 5
املوايش. أصوات وهو النقيق من ومنق: السنبل،

خدمها. كثرة عن كناية فأتصبح. أرقد 6
أروي. أتقنح: 7
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الكيوف، من كيف أو نساء مغازلة أو قمار أو سكر يف الليل منتصف بعد ما إىل البيت
الوصف يف البدو نساء مع بعضهن يشرتك وقد زرع، أم حديث له يتعرض لم معنى وهو
النعم وإغداق بالكرم املدح يف أيًضا يشرتكن فقد مدحن وإذا العرشة؛ وسوء بالبخل

ذلك. ونحو عليهن
تصف فقد جديدة؛ بمعان لبعضهن ستوحي املدنية أن فيه شك ال مما ولكن
الحرية له أباحت كما وتفعل، تقول ما كل يف الحرية لها أباح بأنه زوجها الحرضية
الحرضي زوجها تصف أخرى حرضية امرأة لعل يدرينا؟! وما ويفعل، يقول ما كل يف

الحمل. وأصبح الذئب وأصبحت الجمَل، وصارت الناقَة فصار استنوق بأنه
زوجاتهم، فيصفون يجلسون رجًال عرش أحد بوصف لنا يوحي الحديث هذا ولعل
ولعلنا زرع، أم مجلس يكمل ظريًفا مجلًسا لكان إذًا القول، يف الصدق عىل ويتعاقدون

نفعل.
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مهرج لسان عىل حكمة

دالمة؟! أبي بعقلية جميًعا األمم لقادة من

وفعله وقوله بشكله الناس يضحك العبايس، العرص أول يف كبريًا ُمَهرًِّجا دالمة أبو كان
لطيف الروح، خفيف وكان معربًدا، سكريًا الوجه، قبيح اللون، أسود فكان وشعره،
الوالة وخاصة يغضبهم، وما يرسهم وما الناس بنفوس عارًفا البديهة، حارض الشعر،
كان امللك)، (مضحك مقام يقوم وكان منهم، املال اجتذاب بطرق خبريًا والحكام،
لها ون فيخفُّ بغداد يف وأقواله وشعره نوادره وتشيع واملهدي، واملنصور للسفاح مضحًكا
نادرة أو لنكتة موضًعا دالمة أبو يجعله أن كبري أو أمري كل ويخىش منها، ويضحكون
يتناقلونه بما الناس من السخرية موضع يكون ال حتى عطاءه؛ عليه فيسبغ نوادره، من

دالمة. أبي عن فيه
من األموال بها يبتز واملكر، للحيل أرسة ابنه ومن زوجه ومن نفسه من اتخذ
يف ودهائه النفسية، بخربته الجاحظ ويصفه عليهم، ويضحك منهم، ويضحك األغنياء،
قال: حاجتك. سلني له: فقال يوًما، املنصور أضحك بأنه ذلك عىل ويستدل االستجداء،
فغالم قال: أعطوه. قال: عليها. أتصيد فدابة قال: إياه. أعطوه املنصور: قال صيد. كلب
قال: أعطوه. قال: منه. وتطعمنا الصيد لنا تصلح فجارية قال: أعطوه. قال: الكلب. يقود
ضيعة لهم يكن لم وإن قال: تجمعهم. داًرا أعطوه قال: يسكنونها. دار من لهؤالء بد ال



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

باملسألة حذقه إىل فانظر الجاحظ: قال إلخ. … ضيعة فأعطاه يعيشون؟! أين فمن
إليها. وصل ما ابتداء الضيعة سأله ولو بضيعة، وانتهى بكلب، ابتدأ حيث فيها؛ ولطفه
يف يستخدمه الذي وشعره ونوادره فكاهته من الكثري األدب كتب لنا وتروي

اإلضحاك.
ا. حقٍّ حكيمة ا حقٍّ رائعة قصة له ونروي كله؛ هذا ولندع

يشهد أن ويخىش سالًحا، يحمل أن ويخىش املوت، يخىش جبانًا دالمة أبو كان لقد
حانة أو بها، يضحك أضحوكة أو يقولها، نكتة إال له فليس والقتال؟! له وما قتاًال،
هروب منه فيهرب القتال ميدان أما اللهو، رضوب من ذلك نحو أو الخمر، فيها يحتيس
للقتال؛ يتجهز أن أحيانًا يأمرونه فكانوا ذلك، منه واألمراء الخلفاء وعرف القط، من الفأر
للناس أضحوكة يصري وكيف يستغيث، وكيف يضطرب، وكيف يفعل، كيف لينظروا

له. أضحوكة الناس اتخذ أن بعد
املؤمنني، أمري يا دالمة: أبو فقال للقتال، الشام إىل يخرج أن يوًما املنصور أمره
شؤمك. يغلب يمني فإن امِض؛ املنصور: له قال لشؤم. وهللا فإني أخرج، أن باهلل أعيذك
ال فإني املوقف، هذا مثل يف تجرب أن لك أحب ما املؤمنني أمري يا هللا لعمر فقال:
قال تجربة. وأطول وأعرف وأوثق أدرى بنفيس وأنا شؤمي؟ أو يمنك يغلب! أيهما أدري
وهللا شهدت اآلن، أصدقك فإني قال: الخروج. من بد لك فما هذا، من دعني املنصور:
العرشين عسكرك يكون أن اآلن شئت فإن سببها، وكنت هزمت كلها عسكًرا عرش تسعة

وأعفاه. املنصور فضحك فافعل.
املهدي إىل به أتي أن مرة حدث إنما املقال، هذا من املقصود هو أيًضا هذا وليس
املهلبي؛ حاتم بن عدي بن روح مع جيش يف فجنده يعاقبه، أن فأراد سكران، وهو
أبو وظل عدوهم، يف وأنكاهم حربًا، وأعنفهم قتاًال، الناس أصدق وهم الخوارج، ملحاربة
الجيش قائد يستعطف أن وحاول الجيش مع فخرج سميًعا، يجد وال يستعطف دالمة

له: ويقول املهلبي عدي بن روًحا

أس��د1 ب��ن��و ب��ي ف��ت��خ��زى ال��ق��ت��ال إل��ى ي��ق��دم��ن��ي أن ب��روح أع��وذ إن��ي

املهلب. قبيلة أسد: بنو 1
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وال��ج��س��د ال��روح ب��ي��ن ي��ف��رق م��م��ا أع��ل��م��ه األق��ران إل��ى ال��ب��راز إن
ب��ال��رص��د ال��خ��ل��ق ل��ج��م��ي��ع وأص��ب��ح��ت ل��ه��ا ص��م��دت إذ ال��م��ن��اي��ا؛ ح��ال��ف��ت��ك ق��د
أح��د ع��ن ال��م��وت اخ��ت��ي��ار ورث��ت وم��ا أورث��ك��م ال��م��وت ح��ب ال��م��ه��ل��ب إن
أُُج��د ف��ل��م ف��رًدا خ��ل��ق��ت ل��ك��ن��ه��ا ب��ه��ا ل��ُج��دُت أخ��رى م��ه��ج��ة ل��ي أن ل��و

أمر هذا كان إذ له؛ يستمع ولم «روح» يف يؤثر لم ولكنه مؤثر، لطيف شعر وهو
ودهائه حيلته كل فجمع خائًفا، ساخًطا كارًها إليه فتقدم القتال عىل أرغم وهكذا املهدي،

صنع؟ فماذا املأزق، هذا من للخروج
يبارزه؛ من ويطلب رجل فيربز باملبارزة، القتال يبدأوا أن الخوارج عادة كانت
دالمة أبو وأُِمَر املبارزة، يطلب خارجي فخرج الكر، حرب كانت القتال حمي إذا حتى
أمام يقف أن له فأنَّى دالمة، أبي نصيب من محالة ال املوت كان وهنا له، يخرج أن
أيام من يوم وآخر اآلخرة، أيام من يوم أول إنه األمري، أيها دالمة: أبو قال الخارجي؟!
فأخذ ودجاجة، برغيفني له فأمر أخرج، ثم آكله بيشء يل فمر جائع، وهللا وأنا الدنيا،
دالمة أبي إىل وأرسع تتقدان، عيناه وكانت الخارجي، أمام ووقف الصف إىل وبرز ذلك

فوقف. هذا. يا ِرْسِلَك عىل دالمة: أبو له فقال عليه، يقيض

قط؟ عداوة بيننا كان هل دالمة: أبو
ال! الخارجي:

وتًرا؟ وأهلك أهيل بني تعلم هل دالمة: أبو
ال! الخارجي:

جميل. عىل إال لك؛ وهللا أنا وال دالمة: أبو
دينك؟ عىل رجًال أتقتل دالمة: أبو

ال! الخارجي:
لك. أراده ملن الرش وأريد بدينك، أدين وهللا إني دالمة: أبو

االنرصاف). (وأراد خريًا، هللا جزاك الخارجي:
بيننا املودة لتتأكد مواكلتك وأريد آكله، أن وأريد زاًدا معي إن قف، دالمة: أبو

علينا. هوانهم العسكرين أهل ونُري
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أفعل! الخارجي:

معرفتيهما، عىل أرجلهما ووضعا دابتيهما، أعناق اختلفت حتى دالمة أبو إليه فتقدم
األكل، بعد دالمة أبو وعاد يضحكون، جعلوا ذلك العسكران رأى فلما يأكالن، وجعال

قرنه. يكفيك لغريي فقل ِقرني كفيتك أنا للقائد: وقال

الناس عن غابت التي الحكمة وهي كله، العالم حكمة وهي دالمة، أبي حكمة هي هذه
أبي فعل لفعلوا الناس عقل ولو املزمنة، الحرب فكانت وحضارتهم، بداوتهم يف جميًعا
سأل لو ال. ِتَرة؟ بينهما هل ال. خصومة؟! بينهما هل الجيش؟ الجيش يقاتل ِلَم دالمة،
الجيَش جيٍش كلُّ سأل ولو الخارجي، إجابة ألجاب دالمة أبي سؤال قرنه جندي كل
رؤساء عن غابت التي هي الحكمة هذه بل الجواب، هذا ألجابه السؤال هذا يقاتله الذي
إجابة إال الحق الجواب كان ما دالمة، أبي سؤال تساءلوا فلو الحروب؛ وقادة الحكومات

الخارجي.
والناس املصطنعة، الوطنية تبثه مصطنع عداء إال عداء الجيوش بني ليس أن والحق
قديًما الناس كان وقد الغفلة، سيطرة تحت يقعون الذين القادة لرأي اتباًعا يحاربون
بالقتال، حقه أنه يدعي ما أو حقه أحدهما وأخذ الفردان، تقاتل فرًدا فرد نازع إذا
األفراد َعَقَل ولكْن القضاء، وأنشئ املحاكم وأنشئت القتال محل العقل حل تحرضوا فلما
بالقوة حقها أنه تدعي ما أو حقها تأخذ الحكومات تزال فال الحكومات، تعقل ولم

األول. املتوحش اإلنسان فعل والحروب،
تتقاتل وملاذا القتال، تريد حكوماتهم ألن يتقاتلون إنهم الناس؟ يتقاتل ملاذا
مريدة ألن تتقاتل؛ أنها جميًعا: أولها ثالثة: أسباب من لسبب تتقاتل إنها الحكومات؟
واستغالل ألمتها، املال زيادة تريد أو الرقعة، واتساع والسيطرة العظمة تريد القتال
أو الغالب؛ لري املغلوب دم ورشب الغالبة، لغنى املغلوبة األمة وإفقار لفائدتها، الغري
أنها أو دولة، أقوى أو دولة، أعظم بأنها والتبجح الصيت، وحسن الكاذبة الفخفخة تريد

وتوجيهه. العالم سياسة يف املسموعة الكلمة ذات أنها أو عنها، الشمس تغرب ال
بعني إليها فلننظر غريها؛ يشء وال الحرب أجلها من كانت التي األسباب هي هذه
الدمار هذا تستحق كلها هي أو منها يشء هل دالمة؛ أبي بعني فقل شئت وإن الحق،
تفقد األرس وهذه النفوس، يمأل الفزع وهذا أنهاًرا، تجري الدماء وهذه العالم، يف
واألموال األنفس يف النقص وهذا الدمار، وهذا الخراب وهذا عائلها، بقتل وتشقى أبناءها
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ولو شهواتهم، عليهم وغلبت عقولهم فقدوا ألنهم ذلك؛ يفعلون إنما القادة إن والثمرات؟
ال عظمت مهما املادة وأن واحدة، روح إزهاق يساوي العالم يف يشء ال أن لرأوا َعَقلُوا

جزئية. كانت مهما بإنسانية تَُقوََّم أن يمكن
دالمة؟! أبي بعقلية جميًعا األمم لقادة فمن بعد؛ أما
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العالم ألن مىض؛ عرص كل يف منها أرسع الحارض عرصنا يف التجديد حركات
أمة يف يحدث وما عليها، قيض قد واألمكنة األزمنة يف والفروق وحدة، أصبح
الرشق تطور ذلك يف وحسبك … الربق رسعة يف العالم أقىص إىل عنها ينتقل

… األخري القرن يف

هللا «يبعث قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن هريرة أبي عن روي ما الطريفة األحاديث من
رأس يف يبحثون العلماء أخذ وقد دينها»، لها يجدد من سنة مئة كل رأس عىل األمة لهذه
عبد بن عمر إنه بعضهم فقال الحديث، عليه يصدق الذي املجدد هذا عن سنة مئة كل
األشعري أو رسيج وابن الثانية، املئة رأس عىل والشافعي األوىل، املئة رأس عىل العزيز
الغزايل، والخامس الرابعة، املئة رأس عىل اإلسفرائيني حامد وأبو الثالثة، املئة رأس عىل
الحديث هذا يف ويعجبني إلخ. … العيد دقيق ابن والسابع الرازي، الفخر والسادس
يعجبني لم ولكن الزمان، بتغري الترشيع تغري لفكرة وتقريره معناه حيث من طرافته
الدقيق، بالحساب مئة كل رأس عىل املجتهد مجيء تحديد يف الحريف تزمتهم الفقهاء من
يكون أن يجب املجدد أن الشافعية واعتقاد املذهبي تعصبهم فيهم يعجبني لم كما

وهكذا. أبًدا، شافعيٍّا
ما األحداث من يحدث فقد باملرت؛ تقاس أن يمكن ال التجديد فكرة أن والواقع
طويل، زمن يف التجديد يستوجب ما منها يحدث وقد قصري، زمن يف التجديد يستوجب
والعادات الدين، يتجدد: الحياة مرافق من مرفق فكل الدين، عىل مقصوًرا التجديد وليس
ألن يتجدد؛ الحياة يف يشء وكل والعلم، السياسية والنظريات والغناء، واألدب والتقاليد،
الفرق من فكم دائبة؛ وحركة مستمر تجدد يف والزمان الزمان، وليدة كلها األشياء هذه
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امرئ قول بني الفرق من «كم الجاحظ: قال وكما الحديث! واألدب الجاهيل األدب بني
القيس:

ف��ان��زل ال��ق��ي��س ام��رأ ي��ا ب��ع��ي��ري ع��ق��رت م��ًع��ا ب��ن��ا ال��غ��ب��ي��ط م��ال وق��د ت��ق��ول

الجهم: بن عيل وقول

ت��س��رب» ل��م ب��ي��ن��ا ف��ي��م��ا ال��م��اء م��ن زج��اج��ة ت��راق ل��و ج��م��ي��ًع��ا ف��ب��ت��ن��ا

وجديدها، قديمها واملالبس وحديثه، قديمه البيت بني التغري: هذا تجد يشء كل ويف
العادي الفرد يأتيه ال ما األعمال أفراد الفكرة إىل ينضم وقد وجديده قديمه العمارة وفن
هذه من مرفق يف تغيري وكل وهكذا، وجديدها؛ قديمها واملوسيقى وعيه، حالة يف منفرًدا

تجديًدا. يسمى العالم العالم املرفق
مرونة معناه النفسية ناحيته من التجديد إن قوانينه؟ هي وما التجديد هو ما ولكن
والجديد، ليتفق القديم تعديل أو القديمة، األوضاع محل الجديدة األوضاع إلحالل العقل
الثورية، بالوسائل القديم عىل القضاء إما شكلني: أحد يتخذ التجديد أن يتضح ذلك ومن
سلمية بوسيلة متناسبًا مزًجا ومزجهما الجديد من وطرف القديم من طرف أخذ وإما
بأنه وصفه إذ التجديد؛ مظاهر أهم إىل عرش الثامن القرن يف روسو أشار وقد هادئة،
األوضاع محل ذلك وإحالل الفلسفي، والتسامح العقلية واملبادئ اإلنسانية بمبادئ «األخذ

النظر». الضيق والتعصب السلطات وتقديس القديمة
وإن تخلفها، وعدم واطرادها دقتها يف الطبيعية القوانني تشبه قوانني وللتجديد

معقًدا. غامًضا القوانني هذه بعض يزال ال كان
شعورهم شدة من الفكرة هذه وتأتيهم قالئل، أفراد أو فرد عند التجديد فكرة تبدأ
صحتها، عىل للربهنة والشعورية العقلية الحجج ويؤلفون إليها، فيدعون الحارض، بسوء
الشعب تعم حتى املوجات؛ تتسع كما وتتسع وتنترش الفكرة هذه تقبل أن يحدث وقد
تسلب قد أنها مقاومتها إىل ويدعو الفكرة، تقاَوَم أن يحدث ما كثريًا ولكن بأجمعه؛
يحدث كما منافعهم، بالقديم املتمسكني عىل وتفوت مصالحهم، املصالح أصحاب بعض
الدعوة عند يحدث وكما القديمة، النقل أدوات محل تحل للنقل آالت اخرتاع عند عادة
يدعو وقد ذلك، نحو أو قديًما التعليم يف منهًجا يخالف جديد التعليم يف منهج إىل
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أو بجاههم تذهب ألنها منها؛ السلطان أصحاب خوف الجديدة الدعوة اضطهاد إىل
سبيل يف املقررة السلطات وأصحاب املهددة املصالح أصحاب يقف ذاك إذ سلطانهم،
وقد بالفكرة، الفكرة ومحاربة باملقاومة املقاومة مقابلة إىل الداعون فيضطر الدعوة، هذه
ينارص معسكر معسكرين: إىل الناس فينقسم بالعنف، العنف محاربة األمر يستدعي
بل فحسب، املادية القوة نعني ولسنا للقوة، والغلبة الجديد، ينارص ومعسكر القديم،

مًعا. واملعنوية املادية
منازلتهما إىل فيضطرون متناقضني، تيارين أمام أنفسهم التجديد دعاة يجد وقد
فكرة منازلة إىل مضطرون أنهم أصحابها رأى إذ االشرتاكية؛ يف حدث كالذي جميًعا،

الجامدة. الرأسمالية وفكرة املتطرفة، الشيوعية
امللل، الشعب يعم أن منها الجديدة؛ الفكرة نجاح عىل تساعد ظروًفا هناك إن ثم
نظامهم، من خري ونظام حالهم، من خري حال إىل والطموح الحال، بسوء واإلحساس
الهشيم، يف النار رسيان التغيري وإىل التجديد إىل الدعوة فترسي ظلمهم، محل يحل وعدل
لعواطفهم، محركة الشعب، أذهان من قريبة الجديد إىل الدعوة تكون أن هذا من ويقرب
عواطف مع تلتقي وال طويل، بوقت زمنها تسبق الدعوة كانت إن أما آلمالهم، محققة

النجاح. لها يُكتب أن فقلَّ الحارضة وعقليتهم الناس
أخرى وجماعات الجديد، لفكرة قبوًال أرسع تكون جماعات هناك أن املشاهد ومن
تقيد ولم حديثًا، تكونت التي الجماعات من الجماعة كانت فإذا للتجديد، مقاومة أشد
التجديد، فكرة اعتناق إىل أقرب كانت أمريكا، يف الشأن هو كما األوضاع، من ثقيلة بقيود
والتسامح الخطابة، وحرية الصحافة، وحرية الرأي، حرية فيها سادت إذا الشأن وكذلك
وما اآلباء تقدس بدائية األمة كانت إن أما إنجلرتا، يف الشأن هو كما والديني، الفكري
آثَاِرِهم َعَىلٰ َّا َوإِن ٍة أُمَّ َعَىلٰ آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا تعاىل: هللا فيهم قال كالذين عنهم صدر
عقًال، فيه تعمل وال باجتهاد فيه تسمح ال جامًدا دينًا متدينة األمة كانت أو ْهتَُدوَن﴾، مُّ
كل عن العيون وإغماض اآلذان، وسد الجمود، يكون فهناك العامة، باملصلحة تقيسه وال

التجديد. إىل دعوة
تنترش ال وبعضها رسعة، يف تنترش الجديدة العادات بعض نرى أن العجيب ومن
حتى انترشت ما رسعان جديدة عادة كان املرصية املرأة فسفور شديد! بطء يف أو مطلًقا؛
الرجال ولعب وللكورسيه للبنطلون السيدات لبس ولكن بأجمعه، الشعب تعم كادت
ومن الشعب، صميم من نبعت إذا الجديدة العادة أن هذا سبب فهل ينترش، لم للبياردو
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أن أو تعم؟ لم األرستقراطية الطبقة من نبعت وإذا أعم، كانت والدنيا الوسطى الطبقة
وقلة. كثرة الجديدة البدعة وتكاليف املواءمة، وعدم املواءمة إىل يرجع ذلك يف السبب

كان ما أمم بني قربت مثًال الحربية فاألزمات التجديد؛ عىل كبري فضل ولألزمات
وميثاق األمم عصبة مثل يف التفكري عىل وحملت بعض، من بعضها يقرب أن يظن
عمًال؛ تتحقق ولم تفكريًا ولدت كانت وإن ذلك، ونحو املتحدة األمم وهيئة األطلنطي
ما كثريًا والجهل، واملرض الفقر يف الناس من كبرية طائفة كوقوع االقتصادية واألزمات
الفقر ملقاومة الخطط ووضع الرضائب ورضب الثروة نظام يف التفكري عىل األمة تحمل

وهكذا. واملرض، والجهل
العالم ألن مىض؛ عرص كل يف منها أرسع الحارض عرصنا يف التجديد وحركات
عنها ينتقل أمة يف يحدث وما عليها؛ قيض قد واألمكنة األزمنة يف والفروق وحدة، أصبح
السياسية والنظم األفكار يف التجديد حركات نرى ولذلك الربق؛ رسعة يف العالم أقىص إىل
ذلك يف وحسبك الحروب؛ غزو من بأرسع العالم تغزو واالقتصادية االجتماعية والنظم
املاديات يف الغربية املدنية من جديدة كثرية أفكاًرا وقبوله األخري القرن يف الرشق تطور

املاضية. العصور يف يقبلها كان ما واملعنويات
وقديم، جديد بني حرب مظاهر إال اليوم العالم يف واالضطراب القلق مظاهر وما
أن املشاهد ومن يحدد، ا وَلمَّ يتضح ا َلمَّ وجديد فساده، ظهر قديم بني فقل شئت وإن
دخل فإذا بينها، االنسجام إيجاد إىل بطبعها ميالة متفاعلة شعب كل يف الحياة مرافق
فيه يصب املاء كحوض املرافق؛ سائر لذلك تنفعل ما فرسعان منها مرفق يف التجديد
يكون حتى برودة؛ والساخن سخونة البارد يكتسب ما فرسعان ساخن، وماء بارد ماء

واحدة. حرارة يف ماء منهما
يتفاعل الحال هذا عىل كله فالعالم اليوم أما شعب، كل يف قديًما ذلك كان قد

الوجود. وحدة إىل تميل دائًما والطبيعة وينسجم، ينسجم ثم ويتفاعل
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طويلة حياة وهي حياته، ترجمة ضمنهما مذكراته من جزأين عيل كرد محمد األستاذ نرش
والغرب، الرشق يف كثريًة رحالٍت ورحل مختلفة، أوساط يف األستاذ عاش فقد حافلة؛
أكرب من والصحافة طويلة، مدة بالصحافة واشتغل بنارها، واكتوى السياسة يف وانغمس
واملال والعلم والسياسة األدب رجال من كثريًا وصادق وألوانها، الحياة معرفة يف املدارس
مذكراته يف ذكر فقد طويًال؛ عمًرا هللا بحمد ر وعمِّ عرشتهم، وأطال وخربهم واألعمال،
سنوات، خمس من أكثر وزيًرا كان حتى كبرية مناصب يف وتقلب الثمانني، عرش يف أنه

واإلْمتَاع. اإلفادة مظنة فاملذكرات
مرص، يف األول فؤاد مجمع يف جالسته طويلة، مدة عيل كرد األستاذ صاحبت وقد
ويف يغشاها، كان يوم والرتجمة التأليف لجنة يف وجالسته وبحوثه، آرائه إىل واستمعت
االطالع واسع أنه هو الخربة، طول بعد رأيًا فيه وكونت أزورها، كنت أيام دمشق مجمع
شيمة وهي الكتب، وبخزائن املختلفة املوضوعات بمصادر عليم العربية، الكتب عىل
عليًما الكتب، يف بحاثة هللا رحمه كان فقد الجزائري؛ طاهر الشيخ أستاذه عن أخذها
بما العربي العاَلم عيل كرد األستاذ أفاد وقد وسمينها، لغثها التقدير حسن بخفاياها،
البلغاء، رسائل مثل: من كتب من نرش وبما الشام»، «خطط ككتابه الناحية هذه يف ألفه

طولون. بن أحمد وأخبار
قول عىل تعقيب أو قرأ، ملا لنقد أو مبتكر لبحث فتعرض الطور هذا عدا إذا ولكنه
نظر وال واسع أفق عن تصدر ال فآراؤه أسلوبه، يف وال آرائه، يف ال كثريًا، يعجبني لم
تستجلب ونوادره ونكاته صفاء، أو رونق فيه ليس متعثر وأسلوبه كاف، عمق وال شامل
من أحًدا لقي إذا فهو ترصفاته، من لكثري أرتاح ال وكنت منها، الضحك ال عليها الضحك
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لم ولو وكتبه؛ تآليفه عىل وأثنى يخجله، حتى وجهه يف مدحه يف وبالغ عانقه معارفه
ورائه. من يقوله بما أعلم وهللا كتاب، وال تأليف له يكن

الحكم، يف وسخافة الذوق، يف قلة من أقول، ملا مصداًقا هذه مذكراته وجاءت
قيمة. له ما وتحقري قيمة، له ليست ما وتقويم

عليهم انقلب قد بذكرهم، ويشيد فيعانقهم يلقاهم كان الذين املرصيون وهؤالء
أيًضا! عجيب لسبب عجيبًا؛ انقالبًا

حبيب»، إىل «كتاب عنوانه: مقاًال الثاني الجزء يف كتب فقد لطيًفا، مثًال لذلك أسوق
ويسبهم مرص، أدباء عىل نقمته فيه يصب باشا، عيىس حلمي محمد معايل إىل كتبه
من ذلك نحو أو بذكره يشيدوا ولم كتبه يقرظوا لم ألنهم ملاذا؟ القدح، أفظع فيهم ويقدح
الزيات» حسن و«أحمد وصحفكم مجالتكم يف أقول «وماذا يقول: اسمعه األسباب، توافه
وأعمته بأخرة يل تنكر فرفعته، َلًقى كان أنه يل يكتب كان أن بعد الرسالة مجلة صاحب
«وصديقي الشهرة». اكتساب عىل عاَونُوه ومن أصحابه ونيس األرباح، وجمُع التجارُة
ما النحيني»، ذات من «أشغل مرص وغري مرص يف بالعلم املشتغلني كأكثر أمني أحمد
تركت ما — هللا شهد — وأنا عرفته، منذ بالقلم وال باللسان ال طيبة كلمة منه سمعت
من تالميذه أحد الجامعة يف سأله التأليف، يف ظهوره منذ له الدعاية أبواب من بابًا
باملصادر». املعارصين أعرف إنه بلديِّك؟ يف رأيي تسألني فقال: يفَّ، رأيه عن الحلبيني
السيد لطفي أحمد رئيسه هناك الزمالء، عجيبة هم من األول فؤاد مجمع يف «وهناك
أول من العربي العلمي املجمع يف إخواني وأردت به، نوهت ما وكثريًا الفيلسوف، باشا
فيما شكر بكلمة يحييهم أن تنازل وما فانتخبوه، مراسًال عضًوا يختاروه أن تأسيسه
به أقوم ما أن يعتقد كأنه بمثله، جمييل يقابل أن سنة خمسني خالل يغلط ولم أذكر،
بني وفرق وخفتي، ثقله بني وشتان العالم، هذا غري عالم من وأنه واجبي، هو نحوه
لطفي أن فذكر عليه، سخطه سبب أبان ثم شامي». وأنا مرصي هو وجنسيته، جنسيتي
األجانب األعضاء بني أن باشا لطفي فلحظ عيل، محمد نادي إىل وزمالءه دعاه باشا

عيل. كرد وترك التكرمة، مقام يف الجلوس إىل فدعاه وزير؛ لقب له رجًال
ما وهيكل املازني رصيفيَّ «إن فقال: السبب هذا ملثل وهيكل املازني عىل ونقم
عضوين مجمعنا انتخبهما الشام، يف إخواني وعمل لعميل التعرض يف كلمة قط أضاعا
حياته دأب واملازني اإلثم؛ هذا يرتكبان وكيف سطًرا، له يكتبا أن يتنزال فلم مراسلني،
بقلمه أصبح وهيكل عليها، املكافآت يستويف ودأب واملجالت، للصحف املقاالت يكتب

وصحبه؟!». عيل كرد من يأتي نفع وأي املرصية، السياسة دفة يدير ممن وحزبه
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سبب إنه السبب؟ ما أتدري شلتوت، محمود األستاذ عىل قسوته كله ذلك من وأغرب
محمود الشيخ «كان — هللا حفظه — قال شك، غري من الضحك يف االستغراق يستوجب
الشيخ اضطهده وملا األكارم، الرازق عبد آل دار يف عرفته قديًما، صديًقا يل شلتوت
منصبه إىل وأعيد خناقه نفس وملا عليه، الحانقني أول من كنت األزهر يف الظواهري
منه كان العلماء؟ كبار جماعة عضو عند مقامي كان ماذا أتدري كثريًا، فرًحا له فرحت
جناه ما هذا فالن». العزة لصاحب اإلخالص «آية ظهره: عىل وكتب له كتابًا أهداني أن
حتى والتأنيب؛ والتعنيف اللوَم عيل كرد األستاذ من أجله من استحق وما شلتوت األستاذ
إىل تحتاج ال قديمة الطرابيش وأرباب العمائم أرباب بني املباينات «إن بقوله: ذلك ختم

الغريبة. لألسباب العجيبة األحكام هذه أمثال من وهكذا وهكذا بيان»،
مدحه عدم أو لكتاب مدًحا ميزانه كان إذا األشخاص عىل الحكم أن األستاذ يدري أال
سخيًفا حكًما كان األمور، توافه من ذلك نحو أو فيها، التقصري أو األلقاب يف اإلفراط أو
يضحك ألنه شخًصا؛ يحبون إذ األطفال؛ بحكم يكون ما أشبه وكان وزن، له يقام ال
أو وجوههم يف عبس ألنه آخر؛ ويكرهون الحلوى، من قطعة لهم يقدم أو وجوههم يف
أال يجب عندهم األحكام فميزان األستاذ أمثال العظماء الرجال أما حلوى، لهم يقدم لم

الذاتية. وصفاتهم الحقيقية قيمتهم وإنما الصغرية، الشخصية األحداث يكون
األنبياء عىل حكم لو بل وبسمارك، ونابليون األفغاني الدين جمال عىل حكم ولو
ولم عبس من إال منهم فليس عجيبة، غريبة النتيجة لكانت هذا األستاذ بميزان واملرسلني
األعمال هذه تدخل لم هذا كل ومع شدة، يف أحيانًا وعاقب مرارة، يف أحيانًا وانتقد يقرظ،
أجل ومن التافهون، إال بها يأبه ال توافه ألنها عليهم؛ للحكم الصحيح امليزان يف كلها
جمعية نالته ما مرص يف عيل كرد محمد األستاذ إعجاب من أحد ينل لم التافه النظر هذا
وال الكرباء من أحد ينلها لم وإعجاب ثناء صفحات محاسنها يف كتب فقد «البعكوكة»؛

واألدبية. العلمية املؤسسات وال العظماء
مرص وغري مرص يف بالعلم املشتغلني يصف فهو الذوق، لقلة مصداق الكتاب يف ثم
عىل أو األمثال يف كتاب أي عىل الكبري األستاذ وأحيل النحيني، ذات من أشغل بأنهم
يستعمله أن يصح ال أنه أيًضا وليعلم املثل، مرضب ليعلم «نحي»؛ مادة يف العرب لسان

ذوق. كل من تجرد من إال املوضع هذا مثل يف
له طبعت أنها يف عليه فضلها وذكر التأليف لجنة مدح أن بعد أيًضا أدبه ويشاء
يف يصفها أن هذا كل بعد أدبه شاء حسنة، معاملة وعاملته طبعها، وأعادت كتب، ثالثة

الكتب. يف ليس يشء فالذوق بأس، ال ولكن «عصابة» بأنها املدح ثنايا
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العظيم، واملصلح الكبري، الوطني بمظهر يظهر أن مذكراته يف األستاذ ويحاول
عمل أنه مثًال ويذكر نفسه، عن فيكشف قلمه يخونه أن يلبث ال ولكن املثايل؛ واألخالقي
ظل يف أشهر وسبعة سنني خمس الحسني الدين تاج والشيخ العظم، بك حقي مع وزيًرا
بضعف ويصفهما والتجريح، واللذع بالنقد فيهما قلمه يطلق هو ثم الفرنيس، االنتداب
أوامرها وتنفيذ مطلًقا، ا تامٍّ خضوًعا الفرنسية للسلطة والخضوع واملحسوبية الشخصية
يبيح ال املثايل األخالقي والرجل فيهما، قاله ما آخر إىل … بالبالد ضارة كانت مهما
قوله صدق لو الرجلني هذين مثل مع سنني خمس من أكثر الوزراة يشغل أن لنفسه
ادعى مهما البالد يرض أنه يعتقد من مع يعمل أن يرفض الشجاع األبي الرجل إن فيهما،
يكن ولم أنفهما رغم معهما يشتغل كان أنه يذكر أنه ذلك من وأنكى اإلصالح، يريد أنه
حب أن األستاذ أيرى الفرنسية! السلطة إال إبقائه يف عليهما ويضغط الوزارة يف يحميه
الحقيقة يف وهو يشايعهم أنه فيه فيظنوا منهم، غفلة عن صادًرا كان لبقائه الفرنسيني
وأنهم يرضهم، ومن ينفعهم ومن الرجال حقائق العلِم حقَّ يعلمون أنهم أو يناهضهم؟!
رؤسائه غضب فرصة والنتهزوا لحظة أبقوه ما لهم كبرية خدمة من فيه يجدون ما لوال

مرسورين؟! مغتبطني الوزارة من فأخرجوه عليه
أربع، دويالت إىل تقسيمها وهو سورية مصائب أكرب وزارته عهد يف تم قد أنه الحق
وال األستاذ تحرك وما إدارة، دويلة ولكل علم دويلة لكل متعددة، وحدات إىل وتمزيقها
نحى حتى يجري عما راضيًا مطمئنًا بقي وإنما هذا، كل رغم باالستقالة نفسه حدثته

كلها. الوزارة الفرنسيون
تاج الشيخ الوزارة رئيس عند يُْدعى — مذكراته يف ذكر كما — األستاذ كان وقد
كان كما وسادتهم؛ الفرنسيني سيدات من الرئيس يدعوهم الذين ليؤنس الحسني؛ الدين
هذه األستاذ فيلبي فرنسا، من حضوره عند بريوت يف السامي املندوب الستقبال يدعى

املذكرات. عنه تتكشف مما وهكذا وهكذا فخوًرا، مغتبًطا راضيًا الدعوات
أيًضا؛ هذا يف أميل خاب ولكن يقول، فيما الصدق يتحرى أن فيه آمله كنت ما وآخر
عن األحداث من كثريًا يذكر كما كاذبتان؛ أنهما باهلل أشهد حادثتني عني يذكر رأيته فقد

وينكرونها. يكذبونها والشام مرص يف متعددين أشخاص
تاريخ كتابه يف حتى عنه صدر ما كل يف القراء يشكك أنه هذا يف ما وأسوأ
األحداث خلق من لنفسه استباح لعله يدري! فمن اإلسالمية، والحضارة الشام، خطط
أساء ولكنه فقط، نفسه إىل أساء يكن لم وبهذا األحياء، عن الرواية يف استباحه ما
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أحيانًا، بالجهل واتهموا الكتاب يف ذكرهم ورد ممن كثريًا ولعل جميًعا، املؤرخني إىل
نشأت وإنما هذا، من يشء فيهم يكن لم أحيانًا، الذمة وقلة والرشوة أحيانًا، والجاسوسية

األشياء. عىل حكمه فساد أو خياله، اخرتاع أو األستاذ، ظن سوء من
ويغفر عنه يعفو فاهلل كبري، هللا من بخذالن إال تصدر لم املذكرات فهذه الجملة وعىل

له.
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السامحة روح

ود»1 فُّ السَّ «نادي سميناه العربية إىل اسمه ترجمنا إذا واشنطن يف لناد وصًفا اليوم قرأت
الصحافية، ومقدرتهم االجتماعية، مراكزهم أساس عىل يُختارون خمسون، أعضائه عدد

التهكمية. ومهارتهم
البيضاء، الرقبة وربطة «الفراك» االجتماع يف يلبسون فاألعضاء تقاليد؛ النادي ولهذا
عظيم صاحبها أن فيعلم السرتة، عىل تعلق «سفود» صورة عن عبارة هي شارة ولهم

النادي. هذا يف عضًوا كان إذ العظماء؛ من
إحداهما عام، كل حفلتني أعضاؤه يقيم سنة، وستون خمس اآلن النادي وعمر
الحزب ورئيس الجمهورية، رئيس يدعى حفلة كل ويف ديسمرب، يف واألخرى إبريل، يف
عدا ما جميًعا، الجمهورية رؤساء الدعوة لبى وقد الدولة، موظفي وكبار املعارض،
وموسيقى أغان عىل يشتمل حافل برنامج يعد اجتماع كل ويف «كليفالند»، الرئيس
املوظفني وكبار املعارضة ورئيس الرئيس نقد إىل ترمي وكلها رائعة، ونكات وتمثيل،
وكيف العام، الرأي وتشغل بالهم، تشغل التي املشاكل واستعراض الذًعا، تهكميًا نقًدا
هذا ينتهي أن وبعد ساخٍر، َفِكٍه قالب يف كله ذلك وضع ثم الكبار، هؤالء فيها ف ترصَّ
ورئيس الجمهورية رئيس يقف السفود، عىل الكبار هؤالء فيه يشوى الذي الربنامج
السخرية مقابًال تهكمه، للنادي شاكًرا دقائق عرش منهما كل فيخطب املعارض، الحزب
قد يكونوا أن بعد االحتفال ينتهي وبذلك باللذع، واللذع بالتهكم، والتهكم بالسخرية،
الكبار هؤالء كرب كيف مثًال فأبانوا التهكمي، الجانب من والرؤساء للمشاكل عرضوا

اللحم. عليها يشوى التي الحديدة هو السفود 1
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ترصفات فيها ترصفوا وكيف تافهة، ذاتها يف وهي عظمى مشاكل وعدوها األمور، صغار
ثنايا يف ذلك وكل طريق، وأخرص وجه أبسط عىل فيها يترصف أن يمكن وكان مدوية،

الطريف. والتهزيء اللطيف، الضحك
من كبري بقدر السفود نادي «يزودنا مذكراته: يف الجمهورية رؤساء أحد ويقول
… عني تقال التي الالذعة النكات من العريضة االبتسامة عىل نفيس روضت وقد املرح،
لقيت ما سيلقى — منزلته بلغت مهما — غريي رئيس كل أن علمي ذلك عىل ويغريني

املساء». هذا يف املرح سبيل يف
بورقة الدرايس العام آخر فوجئ أنه أمريكية جامعة من تخرج من حدثني وقد
حيث من فالن األستاذ يف رأيه عن الجامعة فيها تسأله الفصل، سائر وعىل عليه وزعت
والطلبة إلخ، … الطلبة معاملته حيث ومن تدريسه، طريقة حيث ومن العلمية، كفايته
سماحة. يف هذا يتقبلون واألساتذة والجامعة أسمائهم، ذكر غري من رصاحة يف يجيبون
ربي إذا إال أمة يف تسود أن يمكن ال روح وهي السماحة»، «روح أسميه ما هذا
يشاء، ما ينقد أن ولكل رأيه، ولكل شخصيته، فلكلٍّ الحقة؛ الديمقراطية عىل فيها األفراد
أيًضا — الناقد عىل ولكن النقد، سماع يف الصدر واسع يكون أن املنقود وعىل يشاء، ومن
مؤدب، أسلوب يف نقده به يصوغ ما الذوق، ودقة التقدير حسن من لديه يكون أن —
والسخرية الفكاهة يمزجوا أن يستطيعون بأنهم «السفود» نادي أعضاء عرف ولذلك

السليم. والذوق بالرزانة
وعدم األفق سعة ُعوِّدت إذا إال السماحة» «روح تعتنق أن أمة تستطيع وليست
ظهر وإن رأيه بأن وإيمانه اآلخرين، رأي يحرتم كما غريه، رأي الفرد واحرتام التزمت،
الصعب من وأن صوابًا، يكون قد خطؤه ظهر وإن غريه ورأي خطأ، يكون قد صوابه له
يراه وقد واحدة، زاوية من إال الحق الفرد يرى فليس زواياه، جميع من الحق رؤية
له؛ محرتم للناقد مقدر للنقد، الصدر واسع فهو ذلك أجل ومن أخرى؛ زاوية من اآلخر

ثروة. رأيه يف يزيده ألنه
برصه ومغمض سمعه ساّد مخالفه، عىل الحقد شديد النظر، فضيق املتعصب أما
ولذلك الخراب، استحقت وإال رأيه، عىل الدنيا تسري أن إال يرى ال لخصمه، حجة أي عن
الفكاهة روح ألن غريه؛ من يستسيغها وال عنه، تصدر ال الفكاهة، لروح فاقًدا كان

منزلته. من أسمى منزلة السماحة وروح
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عن يروى كالذي السماحة، روح تمثل التي واألخبار الشعر من كثري العربي األدب يف
فيسمحون، عليهم ويُتهكم فيحلمون، يُنقدون وغريهما، زائدة بن ومعن قيس، بن األحنف
روح بصدد نحن وإنما أفراد، بصدد اآلن لسنا ولكن باالبتسامة، السخرية ويقابلون

األمة. يف عامة
إىل تقربهم فهي السماحة، روح إىل الحاجة أشد يف اليوم العربية األمم أن والحق
فاملحكوم باملحكوم؛ الحاكم عالقة يف إليه أحوج نحن التقاطع؛ عن وتبعدهم التفاهم،
يكون وقد مؤدب، نقد ولكنه الحاكم، أعمال من يستصوبه ال ما بنقد نفسه عن ينفس
واسع جانبه من والحاكم رائعة، نكتة أو لطيفة، سخرية فيه يكون وقد فرًحا، فكًها
بالتهكم، التهكم يقابل وقد رزانة، يف نقده عن يجيب قبوله، يف سمح النقد، لسماع الصدر
ج فرَّ وقد الرش، عىل تنطوي ال الحقد، من سليمة الجميع وروح بالسخرية، والسخرية

متبادل. صفاء — والسخرية النقد برغم — فبينهما واملحكوم، الحاكم عىل كله ذلك
والشعوب العربية الدول بني العالقة يف السماحة روح إىل كذلك حاجة يف ونحن
من حني كل بينها يحدث ما رأيت ما الروح هذه سادت ولو وبعض، بعضها العربية
العربية، الجامعة من وانسحاب الطرق، وسد العالقات، بقطع وتهديد وغضب، سباب
ودليل السماحة»، «روح فقدان مظاهر من مظهر كلها األمور هذه فمثل ذلك؛ إىل وما

الكاذبة. العزة أو والضغينة، الحقد عىل واالنطواء العطن، ضيق عىل
سمحة بكلمة عولجت حادة، أزمات من الحارض ويف املايض التاريخ يف نرى لكم
للنقد الرئيس احتمال أو صفاءها، النفوس إىل أعادت بارعة نكتة أو األزمة، فرجت

العامة. للمصلحة تحقيًقا الالذع؛
ميدان يف الالعبون يلعب الرياضية، بالروح تكون ما أشبه هي السماحة روح إن
فإذا ضغينة، عىل ينطوون وال حقًدا، يحملون ال ولكن ويتسابقون، فيتبارون اللعب،
بنفوس امليدان من جميًعا وخرجوا له، مهنئًا الغالب يد يف يده املغلوب وضع اللعب انتهى

راضية. وقلوب صافية
الضغن. عىل واالنطواء الهم احتمال تستأهل ال أللعوبة ميدان إال كلها الحياة وهل
يا خريم»: «ابن له فقال ارتكبوه، لخطأ الشام أهل يغزو أن أراد املهدي أن يحكون
خري محبة؛ طاعة العرب تطيعك فألن امليسء، عن والتجاوز بالعفو عليك املؤمنني، أمري

خوف. طاعة تطيعك أن من لك
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لها، التقويم صحيح األشياء، عىل الحكم يف الرأي صادق حكيًما، عاقًال الرجل ترى ملاذا
بذاته، متصل غري يقدره أو عليه يحكم الذي اليشء كان إذا كله وذلك تقديرها؛ يف عادًال
بنفسه، اليشء هذا اتصل فإذا رش؛ أو خري منه يناله وال مصالحه، من مصلحة يمس وال
َمثَلُه وأصبح حكمته، وفقد تقديره، وساء حكمه، َفَسد نفًعا، أو ا رضٍّ منه يتوقع كان أو

التقدير؟ السيئ النظر، يف الكاذب الرأي، يف السفيه مثَل
من عليها الحكم عند األشياء يجرد أن يستطيع ال األغلب األعم يف اإلنسان ألن
املحكوم األشياء تجريد فحاولوا األحكام، يف الخطأ هذا الفالسفة الحظ وقد عواطفه؛
القضية يف األلفاظ أن فرأوا املنطق، علماء هذا وأدرك العواطف؛ من بها يتصل مما عليها
بـ: القضايا هذه عن يعربوا أن فحاولوا حكمهم، يفسد العواطف من يشء بها يتصل قد

الصدق. إىل أقرب فيكون مجرًدا حكمهم يكون حتى د؛ جـ، ب، أ،
وسوء الفساد سبب وكان الفاسد، والتقويم الفاسدة، باألحكام مملوءة والدنيا
واملثل الواحدة، القضية يف حتى والحكم؛ التقويم يف الشخصية املنفعة دخول التقويم
بشخصه األمر هذا اتصل فإذا صحيًحا، حكمه فيصدر غريه يف اإلنسان إليه ينظر الواحد،

آخر. وتقويًما آخر، حكًما أصدر نفسه
ملعرفة العقَل يُمنح لم اإلنسان إن يقولوا: أن الفالسفة من بطائفة حدا ما وهذا

املصالح. لخدمة ولكن الحقائق،
يف مداخل عليها والحكم األشياء تقويم يف العواطف مداخل أن له يؤسف ومما
كذب خطًرا منه أشد بل اآلخرين، عىل الكذب عىل مقصوًرا الكذب وليس الخفاء؛ منتهى
يعدل، أنه ويظن حكمه، يف ويجور ينصحها؛ أنه ويظن يخدعها، فهو نفسه؛ عىل اإلنسان

النادر. القليل إال هذا من يتحرر أن يستطع ولم
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إال بالقضايا املحاكم مأل وما الخطأ، هذا يف الوقوع إال العالم يف النزاع سبب وما
الرشيرين عىل مقصورة القضائية وغري القضائية واملجالس املحاكم فليست الخطأ؛ هذا
املتخاصمون هؤالء من أكثر ولكن مبطلون، أنهم ويعلمون الحق يدعون الذين والباغني
ينظر منهم كالٍّ أن ذلك حق؛ عىل أنه منهم كل ويعتقد الواحد، األمر عىل يختلفون الذين
متخاصم كل منها ينظر التي والزاوية خصمه، زاوية من ال هو، زاويته من املسألة إىل
يهرب الذي والرش يرتجيه الذي والخري وعواطفه، وبواعثه ومنطقه عقله تكوينها يف عمل

منه.
بني والخالف األشخاص بني املايل الخالف يف يوم كل تطالعك الكربى املصيبة وهذه
ثقافة، وأكثرهم عقوًال، الناس أرقى من تتكون التي الهيئات يف حتى املجالس؛ أعضاء
العواطف لعب يف وجدته بينهم للخالف سبب أكرب عن فتشت إذا فإنك إدراًكا؛ وأوسعهم

النفوس. أعماق يف الخفية الشخصية واملصالح
الواحدة فاملسألة يوميٍّا؛ تكتب ما أكثر يف الجرائد يف يوم كل يطالعك ما هو وهذا
األخرى؛ الجريدة ذلك كل يف وتخالفها بشكل، عليها وتحكم بشكل، جريدة تعرضها
لو وحكمه، نظره يف صاحبه مع يتفق أن املمكن من كان ممتاز، عاقل الكاتبني وكال
أو الشخصية، مصلحته اليشء عىل حكمه يف تدخلت ولكن وهواه؛ عواطفه من تجرد
سوداء، أحدهما رآها حتى عليها؛ وحكمه للمسألة، عرضه فلونت الحزبية، مصلحته
الخالف، من الفريقني بني ما بعد من الحياد عىل القارئ عجب وحتى بيضاء، واآلخر

والسخرية. الهزء موضع صارت حتى بالعقول؛ املصالح لعبت وكيف
إيران من الروس فخروج العامة؛ السياسة شئون يف أيًضا يطالعك ما هذا بل
يف صواب مرص من اإلنجليز وخروج الروس، نظر يف خطأ اإلنجليز، نظر يف صواب
يف خطأ بتقسيمها صغرية ولو أمة أية عىل والتعدي اإلنجليز، نظر يف خطأ الروس، نظر
البحر عىل منفذ ووجود األمم، أغلب عند صواب فلسطني تقسيم ولكن األمم، جميع نظر
اإلنجليز نظر يف مقاومته من بد ال رش الروسيني، نظر يف منه بد ال خري لروسيا األبيض

وهكذا. واألمريكيني،
واملصالح الوطنية العاطفة تدخلت ولكن وحده، يحكم الذي هو ليس العقل ألن ذلك
الذي اللون املخالفة تمام يخالف بلوٍن فريق كل عند الواحدة املسألة فلونت القومية،

اآلخر. الفريق صبغه
اآلن، كلها الدول بني الخالف رس بل والغرب، الرشق بني الخالف رس هو وهذا
لهذه املمثلني بني الخالف رس هو بل قبل؛ من كان كما معسكرين، إىل العالم وانقسام
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وأعدلهم حكًما، وأصدقهم عقًال، الناس أرقى من أنهم فيهم املفروض أن مع األمم،
ولكن يقدر، الذي وليس يحكم، الذي ليس وحده العقل أن املسألة وإنما لألشياء؛ تقويًما
من يعود ما مراعيًا يمثلها، ومن أمة كل تراه ما هو والتقدير الحكم يف األكرب العامل
من وجردتهم املمثلني، هؤالء جمعت أنك ولو مضار؛ أو مصالح من أمته عىل الرأي
يُعمل، أن يجب وما ورشها، وخريها األشياء تقدير يف واحد رأي عىل التفقوا عواطفهم

زمن. أقرب يف يُرتك، أن يجب وما
حفنة من الحكم يف الخطأ هذا سببها وويالتها العالم يف الحروب إن فقل شئت وإن
إن الحرب يف ينالها وما أمته، مصلحة أمة زعيم كل قدَّر والسياسة، الرأي قادة من
املجرد، عقله إىل ُمْصغ غري حكمه أصدر ثم السلم، إىل جنحت إن السلم أو الحرب، دخلت
من ناحية أو شخيص، هوى رأيه يف يؤثر وقد تقدر، أن ينبغي كما للحقائق مقدر وغري
قوم تأثري تحت خضوعه أو الكاذب، الوطني املجد يف رغبته أو الخلقي، ضعفه نواحي
عدد بها يتأثر ومطامح، مطامع أو شهوات من ذلك نحو أو الرشيرين، الرأسماليني من

خطورتها. تقدر ال كوارث يف كله اإلنساني العالم فيوقعون القادة، من قليل
الذين الفالسفة أو املناطقة من قادته يكون أن األيام من يوًما للعالم أتيح ولو
يقدروا وأن مطمح، أو مطمع أو هوى من األشياء عىل حكمهم يف يتجردوا أن يستطيعون
وال كان فإن وأغراض، أعراض من يغلفها ما حسب ال الذاتية قيمتها حسب املسائل
واملشاعر للوطنية، ال لإلنسانية فالعواطف الحكم، يف واملشاعر العواطف اشرتاك من بد
إخوانًا. هللا بنعمة الناس وكان رفاهية، يف وعاش بالسلم، العالم لنعم للقومية، ال للعاملية
اطرد ولكن الناس، فسد ما «وهللا الزمان: بديع قال ما والقول ذلك؛ لنا أنى ولكن

القياس».
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يف وتتحد مظاهرها يف تختلف وأقساها، املحن أشق من محنة اليوم اإلسالمي العالم يجتاز
فيضطربان إنجلرتا، عليهما تعرضها التي املعاهدة يرفضان ومرص العراق أسبابها، أهم
وما ظلم، من لحقها ملا تثور وفلسطني الضحايا، وتكثر املظاهرات وتقوم آلخر، حني من
اإلسالمي العالم معها ويثور فيها، جزء أخصب سلبها من املتمدنة األمم عليها فرضته
عومل منها، للخالص تحرك فإذا حكمها، تحت وينئ فرنسا، من يجوع واملغرب بأجمعه،
فرنسا، تحتله مما بخري إسبانيا تحتله الذي املغربي القسم وليس وأفظعها، معاملة أقىس
تشكو وأندونسيا شباك، من وإيطاليا وأمريكا إنجلرتا لها تخيط ما تعاني وطرابلس
والباكستان وانتقام، وفتك وجور عسف من فرنسا، من املغرب يشكو ما هوالندة من
وهكذا العامة، اإلنجليزية السياسة ومن الهنود، جريانها من بها يحيق مما األمرَّيْن تعاني

واضطراب. قلق كله اإلسالمي العالم فمظاهر مأتم، إسالمي قطر كل يف وهكذا،
القومي الوعي فيه دب اإلسالمي العالم أن واالضطراب القلق لهذا سبب وأهم
الوعود عليه وتوالت ففهمها، يفهمها، يكن ولم األجنبية، السياسة أالعيب عليه وتوالت
الحجج أن الطويلة التجارب بعد ورأى كذبها، فأدرك السلم، أيام وخلفها الحرب، أيام
وال القوة أساليب إال األساليب من يفهمون ال وأنهم املستعمرين، السادة تقنع ال العقلية
املنمقة، أساليبها وال املزوقة، السياسة لغة يصدق يعد ولم القتال؛ حجج إال الحجج من
لفظ وال باالنتداب، االستعمار لفظ تغيري من قبل من به يخدع كان ما يخدعه يعد ولم
مدلولها. ويتحد ألفاظها تختلف أساليب من ذلك نحو أو واملساواة، باملشاركة االنتداب
من امتُحن فقد األوربي؛ العالم من اإلسالمي العالم لقيها محنة أول هذه ليست
سقطت حتى أقطاره؛ عىل والنار الحديد وتسليطها عليه، وهجومها له، أوربا بغزو قبل
الشعور بها يشعر فلم نائم، وهو أصابته ولكنها عظمى، محنة هذه كانت فقد يدها؛ يف
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تواىل إذا حتى ألوامرها؛ وامتثل لطغيانها، خضع بل الواجبة، املقاومة يقاومها ولم التام،
مذلة، استعماره أن ويشعر ويقاوم، يستفيق أخذ الكوارث، عليه وتتابعت الطغيان، عليه
التي العبودية من ويتحرر كبَّلته، التي القيود هذه يفك أن يجب وأنه عبودية، واستغالله
أن يجب حر وأنه إنسانيته، تُحرتم أن يجب إنسان أنه أدرك فقد الجملة وعىل نكبته،

واضطرَب. َفَقِلَق حريته، تقدَّر
بسلطانها، واعتزت سيادتها، استعذبت فقد أوربا؛ ناحية من أما ناحيته، من هذا
ترصيف من واالستفادة بموارده، االنتفاع عىل والسياسية االقتصادية حياتها وبنت
أغراضها تحقق وهي طويلة فرتة ومضت دمائه، امتصاص من وتلذذت فيه، تجارتها
ولكن السوي، املعبد والطريق األبدي، املنهج هو هذا أن ظنت حتى ويرس؛ سهولة يف منه
فأشعرتها الحروب وجاءت شتى، أشكال عىل حكمها تعرتض العقبات رأت أن لبثت ما
وحريته بمستقبله تمنيه الوعود، تلو الوعود له فبذلت خصومها، ضد إليه بالحاجة
مما يشء يف تفرط أن عليها يعز حتى السلم؛ ويحل تهدأ ما الحرب أن غري واستقالله؛

سيادتها. من يشء عن تتنازل وأن به، تستمتع
هو وهذا الثانية، العاملية الحرب وعقب األوىل، العاملية الحرب عقب شأنها كان هذا
ويريد بإنسانيته، يعتز أن يريد ألنه اإلسالمي؛ العالم من واضطراب قلق اآلن؛ املوقف
يقف أن ويريد اإلنسانية، بناء يف يشارك أن ويريد أرضه، يف هللا أودعه بما ينتفع أن
شاركها وقد واستعداًدا، وذكاء عقًال عنها يقل ال أنه يرى إذ أوربا؛ مع املساواة قدم عىل
مما أحسن بل أوربا، شاركت كما الوسطى والحضارة القديمة الحضارة بناء يف قبل من
سيادتها من يشء عن تتخىل وال ألفت، عما خطوة تتزحزح ال أن أوربا وتريد شاركت،
فتود القادمة، والحروب املقبلة الخطوب أوربا وتدرك واستعبادها، وظلمها وسيطرتها
غري من الناعمة، واملعاهدات واأللفاظ باألساليب جديدة خدعة اإلسالمي العالم تخدع أن
يأبه فال الخدعة، هذه اإلسالمي العالم ويدرك سلطانها، من حقيقي يشء عن تتنازل أن
معاهدة، معهما تعقد وأن ومرص، العراق تصادق أن إنجلرتا تريد رشكها، يف يقع وال بها،
تريد وال الوهمية، الشكلية املساواة أساس عىل بل الحقيقية، املساواة أساس عىل ال ولكن
سيادتها من قليل يشء ترتكه أن تريد ما كل وإنما الفعلية، سيادتها من شيئًا ترتك أن
فرنسا، يف املغرب يذوب أن أساس عىل ولكن املغرب، تصادق أن فرنسا وتريد الشكلية،
هولندة وتريد حقوقه؛ من شيئًا عليه ترد أن دون ومستغلها وحقلها مزرعتها يكون وأن
بالجواهر؛ االحتفاظ مع املظاهر من شيئًا تمنحهم أن أساس عىل األندونسيني تصالح أن
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وشعور املعقولة، وال املرشوعة غي والسيطرة باالعتداء اإلسالمي العالم من شعور وهكذا
كان لهذا السنني؛ عرشات منذ ألفت كما والسيطرة واالستغالل الغلبة بحب أوربا من
وال اإلسالمي؛ العالم جانب من واملظاهرات والثورات الدائم واالحتكاك واالضطراب القلق
اإلسالمي، العالم عند تنبه الذي القومي الوعي يموت أن إما أمرين: أحد إال لذلك حل
أن املستحيل من وألنه الحوادث، ضوء عىل يوم بعد يوًما يزداد ألنه هذا؛ يف أمل ال ولكن
أن وإما طفًال؛ سلوكه يف يكون أن الشاب يرىض أو عبًدا يكون أن ما يوًما العاقل يرىض
اإلنسان مصادقة أن ويدرك سيادته، عن والتخيل سلطانه، عن التنازل إىل الغرب يضطر
الحل كان وإذا استغالله؛ من خري املثل معاملة ومعاملته استعباده، من خري لإلنسان
بعيًدا، يكون أن من خري قريبًا يكون وألن يكون، أن بد ال الثاني فالحل مستحيًال، األول
يدرك هل ولكن واالضطرار، بالقهر يكون أن من خري واالختيار بالرضا يكون وألن
مصلحته إال يشء كل عن ويغيض القوة، إال يشء بكل يكفر يزل وملَّا هذا، الغربي العالم

البعيد؟! الحكيم النظر ال القريب، القارص النظر يمليها التي العاجلة الذاتية
دلته إذ — بالقوة إال يؤمن ال الغرب أن أدرك وقد اإلسالمي العالم أن هو آخر ويشء
ال العقلية بالحجج تكتفي اإلسالمي العالم أمم من أمة كل أن عىل التجربة تلو التجربة
الشأن كان كما للتفاهم، دعيت القوة إىل لجأت إذا حتى ملطلبها؛ يلتفت وال لقولها، يسمع
الحجج من يزداد أن عليه يجب — ومرص والعراق وفلسطني والباكستان أندونسيا يف
وللقوة الهواء، يف وتطري الريح، مع تذهب التي الحجج دون غرضه، إىل توصله التي
واالتحاد السالح، كقوة قوة البالد يف العدل فنرش مختلفة، وأساليب متعددة مظاهر
غري كاملة الحقوق طلب يف واإللحاح الدبابات، كقوة قوة الشعوب وطبقات الزعماء بني
رضوب من رضب كل وهكذا والغواصات، الطائرات كقوة قوة املساومة دون منقوصة
قوة الخاصة، ال العامة املصلحة ومراعاة الزعماء، واتحاد البالد، يف الصالح الحكم نرش

املادية. القوة رضوب جميع عن شأنًا تقل ال معنوية
بإخوانه، كثري بمفرده، قليل الرشق أقطار من قطر كل أن وهو ثالث؛ ويشء
والعالم قطر، كل عىل العظيم بالنفع يعود الرشقية األقطار جميع بني التعاون وأن
األمم أن شعوره، وصدق نظره، بصحة أدرك لقد الطريق، هذا يف سائر اإلسالمي
وترسمان وأسبانيا فرنسا تتحد املغرب يف وطنية حركة تبدو فيوَم تتعاون، املستعمرة
أندونسيا عىل سلطانها تبسط أن هوالندة تريد ويوم عليها، للقضاء املشرتكة الخطط
عىل ثانية سلطانها تبسط أن إيطاليا تريد ويوم يؤيدها، ما املستعمرة الدول من تجد

145



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

نظرية االستعمار بأن منهم علًما وهكذا؛ لها، تأييًدا املستعمرة الدول من ترى طرابلس
الجوانب يف االنهيار عدوى رست جانب يف انهارت إذا واحدة، وملة واحدة وفكرة واحدة
البرشية والقوانني اإلنسانية للطبيعة املخالف الباطل الظالم االستعمار كان فإذا األخرى،
األليق وهو الحق، وهو العدل، وهو االستقالل، فكرة أصحاب يتعاون ال فكيف يتعاون،

باإلنسانية؟!
يف يزال ال ولكن العربية، الجامعة فكرة يف ما شكل عىل التعاون هذا بدا قد
وأشمل ذلك من أوسع تعاون نرجوه الذي والتعاون حياته، مستهل ويف أمره، مبدأ
فرنسا ظلمت إذا فرنسا تخاصم كلها واإلسالمية العربية األقطار يجعل تعاون وأعمق،
هولندة ظلمت إذا هولندة وتخاصم فلسطني، أمريكا ظلمت إذا أمريكا وتخاصم املغرب،
تعدل حتى عربي قطر أي من ألمريكا يقدم برتول فال االقتصاد؛ يشمل تعاون أندونسيا،
… للمغرب ظلمها عن تعدل حتى فرنسا مع تجارية معاهدة وال لفلسطني، ظلمها عن
العربية األمم جميع بها علمت إذا إال عربية دولة مع معاهدة فال سيايس؛ وتعاون إلخ،

إلخ. … املشرتكة املصالح ضوء يف الدول جامعة وأقرتها
احتماله، يصعب ما األرضار من األمة يصيب وقد عسريًا، يبدو قد مطلب وهذا
استخدامها من بد فال املعتدي، يفهمها التي الوحيدة اللغة هي اللغة هذه دامت ما ولكن
ورسعة نتائجها، لقرب طويل؛ زمن إىل تحتاج ال نفذت هي إذا ثم أرضارها، واحتمال
فأحرى لالستعمار، املشرتكة املحكمة الخطط ترسم الغربية األمم كانت وإذا منها، الفائدة
الظالم يرص أن وعجيب لالستقالل، املشرتكة املحكمة الخطط املظلومة الدول ترسم أن

حقه. عن الدفاع يف املظلوم يمعن وال ظلمه عىل
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يف فحياتهم إسالمهم، أو جاهليتهم يف سواء حربية عيشة حياتهم طوال العرب عاش
اإلغارة، لدفع وإما لإلغارة إما املختلفة، القبائل بني مستمرة حروب حياة كانت الجاهلية
من للحرب املسلمون اضطر اإلسالم ويف العيش، وسائل من وسيلة الحروب كانت بل
سلطانهم يف ُمدَّ إذا حتى ثانيًا، وللفتح أوًال، الدعوة نرش يف أمامهم أعدائهم وقوف أجل
وترت روم من ملكهم نزع يريدون الذين خصومهم أمام وقفوا يمد، أن هللا شاء ما

األخرية. العصور يف قليلة فرتات يف إال القتال يدعوا ولم وصليبيني،
األخرى؛ أدب يخالف أدٌب ولكلٍّ املساملة، األمم أخالق تخالف أخالق الحربية ولألمم
غنًى الباب هذا يف أدبهم َغِنَي حربية أمة العرب كان وإذ وسجلها، الحياة ِظل األدب ألن
هذا يف أدبهم من صوًرا نعرض ونحن مسلك؛ كل الحرب يف القول يف وسلكوا كبريًا،

الباب:
حديد بأنه فوصفوه املحارب، العربي للفتى األعىل املثل لنا صوروا أنهم ذلك من
املطمئنة، الهنية الوادعة الحياُة جسَمه ل ترهِّ لم البطن، أخمص الجسم، ضامر الفؤاد،
نوم هو إنما الكسول، الجسم ثقيل ينام كما ينام ال متوثب، يقظ بأنه وصفوه كما
الهدَّة كوقوع وقًعا لها لسمع حصاة بجانبه رميت لو حتى حركة؛ ألقل يزول خفيف،
التواء، وال كسل غري يف مستويًا هبَّ نومه من هبَّ إذا ثم الطري، وثوب فيثب العظيمة،
ال هو ثم فريسته، عىل الصقر اندفاع فيها واندفع غمارها، خاض الحرب إىل دفعته وإذا
منبسط األزمات، وأشد األوقات، أحلك يف فهو وغمراتها، ويالتها وال الحرب، بمكاره يعبأ
ينال وهو نائل، منه ينال أن يستطيع وال الربق، يلمع كما جبينه يلمع الوجه، أسارير
ردء وهو القاطع، كالسيف وكان عزمه، عن صاد يصده ال عزم فإذا أراده، من كل من
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قول فذلك والحاجة، الفاقة لذوي السلم يف وموئل معه، يقاتلون ومن لصحبه الحرب يف
الهزيل: كبري أبي

ال��َه��ْوَج��ِل ل��ي��ل ن��ام م��ا إذا ُس��ُه��ًدا ُم��بَ��طَّ��نً��ا ال��ف��ؤاد ُح��وَش ب��ه وأت��ت
األَْخ��يَ��ِل ط��م��وَر ل��وق��ع��ت��ه��ا ي��ن��زو رأي��ت��ه ال��ح��ص��اة ل��ه ن��ب��ذت ف��إذا
��ِل ب��زمَّ ل��ي��س ال��س��اق ك��ع��ب ك��وث��وب رأي��ت��ه ال��م��ن��ام م��ن ي��ه��بُّ وإذا
ال��م��ح��م��ل ط��ّي ال��س��اق وح��رف م��ن��ه م��ن��ك��ٌب إال األرض ي��م��سُّ إن م��ا
األج��دل ُه��َويَّ م��خ��ارم��ه��ا ي��ه��وى رأي��ت��ه ال��ف��ج��اج ب��ه َرم��ي��َت وإذا
ال��م��ت��ه��ّل��ل ال��ع��ارض ك��ب��رق ب��رَق��ْت وج��ه��ه أَِس��رَِّة إل��ى ن��ظ��رت وإذا
ال��م��ف��ص��ل ك��ال��ح��س��ام ال��ع��زي��م��ة م��اض��ي ج��ن��ابُ��ُه يُ��َراُم ال ال��ك��ري��ه��ة ص��ع��ب
ال��ُع��يّ��ل ف��م��أوى ن��زل��وا ه��ُم وإذا ع��ظ��ي��م��ة ت��ك��ون إذا ال��ص��ح��اب ي��ح��م��ي

عىل يحرص مما أكثر الرشف عىل يحرص كفه، يف حياته يضع بأنه ووصفوه
شجاعته تنسيه ال ثم عظمت، وإن األخطار يمل وال طالت، وإن الحرب يمل ال الحياة،
بطولتهم؛ عن ون يكفُّ وال بلني، غلًظا يقابل وال بسيئ، حسنًا يجزي ال فهو ونبله، عدله
فشجاعتهم حني، بعد حينًا لتعاقبها الحرب؛ يملون وال محن، من له يتعرضون ما لكثرة

قوله: فذلك الراحة، يتلمسون وال الدعة، إىل يركنون ال تنفد، ال وبطولتهم خالدة،

ال��زَّب��ون ال��ح��رب رح��ى دارت إذا ال��م��ن��اي��ا ي��م��ل��ون ال ف��وارُس
ب��ل��ي��ن غ��ل��ظ م��ن ي��ج��زون وال ب��س��ي��ئ َح��س��ن م��ن ي��ج��زون وال
ح��ي��ن ب��ع��د ح��ي��نً��ا ب��ال��ح��رب ص��لُ��وا ه��ُم وإن ب��س��ال��ت��ه��م ت��ب��ل��ى وال
ال��ه��دون أرض وال ح��لُّ��وا إذا ال��ه��َوي��ن��ى أك��ن��اف ي��ْرع��ْون وال

تخلق: لم املنية كأن حتى باملوت يهزأون هم ثم

تُ��ْخ��ل��ق ال��م��ن��ي��ة أن ي��ح��س��ب��وا ل��م ح��س��ب��ت��ه��م ال��ح��دي��د ل��ب��س��وا إذا ق��وم
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علة، تلمس غري من النجدة إىل وأرسعوا ريث، غري من الدعوة لبُّوا للقتال دعوا إذا
قوله: فذلك مستبرشة، ونفوس مرشقة، وجوه

ب��ال��ف��رس��ان ال��ش��م��س ش��ع��اع س��دوا ك��ري��ه��ة ل��ي��وم دع��وت��ه��م وإذا
ب��ال��ع��ي��دان ال��ع��الت ل��ت��ط��ل��ب س��ؤال��ه��ا ع��ن��د األرض ي��ن��ك��ت��ون ال
األل��وان ك��أح��س��ن ال��س��ؤال ع��ن��د ل��ه��ا ف��ت��رى وج��وه��ه��م ي��س��ف��رون ب��ل

الدم ويستنكرون واإلقدام، الطعن داللة ألنه أقدامهم؛ عىل يجري بالدم يفخرون
واإلحجام: الفرار داللة ألنه أعقابهم؛ عىل يجري

ال��دم��ا ت��ق��ط��ر أق��دام��ن��ا ع��ل��ى ول��ك��ن ك��ل��وم��ن��ا ت��دم��ى األع��ق��اب ع��ل��ى ول��س��ن��ا

أفنى وإذا جيل، خلفه جيًال منهم القتال أفنى إذا عريق، الحروب يف نسب ذوو وهم
يف أرخصوها ولكنهم غالية، عزيزة نفوًسا ُوهبوا قد شبابهم، أورثوه شيوخهم القتال
يبكون وال موت من يجزعون فال الحرب، ومواجهة القتال عىل نفوسهم مرنوا الحروب،
فذلك نفوسهم؛ يف والحمية أيديهم يف بالسيوف فيكشفونها املكاره يواجهون هم ثم ميتًا،

قوله:

ف��ي��ن��ا س��ي��ًدا غ��الًم��ا اف��ت��ل��ي��ن��ا إال أب��ًدا س��ي��د م��ن��ا ي��ه��ل��ك ول��ي��س
أغ��ل��ي��ن��ا األم��ن ف��ي ب��ه��ا ن��س��ام ول��و أن��ف��س��ن��ا ال��روع ي��وم ل��ن��رخ��ص إن��ا
ال��م��ح��ام��ون��ا أي��ن أال ال��ك��م��اة ق��ي��ل أوائ��ل��ه��م أف��ن��ى م��ع��ش��ر ل��م��ن إن��ي
ي��ب��ك��ون��ا م��ات م��ن ع��ل��ى ال��ب��ك��اة م��ع م��ص��ي��ب��ت��ه��م ج��ل��ت وإن ت��راه��م وال
ت��وات��ي��ن��ا وأس��ي��اف ال��ح��ف��اظ ع��ن��ا ف��ي��ف��رج��ه أح��ي��انً��ا ال��ك��ره ون��رك��ب

نفس عزة الحرب، ورجال الحرب لفتى ينشدونه كانوا الذي األعىل للمثل صورة تلك
وهو األحدوثة، وطيب األعراض وحفظ املجد، سيبل يف للنفس وبذل للحياة، واسرتخاص
النحو، هذا عىل الكثرية أشعارهم يف أخرى صور وهناك الحربية، الحياة دائًما توحيه ما

بعد. فيما الحرب أدب من أخرى لظواهر نعرض ثم القدر، بهذا اليوم منها نجتزئ
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ما لكثرة الحياة؛ عىل الحرص وقلة باملوت، االستهانة الحربية األمم خصال أوضح من
القتيل، لرؤية فزعوا فلو الحرب؛ رصعى عىل حني كل أعينهم ووقوع القتال، من يرون
االستهانة إىل يدعوهم وكان خطبهم، وعظم حياتهم، لفسدت الطويل؛ البكاء وبكوه
العربي قعد فلو املوت؛ يخشون مما أكثر العار، يخشون أنهم الجاهلية يف باملوت
أسريًا وقع أو عرضه، عن الرش يدفع لم أو مسترصخ، رصاخ أو مستنجد، نجدة عن
بأسوأ وقبيلته هو يعري الرأس، مطأطئ ذليًال، ولعاش الكربى، الطامة لكانت لخصومه؛

املتلّمس: يقول ذلك ويف ذلة، يف الحياة من عنده أحىل عزة يف فاملوت العار، أنواع

يُ��ْرَم��ُس س��وف أو ال��ط��ي��ر ل��ع��اف��ي ص��ري��ٌع م��ن��ي��ة رْه��ُن ال��م��رء أن ت��ر أل��م
أم��ل��ُس وج��ل��ُدك ح��رٍّا ب��ه��ا وم��وتَ��ن م��ي��ت��ٍة م��خ��اف��ة ض��ي��ًم��ا ت��ق��ب��ل��ن ف��ال
ف��ي��ج��ل��س��وا ي��ض��ام��وا أن إال ال��ع��ج��ز وم��ا وت��ح��دث��وا رأوا م��ا إال ال��ن��اس وم��ا

يف مات الحرب يف يمت لم فمن حي، كل سبيل املوت أن عندهم هوانًا املوت وزاد
عرضه، عن أو رشفه عن أو قبيلته، عن دفاًعا كريًما يموت ميت بني الفرق وما السلم،
والنتيجة سنون؛ أو أيام إال ذليًال، ويعيش الحياة، عىل ويحرص العار، يحمل جبان وبني

عنرتة: يقول املوت؟! وهي واحدة، املحتومة

ب��م��ع��زل ال��ح��ت��وف غ��رض ع��ن أص��ب��ح��ُت ك��أن��ن��ي ال��ح��ت��وَف ت��خ��وُِّف��ن��ي ب��ك��رْت
ال��م��ن��َه��ل ب��ك��أس أس��ق��ى أن ب��د ال م��ن��ه��ٌل ال��م��ن��ي��ة إن ف��أج��ب��ت��ه��ا:
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أق��ت��ل ل��م إن س��أم��وت ام��رؤ أن��ي واع��ل��م��ي ل��ك! أب��ا ال ح��ي��اءك ف��اْق��ن��ْي

واستفظاع الذليلة، للحياة وكره باملوت استخفاف من املعاني هذه يف شعرهم وكثر
قائلهم: يقول والهوان، للذلة

ت��ذوق��ه��ا م��ا ُم��رًَّة أخ��رى وت��ت��رك ن��ف��وُس��ن��ا ال��م��ن��اي��ا ل��ت��س��ت��ح��ل��ي وإن��ا

إن فقالوا الجبان، من للخطر تعرًضا أكثر ليس الشجاع أن بالتجربة رأوا بل
مقبًال. يْقتَل ممن أكثر مدبًرا يقتل من إن وقالوا: مقتلة، والجبن وقاية الشجاعة

عىل يموتوا أن وكرهوا الحرب، ميدان يف باملوت افتخروا أن ذلك أثر من وكان
أنوفهم. َحتَْف الفراش
شاعرهم: يقول

ق��ت��ي��ل ك��ان ح��ي��ث م��ن��ا ُط��لَّ وال أن��ف��ه ح��ت��َف س��ي��ٌد م��ن��ا م��ات وم��ا
ت��س��ي��ل ال��ظ��ب��اة غ��ي��ر ع��ل��ى ول��ي��س��ت ن��ف��وُس��ن��ا ال��ظ��ب��اِة ح��دِّ ع��ل��ى ت��س��ي��ل

للقتال، حب من املوروثة؛ طبائعها عىل الحربية النفوس بقيت اإلسالم جاء فلما
الحرب قتيل وأن األخرى، الحياة يف عقيدتهم باملوت استهانة وزادهم العار، من وخوف
عاش عاش ومن بالقدر، مات مات فمن القدر؛ يف االعتقاد نفوسهم طمأن كما شهيد،
الحياة لهم قدر وإذا مفر، فال املوت عليهم قدر إذا فقالوا: املعنى، هذا وفلسفوا بالقدر،

ذلك: يف قائلهم وقال موت، فال

ُق��ِدْر ي��وم أم يُ��ْق��َدر ال أي��وم أف��رُّ ال��م��وت م��ن ي��وم��يَّ أي
ال��ح��ذْر ي��ن��ج��ي ال ال��م��ق��دور وم��ن أره��بُ��ُه ال يُ��ق��َدر ال ي��وم

بالحياة، غريهم يفخر كما باملوت ففخروا وأشباهه؛ املعنى هذا يف القول من وأكثروا
قائلهم: قال

ال��ع��س��ل م��ن ع��ن��دن��ا أح��ل��ى ال��م��وت ال��ج��م��ل أص��ح��اب ض��ب��ة ب��ن��ي ن��ح��ن
األج��ل ق��رب ع��ل��ى ال��ي��وم ج��زع ال ن��زل ال��م��وت إذا ال��م��وت ب��ن��و ن��ح��ن
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آخر: وقال

ل��ِص��غ��اُر ن��ف��وس��ه��م ع��ن��د ال��ل��ه ف��ي وإن��ه��ا ال��م��ن��ون َح��ْوم��ات ي��غ��ش��ْون

لغتهم فأغنوا املستعملة، القتال آالت وصف يف ع التوسُّ عندهم الحرب أدب أبواب من وكان
وأصواتها ووترها والقوس ونعوته، والرمح وقرابه، وأجزائه وأوصافه السيف بأسماء
األدوات هذه من أداة لكل فكان والدرع، والبيضة، والرتس، والنصل، والسهم، وتركيبها،

الكثرة. يف مفرطة أسماء
أدق اآلالت هذه من آلة كل فوصفوا األدبي، الغنى اللغوي؛ الغنى هذا بجانب ثم
زماننا إىل عاشوا ولو ضخمة، مجلدات لبلغ ذلك يف قيل ما جمع لو حتى وأحكمه؛ وصف
لم ما الذرية والقنابل والطائرات والغواصات املدرعات يف لقالوا وأدبهم، ببالغتهم هذا

اليوم. أحد يقله
السيف: يف قائلهم يقول

ي��ص��ق��ِل ل��م وإن وم��ص��ق��وٌل، ب��ط��ل، ف��ارس ي��ُد ت��م��ض��ه ل��م وإن م��اٍض،
ب��م��ع��ق��ِل ل��ي��س وال��درع ح��ده، م��ن ب��ج��ن��ة ل��ي��س ف��ال��ت��رس ال��وغ��ى، ي��غ��ش��ى
ي��ع��دِل ل��م ق��ض��ى وإذا ي��ل��ت��ف��ت، ل��م م��ض��ى ف��إذا ال��ردى، ح��ك��م إل��ى م��ص��غ
ي��ذب��ِل ف��ي ان��ه��ا وَل��َو أدرك��ت، م��ا ض��رب��ة ب��أول ي��ف��ري م��ت��أل��ق،
م��ق��ت��ِل م��ن ل��ه ف��م��ا أص��ي��ب وإذا م��ق��ت��ٌل ش��يء ف��ك��ل أص��اب وإذا

آخر: ويقول

األغ��م��اد ع��ن ع��وض��ت ع��وًض��ا ال��م��ن��اي��ا ف��أل��ب��س��وه��ا ج��ردوه��ا
م��ي��ع��اد ع��ل��ى ك��ان��ت وظ��ب��اه��ا أرادوا ��ن ِم��مَّ اآلج��ال وك��أن
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آخر: ويقول

ع��ل��ي��ِه درج��ن م��ا ك��ان م��ذ وْه��و ف��ي��ه ال��ن��م��ل م��دارُج وص��ق��ي��ٍل
ص��ف��ح��ت��ي��ِه ف��ي ال��س��ع��ي��ر ي��ت��ل��ظ��ى م��اء ف��ْه��و ص��ق��ل��ه، ال��ق��يْ��ُن أخ��ل��ص

ذلك. مثل من كثري إىل
آالت وشجعانهم فرسانهم وسمى بأبنائهم، كاعتزازهم القتال بآالت اعتزوا بل
كما وتوارثوها بأرواحهم، احتفاظهم بها واحتفظوا الناس، يسمى كما بأسماء، القتال
ذكره وشاع الصمصامة، سماه فقد معديكرب؛ بن عمرو كسيف العزيز، املال يتوارث
عن يده وضعفت السن به تقدمت أن إىل بذكره منوًها به محتفًظا وظل أمره، وعظم
الصمصامة، يل «هب العاص: بن سعيد له فقال أرطال، ستة يقال فيما وزنه وكان حمله،
وإن لساني، وال جناني وال قناتي َضُعَفْت «ما عمرو: فقال حمله!» عن ضعفت قد فإنك

قال: ثم لك!»، وهو جثماني، اختل

ال��ك��رام ف��ي ال��م��واه��ب ول��ك��ن ق��اله م��ن أه��ب��ه ل��م خ��ل��ي��ٌل
ال��س��الم أض��ع��اف ال��ص��م��ص��ام ع��ل��ى ي��خ��ن��ي ول��م أخ��ن��ه ل��م خ��ل��ي��ٌل

األموي، العهد طوال ولده توارثه ثم العاص، بن سعيد يد يف الصمصامة وظل
كثري. بمال الهادي الخليفة اشرتاه أن إىل العباسية، الدولة من وصدر

عىل حفظت خاصة، بأسماء وسالح خيل من القتال، آالت من كثري اشتهر وهكذا
العربي. األدب يف ذكرها وطال الشعراء، ألسنة عىل وذكرت األزمان، مر

الجيوش كثرة من املعارك، وصف من أكثروا وأدواته، السالح وصف من أكثروا وكما
من فيها تبذل وما سيوف، من فيها يلمع وما أفق، من تسد وما غبار، من تثري وما
يف أوصافهم كانت برية حروبًا اإلسالم صدر ويف الجاهلية يف حروبهم كانت وإذ أرواح؛
جيوشهم عظمت كما البحرية، جيوشهم عظمت فلما الربية، الجيوش لهذه العرص هذا
قصيدته يف البحرتي فعل كما البحرية، واملعارك األسطول يصفون الشعراء أخذ الربية

فيها: يقول التي املشهورة

م��ن��ب��ر ذؤاب��ة ف��ي خ��ط��ي��بً��ا رأي��َت ِع��الت��ه ف��وق ال��ن��وت��ي زم��ج��ر إذا
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م��ه��ّج��ر ال��س��م��اء ف��ي ع��ق��اب ج��ن��اح��ا ل��ه اع��ت��ل��ى ال��ج��ن��وب ف��ي��ه ع��ص��ف��ت إذا
وح��س��ر دارع��ي��ن م��ن ال��ردى ك��ئ��وس ع��اق��روا ل��ل��ه��ول رك��اب��ون وح��ول��ك
ال��م��ذك��ر ال��ح��دي��د ح��د أص��ل��ت��وا إذا أك��ف��ه��م م��ال��ت ح��ي��ن ال��م��ن��اي��ا ت��م��ي��ل
م��ق��تّ��ر ش��واء ع��ن إال ل��ي��ق��ل��ع رش��ق��ه��م ي��ك ل��م ب��ال��ن��ار رش��ق��وا إذا
وم��م��ط��ر ج��ه��ام م��ن ص��ي��ف س��ح��ائ��ب س��ف��ي��ن��ه ك��أن أس��ط��وًال ي��س��وق��ون
م��ج��رج��ر َع��ْود ت��رج��ي��ُع اخ��ت��ل��ف��ت إذا رم��اح��ه��م ب��ي��ن ال��ب��ح��ر ض��ج��ي��ج ك��أن
م��ط��يّ��ر وه��ام ف��ي��ه��م م��ق��ط��ف��ة ط��ل��ى ع��ن ال��ح��رب أج��ل��ت ح��ت��ى ِرْم��ت ف��م��ا
ال��م��ق��ط��ر ل��ل��ص��ري��ع تُ��ْل��َف��ى أرض وال ال��ص��ب��ا ي��ط��رح��ه ن��ق��ع ال ح��ي��ن ع��ل��ى
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ينسهم لم فيها، بالبطولة وفخروا بوقائعها، وتغنوا الحرب، بذكر أشادوا العرب أن ومع
من يصيبهم وما ويالت من الناس ينال ما وهو منها، السيئ الجانب إىل يلتفتوا أن ذلك
تكن، لم أن وتمنوا منها، بالناس تحيق التي واألرضار شدتها، شعراؤهم فأبان كوارث؛
واعتداء، ظلم الدنيا يف دام ما حربية تربية األمة تربى أن من بد وال الدنيا، سنة ولكنها
ظلم ملا الناس عقل ولو بالحرب، إال تُدفع ال والحرب بالظلم، إال يُدفع ال الظلم أن ورأوا
الحرب شبهوا أنهم املعنى ذلك يف ورد ما خري ومن بالتفاهم؛ ظلمه عن ولدفع الظالم،
ألن رآها؛ من كل ويودها للناس، تتزين حسناء بغادة نارها اندالع قبل أمرها أول يف
حتى أسالبها؛ من الغنائم ونال فيها، انترص وقد وقعت، قد الحرب يتصور حزب كل
الحسناء الغادة هذه انقلبت بأخطارها، وشعروا ضحاياها، ورأوا معمعتها، يف دخلوا إذا
يف سواء شاهدها، من كل رؤيتها عن ويعزب رآها، من كل منها يفزع شمطاء عجوًزا
خسائر تساوي ال بلغت مهما والغنائم جانب، كل من فالضحايا واملنهزم، املنترص ذلك

شاعرهم: يقول ذلك ويف قلت، مهما األرواح

ج��ه��ول ل��ك��ل ب��زي��ن��ت��ه��ا ت��س��ع��ى ف��ت��يَّ��ٌة ت��ك��ون م��ا أول ال��ح��رب
خ��ل��ي��ل ذات غ��ي��ر ع��ج��وًزا ع��ادت ض��رام��ه��ا وش��بَّ َح��ِم��يَ��ْت إذا ح��ت��ى
وال��ت��ق��ب��ي��ل ل��ل��ش��مِّ م��ك��روه��ة وت��ن��كَّ��رت رأس��ه��ا ج��زَّت ش��م��ط��اء
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الظروف درست مهما يكون، ملن يعرف النرصال أن هذا يف التفكري طول إىل ودعاهم
إال نتائجها يدرك وال العليم، الطَّبِّ عىل حتى تخفى الحرب فنتيجة الُقوى، وامتحنت
إذا حتى النتيجة؛ يف شاك ذلك مع وهو الفكر، العميق النظر، الواسع املجرب، الخبري

الكميت: يقول والعاقل، والغر والعليم، الجهول عواقبها رأى الحرب، انتهت

ال��ُق��بُ��ُل أدب��ر م��ا إذ وي��س��ت��وون م��ق��ب��ل��ة وه��ي ش��ت��ى ال��ح��رب ف��ي وال��ن��اس
ُق��لُ��ُل ُغ��دوي��ه��ا ب��ذي وال��ع��ال��م��ون م��وّل��ي��ة َط��بٌّ ب��أم��س��ي��ه��ا ك��ل

تقف وال املحارب، عىل تقترص ال أرضارها أن الحرب مساوئ من العرب وأدرك
بفقد تكتوي أرسة له الحرب قتيل أن األمر يف ما فأقل املقاتل، عىل الحيطة كانت مهما
غشوم)، (الحرب املشهورة أقوالهم من كان ولذلك عائلها؛ فقدان من وتبتئس راعيها،

الجاني. غري تنال بأنها غشمها وفرسوا
سلمى؛ أبي بن زهريُ الحرب ويالت وصف يف وأبرعهم الشعراء، أقدم من كان وربما

معلقته: يف يقول حيث

ال��م��رّج��م ب��ال��ح��دي��ث ع��ن��ه��ا ه��و وم��ا وذق��ت��م ع��ل��م��ت��م م��ا إل��ى ال��ح��رب وم��ا

حديث ذلك عن والحديث أرضارها، وعلمتم مرارتها، ذقتم قد الحرب إن يقول
وظنون. ريب حديث ال ويقني، صدق

ف��ت��ض��َرم ض��ري��ت��م��وه��ا إذا وت��ض��ر ذم��ي��م��ًة ت��ب��ع��ث��وه��ا ت��ب��ع��ث��وه��ا م��ت��ى

أو النار، ترضى كما رضيت شببتموها وإذا مغبَّتَها، تحمدوا ال تثريوها متى أي
فيها. من فتحرق العقور، الكلب يرضى كما

ف��تُ��تْ��ئ��م تْ��نْ��تَ��ج ث��م ك��ش��اًف��ا وت��ل��ق��ح ب��ث��ف��ال��ه��ا ال��رَّح��ي ع��رَك ف��ت��ع��رك��ك��م
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فيها، يلقى ما الرحى تطحن كما الناس تطحن رضيت متى الحرب إن يقول:
قوة، يف وتلد قوة، يف تحمل فهي توأمني، فتلد للحمل، استعداًدا أوقاتها أشد يف وتحمل

مضاعًفا. الرش وتلد تحمل

ف��ت��ْف��ِط��م1 تُ��رِض��ع ث��م ع��اٍد ك��أح��م��ر ك��ل��ه��م أش��أم غ��ل��م��ان ل��ك��م ف��تُ��نْ��تَ��ج

وتتعهدهم؛ أوالدها ترضع هي ثم عاد، كأحمر الشؤم يف كلهم شؤم، أوالد تلد إنها أي
فيفطموا. ينموا حتى

ودره��م ق��ف��ي��ز م��ن ب��ال��ع��راق ق��ًرى أله��ل��ه��ا ت��غ��لُّ ال م��ا ل��ك��م ف��تُ��غ��ل��ل

املنتجة الخصبة العراق أرض تغله ال ما الرشور من تغل الحروب هذه أن يريد
الكثرية. للخريات

وتسلسل رشورها، من تنتجه ما وكثرة وويالتها، للحرب طريف بدوي تصوير وهو
أرضارها. من يولد ما

فالطبيعة زهري؛ أيام يف كانت كما األيام هذه يف الحرب عىل ينطبق قول وهو
وازدادت رشورها، كثرت الحرب أفانني يف الناس تقدم وكلما الرشور، والرشور الطبيعة،

جناتها. بغري األرضار واتسعت مفاسدها، وتوالدت كوراثها،
أموال، غريها وضحايا أرواح، الحرب ضحايا أن وهو لطيًفا، معنًى العرب وأدرك
كل يف النفقة فإن استطعت، ما الحرب «دافع قائلهم: فقال األرواح؟! من األموال وأين

األرواح». من نفقتها فإن الحرب، إال األموال، من يشء
الخصم يجنح لم فإن السلم، إىل الدعوة من لطيفة معان األدبية القطع بعض ويف

الشاعر: قول ذلك يف قالوا ما خري ومن فالحرب، لها

ال��س��ل��م إل��ى ه��ل��م ب��ل ال؛ ل��ه: ف��ق��ل��ت وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��ح��رب أش��ب دع��ان��ي
ال��ُغ��ن��م م��ن األك��ف م��لء وي��ن��ق��ل��ب��وا م��ن��ه��ُم أن��ت ال��ذي ال��ح��زب ي��ظ��ف��ر ف��إن

الناقة. عاقر وهو ثمود؛ أحمر أنه املعروف ألن عاد؛ أحمر قوله: يف الشاعر غلطوا 1
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ال��ع��ظ��م ع��ل��ى ي��ك��ون ال ف��ج��رح وإال ف��ي��ه��م ل��ع��ل��ك َق��تْ��َل��ى م��ن ب��د ف��ال
ع��ْزم وال ب��ح��زم ي��رج��ْع ف��ل��م ع��ل��ي��ه ردائ��ه ف��ض��ل خ��ّل��ي��ت أب��ى ف��ل��م��ا
ع��ل��م ع��ل��ى ج��ه��ل م��خ��ت��اَر ل��ه ف��بُ��ْع��ًدا وْه��ل��ة أو ال��خ��ي��ل ص��ري��ع وك��ان

وأن حتًما، بالخسارة عليه مقيض حزب كل أن األبيات هذه يف الشاعر أدرك فقد
األرواح، خسارة يشء يف يساوي ال املال وغنم محققة، الخسارة ولكن محتمل، النرص
الرشد له بني فلما املحتومة، لعواقبها إدراًكا ولكن الحرب، من هربًا ينصحه لم إنه وقال:

خصمه. عىل الدائرة وكانت بينة، عن نازله الغي، إال صاحبه وأبى الغي، من
وسيلة الغارات كانت أيام جاهليتهم يف العرب حتى قديم؛ من الناس أن يرينا وهذا
أن يتمنون عقالؤهم وكان ومفاسدها؛ الحروب أرضار يرون كانوا العيش، وسائل من
هذا، يومنا إىل سميًعا تلقى ال خافتة الصادقة النزعة هذه ظلت ولكن الحروب؛ زالت لو
السلم تفضل الراقية الحربية األمة أن الحربية: وغري الحربية األمة بني الكبري والفرق
صوُت يُْسَمْع لم فإذا قوة، من استطاعت ما للحرب تعد هذا مع ولكنها إليه، وتدعو
عىل واعتمدت عدتها، تأخذ ولم استسلمت، هي إن أما السيف، صوت فليسمع الحق
الحمَل الضاريُّ األسُد يفرتس كما املسلح، عدوها افرتسها وحدها، والحكمة وحده، العقل

الوديَع.
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(٣) الطلق اهلواء يف

املجد يف ووصل مداه، الفيضان بلغ إذ النيل؛ عىل «ذهبية» إىل اليوم هذا خروجنا كان
متدفق، نجايش ماء املنظر، هذا أجمل ما صاحبي: قال مجلسنا أخذنا فلما منتهاه، إىل
جميل، رائع — األفق إىل املمتدة الخرضة وراءه الذهبي املاء من — ومنظر ونخيل، وزرع

عليل. هادئ وادع ونسيم جليل، مهيب — تغرب وهي — الشمس لعني ومرأى

بأنها الناعسة العني وصف أحب ال كما بالعليل، النسيم وصف أحب ال أنا أنا:
الحسن أوصاف تكون أن فيجب هذا، يف التوفيق خانهم األدباء أن وأرى ذابلة، أو مريضة
وكما غرينا، ذوق يستعبدنا وال ذوقنا يف نستقل أن ويجب القبح، أوصاف عن متميزة

األدب. ومنه فنه يف ذوقه عرص فلكل وملبسه، مأكله يف ذوقه عرص لكل أن
االستقالل عىل نحرص وال واالقتصادي، السيايس االستقالل عىل نحرص وملاذا
ال فلماذا الحمويل؟! عبده أو املوصيل بغناء الغناء يف نتقيد أن يجب هل واألدبي؟! الفني
يتفق ما ونبتكر ذوقنا، منه ينفر ما األدبية التعبريات من فنرفض األدب، يف ذلك نفعل

املراض». و«العيون العليل» «النسيم نرفضه ما أمثال ومن ومشاعرنا؟!
نسب؟! القديم وبني بيننا يكون فال األدب، يف التام االستقالل تريد هل هو:

من يتحرر وأن فن، كل ينمو كما األدب ينمو أن أريد وإنما ذلك، أريد ال بالطبع أنا:
واستعاراته وتشبيهاته تعبرياته يف الزمن مع فيتطور وتميته؛ وتخمله تكبله التي القيود
وما يستحسن وما يموت، وما يحيى فيما العرص ذوق ويتبع وأساليبه، وموضوعاته
أن تستطيع ال استقاللها تنال التي فاألمة السياسة، يف حتى الشأن هو وهذا يستهجن؛

جديدها. عليه وتبني قديمها تغربل وإنما املاضية، تقاليدها كل عن تتخىل



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

استقالل يف نتكلم أننا وجدت أني أذكر ولكن الحديث، تنقل كيف — بالضبط — أذكر ال
ستنال مرص «إن يقول: أن إىل حديثه يف انتهى صاحبي وأن فلسطني، ومشكلة مرص
بد ال الحق ألن حتًما؛ العدل يقيض كما مشكلتها ستحل فلسطني وإن حتًما، استقاللها

محالة». ال الحقُّ غلب والباطل الحق تصارع وإذا يسود، أن

يأخذها التي املسائل من ككثري هي أو فيه، شك ال حق الحق» غلبة «قضية هل أنا:
أنها مع أعمى، تسليًما بها ويسلِّمون بحث، وال جدل غري من مسلمة قضايا الناس
أضعاف الحق قوة ولكن كذلك، كامنة قوة الباطل ويف كامنة قوة الحق أيف أسطورة؟
أهذه القوية؟ الحق قوة أمام الضعيفة الباطل قوة انهزمت تحاربتا فإذا الباطل، قوة
عىل املحق يشجعوا حتى الحكماء؛ أو الساسة اخرتاع من هي أم ثابتة، حقيقة القضية
ويستخذي؟ يتخاذل حتى املبطل عضد يف ويفتوا به، املطالبة يف واإللحاح بحقه، التشبث
الباطل وضعف بطبيعته، فيه الكامنة الحق قوة يف قلَت كما األمر أن أرى هو:

بطبيعته.
ينهزم، ا وحقٍّ ينترص باطًال نرى يوم كل ففي الواقع، كذبه كذلك األمر كان إن أنا:
غري منها كان وما صحيحة، كلها أحكامها إن يقول: أن أحد يستطيع ال املحاكم ففي
الخائن، املبطل وينجح يرقى ما كثريًا األفراد حياة ويف للباطل، انتصار فهو صحيح
وهو الفصيح الجدل اللسن ينترص ما كثريًا السياسة ويف األمني، املحق ويفشل وينهزم
يؤيده املبطل يتغلب أو الحق، عن يدافع وهو الرصني الرزين وينهزم الباطل، يخدم
ينترص من ينترص ما كثريًا الحروب ويف قوة، وراءه وليست املحق وينخذل السالح،
مبلغه يبلغ لم ألنه املحق وينهزم األساليب، يف وأمهر دعاية وأكثر عدًة أقوى ألنه للباطل؛

ذلك. كل يف
أهل فأكثر الحق، من يسود ا ممَّ أكثر األباطيل من العالم يسود ما أن نرى إننا بل
واجتماعية سياسية ونظريات فاسدة، وأوهام وخرافات باطلة لعقائد خاضع األرض
عقائَد من الناس عليه ما غربلت ولو املتني، الحق ال املصطنعة املختلفة الدعاية تدعمها
كالشعرة الحق من فيها ما لرأيت ومعاملٍة، وأخالٍق وسلوٍك وتقاليَد وأوضاٍع وعاداٍت

تبن. من تل يف تائهة قمح كحبة أو األسود، الثور يف البيضاء
الظالم والترشيع بالقوة القمع من قليًال أن وهو واحد، سنن عىل جارية كلها والدنيا
هذا ألفوا ذلك عىل زمنًا الناس سار إذا ثم الحق، إلماتة كاٍف التنفيذية القوة تحميه
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(٣) الطلق الهواء يف

— إذًا — فأين مجنونًا، أو زنديًقا أو خائنًا أو ثائًرا والحق بالعدل املنادي وا وعدُّ الباطل
وانتصاره؟ الحق غلبة

أو ِملكية يف محكمة كحكم الجزئية املسائل إىل نظرت إذا صوابًا قولك يكون قد هو:
ذكرت مما ذلك نحو أو محق، جيش عىل مبطل جيش انتصار أو بريء، بإعدام حكمها
الجزئيات هذه ولكن ، معنيَّ عرص يف وباطل حق محاربة إىل نظرت إذا وكذلك أمثلة، من
إنما الحق انتصار ومبدأ الكيل، العالم نظام إىل ينظر من أمام كبرية قيمة لها ليس كلها
يدعو ة حقَّ فكرة تظهر العالم: يف يحدث ما هو وهذا العامة، واملسائل الكليات عىل يطبق
يد عىل ثانية تظهر أن تلبث ال ولكن صاحبها، ويقتل الفكرة تخنق قد ثم مصلح، إليها
يف الفكرة إىل يُدعى يوم يأتي أن بد ال ولكن أيًضا، يفشل وقد آخر عرص يف آخر مصلح
األنبياء دعوات من الصالحة الدعوات كل تاريخ هو وهذا وتثبت؛ فتتحقق مناسب ظرف
واالجتماعية السياسية واملبادئ اإلنسان حقوق تاريخ — أيًضا — هو وهذا واملصلحني،
املظالم وتأييد الحقة األفكار هزيمة من أحيانًا نشاهده ما عضدنا يف يفت فال السامية،
أجيالنا، يف ذلك يكون قد ولكن الحق، ينترص ثم نهاية، هذا فلكل العدالة، وإنكار بالقوة

أجيالنا. بعد أجيال يف يكون وقد
شجرتني أخذنا إذا حتًما فليس األصلح»؛ «بقاء فكرة بعينه هو أقوله الذي وهذا
عارض يعرض فقد أقواهما؛ ويحيا أضعفهما يموت أن معينني إنسانني أو حيوانني أو
الكلية. النظرة عند صحيح األصلح» «بقاء هذا مع ولكن الضعيف، فيبقى القوي يميت
غاية، إىل وسريه دائًما رقيٍّا العالم رقي نظرية مع يتمىش الذي هو — أيًضا — وهذا
هو حيث من — العالم ولكن رقيها، بعد أمة تنحط فقد جزئياته؛ دون كلياته يف وذلك

أبًدا. يتأخر ال — كل
تأييد يف واألمم األفراد تراخي أن وهو العملية، الناحية من أقرره أن أحب آخر ويشء
التوكل الوجوه كل من يشبه باطل، سيئ ترصف سينترص، بذاته أنه عىل اعتماًدا الحق؛
والحق وتحميه، تدفعه وراءه قوة إىل محتاج فالحق األسباب، يف أخذ غري من هللا عىل
يف الباطل ينازل حتى انهزامه يف وظل انهزم، املسلح الباطل أمام وقف إذا املسلح غري
تسلحت، أن بعد إال وتنترش وتنترص األوىل النرصانية تثبت لم ولذلك وسالحه؛ عدته مثل
نرى إنا بل تسلح، أن بعد إال أفواًجا الناس فيه ويدخل حياته بدء يف اإلسالم ينترص ولم
قال كالذي الباطل من يشء عىل حربه يف يعتمد أن إىل يحتاج — أحيانًا — الحق أن

الباطل». من كثري يف بالخوض إال الحق إىل نصل ال «إنا معاوية:
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إِنَّ ۚ اْلبَاِطُل َوَزَهَق اْلَحقُّ َجاءَ ﴿َوُقْل صاحبي: فقال للعشاء يدعونا الناقوس دق وهنا
العظيم. هللا صدق َزُهوًقا﴾ َكاَن اْلبَاِطَل

سماع يتخلله ممتع، وسمر لذيذ عشاء «الذهبية»، ظهر عىل جميلة سهرة وقضينا
رائًعا فضيٍّا لونًا فلوَّنه القمر عليه سطع وقد للنيل، نظرات واختالس شجية، موسيقى
يف بيته إىل هو نفوسنا، جددنا أن بعد وانرصفنا األصيل، يف الجميل الذهبي لونه بعد

اللقاء. وإىل الجيزة، يف بيتي إىل وأنا الجديدة، مرص
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واحلروفالالتينية احلروفالعربية

مكافحُة العام هذا لدراستها «اليونسكو» هيئة وضعتها التي املرشوعات جملة من كان
األسايس. التعليم ونظم العالم يف األمية

يف فيُنظر العربي، العالم ذلك يشمل أن — الحال بطبيعة — هذا مقتىض ومن
له. األسايس التعليم مناهج ويف أميته، من تخليصه كيفية

التابعة الثقافية الهيئة وهي — «اليونسكو» هيئة أن لو واضًحا بسيًطا يبدو واألمر
إذا عليها فما بالسياسة، تتأثر ولم والتعليم الرتبية يف نفسها ركزت — األمم لهيئة
بالوسائل وتنصح العربية، األمم يف األمية — تدرس فيما — تدرس أن إال النية أخلصت
بالسياسة حتًما ستصطدم ولكنها تقدمها، أن تستطيع التي اإلعانة ومدى ملكافحتها

بها. فتتأثر
مكافحة وعدو التعليم وعدو ومؤيدها، ونصريها األمية حليف االستعمار أن ذلك
الرأي ضغط فتحت بالتعليم املستعمر سمح فإذا دائًما، االستعمار تاريخ هو وهذا األمية؛
ضيقة حدود ففي منه بيشء سمحوا إذا ذلك ومع التعليم، بنرش امللحة ومطالبته العام

روحها. يفقدها بما الربامج تقييد ومع
لتونس الفرنيس واالستعمار والسودان، ملرص اإلنجليزي االستعمار تاريخ هو هذا
ألندونسيا. الهولندي واالستعمار وطرابلس، لربقة اإليطايل واالستعمار ومراكش، والجزائر

باالستعمار. اصطدمت العربية األمم يف األمية مكافحة «اليونسكو» أرادت فإذا
الجهل ألن األمية؛ محاربة يكره االستعمار أن هي الوحيدة العقبة أن أظن كنت وقد
وما طيعة، حيوانات أو أذالء عبيًدا املستعمرين ويجعل الحكم، طريق لالستعمار ييرس
املحرر بينون رينو ملسيو كلمة قرأت حتى وأنكى، هذا من أعمق سببًا هناك أن أظن كنت

فيها: يقول الفرنسية العاملني ملجلة السيايس
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تثري ألنها الدول؛ مع عديدة مشاكل تولد التي القضايا من األمية مكافحة إن
الحروف تكون اإلسالمية األقطار بعض يف أنه ذلك من … جدٍّا دقيقة مسائل

اإلسالمي. الدين وانتشار الفتح لحب أداة العربية

العاملية بالسياسة خبري رجل من صادرة ألنها طويًال؛ الجملة هذه عند وقفت
بالد استعمار يف وأساليبها الفرنسية النيات بخفايا األقل وعىل االستعمارية، وبالسياسة

املغرب.
قطًرا فتحت قرون، منذ مسلمة عربية أمة نعهد لم يريد؟ فتح فأي «الفتح» فأما
ففتحت اعتدت التي هي الالتينية الحروف أن عهدنا وإنما مسلم، وغري عربي غري جديًدا
الالتينية، للحروف وتسخريهم أهلهما إلذالل والحديد النار واستخدمت وإفريقيا، آسيا
يريد؟! فتح فأي وأهلها، الالتينية الحروف من قرن منذ ويرصخ ينئ كله العربي والعالم
أن يريد وإنما الكلمة، من نفهمه الذي باملعنى فتًحا يريد ال — الحقيقة يف — هو
يخضعوا أن ألهله يريد ال وكالهما القرآن، وقراءة العربية للقراءة أداة العربية الحروف
وأن يتحرروا أن ألهله يريد وإنما تستغلهم، الالتينية للحروف وال يحكمهم، لألجنبي
من وأمثالهم الفرنسيني عند كريه مطلب وهذا بأنفسهم؛ أنفسهم يحكموا وأن يستقلوا
منها الفرنسيني ويخرجوا بالدهم يفتحوا أن بالفتح رينو مسيو أراد فإذا املستعمرين،
أن عاًرا وليس االستقالل، بحب العربية الحروف توحي أن أعار ذلك؟! يف عار فأي
الحد هذا إىل يصل أن العاجب العجب من إنه االستعمار؟! بحب الالتينية الحروف توحي
عما الفتح اسم وتخبئة فتًحا، االستقالل حب وتسمية باأللفاظ، والتالعب الحقائق، قلب

االستعمار. يفعله
وتوضح التعليم، نحو االستعمار أمم نية حقيقة عن تكشف القصرية الكلمة هذه إن
حرب، أقىس العربية الحروف حاربت وليبيا طرابلس يف فإيطاليا التعليمية: سياستها
إحكام، يف املبدأ هذا طبقت تونس يف وفرنسا تأييد، أقوى الالتينية الحروف وأيدت
فرنسيون وهم — التعليم مديرو وكان الفرنسية؛ اللغة وأحيت العربية اللغة فأماتت
فرنسا مدارس نمط عىل املدن يف واملواطنني األجنبية للجاليات املدارس ينشئون —
أو القومية من شائبة تشوبها ال خالصة فرنسية نشأة جميًعا األطفال لينشئوا وبرامجها؛
وعظمتها؛ بفرنسا تشيد التي الفرنسية الكتب نفس األطفال أيدي يف ووضعوا العربية،
العربية اللغة جعل يف وإلحاحه العام الرأي بهيجان إال قليًال ذلك عن يتزحزحوا ولم
املغاربة من متنورين شبان رؤية من العجب أشد نعجب ولذلك التعليم؛ مواد من مادة
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العربية، بلغتهم نفوسهم يف عما التعبري يحسنون وال اإلتقان، كلَّ الفرنسية اللغة يتقنون
محل الجميلة، الالتينية الحروف إحالل الفرنسية السياسة محور كان اإلجمال وعىل

امللعونة. العربية الحروف
الدين فهي الثانية العقدة وأما املستعمرين، نفوس يف األوىل العقدة هي هذه
للتحرر ويدعوهم معتنقيه، نفوس يف العزة يثري ألنه الكرِه؛ أشدَّ يكرهونه وهم اإلسالمي،

األجنبي. يد من
الدكتور كتب فقد وبرقة؛ طرابلس ألهل معاملتها يف إيطاليا سارت هذا وعىل
اإليطايل، االستعمار سلكها التي الخطة هذه تدهشكم «ال يقول: ١٩٣١ سنة مافرييس
براثنهم بني وقعت التي البالد أهايل جميع تحويل هو إليه؛ يرمون غرًضا للفاشيست فإن
دين عىل يبقون ال وهم مرشوعة، غري أو مرشوعة كانت سواء الوسائل، بكل إيطاليني إىل

لغتهم». عىل وال عبوديتهم، تحت تقع التي البالد أهل
هي بل وحدها، الفاشيست سياسة السياسة هذه ليست ولكن قال، فيما صدق وقد

والفرنيس. اإليطايل االستعمار وخاصة لالستعمار، العامة السياسة
وحقوق األربع والحريات واملساواة واإلخاء الحرية بدعوى هؤالء كل يتبجح وأخريًا؛
بها املطالُب يكون أال وهو أويل؛ برشط إال لها مدلول ال األلفاظ هذه كل كأن اإلنسان،

هلل. واألمر مسلًما! وال عربيٍّا
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١١٣١هـ سنة املتويف

وكان حجازي، أصل من مرص، يف املماليك عرص أواخر شخصيات من غريبة شخصية
وسائل من ويرىضبالقليل العزلة، يألف القديمة، الدكة عند فيه يدرِّس األزهر، علماء من
بيت، وخمسمائة ألف نحو تبلغ أرجوزة فيه ويضع التصوف، يف كثريًا ويقرأ العيش،
األطماع من تجرد هللا، من ويقرب الناس عن يبعد ورع تقي رجل الحياة يف األعىل ومثله

يقول: ذلك ويف بالقليل؛ وريض

ل��ل��م��ص��ائ��ب ص��اب��ًرا ال��ع��ط��اي��ا ش��ك��ور ال��ت��ق��ى الزم م��ن ال��ل��ه ع��ب��اد وخ��ي��ر
ال��م��راق��ب خ��وف األن��ف��اس ع��ل��ى رق��ي��بً��ا اك��ت��س��ى ق��د َق��نْ��ًع��ا األط��م��اع ع��ن َع��ِريٍّ��ا
ن��اك��ب ص��ف��ق��ة ال��خ��س��ر ف��ي س��ق��ط��ت إذا ص��ف��ق��ة ال��ن��اس أرب��ح ل��ع��م��ري ف��ذاك
ال��م��ك��اس��ب ب��أس��ن��ى األخ��رى ف��ي وت��ظ��ف��ر ال��ردى ع��ن َع��ِريٍّ��ا ت��ح��ي��ا أن رم��ت وإن
ال��م��س��ارب ك��ل ُس��دَّ وع��ن��ه��م ْد، وَس��دِّ ال��ورى س��ائ��ر واع��ت��زل ف��ال��زم م��ك��ان��ك

ما وهذا أحد، عن يرىض أن قل بالناس، الظن سيئ فكان التشاؤم، عليه غلب وقد
للعزلة. دعاه

طيًعا النظم فكان نظمه، بكثرة األصح وعىل شعره، بكثرة العرص هذا يف امتاز وقد
أهم ولكن الحديث؛ ويف النحو ويف الفلسفة ويف املنطق ويف التصوف يف ينظم لسانه، يف
صوًرا يرينا بهذا وهو املعارصة، التاريخ أحداث ويف الناس نقد يف نظمه كله ذلك من



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

يف نظم فإذا واألخالقية، االجتماعية وعيوبهم العرص، ذلك يف الناس صور من متعددة
مرسحها عىل املمثلني ووصف وجالء، وضوح يف وأبانها الحادثة، رشح التاريخية األحداث
األحداث، هذه يف شعره من نماذج بعض الجربتي لنا روى وقد ذلك، كل يف برأيه وأدىل

فيها. (الحجازي) قاله ما روى حادثة ذكر إذا فكان
املصادر من مصدًرا بحق يعد املعجم حروف عىل مرتبًا كبريًا ديوانًا لنا وخلف
العرص، ذلك يف األدب صور من صورة لنا يقدم أنه كما االجتماعية، الحياة ترشح التي
عىل ولكنه نسجه، يف باملحكم وال خياالته، يف بالغني وال أسلوبه، يف بالجيد ليس فشعره
واالجتماعية التاريخية قيمته كانت وربما عرصه، أنتجه ما أرقى من صورة حال كل
كما الوصف، وصدق والبساطة التكلف بعدم يمتاز ذلك مع وهو األدبية؛ قيمته من أكرب
علماء مثًال فينقد شأنها، لها األدب يف ميزات وهي رصيح، حاد الذع النقد يف أسلوبه أن

فيقول: له، والخضوع به واللياذ وتمجيده الغني حول التفافهم يف عرصه

ق��ط��ب��ا ال��ن��اس ل��دى َج��نَّ��ٍة ذي ك��ل رأي��ن��ا أن إل��ى نَ��ِع��ْش ل��م ل��ي��ت��ن��ا
ربّ��ا ال��ع��رش ذي دون م��ن ت��خ��ذوه ق��د ب��ل ي��ل��وذون ب��ه ه��م ع��ل��ًم��ا
ك��رب��ا يُ��ْف��ِرُج األن��ام ج��م��ي��ع ع��ن ف��الن ق��ائ��ل��ي��ن: ال��ل��ه ن��س��وا إذ
وع��رب��ا ع��ج��ًم��ا ي��ه��رع��ون؛ ول��ه م��زاًرا ي��ج��ع��ل��وه م��ات وإذا
وت��رب��ا ق��بَّ��ل��وه ال��ب��اب َع��تَ��َب وب��ع��ض ال��ض��ري��ح ق��بَّ��ل ب��ع��ُض��ه��م
ق��رب��ا ب��ذل��ك ت��ب��ت��غ��ي ـ��ن��ام��ه��م أص��ـ م��ْع ت��ف��ع��ل ال��م��ش��رك��ون ه��ك��ذا

∗∗∗
ق��ل��ب��ا ال��ل��ه ل��ه أع��م��ى ل��ش��خ��ص ي��ُل وال��و ال��ب��ص��ي��رة ع��م��ى م��ن ذا ك��ل

∗∗∗
ك��ل��ب��ا ال��س��وءِ ص��ن��ع��ه ف��ي ف��س��اوى ه ل��دن��ي��ا ص��ي��د ف��خ ال��ع��ل��م ج��ع��ل
ع��ق��ب��ى ي��وم ف��ي ال��ع��ق��اب ع��دي��م ـ��ب ال��ك��ل��ـ إذ خ��ي��ٌر؛ م��ن��ه ال��ك��ل��ب ب��ل ال،
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أيًضا: العلماء من املرائني يف ويقول

وال��ش��م��ل��ْه وال��ُع��ك��از وال��ص��وف وال��س��ب��ح��ْه ال��ت��س��ب��ي��ح أول��ي اح��ذر
ع��دَّه ب��ال ب��ل ش��ع��وًرا ح��وت م��ا ب��ت��ع��داد أب��ال��ي��س َح��َوت
ك��ال��ق��ط��ره ال��ب��ح��ر ف��ي��ه ي��ع��ّد ب��ل ك��ال��ب��ح��ر ال��ح��ص��ر ف��ات وال��م��ك��ُر
وال��ن��ج��ده ل��ل��ع��ون ي��ا ي��ق��ول: ت��اب��ًع��ا ل��ه��م إب��ل��ي��س ف��ص��ار
غ��ن��ي��ه م��ن ال��م��ك��ر ف��ي ع��ن��ك��م ل��ي ف��م��ا ع��ل��م��ون��ي ح��وي��ت��م م��م��ا

∗∗∗
ب��ال��ُف��ت��ي��ه األم��وال ان��ت��ه��ب��وا ن��س��ب��ة ُف��ق��ه��ا س��وء ف��ت��ي��ة
ال��ش��رع��ه ِش��رع��ة ع��ن ف��اس��ت��ك��ب��روا ك��ب��روا ق��د وال��ك��ّم ع��م��ائ��ًم��ا
خ��ش��ي��ه م��ا غ��ي��ر م��ن ��ًع��ا ت��خ��شُّ ه��ي��ن��ة م��ع ي��م��ش��ون ه��ي��ئ��ة ف��ي
وال��تَّ��ْق��وه وال��دي��ن ال��ه��دى أه��ل ل ي��ق��ا وك��ي��م��ا األم��وال ل��ج��م��ع
ال��ُج��ح��ره ف��ي ال��ح��ي��ة ت��ن��ج��ح��ر م��ث��ل��م��ا ان��ج��ح��روا ال��ظ��ال��م��ي��ن ف��ي

إلخ. …
فيقول: حالها؛ وسوء وضوضاءها وقذارتها البلدية الحارات وينقد

ال��ك��رب م��ن ح��َوت س��ب��ًع��ا ال��ع��رْب أوالد ح��ارات
أدب س��و غ��ب��ار، ت��رب ك��ذا وغ��ائ��ًط��ا ب��وًال
ال��تُّ��َرب ع��ف��اري��ت ش��ب��ه وأه��ل��ه��ا وض��ج��ة

للغنيِّ واحرتامهم عالقاتهم، وسوء األقارب من طريفة لوحة شعره يف لنا ر ويصوِّ
… مرياثه لينتهبوا الغني؛ ملوت وتطلعهم لفقره، منهم للفقري واحتقارهم لغناه، منهم

إلخ.
من الشعب أصاب وما املماليك، نزاع حوادث من حادث يف ملرص جرى ما ويصف

فيقول: بعًضا؛ بعضهم وقتال خصومتهم

األك��بُ��د م��ن��ه��ا ت��َف��تُّ ب��أه��ل��ه��ا ش��ن��ي��ع��ًة م��ن��اك��ًرا ف��ع��ل��وا ق��د
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وأع��بُ��د ق��تِّ��ل��ت ق��د وس��ادة ُح��رق��ت ودوٌر م��داف��ع ض��رب
يُ��ع��ه��د ال وم��ا وال��ظ��م��ا وال��ج��وع ف��ش��ا وال��ق��ت��ل ال��ن��ه��ب ال��رع��اي��ا وف��ي
ي��ن��ف��د ال ف��ش��رح��ه ت��س��أل��ن ال ج��رى ال��ذي ع��ن ال��ق��ول وج��م��ل��ة

∗∗∗
أوح��د ش��خ��ص ال��ظ��ل��م ف��ي ف��إن��ه��م ال��زم��ن ذا أه��ل م��ن ب��ال��ل��ه ن��ع��وذ
أْح��ي��د ل��دي��ه��م ال��ع��دل ع��ل��ى وم��ن ع��ادل ص��واٍب ع��ن َم��ْن أع��دل��ه��م

يقول: آخر موضع ويف

ج��م��را ال��ب��روج ب��أع��ل��ى ت��رم��ي ال��م��داف��ع ف��وق��ن��ا ��ب��وا ن��صَّ ق��د
ق��س��را ب��ال��م��ن��ع وأع��ط��ش��ون��ا وأح��ص��ب��ون��ا ف��أح��رق��ون��ا
ح��ّرا ال��ك��ب��ود ف��زاد م��ل��ًح��ا ش��رب��ن��ا ق��د ث��م ن��ي��ل��ن��ا ع��ن

كما االجتماعية، الحياة نواحي من كثري يف عرصه لنا يصور فشعره الجملة وعىل
وموضوعه. أسلوبه حيث من العرص ذلك يف األدب يصور

مثل من وبالرتاجم الشعراء، من وأمثاله الشاعر هذا بديوان عنوا لو املؤرخني ولعل
الفتاوى بكتب عنوا كما خططه، يف مبارك باشا وعيل تاريخه، يف الجربتي ترجمهم من
مثل من تحدث، التي املسائل يف عرصه فقهاء فيها يستفتي الشعب كان التي الفقهية
وقع وملا االجتماعية، الحياة لتأريخ صالحة مادة ذلك من لهم لكان املهدية)؛ (الفتاوى

والحربية. السياسية األحداث مصادر عىل اقتصارهم من الخطأ يف أكثرهم
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وشيطانًا ملًكا فيه أن أو رجيًما؟ شيطانًا أو كريًما ملًكا يكون أن إما اإلنسان أن ا حقٍّ هل
فيكون الشيطان يغلب وقد بالخري، فيأتي امللك فيه يغلب فقد دائًما؛ يتصارعان مًعا

وتغالبهما؟! ورصاعهما لكفاحهما مرسح إنسان كل ويف الرش،
جميًعا، باملتناقضني ويأتي مًعا العنرصين يحوي اإلنسان أن يف الحق ظهور ومع
وليس رجيم، شيطان أو كريم ملك أنه عىل اإلنسان إىل وننظر هذا ننىس ما فرسعان
من الخاصة فيه يقع أن العجيب ولكن وأشباههم، العامة الخطأ هذا يف يقع أن عجيبًا

وأمثالهم. واألخالقيني الرتاجم ومؤلفي املؤرخني
شيطانًا الحجاج وكان كريًما، ملًكا — مثًال — العزيز عبد بن عمر كان ا حقٍّ هل
سخيًفا؟ ترصفاته كل يف األمني وكان حكيًما، أعماله كل يف املأمون كان ا حقٍّ وهل رجيًما؟
فيها، قبح ال زاهية جميلة صوًرا بعضها يف فنرى الرتاجم، كتب يف نقرؤه ما ا حقٍّ وهل
هذه عىل بداهة بالخطأ ويحكم ذلك، يأبى العقل إن فيها؟ جمال ال قبيحة وصوًرا
أنفسهم الصالحني نرى بل والرجل؛ الرجل بني فاصًال ا حدٍّ ترسم التي الصارمة األحكام
جنوا. ما عىل املغفرة هللا من ويطلبون العاقبة، يخافون كانوا — بأعمالهم أدرى وهم —
بشعر يأتي ال الكبري الشاعر أن وظنوا والفنانون، األدباء وقع نفسه الخطأ هذا ويف
يصورون قريب عهد إىل الروائيون وكان تخريف، عنه يصدر ال الكبري والكاتب سخيف،
يصدر ال أثيًما، مجرًما أو عظيم، كل إال عنه يصدر ال العظمة، كل عظيًما الرواية بطل

فظيع. كل إال عنه
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رجل إىل تنظر كما الخيال، وسيطرة الوهم غلبة من الناس عند الخطأ هذا وينشأ
وحسن والحكمة العقل صفة — شعور غري من — عليه فتضفي مظهره يف وجيه

القائل: قال كما األمر يكون وقد والعكس؛ الترصف،

م��زي��ر أس��د أث��واب��ه وف��ي ف��ت��زدري��ه ال��ن��ح��ي��ف ال��رج��ل ت��رى

واملخرب! املظهر بني الفرق أعظم فما حال كل وعىل

بالعمل يأتي قد املرء إن باإلنسان، اإلنسان أشبه وما اإلنسان! عىل الحكم أصعب ما ثم
املجرم ذلك يف فيساوي حقري، باعث عن يصدر قد رأيته النظر فيه دققت فإذا العظيم،
يف ويسمو الرفيع، للغرض العظيم العمل الواحد اإلنسان عن يصدر قد بل الخطري،
بالعمل نفسه هو يأتي األخرى اللحظة ويف املالئكة، سمو منه والغرض عليه الباعث
املضحي ألمته املخلص الكبري الوطني فرتى األثيم، املجرم انحطاط فيه وينحط الحقري
كاملتنبي كبريًا شاعًرا وترى الدنيء، الشهواني أو الحقري املقامر هو وهو وطنيته، يف
ويتطلب شعره، بجانب الشعراء شعر ويحتقر وأشباههم، امللوك إال أحد مدح عن يرتفع
بدرة الدولة سيف يبدر ثم يسمى»، أن جل أبتغي «ما ويقول: الوالية، األقل عىل أو امللك
موىس وترى دينارين، أو ديناًرا منها ليلتقط نفسه؛ ويذل رأسه يحني املتنبي فيقوم
من أرسة ينقذ قد السفاك املجرم وترى الرضيع، موىس عىل يحدب فرعون وترى قاتًال،
أظلم وما اإلنسان أعجب فما جاره، زوجة يعشق قد الكبري املصلح وترى الفقر، أو املوت

رشير! أو خريِّ بأنه عليه الحكم
من شجرة أو األحجار، من حجر أو الزجاج، من قطعة عىل تحكم أن السهل من
والوهم اإلنسان، عىل الحكم كذلك وليس ثابتًا؛ حكًما الحيوان من حيوان أو األشجار،
ولكنه وبعض؛ بعضها الرذائل بني ويربط وبعض، بعضها الفضائل بني عادة يربط
أنه مع كريم، ذكي بأنه وهمت شجاًعا رأيت فإذا مًعا؛ والرذائل الفضائل بني يربط قلما
هو يكون وقد خسيس، دنيء أنه وهمت ا لصٍّ رأيت وإذا بخيًال، غبيٍّا شجاًعا يكون قد

الرشيف». «اللص
وبخيل يبخل فكريم واحد، حال عىل يستقر ال الواحد اإلنسان يف الواحد الخلق بل
ا وشحٍّ ونبالة، ونذالة وكرًما، لؤًما ترى ما وكثريًا يشجع؛ وجبان يجبن وشجاع يكرم،
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عجيب، شكل عىل فيه وانسجمت واحد شخص يف كلها جمعت قد وإيثاًرا، وأثرة وإرساًفا،
متناقضة. ألوان من العجيبة صورته املاهر املصور يؤلف كما

األفكار تسجيل عىل القدرة مبلغ الحساسية من يبلغ سينمائي رشيط اخرتع ولو
الناس، ومشهوري والكرباء العظماء عند ما عليه وسجلنا واألغراض، والبواعث والخواطر
هي فإذا جليلة، أنها نظن أعماًال ولرأينا نرى، مما العجب كل العجب ألخذنا وعرضعلينا
وتنكشف وجاللها، جمالها ويذهب قيمتها تنعكس الدنيئة وأغراضها التافهة ببواعثها
قلت سوداء بقع من أحدها يخلو وليس الناس «رشائط» ورأينا بغيض، كريه قبح عن
كل عرف لو أي تدافنتم» ما تكاشفتم «لو املأثور القول يشري املعنى هذا وإىل كثرت؛ أو
له بغًضا موته؛ عند بعًضا بعضكم دفن ما وخواطرهم، ونياتهم اآلخرين بواعث منكم

بشأنه. واستخفاًفا
السوداء؟! البقع وجود يف سواء والكل يتدافنون ال لَم ولكن

إساءته يف امليسء عىل حتى الرحمة لتغمره الفكر العميق النظر الواسع اإلنسان إن
محدود، ضيق مجال اإلنسان يف واالختيار الحرية مجال أن يرى إذ خطئه؛ يف واملخطئ
فيه، نشأ الذي البيت تشمل البيئة وهذه وبيئته، لوراثته نتيجة إال ليست أعماله وأكثر
كنفها، يف عاش التي الحكومة ونظام قرأها، التي والكتب فيها، تعلم التي واملدرسة
هذه كل يف الطالح عمرو مكان الصالح زيد وضع ولو وهكذا، به؛ تدين الذي والدين
تصلح الشجرة فأصلح اإلصالح أردت وإذا عمله، بمثل — تقريبًا — ألتى الظروف

يتدفْق. سدود من املاء أمام ما وأزل الثمرة،
الجميع، عىل واإلشفاق والعطف الرحمة قلبه استشعر إنسانًا النظر هذا غمر إن

قوله: الخيام عمر مع وأنشد أثيم، أو عدو عىل يحقد ولم

ال��ص��ف��اء ال��ق��ل��وب أن��س ف��إن��م��ا واألص��دق��اء األع��داء إل��ى أح��س��ن
ال��ع��داء ت��م��ُح األع��داء وس��ام��ح زالت��ه��م ألص��ح��اب��ك واغ��ف��ر

الناحية إىل يقصدون فهم عذًرا، العظماء ومرتجمي لألخالقيني لعل صاحبي: قال
العظماء؛ يف البطولة وأعمال اإلنسان يف الطيبة النواحي ذكر عىل فيقترصون التعليمية،
فضائلهم، بجانب رذائلهم ذكرت فإذا أعمالهم، بمثل بعدهم من ويأتي بهم يُقتدى حتى
الناشئني؛ نفوس يف التقليد حماسة وأضعفت قيمتهم من قللت مفاخرهم، بجانب وزالتهم
ولكن جليلة، أعمال من البطل عن يروى فيما الصدق يقول أن املرتجم من يطلب ما وكل
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ولكن املؤرخ، من هذا يُطلب قد دنيئة، أعمال من عنه يعلم ما بكل يأتي أن منه يطلب ال
العظماء. ومرتجم األخالقي من يُطلب ال

واألبطال العظماء عىل أضفينا لو أنا معي ترى أال ولكن وجاهته، له رأي هذا قلت:
عضدهم يف ذلك فتَّ برش، يأتوا لم العظماء هؤالء أن الناشئني وأوهمنا التقديس، صفة
هم وأنهم طينتهم، غري أخرى طينة من العظماء أن يعتقدون إذ نفوسهم؛ من وأيأسهم
يخل لم العظيم أن أُفهموا إن أما عظاًما؟! يكونوا أن بعُد يصلحون ال — عيوب وفيهم —
أن الطموح عىل وشجعهم والذلة اليأس عنهم وأبعد أملهم ذلك أحيا كعيوبهم عيوب من

ارتكبوا؟ وما جنوا ما رغم عظماء، يكونوا
ترصفاته، كل يف العصمة إليه ونسبت حياته يف قدس إذا العظيم أن وهو آخر ويشء
لخطر األمة تعرضت نقد، وال اعرتاض غري من يرى حسبما األمة مقاليد إليه ووكلت
كما مساوئه عليه يحيص يقًظا العام الرأي كان إن أما الجامح، طغيانه أو الكربى زلته
ذلك وحال يقدم، أن قبل طويًال ففكر حده عند وقف ويقرظه، وينقده محاسنه يحيص

الطغيان. وبني بينه
التشهري وعدم إغفالها يف معك أكون قد بهم، خاصة شخصية عيوبًا للعظماء إن نعم
تنقد وأن تقال أن فيجب األمة، يف ومسلكهم العامة بأعمالهم تتصل التي عيوبهم أما بها،
له ويحكم األمة من يّرشح أن يجب — لألمة نفسه نصب وقد — العظيم ألن تؤرخ؛ وأن

أحسنت. أحسن: وفيما أسأت، أساء: فيما له ويقال عليه، أو
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الحياة أساس كان أن فبعد جديدة، أسس لها ووضعت الحياة منهج تغري لقد
العلم. أساسها أصبح السلف؛ وأقوال والعادة والعرف التقاليد

معقًدا صعبًا والحربية السياسية الشئون يف العربية األقطار بني التعاون كان لنئ
هو بل ممهد، وطريقه وأسهل أيرس الثقايف التعاون فإن باألشواك، مملوءًا وطريًقا
وتتوحد العقليات تتقارب لم فما والحربي؛ واالقتصادي السيايس للتعاون كاألصل
والذي عسري، جد والحربي واالقتصادي السيايس فالتعاون الغرض، ويتحد النزعات
بني فرق وما الثقافة، هو واألغراض واملشاعر األفكار توحيد يف األول بالعبء يقوم
واختالف نزعاتها اختالف إال الحروب إىل وجرها والنزاع الخصومات بينها وأوقع األمم
أوًال، األمم عصبة دعا ما وهذا الرتبية؛ يف مناهجها اختالف من أتت التي مطامحها
وتوحيد املناهج وتقريب األمم بني بالثقافة يعنى فرع إنشاء إىل ثانيًا املتحدة األمم وهيئة
الحارضة اليونسكو وهيئة أوًال، األمم عصبة يف الثقافية الهيئات عىل يفسد ولم األغراض،
كربى، فائدة العالم ألفادتا وشأنهما خليتا ولو بهما؛ السياسة لعب إال أمرهما ثانيًا
للسياسة؛ تخضع ال قوية هيئة العالم يف يكون أن هو اآلن العالم لعقالء الوحيد واملطمح
توجد لم وما اإلنسانية؛ الفكرة تخدم ولكن الكربى؛ الدول تخدم وال فوقها، تسمو ولكن

مخربة. وحروب متواصل وشقاق دائم نزاع يف العالم فسيظل الهيئة هذه
فمن العالم، يف الثقافة بزمام ممسكة واحدة هيئة تكون أن العسري من كان وإذا
ورسم للتعاون خطتها تضع كتلة وكل متجانسة، كتل بني االختصاص يقسم أن املمكن
أساس عىل الجديد العالم لبناء األساسية األصول يف األخرى الكتل مع وتتفاهم املنهج،

جديد.
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املتقاربة، الطبيعية وبيئاتُها بينها وحد متجانسة، واحدة كتلة العربية واألمم
الواحد ودينُها الواحدة، ولغتُها متشابهة، أو متجانسة بأحداث عليها مر الذي وتاريُخها
أن فيجب ومطامحها، وأغراضها وثقافتها عقلياتها بني قاربت عوامل هذه فكل غالبًا؛
أمة كل تنفرد أن اإلمكان يف يعد ولم غايتها، لتحقيق الثقافية الناحية هذه يف تتعاون
إىل يميل العالم أصبح أن بعد غريها عن مستقلة الثقافية خطتها وترسم بنفسها عربية
تعالجها أن يمكنها ضعف نقط لها عربية أمة كل إن ثم واالنفراد. العزلة إىل ال التكتل
إذا ذلك فوق وهي غريها، بها تفيد أن يمكن قوة ونقط األمم، من غريها من تستمده بما
ورعاية صوتها سماع عىل العالم يجرب ما القوة من لها كان أغراضها ووحدت تكتلت

حقها.
إال أبنائه بتعليم ينهض فلم ثقافته، يف الغربي العالم عن العربي العالم تخلف وقد
وبمراحَل، بقروٍن سبقه قد الغربي العالم أن وجد نهضته بدأ وعندما قريب، عهد من
ومضاعفة السري يف برسعة البطيء والسري الخمود أزمان يعوض أن عليه واجبًا فكان
يبتكر كما ويبتكر معه بالعالم ويتقدم معه يبني الغربي العالم بحذاء يقف حتى الجهد؛
جبارة عقول ومن القوى تكاتف من فيه بد ال عسري، مطلب وهو يخرتع، كما ويخرتع

القويم. الطريق يف والسري الهمم واستنهاض الخطط لرسم
التعليم يف منهاجها أمة كل فتضع العربية الدول تتفرق أن اآلن يصح ليس
وفقها، عىل مناهجها كلها تضع واحدة غاية لها يكون أن بد ال بل الرتبية، من وأغراضها
الخاصة بيئتها دراسة يف والتوسع التفاصيل يف تختلف فإنما يشء يف اختلفت فإن
أن عربية أمة أية حق من ليس واحًدا، يكون أن فيجب الغرض أما الخاصة، وشئونها
العرب حياة األعىل مثله منهًجا تضع أن وال الوسطى، القرون يف التعليم نمط عىل تعلِّم
الحديث العلم عليه دل ملا وفًقا منهجها يكون أن بد ال بل العبايس، أو األموي العهد يف

الوراء. إىل رجعنا وإال الحديثة، والرتبية
تسمى ما وهي اآلن، إىل نهضته أيام من الغربي العالم أنتجه ملا كبرية ثروة أمامنا
هذه يحقق لم العربي والعالم لغتها، إىل ترجمتها يف حية أمة كل جدت الكتب، بأمهات
منهج غري من فيه يسري وهو ا، جدٍّ ضيق نطاق عىل إال الواجب بهذا يقم ولم الغاية

مرسومة. خطة وال معروف
بل معارف) (دائرة أخرى بعبارة أو أنسيكولوبيديا، لها وضعت حية أمة وكل
الشاملة؛ الواسعة الدائرة بجانب دائرة، العلم شئون من شأن كل يف معارف، دوائر
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نرشها، وتجدد الحديث العلم إليه وصل ما حسب معارفها تجدد آخر إىل حني من وهي
عن إال هذا يكون وال واحدة، عربية معارف دائرة له ليس اآلن إىل كله العربي والعالم
األمم يف العلم قادة اتفق إذا إال عربية معارف دائرة وضع يمكن وال التعاون؛ طريق
إىل يتيرس لم ما وهذا الحديثة، والفنون للعلوم الحديثة املصطلحات وضع عىل العربية

اآلن.
الخامة املواد من منها بقعة كل يف أرضه، هي بكر؛ أرض اآلن العربي العالم أمام
غرينا يد يف نرتكه ذلك ومع جميًعا، أهلها إلسعاد يكفي وما الغربيني، أفواه له تتلمظ ما
يمكن وال وحاجة، وعوز فقر من بنا ما مع ضائًعا الكثري ونرتك منه، القليل يستغلون
يضعوا حتى واقتصادية؛ علمية ثقافة املثقفني بني العلمي بالتعاون إال اإلهمال هذا عالج

غرينا. بيد ال بيدنا بها واالنتفاع استغاللها وكيفية الثروة هذه لدراسة الخطط
تحقق أن ويمكنها منها، االستفادة يمكن بها، بأس ال قوى منا املفكرين قوى إن
بعًضا، بعضها بمحاربة إما ضائعة، قوى منها كثريًا ولكن إليها، نرمي التي األغراض
ينتابها بما الخلقي بضعفها وإما غريها، مع تعاونها وعدم بنفعها باستقاللها وإما
أن األقل عىل أمكنها خمودها عن وخرجت تعاونت فإذا وتوان؛ وتراخ وخمود كسل من

غايتها. بعض تحقق
بأن تنادي وصيحة التعاون، هذا وجوب عىل يقوم واضح دليل األيام من يوم كل يف
ألن عرضة كان يعمل لم من وأن بالتقهقر، وال بالوقوف ألمة يسمح ال الغربي العالم
املوقف هذا نقف أن ألنفسنا نسمح فكيف باألقدام؛ ويُداس ويُستغل ويُستذل يُستعبد
طويلة، أزمانًا كبلتنا التي القيود لتحطيم قوانا كل ونستخدم جهدنا كل نبذل وال الذليل،

وإقدام؟! رسعة يف األمام إىل نسري ثم
الحياة أساس كان أن فبعد جديدة، أسس لها ووضعت الحياة منهج تغري لقد
تربية يف يشء؛ كل يف العلم، أساسها أصبح السلف، وأقوال والعادة والعرف التقاليد
حياتنا نؤسس لم فما والصحية؛ االجتماعية الشئون يف الصناعة، يف الزراعة، يف الطفل،

السائرين. مع نسري أن يمكننا ال الجديد األساس هذا عىل الجديدة
ننهض، أن ولوجب نرقى أن ولوجب نعمل أن لوجب العالم عن عزلة يف كنا لو
علينا ويعدون أخطاءنا، ويرتقبون بجهلنا، ينعمون باألعداء محاطون ونحن فكيف
يف الصادق بالتعاون إال نقفها التي املآزق هذه من الخروج يف أمل وال وخمولنا؟! كسلنا

أنواعها. بجميع الثقافية الخطط وأولها وتنفيذها، الخطط رسم
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صحتها؟ مدى وما معناها ما ولكن األلسنة، عىل الدوران كثرية مشهورة، جملة
وثالثة، ثانية مرة تعود ومكانها وزمانها بأشخاصها نفسها الحوادث أن أريد إن أما
فتوحه، فيفتح تيمورلنك أو نابليون أو اإلسكندر يعود أن فمحال البطالن، ظاهر فهذا
فيلقى مرص إىل املتنبي يعود أن ومحال دروسه، ويعيد أثينا يف سقراط يعود أن ومحال
سخافة املعنى هذا عىل فالجملة ذلك، نحو أو دولتها، سيف فيلقى حلب إىل أو كافورها،

ظاهرة.
الزمان أحداث من حدث كل أن فهو صحيح، أنه يل يظهر والذي املقبول املعنى أما
املقدمات تشابهت وإذا محالة، ال النتيجة ظهرت املقدمات تمت فإذا ملقدمات، نتيجة
نوع من مقدمات حدثت فكلما مطرد؛ نمط عىل دائًما يتكرر األمر وهذا النتائج، تشابهت
نتيجة هي إنما فالثورة الثورات، — مثًال — لذلك خذ بعينها، النتيجة حدثت خاص
الشعب، غليان من عالية ودرجة الشعب، تسود اجتماعية سيئة حال مثل كثرية، ملقدمات
فإذا املقدمات، هي وهذه العوامل، مئات من ذلك ونحو تحتها، النار يوقدون وزعماء
يعيد التاريخ إن حينئذ وقلنا محالة، ال الثورة حدثت منها يشء يتخلف ولم كلها حدثت

نفسه.
الدقيق الحريف باملعنى نفسه يعيد ال فالتاريخ مضلًال، نفسه التعبري يكون قد

الدقيقة. التعبريات من ذلك نحو أو ِمثْله يعيد أو نفسه يكرر ولكنه للجملة،
إذا الطبيعية، القوانني كل مثل مثلها — النظر هذا عىل — التاريخ أحداث إن
ال الحديد تمدد الحرارة ووجدت الحديد وجد فإذا مسببانها، حصلت أسبابها حصلت
نفسه، يعيد التاريخ نقول كما نفسه، يعيد الحديد تمدد إن نقول أن وأمكننا محالة،
إلخ. … واملغناطيسية والجاذبية والضوء بالكهرباء املتصلة الطبيعية القوانني كل وكذلك
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جهتني: فمن الطبيعية القوانني وبني التاريخية األحداث بني فرق هناك كان وإن

عىل بعضها يخفى قد مشتبكة معقدة كثرية أسباب لها التاريخية األحداث أن (١)
مع الباحثني بحث موضع اليوم إىل تزال ال أسباب لها الفرنسية فالثورة املدققني؛ العلماء
يكون أن بد فال االختالف وهذا الغموض هذا كان مهما ولكن بينهم، الشديد االختالف
تحدث لم فإذا الثورة، هذه مثل حدث آخر زمن أي يف حدثت إذا حقيقية أسباب هناك

تستكمل. لم األسباب أن فمعناه
حرة وهي اإلنسانية، النفس التاريخية األحداث تنتج التي األسباب ضمن من أن (٢)
نا وردُّ نفسه، التاريخ يعيد ال وإذًا نفسه، الظرف يف تعمله وال ظرف، يف العمل تعمل قد
قوانني بحكم فهي مخرية؛ شكل يف مجربة اإلنسانية النفس أن رأينا من أن هذا عىل
هارون يكون أن فمحال فعلت؛ ما غري تفعل أن يمكنها ال إليهما وما والبيئة الوراثة
كانا. ما غري نواس وأبو املعري العالء أبو يكون أن ومحال الرشيد، هارون غري الرشيد

أن وهو املعنى، هذا عىل نفسه يعيد التاريخ بأن آمنّا املبدأين بهذين سلمنا فإذا
يف منا اختالف فسببه النتائج اختلفت فإن متساوية، نتائج تنتج املتساوية املقدمات
التي االجتماعية القوانني يف ال وكيفيتها، وكميتها األسباب وحرص والحساب التقدير

الدائم. وصدقها وشمولها عمومها يف الطبيعية القوانني تشبه
فنظروا املؤرخني، من سبقه من عىل خلدون ابن به سما الذي هو املعنى هذا إن
هو ونظر بعض، عن بعضها مستقل منفردة؛ مسائل أنها عىل الجزئية املسائل إىل هم
مقدمته. يف أبانها شاملة عامة وأسباب كلية أصول إىل راجعة الجزئية املسائل أن إىل

راقيًا، مبلًغا ذلك من ويبلغ علم، أنه عىل التاريخ إىل ينظر الذي املؤرخ إن بل
املؤرخون؛ يرويه ما بعض يكذب أن العلم حقائق من إليه وصل ما بفضل يستطيع
أحداث يف النقص يكمل أن أيًضا ويمكنه بل لإلنسانية، الطبيعية والقوانني يتفق ال ألنه
إذا كامًال ثوبًا يتصور أن املاهر الخياط يستطيع كما املؤرخون، عنها غفل التي التاريخ
يحدث، أن قبل سيحدث ما بأهم يتنبأ أن يمكنه ذلك من أكثر بل منه، جزء عىل عثر
حتًما ستنتج األسباب هذه بأن وعلمه تكونها، حني يف األحداث ألسباب الدقيقة لرؤيته

الطبيعية. بالقوانني وإيمانًا املايض، عىل قياًسا معينة؛ نتائج
عنان هللا عبد محمد األستاذ ألفه الذي القيم الكتاب قرأت اليومني هذين ويف
وموقف «فلسطني» صورة أيًضا ذهني يف أحمل وأنا قرأته األندلس» «نهاية وعنوانه:
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ثمة يك «ولم يقول: واسمعه أيًضا، منها واألمريكي األوربي العالم وموقف منها، العرب
العدو يد يف األخرى األندلسية القواعد جميع سقطت أن بعد غرناطة مصري يف شك
التبعة من كثريًا يحملون غرناطة ملوك من األواخر أن يف شك من وليس الظافر، القوي
شئون ويرتكون والخمول الدعة إىل يجنحون نراهم فنحن املأساة، بوقوع التعجيل يف
من والعدو بعًضا، بعضهم فيها يمزق أهلية حروب إىل ويجنحون اململكة، عن الدفاع
بني وشأن غرناطة مملكة شأن هذا كان وقد الفرص، يرقب ومتوثب مرتبص ورائهم
امليالدي، عرش الرابع القرن أوائل أو الهجري التاسع القرن أوائل منذ سيما وال األحمر،
القدر شاء وقد … الخطرة ذروتها األهلية الحرب تبلغ الحسن أبي عيل األمري عهد ومنذ
أبو وولده بالزغل املعروف سعد بن محمد األمري وأخوه الحسن أبو السلطان يكون أن
فانحدروا الخطرة واألهواء األطماع نفس حملتهم األخرية، املأساة أبطال محمد هللا عبد
حقائق يقدروا أن عن الوقت طول األهلية الحرب وشغلتهم األهلية، الحياة معرتك إىل
العدو ملواجهة املشرتكة قواهم يستجمعوا وأن الداهم الخطر يستشعروا وأن املوقف

إلخ. إلخ املشرتك»
فلسطني نكبة تقرأ فكأنك متعددًة، صفحاٍت الكتاب هذا يف تقرأ وهكذا؛ وهكذا
إسبانيا اسم وغريت وفالن، بفالن وفالن فالن اسم غريت أنك لو حتى ونتائجها؛ وأسبابها

ذكرنا. الذي باملعنى نفسه يعيد التاريخ أن رأيت ذلك، نحو إىل وأمريكا بإنجلرتا
عظة ولكن أيًضا، صحيح وهذا وعربة، عظة التاريخ أن يذكرون ما كثريًا إنهم ثم
كما منه يتعظون فالعامة منه؛ وأشباههم الخاصة عظة غري التاريخ من وأشباههم العامة
فيتعظون أهلها، فارقت وعظمة وغنى وأبهة زال ملًكا يرون الوعظ، دروس من يتعظون
يقرءون أنهم عندهم التاريخ فعظة الخاصة أما دوام»، ليشء «ما ويقولون: ذلك من
ذلك من ويستخلصون األصلية، أسبابها دراسة يف ويتعمقون العظمى التاريخ أحداث
من ويتعظون االجتماع، وعلم األحياء وعلم والكيمياء الطبيعة كقواعد عامة كلية قواعد
قبل بها وأنذروا حدوثها قبل النتائج قرءوا تتكون؛ األسباب رأوا إذا أنهم بمعنى ذلك
النتائج تحدث أن قبل األسباب تستأصل بأن األمة منهم املصلحون وطالب تكون، أن
وهذا إلنذارهم، وأصغوا لقولهم الناس سمع إذا وقوعه، قبل الرش فدفعوا الخطرية،

العظة. منتهى
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املذهب عىل تطبيًقا الثقافة؛ من املايض العدد يف مقاًال محمود نجيب زكي الدكتور كتب
يف تقع كما خواطره مجرى يسجل أن يجب األديب أن يرى الذي األدب، يف الجديد
مانع وال هام؛ وغري هام بني يفرق أن غري ومن شيئًا، منها يتخري أن غري من شعوره،
األفكار تسجل أن من مانع وال للمنطق؛ خاضعة وال مرتبة غري األفكار تكون أن من
قال كما — مانع وال الرفيعة؛ واملشاعر القيمة األفكار بجانب الوضيعة واملشاعر التافهة
يف لحظة يف يفكر وأن ا، جدٍّ جيد يشء بجانب ا جدٍّ تافًها شيئًا األديب يسجل أن من —
(ت. وهو املدرسة؛ هذه زعماء أحد فعل كما األرض، يف أخرى لحظة يف يفكر ثم السماء،
الفطرية إن بقوله: ذلك أعقب ثم تمطر، لم أو أمطرت السماء عن كالمه من إليوت) س

بيضتني. أو ببيضة عجنت
املدرسة هذه فيقلدوا العرب أدباء به يُبىل أال هللا وأسأل صالًحا، أراه ال مذهب وهو
كتاب بعض عند التقليد هذا طالئع بدأت وقد التقليد، عيب األصيل عيبها عىل ويزيدوا

والعراقيني. اللبنانيني القصص
األدب عليها جرى التي املذاهب أن املذاهب، من قبله وما املذهب هذا بني الفرق إن
أسلوب، خري يف املشاعر وخري األفكار خري سجل أنه عىل األدب تتصور كانت اليوم إىل
كائنة غريه أو نفسه عن األديب لخواطر سجل هو األدب أن يرى الجديد املذهب وهذا
هذا ألن وأصح؛ وأعدل أعقل األول والرأي رفيعة، أو وضيعة قيمة، أو تافهة كانت، ما
إن فنان، عن فنان بها يمتاز كما الفن بها يمتاز التي التخري فكرة يهدم الجديد املذهب
فإذا األوضاع، واختيار األلوان وانسجام وألوانًا، نماذَج تخريه يف هي الكربى الفنان ميزة
يف ذوًقا أرقى أنه فنان عىل فنان ميزة وكذلك فنانًا، يكن لم الفنان عند االختيار هذا ُعدم
الجديدة املدرسة وأساس األلوان؛ هذه تنسيق ويف ألوانه، اختيار ويف موضوعاته، اختيار
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من فمثل اتفق، حيثما األديب بخاطر يجول ما كل وعرض والتجويد، االختيار فكرة هدم
فن. وال ذوق إعمال غري من اتفق؛ حيثما الحجرة أثاث يضع من مثل املدرسة هذه يتبع
سخيفة أفكاًرا فيها يفكر لحظات عليه تأتي إنسان ككل رقي، مهما أديب كل إن ثم
قد بل ومشاعره، أفكاره يف يسمو أخرى لحظات عليه وتأتي سخيفة، مشاعر ويشعر
األفكار من بالوضيع والرفيع السخيف بغري السخيف فيمتزج اللحظات، هذه تتقارب
مشاعره؟ من وضع وما أفكاره، من سخف ما يعرفوا أن يف للناس خري فأي واملشاعر،
الناس مع ينحط أن ال أفكار، من به يسمو فيما بالناس يسمو أن األديب فضل إن
وال األناقة، وال الذهن، لحرص وال للتجويد، معنى فال وإال أفكار، من فيه انحطوا فيما
كل عرض هي الجديدة املدرسة تقول كما األدب وظيفة دامت ما ذلك، من يشء أي
ِبَضَعِتَها أحس إذا وأفكاره بعضمشاعره يسرت أن األديب واجب إن بل واملشاعر؛ األفكار

ومعايبه. مخازيه إنسان كل يسرت أن يجب كما ونقِصها،
فال األجسام، يف الُعْري مذهب يشبه العموم عىل والفن األدب يف املذهب هذا إن
كثري عىل ويقيض الروعة يذهب األجسام يف العري مذهب أن وكما استحياء؛ وال عورة

تافًها. عاديٍّا شيئًا تجعله إذ األدب؛ عىل تقيض املدرسة فهذه بالجمال، الشعور من
كيف إليوت، س. ت. األديب بينهم ومن املدرسة، هذه أصحاب من ألعجب إني بل
عىل ذلك يطبقون وال وتجويده، وتنميقه األسلوب اختيار سنن عىل أدبهم يف يجرون

بالتجويد. وأحق باالختيار أليق واملعنى يتخريونه، وال يجودونه فال املعنى،
فالكاتب األدب؛ يف مذهبًا ال النفس، علم يف مذهبًا املذهب هذا يكون أن أفهم إني
النفس لعالم يتيح أفكاره، يف وقفزه خطراته، يف وتنقالته مشاعره، كل يصف الذي
يهمه فال األديب أما شخصيته، وتحقيق عيوبه عىل والوقوف نفسه تحليل يف كبريًا مجاًال
األديب يهم ال جمال: من فيه ما عىل الوقوف يهمه وإنما اليشء، تفصيالت عىل الوقوف
كل من يهمه وإنما برعومها، يتكون وكيف تنمو، وكيف تنبت، وكيف الورد، شجرة
تعنى كما بأشواكها، الوردة يف تعنى أن تريد الجديدة املدرسة فهذه زهرتها؛ جمال ذلك
املتطلعة املتفتحة بزهرتها تعنى كما األرض، يف املدفونة وبجذورها زهرتها، بجمال
تذوق عىل وقضاء والفن، العلم بني وخلط األدب، معنى لفهم إدراك سوء وهذا للسماء،

الجمال.
األفكار، تسلسل التسلسل: فكرة هدم فقد واالنتقاء؛ التخري املذهب هذا هدم وكما
القصيدة تكون أن من بأس ال أن ورأى واحد، سلك يف كلها وانتظامها املشاعر وتسلسل
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للواقع؛ تمثيل هذا أن بحجة رابط، بينها يربط ال قد طفرات مجموع القصة أو املقالة أو
قيمة من يضع التسلسل هذا إهدار ولكن منطقي، غري تنقًال ذهنه يتنقل قد األديب إذ
مهما والضبط بالدقة األديب بخاطر يجول ما نعرف أن األدب من الغرض وليس األدب،
حرص إذا األديب ينتجه ما خري نعرف أن نريد إنما شطحه، كان ومهما طفراته، كانت
هذا إليه دعا الذي الشطح هذا أن عىل مفهوم؛ شكل يف وعرضها عواطفه وحرص ذهنه
ال غامض إليوت) س (ت. شعر من فكثري الغموض، يف أصحابه إنتاج أوقع املذهب
ومشاعرهم عقله، جنس من عقلهم يكون أن بد ال يفهمونه والذين القليل، إال يفهمه
يف والطفرة الشطحات هذه ألن شطحاته؛ جنس من وشطحاتهم مشاعره، جنس من
فإذا الناس؛ بني املشرتك القدر هو واملنطق والتسلسل شخصية، تكون تكاد االنتقاالت
بد فال يسلسلها لم إذا أما الناس، إىل ينقلها أن استطاع ومشاعره أفكاره األديب سلسل
شطحات يف ذلك جربنا وقد الفهم؛ يف معه ليتقابل األديب؛ كعقل شطاًحا عقًال تنتظر أن
ورشد ذوقهم، ذاق من إال يفهمه ولم الناس، جمهور فهم عىل عز منها فكثري الصوفية،

رشودهم. ذهنه
ولكنه لنفسه، يغني ال فاألديب األفكار؛ ونقل املشاعر نقل األدب وظائف أهم من إن
وكان الناس، وبني بينه وباعد لنفسه، مغنيًا كان شحطاته كل سجل فإذا للناس، يغني

الخاصة. حجرته يف يغني وأن يكتب، ما ينرش أال له خريًا
الدكتور له عرض والذي املذهب، هذا عن قرأته الذي القليل القدر من فهمته ما هذا
ويعرض أوىف، رشًحا يرشحه نفسه الدكتور أو الكتاب بعض ولعل محمود، نجيب زكي

حقيقته. عىل املذهب لنا ليتضح املدرسة؛ هذه زعماء نتاج من نماذج لنا
يف كرأيي فهو املذهب، هذا عىل تطبيًقا زكي الدكتور كتبه الذي املقال يف رأيي أما

نفسه: املذهب
فقد األدبي؛ جماله ناحية من ال كاتبه عىل النفسية داللته ناحية من يعجبني مقال
وغلبة املشاعر، يف وتبلبل بالحياة، وتربم قلق من الكاتب نفس عليه تنطوي ما منه فهمت
نفسية بصدمة وإصابته الفرح؛ دواعي عىل الحزن ودواعي الرجاء، عىل عنده اليأس
كلعبة يعجبني يتبع؛ كمذهب ال جديدة كطرفة يعجبني وهو وقلقه، حزنه استلزمت
لرأينا املذهب هذا أبيح ولو بعد، فيما إليها يُلتفت ال ثم مرة، ألول ناظرها ترس الحاوي
عىل أدب أنها بدعوى املشعوذون بها علينا يطلع وإبهام وغموض سخافات من الكثري
طعم وال له معنى ال الذي الرمزي األدب سموه بما قبل من صدعونا كما الجديد، املذهب

له.
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تكون وقد فكهة، مرحة املجلس روح تكون فقد لألفراد؛ كالتي روًحا للمجالس لعلَّ
تكون قد ثم غليظة؛ ثقيلة وأحيانًا رقيقة، خفيفة أحيانًا تكون قد ثم جامدة؛ متزمتة

مكتئبة. عابسة وأحيانًا مستبرشة، ضاحكة أحيانًا
تتكون؟ أين فمن التعليل، غامضة التعريف، صعبة األفراد، كروح املجالس وروح
روح حصيلة املجلس روح فتكون املجلس، يضمهم الذين األفراد روح من تتكون هل
بفرد تكون ما أكثر تتأثر املجلس روح أن نرى ألنا كذلك؛ األمر ليس أن الظاهر األفراد؟
املجلس نرى فإنا الحارضين، ببقية تأثر مما أكثر قوية، بشخصية المتيازهما فردين؛ أو
الحارضون ليضحك حتى ضاحكة؛ فكهة املجلس روح فتكون الفكاهة يف نابغة يحرضه
كل تتالىش حتى روحه من املجلس عىل النابغة هذا ويضفي نكتة، وأخف يشء أتفه من
كله املجلس فيصطبغ التفكري يف أو العقل يف نابغة املجلس يف يكون وقد عداه؛ ما روح

التفكري. قلييل العقل قلييل أشخاص من فيه كان مهما والتفكري العقل بروح
الحارضين، من تتكون إنها قلنا إذا إال الحارضين روح املجلسحصيلة روح فليست

ضعيفة. أو قوية شخصية من لهم ما بمقدار بل واحد، بمقدار ال ولكن
من تكون إذا فاملجلس الحارضين، طبائع باختالف كذلك املجلس روح وتختلف
غري وهما فقط، رجال من تكون إذا املجلس روح غري خاصة روح له كان فقط نساء
الشبان، مجلس روح غري الصبيان مجلس وروح ونساء؛ رجال من يتكون املجلس روح

أفراده. نوع طبيعة من روحه يستمد مجلس فكل الشيوخ، مجلس روح غري
عىل بل فقط، أعضائه روح عىل تعتمد ليست املجلس روح أن وهو آخر: ويشء
مرة، مرًحا فكًها فيكون معينني أفراًدا يضم قد املجلس أن نرى ولذلك أيًضا، مزاجهم
ولكن منهم، ينقص ولم عليهم يزد لم هم، هم والحارضون أخرى، مرة مكتئبًا وعابًسا
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املجلس روح فاختلفت عابًسا، مزاًجا ومرة فكًها، مزاًجا مرة فكان مزاجهم، اختلف
أمزجتهم. باختالف

وقد الحديث ينقل فقد الحديث؛ موضوع املجلس روح تكوين يف أيًضا العوامل ومن
لطيًفا خفيًفا الحديث موضوع يكون وقد خفيفة؛ أو ثقيلة املجلس روح فتكون يخف،
وتختلف حاله يتغري قد املجلس أن ذلك عىل دليل وأكرب وتلطف، املجلس روح فتخف
مختلفة؛ موضوعات يف لتنقلهم ينقصوا؛ ولم يزيدوا لم هم كما الجالسني بقاء مع روحه
املجلس عىل فتستويل صدورهم أعماق من الضحك يستخرج فكًها موضوًعا يثريون فقد
الروح؛ وتتوقر املجلس فيتوقر وقور ديني حديث إىل ينتقلون ثم ضاحكة، فكهة روح
إىل املجلس روح وتتغري نفوسهم فتحزن حزين آسف حديث إىل ذلك بعد ينتقلون وقد

وهكذا. حزينة، روح
بستان يف املجلس كان فإذا روحه؛ يف كبريان عامالن وزمانه املجلس مكان إن بل
هذا من املجلس روح اكتسبت فتانة، واملناظر جميل والجو ساطعة والشمس نهر عىل
يف ثقيلة حجرة يف املجلس كان إذا ذلك من العكس وعىل بصبغته، واصطبغت املنظر
وكذلك الصدر؛ يف وانقباًضا الروح عىل ثقًال يشع املكان هذا فإن هوائها، يف وخمة أثاثها
بعد أو الظهر قبيل سمر مجلس عقدت أنت فإذا ليًال، إال يحسن ال فالسمر الزمان، شأن

يكون. ما أثقل املجلس كان الغداء
روح غري روح له اثنني من فاملجلس الحارضين؛ عدُد املجلس روح يف يتحكم كذلك
ضاعت مفرطة زيادة العدد زاد فإذا الخمسة، روح غري روح ولألربعة ثالثة، من املجلس

جماعة. كان بل مجلًسا، يعد ولم الروح
املجلس؛ روح يف الكيف هذا تحكم الكيوف من (كيف) مجلس املجلس كان إذا ثم
الهادئ والحديث والطمأنينة الهدوء إىل بحاجتهم رشابه يشعر مثًال الشاي فمجلس
صاخب مجلسه يف وجد وإذا املوسيقى، جلبة وحتى األوالد، صخب ويفسده املطمنئ،
من العكس وعىل طعمه، وأفسد روحه أفسد الجدل يف الصوت عايل أو الحركة كثري أو
النكتة، وتبهجه والنشاط، الحركة وتحييه والغناء، املوسيقى تجمله الرشاب، مجلس ذلك

الضحكة. وتؤنسه
إىل تحتاج القمر فجلسة مجالسها، روح تختلف الجميلة الطبيعية املناظر إن بل
فتحتاج النفوس يعدي الهائج البحر ومنظر الغرام، تساقي أو الفلسفة يف وتفكري هدوء
أو الجبال قمم أو والشجر الزرع منظر يف قل وكذلك متحركة؛ ونفوس هائج مجلس إىل
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وحديث خاصة منادمة إال يناسبه ال هذه من فكل البحر، يف غروبها أو الشمس طلوع
الذوق. وساء الطعم فسد وإال خاص،

شكل اتخذوا جماعة ترى فقد املجلس؛ روح تموت قد الفرد روح تموت وكما
متعارفون هم أو أصحابه، بني تعارف ال كمجلس روح، بال مجلس ولكنه مجلس،
ما، لسبب صدورهم انقبضت ولكن متحابون متعارفون هم أو متناكرون، ولكنهم
بارد، مجلس إنه املجلس: هذا يف فقل شئت فإن الصمت؛ إىل ولجأوا الحديث من فنفروا

ميت. مجلس إنه فقل: شئت وإن
الجزئي املعنى أدركوا فقد تعبرينا؛ عنه يعربوا لم ولكن قبلنا، من أدركه هذا كل
قال فكم النظرات؛ بهذه مملوء العربي واألدب املجلس، روح اليوم نسميه ما يدركوا ولم
أبو ذلك يف وأبدع عليه، يكون أن يجب وما ورشوطه النديم وصف يف الرشاب عشاق
عىل النديم من لذتهم فضلوا لقد حتى والكتاب؛ الشعراء حذوه وحذا إبداع، أيما نواس
وما املجلس لروح التماس إال نظرنا يف النديم وما نديم؛ من خال إذا الرشاب من لذتهم
الشاربون التذ ما الروح يخلق الذي النديم هذا ولوال بالرشاب، يحيط رسور من تبعثه

اللذة. هذه رشابهم من
يف ليلة كل زوجها ينفقه ما ساءها زوجة أن وهي ظريفة، حكاية أعجبتني لقد
وأنظف رشاب أحسن له تعد أن وعاهدته وبيته، بيتها يف يرشب أن إليه فطلبت الخمارة،
ثالثًا، أو ليلتلني الوضع هذا عىل بيته يف ورشب منها، ذلك فقبل أزهار، وأجمل مائدة
الخمار؟!». مماكسة وأين الندمان، ضحك «أين وقال: الخمارة إىل وعاد ذلك من فر ثم
به يحيط وما الندمان يف بل وحده، الرشاب يف ليست الرشاب لذة ألن ذلك؛ يف محق وهو

وبالندمان.
مشهورة، مغنية أو مشهور ملغن موسيقية أسطوانة يسمعون جماعة شهدت ولعلك
الطرب وليس اآلخرين، عند وينقص بعضهم عند يزيد مختلًفا طربًا لها فيطربون
هذه سمع أنه يذكر ألنه ولكن فقط، املوسيقية حاسته إىل يرجع يطرب من عند الشديد
يستوحي هو فإنما الجميلة، والحركات الجميلة باملناظر غني مجلس يف مرة األسطوانة

طربًا. ذلك فيزيده األسطوانة هذه فيه سمع الذي املجلس روح
النديم إسحاق فقال كثرته، أو العدد بقلة املجلس روح اختالف أيًضا العرب وأدرك
وستة مجلس، وخمسة تمام، وأربعة نظام، وثالثة َغمٌّ، واثنان َهمٌّ، «واحد الندماء: يف
حيث إىل بهم ألق وعرشة طبلك، ارضب وتسعة عسكر، وثمانية جيش، وسبعة زحام،
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عن حكوا كما يؤلفه، الكتاب أو يقرؤه، بالكتاب النديم عن بعضهم واستعاض شئت».
بمنادمة ويكتفي الرشاب إىل يجلس كان منهما كالٍّ أن رووا فقد والفارابي؛ سينا ابن

الكتاب.
الزهور مناظر عىل الربيع أيام البساتني ويف الدجن، يوم الرشاب يستحسنون وكانوا

وهكذا. الجميلة،
األفراد؛ روح شأن شأنها الغموض، يكتنفها املجالس روح تزال فال كله ذلك ومع
تنكمش وقد واضح، سبب غري من بالرسور وتغمر وتنتعش الفرد روح تتفتح فقد
روح يف الشأن كذلك أيًضا، واضح سبب غري من والضيق الحزن ويعلوها وتنقبض
جميع وتتهيأ وألفة، وتجانًسا روًحا يكونون ما أصفى عىل إخوان يجتمع قد املجلس،
تنقلب املجلس روح وإذا ممتع، سار بمجلس جميًعا ويتنبأون واملكان الزمان ظروف
ومجلبة صفائه رشوط من املجلس يخلو وقد يكون، ما كأسوأ كريهة بغيضة ثقيلة

تجهل. ما وكثريًا تعرف قد ألسباب ذلك كل ممتًعا؛ سارٍّا مجلًسا يكون ثم رسوره،
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فاألفكار معانيه، تفرغ ولم أكتب عام وكل فيه، أكتب وال الربيع موسم يأتي أن عيل يعز
وال والشعراء الكتاب يفنى معان من للربيع وكم الربيع، يتجدد كما تتجدد واملشاعر
يجاوبه ولم بجماله، مشاعره تبتهج ولم للربيع، قلبه يهتز لم ملن وتعًسا جدتها، تفنى
واألشجار األزهار بجمال والشعور املوسيقية واألذن الفنانة العني حرم من إن بعواطفه!
كثيف الحياة، مادي العاطفة، غليظ القلب، جامد أنه عىل ذلك ودل الكثري، الخري حرم

الطبع.
ضاحكة، واألزهار نارض والربيع جميل والجو الصغرية حديقتي يف اليوم ذا أنا ها

األزهار: يف العام هذا حديثنا فليكن
ويتنوع مناظرها تتعدد اإلنسان، وعالم الطيور كعالم وحده، عالم شك ال إنها
قوي ففيها رائحتها، ناحية من أوًال مختلفة؛ وجوه من عنها الحديث ويمكنك جمالها،
وضعيفها والقرنفل، الورد أنواع كبعض الرائحة ومتوسط والياسمني، كالفل الرائحة
تتصل فالرائحة الرائحة، عىل الجمال يتوقف وليس منها، ككثري وعديمها كاألقحوان،
إذا الزهرة قيمة سمت ربما بل والبرص، بالسمع قيس إذا قيمة الحواس أقل وهو بالشم،
الجمال تقويم كان الرائحة من تجردت فإذا بالنفع، مقرونة الرائحة ألن رائحتها؛ عدمت
لذة بني يوزعك املعنى ذو الجميل فالغناء الجميل، والغناء املوسيقية كالقطعة للجمال،
أن وعندي توقيعها، جمال يف جمالها ينحرص الجميلة واملوسيقى السمع، ولذة العقل

املوزع. الجمال من خري املحدد الجمال
زهرة هذه السمات؛ املتنوعة الفاتنات الفتيات من جمع كأنها أمامي األزهار هذه ثم
ظاهر جمالها عنها؛ التحول عينك تود ال حتى فتأرسك جمالها إىل قوة يف النظر تلفت
الفتاة هذه تكون ال قد ومشاعرك، قلبك عليك تملك التي كالفتاة جذاب، واضح بني،



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

زهرة وهذه غريها، سحر يبطل ما والفتنة السحر من لها ولكن الجمع، يف من أجمل
حنانًا. تغمرك ولكن ناًرا، تلهبك ال كالفتاة وهدّوها، وداعتها يف جمالها أخرى

إال إليها الناظر يلتفت ال مسترتة منعزلة زهرة الحديقة زوايا من زاوية يف وهناك
جمالها. عرض عن العازفة نفسها، عىل املنطوية الخجول، الحيية كالفتاة عنها، بالبحث
الطهر توحي زهرة فهذه وألوانها، نقوشها باختالف وحيها يختلف األزهار هذه ثم
وهذه والجربوت، القوة توحي زهرة وهذه والصفاء، النقاء توحي زهرة وهذه والعفاف،

وهكذا. الرغبة، تفتح توحي زهرة
دالالت يف اللغات تنجح كيف إذ اللغات؛ معاجم عنها تعجز ودالالت، لغات لألزهار
جد وسيلة ولكنها واألفكار، اآلراء نقل يف جيدة تكون قد وسيلة اللغة إن العواطف؟!

واملشاعر. العواطف نقل يف فقرية
مواسم، من فيه تظهر وما أحداث من بها يرتبط ما عىل الخاصة داللتها ولألزهار
عىل تدل الربيع وأزهار الصيف، عىل تدل الصيف وأزهار الشتاء، عىل تدل الشتاء فأزهار
زهر طاقة رأى فمن املعاني؛ تداعي إليه يوحي صاحبها عند معنى زهرة ولكل الربيع،
عىل زهرة رأى ومن وبهجتها، الحفلة بهذه ومنظرها الطاقة هذه ارتبطت بهيج حفل يف
الزهرة ذكرته مكان يف الزهرة رأى ومن الزهرة، رأى إذا الفتاة ذكر جميلة فتاة صدر

وأحداثها. ومكانها وزمانها بيئتها عىل دائًما الزهرة تدل وكذلك باملكان،
وجمال اإلنسان جمال تقويم يف اختالفهم األزهار تقويم يف يختلفون والفنانون
يمجد هذا األزهار؛ بعض تمجيد يف الشعراء اختالف عن الكثري لنا روي وقد الطبيعة؛
وقرأت البنفسج، هواه وهذا النرجس، معبوده وهذا األزهار، سائر عىل ويفضله الياسمني
عمله عن انقطع موسمه جاء إذا كان حتى به وجن الورد استهواه بغدادي فنان عن مرة
فينرصف املوسم ينتهي أن إىل محاسنها، يف ويتغزل فيها، يتنقل الورد حدائق إىل وخرج

عمله. إىل
بساطة جمال من وبهاؤها، جمالها يتنوع حديقتي، يف حويل منتثرة األزهار هذه
خافت، جمال إىل صارخ جمال ومن نقش، جمال إىل لون جمال ومن تعقيد، جمال إىل
تنوع يف وكلها شائك، جمال إىل ناعم جمال ومن متسرت، جمال إىل معربد جمال ومن

ألحانها. وتناغمت آالتها تنوعت موسيقى كأنها منسجمة، منسقة جمالها
تذبل، ما رسعان فزهرة حي؛ كل أعمار اختلفت كما أعمارها تخالفت األزهار وهذه
كالشأن عمًرا، أقرصها شكًال أجملها يكون ويكاد جمالها، ويطول حياتها تطول وزهرة
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عبقريته، أو نبوغه من تغار الطبيعة كأن عبقري، ويهرم نابغ يعمر أن قلَّ اإلنسان يف
دهر. مفخرة ليكون فتخرتمه؛ جيل؛ نعمة يكون أن عن به تضن كأنها أو

رأيت وكلما عابث؛ بها يعبث أو قاطف يقطفها أن عن األزهار بجمال ألضن إني
الحيوان عىل يجني اإلنسان عذرنا ولنئ عليها، وجنى جناها من ذكرت مجموعة باقة
إال قيمة كبري له وليس الجمال قطف يف نعذره فكيف عليها، ويعيش بها يتبلغ والثمار؛

أغصانه؟! وعىل مكانه يف
الزهرة لذبول فأحزن وذبوله؛ للجمال أرثى واكتماله، بالجمال أبتهج ما وبقدر
لتحيا، تموت أنها إال الزهرة ذبول عن يعزيني وال املرأة، وشيخوخة القمر وتناقص

لتكمل. وتتناقص لتزهر، وتذبل
درجات أقىص الحسناء تبلغ فقد النساء؛ كجمال غامض معنى األزهار جمال يف
وتستويل تأرسك وجماًال حسنًا دونها بمن وإذا لبك، تسلب وال قلبك تمأل ال ثم الجمال،
ليست منعزلة، منتحية زهرة هذه حديقتي؛ أزهار يف الشأن كذلك مشاعرك، وتغمر عليك

قلبي. إىل وأقربها نفيس إىل أحبها هي ولكن األزهار، أجمل
النساء جمال أحب األزهار جمال أحب فمن يتجزأ؛ ال بالجمال الحق الشعور إن
فإن عامة، بالجمال الشعور فقد األزهار بجمال يشعر لم ومن الطبيعة، جمال وأحب

الجمال. يف حب ال للغريزة استجابة فهو املرأة استهوته وقد رأيته
األزهار؛ لجمال القلب يهتز لم فإذا ويتناغما، ليتجاوبا والعالم اإلنسان خلق هللا إن
يتأثر لم وإذا وضياؤها؟! ملعانها ففيم ونجومها؛ بالسماء يبتهج لم وإذا خلقها؟! ففيم
وجاللها؟! الشامخة والجبال وخريرها، واملياه وأمواجها، البحار ففيم وجمالها؛ بالطبيعة
كان وإال املسموع، كان األذن كانت وحيث املنظور، ُوجد الناظرة العني ُوجَدت فحيث

كتاب. وال تقرأ وعينًا جواب، بال سؤاًال
ويفهمون الزهر، جمال بها يدركون مشاعر وأمثالهم وبيفن وترومان لستالني ليت
وجه لتغري إذًا ولطفه، وداعته إىل بها ويأنسون حديثه، إىل بها ويصغون وحيه، بها
رائحة من الشمأزوا وإذًا اإلنسانية، بواعث وتغلبت السالم، إىل الدعوة وسادت األرض
وفيما يشقي، ما ال يسعد فيما ولفكروا الحروب، واعتمادات الذرات وحديث القنابل
أنفسهم، فنسوا الزهور ونسوا بالبارود، فاستأنسوا الذوق عدموا ولكن يفني، ما ال يخلد

الجمال. عن فصدهم الشيطان وعبدوا
كله. ربيع الزمان ليت وأخريًا
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مما فكان فيه، أصيف بيت عن ألبحث اإلسكندرية؛ إىل ذهبت أذكره ال عام صيف يف
ولفت غرفه، فاستعرضت لإليجار؛ تركه وقد إنجليزي، رجل يسكنه كان بيت عيل عرض
الرجل ذلك قطة إنها يل: فقيل عنها فسألت سوداء؛ قطة فيها رأيت صغرية غرفة نظري
البيت ترك فلما شئونها، ويرعي بها، يعني عليه عزيزة وهي البيت صاحب اإلنجليزي
وأين فسألت: بشأنها، والعناية ورشبها أكلها عىل يقوم من لها ورتب خريًا، بها أوىص
بخلدي فدار متطوًعا، الحرب ميدان إىل ذهب إنه قالوا: البيت؟ صاحب الرجل ذهب
رعايتها، حق ويرعاها حياتها، عىل ويحافظ السوداء، بالقطة يعني كيف السؤال: هذا
ويجرح قتله، يستطيع من ويقتل اإلنسان، أخيه دم ليسفك طوًعا القتال إىل يذهب ثم
من يبلغ التي الرحمة عاطفة تنقلب أن الواحد اإلنسان يف أيمكن جرحه؟! يستطيع من
ملك روح أحيانًا وتتقمص وتبيد، تقتل قسوة عاطفة إىل القطة، عىل العطف سموها
هذه الواحدة العاطفة تتلون كيف وتفتك؟! فتنهش ذئب روح وأحيانًا رحمة، فتفيض

املتناقضة؟! األلوان
الرقيق يؤملها التي املدنية إن القبيل! هذا من متناقضات من الحديثة املدنية يف وكم
الرب يف الجبارة الجهود وتبذل عليه، للقضاء املعاهدات وتعقد إلغائه، إىل جهدها فتسعى
وتكره جميًعا، اإلنسان لبني الحرية تعشق بأنها إال عملها يفرس ال منه، للتخلص والبحر
مما أكثر األمم من تسرتق بعينها املدنية هذه نرى ولكن الحرية؛ عدو ألنه وتمقته؛ الرق
الحرية تؤملها آخر جانب من وهي فتحرر، الرق يؤملها جانب من فهي األفراد، من تحرر
ويف القيود، رجله يف ووضعت فاسرتقته، كله الرشق عىل هجمت بالها فما وإال فتسرتق،
التعليم، يف بحريته طالب إذا وكان الرقي، أنواع من نوع أي من تمكنه ولم األغالل، عنقه
والكتابة، الخطابة يف بحريته أو التسلح، يف بحريته أو موارده، استغالل يف بحريته أو
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الحديد استعمال إىل ذلك أدى ولو الضغط، كل عليه وضغطت املقاومة، كل ذلك قاومت
من رضب أيًضا هذا وتخنقها؟! عليها وتبكي وتمقتها، الحرية تعشق فكيف والنار؟!

املتناقضات!
متأخًرا، تراه أن يؤملها أنه وتدعي الرشق، عىل العطف تظهر اآلن الحديثة واملدنية
باإلخصائيني تمده أن استعداد عىل وأنها به، والنهوض بيده لألخذ مستعدة أنها وتعلن
ويعينوه ورطته، من وينتشلوه حالته ليبحثوا واملال؛ واالقتصاد الزراعة رجال من
يف فرنسا تفعل ما املدنية هذه أهل يرى نفسه، الوقت يف ولكن الحال؛ اقتىض إذا باألموال
واملدافع بالقنابل وطنية حركة كل ومقاومة التعليم، عىل وحجر للحرية، خنق من املغرب
وترشيد ديارهم، اغتصاب من باملسلمني الصهيونيون يفعل ما ويؤيدون والطيارات،
من العذاب؛ أنواع أشد ويتحملون جوًعا، يتضورون وتركهم سكانها، من األلوف مئات
يعطفون فكيف لعطف، قلبهم يتحرك وال رحمة، تأخذهم ال ثم الحر، ولهيب الربد، قسوة
لهم، املساعدة يد ومد بيدهم، لألخذ الخطط يضعون أنهم ويعلنون األوىل، يف عليهم
وجه عىل من ومحوهم عليهم، القضاء يريدون كأنهم حتى األخرى يف بهم وينكلون

متناقضات؟! هذه أليست األرض؟!
ويتظاهرون الراعي، مع ويبكون الذئب مع يعيثون الرشق يف سلوكهم يف أنهم الحق
حركتهم يتحركوا ولم االستغالل، ويبطنون املعونة ويعلنون البغض، ويضمرون بالعطف
يؤدي أن من وخوًفا روسيا، من خوًفا إال املتأخرة؛ الشعوب بيد األخذ بدعوى األخرية
عىل خوفهم ولوال الشيوعي، للمذهب املجال إفساح إىل الرشق يف االجتماعية الحالة سوء
مما أكثر منه ليأخذوا إال بيشء أمدوه وال الستغالله إال الرشق يف فكروا ما أنفسهم
أو الجاهَل العالِم تعليم أو الفقري البائس عىل العطف أو اإلخاء أو اإلنسانية أما أعطوا،
فيه تفكر أن يمكن ما فآخر السامية؛ املعاني من ذلك نحو أو الضعيَف القويِّ مساعدة

الحديثة. املدنية
تحكم أن تريد أمة كل ومساعدة اإلنسان حقوق يف سامية مبادئ األمم هيئة وتقرر
وكأنها آذانها الهيئة سدت القواعد هذه بتطبيق للمطالبة رشقية أمة هبت فإذا نفسها،
األمم عليها فتقوم روسيا تفعله قد الواحد الفعل إن بل مبادئ، تضع ولم قراًرا تصدر لم
تعنيف، وال نقد، فال ديموقراطية، أمة مثله عىل تقدم ثم مشهرة، معنفة الديموقراطية
مرتكبها كان فإن ارتكبها، من إىل بالنظر فيها يحكم الواحدة القضية وكأن تشهري، وال

جريمة. تعّد لم أبيض كان وإن كبرية، جريمة كانت أسود
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رفع فإذا بلغتها، أبناءها تعلم أن يف الحق لها أمة كل بأن قراًرا اليونسكو وتضع
العلوم وأن بلغتهم، العلوم تعليم من بالدهم يف محرومون بأنهم عاليًا صوتهم املغاربة
كل تصلح العربية اللغة وأن العربية، القومية بلغتهم ال الفرنسية باللغة تعلم بالدهم يف
لقولهم يسمع لم األخرى، العربية األقطار يف الحال هو كما العلوم لتعليم أداة الصالحية

ندائهم. إىل يلتفت ولم
بأنهم اليهود عن القرآن حكاه الذي القديم املبدأ عىل تسري الغربية املدنية أن فالحق
أنه عىل الحديثة املدنية يف إليه ينظر ال الحق وأن َسِبيٌل﴾ يِّنَي اْألُمِّ ِيف َعَليْنَا ﴿َليَْس قالوا:
عنه، صدر من باعتبار يقوم والباطل الحق وإنما ذاته، يف باطل الباطل وال ذاته، يف حق
جمًال أخذت إذا فقال: والظلم؛ العدل عن سئل الذي البدائي البدوي مثل ذلك يف مثلهم

فظلم. قبيلتي من جمًال قبيلتي غري من رجل أخذ وإذا فعدل، قبيلتي غري قبيلة من
الرئيس نادى منذ دعاويهم يف الغرب زعماء يصدق الرشق كل فقد الجملة وعىل
األخوة فهم من السياسيني الزعماء قرَّبت الحروب ويالت أن وظنوا بمبادئه، ولسن
األمم عصبة وأقوال ولسن دعوى يف أعمالهم وكذبتها أقوالهم كثرت فلما واإلنسانية،
وأخذوا األقوال هذه يصدقون يعودوا لم ذلك، إىل وما روزفلت ومبادئ األمم هيئة وأقوال
وإنما الحقيقية، معانيها عىل وجملها ألفاظها تدل ال النفاق من أمثلة أنها عىل يسمعونها

الزمان. من فرتة واملغفلني البله ذقون عىل بها يُضحك مزوقة، ألفاظ هي
مثل ووضعت األقوال هذه مثل وقيلت — هللا َقدََّر ال — أخرى حرب نشبت إذا واآلن
وهذا ساخًرا، أو ضاحًكا إال الرشق من تجد لم السياسيون؛ الزعماء وأعلنها املبادئ هذه

فعله. يصُدق وال قوله، يتواىل من كل شأن
أمم مع نفسه املسلك هو بل وحده، الرشق مع الحديثة املدنية سلوك هذا وليس
كثري يف واضٌح واألفعال األقوال بني والتناقض النفاق فمظهر وبعض، بعضها الغرب
أعلنت األمم، عصبة من وخرج للحبشة ه ضمَّ موسوليني أعلن فعندما الترصفات؛ من
الذي هو وحده كأنه فعله، واستنكرت بالقوة، العالم خريطة تغيري يريد أنه األمم عصبة
العالم خريطة تغري حني كل فكانت عمله، مثل وفرنسا إنكلرتا تفعل لم وكأن هذا، فعل
األعمال، من كثرية بأمثلة مسبوًقا يكن ولم جديًدا، بدًعا أتى موسوليني وكأن بالقوة،
ووزعوها الغنائم عىل استولوا لصوص فكأنهم قبله، القوية األوربية الدول كل فعلتها
بالرسقة واتهموه القدماء اللصوص عليه ثار جديد لص ظهر فلما إليها، واطمأنُّوا بينهم

والخيانة! والغدر
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عىل القنابل وتلقي وتعتدي تظلم األمم بعض كانت التاريخ أحداث من كثري ويف
باالستنكار األخرى األمم من عاليًا الصوت فريتفع املسلحة، غري الهادئة املطمئنة البالد
األمة تمد املستنكرة األمم هذه أن يتبني ذلك ومع بالوحشية، والوصف واالستفظاع

والسالح. بالذخرية املعتدية
إال املواد من كثريًا عنها ومنعت بالحبشة، إيطاليا فعل األمم عصبة استنكرت لقد
البالد عىل القنابل فرانكو َرْمَي األمم بعض واستنكرت الحرب، يف يستخدم الذي البرتول
وهكذا وهكذا، عنه، تقطعه ولم بالسالح تمده التي هي كانت ذلك ومع إسبانيا، يف اآلمنة

والنفاق. والتناقض االضطراب رضوب من
كانت وإن الصناعة، هذه فِنعمت صناعة الحديثة املدنية كانت فإن الجملة، وعىل
من وأخالًقا سلوًكا كانت وإن واالكتشاف، والبحث العلم فِنعم واكتشاًفا، وبحثًا علًما

هي. فبئست وزعمائها السياسة قادة
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والحياة (املوت) وقطعوا (الحياة) مدُّوا إذ الذوق؛ دقيقي الحس مرهفي العرب كان
املقطع يسوء وقد يحسن، أو املطلع يسوء وقد القصيد، وبيت ومقطع مطلع لها قصيدة،
حسنة املعاني، جميلة القصيدة تأتي وقد يحسن، أو القصيد بيت يسوء وقد يحسن، أو
أنواع وهكذا الحياة، أنواع هكذا بعضه، أو ذلك كل يف تسوء وقد الوزن، جيدة األسلوب،

القصائد.
الشباب. القصيد وبيت الشيخوخة، ومقطعها الطفولة، الحياة مطلع

والحياة بسالم، وانتهت إيقاعها وجمل معناها حسن قصيدة السعيدة والحياة
يف أو الوزن يف أو املعنى يف قصيدتها، بيت أو مقطعها أو مطلعها ساء قصيدة الشقية

ذلك. كل يف أو واالنسجام، الرتتيب حسن
والحياة واحدة، تساوي ال وألف كألف، وقصيدة وقصرية، طويلة قصيدة، والحياة
كئيبة ومنها السعيد، والحب والفكاهة الفخر كقصائد املبتهجة الضاحكة منها قصيدة،

اليائس. والحب والشكوى الرثاء كقصائد حزينة
إىل تنحط وقد اإلعجاز، حد إىل تسمو وقد مألوف، عاديٌّ أكثرها قصيدة، والحياة

واالشمئزاز. النفور درجة
وقد ساعة، تعيش ال قد كالقصيدة خالدة، وحياة عابرة، حياة حياتان: والحياة

األزمان. مر عىل تبقى
وسهلة وغامضة، وواضحة وضعيفة، وقوية وقبيحة، جميلة قصيدة: والحياة

ورقيقة. وضخمة وعسرية،
بني، بني ويوم سعد، ويوم نحس، فيوم القيم؛ يف أيامها تتساوى ال والحياة

بني. بني وبيت ساقط، وبيت رائع، فبيت أبياتها، تختلف كالقصيدة
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تشعر ال وحياة وتجرحك، تسوؤك وحياة وتبهرك، تروعك حياة قصيدة، والحياة
بوجودها. تحس وال بها

ومن صاحبها أمتعت ما القصائد وخري حوله، ومن صاحبها أمتعت ما الحياة وخري
حوله.

ومملوءة النشاز، من وخالية وحزينة، باسمة موسيقية، قطعة الحياة إن فقل شئت وإن
ومنسجم التوقيع، ورديئة التوقيع، وجيدة منفرة، وكريهة مستساغة، وعذبة بالنشاز،
وقوية وغليظة، ورقيقة ومنخفضة، وعالية االنسجام، وينقصها بعض، مع بعضها

النهاية. لتبلغ وتنحدر األوج، لتبلغ وتبتدئ وضعيفة،
تنسجم، وقلما انسجمت، إذا إال السمع يف تحسن ال موسيقية جوقة الناس وحياة
شدت إذا إال الذوق يف تصلح وال تخلو، أن وقل (النشاز) من خلت إذا إال سامعها تلذ وال

ذلك. يكون أن وقل واحد، تجانس يف نغماتها ووقعت واحد، أساس عىل أوتارها

إنما وصيف، وربيع وشتاء خريف محتومة: متعاقبة فصول الحياة إن فقل: شئت وإن
وصيَّف الشتاء، يف وتخفف الصيف يف تدثر فإن قوانينها، عىل بالسري فيها اإلنسان يسعد
يف توقر أو صبى، يف تشايخ إذا كذلك وهو ثقيل، فالعيش مصيف؛ يف وأشتى مشتى يف

شيخوخة. يف تصابى أو شباب،
أو قصيدتهم، يجيدوا أن يستطيعوا لم ألنهم الحياة؛ يف يشقون الناس أكثر إن

وموسمهم. أنفسهم بني يالئموا أو موسيقاهم، يوقعوا

نهاية أو األغنية، خاتمة أو القصيدة، كمقطع حياة، لكل املحتومة النهاية هو واملوت
املوسم.

يتعب وقلب إفراُزها، يضُعف غدد الزمان، عىل يتحلل جسًما منحنا ألننا نموت؛ إنا
تنفست، ما طول من تخمد ورئة هضمت، ما طول من تكل ومعدة نبض، ما طول من

احتملت. ما طول من تتحطم وأعصاب
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وفقري، وغني ووضيع، رشيف بني يفرق ليس الوجود، يف ديمقراطي أكرب واملوت
ال وكل سبعة، أو أشبار ستة تتجاوز ال مساحة يف يدفن وكل يموت، فكل وسوقة؛ وملك
بني والحكم واألشعار الفلسفات من وكثري قليًال، إال الثمانني أو السبعني عمره يتجاوز
وليطل ينعم، أن شاء ما ولينعم يملك، ما اإلنسان «فليملك البديهية، الحقيقة هذه عىل
فيها» يمد أشبار ستة إال له وليس يموت، أن بد ال فهو يطول، أن هللا شاء ما عمره

خادع. وخيال زائل، غرض وامللكية

وال��دار ل��رب��ن��ا ف��ال��ع��ب��ي��ُد َم��ْه وأع��ب��دي ي��ق��ول م��ن داري وي��ق��ول

والواجبات، الحقوق يف املساواة فكرة الناس إىل أوحت التي هي املوت ديمقراطية إن
كان ولو حقة، قيمة باألنساب لالعتزاز وكان خسيس، ودم رشيف دم هناك كان فلو
تغري أو قانونه تعدل أو املوت أمام تقف أن الستطاعت ذاتية، مزية أية لألرستقراطية

مزيف. وذهب كاذب، طالء واألرستقراطية سواء، فالناس تفعل لم فإن طبعه، من
الناس وسلوك وفنونه، واألدب وحديثها، قديمها املدنيات لوجدنا النظر أمعنا لو بل
وسلوك أخرى ومدنية آخر شأن للناس لكان ولواله املوت، بلون لونت كلها وأخالقهم،
الزواج ما خدمتها؟ يف العلم ما لها؟ واإلعداد الحروب ما االجتماعي؟ الضمان ما آخر،
والجبن؟ الشجاعة ما شأنهم؟ وإعالء لهم، التماثيل وإقامة األبطال، ترجمة ما واألنسال؟

املوت. لوال تقويمها؛ ويختل أوضاعها، تنقلب إنها

ال��ش��ج��ع��ان��ا أض��ل��ن��ا ل��ع��ددن��ا ل��ح��ي ت��ب��ق��ى ال��ح��ي��اة أن ول��و
ج��ب��ان��ا ت��ك��ون أن ال��ع��ج��ز ف��م��ن ب��د ال��م��وت م��ن ي��ك��ن ل��م وإذا

بثروته يعتز وغني متجرب، وفاتح متكرب، عظيم الحياة: كوميديا فهَم املوت فهم من
وبعد مكتشفاته، من العجب يثري ومكتشف باخرتاعاته، الدنيا يمأل ومخرتع وجاهه،
من درهم وزن إىل ويتحولون وعلمهم، وجاههم، ومالهم، سلطانهم، عن يتخلون قليل

العالء: أبو قال كما األرض؛ أديم من جزءًا يكون تراب،

األج��س��اد ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��م أظ��ن م��ا ال��وطء خ��ف��ف
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شيكسبري: قال كما خمر، دن يف ثلمة يسد أو

ال��ف��ن��اء أي��دي ال��وج��وَد وتُ��ح��ي��ل ح��م��اٌم ال��ع��ظ��ي��م ق��ي��ص��ر ي��ع��ت��ري
ال��ه��واء م��م��رَّ ث��ل��م��ة ف��ي َس��دَّ ط��ي��ن ال��م��ع��ظ��ُم ق��ي��ص��ُر ف��إذا

قرب تدوس الوحوش فأضحت الوحوش، يصيد بهرام «كان الخيام: قال كما أو
بهرام».

تمثيل، دار يف مرسح عىل تمثل إنما الكوميديا أن يتصوروا أن الناس غفلة ومن
تمثيل، مرسح كلها األرض أن لفهموا عقلوا ولو السينما، دار يف بيضاء شاشة عىل أو
الضحك، من يثري ما بعضهم دور يف يكون وقد املضحك، دوره يمثل عليها من وكل
البيضاء، الشاشة أو التمثيل مرسح عىل مهرج أكرب يناله ال ما ، العجب من ويستخرج

مضحكة. رواية إنسان كل حياة من يستخرج أن استطاع من البارع والروائي
فيها كدست حجرة جوانبه من جانب يف ورأيت سيناء، يف الطور دير مرة زرت لقد
كان هذا أصحابها؛ يعمل كان وماذا تاريخها، وتخيلت طويًال، عندها فوقفت جماجم،
وهذا متجرب، وهذا رحيم، وهذا قاٍس، وهذا عبادته، يف منهمًكا كان وهذا لذته، يف منهمًكا
املكدسة الجماجم بهذه كلها الروايات وختمت الكاذبة، الفروق هذه زالت ثم مسكني،

املتماثلة. الفارغة
أخرض يكون والنبات يزول، ثم يروع والجمال تذوى، ثم وتنرض تتفتح الزهرة
ثم بدًرا يتكامل ثم هالًال يبدأ والقمر الرياح، تذروه هشيًما ثم يابًسا أصفر ثم يانًعا

املحاق. يصيبه
املوت، يدركه ثم هرًما، شيًخا ثم مكتمًال، شابٍّا يكون ثم يحبو، طفًال يبدأ واإلنسان

وجهه. إال هالك يشء وكل
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طريفة. غريبة قضية يوًما عليه عرض أنه جليل فاضل قاض حدثني
عليه املدعى صفعه إذ الطريق؛ يف يسري هو بينما أنه آخر عىل ادعى رجًال أن ذلك
املدعى سئل فلما ذلك، يستدعي سبب أي هناك يكون أن غري من قفاه عىل قوية صفعة
معاملة بينكما هل ال. قال: قبل؟ من أتعرفه نعم. قال: الرجل؟ هذا صفعت هل عليه:
ال. قال: الصفع؟ عليها ترتب مشادة بينكما حدثت هل ال. قال: تصفعه؟ أن تستدعي

وامتداده قفاه عظم نظري فلفت الطريق، يف سائًرا كنت قال: إذًا؟ السبب فما
وقد إال أدِر فلم للصفع، الصالحية كل صالح أنه القفا هذا إيل فأوحى واستعراضه،

شهوتي. بها شفيت قوية صفعة وصفعته جنبي من يدي تحركت

أن قل ظاهرة أنها الناس ظن وربما غريبة، — الظاهر يف — ظاهرة هذه كانت ربما
يوم، وكل ساعة كل تحدث وأمثالها هي أنها نجد فيها بالتأمل ولكن الوجود، يف تحدث

به. ا خاصٍّ سلوًكا منك يتطلب املعاني، من معنى إليك يوحي تراه إنسان كل فيكاد
فتقسو بالقسوة إليك يوحي وسائًال إليه، فتحسن بالرحمة إليك يوحي سائًال ترى
والحاجة، الفقر ومظهر والشقاء البؤس حيث من بينهما فرق هناك يكون ال وقد عليه،

الثانية. يف والقسوة األوىل، يف بالعطف إليك أوحى خفيٍّا معنى لكنَّ
أن فتشعر اختصاصك، دائرة يف هو مما مصلحة قضاء يطلب إنسان إليك ويتقدم
فيوحي آخر ويجيئك مصلحته، إنجاز يف والرسعة مطلبه، قضاء إىل يحفزك قويٍّا حافًزا

يبتغي. ما قضاء يف والتثاقل له، والكره منه بالنفور منظره إليك
إىل أو عدمها، أو الطلب يف اللباقة إىل أو قبحه، أو املنظر حسن إىل ذلك يرجع هل
األمر فتقيض العكس؛ يكون قد بل ذلك، من يشء يكون ال قد كال، وسوئه؟ األداء حسن
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إنما ذلك، نحو أو مطلبه، عرض يف الفطرة عىل كان أو هندامه، ساء أو شكله، قبح ملن
أو العطف عىل ويبعث يقسيه، أو القلب يحنن اإلنسان أرسار من ورس خفي، معنى هو

النفور.
منهم كل مع تسلك لوجدتك ومعارفك أصدقائك مع سلوكك يف النظر دققت ولو
يف تراه ما صديق هذا معنى: من الشخص هذا إليك يوحيه وما يتفق ا خاصٍّ مسلًكا
فعله؛ أو بقوله واالستهزاء منه، والضحك به، السخرية حب نفسك يف بعث إال مجلس
قوله، إىل واإلصغاء به، واالهتمام الجدي، التفكري عندك يبعث إال تراه ما آخر وهذا
فيبعث معه، تجلس ثالث وهذا عنه؛ تصدر كلمة كل وتقدير ونهيه، أمره إىل واالستجابة
قصصه كان ولو منه، وتضحك قصصه تسمع أن وتحب واملرح، الرسور نفسك يف
خاصة فيه ولكن الناس، من يصدر ما كسائر ونوادره ونكاته الناس، قصص كسائر
تراه ال رابع وهذا عنه؛ يصدر ما كل من والرسور للضحك االستعداد عىل تبعثك غريبة
عليك؛ شق ما كل يف وتستشريه رسك، كل عن له تكشف أن وتحب قلبك، له وينفتح إال
إليه. تجلس أو تقابله أو تعرفه شخص كل إليك يوحيه مما تنتهي ال صفات من وهكذا
املدرسة يف حتى تالميذ كنا أيام إليه، نلتفت لم وإن وملسناه، ذلك عرفنا وقد
دقائق علينا تمر فما نعرفه؛ وال يعرفنا ال جديد مدرس علينا يدخل فكان االبتدائية؛
بقي ما اإليحاء هذا ويستمر منه، والسخرية به بالهزء املدرس هذا إلينا ويوحي إال
ووقاًرا، واحرتاًما وإجالًال هيبة ويمألنا إال نراه فما آخر بعده ويأتي معنا، املدرس هذا
نجيد وال التفكري، نحسن ال أطفال ونحن كان هذا كل معنا، بقي ما أيًضا هذا ويستمر
التي هي األسماء، من شئت ما أو الخاصية أو اإللهام، أو الوحي هو وإنما التقدير؛

املختلفني. لألشخاص املختلفة باملعاني توحي

بيتًا تزور فإنك اإلنسان، نحو اإلنسان موقف عىل مقصورة الخاصية هذه ليست بل
من ونفور صدرك، يف بانقباض فتشعر ناديًا، أو مسجًدا، تدخل أو حديقة، تغىش أو
آخر، ومسجد آخر، بيت يف هذا عكس وتجد مكانك؛ من الهروب يف ملحة ورغبة بقائك،
تعلل أن حاولت أنت فإذا البقاء، وحب والرسور واالطمئنان بالراحة تشعر إذ آخر؛ وناد
الضوء وجود أو انطباقه، عدم أو العمارة فن وانطباق قبحها، أو الهندسة بحسن هذا

التفسري. يف مقنًعا وال التعليل يف كافيًا ذلك تجد لم عدمهما، أو الهواء أو
بصفاته األشياء عىل يتجىل تعاىل هللا بأن الظاهرة هذه فرسوا فقد الصوفية فأما
باسم إنسان عىل يتجىل فقد األسماء؛ وهذه الصفات هذه معاني فيها فتظهر وأسمائه
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باسم يتجىل وقد للثاني؛ وتنبسط األول، من فتنقبض الباسط، باسم آخر وعىل القابض،
صفة كل فتنعكس املذل؛ املعز أو الرازق، الواهب أو الجبار، املتكرب أو الرحيم، الرحمن

املتجيل. صفة صورة من فيه انطبع ما حسب املنظور اليشء عىل اسم وكل
إن فيقولون: عليه، يدل تعبريًا عنه ويعربون املعنى هذا يدركون — عادة — والناس
الظل خفيف ثقيله، أو الدم خفيف ثقيله، أو الروح خفيف اليشء أو املرأة أو الرجل هذا
خفة فما األصل، غموض غامضة هي بل اإليضاح، يف تسعفك ال كلمات وهي ثقيله، أو
وال وزن له ليس املادة وراء يشء املعروف باملعنى الروح إن الدم؟! خفة وما الروح؟!
يساوي لوجدته الدم ثقيل من قرياًطا وزنت لو وأنت ثقيًال، أو خفيًفا يكون حتى حجم
بدليل غامضة، ملعان غامضة اصطالحات االصطالحات هذه فكل الدم، خفيف من مثله
ذلك ومع الجمال، علماء يفصله كما الجمال رشوط كل عليها انطبق امرأة ترى قد أنك
مرتادفة بكلمات أجبت اللفظ هذا تحليل عن سئلت فإذا الروح؛ خفة فقدت إنها تقول:
قد بل الجمال، من املبلغ هذا تبلغ لم أخرى امرأة عليها تفضل وقد تعلل، وال ترشح ال

روحها. خفة من تدعيه ملا وذلك أجزائها، بعض يف قبح فيها يكون
التفكري هذا أوصلني وأخريًا رويتها، التي القصة سماعي عند فيه فكرت ما هذا
يف املتبحرين فيها، املتخصصني النفس علماء السادة عند فهل والغموض، الحرية إىل

الغموض؟ هذا ويكشف الحرية بهذه يذهب ما دراستها،
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ذلك وسبب مستقبله، أو ماضيه شأن من ويعيل حارضه شأن من يقلل أن اإلنسان اعتاد
فيلعب املستقبل وأما املايض وأما املحسوس، وهو امللموس وهو الواقع هو الحارض أن

الجالل. من كثريًا عليهما ويسبغ الخيال فيهما
بالعالم ويشعر بنفسه، يشعر الذي األرض مخلوقات بني الوحيد هو واإلنسان
الذي العالم إىل نفسه من وينظر نفسه، إىل نفسه خارج من ينظر أن ويستطيع حوله،
هذه معنى ما به؟ عالقتي ما العالم؟ يف أنا من السؤال: كثرة إىل ذلك فدفعه به، يحيط
بعدي؟ العالم يكون كيف قبيل؟ العالم كان كيف املوت؟ يعقبها التي القصرية الحياة

األسئلة. هذه مثل من كثري إىل …
وتطورت األسئلة، هذه عن اإلجابة يف والدين والفلسفة األساطري اشرتكت وقد
األمم من فكثري االجتماعية، البيئة اختالف حسب واملستقبل املايض إىل الناس نظرات
عرص فيه يعيشون الذي العرص أن ورأوا الذهبي، العرص هو وعدُّوه املايض قدَّسوا
عًرصا (كرونوس) عهد يعدون كانوا اليونان عند األساطري عهد ففي وتدهور؛ انحطاط
فلما اآللهة؛ من يقرب ما أو اآللهة عيشة فيه يعيشون كانوا الناس أن ويعتقدون ذهبيٍّا،
هو وصولون ليكورغ أمثال املرشعني عرص أن يعتقدون كانوا األساطري عرص تجاوزوا

السعيد. العرص ذلك عودة يف هو إنما وطموحهم أملهم وأن لليونان، الذهبي العرص
وألوانًا، أشكاًال الناس واضطهد الوسطى، القرون وجاءت النرصانية، جاءت ثم
يعيشونها التي الحياة أن فرأوا واالستعباد، االضطهاد نري تحت ووقعوا حريتهم، وفقدوا
املقيم، النعيم حيث وحدها؛ األخرى الحياة إىل نظرهم فوجهوا فيها، أمل وال لها، قيمة ال
تنقيض الحياة من ضئيلة فرتة إال ليست الحارضة العيشة أن واعتقدوا األبدية، والسعادة

اآلخرة. إىل السائر عليها يعرب قنطرة إال هي فما كان، شكل أي عىل
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ظلم من كثريًا وتحرروا نهضتهم، األوربيون ونهض الحديث؛ العرص جاء حتى
رغباتهم، وفق يسريونها أيديهم، يف حكومتهم وأصبحت كنيستهم، وسلطة حكامهم،
النظر إىل املوت، بعد األخرى الحياة أو املايض الذهبي العرص إىل النظر من الناس فتحول

فيها. ومستقبلهم الدنيا يف لحارضهم
األمل مجال فتح الذي التجريبي العلم هو التحول لهذا النهضة عرص يف عامل وأكرب
بعلمه اإلنساني العقل استطاعة يف بأن وبرش نحياها، التي الحارضة الحياة لتحسني

سعادته. تحقيق يف لينظمها حوله؛ التي البيئة عىل يسيطر أن وتجاريبه
من وأن استكشافها، يمكن ثابتة بقوانني محكومة أنها عىل الطبيعة إىل ينظر وأخذ
قوانينها. استكشف متى منفعته يف ويستخدمها الطبيعة هذه يصادق أن لإلنسان املمكن
من أنضج عقولنا إن وقالوا: املايض؛ الذهبي العرص بخرافات املحَدثون وكفر
أن نستطيع بعقولنا وإننا الشباب، زمان فزماننا الطفولة زمن زمنهم كان وإذا عقولهم،
مما خريًا ونفرسه قرأوه، مما خريًا العالم كتاب نقرأ وأن إليه، وصلوا مما خري إىل نصل
وعىل الحارض؛ العقل إليها يستنيم أن يصح ال خرافة للقديم القداسة هذه وإن فرسوه،
الرهبنة تعد ولم مشاكلهم، عىل والتغلب حارضهم إصالح عىل الناس عمل األساس هذا

الحارض. إصالح يف الجهد بذل هي الراقية األخالقية وإنما راقية، أخالقية
ظهر عىل باهر مستقبل يف األمل — تقدم من شاهدوه ما أثر عىل — الناس يف وشاع
ومستقبلهم حارضهم إىل طمأنينة وزادهم والهناء، بالسعادة أجياله فيه ينعم الدنيا هذه
النقل وسائل وتقدم املدن، ونمو الثروة، وزيادة املخرتعات، عجائب من شاهدوه ما
الحياة يف الراحة ووسائل الصحة، وتحسن األمراض من الوقاية وإمكان واملواصالت،

ذلك. وغري البيتية،
الحرب صدمته حتى األوربي؛ العالم عىل سائدة املستقبل يف واألمل اآلراء هذه وظلت
الناس بني والحروب املستقبل يكون أن عىس ماذا جديد: من يفكر فأخذ األوىل، العاملية
وما الثانية العاملية بالحرب املستقبل يف األمل ضعف واشتد مرعبة؟! وويالتها طاحنة،
بل واليابس، األخرض تجتاح شعواء حربًا وتوقعهم الذرية، القنابل اكتشاف من أعقبها
كان أن وبعد بالحارضواملستقبل، اإليمان تزعزع وبذلك بأكملها؛ املدنية تقيضعىل لعلها
املايض، من خري الحارض وأن محالة، ال حاصل التقدم بأن يقولون االجتماعيون العلماء
والرشوط القيود يضعون بهم إذا رشط، وال قيد غري من الحارض من خري واملستقبل
ولكن والحكمة، العقل سبيل سلك إذا يسعد إنما ويقولون: املستقبلة، اإلنسان لسعادة

الحكمة؟! وهذه العقل هذا له أنى
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كثريًا جاهليتهم يف العرب أن وجدنا هذا ضوء يف اإلسالمي العالم إىل نظرنا نحن فإذا
من واستصغاره، الحارض إىل والنظر وإكباره، املايض إىل النظر ألسنتهم عىل يرد كان ما

لبيد: قول مثل

األج��رب ك��ج��ل��د َخ��ْل��ف ف��ي وب��ق��ي��ت أك��ن��اف��ه��م ف��ي يُ��ع��اش ال��ذي��ن ذه��ب

أعمارهم، وطول األقدمني، أجسام ضخامة إىل تشري أساطري من العرب عند ما ومثل
ذلك. ونحو

وتعاليمه مبادئه واحتقر الجاهلية، وسماه العربي املايض احتقر اإلسالم جاء فلما
إىل النظر — موضوعنا حيث من — عمادها للحياة؛ جديدة أسًسا ووضع وأصنامه،
كأنك لدنياك «اعمل السالم: عليه قوله يف املبدأ هذا ويتلخص جميًعا؛ اآلخرة وإىل الدنيا
الحياة، واعتزال الرهبانية اإلسالم كره لقد غًدا». تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا، تعيش
الحدود يف يشتهي كما بالحياة يستمتع وأن له، يُرسِّ حسبما يعمل أن امرئ لكل وسمح
املسكن، أحسن ويسكن امللبس، أحسن ويلبس املأكل، أحسن يأكل أن فله املرشوعة؛
ويجب غريه؛ فيظلم يرسف وال رجولته، فيفقد يفرط فال ترصفاته، يف هللا يراعي ولكن
عما فيسأله ربه؛ فيها يواجه أخرى حياة الدنيا الحياة وراء أن ترصفاته كل يف يراعي أن

حياته. يف عمل
تَنَس َوَال ۖ اْآلِخَرَة اَر الدَّ هللاُ آتَاَك ِفيَما ﴿َوابْتَِغ بقوله: املعنى هذا القرآن بلور وقد
لإلسالم فهمهم يف يشك ال الذين الصحابة كبار من كثري كان ولذلك نْيَا﴾. الدُّ ِمَن نَِصيبََك
التزامهم مع استمتاع؛ أحسن الدنيا بالحياة يستمتعون ملبادئه؛ والتزامهم الفهم حق
غري من الكمال يبلغوا أن لهم املمكن من أنه ويرون والرشع، العقل قوانني حدود
البوذية املبادئ من كان ما عكس عىل مالذهم، من يتجردوا أو شهواتهم، يميتوا أن
ساير وبذلك الشهوات؛ بإماتة إال الكمال بلوغ املستحيل من أنه ترى التي واملسيحية
كل أمام املجال وأوسع سلطانها، من َحدَّ بل عليها؛ يقِض ولم الطبيعية، الغرائز اإلسالم
ومن فليزهد، شاء فمن وملكاته، مزاجه وحسب استعداده حسب نفسه يكمل أن فرد
ولكن فليتوسع، الحياة مجال يف التوسع شاء ومن فليستمتع؛ بالحياة االستمتاع شاء

اآلخرة. مراعاة ومع املرشوعة، الحدود يف ذلك كل يكون أن يجب
وأن العزة، عيشة يعيشوا أن إىل أمرهم أول يف املسلمون اتجه أيًضا ذلك أجل ومن
لالستعمار ال أمكن، ما الفتح يف يتوسعوا وأن السفىل، غريهم وكلمة العليا، كلمتهم تكون
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لنرش ولكن الفاتح، مصلحة يف واستغاللها املفتوحة األمة عىل القضاء يف اليوم املعروف
يف خطأ حصل فإن للفاتحني؛ ما والواجبات الحقوق من البالد ألهل يكون وأن الدعوة،

نفسه. اإلسالم ذنب ال املسلمني، ذنب فالذنب املعاملة؛ سوء يف اإلسالم تاريخ
كل تتناغم الذي املفتوح، هللا كتاب أنه عىل العالم إىل اإلسالم نظر ذلك جانب إىل
عىل يجب ما القوانني من فيها أودع وقد واحد، إله تأليف من ألنها وتنسجم؛ أجزائه
معروًفا كان الذي العلم عىل األولون املسلمون هجم لذلك استطاع، ما يتعرفها أن اإلنسان
عند كان وما اليونان، عند كان وما الفرس، عند كان ما سواء فاقتبسوه، غريهم عند
اإلسالم لون مع تتناسب بصبغة املعارف هذه أن صبغوا أن فعلوا ما وكل الهنود،
العلوم هذه يف بلغوا ولذلك وسلطانه؛ وعظمته الخالق توحيد من اإلسالمية، والعقيدة
درسهم يف الستمروا طبيعتها عىل األمور سارت ولو عرصهم، يف أمة أعلم جعلهم ما

واطراد. نمو يف العالم يف املبثوثة القوانني واكتشاف وبحثهم،
سارت األوربية األمم أن حني عىل دينهم، بداعي العلم من بلغوا ما بلغوا فاملسلمون

كنيستها. من الرغم عىل العلم إىل
والخلفاء النبوة عرص إىل أعني املايض— إىل ينظرون املسلمون كان األثناء هذه ويف
العرص ألن الدينية؛ الناحية من هذا يف محقون وهم الذهبي، العرص أنه عىل — الراشدين
لكن العرص، ذلك يف كان تعاليمه اتباع حيث ومن الدين منبع حيث من لإلسالم الذهبي

األخرى. واملعارف العلوم ناحية من ذهبيٍّا عًرصا هذا ليس
وتملك الحكم، وفساد الحكام ظلم من عليهم تواىل بما — املسلمني شأن انحط فلما
عزتهم، فقدوا — ذلك يف األمد عليهم وطال باالسم، إال مسلمني ليسوا من املسلمني زمام
الحياة يف مشوًها وأمًال باملايض افتخاًرا إال يملكون ال وأصبحوا حارضهم، تقويم وفقدوا
يف الزهادَة العامِة بني يبثوا أن يف الدين علماء الظلمة الحكام هؤالء واستخدم األخرى،
وسعادتهم وآمالهم رغباتهم كل وتوجيه منها، والهرب وشئونها الدنيا واحتقار الحارض،
فقر أو شقاء يف قضائها من بأس ال تكون، ما ذلك بعد الدنيا ولتكن األخرى، الحياة إىل
ليستأثروا الحكام؛ ظلمة من ماكرة دعوة كلها هذه وكانت األمد، قصرية فهي بؤس، أو
يف الدعوة لهذه تحمسوا الذين العلماء من وغفلة والثروة، والغني والجاه بالسلطان

قليل. الدنيا من بعرض خداًعا أو سذاجة،
ال ممر دار األوىل الحياة وأن اآلخرة، قنطرة الدنيا أن عىل يدل ما اإلسالم يف إن نعم؛
ممر؛ ودار قيمتها، لها قنطرة الدنيا أن عىل تدل اإلسالم تعاليم مجموع ولكن مقر، دار
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ما الظلم وتقاوم أمكن، ما العدل ويسودها بها، العناية وتوجه لها يعمل أن يجب ولكن
بأنها فتقيض األخرية التعاليم أما أمكن، ما يكونون ما أسعد فيها الناس ويعيش أمكن،

واملبدأين. التعليمني بني كبري وفرق بها، يؤبه ال ممر ودار لها، قيمة ال قنطرة
يروح يكن ولم حارضهم، إىل النظر املسلمون عدم أن الفساد هذا نتيجة من كان
أفلس الذي كالتاجر بروايته، واالعتزاز به، واالفتخار املايض، إىل النظر إال نفوسهم عن
ولعبوا اآلخرة، يف السعادة رجاء املستقبل إىل النظر وإال القديمة، دفاتره يف يقلب فأصبح
أحالم، حياة الحياة وأصبحت اآلخرة، نعيم وصف يف وتوسعوا املنتظر، املهدي بفكرة

الشاعر: لقول يسمعوا ولم

ق��ب��ُل م��ن ك��ان م��ا ي��ن��ف��ع��ك ل��م ال��م��ج��د م��ن ب��ح��ادٍث ال��ق��دي��م ت��ح��ِم ل��م أن��ت إذا

تهاجم مدافع عن عبارة كانت اإلسالميَّ العالَم الغربيُة املدنيُة هاجمت ملا ولذلك
رضبة من أفاقوا أن بعد — النهضة يف بدأوا فلما أوهاًما، تالقي مسلحة وقوى أحالًما،
هزيًال ضعيًفا حارضهم رأوا ولكن الدنيا، يف حارضهم إىل ينظرون بدأوا — االستعمار
إمامهم الغربية الحضارة واتخذوا النقص، مركب فاعرتاهم الغربي، حارض بجانب

بذلتهم. إحساسهم مع حارضهم، لتحسني منها يقتبسون
الفرس حضارة من يقتبسون كانوا يوم األولني املسلمني بني كبري فرق هناك وكان
يقتبسونها أمرهم أول كانوا الغربية؛ الحضارة من يقتبسون وهم اليوم واملسلمني والروم،
يشعرون وهم يقتبسون اليوم وهم وحاكميته، وقوته، وعقليته، بدينه، املعتز اقتباس

واملحكومية. الذلة، من بيشء
أن يمكن ال فالحياة واجب، هو بل الغربي، العلم اقتباس من بأس ال أن والحق
الحارض إىل النظر وعىل الحارض، إصالح وعىل العلم، عىل أسست إذا إال سعيدة تكون
محاربتهم املسلمني عند ذلك إىل يضاف أن يجب ولكن الدنيا؛ يف واملستقبل الدنيا، يف
وأنهم الغرب، فقدها روحية قوة دينهم من يرثون بأنهم وشعورهم هذا، النقص ملركب
أن يصح ًا َخريِّ روحيٍّا لونًا األوربي العلم يلونوا أن اإلسالم تعاليم بفضل يستطيعون
اإلنسانية، إلهالك الذرية؛ القنبلة ينتج له دين ال الذي العلم إن اإلنسان، خري يف يستخدم

اإلنسانية. لخري الذرة؛ قوانني اكتشاف ينتج دين له الذي العلم ولكن
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وهذا مزاًجا، أمة لكل أن فصوله أحد يف يرى صيني،1 لكاتب طريًفا كتابًا األيام هذه قرأت
كما الوجود إىل النظر أخرى: بعبارة أو الواقع، عنرص أربعة: عنارص من يتكون املزاج
وعنرص الفكاهة، روح أو املرح وعنرص املثالية، أو الخيال أو الحلم وعنرص موجود، هو
األساسيان العامالن هما واملثالية الواقعية وأن باألحداث، الشعور قوة أو الحساسية
عنرص بفضل التشكل وتقبل وتلني تندى اإلنسانية طينة وأن وتقدمها، األمم حياة يف
مًعا منهما بد وال الواقعية، عنرص بفضل مصونة متماسكة تبقى مادتها ولكن املثالية،
فإن لينة، ندية وتبقى متماسكة الطينة تبقى حتى صحيحة؛ وبنسب تعادل، حالة يف
غلبت وإن التشكل، تقبل ال الجفاف، من قريبة أو جافة الطني كانت الواقعية غلبت

أيًضا. التشكل تقبل ال امليوعة، من قريبة أو مائعة كانت املثالية
اعتدلت وكلما واألمم، والجماعات األفراد يف دائمة مشادة حالة يف العنرصان وهذان
األمم بني من — اإلنجليزية األمة أن يرى وهو وأرسع، أوضح التقدم كان التمازج نسبة
ماعت، وال قست ال طينتها وكأن واملثالية، الواقعية بني نسبة وأصح مزاًجا، أعدل —
غريبة مثالية بمادة حقنت ألنها الثورات؛ أو االضطرابات كثرية األمم بعض أن حني عىل
بشكلها. تحتفظ أن مستطيعة غري امليوعة، إىل أقرب طينتها جعلت تهضمها، لم عنها

حظ حسن فمن الواهية؛ بأحالمه ويتعلق الجامح خياله عىل اإلنسان يطري ما وكثريًا
بأوهام املتعلق الخيال، يف الجامح تنقد أن ووظيفتها الفكاهة، روح ُمِنَح أنه اإلنسان
يحلم، أن اإلنسان حق من إن نعم؛ الواقع، أرض إىل وتنزله الحقيقة إىل لرتده األحالم؛
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الثامن) (الجزء الخاطر فيض

املازح أو فالفكه الفكاهة، تفعله ما وهذا أحالمه، عىل الضحك يسمع أن واجبه من ولكن
الواقع. بصخرة يصطدم أن الهائم الحالم يحذِّر

الكيمياء، علماء يضعه بما أشبه قوانني العنارص لهذه يضع أن يود إنه قال: ثم
تقبل ال قضايا تأخذها أن أو الكيمياء، كقوانني دقيقة قوانني تنتظرها أن حذاِر ولكن
أن قابلة مرنة، قوانني فقوانينه الطبيعة، كقوانني والتغيري التعديل وال والنقص، الزيادة

ذكرها: التي قوانينه فمن واقتناعه، بحثه حسب الباحث يشكلها

حيوان. حياة = مثالية غري من واقعية (١)
مثالية. = أحالم + واقعية (٢)
أوهام. = فكاهة + أحالم (٣)

إلخ. … حكمة = فكاهة + أحالم + واقعية (٤)

واملثالية (الواقعية األربعة العنارص هذه من عنرص كل يجعل أن عىل واصطلح
فمرتفع، (٣) بلغ وإذا يلزم، مما أعىل فشاذ، (٤) درجة بلغ إذا والحساسية) والفكاهة
األربعة العنارص هذه لديها أمة وكل فمنخفض، (١) بلغ وإذا فمعتدل، (٢) بلغ وإذا
هذه امتزاج وفق األحداث يف وتترصف الحياة يف تسري وهي مختلفة، بأقدار ولكن

يأتي: كما ودرسه رأيه حسب لذلك أمثلة ورضب ومقاديرها، العنارص

اإلنجليز. = (١) حساسية (٢) فكاهة (٢) مثالية (٣) واقعية •
فرنسيون. = (٣) حساسية (٣) فكاهة (٣) مثالية (٢) واقعية •
أمريكيون. = (٢) حساسية (٢) فكاهة (٣) مثالية (٣) واقعية •

أملان. = (٢) حساسية (١) فكاهة (٤) مثالية (٣) واقعية •
روس. = (١) حساسية (١) فكاهة (٤) مثالية (٢) واقعية •
صني. = (٣) حساسية (٣) فكاهة (١) مثالية (٤) واقعية •

— مثًال — فالفرنسيون املزاج؛ بهذا مظاهر من األمم يف يبدو ما بعض وعلل
حركاتهم وكثرة وفنهم أدبهم يف تتجىل كما الخيال، وسعة املجردة النظريات إىل يميلون
الواقعية، يف الناس أعرق والصينيون املثالية، يف درجتهم علو من ناشئ وذلك السياسية،
وهذا صفًرا». ذلك يف أعطيهم كدت «ولقد قال: الفكاهة، روح إىل الناس أحوج واألملان
تاريخهم لتغري منها كافيًا قدًرا ُمِنُحوا ولو والحارض، املايض يف السياسة يف أتعبهم ما

الحرب. وجه وتغري
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حساسية ٣ فكاهة ٢ مثالية ٣ واقعية قانونها: يكون أن ألمة األعىل املثل أن ذكر ثم
٢

اإلنجليز. املثل هذا إىل األمم وأقرب
من نضع كم وتساءلت: الفصل هذا قراءة بعد يدي من الكتاب وضعت ولقد
من أيأس لم ولكن صعبًا، السؤال ووجدت األربعة؟ العنارص هذه يف للمرصيني الدرجات

عنه. اإلجابة محاولة
أربع نالوا فلو املثالية، يف ويقرصون الواقعية يف يغالون املرصيني أن نظري يف
احتذاء عليهم يغلب هذا أجل ومن املثالية، يف واحدة درجة نالوا الواقعية يف درجات
وهم للواقع، التزاًما املرصيني قدماء عهد يف كانت التي حتى القديمة؛ واألوضاع التقاليد،
واالجتماعية؛ واإلدارية السياسية مرافقهم ويف حكومتهم، نظم يف والتحسن التغري بطيئو
إىل الحلم ينقلب ثم املثالية: من أخرى بعبارة أو األحالم، من أوًال ينشأ التحسن هذا ألن
وإنا أمة عىل آباءنا وجدنا «إنا بطابع وطبعوا التغري، نقصهم الحلم نقصهم فلما واقع،
فالحكم ويتغريون، يحلمون املدن يف الناس من حفنة عنك ودع مهتدون»، آثارهم عىل
الشعب، جمهور وهم وصناع فالحني من األغلب؛ األعم عىل يكون أن يجب األمة عىل

فرق. كبري بينهم تجد لم املرصيني قدماء من بأمثالهم قارنتهم لو وهؤالء
يف القصة ضعفت ولذلك والخياالت، األحالم تنقصها عندهم والفنون اآلداب وحتى
سريًا يسري املرصي واألدب خيالية، والقصة واقعية الحكم ألن الحكم؛ وكثرت أدبهم،
ألن االبتكار؛ فيه وقل الحديث؛ للغربي أو القديم، العربي لألدب تقليًدا إما تقليديٍّا،

مثالية. أو خيال إىل يحتاج والتصميم تصميم، إىل يحتاج والخلق خلق، االبتكار
عىل وجب هذا صح فإن وحدهم، املرصيني ال بأجمعه، الرشق شأن هو هذا ولعل
مما واإلكثار الواقعية يسبب مما اإلقالل عىل وبرامجهم إصالحهم يؤسسوا أن املصلحني

املثالية. ينمي
األحكام هذه إن الصيني: زمييل يقول كما أقول ولكني تقديري؛ يف مخطئًا أكون قد

والكيمياء. الطبيعة قوانني مبلغ الدقة من تبلغ لم
متاعبهم، من كثريًا عنهم خففت وقد املرصيني، عند نامية فهي الفكاهة روح أما
يكفي كان السنني آالف ضغط من تحملوه فما وجودهم؛ عليهم حفظت تكون وقد بل
وإذا أقل، ال درجات بثالث الفكاهية روحهم أقدر فأنا الفكاهة، روح لوال عليهم للقضاء
ويرقى ويهذب، يشذب أن ولكن ينقص، أو يزيد أن فليس إصالح إىل العنرص هذا احتاج

وأساليبه. موضوعاته يف
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رسيعو فهم الحساسية، يف درجات ثالث ينالون كالفرنسيني املرصيني إن ثم
ينفعلون أنهم عليهم يالحظ وقد شدة؛ يف االنفعال رسيعو الغضب، رسيعو الرضا،
وينفعلون عميقة، تاريخية ألسباب الرسور؛ لدواعي ينفعلون مما أكثر الحزن، لدواعي
اآلن كالمنا ولكن واالجتماعية؛ السياسية لألسباب ينفعلون مما أكثر الشخصية، للمسائل

واتجاهاته. كيفيته ال كميته، ومقدار العنرص وجود يف
أنهم ورأى والشعراء، الكتاب عىل فطبقها نظريته، تطبيق يف املؤلف واستمر
عىل — مثًال — الشاعر يكون أن بد ال ولكن األربعة، العنارص هذه مقادير يف يختلفون
تقدير إىل ليصل طويًال درس إنه وقال: شاعًرا، كان ملا وإال الحساسية، من كبري قدر

اآلتية: النتائج إىل فوصل املقاييس بهذه الشعراء بعض
.٤ حساسية ٣ فكاهة ٤ مثالية ٤ واقعية شكسبري:

.٣ حساسية ٤ فكاهة ٣ مثالية ٣ واقعية َهيْني:
.٤ حساسية ١ فكاهة ٤ مثالية ١ واقعية شييل:

وأعطيتهما واملتنبي، الرومي ابن فاخرتت بعضشعرائنا، يف التفكري يف دوري وجاء
الدرجات: هذه

.٤ حساسية ٣ فكاهة ٣ مثالية ٢ واقعية الرومي: ابن
.٣ حساسية ٢ فكاهة ٣ مثالية ٣ واقعية املتنبي:

األساس، هذا عىل والشعراء الكتاب تقدير يف واسًعا بابًا لنا تفتح النظرة وهذه
أفضل؛ الشعراء وأي للشاعر؟ األعىل املثل يحوزها التي الدرجات ما التفكري: عىل وتبعثنا

إلخ. حساسيته؟ زادت من أو وأحالمه، مثاليته زادت من
عميق. وتفكري طويل درس إىل تحتاج أسئلة وهي

خيايل، وأجالت تفكريي، أطالت الكاتب عرضها التي النظرية فهذه كان؛ ما وأيٍّا
معي. القراء أرشك أن فأحببت
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العامة، املعنوية الكلمات شأن ذلك يف شأنها األمور؛ أصعب من «الحكمة» معنى تحديد
املميزة الخصائص أهم يذكر أن املعرف يستطيعه ما وكل والعدل، والجمال، كالحرية،

للكلمة.
— مبارشة عملية عميقة — «نظرة إنها فقال: تقريبيٍّا تعريًفا بعضهم عرفها لقد
من يستمدها املالحظة، دقيق نفاذ حاد ذكاء عن تصدر وأغراضها، األشياء معاني إىل
هذه النظرات ذو الرجل ويسمى اليومية»، بالحياة العملية مخالطته ومن الحياة تجارب
الشعر من «إن قيل: هذا ومن حكمة، النظرة هذه عىل املشتملة الكلمة وتسمى حكيًما،
هذه إىل يضيف أنه «الحكيم» يف يلحظ وأحيانًا املؤمن»، ضالة «الحكمة وقيل: لحكمة»،
أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت ﴿َوَمن تعاىل: قوله ذلك ومن وفقها، عىل العمَل الصائبة النظرات

بها. ويعمل بالحكمة ينطق ألنه حكيًما؛ لقمان وسمي َكِثريًا﴾، َخرْيًا

الفلسفة أن أهمها: وجوه؛ من والحكمة الفلسفة بني كبري فرق فهناك كان؛ ما وأيٍّا
ويوضع بعض، برقاب بعضه يأخذ منطقي أساس عىل مسائله تبنى مبوب، منظم تفكري
وطابع وهناك، هنا من خاطفة المعة فنظرات الحكمة أما سابقه، أساس عىل الحقه
وطابع نتائجها، وتبني أصولها إىل وترجعها وتحللها الفكرة تأخذ تحلييل، طابع الفلسفة
«برشامة»، يف التفصيالت خالصة ويجمع جملة، يف التجارب يركز تركيبي الحكمة
العقيل، والتفكري التأمل، عىل تعتمد والفلسفة املطر، قطرات يف املنترش، السحاب ويعرص
ما إىل مضاًفا — الشخيص واالستعداد اإللهام، عىل تعتمد والحكمة املنطقي، والقانون
الذهب حبة واستخراج السطحية، األحداث من العميق املعنى الجتذاب — أمته من ورثه
الخاصة أسلوب الفلسفة إن ثم الصدف؛ أكوام من الثمينة واللؤلؤة الرمال، تل من



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

فثقافة الحكمة أما األسلوب، وتعقُد الغموُض يلفها أن عجب فال الخالصة، وعقلية
مركزة جمل شكل يف تكون وأحيانًا زكانتهم قدر عىل والعامة الخاصة يدركها شعبية
معقدة صياغة الفلسفة صيغت هذا أجل ومن مواهبهم، بمقدار ويفرسونها جميلة، رزينة

رشيقة. خفيفة صياغة الحكمة وصيغت ثقيلة،
قتيبة، البن األخبار» «عيون كتاب يف السياسة باب فاقرأ للموازنة مثًال شئت إن
اقرأ ثم السلطان»، «كتاب سمياه الذي الباب وهو ربه، عبد البن الفريد» «العقد أو
عملية، نظرات ذكرتها؛ التي بالنتائج تخرج ألرسطو؛ السياسة كتاب فصول من فصًال
منطقية، ونظرات األول)، (يف جميلة صياغة مصوغة مركبة، مفرقة، ملهمة، تجريبية،

فلسفة. والثاني حكمة، فاألول الثاني)؛ (يف معقدة مرنة، تأملية، تحليلية،

تكاد — عامة — والحكمة وهي الحكمة، رضوب من بدائيٍّا رضبًا منها كثري يعد واألمثال
وحرضها. بدوها أمة؛ وكل جماعة، كل يف تكون

الرشقية األمم يف وكثرتها غزارتها التفكري عىل ويبعث النظر يلفت ما ولكن
لم وإن — أحزر بل والعرب، والعربانيني، والهنود، والصينيني، والبابليني، كاملرصيني،
آسيا يف كانوا الذين اليونانيني عن صدرت اليونانية والحكم األمثال أن — بعد أتيقن
الحكم من الوافرة الكثرة فتلحظ أوربا، يف اليونانيني من نبعت مما أكثر الصغرى،
يرويه فيما واملرصية التوراة، أجزاء من كثري يف والعربية ودمنة، كليلة مثل يف الهندية
من العرب ولعل حظٍّا، أوفر ذلك يف السامية األمم ولعل أمثال؛ من املرصية اآلثار علماء
وتركزها، العبارة، وجزالة الفكرة، بلمعان كثرتها؛ مع تمتاز فحكمهم شأنًا؛ أعىل بينهم

األمثال. بني املقابلة علماء بعض ذلك يقرر كما الخلقية، بالناحية العناية وشدة
األمم هذه يف األدب من النوع هذا غزارة علة يف التفكري إىل — بحق — يدعو وهذا
فاألديان الحكمة، مواطن يف العظيمة األديان ظهور أيًضا النظر يلفت مما ولعل الرشقية؛

الفلسفة. إىل منها الحكمة إىل أقرب
كما — الحكمة أن الغرب، عىل وتفوقه الرشق، يف الحكمة غزارة كثرة إن يقال: قد
معروف والرشق العقيل، والتفكري املنطق من تنبع والفلسفة اإللهام، من تنبع — قلنا

حكمة. أكثر فكان اإللهام، موطن بأنه قديم من
يف الحكمة فازدهرت تحلييل، الغرب ومزاج تركيبي، الرشق مزاج إن يقال: وقد
ولكن التحلييل؛ املزاج حيث الغرب؛ يف الفلسفة وازدهرت الرتكيبي، املزاج حيث الرشق؛
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يعالج أن ويجب الخطورة، منتهى يف لألقطار أو لألجناس خصائص تعيني يف التهجم
الحذر. من بكثري

عليها يبني التي األوىل املادة وإنها البدائيني، خاصة الحكمة إن قوم: قال قد
ورتبوها وحللوها الفالسفة أخذها للحكمة؛ البدائيون وفق فإذا فلسفتهم، الفالسفة
غري فالفلسفة صحيًحا، هذا أظن ال ولكن الفلسفة، فكانت وأنتجوها، وعللوها ورشحوها
الفلسفة وليست أدواته، ولكلٍّ طريقه، ولكلٍّ واملصب، املنبع يف مختلفان وهما الحكمة،

مختلفان. عاليان بيتان والحكمة الفلسفة ولكن الحكمة، عىل بُنيت عليا طبقة

بالقصص، الغربية اآلداب تفوقت ولنئ عظيًما، غنى بالحكم غني العربي األدب أن والحق
طويل. درس إىل يحتاج ذلك وتعليل بالحكم، يتفوق العربي فاألدب

نجد النثر ففي العصور؛ جميع يف وشعره نثره العربي األدب غنى يف وسواء
من كثري الجاهلية يف وأبدع مرتاصة، حكًما إال ليست كلها وخطبته يخطب قد الخطيب
وما قيس، بن األحنف حكم أمثال من اإلسالم يف التدفق وتتابع صيفّي، بن أكثم أمثال
األخبار عيون أمثال األدب كتب به ملئت وما الحكم، من طالب أبي بن عيل عن روي
الرائعة. الحكم لهم رويت واملغفلون والحمقى، واملجانني، البُْله، حتى الفريد، والعقد

ودينية، خلقية، حكم من الحياة؛ مناحي لتنوع تبًعا الحكم مناحي وتنوعت
العربي األدب يف تدرس لم أنها األسف ومن وفنية، واجتماعية، وسياسية، واقتصادية،
شكل يف تكون فأحيانًا صياغتها؛ شكل تنوع كما أهمية، من لها ما تكافئ عميقة دراسة
حوار شكل يف وأحيانًا قصرية، قصص شكل يف تكون وأحيانًا جميلة، رزينة مركزة ُجمل

إلخ. … ظريف
سلمى، أبي بن وزهري لبيد عهد من العظيمة بالحكم كذلك ميلء العربي والشعر
إال فيها ليس باملئات املعدودة الطويلة األرجوزة له كانت حتى العتاهية أبو فيه وأبدع
الحزينة الالذعة الزاهدة املعري حكم وال الرائعة، القوية املتنبي حكم ننىس وال حكم،
بالحكم يأنس العام العربي والذوق يُحىص، وال يُعد ال مما ذلك أمثال من كثري إىل …
يصفق حيث هذا؛ وقتنا إىل ومن» «ومن، زهري بقصيدة الناس شغف حني من لها، ويهتز

شوقي: بقول تغني كلثوم أم لسماع الجمهور
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غ��الب��ا ال��دن��ي��ا ت��ؤخ��ذ ول��ك��ن ب��ال��ت��م��ن��ي ال��م��ط��ال��ب ن��ي��ل وم��ا

ثم موضوعهم، يف قصريًا أو طويًال شوًطا يقطعون العرب شعراء أكثر وتجد
— اإلنجليزي األدب يف نظريًا لذلك تجد وال بحكمة، الشوط هذا يختمون عندما يرتاحون

بالحكم. العربي الذوق تأثر شدة عىل يدل مما — مثًال
بالدرس، جديرة العربي األدب يف الحكم من العظيمة الثروة فهذه الجملة وعىل

األنظار. ولفت واالختبار، والغربلة،
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ليس ولكن وثيقة، عالقة وبينهما األمثال، يف كلمة فلنقل الحكمة، يف كلمة قلنا وقد أما
بمال، إال رجال وال برجال، إال سلطان «ال فقولهم: مثًال؛ حكمة كل وال حكمة، مثل كل
يف وال العري يف ال «هو وقولهم: مثل؛ ال حكمة بعدل» إال عمارة وال بعمارة، إال مال وال

وحكمة. مثل الغالم» مشهد من خري الشيخ «رأى وقولهم: حكمة؛ ال مثل النفري»
الروح أو الالذع والطعم واملغزى، اإليجاز، — عادة — املثل يف يلحظ أنه ذلك
ال مما وبعضها الحكمة، يف يشرتط مما هذه وبعض الشعبية، أو والذيوع الساخر،
فيه الفكاهي العنرص وهو الحكمة، يف ال املثل يف رشط فإنه الالذع، كالطعم يشرتط،
التأثري قوة للمثل يجعل الذي وهو جوانبها، من جانب من ويسخر الحياة ينقد الذي
ال املثل يف منه بد ال الشعبية ورشط الذيوع، سبيل له ويمهد بالذاكرة، التعلق وسهولة

مثًال. ليكون الشعبية بدمغة يدمغ أن بد فال الحكمة،
املثل، يف يلحظ مما أكثر الحكمة يف يلحظ للحقيقة ومطابقته املعنى صحة إن ثم
املعنى تجد ولذلك معناه، صحة عىل يدل مما أكثر قائليه، نظر وجهة عىل يدل قد فاملثل
الغيب»، يف ما يأِتك الجيب يف ما «ارصف مثل: متناقضني، بمثلني عنه عرب قد الواحد

وهكذا. األسود» اليوم يف ينفعك األبيض و«القرش
ذاكرته، يف ووعيت منه، نبعت األمثال ألن الحكمة؛ من الشعب يف تأثريًا أكثر واألمثال
فالخاصة والعامة؛ الخاصة ذلك يف سواء سلوكه، يف ترصفه ما وكثريًا قلبه، يف واحتضنها
تربيًرا كذا»؛ املثل رأي «عىل يقولون: والعامة كذا»، املثل «يف يقولون: تسمعهم ما كثريًا
فأثرها — مثًال تكن لم إذا — الحكمة أما كالمهم، صحة عىل برهانًا أو لسلوكهم،

وحدهم. الخاصة شأن من بها واالستشهاد
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يختلف أن الطبيعي من كان جميعه، يديه وملك كله، الشعب نتاج األمثال كانت وإذ
الطبقة من ينبع وأحيانًا املثقفة، غري الجاهلة الطبقة من املثل ينبع فأحيانًا مصدرها؛
واملواويل، كاألزجال، الشعبي، األدب أنواع جميع شأن ذلك يف شأنها املثقفة، الراقية
األسلوب؛ وضيعة املعنى، وضيعة أحيانًا تجدها ولذلك الشعبي، والقصص واألغاني،
املعنى رفيعة تكون وأحيانًا لُه» وادِّي حّش العجل يعبدون ناس عىل دخلت «إذا مثل:

إلخ. … قيًدا» فكان صيًدا «حسبه ذُلِّه»، من املرء «نفاق مثل األسلوب عالية
املقول، وظهور القائل اختفاء وهي جميلة؛ حلة عليه أضفى الشعب من املثل ونبع
وتنسب فالن؛ وقال شعًرا، إليه وتنسب فالن؛ قال تقول: فرتاك املجهول،؛ الجندي كأنه
يحتفظ أن يريد الشعب كأن مثًال، إليه وتنسب فالن؛ قال تقول: أن قلَّ ولكن حكمة، إليه

العامة. بملكيته املثل يف
«داحس يوم قيلت التي العرب كأمثال تاريخي؛ حادث إثر املثل ينبع وأحيانًا
«خطب مثل: والزباء؛ َجِذيمة مع اللخمي سعد بن لقصري نسبت التي واألمثال والغرباء»،
األحداث من وكثري إلخ، … أهله» ضيعه دًما «دعوا َجذيمة: وقول كبري»، خطب يف يسري
قولهم: مثل جزئي؛ حادث إثر املثل ينبع وأحيانًا أمثال، مثار كانت التاريخية اإلسالمية
وقد فرجع يحرسه، بيته يف عبده خلَّف رجًال أن بمناسبة قيل راقبه» من البيت «ارقب
األصل نيس ثم ليشء، رمًزا أو لغًزا املثل أصل يكون وأحيانًا أمتعته، بجميع العبد ذهب

ذلك. نحو أو لقصة رمًزا أو املثل، وبقي

مثل: السجع حليته تكون فأحيانًا املحسنات، أنواع ببعض تحىل ما كثريًا املثل وصياغة
حجز»، يف حياة من أصلح عز، يف «موت باب»، عىل ألحد يخضع وال الرتاب، «يستف
املعوج»، أقوم قال: تذهب؟ أين للشحم: «قيل مثل: القصري الحوار شكل يتخذ وأحيانًا
مثل: فكاهته يف جماله وأحيانًا فيه»، أنا ما حسبي قال: السعادة، إىل هلم للشقي: «قيل
«طفييل الرصاط»، عىل يختم قالوا: يتهجى شيًخا «رأوا جبل»، بن صخر واسمه «ثقيل
«ما وزناًدا»، شفرة يحمل «كالكبش مثل: الشعري وزنه يف وأحيانًا الصدر» يف ويجلس

مستقل. درس إىل يحتاج كله وهذا … إلخ … إلخ األول» للحبيب إال الحب

العرب وأن الغرب، يف منها أغزر الرشق يف أنها من الحكمة يف لحظنا ما األمثال يف وتلحظ
املثلية، ثروتها يف تزيد عام وخمسمائة ألف نحو ظلت وأنها أمثاًال، الرشق أمم أكثر من
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إال يمثل ال قدره، وعظيم وغزارته وفرته عىل للميداني األمثال مجمع ككتاب وكتاب
وهند، فرس، من مختلفة؛ أمم لغة العربية اللغة كانت فقد العرب؛ أمثال من قليًال جزءًا
يف ونشأت بطابعها، طبعت أمثال األمم هذه من ولكل خلص، وعرب وسوريني، ومرصيني،
وغنى، واستعباد، واستبداد، وخضوع، وكربياء، وعز، ذل، من مختلفة؛ اجتماعية حاالت
أحيانًا العربية األمثال صيغت وقد بأمثالها، نفسها عن تنفس الشعوب هذه وكانت وفقر،
كما العامية؛ باللغة رويت وأحيانًا امليداني، كتاب مثل يف كذلك ورويت الفصحى، باللغة
نقل فقد مستظرف)؛ فن كل يف (املستطرف كتابه يف األبشيهي عقده الذي الفصل يف
بجانب بيئته، ويف عرصه يف الناس ألسنة عىل تجري التي األمثال من طريفة صورة فيه

الفصحى. باللغة األمثال من رواه ما

العصور؛ من عرص يف أمة كل أمثال عرفت لو أنه ناحية من تأتي األمثال وأهمية
والسياسية، واالقتصادية، والدينية، االجتماعية، شئونها من كثري عىل بها االستدالل أمكن
تمثل أمثال وهناك الحرض، حياة تمثل وأمثال البدو، حياة تمثل أمثال فهناك والخلقية،

وهكذا. التعفن، حالة يف وأخرى واملجد، العز حالة يف أمة حياة
لها، واستجابته الشعب، سلوك يف تأثريها حيث من األمثال درس يمكن كما
يَُكلُِّف ﴿َال مثل: القرآن؛ بأمثال كبريًا تأثًرا تأثرت اإلسالمية فاألمم لتعاليمها، وخضوعه
َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس و﴿ُكلُّ لَُّكْم﴾، َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَن ﴿َوَعَىسٰ ُوْسَعَها﴾، إِالَّ نَْفًسا هللاُ
«اليد مثل: الحديث يف الواردة وباألمثال إلخ، … َسِبيٍل﴾ ِمن اْلُمْحِسِننَي َعَىل ﴿َما َرِهينٌَة﴾،
األلسنة عىل الدائرة وباألمثال إلخ، … الجماعة» مع هللا «يد السفىل»، اليد من خري العليا
يف للشعوب تلقن أخالقية دروًسا كلها وكانت العامة، أو املولدين أو العرب أمثال من
وطابعها، وفنها، أسلوبها، ناحية من أدبية لدراسة خصب موضع هي ثم األجيال، جميع

األخرى. األدب موضوعات عن بها تمتاز التي وخصائصها
األلسنة، عىل ودورانها األمثال أثر قلة ألحظ أني النظر يستحق مما يكون وقد
ووالدتي جدتي أسمع كنت فقد جيل؛ منذ عليه كانت عما السلوك يف بها واالستشهاد
الحارض، عرصنا يف ذلك فقلَّ بها، واالستشهاد األمثال استعمال من يكثرون حارتي وأهل
طغيان من أثر هذا فهل العامة، ألسنة عىل منها أقل اليوم املثقفني ألسنة عىل وهي
الغرب أدباء منحى العربية أدباء نحا وقد كثريًا؛ األمثال تقوِّم ال التي الحديثة املدنية
أن أم حذوهم، املثقفون وحذا أمثالهم، عىل االعتماد من مثلهم فقللوا بذوقهم، وتذوقوا
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حال، يف نستخدمها (املودة) البدع رضوب من رضب اقتباسها وكثرة األمثال عىل االعتماد
شأن؟! يف هي يوم وكل حال، يف ونهجرها

الدقيق. والدرس العميق للنظر مجال وأمثاله هذا كل
التفكري. وأثري النظر أوجه أن اآلن ويكفيني
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يقول: سوري شاب إيل كتب

يف ننظر والقلق، واالضطراب الحرية من موجة تغمرنا املتعلم الشباب نحن
يف سواء لساننا، ينطلق وال صدرنا فينقبض الحياة نواحي من ناحية كل
أسًفا يزيدنا وما والتعليمية؛ واالجتماعية واالقتصادية السياسية حالتنا ذلك
إىل ننظر ثم الرجال؛ وقلة املآل، سوء من والخوف األحوال، بركود شعورنا
ماذا ندري ال ولكنا لإلصالح، وحبٍّا وحماسة غرية مملوئني فنجدنا أنفسنا
يشبه ما علينا ويستويل حماستنا وتفرت غريتنا فتخمد نعمل، وكيف نعمل
اليائس الشعور هذا فننفض عروقنا؛ يف حارٍّا الدم يجري ما رسعان ثم اليأس،
ذبذبة حياتنا أصبحت وهكذا نعمل، ما نجد ال ثم للعمل، ونستعد البغيض
الصدر، وتحرج الكرب، تستوجب حال وهي اإلصالح، يف والرغبة اليأس، بني

عالج؟! من عندكم فهل

األمر وليس — الشباب أيها — حريكم كما والشيوخ الكهول حريَّ سؤالك أن الحق
موزعة، واملصائب جنازة، شارع كل ويف مأتم، حارة كل ففي قطركم، عىل مقصوًرا
وقد رجال؛ وأزمة أخالق، وأزمة اقتصاد، أزمة أزمة، يف كله والرشق مقسمة، والكوارث
ويلعبون الجد، يف يهزلون وأنهم قوة، وأضعف باًعا أقرص قادتنا أن عىل الحوادث دلت
والزمن يحلها، للزمن ويدعوها يحلُّوها، وال الُعَقِد حول يلفوا أن وقصاراهم الروع، يوم
أمتهم، حساب عىل ولو وأهليهم؛ ألنفسهم املغانم لجر الفرص وينتهزوا تعقًدا، يزيدها
األمر، لهان رشهم وعليهم خريهم لهم وحدهم، العالم من ناحية منتحني كانوا لو ثم
وإن افرتسهم، غفلتهم رأى فإذا كالصقر، عينه يفتح بهم، مرتبص حولهم العالم ولكن
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التاريخ عىل يتنازعون بقوم ظنك وما جثثهم؛ عىل األمام إىل وسار دارسهم نومهم أحس
يرتكون أو األحقاد، إزالة يف يجتهدون وال بالتهم يرتامون أو الحارض، إصالح يهمهم وال
مواجهة من يفرون أو فالن، وتعيني فالن ترقية عىل ويتخاصمون البيت يف تشتعل النار
صدرك ضاق لنئ األمور؟! سفاسف من ذلك نحو أو أفالطونية، مجادالت إىل الصعاب
الدموع أمسح أن بد ال ولكن جزعت، فقد ترى مما أملت وإن بكيت، لقد — بني يا —
دليل وقلقكم الحياة، عالمة فحريتكم شبابكم، يف وآمل الجزع وأطرد بكم، وأتفاءل

نهضتكم. بشري باأللم الشعور وقوة لبالدكم، الحب آية واضطرابكم الغرية،
بعد ال وغًدا ناقًصا، ال كامًال اإلصالح تريدون أنكم وحريتكم قلقكم سبب كان ربما

األشياء. طبيعة تأباه ولكن الشباب، حماسة إليه تدعو ما وهذا غد،
يحدد ال ولكنه حسنة، نيات عىل ينطوي أنه الصالح الشباب من كثري مشكلة
التي الثقيلة العيوب إزاء وقوته نفسه يستصغر هو ثم إليه، الطريق يرسم وال غرضه
من القادة من يرزق لم أنه ذلك إىل يضاف محلها؛ الصالح النظام وإحالل إزالتها، يريد
يضلونه بقادة أحيانًا يصاب قد هو بل املستقيم، الطريق له ويرسم الغرض له يحدد

أمتهم. مصالح ال شهواتهم، لخدمة قلبه؛ وطهارة سذاجته، ويستغلون ويغوونه،
يف السائدة الروح تغيري إىل يحتاج ألنه عسري؛ — الشباب أيها — اإلصالح إن
األعماق، يف متأصلة الروح وهذه والتعليم، واالقتصاد والسياسة اإلدارة توجه والتي األمة،
تيأسوا، أال يجب ولكن األشكال، تغيري من أصعب األرواح وتغيري طويل، عهد من متوارثة
بدأتم فمتى رسيًعا؛ كامًال شامًال يكن لم وإن اإلصالح إمكانكم يف أن تعتقدوا أن ويجب
ويغريون املعوج، ويعدلون الناقص، فيكملون منهجكم عىل َخَلُفُكْم فسيسري جيلكم؛ يف
يف نبتت فكرة كان العالم يف اإلصالح أنواع من كثريًا أن عىل يدلنا والتاريخ الروح، من
سادت بل األمة، سادت أن بها اإليمان قوة من كان ثم الناس، من قليل أو فرد رأس
وحرية االجتماعية، والعدالة والديمقراطية، الديني، التسامح فكرة كانت هكذا العالم،
ثم قليلون، أفراد بها نادى األفكار هذه مثل من وكثري اإلنسان، وحقوق وتعليمها، املرأة

العالم. تعم وكادت الفكرة نجحت ثم أفكارهم، واضطهدت اضطهدوا
والشكوى والهدم النقد روح هي اليوم الرشق يف املفكرين عىل السائدة الروح إن
اإلنشاء روح بجانبها يكون أن يجب ولكن وجميًال، حسنًا هذا يكون وقد الحارض، من
الذي فما نظاًما؛ نقدنا إذا ونقول: أنفسنا نسائل أن دائًما نتعلم وأن والبناء، والتعمري
كلنا اإلصالح، إىل ويرسع الغرض، يحدد هذا فإن املنقود؟ املعيب هذا بدل يكون أن نريد
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يف واملال نقصها، يف والعدالة أعمالها، بطء يف واملصالح سريها، طريق يف الحكومات ينقد
برامجها وسوء واإلذاعة وفشوها، واملحسوبية محله، يف به والتقتري محله، غري يف تبذيره
وما العيب؟ هذا يصلح كيف وتساءل: قليًال أو طويًال وقف منا كم ولكن ذلك، ونحو
التي الغاية هذه إىل للوصول العمل وكيف البايل؟ القديم محل يحل الذي الصالح الجديد

ُحددت؟
وحددت إخوانك ويف فيك سادت لو الروح هذه أن — السائل الشاب أيها — لك أؤكد
يف األمة وجه لتغري به، آمنتم ما عمل يف الجهد وبُذل الهدم، خطة حددت كما البناء خطة
مدروس، وال محدود غري مائًعا ا عامٍّ أمًلا تأملون أنكم النقص وجه ولكن األمور؛ من كثري
تنقم، كما الحارض عىل نقموا شباب من رأينا فكم والفناء؛ التبخر إليه يرسع ولذلك
غري أو حكومية مراكز وشغلوا الطريق، لهم أُْفِسَح فلما تتمنى، كما اإلصالح وتمنوا
التيار وجرفهم إصالح، بأي يأتوا لم إصالح، من يدعون كانوا مما تمكنهم حكومية؛
ينقدونهم. هم كانوا ممن األمة عىل ا ورشٍّ سلفهم، من أسوأ كانوا من وفيهم بل السيئ،
الغرائز مجرد عن صادًرا كان إذا ذلك، ونحو والهيئات واملصالح الحكومة نقد إن
بالحيوانات أليق كان االستهجان، أو واالستحسان النفور، أو وامليل الكره، أو بالحب
ونقده ونفوره وميله وكرهه حبه فيبني املتمدن اإلنسان أما البدائي؛ اإلنسان أو املتوحشة
أن إىل يسلمه وهذا العلمية، والبحوث العقلية، والعلل املنطقية، الحجج عىل وتقريظه
ويؤسس علميٍّا، نقًدا ينقد أن يجب املثقف فالشاب أعدم؛ إذا ويحيي هدم، إذا يبني
صحافيٍّا يشتغل أن لنفسه يسمح ال ذاك وإذ ونقد؛ درس حسبما نفسه، ويوجه حياته،
يقبل أو مبادئه، يرىضعن ال سيايس حزب إىل ينتسب أو خطتها، عىل يوافق ال جريدة يف
املحسوبية، قبول أو الناس مصالح يف تأخري من أسالفه عىل عابه ما يعمل ثم وظيفة،

والقوانني. العدالة خالفت ولو مآربهم لقضاء يسخرونه الرؤساء يد يف آلة يكون أو
أو كبري، مرتب من حرمانه إىل أدى ولو إباء، يف ذلك كل يرفض الصالح الشاب إن
وكونتم به، يستهان ال قدًرا األمة من أصلحتم ذلك وأمثالك أنت فعلت فإن رسيعة؛ ترقية

والضالني. املفسدين يجرف صالح عام لرأي نواة
حياته مستقبل يف الشاب انحنى فمتى األوىل، الصدمة عند الصرب إن قالوا: قديًما
الخنوع؛ بعد واالستقامة الفساد، بعد بالصالح نفسه ومنى يمقتها، التي القديمة للتقاليد
يكف أن الخمر أو التدخني عن يكف أن أراد ملن وخري بنيانه، وتقوض كيانه انهار فقد
حبله يقطع أن خائب بحب أصيب ملن وخري واإلقالع، الرشب بني يتذبذب أن من بتاتًا

أوهام. عىل حياته يؤسس أن من
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األقوياء نظرة عمادها تتغري، أن يجب للحياة فلسفة — الشاب أيها — للرشق إن
به، واالستمتاع دخلهم من لإلكثار الفرص وانتهاز حولهم، الضعفاء دون أنفسهم إىل
يف جد أو تحسينه، يف سعي غري من حالهم عن الضعفاء ورضا واجب، أداء غري من ولو
إنسان الضعيف أن عمادها أخرى، فلسفة إىل الفلسفة هذه تعديل من بد وال تقويمه؛
تتوافر أن يجب الحياة ورضورات مواطن، لكل مشرتك حق والعدالة حقوقه، له كالقوي
الحكومة عىل يسيطر الذي وإنما عليه، مسيطرة ال للشعب خادمة والحكومات للجميع،

والقانون. العدل والشعب
فليكن نتصورها، أن الجديدة الفلسفة هذه نحو — الشيوخ نحن — مبلغنا كان قد

والسالم. يحققها، أن مثلك الشباب مبلغ
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ويقال: وأزف، دنا إذا فالن، مجيء َرِهَق يقال: وأزف، دنا بمعنى اللغة يف رهق أصل
وملا بلوغه، دنا ملن املراهق كلمة فاستعملوا للفوات، مدانيًا أي مراهًقا، العرص صىل

. وخفَّ سفه إذا الرجل َرِهق قالوا: وخفة، طيش املراهقة سن أن لحظوا
يطلقونها ألنهم اإلنجليزية؛ adult لكلمة تماًما مساوية ليست الوضع بهذا وهي

زمنًا. منها أطول اإلنجليزية اللغة يف فهي النضج، سن إىل البلوغ قبل ما عىل
من لجيل االجتماعية القيمة نقرر أن نريد حني اآلتية األمور دراسة من لنا بد وال

املتحدة: األسنان ذوي

والعقيل. البدني للتطور علمية دراسة (١)
والواجبات، االجتماعية، للعالقات املنظمة القوانني من الواحدة السن أهل موقع (٢)

واالمتيازات.
واالقتصادي. االجتماعي النشاط نواحي يف اشرتاكهم مدى (٣)

االجتماعية. وقيمتهم سلوكهم عن الناتجة واألخالقية الدينية األفكار (٤)

يف والعقيل البدني التقدم أن مثًال فعرف الطفولة، فرتة درست الطريقة هذه عىل
الحادية سن إىل البلوغ من أو التاسعة إىل السادسة سن يف منه أكرب األوىل الثالث السنني
الحديث. االجتماعي نظامنا يف األثر أعمق علمية دراسة الطفولة لدراسة وكان والعرشين،

الرتبية. معهد يف ألقيت محارضة 1
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مراهًقا يكون حني وعقليٍّا، بدنيٍّا قادر فهو أصعب، وتأثريه موقعه فتعيني املراهق أما
البدائية األمم يف ذلك يفعل كما الكبري، به يقوم بما يقوم أن عىل فيه، شذوذ ال طبيعيٍّا
ويشارك ويقاتل، نسًال، وينتج عيشه، يكسب أن يستطيع فهو الخصوص، وجه عىل
االجتماعية بالنواحي يتعلق فيما ا فجٍّ يظهر أنه غري والديني، االجتماعي النشاط يف
بدائية — الشعوب حرمته وقد ذلك، غري حقيقته يف كان وإن كبريًا، يبدو وهو الدقيقة،
االجتماعية املسئوليات من كثري من وأعفته التام، السيايس االشرتاك — متحرضة أو

علمية. وجهة من يربره ما له ليس العرف عىل القائم الترصف وهذا والقانونية،
أطوار: أربعة يف املراهقة دراسة مرت وقد

الفيزيولوجي. االتجاه وهو البدني، النمو نحو االتجاه (١)
املستمر. والتطور الفردية، الخالفات لدراسة النفس علماء اتجاه (٢)

هو املراهقة دور أن نظرية وقيام السابقتني، الخطوتني يف اكتشف ما تحليل (٣)
والكبت». العاصفة «دور

االجتماعية. النظر وجهة من املراهق بمشاكل التعريف (٤)

الدراسات ونشطت ١٨٣٥ منذ الفيزيولوجي امليدان يف الباحثني طالئع وجدت وقد
حالة، ٥٣٨٥٤٠٠ بلدوين ت ب. درس وقد األقطار، من كثري يف ذلك بعد الفيزيولوجية
قبل والوزن والطول النمو يف تذبذبًا هناك أن فوجد قيمة، استنتاجات بعدة وخرج
حوايل فيه وتصاعًدا للدراسة، السابقة الفرتة نهاية يف النمو يف بطئًا ووجد البلوغ،
يف للنمو املئوية الزيادة يف ملحوًظا وانخفاًضا األوالد، عند والثامنة البنات عند السابعة
أشدها تبلغ النمو من طفرة ذلك ويتبع األوالد، عند عرشة والحادية البنات عند التاسعة
البنت عند حيضة أول أن ووجد البنات، عند ١٢–١٣ ١

٢ ويف األوالد، عند عرشة الخامسة يف
عرشة. والسابعة العارشة بني ترتاوح الطبيعية األمريكية

عميق وتغري املراهقة، فرتة يف التنفس عىل والقدرة والوزن الطول يف إرساع وهناك
أو قل — الجسم من جزء كل يف أثًرا يرتك البلوغ عند فالنمو البدني؛ النظام يف كذلك
أبًدا، يتأثر ال الدماغ يكاد والقلب، العضالت تكرب فبينا مختلفة، بنسب ولكن — كثر
يف ساريًا النضج فعل يظل ولكن القامة، نمو يف رسيع توقف صحبه البلوغ بكر وإذا

األخرى. النواحي
عرشة الرابعة بني مراهًقا ٥٤٨٣ بدارسة وويل تومسن هلن قامت ١٩١٥ سنة ويف
بدنية اختبارات لهم وأجريت واملدرسة، العمل يف فئتني إىل مقسمني عرشة والثامنة
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سنسناتي يف الوطنيني البيض عىل الدراسة وحرصت سنوات، خمس ملدة سنويٍّا وعقلية
من نماذج عند والعقلية البدنية للمنزلة قيود التاريخ يف مرة ألول وأخذت وأهابو،
البيتية وأحوالهم الصناعية، أو املدرسية حياتهم تواريخ وسجلت لعام، عام من املراهقني

مستطاًعا. ذلك كان إن االجتماعية وتواريخهم
اليدوية والقوة والطاقة والوزن للطول قياسات عىل سنسناتي اختبارات واحتوت
واإلدراك الذاكرة شملت للذكاء واختبارات والعني، اليد بني واالنسجام والرسعة والثبات
الثاني الفريق أن املدرسة وطالب املعمل طالب بني املقارنة ودلت … والتفكري والتمييز
النمو أن إىل يشري ما وهناك .١٤–١٨ من والعقلية البدنية املقاييس يف األول من أعىل
فنتائج ذلك ومع العاملني، األطفال عند منه أطول عمًرا املدارس أبناء عند يستمر العقيل
والعمر الجنس من عوامل عىل متوقفة النمو نسبة تزال وال حاسمة ليست الدراسات هذه

… البيتية والتنشئة
أو عرشة الخامسة يف الرسيع النمو دورة البنات تتم البدنية الكفايات ميدان ويف
أو بسنة األوالد يسبقن وبذلك عرشة، السابعة بعد قليًال إال يكسبن وال عرشة، السادسة
الجنيس؛ االختالف عىل القائم االختالف هذا مثل هناك فليس العقيل النمو يف أما اثنتني،
اختبارات، من لدينا ما ذلك عىل يدل كما السنوي، كسبهم يف متوازون والبنات فاألوالد
ميًال هناك ولكن العقيل، التطور عندها يتم التي السنة يحدد ما الحارض يف لدينا وليس
األطفال من واملمتازون الجنسني، عند العقيل النمو لتوقف السن هي و١٥ ١٤ العتبار

البلداء. من أكثر هذا نموهم يستمر
خفيًفا ضوءًا تلقي ولكنها التعليم، أمور يف ا جدٍّ نافعة النفسية الدراسة كانت وقد

االجتماعية. الهيئة يف املراهق مشكلة عىل
الشواذ وأن فيها، تقل الوفيات نسبة بأن املراهقة فرتة األقدمون الكتاب وصف وقد
لهذه وصفهم ذلك إىل وأضافوا نادرة، املعدية األمراض وأن البلوغ، عند تقل النمو يف
إن بالقول: للبلوغ الروائية املظاهر وأوحت الرتتيب، وسوء بالطيش تتميز بأنها الفرتة
نمو يف التناسب عدم وأوحى الكربى، اإلنسانية العالمات فيه تظهر جديد ميالد البلوغ
العاطفية الناحيتني يف انسجام عدم هناك بأن وأعضاء غدد من وغريها والعضالت العظام
nes-atavistic بدئه» عىل «عائًدا املراهق واعترب أخطار، عىل يحتوي ذلك وأن والعقلية
أو بنية] تركيب من السلف عليه كان ما إىل الخلف عود هي ativiam البيولوجيا [ويف
يف أجداده من موروثه ينازعان اللذين والكبت» «للعاصفة عرضة وأنه عرقه»، به «نازًعا

والسيادة. التحكم
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وشئونه، املراهق حول املسائل من كثريًا وتالمذته هو هول ستانيل نرش وقد
الكفايات وبعض الديني، واالتجاه الحياة، وحب والرتوض، النهار، وأحالم كالخيال،
الشباب فرتة خصائص ولوحظت والنساء، العظام الرجال تراجم ودرست األخرى،

هي: للبلوغ؛ خصائص عرش هول وضع الدراسات هذه ومن عندهم،

عىل املزدوجة بالرقابة عنه عرب ما وهو التفكري، يف واالستغراق الداخيل االنشغال (١)
الشعور.

واألوهام. واألحالم الرؤى وكثرة الخيال تولد (٢)
والريب. والشكوك النفس انتقاء (٣)

الفردية. يف املغاالة (٤)
حاالته. أشد يف التقليد (٥)

ما. بعادة والتشبث روائي، دور تمثيل (٦)
للنزوات. واالستسالم والتفاهات، الحماقة، (٧)

جديد. كالمي وجدان (٨)

الصداقة. يف االنهماك (٩)
عظيم. وعاطفي فكري وتشكل واملكان، الزمان نحو التوجه تعطيل (١٠)

العوامل بني القائمة الروابط بفك مميزة املراهقة فرتة نعترب أن يجب وباإلجمال
باألعراض شبيهة املراهقة مظاهر جعلوا نجدهم وهكذا ونفسيٍّا، جسميٍّا للذات؛ القوية
عندهم تضخمت مراهقني؛ إال ليسوا املتدينني من املتعصبني أن إىل وذهبوا الهستريية،

غريهم. يف طبيعية تكون التي والخصائص املميزات
الدراسات دلت وقد للمراهقة، االجتماعي املظهر نحو الحديثة الدراسة اتجهت وقد
.malad Justment االنسجام عدم يحدث بقليل بعده وما الطفولة طور يف أن عىل
و. ويقول االجتماعية، الحالة إىل ذلك فمرد طبيعي غري شاذٍّا املراهق يكون وحني
واالبتكارات؛ الفردية الحيويات من أكثر ببطء االجتماع بذور تطورت إذا إنه توماس:
تظل ال وحني املجتمع، يف تظهر كما األفراد يف تظهر الفوىض من مرحلة ذلك فنتيجة
يظهر فرتة من قبلها بد ال ولكن جديدة، عادات وتنشأ تتحطم مالئمة، القديمة العادات
يف األخالقية القيم مع دائم رصاع يف العرشين، القرن يف والشاب االستقرار، عدم فيها
والعادات اللباس مسائل الفوىضيف ذلك إىل أضف واملجتمع، والكنيسة، واملدرسة، البيت،
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املراهقة

أهداًفا لهم يعرفون يعودوا لم الشباب إن حتى الكبار؛ ينتحلها التي النشاط ونواحي
وصغار باألطفال العناية زادت قد واليوم منوالها، عىل لينسجوا النضج؛ من واضحة
والنوم التغذية يف املتبعة العلمية املناهج عىل باالعتماد قبل؛ من أكثر املدارس يف الطالب

نفسه. عىل املبكر لالعتماد معرض فهو املراهق أما والتمرين،
لها ليس أساسية إنسانية خصائص عن مسببة إنها قلنا: التي فالعقبات ذلك ومع
التنبه يف وزادت جهة، من قيوًدا فرضت قد املدنية إن ساموا، كأهايل جماعة عند وجود
رضبة املراهق أمام والعقبات املكافحات أن عىل دليل من هناك وليس أخرى، جهة من
ليست االنسجام وعدم القلق وأعراض الحديث املجتمع يف املراهقني سلوك إن الزب،

الواحدة. السن ذوي من جيل يف عادية خصائص أنها عىل براهني
واضًحا اهتماًما والولد البنت يف البلوغ ملظاهر الساذجة الشعوب أولت ما وكثريًا
وذلك األعياد؛ وإقامة الصيام وفرض (… (الختان العضوي البرت أنواع بعض بمزاولتها
موجود الطقوس هذه وبعض الحياة، مراحل من مهمة مرحلة الفرتة هذه أن عىل ليدلوا
جانب إىل وهناك والجنوبية؛ الشمالية وأمريكا وأسرتاليا وأندونسيا وآسيا أفريقيا يف
الهيئة بأن الدارسني بعض ذلك ويعلل اهتماًما، البلوغ تعري ال أخرى بدائية أقوام هؤالء
للتعبري فرصة له ترتك فال مختلفة، وأهداف بمشاريع املراهق تشغل الساذجة االجتماعية
بيئة يف يتغلغل والذي الدعوى، هذه صحة يف يشك األنرتوبولوجي العالم ولكن نفسه، عن
تقدر البيئة تلك يجد وشعورهم؛ فيها الناس حياة يف ويتغلغل لغتها ويعرف ساذجة
االستقالل إىل ميله حساب تحسب كما للمراهق، الفردي ن بالتكوُّ وتهتم املراهقة تماًما

والحرية.
الدخول ويف املسكن، تغيري يف مختلفة نواح يف فتظهر الجديدة االجتماعية القيمة أما
إىل باهتمام والنظر االحتمال، ومدى الشخصية املهارة اختبارات ويف الشباب، هيئات يف
من والتحرر صحراء، أو غابة يف واالنعزال العائلة، من واالنفصال ورؤاه، املراهق أحالم

الزينة. واستعمال الطفولة، قيود
فرتة إىل تمتد دقيقة عملية النضج أن عىل الحديثة العصبية الدراسات دلت وقد
يف فرتددوا الحقيقة هذه القانون رجال فهم وقد والوزن، الحجم استكمال بعد طويلة
ذلك ومع والعرشين، الحادية سن يبلغوا حتى الكبرية األمور إدارة أمر الشبان إعطاء
مسئولية يحمله عرشة، السادسة أو عرشة الرابعة ابن يحمل الترشيع بعض نرى فإننا
الدراسات كل تتفق ولكن موجودة، غري القاطعة الرباهني تزال وال الجنائية، األمور يف

.(٢٥ (سن الثالث العقد منتصف حتى يتم ال العصبي النظام كمال أن عىل
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الثاني العقد يف الطبيعي املراهق من وتعقًال حكمة العادة يف يسمى ما ينتظر وليس
.(١٢–١٩)

،١٦–١٨ إىل اإلجباري التعليم فرتة وأمريكا أوربة يف املتمدنة الشعوب مدت وقد
الشاب أخذت وقد للمراهقني، واملحصني الدرايس اإلرشاد أمر عاتقها عىل الدولة وأخذت
االقتصادية واملساواة والحرب بالسلم ويهتم االجتماع، مناهج يف بالتحسن يستمتع

والديموقراطية.
الحياة من فرتة الشباب، هو يظل الشباب ولكن معقد، االجتماعي املوقف إن نعم؛
عيني أمام متمثًال الكبري دور ويصبح أشده، عىل والعقيل البدني النشاط فيها يكون
نواح يف نضجه لعدم االجتماعية؛ النواحي يف التام االشرتاك يستطيع ال ولكنه الشاب،
رصاع يف الشباب فسيظل نوًعا؛ مرضية أيامنا يف االجتماعية الحال دامت وما بيولوجية،

السائدة. االجتماعية املعايري مع
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(٢) اللغة لدراسة االجتاهاتاحلديثة

والفلسفي النفيسواملنطقي االتجاه

عالقتها حيث من فلسفية دراسة اللغة لدراسة الغرب علماء من أخرى طائفة وتخصصت
الكلمة دراسة أن — مثًال — رأوا فقد ذلك؛ وغري باملنطق عالقتها حيث ومن بالنفس،
ال ونحوها األشياء فهذه والدواة، والقلم والكريس كالعصا مادي يشء أي كدراسة ليست
اليشء عىل يجري وما عنارصه، ومعرفة نفسه، املادي اليشء لتحليل إال دراستها يف يحتاج
محمد قلت: فإذا معنى، لها روح، فلها اللفظة أو الكلمة أما أمثاله، عىل يجري الواحد
انتقلت التي والفكرة السامع، وعقل القائل، عقل أشياء: ثالثة من لفهمها بد فال يقرأ،
وسمعها القائل بها نطق التي هي لفظة من بد ال وكذلك السامع، إىل القائل عقل من
القراءة وحقيقة محمد حقيقة وهي نفسها الحقائق من بد ال ثالثة ناحية ومن السامع،
واليشء واللفظة، الفكرة، أنواع: ثالثة من بد ال وباإلجمال والقراءة، محمد بني والعالقة
— عميقة قيمة بأبحاث قاموا البسيطة األساسية الفكرة هذه وعىل عنه، املتحدث ذاته
هل وتعمد؟ قصد عن نشأت أو اإلنسان، تاريخ يف عارًضا فجائيٍّا حادثًا اللغة كانت هل
بني العالقة ما ألفاظ؟ غري من لغة تكون أن يمكن هل ألفاظ؟ غري من التفكري يمكن

لغة؟ من أرقى لغة يجعل الذي ما املعنى؟ معنى ما واملعنى؟ اللفظ
الحديثة واللغات تحليلية، منها أكثر تركيبية واليونانية كالالتينية القديمة اللغات إن
هل تدهور؟ أو رقي التحليلية إىل الرتكيبية من االنتقال فهل تركيبية، منها أكثر تحليلية
وهكذا أوًال؟ البرشي الجنس صالح يف هو فهل أمكن وإذا أوًال؟ عاملية لغة وضع يمكن
يف أدخل وإني عنه، الحاسمة اإلجابة يجد لم أكثرها بل وبعضها لها، عداد ال أبحاث من
موضوع. كل حول أثريت التي للنظريات ملخًصا لحرضاتكم عرضت لو عريض باب



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

فقط — وظيفتها ليست فاللغة واملنطق؛ اللغة بني العالقة إىل أخرى طائفة واتجهت
تنقل إخبارية إما فهي أساسيتان: وظيفتان لها ولكن ذهن، إىل ذهن من املعنى نقل —
يف والخارجية الداخلية الحوادث وكصحيفة العادي، ككالمنا ذهن؛ إىل ذهن من املعنى
قوة «ديناميكية» وإما ذلك، إىل وما والفلك والطبيعة الرياضة يف العلوم؛ وكتب الجرائد،
العواطف عن لإلخبار شعورية الثانية والناحية فعلية، األوىل والناحية للعواطف، محركة
إنه قلت: وإذا األول، الرضب من فهو ناطق، حيوان اإلنسان إن قلت: فإذا تهييجها، أو

الثاني. الرضب من فهو شياطني، أو مالئكة النساء إن قلت: أو حرشة،
والقضايا اإلخبارية القضايا بني للتفريق واسعة كثرية لبحوث أساًسا هذا وكان
األول النوع من األخالق قضايا وهل منها، كل تؤديه وما العاطفية أو الديناميكية
خاصة ألفاظ من ذلك يتطلب وما الثاني، الرضب من الشعر لغة أن وبيان والثاني،
كما والعكس، العاطفية محل اإلخبارية اللغة استعمال يف الخطأ وبيان خاص، وأسلوب
املختلفة القضايا وأثر األساس، هذا عىل األلفاظ معاني يف الواسع البحث إىل هذا أداهم
وتركيبها، الحقائق بناء وكيفية وتركيبها، اللغة بناء وكيفية املشاعر، وعىل العقل عىل
دون بنائها يف خاصة قواعد اللغة تتبع وملاذا الحقائق، بناء مع اللغة بناء يتالقى وكيف

إلخ. … نفيس؟ سبب لذلك وهل غريها،
نظرية الفلسفة يف بحث أهم أن وهي الباحثني؛ بعض إليها توجه أخرى وناحية
الحقيقة عن يعرب لم فما باللغة، وثيق اتصال ولهذا الحقائق، نعرف كيف أي املعرفة،
أكثر أن إىل املعارصين الفالسفة بعض ذهب وقد باطل، أو حق إنها يقال: أن يمكن ال
وتحجرها، بنا، األلفاظ استبداد إىل يرجع واالجتماعية والسياسية االقتصادية مشاكلنا
أيًضا الطائفة هذه بحثت ثم هذا؛ بإظهار كفيلة اللغة وفلسفة وراءها، الحقائق وضياع
وإن واملعاني، واألشياء للحقائق رمًزا إال ليست لغة كل أن نظرية ويف الرمزية، يف
وراء ما ولغة الدين ولغة الشعر فلغة فيها، الرمزية مقدار يف املوضوعات تختلف كانت
بدون إذ ورمزيتها؛ الطبيعة وراء ما لغة يف — خاصة — وبحثوا رمًزا، أكثر الطبيعة
األوهام، يف وسبًحا الخيال، من رضبًا فيها الكالم يصبح الطبيعة وراء فيما الرمزية رشح

وهكذا. معينة، ثابتة حقائق عىل يدل ال
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(٢) اللغة لدراسة الحديثة االتجاهات

االجتماعي االتجاه

كاألرسة، اجتماعي؛ نظام اللغة إن حيث من ذلك االجتماعي، االتجاه وهو ثالث اتجاه هناك
االتصال واسطة فهي أمة، وكل جماعة كل حياة يف كبري أثر لها إلخ، … والحكومة والدين،
وصلت التي واملعارف باملعلومات اإلنسان تمد التي وهي جماعة، وكل شخصني كل بني
حني من بالرقي وتتعهده اإلنسان ترقي التي وهي والحارضة، السابقة األجيال إليها
قويٍّا أمة كل فأدب لغتها، وانحطاطها األمم رقي عوامل ومن — وفاته حني إىل طفولته
عىل واطلع لغتها يعرف وكان ببلدة غريب نزل ولو بطابعه، الناس يطبع ضعيًفا أو
أن الستطاع — أحاديثها وأساليب الحارض عرصها يف املؤلفة وكتبها ومجالتها جرائدها
تصور التي هي فاللغة انحطاطها؛ أو رقيها بدرجة صادًقا حكًما عليها أو لها يحكم
من ذلك وتنقل فيها، يشء وكل وشهواتها، وعقليتها، ودينها، وعواطفها، األمة، رغبات
الكيمياء، عنارص تتفاعل كما فيتفاعلون الفرد، إىل املجموع ومن املجموع إىل الفرد
اإلنسان يكون وكالم) وإيماء، إشارة، من التفاهم وسائل كل باللغة (وأعني اللغة وبدون
بني توحد التي وهي اللغة بينهما يربط إنما الحجر، بجانب كالحجر اإلنسان بجانب
أوسع يف لغتها تنرش أن قوية حية أمة كل تجتهد ولذلك واألفكار؛ املشاعر يف الجماعة
التقدير، وعظم التعامل، وسهولة التفاهم، وسائل من ذلك بأن منها علًما ممكن مدى،

للقوي. الضعيف من وخاصة
بحثوا العلماء من لطائفة مجاًال كانت بسيًطا عرًضا عرضتها التي الناحية هذه
اللغة به تقوم الذي الذور ما مستفيًضا: بحثًا االجتماعية اللغوية املسائل من كثريًا فيها
تستمر فكيف اإلنسانية، الحياة نتائج من طبيعية نتيجة اللغة إن العقيل؟ الرقي مجال يف
حتى راقية حضارة إىل أولية حضارة ومن حضارة، إىل بداوة من اللغة تغذية يف الحياة
وعرفوا ورقيها، نشوئها يف دقيقة مراقبة اللغة راقبوا لقد ورقيه؟ نموه يف اإلنسان تساير
ونهي، وأمر عمل لغة إىل العواطف عن تعبري من تدرجت وكيف الحياة، بنمو نمت كيف

التطور. هذا يف قيمة نتائج ذلك يف وسجلوا وهكذا، وأدب علم لغة إىل
وامليل والتخلف املحافظة صفة فيها لها؛ وخاضعة الحياة نتاج من أنها مع واللغة

األقوياء. أبنائها من بدفعة إال وتسايرها الحياة مع تندفع ال الوقوف، إىل
يف املعاجم جهدت مهما والطبقات األفراد باختالف كلماتها معاني تختلف اللغة ثم
يف هي وإنما واحدة، لغة ليست لغة فكل والخاصة؛ العامة عند وتختلف معانيها، تحديد
خاص، عقيل مستوى يف الجماعات بعض عند معنى للكلمة يكون وقد لغات، الحقيقة
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لكل إن فقال: بعضهم وبالغ معناها، تطور عقليٍّا أرقى جماعة إىل الكلمة انتقلت فإذا
مراعاة من أكثر االتفاق وجوه مراعاة إىل ميالون اللغة وعلماء وجهه، له كما لغته إنسان

التخصيص. مراعاة من أكثر التعميم ومراعاة الخالف، وجوه
كبريًا جهًدا وتبذل خدمتها يف وتسيريها بلغتها لالنتفاع تعمل حية جمعية كل إن

املتجدة. للحياة صالحة وجعلها النقص من لتكميلها
رقيت املدنية رقيت أكلما باملدنية، اللغة عالقة يف مستفيًضا بحثًا بحثوا وكذلك
كثري إىل تقدمها، معنى ما واللغة معناها، ما املدنية عند الوقوف إىل ذلك وأداهم اللغة؟

ذلك. أمثال من
تخلف من الجزع توالنا عرضنا ما ضوء يف العربية اللغة إىل نظرنا نحن فإذا
ال الصحيحة املستعملة للكلمات سجل هي التي فاملعاجم حياتنا؛ مسايرة عن لغتنا
تلك يف املعاجم واضعي إن بل العبايس، العرص عند ووقفت نصفها، وال بحاجاتنا تفي
يستعمله كان مما والعلوم األدب كتب يف وردت كثرية كلمات فيها يدخلوا أن أبوا العصور
خلقتها التي واملعنوية املادية األشياء عن عيونهم وأغمضوا العباسيون، واألدباء العلماء
االختالط قبل استعمل وما البدوية، باأللفاظ إال يعرتفوا أن وأبوا العباسية، الحضارة
ال تقدمت إذا األمة وأن بنموها، تنمو أن يجب للحياة؛ تابعة اللغة أن عن وغفلوا باألعاجم،
يجب اللغة، خلق يف البدائي يملكه ما وأن يتقدموا، أن قبل آلبائها أسرية تكون أن يصح
بالنظرية إيمانهم املوقف هذا إىل أداهم ما ولعل العالم، املتحرض منه وأكثر يملكه أن
كان وقد وانتهت، واحدة دفعة خلقت وأنها وضع، ال توقيف اللغة أن وهي الساذجة،
من جليًال عمًال بغريها تختلط لم التي القبائل عن يأخذون ما قرص يف األقدمني عمل
قرص ولكن القديم، والشعر والسنة، الكتاب، وفهم أصلها، يف العربية اللغة فهم ناحية
أصل يف اللغة معرفة األول فالغرض غرضني: بني خلط هذا عىل أنفسهم املعاجم مؤلفي
تكون الثاني الغرض ويف الناس، بتكلم يصح ما تسجيل الثاني والغرض استعمالها،
البسيط االجتماعي اللغوي فبحثنا الوبر، لغة من االستعمال يف وأنفع أوىف الحرض لغة
تفسح وأن يومنا، إىل العبايس العرص من تقفز أن اللغة بدفع املناداة إىل حتًما بنا سيؤدي
لهم لغتها رجال بأن أهلها يقر وأن خدمتنا، يف لتكون تتطور وأن لحاجاتنا صدرها
موقفهم يواجهوا حتى كلمات؛ يشتقوا وأن كلمات، يخلقوا وأن كلمات، يعرِّبوا أن الحق

لغتهم. تخلفت كما عقليتهم تتخلف فال الحارض؛
مستحيل، حقيقيٍّا تقدًما األمة تقدم أن اجتماعي لغوي بحث أول من سيتضح كما
أسماء من اآلن؛ موجود فراغ كل وتمأل مصلحتها، يف وتستخدم اللغة تتقدم لم ما
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أن سيتضح كما ومخرتعات، أفكار من األخرية القرون ولدته وما واملعنويات، املاديات
نعيش الذي فالعرص عامتها؛ دون لخاصتها إال تصلح ال لغتها كانت إذا ترقى ال األمة
تعلمه أن فيه الحكومات وواجب يتثقف، وأن يتعلم أن يف الحق فرد لكل ديمقراطي، فيه
صالحة وجعلها وتبسيطها، اللغة بمرونة إال وتعليمها الشعوب تثقيف يمكن وال وتثقفه،

املنال. قريب حمًال والعلوم واألفكار املعاني وحمل والذيوع، للشيوع

الروحية؛ االجتماعية الناحية إىل بحثهم يف اتجهوا االجتماعيني اللغويني من آخرون ثم
املعنى بني والفرق املعاجم، يف التي معانيها غري النفوس، يف فعالة روح والجمل فللكلمات
وعوامل الجمل تركيب إىل نظرته يف النحوي بني كالفرق الروحي؛ واملعنى املعجمي،
األسلوب، وجمال الكلمات جمال يتذوق الذي الفنان وبني والجزم، والجر والنصب الرفع
أساليبهم، يف املتصوفة فيها ومهر استخدمها التي هي للغة الروحية الناحية وهذه
الشعر ورجال وترهيبهم، وترغيبهم ونهيهم وأمرهم وإرشادهم وعظهم يف الدين ورجال
مهرجون النواحي من ناحية كل يف كان وكما خطابتهم، يف الخطابة ورجال خيالهم، يف
ال التي الجن وأسماء والتعاويذ بالرقى املشعوذين الناحية هذه مزيفو كان ومزيفون،

الضعيفة. النفوس يف الضالة بروحها تؤثر — ذلك مع — وهي لها، معنى
الذي الدور يف البحث عىل الروحي االجتماعي االتجاه هذا اتجهو الذين هؤالء عكف
تخلقها باطنية ناحية من للغة وما العلم، ويف الشعر، ويف األديان، يف اللغة به تقوم
وأن ومحادثاتهم، معاملتهم يف بها يتفاهمون ظاهرية وناحية واألمة، الفرد عواطف
عواطفها يف وأثرها األمة لغة يف البحث إىل قادهم وهذا الناحيتني، بني دائًما رصاًعا هناك

وعقلياتها.
واللغة املحادثة، يف الشفوية اللغة — أيًضا — مباحثهم من كان فقد الجملة وعىل
واالجتماعية الطبيعية والبيئة واللغة النفيس، التأثري حيث من بينهما والفرق املكتوبة،
واللغة للغة، امليتافيزيقية والناحية العملية والناحية والدين، واللغة فيها، نشأت التي

إلخ. … والشعر واللغة القومي، والشعور
والرد لألخذ مجاًال تزال ال نظريات إىل فيه وصلوا فقد حديثًا البحث هذا كان وإذ

بعد. تستقر ولم
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ونكونها، تكوننا والتي علينا، العزيزة العربية فلغتنا عربة، السينمائي العرض هذا يف لعل
مجهوًدا الربرة أبنائها من تتطلب مليونًا، سبعني نحو بها املتكلمني عدد يبلغ والتي

ذكرت. التي النواحي هذه مثل يف جباًرا
املختلفة، اللغات يف عملت التي الدراسات كل فيه تستغل واسًعا معجًما تتطلب
تطورت وكيف أخذت، ومم الكلمة، أصل ملعرفة والفارسية، السامية اللغات وخاصة
واستعماالت كلمات وال األقدمني، العرب كلمات عند يقف ال معجًما ، الزمان مر عىل
نحيا، وحيث نحن، حيث إىل قرون، ثمانية بُْعِد عىل وقف حيث نجتذبه بل العباسيني،

نفكر. وحيث نستعمل، وحيث
ذكرت، الذي النحو عىل واجتماعية وفلسفية نفسية دراسة العربية اللغة وتتطلب
خري عىل لغتنا نعلم كيف والتجارب البحث بعد يقولوا أن الرتبية رجال من وتتطلب

صعوبتها. عىل نتغلب وكيف وجه،
ينتج الجهات هذه من العربية اللغة إصالح وليس ذلك، منا تتطلب العربية اللغة إن
خلقها، ويف تفكريها، يف لألمة إصالح — أيًضا — هو بل فقط، واللسان للقلم تقويًما
فيها، يقرءون أوربية لغات األمة من قليل عدد تعليم إن مشاعرها، ويف عقليتها، ويف
فكر تكون التي القومية للغة األكرب األثر إنما األمم، حياة يف األثر قليل بها؛ ويستنريون
تصلح األمة وليست تميته، أو وشعوره عقله وتحيي تضعه، أو وترفعه بأجمعه، الشعب
يتبدد حتى كلها؛ األمة حيث إىل النور بنقل ولكن النور، حيث إىل أفرادها بعض بنقل

الظالم.
التوفيق. ويل وهللا
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الحارض الوقت يف

وأنتن، تعفن جديد بماء آلخر حني من تمده لم إذا املاء، كحوض أدب كل أن رأيي يف
فيهم وشاعت وذبلوا هزلوا بينهم فيما يتزاوجون أفرادها ظل إذا الكبرية وكاألرسة
فشيخوخة، فكهولة؛ فشباب؛ صبا؛ الفرد: وكعمر غريهم، من يتزاوجوا لم ما األمراض،

بالتزاوج. إال ذلك يكون ال بنيه، يف ثانية الدور يمثل ولكنه
غربي. أو رشقي أدب؛ كل تاريخ نظري يف هذا

العرص يف وامتداده الجاهيل األدب أن وجدنا العربي األدب إىل نظرنا نحن فإن
وغريهم، والهند والروم الفرس من بغريها العربية األمة امتزجت حتى يركد بدأ اإلسالمي
فبدأ اليونانية، وبالثقافة الهندية وبالثقافة الفارسية بالثقافة العربية الثقافة وامتزجت

وتآليفه. الجاحظ مثل يف أثرها ظهر جديدة، حياة العربي األدب
هذا قبيل اإلسالمي العرص يف ركد قد العربي األدب إن أقول: أن غريبًا يبدو وقد
مظهر ولكن اللسان؛ وفصاحة السبك، وجودة اللفظ، جزالة من عنه عرف ما مع االمتزاج
عىل األدب واقتصار القديمة، املعاني وتكرار الجديدة، املعاني قلة كان نظري يف الركود
جديدة، بموضوعات وأمثاله الجاحظ طلع حتى املوروثة؛ املوضوعات يف املأثورة األقوال
الجديد، االمتزاج به أتى الذي التجديد هو هذا فكان جديدة، وأساليب جديدة، ومعان

الشيخوخة. بعد الشباب إىل العودة وكانت
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هرًما؛ الشاب وأصبح املدد، انقطع ملا الحوض ماء وركد قديًما، الجديد هذا صار ثم
ولم بالغرب، اتصاله وضعف نفسه، عىل أُغلق الصليبية الحروب بعد الرشق أن ذلك
ولكن أجانب، وتجار للدول، قناصل هناك كان نعم؛ أوربا. يف يجري مما شيئًا يعلم يكد
الناحية من وخاصة بهم الرشقية الشعوب تشعر وال عزلة، شبه يف يعيشون كانوا هؤالء
يف نهضته أساس يضع عرش والسادس عرش الخامس القرن يف الغرب بدأ وملا الثقافية،
تغيريًا حياته وجه غري مما ذلك؛ وغري واالقتصاد واالجتماع والسياسة والفنون العلوم
حياة يقلد املغلقة، دائرته يف واستمر بها، يشعر ولم منها، يشء الرشق إىل يصل لم ا، تامٍّ

تماثيَل. صارت أن بعد القديمة الثقافة عىل ويعيش روح، غري من األوىل الرشق
جديدة، لحياة جديدة أسس ووضع القديم عىل والثورة النهضة بدء كان الغرب يف
ووضع القيود، من كثري من العواطف وتحرير مشاكل من يعرض فيما العقل وتحكيم
االستكانة مع الحكام، وظلم الجمود، كان الرشق ويف والتجربة، البحث موضع قضية كل
يسريان والغرب الرشق كان قد الشعب، فقر مع وحواشيهم، األمراء وترف الشعب، من
إىل الرشق وسار األمام، إىل الغرب فسار االتجاُه، بعُد فيما اختلف ولكن متحاذيني،
الظلم عىل الرشق واستنام العدل، بتحقيق الظاملني حكامه فطالب الغرب وتنبه الوراء،

القدر. عىل عبئه راميًا
أسباب أكرب من كان فقد الحياة؛ مناحي سائر أصاب ما ذلك من األدب وأصاب
كان أن بعد ونعيمها، الدنيا بالحياة االستمتاع وجوب إىل التفاتُهم األوربية األدبية النهضة
الحياة يقوِّم األدب سار االتجاه هذا وعىل اآلخرة؛ للحياة واالنقطاع الزهد هو األعىل املثل
الجديدة املظاهر من ثم األدب؛ أنواع وسائر القصص يف كبريًا تقويًما ونعيمها الدنيا
إنما الروايات كانت أن فبعد الطبقات، بني الفوارق عىل ثورتهم األدب يف عندهم كانت
الدنيا؛ أو الوسطى الطبقة لحياة عرضت فإذا األرستقراطية، الحياة لوصف تتعرض
موضوًعا الفالح كوخ وصار األوضاع، هذه عىل األدباء ثار العليا، الطبقة فإلضحاك
أوساط عند املألوفة الحياة من موضوعاتها واملالهي املآيس واستمدت امللك، كبالط لألدب

وفقرائهم. الناس
فالقطعة الواقع، عالم إىل األدب استنزال وهو حدث، الغربي األدب يف آخر ومظهر
الرسائل األدب: من وُعدَّ وحده، الفني بجمالها ال الفكري، بمحصولها تقوَّم صارت األدبية

االجتماعية. واملقاالت السياسية،
عن الرتفع أو املديح، يف والكرباء األغنياء إىل الزلفى بني حائًرا األدب كان الرشق ويف
أما ونحوها، النبوية املدائح يف الديني األدب بإنتاج اآلخرة الحياة إىل االنرصاف إىل ذلك
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ويفتح والسياسية االجتماعية للمسائل ويعرض الشعوب حياة يصور — الدنيوي األدب
شكسبري أدب األوربية النهضة أنتجت ولذلك النادر؛ القليل يف إال فال — جديدة آفاًقا
كابن البديع بأنواع يُعنى أدبًا الرشقية الحياة أنتجت حني يف وأمثالهم، وجوته وراسني
٢٩ أنشأ فقد الحيل؛ الدين لصفي كاألرتقيات األمراء بمدح يعنى أدبًا أو الحموي، حجة
به بيت كل يبتدئ الهجاء حروف من لحرف قصيدة وكل بيتًا، ٢٩ قصيدة كل قصيدة،
كالهمزية الدينية بالناحية يعنى أدبًا أو األرتقي، املنصور امللك مدح يف وكلها به، وينتهي

للبوصريي. والربدة
األمة يف ينفخ الذي أو ظلمهم، يف والحكام بؤسه، يف الشعب يمثل الذي األدب أما
نظفر فقلما مكانته؛ الشعب يتبوأ أن إىل يدعو الذي األدب أو الظاملني، عىل الثورة روح
ولم االجتماعية النظريات يف أبدع خلدون فابن هذا ومع خلدون؛ ابن استثنينا إذا به

الواقعية. وعرصه زمنه حياة عىل للتطبيق كثريًا يستنزلها
أْصَحى أو الضعفاء، أقوى التتار يد يف بغداد سقوط بعد مرص كانت كله هذا ومع

السكارى.

مرص، عىل نابليون بحملة بالغرب الرشق اتصال هو الراكد الحوض لهذا مدد أول كان
وانهزاًما استقاللنا عىل عدوانًا كانت إذ السياسية؛ الناحية من الحملة هذه نكره قد
حدثت وإن خصومة، وال عداء تعرف ال الحرب، من أسمى الثقافة ولكن الحربية، لقوتنا
العلم وباألخرى القتال، ُعَدَد يديها بإحدى تحمل الحملة هذه كانت وقد تحتقرها،
يد األخرى؛ اليد وأما فقطعتها، األهرام عند مراد يد فقابلت األوىل اليد فأما والعرفان؛
الحربيني، الفرنسيني إىل املرصيون يطمنئ لم ولنئ فصولحت، وأمثالهما؛ ومونج جومار
باسم — فبقوا العلميني الفرنسيني إىل اطمأنوا فقد خرجوا؛ حتى معهم نزاع يف زالوا وما
يف الفرنيس القائد إىل األخري إنذاره الربيطاني القائد بعث وملا — الفرنيس العلمي املجمع
تنقل أال والفنون العلوم لجنة «تتعهد الفرنسيني عىل اشرتط ما بني من كان اإلسكندرية
وال العربية، الخطية الكتب وال العامة، اآلثار من ما شيئًا فرنسا إىل عودتها يف معها
تحت هذا كل ترتك وأن املجموعات، وال املذكرات، وال الرسوم، وال الجغرافية، املصورات
العلمي املجمع ولكن وأمضاه، هذا الفرنيس القائد قبل وقد الربيطانيني» القواد ترصف

طلبهم. عن الربيطانيون فتنازل البحر؛ يف بإلقائها هدد وأخريًا رفض، الفرنيس
هنا يعنينا والذي — وثقافيٍّا سياسيٍّا بالغرب تتصل مرص بدأت الحني ذلك ومن
األوربيني، بإحضاره عيل محمد عهد يف يتدفق املدد هذا وظل — الثقافية الناحية هو
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املرصيني من املبعوثني وبإرساله الثقافة، ومنها الحياة؛ مرافق تنظيم يف بهم واالستعانة
اآلن. إىل ثم إسماعيل، عهد يف بعُد السيل هذا وسال لتعلمهم، أوربا؛ إىل

— فاألدب أثرها، عىل العربي األدب فتغري العامة الحياة غريَّ واالتصال االمتزاج هذا
الحياة. سجل — قديًما قالوا كما

املرصي الشعب عيون وتفتحت املماليك، سلطة زالت نابليون حملة عهد فمن
وتأسيس الوطنية، جامعته وتكوين حقوقه، والوقوفعىل معيشته، وترقية حاله، لتحسني

اليوم. إىل ينمو واستمر نواة، هذا كل بدأ ، االقتصادية حياته
واملطالبة والطباعة والتمثيل الصحافة يف الغربية املدنية يقلد أخذ أخرى ناحية ومن
حركاتهم عىل ويطلعون درسوا، ما ويدرسون الغرب، ينرشيف ما خاصته ويقرأ بالحقوق،

استطاعوا. ما الشعب عامة يف ذلك وينرشون قومياتهم، بناء يف
للطبقة يعد ولم الطبقات، وتقاربت ونمت الفردية امللكية تأسست ثالثة ناحية ومن
وضعف بسادة، عبيد عالقة العالقة تعد ولم السماء، يف املحلقة املنزلة هذه األرستقراطية
االجتماعية الحياة وتطورت بيوتهم، عىل اآلباء وسلطة املحكومني، عىل الحاكم سلطان

األدب. تطور عنها نشأ كبريًا، تطوًرا
كالدرة األدب كان الديمقراطية، إىل بالغرب باحتكاكه اتجه ثم أوتقراطيٍّا، األدب كان
الشعب، يقصد تحول ثم األمراء، قصور إىل صاحبها بها يقصد الغالية، التحفة أو الكريمة
أخذ ثم األرستقراطية، الشخصية إال يقدر وال الحر، بالتفكري للفرد يسمح ال األدب كان
، الشعب تمس التي باملوضوعات ويعنى كوخ، يف كان ولو الفرد؛ ويمجد الحرية، يمجد
ما خري األدب فكان حكامها، من العدل تحقيق ويف استقاللها يف آمال للشعوب وتجددت

ذلك. يصور
مخرضمون الواقعية الحياة يف كما مخرضمون األدب يف يكون أن طبيعيٍّا وكان
الجديدة املدرسة ورأوا ناشئني، القديمة املدرسة يف وتربوا مًعا، والجديد القديم يف عاشوا
عند الشعر يف مثًال الخرضمة هذه تتجىل الحياتني، نتاج أدبهم فكان شيوًخا، أو كهوًال
الشعر يف وبث البديع، محسنات عىل والتحسس اللفظ، زخرف من تحرر فقد البارودي؛
اللفظ، فحولة يف وقلدهم الريض، والرشيف واملتنبي فراس أبي منهج نهج ولكنه روًحا،
— الشعر يف قدرهما سمو عىل — وحافظ شوقي وكذلك ومعانيه؛ الشعر أغراض ويف
األغراض يف البارودي جديد من أكثر جديدهما كان وإن جديدهما، من أكثر قديمهما كان

أقرب. القديم األسلوب إىل وهو مخرضًما، النثر يف املنفلوطي كان وكذلك واملعاني،
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األكثر يف عليه يعاب ولكن املوضوع؛ ويف األسلوب، يف التجديد الخرضمة هذه تال ثم
العرب شعراء يقلد أن بدل أنه األمر غاية تقليدي، تجديد هو بل مبتكًرا، تجديًدا ليس أنه
والشاطئ الدموع، كوادي العنوانات؛ يف حتى املحدثني؛ الغرب شعراء قلد األقدمني،
الغربية املوسيقى تستسغ لم كما العربية، األذن تستسغه لم ولذلك ذلك، ونحو املجهول،

اليوم. إىل والحديث القديم بني التجاذب يزال وال طويل، مران بعد إال الرصفة
فرتى التجديد، ثم املوضوعات، يف الخرضمة كانت الشعراء، يف الخرضمة كانت وكما
ثم منهما، يستساغ وكان وحافظ، شوقي أمثال املخرضمون به أتى املديح شعر مثًال
غرًضا — كان كما — املديح يعد ولم وتذوقها، الديمقراطية فهم يف بالتقدم الذوق مجه
امللحة، أو الطرافة سبيل عىل يقال فإنما اليوم قيل إذا وصار الشعر، أغراض من كبريًا
من وأهم املديح. شعر نتاجه أكرب كان من فحًال شاعًرا يسمى أن مطلًقا يصح يعد ولم
إنما والحفالت؛ املناسبات يف ويتكلفه الشعر يتصنع الذي هذا يعد لم الشاعر أن كله هذا
وإنما الكسب، قصده يكن ولم ثانيًا، وللناس أوًال، لنفسه وغنى قلبه، شعر من الشاعر

وإخالص. صدق يف عنها والتعبري لعواطفه، االستجابة قصده
ديمقراطيٍّا أو أوتوقراطيٍّا الحكم كان سواء حياته جميع يف اإلنسان يالزم ما فأما
وإسماعيل القرص، يف شوقي ويغنيه القديم؛ يف كان كما الجديد، يف فظل والغزل كالحب
أن ناحية من التجديد له حدث وإنما الربابة؛ شاعر يغنيه كما الحقانية، وكالة يف صربي
وحللوها، هم، عواطفهم عن وعربوا والتقليد، التكلف تركوا الغزل شعراء من املجددين

وشعورهم. إحساسهم من عليها وأفاضوا دقيق، رقيق فن يف وصاغوها
وآمالها، األمة آالم عن يعرب بما واالجتماع السياسة شعر يف اإلفاضة جديًدا كان ثم
البؤساء، وإغاثة املرأة، بتحرير وينادي ظلمهم، الظاملني عىل وينعى بالحرية، ويتغنى

وهكذا.
كوصف وجمالها؛ الطبيعة شعر إىل — وافيًا كافيًا يكن لم وإن — اتجهوا كما

إلخ. … ولبنان لدمشق شوقي
العربي، األدب يف التمثييل الشعر ظهور أيًضا بالغرب الرشق احتكاك أثر من وكان
أنه رأيي ويف التمثييل، الشعر إىل أمره آخر اتجه فقد األخري، شوقي اتجاه يف يتجىل كما
ال التمثيلية، الرشيقة وحركاته الشباب، فحرارة إجادة، أكثر لكان شبابه يف إليه اتجه لو
شاب وهو االتجاه هذا بدأ أنه الحق ويف ووقارهم؛ ورزانتهم الشيوخ حكمة عنها تغني
يقول أن القرص يف منصبه عليه حكم عاد ملا ولكنه الكبري، بك عيل قصة فنظم فرنسا يف
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ومرصع وقمبيز، ليىل، مجنون فألف األوىل؛ سريته عاد ا جدٍّ وأخريًا التقليدي، الشعر يف
عزيز عرصنا يف أثَره قفا وقد — نثرية واألخرية — األندلس وأمرية وعنرتة، كليوباتره،

أباظة.

قفًزا، يقفز النثر فإن قائد، بال جيًشا اآلن ويسري زحًفا، يزحف مرص يف الشعر كان لنئ
وأوىف. أتم نجاح يف أغراضه ويؤدي

أمسُّ النثر أن — يل يظهر فيما — الشعر عن النثر تقدم رسعة يف والسبب
خطبوا، إذا الخطابة ويف حرروا، إذا الصحافة يف أحوج؛ إليه والناس الواقعية بالحياة
الناثرين وتجعل املران، وتكثر الحيلة، تفتق والحاجة إلخ، … قصوا إذا القصص ويف
كالغذاء النثر إىل الناس حاجة ويجود، اإلنتاج مقدار فيزداد الشعراء؛ من عدًدا أكثر
قد ولكن الغذاء، عن االستغناء الناس يستطيع وال عليها، كاألزهار والشعر املائدة، عىل
وأوزانه بقوافيه النثر؛ من قيوًدا أكثر الشعر إن ثم األزهار؛ عن يستغنوا أن يستطيعون
ثم البديعية، واملحسنات السجع قيود من يتحرر أن يستطيع والنثر وأساليبه، وخياالته
شعًرا يسمى فال والقوايف األوزان من الشعر تحرر إذا أما جميًال، مرسًال نثًرا يكون

طليق. ورجل مقيدة، رجل بني — السري يف — وشتان للشعر، الدقيق باملعنى
أن يصعب الشعر ولكن جيًدا، كان وإذا وسًطا، كان إذا يستساغ النثر إن ثم
ذبلت فإن نارضة، إال تَُحبُّ ال كالزهرة ال، وإما جيًدا يكون أن فإما وسًطا، يستساغ

عدمها. منها فخري
الشيخ عهد يف بالنثر العطار، حسن الشيخ عهد يف النثر قسنا نحن إذا حال كل عىل
مصطفى السيد عهد يف بالنثر فكري، باشا هللا عبد عهد يف بالنثر الطهطاوي، رفاعة
ناحية من سواء قفًزا؛ يقفز أنه من أقول ما مصداق رأينا اليوم، بالنثر املنفلوطي، لطفي
والقايض العميد، ابن طريقة من تحرره للنثر تقدم أهم كان موضوعه، أو أسلوبه،
سالسة يف وجرى األغالل هذه عنه ففك البديع، فنون وتحري السجع وتكلف الفاضل،
البساطة، فيه رأوا وقد الغربي، األدب عىل األدباء اطالع لعاملني: بهذا مدين وهو وطالقة،
يف القديم النثر إىل رجوعهم ثم بالبديع، العناية من أكثر باملعاني والعناية والرتسل،
الزينة يف يغرقه أن قبل واألصفهاني، والجاحظ املقفع ابن مثل األوىل العبايس العرص

عباد. وابن العميد وابن الحريرى
الجاحظ نقل لقد األول؛ العبايس العرص يف حدث ما الحديث للنثر حدث قد إنه ثم
أدب، موضوع يكون ألن صالًحا يشء كل فجعل الثقافات، امتزاج أثر عىل األدب
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األمر كان الحديثة النهضة جاءت فلما الحيوانات؛ وحتى والبخالء، اللصوص حتى
اشتياق، لوعة من باإلخوانيات؛ يسمونه فيما ينحرص األدب موضوع كاد فقد كذلك؛
معنى فاتسع ذلك، نحو أو زيارة، يف تقصري عىل عتاب أو كتاب، إهداء عىل شكر أو
للقصص وأداة املوضوعات، شتى يف للصحافة أداة النثر وصار موضوعه، واتسع األدب،
معالجة يف فيه واضًحا الغرب أثر وكان والنقدية، واألدبية االجتماعية والبحوث والتمثيل،
عىل أديب كل األساليب، يف القديم العربي األدب وأثر وبسطها، تحليلها ويف موضوعاته

ذاك. أو املنبع هذا من واستمداده ثقافته، قدر
تغذيها التقدم، يف كبريًا شوًطا وقطعت األوربية الصحافة مرصجارت يف فالصحافة
من العجب ألخذك يوم كل منها يخرج ما جمعت ولو واملرتجمني، املنشئني الكتاب أقالم
أقالم تمرين يف أثرت كما الشعب، بني الثقافة نرش يف كبريًا أثًرا أثرت وقد وكيفها، كمها
مرسل، إىل مقيد من النثر تحويل يف الفضل أكرب لها وكان وتدفقها، وصقلها الكتاب
ورسعة الحوادث ليمايشرسعة رسيًعا؛ متدفًقا يكون أن يجب أسلوب الصحفي فاألسلوب
إىل وطموُحهم االستقالل، طلبهم يف املرصيني نهضُة حرارًة ومألها أشعلها وقد الحركة،
منهما كل والصحافة مرص فكانت املاضية، الحرب بعد وخاصة االجتماعي؛ اإلصالح
سياسة من موضوعاتها؛ فنوعت الزمن مع الصحافة وتفننت ومتأثر، مؤثر ومنفعل، فاعل
فهي بعيد، من أو قريب من بالصحف يتصل لم أديبًا ترى أن وقلَّ وفكاهة، ونقد وأدب

منه. وتتغذى تغذيه
هذا يف الغربي األدب تأثري وكان والتمثييل، القصيص اإلنتاج حركة نشطت كذلك
ليلة، وألف كاملقامات، القديم؛ العربي القصص عىل كثريًا يعتمدوا فلم واضًحا؛ الباب
اتخذوا قد كانوا وإن يحتذونه، الغربي األدب نحو وجهتهم وجهوا وإنما ودمنة، وكليلة
الرشقية الحوادث أهم زيدان جورجي فاتخذ موضوعهم، الرشقية أو املرصية الحياة
باألسلوب عنايته من أهم التاريخية باألحداث عنايته وكانت التاريخية، لرواياته موضوًعا
اململوك ابنة يف حديد أبو فريد محمد األستاذُ مًعا بهما العناية بني جمع وقد األدبي،

واملهلهل. وزنوبيا الضليل وامللك
هشام، بن عيىس حديث يف املويلحي افتتحه القومية، العادات نقد يف آخر قصص ثم
كزينب بعيدًة، خطواٍت املرصية بالقصة رقوا القصصيني، الكتاب من كثري بعده وجاء
تيمور، ملحمود البديعة الكثرية والقصص للعقاد، وسارة حسني، لطه واأليام لهيكل،
أدباء من طائفة هؤالء وبجانب أمثل، أن أريد ولكني أحيص أن أريد وال الحكيم، وتوفيق

ويجودون. ينتجون الشباب
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واالجتماعية؛ األدبية كاملقاالت األدب نواحي من ناحية كل فصلنا لو القول بنا ويطول
العربي األدب يف بعيًدا شأًوا وبلغت واسعًة، خطواٍت األخرية سنة العرشين يف خطت فقد

ونجاحها. األدبية املجالت بفضل
أو خاص، عرص يف أو املختلفة، العصور يف لألدب دراسة من األدبي التأليف ثم
مرص يف األدب مؤرخ نظر لفت وربما ذلك، نحو أو الرجال، مشاهري أو بعينه، أديب
حتى الواجب هذا األدباء يؤدي وليس الحركات، من غريها عن األدبي النقد حركة تخلف
فنون يف املطابع تخرجه بما الناس بتعريف التامة العناية تعنى مجالت لدينا تكون
دقة يف يقرؤه الكتاب عىل الناقد فيعكف مخلًصا، نقًدا ونقده صحيًحا، تعريًفا األدب
وإخالص صدق يف وعيوبه محاسنه ويذكر بابه، يف سبقه مما منزلته ويبني وإمعان،

ورصاحة.
أن عىل املؤلفني ويحمل يقرءون، ال وما يقرءوا أن يجب ما إىل القراء يهدي بذلك
وهو يشء، يف النقد من فليس املطلق التجريح أو املطلق التقريظ أما يؤلفون، ما يجوِّدوا
هذه نبلغ لم اآلن إىل ونحن بليًغا؛ رضًرا نفسها األدبية والحركة واملؤلفني، القراء يرض
يتناسب تقدًما األخرية سنة العرشين يف نتقدم لم بل منها، قربنا وال املنشودة الدرجة
وعدم املنقود، صدر وضيق شجاعته، وقلة الناقد، كسل ذلك وعلة األدبي؛ اإلنتاج وتقدم
يف الهادي املهدي تنتظر األدبية الحركة تزال وال رياضية، بنفس النقد تقبل عىل قدرته

الباب. هذا

الشاميني وجوه عن أهلها وجوه ميزت التي فالطبيعة أدبها؛ يف خاصة ملرصشخصية ثم
فإلقليم أدبهم؛ كذلك ميزت اآلخرين، نفسية عن نفسيتهم وميزت والحجازيني، والعراقيني
النفس يف األمر أن األمر غاية أثره، الوراثة ولقانون أثره، املتتابع ولتاريخها أثره، األمة

واملالمح. الوجوه اختالف يف األمر من أغمض واألدب
أو قرأنا إذا فنحن األسلوب، يف األدبية الشخصية هذه نلمح أن فيمكننا هذا ومع
أو شاميٍّا أو مرصيٍّا منها كان ما نميز أن أمكننا مختلفة رشقية ألمم أساليب سمعنا
اللفظ خفيف النيل، جري الطبع مع جار أرضه، كسهولة سهل املرصي فاألسلوب عراقيٍّا،
سيحانه. وتسيح إبانه، النيل فيضان ضبط، غري من العواطف فيه تفيض الهواء، خفة
الحكام، وظلم التاريخ، بها قيده التي القيود فك من يعانيه بما قارئه شعر
والنوادر الحلوة، بالنكتة نفسه عن ينفس — لذلك — وهو األرستقراطية، والطبقات
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(٤) األدبي مرص مركز

الفكهة ومجالته فجرائده آخر، عربي شعٍب أيُّ يجاريه ال — هذا يف — وهو املستملحة،
من الفن؛ بجمال الدقيق حسه يف يتجىل مرهف ذوق وغريه الباب هذا يف وله تبارى، ال

وأدب. ونوادر، ونكت، غناء،
دراسة إىل تحتاج — املرصية الشخصية مسألة — املسألة فهذه حال كل وعىل
منها فنكتفي اآلراء، وتضارب والرد لألخذ عرضة وهي مستقل، وبحث طويلة عميقة

اللمحة. بهذه
اآلن؟ األدبي مرص مركز فما بعد؛ أما

وأمريكا، وأملانيا وفرنسا كإنجلرتا األوربية باألمم مقارنًا إنتاجها إىل نظرنا نحن إن
راعينا لو حتى كبريًا؛ تخلًفا متخلفة رأيناها كبلجيكا، وعدًدا مساحة منها أقل هو ما بل

والكيف. الكم يف ذلك سواء السكان، وعدد املساحة، إىل اإلنتاج نسبة
نظري: يف أهمها أمور؛ إىل يعود ذلك وسبب

قرون، ستة نحو من نهضتها بدأت األمم فهذه الحديثة، باملدنية عهًدا أحدث أننا (١)
واستمدوا، جربوا، الستة القرون هذه ويف قرنان؛ عليها يمِض لم نهضتنا أن حني عىل
األمم هذه كانت وإذ جديد؛ بكل وانتفعوا إنتاجهم، وجودوا مدنيتهم، وسايروا وأنتجوا،
بعضها ومتعاونة، ومستفيدة — أيًضا — مشاركة كانت الحديثة، املدنية بناء يف مشاِركة
جعل مما وهكذا، واألملان اإلنجليز إىل تنقل أن تلبث ال الفرنسية فالثقافة بعض؛ من
وتتمازج فتتقارب األمم، هذه كلُّ خلقها يف يعمل واآلداب والفنون واألفكار العقول
ناعمة. غضة تزال ال وهي وحدنا، بأيدينا فنعمل نحن أما وتتوالد، وتتزاوج وتتساقى

حياتهم، جنس من ومشتق أنفسهم، نتاج ومن منهم، وأدبهم ثقافتهم إن ثم (٢)
مختلف، والتاريخ مختلفة، الحياة وأنماط التقليد، عىل نعتمد األمر من كثري يف ونحن

مختلفة. االجتماعية والظروف
من سريًا أرسع واملوحد موحد، وأدبهم مزدوج، أدبنا أن بطيئًا تقدمنا يجعل ثم (٣)
أدبنا، أصل أنه بحكم إليه نرجع قديم أدبني، بني — ظروفنا بحكم — فنحن املزدوج،
القديم، األدب نتاج — األكثر يف — هم أدباء وهناك الغربي، األدب من نستمده وجديد
سائرة كانت وإن بعد، تتم لم والتوحيد التام املزج وعملية الحديث، األدب نتاج وأدباء

بطء. يف

فاألدب شعوبهم؛ جميع يغذي أدبهم أن وهي ا، جدٍّ معقدة ا جدٍّ شائكة مسألة ثم
الثقافة مقدار حسب ويتنوع الفرنسيني، كل والفرنيس اإلنجليز، كل يغذي اإلنجليزي
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الثامن) (الجزء الخاطر فيض

غذاءه يجد حتى — أمي هناك وليس — ويكتب يقرأ أن إال الفرد عىل فما الشعب، ألفراد
فالنتاج نحن أما واملسموع، املقروء األدب ولغة الكالم، لغة بني للقرب له، املناسب األدبي
يغذي ال الخفيفة، واملجالت الجرائد من فيه َعددت ومهما وزنه، خف مهما كله، األدبي
أن مع ويكتبون، يقرءون الذين وهم ،٪٢٠ أو األمة خمس إال — تقدير أكثر عىل —
غذاء غري من تعيش الباقية األخماس واألربعة املعرب، األدب هذا يتذوق ال منهم كثريًا
ولسنا ، ثانيًا األدب ولغة التخاطب لغة بني السحيقة وللفروق أوًال لألمية مطلًقا، أدبي
األعظم السواد نجعل أن مستطيعون نحن فال املشكلة، هذه معالجة يف جهد أي نبذل
اللغة نغري أن مستطيعون نحن وال املعربة، الكالسيكية اللغة ويفهم يقرأ الشعب من
ال خاصة أدب يكون أن يصح ال أمة كل أدب أن مع منها، يقرب ما أو الشعب لغة إىل

امَلِعدي. الغذاء يف كحقه العقيل، والغذاء األدب يف حقه فللشعب عامة،
قلة املقياس أساس كان فإن العربية، األمم يف كوحدة مرص إىل نظرنا نحن إن أما
أوًال — لبنان بعد الثالثة املرتبة يف فمرص األمة، عدد إىل بالنسبة املثقفني وعدد األميني

ثانيًا. سوريا وبعد فقط، ٪١٨ فيها األميني عدد يبلغ إذ —
اختالف عىل األدبية الحركة وقادة األدبي النتاج وفرة املقياس اتََّخذْنَا نحن إن أما
عربية، صحافة أرقى فصحافتُها العربي؛ العالم زعيمة هي — بحق — فمرص أنواعها
اآلن ولست غريه، من أرقى ذلك ونحو واملقالة والقصص األدبية البحوث يف ونتاجها

الشعرية. بزعامتها أجزم أن بمستطيع
أي يف يطبع مما انتشاًرا أكثر مرص يف يطبع الذي األدبي الكتاب أن ذلك آثار ومن
تأثًرا وأقل تعلًقا، وأشد معرفة، أكثر العربي والعالم وصحفها، مجالتها وكذلك آخر، بلد

املرصي. باألديب
ويف نهضتها، تاريخ يف العربي العالَم مُرص سبقت فقد واضح؛ ذلك سبب ولعل
املتفوقني كثرة عنه ينتج أن بد ال عددها وكثرة بالغرب، اتصالها شدة ويف ثروتها، وفرة

فيها.
كما هذا األدبي بمركزها قويٍّا شعوًرا تشعر لم أنها — األسف فمن — هذا ومع

ينبغي. كما باملسئولية قادتها شعور لزاد فعلت ولو غريها، به يشعر
حتى الصحيح؛ استقاللنا نَيِْل بعد وخاصة الخطا، نرسع أن يف الرجاء كبري ولنا

والسالم. مزايانا. ونستكمل نقصنا، وجوه نعالج
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شعائر، وال كنائس وال مساجد ال دين، غري من أهلها عاش املدن من مدينة لنتصور
وفق حياتهم يف ساروا ولو عقاب، أو ثواب من جزاء وال آخر، بيوم وال بإله اعتقاد وال

سعداء؟! يكونون وهل شأنهم؟ يكون فماذا العقل،
بعمرهم محدود ضيق الحياة يف أُفقهم شقية، جافة عيشة يعيشون رهم أتصوَّ إني
الجزع؛ أشد جزعوا عليهم عزيز بفقد أصيبوا أو مرضوا إذا الدنيا، الحياة يف القصري
يملؤه ال بفراغ شعروا السن بهم تقدمت وإذا نظرهم، يف الحياة، هذه بعد حياة ال إذ
يف إال مكافأة عليها ليس والرذائل فالفضائل لألخالق، سنًدا يجد ال وجمهورهم يشء،
من ارتكب العام، الرأي عقوبة أو القانون عقوبة من ينجو أن استطاع فمن الحياة، هذه
عيشة كله ذلك أجل من فعاشوا ضمري، أو دين من له وازع ال إذ استطاع؛ ما الجرائم

الطمأنينة. تريحها وال األمل، يلطفها ال تعيسة
بدون أو بدونهما، يعيش أن يستطيع وال وشعور، عقل من يتكوَّن اإلنسان إن
الدين، الشعور وغذاء العلم، العقل وغذاء الدائم، بالغذاء إمدادهما من بد وال أحدهما،
وإنسانية، ورحمة عطف من خالية حياة وحده والعلم وحده العقل أساس عىل والحياة
يتغذى وشعور بالعلم، يتغذى عقل وله خلق قد اإلنسان كان وإذا املبني، البالء ذلك ويف
الزم ولهذا طبيعته، من العقل أن كما اإلنسان، طبيعة من التدين أن لنا يتبني بالدين،
اختلف مهما واألقاليم، األقطار كل يف حرضيٍّا أو بدويٍّا تاريخه، عرف منذ اإلنسان التدين

ومعابده. عبادته أشكال اختلفت ومهما رقيه، مقدار
يف كبريًا أثًرا ويؤثر وحضارته، شعب كل مدنية من ا هامٍّ جزءًا يكّون والدين
بالعلم التام إيمانها مع الحديثة الغربية املدنية يف حتى واالجتماعية؛ السياسية حركاته
فعالقة واالجتماعية، السياسية منازعها يف البالغ األثر للدين يزال ال بطابعه، وانطباعها



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

الحقوق وفهمها األخرى األديان أهل من بغريها وعالقتها ببعض، بعضها النرصانية أمم
تنازع ومهما بالدين، متأثرة كلها وهكذا، مجتمعهم يف تسريهم التي واملبادئ والواجبات
امللحدين، حتى الناس قلوب يمس الدين فإن اإللحاد إىل منهم دعاة ودعا والدين العلم
أحس منه تجرد ومن وطبيعتهم، فطرتهم هو هذا ألن عنه؛ قلوبهم تتخىل أن يأبون وهم

طبيعتُه. ُشوِّهت َمن إحساس واالضطراب القلق
للعالم، املدبرة وأنها العقل، يدركها أن وفوق املادة، فوق بقوة اإليمان الدين أساس
فرد، هو حيث من حياته تنظم التي األخالق عنه تصدر الذي املنبع نهاية إىل به السائرة

مجتمع. يف عضو هو حيث ومن
وشعائرها. تفاصيلها يف اختلفت وإن تقريبًا األديان كل اتفقت هذا ويف

فكل واألمم، الجماعات بني الروابط تقوية يف سببًا كان الوضع هذا عىل الدين هذا
ويكون بالوحدة ويشعرهم أفرادها، بني ويوثق الدين، بينها يؤلف بدين، تدين جماعة
كذلك الرقي؛ إىل يسلمهم — شك غري من — سبب وهذا والتعاون؛ للرتابط بينهم أساًسا
ذلك بعد ثم والصينيني، املرصيني قدماء كديانة القديمة الديانات أهل بني األمر كان
األمة أفراد بني املدنية الروابط من عددنا نحن فإذا واإلسالم، والنرصانية اليهودية يف
كانت وكما الدين، رابطة أهمها من نعد أن علينا وجب واإلقليم، والجنس اللغة الواحدة
الدين. رابطة كانت فكذلك البرشي، الجنس تقدم يف سببًا الروابط هذه من رابطة كل

دعوة حارة، دعوة األخالق إىل يدعو فهو األخالق، عىل باعث أهم الدين إن ثم
من الفضيلة إىل والعلم والفلسفة العقل يدعو قد باإليمان، ممزوجة بالعاطفة، ممزوجة
عليها يسبغ ألنه أقوى؛ إليها الدين دعوة ولكن نافعة، هي حيث ومن حق هي حيث
فيجعلها الضمري وبني بينها ويربط واآلخرة، الدنيا يف بالثواب ويربطها روحانيته، من
للخاصة مناسبة األخالق إىل الدين دعوة كانت ولذلك لثوابها، ومطلوبة لذاتها، مطلوبة
بينهما الفرق ثم الخاصة، إال تناسب ال للفضيلة والعلماء الفالسفة دعوة بينما والعامة،
عن يصدر ما وبني باردة، هادئة علمية نظريات من العقل عن يصدر ما بني كالفرق
صدر البرشية وجه تغيري كان ولذلك والحماسة، والقوة بالحرارة ممزوج حب من القلب
الفلسفة يمد الدين إن بل العلم، ورجال الفالسفة عن صدر مما أكثر الدين رجال عن

والجمال. الحق إدراك إىل أقرب ويجعلها منه، بروح والفن والعلم
لذة يف عواطفهم وتتحرك الناس، قلوب ولها فيها تهتز املعابد أنشأ الذي هو الدين
الرب معاهد إلنشاء العواطف حرك الذي وهو الطبيعة، فوق الذي املعبود هذا إىل واشتياق
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هو والدين املحتاجني، وعوز البائسني بؤس فخفف واملستشفيات، واملالجئ واإلحسان
وكنائس مساجد من الفنية اآلثار أروع عواطفهم فصاغت الفنانني، نفوس حرك الذي
واالبتهاالت الديني، والشعر الصويف، األدب روائع لنا فأنتجوا األدباء، نفوس وهز ومعابد،
بفتح والتعليم الرتبية عماد كان والدين ورقة، عذوبة وتسيل بالعواطف تفيض التي
مثاًرا وكان الدنيوية، الدراسة عىل باعثة الدينية الدراسة وكانت التعليم، ونرش املدارس
يف بث مما تفنيدها، أو العقائد تأييد يف سواء التفكري، عىل العقول وبعث والجدل، للبحث
عند حوله وما الديني التأليف يف الكبرية بالثروة ذلك واعترب لخمدت، لواله حياة العقول
القرآن، لفهم اللغة جمع كان فقد املسلمني؛ عند أيًضا ذلك واعترب املتحرضة، األمم كل
القرآن، إعجاز لفهم البالغة علوم ووضع للقرآن، اللسان لتقويم والرصف النحو ودراسة

وهكذا.
من الشدائد، أوقات يف سيما وال اإلنسانية مظاهر أسمى يف يتجىل الذي هو والدين
حريق أو بركان أو بزلزال أصيبوا ومن واملنكوبني، الجرحى ومواساة الفقراء، عىل عطف

الدين. يحدوها للنجدة النفوس تتحرك ذاك فإذ غرق، أو
واملؤسسات النظم هذه كل فقدت إذا اإلنسانية شأن يكون ما — إذًا — فلنتصور
نظريات إنه جفاف، إنه قلب، بال عالم دين بال العالم إن واألخالق، واملشاعر والعواطف

لها. روح ال هندسية
وما الدينية، العصبية يف كالغلو الدين باسم كثرية أرضار التاريخ يف حدث … نعم
األديان، بعض يف الخرافات وكانتشار واضطهاد، دماء، وسفك تعذيب، من عنها نشأ
درجة إىل النصوص بعض عىل والجمود والعلماء، العلم واضطهاد النظر وكضيق
إىل يرجع مما أكثر املتدين، يعرتي فساد إىل يرجع األرضار هذه أكثر ولكن التحجر؛
الدين إىل يرجع مما أكثر مكرهم، أو الدين رجال بعض فهم سوء وإىل … نفسه الدين

نفسه.
وخري اإلنسان، طبيعة من طبيعة وهو اإلنساني، املجتمع عىل نعمة فالدين وبعد؛
وخري الفرد، خري عىل تعاليمه وبنيت للعقل، املجال وأوسع بالعاطفة، سما ما األديان

اإلنسانية.
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عرفات يوم

شعرية يؤدون عرفات، جبل عىل العالم أقطار جميع من املسلمون يقف اليوم هذا يف
ثالث منذ املوقف هذا فيه وقفت وقد اليوم ذلك أنىس ولست اإلسالم، شعائر أهم من
والثامن السابع ففي األيام؛ مدى عىل ذكراه تغيب ال جليًال رائًعا موقًفا فكان سنوات،
لبسوا قد محرمون؛ وهم عرفة؛ قاصدين مكة من الناس يخرج الحجة ذي شهر من
لبس وتجنبوا رءوسهم، عريت قد بسيطني، ونعلني أبيض، رداء بسيًطا، ساذًجا لباًسا
والعلن، الرس ونقاء األعمال، وطهارة القلب، طهارة إىل البياض بلبس يرمزون املخيط،
املدنية زخرف من وتجردهم األوىل، بساطتهم عىل بعملهم ليدلوا املخيط؛ ويتجنبون
— إبراهيم أبوهم ويلبسه يفعله كان ما ولباسهم بفعلهم ويمثلون الحضارة، وتعقيد
قد هذا بإحرامهم فهم فج؛ كل من فأتوه بالحج؛ الناس يف أذن الذي وهو — السالم عليه
حتى املتعبة؛ وتقاليدها الثقيلة بقيودها املدنية تقيده أن قبل بساطته يف اإلنسان ذكروا
عن متخلني العيش، مظاهر يف متساوين خلقنا، كما هللا إىل رجعنا إننا يقولون: كأنهم
التجرد، يف متساوين الوجود هذا إىل هللا أخرجنا لقد املصطنعة، واملعيشة الكاذبة، األبهة
اآلن كله ذلك فلنذكر لباس، أبسط يف فنكفن وسنموت اللباس، أبسط مهدنا يف فلبسنا
من وامليت خالقه، من املولود قرب هللا إىل أقرب ونكون املتساوي، البسيط ملبسنا يف
يزهد كما أو ترهبه، يف الصادق الراهب يزهد كما الحياة زخرف يف زاهدون ونحن ربه،

تصوفه. يف املخلص املتصوف
وال رشيًفا وال فقريًا، وال غنيٍّا منهم تتبني ال الوضع، هذا عىل مكة من الناس يخرج
وزيفوها، واصطنعوها الناس، خلقها أوضاع والضعة، والرشف والفقر فالغنى وضيًعا،
ثياب أبسط منسجم، كله فاملظهر ذلك؛ استمر لو وحبذا ودوابهم، إبلهم عىل يخرجون
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وأضاعت فغلبتها، اإلبل السيارات زاحمت األخرية السنني يف ولكن دواب، أبسط عىل
مقل. من ومكثر فقري، من غني فتميز الحياة، انسجام

الجنوب، إىل خفيًفا ميًال يميلون ثم الرشق، نحو عرفة إىل مكة من الخارجون يتجه
جبًال يسارك عىل تجد بالطويلة ليست مسافة وبعد جبلني، بني واد يف يسريون ذاك وإذ

بياضها. يلمع قبة العالية قمته عىل بني النور، جبل سمي
ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليه يخرج كان مرتين، يف أمتار ثالثة يبلغ غار القمة هذه يف هناك
الناسوضوضائهم من إليه يفر كان الشهر، تبلغ قد حتى العدد؛ ذوات األيام فيقيضفيه
وجمالها، بالطبيعة فينعم تحته؛ من العالم عىل الجبل هذا أعىل من يرشف كان وباطلهم،
مشوبًا هزًؤا بسخافاتهم فيهزأ الناس يف يفكر ثم ونجومها، والسماء وهدوئه، والليل

بعطف. ممزوًجا واستخفاًفا برحمة،
فيه هم ما وعرف الحق، وأراد الناس باطل عرف ألنه الغار؛ هذا إىل يهرب كان
عليه نزل لليقني، روحه واستعدت للحق، نفسه تهيأت إذا حتى النور؛ وطلب ظالم، من
يدعو الغار من ونزل معه، هللا وإذا واضح، الحق فإذا اإللهي، النور قلبه يف فلمع الوحي
كل يف هللا عظمة يروا وأن قلبه، حياة من قلوبهم يحيوا وأن بضوئه يستضيئوا أن الناس

آثاره. من أثر
حراء غار هو وهذا عرفة، إىل مكة من السالك عليه يمر الذي النور جبل هو ذلك

قمته. يف الذي
منى، إىل فيصل مرتات كيلو خمسة نحو ويسري الجنوب نحو السائر ينعطف ثم
نحو ارتفاعه الحجر من حائط وهي العقبة، جمرة يساره عىل السائر يجد دخولها وعند
الحائط هذا أسفل وبني الصخر، من قطعة عىل أقيم مرتين، نحو وعرضه أمتار، ثالثة
يرميها التي العقبة جمرة هي هذه الحجاج، يرميه الذي الحىص فيه يسقط حوض
إرادتهم، قويت قد أنهم إىل رمًزا عرفة؛ من عودتهم بعد حىص من يجمعون بما الحجاج
يف يقعوا ولم لدعوته، يستمعوا فلم الشيطان؛ ورجموا نفوسهم، يف الرش بواعث وغزوا

الشهوة. طريق عن ينصبها التي حبائله
وفيها عودتهم، وبعد عرفة إىل رحيلهم قبل الحجاج فيه يخيم متسع مكان ومنى
الذي مائه من يتزودون األقطار، سائر من الحجاج به وينتفع مرص، ذكر يمجد سبيل
والهناء. الرخاء عليهم ويسبغ العناء، من كثريًا عليهم فيوفر زبيدة، عني من إليه جلب

من الحاج أكثر يخرج — هذا يومنا مثل يف أي — الحجة ذي من التاسع اليوم ويف
فيما يمرون حينًا، ويضيق حينًا، يتسع جبلني بني واد يف فيسريون عرفة، قاصدين منى
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املسجد من قليل وبعد نمرة، مسجد وعىل منى، من ساعتني بعد املزدلفة عىل يمرون
خمسة نحو العمود يرتفع اآلخر، عن أحدهما يبعد البناء من عمودان وهما العلمني؛ تجد
جبًال تجد ذاك وإذ وراءهما؛ فيما عرفة حدود عىل يدالن وهما ثالثة، نحو عرض يف أمتار
منه الشمالية الجهة ويف عرفة، جبل هو كبري؛ قوس شكل يف وأقفله الوادي عىل حلق قد
ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عليها يقف كان صخرة وفيه الرحمة، جبل يسمى الغرب إىل يربز لسان

اليوم. الخطيب يقف وعليها
التاسع، يوم مذاهبهم اختالف عىل جميًعا الحجاج يقف عرفة جبل يف املكان هذا يف
إال إله ال قول ومن والتهليل، والتسبيح والدعاء، بالتلبية يعجون العارش، ليلة من وجزءًا

قدير. يشء كل عىل وهو الحمد، وله امللك، له له، رشيك ال وحده هللا
بمالبسهم وحوله الجبل هذا يف الناس آالف تجمع قد عجبًا؛ منظًرا ترى ذاك عند
وحدة ربطتهم قد وألوانهم، ألسنتهم اختالف عىل هللا إىل التوجه يف واتحدوا البيضاء،
وتلبيتهم، بدعائهم الجبل يزلزلون هللا إىل كلهم اتجهوا القصد، وحدة بينهم وألفت الدين،
الوجد وجوههم عىل يتجىل بربهم، أرواحهم وتعلقت أنفسهم ونسوا دنياهم، نسوا قد
مما يستغفر هذا أطهاًرا؛ مالئكة وانقلبوا ماديتهم، عىل روحانيتهم وتغلبت والهيام،
ندًما، يبكي وهذا الدائم، الطهر عىل هللا يعاهد وهذا فات، ما عىل يندم وهذا جنى،
التقوى عمادها جديدة؛ حياة افتتاح يرجون بربهم، متعلقون وكلهم أمًال؛ يستبرش وهذا
اللهم لبيك يعجون: هؤالء آخر، نوع إىل الهتاف من نوع من يتنقلون وهم واإلخالص،

ووحدانيته. هللا عظمة يف القرآن من آيات يتلون وهؤالء لبيك،
وصفه. عن القلم يعجز الفيض، من نوع الناس يغمر الجملة وعىل

الجبل، عىل بناقته ويصعد عرفة، خطيب ينهض اليوم ذلك من العرص صالة وبعد
الناس فيها يعلم خطبة ويخطب ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عليها وقف التي الصخرة عىل ويقف
للناس، قوله يبلغون قوم دونه ومن والدعاء، التلبية من فيها ويكثر الحج، مناسك
نداءاتهم، فتتحد بتلبيتهم؛ الناس كل فيتابعه التلبية، إىل بها يشريون بمناديل ويلوحون

غريب. شعور الناس ويغمر
الصوتية، باملكربات فيؤتى استغالل، أحسَن املسلمون يستغله أن يمكن موقف وهو
يف ينفعهم بما املسلمني نصيحة متضمنة اللغات؛ باختالف الرائعة الخطب فيه وتعد
أصلح ويوجههم صفوفهم، ويوحد آمالهم، ويحيي هممهم، يوقظ وما ودنياهم، دينهم
األجناس يف املسلمني من الرأي ذوي لتالقي كبرية فرصة االجتماع هذا ويف الحياة؛ وجهات

ملستقبلهم. السبيل وينري أممهم، يصلح فيما الرأي يتبادلون املختلفة،
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الدينية. الشعائر بجانب اجتماعية، كربى خدمة الحج ألدى إذًا
هاتفني عرفات من الناس فينفر املوقف، تمام أعلن األفق يف الشمس غابت إذا حتى

الفرض. أداء من هللا وفقهم ما عىل والرسور الفرح هتاف
بهذا وسعدوا بعرفة، وقوفهم أتموا قد وهم الليلة، هذه يف الحجاج يفعل ما هذا
الوقت هذا مثل يف وهم هللا، يف وحبٍّا الخري، يف رغبة نفوسهم؛ وامتألت الجميل، املنظر

الحج. شعائر ليتموا املزدلفة؛ إىل عائدين عرفة من يفيضون
فقد بعرفة الوقوف فاته من الحج، أركان من ركن أهم وهو بعرفة، الوقوف هو هذا
املسلمون يجتمع ففيه حكمته، يحقق الحج يف جزء أهم أنه ذلك يف والعلة الحج؛ فاته
هتاًفا ويهتفون واحًدا اتجاًها يتجهون واحد، ومكان واحد، وقت يف العالم جهات من
عليهم، نعمه توايل راغبني خطاياهم، تكفري منه راجني هللا، إىل مترضعني واحد؛ لغرض
ما إجابة من يحرمها وال رحمته، من هللا يخليها ال الكيفية بهذه تجمعت إذا والنفوس
أصغر فيه هو يوًما الشيطان رؤي «ما بقوله: ذلك إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رمز وقد تطلبه؛
عىل بالندم فيه النفوس تطهرت فقد عرفة»؛ يوم يف منه أغيظ وال أحقر وال أدحر وال
وتفعل اإلثم، تتجنب حياتها يف جديدة صفحة افتتاح عىل العزم فيه وعقدت جنت، ما
الشوق، من وكثري املشقة، من بكثري إال الحجاج إليه يصل لم املكان وهذا به، أمرت ما

ومغفرته. هللا رحمة عليها وتتواىل الغرض، هذا لتحقيق النفوس فتتفتح
التي الدين لشعائر وتعظيم لصالتهم، وتوثيق املسلمني بني رباط عام كل الحج ويف
كلمة واجتماع — السالم عليهما — وإسماعيل إبراهيم إىل جيل عن جيًال الناس توارثها
ما ومداواة أمورهم، من جد فيما الرأي ومداولة شئونهم، يف للتفكري ومجال املسلمني،

إنهاضهم. عىل والعمل بهم، لحق
لم من يشرتك ومنى، باملزدلفة مشاعرهم ويتمون بعرفة الحجاج يقف وبينما
العيد، صالة ويصلون عيد، أيام األيام هذه فيتخذون الذكرى، بهذه الحج عىل يقدروا
النداءات هذه فتتجاوب الحمد، وهلل أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا الحجاج: هتاف ويهتفون
جنده، وأعز عبده، ونرص وعده، صدق وحده، هللا إال إله ال ويهتفون: األقطار، جميع يف
واحد؛ واتجاه واحد، معنى عىل وهتافاتهم املسلمني قلوب فتتالقى وحده؛ األحزاب وهزم
أماكن يف القوم يهتف وبالصرب، بالحق ويتواصوا الخري، عىل يتعاونوا أن أحرى وذلك

األرض. بقاع يف نداءهم املسلمون فريدد الحج،
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والتصنع، التكلف أكره ما وأكره تركيب، وال فيها تعقيد ال البسيطة الحياة تعجبني
وتركيبها. الحياة وتعقيد

الحياة، تعقيد إىل دائًما تميل والحضارة املدنية أن — األسف مع — ويظهر
وجدتها حديثة، أوربية أو إسالمية، أو رومانية، املختلفة؛ الحضارات يف قرأت وكلما
ففي والرفاهية؛ والرتف البذخ يف واإلرساف والرتكيب، التعقيد إىل امليل يف تتشابه جميًعا
ما حتى الرتف يف تناهى الفرات ابن الوزير أن قرأت — مثًال — اإلسالمية الحضارة
عىل له يوضع فكان واحدة، لقمة إال بامللعقة يأكل كان وما البلور، بمالعق إال يأكل كان
األحيان بعض يف تبلغ كانت مائدته أن املأمون عن وذكروا ملعقة، ثالثني من أكثر املائدة
رطل، ألف يوم كل يف الثلج من الدولة عز وزير طاهر أبي راتب وكان لون، ثالثمائة
من تفاحة إليه فأرسلت له جارية عىل املأمون وغضب ، َمنٍّ ألف شهر كل يف الشمع ومن

تبت». سيدي «يا بالذهب عليها مكتوبًا العنرب
تقطع الديبقية؛ الثياب تسمى ثياب من نعالها تعمل املقتدر الخليفة أم وكانت
مسك الثياب من طبقتني كل بني ويجعل املذاب، والعنرب باملسك وتطىل النعال، قدر عىل
النساء وكان للخدم، ترميه ثم أياًما إال رجلها يف النعل يمكث ال وكان مجمدان، وعنرب
الشتاء، يف ثيابهن به يبطنَّ سيربيا من التجار يحرضه الثعالب جلود يشرتين املرتفات
فيما املائدة عىل له فقدم يوًما الرشيد: استزار املهدي بن إبراهيم أن املسعودي ذكر وقد
قال السمك؟ قطع طباخك صغر لَم الرشيد: له فقال سمك، من قطع فيه طبًقا له: قدمه
األلسنة، هذه ثمن عن يخربه أن الرشيد فاستحلفه سمك، ألسنة هذه املؤمنني أمري يا له:

منها. يأكل أن وأبى الرشيد؛ فرفع درهم. ألف من أكثر له: فقال
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عمل األغنياء كبار من اللوردات أحد أن الصحف بعض يف مرة قرأته ما هذا ويشبه
النادرة. الطيور بعض ألسنة فيه طبًقا فيها فقدم الكرباء لبعض وليمة

باريس معرض يف تقيم أن اعتزمت كانت ١٨٩٩ سنة يف أمريكا أن مرة وقرأت
الذهب. مملكة أنها إىل إشارة جنيه؛ ألف مئتي فيه ما يساوي الذهب من عموًدا

تسعة خزائنه يف اجتمع املعتضد أن للصابي الوزراء تاريخ يف جاء ما ذلك ومثل
مكان يف ويضعها واحدة سبيكة ويسبكها عرشة يتمها أن فأمل الدنانري، من ماليني
يف هو الذهب من ديناًرا ماليني عرشة للمتعضد أن اآلفاق يف ليسري الناس؛ من بمرأى

غرضه. يحقق أن قبل املنية فاخرتمته عنها، غنى
وأعقد، وأترف آنق الحديثة يف وهي والحديثة، القديمة الحضارات يف ذلك وأمثلة
بعد األوساط، من كثريًا وشمل الحياة، مناحي كل والتكلف والتصنع التعقيد شمل وقد

واألمراء. امللوك بعض عىل مقصوًرا القديمة الحضارات يف كان أن
حياتهم وترتبك وتقعد دنياهم فتقوم واألوساط حتى األغنياء بيت يف يقام فرح هذا
وإعداد وجهاز خطبة من طعًما، للحياة تعرف ال واألرسة والشهران الشهر ويمر وترتبك،
الزواج ينتهي وال لها، عداد ال مشاكل من ذلك ونحو وتنظيمها الدعوة تذاكر وطبع حفلة
وما العناء، من القت ما كثرة من وماليتها أعصابها تهدمت قد كلها األرسة تكون حتى

وتصنع. وتكلف تعقيد من الناس فيه اندفع ما إال ذلك سبب وما أعباء، من تحملت
متصنعة املرآة أمام عمرها نصف تقيض فاملرأة معقدة؛ كلها الحياة مظاهر وهذه
األكل وهذا وتصفيفها، إعدادها يف الطويل الوقت يُقىض األكل مائدة وهذه متجملة،
إىل وما األطباق وتغيري صنف ورفع صنف وضع يف أكثر أو ساعتان مرة كل فيه يقىض

ذلك.
من كثريًا يكلف التمثيل إىل فالذهاب وتركبت؛ تعقدت كلها ووسائلها امللذات وهذه
نفسه يف هو يكون أن التمثيل إىل ذاهب كل ويحب واملركب، وامللبس املظهر يف العناء

ذلك. إىل وما ونظراته ومشيته ملبسه يف املتفرجون عليه يتفرج رواية
بساطتها عىل تنال ال مرشوعة غري أو مرشوعة الحياة ملذات من ملذة وكل

لها. نهاية ال والتكلف التعقيد من رضوب عىل تنال وإنما وسذاجتها،
عىل ويألفها يعتادها أن يلبث ال التكلف من الرضوب بهذه املتلذذ أن الغريب ومن

تعقيدها! لزيادة أخرى وسائل عن فيبحث ساذجة؛ بسيطة أنها
تعقيدها أن الواقع ولكن األمر، لهان بها الرسور يف يزيد امللذات تعقيد كان ولو
أكثر بسيطة رواية منظر من يتلذذ البسيط فالعامل بها؛ االستمتاع ويقلل بهجتها يضيع
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البسيط الجديد بجلبابها تفرح الفقرية واملرأة معقدة، رواية من املرتف الغني يتلذذ مما
املوىش. األنيق بفستانها غنية امرأة تفرح مما أكثر

شقي بيت فكم التعاسة؛ أسباب من والتعقد التكلف هذا يستوجبه عما فضًال هذا
وكم الزينة! وأدوات املالبس يف ميزانيتها تحتمل مما أكثر تتكلف البيت يف امرأة بسبب
وكثري بيته! برضورات يحتفل مما أكثر قماره أو بسكره يحتفل رجًال ألن شقيت؛ أرسة
تكفي ال ميزانياتها فأصبحت وتركبت تعقدت املعيشة حاجة ألن بائسة؛ البيوت من
رشيفة غري سبًال الناس يسلك أن وتعقدها الحياة تكاليف تضطر ما وكثريًا لرضوراتها،
عاش برشفه يحتفظ أن استطاع ومن الحياة، تعقدات تتطلبه الذي املال عىل الحصول يف
نفسه، يف يحتملها أن يستطيع والتي به، تحيط التي الكثرية املطالب من وهمٍّ قلق يف

وولده. أهله يف يحتملها أن يستطيع ال ولكنه
بكل بغناه يتظاهر الغني فهذا والتصنع؛ التكلف سادها الناس بني املعامالت حتى
فهو املالية، القدرة مقدار عىل ولكن به، يعاملوا أن ينبغي كما ال الناس ويعامل مظهر،

يملك. ال أو مال من يعامله من يملك ما بنسبة واحتقاره احرتامه يوزع
سلسلة األمر أن والواقع معاملته؛ يف بسيًطا عيشته، يف بسيًطا غنيٍّا تجد أن وقلَّ
إىل نصل حتى أدنى؛ هو من عىل ويوزعه منه، أغنى هو ممن االحتقار يتلقى متصلة،

إال. ليس يُحتقر فهو شيئًا، يملك ال الذي الفقري
الوظيفة يف الرياء؛ ومظاهر والتكلف التصنع يسودها والسلوك املعاملة ورضوب
ال واملآتم، واألفراح والوالئم الحفالت ويف التجارية، املحال ويف الحكومية، املصالح ويف

للفطرة. الرجوع من يشء وال البساطة، من يشء
ومحسنات وصناعة زينة ومألتها فعقدتها الحضارة دخلتها والفنون اآلداب وحتى
الطبيعة، مع يجري ال التعبري يف وتكلًفا ومجاًزا واستعارة معنوية ومحسنات لفظية
يتصنع حتى ا حقٍّ ممثًال يكون ال واملمثل يغرب، حتى ا حقٍّ روائيٍّا يكون ال والروائي

األداء. يف والتشدق اللسان ويل والصياح والضحك البكاء ويتكلف
أصدق وال واإلفهام، للفهم طريق أقرب يسلكون ال مخاطبتهم يف الناس وحتى
معرفة األحيان من كثري يف علينا ليصعب حتى النفس؛ يف عما للتعبري وأبسطها عبارة
وتزويق، وتصنع وإبهام وغموض شكوك من الحقيقة به تمتزج ملا املوضوع يف الحق
صادقة رصيحة كلمة ورب واإلفهام، لإلقناع وسيلة خري هي التعبري يف البساطة أن مع
إىل مال ما األدب وخري املنمقة، واألحاديث املزوقة الخطب تفعل ال ما فعلت بسيطة
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بساطة يف النفس عن عرب ما الفن وخري الطبع، عىل جرى ما التمثيل وخري البساطة،
ويرس.

وتصنع ورياء وتكلف تعقيد نواحيها كل يف صحبها الحضارة أن نرى هذا كل من
يحىص؛ ال ما العالم عىل الرشور من جر قد والتصنع التكلف هذا وأن البساطة، عن وبعد
املناطقة يقول كما هو أو عنه، تنفك أن يمكن ال للحضارة مالزم عرض هذا هل ولكن

يكون؟ أال ويمكن يكون أن يمكن مفارق عرض
بعد الناس يتبدى أن الخري من وال يمكن فال طبيعية، الرقي يف درجة الحضارة إن

مًعا؟! نتبسط وأن نتحرض أن يمكن أال ولكن تحرضوا، أن
تعنى سامية حضارة أتصور إني بل التعقيد، لوازمها من الحضارة أن أرى لست

العلم. إليه وصل بما انتفاعها مع العيش، ببساطة
فعل كما الحضارة، وسط البساطة عيشة عاشوا نبالء قوم عن أخباًرا قرأنا وقد
أن حكى إذ النديم»؛ «أدب كتاب يف لطيفة قصة قرأت وقد األخرية، حياته يف تولوستوي
ابن ومقام يتناسب إعداًدا إلعداده األكل أخر ثم وليمة، إىل غني دعاه طاهر بن هللا عبد
ابن هم فلما له، حد ال ما والتكلف والتصنع األلوان من أحرض ثم غيابه، فطال طاهر
منه وتتعلم فالن إىل تذهب أن قال: بيشء؟ األمري أيأمر الداعي: سأله باالنرصاف طاهر
أن غري من عنده ما يحرض أن الخادم فأمر غداء، وقت الوقت وكان إليه فذهب الفتوة،
أراد التي الفتوة هي هذه له: قال ثم لساعته، بسيط نظيف طعام فَحَرضَ شيئًا، يزيد

أعلمكها. أن طاهر ابن
والسآمة التكلف، كراهية وهي الحديثة، املدنية يف ظاهرة نزعة اليوم نجد أنا عىل
الكالم، يف والتشدق واألدب، الفن يف والتصنع امللذات، يف واإلمعان املعيشة، يف التعقيد من

وتتسع. تعم أن نرجو كثرية؛ نواح يف ظهرت نزعة وهي
يف ذلك فليس الساذجة، األوىل حياتهم الناس يعيش أن نعنيها التي البساطة ليست
البساطة إن بل البسيط، وامللبس البسيط املأكل يف الناس يتساوى أن نريد وال اإلمكان،
مع يعيش أن الفخمة وسيارته الدسم أكله يف الغني يستطيع فقد التفاوت؛ يف حتى
يمعن ال الذي فالغني متكلفة، عيشة يعيش وهو فقريًا يكون وقد بسيطة، عيشة هذا
مبائه، يف بسيط ترصفاته، يف سمح ولكنه األنواع، خري ويركب ويلبس ويأكل الرتف، يف
قدر عىل يعيش شهواته، يف ممعن غري ماله، يف الفقراء عىل عاطف معيشته، وطرق
يبطن، ما بغري يتظاهر ال الناس، نحو القلب نقي ماله، يحتمله بما ويحسن دخله،
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يتظاهر فقريًا يكون وقد بسيطة؛ عيشة يعيش إنه يقال: ، سهلة بسيطة أموره وتجري
وينطوي ومظهره، لذته يف ويمعن دخله، يحتمله مما أكثر ويتكلف معيشته، من بأكثر
ذلك من تكلًفا وأكثر أعقد، الحال هذه يف فهو الرتف، يف ألمعن املال نال لو أنه عىل قلبه

الغني.
املظهر، يف اإلمعان وعدم التفكري، يف والطهارة القول، يف الرصاحة البساطة من أريد
يف والسري عليهم، والتعايل الناس، كراهية من الفكر ونظافة ويرس، بساطة يف والترصف
نظيفة مائدة تكون فقد تعقيد؛ وال تظاهر وال رياء، وال كلفة غري من هي كما الحياة
بساطة يف الفتاة جمال يكون وقد مركبة، معقدة مائدة من العاقل عند أشهى بسيطة

مزركشة. وثياب مكدسة حيل من خريًا ملبسها وبساطة حليها
من والتخفف التفاهم، وحسن الصحة، وحفظ النفس، راحة العيش بساطة يف
الزمن كل يضيع حتى الحياة؛ يف يشء كل ليست املادية الحياة بأن وشعور املالية، األعباء
جزء لها يوفر أن تستحق جميلة سامية روحية حياة فهناك وتركيباتها، تعقيداتها يف

التفكري. من وقت لها ويخصص الزمان، من

265





الضعيفاجلبار ذلك غاندي،

أن يف الهنود بنزعات العارفون يرتاب وال بوذا، بعد الهند أنجبته رجل أعظم هو غاندي
أن الزاعمني بعض يزعم ولقد وتقديس، عبادة من بوذا بلغه ما سيبلغ موته بعد غاندي
باطل زعم ولكنه مجده، من كثري وانمحى سطوته، وانكمشت اسمه، ضؤل قد غاندي
ليظفروا يتسابقون قومه بني ترى أن وحسبك مدافع، غري الهند عظيم فهو موهوم،

قدمه! موطئ بتقبيل
مزًجا بالدين السياسة مزجه العجيب الجبار هذا من العني يأخذ ما أروع ولعل
إىل النظر أمعنت ولو مًعا؛ آن يف األفذاذ والساسة األطهار القديسني منزلة إىل رفعه
فيها تتبني أن الفاحصة النظرة تلبث ال ظاهرة، متناقضات من مجموعة أللفيتها سريته
إقامته إبان ولكنه األوىل، الطفولة منذ وادع مسالم فهو … ووحدة وانسجاًما اتساًقا
وهو البوير؛ حرب يف املحاربني إسعاف يف لتخدم الجنود يحشد أخذ الجنوبية بإفريقيا
ظل يف اإلنجليز أصدقاء أكرب اليوم ولكنه متصًال، رصاًعا إنجلرتا يصارع أخذ الذي
التعاون يحققه الحارضة الظروف يف الهند استقالل أن ارتأى ألنه الجديد؛ الدستور
إىل نظرته الحديث العلم إىل ينظر وهو الكفاح؛ استئناف يحققه مما أكثر إنجلرتا مع
ضعف عىل ويستعني والسيارة، بالقطار يسافر ولكنه بالبرش، حلت الفادحة الكارثة
ذلك ومع الجسد، من الروح بمثابة الهندي الوطني املؤتمر من كان وقد باملنظار؛ برصه
من يدري ال أحًدا ولكن الدينية، ناحيته من موضوع كل يمس وهو فيه؛ عضًوا يكن لم
تناقض مواضع فيه تبينت الرجل دراسة يف أخذت كلما وهكذا؛ … يدين وبمن يعبد

والتفكري. البحث تقتضيك
ما شأنهم من يرفع أن نفسه عىل آىل الذين املنبوذين مشكلة اليوم يشغله ما وأهم
عرص يف الغزاة اآلريون أنشأها وراثية طبقات أربع الهند ففي سبيًال؛ ذلك إىل استطاع
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تمتزج أن دماءهم يصون املنيع الحصن بمثابة لهم لتكون أنشئوها القدم، يف راسخ
ثم: والعلماء، القساوسة ومنهم الرباهما؛ طبقة الطبقات: هذه وأوىل … األهلني بدماء
أبناؤها ويشتغل الفيسيا؛ طبقة والثالثة: املحاربني، فريق تؤلف وهي الَكشاتريا؛ طبقة
ومنهم السودرا؛ طبقة والرابعة: — غاندي منها خرج التي الطبقة هي وهذه — بالتجارة

والخدم. العبيد يخرج
الهند، يف الطهاة أغلب منها ينشأ أرفعها وهي الرباهما طبقة أن النظر يلفت ومما
ولذلك والرشاب، الطعام أبناؤها يدنس أن خوف فال األطهار؛ طبقة أنها ذلك يف واألصل
املنبوذون أما … األنقياء أولئك من طهاتها يكون أن تؤثر الطبقات سائر من األرس ترى
من مليونًا وخمسني واحًدا يبلغون وهم األربع، الطبقات هذه يف يدخل ال فريق فهم

مليونًا. ٣٥٠ من عددهم يقرب الذين الهند؛ سكان
الزراية يقاسون هذا جانب إىل هم بل املدقع، فقرهم عىل مقتًرصا املنبوذين أمر ليس
وال باملدارس، يلتحقوا أن الهند جهات بعض يف املنبوذين ألبناء يجوز فال واالمتهان،
السكان سائر منها يستمد التي البرئ من رشابهم ماء يستمدوا أن للمنبوذين يسمح
أنظار أمام يبدو أن له يؤذن ال الهند جنوبي يف املنبوذ أن وأمرُّ ذلك من وأقىس ماءهم؛
بعد عىل سائًرا كان لو حتى الطبقات؛ أبناء يلوث دنسه أن يعتقدون ألنهم الناس؛
ليسترت يرجع أن عليه وجب الطريق أقىص يف السادة أحد املنكود أبرص ما فإذا فسيح،
الليل؛ ظلمة يف إال أوكارهم يغادروا أن للمنبوذين يسمح أال واألغلب الحقول، عشب يف

النهار! ضوء دنسهم عن يكشف ال حتى
الطبقات بنظام راسًخا إيمانًا يؤمن إنه الجسيم؟! املشكل هذا يف غاندي يرى فماذا
حتى بالبرش؛ تليق ال زراية النبذ أن كذلك يعتقد ولكنه شيئًا، منه يمحو أن يحب وال
وهو املنبوذين»، نظام بينهم يحيا أن من خري أبيهم بكرة عىل الهنود يفنى «ألن قال:
التي وخطته إبطاء، غري يف الهند جسم من تبرت أن يجب فاسدة» «زائدة النبذ يسمى
وبذلك البائسني، هؤالء من خامسة طبقة بالهند تنشأ أن هي لتحقيقها جاهًدا يسعى
هذه أرىض قد نفسه الوقت يف ويكون به، يؤمن الذي الطبقات بنظام احتفظ قد يكون

املجتمع. جسم يف املبنوذة الفئة
بكل لبطل وإنه األبطال! النوابغ عقد يف يسلكه أن لخليق وحده الجهاد هذا إن أال
يتلفع وهو الضئيل الرجل هذا ينهض أن عجيبًا أليس البطولة! معاني من الكلمة يف ما

التاريخ؟! شهدها إمرباطورية أعظم ليهاجم ونسجه، غزله من بثوب
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يعهده لم نوع من دكتاتور فيهم فهو مكانة، كل دونها ملكانة الهنود قلوب يف له إن
محفوفة األكواخ جدر عىل عالقة صورته فرتى بالحب! أتباعه يحكم دكتاتور اإلنسان،
منشود ليبلغوا الصغار؛ بها ويتيمن ليربءوا! املرىض بها يتشفع والتكريم، باإلجالل
هذه أين إىل … زرافات زرافات الريح إىل أقدامهم يسلمون حني الزراع أروع وما األمل!
غاندي! زعيمهم فيه قطاًرا ليشهدوا ميًال؛ عرشين يبعد مكان إىل الحاشدة؟! الجموع
الطاعة عصا وا ُشقُّ أن الناس إىل بخنرصه أشار شاء إن املعجزات، نبي قومه يف إنه

وطواعية. رضا عن باألمر صدعوا قد فورهم من القوم ترى أن إال هو فما للحكومة،
البرش من مليون وثالثمائة خمسني يحرك الذي الرجل هذا يكون أن عىس فمن
األرض سكان خمس يف يتحكم الذي الجبار هذا من شفيته، بني من تنحدر واحدة بلفظة

بأرسها؟!
،١٨٦٩ عام أكتوبر شهر من الثاني يف ولد الذي غاندي» كرمشاند «مهانداس هو
فأبوه املناصب، أرفع أبناؤها توىل أرسة سليل وهو … السبعني عىل أوشك قد إنه أي
أبناء أصغر غاندي وكان مرات، أربع أبوه تزوج وقد اإلقليم؛ وزارة رئييس كانا وجده

عميًقا. أثًرا ابنها يف فأثرت الدينية النزعة فيها اشتدت امرأة وهي الرابعة؛ الزوجة
يف يعود حتى الجادة عن ينحرف يكاد ال اإليمان، راسخ العقيدة قوي غاندي نشأ
إىل يعزى الهنود ضعف إن الشباب: صدر يف أصدقائه أحد له قال … جديد وعزم توبة
فاعتزم اللحوم، أكلة من ألنهم إال الهند يحكموا لم اإلنجليز وإن اللحم، أكل عن امتناعهم
وخًزا الضمري وخزه حتى ذلك يفعل يكد ولم املمنوع، الطعام هذا يذوق أن غاندي
وأغراه … جوفه يف تتقيأ حية عنزة فيه رأى فظيع حلم املساء يف وانتابه العلة، به أنزل
حني والعمى الخرس يصعقني «كاد يقول: ذلك ويف داعر، بيت إىل واقتاده آخر صديق
برحمته» عاجلني هللا ولكن الخطيئة، أنياب بني زللت لقد الرذيلة، وكر قدماي وطئت
من نفسه يزهق بعدئذ فكاد — محرَّمة وهي — لفيفة يدخن أن مرة النفس وحدثته …

قط! حياته يف يكذب لم أنه ويروى … الضمري تأنيب
يقول: ذلك ويف عمرها، من العارشة يف فتاة من عرشة الثالثة سن يف غاندي وتزوج
إياي تزويجه عىل النقد مر أبي إىل فيه أوجه يوم سيأتي أن الزفاف يوم بخلدي يدر «لم
الرغبة شديد وكنت جميًال، سارٍّا اليوم ذلك يف يبدو يشء كل كان فقد الطفولة؛ سن يف
الكتابة عند ذلك يف وقف ولكنه يعلمها، أن فأراد أمية زوجته وكانت … الزواج» يف

والقراءة.
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سنته يبلغ يكد فلم الباكر، الزواج هذا من لنفسه ينتقم أن غاندي أراد وكأنما
يومه إىل امتدت عزوبة نفسه عىل وفرض شهوته، كبت اعتزم حتى الثالثني بعد األوىل
جموح عىل إرادته وسيطرة نفسه، زمام تملكه نحو خطوة ليكون ذلك فعل وإنما هذا،
إعالن إىل األمر آخر به انتهى الذي األول املبدأ هو ذلك إن حياته مؤرخو ويقول شهوته،

السلمية. السلبية املقاومة
ولم القانون، دراسة ليتمم لندن؛ إىل قصد أباد» «أحمد جامعة يف دراسته أكمل وملا
للدنس؛ مجلبة بتقاليدهم، املستمسكني الهنود عند البحر، عبور ألن يسريًا؛ أمًرا ذلك يكن
حقوقه، كل من والحرمان عشريتهم، من بالطرد طبقته يف األمر أولو عليه قىض ولذا
يقرب وأال خمًرا، يرشب وال لحًما، يأكل أال أمه أمام فنذر سفِره، دوَن يَُحْل لم ذلك ولكن

املنشودة. كعبته إىل العلم سبيل يف وانطلق النساء،
أنه ويروى بومباي، يف باملحاماة واشتغل ثالثة، أعوام بعد الوطن أرض إىل وعاد
الجلوس إىل واضطر لسانه، عقل خجل اعرتاه شاهًدا، ليسأل قضاياه أوىل يف نهض حني
أفريقيا إىل رحاله فشد األمل، فيها يزدهر لم أعوام ومضت … واحًدا سؤاًال يلقي أن دون
أن يلبث لم فإنه كان، وهكذا الهند، يف يستطعه لم ما فيها يصادف لعله الجنوبية
سعيًدا؛ راضيًا عاًما عرشين هنالك فقىض فيها، صوته عال حتى البالد تلك يف استقر
… بعد فيما عاتقه عىل ألقي ملا فيها يتأهب فرتة بمثابة كانت العرشون األعوام وهذه
مجراهما ويشتد يظهران يكونانه اللذان األساسيان التياران أخذ أفريقيا جنوبي ففي
بمثلهما وأخذ وتولستوي، َرْسِكن طالع فقد املساملة؛ مذهب إىل اتجاهه األول: نفسه: من
الهند، حقوق عن يدافع الحني ذلك منذ وأخذ الهندية، بالقومية عنايته والثاني: العليا،
غري زعيًما وأصبح الهند»، «استقالل كتبه أول وأصدر الهندي» «الرأي صحيفة فأسس
هنالك السجن أودع وقد العدد، كثرية وهي إفريقيا، جنوبي يف الهندية للجالية مدافع

مرات. ثالث
طريف ومن العملية؛ الدربة ويكتسب روحه ويغذي نفسه يروض غاندي أخذ وقد
قربه ليشتد الهندية؛ املقدسة للكتب دراسة يزداد أن اعتزم أنه الصدد هذا يف يذكر ما
فعل؟ ماذا أوتدري أمنيته، له يحقق ما الفراغ من وقته يف يجد لم ولكنه الهند، روح من
عند أمامه يقف الذي الحوض أعىل يف حفظها يريد التي الكتاب آيات بعض علق إنه

صباح! كل من لذلك خصصها التي الدقائق يف ليتلوها أسنانه؛ غسل
روى فقد منه؛ اإليمان جانب عىل ضوءًا يلقي آخر نبأ عنه نذكر أن بنا ويجدر
القضاء أدركني لو «إنه قائًال: يوم ذات نفسه خاطب أنه سريته كتاب يف نفسه عن
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بمبلغ حياته عىل فوره من وأمن املسكني» أخي عىل وأبنائي زوجي عبء لوقع املحتوم
أن أفرض «ملاذا قال: أن لبث ما ولكنه بعده، من العيش رغد ألهله ليضمن جسيم؛
أخي وليس وأبنائي، زوجي يرعى الذي هو وحده هللا إن سواي؟ قبل سيدركني املوت
أبنائي أحرم كما بذلك أحرمها فقد زوجي؛ أجل من حياتي عىل نُْت أَمَّ إذا إنني براعيهم،
لألرس جرى ماذا بأنفسهم؟ يعنوا أن منهم أتوقع ال وملاذا النفس، عىل االعتماد نعمة من
من واحًدا نفيس أعد ال ولم شيئًا؟ الدنيا حطام من تملك ال والتي الحرص؛ يحدها ال التي

هؤالء؟»
رآه ملا األغنام؛ لبن التجارب، من طويلة سلسلة بعد لنفسه اختار فقد طعامه وأما
كل من االثنني يوم الحديث عن يصمت أن وقرر نفسه، ضبط من تمكنه صفات من فيه
حتى أفريقيا جنوبي يف وهو مىض وهكذا النفس؛ لضبط أخرى وسيلة ليكون أسبوع؛

األمور. توافه يف وهوادة ولينًا مبادئه، يمس فيما صالبة وازداد مراسه، اشتد
بدأ حيث ١٩١٤؛ عام الهند إىل عاد حني واألربعني، الخامسة سن يف غاندي هو هذا

األكرب. جهاده
يف ليساهم الهند؛ ربوع بني متنقًال األول عامه وقىض الوطن، أرض إىل غاندي عاد
عودته بعد يسلخ يكد ولم كثب، عن بالده شئون يمس لكي االجتماعية؛ الخدمات بعض
ولكن الروح» «قوة بالده بلغة معناه اسًما عليها أطلق صومعة لنفسه أنشأ حتى عاًما
ومن األتباع إليه وحج «العصيان»، تعني وأصبحت بعد، فيما استخدامها أيسء اللفظة
يسلكوا وأن الصدق، إال يقولوا أال يديه بني عواتقهم عىل وأخذوا املنبوذين، من نفر بينهم
وأال امللك، يرفضوا وأن الطعام، يف النباتي باملبدأ يأخذوا وأن املساملة، طريق الحياة يف
أطلق حتى أقصاها؛ إىل أقصاها من الهند جوانب يف يرن غاندي اسم وأخذ يتزوجوا،

العظيم». «الروح ومعناها «املهاتما» اسم عليه
الحاكمني اإلنجليز يطالبون الهنود أخذ حتى أوزارها الكربى الحرب تضع كادت وما
من ُمنحوه بما الهنود يرَض فلم وتقتري، كز يف ولكن اإلنجليز فأجاب نفوذهم، بحرص
بيد النامية الحركة هذه تشكم فورها من إنجلرتا فنهضت األيدي، مغلولة ذاتية حكومة
غاندي. رأسهم وعىل عازمني؛ جادين وهبوا الهنود، نفوس العنف هذا فأثار حديد، من
جاءت وما عام، بإرضاب الهنود فقابله القسوة، روح فيه قانونًا إنجلرتا وأصدرت
يُطلق أن إنجليزي قائد أمر إذ الفادحة؛ املأساة ووقعت النازلة نزلت حتى ١٩١٩ سنة
يستطيعون ال بحيث وكانوا وأطفاًال، ونساءً رجاًال العزل، الهنود من حشد الرصاصعىل
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ال صامتة هادئة قومة ولكنها الهند، فقامت مئات، وجرح مئات منهم فقتل الهروب،
ذاع أن إال هو وما مدنيٍّا، عصيانًا الحاكم عىل أعلنت إذ والزئري؛ الصخب يصحبها
وقوة سياسية أداة غاندي منه اتخذ وقد رسيًعا، قويٍّا ذيوًعا الهند ربوع يف العصيان
الذات، وإنكار النفس وضبط املساملة إىل قومه املهاتما دعا هكذا … مًعا آن يف روحية
نفوسهم مرنت الذين الهنود يفهمها دعوة شعبه، يفهم زعيم من صائبة دعوة فكانت
يف دينهم طبيعة من جاءت ألنها القلوب؛ حبات منهم فمست العنيفة، الرياضة عىل

أُُسوًدا. الهنود من وخلقت الصميم،
بالعصيان والقسوة باللني، العنف يقابل أن صمم شعب أمام اإلنجليز يصنع ماذا
األلوف ألوف يشهدون وهم اإلنجليز، يصنع ماذا ملقاومة؟ إصبًعا يرفع ال الذي الصامت
تودعهم أن الحكومة يطالبون السجون؛ إىل زرافات تقاطروا الذين الهنود الشبان من
وجهها التي الدعوة هذه يفهم يكد لم األوربي العقل إن طائعني؟ مختارين أغاللها بني
العقل يفهمها لم نعم؛ السلبية! السلمية املقاومة موقف يتخذوا أن أمته، إىل غاندي

وسمعه! برصه أمام نتائجها شخصت حتى األوربي
اإلنجليزية، للبضائع مقاطعته الهندي املؤتمر فأعلن عنفها، يف الحكومة وأمعنت
من القضايا تُسحب وأن الحكومة، مدارس من الهند ناشئة تُمنع أن األعضاء وقرر
وأال الرضائب، األهلون يدفع وأال الحكومية، وظائفهم عن املوظفون يتخىل وأن املحاكم،

الهنود. أيدي غزلته قطنًا إال الهندي يلبس
إن قائًال: االتهام يخاطب الجبار هذا إىل فاستمع ،١٩٢٢ عام يف غاندي عىل وقبض
يقيضبأقىص أن إليه القايضوتوسل إىل نظر ثم دعواك! يف ذكرت مما ا جدٍّ أكرب جريمتي
بالشكر، غاندي فأجابه سنوات، ست بسجنه القايض وحكم القانون!! يبيحها عقوبة
املرح»، كالطائر سعيًدا السجن يف «كنت ذلك: يف ويقول أحبها، عزلة السجن له أتاح وقد

اثنني. عامني بعد رساحه أطلقت الحكومة ولكن
وعراك، خصومة يف واملسلمون الهندوس اشتبك أن واحدة بسنة ذلك بعد وحدث
فريقني بني ينشأ نزاع عىل بصومه ليحتج يوًما؛ وعرشين واحًدا يصوم أن غاندي فقرر
خشية من األنفاس مقطوعة وهي األيام هذه تنتظر كلها البالد فلبثت الوطن، أبناء من
الربتقال، عصري من قطرات الزعيم فم يف وقطروا بخري، الكفارة أيام وانقضت الخطر،

حني. بعد إال والحركة الكالم عىل يَْقَو لم ولكنه
الهند؛ إىل سيمون بعثة اإلنجليز أرسل إذ شداد؛ خمس سنوات ذلك بعد وجاءت
وطالب القليل، يرىض يعد لم الهندي املؤتمر ولكن جديد، دستور لوضع الطريق لتمهد
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غاندي وافتتح جديد، من املدني العصيان فبدأ الحاكمون، فاشتد تام، باستقالل للبالد
الحكومة يد يف محتكًرا يزال وال امللح كان فقد امللح»، «غزوة يسمى بما املرة هذه عصيانه
البحر إىل طريقه يشق املهاتما فأخذ الفقراء، عىل عبئها يقع باهظة رضيبة عليه تفرض
نار وكانت قدميه، عىل سريًا غربيها إىل رشقيها من البالد واخرتق أعوانه، من جمع يف
وأخذ فركع البحر، شاطئ بلغ حتى مىض وهكذا سار، أينما إثره يف تشتعل الثورة
قاسية رضبة فكانت قومه، واحتذاه الحكومة، رضيبة تثقله ال ملًحا املاء من يستخرج

والعصيان! االحتجاج من نادًرا ورضبًا الحكومة، عىل
فيه وتنازل اليشء، بعض اإلنجليز فيه تسامح اتفاق إىل األمر آخر املوقعة وانتهت

اليوم. القائم املوقف وهو اليشء، بعض الهنود
جهات أكثر يف تقع «سيجاون»، تسمى منعزلة قرية يف عامه اآلن املهاتما ويقيض
أربعة الوحل يطوقه الذي القيص املكان هذا اختار وقد املدنية، عن وبعًدا انحطاًطا الهند
املنبوذين، من سكانه أغلب ألن عامًدا؛ اختاره بريد، وال طبيب فيه وليس السنة، من أشهر
الربهان وليقيم األمة، جسم يف دمجهم إىل بذلك ليدعو هللا»؛ «أبناء اسم عليهم أطلق وقد
أشد يف بذوره تنبت بل وحدها، املستنرية للطبقات يصلح ال الغاندي املذهب أن عىل

وجهًال. تأخًرا الوطن جهات
ثم الصبح، صالة ليؤدي والنصف؛ الرابعة الساعة يف يوم كل غاندي يستيقظ
نشأ عادة وهذه املطر، انهمار ذلك دون يحول ال رسيًعا، سريًا أقدامه عىل سريًا يرتاض
هذه رياضته يؤدي كان غاندي أن وهو ظريف؛ نبأ ذلك يف ويُروى شبابه، منذ عليها
الرشطة رجال فشكا فيه، أحد يلحقه قلما رسيًعا سريًا كعادته يسري وكان لندن، يف وهو

سريه! يف متابعته يحاولون حني وإعياء جهد من يكلفهم ما بحراسته املكلفون
تكن مهما موعدها حل إذا صالته شعائر يؤدي فهو يفرت؛ ال قويٍّا إليمانًا له وإن
بمنزلة وال يجالسهم، من بمكانة يأبه ال لندن يف وهو كان فقد به؛ املحيطة الظروف
يجلس حيث الغرفة؛ أرض إىل ينزل فرتاه الصالة، وقت جاء إذا فيه يحل الذي املكان
واستأنف كرسيه إىل عاد فريضته من فرغ ما إذا حتى الرأس؛ مطأطئ الساقني مشبوك
يوم، كل يف مرتني يصيل وهو الربيطاني! العموم مجلس يف وهو حتى ذلك فعل الحديث،

أخرى. الغروب وعند مرة الرشوق عند
ينقطع؛ ال متصل عمل يف يفتأ ال الطعام، من األدنى الحد يأكل الذي الرجل هذا وإن
كثرية، أمور من له يعرض ما وينجز مستشاريه، إىل ويتحدث الزائرين، يستقبل فهو

273



الثامن) (الجزء الخاطر فيض

وقد يكون؛ حيث تكون القومية الهند عاصمة ألن الشئون؛ من له يعرض ما أكثر وما
أربعني الساخن املاء من حوض يف يجلس أن واالستجمام الراحة ألوان من لنفسه اختار

باملاء! حوضه يف مغمور وهو يطالع ما وكثريًا مخدعه، إىل يأوي أن قبل دقيقة
الغزل تشجيع أشياء: خمسة يف اليوم مجهوده إليه يوجه الذي برنامجه ويتلخص
ودمج الصحية، الحالة وتحسني صناعيٍّا، تعليًما القرى يف التعليم وجعل والنسج،

القروية. الصناعة وتنشيط املجتمع، جسم يف املنبوذين
املتقلبة الظواهر هذه وراء ولكن ويموت، يتغري يشء كل أرى «إنني غاندي: يقول
تلك الخلق؛ وتعيد وتميت، تخلق يشء، كل بيدها تمسك قوة للتغري، تخضع ال حية قوة
الصدق وأرى املوت، تتابع رغم ظافرة الحياة أرى ألنني مطلق؛ خري إنه … هللا هي القوة
ومن ظالم، من يحجبه ما رغم ساطًعا النور وأرى أكاذيب، من يكتنفه ما رغم منتًرصا

األعىل». اإلله هو الحب، هو والنور، والصدق الحياة هو هللا أن أستنتج هذا
عىل كلها املقدسة الكتب أن يعتقد أنه إال متدين، هندويس غاندي أن من الرغم وعىل

بوذا؟! وكتاب واألفستا والتلمود واإلنجيل القرآن هللا؛ كلمة هي دياناتها، اختالف
وعلمها موت، بعد فأحياها روًحا، الهند يف نفخ الذي الجبار لغاندي صورة هذه

قليل. والرجال رجل؛ إنه بنفسها، وتزهى حقها، تعرف كيف
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مناف، عبد ولد من قريش من فرعان الرشَف يتنازع كان الجاهيل العرص يف قديم من
وأوفر عدًدا أكثر أمية بنو وكان أمية، وبيت هاشم بيت وهما بيت؛ ذلك يف يدانيهما ال
عىل أرشف، أيهما بينهما يحكم حكم إىل أمية أخيه وابن هاشم تنافر ما وكثريًا رجاًال،
رجًال وكان الحرام، البيت يف قاية والسِّ الرِّفادة له هشام وكان الجاهلية، يف العرب عادة
أن املقدرة ذوي من ويطلب حجتهم، عند العرب عىل يوسع وكان كريًما، وكان موًرسا،
والرتويَة الطعام إطعام فينظِّم ماله، من كثري عن هو ويخرج استطاعتهم، يف بما يتربعوا
كان كما بالرشف، له يحكم كان هذا أجل فمن وضيفه؛ هللا ضيف الحجيج ويعد باملاء،
رئيس كان فقد أمية؛ بن كحرب كلها، قريش وسوَّدته السيادة نال من األمويني من
إىل ظهره مسند هذا وحرب يوم؛ ذات تواقعوا قريًشا أن ورووا الفجار، حرب يف قريش
أرشف حتى إزاره يجر فقام قومك، أدرك عم، يا ينادون: منهم غلمة إليه فتبادر الكعبة،
بعد إليه الطائفتان فبادرت تعالوا، أن إليهم ثوبه بطَرف ولوح الرُّبا، بعض من عليهم

وطيسهم. حمي كان أن
الجاهلية. يف عظيًما واألموي الهاشمي البيتني من كل كان إذًا؛

ولكن الهاشمي، هللا رسول بمحمد رشًفا الهاشمي البيت زاد اإلسالم جاء فلما
الدم غري آخر بميزان الناس يزن وجاء الجاهلية، القبلية بالعصبية يعبأ لم اإلسالم
بالتقوى، إال أعجمي عىل لعربي فضل ال الصالح، العمل ميزان هو والقبيلة؛ والجنس
للمرشكني مكة وترك بينهم، وآخى الناس، بني ساوى املدينة إىل هللا رسول هاجر وملا
عظماء من الرشَف األمويني ينازع ممن بمكة الجو وخال الجاهلية، العصبية فيهم تعمل
الهاشمي حمزة وهاجر املدينة، إىل بنوه وهاجر الهاشمي طالب أبو مات فقد هاشم؛ بني
كلهم واملرشكني كلها أمية األموي سفيان أبو فتزعم املطلب، عبد بني وأكثر والعباس
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فكان قريش غري من أيًضا املرشكني تزعم بل أحد، غزوة يف رئيسهم وكان قريش، من
األحزاب. غزوة يف كلهم قائدهم

فاجعل الفخر يحب رجل سفيان أبا إن العباس: له قال مكة ملسو هيلع هللا ىلص النبي فتح وملا
أبو رأسهم وعىل مكة مرشكو وأراد آمن. فهو سفيان أبي دار دخل من فقال: ذكًرا، له
الردة حروب يف فأبلوا سيئاتهم؛ عن روا ويكفِّ فاتهم، ما يعوِّضوا أن اإلسالم بعد سفيان

حسنًا. بالءً اإلسالمية الفتوح ويف
وترشئب عملها تعمل وظلت تمت، لم إماتتها إىل اإلسالم دعا التي العصبية ولكن

إليها. داع دعا كلما بعنقها
مات فقد أمية؛ بني من كثريًا البلدان عىل استعمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن يالحظ ومما
اليمن وقسم أمية، بن الِعيص أبي بن أَِسيد بن عتَّاب وهو أموي؛ مكة عىل وعامله ملسو هيلع هللا ىلص
وأبان صنعاء، عىل واليًا أمية، بن العاص بن سعيد بن خالد أحدهم رجال؛ خمسة عىل
أمية بن العاص بن سعيد بن وعمر البحرين، عىل واليًا أمية بن العاص بن سعيد بن
وهكذا، نجران؛ عىل واليًا حرب بن سفيان وأبو وفدك، وتبوك وخيرب تيماء عىل واليًا

هاشمي. بينهم من وليس
بكر أبي أعمال يف وال هللا رسول أعمال يف يكن فلم وعمر، بكر أبو فعل وكذلك

هاشم. بني من أحد وعمر
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان فهل النظر، يلفت أمر وهو عفًوا، يحدث لم هذا أن الجيل ومن
األمر وإنما إرث، وال عصبية إىل وال بيت إىل يرجع ال الوالية أمر أن الناس يفهم أن يريد
التي للمهمة وأكفأ العام، الصالح عىل وأقدر بالوالية أحق يرونه من يختارون للمسلمني
سياسية كانت وإن الحرب، يف الرجال أكفأ لها اختري حربية مهمة كانت فإن لها، ينتدب
وهو راقيًا درًسا يعلمهم أن يريد كما األمر، لتدبري وأصلحهم الناس أسوس لها اختري
أهل عنده سواء مطلًقا، عدًال عادل وأنه لقومه، يتعصب وأن لبيته يتحزب أن فوق أنه
كانت! يد أي عىل وجه أحسن عىل وتطبيقها وتعاليمه دعوته تهمه إنما وغريهم، بيته

كله. ذلك أراد لعله
األموي، وعثمان الهاشمي عيل الستة هؤالء أظهر وكان ستة، بني الخالفة عمُر جعل
ييل ملن محكًما نظاًما أمرهم أول املسلمون يضع ولم القديمة، العصبيات فتحركت
املسائل من ذلك غري وال والعقد، الحل أهل وال للشورى، نظًما وضعوا وال الخالفة،
من سأل معاوية أن روي العصور، طوال الخالفة عىل بالخالف املسلمون فمني الهامة،
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فقال تقنعه، لم إجابات فأجيب بينهم، وخالف املسلمني أمر شتت عما يوًما مجلسه يف
إال منهم يكن فلم الستة، يف عمر جعلها التي الشورى إال املسلمني أمر يشتت لم هو:
عليهم استخلف عمر أن ولو نفسه، ذلك إىل وتطلعت قومه، له ورجاها لنفسه، رجاها

اختالف. ذلك يف كان ما بكر؛ أبو استخلف كما
منهم؛ الواليات عمال أكثر وكان األموي، الحزب تغلب الخالفة األموي عثمان ويل ملا
مرص وعىل األموي، عامر بن هللا عبد البرصة وعىل سفيان، أبي بن معاوية الشام فعىل
غري من الوالة من كثري كان فإن العظام، الواليات هي وهذه األموي؛ سعد بن هللا عبد
تابعة ففارس العظام؛ األمويني هؤالء إىل أمراؤها يرجع فرعية واليات فهي األمويني

وهكذا. الشام؛ وايل تتبع الشام وأقسام ملرص، تابعة وإفريقيا للبرصة،
النبي عهد يف كان الذي الطابع يخالف وهذا حزبي، حكم طابع عثمان عهد فطابع

حزبي. بلون ملون غري كان فإنه قبله، والخلفاء ملسو هيلع هللا ىلص
قبل: من يعهدوه لم فظيًعا تشتتًا املسلمني أمر فتشتت األموي عثمان قتل

ومن وصنائعهم وأتباعهم األمويني ويضم عثمان، بدم يطالب وهو األموي الحزب
معني، بخليفة ينادون ال األمر أول كانوا وهؤالء األمويني، من األمصار والة استخدمهم
حسب األمور تطورت ثم عليٍّا، ويناهضون عثمان، بدم يطالبون إنما بالذات، باسم وال
«الشام». الحزب هذا وعماد خليفة، حزبه يف به ونودي «معاوية» حول وتركزت األحداث،
املؤمنني. أم وعائشة وأتباعهما، أنصارهما الحزب هذا ويضم والزبري، طلحة حزب
وأبي الغفاري، ذر كأبي الصحابة كبار من وكثريًا الهاشميني ويضم عيل، حزب

والعراق. باملدينة كثريون أنصار له وكان األنصاري، أيوب
موىس أبو أظهرهم من قليلون: دعاة له وكان الخطاب، بن عمر أبناء حزب

لنفسه. يدعو هو يكن لم وإن الخطاب، بن عمر بن هللا لعبد يدعو األشعري؛
يف الحق أن يرون ولكنهم معني، بشخص ينادون ال وهم الخوارج، حزب وأخريًا
بالخالفة األحق وأن املسلمني، جميع يف عامة هي وإنما قريش، عىل مقصوًرا ليس الخالفة
فهو اختري فإذا حبشيٍّا، عبًدا كان ولو بالخالفة أحق املسلمون رآه ومن الناس أصلح
أن ترى كانت فرقة ومنهم رسوله، وسنة هللا بكتاب يحكم أن عليه ويجب املؤمنني، أمري
حكم «ال ونادوا: أنفسهم من الحق عىل يسريوا أن الناس وعىل خالفة، إىل حاجة من ليس

هلل». إال
ولم لذكره، محل ال مما أنهاًرا الدماء فيها وسفكت وتقاتلت، األحزاب هذه تناحرت
يف يدخلوا أن وامتنعوا كلها، الفتن هذه من أيديهم غسلوا قوم إال القتال هذا من ينُج
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الحصني، بن وِعمران بَْكرة، أبو هؤالء: من وكان وبعض، بعضهم املسلمني بني نزاع
باملرجئة. بعُد الفرقة هذه وسميت عمر، بن هللا وعبد

والزبري، طلحة كحزب القتال؛ ميدان من واختفى انقىضرسيًعا األحزاب هذه بعض
صفا جدٍّا وأخريًا وأخريًا األموي، ومعاوية الهاشمي، عيل بني كان العنيف القتال ولكن

األموية. الدولة وأسس ملعاوية الجو
إليها: اإلشارة من بأس ال أسباب والنتصاره

األمويني من األمصار حكموا الذين األمراء كثرة من قبُل إليه أرشنا ما ذلك فمن
األمويني؛ نرصة يف عنرص أهم وهي الشام؛ مثًال خذ فيها، نفوذهم وبثوا عليها وتسلطوا
الخالفة، قبل عاًما عرشين معاوية وليها مات ملا ثم سفيان، أبي بن يزيد وليها فقد
نفسية يعرفون الزمن، مع تمشيًا أكثر سياستهم يف كانوا العموم وجه عىل واألمويون
باملصاهرة لناحيتهم يستجلبونها وكيف وخصومتها، ومنازعاتها وعصبيتها العرب
شأن هو كما أحيانًا، وبالشدة أحيانًا، وبالحلم أحيانًا، وباملداراة أحيانًا، وباملال أحيانًا،
إال الحق إىل نصل ال «إنا معاوية: زعيمهم قاله ما سياستهم وعنوان دائًما، السياسة
املستقيم الخط عىل يسريوا أن يريدون وحزبه عليٍّا ولكن الباطل»؛ من كثري يف بالخوض
ما ويعجبني ودوران، لف إىل تحتاج ما كثريًا والسياسة دوران، وال لف غري من فقط
وأمكر، وأنكر أكثر أمية بنو فقال: هاشم؛ وبني أمية بني عن سئل عليٍّا أن من قرأت

وأسمح. وأصبح أفصح ونحن
دهاة إليه يضم أن استطاع أنه معاوية؛ األخص وعىل األمويني؛ أساليب من وكان
الفهري، مسلمة وحبيب خالد، بن الرحمن وعبد العاص، بن كعمرو وأمكرهم العرب
من كانوا وهؤالء الكندي، السمط بن ورشحبيل قيس، بن والضحاك أرطاة، بن وبرس
معاوية عرف وقد واإلدارة، السياسة يف الدهاة كبار ومن الجيوش، يف العرب قواد كبار
عظيًما، بالءً ذلك يف فأبلوا أغراضه، لتحقيق ويستخدمهم بأساليبه، إليه يضمهم أن
عىل فيقلبونه األمر عليهم ويعرض يجمعهم شورى مجلس أمثالهم ومن منهم وكون

منيعة. ية وِرسِّ دقيق وترتيب محكم تنظيم يف وجوهه جميع
هللا (ريض عيل شكا فطاملا عيل، وجند معاوية جند بني الكبري الفرق ذلك إىل أضف
يف وكانوا البداوة، عليهم تغلب عيل جند كان لقد بجنده، معاوية وفخر جنده، من عنه)
واتفاقهم كلمة، عىل جمعهم يصعب املختلفة، واألهواء القبلية العصبية تتوزعهم العراق
بالتحكيم، يقولون هؤالء املتناقضة: اآلراء يف األمّرين عيلٌّ منهم القى ولذلك رأي، عىل
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وإذا القتال، بوقف يقولون وهؤالء القتال، بمداومة يقولون وهؤالء يرفضونه، وهؤالء
موىس أبو أم النخعي، األشرت يمثلهم: من عىل شديًدا اختالًفا اختلفوا التحكيم دور جاء
ال التي الخالف وجوه من التاريخ رواه مما كثري إىل ذاك؟ وال هذا، ال أم األشعري؟
وقد اليمن، من كان وجندهم عربهم وأكثر الشام، فنواتهم معاوية جند أما لها، حد
يف اختلفوا نسمعهم فلم الغساسنة، عهد من بالرومان واتصلوا قديًما، النظام روح ألفوا
يمثلهم، بمن ويسمعون جميًعا، به فيقولون بالتحكيم، ينادون عيل، جند اختالف اآلراء

والطاعة. النظام عمادها والجندية جميًعا، به فيقولون
ظَهرًة رجًال كان بثالث: عيل عىل «أُِعنُْت قال: أنه معاوية عن روي ما ويعجبني
وأقله جند أطوع يف وكنت خالًفا، وأشده جند أخبث يف وكان للرس، كتوًما وكنت ُعَلنًَة،
وإن وهنًا، عليه ذلك أعددت بهم ظفر إن فقلت: الجمل، بأصحاب عيل وخال خالًفا،

منه». عيلَّ شوكة أهون كانوا به ظفروا
تنازل أن بعد للمسلمني خليفة عليه الناس واجتمع ملعاوية، األمر تم حال كل عىل
بعد معاوية وظل الجماعة، عاَم العاُم هذا وسمي ،٤١ سنة له وبايع عيل، بن الحسن

دعائمها. ويضع الدولة يؤسس عاًما عرش تسعة نحو خليفة ذلك
رأسه عظم فرأى أبوه إليه نظر السيادة، مخايل عليه تظهر صغره منذ كان لقد
إن ثكلته فقط! قومه أمه: هند فقالت قومه، يسود أن لخليق إنه فقال: سيادته، ومخايل
وليت إن معاوية يا يوًما: له فقال ذلك هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فيه وتفرس قاطبة! العرب يسد لم
العرب، كرسى هذا قال: معاوية ورأى الشام دخل إذا عمر وكان واعدل. هللا فاتق أمًرا
فأبو له؟ فقيل معاوية. من أسود هللا رسول بعد أحًدا رأيت ما عمر: بن هللا عبد وقال
منهم. أَْسَوَد معاويُة وكان معاوية، من خريًا وهللا كانوا فقال: وعيل، وعثمان وعمر بكر
عنده ما ينال وال الغضب، عند يضحك من ذم من دعونا عمر: فقال عمر، عند قوم وذمه

قدميه. تحت من إال رأسه فوق ما يؤخذ وال الرضا، عىل إال
قبل؛ من للمسلمني به عهد ال جديًدا شكًال أخذت معاوية إىل الخالفة بانتقال
اختيار عىل تعتمد قبُل كانت وقد األمويني، أرسة وهي واحدة، أرسة يف امللك حرص أهمها:
باألمر فعهد وراثية، كذلك معاوية جعلها بل والعقد، الحل أويل اختيار أو الخليفة،
لرشحها، مجال ال كثرية ومنافع كثرية، أرضار االتجاه لهذا وكان يزيد، البنه بعده من
العربية، واألرستقراطية العربي، بالطابع معاوية عهد من األموية الدولة انطبعت كما
األخرى األمم من املوايل إىل نظرهم ذلك وتال الدماء، من غريه عىل العربي الدم وتفضيل
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مسكن دمشق إىل املدينة من العاصمة انتقال أن كما ملقهور، وقاهر ملحكوم، حاكم نظرة
وسياستهم؛ نظمهم يف القديمة املدنيات من يقتبسوا أن للعرب د مهَّ قبل، من الرومانيني

األمويني. إىل الحكم انتقال مظاهر من مظهًرا كان هذا كل
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وأربعني. إحدى سنة الجماعة عام بالخالفة ملعاوية بويع أن إىل األموي البيت عن تحدثت
عاًما. تسعني نحو فيهم الخالفة دامت وقد

عنوان وكان والعنف، والقوة الدهاء استعمال إىل ملكه تأسيس يف األموي البيت لجأ
بالخوض إال الحق إىل نصل ال «إنا يقول: إذ معاوية؛ رأسهم وضعه الذي املبدأ سياستهم
الذي الحق مقدار بني املوازنة عدم يف األحيان بعض يف وأخطأوا الباطل»، من كثري يف
إىل بالوصول أحيانًا يكتفوا ولم يخوضونه، الذي الباطل ومقدار إليه، الوصول يريدون
وهز للنفوس إثارة وأكثرها الطرق أعنف إىل عمدوا بل وألبقها، طرقه أقرب من الغرض

باملنجنيق. الكعبة ورمي الحسني، مقتل كحادثة املشاعر،
من األصلح بانتخاب كان أن بعد العهد، بوالية البيعة نظام هو الحكم نظام وجعلوا
من باألمر يعهد أن عىل األبوة عاطفُة تحمله قد الخليفة أن إىل هذا وجر بأرسة، تقيد غري
يف اليأس من نوع إىل أدى أنه كما للخالفة، لصالحيته الناس أبعد يكون وقد البنه؛ بعده

الزبري. وبيت الهاشمي، كالبيت الخالفة؛ إىل تطمح كانت التي األخرى البيوت
وهما: إقليميني؛ معسكرين أوجدت ومعاوية عيل بني الحرب أن ذلك إىل أضف
لنفسه يثأر أن يريد منهما كل املتقاتلني، الشخصني كِرتات ِترات بينهما والعراق، الشام،
الفرص، وانتهاز الغل عىل نفسه العراق طوى الشام انترصت فإذا خصمه، أعمال من
وابنه، أبيه، بن زياد أمثال: من جبابرتها العراق إىل تبعث فكانت بذلك الشام وأحست
هوادة، غري يف بالظنة، وأخذ وانتقام وجربوت قمع حكم يحكمون هؤالء فكان والحجاج،

رحمة. وال
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بني الخالف يثري العهد بوالية البيعة نظام كان نفسه األموي البيت ناحية ومن
وعظم لكفايتهم منه؛ باألمر أحق أنفسهم يرون قد الذين وإخوته إليه، يعهد الذي االبن

صالحيتهم.
فالبيت مستمرة؛ تكون تكاد ثورات من تهدأ لم األموية الدولة جعل وأمثاله هذا كل
ويسبب الرسية، دعوته وينظم املوقف، السرتداد للثورة؛ فرصة كل ينتهز الهاشمي
الحسني، بثأر يطالب واملختار ويقتل، يخرج فالحسني تنتهي، ال األموي للبيت متاعب
جهًرا، ثم ا، رسٍّ نفسه إىل هاشمي إمام دعا إمام قتل وكلما الحنفية، ابن ملحمد ويدعو

األموي. العهد طوال يقتل أو فيحبس
يف العوام بن الزبري أبيه محل األموي البيت مع خالفه يف يحل الزبري بن هللا وعبد

يقتل. حتى عليٍّا منازعته
خليفة. ال أو حرٍّا، انتخابًا ينتخب خليفة وتريد جميًعا، هؤالء ترىضعن ال والخوارج
ويشجعون الدوائر، بهم فيرتبصون معهم؛ األمويون فعله ما ينسون ال والعراقيون
فقد األشعث؛ بن الرحمن عبد مع ثورتهم ثوراتهم أكرب من وكان املعارضة، األحزاب
البلدان إىل تسيريهم وهي بهم، التنكيل وسائل من وسيلة اختطوا قد األمويني أن أدركوا
األمويون، منهم اسرتاح انهزموا وإذا األمويون، غنم نجحوا إذا حتى للفتح، البعيدة
فانتهز األشعث، ابن رأسهم وعىل تركستان لفتح ألًفا عرشين نحو منهم الحجاج فأخرج

ثانيًا. مروان بن امللك عبد ثم أوًال، الحجاج وخلعوا بالثورة، ونادوا الفرصة الجيش
عن ويبعده يزيد بن خالد يناهض فمروان نفسه؛ عىل ينقسم نفسه األموي والبيت
بن سعيد بن عمرو يقتل مروان بن امللك وعبد فرع، إىل فرع من الدولة وينقل الحكم،
إىل الحكم نقل يف الطوىل اليد له كانت ومن األموي، البيت زعماء أكرب من وهو العاص،

وهكذا. مروان، فرع
أعداءها ويمكِّن والرقي، التقدم عن اإلسالمية الدولة يعوق أن جديًرا كان هذا كل
كله ذلك يكرس فلم وحيوية، قوة مملوءة األمة كانت ولكن ملكهم، اسرتاد من الخارجني
امللك، عبد بن والوليد مروان، بن امللك وعبد معاوية، أمثال: رجالها من وُوجد قوتها، من
وحسن شخصيتهم وقوة بسياستهم فهؤالء امللك؛ عبد بن وهشام العزيز، عبد بن وعمر
بعيد، مدى إىل اإلسالمية اململكة رقعة يزيدوا أن استطاعوا وقوادهم؛ لرجالهم اختيارهم

بعيًدا. شوًطا ذلك يف يقطعوا وأن وبالفنون، الحكم بنظام يرقوا وأن
جيشه يُْغِزيَها حتى الداخلية الحروب من معاوية يهدأ ما األناضول؛ ساحة هذه
املسلمون منها يرضب قاعدة ويجعلها والسالح، بالجند ويَْشَحنُها «ملطية»، ويفتح
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الروماني، األسطول به هزم أسطوًال وأنشأ العرب، تعبري حد عىل الروم أو البيزنطيني
بني الواقعة املنطقة خلفاؤه وفتح أهلها، وأسلم األرخبيل جزر من جزر عدة عىل واستوىل
وحارصها القسطنطينية، فناء إىل امللك عبد بن مسلمة وتقدم وطرسوس، األسكندرونة

شهًرا. ثالثني نحو
يد عىل بعد فيما ذلك وتم طربستان، لفتح جيًشا معاوية وجه الرشقية الساحة ويف

وجرجان. طربستان ففتح املهلب؛ بن يزيد
فوجه جيحون، نهر رشقي الواقعة املقاطعة به ويراد النهر؛ وراء ما فتحوا كما
أبي بن املهلُب الجيوش قيادة توىل امللك عبد عهد ويف لفتحه، زياد بن هللا عبيَد معاويُة
وصلوا حتى فتوحهم يف زالوا فما الباهيل، مسلم بن وقتيبة القاسم، بن ومحمد صفرة،

الصني. إىل
الهند. القاسم بن محمد وفتح

عبُد أخوه وجه امللك عبد عهد ويف إفريقية، نافع بن عقبة فتح معاوية عهد ويف
عهد يف ثم ربوعها، بني اإلسالم ونرش فتحها إلتمام نصري بن موىس مروان بن العزيز

واألندلس. إسبانيا زياد بن طارق ومواله هو وفتح البحر عرب الوليد
اإلسالمية اململكة إن بل األمويني، هؤالء يد عىل اإلسالمية اململكة رقعة تضاعفت بهذا
الجْزر نحو تتجه بعدهم الحركة وأخذت األموية، الفتوح بعد فيما يذكر شيئًا تزد لم
الدين، إىل ودعوة حربي، إخضاع هو بل حربي، فتح مجرد فتوحهم تكن ولم املد، ال
حدثت فإن العدل، من الدين به أمر وما تتفق للسري قواعد ووضع سيايس، وتنظيم
نزعاتها من تخلو ال التي البرشية الطبيعة فهي العدل قواعد عىل تنطبق ال جزئية أحداث
أطرافها وترامي رقعتها اتساع مع كلها اململكة هذه أن عظمتهم مقدار يف يزيد ومما أمة؛
كما باستقالل، نفسه أقطارها من قطر يحدِّث ولم يشء، منها األمويني يد من يخرج لم
يرتبع واحد، لخليفة تخضع ملتئمة، دولة كلها كانت بل العبايس، العرص يف الشأن كان

دمشق. يف عرشه عىل
الوليد بناه الذي األموي الجامع فهذا وعمارتهم؛ فنونهم يف الرومانيني جاروا هم ثم
املزينة، ومحاريبه الفخمة، وأساطينه الضخمة، بالقواعد الرومانية، الكنائس به بز قد
والفصوص املتنوعة، والنقوش امللونة، بالفسيفساء املرصعة وأروقته البديعة، وقبابه
الهند من والفنانني املهندسني مهرة وتزيينه لبنائه حشد وقد املصقول، واملرمر املذهبة،

وبيزنطة. واملغرب وفارس
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قصوره، فيها وبني مصيفه، واتخذها الرقة، غربي يف الشام رصافة هشام ر وعمَّ
البديعة. البساتني فيها وأنشأ سورها، وعمر

واملساجد، القصور فيها وبنى فلسطني، يف الرملة امللك عبد بن سليمان ومرصَّ
واألقنية. اآلبار فيها وحفر

مسجدها وأنشأ والكوفة، البرصة بني بالعراق واسط مدينة الحجاج وأنشأ
الثورات. بهم يقمع بالجند؛ وشحنها وقصورها،

الصخرة. جامع أو املقدس، بيت جامع مروان بن امللك عبد وأسس
يرصفون وتزيينهما، وتوسيعهما واملدني املكي بالحرمني األمويون الخلفاء وعني

األقطار. جميع من الفنية التحف استحضار يف ويجدُّون الطائلة، األموال ذلك يف
مظاهر من مظهرين أهم إىل فعمدوا العربية، بالصبغة الرسمية األعمال وصبغوا
ومرصية، ورومانية فارسية نقود من أخالًطا وكانت النقود؛ وهما: فعربوهما؛ الدولة
السكة، لرضب دار بإنشاء وأمر وقيمتها، صبغتها ووحد مروان بن امللك عبد فعربها
وكذلك الصمد، هللا أحد هللا اآلخر وعىل الرحيم، الرحمن هللا بسم وجهيها أحد عىل وكتب
العراق، يف والفارسية الشام، يف باليونانية تكتب فكانت الحكومية، الدفاتر وهي الدواوين
عليها واإلرشاف ضبطها أمكن وبذلك العربية، إىل جميعها فنقلت مرص، يف والقبطية
هذه يتولوا أن العربية الكتابة متعلمي أمام املجال واتسع الدولة، من صحيًحا إرشاًفا

عليها. ويرشفوا األعمال
والغناء، املوسيقى فن ارتقى وبهم الحجاز، من واملغنيات املغنون دمشق عىل ووفد
باألبيات يمدهما الشعر وبجانبهما السماع، ذوق الناس يف وتربى املجالس، لهم ونظمت

األصوات. مع املنسجمة التفاعيل، املختلفة الرقيقة
وتوليدها. بالخيل للعناية سباق حلبة هشام وأنشأ

إال تعمر فلم فنائها، أسباب الفتية الدولة هذه عظمة تخلل — األسف مع — ولكن
عاًما. تسعني نحو

نقول: أن أمكننا سقوطها أسباب أجملنا إذا ونحن
العلويني يجمع الذي الهاشمي الحزب وخصوًصا قبل، إليها أرشنا التي األحزاب إن
إمام منهم قتل وكلما وجلد، صرب يف األموية الدولة قلب يف يعمل ظل والعباسيني،
بالثأر، وأخذًا االنتقام يف رغبة إال تزيدهم ال والقسوة والعنف والعذاب آخر، محله حل
وإخفار الرسية أي بالتقية ويقولون األقطار، يف ا رسٍّ ويبثونها دعوتهم، يُحكمون وهم
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قسوة عليهم يقسون أحيانًا األمويون الخلفاء وكان يخفون؛ ما غري وإظهار األمور
األولون األمويون الخلفاء كان وقد إليهم، وامليل عليهم الناس بعض عطف تستوجب
متأخروهم أخلد فلما حينها، يف عليها ويقضون صغرية ولو حركة كل يتتبعون يقظني
الدعاة اختار وقد رشها؛ استرشى حتى الحركات هذه عليهم عميت والرتف اللهو إىل
«عليكم عباس: بن هللا عبد بن عيل بن محمد قال وقد الدعوة، عش لتكون خراسان؛ أخريًا
وقلوب سليمة، صدور وهناك الظاهر، والجَلد الكثري، العدد هناك فإن خراسان؛ بأهل
ومناكب وأجسام أبدان لهم جند وهم النحل، تتوزعها ولم األهواء، تتقسمها لم فارغة،

منكرة». أصوات من تخرج فخمة، ولغات هائلة، وأصوات … وهامات وكواهل
أبي أمثال من دهاة زعامتهم وتوىل أفكارهم فيهم وبذروا قيادتهم أحسنوا فلما

الدولة. اكتسحوا الخراساني مسلم
يشعرون فكانوا العربية، العصبية يف أفرطوا األمويني أن الثورة نمو عىل وساعد
تتطلب التي اإلسالمية الدعوة عكس ودًما، وحسبًا ونسبًا رشًفا منهم أقل بأنهم املفتوحني
ينسوا لم فالعرب أخرى، ناحية من العصبية هذه أرضت وقد املساواة؛ إىل الدعوة
وتعصب اليمن، من لقومه تعصب يمنى ويل إذا فكان ومرضيهم، يمنيهم بني الخصومة

بخري. تبرش ال حال وهي مرض، من غريهم عىل
النهر وراء وما النهرين بني فما فجائيٍّا؛ عظيًما اتساًعا اتسعت األموية الدولة إن ثم
، واألندلس واملغرب ومرصوفارس والشام العرب جزيرة وشبه والهند األفغان من وجزء
الخيل عىل فيه املسافات تُقطع عرص يف الفتية األموية الدولة تحكمها كانت بالد هذه كل
رجال إىل يحتاج الواسع امللك وهذا تقاليدها، تثبت ولم تحدد، لم الحكم ونظم واإلبل،
هذا أخلصوا عظام رجال األموية الدولة يف كان وقد ولعرشهم، ألمتهم مخلصني أقوياء
وكان والحجاج، زياد بن هللا وعبيد أبيه، بن كزياد ووسطها الدولة صدر يف اإلخالص
فيهم وشاية سماع وعدم عليهم واإلغداق بمؤازرتهم إخالصهم عىل يكافئونهم الخلفاء
ثم العظيمة باألعمال ويأتون العظماء منها ينبغ األمة أن األمر آخر رأينا ثم ذلك، ونحو
بن قتيبة أمثال العظام الفاتحون فهؤالء تعذيبهم؛ أو قتلهم الخلفاء من جزاؤهم يكون
فاتح نصري بن وموىس الساعون، بها يسعى لوشايات يقتلون املهلب بن ويزيد مسلم
الحازم اإلداري الرجل القرسي هللا عبد بن وخالد السجن، يف به يزج العظيم األندلس
يأتي أين فمن خدمة، أكرب الدولة يخدمون ومن العظماء نهاية هذه كانت فإذا يقتل،

مصالحها؟! عىل والغرية عليها، والحرص للدولة، اإلخالص
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يتطلب تفشيها وكان األموية، الدولة آخر يف وتضخمت كلها األسباب هذه تجمعت
أمثال: األخريين؛ الخلفاء بضعف األدواء هذه اقرتنت ولكن بالغة، وقوة شديًدا حزًما
لم ولكن قويٍّا، حازًما وكان محمد بن مروان فجاء الوليد، بن ويزيد يزيد، بن الوليد
سقوطها يف وكان فسقطت، قوة، كل فاقت التي الثورة عوامل أمام وقوته حزمه ينفع

يعقلون. لقوم عربٌة
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(١) احلج1 يف

الحج. عن أحاديث ثالثة أحدثكم — الحج موسم — املوسم هذا يف
أشكالها اختالف عىل األديان به طالبت دينية، ورحلة روحية رياضة والحج
والصينيون، يحجون، كانوا واليونان يحجون، كانوا القدماء فاملرصيون وأزمانها؛
ال روحية مزايا من الحج يف ملا يحجون؛ أولئك كل واليهود، والنصارى، والهنود،

الحج. بغري تنال
طواف من بأعماله ويأتون الكعبة، إىل يحجون بقرون اإلسالم قبل العرب وكان
الشعائر بعض وأقر اإلسالم فجاء الحج، شعائر من ذلك وغري بعرفة ووقوف وسعي
أساس وهي النية غريَّ — العموم عىل — ولكنه بعضها، وأنكر تعاليمه، مع يتفق مما
وجعل األصنام، هذه كرس الكعبة يف املنصوبة لألصنام يتقربون كانوا أن فبعد العبادات،
األمكنة إىل ورمًزا هللا، بيوت من لبيت تعظيًما إال الكعبة إىل الحج وليس وحده، هلل العبادة

والصديقني. األنبياء من وغريُهما وإسماعيُل إبراهيُم فيها هللاَ عبد التي املقدسة
ذكرى الشعائر من فيه ما وجعل هللا، لعبادة رمًزا وجعله األوثان من اإلسالم طهره
تدعو الطاهرة؛ للنفوس ومجتمًعا وطوافه، سعيه يف — السالم عليه — إبراهيم ألبينا
ويسعد أسالفهم، عن مأثورة بهيئات إليه وتتقرب واملغفرة، الرحمة منه وتطلب ربها،
النفس ومجاهدة ملرضاته، املشاق وتحمل هللا سبيل يف ديارهم من بالهجرة املسلمون به
مكان األرضيف أقطار من الحجاج وليجتمع وحده، هللا لعبادة والتفرغ شهواتها، برتكها

بلندن. اإلذاعة ملحطة الحج يف محارضات ثالث 1
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ويتجاوبون ومشاكلهم، ومصالحهم املسلمني خري يف الرأي فيه يتبادلون واحد، فسيح
ال للحج مزايا من ذلك غري إىل لتوفيقه، والدعوات عبادته يف والصدق باهلل اإليمان فيه

تحىص.
وحج مكة يف وهو حج اإلسالم، مبدأ من الحج عىل يحرص ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ولقد
حسابهم وترك رجع منعوه فإذا املرشكني يد يف ومكة يحج وكان املدينة، إىل هاجر ملا
فيها وخطب الوداع حجة باملسلمني ملسو هيلع هللا ىلص حج الهجرة من العارشة السنة ويف لربهم،
ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم تعاىل: قوله ونزل املشهورة، خطبته

ِدينًا﴾. اْإلِْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت
محمًدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة وهي: الخمسة؛ اإلسالم أركان من ركنًا الحج وعد
إليه استطاع من البيت وحج رمضان، وصيام الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام هللا، رسول

سبيًال.
اإلسالم، وتمام األمر، وختام العمر، عبادة ألنه إال األركان آخر يف الحج ذكر وليس

الدين. وكمال
وطنه من السفر نوى إذا فالحاج عديدًة؛ دينيًة فوائَد الحج يف إن الحق؛ ويف
ذلك يف فكان الخري، لقبول نفسه وتهيأت عليها وندم سيئاته واستذكر أعماله استحرض
الرش، عن وبعدها الخري من وقربها نفسه لطهارة استعداد وحسن ذنوبه من طهارة
يف يرزقه وأن والتقوى، للرب يوفقه وأن وولده، وماله أهله يف يحفظه أن هللا إىل والتجأ
كله هذا ويف وأكمله؛ وجه أحسن عىل حجه ويبلغه واملال، والدين البدن سالمة سفره

لروحانيته. وقوة لنفسه طهارة
كل من الرجل يتجرد أن وهو اإلحرام يواجهه ما فأول الحج أعمال يف تقدم فإذا
وتكشف ثيابها املرأة وتلبس نعلني، رجليه يف ويلبس ورداءً إزاًرا ويلبس مخيط ثوب
إن لبيك، لك رشيك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك بالتلبية: ذاك إذ ويعجون وكفيها، وجهها
إبراهيم مالبس لبسوا أحرموا إذا الناس فرتى لك. رشيك ال وامللك، لك والنعمة الحمد
لبس اعتادوا الذين الكلدانيني من إبراهيم وكان به، يذكرنا فلباسنا — السالم عليه —
والطهارة والنظافة، الطهارة عىل أدل ألنه األبيض؛ اللون واختري الثياب؛ من البسيط
الثياب؛ من املخيط وُحرِّم النفس، يف والنظافة بالطهارة تشعران الثياب يف والنظافة
من املخيط لبس وألن فيها، وما الدنيا زخارف من ربه إىل خرج اإلنسان أن إىل رمًزا
والصناعات املختلفة لألزياء مظهًرا الحج فيكون الالبسني، بني التفاوت وسيلة الثياب
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فرق ال سواء؛ هللا أمام بأنهم الناس إشعار املوقف هذا مثل يف يريد واإلسالم املتفاوتة،
اإلسالم، يف املساواة مظاهر من مظهر وهذا وصعلوكهم، وملكهم وفقريهم غنيهم بني
بالغني يعبأ ال هللا أن ملعنى تأكيًدا العبادات؛ أكثر يف املساواة إىل اإلسالم قصد ما وكثريًا
يف ال وفضائله، نفسه يف لإلنسان الحقيقية القيمة وأن لفقره، الفقري عن يصد وال لغناه،

جاهه. يف وال ملبسه يف وال ماله
السفر يف معينة نقطة إىل وصلوا إذا للحجاج اإلحرام منظُر كان هذا أجل ومن
بياض عىل ثيابهم بياض ويدل باملساواة، كلهم املسلمون فيه يشعر بالنفس، آخذًا منظًرا
أي يف وال اللغة، يف وال الجنس يف بينهم فرق ال التامة؛ باألخوة ويشعرون نفوسهم،
لربها، النفس رجوع ومعناها التلبية، هو الدائم وشعارهم الدنيا، أعراض من عرض
زخرف من بها علق مما ويطهرها بالطاعة، عليها ويمن للخري، يوفقها أن هللا وسؤال

وأباطيلها. الدنيا
ييل ملا النفس تتهيأ به إذ الحج؛ أركان من أساسيٍّا ركنًا اإلحرام عد هذا أجل ومن

أعمال. من
يقول: أن النية هذه يف املأثورة والجملة للحج، يحرم أنه نوى — أحرم إذا — وهو
اللهم مني، وتقبله فرضه، أداء عىل وأعني مني، وتقبله يل فيرسه الحج أريد إني «اللهم
واتبعوا بوعدك وآمنوا لك، استجابوا الذين من فاجعلني الحج، يف فريضتك أداء نويت إني
واملخيط النساء نفيس عىل وحرمت وعظامي، وعصبي ودمي لحمي أحرم قد اللهم أمرك،

اآلخرة». والدار وجهك ابتغاء والطيب؛
لبيك كرر: هبط أو صعد أو مجتمًعا دخل أو أحًدا قابل كلما الحال هذه يف وهو
وشوقها وصفاءها طهارتها النفس عىل وليحفظ ربه، أمام موقفه دائًما ليذكر لبيك؛ اللهم

خالقها. إىل
وترضع هللا يف وتفكر وتلبية، إحرام بني النفسية، الحالة هذه عىل الحاج يزال وال

الكعبة. وفيه املكي الحرم إىل ويصل مكة، يدخل حتى إليه
العيش فهذا الروحية؛ الرياضة هذه جانب إىل بدنية يرتاضرياضة كله هذا يف وهو
رجًال اإلنسان من تجعل ومتاعبه، والسفر الدائمة والحركة البسيط وامللبس البسيط
للقدرة وتعده بالرجولة، يذهب الذي النعيم يف منغمس غري املشاق، احتمال عىل قادًرا
العسكري التمرين بمثابة وهو الدين، داعي أو الوطن داعي دعا إذا الصالح العمل عىل
العيش، خشونة فيتعودون سنة كل الزمن من فرتة أبنائها عىل الحية األمم تفرضه الذي
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أكثر يف جسمية، رياضة التجنيد أن يف التجنيد يفوق اإلحرام وهذا الصعاب؛ ومواجهة
هللا، لطاعة العمل تعود يف روحي، تجنيد ذلك فوق فهي اإلحرام رياضة وأما حاالتها،
عنه؛ نهى عما واالنتهاء بأمره، باالئتمار الجازم والتعهد كلمته، وإعالء الحق ونرصة

مًعا. الروح قوي الجسم قوي ذلك من يخرج فهو
ثارت شاهدها فإذا — الصحراء عرب — مكة إىل بوصوله املرحلة هذه وتنتهي
وابنُه إبراهيُم إليه هبط زرع، ذي غري واديًا كانت التي مكة هذه الذكريات؛ نفسه يف
تعاىل: هللا يقول كما البيت قواعد يرفعان وأخذا امليالد، قبل ١٨٩٢ سنة نحو إسماعيل
اْلَعِليُم ِميُع السَّ أَنَت إِنََّك ۖ ِمنَّا تََقبَّْل َربَّنَا َوإِْسَماِعيُل اْلبَيِْت ِمَن اْلَقَواِعَد إِبَْراِهيُم يَْرَفُع ﴿َوإِذْ
إِنََّك ۖ َعَليْنَا َوتُْب َمنَاِسَكنَا َوأَِرنَا لََّك ْسِلَمًة مُّ ًة أُمَّ يَّتِنَا ذُرِّ َوِمن َلَك ُمْسِلَمنْيِ َواْجَعْلنَا َربَّنَا *
قصدها حتى وتتسع؛ تنمو شهرتها أخذت التي مكة هي وهذه الرَِّحيُم﴾ التَّوَّاُب أَنَت
من يدها يف كان بما واعتزت قريش سكنتها التي مكة وهذه عميق، فج كل من الناس

الكعبة. مفاتيح
يميش شعابها، من وشعب بيوتها، من بيت يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيها ولد التي مكة هي
وهو حراء، غار منها بالقرب وهذا وكهولته، شبابه فيها ويقيض وأسواقها شوارعها يف

مرة. ألول عليه الوحي نزل وفيه النبي، فيه يتعبد كان الذي الغار
املكية السور كل فيها نزلت سنة، عرشة ثالث فيها الوحي تتابع التي مكة هي وهذه

وحده. هللا وعبادة األصنام ترك إىل تدعو
قومه يدعو النبي فكان لإلسالم، األوىل األحداث فيها جرت التي مكة هي وهذه
يف يُْؤذَْون قليلون أتباع حوله ويلتف أذاهم عىل ويصرب فيهم يجاهد معرضون، عنه وهم

ربهم. عند ذلك فيحتسبون وأنفسهم؛ أموالهم
هللا رسول فيها يختبئ كان التي املخزومي األرقم دار فيها كان التي مكة هي وهذه
رسول فجهر عمر أسلم حتى ا رسٍّ بها يصلون وكانوا معه، آمن ومن هو بعثته صدر يف

لألذى. وتعرض بالدعوة هللا
نرصته، وأبوا إيذائه، يف قومه ألح أن بعد هللا رسول منها هاجر التي مكة وهذه
رسول يدخلها مكة هذه ثم يخرجوه، أو يقتلوه أو يحبسوه أن وأرادوا بالعداء، وجاهروه
ِيف يَْدُخلُوَن النَّاَس َوَرأَيَْت * َواْلَفتُْح ِهللا نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا ذلك: يف عليه وينزل فاتًحا هللا

تَوَّابًا﴾. َكاَن َُّه إِن ۚ َواْستَْغِفْرُه َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح * أَْفَواًجا ِهللا ِديِن
أي اليوم، إىل إبراهيم عهد من حجهم يف الناس مقصد ظلت التي مكة هذه وأخريًا
األرض أقطار جميع من اليوم املسلمني مجتمع هي وهذه عام، آالف أربعة من يقرب ما
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محمد هللا إال إله «ال أرجائها: يف وتدوي واحدة، تلبية ويلبون واحًدا، هتاًفا يهتفون
هللا». رسول

متصًال جبال سالسل بني منحًرصا واديًا فريونها الحجاج يقصدها التي مكة هذه
كل الوادي، إىل عليها متدرجة باملساكن الجبال هذه سفوح عمرت قد ببعض، بعضها
عجبًا فرتى الحج موسم يف وتدخلها القلب، بمجامع وتأخذ النفس تمأل ذكريات هذه
يعجون الديني، بالشعور مغمورون اإلحرام ثوب يف الناس من األلوف مئات عجب، أي
األلوان، مختلفي البرشية، األجناس من معرض كل يفوق معرًضا وترى والتلبية، بالدعاء
ووحدت الديني، الغرض بينهم وحد قد ولكنهم العادات، مختلفي األلسنة، مختلفي

اإلسالمية. باألخوة اآلخرين نحو يشعر وكلهم وحده، هللا يعبد كلهم العقيدة، بينهم
شعور ويغمرهم والتعاطف واملساواة واإلخاء الحب فيه يشيع الحاشد الجمع هذا

الرحمة. ويبعث القلب يهز نبيل ديني
وهو ونورانيته، ومآذنه بقبابه الحرام املسجد عىل العني تقع تقريبًا مكة وسط ويف

هللا. شاء إن القادم الحديث يف عنه ثُكم أحدِّ ما
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بمكة. الحرام املسجد إىل الحج عن املايض حديثنا يف وصلنا
طول تقريبًا مربع شكل عىل تقريبًا مكة وسط يف املكي الحرم أو الحرام واملسجد
أروقة، وأربعة منارات، وست ثمانية، أبواب له مرتًا، وستني وأربعة مئة نحو ضلعه
وبعضها بالبالط أرضه بعض فرشت مسقوف غري كبري وصحن كثرية، قباب عليها
ويهتز وعظمته بجالله املؤمن يشعر منظره، يف جميل بنائه، يف بسيط وهو بالحصباء،

إليه. بالوصول فرًحا
أسود ستار عليه أسدل بناء عىل نظره يقع حتى الحرم باب الداخل يدخل وما

ذهب. من بطراز موىش
وتتحرك قلبه لها ويخفق نظره إليها يشد حتى الرائي يراها إن وما الكعبة، هي هذه
مندفًعا ذاهًال نفسه ويرى وإجالًال، وإعظاًما ورهبة خشوًعا نفسه وتمتلئ قدمه، نحوها

والتاريخ. الدين من قرأه ما ذكريات يف سابًحا واملبتهلني الداعني مع
وما موضعها هللا وجعل — السالم عليه — إبراهيم أسسها التي الكعبة هي هذه

وأمنًا. للناس مثابة حولها
خمسة نحو وارتفاعها أمتار، عرشة نحو ضلع كل طول يبلغ تقريبًا مربع بناء هي

األسود. الحجر زواياها من زاوية ويف مرتًا، عرش
يف الشيطان لعب خلف خلفهم ثم وحَده، هللاَ عندها يعبدون وقوُمه إبراهيُم كان
والعزى، لالت التماثيل فيها وأقاموا األصنام عبادة إىل هللا عبادة من فتحولوا رءوسهم؛
إبراهيم، سنة وأحيا أصله إىل الدين فرجع اإلسالم جاء حتى األخرى؛ الثالثة ومناة
وجعلها أصنام من بها ما أزال الهجرة من الثامنة السنة يف مكة ملسو هيلع هللا ىلص النبي فتح وملا
نحو يذكرها صالتهم، يف األرض أقطار جميع من إليها يتجهون للمسلمني قبلة هللا
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إليها يتجهون حني مرات خمس يوم كل املختلفة، األرض بقاع يف مسلم مليون ثالثمائة
ِقبَْلًة ََّك َفَلنَُولِّيَن ۖ َماءِ السَّ ِيف َوْجِهَك تََقلَُّب نََرٰى ﴿َقْد بدعواتهم: هللا ويدعون صالتهم، يف
َشْطَرُه﴾. ُوُجوَهُكْم َفَولُّوا ُكنتُْم َما َوَحيُْث ۚ اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد َشْطَر َوْجَهَك َفَولِّ ۚ تَْرَضاَها

ربهم، ألمر طوًعا الحجاج؛ من األلوف مئات عام كل يقصدها التي الكعبة هي هذه
لقلوبهم. ورياضة لنفوسهم، وتطهريًا

ذنوبهم يغفر أن هللا إىل وابتهاًال واستغفاًرا توبة تفيض وقلوبهم حولها يطوفون
اْآلِخَرِة َوِيف َحَسنًَة نْيَا الدُّ ِيف آِتنَا ﴿َربَّنَا يأتي: فيما الصالح للعمل ويوفقهم مىض، فيما

النَّاِر﴾. َعذَاَب َوِقنَا َحَسنًَة
أحد عىل ألحد فضل فال الذاتية، قيمته اإلنسان يقوِّم وهنا الرءوس، تتساوى هنا
من كسب ما اإلنسان قيمة إنما الدنيا، أعراض من عرض أي أو لونه أو جاهه أو بماله
من خري هللا عند وهو أغربَ، أشعَث يكون وقد بالتقوى، إال أحد عىل ألحد فضل وال خري،

مرتف. وغني ج متوَّ ملك
سبعة بالطواف، الدين لغة يف عنها يعرب لفات سبع الحاج يلف الكعبة هذه حول
اإليمان، بحرارة امتألت إذا والنفس عمله، يف — السالم عليه — إلبراهيم تقليًدا أشواط؛
بيمينه عليه سلم أو أمكنه، إن استلمه األسود بالحجر مر وكلما الحركة، يف لذتها وجدت
عبادة عن تنزه اإلسالم فإن لذاته ال الحجر وتعظيم حوله؛ الزحام من يمكنه لم إن
اإلسالم إليه ينظر ولكن وألوانها، أشكالها اختالف عىل واألوثان األصنام وحارب األحجار،
من أثر اإلنسان يحب كما وآثاره، ذكره ونحب فنحبه إبراهيم، أبينا آثار من أثر أنه عىل
قال: األسود الحجر عند ووقف حج ملا الخطاب بن عمر كان ولهذا عليه، عزيًزا كان
قبلتك». ما يقبلك هللا رسول رأيت أني ولوال تنفع، وال ترض ال حجر أنك أعلم إني «اللهم
وسعادته، راحته فيه يجد الدعاء، يف يمعن أن للحاج يحلو كله الطواف هذا ويف
يف مأثورة أدعية وهناك ممتعة، روحية بلذة الدعاء يف الحجاج مع يشرتك وهو ويشعر
إني اللهم الراحمني، أرحم وأنت كريم، ووجهك عظيم، بيتك إن اللهم مثل: املقام؛ هذا
األهل يف املنظر وسوء األخالق وسوء والشقاق والنفاق والكفر والشك الرشك من بك أعوذ

صالحات. دعوات من وهكذا والولد، واملال
نحو طوله طريق وهو واملروة، الصفا بني السعي الحج أعمال من هذا وييل
تسمى وربوة الصفا، تسمى بربوة ناحيتيه من ينتهي تقريبًا، مرتًا وعرشين أربعمائة
وعىل أصبح اليوم الطريق ولكن الصحراء، عىل ترشفان األصل يف الربوتان وكانت املروة،

294



(٢) الحج يف

عليها يصعد درجات عليها جعل ربوة وكل التجارة، ودكاكني والبيوت املباني جانبيه
َشَعاِئِر ِمن َواْلَمْرَوَة َفا الصَّ ﴿إِنَّ فيه: هللا قال الحج، شعائر من شعرية والسعي الحجاج،
هللاَ َفِإنَّ َخرْيًا َع تََطوَّ َوَمن ۚ ِبِهَما يَطَّوََّف أَن َعَليِْه ُجنَاَح َفَال اْعتََمَر أَِو اْلبَيَْت َحجَّ َفَمْن ۖ ِهللا

كالطواف. سبعة أشواطه وعدد َعِليٌم﴾، َشاِكٌر
يعج نهاًرا، أو ليًال اليوم من لحظة كل يف بالحجاج مزدحًما تجده املسعى وهذا
إرساع؛ يف الطريق أجزاء بعض يف السعي عىل اإلسالم حث وقد مكربين، داعني بالساعني

اإلسالم. سنة هذه وبقيت عدوهم، أمام وقوتهم جلدهم املسلمني إلظهار
وشامي، وهندي، تركي، من اإلسالمي، العالم أصناف جميع ترى املسعى هذا يف
املتباينة، واأللسنة املختلفة اللهجات وتسمع وياباني، وفاريس، ويمني، ومغربي، ومرصي،

والغفران. بالتوبة هللا إىل بالدعاء األصداء وتتجاوب إليه، وتلجأ هللا، تذكر وكلها
وقد املسن الشيخ ويرى تعبه، وينىس نفسه، املرء ينىس الشعور من الفيض هذا ويف
ذكرى املسعى هذا ويف الجميل، والصرب الجلد مع الطويل للسعي اإليمان حرارة دفعته
فيه، ابنه بتضحية إبراهيم أمر الذي املكان هي املروة أن املأثور فمن صنع، وما إبراهيم
فاملكان َقْفًرا، الوادي كان يوم املاء عن إسماعيل أم فيه بحثت الذي املكان هو والصفا
بالناس. هللا ورحمة واألمهات، اآلباء وشفقة هلل، والطاعة التضحية، من بالذكريات؛ ميلء
ويشعر عليه، به هللا أنعم ما يتذوق الزمن من فرتة الحاج يقيض السعي هذا وبعد
وكأنه عنه، رفعت والخطايا األوزار من ثقيًال حمًال يحمل كان كأنه الغبطة من بنوع

وطهارته. نفسه صفاء يف جديًدا خلًقا خلق
الحجاج يخرج الرتوية، يوم ويسمى الحجة، ذي من الثامن اليوم كان إذا حتى
الطريق، يف الناس ويزدحم جبلني بني واٍد يف الرشق إىل فيتجهون عرفات، جبل إىل
يسري وهذا هللا، سبيل يف للمشقة احتماًال قدميه؛ عىل يسري وهذا بجمله، يسري هذا
وسط يف أقدامهم عىل والسائرون كذلك، والسيارات قوافل، تسري اإلبل فرتى بسيارته،
والوادي القمر، ضوء يف وبالليل بالنهار يسريون والناس الطريق، جانبي عىل أو ذلك،
العقبة، جمرة دخولك قبيل فرتى منى، إىل تصل حتى هكذا وتسري سيًال، بالناس يسيل
من قطعة عىل أقيم مرتين، عرض يف أمتار ثالثة نحو ارتفاعه الحجر من حائط وهي
نفوسهم لقوة تمثيًال عرفات؛ من رجعوا إذا بالحجارة الناس لريجمها مرتفعة؛ صخرة
يتسع ضيق؛ بواد واملرور منى من الخروج وبعد بالحجارة، ورميه الشيطان وتجسيمهم

والجنوب. الشمال إىل أرجاؤه وتنفتح الوادي
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الواسع الوادي فضاء يف أقيما قد بعضهما عن بعيدان عمودان وهما َعَلمني وترى
عرفة. حدود عىل للداللة

من أمامك وأقفله الوادي، عىل حلَّق جبل وهنالك لسعته، حد ال فسيح واٍد هذا
إىل يمتد لسان الشمال ناحية من وهناك عرفات، جبل هو كبرية، قوس شكل عىل الرشق
يخطب. عندما ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليها يقف كان عالية صخرة فيه الرحمة، جبل هو الغرب

ال التي الخيام تنصب املتسع الوادي هذا يف عرفات، ووقفة عرفات جبل هذا كل
هذه يف الحجيج، يقف وأعاله الجبل سفح ويف األرض، أقطار جميع من للناس لها عداد

خاليًا. مكانًا ترى تكاد ال حتى الناس يزدحم الفسيحة األمكنة
العظيم بالعمل فيشعر إليه، الحجاج وحاجة زبيدة عني مجرى الحاج يرى هنالك
الحياة. رضورات أهم يف الناس عىل تيسري من الرشيد زوج السيدة هذه به قامت الذي
ليلة من قليل مع الحجة ذي من التاسع اليوم يف املكان هذا يف الناس يجتمع
أجل وال منه أرهب منظًرا رأيت أني حياتي يف أذكر ال عجبًا، منظًرا فرتى العارش،
يرجون األغراض، تشتتهم وال واحد غرض يجمعهم حكومات، عصبة ال أمم عصبة منه،
مال من الناس أصنام يحتقرون أعراضها، يف التفاني عىل ويندمون الدنيا من التخفف
وهي الحقيقية بالسعادة ويشعرون بطاعته، هللا رضا طلب إىل ويسمون وشهوات، وجاه
املادة فوق واحد بإله ويؤمنون الفانية، املادية السعادة ال الباقية، الروحية السعادة
الخضوع أما يستعينون؛ وحده وبه يخضعون، وحده له القوى، كل وفوق البرش وفوق
من فرضب الحياة وأعراض والجاه املال سبيل يف التذلل وأما اإلرشاك، من فرضب لغريه
الكلمة بهذه فتتجاوب لبيك، اللهم لبيك ينادي: كلهم اإلسالم، دين يرضاه ال العبودية
الناس يتطلع هنالك مادياتهم، عىل الناس روحانيات فتتغلب األصداء، بها وتدوي األرجاء
املاضية أنفسهم ويحتقرون نفوسهم، صفاء عىل العون منه ويطلبون ربهم، رحمة إىل
وبغض الخري حب فيه أعىل مثل إىل ويسُمون اللذات، وأفسدتها للشهوات خضعت التي
وعمل واإلخالص الطاعة فيها آخر؛ نوع من حياة إىل يوفقهم أن هللا إىل والرجاء الرش،

وهلل. للخري الخري
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من األلوف مئات احتشدت وقد بعرفة؛ الوقوف إىل الحج عن املايض حديثنا يف وصلنا
والدعاء بالتلبية يعجون البيضاء، بمالبسهم الحجة ذي من التاسع اليوم يف الناس
ونسوا دنياهم نُسوا قد وابتهالهم، بدعائهم الجبل يزلزلوا حتى والتهليل والتسبيح
فات، ما عىل يندم وهذا جنى، مما يستغفر هذا بربهم، أرواحهم وتعلقت أنفسهم
التقوى عمادها جديدة حياة افتتاح يرجون وكلهم الدائم، الطهر عىل هللا يعاهد وهذا

واإلخالص.
الجبل عىل بناقته ويصعد عرفة خطيب ينهض اليوم ذلك من العرص صالة وبعد
فيخطب الوداع، خطبة فخطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليها وقف التي الصخرة عىل ويقف
دونه ومن والدعاء، التلبية من فيها ويكثر الحج مناسك فيها يعلم خطبة الخطيب
الناس كل فيتابعه التلبية، إىل بها يشريون بمناديل ويلوحون للناس قوله يبلغون قوم

غريب. شعور ذاك إذ الناس ويغمر نداءاتهم فتتحد بتلبيتهم
الخطب فيه أعدت لو وحبذا الصوتية، املكربات املوقف هذا يف استخدمت لو وحبذا
دينهم يف ينفعهم بما املسلمني نصيحة متضمنة املشهورة اللغات باختالف الرائعة
وجهات أصلح ويوجههم صفوفهم، بني ويوحد آمالهم، ويحيي أممهم، ويوقظ ودنياهم،
األقطار يف املسلمني من الرأي ذوي لتالقي كبرية فرصة االجتماع هذا ويف ، الحياة
غابت إذا حتى ملستقبلهم، السبيل وينري أممهم يصلح فيما الرأي يتبادلون املختلفة،
الفرح هتاف هاتفني عرفات من الناس فينفر املوقف؛ تمام أعلن األفق يف الشمس

الفرض. أداء من هللا وفقهم ما عىل والرسور
ألنه الحج؛ فاته فقد فاته من الحج، أركان من ركن أهم وهو بعرفة؛ الوقوف هو هذا
الطويلة الروحية الرياضة بعد املسلمون يجتمع ففيه حكمته؛ يحقق الحج يف جزء أهم
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باألخوة، والشعور النصيحة، ويتبادلون واحًدا، اتجاًها ويتجهون الشاقة، واألسفار
رؤي «ما الحديث: يف جاء ولهذا عليهم، هللا نعم وتوايل عنهم، الرشور زوال ويرغبون

عرفة». يوم يف منه أغيظ وال أحقر وال أدحر وال أصغر فيه هو يوم يف الشيطان
بالذكرى؛ فيه يشرتكون الحج عىل يقدروا لم األرضممن أقطار جميع يف واملسلمون
أكرب هللا الحجاج: ُهتاف ويهتفون العيد صالة ويصلون عيد أيام األيام هذه فيتخذون
جنده، وأعز عبده، ونرص وعده، صدق وحده، هللا إال إله ال الحمد، وهلل أكرب هللا أكرب هللا
واحد، واتجاه واحد معنى عىل وهتافاتهم املسلمني قلوب فتتالقى وحده، األحزاب وهزم

والصرب. بالحق ويتواصوا الخري عىل يتعاونوا أن أحرى وذلك
املزدلفة عىل يمرون طريقهم ويف منى، إىل عرفات من الحجاج ينفر هذا بعد
الحرام، املشعر املزدلفة هذه ويف الصبح، صالة بعد ما إىل بها ويقيمون بها وينزلون
مجرى بجواره الحج، أيام تضاء مئذنة تتوسطه قصري، بجدار أحيط األرض من فضاء
أي عنده، جمالها تُشعر أن اعتادت قد كانت العرب ألن امَلْشعر؛ وسمي زبيدة، عني

التضحية. يف الدم منها يسيل حتى سنامها؛ يف ترضبها
حصاة وأربعني تسًعا الحرام املشعر حول الصحراء هذه من يجمعون والحجاج

منى. إىل وصولهم بعد الجمرات بها لريموا الفولة؛ حجم يف صغرية
مجرد ليست ومنى الواسع، فضائها يف خيامهم وينصبون منى إىل الحجاج يصل
الناس بعض بها يقيم ومساكن مبان بها قرية هي وإنما واملزدلفة، كعرفات صحراء
الخيام. بدل املساكن هذه يف الحجاج بعض وينزل الحج، موسم يف وبعضهم العام، طوال
الجمرات إىل فيذهبون الحجة ذي من عرش الثالث اليوم عرص إىل الحجاج بها ويقيم
الرش نوازع عىل وانترصوا الشيطان حاربوا أنهم إىل برجمها يرمزون وكأنهم يرجمونها،
إال نفوسهم يف يعد فلم عليها، وتغلبوا ورجموها شهواتهم جماح وكبحوا نفوسهم، يف

وحده. هللا وعبادة والطاعة الطهارة
قرب يرجمون فهم عندهم، السخط إعالن طرق من وطريقة عربية، عادة والرجم
فعل ِلَما مكة خارج لهب أبي قرب ويرجمون أبرهة، جيش يقود كان ألنه رغال؛ أبي

منه. والتربؤ الرش لتجسيم مظهر ألنه الحج؛ يف الرجم أقر واإلسالم النبي،
أبطل ولقد وينحرون، العيد صبيحة يف يضحون منى أيام يف كذلك والحجاج
هلل البادية يف املاشية ترك من العرب اعتاده عما ونهى والنذور، القرابني اإلسالم
للفقراء وعونًا إلبراهيم، ذكرى العيد؛ يف التضحية أقر ولكنه والحامي، والبحرية كالسائبة

298



(٣) الحج يف

ال حتى عليها؛ هللا اسم ذكر أوجب ولذا القادرين، وغري القادرين بني وتقريبًا واملساكني،
واملعوزين. للمحتاجني هللا، سبيل ويف هلل هي وإنما لوثن، عبادة وال لصنم قربانًا تكون
اإلفاضة، طواف بالكعبة فطافوا مكة إىل الحجاج نزل األعمال، هذه تمت فإذا

الحج. يتم وبذلك وتحللوا، وسعوا
املدينة. يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول زيارة إىل الحجاج أكثر يقصد هذا بعد

تاريخ يف مشهورة آثار عىل فيمرون ُجدة، طريق عن املدينة يقصدون اآلن وهم
يُبَاِيُعونََك إِذْ اْلُمْؤِمِننَي َعِن هللاُ َرِيضَ ﴿لََّقْد فيها: هللا قال التي الشجرة كمسجد اإلسالم
خيش وقد َقِريبًا﴾ َفتًْحا َوأَثَابَُهْم َعَليِْهْم ِكينََة السَّ َفأَنَزَل ُقلُوِبِهْم ِيف َما َفَعِلَم َجَرِة الشَّ تَْحَت
وحده، هللا إىل إال يشء يف املسلمون يتجه ال حتى فقطعها للشجرة املسلمني تقديس عمر
يمعن ثم حينًا، البحر شاطئ من فيقرب املدينة إىل يتجه ومنها جدة، إىل السائر يصل ثم

حينًا. ويصعب حينًا السري فيسهل الرمال يف ويرضب الصحراء، يف
قرب لزيارة به خرجت حني أمه مع صغري وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي مر الطريق هذا بعض يف
تجارة يف شاب وهو به ومر الشام، إىل خرج حني فتى وهو عمه مع به ومر باملدينة، أبيه

الفتح. بعد عائًدا به ومر مكة، فتح عام به ومر مكة، من مهاجًرا به ومر لخديجة،
يطري أن ويود فرًحا، القلب فيخفق النبوي الحرم قبة الخرضاء، القبة تظهر وأخريًا

شوًقا.
الحرم مكان عىل تدلنا الخرضاء القبة هي وهذه وأبوابها، بأسوارها املدينة هي هذه
الدعوة قبلوا من أول وهم والخزرج، األوس فيها يقيم كان التي املدينة هي هذه منها،
ويحموا ويحموه بدعوته يؤمنوا أن عىل هللا رسول وبايعوا العربية، القبائل من اإلسالمية
وهذه باألنصار، ذلك أجل من وسموا وأوالدهم، وأموالهم أنفسهم منه يحمون مما دعوته
أتى من واستقبلت رائًعا، استقباًال إليها هاجر حني النبي استقبلت التي املدينة هي
بينهم األخوة وعقدوا وأموالهم ديارهم يف وأرشكوهم املهاجرين، من بعده أتى ومن معه،
يف قريًشا فكرست السلم، دعوة تفد لم ملا حربيٍّا تسلحت التي املدينة هي وهذه وبينهم،
مكة ُفتحت وحتى أفواًجا، هللا دين يف العرب دخل حتى انتصارها تتابع ثم بدر، غزوة
الوحي فيها ويتلقى يدعو سنني ملسو هيلع هللا ىلصعرش النبي فيها لبث التي املدينة هي وهذه نفسها،
األمة، وتؤلف الغزو، وتنظم األحكام، وتبني النظم، ع ترشِّ املدنية؛ السور كل فيها وتنزل

بالروح. وتسمو الحدود، وتقيم
كانت ثم وميتًا، حيٍّا بها هللا رسول وجود رشف لها كان التي املدينة هي وهذه
الردة، أهل إلخضاع الرتتيبات رتبت وفيها وبغداد، دمشق قبل الراشدين الخلفاء عاصمة
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والروم؛ فارس، وهما: عرصهما؛ يف دولتني أكرب لفتح نظمهما وعثمان عمر رتب وفيها
بالدهما. عىل واستولوا أخضعوها، حتى

املجيدة. التاريخية وأحداثها ذكرياتها تنتهي ال التي املدينة هي هذه
وقبابه املستطيلة، وهيئته الجميل، بمنظره املدني الحرم يقع تقريبًا املدينة وسط يف
بني الرشيفة الروضة وفيه باملرمر، مكسوة عمد عىل قامت أقواس عىل املستندة الكثرية
رسول تويف حيث الرشيفة؛ املقصورة الرشقي الجنوبي ركنه ويف واملنرب، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قرب
فاطمة السيدة رضيح منه وبالقرب عنهما) (رىضهللا وعمر بكر أبو دفن هللاملسو هيلع هللا ىلصوحيث

عنها). هللا (ريض
عىل التاريخ وأنزلت العالم، مجرى غريت التي اإلسالمية الدعوة صاحب يرقد هنا
من يرقد هنا مجيًدا، عمًال اإلنسانية الحياة يف وتعمل تنمو اليوم إىل تزال وال حكمها،
ودعا وألوانها، أشكالها اختالف عىل األصنام وكرس والعدل واملساواة الحريَة الناَس علَّم
ولد، وال بمال حياته يف يعبأ لم من يرقد هنا العاملني، رب هو واحد إله لعبادة الناس
أو بمال وعد عنها يلهه ولم ووعيد، تهديد من عائق فيها يعقه لم بدعوته؛ عبأ وإنما

سلطان.
فيها، تكلف ال بساطة عيشة ويعيش حياته يف هللا رسول يسكن كان املسجد هذا يف
ويف قوتهم يف حينًا الدنيا سادوا أقواٌم عَلَمها يحمل الدهر، عىل خالدة دعوة يدعو ولكنه
يف يبنون قوتهم، إىل فسيعودون اآلن الدهر وجه لهم تقلب فإن روحانيتهم، ويف علمهم

املصلحني. مع ويصلحون املشيدين، مع املجد ويشيدون البانني، مع العالم
الرشيف، والقرب الحرم، وأزور املدينة، أدخل وأنا بذهني مرت ذكريات كلها هذه

املخلصني. هللا عباد من الذاكرون يذكرها وأمثالها الذكريات وهذه
املسلمني، عىل هللا أعاده الحج، موسم يف الحج يف الحديث من الوقت له اتسع ما هذا

هللا. ورحمة عليكم والسالم والعزة، والسعادة بالخري اإلسالمي العالم سكان وعىل
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